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ข้อมูลจำ�เพาะของบริษัท

CORPORATE PROFILE

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 ภายในภูมิภาคเอเชีย
จัดตั้ง
25 มิถุนายน 2523
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9 ธันวาคม 2531
เป็นบริษัทมหาชน
11 มกราคม 2536
เลขทะเบียน
0107536000021
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารยูโอบี
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซิตี้แบงก์
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

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 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.,
Bangkok Bank Pcl.,
Citibank,
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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สารจากประธานกรรมการ

ดร.จำ�ลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
กระผมในนามคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความยินดีขอนำ�
เสนอรายงานประจำ�ปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ปี 2560 เป็นปีทเี่ ริม่ ต้นด้วยความผันผวนในอุตสาหกรรม
ขนส่งทางทะเล ทำ�ให้ในปี 2560 ผู้ประกอบการสายการเดิน
เรือใหญ่ต่างมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ส่งผลให้ธุรกิจการ
ขนส่งตูส้ นิ ค้าประเภทคูค่ า้ กับสายการเดินเรือได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนดังกล่าวพอสมควร อย่างไรก็ดีกลุ่มฯ ได้มี
การปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างเสถียรภาพธุรกิจประเภทการขนส่งสินค้าที่
บริษัทฯดำ�เนินการเอง จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ทำ�ให้
กลุ่มฯ สามารถลดผลกระทบและมีผลการดำ�เนินงานของ
กลุ่มฯดีขึ้น
ผูป้ ระกอบการสายการเดินเรือรายใหญ่ๆได้สง่ั ซือ้ และรับ
เรือใหม่ขนาดใหญ่เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ เพือ่ รองรับการค้าระหว่าง
ทวีป ขณะทีก่ ลุม่ ฯ มุง่ เน้นทิศทางธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย
เท่านัน้ และสามารถควบคุมต้นทุนทุกส่วนได้ทำ�ให้การดำ�เนิน
งานของกลุ่มฯ ดีขึ้น ผลจากการปรับปรุงกระบวนการและ
โครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่องหลายปี ควบคู่ไปกับการนำ�
ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์  ด้วย
การเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อมุ่ง

เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยเหล่านี้ กลุ่มฯ จึงสามารถควบคุมและบริหารด้านค่าใช้
จ่าย ควบคุมการปฏิบัติงานและการจัดการที่ดีขึ้นผนวกกับ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีกับลูกค้าในตลาดหลักๆ โดย
เฉพาะจีนและอินเดีย และเพิม่ ความแข็งแกร่งขององค์กรด้วย
พันธสัญญาในการพัฒนาองค์กรให้พร้อมตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและอุตสาหกรรมฯ
กระผมเชื่อมั่นว่า บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นองค์กรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเราให้ความสำ�คัญและ
ใส่ใจอย่างมากในการดูแลลูกค้าด้วยการอุทศิ ตนและออกแบบ
ต่อเรือพร้อมกับตู้สินค้าตามขนาดที่เหมาะสมเพื่อความพึง
พอใจของลูกค้าในบริการของกลุ่มฯ
กระผมขอขอบคุณลูกค้าที่ ให้การสนับสนุนและมอบ
ความไว้วางใจในบริการของกลุม่ ฯ ในขณะทีส่ ภาวะแวดล้อม
ในตลาดมีความยากลำ�บาก ขอขอบคุณพนักงานสำ�หรับ
ความมุ่งมั่นในพันธกิจ ในความรักองค์กรและความทุ่มเทใน
การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง   และที่สำ�คัญขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานกลุ่มฯด้วยดีเสมอมา
เราพร้อมร่วมกันทำ�งานไปข้างหน้าเพื่อความสำ�เร็จยิ่ง
ขึ้นในปีต่อๆ ไป
ขอบคุณครับ
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จุดเด่นทางการเงิน
FINANCIAL HIGHLIGHTS
เฉพาะบริษัท/Company
(‘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)

2017

Fixed Assets
4,024,565
Total Assets
12,051,873
Total Liabilities
4,612,802
Shareholders' Equities
7,439,071
Freight Income
834,523
Total Income
902,727
Gross Profit (from freight income)
(139,330)
Net Profit
(446,127)
Earnings Per Share (Baht)
(0.54)
Debt to Equity Ratio
0.62
Net Profit to Shareholders'Equity
-6.00%
Net Profit Margin
-49.42%
Book Value Per Share (Baht)
8.98

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)

2560

Fixed Assets
Total Assets
Total Liabilities
Shareholders' Equities
Freight Income
Total Income
Gross Profit (from freight income)
Net Profit
Earnings Per Share (Baht)
Debt to Equity Ratio
Net Profit to Shareholders'Equity
Net Profit Margin
Book Value Per Share (Baht)

2560
2017

12,258,956
17,409,567
8,486,297
8,923,270
11,252,389
11,713,824
1,074,282
533,258
0.64
0.95
5.98%
4.55%
10.77

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2559
2016

(18) 4,902,358
(10) 13,331,261
2 4,690,062
(14) 8,641,199
(7)
901,355
(4)
994,937
(9) (127,267)
23 (580,676)
23
(0.70)
0.54
-6.72%
-61.45%
10.43
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2559

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2558
2015

(7) 5,298,330
(6) 14,155,013
3 4,835,729
(7) 9,319,283
(10)
997,906
(19) 1,160,344
(2,935)
(4,168)
(381) (120,706)
(381)
(0.15)
0.52
-1.30%
-10.40%
11.24
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

2558

% Change

2016

% Change

2015

(13)
(4)
(4)
(4)
8
11
(592)
(139)
(139)

14,108,039
18,124,353
8,873,713
9,250,640
10,440,654
10,552,014
(218,451)
(1,374,671)
(1.66)
0.96
-14.86%
-13.03%
11.16

(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

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

13.6

13.3

12.4

11.7

10.6

Total Revenues
(Billion Baht)

1.1

1.0

2013

1.2

2014

(Million baht)

(205.2)

(0.0)

(580.7)

(120.7)

(446.1)

(1,374.7)

19.6

18.7

18.1
13.3

14.2

12.5

2017

2016

2015

2014

19.9

Total Assets

2017

533.3

(1,652.9)

2013

12.6

0.9

2016

441.5

361.6

Net Profit

0.9

2015

17.4
12.1

(Billion Baht)

9.3

8.9

9.7

8.7

10.8

9.3

2017

2016

2015

2014

2013

9.3

8.6

8.9

7.4

Shareholders’ Equity
(Billion Baht)

2013

2014

2015

2017

2016
Company

Group

5

6

รายงานประจำ�ปี 2560

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักตรวจสอบภายใน

ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
- การจัดการกระบวนการธุรกิจ
- วางแผนองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

ภูมิภาค 1

วางแผนบริการ

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

รองกรรมการผู้จัดการ
(การเงินและบัญชีกลุ่ม
และสารสนเทศกลุ่ม)

จัดการกองเรือ
และซื้อขายเรือ

การเงินและบัญชีกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม

ภูมิภาค 2

เทรด

ปฏิบัติการภูมิภาค
และการชาร์เตอร์

ภูมิภาค 3

SOC และ การตลาด

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และบริการจัดการตู้สินค้า

ภูมิภาค 4

การตลาด

ควบคุมเอกสาร
การขนส่ง

ภูมิภาค 5

กฎหมาย เรียกร้องสินไหม
และการประกันภัย

ทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม
และการจัดการ
กระบวนการธุรกิจ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน)

4.28%

NH Prosperity Co., Ltd.

27.24 %

TIPS Co., Ltd.

Regional Container
Lines Pte. Ltd.

100%

22.22%

Asian Bulk
Shipping Co., Ltd.

49%
PU Chao Container
Terminal Co., Ltd.

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Investment Pte. Ltd.

Regional Container
Lines (H.K.) Limited

51%

100%

100%

100%

บริษัทย่อย
> 50%

72.76%

15%

49%

49%

49%

RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

51% RCL Services S.A. *

51% RCL Holdings Ltd. *

51% RCL Shipmanagement
Pte. Ltd.

Regional Merchants International
Freight Forwarding Co., Ltd. *

บริษัทร่วมทุน

RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.

RCL Feeders Phils.,Inc.

49%

49%

PT Daerah Indah Shipping

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

55% RCL Agencies (India)
Private Limited

100%

100%

100% Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
< 20%

* Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
* RCL Holdings Ltd. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560
* RCL Services S.A. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561

80%

บริษัทร่วม
20% - 50%

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2560

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

ดร.จ�ำลอง อติกุล

ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2549

การศึกษา
• ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง Cornell University, USA
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington,
New Zealand
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006
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 กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย แอก
ซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523

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 กลุ่มบริษัทโงวฮก
• กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
• กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 60,955,950
2559 : 61,321,350

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

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

การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College ประเทศเยอรมันนี
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Leschaco Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์
• V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมันนี
• ประสบการณ์ 21 ปี ในบริษัท Hapag - Lloyd
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560: 300,000
2559: 300,000
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นายกัว ฮอค เอง

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

การศึกษา
• ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ประเทศฮ่องกง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเอเชียเหนือ
กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
• สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Hong Kong Institute of Directors
ต�ำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง)
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร Hong Kong Sea Transport and Logistics
Association
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -
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รายงานประจำ�ปี 2560

นายสุเทพ ตระนันทสิน

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

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

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

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
• รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. อาร์ ซี แอล
• ประธานกรรมการ Thai Committee of Class NK
(Nippon Kaiji Kyokai)
• ประธานกรรมการ Merchant Marine Training Centre Alumni
Association
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -

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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาก�ำหนด
ค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์อยุธยา
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษทั แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายวิเศษ จูภิบาล
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นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

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

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ.2556

การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
• ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• Member Council of Trustees, สถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย
• ประธานบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการบริษัท TIPS Co., Ltd.
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -

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 ในปัจจุบันปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
พ.ศ. 2560 : 2559 : -
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รายงานประจำ�ปี 2560

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร

นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้จัดการ
(การเงินและบัญชีและสารสนเทศกลุ่ม)

นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการกระบวนการธุรกิจ)

นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด และหัวหน้า
กลุ่มส่วนงานภูมิภาค

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
(เป็นกรรมการ
ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทตาม
ที่ก�ำหนดในหนังสือ
รับรอง)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

70 • ปริญญาเอก วางแผนภาคและ
เมือง Cornell University, USA
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Auckland,
New Zealand
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Victoria University of
Wellington, New Zealand

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัว
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร
-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ)
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน

บมจ. อาร์ ซี แอล /
กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ ขนส่งทางทะเล
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

2549 - 2556

72 • ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
มหาวิทยาลัย
ลงนามผูกพันบริษัทตาม
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ที่ก�ำหนดในหนังสือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รับรอง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)

7.36

เป็นบิดา
นายทวินโชค
ตันธุวนิตย์

2523 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บมจ. อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

นายฮาร์ทวิค
ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร

77 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมันนี
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)

0.04

ไม่มี

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

78 • ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)

-

ไม่มี

นายสุเทพ ตระนันทสิน 65 • ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
กรรมการรองผู้จัดการ
• ประกาศนียบัตร “นายเรือ”
(ปฏิบัติการ)
(เรือเดินต่างประเทศ)
(เป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจ
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
ลงนามผูกพันบริษัทตาม
ที่ก�ำหนดในหนังสือ
รับรอง)

-

ไม่มี

นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

60 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of New Jersey
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
National Cheng Kung
University ประเทศไต้หวัน

2546 - เม.ย. 2553 กรรมการบริหาร
พ.ค. 2553 - มี.ค. 2554 ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2546 - ส.ค. 2557
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน

-

ไม่มี

กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
(ปฏิบัติการ)
กรรมการรองผู้จัดการ ขนส่งทางทะเล
(ปฏิบัติการ)

ก.ย. 2551 - มิ.ย. 2554 ผู้อ�ำนวยการ
(ภูมิภาคจีน)
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส (ธุรกิจ)
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการ
ผู้จัดการ (ธุรกิจ)

กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความ
สัดส่วน สัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัว
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

นางสาวนาถฤดี
รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชีและการเงินและ
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

54 • ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีบัญชี
(เกียรตินิยม อันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์
(เกียรตินิยม อันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการ
กระบวนการธุรกิจ

54 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Secretary
Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Reporting
Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร
Board Reporting
Program (IOD)
• หลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ)

-

นายฉัตรกมล
พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

44 • ปริญญาโท
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
การตลาด และ
หัวหน้ากลุ่ม
ส่วนงานภูมิภาค

36 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์
Fachhochschule Aachen
Julich, Germany
• ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
Fachhochschule Aachen
Julich, Germany

0.30

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงาน
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ)
ช่วงเวลา
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ไม่มี

มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน

เป็นบุตรชาย
นายสุเมธ
ตันธุวนิตย์

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

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

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และการจัดการ
กระบวนการธุรกิจ
เลขานุการบริษัท

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

ผู้จัดการทั่วไป
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายการตลาด

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมทุน ของผู้บริหาร
ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

กัว ฮอค เอง

สุเทพ ตระนันทสิน

อมรศักดิ์ นพรัมภา

วิเศษ จูภิบาล

อาภาวดี มีคุณเอี่ยม

ชาลี ชู

นาถฤดี รุ่งเรืองผล

สุพร อ�ำนวยพรรณ

ฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์

ทวินโชค ตันธุวนิตย์

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
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 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.
บริษัทร่วมทุน
1. RCL Agencies (India) Private Limited

สุเมธ ตันธุวนิตย์

ชื่อบริษัท

ผู้บริหาร

จ�ำลอง อติกุล

กรรมการ

X

//

//

//

//

/

/

/

-

-

-

-

-

-

//
//
//
//
//
//
/
/
/
/
-

-

/
/
X
-

//
//
/
/
/
-

-

/
-

-

//
/
X

/
-

-

-

/
/
/
/
/
/
/

-

/

-

X

/

-

-

-

-

/

-

-

-

-

/
-

X
-

-

/
/
/

-

/
-

-

X
-

/
/

-

-

/
-

-

/

-

-

-

-

-

-

/
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

/

-

-

/

Remark: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : * Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
* RCL Holdings Ltd. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560
* RCL Services S.A. ช�ำระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561
* RCL (Vietnam) Co Ltd - เพิ่มอัตราการถือหุ้นจาก 49% เป็น 80% มีผลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561
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กองเรือ อาร์ ซี แอล 2560
เรือที่ใช้ด�ำเนินงานและเป็นเจ้าของ
Name
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

Flag
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

Dead
weight
Singapore Shipbuilding & Engineering
13,825
Singapore Shipbuilding & Engineering
13,825
Singapore Shipbuilding & Engineering
13,825
Singapore Shipbuilding & Engineering
13,825
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
18,196
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
18,196
Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan 12,475
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
21,813
Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd 13,021
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
21,813
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
21,813
Miho Shipyard Co Ltd, Japan
10,908
Miho Shipyard Co Ltd, Japan
10,908
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
15,152
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
11,655
Jiangsu Eastern Shipyard, China
13,760
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
15,161
Jiangsu Eastern Shipyard, China
13,760
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
11,655
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
8,006
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
13,760
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
13,760
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
7,988
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
38,968
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
8,018
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
38,948
Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd 13,017
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
8,016
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
31,805
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
31,805
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
30,832
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
15,301
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
30,832
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
15,346
Imabari Iwagi Shipyard, Japan
15,414
607,402
TOTAL OWN CAPACITY 43,996 TEUs
Total 35 vessel with the average age of 17 years

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

Shipyard

Cargo
Designed
Age
Gear
Capacity
993
21 2x40
993
21 2x40
993
21 2x40
993
21 2x40
1,094
22
1,094
22
1,088
9
1,324
21
958
4
1,324
20
1,324
20
865
20 2x40
865
20 2x40
1,036
27 2x40
928
16
1,108
10
1,036
27 2x40
1,108
9
928
15
628
20 2x36
1,022
9
1,022
9
628
20 2x36
2,732
9
628
19 2x36
2,732
8
958
4
628
19 2x36
2,598
12
2,598
12
2,378
12
1,098
24 2x40
2,378
12
1,098
24 2x40
818
23 2x35
43,996
17
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เรือที่เช่ามาด�ำเนินงานระยะยาว
Name
ANU BHUM
TEERA BHUM
THANA BHUM
RATANA THIDA
NATAL
LOBIVIA
DIAPOROS
ARIANA
SIMA PRESTIGE
FELIXTOWE BRIDGE
WIELAND

Owned
Chartered
No of Vsls Operating

Flag
Thai
S'pore
S'pore
Thailand
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
S'pore
Panama
Portugal

Year
Built
2008
2005
2005
1996
2007
2001
2001
2006
2005
2005
2014

Dead
weight
Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China 2,974
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
24,279
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
24,279
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan 18,196
Hanjin Heavy Industries Co, Korea
44,233
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
30,300
Hanjin Heavy Industries Co, Korea
80,238
Stocznia Gdynia, Poland
38,700
Hegemann (peene Werft site), Germany
17,266
Hyundai Heavy Industries (HHI)
67,310
Jinling Yizheng Shipyard
62,264
410,039
RCL FLEET CAPACITY 75,031 TEUs
Shipyard

NO of Vsls

Capacity Teus

%

35
11
46

43,996
31,035
75,031

59%
41%
100%

Cargo
Designed
Age
Gear
Capacity
189
9
1,858
12
1,858
12
1,094
21
3,398
10
2,078
16
6,621
16
2,714
11
1,221
12
5,047
12
4,957
3
31,035
12
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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
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ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
:
:
:
:

รับมอบเรือต่อใหม่จ�ำนวน 9 ล�ำจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
ซื้อที่ดินและอาคารส�ำนักงานสูง 12 ชั้นในสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม อาร์ ซี แอล
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221 ล้านบาท เป็น 663 ล้านบาท
ร่วมลงทุนกับบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส์ จ�ำกัด จัดตั้งบริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าประเภทเทกอง

ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 – 2547
: เริ่มระบบการให้บริการ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ภูมิเน็ต”
: ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในเอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง
: จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ที่เซี่ยงไฮ้ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) จ�ำกัด
และบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) จ�ำกัด ที่มาเลเซีย และ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ที่
ประเทศไทย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขา 5 แห่งที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และเซิ่นเจิ้น เพื่อ
ขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้
ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548-2553
: รับมอบเรือใหม่จ�ำนวน 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

20

รายงานประจำ�ปี 2560

: 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 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1.72 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาที่ 6 ที่เมืองนิงโบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐ
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 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขาที่ 7 ที่เมืองโฟชาน เพื่อขยายการด�ำเนินธุรกิจในบริเวณสามเหลี่ยม
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 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 32.7
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: 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
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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) รับ
ผิดชอบในงาน ซึ่งพยายามผลักดันการประเมินผลงานของพนักงานโดยอาศัยเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เป็น
หลัก
: 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

22

รายงานประจำ�ปี 2560

ปีแห่งรางวัลของความส�ำเร็จและเพิ่มเส้นทางการบริการใหม่ปี 2559
• รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มบริษัทธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (TNSC)
• ประสานความร่วมมือในเส้นทางการบริการใหม่ในภูมิภาคเหนือและกลางของประเทศจีน ไปยังประเทศเวียดนาม
และประเทศไทย
• เปิดบริการการขนส่งทางเรือจากประเทศจีนตอนใต้ ไปยังประเทศพม่าเป็นรายแรก
• เพิ่มความถี่ในการบริการจากภูมิภาคตะวันออก ไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง
ปีแห่งการขยายการบริการ การวางแนวทางธุรกิจ และการวางโครงสร้างทางธุรกิจปี 2560
•
•
•
•
•

การบริการและสั่งซื้อเรือใหม่
เปิดเส้นทางการบริการใหม่จากประเทศจีน ไปยังประเทศปากีสถาน และตะวันออก
เปิดเส้นทางการบริการใหม่ที่ประเทศจีนตอนใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ และสงขลา
เปิดเส้นทางการบริการที่สองที่ช่องแคบมะละกา ไปยังเมืองเบลาวัน และ ปีนัง
สั่งต่อเรือใหม่โดยออกแบบเรือตามขนาดที่เหมาะสมกับการบริการของบริษัทจ�ำนวน 3 ล�ำ

การวางแนวทางธุรกิจ
• ตั้งบริษัทร่วมค้าที่มุมไบ ประเทศอินเดีย
• ยกเลิกบริษัทย่อย 3 บริษัท
1. Regional Merchants Maritime Limited ที่ฮ่องกง
2. Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ที่ประเทศจีน
3. RCL Holding Ltd. ที่สิงคโปร์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ การควบคุมดูแลกิจการ
• ใช้ระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของ IT Infrastructure
• การประยุกต์การวิเคราะห์ Big Data เพื่อติดตามดูแลผลงานของบริษัท ฯ
• ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอีเล็คทรอนิค (ePMS) เพื่อตรวจสอบผลงานและประเมินผลก ท�ำงานด้วย
ความโปร่งใส
• ทบทวนกฎระเบียบและการควบคุมดูแลกิจการธรรมาภิบาล

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

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
2560 2559 จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

ดำ�เนินกิจการเดินเรือ,
เป็นเจ้าของเรือ, กิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
และลงทุนในบริษัทอื่น

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096 Fax (662) 296 1098

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น

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

100

สิงคโปร์

ลงทุนในบริษัทอื่น,
ดำ�เนินกิจการเดินเรือและ
รับรวบรวมสินค้าจาก
ผู้ส่งออกรายย่อย

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

100

100

สิงคโปร์

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

RCL Shipmanagement
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

จัดการกองเรือ

* RCL Holdings Ltd.

100

100

สิงคโปร์

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

Regional Container Lines
(H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

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

Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

100

100

จีน

ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า

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

RCL Logistics Co., Ltd.

100

100

ไทย

บริการโลจิสติคส์

13th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/17
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1284-6 Fax (662) 296 1279

RCL Agencies (M) Sdn Bhd

100

100

มาเลเซีย

ตัวแทนเดินเรือ

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

Regional Container Lines
Public Company Limited

--

--

ไทย

RCL Investment Pte Ltd.

100

100

RCL Feeder Pte Ltd.

100

Regional Container Lines
Pte Ltd.

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

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
2560 2559 จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

* RCL Services S.A.

100

100

ปานามา

ดำ�เนินกิจการเดินเรือ

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

RCL Feeders Phils., Inc.

100

100

ฟิลิปปินส์

ตัวแทนเดินเรือ

10th Fl, Ayala Life-Fgu Centre
6811 Ayala Avenue, Makati City
Philippines
Tel (632) 815 3187
Fax (632) 815 2102

* Regional Merchants
International Freight
Forwarding Co., Ltd

80

80

จีน

รับจัดการขนส่ง
และบริการโลจิสติคส์

803-804 Room, 8F, SEL BLDG.,
No. 258 Changle Rd., Eastern New City,
Jiangdong District, Ningbo, China
Postcode: 315040
Tel (86-574) 27872887
Fax (86-574) 27862525

RCL Agencies (India)
Private Limited

55

-

อินเดีย

ตัวแทนเดินเรือ

608 – 611 A Wing, 6th Floor, Dynasty
Business Park Commercial Premises
Co-Operative Society Ltd, Andheri Kurla
Road, Andheri East, Mumbai 400059 India
Tel (9922) 4946000

Asian Bulk Shipping Co.,
Ltd.

51

51

ไทย

ดำ�เนินกิจการเดินเรือ

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096 Fax (662) 296 1098

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

49

49

เวียดนาม

ตัวแทนเดินเรือ

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

PT Daerah Indah Shipping

49

49

อินโดนีเซีย

ขนส่งทางทะเลและตัวแทนเดินเรือ Plaza Sentral Building 6th flr Jln. Jend.
Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930,
Indonesia
Tel (62) 21 521 4808 Fax (62) 21 521 4801

Pu Chao Container
Terminal Co., Ltd

49

49

ไทย

รับจ้างบริหารท่าเรือ
เพื่อขนถ่ายสินค้า

30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096 Fax (662) 296 1098

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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ถือหุ้นร้อยละ

ชื่อบริษัท
TIPS Co., Ltd.

ประเทศที่
2560 2559 จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ
22.22

22.22

ไทย

Jurong Districentre Pte Ltd.

15

15

สิงคโปร์

NH Prosperity Co., Ltd.

4.28

4.28

ไทย

กิจกรรมหลัก
บริหารท่าเรือ

สถานที่ติดต่อ
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
บริการลานพักตู้คอนเทนเนอร์และ 106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity
คลังสินค้า
Motorway, Tubyao, Ladkrabang, Bangkok,
Thailand
Tel (662) 737 4561-9
Fax (662) 737 4551-2

Note : * RCL Holdings Ltd. ชำ�ระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560
* RCL Services S.A. ชำ�ระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2561
* Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ชำ�ระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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สำ�นักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
ประเทศ

บังกลาเทศ
กัมพูชา
จีน

ฮ่องกง
อินเดีย

เมือง

ชื่อบริษัท

จิตตะกอง
พนมเปญ
เมืองพระสีหนุ
ฝางเฉิง
กวางโจว
หนิงปัว
ชิงเต่า
เซี่ยงไฮ้
เซินเจิ้น
เทียนจิน
เซี่ยเหมิน
ฮ่องกง
เจนไน
บังคาลอร์
ไฮเดอราบาด
วิสาขปัทนัม
ฮัลเดีย
มุมไบ
นิวเดลี
ลูเธียนา

Integrated Transportation Services Limited (ITSL)
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
China Ocean Shipping Agency Fangcheng
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines (H.K.) Limited
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
RCL Agencies (India) Pvt. Ltd.
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd

อัห์มดาบาด
ดาสราช
ชัยปุระ

Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd

วาโดดารา
ฮาซีรา
พิพาวัพ
ราชโกฎิ
มุนดรา
กันธิธรรม
ทุติโคริน
โคชิน
โกลกาตา
ไวแซค

Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

(880) 31 713 147-8
(855-23) 880 241/ 242
(855-34) 933 748
(86770) 2822556
(8620) 8363 3236
(86574) 2787 2882
(86532) 8668 5577
(86-21) 6132 4500
(86755) 2518 1150
(86-22) 23174001
(86592) 239 8011 #353
(852) 2526 3318
(91 44) 42961600
(91 80) 25582096
(91 40) 4904 5678
(91891) 4546444
(9133) 66152900
(91 22) 49426000
(91 11) 26361834/35
(91 161) 5025 467/8/5055
480/84
(91 79) 6622 6622
(91 265) 6626 116/6161
(91 141) 2221 061, 2221
071
(91 265) 6626 116/6161
(91 261) 234 0029
(91 2794) 286 327
(91 281) 656 0293
(91 2838) 259 146/41/42
(91 2836) 222 9256
(91 461) 425 2680
(91 484) 266 2166
(91 33) 3052 7058-59
(91 891) 4546 444

(880) 31 710 847
(855-23) 885 706 / 607
(855-34) 933 749
(86770) 6102204
(8620) 8363 4004
(86574) 2786 2523
(86532) 8668 1966
(86-21) 61324506
(86-22) 23174010
(86592) 239 8001-2
(852) 2537 5463
(91 44) 25225634
(91 80) 25589737
(91 40) 49045688
(91891) 4546455
(9133) 22892172
(91161) 5025466
(91265) 6621 661
(91141) 221081
(91-265) 6621 661
(91 461) 425 2681
(91 484) 266 8085
(91 33) 2289 2172
(91 891) 4546 455

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประเทศ

อินโดนีเซีย

เมือง

จาการ์ตา
เมดาน / เบลาวัน
ซูราบายา
ปนตีอานัก
มาคัซซาร์
ปาเล็มบัง
อุม การ์ซาร์
โซล
ปูซาน
ซาฟัด

ชื่อบริษัท

PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
PT Bhum Mulia Prima
อิรัก
Sharaf Shipping Company Irag
เกาหลีใต้
Chun Jee Shipping Co., Ltd
Chun Jee Shipping Co., Ltd
คูเวต
Al Kazemi International General Trading &
Contracting Group Co. WLL.
มาเลเซีย
ยะโฮร์ บาห์รู / ปาซีร์ กุดัง
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
ปีนัง
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
พอร์ต กลัง
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
กวนตัน
Liraship Agency Sdn. Bhd.
พม่า
ย่างกุ้ง
Tangent Marine Services Company Limited
ปากีสถาน
การาจี
United Marine Agencies (Pvt.) Ltd.
ฟิลิปปินส์
เซบู
Eagle Express Lines, Inc.
ดาเบา
Eagle Express Lines, Inc.
เจเนอรัล ซานโตส
Eagle Express Lines, Inc.
มะนิลา
RCL Feeders Phils., Inc.
ซาอุดีอาระเบีย อัดดัมมาม
Gulf Shipping Co., Ltd.
สิงคโปร์
สิงคโปร์
RCL Feeder Pte. Ltd.
ศรีลังกา
โคลัมโบ
Delmege Forsyth & Co (Shipping) Ltd.
ไต้หวัน
ไทเป
Grand Maritime Transport Ltd.
นครจีหลง
Grand Maritime Transport Ltd.
ไทจง
Grand Maritime Transport Ltd.
ไทย
กรุงเทพมหานคร (ส�ำนักงานใหญ่) Regional Container Lines Public Co., Ltd.
กรุงเทพมหานคร (ตัวแทน)
Ngow Hock Co., Ltd.
แหลมฉบัง
Ngow Hock Agency Co., Ltd.
สงขลา
Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.
สหรัฐอาหรับ ดูไบ
Peninsula Shipping Company LLC.
เอมิเรตส์
เวียดนาม
โฮจิมินห์
RCL (Vietnam) Co., Ltd.
ไฮฟอง
VNT Logistics Haipong

เบอร์โทรศัพท์
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เบอร์แฟกซ์

(6221) 521 4808
(6261) 845 5883
(6231) 534 3998
(6221) 8379 3081
(6221) 8379 3081
(62-711) 716 380
(965) 2576 5923
(822) 3455 1606

(6221) 521 4801-2
(6221) 846 2909
(6231) 532 8359
(6221) 8379 3083
(6221) 8379 3083
(62-711) 716 379
(965) 2576 5925
(822) 3455 1600

(965) 2573 3870-2

(965) 2573 3864

(607) 255 2388
(604) 370 2666
(603) 334 22722
(09) 566 8936
(959) 861 2023
(9221) 111111862
(6332) 414 3814
(6382) 235 2924
(6383) 552 1779
(632) 815 3187
(9663) 835 2777
(65) 6220 0388
(9411) 772 9530
(8862) 2547 1786
(8862) 2547 1786
(8864) 2327 0593
(662) 296 1096
(662) 295 1000
(6638) 330 727 - 9
(6674) 245 574
(9714) 355 3100

(607) 254 1288
(604) 370 2233
(603) 334 22871
(09) 566 9711
(951) 256 776
(9221) 35147951
(6332) 420 2365
(6382) 321 7138
(6383) 552 1779
(632) 815 2102
(9663) 835 5365
(65) 6229 2677
(9411) 772 9556
(8862) 2547 3063
(8862) 2547 3063
(8864) 2327 0573
(662) 296 1098
(662) 296 1525
(6638) 330 730
(6674) 232 345
(9714) 355 6806

(8428) 3818 1522
(84225) 374 1462

(8428) 3818 1523
(84225) 3629442
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำ�ของภูมิภาคที่มี
ฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและการดำ�เนินงานทีส่ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความอุตสาหะทั้งของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุม่ ฯ ได้กำ�หนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่ (1) รับผิดชอบ
ในงาน (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ทำ�งานเป็นทีม และ (5) ภาวะผู้นำ�ที่มีคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนการทำ�งานให้บรรลุ
พันธกิจที่ตั้งไว้
กลุ่มฯ ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการโลจิสติคส์ ชั้นนำ�ใน
ภูมิภาคเอเซียที่ได้รับความเชื่อถือในด้านประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานและคุณภาพของการให้บริการ อันเป็นผลมาจาก
พนักงานที่มุ่งมั่นทำ�งานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”
เป้าหมายขององค์กร
กลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะดำ�รงความเป็นผู้นำ�ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลชั้นนำ�ของโลก โดยมุ่งเน้น
การดำ�เนินธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย เครือข่ายภูมศิ าสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ความสำ�เร็จ
ปัจจุบนั กลุม่ ฯ อยูอ่ นั ดับที่ 24 ในหมูผ่ ใู้ ห้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุม่ ผูใ้ ห้บริการขนส่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดยสื่อพิมพ์ชั้นนำ�ของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ปัจจัยหลักต่อไปนี้นำ�ความสำ�เร็จมาสู่กลุ่มฯ ทั้งในการดำ�เนินงานและผลประกอบการ
• ดำ�รงฐานะผู้นำ�ในการให้บริการระดับภูมิภาค
• เสริมสร้างการยอมรับในภูมิภาคที่กลุ่มฯ ให้บริการ
• ฐานลูกค้าที่หลากหลายและมั่นคง
• มีหน่วยงานภายในที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ผู้บริหาร พนักงาน และลูกเรือ มีทักษะความสามารถและตั้งใจทำ�งาน
• การวางกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจทั้ง Shipper Owned Container หรือ SOC และ Carrier Owned Container
หรือ COC
• มีเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล
• การบริหารโครงสร้างต้นทุน
1. การประกอบธุรกิจ
อาร์ ซี แอล เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย
ก่อตั้งในปี 2523 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี
2531 กลุ่มฯ ดำ�เนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของเรือ
เดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3) การ
ให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
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ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 46 ลำ� โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู ถึง
7,000 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2560 กลุ่มฯ
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 76,985 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
สำ�นักงาน 66 แห่งทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นสำ�นักงานของกลุ่มฯ เองและสำ�นักงานตัวแทน เพื่อให้บริการโดยตรง แก่ลูกค้า
กลุม่ ฯ เป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าและผูป้ ระกอบการทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผูป้ ระกอบการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทางทะเล
ชั้นแนวหน้าทั้งในสายธุรกิจ SOC (ข้ามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักทีเ่ ป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อยทัง้
ต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้าที่มี
ตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ทำ�หน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป ผู้
ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค
สำ�หรับ Main Line Operator แล้ว จำ�เป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้าโดยรับตู้สินค้า
จากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งที่เรือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รับตู้สินค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านั้น การ
ที่ Main Line Operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรทีม่ รี ะวางขนาดใหญ่ขนึ้ ในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่างซีก
โลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้เต็มลำ�เรือได้
อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มีความถี่
เทีย่ วการเดินเรือสูงเพือ่ รับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออืน่ ๆ” ในภูมภิ าค จึงถือเป็นภารกิจทีส่ ำ�คัญของกลุม่ ฯ
ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง และดูไบ
นอกจากธุรกิจประเภท SOC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 76,000 ทีอียู แก่ผู้นำ�เข้าและผู้ส่ง
ออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ดำ�เนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอย่าง
มั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานหลักที่สาม คือการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นธุรกิจที่ให้บริการตัง้ แต่การดำ�เนินพิธศี ลุ กากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสูก่ ารรับจัดการด้านโลจิสติ
คส์ ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซ่อุปทาน” หรือ
Supply Chain ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการในการขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
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ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปี 2560 ปริมาณขนส่งตู้สินค้า เพิ่มขึ้น 5.8% และ 8.1% ตามลำ�ดับ สำ�หรับธุรกิจของ COC และ SOC ตามลำ�ดับ ยอด
ขนส่งรวมของอาร์ ซี แอล เพิ่มขึ้น 6.7% และมีอัตราการใช้กำ�ลังบรรทุกที่ 119%
การเติบโตในระหว่างปี 2555-2559

ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม (ทีอียู)

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2,088,872

1,894,397

1,752,133

1,781,816

1,901,821

-6.5%

-9.3%

-7.5%

1.7%

6.7%

1,057,348

956,422

954,786

1,048,649

1,109,507

-5.1%

-9.5%

-0.2%

9.8%

5.8%

1,031,524
-7.8%

937,975
-9.1%

797,347
-15.0%

733,167
-8.0%

792,314
8.1%

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

ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม
2.2
2.1

Milion TEUs

2.0

2.09

1.9

1.90

1.89

1.8
1.75

1.78

1.7
1.6
1.5

2556

2557

2558

2559

2560

การขนส่งตู้สินค้าจำ�แนกตามแหล่ง
ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมิภาค ยังคงกระจุกตัวอยู่แถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ และดูไบ โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้งห้าภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ แผนภูมิต่อไปนี้ (Figur
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1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง
SOC VOLUME COMPOSITION
(Figure 1)
Cambodia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Korea
Malaysia
Myanmar
Oman
Pakistan
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
UAE
Vietnam

ส�ำหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 64 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิด้านล่าง (Figure 2)
COC VOLUME COMPOSITION
(Figure 2)
Bangladesh
Cambodia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Korea
Kuwait
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
UAE
Vietnam
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กำ�ลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรกำ�ลังลำ�เลียงของกองเรือ
ในปี 2560 กลุ่มฯ มีกองเรือขนส่งตู้สินค้าประจำ�การ 46 ลำ� ในจำ�นวนเรือทั้ง 46 ลำ�นั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ลำ� ส่วน
อีก 11 ลำ�เป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ทำ�สัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป
ในปี 2560 นี้ กลุ่มฯ ยังคงตั้งใจรักษาสมดุลย์ในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทธการบริหารกำ�ลังลำ�เลียงโดยใช้เรือที่บริษัท
เป็นเจ้าของและการทำ�สัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมกำ�ลังบรรทุก ความยืดหยุน่ นีท้ ำ�ให้กลุม่ ฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
อัตราการใช้กำ�ลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 119 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นผล
จากการปรับตัวดีขึ้นของจำ�นวน COC และจำ�นวน SOC มีผลกระทบจากภาวะตลาดที่อ่อนตัวลง
กองเรือ
(ก�ำลังบรรทุก)

2560

2559
จ�ำนวนเรือ

ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

29

16

20,598

26

31,030

40

14

34,760

44

1,959

3

878

1

จ�ำนวนเรือ

ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

เรือที่กลุ่มเป็นเจ้าของ

18

22,334

เรือเช่าเข้ามา

11

ซื้อระวาง

ร้อยละ

ร้อยละ

เรือให้เช่าออกไป

17

21,662

28

19

23,398

29

จ�ำนวนเรือที่ประจ�ำการ

46

76,985

100

49

79,634

100

กลุ่มฯ จัดสรรกำ�ลังลำ�เลียงทั้งภายในและระหว่างห้าภาคบริการ และบริหารกำ�ลังลำ�เลียงให้มีความคล่องตัว โดยการทำ�
สัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมกำ�ลังลำ�เลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและปรับ
การให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
CAPACITY UTILIZATION
125%
123%

120%
115%

119%
115%

115%

110%
108%

105%
100%

2556

2557

2558

2559

2560

เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และ ตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมิภาคเหล่านี้เพื่อเสริมเส้นทางหลัก ทั้งนี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 28 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เองและเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
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เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ เดือนธันวาคม 2559
TEU

No.

Type
of
Vassel

Operator

Vassel
Name

Vassel
Code

Trading Routes

14
HOMO

1

Rcl Own
VsL

RCL

BANI
BHUM

BNB

Songkhla - Hongkong - Shekou - Manila - Songkhla

2

Rcl Own
VsL

RCL

CHANA
BHUM

CNB

3

Rcl Own
VsL

RCL

GANTA
BHUM

4

Rcl Own
VsL

RCL

5

Rcl Own
VsL

6

Change
to
Trading
Routes,
if any

When
changed,
if any
(Estimated)

Days
per
round
voyage

Nominal

service

728

993

RSS

Singapore - Bangkok (PAT) - Singapore - Portklang
(WP) - Belawan - Portklang - (WP) - Singapore

728

993

RTB1

NA

NA

14

GTB

Bangkok (PAT) - Laemchabang - Ningbo - Shanghai
- Shekou - Sihanoukville - Bangkok (PAT)

902

1094

RBC2

NA

NA

21

JITRA
BHUM

JTB

Bangkok (PAT) - Bangkok (TST) - Laemchabang Vietnam (CLI) - Ningbo - Shanghai - Laemchabang

1070

1324

RBC13

NA

NA

21

RCL

KAMA
BHUM

KMB

Bangkok (PAT) - Bangkok (TST) - Laemchabang Vietnam (CLI) - Ningbo - Shanghai - Laemchabang

1070

1324

RBC13

NA

NA

21

Rcl Own
VsL

RCL

NANTA
BHUM

NTB

Singapore - Sihanoukville - Songkhla - Singapore

860

1036

RSZ5

NA

NA

7

7

Rcl Own
VsL

RCL

PIRA
BHUM

PRB

Songkhla - Hongkong - Haiphong - Hongkong Keelung - Taichung - Hongkong - Sihanoukville

454

628

RSK3

NA

NA

21

8

Rcl Own
VsL

RCL

RACHA
BHUM

RCB

Laemchabang - Singapore - Portklang (WP) Portklang (NP) - Penang - Portklang (WP)

2205

2732

RMB6

NA

NA

21

9

Rcl Own
VsL

RCL

RATHA
BHUM

RTB

Songkhla - Hongkong - Haiphong - Hongkong Keelung - Taichung - Hongkong - Sihanoukville

454

628

RSK3

NA

NA

21

10

Rcl Own
VsL

RCL

RATANA
BHUM

RTD

Singapore - Haiphong - Qinzhou - Hongkong Shekou - Vietnam (CLI) - Singapore - Yangon Singapore

902

1094

RHY7

NA

NA

28

11

Rcl Own
VsL

RCL

NAWATA
BHUM

NWB

Singapore - Belawan - Penang - Portklang (NP) Singapore

700

1108

RMS9

NA

NA

7

12

Rcl Own
VsL

RCL

XETHA
BHUM

XTB

Bangkok (TST) - Singapore - Yangon - Portklang
(NP) - Singapore - Bangkok (TST)

859

1098

RTY2

NA

NA

21

13

Rcl Own
VsL

RCL

HANSA
BHUM

HSB

Singapore - Haiphong - Qinzhou - Hongkong Shekou - Vietnam (CLI) - Singapore - Yangon Singapore

902

1094

RHY7

NA

NA

28

14

Rcl Own
VsL

RCL

ORA
BHUM

ORB

Songkhla - Hongkong - Haiphong - Hongkong Keelung - Taichung - Hongkong - Sihanoukville

454

628

RSK3

NA

NA

21

15

Rcl Own
VsL

RCL

SATTHA
BHUM

STB

Dalian - Tianjin Xigang - Qingdao - Hongkong Shekou - Vietnam (CLI) - Laemchabang Shekou - Hongkong

2201

2732

RNT

NA

NA

14

16

Rcl Own
VsL

RCL

TEERA
BHUM

TRB

Singapore - Portklang (WP) - Portklang (NP) Penang - Singapore

1300

1858

RMS13

NA

NA

7

17

Rcl Own
VsL

RCL

THANA
BHUM

TNB

Singapore - Vietnam (CLI) - Vietnam (VIC) Singapore

1300

1858

RHS8

NA

NA

7

18

Rcl Own
VsL

RCL

WANA
BHUM

WNB

Jakata - Singapore - Laemchabang - Portklang (NP)
- Singapore - Jakata

1730

2378

RT110

NA

NA

14

19

Rcl Own
VsL

RCL

YANTRA
BHUM

YTB

Bangkok (TST) - Singapore - yangon - Portklang
(NP) - Singapore - Bangkok (TST)

859

1098

RTY2

NA

NA

21

20

Rcl Own
VsL

RCL

YOSSA
BHUM

YSB

Songkhla - Hongkong - Shekou - Manila - Songkhla

756

818

RSS

NA

NA

14

21

Chater
VsL In

RCL

ANU
BHUM

AUB

Singapore - Pasirgudang - Singapore - Palembang Singapore

126

189

RPS5

NA

NA

7

22

Chater
VsL In

RCL

FELIXSTOWE
BRIDGE

FSB

Pusan - Qingdao - Shanghai - Shekou - Singapore Portklang (WP) - Chennai - Portklang (WP) Singapore

3450

5047

RFM3

NA

NA

35

34
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TEU

Nominal

service

Change
to
Trading
Routes,
if any

When
changed,
if any
(Estimated)

2200

2714

RSP5

NA

NA

14

Pusan - Shanghai - Ningbo - Da Chan Bay Singapore - Portklang - Cochin - Nhava Sheva Mundra - Jebel Ali

5049

6621

RIM7

NA

NA

59

LIV

Singapore - Manila(N) - Cebu - Singapore

1640

2078

RMN2

NA

NA

14

NATAL

NTL

Singapore - Laemchabang - Singapore

2460

3400

RTS26

NA

NA

7

RCL

SIMA
PRESTIGE

SMP

Bangkok (TST) - Laemchabang - Vietnam (HPH) Shekou - Bangkok (TST)

924

1221

RBH1

NA

NA

14

RCL

WIELAND

WLN

Xingang - Qingdao - Shanghai - Ningbo - Shekou Da Chan Bay - Portklang (WP) - Colombo Karachi Jebel

3739

4957

RPM

NA

NA

49

No.

Type
of
Vassel

Operator

Vassel
Name

Vassel
Code

23

Chater
VsL In

RCL

ARIANA

AIA

Singapore - Patangas - Davao - Singapore

24

Chater
VsL In

RCL

DIAPOROS

DPR

25

Chater
VsL In

RCL

LOBIVIA

26

Chater
VsL In

RCL

27

Chater
VsL In

28

Chater
VsL In

Trading Routes

14
HOMO

สภาวะอุตสาหกรรม
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ บ่งชี้ว่าในปี 2560 เศรษฐกิจโลกเป็นไปในทิศทางบวก ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ได้มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตและอุปสงค์การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
เติบโตของการค้า การขนส่งสินค้าผ่านตู้ขนส่งสินค้าทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวอีกในปี พ.ศ. 2560 หลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะ
ถดถอยในปี พ.ศ. 2559
อัตราค่าระวางและการลดต้นทุนยังเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจในปี 2561
The China Containerized Freight Index (CCFI) แสดงค่าเฉลี่ยที่ 820 จุด ในปี 2560 ซึ่งมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1%
เมื่อเทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตาม หลังจากเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2560 จากแรงกดดันที่เกิด ทำ�ให้ดัชนีค่อยๆ ลดลงไป
จนถึงสิ้นปีเนื่องจากอุปสงค์ อุปทานเรือ
แม้ว่าอัตราการเติบโตจะลดลง แต่ดัชนีค่าระวางเฉลี่ยของประเทศจีน (CCFI) ยังคงไต่ระดับสูงขึ้นจากจุดต่ำ�สุดของ
สัปดาห์ที่ 18
CCFI Composite Index
1200
1100
1000
900
800

2557
2558
2559

700
600
500

Week 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Source: Shanghai Shipping Exchange

อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเพิม่ ขึน้ น้อยกว่าปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของอุปทานเรือ ทีน่ ำ�
ไปสู่ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปี 2560 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กระทบกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล

Days
per
round
voyage
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ในปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีการควบรวมกิจการและรวมตัวกันของพันธมิตร ซึ่งพันธมิตรยังคงรักษาตำ�แหน่งโดยการ
เพิม่ ขีดความสามารถอุปกรณ์โครงสร้างพืน้ ฐานและการเข้าถึงตลาดให้มากขึน้ ความท้าทายจากการเป็นพันธมิตรคือจะมีการ
ลำ�เลียงเรือขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2561 เข้าสู่ การค้าระหว่างประเทศในแถบอินเดียและการค้าภายในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดความกดดันต่อธุรกิจ
ณ สิ้นสุดปี 2560 มีปริมาณกองเรือโลกทั้งสิ้น 5,181 ลำ� เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5,159 ลำ� ในปี 2559 อัตราการเติบโตมา
จากการที่มีจำ�นวนเรือหลายลำ�ขายเป็นเศษเหล็ก อย่างไรก็ตาม มีกำ�ลังบรรทุกเพิ่มขึ้นจากจำ�นวน 20.3 ล้านทีอียู เป็น 21.1
ล้านทีอียู ณ สิ้นปี 2560 ปริมาณตู้สินค้าเปล่าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวลดลงอย่างมีนัยยะจาก 1,440,505 ทีอียู ณ วันสิ้นสุดปี
2559 เป็น 487,433 ทีอียู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงร้อยละ 66
ภาพรวมของกำ�ลังบรรทุกกองเรือในขนาดต่างๆ ในสภาวะตลาดโลก เป็นดังนี้
Fleet as at:

Nominal TEU
18,000 - 21,000
13,300 - 17,999
10,000-14,500 NPX
7,500 - 9,999
5,100 - 7,499
4,000 - 5,099
3,000 - 3,999
2,000 - 2,999
1,500 - 1,999
1,000 - 1,499
500 - 999
100 - 499
Total
Adjusted Total
Annual Growth

In Sevice End 2017

No.
66
145
242
480
459
644
244
626
595
708
786
191
5,186
5,181

TEU
1,279,161
2,104,284
2,832,395
4,223,873
2,847,810
2,918,581
849,697
1,586,887
1,020,275
816,661
583,973
62,628
21,126,225
21,112,313
3.9%

End 2018

No.
98
165
282
480
462
647
260
684
612
728
773
190
5,381
5,217

TEU
1,926,197
2,391,722
3,294,012
4,241,045
2,861,771
2,929,574
904,656
1,740,021
1,049,978
838,394
575,339
61,663
22,814,372
22,205,934
5.2%

End 2019

No.
113
176
284
480
462
647
261
702
638
733
773
190
5,459
5,232

TEU
2,252,923
2,548,840
3,317,858
4,241,045
2,861,771
2,929,574
908,276
1,786,356
1,097,018
843,902
575,339
61,663
23,424,574
22,666,136
2.1%

%TEU
Growth
20172018

%TEU
Growth
20182019

50.6%
13.7%
16.3%
0.4%
0.5%
0.4%
6.5%
9.6%
2.9%
2.7%
-1.5%
-1.5%
8.0%
5.2%

17.0%
6.6%
0.7%
0%
0%
0%
0.4%
2.7%
4.5%
0.7%
0%
0%
2.7%
2.1%

ที่มา: Alphaliner, Monthly Monitor December 2017

แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
The International Monetary Fund (IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2561จะเห็นโอกาสทางการค้าทั่วโลก
และการจัดการขนส่งที่มากขึ้น มีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2561 ในอัตราร้อยละ 3.7% ความแข็งแกร่ง
ในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในระหว่างประเทศที่มีเจริญที่สุดและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
สาธารณรัฐประชาชนจีน และแถบภูมิภาคเอเชีย ยังคงเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยอัตราการเติบโตเป็นสองเท่าอัตรา
การเติบโตทั่วโลก

36

รายงานประจำ�ปี 2560

Projections
GDP Growth

2558

2559

2560

2561

World

3.2

3.6

3.7

3.7

US

1.5

2.2

2.3

1.9

Euro

1.6

2.2

2.0

1.8

Emerging market

4.3

4.6

4.9

5.0

China

6.7

6.8

6.5

6.3

India

7.1

6.7

7.4

7.8

Asean 5^

5.1

5.4

5.3

5.3

World Trade Volume

2.3

3.7

3.5

3.9

ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
Asean 5 : ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม
ที่มา : World Economic Outlook 2017, IMF

ในฝั่งอุตสาหกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ มีการคาดการณ์อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ถึงร้อยละ 5 จากที่เศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
Forecast
2559

2560

2561

2562

Global container demand growth

4.1%

5.0%

5.0%

Gloval capacity - Existing fleet at beginning of the year

19.9

20.2

21.1

22.2

Deliveries (actual) / Orderbook (forecast)

0.9

1.2

1.6

0.7

Demolition / Scrape

0.6

0.4

0.5

0.2

Net capacity increase (deliveries less scrape)

0.3

0.8

1.1

0.5

Fleet at end of the year

20.2

21.1

22.2

22.7

Net capacity Growth

1.2%

3.9%

5.2%

2.2%
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ในฝั่งของอุปทาน มีการคาดการณ์เพิ่มขึ้นในปี 2561 ในอัตราร้อยละ 5.2 โดยมีกำ�ลังบรรทุก 1.1 ล้านทีอียูของกำ�ลัง
บรรทุกทั้งหมด
มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของกำ�ลังบรรทุก ในปี 2561 จะมาจากเรือขนาดใหญ่ได้เข้ามาให้บริการในเส้นทาง
ทั้งแถบเอเชีย-ตะวันออก/ตะวันตก และมีการบริการท่าเรือมากขึ้น ทั้งวิ่งตรงและแวะท่าเรืออื่น กำ�ลังบรรทุกในเส้นทางแถบ
เอเชียจะยังคงที่ในปี 2561
2. โครงสร้างรายได้ ในปี 2560
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับชำ�ระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการค้าโลกจากปริมาณ
การขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
การควบรวมกิจการอย่างไม่หยุดยัง้ ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทัว่ โลก กำ�ลังบรรทุกส่วนเกินความต้องการของตลาด
ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราค่าระวางในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล ประกอบกับต้นทุนน้ำ�มันที่ผันผวน ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่นำ�
มาพิจารณาการบริหารกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล การเติบโตอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและอัตรา
ค่าระวางยังคงเป็นเรื่องความท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งตู้ทางทะเลและกลุ่มอุตสาหกรรมฯ ทำ�ให้กลุ่มฯ ต้องเผชิญกับ
การแข่งขันในตลาดอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยมุ่งไปที่การให้บริการอย่างเหมาะสม การลดต้นทุน และ
การคัดสรรสินค้าในการขนส่ง
รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปี 2560 ธุรกิจ COC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 58 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วน
รายได้ร้อยละ 67 ของรายได้จากการเดินเรือ ส่วน ธุรกิจ SOC มีสัดส่วนโดยเฉลี่ยร้อยละ 42 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 33 ของรายได้จากการเดินเรือ
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้จากการขนส่ง
ทางทะเล

ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฮ่องกง
(รายการตัดบัญชี)
รวมรายได้จากการ
ขนส่งทางทะเล

2560
ล้านบาท

ร้อยละ

2559
ล้านบาท

ร้อยละ

2558
ล้านบาท

ร้อยละ

2557
ล้านบาท

ร้อยละ

2556
ล้านบาท

ร้อยละ

992 8.82 1,068 10.23 1,178 9.91 1,089 8.18
922 7.03
11,349 100.86 10,421 99.81 11,741 98.81 13,334 100.15 13,500 102.96
81 0.72
215 2.06
392 3.30
623 4.68
413 3.15
-1,170 -10.40 -1,263 -12.10 -1,429 -12.03 -1,732 -13.01 -1,723 -13.14
11,252

100 10,441

100 11,882

100 13,314

100 13,112

100
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้จากการขนส่งทางทะเล

Regional Container Lines Public Company Limited
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศสิงคโปร์
Regional Container Lines Pte. Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในประเทศฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.) Limited

2560

2559

2558

2557

2556

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
835
901
998
890
705
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
49.6
51.2
58.1
58.3
45.3
283.6
243.0
283.7
344.8
382.6
ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
ฮ่องกง
18.5
16.3
22.4
45.4
25.6

3. การให้บริการโลจิสติคส์
ปี 2560 เป็นอีกหนึ่งปีของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของตลาดในประเทศสำ�หรับผู้ประกอบการ บริษัท อาร์ ซี
แอล โลจิสติกส์ ซึง่ เป็นทีแ่ น่นอนในด้านการแข่งขันทีส่ งู มากขึน้ จากผูป้ ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างประเทศ
หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
แม้ว่าผลประกอบการของ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ในปีนี้จะมีความผันผวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ไว้เล็กน้อย แต่
อย่างไรก็ดีผลลัพธ์ของผลประกอบการเป็นผลบวกเป็นปีที่สามติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
การลดลงของรายได้รวมได้รบั ผลกระทบจากปริมาณการส่งออกของลูกค้าทีล่ ดลงกว่าเป้าหมายทีว่ างไว้ รายได้สว่ นใหญ่
มาจากการลูกค้าหลักที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและการใช้บริการของหน่วยธุรกิจของกลุ่มฯ
ในช่วงปีนี้ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ได้จัดการโครงการโลจิสติกส์แบบครบวงจรซึ่งเราได้ออกแบบห่วงโซ่อุปทาน
ของลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่การเช่าเหมาลำ�ประเภทและขนาดของเรือ วิธีการบรรจุตู้ขนส่งสินค้า วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยหรือการบรรทุกสินค้า การออกแบบพอร์ตเส้นทางการเดินเรือทางทะเลที่ถูกต้อง ฯลฯ ทำ�ให้สามารถขนส่งสินค้าได้
ถึง 15,000 ตันเพื่อไปยังปลายทางที่กำ�หนด โดยได้รับการประสานงานอย่างรอบคอบในส่วนอื่นๆ กับพันธมิตรทางกลยุทธ์
ด้านโลจิสติกส์ในประเทศ
โครงการได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาภายในกลุ่มฯ เช่นกัปตันเรือ ผู้วางแผนอุปกรณ์ หัวหน้าหน่วยงาน
จัดส่ง หัวหน้าเอกสาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โครงการนี้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างเข้มข้น การอภิปรายนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งเราเห็นว่าควรมีโครงการหรือ
จัดโครงการดังกล่าวในอนาคตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการรวมสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญของ
กลุม่ ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องจะทำ�ให้เราอยู่ในฐานะที่ไม่เป็นรองใครในการแข่งขันในด้านการแข่งขันนีเ้ พือ่ ความก้าวหน้าในอนาคต
นอกเหนือจากการจัดการขนส่งประเภทตูส้ นิ ค้าแล้ว หน่วยงานนีย้ งั สามารถจัดการการขนส่งสินค้าสำ�หรับการนำ�เข้าสินค้าเท
กองแห้ง ซึง่ บริษทั ฯได้จดั เตรียมและจัดการให้บริการจัดการขนส่งส่งสินค้าทางเรือ ด้านพิธกี ารศุลกากรและจัดส่งสินค้าไปยัง
คลังสินค้าของลูกค้าของบริษทั ฯ ผลตอบรับที่ได้จากลูกค้าคือความพึงพอใจอย่างมากในการรับบริการและบริษทั ฯ มีคาดหวัง
ว่าจะได้มอบการให้บริการให้ลูกค้าอีกครั้งในปีถัดไป
สำ�หรับการขยายธุรกิจในระยะยาว นอกเหนือจากการขยายลูกค้าด้านโลจิสติกส์ตามพันธสัญญาและทีมงานธุรกิจใน
ปัจจุบนั ของเราอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการเพือ่ สร้างทีมงานทีม่ คี วามชำ�นาญและเพือ่ รับมือกับการขนส่งสินค้าของโครงการ
นี้ให้เหมาะสม เนื่องจากมีการคาดการณ์ธุรกิจมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
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บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ ได้ยกระดับความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพการให้บริการของลูกค้า โดยได้รับการยอมรับ
ในการยกระดับมาตรฐาน ISO ไปสู่เวอร์ชันที่สูงกว่า ISO9001 2015 ตามแผนงานในปีนี้ ด้วยการสนับสนุนจากพนักงานและ
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากลูกค้ารายสำ�คัญของเรา ระบบตรวจสอบกำ�ลังอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มลูกค้าสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องเมื่อระบบ
เสร็จสมบูรณ์ในปีต่อไป
ปี 2561 คาดการณ์วา่ จะเป็นปีทดี่ ขี นึ้ สำ�หรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและเป็นความหวังสำ�หรับธุรกิจการขนส่งสินค้า
ของบริษัทฯด้วยเช่นกัน ความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีหน้าคือการหมดอายุของคู่ค้าสำ�คัญที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัท อาร์ ซี แอล
โลจิสติกส์ มีทัศนะในเชิงบวกเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญานี้และเรามั่นใจว่าผลการดำ�เนินงานของ บริษัทฯ ในปีนี้จะดีกว่าปี
2560 นอกจากนี้ บริษัท มีเป้าหมายที่จะเชื่อมการขนส่งสินค้าทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากโอกาสทางการตลาด
มีมากขึ้นใน ประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม (CLMV) ซึ่งเป็นภูมิภาคย่อยในแถบเอเชีย
4. สรุปพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบปี 2560
4.1 ทรัพยากรมนุษย์
ก) ข้อมูลพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานตามประเทศ
ไทย
สิงคโปร์
จีน
ฮ่องกง
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
กัมพูชา
อินเดีย
รวมทั้งสิน
จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามหน้าที่
บริหาร
ธุรกิจ
สนับสนุน
ตัวแทน
ปฏิบัติการ
โลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

249
119
138
32
49
43
31
33
15
1
710

254
120
138
30
50
43
32
35
17
0
719

10
67
225
293
76
39
710

6
75
234
292
71
41
719

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 719 คน ทั้งนี้ เป็นจำ�นวนพนักงานประจำ�ในทุกภูมิภาค ไม่รวม
พนักงานชั่วคราวและสัญญาจัดจ้างอื่นๆ ซึ่งมีพนักงานเพิ่มขึ้นจำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี
2559 ที่มีจำ�นวนพนักงาน 710 คน
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		 ข) การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงาน
กลุม่ Business และ IT ได้คดั สรรพนักงานใหม่เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านไอทีและด้านความพร้อมในการขยาย
ธุรกิจ การปรับโครงสร้างในฝ่ายการตลาดดำ�เนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจยั ทางการตลาดและสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขยายธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
แผนกเอกสารส่วนกลางได้เพิ่มจำ�นวนและคัดสรรพนักงาน เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางดำ�เนินการด้าน
เอกสาร ความคิดริเริ่มนี้ช่วยลดการหมุนเวียนการจ้างงานของพนักงานและการเพิ่มกำ�ลังคนเพื่อการใช้ประโยชน์และ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ในการมีกำ�ลังคนที่เหมาะสม การเพิ่มทักษะของพนักงาน การโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้
รอบด้าน มีบทบาทและประสบการณ์หลากหลายในองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พนักงานมีทกั ษะการทำ�งานทีห่ ลากหลายจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของธุรกิจได้ทนั ท่วงที ทัง้ นีจ้ ดุ แข็งแกร่งของกลุม่ ฯ คือการมีพนักงานทีม่ ที กั ษะและคล่องตัว มีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่กับทิศทางธุรกิจขององค์กร
ค) พนักงานตามหน้าที่
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มฯ มีจำ�นวนพนักงาน 75 คน (ปี 2559 : 67 คน) อยู่ในส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานปฏิบัติการ
71 คน (ปี 2559 : 76 คน) และส่วนงานโลจิสติกส์ 41 คน (ปี 2559 : 39 คน) จำ�นวนตัวแทนของกลุ่มฯ มีจำ�นวน 292 คน
(ปี 2559 : 293 คน) ในส่วนงานบริหารและส่วนงานสนับสนุนส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ทมี บริหารและหน่วยงานสนับสนุนทีส่ ำ�นักงาน
กรุงเทพฯ สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2560 มีมูลค่า
19.9 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 2560 : 20.1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) โดยมีการพัฒนาองค์กรและขั้นตอนการทำ�งาน
		 ง) อาชีพ การอบรมและการพัฒนา
สิ่งที่มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญ คือ การบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนสืบทอดตำ�แหน่ง และการ
พัฒนาภาวะผูน้ ำ� รวมถึงความสามารถการมอบหมายงาน และการพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ ำ� การมอบหมายงานในต่างประเทศ
ให้พนักงานของกลุ่มฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ โดยเน้นการฝึกอบรมแบบระหว่า
สายงาน การอบรมแบบ Value Chain OJT เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�
สำ�หรับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ในปี 2560 บริษทั ฯได้นำ�ระบบการจัดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านออนไลน์ (ePMS) มาใช้กบั ทุกภูมภิ าค เพือ่
ติดตามเป้าหมายการดำ�เนินงานและผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้บริษทั ฯยังให้ความสำ�คัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของพนักงานเกี่ยวกับการทำ�งานภายในองค์กร บริษัทฯได้ทำ�การสำ�รวจพนักงานเพื่อความเข้าใจในมุมมองของพนักงานให้
มากขึ้นและเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม
		 จ) ค่านิยมหลัก
ในปี 2560 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความเห็นสมควรใน
การ กำ�หนดคำ�และคำ�จัดความ จากคำ�ว่า ความภักดีและความซื่อสัตย์ (Loyalty and Integrity) เป็น “ภาวะผู้นำ�ที่มีคุณธรรม”
(Leadership with Integrity) อันเป็นหนึ่งในค่านิยมหลัก
4.2 งานภูมิภาค
ก) สำ�นักงานตามเขตภูมิศาสตร์
สำ�หรับปีพ. ศ. 2560 สำ�นักงานมุมไบ ได้เปลี่ยนการจ้างบริษัทตัวแทนเป็น บริษัทร่วมทุนในช่วงกลางเดือน
มกราคม 2560 มีจำ�นวนสำ�นักงานทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 66 ราย
		 ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
ในปี 2560 กลุ่มฯ ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย แม้ว่าราคาน้ำ�มันได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผนวกกับการ
ผนึกกำ�ลังกับคู่ค้าสัญญา ทำ�ให้กลุ่มฯ ประสบความสำ�เร็จในการบริหารควบคุมต้นทุนต่างๆ
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การเพิ่มบริการที่หลายหลาย โดยเพิ่ม 4 เส้นทางการบริการในภูมิภาคแถบประเทศเอเซีย และอีก 2 เส้นทางการบริการจาก
ภูมิภาคแถบประเทศเอเซียไปยังตะวันออกกลาง
4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
ในปี 2560 เป็นปีทเี่ ทคโนโลยีสาระสนเทศได้มคี วามสำ�คัญอย่างมากในการดำ�เนินธุรกิจ กลุม่ เทคโนโลยีสาระสนเทศ
ของบริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการปรับปรุงระบบหลักอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในการเพิ่มรายได้และการลดต้นทุน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านไอทีของบริษทั ฯ อย่างมีนัยยะสำ�คัญคือการย้ายระบบปฏิบตั ิการ (Dolphin Carrier)
และระบบการเงิน (SAP) ไปใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ สร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการควบคุมต้นทุน หมายถึง
เทคโนโลยีสาระสนเทศสามารถจัดการปริมาณการใช้งานของระบบได้อย่างง่ายดายในทุกๆนาที ระบบยังสามารถสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจได้ทันท่วงทีและที่สำ�คัญไม่มีความจำ�เป็นในการลงทุนในงบประมาณจำ�นวนมากสำ�หรับระบบฮาร์ดแวร์
ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอทีในระยะยาว นอกจากนี้การโยกย้ายนี้จะสนับสนุนแผนระยะยาวของระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศในการสำ�รองข้อมูลเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก
บริษัทฯได้นำ�ระบบสนับสนุนการขายที่ชาญฉลาดมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจในปีพ. ศ. 2559 และได้ทำ�การพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการขาย มีการเปิดตัวฟังก์ชันการขายใหม่ๆ เพื่อระบุโอกาสในการ
หาปริมาณสินค้ามากขึ้นและมีรายได้ที่ดีขึ้น ในเวลาเดียวกันบริษัทฯได้ปรับปรุงระบบประมาณการเพื่อคาดการณ์ปริมาณ ซึ่ง
ระบบนีส้ ามารถประมาณการปริมาณจำ�นวนตูส้ นิ ค้าต่อเรือและระหว่างท่าเรือได้ลว่ งหน้าและจะสนับสนุนทีมงานในเชิงพาณิชย์
ในการจัดการจัดสรรพื้นที่และจัดระเบียบตู้คอนเทนเนอรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมาการใช้ระบบไอทีของทัง้ สองฝ่ายมุง่ เน้นไปทีร่ ายได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ในขณะเดียวกัน
เราได้สร้างระบบการคำ�นวณใหม่ในด้านค่าเสียเวลาของตูส้ นิ ค้าที่ไม่สามารถนำ�ออกจากท่าได้ตามเวลาทีก่ ำ�หนด (ภายในเขต
ท่าเรือ) และ ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำ�หนด (Demurrage and Detention) เพื่อคำ�นวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเงือนไข
รวมถึงควบคุมกระบวนการยกเว้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ระบบจึงสามารถเพิ่มรายได้และ
ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมตู้ขนส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบ
การซ่อมแซมตูข้ นส่งสินค้าที่ได้รบั ความเสียหายจากหลายพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่มกี ารทำ�บัญชีคา่ ใช้จา่ ยในการซ่อมบำ�รุงซ้ำ�
ซ้อน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังปรับปรุงระบบการควบคุมกการเคลื่อนย้ายตู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
และทันเวลาเนื่องจากเป็นข้อมูลสำ�คัญที่จะใช้ในการดูต้นทุนจำ�นวนมาก
ในระยะที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการเงิน (SAP) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับนโยบายและระเบียบข้อบัง
คับใหม่ๆ ของประเทศต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ปรับปรุง SAP เพื่อรับมือกับการใช้ GST ในอินเดีย
4.4 การจัดการบริหารกองเรือ
ในปี 2560 แผนกบริหารเรือของ RCL ได้ดำ�เนินงานตามแผนงานได้อย่างสำ�เร็จดังนี้
		 ก) ระบบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart Display and Information System = ECDIS)
ได้ทำ�การติดตั้งระบบ Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) บนเรือ 8 ลำ�ที่มีขนาด
มากกว่า 20,000 กรอสตันเนจ และยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมพร้อมทัง้ ออกใบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเดินเรือซึง่ ปฏิบตั ิ
งานบนเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวที่ผ่านการรับรองแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรือประจำ�การของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ที่มีขนาด 10,00020,000 กรอสตันเนจ จะได้รับการติดตั้งระบบ ECDIS ซึ่งต้องดำ�เนินการให้สำ�เร็จก่อนถึงกำ�หนดการตรวจเรือเพื่อออกใบรับ
รองเกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำ�เรือครั้งต่อไปของแต่ละลำ�  ในขณะเดียวกันแผนกบริหารจัดการกองเรือจะ
ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิต ECDIS เพื่อดำ�เนินการฝึกอบรมความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการใช้งาน ECDIS และออกใบรับ
รองให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือที่ปฏิบัติงานบนเรือทุกคน
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		 ข) อนุสัญญาการจัดการน้ำ�อับเฉาบนเรือ (Ballast Water Management (BWM) Convention)
หลังจากที่มีการบังคับใช้อนุสัญญานี้ (เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560) เรือทุกลำ�อย่างน้อยต้องมี Ballast
Water Management Plan (D-1). ที่ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่งปัจจุบันเรือส่วนใหญ่ของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
ได้ใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำ�อับเฉาเรือกลางทะเลซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ D-1.
เรือบางลำ�ของเราได้รบั การยกเว้นเรือ่ งการติดตัง้ Ballast Water Treatment Plant (D-2) ระบบบำ�บัดน้ำ�อับเฉา
โดยได้ทำ�การเลื่อนการตรวจเรือเพื่อออกใบรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำ�มันก่อนวันที่ 8 กันยายน
2560 ดังนั้นเรือลำ�ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นเรื่องการติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�อับเฉา (D2) ไปอีก 5 ปีข้างหน้า
สำ�หรับการติดตั้งรระบบบำ�บัดน้ำ�อับเฉาตามหลักเกณฑ์ D-2 บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมเนจเมนต์ จำ�กัด อยู่ในระหว่างการ
ศึกษาเทคโนโลยีการบำ�บัด (เช่นระบบการกรองและระบบอิเลคโตรไลซิส) และมีจำ�นวนเรือต่อไปนี้ที่จะติดตั้งระบบดังกล่าว:
			8 ลำ�ในปี พ.ศ. 2564
27 ลำ�ในปี พ.ศ. 2565
หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศกำ�ลังดำ�เนินการสำ�รวจระบบนิเวศวิทยาในประเทศของตน ซึง่ จะประกาศผล
ในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าและประเทศต่างๆจะพัฒนากฎหมายของตนตามผลการศึกษาเหล่านี้ แผนกบริหารจัดการกองเรือของบ
ริษัทฯจะประสานงานกับสมาคมจัดส่งสินค้าในภูมิภาคเพื่อช่วยในการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค
		 ค) ISO 9001: 2015
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2560 บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมเนจเมนต์ จำ�กัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรองตามข้อ
กำ�หนดของ ISO 9001 version 2015 จาก Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK หรือ NK) ประเทศญี่ปุ่น แผนกบริหารจัดการ
กองเรือจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการให้บริการเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของทุกหน่วยงานในกลุ่ม บริษัท
อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) รัฐเจ้าของธง หน่วยงานต่างๆของแต่ละท่าเรือและลูกค้าของบริษัท
ง) Concentrated Inspection Campaign (CIC)
ในปีพ. ศ. 2560 หน่วยงานทีค่ วบคุมเรือต่างชาติทอี่ ยูภ่ ายใต้ TOKYO MOU และ PARIS MOU ได้มกี ารรณรงค์
และกำ�หนดการตรววจเรืออย่างเข้มข้นโดยเน้นเรือ่ งความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นหลัก จุดประสงค์ในการตรวจเข้มข้นครัง้
นี้เพื่อตรวจสอบว่าเรือต่างๆ ได้ปฎิบัติตามข้อข้อกำ�หนดสากลที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงศักยภาพของ
ลูกเรือที่ปฏิบัตการเดินเรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล
จากผลการตรวจเรือที่ดำ�เนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รายงานพบว่าการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดสากล
อยู่ในเกณฑ์น้อย อย่างไรก็ตาม บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมเนจเมนต์ จำ�กัด จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนายเรือและลูก
เรือในเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างต่อเนื่อง
		 จ) Data Collection System (DCS)
ในการประชุมคณะกรรมการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางทะเล (MEPC) ครัง้ ที่ 70 ได้มกี ารแก้ไข MARPOL Annex
VI และกำ�หนดให้อนุสญั ญานีม้ ผี ลบังคับใช้ โดยให้มรี ะบบการเก็บข้อมูลเรือ่ งการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงของเรือและในขณะเดียวกัน
ก็มีการอนุมัตืให้การแก้ไขเรื่อง Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) ให้มีผลบังคับ นอกจากนั้นแล้วยัง
กำ�หนดการจัดตัง้ กลุม่ ติดต่อประสานงาน โดยการประสานงานจากประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ พิจารณาแนวทางทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับนำ� DCS
ไปสู่การนำ�ไปบังคับใช้
ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• หลักเกณฑ์ปฏิบัติของรัฐเจ้าของธงในตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงของเรือ
• หลักเกณฑ์การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงของเรือของ IMO
MEPC Circulars ทีเ่ กีย่ วกับการแจ้งข้อมูลการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงของเรือทีจ่ ดทะเบียนกับรัฐที่ไม่ได้รบั อนุสญั ญานี้
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อ้างถึง Circulars MPEC.292(71), MEPC.293(71) และ MEPC.1/Circ.871 กรมเจ้าท่าแห่งประเทศสิงคโปร์
(MPA) ได้ออก Shipping Circular ฉบับที่ 24 ของปีพ. ศ. 2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งสนับสนุมให้เรือที่จด
ทะเบียนในสิงคโปร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5,000 กรอสตันเนจขึ้นไป เข้าร่วมในระบบเก็บรวบรวมข้อมูลของ IMO โดยสมัครใจ
(VEBP) สำ�หรับการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง (IMO DCS)
ฉ) ปริมาณกำ�มะถันของน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ในการประชุมคณะกรรมการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางทะเล (MEPC) ครัง้ ที่ 70 ได้กำ�หนดค่าใช้กำ�มะถัน 0.50%
ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มีวิธีการปฏิบัติ 3 ประการในการลดการปลดปล่อยก๊าซกำ�มะถันจากเรือ:
• ใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงกำ�มะถันต่ำ�
• ใช้ LNG เชื้อเพลิงทดแทน
• การติดตั้งระบบทำ�ความสะอาดแก๊สเสีย (EGCS) หรือระบบบำ�บัดแก๊สเสีย (Scrubber)
สำ�หรับระบบบำ�บัดแก๊สเสีย (Scrubber) บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปเมเนจเมนต์ จำ�กัด อยู่ในระหว่างการศึกษา
ทางเลือกต่างๆ โดยพิจารณาทั้งผู้ผลิตและประเภทของการใช้งานเพื่อสำ�หรับการดัดแปลง (Retrofitting) และการติดตั้ง
(Installation)
รัฐบาลจีนออกข้อบังคับกับเรือที่เดินทางเข้าพื้นที่ควบคุมมลพิษ Emission Control Area (ECA) 3 แห่งเพื่อ
เปลี่ยนเป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิงกำ�มะถันต่ำ�ขณะอยู่ในท่าเทียบเรือ ในปีพ. ศ. 2560 ท่าเรือที่สำ�คัญในพื้นที่ควบคุมมลพิษได้บังคับ
ใช้กฎระเบียบนี้และในปี พ. ศ. 2561 กฎระเบียบนี้จะใช้กับท่าเรือทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมมลพิษเหล่านี้
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียอาจจะออกข้อบังคับให้เรือในขณะที่เรือจอดที่ท่าเรือใช้นำ�้ มันเชื้อเพลิงที่มีกำ�มะถันต่ำ� 
บริษัทและลูกเรือของบริษัทฯ จะสนับสนุนตัวแทน RCL ในท้องถิ่นและผู้เช่าเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดนี้
ในปี 2561 แผนกบริหารจัดการกองเรือของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) จะดำ�เนินการอย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศและเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่ดีและเป็นไปตามแนวทางในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ
5. แผนงานในอนาคต
สัญญาณภาพรวมเศรษฐกิจบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวที่สอดคล้องกันของการค้าและกิจกรรมต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตลาดและเศรษฐกิจที่กลุ่มฯ ดำ�เนินงานอยู่ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนมาจากหลายปัจจัย เช่น
ความเสีย่ งเกีย่ วกับสถาณการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ นโยบายการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมของจีน นโยบายการเงินของ
โลก การส่งเรือใหญ่เข้าสู่ตลาด เรือขนาดช่องแคบปานามาที่เข้ามาสู่แถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งกลุ่มฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บนจุดยืนในกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนในปี 2561 และกลุม่ ฯ จะยังคงพัฒนาการค้าและโอกาสการเติบโตในแถบภูมภิ าคเอเชีย
ต่อไป
คาดว่าด้วยสภาพแวดล้อมทีท่ า้ ทายอันเนือ่ งมาจากอัตราค่าระวางทีผ่ นั ผวนในปี 2561 เนือ่ งจากความไม่สมดุลของอุปสงค์
และอุปทาน อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ จะดำ�เนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยปฏิบัติมา
กลุม่ ฯ ยังคงจับตามองกลุม่ ตลาดเฉพาะด้วยโอกาสการเติบโตและความยืดหยุน่ ของการบริหารกองเรือทีก่ ลุม่ ฯเป็นเจ้าของ
และเรือที่เช่ามา ทั้งนี้ กลุ่มฯ มีความมั่นใจในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถที่มีโอกาสในการเติบโต
กลุ่มฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ความสำ�เร็จของปีก่อนหน้าที่ทำ�ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการบริหาร
งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และทำ�งานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรพันธมิตรที่คัดสรรอย่างดี
การทำ�งานร่วมกันภายนอกองค์กรนัน้ หมายถึง การหาหุน้ ส่วนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ส่งเสริมเส้นทางการบริการในอนาคต และ
เพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อการประหยัดต่อขนาดในการดำ�เนินงานผ่านพื้นฐานโครงสร้างการแข่งขันด้านราคา
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลงไปถึงระดับ
ปฏิบัติ) และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยจัดตั้งคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) และรองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีการ
เงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ในสายงานของตน คณะกรรมการย่อยชุดนี้ได้ระบุความเสีย่ งส�ำคัญ 3 ด้านทีอ่ าจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ อันได้แก่ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ในฐานะที่กลุ่มฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตู้ขนส่งสินค้า ทั้งประเภทกองเรือฟีดเดอร์ ที่ขนส่ง
สินค้าระหว่างเมืองท่าย่อยในภูมภิ าคกับเมืองท่าหลักทีเ่ ป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าของภูมภิ าคให้แก่สายการเดินเรือหลักๆ
ของโลก และให้บริการสายการเดินเรือประเภทประจ�ำเส้นทางที่ให้บริการโดยใช้ตู้ขนส่งสินค้าของกลุ่มฯ เอง ความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุม่ ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั เสถียรภาพของปริมาณการค้าระหว่างประเทศและปริมาณการค้าในภูมภิ าค
การถดถอยของเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของกิจกรรมการค้าในเมืองท่าต่างๆ ทีก่ ลุม่ ฯ ประกอบการอยูย่ อ่ มมีผลกระทบ
ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและกดดันอัตราค่าระวางให้ลดลง
อย่างไรก็ดที างกลุม่ ฯ ได้ทำ� งานอย่างหนักทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายทีอ่ าจเกิดขึน้ และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ของกลุ่มฯ อาจกระท�ำได้เพียงในขอบเขตที่
จ�ำกัดในสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่ำและตลาดการค้ามีความผันผวน กลุ่มฯ คงแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงและรักษาส่วน
แบ่งตลาดที่มี รวมทั้งโอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุ่มฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การแข่งขันด้านอัตราค่าระวาง
การแข่งขันด้านอัตราค่าระวางกลายเป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล อัตรา
ค่าระวางได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราเติบโตของการค้าโลก การขาดสมดุลการค้าทางด้านอุปสงค์และ
อุปทานในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศ ซึ่งกลุ่มฯ ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย
ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงดังกล่าว
1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ อันได้แก่ การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมภิ าคนี้ ส่งผลให้ความต้องการ
และปริมาณขนส่งสินค้าลดลง อย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศก็เป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อ�ำนวยเมื่อตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทาน ประกอบกับมีก�ำลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�ำต้องปรับลดอัตราค่าระวาง และ
เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือหลักและในกลุ่มผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์
ทัง้ หมดนี้ได้บบี ให้ผปู้ ระกอบการจ�ำต้องรับอัตราก�ำไรทีต่ ำ�่ ลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางทีต่ ำ�่ แล้ว กลุม่ ฯ จ�ำเป็น
ต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตูส้ นิ ค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการ ให้มตี น้ ทุนท�ำการทีต่ ำ�่ สุด
กลุ่มฯ ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ และได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามและ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดยังคงเป็นกลไกส�ำคัญที่จะสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มฯสามารถสร้างผลก�ำไร และฐานการ
ประกอบการที่มั่นคงส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
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1.4 ความเสี่ยงเรื่องราคาน�้ำมัน
ราคาน�้ำมันที่ลดลงป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากน�้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นต้นทุนการด�ำเนินงานที่มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคาน�้ำมัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อลด
ผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินงานของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ำมันเพิ่มจ�ำต้องพิจารณาสภาวะ
แวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน
ในส่วนของราคาน�้ำมัน ทางกลุ่มฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื้อน�้ำมันไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่ไม่เกิน
กว่าที่ได้กำ� หนดในนโยบายของกลุม่ ฯ นโยบายการซือ้ น�ำ้ มันล่วงหน้าผสมผสานกับการซือ้ น�ำ้ มัน ณ ราคาตลาดปัจจุบนั ท�ำให้
ต้นทุนราคาน�้ำมันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
ในปี 2560 กลุ่มฯ เน้นเรื่องประหยัดปริมาณการใช้น�้ำมันควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพ หน่วยปฏิบัติการเรือ
มีเป้าหมายบริหารเวลาในท่าเรือเพื่อลดระยะเวลาอยู่ในท่าเรือและควบคุมการเดินเรือด้วยความเร็วเหมาะสมที่ระดับไม่สิ้น
เปลืองเพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำมัน
2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผ่านกลไกการก�ำหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�ำนวนเงินในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีร่ ายได้จากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินท้องถิน่ ของเมืองท่าขนถ่าย
สินค้าตามจ�ำนวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางที่ก�ำหนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่จ่ายเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์) สินทรัพย์หลักของ
กลุ่มฯ คือ เรือคอนเทนเนอร์ การซื้อขายเรือสินค้าประเภทนี้ต่างกระท�ำในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินกู้ส่วนใหญ่
ของกลุ่มฯ ที่ใช้สนับสนุนการจัดซื้อเรือสินค้าและสินทรัพย์ถาวร ก็เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน
ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเงินจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกระแสเงินสดทีก่ ลุม่ ฯ ได้จากการด�ำเนินงานแม้วา่ ความผันผวน
ดังกล่าวอาจส่งผลด้านการแปลงค่าในทางบัญชีต่องบการเงินของกลุ่มฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาทของไทย
ทั้งนี้เป็นเพราะกิจการของกลุ่มฯ มีลักษณะของการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอยู่แล้ว
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยลักษณะของการประกอบธุรกิจทีต่ อ้ งมีหนีส้ นิ ระยะยาวเพือ่ ใช้ในการสนับสนุนการซือ้ เรือสินค้า กลุม่ ฯ จึงมีความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อเงินกู้
ระยะยาว ทางกลุ่มฯ ได้บริหารต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลอยตัว
กลุ่มฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ สิ้นปี 2560 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3.8 พันล้านบาท โดยใน
ปีนี้กลุ่มฯ มีสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นร้อยละ 7 ของจ�ำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด หรือจ�ำนวน 264 ล้านบาท
ด้วยมีการจ่ายคืนเงินกูใ้ นปี 2560 อย่างไรก็ตาม เพือ่ บรรเทาผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากแนวโน้มการปรับตัวสูงขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ได้มีความพยายามปรับเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากจ�ำนวนเงินกู้ส่วนมากยังคงมีอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว กลุ่มฯ จะยังคงได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกสดใส หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัวสูงขึ้น ใน
ทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือก็จะลดต�่ำลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นส่งสัญญาณเชิงบวกแก่
อุตสาหกรรมฯ ตั้งแต่ปลายปี 2559 และตลอดปี 2560 ท�ำให้มูลค่าของเรือเพิ่มสูงขึ้น
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการชนส่งทาง
ทะเล และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการกองเรือ
การบริหารความเสีย่ งได้จดั ท�ำขึน้ ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นระบบและมีขนั้ ตอน โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะเพิม่ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการรักษาชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน โดยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดการประเมินความ
เสี่ยงในแต่ละเรื่องและการจัดการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ การ
บริหารความเสี่ยงเป็นการเตือนล่วงหน้าให้ผู้ปฏิบัติงานบนเรือใช้มาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการท�ำงาน
ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนั้น ทางกลุ่มฯ ได้จัดท�ำคู่มือเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่เรียกว่า “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลุ่มฯ ประเมินและระบุ
ความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ได้มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและมีการ
ทบทวนกระบวนงานที่ใช้อยู่ มีการฝึกอบรมภายในส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือและบนฝั่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนือ่ ง และเตรียมพร้อมเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน การประเมินความเสีย่ งในทุกจุดบนเรือถือเป็นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานประจ�ำ 
และงานเฉพาะกิจภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ การประเมินความเสีย่ งในงานประจ�ำมักจะเป็นเรือ่ งการเตรียมการและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากกิจกรรมประจ�ำวัน ส่วนการประเมินความเสี่ยงในงานเฉพาะกิจมักเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน งานซ่อมแซมเร่ง
ด่วนและงานบ�ำรุงรักษาในระหว่างเรือประจ�ำการ
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper-Owned Container (SOC), CarrierOwned Container (COC) และ การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่าย ที่ครอบคลุมเส้นทางหลัก
ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง
ผลการด�ำเนินงาน
ความต้องการของตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเลมีการปรับตัวดีขึ้นในปี 2560 และความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ อัตราระวางได้เพิ่มขึ้นช่วงต้นปี และมีการปรับตัวลดลงอย่างช้าๆในช่วงปลายปี
การเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันและค่าเช่าเรือในช่วงปีหลังของปี 2560 มีผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจเดินเรือ ดังนัน้ กลุม่ ฯ
มีความมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน การปรับเส้นทางการเดินเรือและการจัดสรรพื้นที่บรรทุกสินค้าบน
เรือ ซึ่งเป็นกลยุทธส�ำคัญที่ท�ำให้ กลุ่มฯมีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานในปีนี้
ในปี 2560 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�ำนวน 0.79 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 ในขณะที่ยอด
ขนส่งของธุรกิจประเภท COC อยู่ที่จ�ำนวน 1.11 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559 กลุ่มฯ มียอดขนส่งตู้สินค้ารวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อยู่ที่จ�ำนวน 1.9 ล้านทีอียู โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 119 ในปี 2560
จากการปรับตัวของค่าระวางที่สูงขึ้น กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ 11,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีรายได้
จากการเดินเรือ 10,441 ล้านบาท ในปี 2560 กลุ่มฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 11,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เทียบกับรายได้
รวมจ�ำนวน 10,552 ล้านบาท ในปี 2559
ในปี 2560 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้และค่าใช้
จ่ายของกลุ่มฯ ใช้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�ำนวน 33.3 ล้านบาท เทียบ
กับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 57.9 ล้านบาทในปี 2559
Total Liftings

Capacity Utilization
Yoy 6.7%

‘000 TEUs
2,200
2,100

Yoy 3.0%
125%

2,089

120%

1,894

2,000

123%

1,752

1,782

1,902

1,900

115%

1,800

115%

115%

110%

108%

1,700
105%

1,600
1,500

119%

2556

2557

2558

2559

2560

100%

2556

2557

2558

2559

2560

48

รายงานประจำ�ปี 2560

การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2559 จ�ำนวน 1,781,814 ทีอียู

Singapore
15.6%

Japan
Colombo 0.1%
0.8%
Pakistan Myanmar
0.4%
Taiwan Korea
3.2%
1.0%
0.8%
Bangladesh
Maldives
0.7%
0.0%

Cambodia
2.4%
India
8.2%

Vietnam
8.0%
PRC
18.2%

Philippines
4.3%
Indonesia
4.8%
Thailand
18.2%

Malaysia
7.6%
Pakistan Myanmar
0.0%
4.7% Colombo
Bangladesh
0.5%
0.1%

Singapore
18.1%

Middle East
5.7%

Japan
0.1% Taiwan
0.9%
Korea
0.6% Maldives
Cambodia 0.0%
2.7%
India
8.1%
Vietnam
7.4%

PRC
17.8%

Philippines
4.1%
Indonesia
4.7%
Middle East
3.1%
Thailand
18.8%

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2560 จ�ำนวน 1,901,821 ทีอียู

Malaysia
8.3%
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ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC
SOC Liftings

COC Liftings
Yoy 8.0%

‘000 TEUs
1,400

‘000 TEUs

1,200
1,000

1,200
1,032

2556

2557

1,057

1,000

938

797

800
600

Yoy 5.8%

1,400

2558

792

733
2559

956

955

1,049

1,110

800
600

2560

2556

2557

2558

2559

2560

อัตราค่าระวาง
ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของก�ำลัง
บรรทุก นอกจากนีอ้ ตั ราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมภิ าคเอเชียก็ยงั ขึน้ กับเป้าหมายธุรกิจของสายการเดิน
เรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมุมมองด้านการค้าที่ต่างกัน ขึ้นกับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะให้
ความใส่ใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นส�ำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรื่องรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใช้
เส้นทางดังกล่าวส�ำหรับปรับก�ำลังบรรทุกและลดจ�ำนวนตู้เปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการก�ำหนดอัตราค่าระวางที่แตกต่าง
กัน
นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ – อุปทาน การก�ำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลักการประหยัดจากขนาด การคาด
การณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารก�ำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระจาย
เรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�ำเรือต่อสร้างใหม่เข้าประจ�ำการ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในปี 2560 ได้บรรเทาผลกระทบจากภาวะจ�ำนวนเรือล้นตลาด ส่งผลให้อัตราระวางมีการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�ำคัญเทียบกับค่าระวางที่ตกต�่ำถึงจุดต�่ำสุดในปี 2559
ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ

USD/TEU

220
200

205

216

198

180

174
166

160
140

2556

2557

2558

2559

2560

ในปี 2560 อัตราค่าระวางเฉลี่ยส�ำหรับปีอยู่ที่ 174 เหรียญสหรัฐฯต่อทีอียู เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 168 เหรียญสหรัฐฯต่อ
ทีอียู ในปี 2559
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ความสามารถในการสร้างก�ำไร
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

ปี 2556

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ปี 2557

205
200
2%

ปี 2558

216
194
10%

ปี 2559

198
182
8%

ปี 2560

166
170
-2%

174
158
9%

ในปี 2560 อัตราค่าระวางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 165 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู ในไตรมาศที่ 1 มาอยู่ที่ 181 เหรียญ
สหรัฐต่อที่อียู ในไตรมาศที่ 3 แต่อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 175 เหรียญสหรัฐต่อทีอียูในไตรมาศที่ 4 กลุ่มฯยังคงมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการต้นทุน การปรับเส้นทางการเดินเรือ และการจัดสรรพื้นที่บรรทุกสินค้าบนเรือ อันเป็นกลยุทธหลักใน
การด�ำเนินงาน ท�ำให้มีผลก�ำไรขั้นต้นต่อทีอียู ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับร้อยละ -2 ในปี 2559
ไตรมาส
ที่1/2560

เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ไตรมาส
ที่2/2560

165
169
-3%

ไตรมาส
ที่3/2560

177
155
12%

ไตรมาส
ที่4/2560

181
151
16%

ปี 2560

175
156
11%

174
158
9%

ถึงแม้ปริมาณการขนส่งตู้สินค้า มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2560 แต่ต้นทุนในการด�ำเนินงานกลับลดลงจาก10.66 พันล้าน
บาทในปี 2559 เป็น 10.18 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Net Projit (Baht)

EPS (Baht)

1,000

1.00
533

500

362

442

0.64

0.53

0.44

0.00

0

(0.50)

(500)

(1.00)

(1,000)
(1,500)

0.50

(1,375)

(1.50)
(2.00)

(1,653)

(2,000)

(1.66)

(1.99)

(2.50)
2556

2557

2558

2559

2560

2556

2557

2558

2559

2560

ในปี 2560 กลุ่มฯ มีผลก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 533 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,375 ล้านบาท ในปี 2559
กลุ่มฯ มีก�ำไร 0.64 บาทต่อหุ้น ในปี 2560 เทียบกับผลขาดทุน 1.66 บาทต่อหุ้นในปี 2559
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 17.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 8.9 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 1,607 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 463 ล้านบาทในปีก่อนหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 กลุ่มฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1.6 พัน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�ำนวน 1.3 พันล้านบาท
ในปี 2560 กลุม่ ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินการก่อนหักค่าใช้จา่ ยประเภท ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจ�ำหน่ายของทรัพย์สนิ หรือ EBITDA เท่ากับ 1,988.6 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�ำนวน 390 ล้านบาท ในปี 2559
การค�ำนวณ EBITDA

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี
บวก: ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
หัก โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/
รายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
หัก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
บวก ดอกเบี้ยจ่าย
EBIT
บวก ค่าตัดจ�ำหน่าย
บวก ค่าเสื่อมราคา
EBITDA

2560

546.0

2559

(1,371.0)
163.4

(291.2)
(1.3)
197.4
450.9
1,537.7
1,988.6

(1.1)
174.6
(1,034.1)
0.1
1,424.0
390.0

ในปีที่ผ่านมา ปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อ
กลุม่ ฯในการก�ำหนดอัตราค่าระวางทีต่ งั้ ราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และเรียกเก็บในสกุลเงินท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่าเทียบเท่ากับ
อัตราค่าระวางในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นัน้ การด�ำรงสมดุลในตัวเองระหว่างสกุลเงินของรายได้ (ซึง่ อิงอยูก่ บั สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ) กับสกุลเงินของภาระหนีท้ กี่ ารกูย้ มื ส่วนใหญ่ของกลุม่ ฯ เป็นการกูย้ มื ในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของรายได้ นอกจากนี้
กลุ่มฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นกลยุทธ์และนโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างระมัดระวัง
ณ สิ้นปี 2560 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�ำนวน 1.6 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้น
จาก จ�ำนวน 1.5 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า เป็น 1.6 พันล้านบาท จ�ำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�ำนวนรวมกัน 3.3 พัน
ล้านบาท หรือร้อยละ 75.84 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 3.44 พันล้านบาทในปี 2559 เป็นจ�ำนวน 4.31 พันล้านบาทในปี 2560
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 75.26 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและตู้ขนส่งสินค้า ที่
มีมูลค่า 11.9 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
โครงสร้างเงินทุน
ณ สิ้นปี 2560 หนี้สินทั้งหมดมีจ�ำนวน 8.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับจ�ำนวน 8.9 พันล้านบาทในปี 2559 ส่วนของผู้ถือ
หุ้นลดลงร้อยละ 3.54 จาก 9.3 พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 8.9 พันล้านบาท โดยจ�ำนวน 852 ล้านบาทเกิดจากผลกระทบ
การแปลงค่างบการเงินจากเหรียญสหรัฐมาเป็นบาทไทยสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.96 ต่อ 1 ในปี 2559
เป็น 0.95 ต่อ1 ในปี 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2560
อันดับที่

รายชื่อ

จ�ำนวนหุ้น

%

387,770,337

46.79%

1

กลุ่มบริษัท โงวฮก จำ�กัด

2

กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์

71,657,675

8.65%

3

นายธีระชัย กีรติเตชากร

25,023,300

3.02%

4

นายธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์

20,634,600

2.49%

5

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำ�กัด

20,000,000

2.41%

6

บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำ�กัด

10,600,060

1.28%

7

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

9,533,935

1.15%

8

นางสาวฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์

7,700,000

0.93%

9

EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENTIONALEMER MKTS VALUE FD

5,753,300

0.69%

10

นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์

4,674,011

0.56%

หมายเหตุ
1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัท ดังต่อไปนี้
จ�ำนวนหุ้น

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

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

25.20
18.50
2.95
0.18

2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

26,167
24,968
12,973
11,855
6,462

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)

ด�ำเนินธุรกิจ

เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตูส้ นิ ค้า
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3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

261,670
249,680
129,730
118,550
64,620

26.17
24.97
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 รายแรกของบริษัท โงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26,167
24,968
12,973
11,855
6,462

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

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

บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด

4,245
2,126
2,125

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

49.94
25.01
25.00

(จ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)
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การจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
นายจ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ทั้งนี้ กรรมการที่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ หรือ นายจ�ำลอง อติกุล หรือนายสุเทพ
ตระนันทสิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
(ก) ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนิน
กิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอำ� นาจหน้าทีค่ ดั เลือกและแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
(ง) มีอ�ำนาจกระท�ำให้ได้มา ซื้อ ขาย จ�ำนอง จ�ำน�ำ  ก่อภาระผูกพันแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
วัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอ�ำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี
(จ) กรรมการอาจให้การค�ำ้ ประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผูค้ ำ�้ ประกันในนามของบริษทั ก็ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของบริษัท
(ฉ) มีอ�ำนาจเข้าท�ำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใดๆ ก็ได้
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�ำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตามข้อ (ก) เลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการจะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ จ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคัดเลือกบุคคลเพือ่ เสนอให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” ไว้ (โปรดดูรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตร คือ
(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
(ข) สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
มีความโปร่งใส
(ค) สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ง) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
(จ) พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีตอ่ คณะกรรมการบริษทั
เพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉ) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง แต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานประจ�ำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดท�ำ
รายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั มอบหมายเพิม่ เติมจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
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3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่าง
น้อย 3 คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายวิเศษ จูภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดือนสิงหาคม 2563
คณะกรรมการสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี้
(ก) ด้านการสรรหา : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง, ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ, เสนอหลักเกณฑ์และแนวทาง
ประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่
(ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั อนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร
นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและบัญชีและสารสนเทศกลุ่ม)
นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการกระบวนการธุรกิจ)
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด และหัวหน้ากลุ่มส่วนงานภูมิภาค
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ด�ำเนินนโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดแผนธุรกิจ / กลยุทธ์ทางการตลาด
/ เส้นทางบริการและการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
(ข) ก�ำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน / ระดมทุน / การซื้อเรือ / การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ
(ค) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทฯ
(ง) พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานของกลุม่ ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ทัง้ ทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคูแ่ ข่งทางธุรกิจ กับให้ขอ้ เสนอแนะ และข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานของผู้จัดการใหญ่
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(ช) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
และภักดีต่อองค์กร
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของ
แต่ละสายงาน ดังนี้
นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู
รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและบัญชีและสารสนเทศกลุ่ม)
คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ�ำไตรมาสทุกครั้ง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรสมควร
พอที่จะกระท�ำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายการกำ�กับดูแลกิจการ
ดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญและปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ดำ�รงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรมในการ
ปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ปกติแล้ว บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ปีละหนึง่ ครัง้ ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ
และได้กำ�หนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การกำ�หนดวันประชุม วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงการลงประกาศคำ�บอกกล่าวเรียกประชุมใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ขัน้ ตอนการประชุมผูถ้ อื หุน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ เชิญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำ�ปี และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนปฏิบตั บิ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
บริษัทฯ จัดส่งคำ�บอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)
ในคำ�บอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจำ�ปี หนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ก./ ข. / และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ กำ�หนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ นำ�เสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม
ในการพิจารณาลงมติ บริษทั ฯ จัดส่งรายชือ่ และประวัตกิ รรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งตามวาระ หรือกรรมการ
ที่เสนอกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมคำ�บอกกล่าวเรียกประชุม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่คำ�บอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดบุคลากรอำ�นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน ผูส้ อบบัญชีบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษทั ฯ ดำ�เนิน
การประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงลำ�ดับตามวาระที่ระบุไว้ในคำ�บอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร
ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจำ�กัด
สิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเต็ม
ที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ
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บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับการลงคะแนนเสียง “ ไม่
เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษทั ฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
ทันที โดยระบุจำ�นวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือ
หุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรายบุคคล
• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จัดทำ�และนำ�ส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำ�หนด (ภายในระยะเวลา
14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้
บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 95 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100
2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุน้ ที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทฯ จัดทำ�แนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
กรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญต่อการเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ไร้อคติ
บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ ง “การทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน” โดยผ่านกระบวนการอนุมตั ทิ ี่โปร่งใส โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้
มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ คำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และกำ�กับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อกำ�หนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่า
บริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่งดงามอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า : ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
		• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตาราง
เดินเรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและ
เรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง
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รายงานประจำ�ปี 2560

		• สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
		• บริษัทฯ มีตวั แทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้าเทียบท่า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญากู้ยืมที่กระทำ�ไว้กับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่างสม่ำ�เสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : บริษทั ฯ ดำ�เนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้าและลูกค้าที่ใช้
บริการ
พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งานที่ดีร่วมกันโดยกำ�หนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อ ให้
พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำ�งาน ดังนี้
1. ภาวะผู้นำ�ที่มีคุณธรรม
2. มุ่งผลลัพธ์
3. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4. ทำ�งานเป็นทีม
5. รับผิดชอบในงาน
เพือ่ ยกระดับการทำ�งานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ กำ�หนดจริยธรรมธุรกิจไว้ 11 ข้อ ดังนี้
1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำ�นึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบการทำ�งานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำ�ไปแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ทำ�ลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และการตัดสินใจทีเ่ ป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทัง้ ใฝ่หาความรูเ้ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทำ�งานเพือ่ ความ
ก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจบริษทั ฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการ
โลจิสติคส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษทั ฯ ได้กำ�หนดแนวทางการประพฤติปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Employee Code of Conduct)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง anti-corruption and Whistle Blower สำ�หรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ
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บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบัน
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หมุนเวียนตำ�แหน่งงานเพือ่ เพิม่ ทักษะ
และโอกาสก้าวหน้า เลือ่ นตำ�แหน่งและให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมตามระดับความรูค้ วามสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ บริษทั ฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สนับสนุนการทำ�งานของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณา
ให้เงินรางวัลประจำ�ปีตามผลงาน และให้รางวัลการทำ�งานนานแก่พนักงานทุกระดับ
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการดำ�เนินงานอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่
ปรากฏในรายงานประจำ�ปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจำ�ปี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
ตลอดจนข้อมูลที่สำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เจ้า
หน้าที่ซึ่งประจำ�อยู่ที่สำ�นักงานในกรุงเทพ (นางสุพร อำ�นวยพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1076) และที่สำ�นักงานใน
สิงคโปร์ (นางสาว มิเชล อึ้ง (65) 6229 2087) เป็นผู้ให้คำ�อธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นัก
วิเคราะห์ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ /หรือ การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
การดำ�เนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ
กำ�หนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำ�ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายและการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าถึงข้อมูลภายในทีส่ ำ�คัญ
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และห้ามบุคคลภายในบริษทั ฯ ทีท่ ราบข้อมูลภายในซึง่ ยังไม่ได้มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณชน
ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) เมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางการดำ�เนินธุรกิจด้วย
หลักการธรรมภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบในผลกระทบของการทำ�ธุรกิจ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ ดำ�เนินการหรือรับสินบนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็น
การกระทำ�ที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยว
กับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรณยาบรรณ (Whistle Blower) ดังนี้
1. ผ่านทาง E-mail : company.secretary@rclgroup.com
2. ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
บุคคลที่จะเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำ�กัด
• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
• สำ�เร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำ�เร็จการศึกษาต่ำ�กว่าระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
• เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่ได้รบั การยอมรับว่ามีทกั ษะ ความรู้ ความชำ�นาญ และประสบการณ์สงู ในอุตสาหกรรมขนส่ง การ
ค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการองค์กร
โดยประสบความสำ�เร็จในตำ�แหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
• มีภาวะผู้นำ� มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จ
• เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำ�งานที่โปร่งใส
• สามารถอุทิศเวลาทำ�งานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
คุณสมบัติข้างต้น มีความสำ�คัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำ�กับดูแลให้คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ ดำ�เนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจน
กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม โดยดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ
โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการบริษัทฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ มีดังนี้
1) กำ�หนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า และดำ�เนินการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�กับ
และดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ
2) ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3) ดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของ
บริษัทฯและบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการกำ�หนดอำ�นาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติ
ซื้อ-ขายสินทรัพย์ การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การทำ�สัญญาชาร์เตอร์เรือ การซื้อ /เช่าซื้อตู้สินค้า ค่าใช้จ่ายใน
การเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 4 คน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 1 คน
• กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 8 คน
นอกจากการกำ�หนดคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดคำ�นิยามสำ�หรับ
“กรรมการอิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
• ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี อำ�นาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ ปรากฎ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจำ�ไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก สำ�นักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจำ�เป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำ�เสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี
2560 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

สาระส�ำคัญของการประชุม

1

22 กุมภาพันธ์ 2560

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำ�ปี 2559

2

3 พฤษภาคม 2560

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2560

3

2 สิงหาคม 2560

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2560

4

1 พฤศจิกายน 2560

พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2560

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำ�นวน 4 ครั้ง (ปี 2559: 4 ครั้ง) โดยการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

4/4

2. นายวิเศษ จูภิบาล

4/4

3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

4/4

2. คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ขอบเขตและอำ�นาจหน้าทีป่ รากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุน้
และการจัดการ”
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมกาสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมภิบาล ได้มีการประชุมจำ�นวน 4 ครั้ง โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายวิเศษ จูภิบาล

4/4

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

4/4

3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

4/4

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
คณะจัดการกลุม่ บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำ�นวน 4 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จำ�นวน 5 คน รวมทัง้ สิน้ 9 คน
มีรายชื่อ อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประชุมอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทำ�หน้าที่กำ�หนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบ ตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามผลการปฏิบตั ขิ องฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่กำ�หนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ยัง
เป็นแนวทางการกำ�หนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ น้นประโยชน์สงู สุด โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการดำ�เนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
(1) การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นพัฒนาการต่อเนื่องที่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องตามความจำ�เป็น และในกรอบเวลา
ที่สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยนำ�หลักคุณธรรม
และจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการกำ�หนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ
• สรรหาผู้มีความสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและภาวะผู้นำ� เพื่อมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและดำ�รงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการความ
เสีย่ งด้วยความระมัดระวัง และดำ�เนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหมาย รวม
ทั้งปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สิทธิเสมอภาคที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ
เล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า พนักงาน
และสังคมส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงความสำ�คัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
• ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารดำ�เนิน
การที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพ
แวดล้อม
• การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความจำ�เป็น และให้ความ
สำ�คัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนการกำ�กับดูแลบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจ และได้กำ�หนดแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ ให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนงานตรวจ
สอบประจำ�ปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย Anti-Corruption and Whistle Blower ตั้งแต่ปี 2558 และย้ำ�เตือนเพื่อสร้างความตระหนัก
เป็นประจำ�ทุกปี
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยมีการจัดทำ�กำ�หนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจำ�เป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำ�หนดวาระที่
ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ�การ สำ�หรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่ออภิปรายในที่ปะชุม และได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ�  สำ�หรับการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่
ในทีป่ ระชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม
ทั้งปี
บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ�รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอกรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน
โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจำ�นวน 6 ครั้ง เป็นการประชุมประจำ�ไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้
ประจ�ำไตรมาส
รายชื่อกรรมการ

ประชุมพิเศษ

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม

ประชุมผ่านโทรศัพท์
ทางไกล

จ�ำนวนครั้งที่เข้า
ประชุม

ประชุมผ่านโทรศัพท์
ทางไกล

นาย จำ�ลอง อติกุล

4

-

2

-

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

4

-

2

-

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

4

-

2

-

นายวิเศษ จูภิบาล

4

-

2

-

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

4

-

2

-

นายสุเทพ ตระนันทสิน

4

-

2

-

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

4

-

2

-

นายกัว ฮอค เอง

4

-

2

-

หมายเหตุ : ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างสำ�นักงานทีก่ รุงเทพฯ สำ�นักงานทีส่ งิ คโปร์ และสำ�นักงานทีฮ่ อ่ งกง สำ�หรับ
การประชุมพิเศษเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้ดำ�เนินการให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินผลการปฎิบัติงานตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทบทวน
ผลงานและปรับปรุงการทำ�หน้าที่ของกรรมการทั้งคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทนจะวิเคราะห์ผลตอบกลับและเสนอความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย การกำ�หนดกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ�  ผลปฏิบัติทางการเงิน การ
บริหารจัดการ การพัฒนาด้านการบริหารและวางแผน บุคลากร การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ ได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและเพียงพอที่
จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารรายบุคค ส่วนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
(2) หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำ�ไร
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำ�แหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำ�หนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจำ�นวน 5.4 ล้านบาท อิงจาก
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 8 คน 4.2 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 3 คน 0.3 ล้านบาท
ในปีประกอบการ 2560 บริษทั ฯ มีผลการดำ�เนินงานกำ�ไรสุทธิ 533 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รบั ค่าตอบแทนมาตรฐาน
รวม 5,400,000.00 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

กรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนมาตรฐาน

นาย จำ�ลอง อติกุล

1,000,000.00

-

-

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

800,000.00

-

-

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

400,000.00

300,000.00

100,000.00

นายวิเศษ จูภิบาล

400,000.00

300,000.00

100,000.00

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

400,000.00

300,000.00

100,000.00

นายสุเทพ ตระนันทสิน

400,000.00

-

-

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

400,000.00

-

-

นายกัว ฮอค เอง

400,000.00

-

-

รวม

4,200,000.00

900,000.00

300,000.00

หมายเหตุ กรรมการบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เบีย้ ประชุม และกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นกรรมการในบริษทั ย่อย ไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
เพิ่มเติมหรือเบี้ยประชุม
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รายงานประจำ�ปี 2560

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 7 คน จำ�นวน 33,415,579.21 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจำ�ปี เบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ) จำ�นวน 604,348 บาท
ในปี 2560 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมการที่เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์กรรมการเข้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้สร้าง
เสริมความรู้เกี่ยวกับการทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น Director
Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program, Chartered Directors
Class จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือและ
เป็นตัวแทนเรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศสิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท โงวฮก จำ�กัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำ�นักงานกรุงเทพฯ
ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด - บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศไทย) ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สำ�นักงานกรุงเทพฯ

2

3

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

1

ล�ำดับ

บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพืน้ ทีช่ น้ั 13
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 492 ตารางเมตร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำ�นักงานจากบริษัท
ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
• มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
• เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพื้นที่
ชัน้ 5 ชัน้ 7 และชัน้ 14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
พื้นที่ 1,430 ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
พื้นที่สำ�นักงานจากบริษัท โงวฮก จำ�กัด ซึ่งเป็น
เจ้าของพื้นที่
• มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
• เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
เหมาระวางเรือจากบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน)
• รายได้ค่าเหมาระวางเรือ
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย
• ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
• เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

1.65

-

-

1.65

7.14

งบการเงิน
รวม

7.14

219.55
122.87
396.18
619.32

งบการเงิน
เฉพาะ

2.21

-

6.65

261.25
187.14
348.08
1,791.81

งบการเงิน
เฉพาะ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน) เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล
ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
ด้วยเงือ่ นไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
ณ วันทีท่ ำ�สัญญา

ลักษณะความสัมพันธ์

2.21

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

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

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

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มบริษัทโงวฮก ทำ�หน้าที่เป็นนายหน้า
ตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล
ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด โดยมี
• มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
• มูลค่าค่าบริการท่าเทียบเรือของกลุม่ บริษทั
โงวฮกที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนาย
หน้าตัวแทนเรือ จ่ายแทนในระหว่างปีและ
มีการชำ�ระคืนกันในภายหลัง
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
• เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
แลกเปลี่ยนระวางเรือ กับ บริษัท สยาม
เภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
• รายได้จากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
ทำ�หน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้กับ
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
• มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด - • เจ้าหนีก้ ารค้า - บริษัทร่วม
• ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม
บริษัทร่วม (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็น
ตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์) กับ กลุ่มบริษัทโงวฮก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

5

6

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็น
ตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์) กับ บริษัท สยามเภตรา
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

4

ล�ำดับ
งบการเงิน
เฉพาะ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี จำ�กัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83
ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโงวฮก
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา:
• ค่านายหน้า: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
• ค่าบริการท่าเทียบเรือ: ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลดปริมาณ
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
20.89 บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 49
5.09 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เป็น
กรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

37.94
-

5.91
8.05

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50
ในบริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล
- จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
- (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษทั ปัญจมิตรโฮลดิง้ จำ�กัดด้วย
เงือ่ นไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

170.80

งบการเงิน
รวม

114.73
242.40

-

งบการเงิน
เฉพาะ

98.87
280.52

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
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บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
เช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
พื้นที่ 150 ตารางเมตรเพื่อเป็นพื้นที่
สำ�นักงาน จากบริษัท โงวฮก จำ�กัด
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
• มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
• เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

9

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจบริการโลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
กับบริษทั โงวฮก จำ�กัด - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
ทำ�สัญญาเช่า

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี พีทอี ี จำ�กัด ให้บริการด้านจัดการกองเรือ
จำ�กัด - บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจจัดการกอง แก่บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
• ค่าบริการในการจัดการกองเรือ
เรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
• เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิงคโปร์)
• เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8

รายการระหว่างกัน

กลุม่ บริษทั โงวฮก ให้บริการจัดการเกีย่ วเนือ่ ง
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
กับการขนส่งให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจบริการโลจิสติคส์
โลจิสติคส์ จำ�กัด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
กับ กลุ่มบริษัท โงวฮก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
• เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

7

ล�ำดับ

8.13
533.18
19.75

งบการเงิน
เฉพาะ

0.66
-

16.92
2.50

งบการเงิน
รวม

7.82
144.18
23.56

งบการเงิน
เฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ
100 ในบริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัท โงวฮก จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 ในบริษัท
อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
0.66 เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จำ�กัด ด้วย
- เงือ่ นไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันทีท่ ำ�สัญญา

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมน
เนจเมนท์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา
• ค่าบริการในการจัดการกองเรือ: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่ายแทน
บริษัท: ตามการจ่ายจริง

บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 100
ในบริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
กลุม่ บริษทั โงวฮก เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 46.83
10.46 ในบริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
2.48 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการกลุม่ บริษทั โงวฮก
ด้วยเงือ่ นไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทอี ี จำ�กัด
- บริษทั ย่อย (เจ้าของและดำ�เนินกิจการเดินเรือ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงค์โปร์)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
ทำ�การเพิ่มทุนในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
• ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
• รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
• เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
• เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
• ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

95.40
6.02
7.10

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

86.67
9.34
6.44

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม
บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ เท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พี
ทีอี จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตามบัญชี

ลักษณะความสัมพันธ์

4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต			
บริษัทยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้
ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการที่เป็น
ธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
เหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
			
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�ำเนินการอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

10

ล�ำดับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2559 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงินขอ
งบริษัทฯ และงบการเงินรวมซึ่งจัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องและแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�ำหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2560 จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท SOC (คู่ค้ากับสายการเดินเรือข้ามทวีป) มีจ�ำนวน 792,314 ทีอียู เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 8 จากปี 2559 ขณะที่จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท COC (ตู้สินค้าของกลุ่มฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี
2559 มีจ�ำนวน 1,109,507 ทีอียู ทั้งนี้ จ�ำนวนระวางบรรทุกของธุรกิจทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มี
จ�ำนวน 1,901,821 ทีอียู
จ�ำนวนระวางบรรทุกเพิ่มขึ้นในปี 2560 และอัตราค่าระวางเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้จากการเดินเรือ มีจ�ำนวนรวม 11,252
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 เทียบกับรายได้จากการเดินเรือ ในปี 2559 ในขณะทีก่ ลุม่ ฯ มีตน้ ทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 10,178
ล้านบาท ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 4.5 เทียบกับต้นทุนการเดินเรือจ�ำนวนรวม 10,659 ล้านบาท ในปี 2559
ในปี 2560 กลุ่มฯ ได้ก�ำไรจากการขายสินทรัพย์ จ�ำนวน 114 ล้านบาท จากการขายตู้สินค้าเก่า เพิ่มขึ้นเทียบกับก�ำไร
จ�ำนวน 17.7 ล้านบาทในปี 2559
กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 33.3 ล้านบาทในปี 2560 เทียบกับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 57.9
ล้านบาท ในปี 2559
ขณะเดียวกันในปี 2560 นี้ กลุ่มฯ มีการโอนกลับรายการด้อยค่าของเรือเดินทะเล จ�ำนวน 27.5 ล้านบาท และมีการโอน
กลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ 263.7 ล้านบาท
ดังนั้น ผลการด�ำเนินงานโดยรวมในปี 2560 กลุ่มฯ มีผลก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 533.3 ล้านบาท
เทียบกับผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 1,375 ล้านบาท ในปี 2559
2. เงินปันผล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ให้จา่ ยเงินปันผลในมูลค่าหุน้ ละ0.10
บาท โดยจะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ธุรกิจอย่างใกล้ชิด ได้ให้แนวทางค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นที่จะก�ำกับดูแลตามหลักการธรรมาภิบาลก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 ข้อ
เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

8 มีนาคม 2561

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับรายงานทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยว
กับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงถึงฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

นายจ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
23 กุมภาพันธ์ 2561

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว มีข้อสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ อันประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั
มีการด�ำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างพอเพียงและปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรที่วางไว้รวมทั้งการควบคุมภายใน
กระบวนการติดตามผลและการประเมินผลปฏิบัติการ ตลอดจนถึงการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร
รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทัง้ ได้มกี ารด�ำเนินแผนอย่างต่อเนือ่ งในการสรรหาผูส้ บื ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการ
ประเมินและการบริหารความเสีย่ ง การให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการต่อต้านและป้องกันการกระท�ำอันเป็นการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารสือ่ สารด้านนโยบายนีแ้ ละรวมการบริหารความเสีย่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนได้รบั ทราบ
และมีส่วนร่วมนอกเหนือจากการถือปฏิบัติอีกดัวย
ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งจัดให้การด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
ระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึ่งมีหน้า
ทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามที่กำ�หนดไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงที่ กว 32/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือ
หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น เป็นหลักสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และประจำ�ปี 2560
ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามลำ�ดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานการ
เปิดเผยงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไปและการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ทปี่ ระกาศใช้ในปี 2560 รวมทัง้ ให้พร้อมสำ�หรับมาตรฐาน
ที่ประกาศใช้ใหม่ในปีต่อๆ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในรวมทั้ง
สนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษทั ย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลจากการตรวจสอบและการยอมรับของผูร้ บั การตรวจสอบ
นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อไห้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำ�คัญในเรี่องความโปร่งใสในการกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และกำ�หนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความสำ�เร็จและ
ศักยภาพขององค์กร นอกจากนีแ้ ล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการกำ�หนดแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ� 
สัญญาณเตือนภัยของธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการกำ�หนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการบริหาร
ความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การสนับสนุนการทำ�งานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมตั กิ ำ�ลังคนเพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านตามที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษให้ผมู้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
ร่วมเดินทางตรวจสอบในประเทศต่างๆ ด้วย
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฏหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
4. ได้พจิ ารณาคัดเลือก นายชัยยุทธ อังศุวทิ ยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จนี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 4563 จากสำ�นักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำ�ปี 2560 เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ติ อ่ ไป ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้สำ�นักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
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5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการ
เหล่านีเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มคี วามขัดแย้ง และให้
มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำ�ปี 2560 ร่วมกับผูส้ อบ
บัญชี ครบจำ�นวน 4 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการ
ประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุม่ ) เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ทีผ่ ตู้ รวจ
สอบภายในตรวจพบ และวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยกรรมการทุกท่านได้
เข้าประชุมครบ รวม 4 ครั้ง
7. ในการปฏิบัติตามขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการกำ�กับดูแลที่เข้มข้นขึ้น
มีกระบวนการการตรวจสอบทีอ่ ยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำ�นวน 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา
สรรหากรรมการตามคุณสมบัติที่กำ�หนดเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งที่ว่างลง หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และดำ�เนินการให้กรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานของคณะ
กรรมการโดยรวมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาลต้องรายงานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ และรายงานการปฏิบตั หิ น้าที่ในรอบปีทผ่ี า่ นมาต่อผูถ้ อื หุน้
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดงั นี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือพิจารณาเสนอกรรมการที่ออก
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจำ�ปี หากกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลคน
ใดออกตามวาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำ�
ปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 38 เมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2560 ทราบ ก่อนทำ�การจ่ายค่าตอบแทนประจำ�ปี 2558 ซึง่ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจำ�ปี 2559 หัวข้อ “รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ”
3. ดำ�เนินการให้มีและพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำ�ปี 2559 นำ�เสนอใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4. ดำ�เนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวม 8
หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ ก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนำ�ไปปรับปรุง
การบริหารกิจการต่อไป
5. เพิ่มบทบาทเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัทฯ โดยมีอำ�นาจและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ�องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การทีย่ งั่ ยืน
5.2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน
5.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
5.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
5.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
5.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นายวิเศษ จูภิบาล
ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
21 กุมภาพันธ์ 2561
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำ�ปี 2560 มีดังนี้
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่งบการเงิน
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ สังกัด ส�ำนักงาน
เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ในประเทศไทย

บริษทั ย่อยทีง่ บการเงินตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น สังกัด
บริษัท ส�ำนักงานเอินส์ก แอนด์ ยัง
จ�ำกัด ในประเทศสิงคโปร์

รวม

1.757

3.932

5.689

• ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี

0.000

0.184

0.184

• ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต

0.000

0.000

0.000

รวม

1.757

4.116

5.873

ค่าบริการอื่น (ค่าบริการด้านภาษี)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทอาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการงบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั อาร์ ซี แอลจำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำ�เนินงานและกระแส
เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้นำ�เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
การด้อยค่าของเรือเดินทะเล (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6, 2.14 และ 9.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเรือเดินทะเลเป็นจำ�นวนที่มี
นัยสำ�คัญ ได้แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งการพิจารณา
การด้อยค่าของเรือเดินทะเลดังกล่าวใช้ดลุ ยพินจิ ทีส่ ำ�คัญของฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั เนือ่ งจากการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้รับคืนของเรือเดินทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กำ�หนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์นั้น ดังนั้นกลุ่มบริษัทต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำ�เนินงาน
และการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกำ�หนดอัตราคิดลด และข้อสมมติต่างๆ ที่สำ�คัญ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า
การพิจารณาการด้อยค่าของเรือเดินทะเลเป็นเรื่องที่มีนัยสำ�คัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของเรือเดินทะเล โดยได้ทำ�ความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลของหลักฐานที่ใช้
สนับสนุนในเรื่องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทำ�ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการ
ใช้เรือเดินทะเลอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดทีก่ ลุ่มบริษทั ใช้ในการคำ�นวณหามูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รับคืนของเรือเดินทะเลดังกล่าวและยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินการ
ด้อยค่าของเรือเดินทะเล
เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาร์ ซี แอล
จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นใน
สำ�นักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวม
ถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยู่ในรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั และบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อ
มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั และบริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ�ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ�คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3885
สำ�นักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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งบแสดงฐานะการเงิ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อน
ย

ทั อาร์ จ�ซีำแอล
ากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่ อย
บริษัท อาร์บริซีษแอล
กัด จ(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วัณนวัทีน่ ที31
ธัธันนวาคม
2560น
่ 31
วาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31งบการเงิ
ธันวาคมนรวม
ธันวาคม
2560 ณ วันที่ 312559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)
นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ งบการเงิ
31 ธันวาคม
ณ วันที2559
่ 31 ธันวาคม
2560

สินทรั พย์
หมายเหตุ
2560
2559
2560
2559
สินสิทรั
พย์พหย์มุนเวียน
นทรั
เงินสิสดและรายการเที
1,639,979,798
1,255,452,277
77,813,272
35,931,860
นทรั พย์ หมุนเวียยนบเท่าเงินสด
ลูกเงิหนี
เกี่ยวข้
1,633,591,376
1,583,663,319
้ การค้า - กิจการที่ไยม่บเท่
นสดและรายการเที
าเงิอนงกัสดน
1,639,979,798
1,255,452,27710,973,64777,813,27223,495,13435,931,860
หักลู:กค่หนี
าเผื้ ก่อารค้
หนี้ สา งสั
ญ ่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(56,384,722)
- 10,973,647
- 23,495,134
- กิยจจะสู
การที
1,633,591,376 (62,019,921)
1,583,663,319
ลูกหัหนี
- กิจ้ สการที
่ไม่เกีญ่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
5
1,577,206,654
1,521,643,398
ก:้ กค่ารค้
าเผื่อา หนี
งสัยจะสู
(56,384,722)
(62,019,921)10,973,647
- 23,495,134
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5 และ 18
49,003,459
12,085,312
187,174,100
122,871,090
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
5
1,577,206,654
1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5 และ 18
49,003,459
12,085,312
187,174,100
122,871,090
- เงินปั นผลค้างรับ
7
19,999,976
ลูกหนี้ อื่น
- อื่นๆ
18
766,950,290
360,013,773
401,890,610
443,555,363
- เงินปั นผลค้างรับ
7
19,999,976
พัสดุคงเหลือ
240,076,159
243,114,946
13,078,696
27,803,492
- อืพ่นย์ๆหมุนเวียนอื่น
766,950,290 45,087,049
360,013,773 2,701,331
401,890,6101,305,709443,555,363
สิ นทรั
6 18
33,544,485
พัสดุนคทรังเหลื
240,076,159
243,114,946693,631,65613,078,696
รวมสิ
พย์ หอมุนเวียน
4,306,760,845
3,437,396,755
674,962,62427,803,492
นทรั
เวียยนนอื่น
6
33,544,485
45,087,049
2,701,331
1,305,709
สินสิทรั
พย์พไย์ม่หหมุมุนนเวี
ทรัพย์งหหาริ
มุนมเวีทรัยพนย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
4,306,760,845 5,824,205
3,437,396,755
เงินรวมสิ
ลงทุนนในอสั
5,182,451
-693,631,656
- 674,962,624
นทรันพในบริ
ย์ ไม่ หษมุทั นย่อเวียย-นสุทธิ
เงินสิลงทุ
7
6,838,625,155 7,527,105,527
เงินเงิลงทุ
นในบริ
ษทั งร่หาริ
วม มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน 8.1
354,430,907
นลงทุ
นในอสั
5,182,451379,990,0145,824,20554,164,550
- 59,617,580
เงินเงิลงทุ
นในการร่
8.2 7
30,312,619 - 11,671,381
นลงทุ
นในบริวษมค้ทั าย่อย - สุ ทธิ
6,838,625,155
7,527,105,527
เงินเงิลงทุ
นระยะยาวอื
11,007,538
- 54,164,550
- 59,617,580
นลงทุ
นในบริ ษ่นทั ร่ วม
8.1
354,430,907 12,115,725
379,990,014
ที่ดเงิินนและอาคาร
- สุ ทวธิมค้า
9.1, 11 และ8.2
13
315,589,787
ลงทุนในการร่
30,312,619357,753,488
11,671,381 426,526
- 469,467
เรื อเงิเดินนลงทุ
ทะเลและอุ
ป
กรณ์
สุ
ท
ธิ
9.2,
12
และ
13
11,943,365,743
13,750,285,551
4,024,138,246
4,901,888,694
นระยะยาวอื่น
11,007,538
12,115,725
สิ นทีทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ม
ต
ี
ว
ั
ตน
สุ
ท
ธิ
10
9,159
30,940
่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
9.1, 11 และ 13
315,589,787
357,753,488
426,526
469,467
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246 4,901,888,694
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
24
438,458,269
164,812,560
438,458,269
164,812,560
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
10
9,159
30,940
- อื่นๆ
4,449,268
4,472,335
2,428,918
2,404,868
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696
เงิ
น
ล่
ว
งหน้
า
ค่
า
ต่
อ
เรื
อ
24
438,458,269
164,812,560
438,458,269
รวมสินทรั พย์
27
17,409,566,586
18,124,352,954
12,051,873,320
13,331,261,320164,812,560

- อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

27

4,449,268
13,102,805,741
17,409,566,586

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

2,428,918
11,358,241,664
12,051,873,320

2,404,868
12,656,298,696
13,331,261,320
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รายงานประจำ�ปี 2560

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
ทั อาร์ จ�ซีำแอล
ากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่ อย
บริษัท อาร์บริซีษแอล
กัด จ(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วัณนวัทีน่ ที31
2560น
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี
ินหมุ
สินส้ ทรั
พย์นเวียน
เงิสินนกูทรั
ย้ ืมพระยะสั
ย์ หมุ้ นนจากสถาบั
เวียน นการเงิน
เจ้เงิานหนีสดและรายการเที
เกี่ยาวข้
้ การค้า - กิจการที่ไยม่บเท่
เงิอนงกั
สดน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ลู-กเงิหนี
้ การค้า บ- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
นทดรองรั
ลู-กเจ้หนี
้ การค้
าหนี
ย์สิน ่เกี่ยวข้องกัน
้ คา่ ซืา้ อ-ทรักิพจการที
ลูก้ สหนี
้ อื่น ญญาเช่าการเงิน
หนี
ิ นตามสั
างรัาระภายในหนึ
บ
ส่-วเงินทีน่ถปัึงนกผลค้
าหนดช
่ งปี
ๆ
เงิน-กูอืย้ ่นืมระยะยาวส่
วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี
พัสดุคงเหลือ ้ สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
ภาษี
งินพได้ย์คหา้ มุงจ่นาเวี
ย ยนอื่น
สิ นเทรั
หนี
นเวีพยย์นอื
้ สินหมุ
รวมสิ
นทรั
หมุ่นนเวียน
รวมหนี
สินทรัพส้ ินย์หมุ
ไม่หนมุเวีนยนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
- สุทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงิ
นในบริ ษทั ร่ วม
เงินนกูลงทุ
ย้ ืมระยะยาว
เงิ- นสุลงทุ
นในการร่
า าระภายในหนึ่ งปี
ทธิ จากส่
วนที่ถึงวกมค้
าหนดช
เงินลงทุ
่น พนักงาน
ภาระผู
กพันนระยะยาวอื
ผลประโยชน์
ที่ด้ สินิ นและอาคาร
- สุ่นทธิ
หนี
ไม่หมุนเวียนอื
รวมหนี
ินไม่ หมุนเวีปยนกรณ์ - สุ ทธิ
เรื อเดินส้ ทะเลและอุ
รวมหนี
สิ นทรัสพ้ ินย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

หมายเหตุ
11

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31งบการเงิ
ธันวาคมนรวม
2560 ณ วันที่ 31
2559ธันวาคม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)
นเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31งบการเงิ
ธันวาคม
ณ วันที2559
่ 31 ธันวาคม
2560

2559

2560

2559

1,379,895,000
1,271,194,000
801,600,000 1,167,200,000
3,082,437,334
2,580,879,526
64,687,891 35,931,860
1,639,979,798
1,255,452,27748,337,37177,813,272
7,570,296
181,356,906
-

18

5

18
18 5 และ 18
12 7
13 18
23.1

6

1,633,591,376
1,583,663,319
10,973,647
23,495,134
(56,384,722)
(62,019,921)
80,272,228
97,377,475
22,180,641
24,849,234
1,577,206,654 7,089,522
1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
2,423,952
2,026,622,940 1,165,611,179
49,003,459
12,085,31286,674,556187,174,100
22,035,970
95,400,540122,871,090

229,545,290 - 103,842,882
- 19,999,976
766,950,290
360,013,773
1,073,930,166
1,525,285,310
356,294,880401,890,610
1,071,568,520443,555,363
120,267,027
- 13,078,696 - 27,803,492
240,076,159411,045,081
243,114,946
2,685,847
- 2,701,331 - 1,305,709
33,544,485 3,154,75745,087,049
105,480,893
4,306,760,845 87,502,710
3,437,396,7552,531,500693,631,6562,481,041674,962,624
6,084,508,033
6,290,764,139 3,344,241,888 3,591,798,405

5,182,451
5,824,205
7
6,838,625,155 7,527,105,527
12
966,414,089
511,985,233
8.1
354,430,907
379,990,014
54,164,550
59,617,580
30,312,619
11,671,381
13 8.2 1,398,517,019
2,024,889,438
1,242,954,148 1,063,081,651
11,007,538 37,362,33512,115,72525,605,956
-35,182,265
15
28,296,552
9.1,
315,589,787 8,711,942
357,753,488
469,467
21 11 และ 13 8,560,845
- 426,526 2,582,948,948
1,268,560,104
1,098,263,916
9.2, 12 และ 132,401,788,505
11,943,365,743
13,750,285,551
4,024,138,246
4,901,888,694
27 10 8,486,296,538 9,159
8,873,713,087 30,940
4,612,801,992 4,690,062,321
-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
- อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

24

27

438,458,269
4,449,268
13,102,805,741
17,409,566,586

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

438,458,269
2,428,918
11,358,241,664
12,051,873,320

164,812,560
2,404,868
12,656,298,696
13,331,261,320
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งบแสดงฐานะการเงิ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริน
ษทั ย่(ต่
อย อ)
ทั งบแสดงฐานะการเงิ
อาร์ จ�ซีำแอล
ากัด น(มหาชน)
และบริ
(ต่ อ)และบริ
บริษัท อาร์บริซีษแอล
กัด จ(มหาชน)
ษัทษย่ทั อย่ อยย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ ณวันวัทีน่ ที31
ธัธันนวาคม
2560น
่ 31
วาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
นรวม
ณ วันที่ 31งบการเงิ
ธันวาคม
ธันวาคม
2560 ณ วันที่ 312559
2560
2559

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนสิเรืนอทรั
นหุพ้นย์
ทุสินนจดทะเบี
ทรั พย์ หยนมุนเวียน
สามัญ 828,750,000ยบเท่
หุ้นามูเงิลนค่สด
าหุ้นละ 1 บาท
เงิหุน้นสดและรายการเที
ทุลูนกเรืหนี
อนหุ
้นที่าออกและช
ลค่อางกั
แล้นว
- กิจการทีาระเต็
่ไม่เกีม่ยมูวข้
้ การค้
หัหุก้น:สามั
ค่าเผืญ่อ828,750,000
หนี้ สงสัยจะสูหุญ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกิ
นมู้ ลกค่ารค้
าหุา้น- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี
กาไรสะสม
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ลูกหนี้ อื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
- เงินปั นผลค้างรับ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
- อื่นๆ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
พัสดุคงเหลือ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
- อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)
นเฉพาะกิจการ
ณ วันทีงบการเงิ
่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560 ณ วันที่ 2559
2560
2559

828,750,000
1,639,979,798 828,750,000
1,255,452,277828,750,000
77,813,272828,750,00035,931,860

16

5
5 และ 18
7
18
6

27

1,633,591,376
1,583,663,319
10,973,647
23,495,134
828,750,000
828,750,000
828,750,000
828,750,000
(56,384,722)
(62,019,921)
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
1,577,206,654
1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
49,003,459
12,085,312
187,174,100
122,871,090
66,300,000
66,300,000
66,300,000
66,300,000
3,427,763,783
2,877,943,240 1,869,950,228 2,299,515,279
19,999,976
(384,125,418)
474,707,794
(308,893,087)
463,669,533
766,950,290
360,013,773
401,890,610
443,555,363
8,921,652,552
9,230,665,221 7,439,071,328 8,641,198,999
240,076,159
243,114,946
13,078,696
27,803,492
1,617,496
19,974,646
33,544,485
45,087,049
2,701,331
1,305,709
8,923,270,048
9,250,639,867 7,439,071,328 8,641,198,999
4,306,760,845
3,437,396,755
693,631,656
674,962,624
17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320

7
8.1
8.2
9.1, 11 และ 13
9.2, 12 และ 13
10
24

27

5,182,451
354,430,907
30,312,619
11,007,538
315,589,787
11,943,365,743
9,159

5,824,205
379,990,014
11,671,381
12,115,725
357,753,488
13,750,285,551
30,940

6,838,625,155
54,164,550
426,526
4,024,138,246
-

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

438,458,269
4,449,268
13,102,805,741
17,409,566,586

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

438,458,269
2,428,918
11,358,241,664
12,051,873,320

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
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6

...........................................…………...……………………….…… กรรมการ .................................……….....….......……………………….…… กรรมการ

...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
10,736,930,738
(1,464,828,117)
(41,437,400)
9,230,665,221
9,230,665,221
(6,337,397)
(304,011,014)
1,335,742
8,921,652,552

รวม
564,865,002
(90,157,208)
474,707,794
474,707,794
(6,337,397)
(837,269,451)
(15,226,364)
(384,125,418)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,639,979,798
1,255,452,277
77,813,272
35,931,860
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1,633,591,376
1,583,663,319
10,973,647
23,495,134
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
(56,384,722)
(62,019,921)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
5
1,577,206,654
1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5 และ 18
49,003,459
12,085,312
187,174,100
122,871,090
ลูกหนี้ อื่น
บริษัท อาร์บริซีษทั แอล
จ�ำจากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
ษัทย่อย
อาร์ ซี แอล
และบริษทั และบริ
ย่ อย
- เงินปันผลค้างรับ
7
19,999,976
ส�ำหรับปีงบแสดงการเปลี
สิ้นสุดวัน่ยนแปลงส่
ที่ 31วนของผู
ธันวาคม
้ ถือหุ้น 2560
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อื่นๆ
18
766,950,290 สาหรั360,013,773
401,890,610
443,555,363
พัสดุคงเหลือ
240,076,159
243,114,946
13,078,696
27,803,492
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6
33,544,485
45,087,049
2,701,331
1,305,709
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่ว674,962,624
นของผูถ้ ือหุน้
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
4,306,760,845
3,437,396,755
693,631,656
กาไรสะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ทุนเรื อนหุน้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพืที่อ่อการลงทุ
น
5,182,451
5,824,205
- กคณิตศาสตร์ประกันภัย อกและชาระ
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตาแลกเปลี่ยน ตามหลั
มูลค่7าหุน้
สารองตามกฎหมาย - ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่
น สาหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิหมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว
- างบการเงิ
6,838,625,155
7,527,105,527
เงิยอดคงเหลื
นลงทุอนณในบริ
ษทั ร่ วม
8.1
354,430,9074,294,051,549379,990,014 564,865,00254,164,550
59,617,580
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
วันที่ 1 มกราคม 2559
เงิกาไร
นลงทุ
น
ในการร่
ว
มค้
า
8.2
30,312,619
11,671,381
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(1,374,670,909)
(90,157,208)
- นปันผล
(41,437,400)12,115,725
- 17
เงิจ่านยเงิลงทุ
นระยะยาวอื่น
11,007,538
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
2,877,943,240
474,707,794
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
9.1, 11 และ 13
315,589,787
357,753,488
426,526
469,467
828,750,000 9.2,4,982,964,187
66,300,000
2,877,943,240
อ ณ วันที่ 1 มกราคม
2560- สุ ทธิ
เรืยอดคงเหลื
อเดินทะเลและอุ
ปกรณ์
12 และ 13 11,943,365,743
13,750,285,551 474,707,794
4,024,138,246 4,901,888,694
บริ ษทั ย่อยเลิกและชาระบัญชี
(6,337,397)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
10
9,159
30,940
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
533,258,437
(852,495,815)
15,226,364
สิโอนไปก
นทรัพาไรสะสม
ย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15,226,364
(15,226,364)
กลั-บเงิ
รายการเงิ
น
ปั
น
ผลที
่
ม
ิ
ไ
ด้
ม
ี
ก
ารจ่
า
ยให้
แ
ก่
ผ
ู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
1,335,742
นล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
24
438,458,269
164,812,560
438,458,269
164,812,560
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
3,427,763,783
(384,125,418)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อื่นๆ
4,449,268
4,472,335
2,428,918
2,404,868
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696
รวมสินทรัพย์
27
17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320
19,974,646
(18,363,246)
6,096
1,617,496

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

ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม

9

9,250,639,867
(24,700,643)
(304,004,918)
1,335,742
8,923,270,048

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

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: บาท)
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...................................………….....…....…..............
กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
...........................................…………...……………………….…… กรรมการ .................................……….....….......……………………….…… กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,639,979,798
1,255,452,277
77,813,272
35,931,860
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1,633,591,376
1,583,663,319
10,973,647
23,495,134
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
(56,384,722)
(62,019,921)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
5
1,577,206,654
1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5 และ 18
49,003,459
12,085,312
187,174,100
122,871,090
ลูกหนี้ อื่น
บริษัท อาร์บริซีษทั แอล
จ�ำจากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
ษัทย่อย
อาร์ ซี แอล
และบริษทั และบริ
ย่ อย
- เงินปันผลค้างรับ
7
19,999,976
วนของผู
หุ้น (ต่อ) 2560
ส�ำ-หรังบแสดงการเปลี
บปีสิ้นสุดวัย่ นแปลงส่
นที-่ 31
ธัน้ถือวาคม
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- อื่นๆ
18
766,950,290 สาหรับ360,013,773
401,890,610
443,555,363
พัสดุคงเหลือ
240,076,159
243,114,946
13,078,696
27,803,492
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6
33,544,485
45,087,049
2,701,331
1,305,709
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
4,306,760,845 กาไรสะสม
3,437,396,755
693,631,656 กาไร 674,962,624
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ทุนเรื อนหุน้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ออกและชาระ
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื
5,182,451
- างบการเงิน
- บโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุ่อการลงทุ
เต็มมูน
ลค่าแล้ว
มูลค่าหุน้
สารองตามกฎหมาย
ยั5,824,205
งไม่ได้จดั สรร
จากการแปลงค่
สาหรั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
7
6,838,625,155 7,527,105,527
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
2,921,628,844
519,640,431
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงิกนาไรลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
8.1
354,430,907
379,990,014
54,164,550
59,617,580
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(580,676,165)
(55,970,898)
นปั นนผลในการร่ วมค้า
17
- 8.2
- 30,312,619 (41,437,400)
เงิจ่นายเงิลงทุ
11,671,381
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
2,299,515,279
463,669,533
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
11,007,538
12,115,725
ทียอดคงเหลื
่ดินและอาคาร
สุ ทธิ 2560
9.1, 11 และ 13
426,526 463,669,533 469,467
828,750,000
4,982,964,187315,589,787
66,300,000 357,753,488
2,299,515,279
อ ณ วันที่ 1- มกราคม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(446,127,157)
(772,562,620)
15,226,364
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
9.2, 12 และ 13 11,943,365,743 13,750,285,551 4,024,138,246 4,901,888,694
โอนไปกาไรสะสม
15,226,364
(15,226,364)
สิกลันบทรัรายการเงิ
พย์ไม่นมปันีตผลที
วั ตน่มิได้-มสุีการจ่
ทธิายให้แก่ผถู้ ือหุน้
9,159 30,940
- 10
1,335,742
828,750,000
4,982,964,187
66,300,000
1,869,950,228
(308,893,087)
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2560
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
24
438,458,269
164,812,560
438,458,269
164,812,560
- อื่นๆ
4,449,268
4,472,335
2,428,918
2,404,868
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
13,102,805,741 14,686,956,199 11,358,241,664 12,656,298,696
รวมสินทรัพย์
27
17,409,566,586 18,124,352,954 12,051,873,320 13,331,261,320
8,641,198,999
(1,203,463,413)
1,335,742
7,439,071,328

463,669,533
(757,336,256)
(15,226,364)
(308,893,087)

10

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

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

รวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุน

บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ทั อาร์ จ�ซีำแอล
ากัด (มหาชน)
และบริ
บริษัท อาร์บริซีษแอล
ด จ(มหาชน)
และบริ
ษัทษย่ทั อย่ อยย
งบกกัาไรขาดทุ
น
น
ส�ำหรับปีสาหรั
สิ้นบสุปี ดสิ้นวัสุดนงบแสดงฐานะการเงิ
นวาคม
วัที
นที่ 31
่ 31 ธันธัวาคม
2560 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
18 หมายเหตุ11,252,389,2932560 10,440,653,791 2559 834,522,783 2560 901,354,696 2559
รายได้
อ
น
่
ื
สินทรัพย์
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
33,268,665
57,850,750
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินปันผลรับ
7 และ 8
2,737,878
66,422,750
41,873,080
เงิกาไรจากการขายสิ
นสดและรายการเที
1,639,979,798 17,788,931
1,255,452,277
นทรัพย์ ยบเท่าเงินสด
9.2
114,670,959
- 77,813,272 168,203 35,931,860
น ่ไม่เกี่ยวข้องกัน
847,237
- 10,973,647
- 23,495,134
ลูกกาไรจากการขายเงิ
หนี้ การค้า - นกิลงทุ
จการที
1,633,591,376
1,583,663,319
9.2
27,462,696
หัโอนกลั
ก: ค่าบเผืรายการด้
่อหนี้ สอยค่งสัาของเรื
ยจะสูอเดิญนทะเล
(56,384,722) - (62,019,921) โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
23.1
263,723,287
ลูดอกเบี
กหนี้ ย้ กรับารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
5
1,577,206,654 4,157,432
1,521,643,398 254,485 10,973,647 459,855 23,495,134
3,982,905
ลูผลก
กหนี
การที่เกี่ยวข้พอนั งกั
้ ก่ารค้
าไรที
ยงั ไม่าเกิ-ดขึกิ้ นจของตราสารอนุ
ธ์ น
6 5 และ 18
1,340,56449,003,459 1,077,64212,085,312 1,340,564187,174,100 1,077,642122,871,090
16,986,087
26,900,738
186,594
3,363
ลูอืก่นๆหนี้ อื่น
รวมรายได้
- เงินปั นผลค้างรับ
7 11,713,824,456
-10,552,014,399
- 902,727,176
- 944,936,839 19,999,976
ค่ าใช้ จ่าย
- อื่นๆ
18 10,178,107,460
766,950,290
360,013,773973,853,143401,890,610
443,555,363
ต้นทุนการเดินเรื อ
18
10,659,104,817
1,028,621,629
คงเหลือหาร
240,076,159940,641,171243,114,946224,025,615 13,078,696217,379,070 27,803,492
ค่าพั
ใช้สจดุ่ายในการบริ
18
887,481,160
่ายอืพ
ค่าสิใช้นจทรั
่น ย์หมุนเวียนอื่น
6
33,544,485
45,087,049
2,701,331
1,305,709
หนี้ สงสันยทรั
จะสูพ
ญย์สุทหธิมุนเวียน
4,539,453
- 693,631,656
- 674,962,624
รวมสิ
4,306,760,845 25,569,144
3,437,396,755
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
27,701,894
4,589,070
สิขาดทุ
นทรันจากการด้
พย์ ไม่หอมุยค่นาเวี
ยน
ของเรื อเดินทะเล
9.2
136,664,317
เงิขาดทุ
นลงทุ
น
ในอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
ร
ะยะยาวเพื
่
อ
การลงทุ
น
5,182,451
5,824,205
นจากสัญญาที่สร้างภาระ
23.1
26,777,355
นจากการด้
อยค่ษาท
ของเงิ
7
164,443,902
เงิขาดทุ
นลงทุ
นในบริ
ั ย่อยนลงทุ
- สุนทธิ
7
6,838,625,155
7,527,105,527
ต้นเงิทุนนลงทุ
ทางการเงิ
น
197,412,208
174,614,270
123,273,681
110,579,333
นในบริ ษทั ร่ วม
8.1
354,430,907
379,990,014
54,164,550
59,617,580
รวมค่าใช้ จ่าย
19
11,267,540,281
11,963,371,074
1,348,854,333
1,525,613,004
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
8.2
30,312,619 40,320,69911,671,381
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
8.1
79,170,708
นลงทุ
่นนลงทุนในการร่ วมค้า
ส่วเงินแบ่
งกาไรนระยะยาวอื
(ขาดทุน) จากเงิ
8.2
20,529,43711,007,538
- 12,115,725
กาไร
น) ก่อนค่ าใช้- สุ
จ่าทยภาษี
(1,371,035,976)
(580,676,165) 469,467
ที่ด(ขาดทุ
ินและอาคาร
ธิ เงินได้
9.1, 11 และ 13545,984,320
315,589,787
357,753,488(446,127,157) 426,526
ค่าเรืใช้อจ่เดิ
าย น
(รายได้
) ภาษีเงินปได้กรณ์ - สุ ทธิ
219.2, 12 และ 13 12,719,787
-4,901,888,694
ทะเลและอุ
11,943,365,743 4,860,161
13,750,285,551 4,024,138,246
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
27
533,264,533
(1,375,896,137)
(446,127,157)
(580,676,165)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

10

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
สิส่นวนที
ทรั่เป็พนย์ของผู
ไม่หถ้ ือมุหุน้นเวีบริยษนอื
่น
ทั ใหญ่
เงิน่เป็ล่นวของส่
งหน้วนได้
าค่าเต่สียอทีเรื่ไม่อมีอานาจควบคุม
ส่ว-นที

- อื่นๆ

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

รวมสินทรั พย์

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)

24
2.18

27

9,159

30,940

-

-

533,258,437
(1,374,670,909)
(446,127,157)
(580,676,165)
438,458,269 (1,225,228)
164,812,560
6,096
- 438,458,269
- 164,812,560
533,264,533 4,449,268
(1,375,896,137) 4,472,335
(446,127,157) 2,428,918
(580,676,165) 2,404,868

13,102,805,741
0.64
17,409,566,586

828,750,000

14,686,956,199
(1.66)
18,124,352,954

828,750,000

11,358,241,664
(0.54)
12,051,873,320

828,750,000

12,656,298,696
13,331,261,320

(0.70)

828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
........................................................…………….....…................. กรรมการ ...............................…........….....…......….....……..................... กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ั ทั อาร์
แอล
ด (มหาชน)
และบริ
ั อย่ อยย
ษท
อาร์ จ�
ซีซีำแอล
ดากั(มหาชน)
และบริ
ษทั ย่ อษยัทษย่ท
บริษัท อาร์บริซีบริษแอล
กัดจากัจ(มหาชน)
และบริ
งบก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันงบแสดงฐานะการเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน2560
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร
สิน(ขาดทุ
ทรั พย์น) เบ็ดเสร็จอื่น :
เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
สินรายการที
ทรั พย์ ห่จะจัมุนดประเภทรายการใหม่
เวียน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินรวมรายการที
สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
่จะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ลูกรายการที
หนี้ การค้
า -ถกิูกจัจดการที
่ไม่เกี่ยวข้องกั
่จะไม่
ประเภทรายการใหม่
เข้ านไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
จากการประมาณการตามหลั
กคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ค่ผลก
าเผืาไร
่อหนี(ขาดทุ
ญ
้ สงสันย) จะสู
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
15
่
ลูกรวมรายการที
หนี้ การค้า ่จ-ะไม่
กิจถการที
่
ไ
ม่
เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
สุ
ท
ธิ
5
ูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ลูกหนี
กิจจการที
่เกีบ่ยปีวข้องกัน
5 และ 18
้ การค้
กาไร
(ขาดทุ
น) เบ็าด-เสร็
อื่นสาหรั
กาไร
(ขาดทุ
ลูกหนี
้ อื่นน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
- เงินปั นผลค้างรับ

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :
-ส่อืวนที
่นๆ่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
่เป็ นของส่
พัสส่ดุวนที
คงเหลื
อ วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

7
18

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
7
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
8.1
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
8.2
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
9.1, 11 และ 13
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
9.2, 12 และ 13
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
10
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
24
- อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
27

งบการเงินรวม
สาหรังบการเงิ
บปี สิ้ นสุดวันนรวม
ที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
533,264,533 (1,375,896,137)
(852,495,815)

(101,278,156)

1,639,979,798
1,255,452,277
(852,495,815)
(101,278,156)
1,633,591,376
1,583,663,319
(56,384,722)
(62,019,921)
15,226,364
1,577,206,654
1,521,643,398
15,226,364
49,003,459
12,085,312
(837,269,451)
(101,278,156)
(304,004,918)

(1,477,174,293)

766,950,290
360,013,773
(304,011,014) (1,464,828,117)
6,096
(12,346,176)
240,076,159
243,114,946
(304,004,918) (1,477,174,293)
33,544,485
45,087,049
4,306,760,845
3,437,396,755

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นงบการเงิ
สุดวันที่ 31นเฉพาะกิ
ธันวาคม จการ
2560
2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 (580,676,165) 2559
(446,127,157)

(772,562,620)
(55,970,898)
77,813,272
35,931,860
(772,562,620)
(55,970,898)

10,973,647
23,495,134
15,226,364
10,973,647
23,495,134
15,226,364
187,174,100(55,970,898)122,871,090
(757,336,256)
(1,203,463,413)

(636,647,063)

19,999,976
401,890,610(636,647,063)443,555,363
(1,203,463,413)
- 27,803,492
13,078,696
(1,203,463,413)
(636,647,063)
2,701,331
1,305,709
693,631,656
674,962,624

5,182,451
354,430,907
30,312,619
11,007,538
315,589,787
11,943,365,743
9,159

5,824,205
379,990,014
11,671,381
12,115,725
357,753,488
13,750,285,551
30,940

6,838,625,155
54,164,550
426,526
4,024,138,246
-

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

438,458,269
4,449,268
13,102,805,741
17,409,566,586

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

438,458,269
2,428,918
11,358,241,664
12,051,873,320

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
........................................................…………….....…....….............. กรรมการ ...................................…........….....…......….....……..................... กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2560

งบกระแสเงินสด

ทั อาร์อาร์ซี แอล
ากัด (มหาชน)
ั อย่ อยย
บริซีษษทั แอล
และบริและบริ
ษทั ย่และบริ
อย ษัทษย่ท
บริษัท อาร์บริ
จ�ซีำแอล
กัจากัดด จ(มหาชน)
(มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวังบกระแสเงิ
นงบแสดงฐานะการเงิ
ที่ 31นสดธันวาคมน2560
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
รวม
สาหรับปี สิ้ นสุดงบการเงิ
วันที่ 31 ธันนวาคม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สินทรัพบกระทบก
ย์ าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรั
สิเป็นนเงิ
ทรันพสดรัย์ หบมุ(จ่นาย)เวีจากกิ
ยน จกรรมดาเนินงาน :
าเสื่ อมราคา
เงินค่สดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
ค่าตัดจาหน่าย
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ขาดทุน (กาไร) จากการขายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
หัก:ขาดทุ
ค่าเผืนจากการด้
่อหนี้ สงสั
อยค่ยาจะสู
ของเรืญ
อเดินทะเล (กลับรายการ)
ขาดทุ
จากการด้
าของเงิ่ไนม่ลงทุ
ลูกหนี
า - กิอจยค่การที
เกี่ยนวข้(กลัอบงกัรายการ)
น - สุ ทธิ
้ กนารค้
ขาดทุ
จากสั
่สร้างภาระ
ลูกหนี
า ญ- ญาที
กิจการที
่เกี่ย(กลั
วข้บอรายการ)
งกัน
้ กนารค้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลูกหนี้ อื่น
เงินปันผลรับ
- เงิผลขาดทุ
นปั นนผลค้
างรัทีบ่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
(กาไร)
- อืขาดทุ
่นๆน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
งขาดทุ
พัสดุส่วคนแบ่
งเหลื
อ น (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า

หมายเหตุ

5
5 และ 18
7
18

สิ นทรั
พย์หมุนเวียนอื่น
6
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ
นทรั
ดอกเบี
้ ยรับพย์ หมุนเวียน
ต้นทุพนย์ทางการเงิ
สินทรั
ไม่หมุนน เวียน
กาไร
จากการด
าเนินมงานก่
่ยนแปลง่อการลงทุน
เงิน(ขาดทุ
ลงทุนน)ในอสั
งหาริ
ทรัอพนการเปลี
ย์ระยะยาวเพื
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
เงิสินนทรั
ลงทุ
นในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
7
พย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลูลงทุ
ในบริ
ทั ร่ ว่ไมม่เกี่ยวข้องกัน
8.1
กหนีน
า - กิษ
จการที
้ การค้
กหนีน
า - กิจการที
้ การค้
เงินลูลงทุ
ในการร่
วมค้่เกีา่ยวข้องกัน
8.2
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
พัสดุคงเหลือ
ที่ดินสิ นและอาคาร
- สุ ทธิ
9.1, 11 และ 13
ทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เรื อสิเดินนทรัทะเลและอุ
9.2, 12 และ 13
พย์ไม่หมุนเวียปนอืกรณ์
่น - สุ ทธิ
งานเพิ- ่มสุขึท
้ สินจากการด
้ นธิ(ลดลง)
สิหนีนทรั
พย์ไม่มาเนิีตวั นตน
10
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงิเจ้านหนีล่้ อวื่นงหน้
าค่าต่อเรื อ
24
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อืเงิ่นนทดรองรั
ๆ บ
หนี้น
สินทรั
หมุพนเวี
รวมสิ
ย์ ไยนอื
ม่ ห่นมุนเวียน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสิ
นทรั พย์
27
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุงบการเงิ
ดวันที่ 31 ธันนเฉพาะกิ
วาคม จการ

ณ วันที่ 31 2559
ธันวาคม
2560
2559

545,984,320

(1,371,035,976)

2560

ณ วันที่ 2559
31 ธันวาคม
2560
2559

(446,127,157)

(580,676,165)

1,537,669,239
1,639,979,798 1,424,026,387
1,255,452,277
20,913
54,797
1,633,591,376
1,583,663,319
(114,670,959)
(17,788,931)
(56,384,722) 136,664,317
(62,019,921)
(27,462,696)
1,577,206,654
1,521,643,398
(263,723,287)
49,003,459 26,777,355
12,085,312
(5,635,199)
61,699,096
(2,737,878)
(1,340,564)
(51,035,819)
766,950,290 (81,395,681)
360,013,773
(79,170,708)
240,076,159 (40,320,699)
243,114,946
(20,529,437)
33,544,485
45,087,049
7,208,521
6,790,011
4,306,760,845
3,437,396,755
(3,982,905)
(4,157,432)
197,412,208
174,614,270

449,830,782
77,813,272 462,736,40435,931,860
10,973,647
23,495,134
(168,203)
164,443,90223,495,134
10,973,647
-122,871,090
187,174,100
(66,422,750)
(41,873,080)
(1,340,564)
- 19,999,976
16,082,215
401,890,610 (3,815,708)
443,555,363
- 27,803,492
13,078,696
2,701,331 6,337,426 1,305,709
6,697,995
693,631,656 (459,855)
674,962,624
(254,485)
123,273,681
110,579,333

5,182,451
354,430,907
17,402,957
(36,918,147)
30,312,619
(407,108,274)
11,007,538
3,038,787
315,589,787
16,848,968
11,943,365,743
23,067
9,159

117,104,054
6,838,625,155 7,527,105,527
54,164,550 (16,189,899)59,617,580
12,521,487
(64,303,010)
576,297
41,697,035
(46,324,236)
14,724,796
(9,511,727)
426,526 6,032,370 469,467
(55,058)
4,024,138,246 576,028
4,901,888,694
(24,050)
-

1,720,743,627

497,964,585
(173,786,610)
438,458,269
(26,092,046)
4,449,268
(4,665,570)
17,972,087
13,102,805,741
(1,047,940)
17,409,566,586
1,624,375,491
(17,145,156)
1,607,230,335

5,824,205
379,990,014
184,111,161
32,116,539
11,671,381
(136,117,799)
12,115,725
(32,005,754)
357,753,488
22,398,449
13,750,285,551
906,518
30,940
313,189,636

(89,628,553)
176,225,115
164,812,560
14,665,183
4,472,335
(8,174,499)
8,487,307
14,686,956,199
(8,298,347)
18,124,352,954
477,874,956
(14,693,851)
463,181,105

81,739,717

(19,721,382)
(14,250,886)
438,458,269
164,812,560
(11,798,684)
574,189
754,397,0202,428,918(102,199,645)2,404,868
50,456
56,840
11,358,241,664
12,656,298,696
(1,047,940)
12,051,873,320 (8,113,504)
13,331,261,320
808,180,387
(71,670,119)
808,180,387
(71,670,119)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
...................…........……….....….......................………...........……
กรรมการ ...................................................……..………………………...........……
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้

...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ซี แอลซี จแอล
และบริษทั ย่อและบริ
ย
ทอาร์
ั อาร์
จ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
บริษัท อาร์บริบริษซีทัษแอล
จ�ำกัากัดด(มหาชน)
และบริ
ษัทษย่ทั อย่ อยย
งบกระแสเงิ
น
สด
(ต่
อ
)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันงบแสดงฐานะการเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน2560
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวังบการเงิ
นที่ 31 ธันวาคม
นรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุ
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิเจ้นาหนี
ทรั้ คพ่าซืย์้ อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ล่วงหน้
สิเงินนทรั
พย์าหค่ามุต่อนเรืเวีอลดลง
ยน (เพิ่มขึ้น)
รับเงินปั นผล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รับดอกเบี้ย
ลูเงิกนหนี
ารค้าษ-ทั กิย่อจยเลิ
การที
่ไม่าระบั
เกี่ยญวข้ชี องกัน
สดรั้ กบจากบริ
กและช
นในบริ
วม ญ
หัจ่ากยซื: ้ค่อเงิานเผืลงทุ
่อหนี
้ สงสัษทั ยร่จะสู
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
5
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลูเงิกนหนี
ารค้้ นา จากสถาบั
- กิจการที
่เกี่ยนวข้
น
5 และ 18
กูย้ มื ้ กระยะสั
นการเงิ
เพิ่มอขึ้งกั
น (ลดลง)
ลูเงิกนหนี
ื่น ้ นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
กูย้ มื ้ อระยะสั
หนี- ้ สเงิิ นนตามสั
ญาเช่าางรั
การเงิ
ปั นญผลค้
บ นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
7
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- อื่นๆ
18
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
พัจ่าสยเงิดุนคปังเหลื
นผล อ
สิเงินนสดจ่
ทรัพายจากการช
ย์หมุนเวีาระบั
ยนอืญชี่นของบริ ษทั ย่อยให้กบั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุ6ม
เงิรวมสิ
นสดสุ ทน
ธิไทรั
ด้ มาจาก
พย์ ห(ใช้มุไนปใน)
เวียกินจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
สินทรั พย์ ไม่หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
นลงทุนในอสัยบเท่
งหาริ
ทรันพปี ย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงิเงิ
นสดและรายการเที
าเงินมสดต้
เงิเงิ
นสดและรายการเที
นลงทุนในบริยบเท่
ษทั าเงิย่นอสดปลายปี
ย - สุ ทธิ
7

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
- อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

8.1
8.2
9.1, 11 และ 13
9.2, 12 และ 13
10
24

27

ณ วันที่ 312559ธันวาคม
2560
2559
(814,525,757)
(909,118,484)

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดงบการเงิ
วันที่ 31 ธันน
วาคม
เฉพาะกิจการ
2560

ณ วันที2559
่ 31 ธันวาคม
(2,561,082)2560 (99,702,617) 2559

(22,035,970)
(72,268,528)
(8,725,984)
(676,096,196)
(288,720,589)
(288,720,589)
69,346,519
24,925,817
86,422,726
41,873,080
1,639,979,798
1,255,452,277
77,813,272
35,931,860
4,154,662
4,918,690
222,203
567,401
1,633,591,376
1,583,663,319
48,060,467
- 10,973,647
- 23,495,134
(25,956,249)
(56,384,722)
(62,019,921)
(1,003,720,668)
(977,498,754)
(213,362,726)
(733,358,332)

1,577,206,654
49,003,459
203,958,510

1,521,643,398
10,973,647
23,495,134
12,085,312(300,000,000)
187,174,100147,437,538122,871,090
251,431,538

(300,000,000)
(300,000,000)
580,131,264 615,828,115
- 19,999,976
(783,623,668)
(563,620,263)
(354,315,072)
788,407,346
766,950,290
360,013,773
401,890,610
443,555,363
(188,425,409)
(169,171,746)
(114,143,590)
(103,827,457)
240,076,159
243,114,946
(41,437,400)
- 13,078,696(41,437,400) 27,803,492
(18,363,246)
-45,087,049
- 2,701,331
- 1,305,709
33,544,485
(206,322,549)
4,306,760,845 (206,969,756)
3,437,396,755(768,458,662)
693,631,656490,580,027674,962,624
(12,659,597)
(37,639,430)
215,522,413
8,757,057
384,527,521
(758,926,835)
41,881,412
(305,691,367)
5,182,451 2,014,379,1125,824,205 35,931,860
- 341,623,227
1,255,452,277
1,639,979,798 - 1,255,452,277
- 77,813,272
6,838,625,15535,931,860
7,527,105,527

354,430,907
30,312,619
11,007,538
315,589,787
11,943,365,743
9,159

379,990,014
11,671,381
12,115,725
357,753,488
13,750,285,551
30,940

54,164,550
426,526
4,024,138,246
-

59,617,580
469,467
4,901,888,694
-

438,458,269
4,449,268
13,102,805,741
17,409,566,586

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

438,458,269
2,428,918
11,358,241,664
12,051,873,320

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
...................…........……….....….......................………...........…… กรรมการ ...................................................……..………………………...........…… กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทสอาร์
าหรับซีปี สิแอล
้นสุ ดจ�วัำนกัทีด่ 31(มหาชน)
ธันวาคมและบริ
2560ษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย
บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการในประเทศไทยและประเทศอื่นในทะเลจีนใต้ โดยมีธุรกิ จหลัก คือ ธุ รกิ จเดิ นเรื อ
ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่า งประเทศ ที่ อ ยู่ข องบริ ษ ัท ฯ ตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่เลขที่ 127/35 ถนนรั ช ดาภิ เษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนินกิจการ)
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
กลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
ค) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด
ง) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
จ)

ฉ)
ช)
ซ)

ประเภทกิจการ

สถานที่จดทะเบียน

สัดส่ วนเงินลงทุน

ดาเนินกิจการเดินเรื อ

ไทย

ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั ฯ

บริ การโลจิสติคส์

ไทย

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
เจ้าของและดาเนิน
สิ งคโปร์
กิจการเดินเรื อ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด และ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
บริ ษทั ย่อย คือ
ดาเนินกิจการเดินเรื อ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเย่นซี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จากัด และรับรวบรวมสิ นค้า
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
จากผูส้ ่ งออกรายย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ ฟิ ล อิงค์ จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100) และ
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส ชิปปิ้ ง จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เซอร์ วิส เอส. เอ. จากัด
ดาเนินกิจการเดินเรื อ
ปานามา
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนินกิจการและ
อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล โฮลดิ้งส์ จากัด
ดาเนินกิจการเดินเรื อ
สิ งคโปร์
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนินกิจการและชาระบัญชี
เสร็ จแล้วในปี 2560)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
จัดการกองเรื อ
สิ งคโปร์

กลุม่ บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในฮ่องกง
ณ) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง) จากัด
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ฮ่องกง
และบริ ษทั ย่อย คือ
ตัวแทนเดินเรื อและ
บริ ษทั ริ จิแนล เมอร์ เชอนส์ มาริ ไทม์ จากัด
การให้บริ การ
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 80 และบริ ษทั ได้หยุดการ
การขนส่ งและจัดการ
ดาเนินกิจการและชาระบัญชีเสร็ จแล้วในปี 2560) และ
เกี่ยวกับสิ นค้า
บริ ษทั ริ จิแนล เมอร์เชอนส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เฟรท ฟอร์ เวิร์ดดิ้ง จากัด (ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 80
และบริ ษทั ได้หยุดดาเนินกิจการและชาระบัญชีเสร็ จแล้ว
ในปี 2560)

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 73 โดยบริ ษทั ริ จิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
และร้อยละ 27 โดยบริ ษทั ฯ

ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จากัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จากัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จากัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
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(ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั ฯ
มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ค) บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้
รายการเงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษ ัทร่ วมและการร่ วมค้าตั้งแต่ วนั ที่ กลุ่ มบริ ษ ัทมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ นสาระส าคัญ จนถึ งวัน ที่ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสาคัญสิ้ นสุ ดลง
(ง) งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ท าขึ้ น โดยมี รอบระยะเวลาบัญ ชี และใช้นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วมและการร่ วมค้าแปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ในการดาเนิ น งาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท คื อ สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า และแปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น บาทที่ ใ ช้ น าเสนองบการเงิ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12
(ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่า งกัน ที่ มี ส าระส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”)
ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
(ช) ไม่มีการสารองภาษีเงินได้ของประเทศไทยไว้สาหรับกาไรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ ยงั ไม่ได้
แบ่งสรร เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตั้งใจที่จะคงกาไรดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั ย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อ
(ซ) ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึง
การตีความที่ออกและปรับ ปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ งการปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าว
ข้างต้นในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พ บัญชี ฯ ได้ออกและปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง กาไรต่อหุ น้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุ ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ

ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ได้ป ระเมิ น แล้วเห็ น ว่า มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 1, ฉบับ ที่ 7, ฉบับ ที่ 8,
ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 18, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27,
ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, ฉบับที่ 40 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 11, ฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
เมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นอื่นๆ ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับ ธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ดังนั้นจึ งไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 การรับรู ้รายได้
รายได้ จากการเดินเรื อ
รายได้จากการเดินเรื อจะถือเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้ อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ ตามเกณฑ์ คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จและข้อตกลง
เกี่ยวข้อง
2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สด หมายถึง เงิ น สด เงิน ฝากธนาคารและเงิ น ลงทุน ระยะสั้ น
ที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
2.3 ลูกหนี้การค้า
ลู ก หนี้ การค้าแสดงตามมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รั บ กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ส าหรั บ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
2.4 พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
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2.5 เงินลงทุน
(ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ค้า แสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลง
มูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน
(ข) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื่อ ขายแสดงตามมู ล ค่ ายุติธ รรม กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลง
มูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจนกระทัง่ จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ออกไปจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกาไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี และที่จะถื อจนครบกาหนดแสดงมู ลค่า
ตามวิธี ราคาทุ น ตัดจาหน่ าย กลุ่ ม บริ ษ ทั ตัดบัญ ชี ส่ วนเกิ น/ส่ วนต่ ากว่ามู ล ค่ าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ ง ซึ่งจานวนที่ตดั จาหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
(จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
(ฉ) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่เกิ ดขึ้นเมื่อราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนทันที
2.6 ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์/ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ที่ ดิ น อาคาร เรื อเดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์ แสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวร คานวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซากโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
เรื อเดินทะเล
อาคารชุ ดและอาคารเช่าระยะยาว
ที่ดินเช่าและสิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

25 ปี
20, 50 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
3 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและเรื อเดินทะเลระหว่างต่อสร้าง
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก รายจ่ า ยในการซ่ อ มแซมเรื อ ครั้ งใหญ่ เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น เมื่ อ เกิ ด รายการและ
ตัดจาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 30 เดือน
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2.7 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกู้ยืมของเงิ นกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้ างสิ นทรัพ ย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยูใ่ นสภาพพร้อม
ที่ จะใช้ได้ตามที่ มุ่ ง ประสงค์ ส่ วนต้น ทุ น การกู้ยืม อื่ น ถื อ เป็ นค่ าใช้จ่า ยในงวดที่ เกิ ด รายการ ต้น ทุ น การกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
2.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนแสดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หัก ค่ า ตัดจ าหน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อการด้อยค่ า สะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัดจ าหน่ ายสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนที่ มี อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัด อย่ างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธีการตัดจาหน่ ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3 ปี

2.9 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้
ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ ใ ช้ใ นการป้ อ งกัน ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
ความผันผวนของดอกเบี้ ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ นที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง กลุ่ มบริ ษทั รับรู ้จานวน
สุ ทธิ ของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยในต้นทุน
ทางการเงินตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ในกาไรหรื อขาดทุน

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ

23

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

103

2.10 รายการธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษั ท ร่ ว มและบุ ค คลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ล
อย่ างเป็ นสาระส าคัญ กับ บริ ษัท ไม่ ว่ า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ผู ้บ ริ หารส าคัญ กรรมการ หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.11 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าทรั พย์สินที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ า
หรื อมู ลค่ าปั จจุ บ ันสุ ทธิ ของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต้องจ่ ายตามสั ญญาเช่ าแล้วแต่ มู ลค่ าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพัน
ตามสั ญ ญาเช่ า หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น จะบั น ทึ ก เป็ นหนี้ สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ า ยจะบั น ทึ ก ใน
งบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์
เมื่ออายุสัญญาเช่ าสิ้ นสุ ดลง ผูเ้ ช่ าต้องตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พ ย์ให้หมดภายในอายุข องสั ญญาเช่ าหรื อ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
2.12 เงินตราต่างประเทศ
สกุ ล เงิ น บาทเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ งแตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น
เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก าที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ในการด าเนิ น งาน กิ จการในกลุ่ ม บริ ษ ัท จะก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
ก)

การแปลงค่ารายการและยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

รายการบั ญ ชี ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศจะบั น ทึ กรายการเริ่ มแรกเป็ น ส กุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนิ นงานของแต่ ละกิ จการในกลุ่มบริ ษทั รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้นระหว่างปี
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ท รั พ ย์ แ ละห นี้ สิ น ที่ เป็ น ตั ว เงิ น ซึ่ งเป็ น เงิ น ตราต่ างป ระเท ศคงเห ลื ออยู่ ณ วั น ที่
ในงบแสดงฐานะการเงิ น จะถู ก แปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานด้ วยอัตราแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน
รายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นที่ อยู่ในรู ปเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งเคยบันทึ กไว้ด้วยราคาทุ นเดิ มจะถู ก
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ รายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ
ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น
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ข)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

เนื่ องจากสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ คื อ สกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ดังนั้น
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นของกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษั ท ที่ ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานไม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น
เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาจะถู ก แปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะถูกแปลงค่า
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงิ น ที่ แ สดงในสกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก าได้ถู ก เปิ ดเผยไว้ใ นหมายเห ตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 27
ค)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นของกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษัท จะถู ก แปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ น
สกุลเงิ นที่ใช้นาเสนองบการเงิน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและรายการ
ในงบก าไรขาดทุ นและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ด เส ร็ จจะถู ก แปลงค่ า โดยใช้ อ ั ต ราแลกเปลี่ ยน
ถัวเฉลี่ยของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.13 เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
2.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่ ม บริ ษั ท จะท าการประเมิ น การด้ อยค่ าของอาคารส านั ก งาน
เรื อเดิ นทะเลและอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ที่ ไม่ มี ต ัวตนอื่ นของกลุ่ มบริ ษ ัทหากมี ข ้อบ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดังกล่ าว
อาจด้อยค่า กลุ่ มบริ ษ ัทรับรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื่ อมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์มี มู ลค่ าต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรั พย์หรื อมู ลค่าจากการใช้สิ นทรั พย์แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้สิ นทรั พย์
กลุ่ มบริ ษ ทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์ และค านวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยูใ่ นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ซ่ ึ งสะท้อนถึ ง
จานวนเงิ นที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย โดยการจาหน่ายนั้น
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนได้ห มดไปหรื อลดลง กลุ่ ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของ
สิ นทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่าจานวน
ที่ ต่ ากว่าระหว่า งมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ (หากสามารถก าหนดได้) และมู ล ค่ าตามบัญ ชี
ที่ควรจะเป็ น (สุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ ายหรื อค่าเสื่ อมราคา) เสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส เงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คม กองทุ น
สารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงิ น ชดเชยเมื่ อออกจากงานของพนัก งานตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายของประเทศไทย บันทึ ก เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ วนของก าไรขาดทุ น ตลอดอายุ ก ารท างานของพนั ก งาน ภาระผู ก พัน ของบริ ษัท ฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศไทยแห่ ง หนึ่ งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งานหลั ง ออกจากงานนี้ ค านวณโดย
นัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย โดยใช้วิธี คิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้
อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
บริ ษั ท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ งจะรั บ รู ้ ก าไรขาดทุ น จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
2.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น เมื่ อมี ภ าระผูก พัน ในปั จจุ บ ัน ซึ่ ง เกิ ดจากเหตุ ก ารณ์ ในอดี ตและ
มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนที่ จะสู ญเสี ยทรั พยากรที่ มี ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จเพื่ อจ่ ายช าระภาระผู กพัน
ดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ส ารองเงิ น ชดเชยค่ า เสี ย หายของสิ น ค้า โดยประมาณจากจ านวนเงิ น ค่ า เสี ย หาย
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้จากบริ ษทั ประกันภัย
2.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับ ปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตาม
บัญ ชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่
เกี่ยวข้องนั้น
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ว ดั มู ล ค่ า โดยใช้ อ ัต ราภาษี ที่ ค าดว่ า จะใช้ ก ับ ผลแตกต่ า งชั่ ว คราว
เมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไร
เพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
2.18 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดงั นี้
3.1 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากลู ก หนี้ แต่ ล ะราย โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
3.2 อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุก ารใช้ง านและมู ล ค่ าซากเมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์ และต้องทบทวน
อายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของอาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์
ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและบัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า หากคาดว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ต่ า กว่ า
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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3.3 สัญญาเช่า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช่ า ว่า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั
ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
3.4 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยของสิ นทรัพ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการคานวณหา
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.5 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ นผลของคดี ที่ ถู กฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมั่นว่าจะไม่ มี ความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจึ งไม่ ได้บ ันทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
3.6 ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที่สร้างภาระ
ประมาณการค่ าใช้จ่ายของสั ญญาที่ สร้างภาระแก่ กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กเมื่ อประโยชน์ ที่ กลุ่ มบริ ษ ทั
พึ ง ได้รั บ น้ อ ยกว่าต้น ทุ น ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น การตามข้อ ผู ก พัน ในสั ญ ญา การประมาณค่ าใช้ จ่ าย
รับรู ้ด้วยมู ลค่าปั จจุบ นั ของต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อสิ้ นสุ ดสัญญาหรื อต้นทุ นสุ ทธิ ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
เมื่ อ ด าเนิ น สั ญ ญาต่ อ แล้ วแต่ มู ล ค่ าใดจะต่ ากว่า กลุ่ ม บริ ษัท รั บ รู ้ ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ าที่ เกิ ด ขึ้ น
จากสิ นทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนที่จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี้สิน
3.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ นตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ นตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย ข้อ สมมติ ฐ านต่ างๆในการประมาณการนั้ น เช่ น อัต ราคิ ด ลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้เปลี่ ย นประมาณการมู ล ค่ า ซากของเรื อ เดิ น ทะเล เพื่ อ ให้ มู ล ค่ า ซาก
ของเรื อเดิ นทะเลเป็ นไปตามราคาตลาด ผลการเปลี่ ยนแปลงท าให้กาไรสุ ท ธิ ของบริ ษ ทั ฯ และกลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเป็ นจานวนเงิน 26.70 ล้านบาท และ 83.54 ล้านบาท ตามลาดับ
(0.03 บาทต่อหุ น้ และ 0.10 บาทต่อหุ น้ ตามลาดับ)
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5. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

น้อยกว่า 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
1,543,307
1,440,535
21,578
82,263
12,596
27,445
56,110
33,420
1,633,591
1,583,663
(56,385)
(62,020)
1,577,206
1,521,643

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,155
22,957
538
8,004
815
10,974
23,495
10,974
23,495

ยอดคงเหลื อของลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

น้อยกว่า 90 วัน
91 - 180 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
49,003
12,085
49,003
12,085

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
79,559
52,009
64,330
53,434
43,285
17,428
187,174
122,871

6. ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
25.1 (2)

งบการเงินรวม
1,095
1,341
(154)
2,282

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,095
1,341
(154)
2,282
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7. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั

2560

2559

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

ช) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โฮลดิ้งส์ จากัด

10 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
136.5 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
138.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ
-

ซ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จากัด

0.3 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์

10 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
136.5 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
138.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
10,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.3 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
0.3 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์

บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในฮ่องกง
ฌ) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์
ไลน์ส (ฮ่องกง) จากัด

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ ง จากัด
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
ค) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์
พีทีอี จากัด
ง) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์
ไลน์ส พีทีอี จากัด
จ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
ฉ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จากัด

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2560
2559

ราคาทุน

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

2560

51
100

51
100

13
5

14
5

-

20

100

100

232

255

-

-

100

100

5,156

5,675

-

-

27

27

1,115

1,228

-

-

49

49

2

2

-

-

-

49

-

167

-

-

49

49

80

88

-

-

100

100

236
6,839
6,839

260
7,694
(167)
7,527

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
7,527,106
(688,481)
6,838,625

ในเดือนกรกฏาคม 2560 บริ ษทั อาร์ ซี แอล โฮลดิ้งส์ จากัด ได้เลิกกิจการแล้ว ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
8.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)

2560

2559

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท
บาท

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

22

22

54

60

331

353

66

22

54

60

331

353

66

22

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อ)

4,748 ล้าน 4,748 ล้าน
ดอง
ดอง
เวียดนาม เวียดนาม
บริ ษทั พีทีเดราห์อินดาห์ชิปปิ้ ง
0.75 ล้าน 0.75 ล้าน
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อ)
เหรี ยญ เหรี ยญ
สหรัฐฯ สหรัฐฯ
บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด 30 ล้าน 30 ล้าน
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)
บาท
บาท

49

49

5

5

10

13

3

5

49

49

12

13

13

14

-

-

49

49

15

15

-

-

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

32

33

23

27

3

5

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

86

93

354

380

69

27

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้เงินปันผล
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
379,990
(69,347)
79,171
(35,384)
354,430

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
59,618
(5,453)
54,165
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8.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)

2560

2559

40 ล้าน

40 ล้าน

รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

2560

2559

2560

2559

55

55

30

12

-

-

30

12

-

-

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้เงินปันผล
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
11,671
20,529
(1,887)
30,313

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-
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ข้อมู ลทางการเงิ นของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ตามที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ นโดยสรุ ป (2559 : งบการเงิ น
ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว, 2560 : งบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด

2560

2559

หนี้สินรวม
2560
2559

2560

2559

1,796

1,758

267

289

1,728

1,563

360

232

19

18

8

3

29

28

2

8

เหรี ยญ
สหรัฐฯ
30 ล้าน

25

28

-

-

-

บาท

33

22

52

21

152

67

23

12

3

91

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท

บาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด

4,748 ล้าน 4,748 ล้าน

บริ ษทั พีทีเดราห์อินดาห์ชิปปิ้ ง

ดอง
ดอง
เวียดนาม เวียดนาม
0.75 ล้าน 0.75 ล้าน

เหรี ยญ
สหรัฐฯ
บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด 30 ล้าน
บาท
เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่
(อินเดีย) ไพรเวท จากัด

สิ นทรัพย์รวม

รายได้รวมสาหรับปี กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

40 ล้าน 40 ล้าน
รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

16

-

-

-

(15)

(29)

37

(1)

ในเดื อนมิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้ ร่ วมลงทุ น ในบริ ษ ัท ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์
เทอร์ มินอล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศเพื่อดาเนิ นกิ จการท่าเรื อ ซึ่ งมีสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทโดยมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วจานวน 30 ล้านบาท
ในเดื อนตุ ลาคม 2559 บริ ษ ัท ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่ งหนึ่ งได้ท าสั ญ ญาร่ วมค้าเพื่ อเข้าร่ วมทุ นกับ
บริ ษ ทั ต่างชาติในประเทศอินเดี ย ในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ในประเทศอิ นเดี ย ชื่ อบริ ษ ทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (อินเดี ย)
ไพรเวท จ ากัด ซึ่ งได้จดทะเบี ยนแล้วในไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อเป็ นตัวแทนเดิ น เรื อและ
การให้บริ การขนส่ งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการลงทุน ร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนโดยมี
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 40 ล้านรู ปีอินเดีย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
(ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ) ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด จาก 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
จานวนร้ อยละ 31 ของทุ นจดทะเบี ยน (ทุ นจดทะเบี ยน 4,748 ล้านดองเวียดนาม) คิ ดเป็ นจ านวนเงิ นรวม 0.17
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 5.38 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั ย่อยจะถื อหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวร้ อยละ 80 ซึ่ งมีผล
ทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยและ ณ ปั จจุบนั การซื้ อดังกล่าวยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
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9. ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
9.1 ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิม่
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอนกลับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)
สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในสิ งคโปร์

สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในฮ่องกง

อาคาร
ในกรุ งเทพฯ

อาคาร
ในสิ งคโปร์

อาคาร
ในฮ่องกง

64,118,251
-

178,832,115
-

282,523,743
-

69,584,388
310,459
(612,816)

6,302,304
-

601,360,801
310,459
(612,816)

(5,864,692) (16,357,204) (27,753,580)
58,253,559 162,474,911 254,770,163

(5,082,913)
64,199,118

(619,104)
5,683,200

(55,677,493)
545,380,951

(63,648,784)
-

(43,721,091)
(3,455,147)
-

(63,025,028)
(2,811,361)
-

(66,910,106)
(2,336,722)
585,336

(6,302,304) (243,607,313)
(8,603,230)
585,336

5,821,751
(57,827,033)

4,137,132
(43,039,106)

6,310,644
(59,525,745)

4,945,412
(63,716,080)

619,104
21,834,043
(5,683,200) (229,791,164)

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

469,467

135,111,024

219,498,715

2,674,282

-

357,753,488

426,526

119,435,805

195,244,418

483,038

-

315,589,787

บริ ษทั ย่อยได้จานองอสังหาริ มทรัพย์ขา้ งต้นเพื่อค้ าประกันวงเงินสินเชื่อ
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9.2 เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)
รายจ่ายใน

เครื่ องตกแต่ง

การซ่อมแซม

ติดตั้งและอุปกรณ์

เรื อเดินทะเล

เรื อครั้งใหญ่

ตูล้ าเลียงสิ นค้า

สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

29,581,941,559

700,674,272

1,160,452,819

199,125,877

22,028,521

31,664,223,048

141,728,264

811,302,604

5,866,646

3,359,999

962,257,513

(142,694,818)

(3,009,106)

(6,798,501)

(152,502,425)

(170,516,405)

(17,774,873)

(446,869)

(2,705,766,008)

(62,937,652)

(132,159,671)

(16,000,148)

(994,675)

(2,917,858,154)

26,876,175,551

608,948,479

1,679,126,061

185,536,400

17,595,344

29,367,381,835

(14,793,952,355)

(322,536,752)

(555,246,196)

(184,336,116)

(20,184,832)

(15,876,256,251)

(1,104,030,542)

(246,728,275)

(171,506,896)

(6,098,017)

(702,279)

(1,529,066,009)

142,315,760

2,976,828

6,520,029

151,812,617

137,894,620

17,774,873

414,686

1,397,288,844

33,851,985

51,242,961

15,014,995

946,732

1,498,345,517

(14,500,694,053)

(397,518,422)

(515,419,498)

(172,027,624)

(13,420,350)

(15,599,079,947)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม

-

จาหน่าย

-

ตัดจาหน่าย

-

-

-

(188,738,147)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย

-

ตัดจาหน่าย

-

-

-

156,084,179

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ

(2,037,681,246)

-

-

-

-

-

-

-

-

27,462,696

-

-

-

-

27,462,696

185,282,405

-

-

-

-

185,282,405

(1,824,936,145)

-

-

-

-

(1,824,936,145)

-

(2,037,681,246)
-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

12,750,307,958

378,137,520

605,206,623

14,789,761

1,843,689

13,750,285,551

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

10,550,545,353

211,430,057

1,163,706,563

13,508,776

4,174,994

11,943,365,743
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เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

เรื อเดิ นทะเล
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึ้น
โอนกลับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายใน
การซ่อมแซม
เรื อครั้งใหญ่

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

9,796,071,893
-

253,438,122
190,021
(30,332,190)

45,545,888
2,371,060
(2,698,969)
-

6,452,927
-

10,101,508,830
2,561,081
(2,698,969)
(30,332,190)

(896,015,500)
8,900,056,393

(21,976,259)
201,319,694

(4,152,829)
41,065,150

(590,229)
5,862,698

(922,734,817)
9,148,303,935

(5,016,897,031)
(366,659,266)
-

(132,956,328)
(81,901,684)
30,332,190

(43,313,850)
(1,269,832)
2,698,969
-

(6,452,927) (5,199,620,136)
(449,830,782)
2,698,969
30,332,190

473,536,631
(4,910,019,666)

14,222,558
(170,303,264)

3,904,652
(37,980,061)

590,229
492,254,070
(5,862,698) (5,124,165,689)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,779,174,862

120,481,794

2,232,038

-

4,901,888,694

3,990,036,727

31,016,430

3,085,089

-

4,024,138,246
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กลุ่มบริ ษทั ได้จานองเรื อเดินทะเลส่ วนใหญ่เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้ ว แต่ ย งั ใช้ ง านอยู่ ราคาทุ น ของสิ นทรั พ ย์ดัง กล่ า วมี จ านวนเงิ น ประมาณ 1,330 ล้ า นบาท และ
1,495 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 522 ล้านบาท และ 511 ล้านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีตูล้ าเลี ยงสิ นค้า ซึ่ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจานวน 35.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,163.7 ล้านบาท
และ 16.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 604.4 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวน - ล้านบาท
และ - ล้านบาท ตามลาดับ)
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2559
ในปลายปี 2559 ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิ น มู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น ของเรื อเดิ น ทะเลของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ งก าหนดจากมู ล ค่ า การใช้ สิ น ทรั พ ย์โ ดยอ้า งอิ ง ข้อ มู ล เรื่ อ ง
ประมาณการรายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และของบริ ษทั ฯ ไม่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึ กรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุ นปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 3.9
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 136.7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ - ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2560
ในปลายปี 2560 ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น ของเรื อเดิ น ทะเลของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งกาหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูลเรื่ องประมาณการ
รายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกโอนกลับ
ขาดทุน จากการด้อยค่า ในงบกาไรขาดทุน ปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 0.8 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
27.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ - ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 7.5 ต่อปี
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ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

1,522,265,713
15,403,526
1,537,669,239

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

งบการเงินรวม
2560
2559
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

44,856,165
453,891
45,310,056

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
448,560,950
1,269,832
449,830,782

461,654,541
1,081,863
462,736,404

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
13,217,616
37,418
13,255,034

13,079,700
30,651
13,110,351
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10. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

376,763,857
(34,153,048)
342,610,809
(376,732,917)
(20,913)
34,152,180
(342,601,650)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

30,940
9,159

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต ัด จ าหน่ า ยหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 343 ล้านบาท และ 372 ล้านบาท ตามลาดับ
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11. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งที่สอง
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งที่สาม
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งที่สี่
รวม

150,000
651,600
122,175
456,120
1,379,895

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
150,000
651,600
801,600

450,000
717,200
1,167,200

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ ห นึ่ งเป็ นตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ ส องเป็ นตั๋ว สั ญ ญาใช้เงิ น
จานวน 20 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 4.50 - 4.52 ต่ อ ปี และร้ อ ยละ 3.61 ต่ อ ปี ตามล าดับ
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สามเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจานวน
3.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 2.90 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ LIBOR+6 และ LIBOR+2 ต่อปี
ตามลาดับ ซึ่ งค้ าประกันโดยอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ สี่ เป็ นเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจ านวน 14
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+1.80 ต่อปี โดยไม่มีหลักค้ าประกัน
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12. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1,300,826
(104,867)
1,195,959
(229,545)

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

-

-

966,414

511,985

-

-

งบการเงินรวม

เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
รวม

(หน่วย: พันบาท)

2560

2559

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

ยอดชาระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

861,793
104,621

64,487
2,591

926,280
107,212

417,900
94,085

38,923
1,608

456,823
95,693

966,414

67,078

1,033,492

511,985

40,531

552,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

2560

2559

เงินต้น

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-
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13. เงินกูย้ มื ระยะยาว

เงินกู้ยืมของบริษัทฯ
1) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 10.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2560
2) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 10.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2560
3) จานวน 8.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 11.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2563
4) จานวน 21.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 27.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2564
5) จานวน 19.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
เงินกู้ยืมของบริษัทย่ อยในประเทศสิ งคโปร์
6) จานวน 8.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 10.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2561
7) จานวน 5.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 10.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 6 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2561
8) จานวน 5.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 7.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2561
9) จานวน 5.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2559 : จานวน 7.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 6 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2562
เงินกู้ยืมของบริษัทย่ อยในฮ่ องกง
10) จานวน 20.3 ล้านเหรี ยญฮ่องกง (2559 : จานวน 23.7 ล้านเหรี ยญฮ่องกง)
มีกาหนดชาระทุกเดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

375,454

-

375,454

-

375,454

-

375,454

268,785

403,425

268,785

403,425

697,060

980,317

697,060

980,317

633,404

-

633,404

-

263,898

376,530

-

-

174,629

384,419

-

-

179,190

262,973

-

-

170,719

281,860

-

-

84,762
109,742
2,472,447 3,550,174 1,599,249 2,134,650
(1,073,930) (1,525,285) (356,295) (1,071,568)
1,398,517 2,024,889 1,242,954 1,063,082

เงินกูย้ มื ข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรื อ SIBOR
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บวก กูเ้ พิ่ม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,550,174
676,696
(1,460,319)
(294,104)
2,47222222
2,472,447

2,134,650
676,696
(1,031,011)
(181,086)
1,599,249
1,599,249

เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวดัง กล่ า ว ค้ า ประกัน โดยการจดจ านองส่ วนใหญ่ ข องเรื อ เดิ น ทะเลของกลุ่ ม บริ ษ ัท
และอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย และโดยการค้ าประกันของบริ ษทั ฯ
สัญญาเงินกู้ได้ระบุ ขอ้ ปฏิ บตั ิและข้อจากัดบางประการ ซึ่ งรวมถึ งการดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นและ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
ในเดือนมกราคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งวงเงิน 32.5
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 1,059 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อชาระการต่อสร้ าง
เรื อบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ จานวน 2 ลา ซึ่งในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เบิกรับเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ในเดือนตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งวงเงิน 27.4
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 894 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชาระการต่อสร้าง
เรื อบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์จานวน 2 ลา ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เบิกรับเงินกูย้ มื ดังกล่าว
14. หุ น้ กู้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้ออกและเสนอขาย
หุ น้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กาหนดไถ่ถอนไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกหุ น้ กูใ้ นแต่ละคราว ทั้งนี้
ข้อ ก าหนดและรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ของหุ ้ น กู้ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ นผู ้พิ จ ารณาก าหนด
ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุ น้ กูด้ งั กล่าวข้างต้น
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ปั จจุ บ ั น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งานส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
37.36
38.87
(1.05)
(8.09)
7.22
6.79
(0.21)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
35.18
36.96
(1.05)
(7.85)
6.70
6.33
(0.26)

(15.23)
28.30

(15.23)
25.60

37.36

35.18

- ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั บ รู ้ ใ นงบกาไรขาดทุ น สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 มี ดัง นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลขาดทุน (กาไร) จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5.43
5.12
1.27
1.21
(0.26)
6.70
6.07

งบการเงินรวม
2560
2559
5.87
5.50
1.35
1.29
(0.21)
7.22
6.58

- ข้อ สมมุติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
และ 2559 มี ดงั นี้
ร้อยละ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
2560
2559
2.81
3.39 - 3.67
5 - 6.00
6.00
0 - 24.00*
0 - 24.00*
TMO2017*** TMO2008**

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2.81
3.39
6.00
6.00
2 - 24.00*
0 - 24.00*
TMO2017*** TMO2008**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008)
***อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่
อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบ
ของการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวจากการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมุ ติที่ เกี่ ยวข้องดังกล่ าวข้างต้นที่ อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
- ถ้าอัต ราคิ ดลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อยละ 1 ภาระผูก พัน ผลประโยชน์พ นัก งานในงบการเงิ นรวม
จะลดลง 2.55 ล้านบาท (เพิ่มขึ้ น 2.92 ล้านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจะลดลง 2.31 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 2.66 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่ มขึ้ นของเงิ นเดื อนเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อยละ 1 ภาระผูก พันผลประโยชน์พ นัก งาน
ในงบการเงิ นรวมจะเพิ่ มขึ้น 2.93 ล้านบาท (ลดลง 2.60 ล้านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จะเพิม่ ขึ้น 2.65 ล้านบาท (ลดลง 2.35 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการหมุ นเวียนพนักงานเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อยละ 10 ภาระผูก พันผลประโยชน์พ นัก งาน
จะลดลง 1.21 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.34 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 1.16 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 1.27 ล้านบาท)
- ถ้าอัตรามรณะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง
0.12 ล้านบาท (เพิ่ ม ขึ้ น 0.11 ล้า นบาท) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การจะลดลง 0.11 ล้า นบาท
(เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ได้คานวณโดยการใช้วธิ ี เดียวกันกับที่คานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
16. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ฯ จะต้องจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
17. จ่ายเงินปันผล
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติให้จ่ายเงิ นปั นผล
จานวน 41.44 ล้านบาท ในอัตราหุ ้น ละ 0.05 บาท
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18. รายการธุ รกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก) กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กับ ลู ก ค้า ผ่ า นตัว แทนสายการเดิ น เรื อ (ซึ่ งมี ท้ ั ง บุ ค คลภายนอกและ
กิ จ การที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น ) ซึ่ งรายการธุ รกิ จจ านวนมากเกิ ดขึ้ นผ่ า นตั ว แทนที่ เป็ นกิ จการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น
รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการเหล่านั้น
ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ข) นอกจากที่กล่าวในข้อ ก) แล้ว ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

นโยบายการกาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าเหมาระวางเรื อ
ค่าบริ หารจัดการกองเรื อ

-

-

261
8

220
8

ราคาตลาด ณ วันที่ทาสัญญา
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ การท่าเทียบเรื อ
ค่าบริ การจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ ง

152
242
10

116
281
17

-

-

ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาภาระหน้าท่าหักส่ วนลดปริ มาณ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
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ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั สยามเภตรา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินรับจากลูกค้าแทนบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
- เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

187

123

38
7
4
49

12
12

-

-

-

-

348
6
354

396
7
403

-

-

24

20

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด
อื่นๆ
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จากัด
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2
5
1
8

171
8
2
181

-

-

-

-

1,792
144
9
79
2,024

619
533
6
1,158

-

-

87

95
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ค) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ ห ารนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ายให้แก่ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ประกอบด้วยค่ าตอบแทน
ที่ เป็ นตัวเงิ น ได้แก่ เงิ น เดื อนและผลประโยชน์ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์ ตอบแทนในรู ป อื่ น ทั้ง นี้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2560
2559
30
33

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
15
16

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญๆ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึ่ งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

งบการเงินรวม
2560
2559
1,408
1,486
30
33
1,538
1,424
5
25
137
27
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
429
429
15
16
450
463
164

20. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พ นักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนและเงิ นที่ บริ ษ ทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่ อ ยจ่ า ยสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ จะจ่ า ยให้ พ นั ก งาน
ในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งบริ หารจัดการโดยรัฐบาล
ของประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั ย่อยในฮ่องกงได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินรวม 44 ล้านบาท (2559 : 46 ล้านบาท)
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21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริ ษ ทั ฯ ได้รับสิ ท ธิ และประโยชน์ท างภาษี หลายประการจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 ซึ่ งรวมถึ ง ได้ รั บ ยกเว้น ไม่ ต้ อ งเสี ยภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
เป็ นระยะเวลา 8 ปี ส าหรั บ การด าเนิ น งานบางส่ วน นอกจากนี้ ตั้ง แต่ ปี 2542 ก าไรจากกิ จ การเดิ น เรื อ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
อัต ราที่ บ ริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศไทยใช้ ใ นการค านวณภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลของก าไร
ของการดาเนินงานส่ วนซึ่งไม่ได้รับการส่ งเสริ มหรื อได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีคือ อัตราร้อยละ 20
ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คลของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมในต่ างประเทศค านวณขึ้ นในอัตราตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายการผลแตกต่ า งชั่ ว คราวที่ ใช้ หั ก ภาษี
ผลแตกต่ า งชั่ว คราวเกิ ด จากผลต่ า งของอัต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า งบการเงิ น จากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดาเนิ นงานเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้นาเสนองบการเงิ น ภาระผูก พันผลประโยชน์พ นักงานและขาดทุ นทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 343.69 ล้านบาท และ 371.12 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิ จการ 52.58 ล้านบาท และ
64.31 ล้ า นบาท ตามล าดับ ) อย่า งไรก็ ต าม กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้บ ัน ทึ ก สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
เนื่ อ งจากกลุ่ ม บริ ษ ัท พิ จารณาแล้ว เห็ น ว่ามี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้างแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จะไม่ มี ก าไรทางภาษี
ในอนาคตที่ เพี ยงพอที่ จะนาสิ นทรัพ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ม าใช้ป ระโยชน์ ท างภาษี ไ ด้ รวมทั้งรายได้
ส่ วนใหญ่ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รับ การยกเว้น ภาษี เงิ นได้ ยกเว้น บริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งบันทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเงิน 0.54 ล้านบาท และ 0.44 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ผ ลแตกต่ า งชั่ ว คราวเกิ ด จากผลต่ า งของ
อัต ราแลกเปลี่ ย นจากการแปลงค่ า งบการเงิ น จากสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ นงานเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการน าเสนองบการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ั ท ย่ อ ยซึ่ งไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ เป็ นหนี้ สิ นภาษี เงิ น ได้
รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนรวม 194.08 ล้านบาท และ 285.86 ล้านบาท ตามลาดับ
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ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559
12,086
4,204

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
634
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน 12,720

656
4,860

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
538
538

436
436

8,561

8,712

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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433,421
433,421

126,349,355
47,111,712
35,439,968
208,901,035
30,381,344
30,381,344

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

(185,371,174)
(185,371,174)

850,784,438
174,639,215
87,019,948
1,112,443,601

652,846,165
273,039,432
1,186,830
927,072,427

การยกเว้นภาษี

กิจกรรมที่ได้รับ

3105114177

(88,317,414)
(88,317,414)

977,133,793
222,184,348
122,459,916
1,321,778,057

828,961,825
336,206,151
66,666,600
249,703
1,186,830
189,534
1,233,460,643

รวม

(357,809,743)
(357,809,743)

(3,280,650)
1,841,267
27,701,894
813,765
27,076,276

5,560,958
(336,206,151)
(243,850)
4,782
153,734
(2,940)
(330,733,467)

ผลต่าง

(446,127,157)
(446,127,157)

973,853,143
224,025,615
27,701,894
123,273,681
1,348,854,333

834,522,783
66,422,750
254,485
1,340,564
186,594
902,727,176

(ข)

สหรัฐอเมริ กา

สกุลเงินเหรี ยญ

(หน่ วย: บาท)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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(ก) กรณี ที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
(ข) กรณี ที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

66,672,416
66,672,416

66,666,600
249,703
189,534
67,105,837

176,115,660
63,166,719
239,282,379

การส่ งเสริ ม

การส่ งเสริ ม

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

กิจกรรมที่ไม่ได้รับ

กิจกรรมที่ได้รับ

3101120028

บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเลขที่

สกุลเงินบาท (ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ของบริ ษทั ฯ จาแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่ วนงานหลักทางธุ รกิจเดียว คือธุ รกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ในส่ วนงานภูมิศาสตร์ คือในประเทศไทย ประเทศสิ งคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน
และประเทศอื่นๆในทะเลจีนใต้ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ไทย
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้จากการเดิ นเรื อ

2560
731
261
992

2559
849
219
1,068

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่ วนงาน

(104)

(93)

สิ งคโปร์
2560
2559
10,463 9,400
886 1,021
11,349 10,421
1,168

(202)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่องกง
รวม
2560 2559 2560
2559
58 192 11,252 10,441
23
23
1,170
1,263
81 215 12,422 11,704
59

73

1,123

(222)

ตัดบัญชี
ยอดรวม
2560 2559
2560
2559
11,252 10,441
(1,170) (1,263)
(1,170) (1,263) 11,252 10,441
(49)

4

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดิ นทะเล (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

1,074

(218)

33
115
4
18
79
20
887
5
(27)
(264)
197
12
533

58
3
18
4
29
40
941
25
137
27
175
5
(1,376)

(หน่วย: ล้านบาท)

ไทย
ที่ดิน อาคาร เรื อเดิ นทะเล
และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

2560

2559

สิ งคโปร์
2560
2559

4,030

4,906

7,622

8,481

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่องกง
รวม
2560 2559 2560
2559
195

220

11,847

13,607

ตัดบัญชี
2560 2559
412

501

อื่น ๆ
สิ นทรัพย์รวม
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12,259
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5,151

4,016

17,410

18,124
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 6 ล้านบาท)
และบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 1,121 ล้านบาท (31 ธัน วาคม 2559 : จานวนเงิ น 35 ล้านเหรี ย ญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
1,246 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
การจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
ระหว่างหนึ่ งปี ถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

ค่าเหมาระวางเรื อ ค่าเช่าตูล้ าเลียงสิ นค้า
555
477
1,032
-

ค่าเช่าอื่น ๆ
36
53
89

รวม
591
530
1,121

23.2 การค้ าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ภ าระการค้ า ประกั น วงเงิ น สิ นเชื่ อ ของบริ ษั ท ย่ อ ย
ในต่างประเทศแก่ สถาบันการเงินเป็ นจานวนเงิ นรวม 253 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
และ 35 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 8,551 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 253 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
6 ล้านเหรี ย ญสิ ง คโปร์ แ ละ 35 ล้า นเหรี ย ญฮ่ อ งกง หรื อ ประมาณ 9,400 ล้า นบาท) และบริ ษ ัท ย่อ ย
มี ย อดคงเหลื อ ของภาระการค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว เป็ นจ านวนเงิ น รวม 46 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และ
20 ล้านเหรี ย ญฮ่องกงหรื อประมาณ 1,598 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 66 ล้านเหรี ย ญสหรัฐฯ และ
24 ล้านเหรี ยญฮ่องกง หรื อประมาณ 2,470 ล้านบาท)
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24. สัญญาต่อสร้างเรื อ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาต่อสร้างเรื อจานวน 2 ลา จานวนเงิน 46 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 1,497.4 ล้านบาท) โดยราคาตามสัญญาของเรื อแต่ละลาแบ่งชาระออกเป็ น
5 งวด ตามร้ อยละของราคาตามสัญญา งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ร้ อยละ 10 งวดที่ 3 ร้ อยละ 0 งวดที่ 4 ร้ อยละ 5
และงวดที่ 5 (เมื่อส่ งมอบเรื อ) ร้อยละ 75 และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงการขยายเวลา
ชาระเงิน จ่ายล่วงหน้างวดที่ 2 สาหรับเรื อแต่ละลาไปเป็ นเดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนกันยายน 2560 ตามลาดับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้เลื่อนการรับมอบเรื อทั้ง 2 ลา ไปเป็ นเดือนสิ งหาคม 2561 และเดือนตุลาคม
2561 ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาต่อสร้างเรื อจานวน 2 ลา จานวนเงิน 39.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 1,277.1 ล้านบาท) โดยราคาตามสัญญาของเรื อ แต่ละลาแบ่งชาระออกเป็ น
5 งวด ตามร้อยละของราคาตามสัญญา งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ร้อยละ 10 งวดที่ 3 ร้อยละ 0 งวดที่ 4 ร้อยละ 5 และ
งวดที่ 5 (เมื่อส่ งมอบเรื อ) ร้อยละ 75 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้เลื่อนกาหนดวันส่ งมอบเรื อทั้ง 2 ลา
เป็ นเดือนกรกฎาคม 2562 และเดือนสิ งหาคม 2562 ตามลาดับ
เมื่ อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2560 บริ ษ ทั ฯ ได้ท าสั ญญาซื้ อเรื อจานวน 1 ล า จานวนเงิ น 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ประมาณ 96.9 ล้านบาท) โดยราคาตามสั ญ ญาของเรื อ แบ่ งช าระออกเป็ น 2 งวด
ตามร้อยละของราคาตามสัญญา งวดที่ 1 ร้อยละ 10 และงวดที่ 2 (เมื่อส่ งมอบเรื อ) ร้ อยละ 90 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับ
มอบเรื อดังกล่าวและจ่ายชาระเงินส่ วนที่เหลือทั้งหมดในเดือนมกราคม 2561 แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้วจานวน 13.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(ประมาณ 438.5 ล้านบาท)

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ

54

134

รายงานประจำ�ปี 2560

25. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ ยวเนื่ องกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศในตลาด กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ใ ช้ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ ท างการเงิ น และเครื่ องมื อทางการเงิ น อื่ น ๆ
เพื่อบริ หารและป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว แต่ไม่มีนโยบายเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
25.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มีเครื่ องมือทางการเงิน ที่สาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้าและเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
(1)

ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ยงด้ า นสิ นเชื่ อ เนื่ อ งมาจากลู ก ค้ า ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ตามก าหนด
ในการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ กลุ่ ม บริ ษ ัท มี น โยบายในการก าหนดวงเงิ น สิ น เชื่ อ และให้ สิ น เชื่ อ
อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังมี นโยบายในการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิ นของลู กค้าโดยใช้
ข้อมูลจากฐานะการเงิ นล่าสุ ดของลู กค้า ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสาคัญจากการเก็บหนี้
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(2) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
2-5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

อัตราดอกเบี้ย

300
207

-

-

852

581

1,640

ร้อยละ 0 - 1.45 ต่อปี

652
230
98
980

862
171
1,033

104
104

728
2,203
2,931

-

1,380
1,196
2,472
5,048

หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 13

2559

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รวม

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

300
264

-

-

717
104
107
928

418
296
714

94
94

รวม

อัตราดอกเบี้ย

515

476

1,255

ร้อยละ 0 - 1.48 ต่อปี

554
3,147
3,701

-

1,271
616
3,550
5,437

หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 13
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

ภายใน
1 ปี

หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

300
-

-

-

42

652
98
750

171
171

-

150
1,330
1,480

2559

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

36
-

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

300
-

-

-

25

717
107
824

296
296

-

450
1,732
2,182

11
-

รวม
78
802
1,599
2,401

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.20 ต่อปี
หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 13

รวม
36
1,167
2,135
3,302

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 0.88 ต่อปี
หมายเหตุ 11
หมายเหตุ 13

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับเงิ นกู้ยืม
ระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี นโยบายในการบริ หารต้นทุ นดอกเบี้ ยโดยการใช้การผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ ย
แบบคงที่ แ ละอัต ราดอกเบี้ ยแบบลอยตัว กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เข้า ท าสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ยล่ ว งหน้ า
โดยตกลงที่จะแลกเปลี่ยน โดยมีผลต่างระหว่างดอกเบี้ยซึ่ งคานวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัวสาหรับ เงินต้น
ที่ตกลงกันล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านี้ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับภาระหนี้สิน
ที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น
เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย (Period by Period Knock out Swap
และ Interest Rate Swap) ของจานวนเงิน 8.30 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2559 : 11.30 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
โดยสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวทาเพื่อแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ย LIBOR ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ ย
คงที่ โดยจานวนเงินดังกล่าวจะลดลงทุกสามเดือน งวดละ 0.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี
2558 ถึงปี 2563
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ มี ก าไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นเป็ นจานวนเงิน 0.03 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.34 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559 : 0.03
ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อประมาณ 1.09 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษ ัทฯ ได้รับรู ้ ก าไรที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ นจริ งดังกล่ าวข้า งต้น
ในงบกาไรขาดทุน
(3) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ อัน เนื่ อ งมาจากกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ธุ รกิ จ
กระจายอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงคิดค่าระวางการขนส่ งเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ โดยลูกค้า
ต้องจ่ายชาระด้วยสกุลเงินในประเทศ ในจานวนที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ กลุ่มบริ ษทั ป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการถ่วงดุ ลระหว่างกระแสเงินสดรับที่เกี่ ยวโยงกับเงิ นสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ กับ
หนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ วิธีการดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จึงเป็ นเงินสกุลเดียวกันกับกระแสเงินสดรับ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังใช้ตราสาร
อนุ พนั ธ์ทางการเงินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาเห็ นว่าเหมาะสมในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ไม่มี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
นอกจากความเสี่ ยงจากรายการธุ รกิจที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ว กลุ่มบริ ษทั ยังมีความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนที่สื บเนื่ องจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อย
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
(4) ความเสี่ ยงในราคาสิ นค้า
เนื่ อ งจากน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง เรื อ เดิ น ทะเลเป็ นต้น ทุ น หลัก ในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง
ในประเทศสิ งคโปร์ ดังนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามัน โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยไม่ได้ทาสัญญาเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่ องจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ได้พิจารณาว่าราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะมีแนวโน้มลดลง และถึงแม้วา่ ราคาน้ ามันจะปรับตัว
สู งขึ้น บริ ษทั จะสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ได้เนื่องจากค่าระวางจะอยูใ่ นแนวโน้มตามราคาน้ ามัน
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25.2 มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
นอกจากเงิ นกู้ยืม ระยะยาว ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับ อัตราดอกเบี้ ยในตลาด สิ นทรัพ ย์
ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระสาคัญ
26. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของบริ ษ ัท ฯ ในการบริ ห ารจัดการทุ น คื อ การจัดให้ มี ซ่ ึ งโครงสร้ างทางการเงิ น
ที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษ ัทฯ บริ หารจัดการสถานะของทุ นโดยใช้ อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ น (Debt - to - Equity Ratio ) เพื่ อให้
สอดคล้องกับเงื่ อนไขในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ งระบุให้บริ ษทั ฯ ต้องรักษาระดับของ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.95 : 1
(31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.96 : 1) และบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.62 : 1 (31 ธันวาคม 2559
เท่ากับ 0.54 : 1)
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27. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแสดงได้ดงั นี้
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น
- เงินปั นผลค้างรับ
- อื่นๆ
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อ
- อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

50,337,010
50,140,926
(1,730,654)
48,410,272
1,504,096

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

2,388,375
336,822
336,822
5,745,061

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

23,540,525
7,368,820
1,029,604
132,190,327

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

12,335,501
401,433
82,914
21,290,106

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

159,068
10,878,788
930,406
337,862
9,686,611
366,585,811
281

162,415
10,596,487
325,470
337,862
9,976,394
383,443,546
863

209,902,552
1,662,509
13,092
123,515,600
-

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

13,457,897
136,564
402,173,288
534,363,615

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

13,457,897
74,552
348,626,202
369,916,308

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

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

42,354,052

35,448,801

24,604,052

32,548,801

94,611,336

71,970,985

1,483,652

1,803,901

232,360

5,057,359

2,463,850

2,715,490

680,805

692,951

74,400

197,700

62,204,510

32,504,495

614,500

2,660,361

2,660,361

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

เจ้าหนี้ อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรับ
- เจ้าหนี้ คา่ ซื้ อทรัพย์สิน

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

7,045,589

2,895,786

32,962,866

42,534,448

3,691,437

11,462,495

-

-

82,439

87,974

-

-

3,237,596

2,440,121

77,700

69,186

186,755,925

175,425,659

102,647,080

100,161,695

29,662,802

14,277,335

42,925,630

56,466,521

38,150,833

29,645,333

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

868,525

1,041,895

785,941

981,101

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

262,764

242,943

73,719,721

72,028,694

38,936,774

30,626,434

260,475,646

247,454,353

141,583,854

130,788,129

เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่สร้ างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

10,936,000

29,882,000

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

-

-

เงินกูย้ ืมระยะยาว
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

-

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963
173,890,186

25,833,963
173,890,186

25,833,963
173,890,186

25,833,963
173,890,186

1,943,097
114,361,981
(42,190,905)
273,838,322
49,647
273,887,969

1,943,097
98,140,668
(42,558,707)
257,249,207
716,210
257,965,417

1,943,097
26,665,208
228,332,454
228,332,454

1,943,097
39,303,167
240,970,413
240,970,413

534,363,615

505,419,770

369,916,308

371,758,542

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กาไรจากการขายเงินลงทุน
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
ดอกเบี้ยรับ
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

28.

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

331,570,909

295,806,938

24,590,642

25,537,383

980,318
3,378,976
809,235
7,771,058
117,363
39,502
500,524
345,167,885

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

1,957,260
7,499
39,502
5,498
26,600,401

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

299,915,356
26,151,151

301,996,142
26,650,456

28,696,249
6,601,298

29,143,138
6,158,833

133,763
5,817,088
332,017,358
2,332,900
604,935
16,088,362
374,810
15,713,552

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

816,284
3,632,470
39,746,301
(13,145,900)
(13,145,900)

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

15,713,372
180
15,713,552

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

(13,145,900)
(13,145,900)

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

0.019

(0.047)

(0.016)

(0.020)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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Core Values

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

LEADERSHIP WITH INTEGRITY
• Ability to initiate, coordinate and direct, drive for
success with effective communication
• Develop self & others to have continuous
improvement, share knowledge, skill and
information among and across teams.
• Integrity to keep the group honorable and
adhering to moral and ethical principles, conduct
all aspects of work with unwavering ethical
behavior and honesty

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

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.
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียน 0107536000021
ชั้น 30 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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

