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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
ประเภทธุรกิจ
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลแบบฟีดเดอร์
และการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย
จัดตั้ง
25 มิถุนายน 2523
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9 ธันวาคม 2531
เป็นบริษัทมหาชน
11 มกราคม 2536
เลขทะเบียน
0107536000021
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนาคารยูโอบี
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
Bangkok Bank Plc.,
Citibank AG.,
Export-Import Bank of Thailand,
Krung Thai Bank Plc.,
Standard Chartered Bank (Thai) Plc.
United Overseas Bank (Thai) Plc.
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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ
แม้ว่าผลการด�ำเนินงานโดยรวมของ อาร์ ซี แอล
ในปี 2562 ที่ผ่านมาไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่กระนั้น ผลการ
ด�ำเนินงานดังกล่าวก็ขยับดีขนึ้ เล็กน้อยจากปี 2561 ท่ามกลาง
สภาพเศรษฐกิจโลกและสภาวะการค้าที่ชะลอตัว รวมไปถึง
ความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์
ในปี 2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งตู้สินค้าเพิ่มขึ้น
ทัง้ ในส่วนของธุรกิจขนส่งตูส้ นิ ค้าประเภททีบ่ ริษทั ฯ ด�ำเนินการ
เอง (COC) และสายธุรกิจคู่ค้ากับสายเรือใหญ่ (SOC)
รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 4 ในขณะที่อัตราค่า
ระวางเรือโดยรวมลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเป็นเหตุให้ผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ ไว้
ผลจากการด� ำ เนิ นมาตรการที่ ก� ำ หนดอย่ า งจริ ง จั ง
อาร์ ซี แอล สามารถควบคุมต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนผันแปร
ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และควบคุมต้นทุนอื่นๆ โดยเฉพาะ
ต้นทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง นีค่ อื ส่วนทีบ่ ริษทั ฯ เน้นให้ความส�ำคัญ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลด�ำเนินงานออกมาดีขึ้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มด�ำเนินการใน
หลากหลายด้าน ด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม อาร์ ซี แอล
ได้วางแผนติดตั้ง scrubber เรือบางล�ำตามมาตรการ IMO
ที่ก�ำหนดให้ปล่อยก๊าชก�ำมะถันต�่ำลง เรือจ�ำนวนสี่ล�ำในกอง
เรือของบริษัทฯ ได้รับการติดตั้ง scrubber ในปี 2562 และ
จะท�ำการติดตั้ง scrubber ให้กับเรือล�ำอื่นต่อไปในปี 2563
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกองเรือให้เหมาะสม โดยในปี
2562 เรือสองล�ำทีม่ อี ายุใช้งานมากกว่า 20 ปีจะถูกปลดระวาง
และมีแผนที่จะปลดระวางเรืออีกสองล�ำในปี 2563
ในระหว่างปี บริษัทฯ ยังได้ปรับองค์กรในบางส่วน เช่น
การจัดตั้ง Central procurement department และการปรับ
โครงสร้าง Trade department การปรับเปลีย่ นในส่วนเหล่านีจ้ ะ
ท�ำให้องค์การมีความคล่องตัวมากขึ้น ตอบสนองและให้
บริการลูกค้าดีขึ้น รวมทั้งประหยัดต้นทุนในการด�ำเนินงาน

เป็นที่คาดการณ์ว่าปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเผชิญกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ดังนั้น บริษัทจะพยายามลดต้นทุน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ซ�้ำๆ การใช้ระบบ Business Intelligence ที่ช่วยการ
ตัดสินใจในการลดต้นทุน
ในปี 2563 นี้ อาร์ ซี แอล จะยังคงด�ำเนินการปรับปรุง
การบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และคุณภาพการให้บริการที่สูงขึ้น การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้นวัตกรรม
และความริเริ่มใหม่ๆ
สุดท้ายในโอกาสนี้ กระผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณ
ลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นที่เข้าใจ
ให้การสนับสนุนและให้ก�ำลังใจอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา
ที่ยาวนาน รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของ
อาร์ ซี แอล ที่พยายามอย่างไม่ลดละตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
ขอบคุณครับ

ดร.จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights
เฉพาะบริษัทฯ /Company
(‘000 บาท/Baht)

2562

เปลี่ยนแปลง 2561 เปลี่ยนแปลง 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2019 % Change 2018 % Change 2017
สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
5,790,775
10
5,265,328
31
4,024,565
สินทรัพย์รวม
Total Assets
12,691,569
(10) 14,102,370
17 12,051,873
หนี้สินรวม
Total Liabilities
6,434,043
9
7,105,178
(54) 4,612,802
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equities
6,257,526
(11) 6,997,192
(6) 7,439,071
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
1,215,794
20
1,016,881
22
834,523
รายได้รวม
Total Income
1,266,986
9
1,160,692
29
902,727
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income) 301,145
812
33,019
124
(139,330)
ก�ำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ Net Profit/(Loss) attributable to
(311,111)
(2)
(305,459)
32
(446,127)
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
equity holders of the parent
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
(0.38)
(2)
(0.37)
32
(0.54)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio
1.03
1.02
0.62
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Profit to Shareholders’Equity
-4.97%
-4.37%
-6.00%
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
-24.56%
-26.32%
-49.42%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
7.55
8.44
8.98

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.		
กลุ่มบริษัท/Group
(‘000 บาท/Baht)

2562

เปลี่ยนแปลง 2561 เปลี่ยนแปลง 2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2019 % Change 2018 % Change 2017
สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
12,751,518
(4) 13,257,560
8 12,258,956
สินทรัพย์รวม
Total Assets
17,037,585
(7) 18,296,090
5 17,409,567
หนี้สินรวม
Total Liabilities
9,632,216
3
9,887,666
(17) 8,486,297
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Equities
7,405,369
(12) 8,408,425
(6) 8,923,270
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
16,531,035
(4) 17,181,027
53 11,252,389
รายได้รวม
Total Income
16,709,378
(4) 17,480,784
49 11,713,824
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income) 576,121
23
468,207
(56) 1,074,282
ก�ำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของ Net Profit/(Loss) attributable to
(491,747)
(37)
(357,742) (167)
533,258
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
equity holders of the parent
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
(0.59)
(37)
(0.43) (167)
0.64
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio
1.30
1.18
0.95
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Net Profit to Shareholders’Equity
-6.64%
-4.25%
5.98%
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
-2.94%
-2.05%
4.55%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
8.94
10.15
10.77

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.
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โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัทฯ
คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ผู้จัดการ

ส�ำนัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ส�ำนักกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

เลขานุการ
บริษัท

• วางแผนองค์กร
• การจัดการกระบวนการธุรกิจ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(การเงินและ
บัญชีกลุ่ม และ
สารสนเทศ
กลุ่ม)

ผูอ้ ำ� นวยการ
อาวุโส
(บริหารทรัพยากร
มนุษย์กลุม่ และ
การจัดการกระบวน
การธุรกิจ)

ภูมิภาค 1

วางแผนบริการ

จัดการกองเรือ
และซื้อขายเรือ

การเงินและบัญชีกลุ่ม

ทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม

ภูมิภาค 2

เทรด

ปฏิบัติการภูมิภาค
และการชาร์เตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม

การจัดการ
กระบวนการธุรกิจ

ภูมิภาค 3

SOC และการตลาด

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
และบริการจัดการตู้สินค้า

ภูมิภาค 4

พัฒนาธุรกิจ

ควบคุมเอกสาร
การขนส่ง

ภูมิภาค 5

การตลาด

กฎหมาย
เรียกร้องสินไหม
และการประกันภัย

งานธุรการกลุ่ม

ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส
(จัดซื้อส่วนกลาง)

บริษัท
อาร์ ซี แอล
จ�ำกัด
(มหาชน)

4.28%

22.22%

100%

51%

100%

100%

100%

NH Prosperity Co., Ltd.

27.24 %

TIPS Co., Ltd.

Regional Container Lines Pte. Ltd.

Asian Bulk Shipping Co., Ltd.

PU Chao Container Terminal Co., Ltd.

RCL Logistics Co., Ltd.
49%

RCL Investment Pte. Ltd.

49%

65%

80%

55%

55%

100%

100%

100%

100%

PT Daerah Indah Shipping *

RCL (Myanmar) Company Limited

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

RCL Agencies East India Private Limited #

RCL Agencies (India) Private Limited.

RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.

RCL Feeders Phils.,Inc.

Regional Logistics Co., Ltd.

Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.

บริษัท
ร่วมทุน

# RCL Agencies East India Private Limited - บริษัทร่วมทุน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
* N-Square RCL Logistics Co., Ltd. - จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
* PT Daerah Indah Shipping - เสร็จสิ้นการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

N-Square RCL Logistics Co., Ltd.*

40%

49%

บริษัทที่
เกี่ยวข้อง
< 20%

RCL Shipmanagement Pte. Ltd.

72.76%

15%

51%

บริษัทร่วม
20% - 50%

Regional Container Lines (H.K.) Limited

บริษัทย่อย
> 50%

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

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
• IT Security Trend Update
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience
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
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา
แคปปิตอล
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

กรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523
การศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทโงวฮก
• กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
• กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : 60,955,950 หุ้น
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

กรรมการ
(กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2547
การศึกษา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College ประเทศเยอรมัน
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Leschaco Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์
• V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมัน
• ประสบการณ์ 21 ปี ในบริษัท Hapag - Lloyd
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

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�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง)
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริษัท ริจิแนล โลจิสติคส์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการบริหาร Hong Kong Sea Transport and Logistics
Association
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายสุเทพ ตระนันทสิน

กรรมการ
(กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2557
การศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (ปฏิบัติการกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
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
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541
การศึกษา
• เนติบัณฑิตอังกฤษ ส�ำนักศึกษากฎหมาย Lincoln’s Inn, London
• เนติบณั ฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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
• หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 36/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
• กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
• ประธานกรรมการบริษทั บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์อยุธยา
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายวิเศษ จูภิบาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2551
การศึกษา
• ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จ�ำกัด
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
• ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• Member of PTIT Foundation Board & Council of Trustees,
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท TIPS Co., Ltd.
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ.2556
การศึกษา
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี St. Louis University, USA
• ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 118/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Programรุ่นที่ 19/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 209/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
(ก�ำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ)
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จ�ำกัด
• ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ก�ำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• กรรมการบริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ�ำกัด
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายชาลี ชู

กรรมการ
(กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2561
การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers University, New Jersey, USA
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ National Cheng Kung
University, Taiwan
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 284/2019,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Logistic Executive Program at Ohio State University,
USA 2005
• The TMW Supply Chain Development at Cranfield School
of Management, London 2004
• The Strategic Role of Management at CEIBS,
Shanghai 2000
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
• ผู้อ�ำนวยการ (ภูมิภาคจีน) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
• รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิลล์ อิงค์
(บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย)
ไพเวท จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุน)
• กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) เอสดีเอน
บีเอชดี (บริษัทย่อย)
• กรรมการ Jurong Districentre Pte. Ltd. (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)
• กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม 2562 : -
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร

นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

นายชาลี ชู
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจ)

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชีและการเงินกลุม่ และสารสนเทศกลุม่ )

นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(บริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม
และการจัดการกระบวนการธุรกิจ)

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(งานภูมิภาค ปฏิบัติการ พัฒนาธุรกิจกลุ่ม)

นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ
ชือ่ -สกุล /
ตำ�แหน่ง
ดร.จำ�ลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
(เป็นกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
ตามที่กำ�หนด
ในหนังสือรับรอง)

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
(เป็นกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
ตามที่กำ�หนด
ในหนังสือรับรอง)
นายฮาร์ทวิค
ชูลส์ เอคการ์ด
กรรมการบริหาร
นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา

72 • ปริญญาเอก วางแผนภาคและ
เมือง Cornell University, USA
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Auckland, New Zealand
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Victoria
University of Wellington, New Zealand
• IT Security Trend Update
• IT Governance and Cyber Resilience
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the
Chairman Program (IOD)
74 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
79 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเคล
ประเทศเยอรมัน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
80 • ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)

นายสุเทพ ตระนันทสิน 67 • ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
กรรมการและ
• ประกาศนียบัตร “นายเรือ”
รองกรรมการ
(เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่า
ผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
กระทรวงคมนาคม
(เป็นกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
ตามที่กำ�หนด
ในหนังสือรับรอง)
นายชาลี ชู
62 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Rutgers University, New Jersey
กรรมการและ
สหรัฐอเมริกา
รองกรรมการ
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผู้จัดการ (ธุรกิจ)
National Cheng Kung University ไต้หวัน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Certification Program (IOD)

ประสบการณ์ท�ำ งาน
สัดส่วน ความสัมพันธ์
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ)
การ ทางครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่าง
บริษทั /
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
2549 - 2556 กรรมการและ บมจ.อาร์ ซี แอล /
กรรมการสรรหา ขนส่งทางทะเล
และพิจารณาค่า
ตอบแทน
2556 - ปัจจุบัน

7.36

ประธานกรรมการ

เป็นบิดา 2523 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาร์ ซี แอล /
นายทวินโชค
ขนส่งทางทะเล
ตันธุวนิตย์

-

ไม่มี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

-

ไม่มี

2546 - กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
เม.ย. 2553 ที่ปรึกษา
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
พ.ค. 2553 - คณะกรรมการ
มี.ค. 2554 บริษัท

-

ไม่มี

เม.ย. 2554 ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2546 - รองกรรมการ กลุ่มบริษัท
ส.ค. 2557 ผู้จัดการ
อาร์ ซี แอล /
(ปฏิบัติการ)
ขนส่งทางทะเล
ส.ค. 2557 - กรรมการและ
ปัจจุบัน รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

-

ไม่มี

ก.ย. 2551 - ผู้อำ�นวยการ
มิ.ย. 2554 (ภูมิภาคจีน)
ก.ค. 2554 - ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ก.ค. 2555 (ธุรกิจ)
ส.ค. 2555 - รองกรรมการ
มี.ค. 2561 ผู้จัดการ (ธุรกิจ)
เม.ย. 2561 - กรรมการและรอง
ปัจจุบัน กรรมการ
ผู้จัดการ (ธุรกิจ)

กลุ่มบริษัท
อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล /
ตำ�แหน่ง
นางสาวนาถฤดี
รุ่งเรืองผล
รองกรรมการ
ผู้จัดการ (บัญชีและ
การเงินกลุ่มและ
สารสนเทศกลุ่ม)

อายุ
(ปี)
56 •

•
•
•
•
•

นางสุพร อำ�นวยพรรณ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
(บริหารทรัพยากร
มนุษย์กลุ่มและการ
จัดการกระบวนการ
ธุรกิจ)

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การ ทางครอบครัว
ถือหุน้
ระหว่าง
(%)
ผูบ้ ริหาร
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา Smart Disclosure Program (SDP)
How Blockchain influence the business
operations
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
TFRS 16
สัมมนาร่างกรอบแนวคิดสำ�หรับการ
รายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงใหม่
(Conceptual Framework)
ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (IOD)
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Secretary Program (IOD)
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Reporting Program (IOD)
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Board Reporting Program (IOD)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง
ชั้นสูง
สัมมนา Smart Disclosure Program (SDP)
คุณวุฒทิ าง
การศึกษา

56 •

•
•
•
•
•
•
•
•

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ 38 •
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
(งานภูมิภาค ปฏิบัติ
การ และพัฒนาธุรกิจ
•
กลุ่ม)

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์
Fachhochschule Aachen Julich,
Germany
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Fachhochschule Aachen Julich,
Germany

นายฉัตรกมล
46 • ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อำ�นวยการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ม)

0.33

เป็นบุตรชาย
นายสุเมธ
ตันธุวนิตย์

-

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ)
บริษทั /
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ก.ย. 2558 - ผู้อำ�นวยการ
บมจ.อาร์ ซี แอล /
มิ.ย. 2560 อาวุโส
ขนส่งทางทะเล
(บัญชีและการเงิน)
ก.ค. 2560 - รองกรรมการ
ปัจจุบัน ผู้จัดการ (บัญชี
และการเงินกลุ่ม
และสารสนเทศ
กลุ่ม)

มิ.ย. 2558 - ผู้อำ�นวยการ
บมจ.อาร์ ซี แอล /
ปัจจุบัน อาวุโส (บริหาร ขนส่งทางทะเล
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มและกาจัดการ
กระบวนการธุรกิจ)
ธ.ค. 2559 - เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน

มิ.ย. 2558 - ผู้จัดการทั่วไป
พ.ย. 2561 ฝ่ายการตลาด

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

ธ.ค. 2561- ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ก.ค. 2562 (งานภูมิภาคและ
พัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
ส.ค. 2562 - ผู้อำ�นวยการอาวุโส
ปัจจุบัน (งานภูมิภาค
ปฏิบัติการ และ
พัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
2554 - ผู้จัดการทั่วไป บมจ.อาร์ ซี แอล /
มิ.ย. 2560 กลุ่มเทคโนโลยี ขนส่งทางทะเล
สารสนเทศ
ก.ค. 2560 - ผู้อำ�นวยการ
ปัจจุบัน (เทคโนโลยี
สารสนเทศกลุ่ม)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมทุนของผู้บริหาร
ชื่อบริษัท

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
1. RCL Investment Pte. Ltd.
2. Regional Container Lines Pte. Ltd.
3. RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
4. RCL Feeder Pte. Ltd.
5. Regional Container Lines (H.K.) Limited
6. Asian Bulk Shipping Co., Ltd.
7. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
8. RCL Logistics Co., Ltd.
9. RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
10. RCL Feeders Phils., Inc.
11. RCL (Vietnam) Co., Ltd.
12. Regional Logistics Co., Ltd.
13. RCL (Myanmar) Company Limited
1. TIPS Co., Ltd.
2. PT Daerah Indah Shipping *
3. Pu Chao Container Terminal Co., Ltd.
4. N-Square RCL Logistics Co., Ltd.*
1. Jurong Districentre Pte. Ltd.
2. NH Prosperity Co., Ltd.
1. RCL Agencies (India) Private Limited
2. RCL Agencies East India Private Limited #

ผู้บริหาร

จ�ำลอง อติกุล
สุเมธ ตันธุวนิตย์
ฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
กัว ฮอค เอง
สุเทพ ตระนันทสิน
อมรศักดิ์ นพรัมภา
วิเศษ จูภิบาล
อาภาวดี มีคุณเอี่ยม
ชาลี ชู
นาถฤดี รุ่งเรืองผล
สุพร อำ�นวยพรรณ
ทวินโชค ตันธุวนิตย์
ฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์

กรรมการ

X

// // //
บริษัทย่อย
- // - - // - - // - - - - - // - /
- / - - / - X
- / - - / - - - - - - - - - - X
- - - บริษัทร่วม
- / - - - X - - - - - - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
- - - - - - บริษัทร่วมทุน
- - - - - - -
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Remark : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : # RCL Agencies East India Private Limited - บริษัทร่วมทุน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
* N-Square RCL Logistics Co., Ltd. - จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
* PT Daerah Indah Shipping - เสร็จสิ้นการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กองเรือ อาร์ ซี แอล 2562
เรือที่ใช้ด�ำเนินงานและเป็นเจ้าของ
Name

Flag

Ati Bhum
Chana Bhum
Danu Bhum
Ganta Bhum
Hunsa Bhum *
Intra Bhum
Isara Bhum
Itha Bhum
Jaru Bhum
Jitra Bhum
Kama Bhum
Khuna Bhum
Kiti Bhum
Lalit Bhum
Lila Bhum
Makha 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
Sattha Bhum
Siri Bhum
Supa Bhum
Uru Bhum
Vira Bhum
Wana Bhum
Xetha Bhum
Xutra Bhum
Yantra Bhum

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

Year
Built
2018
1996
1996
1995
1995
2013
2008
1996
2018
1997
1997
2018
1997
2019
1997
2019
1990
2001
2007
1990
2008

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

2002
1997
2008
2008
1997
2008
1998
2009
2013
1998
2005
2005
2005
1993
2005
1993

Shipyard

Deadweight

Zhejiang Hexin Shipyard, China
Singapore Shipbuilding & Engineering
Singapore Shipbuilding & Engineering
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd
Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China
Miho Shipyard Co Ltd, Japan
Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China
Miho Shipyard Co Ltd, Japan
Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Jiangsu Eastern Shipyard, China
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
Jiangsu Eastern Shipyard, China

4,827
13,825
13,825
18,196
18,196
13,021
12,475
21,813
20,026
21,813
21,813
19,981
10,908
19,779
10,908
19,925
15,152
11,655
13,760
15,161
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
TOTAL OWN CAPACITY 48,252 TEUs
Total 37 vessel with the average age of 15 years

Designed
Capacity
388
993
993
1,094
1,094
958
1,088
1,324
1,668
1,324
1,324
1,668
865
1,668
865
1,668
1,036
928
1,108
1,036
1,108
928
628
1,022
1,022
628
2,732
628
2,732
958
628
2,598
2,598
2,378
1,098
2,378
1,098

2
24
24
25
25
7
12
24
2
23
23
2
23
1
23
1
30
19
13
30
12

Cargo
Gear
2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
-

18
23
12
12
23
12
22
11
7
22
15
15
15
27
15
27

2x36
2x36
2x36
2x36
2x40
2x40

Age

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

เรือที่เช่ามาด�ำเนินงานระยะยาว
Name

Flag

Year
Built

RATANA THIDA
TAMINA
TEERA BHUM
THANA BHUM
TONGVA
VERMONT TRADER
ZANTE

Thai
Liberia
S’pore
S’pore
Liberia
Malta
Liberia

1996
2004
2005
2005
2008
2004
2002

Owned
Chartered
No of Vsls Operating

Shipyard

Deadweight

Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan
China Shipbuilding Keelung,Monrovia, Liberia
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Hyundai Mipo Dockyard, Mipo, Korea
Hanjin Heavy Industries Co, Busan, Korea
Imabari , Japan
RCL FLEET CAPACITY 73,852 TEUs

18,196
68,228
24,279
24,279
53,641
67,677
67,164

No of Vsls

Capacity Teus

%

37
7
44

48,252
25,600
73,852

65%
35%
100%

* Hunsa Bhum -ขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Designed
Cargo
Age
Capacity
Gear
1,094
5,527
1,858
1,858
4,363
4,992
5,908

24
16
15
15
12
16
18

-
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

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 : จัดตัง้ บริษทั อาร์ ซี แอล อินเวสเมนท์ พีทอี ี จ�ำกัด เพือ่ เข้าถือหุน้ ร้อยละ 50 ในกลุม่ บริษทั อาร์ ซี แอล ในสิงคโปร์
(ต่อมาในปี 2534 ได้ถือหุ้นร้อยละ 51 ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เพื่อขยายเครือข่ายบริการเข้าไป
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
: 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 และซื้อ
กิจการร้อยละ 70 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกงและบริษัทย่อย
: ซื้อหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ในสิงคโปร์ ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
: ซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการลานพักตู้ คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้าทัณฑ์บน
: ซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 30 ในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด และบริษัทย่อย ท�ำให้บริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
:
:
:
:

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

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 - 2547
: เริ่มระบบการให้บริการ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ภูมิเน็ต”
: ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในเอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง
: จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ที่เซี่ยงไฮ้ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) จ�ำกัด
และบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) จ�ำกัด ที่มาเลเซีย และ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
ที่ประเทศไทย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.6
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขา 5 แห่งที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และเซิ่นเจิ้น
เพื่อขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้

ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548 - 2553
: รับมอบเรือใหม่จ�ำนวน 13 ล�ำจากอู่ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น จีนและโปแลนด์
: เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิลส์ อิงค์ ในประเทศฟิลิปปินส์
: จัดตัง้ บริษัทย่อย ริจิแนล เมอร์เชอนส์ มาริไทม์ จ�ำกัด ในประเทศฮ่องกง และ บริษัท ริจิแนล เมอร์เชอนส์
อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จ�ำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นร้อยละ 80
ทั้งสองบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ เข้าไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ
: จัดตั้งบริษัทร่วม อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ในอินโดจีน
: เพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกง ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100
เป็น 20 ล้านเหรียญฮ่องกง และเพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น 5 ล้านบาท
: ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ
ในออสเตรเลีย
: จัดตั้งบริษัทย่อย อาร์ ซี แอล เกาหลี โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 340 ล้านวอน เป็น 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 เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.72
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 6 ทีเ่ มืองนิงโบ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
: เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.84
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 7 ทีเ่ มืองโฟชาน เพือ่ ขยายการด�ำเนินธุรกิจในบริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่น�้ำเพิร์ล สาธารณรัฐประชาชนจีน
: เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มจากถือหุ้นทางตรงร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
24 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 51.95 ล้านเหรียญสหรัฐ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
12.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
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: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 663 ล้านบาท เป็น 828.7 ล้านบาท
: เพิม่ ทุนจดทะเบียนในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
51.95 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 91.95 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพ
การด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 32.7
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐ 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
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศมาเลเซีย

ปีแห่งการควบรวมและการพัฒนาระบบ 2554 - 2557
: รับมอบเรือศิริภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และเรืออินทราภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
: ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการลงทุนในประเทศเวียดนามภายใต้การร่วมทุนกับบริษัทอาร์ ซี แอล (เวียดนาม)
จ�ำกัด
: การควบรวมและปรับขนาดองค์กรเพื่อปรุงประสิทธิภาพการบริการด้วยการสลายบริษัทอาร์ ซี แอล (เกาหลี)
จ�ำกัด รวมถึงการยุบสาขาฟรีเมนเทลในปี 2555 และสาขาเสมารังในปี 2556
: เริม่ ติดตัง้ ระบบ อีซดี ไี อเอส ซึง่ เป็นช่วยให้การเดินเรือในทะเลง่ายขึน้ และพัฒนาด้านความปลอดภัยขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรม ปัจจุบันนี้กองเรือของบริษัทอาร์ ซี แอล ได้รับการติดตั้งระบบ อีซีดีไอเอส เสร็จสมบูรณ์แล้ว 27%
: ประมาณ 27% ของเรือในกลุ่มบริษัท ได้ผ่านการรับรองและได้รับการจัดล�ำดับชั้นเอกสารรับรองบี เอ็ม ดับบลิว
ซึ่งเป็นชุดมาตราฐานทางเทคนิคและเป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับการควบคุมและการจัดการน�้ำและตะกอนจาก
อับเฉาเรือ
: ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ ได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5)
รับผิดชอบในงาน ซึ่งพยายามผลักดันการประเมินผลงานของพนักงานโดยอาศัยเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
เป็นหลัก
: ส่วนโปรแกรมเสริมดอลฟิน อีซี่ โหลดลิสต์ ได้เปิดใช้งานในระบบดอลฟิน แคริเออร์เป็นผลส�ำเร็จในปี 2554
โปรแกรมเสริมนีเ้ ปิดใช้งานในกลุม่ อาร์ ซี แอล ทุกประเทศ ช่วยให้การใช้งานระบบง่ายขึน้ และประสานการท�ำงาน
ร่วมกันของส่วนโปรแกรมอื่นๆ ให้ดีขึ้น เป็นผลให้กลุ่มปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายตู้สินค้า
ได้รวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
: ระบบดอลฟิน เอส เอ พี ซึ่งเป็นระบบทางการเงิน ได้เปิดใช้งานเป็นผลส�ำเร็จในปี 2554 และด�ำเนินการ
เพื่อน�ำระบบไปใช้งานในเครือข่ายของบริษัทเป็นระยะ

ปีของการพัฒนาระบบ 2558
: ในปี 2558 กลุ่มฯ ได้พัฒนาต่อยอดระบบ SAP อย่างต่อเนื่องส�ำหรับบริษัทย่อย อีกทั้ง ท�ำการเพิ่มศักยภาพ
ระบบ SAP เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทย่อยให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการได้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ SAP เป็นระบบที่มุ่งเน้นการท�ำงานกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
เช่น ระบบทางบัญชีงานราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน การติดตั้งระบบ SAP ช่วยให้ความผิดพลาดในการส่ง
ข้อมูลลดน้อยลง ซึ่งข้อมูลและความต้องการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่นั้น
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ปีแห่งรางวัลของความส�ำเร็จและเพิ่มเส้นทางการบริการใหม่ปี 2559
• รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มบริษัทธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย (TNSC)
• ประสานความร่วมมือในเส้นทางการบริการใหม่ในภูมภิ าคเหนือและกลางของประเทศจีน 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, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการควบคุมดูแลกิจการ
• ใช้ระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของ IT Infrastructure
• การประยุกต์การวิเคราะห์ Big Data เพื่อติดตามดูแลผลงานของบริษัทฯ
• ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอีเล็คทรอนิค (ePMS) เพื่อตรวจสอบผลงานและประเมินผลการท�ำงาน
ด้วยความโปร่งใส
• ทบทวนกฎระเบียบและการควบคุมดูแลกิจการธรรมาภิบาล
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ปีแห่งการปรับปรุงต่อเนื่อง ปี 2561 - 2562
ปี 2561

: ส่งมอบเรือ 2 ล�ำขนาด 1668 teu คือ เรือ “จารุภูมิ” และ เรือ “คุณาภูมิ” จากทั้งหมดที่สั่งต่อไว้ 4 ล�ำ
: ให้บริการ Feeder เพิม่ ที่ Colombo Hub เมือ่ เดือนมกราคม ปี 2561 ในเส้นทางระหว่าง Colombo และ Tuticorin
ประเทศอินเดีย
: เพิ่มการตลาดให้มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยจัดตั้งส�ำนักงานของบริษัทฯ เองในประเทศเมียนมาร์ และเริ่มด�ำเนิน
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้า
: พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นกุญแจส�ำคัญของธุรกิจ
บริษัทฯ โดย:
- สร้างระบบ Pricing และพัฒนาฟังก์ก์ชั่นเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วขึ้นของธุรกิจ
- จัดหาเทคโนโลยีใหม่ - ระบบ Robotics เพื่อท�ำงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนซ�้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
: พัฒนาเว็บไซต์ RCL ให้ทันสมัยเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า
: เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร

ปี 2562
: จัดตั้งส�ำนักงานของบริษัทฯ ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
: ปรับปรุงเส้นทางบริการให้ทั่วถึงและปรับภาพลักษณ์ขององค์การ รวมถึงเพิ่มท่าเรือในการให้บริการ ได้แก่
Thai Sugar Terminal, Nansha, Calcutta, Kattupalli และ Dongguan โดยร่วมมือกับพันธมิตร
: ส่งมอบเรืออีก 2 ล�ำ ขนาด1668 teu ที่เหลือ คือ เรือ “ลลิตภูมิ” และ เรือ “มาฆะภูมิ ในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมตามล�ำดับ
: ด�ำเนินการติดตั้ง scrubber โดยเริ่มติดตั้งให้กับ เรือ Sattha Bhum และ เรือ Racha Bhum ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2562
: ฉลองครบรอบ 40 ปีของ RCL
: การใช้เทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนแบบใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ถือหุ้นร้อยละ
2562

2561

Regional Container Lines
Public Company Limited

-

-

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ
ไทย

RCL Investment Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

ชื่อบริษัท

RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container
Lines Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

RCL Shipmanagement
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

Regional Container Lines
(H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

Regional Container Lines
Shipping Co., Ltd.

100

100

จีน

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Agencies (M) Sdn Bhd

100

100

100

100

ไทย

มาเลเซีย

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

ด�ำเนินกิจการเดินเรือ, เป็น 30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 1
เจ้าของเรือ, กิจกรรมอื่นๆ 27/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
ที่เกี่ยวกับการเดินเรือและ Yannawa, Bangkok, Thailand
ลงทุนในบริษัทอื่น
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
ลงทุนในบริษัทอื่น
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760
ลงทุนในบริษัทอื่น, ด�ำเนิน 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
กิจการเดินเรือและรับ
Singapore 089057
รวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออก
รายย่อย
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760
เจ้าของและด�ำเนินกิจการ 11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza,
เดินเรือ
Singapore 089057

จัดการกองเรือ

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

Tel (65) 6220 0388, 6221 7488
Fax (65) 6221 9727
ลงทุนในบริษัทอื่น, ตัวแทน 11th Fl. No.9 Des Voeux Road West,
เดินเรือและการให้บริการ Hong Kong
การขนส่งและจัดการเกี่ยวกับ
สินค้า
Tel (852) 2526 3318
Fax (852) 2537 5463
ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza,
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai,
China

บริการโลจิสติคส์

Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
14th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/18 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand

ตัวแทนเดินเรือ

Tel (662) 296 1284-6
Fax (662) 296 1279
Suite 6.02, Level 6 IMS 2,
88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300
Klang Selangor, Malaysia
Tel (603) 33422722
Fax (603) 33422871
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
RCL Feeders Phils., Inc.

RCL Agencies
(India) Private Limited

ถือหุ้นร้อยละ
2562

2561

100

100

55

55

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ
ฟิลิปปินส์

อินเดีย

RCL Agencies
East India Private Limited #

55

-

อินเดีย

Asian Bulk Shipping
Co., Ltd.

51

51

ไทย

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

PT Daerah Indah Shipping*

Pu Chao Container
Terminal Co., Ltd

N-Square RCL Logistics
Co., Ltd.*

TIPS Co., Ltd.

80

-

49

80

49

49

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

ไทย

40

-

ไทย

22.22

22.22

ไทย

กิจกรรมหลัก
ตัวแทนเดินเรือ

สถานที่ติดต่อ
10th Fl, BPI-Philam Life Makati,
6811 Ayala Avenue, Makati City,
Philippines

ตัวแทนเดินเรือ

Tel (632) 815 3187
Fax (632) 815 2102
608 - 611 A Wing, 6th Floor, Dynasty
Business Park Commercial Premises
Co-Operative Society Ltd, Andheri Kurla
Road, Andheri East, Mumbai 400059 India

ตัวแทนเดินเรือ

Tel (9122) 4946000
No. 40, 1st Floor, Rajaji Salai,
Chennai - 600001, India

ดำ�เนินกิจการเดินเรือ

Tel (9144) 40191600
30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand

ตัวแทนเดินเรือ

Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
10th Floor, Unit 1001, SGGP Building,
436 - 438 Nguyen Thi Minh Khai St.,
Ward 5, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

ขนส่งทางทะเล
และตัวแทนเดินเรือ

รับจ้างบริหารท่าเรือ
เพื่อขนถ่ายสินค้า

Tel (84-28) 38181522
Fax (84-28) 38181523
Plaza Sentral Building 6th flr Jln. Jend.
Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930, Indonesia
Tel (62) 21 521 4808
Fax (62) 21 521 4801
30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand

Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
คลังสินค้าและศูนย์กระจาย 876 Lasalle Road, Bangna-Tai, Bangna,
Bangkok, Thailand
สินค้าส�ำหรับธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ
Tel (662) 398 0162-3
Fax (662) 398 9730
บริหารท่าเรือ
29th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/34 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel 66 38 408 400
Fax 66 38 408 433

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ
2562

2561

Jurong Districentre Pte Ltd.

15

15

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และด�ำเนินการ
สิงคโปร์

NH Prosperity Co., Ltd.

4.28

4.28

ไทย

ชื่อบริษัท

Regional Logistics Co., Ltd.

RCL (Myanmar) Company
Limited

100

65

100

65

จีน

เมียนมาร์

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

บริการคลังสินค้าให้เช่าและ 38 Tanjong Penjuru, CWT Logistics Hub 1,
Singapore 609039
บริการลานพักตู้
คอนเทนเนอร์
Tel (65) 62626888
Fax (65) 62612373
บริการลานพักตู้
109 Moo 6 Bangkok-Chonburi
คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า Inter-City Motorway, Tubyao, Ladkrabang,
Bangkok, Thailand

บริการโลจิสติคส์

ตัวแทนเดินเรือ

Tel (662) 737 4560-79
Fax (662) 737 4550-1
Room 2604, Harbour Ring Plaza, No.18,
Xi Zang Middle Road, Shanghai, China
Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
#11-01, No. 422/426, Corner of Strand
Road and Botahtaung Pagoda Road,
Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
Tel (95-1)202065/(95-1)-202067/
(95-1)202103

หมายเหตุ : # RCL Agencies East India Private Limited - บริษัทร่วมทุน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
* N-Square RCL Logistics Co., Ltd. - จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
* PT Daerah Indah Shipping - เสร็จสิ้นการช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานและตัวแทน อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
ประเทศ
บาห์เรน
บังกลาเทศ
กัมพูชา
จีน

ฮ่องกง
อินเดีย

อินโดนีเซีย

อิรัก
เกาหลีใต้

เมือง
Al Adiiyah Capital
Govemorate
จิตตะกอง
พนมเปญ
เมืองพระสีหนุ
ชิงเต่า
เทียนจิน
ฝางเฉิง
กวางโจว
เซินเจิ้น
เซี่ยเหมิน
หนิงปัว
เหวินโจว
จ้าปู่
เซี่ยงไฮ้
ต้าเหลียน
ฮ่องกง
เจนไน
บังคาลอร์
ไฮเดอราบาด
ฮัลเดีย
พาราดิพ
ทุติโคริน
โคชิน
โกลกาตา
ไวแซค
คริชนาพาทนัม
มุมไบ
นิวเดลี
ลูเธียนา

ชื่อบริษัท
Alsharif Group W.L.L

เบอร์โทรศัพท์
(00973) 1751 5050

เบอร์แฟกซ์
(00973) 1751 5051

Integrated Transportation Services Limited (ITSL)
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping 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.
Wenzhou Zheyuan Shipping Agency Co. Ltd.
Jiaxing Xinggang International Shipping Agency
Co. Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd China
Marine Shipping Agency Liaoning Co., Ltd

(880) 31 713 147-8
(855-23) 880 241/242
(855-34) 933 748
(86532) 8668 5577
(86-22) 2317 4001
(86770) 282 2556
(8620) 8363 3236
(86755) 2518 1150
(86592) 239 8011
(86574) 2787 2828
(86577) 8893 8605
(86573) 8369 5678

(880) 31 710 847
(855-23) 885 706/607
(855-34) 933 749
(86532) 8668 1966/1977
(86-22) 2317 4010
(86770) 610 2204
(8620) 8363 4004
(86755) 2518 1495/1572
(86592) 239 8001/8002
(86574) 2786 2523
(86577) 8893 8618
(86573) 8369 8669

(86-21) 6132 4500
(86-411) 8255 1167

(86-21) 6132 4523
(86-411) 8280 3858

Regional Container Lines (H.K.) Limited
RCL Agencies East India Pvt.Ltd
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.
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.

(852) 2526 3318
(91 44) 4019 1600
(91 80) 2558 2096
(91 40) 4904 5678
(9133) 6615 2900
(9106722) 221101
(91 461) 425 2680
(91 484) 266 6166
(91 33) 6615 2900
(91 891) 454 6444
(91 861)237 7043
(91 22) 4942 6000/6002
(91 11) 46109000
(91 161) 505 5480/
84480/84
(91 79) 66226622
(91 141) 2221 061/71/81
(91 265) 6626 116/6161
(91 261) 234 0028/29
(91 2794) 286 327
(91 281) 257 6603/257
6604
(91 2838) 259 146/41/42
(6221) 521 4808
(6261) 845 5883
(6231) 535 2609
(62-711) 716 380
(964) 780102 2323
(822) 3671 0628
(8251) 468 2937

(852) 2537 5463/5452
(91 80) 2558 9737
(91 40) 4904 5688
(9133) 2289 2172
(91 461) 425 2681
(91 484) 266 8085
(91 33) 2289 2172
(91 891) 454 6455
-

อัห์มดาบาด
ชัยปุระ
วาโดดารา
ฮาซีรา
พิพาวัพ
ราชโกฎิ

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.

มุนดรา
จาการ์ตา
เมดาน/เบลาวัน
ซูราบายา
ปาเล็มบัง
อุม การ์ซาร์
โซล
ปูซาน

Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.
PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
Sharaf Shipping Company Iraq
Chun Jee Shipping Co., Ltd
Chun Jee Shipping Co., Ltd

(6221) 521 4801/802
(6261) 846 2909/844 5808
(822) 3455 1615
(8251) 468 6791

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
ประเทศ
คูเวต

เมือง
ซาฟัด

มาเลเซีย

ยะโฮร์ บาห์รู /
ปาซีร์ กุดัง
ปีนัง
พอร์ต กลัง
มัลดีฟ
มาเล่
เมียนมาร์
ย่างกุ้ง
โอมาน
โซฮ่า
มัสกัต
ปากีสถาน
การาจี
ฟิลิปปินส์
เซบู
ดาเบา
เจเนอรัล ซานโตส
มะนิลา
ซาอุดิอาระเบีย อัดดัมมาม
สิงคโปร์
สิงคโปร์
ศรีลังกา
โคลัมโบ
ไต้หวัน
ไทย

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
เวียดนาม

ชื่อบริษัท
Al Kazemi International General Trading &
Contracting Group Co. WLL.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.

เบอร์โทรศัพท์
(965) 2573 3870

เบอร์แฟกซ์
(965) 25733864

(607) 352 2388

(607) 352 1288

RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
One World Logistics Maldives Pvt Ltd
RCL (Myanmar) Co., Ltd
Global Corp Logistics LLC
Global Corp Logistics LLC
United Marine Agencies (Pvt.) Ltd.
Eagle Express Lines, Inc.
Eagle Express Lines, Inc.
Eagle Express Lines, Inc.
RCL Feeders Phils., Inc.
Gulf Shipping Co., Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
Delmege Forsyth & Co (Shipping) Ltd.

(604) 370 2666
(603) 3342 2722
(960)330 0616
(95) 1202 067/065/103
(968 ) 2470 2744
(968) 2470 2744
(9221) 111111862
(6332) 420 2365
(6382) 321 7139
(6383) 552 1779
(632) 815 3187
(9663) 835 2222
(65) 6220 0388
(9411) 772
9563/564/558/559
(8862) 2547 1786
(8862) 2547 1786
(8864) 2327 0593
(662) 296 1096

(604) 370 2233
(603) 3342 2871
(960)301 1999
(968) 2470 1748
(968) 2470 1748
(9221) 3514 7951
(6332) 420 2366
(6382) 321 7138
(632) 815 2102
(9663) 835 1222
(65) 6221 9760
(9411) 772 9556

(662) 295 3737

(662) 296 1001
(6638) 330 730
(6674) 232 345
(9714) 355 6806
(8428) 3818 1523
(84225) 376 9167

ไทเป
นครจีหลง
ไทจง
กรุงเทพมหานคร
(ส�ำนักงานใหญ่)
กรุงเทพมหานคร
(ตัวแทน)
แหลมฉบัง
สงขลา
ดูไบ

Grand Maritime Transport Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd.
Regional Container Lines Public Co., Ltd.
Ngow Hock Co., Ltd.
Ngow Hock Agency Co., Ltd.

Peninsula Shipping Company LLC.

(6638) 330 727 - 9
(6674) 245 574
(9714) 312 2900

โฮจิมินห์
ไฮฟอง

RCL (Vietnam) Co., Ltd.
VNT Logistics Haipong

(8428) 3818 1522
(84225) 362 9139

Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.

(8862) 2547 3063
(8862) 2547 3063
(8864) 2327 0573
(662) 296 1098
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กลุ่มอาร์ ซี แอล (“กลุ่มฯ”) มุ่งมั่นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งชั้นน�ำของภูมิภาคที่มี
ฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความอุตสาหะทั้งของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองค์กรด้วย
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการลงทุนในทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ อันได้แก่
(1) รับผิดชอบในงาน (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) ภาวะผู้น�ำที่มีคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อน
การท�ำงานให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้
กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะวิวัฒน์องค์กรให้เป็น “ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และ บริการโลจิสติคส์ ชั้นน�ำ
ในภูมภิ าคเอเซียที่ได้รบั ความเชือ่ ถือในด้านประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานและคุณภาพของการให้บริการอันเป็นผลมาจาก
พนักงานที่มุ่งมั่นท�ำงานด้วยใจและความคิดสร้างสรรค์”

เป้าหมายขององค์กร
กลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำรงความเป็นผู้นำ� ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลชั้นน�ำของโลก โดยมุ่งเน้น
การด�ำเนินธุรกิจภายในภูมภิ าคเอเชีย เครือข่ายภูมศิ าสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

ความส�ำเร็จ
ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 24 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดยสื่อพิมพ์ชั้นน�ำของอุตสาหกรรมประเภทนี้
ปัจจัยหลักต่อไปนี้น�ำความส�ำเร็จมาสู่กลุ่มฯ ทั้งในการด�ำเนินงานและผลประกอบการ
• ด�ำรงฐานะผู้น�ำในการให้บริการระดับภูมิภาค
• เสริมสร้างการยอมรับในภูมิภาคที่กลุ่มฯ ให้บริการ
• ฐานลูกค้าที่หลากหลายและมั่นคง
• มีหน่วยงานภายในที่มุ่งมั่นในการให้บริการ และใส่ใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ผู้บริหาร พนักงาน และลูกเรือ มีทักษะความสามารถและตั้งใจท�ำงาน
• การวางกลยุทธ์ที่เอื้อต่อการท�ำธุรกิจทั้ง Shipper Owned Container หรือ SOC และ Carrier Owned Container
หรือ COC
• มีเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิผล
• การบริหารโครงสร้างต้นทุน
• ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 0.2

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

1. การประกอบธุรกิจ
อาร์ ซี แอล เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย
ก่อตั้งในปี 2523 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่
ปี 2531 กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของ
เรือเดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ
(3) การให้บริการทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการทีค่ รอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 44 ล�ำ โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 200 ทีอียู
ถึง 7,000 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2562 กลุ่มฯ
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 76,441 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
ส�ำนักงาน 69 แห่ง ทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นส�ำนักงานของกลุ่มฯ เองและส�ำนักงานตัวแทน เพื่อให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า
กลุ่มฯ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางทะเลชั้นแนวหน้าทั้งในสายธุรกิจ SOC (ข้ามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)

ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อย
ทั้งต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้า
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ท�ำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป
ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค
ส�ำหรับ Main Line Operator จ�ำเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้า โดยรับตู้สินค้า
จากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งที่เรือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รับตู้สินค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านั้น การที่
Main Line Operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรที่มีระวางขนาดใหญ่ขึ้นในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่าง
ซีกโลกตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้เต็มล�ำเรือ
ได้อย่างรวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มี
ความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
ของกลุ่มฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบันกลุ่มฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่เมืองท่าหลักต่างๆ ในภูมิภาค เช่น
สิงคโปร์ ฮ่องกง โคลัมโบ และดูไบ
นอกจากธุรกิจประเภท COC แล้ว กลุ่มฯ ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ กว่า 76,441 ทีอียู แก่ผู้น�ำเข้าและ
ผู้ส่งออกสินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือที่กลุ่มฯ ด�ำเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษที่แล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโต
อย่างมั่นคงในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สายงานนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป็นธุรกิจที่ให้บริการตั้งแต่การด�ำเนินพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสู่การรับจัดการด้านโลจิสติคส์ ซึ่งรวมถึง
การบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหารโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain
ในประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการใน
การขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
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ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปี 2562 ปริมาณขนส่งตู้สินค้าส�ำหรับธุรกิจของ COC และ SOC เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และ 5.1 ตามล�ำดับ ยอดขนส่งรวม
ของ RCL เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกที่ร้อยละ 126
ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท COC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท SOC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)

ปี 2558
1,752,133
-7.5%
954,786
-0.2%
797,347
-15.0%

ปี 2559
1,781,816
1.7%
1,048,649
9.8%
733,167
-8.0%

ปี 2560
1,901,821
6.7%
1,109,507
5.8%
792,314
8.1%

ปี 2561
2,110,899
11.0%
1,241,574
12%
869,325
10%

ปี 2562
2,183,995
3.5%
1,270,508
2.3%
913,487
5.1%

ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม
การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง
TOTAL LIFTING

2.5

Million TEUs
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2

1.75

1.78

2558

2559

1.90

2.11

2.18

2561

2562

1.5
1
0.5
0

2560

การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง
ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมิภาค ยังคงกระจุกตัวอยู่แถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้ นอกจากนี้
กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้งห้าภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ ตามแผนภูมิต่อไปนี้
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1) แสดงปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองท่าต้นทาง
SOC Volume Composition (Figure 1)
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ส�ำหรับธุรกิจประเภท COC ประเทศที่มีปริมาณสินค้าส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน ไทย และอินเดีย มีปริมาณ
รวมกันร้อยละ 65 ของปริมาณขนส่งทั้งหมด ตามแผนภูมิด้านล่าง (Figure 2)
COC Volume Composition (Figure 2)
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ก�ำลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรก�ำลังล�ำเลียงของกองเรือ
ในปี 2562 กลุ่มฯ มีกองเรือขนส่งตู้สินค้าประจ�ำการ 44 ล�ำ ในจ�ำนวนเรือทั้ง 44 ล�ำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 37 ล�ำ
ส่วนอีก 7 ล�ำเป็นเรือที่กลุ่มฯ ได้ท�ำสัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป
ในปี 2562 นี้ กลุ่มฯ ยังคงตั้งใจรักษาสมดุลย์ในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทธการบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยใช้เรือที่บริษัท
เป็นเจ้าของและการท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบรรทุก ความยืดหยุน่ นีท้ ำ� ให้กลุม่ ฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 126 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561
เป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของจ�ำนวน COC และจ�ำนวน SOC
กองเรือ (กำ�ลังบรรทุก)
Owned
Chartered in
Chartered out
Space Purchase
Number of Vessels Operating

2562
ก
จำ�นวนเรือ กำ�ลั(ทีงบรรทุ
อียู)
19
20,581
7
25,600
18
27,673
2,587
44
76,441

2561
ก
จำ�นวนเรือ กำ�ลั(ทีงบรรทุ
อียู)
22
26,684
13
36,970
15
20,220
1,200
50
85,074

ร้อยละ
27
33
36
3
100

ร้อยละ
31
43
24
1
100

กลุ่มฯ จัดสรรก�ำลังล�ำเลียงทั้งภายในและระหว่างห้าภาคบริการ และบริหารก�ำลังล�ำเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการ
ท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังล�ำเลียงบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและ
ปรับการให้บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
130%
125%
120%
115%
110%
105%
100%
95%

Capacity Utilization
124%

126%

119%
115%
108%

2558

2559

2560

2561

2562

เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมิภาคเหล่านี้เพื่อเสริมเส้นทางหลัก ทั้งนี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 26 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เองและเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
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เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
No.

Type
of
Vessel

Changes When Days
to
Trading changed, per
Trading Routes
Service Routes,
if any round
if any (Estimated) voyage
ATB Singapore-Palembang- Singapore RPE
N/A
N/A
7

Operator Vessel Name Vessel
Code

1 Rcl Own Vsl.

RCL

ATI BHUM

2 Rcl Own Vsl.

RCL

CHANA BHUM CNB Singapore-Songkhla-Singapore

3 Rcl Own Vsl.

RCL

DANU BHUM

4 Rcl Own Vsl.

RCL

GANTA BHUM

5 Rcl Own Vsl.

RCL

HUNSA BHUM

6 Rcl Own Vsl.

RCL

ITHA BHUM

7 Rcl Own Vsl.

RCL

JARU BHUM

8 Rcl Own Vsl.

RCL

JITRA BHUM

9 Rcl Own Vsl.

RCL

KAMA BHUM

10 Rcl Own Vsl.

RCL

KITI BHUM

11 Rcl Own Vsl.

RCL

MATHU BHUM

12 Rcl Own Vsl.

RCL

NANTA BHUM

13 Rcl Own Vsl.

RCL

ORA BHUM

14 Rcl Own Vsl.

RCL

PIRA BHUM

15 Rcl Own Vsl.

RCL

RACHA BHUM

DNB Penang-Singapore- Portklang (Wp)Portklang (Np)-Penang
GTB Singapore-SihanoukvilleSingapore
HSB Bangkok (TST)-LaemchabangVietnam (HPH)- Nansha-ShekouLaemchabang-Bangkok (TST)
IHB Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)Laemchabang- Vietnam (CLI)Wenzhou- Ningbo-ShanghaiLaemchabang-Bangkok (PAT)
JRB Bangkok (PAT)-LaemchabangNingbo-Shanghai-ShekouSihanoukville-Bangkok (PAT)
JTB Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)Laemchabang-Vietnam (CLI)Wenzhou-Ningbo- ShanghaiLaemchabang- Bangkok (PAT)
KMB Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)Laemchabang-Vietnam (CLI)Wenzhou-Ningbo- ShanghaiLaemchabang- Bangkok (PAT)
KTB Songkhla-Hong Kong-KeelungTaichung-Dongguan-Hong KongSihanoukville-Songkhla
MTB Bangkok (TST)-LaemchabangSingapore-Portklang (Wp)-Yangon
(ITT&MIP)- Portklang (Wp)-Pasir
Gudang Johor (JCT)-SingaporeBangkok (TST)
NTB Portklang (Wp)-SingaporeBangkok (PAT)-SingaporePortklang (Wp)-BelawanPortklang (Wp)
ORB Portklang (Wp)-KolkataPortklang (Wp)
PRB Songkhla-Haiphong-Hong KongKeelung-Taichung-DongguanHong Kong- Sihanoukville-Songkhla
RCB Dalian-Tianjin Xingang-QingdaoHongkong-Shekou-Vietnam (CLI)Hongkong-Shekou-Incheon-Dalian

RSE

NA

N/A

7

RMS13

NA

N/A

7

RCX2

NA

N/A

7

RBH9

NA

NA

14

RBC13

NA

NA

21

RBC2

NA

NA

21

RBC13

NA

NA

21

RBC13

NA

NA

21

RSK7

NA

NA

21

RTY4

NA

NA

21

RTB2

NA

NA

14

RCH8

NA

NA

18

RSK8

NA

NA

21

RNV

NA

NA

21

33

34

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

No.

Type
of
Vessel

16 Rcl Own Vsl.
17
18
19
20

21

22
23

24

25

26
27
28
29

Operator Vessel Name Vessel
Code
RCL

Trading Routes

RATHA BHUM RTB Songkhla-Haiphong-Hong KongKeelung-Taichung- Dongguan Hong Kong- Sihanoukville-Songkhla
Rcl Own Vsl. RCL SUPA BHUM SPB Portklang (Wp)-KolkataPortklang (Wp)
Rcl Own Vsl. RCL TEERA BHUM TRB Singapore-Vietnam (CLI)Singapore
Rcl Own Vsl. RCL THANA BHUM TNB Singapore-Manila (N)Cebu-Singapore
Rcl Own Vsl. RCL XETHA BHUM XTB Bangkok (TST)-LaemchabangSingapore-Portklang (Wp)Yangon (ITT&MIP)- Portklang (Wp)Pasir Gudang Johor (JCT)Singapore-Bangkok (TST)
Rcl Own Vsl. RCL YANTRA BHUM YTB Bangkok (TST)-LaemchabangSingapore-Portklang (Wp)Yangon (ITT&MIP)-Portklang (Wp)Pasir Gudang Johor (JCT)Singapore-Bangkok (TST)
Charter Vsl. In RCL RATANA THIDA RTD Bangkok (TST)-LaemchabangVietnam(HPH)-Nansha-ShekouLaemchabang-Bangkok (TST)
Charter Vsl. In RCL
TAMINA
TMI Qingdao-Pusan-ShanghaiNingbo-Xiamen-Da Chan BayPortklang (Wp)-Khor Al FakkanJebel Ali-Sohar- Portklang (Wp)Qingdao
Charter Vsl. In RCL
VERMONT VMT Laemchabang-SingaporeTRADER
Portklang (Np)-Portklang (Wp)Kattupalli-Chennai- Portklang (Wp) Portklang (Np)-SingaporeLaemchabang
Charter Vsl. In RCL
ZANTE
ZNT Pusan-Qingdao-ShanghaiShekou-Singapore-Portklang (Wp)Chennai-VisakhapatnamPortklang (Wp)-SingaporeManila-Pusan
Charter Vsl. In RCL
TONGVA
TNV Laemchabang-SingaporeJakarta-Singapore-Laemchabang
Charter Vsl. Heung-A INTRA BHUM ITB Shimizu-Sendai-Onahama-BusanOut
Ulsan-Busan-Ningbo-ShanghaiBusan-Shimizu
Charter Vsl. Shinotran ISARA BHUM ISB Lianyungang-Qingdao-NagoyaOut
Lianyungang-Qingdao-NagoyaPusan-Lianyungang
Charter Vsl. COS KHUNA BHUM KNB Portklang-Vietnam-SingaporeOut
Portklang-Pasir Gudang-BangkokLaemchabang-Singapore-Portklang

Changes When Days
to
Trading changed, per
Service Routes,
if any round
if any (Estimated) voyage
RSK8
NA
NA
21
RCH8

NA

NA

18

RHS8

NA

NA

7

RMN5

NA

NA

14

RTY4

NA

NA

21

RTY4

NA

NA

21

RBH9

NA

NA

14

RIM10

NA

NA

56

RMB7

NA

NA

28

RFM3

NA

NA

42

RTI02

NA

NA

14

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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No.

Type
of
Vessel

30 Charter Vsl.
Out

Operator Vessel Name Vessel
Code
EAS

LILA BHUM

31 Charter Vsl. TS lines LALIT BHUM
Out
32 Charter Vsl. TS Lines MAKHA BHUM
Out
33 Charter Vsl. Sinokor
Out
Merchant
Marine
Co., Ltd.
34 Charter Vsl. Heung-A
Out
35 Charter Vsl. Namsung
Out
Shipping
36 Charter Vsl. Pan
Out
Ocean

METHI BHUM

MITRA BHUM
NAWATA BHUM
NITHI BHUM

37 Charter Vsl.
Out

EAS

OTANA BHUM

38 Charter Vsl.
Out

Msc

PANJA BHUM

39 Charter Vsl. MSC SATTHA BHUM
Out
40 Charter Vsl. Heung-A SIRI BHUM
Out
41 Charter Vsl. Shinotran URU BHUM
Out
42 Charter Vsl.
Out
43 Charter Vsl.
Out

MSC

VIRA BHUM

MSC

WANA BHUM

44 Charter Vsl.
Out

MSC

XUTRA BHUM

Trading Routes

LLB Ningbo-Shanghai-XiamenHong Kong-Shekou-Hai phongHong Kong-Ningbo
LTB Incheon-Qingdao-ShanghaiLaemchabang-Bangkok (PAT)Laemchabang-Hong KongXiamen-Incheon
MKB Shanghai-Ningbo-XiamenLaemchabang-Bangkok (PAT)Laemchabang-Bangkok (HIT)Shanghai
MEB Incheon-Daesan-PusanKwangyang-Hong KongHuangpu-Shekou-ShantouIncheon
MIB Pusan-Incheon-Hong KongVietnam(HPH)-Hong Kong-Pusan
NWB Pusan-Pusan New Port-ToyamaNiigata-Sakata-Akita-Pusan
NIB Incheon-Daesan-PusanKwangyang-Hong Kong-HuangpuShekou-Shantou-Incheon
OTB Xingang-Qingdao-TokyoYokohama-Nagoya-OsakaKebe-Xingang-Qingdao
PJB Xingang-Qingdao-TokyoYokohama-Nagoya-OsakaKebe-Xingang-Qingdao
STB Singapore-Tanjung pelepasSemarang-Surabaya-Singapore
SRB Pusan-Ulsan-GwangyangHong Kong-Vietnam (HPH)Hong Kong-Xiamen-PusanUlsan-Gwangyang
URB Shanghai-Ningbo-JaingyinManila (S)-Manila (N)Subic-Shanghai
VRB Tanjung pelepas-SingaporePenang-Belawan-Tanjung pelepas
WNB Tanjung pelepas-SingaporeHaiphong-Danang-QuinhonTanjung pelepas
XUB Busan- Osaka-Kobe-HakataBusan

Changes When Days
to
Trading changed, per
Service Routes,
if any round
if any (Estimated) voyage
NA
NA
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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สภาวะอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวในทิศทางเดียวกันในเศรษฐกิจโลกในปี 2562 การเติบโตที่ลดลงนี้
เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและ Brexit ในขณะที่
กระแสโลกาภิวัตน์ชะลอตัว การเพิ่มการกีดกันทางการค้า และการลดลงของสัดส่วนการค้ากับ GDP แนวโน้มตลาดน�ำไปสู่
การปรับปรุงการเติบโตของการค้าในระดับปานกลาง ด้านอุปทานทีจ่ ดั การได้มากขึน้ ด้วยการบันทึกค�ำสัง่ ซือ้ ทีห่ ดตัวในปี 2563
ในทางกลับกัน สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน เปิดโอกาสใหม่ให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนและอินเดีย พร้อมกับ
การบรรลุข้อตกลงที่บ่งบอกถึงการย้ายภาคการผลิตจากจีน ด้วยรูปแบบการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงใน
ห่วงโซ่อุปทานที่ย้ายไปยังประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และไทย ซึ่งมีต้นทุนการด�ำเนินงาน
ต�่ำกว่าการค้าภายในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2563 และเป็นช่องทางที่ RCL สามารถลงทุนได้เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตการให้บริการเครือข่ายของเราได้
ท่ามกลางความผันผวนของสภาพตลาดในปัจจุบัน และมาตรการลดปริมาณก�ำมะถันให้เหลือ 0.5% ในน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในเรือเดินทะเล โดยองค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะเพิ่มความไม่แน่นอน
ส�ำหรับสายการเดินเรือและอาจน�ำไปสู่การหยุดชะงักของบริการ เนื่องจาก scrubber ไม่รองรับ ผู้ให้บริการไม่เพียงแต่ต้อง
เผชิญกับค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากในการเตรียมเรือเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด แต่ยังมีค่าเชื้อเพลิงก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่
กลางเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
The China Containerized Freight Index (CCFI) แสดงค่าเฉลี่ยที่ 823 จุด ในปี 2562 ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ 820 จุด
อย่างไรก็ตามหลังจากเดือนสิงหาคม 2562 ดัชนีดังกล่าวค่อยๆ ลดลง และค่อยๆ สูงขึ้นมาอีกครั้งในกลางเดือนตุลาคม 2562
จนถึงสิ้นปี เนื่องจากความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มอัตราค่าระวางเรือ
950

CCFI Composite Index

900
850
800
750

2560
2561
2562

700
650

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

อัตราการเติบโตของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลเพิ่มขึน้ น้อยกว่าปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของอุปทานเรือทีน่ �ำ
ไปสูค่ วามไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปี 2562 อย่างไรก็ตาม อุปสงค์-อุปทานในตลาดอาจมีความสมดุลในปี 2563
การเปลีย่ นแปลงจากการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้และการก�ำจัดคาร์บอนในสายการเดินเรือจะได้รบั การจัดการเป็นล�ำดับต่อไป
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ณ 31 ธันวาคม 2562 มีปริมาณกองเรือโลกทั้งสิ้น 5,324 ล�ำ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5,286 ล�ำ ในปี 2561 อัตราการเติบโต
มาจากการที่มีจ�ำนวนเรือหลายล�ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน ก�ำลังบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 22.3 ล้านทีอียู
ณ สิ้นปี 2561 เป็น 23.2 ล้านทีอียู ณ สิ้นปี 2562 ปริมาณตู้สินค้าเปล่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจาก 403,599 ทีอียู เป็น 657,322
เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เพราะเป็นมีเรือที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงโดยการติดตั้ง scrubber
ภาพรวมของก�ำลังบรรทุกกองเรือในขนาดต่างๆ ในสภาวะตลาดโลก เป็นดังนี้
Fleet as at: In Service End 2019
Nominal TEU
No.
18,000 - 24,000
115
15,200 - 17,999
42
12,500-15,199 NPX 252
10,000-12,499
164
7,500 - 9,999
480
5,100 - 7,499
448
4,000 - 5,099
632
3,000 - 3,999
251
2,000 - 2,999
676
1,500 - 1,999
601
1,000 - 1,499
709
500 - 999
778
100 - 499
186
Total
5,334
Adjusted Total
5,324
Annual Growth

TEU
2,311,433
703,681
3,469,931
1,755,225
4,236,382
2,789,222
2,863,607
872,987
1,726,071
1,035,449
817,186
576,631
59,767
23,217,572
23,197,730
3.90%

End 2020
No.
135
42
264
180
480
449
633
257
738
648
731
784
187
5,528
5,426

TEU
2,772,973
703,681
3,642,865
1,943,975
4,236,382
2,794,517
2,867,618
891,459
1,882,067
1,121,189
842,300
580,557
59,887
24,339,470
23,924,628
3.10%

End 2021
No.
144
42
285
194
480
450
633
264
777
652
748
784
187
5,640
5,438

TEU
2,981,725
703,681
3,952,681
2,110,175
4,236,382
2,799,812
2,867,618
912,775
1,976,477
1,127,301
862,250
580,557
59,887
25,171,321
24,356,479
1.80%

%TEU
%TEU
Growth Growth
2019-2020 2020-2021
19.97%
0.00%
4.98%
10.75%
0.00%
0.19%
0.14%
2.12%
9.04%
8.28%
3.07%
0.68%
0.20%
4.83%
3.13%

7.53%
0.00%
8.50%
8.55%
0.00%
0.19%
0.00%
2.39%
5.02%
0.55%
2.37%
0.00%
0.00%
3.42%
1.81%

Source: Alphaliner, Monthly Monitoring Dec’19

แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
The International Monetary Fund (IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีการคาดการณ์การเติบโต
ร้อยละ 3.4 การเติบโตดังกล่าวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ส่วนประเทศที่ศักยภาพมากยังคงเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินดีย และประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ด้วยอัตรา
การเติบโตเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตทั่วโลก

37
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

Projections
GDP Growth *
World
US
Euro
Emerging market
China
India
Asean 5#
Container Volume (Total Trade)

2018
3.6
2.9
1.9
4.5
6.6
6.8
5.2
3.5

2019
3.0
2.4
1.2
3.9
6.1
6.1
4.8
2.0

2020
3.4
2.1
1.4
4.6
5.8
7
4.9
2.6

2021
3.6
1.7
1.4
4.8
5.9
7.4
5.2

อัตราการเติบโตเฉลี่ยส�ำหรับปริมาณการส่งออกและน�ำเข้า (สินค้าและบริการ)
ที่มา: World Economic Outlook 2019, IMF; Clarksons Container Intelligence เดือนพฤศจิกายน 2562
* ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
# ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ในฝัง่ ของอุปทาน คาดการณ์วา่ ในปี 2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.4 โดยมีกำ� ลังบรรทุก 0.78 ล้านทีอยี ขู องก�ำลังบรรทุกทัง้ หมด
อัตราการเติบโตของก�ำลังบรรทุกหลักในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมาจากเรือขนาดใหญ่ที่ ให้บริการในเส้นทาง
ตะวันออก-ตะวันตก ต่อเนือ่ งไปยัง เอเชีย ถึง ยุโรป/อเมริกา ด้วยการบริการแบบวิง่ ตรง ก�ำลังบรรทุกในเส้นทางการค้าภายใน
ภูมิภาคเอเชียจะโตขึ้นในปี 2563

2. โครงสร้างรายได้ในปี 2562
รายได้หลักของกลุ่มฯ มาจากค่าระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และรับช�ำระเป็น
เงินเหรียญสหรัฐ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงาน
ธุรกิจหลักสองประเภท คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการค้าโลกจากปริมาณ
การขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
การควบรวมกิจการอย่างไม่หยุดยัง้ ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทัว่ โลก ก�ำลังบรรทุกส่วนเกินความต้องการของตลาด
ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราค่าระวางในตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล ประกอบกับต้นทุนน�้ำมันที่ผันผวน ยังคงเป็นปัจจัยหลัก
ที่น�ำมาพิจารณาการบริหารกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเล การเติบโตอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและ
อัตราค่าระวางยังคงเป็นเรือ่ งความท้าทายผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่งตูท้ างทะเลและกลุม่ อุตสาหกรรมฯ ท�ำให้กลุม่ ฯ ต้องเผชิญ
กับการแข่งขันในตลาดอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยมุ่งไปที่การให้บริการอย่างเหมาะสม การลดต้นทุน
และการคัดสรรสินค้าในการขนส่ง
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รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปี 2562 ปริมาณขนส่งตู้สินค้าส�ำหรับธุรกิจของ COC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
โดยรวมของกลุ่มฯ โดยมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของรายได้จากการเดินเรือ ส�ำหรับธุรกิจของ SOC มีปริมาณขนส่ง
ตูส้ นิ ค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของปริมาณการขนส่งตูส้ นิ ค้าโดยรวมของกลุม่ ฯ โดยมีสดั ส่วนของรายได้คดิ เป็นร้อยละ 23
ของรายได้จากการเดินเรือ

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้จากการขนส่ง
ทางทะเล
ไทย
Singapore
Hong Kong
(รายการตัดบัญชี)
รวมรายได้จากการ
ขนส่งทางทะเล

2562
ล้านบาท
1,376
17,157
55
-2,057
16,531

*
ร้อยละ ล้2561
านบาท ร้อยละ
8.32 1,189 6.92
103.79 17,394 101.24
0.33
71
0.41
-12.44 -1,472 -8.57

100

17,182

100

2560
ล้านบาท
992
11,349
81
-1,170
11,252

ร้อยละ ล้า2559
นบาท ร้อยละ
8.82 1,068 10.23
100.86 10,421 99.81
0.72 215 2.06
-10.40 -1,263 -12.10
100

10,441

100

2558
ล้านบาท
1,178
11,741
392
-1,429

ร้อยละ

11,882

100

9.91
98.81
3.30
-12.03

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้จากการขนส่งทางทะเล
Regional Container Lines Public
Company Limited
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในสิงคโปร์
Regional Container Lines Pte. Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่ดำ�เนินงานในฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.)
Limited

2562
ล้านบาท
1,216
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
54.6
493.7
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
13.9

2561*
ล้านบาท
1,017
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
54.1
481.9
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
17.2

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

2560
ล้านบาท
835
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
49.6
283.6
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
18.5

2559
ล้านบาท
901
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
51.2
243.0
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
16.3

2558
ล้านบาท
998
ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ
58.1
283.7
ล้านเหรียญ
ฮ่องกง
22.4
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3. การให้บริการโลจิสติคส์
แผนกโลจิสติกส์มีหน้าที่ในบริการการเดินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก บริการขนส่งทางบก บริการคลังสินค้า
เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้ทั้ผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า
อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ มีผลงานต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ เอาไว้ดว้ ยหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้การส่งออกชะลอตัว ผู้ส่งออกหลักของบริษัทได้ถูก
ผลกระทบนี้จนท�ำให้ยอดการส่งออกลดลงกว่าร้อยละ 10 ท�ำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของบริษัทในปีนี้ ทั้งนี้ยัง
ไม่รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นระหว่างปีอีกด้วย
ในความโชคร้ายก็มีข่าวดี บริษัทได้กระท�ำการต่อสัญญาให้บริการกับผู้ส่งออกรายใหญ่อีกราย ซึ่งบริษัทได้เห็นถึง
ผลกระทบของยอดการส่งออกที่น้อยลงไปในปีก่อนหน้า แต่ด้วยตลาดใหม่ที่เปิดขึ้นทางบริษัทคาดว่ายอดส่งออกจะ
เติบโตขึ้นตามไปด้วย
ในปี 2562 นีท้ างบริษทั ได้มงุ่ เน้นการให้บริการไปยังประเทศเพือ่ นบ้านโดยการขนส่งทางบกผ่านชายแดนมากขึน้ เราได้รบั
มอบหมายให้ขนส่งสินค้าเครื่องดื่มกระป๋องผ่านช่องทางบกด่านอรัญประเทศถึง 500 ทีอียู จากเดิมที่ผู้ส่งออกขนสินค้า
ผ่านช่องทางเรือโดยปรกติ ท�ำให้ย่นระยะเวลาเดินทางของสินค้าได้มากโดยที่ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ แน่นอนว่าอุปสรรค
มีมากมายระหว่างการเดินทาง แต่บริษัทก็สามารถแก้ปัญหาได้จนส�ำเร็จ
บริษทั ยังคงให้บริการผูน้ ำ� เข้าและผูส้ ง่ ออกเป็นปรกติ แต่เราก็ไม่ได้เมินเฉยกับธุรกิจทีก่ ำ� ลังมาแรงในประเทศไทยในขณะนี้
นัน่ ก็คอื ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ซึง่ ในเดือนสิงหาคมทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้รว่ มเข้าหุน้ กับบริษทั ที่ให้บริการอีคอมเมิรซ์ ชือ่ ดัง เอ็น-แสควร์
จุดประสงค์หลักของบริษัทร่วมทุนใหม่นี้ก็เพื่อให้บริการธุรกิจคลังสินค้าส�ำหรับงานอีคอมเมิร์ซเท่านั้น คลังสินค้าของ
บริษัทตั้งอยู่บนถนนสุขุวิท ซึ่งความใกล้ของเมืองท�ำให้บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าตามบ้านได้อย่างรวดเร็วขึ้น คลังสินค้านี้
มีพนักงานประจ�ำทั้งหมด 30 คน และจะมีพนักงานชั่วคราวอีกระหว่าง 20-30 คน ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
เป็นระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ท�ำการจัดส่งสินค้าไปยังประตูบ้านผู้บริโภคแล้วกว่า 300,000 ค�ำสั่งซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์
เมื่อมองไปในอนาคต บริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นการให้บริการแบบแพ็คเกจเพื่อ
เพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของทั้งผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า แทนที่จะเป็นการให้บริการเป็นส่วนๆ อย่างที่เคยท�ำมาก่อนหน้านี้
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4. สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2562
4.1 ทรัพยากรมนุษย์

ก) ข้อมูลพนักงาน

จ�ำนวนพนักงานตามประเทศ
ไทย
สิงคโปร์
จีน
ฮ่องกง
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
เมียนมาร์
รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตามหน้าที่
บริหาร
ธุรกิจ
สนับสนุน
ตัวแทน
ปฏิบัติการ
โลจิสติกส์
รวมทั้งสิ้น

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

282
119
136
29
52
32
36
35
721

291
117
136
29
55
31
38
39
736

10
88
232
278
72
41
721

11
92
234
284
71
44
736

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 736 คน ทั้งนี้ เป็นจ�ำนวนพนักงานประจ�ำในทุกภูมิภาค ไม่รวม
พนักงานชัว่ คราวและสัญญาจัดจ้างอืน่ ๆ ซึง่ มีพนักงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 เมือ่ เปรียบเทียบกับในปี 2561
ที่มีจ�ำนวนพนักงาน 721 คน
ข) การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงาน
กลุ่มธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มจ�ำนวนพนักงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเพิม่ ความแข็งแกร่งในธุรกิจ มีการปรับโครงสร้างในฝ่าย Trade ด�ำเนินการเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริการ
ลูกค้า พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของ
การบริหาร การปฏิบัติการ และการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
ในการมีกำ� ลังคนทีเ่ หมาะสม การเพิม่ ทักษะของพนักงาน การโยกย้ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพือ่ ให้มคี วามรูร้ อบด้าน
มีบทบาทและประสบการณ์หลากหลายในองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง พนักงาน
มีทกั ษะการท�ำงานทีห่ ลากหลายจะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
ธุรกิจได้ทันท่วงที ทั้งนี้จุดแข็งแกร่งของกลุ่มฯ คือการมีพนักงานที่มีทักษะและคล่องตัว มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ควบคู่กับทิศทางธุรกิจขององค์กร
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ค) พนักงานตามหน้าที่
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มฯ มีจ�ำนวนพนักงาน 92 คน (ปี 2561 : 88 คน) อยู่ในส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานปฏิบัติการ 71 คน
(ปี 2561 : 72 คน) และส่วนงานโลจิสติกส์ 44 คน (ปี 2561 : 41 คน) จ�ำนวนตัวแทนของกลุ่มฯ มีจ�ำนวน 284 คน
(ปี 2561 : 278 คน) ในส่วนงานบริหารและส่วนงานสนับสนุนส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ทมี บริหารและหน่วยงานสนับสนุนทีส่ ำ� นักงาน
กรุงเทพฯ สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้ และฮ่องกง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
ในปี 2562 มีมูลค่า 22.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (ปี 2561 : 21 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)
ง) อาชีพ การอบรมและการพัฒนา
สิ่งที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ คือ การบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนสืบทอดต�ำแหน่ง แผนโยกย้าย
สับเปลีย่ นหมุนวียนงาน และการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� รวมถึงความสามารถการมอบหมายงาน และการพัฒนาทักษะการเป็นผูน้ ำ�
การมอบหมายงานในต่างประเทศให้พนักงานของกลุ่มฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ โดยเน้นการฝึกอบรมแบบระหว่างสายงาน
การอบรมแบบ Value Chain OJT เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ� ส�ำหรับความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
บริษัทฯ ได้น�ำระบบการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (ePMS) มาใช้กับทุกภูมิภาค เพื่อติดตาม
เป้าหมายการด�ำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงานเกี่ยวกับการท�ำงานภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ท�ำการส�ำรวจพนักงานเพื่อความเข้าใจในมุมมองของพนักงาน
ให้มากขึ้นและเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562
บริษทั ฯ พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมมากขึน้ ทัง้ ในส่วนของภาวะการเป็นผูน้ ำ� การจัดการอบรมด้านเทคนิค ควบคูไ่ ปกับการ
ฝึกอบรมด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการปฎิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
ยังได้เริ่มด�ำเนินการในส่วนของโปรแกรมการฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้กับพนักงานทั้งกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ มีการจัดการ
อบรมทั้งสิ้น 9 การอบรม ในส่วนการอบรมด้านเทคนิค และ 16 การอบรมในส่วนของการฝึกอบรมด้านการเป็นผู้น�ำ
และการจัดการ รวมทั้งมีการอบรมแบบออนไลน์ 11 การอบรม มีพนักงานเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,520 คน และ
คิดเป็นจ�ำนวนวันอบรม 1,297 วันอบรม
จ) วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก
บริษัทฯ ได้ปลูกฝังวัฒนธรรม RCL และ ATRCL ตลอดทั้งปี 2562 ด้วยการเริ่มด�ำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อป ATRCL
ทั่วเครือข่าย RCL รวมทั้งริเริ่มหลักสูตรเพื่อเพิ่มความผูกพันกับองค์กรเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้น
4.2 งานภูมิภาค

ก) ส�ำนักงานตามเขตภูมิศาสตร์
ส�ำหรับปี 2562 ส�ำนักงานเจนไนเปลี่ยนจากส�ำนักงานตัวแทนเป็นบริษัทร่วมทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
ดังนั้นจ�ำนวนส�ำนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้นเป็น 69 แห่ง
ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ
ในปี 2562 กลุม่ ฯ ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนเฉลีย่ ต่อหน่วย แม้วา่ ราคาน�ำ้ มันเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ผนวกกับการผนึกก�ำลัง
กับคูค่ า้ สัญญา ท�ำให้กลุม่ ฯ ประสบความส�ำเร็จในการบริหารควบคุมต้นทุนต่างๆ การเพิม่ ประสิทธิภาพเครือข่ายการบริการใน
ภูมภิ าคเอเชีย ทีเ่ ชือ่ มโยงจีนกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย และ RCL เริม่ ให้บริการเรือ Feeder โดยตรงจากสิงคโปร์, พอร์ต กลัง
ถึง โกลกาตา
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4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ

ต่อเนือ่ งจากปี 2561 ในปี 2562 เทคโนโลยีของโลกยังคงเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั เรือหลายบริษทั มีการปรับตัวและ
รับเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจและการบริการให้ดีขึ้น อาทิเช่น Blockchain ทาง RCL ก็ได้รับเอา
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการปรับปรุงระบบที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน
ในปี 2562 RCL IT ได้พัฒนาโครงการทางด้านระบบ IT หลายโครงการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โครงการ
ทีส่ ำ� คัญประกอบด้วยโครงการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลเพือ่ ยกระดับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
ที่อาจท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานขององค์กรได้ นอกจากนั้น RCL IT ได้พัฒนาโครงการในส่วนระบบความปลอดภัย
ที่เชื่อมต่อระบบกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดค่าใช้จ่าย
เพื่อการท�ำงานอย่างต่อเนื่องในการควบคุมค่าใช้จ่ายในสถานการที่มีการแข่งขันสูง RCL IT ได้พัฒนาโครงการหลาย
โครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นี้ เช่นโครงการ “Freight rate revision” ซึ่งในอดีตการเปลี่ยนค่าระวางในระบบค่อนข้างยุ่งยาก
และซับซ้อน ระบบใหม่นี้ท�ำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วและตอบสนองธุรกิจในทุกมิติ
ตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ RCL IT ได้พัฒนาระบบความปลอดภัยส�ำหรับการต่อเชื่อมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในปี 2562
เราได้มกี ารเชือ่ มต่อพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศจีน ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล เช่น ใบจองเรือ
(Shipping instruction) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสร้างความคล่องตัวแก่ลูกค้า นอกจากนั้น RCL IT ได้พัฒนาเวปไซค์
ขององค์กร ให้รองรับข้อมูลจ�ำเพาะในแต่พื้นที่ เช่น อินเดีย, จีน และ พื้นที่อื่นๆ
นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น RCL IT ได้มีการน�ำเทคโนโลยี big data analytics เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้มีมุมมองที่
มากขึ้นในส่วนของด้านการตลาด ลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจในด้านกลยุทธ์ สุดท้าย RCL IT ยังลงทุนในการพัฒนา
ในส่วนของระบบที่มีอยู่และน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อช่วยสนับสนุนองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4.4 การจัดการบริหารกองเรือ

ในปี 2562 แผนกบริหารกองเรือของ RCL ได้ด�ำเนินงานตามแผนงานได้อย่างส�ำเร็จดังนี้
ก) การฝึกอบรมให้กับนายประจ�ำเรือเรื่อง Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
ก่อนทีท่ ำ� การติดตัง้ ระบบ ECDIS ไม่วา่ จะติดตัง้ บนเรือล�ำใหม่หรือเรือทีม่ อี ยู่ ทางบริษทั ผูผ้ ลิตจะต้องท�ำการฝีกอบรม
นายเรือและลูกเรือเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ที่จะท�ำการติดตั้ง การฝึกอบรมนี้สามารถท�ำได้โดยตัวแทนของผู้ผลิตหรือผ่าน
ทางระบบคอมพิวเตอร์ (CBT) ในปี 2562 แผนกบริหารเรือยังคงจัดให้มีการอบรมนี้ให้กับนายประจ�ำเรือคนใหม่ที่ท�ำงานบน
เรือที่บริษัทมีอยู่และให้กับนายประเรือบนเรือที่ต่อใหม่ (ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่น)
ข) ระบบเก็บข้อมูล (เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะทางอากาศ)
ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ข้อมูลประจ�ำปีของเรือทีป่ ระกอบ
ระยะทางที่แล่น จ�ำนวนน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้และจ�ำนวนสินค้าที่บรรทุกจะต้องถูกส่งไปให้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(โดยอาจผ่านทางกรมเจ้าท่าหรือสถาบันตรวจเรือ) แผนกได้มีการบันทึกข้อมูลของเรือทุกล�ำและส่งรายงานไปยังสถาบัน
ตรวจเรือแล้ว หลังจากนั้นเรือทุกล�ำจะได้รับเอกสารรับรองที่ชื่อว่า Statement of Compliance ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
ค) การก�ำหนดค่าก�ำมะถันในน�้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่เกิน 0.50%) ในประเทศจีน
ในปี พ.ศ. 2562 เรือของบริษัททุกล�ำที่ปฏิบัติงานในน่านน�้ำของประเทศจีนสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยจะ
ไม่ประสบปัญหาใดๆ
ง) การติดตั้งระบบท�ำความสะอาดไอเสียจากอุปกรณ์บนเรือ
บริษัทได้ท�ำการติดตั้งระบบท�ำความสะอาดไอเสียนี้บนเรือใหม่ 2 ล�ำ และบนเรือที่มีอยู่ 2 ล�ำ
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จ) การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันน้อยลงในปี 2563
ข้อบังคับเรื่องการจ�ำกัดปริมาณก�ำมะถันในน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ถูกก�ำหนดไว้ในกฏข้อที่ 14 (ซัลเฟอร์อ๊อกไซด์และฝุ่น)
ของภาคผนวก 6 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ซึ่งก�ำหนดให้ค่าก�ำมะถันลดลงจาก 3.50%
เป็น 0.50% และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
แผนกบริหารกองเรือได้จัดท�ำแนวทางในการปฏิบัติเฉพาะล�ำให้แก่เรือ ชื่อว่า “Ship Implementation Plan” หรือ
SIP เพื่อให้แน่ใจว่าเรือสามารถเก็บและใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันที่น้อยลงได้ แนวทางในการปฏิบัติเฉพาะล�ำนี้
รวมถึงการท�ำความสะอาดถังน�้ำมันเชื้อเพลิง การแยกน�้ำมันและการจัดเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติ (treatment) กับ
น�้ำมันเชื้อเพลิง การดูแลสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การจัดหาน�้ำมันเชื้อเพลิงและการฝึกอบรมให้แก่ลูกเรือ
แผนกบริหารเรือได้ทำ� การล้างถังน�ำ้ มัน (ไม่วา่ โดยการล้างและเช็ดท�ำความสะอาดหรือโดยการเติมสารเคมี) ตัง้ แต่กลางปี 2562
จนกระทั่งส�ำเร็จก่อนปี 2563

แผนงานในปี 2563
ก) การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันน้อยลงในปี 2563
เรื่องดังกล่าวถือว่าว่าเป็นภาระที่หนักมากของเจ้าของเรือโดยเฉพาะในช่วงต้นของปี 2563 เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาลของประเทศที่เรือเข้าไปมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเรือที่เข้ามาในเขตท่าเรือนั้นได้บรรทุกน�ำ้ มันที่ถูกกฏหมายหรือไม่
ด้วยเหตุนี้แผนกบริหารเรือมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งและจะท�ำการฝึกอบรมนายเรือและลูกเรือเรื่องการเก็บตัวอย่าง
น�้ำมันเชื้อเพลิง การเก็บเอกสารและการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รัฐของแต่ละเมืองท่าได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่รัฐของแต่ละ
เมืองท่าสามารถขอเก็บตัวอย่างน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้บนเรือไปท�ำการตรวจสอบได้
ข) การติดตั้งระบบท�ำความสะอาดไอเสียจากอุปกรณ์บนเรือ
ในปี 2563 บริษัทต้องท�ำการติดตั้งระบบท�ำความสะอาดไอเสียจากอุปกรณ์บนเรือจ�ำนวน 4 ล�ำ
ค) ระบบท�ำความสะอาดไอเสียจากอุปกรณ์บนเรือ
ตามแผนด�ำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 บริษัทต้องท�ำการติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำอับเฉาของเรือจ�ำนวน 3 ล�ำ
ง) การบริหารความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการด้านความปลอดภัยขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศยอมรับว่าต้องท�ำการยกระดับความตระหนัก
เรื่องความเสี่ยงทางด้านคอมพิวเตอร์และจุดอ่อนต่างๆ เพื่อท�ำให้สภาพการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือ
มีความปลอดภัย (safe) และมีความมั่นคง (secure) ซึ่งขณะนี้ก�ำลังมีความเสี่ยงด้านนี้สูงมาก เจ้าของเรือและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ ควรรีบด�ำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมการเดินเรือได้รับผลกระทบด้านนี้
ตามข้อก�ำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเลระหว่าง
ประเทศ (Safety Management System) ต้องรวมถึงการจัดการประเมินความเสี่ยงทางด้านคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามข้อง
บังคับของ ISM Code ต้องมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันภัยด้านคอมพิวเตอร์นี้ไม่เกินการตรวจรับรองประจ�ำปี (annual
audit) ครัง้ แรกของการตรวจรับรองเพือ่ ออกใบประกาศนียบัตรให้กบั แผนกบริหารเรือ (Document of Compliance) หลังจาก
ปี 2563
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5. แผนงานในอนาคต
สหรัฐอเมริกาและจีนได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงการค้า “ระยะที่หนึ่ง” ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงใน
การด�ำเนินงานในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล ข้อควรระวังในแง่บวกทีแ่ สดงเมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจมหภาค ส่งสัญญาณ
ให้เห็นการเติบโตทางการค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกิจกรรมในตลาดเกิดใหม่ และประเทศก�ำลัง
พัฒนาซึ่งเป็นภูมิภาคที่ RCL ด�ำเนินงานอยู่ แม้ว่าจะมีความผันผวนในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงจากความตึงเครียดในทาง
ภูมศิ าสตร์การเมือง นโยบายการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมของจีน นโยบายการปกป้องของสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางการค้า และ
ต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำในปี 2563 RCL จะยังด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ควบคุมต้นทุน และ
มุ่งเน้นการวางแผนการเติบโตในปี 2563 กลุ่มฯ ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการค้าระดับภูมิภาคในเชิงบวก ในการ
วางกลยุทธ์ ปรับปรุงและขยายเครือข่ายของ RCL ให้ครอบคลุม เราจะยังคงปรับปรุงต้นทุนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
เพิม่ ความแข็งแกร่งในความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการจัดการด้านการค้า ขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองให้ถึงตามความต้องการของลูกค้า
คาดว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอันเนื่องมาจากอัตราค่าระวางที่ผันผวน และตัวขับเคลื่อนที่มีการน�ำเทคโนโลยี
ด้านดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลจะด�ำเนินต่อไปในปี 2563 อย่างไรก็ตาม RCL จะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ระมัดระวังและมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยปฏิบัติมา
กลุ่มฯ ยังคงจับตามองกลุ่มตลาดเฉพาะ และการเข้าไปพัฒนาท่าเรือส�ำคัญล�ำดับรอง ด้วยโอกาสการเติบโตและ
ความยืดหยุ่นของการบริหารกองเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของและเรือที่เช่ามา ทั้งนี้ กลุ่มฯ มีความมั่นใจในการแข่งขันด้านราคา
และความสามารถที่มีโอกาสในการเติบโต
กลุ่มฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ความส�ำเร็จของปีก่อนหน้าที่ท�ำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการบริหาร
งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และท�ำงานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรพันธมิตรที่คัดสรรอย่างดี
การท�ำงานร่วมกันภายนอกองค์กรนั้น หมายถึง การหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมเส้นทางการบริการในอนาคต
และเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อการประหยัดต่อขนาดในการด�ำเนินงานผ่านพื้นฐานโครงสร้างการแข่งขันด้านราคา
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลงไปถึงระดับ
ปฏิบตั )ิ และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินและจัดการความเสีย่ งในด้านต่างๆ
ของกลุ่มฯ
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ) รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) และรองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน คณะกรรมการย่อย
ชุดนี้ได้ระบุความเสี่ยงส�ำคัญ 3 ด้านที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ ได้แก่
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
ในฐานะที่กลุ่มฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลประเภทตู้ขนส่งสินค้า ทั้งประเภทกองเรือฟีดเดอร์ ที่ขนส่งสินค้า
ระหว่างเมืองท่าย่อยในภูมิภาคกับเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าของภูมิภาคให้แก่สายการเดินเรือหลักๆ
ของโลก และให้บริการสายการเดินเรือประเภทประจ�ำเส้นทางที่ให้บริการโดยใช้ตู้ขนส่งสินค้าของกลุ่มฯ เอง ความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจและผลประกอบการของกลุม่ ฯ จึงขึน้ อยูก่ บั เสถียรภาพของปริมาณการค้าระหว่างประเทศและปริมาณการค้าในภูมภิ าค
การถดถอยของเศรษฐกิจมหภาคและการลดลงของกิจกรรมการค้าในเมืองท่าต่างๆ ทีก่ ลุม่ ฯ ประกอบการอยูย่ อ่ มมีผลกระทบ
ต่อปริมาณการขนส่งสินค้าและกดดันอัตราค่าระวางให้ลดลง
ส�ำหรับปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากผลกระทบของสงครามการค้า
และปัญหาทางภูมิศาสตร์ทางการเมือง ถึงแม้ว่าการเติบโตยังคงสูงกว่าศักยภาพในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในเอเชีย
อินเดียและบริเวณรอบอ่าว
อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ ได้ท�ำงานอย่างหนักที่จะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้
ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ของกลุ่มฯ อาจกระท�ำได้เพียงในขอบเขตที่
จ�ำกัดในสภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่ำและตลาดการค้ามีความผันผวน กลุ่มฯ คงแสวงหาช่องทางที่จะปรับปรุงและรักษา
ส่วนแบ่งตลาดที่มี รวมทั้งโอกาสการค้าในตลาดใหม่ๆ กลุ่มฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 ภาวะตลาด SOC หดตัว
ด้วยการบริการระยะไกลโดยตรงไปยังท่าเรือเอเชียมากขึ้น และมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวเชิงรุกมากขึ้นในการค้า
ภายในเอเชียจากผู้ประกอบการการเดินเรือสายใหญ่ๆ ความต้องการใช้บริการ SOC ลดลงทุกปี ความบริการด้าน SOC
ล้นตลาดยังเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราค่าระวางเรือของ SOC นี่จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงส�ำหรับผลตอบแทนจากการลงทุน
ในส่วนของบริการรับส่งสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจ SOC เป็นอย่างมาก
1.3 ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
สภาวะตลาดที่ไม่ปกติ เช่น การลดลงอย่างมากของกิจกรรมการค้าโลกและในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้ความต้องการและ
ปริมาณขนส่งสินค้าลดลงอย่างรุนแรง การขาดสมดุลของปริมาณสินค้าในภาคส่งออกและน�ำเข้าในแต่ละประเทศก็เป็น
ความเสี่ยงของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล ในสภาพแวดล้อมที่ไม่อ�ำนวยเมื่อตลาดการขนส่งขาดสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทาน ประกอบกับมีก�ำลังขนส่งส่วนเกินในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจ�ำต้องปรับลดอัตราค่าระวาง และ
เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือหลัก และในกลุ่มผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์
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ทั้งหมดนี้ได้บีบให้ผู้ประกอบการจ�ำต้องรับอัตราก�ำไรที่ต�่ำลง นอกจากการแข่งขันทางด้านอัตราค่าระวางที่ต�่ำแล้ว กลุ่มฯ
จ�ำเป็นต้องบริหารความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของตูส้ นิ ค้าตามเมืองท่าในเครือข่ายบริการ ให้มตี น้ ทุนท�ำการทีต่ ำ่� สุด
กลุ่มฯ ตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ และได้ด�ำเนินมาตรการหลายประการเพื่อลดความเสี่ยง การติดตามและควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จา่ ยอย่างเข้มงวดยังคงเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจว่ากลุม่ ฯสามารถสร้างผลก�ำไร และฐานการประกอบ
การที่มั่นคงส�ำหรับการขยายงานในอนาคต
1.4 มาตรการ IMO 2020 ส่งผลกระทบต่อต้นทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการบังคับใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา คาดว่าจะเพิ่มต้นทุนน�้ำมัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 30-40 ในส่วนของค่าเชื้อเพลิงของผู้ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในปี 2563 ซึ่งจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่
ส�ำหรับผู้ให้บริการที่จะเพิ่มอัตราค่าระวางเรือและค่าธรรมเนียมน�้ำมันในปี 2563
ราคาน�้ำมันที่ลดลงป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล เนื่องจากน�้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นต้นทุนการด�ำเนินงานที่มีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการขนส่งโดยรวม ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางทะเลใช้วิธีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคาน�้ำมัน (Bunker Surcharge) จากลูกค้าผู้ใช้บริการ
เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนด�ำเนินงานของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน�้ำมันเพิ่มจ�ำต้องพิจารณา
สภาวะแวดล้อมทางการตลาดประกอบด้วยเช่นกัน
ในส่วนของราคาน�้ำมัน ทางกลุ่มฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการท�ำสัญญาซื้อน�้ำมันไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่ไม่เกินกว่า
ที่ได้ก�ำหนดในนโยบายของกลุ่มฯ นโยบายการซื้อน�้ำมันล่วงหน้าผสมผสานกับการซื้อน�้ำมัน ณ ราคาตลาดปัจจุบันท�ำให้
ต้นทุนราคาน�้ำมันของกลุ่มฯ ลดความผันผวนลง
Scrubber ติดตั้งเพิ่มในเรือของเราเป็นหนึ่งในมาตรการที่ใช้เป็นหลักในการลดการใช้น�้ำมันก�ำมะถันต�่ำ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการประหยัดน�้ำมัน ในขณะเดียวกันก็อิงกับเกณฑ์การปรับปรุงเพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือ ทีมปฏิบัติการเรือของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าเทียบท่าเรือในระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีที่ท�ำได้
เพื่อให้เรือแล่นในความเร็วที่ประหยัดน�้ำมันทึ่สุด เป็นผลให้มีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง

2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้ของกลุ่มฯ ผูกอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ผ่านกลไกการก�ำหนดอัตราค่าระวาง เป็นจ�ำนวนเงินในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ ในขณะที่รายได้จากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือในสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าขนถ่าย
สินค้าตามจ�ำนวนเทียบเท่าของอัตราค่าระวางทีก่ ำ� หนดไว้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ต้นทุนด�ำเนินการส่วนใหญ่จา่ ยเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ และสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าหลัก (เช่น สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสิงคโปร์)
ในขณะที่เรายังถูกตรึงไว้ด้วยกลไกการก�ำหนดราคา กระแสเงินสดของกลุ่มในปี 2562 ได้รับผลกระทบเล็กน้อย
จากการแข็งค่าของสกุลเงินประมาณร้อยละ 6 ในสกุลเงินท้องถิ่นของเมืองท่าขนถ่ายสินค้าส�ำคัญ (เช่นเงินบาท) อย่างไร
ก็ตาม ความเสีย่ งจากความผันผวนของค่าเงิน ไม่ได้มผี ลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน เนือ่ งจาก
สินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ คือเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ มีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งด้านสินเชื่อของกลุ่มฯ
และสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นผลกระทบการทางบัญชีบางส่วน กลุ่มฯ สามารถจัดการ
ในส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี
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2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มฯ ในการขอสินเชื่อเพื่อการซื้อเรือ กลุ่มฯ ของเรามีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน กลุ่มฯ ได้ท�ำสัญญาระยะยาวบางส่วนในการคงระดับอัตรา
ดอกเบี้ยให้คงที่มาตั้งแต่ปี 2558
กลุ่มฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ณ สิ้นปี 2562 รวมเป็นจ�ำนวน 4.5 พันล้านบาท สัดส่วนสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 20 หรือจ�ำนวน 838 ล้านบาทของเงินกู้ยืมรวม
2.3 ความเสี่ยงทางด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก
ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเติบโต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัวสูงขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่าเรือก็จะลดต�่ำลง
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล
และการจัดหาแหล่งเงินทุน อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้รับ
ความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
การด�ำเนินงานด้านความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองเรือของ RCL
3.1 ความปลอดภัย และความเสี่ยงในการเดินเรือ
ทางบริษัท RCL มีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อความปลอดภัยทางทะเล เพื่อที่จะดูแลชีวิต สุขภาพของคนประจ�ำเรือ และทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งป้องกันมลภาวะ
ทางทะเล บริษัท RCL มีอุปกรณ์ และเครื่องมือ ตลอดจนวิธีการที่จะประเมินและวินิจฉัยเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตระเตรียมบุคลากรในทุกๆ ส่วน ทั้งทางเรือและทางบก เพื่อให้มีวิธีที่เหมาะสมที่จะลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งและมาตรการด้านความปลอดภัย ทางบริษทั ได้จดั ตัง้ ระบบความปลอดภัยส�ำหรับผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
งานบนเรือ และปกป้องสิ่งแวดล้อมตามข้อปฏิบัติสากลเพื่อความปลอดภัยในการท�ำงานบนเรือ (Code of Safe Working
Practices for Merchant Seaman) และยังมีแนวทางปฏิบัติสากลที่ดีอื่นๆ ในธุรกิจการขนส่งทางทะเล ทางบริษัทได้น�ำมา
ปฏิบัติด้วย บริษัทได้ระบุกลุ่มความเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนประจ�ำเรือ และสิ่งแวดล้อม
โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้
การเดินเรือ (การโดนกันของเรือ) - ข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการโดนกันของเรือที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ (Intra-Asia)
เป็นสิ่งที่คาดการณ์ ได้ยาก เนื่องจากมีการจราจรที่หนาแน่น และยังมีสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยเฉพาะในเมืองท่าที่มีขนาด
ใหญ่อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงนี้
การบาดเจ็บของลูกเรือ - ถึงแม้บนเรือจะมีวิธีการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยโดยมีเป้าหมายที่จะลด หรือไม่ให้เกิด
ความเสีย่ งทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บอย่างดีแล้ว แต่ยงั คงมีการรายงานเหตุการณ์ทลี่ กู เรือได้รบั อุบตั เิ หตุ ซึง่ ท�ำให้เกิดความล่าช้า
ในการท�ำงาน
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RCL จึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อสร้างการป้องกันที่เหมาะสมมากขึ้น รวมถึงทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ RCL ยังมีการฝึกอบรมภายในองค์กร และฝึกอบรมภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรทางบกด้วย เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
3.2 การด�ำเนินการ BWM Convention
การปฏิบตั ติ ามกฎสากลเพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ ถ่วงเรือในถังอับเฉา มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนต่อสิง่ แวดล้อมทางทะเล
ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์บ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือในถังอับเฉาที่อยู่บนมหาสมุทรเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายของแพลงก์ตอนที่มาจาก
ทะเลหนึ่งไปยังอีกทะเลหนึ่ง เนื่องจากการใช้น�้ำทะเลเป็นน�้ำถ่วงเรือบนเรือ โดยกฎสากลนี้เรือมากกว่า 60,000 ล�ำ จะต้อง
ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำถ่วงเรือ (Ballast Water Treatment System) ในปีนี้จนแล้วเสร็จภายในปี 2567 ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
บนเรือต้องได้รับการอนุญาตจาก IMO ก่อน
3.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากโจรสลัด
ช่องแคบมะละกาเป็นเส้นทางส�ำคัญทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดีย กับทะเลจีน ซึ่งมีเรือส่งสินค้าเป็น
จ�ำนวนมาก และเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างพอร์ตในเอเชียตะวันออก กับทวีปยุโรป ผ่านทางคลองสุเอซ และยังมีประเทศที่
ส่งออกน�้ำมันที่ตั้งอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ช่องแคบมะละกาเป็นพื้นที่แคบ มีเกาะ และแม่น�้ำอยู่มากมาย ท�ำให้ง่ายต่อการซ่อนตัว
ของโจรสลัด เพือ่ ความปลอดภัยส�ำหรับเรือทีเ่ ดินทางในช่องแคบมะละกา จึงมีการร่วมมือพยุหภาคีในการลาดตระเวนระหว่าง
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขจัดโจรสลัดออกไปจาก
ภูมปิ ระเทศนี้ ก่อนทีจ่ ะมีการเดินเรือเข้าสูพ่ นื้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น ช่องแคบมะละกา ทางกัปตัน และลูกเรือต้องปฏิบตั ติ าม
ค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมที่จะน�ำเรือผ่าน โดยรายงานบริษัทให้ทราบเพื่อให้มีการเตรียมการ และการปฏิบัติที่
เหมาะสม
3.4 ความเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการเสื่อมสภาพ และความเสียหายต่อเครื่องจักรบนเรือ
เนือ่ งจากกฎ IMO 2020 ประกาศให้มกี ารเปลีย่ นการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ คี า่ ก�ำมะถันต�ำ่ ซึง่ การใช้นำ�้ มันชนิดนีท้ างด้าน
เทคนิคจะต้องมีการลดปริมาณของน�้ำมันหล่อลื่นในกระบอกสูบลง ทั้งนี้อาจท�ำให้เกิดการสึกกร่อนของลูกสูบ แหวนลูกสูบ
และอุปกรณ์อื่นใดของเครื่องจักรใหญ่ และเครื่องจักรเสริม ฝ่ายบริหารจัดการได้มีการพัฒนา และด�ำเนินการตามขั้นตอน
ที่เรียกว่า “Ship Implementation Plan” เพื่อลดผลกระทบจากการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าก�ำมะถันต�่ำ รวมทั้งคอยสังเกต
รายงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และยังฝึกอบรมลูกเรือเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของอุปกรณ์ต่างๆ
3.5 กลยุทธ์ในการประหยัดน�้ำมัน
RCL จะจัดการกองเรือให้วิ่งในความเร็วที่เหมาะสมที่สุดที่จะรักษาตารางการเดินเรือ และประหยัดน�้ำมัน รวมทั้งถ้า
สถานการณ์อำ� นวยก็จะวิ่งด้วยความเร็วต�่ำที่สุด หรือถ้ายังไม่มีความต้องการทางการตลาดเราก็จะหยุดวิ่งเรือในเที่ยวเรือนั้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดน�้ำมัน
3.6 กลยุทธ์ในการลดเวลาการเทียบท่า
หลายท่าเรือหลักในเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นท่าเรือที่ RCL ใช้บริการอยู่ในโครงข่ายการบริการของ RCL เช่น จีน
สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเลซีย ซึ่งจะมีปริมาณของเรือเป็นจ�ำนวนมากในทุกๆ วัน ทาง RCL จึงมีขั้นตอนมาตราฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรับมือกับความเสี่ยงของการเผชิญกับความหนาแน่นของท่าเรือดังกล่าว โดยจะมีการเตรียมแผนการ
ยกขนสินค้าที่ท่าเรือนั้นล่วงหน้า โดยจะวางแผนการยกขนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่จะสามารถใช้เครนในการปฏิบัติงาน
ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการติดต่อประสานงานและการร่วมมือจากทั้งคนประจ�ำเรือ พนักงานในเครือข่าย RCL จาก Head
Quarter, Location ร่วมกับพนักงานในท่าเรือนัน้ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้เวลาปฏิบตั กิ ารสินค้าในท่าเรือนัน้ ๆ ลดลงอย่างมีประสิทธิผล
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ Shipper-Owned Container (SOC),
Carrier-Owned Container (COC) และ การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายที่ครอบคลุม
เส้นทางหลักทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง

ผลการด�ำเนินงาน
อุปสงค์ของตลาดการขนส่งตู้สินค้าขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2562 ในขณะที่อุปทานการเติบโตของก�ำลังการผลิตสุทธิ
อยู่ที่ร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตามการเติบโตของอุปทานลดลงในส่วนของเรือขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเรือขนาดใหญ่หลายล�ำ
ถูกส่งไปยังอูต่ อ่ เรือเพือ่ ท�ำการติดตัง้ scrubber ความแตกต่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานจึงลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับเรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,500 teus แต่ไม่ใช่ส�ำหรับขนาดที่ต�่ำกว่า 5,500 ด้วยการขาดแคลนเรือขนาดใหญ่
อัตราการเช่าเรือจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
การเพิ่มขึ้นของค่าเช่าเรือในช่วงปีหลังของปี 2562 มีผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจเดินเรือ ดังนั้นกลุ่มฯ มุ่งเน้นให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุน การปรับเส้นทางการเดินเรือและการจัดสรรพืน้ ทีบ่ รรทุกสินค้าบนเรือ การด�ำเนินการ
เหล่านี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานเป็นบวกในปีนี้
ในปี 2562 ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท SOC อยู่ที่จ�ำนวน 0.91 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2561 ในขณะที่
ยอดขนส่งของธุรกิจประเภท COC อยู่ที่จ�ำนวน 1.27 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2561 กลุ่มฯ มียอดขนส่งตู้สินค้า
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อยู่ที่จ�ำนวน 2.18 ล้านทีอียู โดยมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 126 ในปี 2562
แม้ว่าปริมาณการขนส่งตู้สินค้ามีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือ 16,531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
ซึ่งมีรายได้จากการเดินเรือ 17,181* ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตกต�่ำของค่าระวางเรือ ส่งผลให้รายได้รวมในปี 2562
เท่ากับ 16,709 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมจ�ำนวน 17,481* ล้านบาทในปี 2561
ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ ใช้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 กลุ่มฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจ�ำนวน 40.3 ล้านบาท
เทียบกับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 74.0 ล้านบาทในปี 2561
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

Total Liftings
1.75

1.78

1.90

Capacity Utilization

Yoy 3%
2.18
2.11

124%

Yoy 2%
126%
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115%
108%

2558

2559

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2561 จ�ำนวน 2,110,899 ทีอียู

Vietnam
7.2%

Colombo
1.9%
Cambodia
2.5%
Bangladesh
0.0%

INDIA
9.8%
INDONESIA
5.8 %
Japan
0.1%
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PRC
18.5%

Korea
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Middle East
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Philippines
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Japan
0.1%
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17.1%
PRC
17.6%

ยอดขนส่งตู้สินค้ารวม ในปี 2562 จ�ำนวน 2,183,995 ทีอียู

Korea
0.4%
Malaysia
8.7%
Maldives
0.1%
Middle East
1.9%
Myanmar
2.5%
Pakistan
0.0%
Philippines
4.4%
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมของธุรกิจ

SOC Liftings

SOC

'000 TEUs

Yoy

5%

1,400
1,200
1,000
800
600

797

2558

733

2559

792

2560

869

913

2561

2562

COC Liftings

COC

'000 TEUs

Yoy

1,400
1,200
1,000

955

1,049

2%

1,242

1,271

2561

2562

1,110

800
600

2558

2559

2560

อัตราค่าระวาง
ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ความผันผวนของอัตราค่าระวางเป็นผลจากอุปสงค์ทางธุรกิจและอุปทานของก�ำลัง
บรรทุก นอกจากนี้อัตราค่าระวางในเส้นทางเดินเรือแต่ละสายภายในภูมิภาคเอเชียก็ยังขึ้นกับเป้าหมายธุรกิจของสาย
การเดินเรือแต่ละสาย สายการเดินเรือมีมมุ มองด้านการค้าทีต่ ่างกัน ขึน้ กับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสาย
จะให้ความใส่ใจกับเส้นทางระหว่างสองท่าเรือเป็นส�ำคัญ สายการเดินเรืออื่นอาจมองเป็นเรื่องรอง และสายเดินเรือบางสาย
อาจใช้เส้นทางดังกล่าวส�ำหรับปรับก�ำลังบรรทุกและลดจ�ำนวนตู้เปล่า ต่างมุมมองย่อมมีผลต่อการก�ำหนดอัตราค่าระวาง
ที่แตกต่างกัน
นอกจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์ - อุปทาน การก�ำหนดอัตราค่าระวางเป็นไปตามหลักการประหยัดจากขนาด
การคาดการณ์สภาวะของตลาด และกลยุทธ์ในการบริหารก�ำลังบรรทุกของสายการเดินเรือขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกระจายเรือเข้ามาในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ประกอบกับการน�ำเรือต่อสร้างใหม่
เข้าประจ�ำการ
ด้วยสงครามการค้าของจีน - สหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ผลิตจ�ำนวนมากย้ายฐานการผลิตจากจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเวลาเดียวกันผู้ให้บริการหลายรายได้เสนอค่าระวางราคาพิเศษส�ำหรับการขนส่งในตลาดเอเชีย ท�ำให้อัตราค่าระวางลดลง
ค่อนข้างมาก อัตราค่าระวางเรือส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 แม้ว่าค่าระวางจะเพิ่มขึ้นใน
เส้นทางการเรือของตลาดอินเดียและตะวันออกกลางในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 แต่เมื่อเทียบกับอัตราค่าระวางที่ลดลง
อย่างมากจากเหตุข้างต้น ต้นอัตราค่าระวางเรือของ RCL ในปี 2562 ก็ยังต�่ำกว่า

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ
ในปี 2562 อัตราค่าระวางเฉลีย่ ส�ำหรับปีอยูท่ ่ี 243 เหรียญสหรัฐ ต่อทีอยี ู เมือ่ เทียบกับ 252 เหรียญสหรัฐ ต่อทีอยี ู ในปี 2561
260

252
243

USD / TEU

240
220
200

198

180

166

174

160
140

2558

2559

2560

2561*

2562

ปี 2560
174
158
9%

ปี 2561*
252
245
3%

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ความสามารถในการสร้างก�ำไร
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ปี 2558
198
182
8%

ปี 2559
166
170
-2%

ปี 2562
243
235
3%

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ในปี 2562 อัตราค่าระวางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 238 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู ในไตรมาสที่ 1 มาอยู่ที่ 245 เหรียญ
สหรัฐต่อที่อียู ในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 3 อัตราค่าระวางตกลงมาอยู่ที่ 234 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู แต่ในไตรมาสที่ 4
อัตราค่าระวางได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึง 257 เหรียญสหรัฐต่อทีอียู
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู
รายได้ค่าระวางเฉลี่ย
ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ย
ก�ำไรขั้นต้น

ไตรมาสที่
1/2562
238
225
5%

ไตรมาสที่
2/2562
245
230
6%

ไตรมาสทิ่
3/2562
234
237
-2%

ไตรมาสที่
4/2562
257
247
4%

ปี 2562
243
235
3%
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ถึงแม้ปริมาณการขนส่งตู้สินค้า มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2562 แต่ต้นทุนในการด�ำเนินงานลดลงจาก 16.71* พันล้านบาท
ในปี 2561 เป็น 15.95 พันล้านบาท ในปี 2562
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

EPS (Baht)

Net Profit (Baht)
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442

0.50

0.64

0.53

0.00

0
(500)
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(1000)

(0.50)
(493)

(0.43)

(1.00)

(0.59)
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(1500)

(1375)

2558

2559

(1.66)

(2.00)

2560

2561

2562

2558

2559

2560

2561

2562

ในปี 2562 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 492 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 358 ล้านบาท ในปี 2561
กลุ่มฯ มีผลขาดทุน 0.59 บาทต่อหุ้น ในปี 2562 เทียบกับผลขาดทุน 0.43 บาทต่อหุ้นในปี 2561

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 17.0 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 7.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 12
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 1,285 ล้านบาท เทียบกับกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน
1,262 ล้านบาทในปีกอ่ นหน้า ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2562 กลุม่ ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 1.1 พันล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ�ำนวน 1.2 พันล้านบาท
ในปี 2562 กลุม่ ฯ มีกำ� ไรรวมก่อนหักค่าใช้จา่ ยประเภท ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของทรัพย์สนิ
หรือ EBITDA เท่ากับ 1,318.1 ล้านบาท เทียบกับ EBITDA จ�ำนวน 1,470.4 ล้านบาท ในปี 2561
การค�ำนวณ EBITDA
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/ ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
หัก โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน/
รายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
หัก (ก�ำไร)/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
บวก ดอกเบี้ยจ่าย
EBIT
บวก ค่าตัดจ�ำหน่าย
บวก ค่าเสื่อมราคา
EBITDA

2562
(482.2)
36.3
-

2561
(348.6)
49.9
(73.2)

7.3
324.8
(113.8)
1,431.9
1,318.1

1.7
249.5
(120.6)
1,591.0
1,470.4
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ในปีทผี่ า่ นมา ปัญหาความผันผวนของค่าเงินบาทเมือ่ เทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไม่ได้สง่ ผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อกลุม่ ฯ
อันเนือ่ งมาจากกลุม่ ฯ ก�ำหนดอัตราค่าระวางการขนส่งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และลูกค้าช�ำระด้วยสกุลเงินท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่า
เทียบเท่ากับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น การป้องกันความเสี่ยงสกุลเงินต่างประเทศจากการจับคู่สกุลเงินของกระแสรายได้
(เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐ) กับสกุลเงินหนี้ กลไกนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มฯ สามารถจัดการความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน นอกจากนั้น เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของกระแสเงินสดรับ
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าจ�ำนวน 1.1 พันล้านบาท ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2562 มี
จ�ำนวน 1.9 พันล้านบาท ลดลงจากจ�ำนวน 2.3 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า จ�ำนวนเงินสดและลูกหนี้การค้ามีจ�ำนวนรวมกัน
3.1 พันล้านบาท หรือร้อยละ 82.84 ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด มีจ�ำนวน 4.32 พันล้านบาท ในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด
ในปี 2561 จ�ำนวน 3.71 พันล้านบาท
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนมีอัตราร้อยละ 78.24 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายการส่วนใหญ่เป็นเรือเดินสมุทรและตู้ขนส่ง
สินค้า ที่มีมูลค่า 12.5 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2562

โครงสร้างเงินทุน
ณ สิน้ ปี 2562 หนีส้ นิ ทัง้ หมดมีจำ� นวน 9.6 พันล้านบาท เมือ่ เทียบกับจ�ำนวน 9.9 พันล้านบาทในปี 2561 ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ลดลงร้อยละ 11.93 จาก 8.4 พันล้านบาทในปี 2561 เป็น 7.4 พันล้านบาทในปี 2562 โดยจ�ำนวน 509 ล้านบาทเกิดจาก
ผลกระทบการแปลงค่างบการเงินจากเหรียญสหรัฐฯ มาเป็นเงินบาท สัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 1.18 ต่อ 1
ในปี 2561 เป็น 1.30 ต่อ 1 ในปี 2562 หนีส้ นิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากเงินกูย้ มื เพิม่ เติมส�ำหรับเรือใหม่และการติดตัง้ scrubber
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 มีนาคม 2562
อันดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
กลุ่มบริษัท โงวฮก จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
นายธีระชัย กีรติเตชากร
นายธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ�ำกัด
นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำ�กัด
นางสาวฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นางมยุรี วงศ์แก้วเจริญ

จ�ำนวนหุ้น
387,770,337
70,871,050
23,650,000
20,484,400
20,000,000
10,855,900
10,600,060
9,600,000
8,484,547
8,300,000

%
46.80%
8.55%
2.85%
2.47%
2.41%
1.31%
1.28%
1.15%
1.02%
1.00%

1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัท ดังต่อไปนี้
บริษัท โงวฮก จำ�กัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จำ�กัด
บริษัท สินธนโชติ จำ�กัด

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
25.20
18.50
2.95
0.15

ดำ�เนินธุรกิจ
เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตู้สินค้า

2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก จ�ำกัด มีดังนี้
กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

จ�ำนวนหุ้น
26,167
24,968
12,973
11,855
6,462

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
26.17
24.97
12.97
11.86
6.46
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3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีดังนี้
กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

จ�ำนวนหุ้น
261,670
249,680
129,730
118,550
64,620

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
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
กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

จ�ำนวนหุ้น
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 เอเยนซี่ จ�ำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)
5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด มีดังนี้
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จำ�กัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จำ�กัด

จ�ำนวนหุ้น
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 2562 จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
นายจ�ำลอง อติกุล 			
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ 			
กรรมการผู้จัดการ
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด 		
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายกัว ฮอค เอง 			
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเทพ ตระนันทสิน 		
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายชาลี ชู 				
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 		
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล 			
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม 		
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
ทั้งนี้ กรรมการที่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ หรือ นายจ�ำลอง อติกุล หรือ นายสุเทพ
ตระนันทสิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
อ�ำนาจด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
(ก) ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแล ให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอ�ำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ
(ง) มีอ�ำนาจกระท�ำให้ได้มา ซื้อ ขาย จ�ำนอง จ�ำน�ำ ก่อภาระผูกพันแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
วัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอ�ำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี
(จ) กรรมการอาจให้การค�้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค�้ำประกันในนามของบริษัทก็ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของบริษัท
(ฉ) มีอ�ำนาจเข้าท�ำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใดๆ ก็ได้
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระท�ำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง จ�ำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
ที่พ้นจากต�ำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และ
ธรรมาภิบาล โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” ไว้ (โปรดดูรายงานการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ) และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 		
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล 		
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม 		
กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตร คือ
(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
(ข) สอบทานระบบการควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
(ค) สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(ง) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
(จ) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉ) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง แต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดท�ำรายงาน
แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจ�ำปี โดยนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูม้ คี วามรูท้ างด้านบัญชี และมีประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน 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 และผู้บริหาร
ระดับสูง, ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ, เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงาน
ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่
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(ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) ด้านธรรมาภิบาล : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้
แก่กิจการที่ยั่งยืน, ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน, เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล, สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร, ส่งเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ, ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม,
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล, สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
4. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 			
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 		
รองกรรมการผู้จัดการ
				
(บัญชีและการเงินกลุ่ม และสารสนเทศกลุ่ม)
นางสุพร อ�ำนวยพรรณ 		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
				
(บริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม และการจัดการกระบวนการธุรกิจ)
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ 		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
				
(งานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้อ�ำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม)
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) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ ทาง
ด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของผู้จัดการใหญ่
(ช) คณะจัดการกลุม่ บริษทั ฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม และภักดี
ต่อองค์กร
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คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
สายงาน ดังนี้
นายสุเทพ ตระนันทสิน 		
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู 			
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล 		
รองกรรมการผู้จัดการ
				
(บัญชีและการเงินกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ�ำไตรมาสทุกครั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง
เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rclgroup.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรสมควรพอที่จะกระท�ำเช่นนั้น เมื่อได้จ่าย
เงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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รายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น จึงมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) รวมถึงแนวทาง
การประพฤติปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารให้บคุ คลภายนอก
และพนักงานในองค์กรรับทราบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาล ปี 2561 ได้มีการเพิ่มบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล
ให้แก่คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อ เป็น คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
• ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
• ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
• เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
• ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
• รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
จากการที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญด้านธรรมาภิบาลมากขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน CGR ปี 2562
ในระดับคะแนน “ดีมาก” (สี่ดาว) จากเดิมในปี 2561 ที่ได้ระดับคะแนน “ดี” (สามดาว)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ
ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำรงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความเป็นธรรม
ในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่าน
การประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ และได้ก�ำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การก�ำหนดวันประชุม วันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงการลงประกาศค�ำบอกกล่าวเรียก
ประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ�ำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนปฏิบตั บิ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
บริษัทฯ จัดส่งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อน
การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)
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ในค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายงานประจ�ำปีในรูปแบบ QR Code หนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก./ ข. / และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น
หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งใน 3 คนที่บริษัทฯ ก�ำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ น�ำเสนอ
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ แต่ละวาระเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียม
ในการพิจารณาลงมติ บริษทั ฯ จัดส่งรายชือ่ และประวัตกิ รรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการ
ที่เสนอกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
• ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดบุคลากรอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร และใช้โปรแกรมการลงทะเบียน รวมถึงนับคะแนนเสียง
ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ
ด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงล�ำดับตามวาระที่ระบุไว้ในค�ำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร
ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจ�ำกัดสิทธิ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเต็มที่
ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับการลงคะแนนเสียง
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบทันที โดยระบุจ�ำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรายบุคคล
• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดท�ำและน�ำส่งมติที่ประชุมและรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา
ที่ก�ำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร
รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
บริษัทฯ จัดท�ำแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ
กรรมการบริษัทฯ ทุกคน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความส�ำคัญต่อการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ไร้อคติ
บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในเรือ่ ง “การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน” โดยผ่านกระบวนการอนุมตั ทิ ี่โปร่งใส โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
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ของบริษทั ฯ เสมือนการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการทีต่ อ้ งเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี หัวข้อ
“รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และก�ำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และ
ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พนักงาน สังคมส่วนรวม
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณของพนักงาน และข้อก�ำหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่
ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่า
บริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่งดงามอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า: ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.rclgroup.com) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ
ตารางเดินเรือในเครือข่าย รายละเอียดขนาดตูส้ นิ ค้า การขนส่งสินค้า oversized การขนส่งสินค้าอันตราย
บริการ e-services ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่
เรือออกและเรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
• สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทัง้ ค่าระวางเรือและรายละเอียดอืน่ ๆ จากตัวแทนในเมืองท่าทีล่ กู ค้าใช้บริการ
• บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ
เข้าเทียบท่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เจ้าหนี:้ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อตกลงและสัญญากูย้ มื ทีก่ ระท�ำไว้กบั เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเคร่งครัด และรายงานผล
การประกอบการอย่างสม�่ำเสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ: บริษทั ฯ ด�ำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้าและลูกค้าที่ใช้
บริการ
พนักงาน: บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงานที่ดีร่วมกันโดยก�ำหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อ หรือ
ATRCL ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการท�ำงาน ดังนี้
1. รับผิดชอบในงาน (Accountability)
2. ท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. มุ่งผลลัพธ์ (Results Orientation)
4. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร) (Customer Focus)
5. ภาวะผู้น�ำที่มีคุณธรรม (Leadership with Integrity)
จะเห็นว่าการทีพ่ นักงานมีภาวะผูน้ ำ� อย่างเดียวไม่เพียงพอ โดยต้องมีคณ
ุ ธรรม ธรรมาภิบาลควบคูด่ ว้ ย บริษทั ฯ ตระหนัก
และปลูกฝังพนักงานให้มีภาวะผู้น�ำควบคู่ธรรมาภิบาล ดังค่านิยมองค์กรข้อที่ 5 “ภาวะผู้น�ำที่มีคุณธรรม”
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร ดังแสดงไว้ใน “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.rclgroup.com เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบทั่วกัน
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เพื่อยกระดับการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ก�ำหนดจริยธรรมธุรกิจดังนี้
จริยธรรมธุรกิจ
1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. ให้มีการพัฒนาระบบการท�ำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น�ำไปแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ท�ำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ เสนอแนะความคิดเห็นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ด้วยความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานเพื่อ
ความก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการ
โลจิสติคส์ แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักจรรยาบรรณของพนักงาน (Employee Code of Conduct)
เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักจรรยาบรรณของพนักงานจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติต่อ RCL
2. การน�ำชื่อ “RCL” ไปใช้
3. ค่านิยมหลักส่วนบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5. ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง คู่ค้า และผู้จัดหา
6. การคุกคามทางเพศ การกระท�ำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและสถานที่ท�ำงาน
7. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
8. การใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
9. สิ่งแวดล้อมและสังคม
10. ความเป็นส่วนตัว
11. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
12. การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิด
บริษทั ฯ เปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับหลักจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.rclgroup.com
ไว้ในหัวข้อ “About / Group Policy”
การส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ผลตอบแทน และการพัฒนา
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงานในฐานะเป็นทรัพยากรส�ำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ส่งเสริมระบบ
การบริหารและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรม
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ภายนอกตามสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงด้าน
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนต�ำแหน่งงานเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสก้าวหน้า เลื่อนต�ำแหน่ง และให้
ผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
การท�ำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
สวัสดิการพนักงานและสันทนาการ
ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประกันอุบตั ิเหตุ และการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณา
ให้เงินรางวัลประจ�ำปีตามผลงาน และให้รางวัลการท�ำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มี กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีส�ำหรับพนักงานทุกระดับ จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี และการจัด
กิจกรรมที่เน้นการออกก�ำลังกายให้กับพนักงาน เช่น โยคะ แบดมินตัน และอื่นๆ
สังคมส่วนรวมและสิง่ แวดล้อม : บริษทั ก�ำหนดไว้เป็นหนึง่ ในหลักจรรยาบรรณของพนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมและสังคม
และบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของสังคมส่วนรวม การให้โอกาสและการพัฒนาชุมชนในสังคมส่วนรวม โดยในปีที่
ผ่านมาบริษัทด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้
กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562
1. เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของ RCL คุณทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาค ปฏิบัติการ
และพัฒนาธุรกิจกลุม่ ) มอบเครือ่ งวัดความดันแบบสอดแขนและเครือ่ งผลิตอ๊อกซิเจน 10 ลิตร ให้แก่ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เป็นหนึ่งในโครงการ CSR เพื่อสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้
บริษัทฯ ให้มีสุขภาพและอนามัยที่ดี
2. บริษัทฯ มอบเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่
เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ
3. บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อการจัดท�ำโครงการประเมิน
ระบบการจัดท�ำประกาศนียบัตรของผู้ท�ำการในเรือของประเทศไทย ภายใต้ Regulation 1/8 ของอนุสัญญา STCW
ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละปีก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท http://www.rclgroup.com ในหัวข้อ
“News / Event”
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการด�ำเนินงานอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
โปร่งใส ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com อีกทางหนึ่งด้วย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งประจ�ำอยู่ที่ส�ำนักงานในกรุงเทพ (นางสุพร อ�ำนวยพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1076) และ
ที่ส�ำนักงานในสิงคโปร์ (นางสาว มิเชล อึ้ง (65) 6229 2087) เป็นผู้ให้ค�ำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ /หรือ การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
การเงินและการด�ำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการได้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
น�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงาน
การซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าถึง
ข้อมูลภายในทีส่ ำ� คัญจะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ และห้ามบุคคลภายในบริษทั ฯ ทีท่ ราบข้อมูลภายในซึง่ ยังไม่ได้มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณชน
ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgourp.com
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti Corruption) เมื่อปี 2558 เป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักการธรรมภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบในผลกระทบของ
การท�ำธุรกิจ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ในส่วนของการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิด บริษัทได้ก�ำหนด
หลักการและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในหลักจรรยาบรรณของพนักงาน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือ
แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรณยาบรรณ (Whistle Blower) ดังนี้
1. ผ่านทาง E-mail : sumate@rclgroup.com
2. ร้องเรียนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทบทวนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำความผิด
โดยการปรับเปลี่ยนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับเรื่อง
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้เปิดเผยไว้แล้ว
ในหลักจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ�ำกัด
• เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
• ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือส�ำเร็จการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้าน
ธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
• เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง
การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร โดยประสบความส�ำเร็จในต�ำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
• มีภาวะผู้น�ำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
• เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส
• สามารถอุทิศเวลาท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
คุณสมบัติข้างต้น มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ำกับดูแลให้คณะจัดการกลุ่ม
บริษัทฯ ด�ำเนินกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจน
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม โดยด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ รวมถึงพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงได้มีการติดตาม
ดูแลให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม (การประชุมของฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์เพือ่ ติดตามเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ) โดยปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแล้วให้ความเห็นว่ายังไม่ต้องปรับปรุง

โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการบริษัทฯ) โดยหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
ประธานกรรมการ มีดังนี้
1) ก�ำหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้า และด�ำเนินการประชุมในเรือ่ งเกีย่ วกับการก�ำกับ
และดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ
2) ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3) ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส่วนผู้จัดการบริษัทฯ (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ (กลุม่ บริษทั ฯ) มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชดั เจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติซื้อ-ขายสินทรัพย์
การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ การซื้อ / เช่าซื้อตู้สินค้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ฯลฯ
เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 คน
• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน
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• กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 คน

รวมทั้งสิ้น 9 คน
นอกจากการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ
“กรรมการอิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ ปรากฎ
ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจ�ำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีภายนอกจาก ส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจ�ำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชี
กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี
2562 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่
1.
2.
3.
4.

วัน/เดือน/ปี
20 กุมภาพันธ์ 2562
8 พฤษภาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562

สาระสำ�คัญของการประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจ�ำปี 2561
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2562
พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2562

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง (ปี 2561 : 4 ครั้ง) โดยการเข้าร่วม
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ประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
2. นายวิเศษ จูภิบาล
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4
4/4
4/4

2. คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี รายชื่อ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีป่ รากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุน้
และการจัดการ”
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีการประชุมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ และมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมกาสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมภิบาล ได้มีการประชุมจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายวิเศษ จูภิบาล
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4
4/4
4/4

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ�ำนวน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น
9 คนมีรายชื่อ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ประชุม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ก�ำหนด พิจารณา และให้ความเห็นชอบตามแต่กรณี ต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
และนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงแต่ก�ำหนดโครงสร้างและบทบาทที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่ยัง
เป็นแนวทางการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ น้นประโยชน์สงู สุด โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
(1) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นพัฒนาการต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความจ�ำเป็น และในกรอบ
เวลาที่สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยน�ำหลักคุณธรรม
และจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ
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• สรรหาผูม้ คี วามสามารถ คุณวุฒิ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ จริยธรรมและภาวะผูน้ ำ� เพือ่ มาด�ำรต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร

กรรมการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ และด�ำรงวาระของกรรมการ บริษทั ฯ จะเป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
• บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม จัดการ
ความเสี่ยงด้วยความระมัดระวัง และด�ำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย รวมทัง้ ปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• หลีกเลีย่ งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้สทิ ธิเสมอภาคทีเ่ ป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ
เล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า
พนักงาน และสังคมส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
• ส่งเสริมความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอรวมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ด�ำเนินการที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม
• การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความจ�ำเป็น และให้ความ
ส�ำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการก�ำกับดูแลบริหารความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจ และได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติแผนงาน
ตรวจสอบประจ�ำปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย Anti-Corruption and Whistle Blower ตั้งแต่ปี 2558 และย�้ำเตือนเพื่อสร้างความตระหนัก
เป็นประจ�ำทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดยมีการจัดท�ำก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการก�ำหนดวาระ
ทีช่ ดั เจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่ออภิปรายในที่ปะชุม และได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต�่ำ ส�ำหรับการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่
ในทีป่ ระชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม
ทั้งปี
บริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอกรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน
โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
จ�ำนวน 4 ครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจ�ำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมประจ�ำไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุม
พิเศษ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
นายจำ�ลอง อติกุล
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
นายกัว ฮอค เอง
นายชาลี ชู

ประจำ�ไตรมาส
ประชุมพิเศษ
จ�ำนวนครั้ง ประชุมผ่านโทรศัพท์ จ�ำนวนครั้ง ประชุมผ่านโทรศัพท์
ที่เข้าประชุม
ทางไกล(1)
ที่เข้าประชุม
ทางไกล(1)
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
(2)
1
3
4
1

หมายเหตุ : 1 ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างส�ำนักงานที่กรุงเทพฯ ส�ำนักงานที่สิงคโปร์ และส�ำนักงานที่ฮ่องกง ส�ำหรับการประชุม
		 พิเศษเพือ่ สนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
		2 ในการเดินทาง
นายกัว ฮอค เอง ไม่ร่วมเข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินผลการปฎิบัติงานตามแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อทบทวนผลงานและปรับปรุงการท�ำหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนจะวิเคราะห์ผลตอบกลับ และเสนอความเห็นในเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย
1. การก�ำหนดกลยุทธ์
2. ความเป็นผู้น�ำ
3. ผลปฏิบัติทางการเงิน
4. การบริหารจัดการ
5. การพัฒนาด้านการบริหารและวางแผน
6. บุคลากร
7. การติดต่อสื่อสาร
8. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและ
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารรายบุคคล
ส่วนหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยในปี 2562 บริษทั ฯ
ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
(2) หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของก�ำไร
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการต�ำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่ก�ำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทน
มาตรฐาน”
ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจ�ำนวน 5.95 ล้านบาท อิงจาก
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 9 คน 4.6 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 3 คน 0.45 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และ
ก�ำหนดค่าตอบแทน จ�ำนวน 50,000 ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากคณะกรรมการชุด
ดังกล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล)
ในปีประกอบการ 2562 บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนสุทธิ (493) ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รับค่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5,950,000.00 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายจำ�ลอง อติกุล
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด
นายกัว ฮอค เอง
นายชาลี ชู
รวม

กรรมการบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบ

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

ค่าตอบแทนมาตรฐาน
300,000.00
300,000.00
300,000.00
900,000

กรรมการสรรหาก�ำหนด
ค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
150,000.00
150,000.00
150,000.00
450,000
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับ
รายที่ 4 ทุกราย และผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 8 คน จ�ำนวน 39,948,746.59 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจ�ำปี เบีย้ เลีย้ ง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)
ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับเงิน
สมทบของบริษัทฯ ) จ�ำนวน 427,192.20 บาท
ในปี 2562 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการที่เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศน์กรรมการเข้าใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
และการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้สร้าง
เสริมความรู้เกี่ยวกับการท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น Director
Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program, Chartered Directors
Class จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) โดยในปี 2562 มีกรรมการ
1 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)

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 (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
สำ�นักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ และ
เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร์) กับกลุ่มบริษัทโงวฮก บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน

2

3

4

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

1

ลำ�ดับ

228.81
17.81
-

225.15
76.57

 ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2.29

-

7.20

86.92

2.29

-

7.20

938.73
374.87
82.07
2,321.33

149.89

2.24

-

-

2.24

7.00

7.00

539.12
725.25
898.66
3,713.40

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

กลุ่มบริษัทโงวฮก ทำ�หน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด โดยมี
 มูลค่าค่านายหน้าจ่าย
 มูลค่าค่าบริการท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัทโงวฮก
		 ที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้าตัวแทนเรือ
		 จ่ายแทนในระหว่างปีและมีการชำ�ระคืนกันในภายหลัง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 5
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 14 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
พื้นที่ 1,430 ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่
สำ�นักงานจากบริษัท โงวฮก จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 13
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 492 ตารางเมตร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำ�นักงานจาก
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2561
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47
ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
ในกลุ่มบริษัทโงวฮก ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา:
- ค่านายหน้า: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าบริการท่าเทียบเรือ: ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลดปริมาณ

บริษัท โงวฮก จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.68
ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จำ�กัด และ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�สัญญา

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 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
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�สัญญา

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

รายการระหว่างกัน ประจำ�ปี 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

75

8

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับ
บริษัท โงวฮก จำ�กัด
- บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ในประเทศไทย) ทำ�สัญญาเช่า

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด เช่าพื้นที่ชั้น 14
อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ พื้นที่ 150 ตารางเมตร
เพื่อเป็นพื้นที่สำ�นักงาน จากบริษัท โงวฮก จำ�กัด
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
 มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทอี ี จำ�กัด ให้บริการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
ด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด
 ค่าบริการในการจัดการกองเรือ
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจจัดการกองเรือ
 เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)  เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7
9.42
569.74
29.56

0.66

11.92
4.42

กลุ่มบริษัทโงวฮก ให้บริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด
 ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
 เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

6

-

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

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็น
ตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร์) กับ บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม)
จำ�กัด - บริษทั ย่อย (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

5

ลำ�ดับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2561
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

9.48
826.59
1.30

0.68

41.93
4.25

-

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท 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)
เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ทำ�สัญญา

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ค่าบริการในการจัดการ
กองเรือ: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่ายแทนบริษัท:
ตามการจ่ายจริง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จำ�กัด กลุ่มบริษัท โงวฮก
เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการกลุ่มบริษัท โงวฮก
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด ถือหุน้ ร้อยละ 49 และได้เพิม่
เป็นร้อยละ 80 ในปี 2561 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำ�กัด
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

ลักษณะความสัมพันธ์

76
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
- บริษทั ย่อย (เจ้าของและดำ�เนินกิจการเดินเรือ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงค์โปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จำ�กัด
- บริษัทย่อย

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย)
ไพรเวท จำ�กัด - บริษัทย่อย

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย
ไพรเวท จำ�กัด - บริษัทย่อย

10

11

12

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

9

ลำ�ดับ

7.08

0.71

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จำ�กัด
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้กบั บริษทั อาร์ ซี แอล
ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
5.15
6.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 55
ในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จำ�กัด
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
ของบริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 55
ในบริษัท อาร์ ซี แอล (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
ของบริษัท อาร์ ซี แอล (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

บริษัท อาร์ ซี แอล (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็น
นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี จำ�กัด
 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

80.69
3.33

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษทั ริจแิ นล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทอี ี จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตามบัญชี

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ตามการจ่ายจริง

86.06
9.31

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

บริษัท อาร์ ซี แอล เซอร์วิส เอส เอ จำ�กัด
ได้จ่ายชำ�ระเงินซื้อเรือแทนบริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน)
 เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ทำ�การเพิ่มทุน
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำ�กัด
 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ
 เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
 เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2561
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จำ�กัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จำ�กัด - บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจจัดการ ให้บริการด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท สยามเภตรา
กองเรื อ จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในประเทศ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
สิงคโปร์) กับ บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด - บริษัทร่วม
43.70

18.64

9.60

14.65

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทอี ี จำ�กัดบริษทั ปัญจมิตร โฮลดิง้ จำ�กัด เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11.68
ในบริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และเป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 80.04
ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
บริษทั ปัญจมิตร โฮลดิง้ จำ�กัด ด้วยเงือ่ นไข/นโยบายราคา - ค่าบริการ
ในการจัดการกองเรือ: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่ายแทนบริษัท:
ตามการจ่ายจริง

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จำ�กัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47 ในบริษัท อาร์ ซี แอล
จำ�กัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 90.90 ในบริษัท สงขลา
ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำ�กัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด
(มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำ�กัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

ลักษณะความสัมพันธ์

2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการที่เป็น
ธุรกิจทีต่ อ่ เนือ่ งกัน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วบริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ทตี่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เหล่านัน้
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�ำเนินการอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้
ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ														
		

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 มูลค่าค่านายหน้าจ่าย

14

บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็น
นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี จำ�กัด

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จำ�กัด
- บริษัทย่อย (ดำ�เนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ
บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำ�กัด
- บริษัทร่วม

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

13

ลำ�ดับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2561
(ล้านบาท)
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะ
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงิน
ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมซึง่ จัดท�ำขึน้ อย่างถูกต้องและแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�ำหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2562 บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) มีปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมจ�ำนวน 2,183,995 ตู้ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับผลการด�ำเนินงานในปี 2561 ธุรกิจการขนส่งตู้สินค้าประเภทที่บริษัทฯ ด�ำเนินการเอง (COC) และ
ธุรกิจคู่ค้ากับสายเรือใหญ่ (SOC) เติบโตขึ้นร้อยละ 2 และร้อยละ 5 ตามล�ำดับ แม้จะมีผลการด�ำเนินงานที่เติบโตมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถกู เล็งเป้าหมายให้เป็นแหล่งทดแทนสินค้านอกเหนือจากจีน ท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจสายเรือตระหนักถึง
ศักยภาพและเพิม่ ปริมาณการขนส่งสินค้าในภูมภิ าคนี้ สายเดินเรือใหญ่สง่ เรือเข้ามาประจ�ำการในภูมภิ าคนีม้ ากขึน้ ท�ำให้อตั รา
ค่าระวางเรือต่อตู้ในปี 2562 ถูกบีบให้ต�่ำกว่าปี 2561 เพราะภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น เป็นผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี
2562 มีจ�ำนวน 16,709 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 รายได้จากการเดินเรือโดยรวมมีจ�ำนวน 16,531 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4
รวมถึงก�ำไรจากการขายทรัพย์สินมีจ�ำนวน 103 ล้านบาทในปี 2562 ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับ ปี 2561
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม ความพยายามในการใช้ประโยชน์จาก Big Data ผนวกกับการใช้งานระบบ Business Intelligence เพือ่ การตัดสินใจที่
แม่นย�ำและรวดเร็วยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จ�ำนวน 17,278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4
เมื่อเทียบกับปี 2561 ปัจจัยหลักมาจากต้นทุนการเดินเรือลดลงเป็นจ�ำนวน 758 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30 เป็นผลมาจากการส่งมอบเรือใหม่จำ� นวน 4 ล�ำเข้าสูก่ องเรือ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2561
ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของกองเรือลดลงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการท�ำงาน
ควบคู่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถานการณ์และการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ รายงานผลประกอบการขาดทุน
สุทธิจ�ำนวน 493 ล้านบาทส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯ จะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อความแข็งแกร่งต่อสภาพแวดล้อมในอนาคต
ที่ไม่แน่นอน และความยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมาย
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ธุรกิจอย่างใกล้ชิด ได้ให้แนวทางค�ำแนะน�ำและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นที่จะก�ำกับดูแลตามหลักการธรรมาภิบาลก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีทั้ง 8 ข้อ เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
					
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
21 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและ
ถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับรายงาน
ทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ไว้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริงและถูกต้อง

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
นายจ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
21 กุมภาพันธ์ 2563

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว มีข้อสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั
มีการด�ำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างพอเพียงและปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรที่วางไว้รวมทั้งการควบคุมภายใน
กระบวนการติดตามผลและการประเมินผลปฏิบัติการ ตลอดจนถึงการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริหาร
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการด�ำเนินแผนอย่างต่อเนื่องในการสรรหาผู้สืบต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ รวมทั้ง
การเน้นย�้ำเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมต้นทุน และการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมโลก
นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญในส่วนนโยบายเรื่องการต่อต้านและป้องกันการกระท�ำอันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและมีส่วนร่วม นอกเหนือจากการถือปฏิบัติอีกด้วย
ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
เชื่อมั่นว่า การมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้บริษัทสามารถประกอบกิจการอย่างราบรื่นและปลอดภัย
ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งจัดให้การด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
ระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่ง
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณุ สมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้คือ
1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยดึ ถือความเป็นอิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กร ผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น เป็นหลักส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดงั นี้
1. การสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และประจ�ำปี
2562 ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามล�ำดับ รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้ตรวจบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานการเปิดเผยงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเดินทางไปตรวจสอบ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจใน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบและการยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งบการเงิน มีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�ำคัญในเรีอ่ งความโปร่งใส
ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณการท�ำธุรกิจให้พนักงาน
ทุกระดับได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ การสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมตั กิ ำ� ลังคนเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วม
เดินทางตรวจสอบในประเทศต่างๆ ด้วย
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 4563
นางสาวดรณี สมก�ำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5007 และ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5596 จากส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส�ำนักงาน
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้
6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่า
รายการเหล่านีเ้ ป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มคี วามขัดแย้ง
และให้มนั่ ใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี 2562 ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ครบจ�ำนวน 4 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม
ซึง่ เป็นการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุม่ ) เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ
ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยกรรมการ
ทุกท่านได้เข้าประชุมครบ รวม 4 ครั้ง
8. การปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษัทฯ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และควรมีการก�ำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น
มีกระบวนการการตรวจสอบทีอ่ ยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฏหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา
สรรหากรรมการตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่ว่างลง หรือแทนกรรมการที่ครบวาระ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และด�ำเนินการให้กรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานของ
คณะกรรมการโดยรวมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล ต้องรายงานการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ และรายงานการปฏิบตั หิ น้าที่ในรอบปีทผี่ า่ นมาต่อผูถ้ อื หุน้

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขต
ความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือ พิจารณาเสนอกรรมการ
ทีอ่ อก เข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ โดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีทผี่ า่ นมาและการทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญประจ�ำปี หากกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คนใดออกตามวาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ รบวาระ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยพิจารณาจากผลงาน
ในวาระที่ผ่านมา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจ�ำปีครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 39
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทราบ ก่อนท�ำการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี 2561 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคน
ในรายงานประจ�ำปี 2562 หัวข้อ “รายงานการก�ำกับดูแลกิจการ”
4. ด�ำเนินการให้มีและพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปี 2561 น�ำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
5. ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวม
8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ ก่อนมอบให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารน�ำไปปรับปรุง
การบริหารกิจการต่อไป
6. พิจารณาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบริษัทและแผนการด�ำเนินงานขั้นต้น โดยแปล code of conduct เป็นภาษาไทย
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rclgroup.com

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

7. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับผลประเมิน CGR ประจ�ำปี 2562 ของบริษัท โดยมีบริษัทจดทะเบียน
เข้าร่วมรับการประเมิน 667 บริษัท และบริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับดีมาก หรือ
ในขณะที่ปี 2561 ที่ผ่าน
มา ได้ผลประเมินระดับ ดี หรือ
รวมทั้งเสนอผลประเมินโดยรวมและ รายหมวด เพื่อการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในเรื่องธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน ทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, การค�ำนึงถึง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้ถือหุ้น
8. พิจารณาปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ เพื่อความเหมาะสม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rclgroup.com
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายวิเศษ จูภิบาล
ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
19 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2562 มีดังนี้
จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น (ค่าบริการด้านภาษี)
•• ส่วนที่จ่ายระหว่างปีบัญชี
•• ส่วนที่ต้องจ่ายในอนาคต
รวม

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีง่ บการเงินตรวจสอบ
บริษทั ย่อยทีง่ บการเงินตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีอนื่
สังกัด ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สังกัด บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ก แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ในประเทศไทย
ในประเทศสิงคโปร์

รวม

1.838

3.780

5.618

0.000
0.000
1.838

0.288
0.000
4.068

0.288
0.000
5.906

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริบริษษัททั ย่อาร์
อยซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6 และ 19
ลูกหนี้อื่น
19
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพือ่ การลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
8
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
9.2
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
10.1, 12 และ 14
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
10.2, 13 และ 14
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
11
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรื อและอุปกรณ์
24.1 (ค) และ 25
- อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
28

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

1,144,027,277
1,926,555,091
(56,584,247)
1,869,970,844
32,557,090
(9,599,211)
22,957,879
390,310,618
235,939,730
43,424,984
3,706,631,332

1,202,343,114
2,271,165,948
(56,105,502)
2,215,060,446
43,697,106
43,697,106
488,115,562
332,237,177
42,457,173
4,323,910,578

57,865,328
11,597,739
11,597,739
374,871,263
374,871,263
101,255,691
17,844,307
231,063
563,665,391

21,118,599
2,943,783
2,943,783
725,253,004
725,253,004
958,439,934
17,984,273
1,127,847
1,726,867,440

4,710,192
339,188,673
106,424,742
10,247,789
284,411,103
12,467,106,625
6

5,064,616
353,353,178
62,085,206
10,929,830
307,837,647
12,949,722,250
6

6,173,148,818
50,426,066
397,087
5,790,377,657
-

6,786,352,944
53,782,173
423,515
5,264,904,503
-

111,000,425
7,864,490
13,330,954,045
17,037,585,377

275,558,330
7,628,477
13,972,179,540
18,296,090,118

111,000,425
2,553,381
12,127,903,434
12,691,568,825

267,535,530
2,504,180
12,375,502,845
14,102,370,285

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริบริษษัททั ย่อาร์
อยซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรับ
- เจ้าหนี้คา่ ซื้อทรัพย์สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุ

12

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

19

1,103,336,202
3,151,410,196
10,957,982

932,300,000
3,504,735,363
88,066,985

450,000,000
48,805,896
-

350,000,000
59,517,174
-

19
19

76,005,757
481,301
100,171,909

79,860,530
4,260,174
77,237,048

22,722,930
3,151,722,525
120,914,628

15,922,322
4,296,703,314
104,485,998

354,251,749
743,102,646
43,247,526
2,416,604
129,896,491
5,715,278,363

326,335,542
651,583,982
46,125,866
2,852,748
134,484,991
5,847,843,229

572,730,393
10,330,845
4,377,227,217

479,685,800
3,147,416
5,309,462,024

13

1,189,772,723

1,395,981,208

14
16
22

2,667,619,795
51,152,624
8,392,799
3,916,937,941
9,632,216,304

2,600,087,215
35,120,919
8,632,945
4,039,822,287
9,887,665,516

13
14
24.1 (ก)
7

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,009,911,049
46,904,911
2,056,815,960
6,434,043,177

1,763,781,306
31,934,993
1,795,716,299
7,105,178,323
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริบริษษัททั ย่อาร์
อยซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 828,750,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

828,750,000
4,982,964,187
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66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
7,400,354,502
5,014,571
7,405,369,073

66,300,000
2,987,147,230
(464,367,906)
8,400,793,511
7,631,091
8,408,424,602

66,300,000
1,170,505,886
(790,994,425)
6,257,525,648
6,257,525,648

66,300,000
1,481,616,857
(362,439,082)
6,997,191,962
6,997,191,962

28

17,037,585,377

18,296,090,118

12,691,568,825

14,102,370,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บริ ษทั ย่อยเลิกและชาระบัญชี
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
18

5

หมายเหตุ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

828,750,000
828,750,000

828,750,000
828,750,000

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

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

งบการเงินรวม

66,300,000
66,300,000

66,300,000
66,300,000
2,987,147,230
(491,746,670)
2,495,400,560

3,427,763,783
(357,741,773)
(82,874,780)
2,987,147,230

(464,367,906)
(508,692,339)
(973,060,245)

(384,125,418)
9,453,967
(89,696,455)
(464,367,906)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรสะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยน
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
จากการแปลงค่างบการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้น

8,400,793,511
(1,000,439,009)
7,400,354,502

8,921,652,552
9,453,967
(447,438,228)
(82,874,780)
8,400,793,511

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

7,631,091
(2,616,520)
5,014,571

1,617,496
4,604,971
1,408,624
7,631,091

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม

8,408,424,602
(1,003,055,529)
7,405,369,073

8,923,270,048
9,453,967
4,604,971
(446,029,604)
(82,874,780)
8,408,424,602

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(หน่วย: บาท)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จ่ายเงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

828,750,000
828,750,000

828,750,000
828,750,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว

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

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

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

66,300,000
66,300,000

66,300,000
66,300,000
1,481,616,857
(311,110,971)
1,170,505,886

1,869,950,228
(305,458,591)
(82,874,780)
1,481,616,857

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(362,439,082)
(428,555,343)
(790,994,425)

(308,893,087)
(53,545,995)
(362,439,082)

องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

6,997,191,962
(739,666,314)
6,257,525,648

7,439,071,328
(359,004,586)
(82,874,780)
6,997,191,962

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: บาท)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยสุทธิ
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สงสัยจะสู ญสุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

1.4.1 และ 19

8 และ 9.1
10.2
8
24.1 (ก)

1.4.1 และ 19
19

8
10.2
8
10.2
7
20
9.1
9.2
22
28

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 ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
16,531,034,553

17,181,026,974

1,215,794,032

1,016,881,142

40,286,425
102,913,748
3,669,293
31,474,230
16,709,378,249

74,043,647
132,886,013
73,256,334
6,278,189
13,293,056
17,480,784,213

51,085,524
106,205
627
1,266,986,388

1,231,439
67,886,521
74,270,410
422,327
609
1,160,692,448

15,954,913,409
940,695,006

16,712,819,790
921,718,244

914,648,640
270,535,863

983,862,043
247,296,537

13,713,326
36,289,398
7,325,356
324,791,976
17,277,728,471
40,313,242
45,808,347
(482,228,633)
10,714,283
(492,942,916)

3,938,600
49,933,584
1,719,184
249,540,463
17,939,669,865
78,335,297
31,970,958
(348,579,397)
7,753,752
(356,333,149)

28,665,819
234,690
194,783,433
7,325,356
161,903,558
1,578,097,359
(311,110,971)
(311,110,971)

105,437,234
1,719,184
127,836,041
1,466,151,039
(305,458,591)
(305,458,591)

(491,746,670)
(1,196,246)
(492,942,916)

(357,741,773)
1,408,624
(356,333,149)

(311,110,971)
(311,110,971)

(305,458,591)
(305,458,591)

(0.59)

(0.43)

(0.38)

(0.37)

2.19
828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(492,942,916)

(356,333,149)

(311,110,971)

(305,458,591)

(510,112,613)
(510,112,613)
(510,112,613)
(1,003,055,529)

(89,696,455)
(89,696,455)
(89,696,455)
(446,029,604)

(428,555,343)
(428,555,343)
(428,555,343)
(739,666,314)

(53,545,995)
(53,545,995)
(53,545,995)
(359,004,586)

(1,000,439,009)
(2,616,520)
(1,003,055,529)

(447,438,228)
1,408,624
(446,029,604)

(739,666,314)
(739,666,314)

(359,004,586)
(359,004,586)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับกระทบกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน :
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการขายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยสุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินปันผลรับ
ผลขาดทุน (กาไร) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุน (กาไร) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

(492,942,916)

(356,333,149)

(311,110,971)

(305,458,591)

1,431,894,276
(102,913,748)
36,289,398
13,713,326
7,325,356
168,885,060
(40,313,242)
(45,808,347)
18,341,706
(3,669,293)
324,791,976
10,714,283

1,591,025,760
8,930
(132,886,013)
49,933,584
(73,256,334)
(279,220)
1,719,184
(74,760,899)
(78,335,297)
(31,970,958)
6,824,367
(6,278,189)
249,540,463
7,753,752

399,329,297
234,690
194,783,433
(51,085,524)
7,325,356
27,242,811
16,877,161
(106,205)
161,903,558
-

438,988,244
1,966,581
(74,270,410)
105,437,234
(67,886,521)
1,719,184
(17,050,984)
6,329,037
(422,327)
127,836,041
-

1,326,307,835

1,152,705,981

445,393,606

217,187,488

200,419,759
10,883,985
97,584,544
96,297,447
3,741,111
(236,013)

(576,309,362)
5,577,163
281,623,130
(92,161,018)
(5,984,337)
(8,087,598)

(8,653,956)
(869,344,689)
(376,294,576)
139,966
896,784
(49,201)

8,029,864
(538,078,904)
(556,580,082)
(4,905,577)
(145,700)
(75,262)

(356,984,529)
(77,109,003)
18,277,594
(3,778,873)
(11,913,857)
(2,310,001)
1,301,179,999
(15,866,366)
1,285,313,633

422,329,661
78,193,995
(10,144,251)
1,836,222
27,595,474
1,277,175,060
(15,379,997)
1,261,795,063

(13,547,167)
(4,181,357)
1,417,453,350
(141,927)
(1,907,243)
589,763,590
589,763,590

10,994,492
(5,230,365)
2,361,407,882
615,916
1,493,219,752
1,493,219,752
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ ค่าซื้อทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรื อและอุปกรณ์
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้ อบริ ษทั ย่อย - สุทธิ จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการซื้ อบริ ษทั ย่อยของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2562

2561

2561

217,051,898
(1,326,571,452)
(77,020,633)
(69,708,387)
21,754,353
3,889,693
(1,230,604,528)

201,172,465
(1,646,643,527)
(140,654,799)
67,886,521
6,149,877
13,140,475
4,074,526
(1,494,874,462)

113,846,039
(1,132,670,048)
(18,804,014)
(69,708,387)
51,085,524
106,205
(1,056,144,681)

(1,488,132,447)
(140,654,799)
67,886,521
453,085
(1,560,447,640)

210,236,662
(348,529,477)
371,326,423
(346,924,342)
(113,890,734)
865,792
(58,315,837)
1,202,343,114
1,144,027,277

(438,702,963)
(227,813,424)
796,500,966
(248,088,956)
(82,874,780)
(200,979,157)
(3,578,128)
(437,636,684)
1,639,979,798
1,202,343,114

100,000,000
491,951,346
(150,921,593)
441,029,753
62,098,067
36,746,729
21,118,599
57,865,328

(446,786,513)
655,187,894
(128,863,995)
(82,874,780)
(3,337,394)
13,870,609
(56,694,673)
77,813,272
21,118,599

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
บริษัท อาร์ ซีนแอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 โดยมีธุรกิจหลัก 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
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

1.3 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 ได้หยุดการดาเนิ นกิจการ)
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
กลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
ค) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนิ นกิจการ)
ง) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

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

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

เจ้าของและดาเนิน
สิ งคโปร์
กิจการเดินเรื อ
จ) 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 และรั บรวบรวมสิ นค้า
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
จากผูส้ ่ งออกรายย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ ฟิ ล อิงค์ จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส ชิปปิ้ ง จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 80)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เมียนมา) จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 65) และ
บริ ษทั ริ จิแนล โลจิสติคส์ จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
ฉ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล เซอร์ วิส เอส. เอ. จากัด
ดาเนินกิจการเดินเรื อ
ปานามา
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนิ นกิจการและชาระบัญชี
แล้วในปี 2561)
ช) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
จัดการกองเรื อ
สิ งคโปร์

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

กลุม่ บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในฮ่องกง
ซ) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง) จากัด

ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ฮ่องกง
ตัวแทนเดินเรื อและ
การให้บริ การ
การขนส่ งและจัดการ
เกี่ยวกับสิ นค้า

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

ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด และ
ร้อยละ 49 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
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ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ล งทุ น เพิ่ ม ใน บริ ษ ัท อาร์ ซี แอล
(เวีย ดนาม) จากัด จากเดิ ม ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ของทุ น จดทะเบี ย นเป็ นร้ อ ยละ 80 ของทุ น จดทะเบี ย น
มีผลทาให้สถานะของบริ ษทั ดังกล่าวเปลี่ยนจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ดังนั้น งบการเงินรวมของ
บริ ษ ัทฯ จึ งได้รวมงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุ นและงบก าไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ดังกล่าว
ใน วัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 บ ริ ษั ท ย่ อ ยแห่ งห นึ่ งใน ป ระเท ศสิ งคโป ร์ ได้ ท าการจดท ะเบี ยน
จั ด ตั้ งบ ริ ษั ท ย่ อ ยใน ป ระเท ศพ ม่ า ชื่ อ บ ริ ษั ท อ าร์ ซี แอล (เมี ยน ม า) จ ากั ด โด ยมี วั ต ถุ ป ระ ส งค์
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทั่ว ไป บริ ก ารทางการค้า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การขนส่ ง ทางเรื อ รวมทั้ง บริ ก ารกระท าการแทน
ผู ้ส่ งสิ นค้ า บริ การโลจิ ส ติ ค ส์ คลั ง สิ นค้ า และบริ การที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น บริ ษั ท ย่ อ ยมี สั ด ส่ วนการลงทุ น
ร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 250,000 เหรี ยญสหรัฐฯ และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ย่อยในประเทศ
สิ งคโปร์ได้ชาระเงินทุนดังกล่าว จานวน 162,500 เหรี ยญสหรัฐฯ แล้ว
ในวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ไ ด้ ท าการจดทะเบี ย นจัด ตั้ง
บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศจีน ชื่ อ บริ ษ ัท ริ จิแนล โลจิส ติ คส์ จากัด โดยมี สัดส่ วนการถื อหุ ้นร้ อยละ 100
ของทุ นจดทะเบี ยน 850,000 เหรี ยญสหรั ฐฯ (850,000 หุ ้ น มู ลค่ าหุ ้ นละ 1 เหรี ยญสหรั ฐฯ) และมี วตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารโลจิส ติค ส์ ระหว่า งประเทศ ซึ่ ง รวมทั้ง การให้บ ริ ก ารการขนส่ ง สิ น ค้า ทั้ง ในและ
นอกประเทศ ทั้งทางบกและทางเรื อ รวมทั้งให้บ ริ การด้านพิ ธี การศุ ลกากร คลังสิ นค้า และการกระจายสิ นค้า
ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ ได้จ่ายชาระเงินทุนดังกล่ าว จานวน 170,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (170,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ)
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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 าคัญจนถึ 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 2.13
(ฉ) ยอดคงค้า งและรายการระหว่า 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 กลุ่ มบริ ษ ัทได้ปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
รวมถึงการตีความที่ออกและปรับปรุ งใหม่ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่ าว
ข้างต้นในปี ปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่
โดยแสดงรายได้ที่ เรี ย กเก็ บ จากลู ก ค้า เพิ่ ม เติ ม เป็ นส่ ว นหนึ่ งของรายได้จ ากการเดิ น เรื อ ซึ่ งจากเดิ ม
แสดงหักจากต้นทุนการเดินเรื อ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นจานวน 163.84 ล้าน
เหรี ย ญสหรัฐ ฯ หรื อ ประมาณ 5,102.16 ล้า นบาท และ จ านวน 161.39 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ หรื อ
ประมาณ 5,218.43 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวน 0.04 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
1.22 ล้านบาท และ 0.09 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 2.83 ล้านบาท ตามลาดับ)
การจัดประเภทรายการใหม่ดงั กล่าวข้างต้นเกิดจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่ อ ง รายได้จ ากสั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า มาถื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นครั้ งแรกแทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 11
(ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง สั ญ ญาก่ อ สร้ า ง มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง รายได้
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสมต้นงวด
และกาไรสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั
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1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญ ชี ฯ ได้อ อกมาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ร อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 20
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

21
23
24
26
27
28
29
32
33
34
36
37
38
40
41

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 25 เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์
ของรายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
ฉบับที่ 23 เรื่ อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี

ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ได้ประเมิ นมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 แล้วเห็นว่า
1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 19,
ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37,
ฉบับ ที่ 38, ฉบับที่ 40, มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8, ฉบับ ที่ 10, ฉบับที่ 11, ฉบับ ที่ 12,
ฉบับ ที่ 13, ฉบับที่ 15 และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 22 จะไม่ มี ผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9, ฉบับที่ 16 และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และฉบับที่ 19 ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
การประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาถือปฏิบตั ิ
3) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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2.2. นโยบายการบั
นโยบายการบัญญชีทชีี่สทาคั
ี่สาคัญญ
2.12.1 การรั
การรับรูบ้รรูายได้
้รายได้
รายได้
รายได้จากการเดิ
จากการเดินนเรื เรือ อ
รายได้จากการเดิ
จากการเดินนเรืเรือจะถื
อจะถือเป็อเป็นรายได้
นรายได้เมืเ่อมืได้
่อได้ให้ให้บริบกริารแล้
การแล้ว โดยพิ
ว โดยพิจารณาถึ
จารณาถึงขัง้ นขั้นความส
ความสาเร็าเร็จของงาน
จของงาน
รายได้
ดอกเบี
ดอกเบีย้ รัย้ บรั บ
ดอกเบี
นรายได้ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์คงค้
คงค้างโดยค
างโดยคานึานึงถึงงถึอังตอัราผลตอบแทนที
ตราผลตอบแทนที่แท้่แจท้ริจงริ ง
ดอกเบี
้ ยรั้ ยบรัถืบอถืเป็อเป็นรายได้
เงิเงินปันนปั ผลรั
นผลรับบ
นผลรับถืบอถืเป็อเป็นรายได้
นรายได้เมืเ่อมืมี่อสมีิ ทสิธิทใธินการรั
ในการรับเงิบเงินปันนปัผล
นผล
เงิเงินปันนปัผลรั
รายได้
รายได้อื่นอื่น
รายได้
่ งเป็่ งเป็นไปตามเนื
รายได้อื่นอื่นรับรับรู ้ ตรู ้ามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ค งค้
ค งค้างซึ
างซึ
นไปตามเนื้ อ้หาและความเป็
อหาและความเป็นจริ
นจริงเชิงเชิงเศรษฐกิ
งเศรษฐกิจและข้
จและข้อตกลง
อตกลง
่ยวข้ององ
เกีเกี่ยวข้
2.22.2 เงิเงินสดและรายการเที
นสดและรายการเทียบเท่
ยบเท่าเงิาเงินสด
นสด
เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทีย บเท่
ย บเท่า เงิา เงินนสดสดหมายถึ
หมายถึง งเงิเงินนสดสดเงิเงินนฝากธนาคารและเงิ
ฝากธนาคารและเงินนลงทุ
ลงทุนนระยะสั
ระยะสั
้ น้ น
ที่มทีีส่มภาพคล่
ีสภาพคล่องสู
องสูง งและไม่
และไม่มีขมอ้ีขจอ้ ากั
จากัดในการเบิ
ดในการเบิกใช้
กใช้
2.32.3 ลูกลูหนี
กหนี
การค้า า
้ ก้ารค้
ลู กลู หนี
ก หนี
าแสดงตามมูล ค่ลาค่สุาสุทธิทธิที่ทจะได้
ี่ จะได้รั บรั บกลุกลุ่ ม่ บริ
ม บริษษัทัทบับันนทึทึก ค่กาค่เผืาเผื่ อ่หนี
อหนี
ยจะสูญส
ญสาหรั
าหรับบ
้ การค้
้ การค้าแสดงตามมู
้ สงสั
้ สงสัยจะสู
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนโดยประมาณที
นโดยประมาณที่อาจเกิ
่อาจเกิดขึด้ นขึ้จากการเก็
นจากการเก็บเงิบเงินจากลู
นจากลูกหนี
กหนี
่ งโดยทัว่ ไปพิ
ว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
จารณาจากประสบการณ์
้ ไม่้ ไไม่ด้ได้ซึ่งซึโดยทั
การเก็
การเก็บเงิบเงินและการวิ
นและการวิเคราะห์
เคราะห์อายุ
อายุหหนี้นี้
2.42.4 พัพั
สดุสคดุงเหลื
คงเหลือ อ
พัพั
สดุสคดุงเหลื
คงเหลือแสดงตามราคาทุ
อแสดงตามราคาทุนโดยวิ
นโดยวิธีเธข้ีเาข้ก่าอก่นอน- ออกก่
- ออกก่อนอน
2.52.5 เงิเงินลงทุ
นลงทุนน
(ก)(ก) เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในหลั
ในหลัก ทรั
ก ทรัพพย์เย์พืเพื่ อ ่ค้อาค้แสดงตามมู
าแสดงตามมูล ค่ลาค่ยุาตยุิ ธตรรม
ิ ธ รรมกลุกลุ่ ม่ บริ
ม บริษษทั ทับับันนทึทึก การเปลี
ก การเปลี่ ยนแปลง
่ ยนแปลง
มูลมูค่ลาค่หลั
าหลักทรั
กทรัพพย์ดย์งั ดกล่
งั กล่าวเป็
าวเป็นรายการก
นรายการกาไรหรื
าไรหรือขาดทุ
อขาดทุนนในงบก
ในงบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
(ข)(ข) เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในหลั
ในหลักทรั
กทรัพพย์เย์ผืเ่อผืขายแสดงตามมู
่อขายแสดงตามมูล ค่ลาค่ยุาตยุิธตรรม
ิธ รรมกลุกลุ่ม่บริ
มบริษษทั ทบัั บันนทึทึกการเปลี
กการเปลี่ ยนแปลง
่ ยนแปลง
มูลมูค่ลาค่หลั
าหลัก ทรั
ก ทรัพพย์ดย์งั ดกล่
งั กล่าวเป็
าวเป็นรายการแยกต่
นรายการแยกต่างหากในส่
างหากในส่วนของผู
วนของผูถ้ ื อถ้ หุื อหุ้น้นจนกระทั
จนกระทัง่ จง่ าหน่
จาหน่ายหลั
ายหลัก ทรั
ก ทรัพพย์ ย์
ดังดักล่
งกล่าวออกไปจึ
าวออกไปจึงบังนบัทึนกทึการเปลี
กการเปลี่ยนแปลงมู
่ยนแปลงมูลค่ลาค่นัา้ นนั้ในงบก
นในงบกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
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(ค) เงินลงทุน ในตราสารหนี้ ที่ จะครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี และที่จะถื อจนครบกาหนดแสดงมู ลค่า
ตามวิธี ราคาทุ น ตัด จาหน่ าย กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัด บัญ ชี ส่ วนเกิ น /ส่ วนต่ ากว่า มู ล ค่ าตราสารหนี้ ตามอัต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ งซึ่งจานวนที่ตดั จาหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนระยะยาวอื่นในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
(จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
(ฉ) เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่ เกิดขึ้นเมื่อราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่า
จะได้รับคืนจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนทันที
2.6 การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุ รกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
ในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนที่ผนั แปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนือกิจการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่ม บริ ษทั วันที่ซ้ื อกิ จการ คื อ วันที่อานาจในการควบคุ มนั้นได้ถูก โอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ ซ้ื อ
กิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผูซ้ ้ื อถืออยูใ่ น
ผูถ้ ู กซื้ อก่อนหน้าการรวมธุ รกิ จใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ และรับรู ้ ผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดขึ้น
ในงบกาไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือโดย
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ บวก
มูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ของผูถ้ ูกซื้อ บวก
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อของส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ือถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ (หากเป็ นการรวมธุรกิจ
ที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ) หัก
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อผลรวมสุ ทธิ ขา้ งต้นเป็ นผลบวกกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเป็ นค่าความนิยม ถ้าผลรวมสุ ทธิ ขา้ งต้นเป็ นยอด
ติดลบจะบันทึกเป็ นกาไรจากการซื้อทันทีในงบกาไรขาดทุน
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สิ่ งตอบแทนที่ โ อนให้ รวมมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ นทรั พ ย์ที่ โ อนไป หนี้ สิ นที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ก่ อ ขึ้ น
เพื่ อจ่ายช าระให้แก่ เจ้าของเดิ มและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ นที่ ออกโดยกลุ่ มบริ ษ ัท ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทน
ที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สิ นที่อาจเกิ ดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษ ทั ที่ ถู กซื้ อที่ รับ มาจากการรวมธุ รกิ จ รั บ รู ้ เป็ นหนี้ สิ นหากมี ภาระผูกพัน
ในปัจจุบนั ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ณ วันที่ ซ้ื อ ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี อานาจควบคุ มในบริ ษ ทั ที่ ถู กซื้ อวัดมู ลค่าตามมู ลค่าของสิ นทรั พย์สุ ทธิ ท่ี ระบุ ได้
ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
ต้น ทุ น ที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ัทที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ ถื อเป็ นค่ าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้น เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
2.7 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
อาคารชุดและอาคารเช่าระยะยาว
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
2.8 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พ ร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุ นของสิ นทรัพ ย์จนกว่าสิ นทรัพ ย์น้ นั จะอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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2.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก
สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนแสดงมู ล ค่าตามราคาทุ น หัก ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัดจ าหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนที่ มี อายุ การให้ ป ระโยชน์ จ ากัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3 ปี

2.10 เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืม ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยก
ไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี้ ย เป็ นเครื่ อ งมื อทางการเงิ น ที่ ใช้ใ นการป้ องกัน ความเสี่ ย งที่ เกิ ดจาก
ความผันผวนของดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้จานวน
สุ ทธิ ของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตราสารอนุพนั ธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในต้นทุน
ทางการเงินตามเกณฑ์คงค้าง และรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุ พนั ธ์ตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ในกาไรหรื อขาดทุน
2.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื 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 อทางอ้อ ม ผู ้บ ริ หารส าคัญ กรรมการ หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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2.12 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าทรัพย์สินที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ า
หรื อมู ลค่ าปั จจุ บ ันสุ ทธิ ของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต้องจ่ายตามสั 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 าต้องตัดค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พ ย์ให้หมดภายในอายุข องสั ญญาเช่ าหรื อ
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ากว่า
2.13 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 ใช้ ในการด าเนิ น งาน กิ จการในกลุ่ ม บริ ษ ัท จะก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ก)

การแปลงค่ารายการและยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

รายการบั ญ ชี ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศจะบั น ทึ กรายการเริ่ มแรก เป็ น ส กุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนิ นงานของแต่ละกิ 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 ษัท 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 28
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
สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน 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
2.14 เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
2.15 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่ ม บริ ษัท 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 ัทรั บรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าเมื่ 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
กลุ่มบริ ษ ทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์ และคานวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึ งการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยูใ่ นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ซ่ ึ งสะท้อนถึง
จานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย โดยการจาหน่ายนั้น
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ 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 นจากการด้อยค่าที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ 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
2.16 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงิ น ชดเชยเมื่ อออกจากงานของพนัก งานตามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน บัน ทึ ก เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรขาดทุนตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ พ นัก งานหลัง ออกจากงานนี้ ค านวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้น
จริ งนั้น อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์เมื่ อเลิ กจ้างรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ แสดงเจตนาผูก พันอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ
การเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณ
ตามปกติหรื อการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันทีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
2.17 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รับ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น เมื่ อมี ภ าระผูก พัน ในปั จจุบ ั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
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2.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
กับการรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตาม
บัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น
ที่เกี่ยวข้องนั้น
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 งชั่ว คราว
เมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไร
เพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
2.19 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจและ
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
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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 หากคาดว่า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ต่ า กว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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 นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่ วยของสิ นทรัพ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในการคานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.5 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ 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
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสั ญญาที่ สร้างภาระแก่กลุ่ มบริ ษทั จะบันทึ กเมื่ อประโยชน์ที่ กลุ่ มบริ ษ ทั
พึ ง ได้ รั บ น้ อ ยกว่าต้น ทุ น ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น การตามข้อ ผู ก พัน ในสั ญ ญา การประมาณค่ าใช้ จ่ าย
รับรู ้ด้วยมูลค่าปั จจุบ นั ของต้นทุนที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาหรื อต้นทุนสุ ทธิ ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
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
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3.7 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ นส าหรับผลประโยชน์ พนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนประมาณการมูลค่าซากของเรื อเดินทะเล เพื่อให้มูลค่าซากของเรื อเดินทะเล
เป็ นไปตามราคาตลาด ผลการเปลี่ยนแปลงทาให้กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 85.4 ล้านบาท และ 23.9 ล้านบาท ตามลาดับ (0.103 บาทต่อหุ ้น และ
0.029 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ)

รายงานประจำ�ปี 2562
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5. การซื้อธุรกิจ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั อาร์ ซี แอล
(เวียดนาม) จากัด (“RCV”) จาก 2 ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจานวนร้อยละ 31 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 4,748 ล้าน
ดองเวียดนาม) ในราคารวม 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 3.2 ล้านบาท การซื้อหุน้ เพิ่มดังกล่าว ทาให้กลุ่ม
บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยใน RCV เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็ นร้อยละ 80 ซึ่ งมีผลทาให้บริ ษทั ดังกล่าวเปลี่ยนสถานะ
จากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด ทาธุ รกิจ คือ เป็ นตัวแทนเดินเรื อ และการได้มาซึ่ งอานาจควบคุมใน
RCV จะทาให้กลุ่มบริ ษทั มีความสามารถในการขยายธุ รกิจในประเทศเวียดนามเพิ่มมากขึ้น
การซื้ อ ธุ ร กิ จ นี้ เ ข้า เงื่ อ นไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
การรวมธุ รกิ จ ซึ่ งกาหนดให้บนั ทึ กสิ นทรัพ ย์ที่ ได้มาที่ ระบุ ได้และหนี้ สินที่ รับ มาด้วยมูล ค่ายุติธรรม รวมถึ ง
ค่าความนิ ยม (ถ้ามี) ซึ่ ง ณ วันซื้ อ มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา มีมูลค่าใกล้เคียง
กับราคาตามบัญชีของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาดังกล่าว และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อของส่ วนได้เสี ยในส่ วนที่
บริ ษทั ย่อยมีอยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ ใช้ราคาอ้างอิงตามราคาที่บริ ษทั ย่อยจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิม่
ณ วันซื้ อ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ที่ถูกซื้ อวัดมูลค่าตามมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้
ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อของเงินลงทุนใน บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด ในส่ วนที่
บริ ษทั ย่อยถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในส่ วนที่บริ ษทั ย่อยถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ
5,052
หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
(6,320)
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
(1,268)
บริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนสาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 แล้ว
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ณ วันซื้ อ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้แก่ผูซ้ ้ื อ สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมา
มูลค่าที่รับรู ้สาหรับมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อ
ที่บริ ษทั ย่อยถืออยูก่ ่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าที่รับรู ้
สิ่ งตอบแทนในการซื้อ
3,158
บวก มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อของเงินลงทุนในส่ วนที่บริ ษทั ย่อยถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ
5,052
รวม
8,210
หัก มูลค่าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
20,373
- ลูกหนี้การค้า
264
- ลูกหนี้อื่น
2,597
หนี้สินที่ระบุได้
- เจ้าหนี้การค้า
(2,248)
- เจ้าหนี้อื่น
(8,086)
- ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
(2,580)
สิ นทรัพย์และหนี้สินสุ ทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ
10,320
กาไรจากการซื้อธุรกิจ
(2,110)
บริ ษทั ย่อยได้รับรู ้กาไรจากการซื้อดังกล่าวในกาไรขาดทุนสาหรับไตรมาส 1 ปี 2561 แล้ว
เงินสดสุ ทธิที่บริ ษทั ย่อยจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สิ่ งตอบแทนในการซื้อ
3,158
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสัดส่ วนของบริ ษทั ย่อย (20,373 x 80%)
(16,298)
เงิ8 นที่จ่ายซื้อบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
(13,140)
373 บริ ษทั ย่อย ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ
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6. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2562
2561
1,669,490
2,036,573
56,826
97,959
132,944
54,557
67,295
82,077
1,926,555
2,271,166
(56,584)
(56,106)
1,869,971
2,215,060

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
10,854
2,417
744
527
11,598
2,944
11,598
2,944

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2562
2561
22,972
28,677
9,585
15,020
32,557
43,697
(9,599)
22,958
43,697

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
283,518
206,438
91,353
144,366
188,596
185,853
374,871
725,253
374,871
725,253

7. ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
26.1 (2)

งบการเงินรวม
546
(7,325)
156
(6,623)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
546
(7,325)
156
(6,623)
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8. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ ง จากัด
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด

2562

2561

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

ฉ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จากัด

10 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
136.5 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
138.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.3 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์

10 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
136.5 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์
138.6 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
0.3 ล้านเหรี ยญ
สิ งคโปร์

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

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

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

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

เงินปันผลรับสาหรับปี

เงินลงทุนโดยตรง
2562

2561

ร้อยละ

ร้อยละ

51
100

ราคาทุน

สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

51
100

12
5

12
5

29

-

100

100

216

230

-

-

100

100

4,800

5,120

-

-

27

27

1,038

1,107

-

-

49

49

74

79

-

-

100

100

220
6,365

235
6,788

29

-

(192)
6,173

(2)
6,786

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หัก : ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)
6,786,353
(194,783)
(418,421)
6,173,149

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์
พีทีอี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ เนื่องจากมีแผนที่จะปิ ดบริ ษทั ย่อยดังกล่าว

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั อาร์ ซี แอล เซอร์ วสิ เอส เอ จากัด ได้ยกหนี้ที่บริ ษทั เป็ นลูกหนี้จานวน
2.42 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 78.26 ล้านบาท) ให้แก่บริ ษทั และได้เลิกกิจการ มีผลทาให้บริ ษทั รับรู ้กาไร
จากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
กาไรจากการยกหนี้ให้
78,263
หัก : ขาดทุนจากการเลิกบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
(1,584)
หัก : ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อย
ที่ลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่เลิกกิจการ
(2,409)
กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
74,270
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
9.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วน
ชื่อบริ ษทั

เงินปันผลรับสาหรับปี

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

เงินลงทุนโดยตรง

2562

2562

2561

ร้อยละ

ร้อยละ

22

22

2561

วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

50

54

337

341

22

68

50

54

337

341

22

68

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท

บาท

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีทีเดราห์อินดาห์ชิปปิ้ ง

-

(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อ) (ก)

0.75 ล้าน
เหรี ยญ
สหรัฐฯ

บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด 30 ล้าน
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)

บาท

-

49

-

12

-

12

-

-

บาท

49

49

15

15

-

-

-

-

-

40

-

2

2

-

-

-

30 ล้าน

บริ ษทั เอ็น-สแควร์ อาร์ ซี แอลโลจิสติคส์ จากัด 5 ล้าน
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับคลังสิ นค้า) (ข)

บาท

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

17

27

2

12

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

67

81

339

353

22

68

123

124

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้เงินปันผล
เงินลงทุนเพิ่ม (ข)
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ร่ วมเลิกกิจการ (ก)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
53,782
(3,356)
50,426

งบการเงินรวม
353,353
(21,754)
2,023
40,313
(12,118)
(22,628)
339,189

(ก) ในเดื อ นสิ ง หาคม 2562 บริ ษ ทั พีท ีเ ดราห์อิน ดาห์ชิ ป ปิ ้ ง ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ร่ ว มของบริ ษ ทั ย่อ ย
ในประเทศสิ งค์โปร์ แห่งหนึ่งได้เลิกกิจการ
(ข) ในเดื อนสิ งหาคม 2562 บริ ษ ัท ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ งได้ร่ วมลงทุ น ในบริ ษ ัท เอ็ น - สแควร์
อาร์ ซี แอล โลจิสติ คส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย เพื่อดาเนิ นการเกี่ ยวกับคลังสิ นค้าและ
ศูนย์กระจายสิ นค้า ซึ่ งมีสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วจานวน 5 ล้านบาท
9.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง

2562

2562

2561

ร้อยละ

ร้อยละ

55

55

2561

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

55

93

62

-

-

-

13

-

-

-

106

62

-

-

เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)

40 ล้าน

40 ล้าน

รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ

15 ล้าน

ขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)

รู ปีอินเดีย

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

-

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้เงินปันผล
เงินลงทุนเพิ่ม
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
62,085
3,691
45,808
(5,159)
106,425

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

ในเดื อนเมษายน 2562 บริ ษ ัท ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่ งหนึ่ งได้ท าสั ญญาร่ วมค้าเพื่ อเข้าร่ วมทุ นกับ
บริ ษทั ต่างชาติในประเทศอินเดีย ในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ในประเทศอินเดีย ชื่อบริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์ อินเดีย
ไพรเวท จ ากัด ซึ่ งได้จดทะเบี ยนแล้วในไตรมาส 1 ปี 2562 โดยมี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นตัวแทนเดิ น เรื อและ
การให้บริ การขนส่ งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการลงทุน ร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนโดยมี
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 15 ล้านรู ปีอินเดีย

125

126

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมู ลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินโดยสรุ ป (2561 : งบการเงิ น
ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว, 2562 : งบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวมสาหรับปี
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั

2562

2561

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

1,793

1,830

137

257

1,314

1,666

181

343

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท

บาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
0.67 ล้าน

บริ ษทั พีทีเดราห์อินดาห์ชิปปิ้ ง

เหรี ยญ
-

สหรัฐฯ

บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์

30 ล้าน

30 ล้าน

เทอร์มินอล จากัด

บาท

บริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จากัด

-

22

-

-

-

-

บาท

41

36

54

53

80

73

2

บาท

-

8

-

(2)

-

40 ล้าน

40 ล้าน
120

101

66

54

49

-

17

-

4

5 ล้าน
-

6

-

195

119

65

15

112

-

89

-

7

เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่
(อินเดีย) ไพรเวท จากัด

รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์

15 ล้าน

อินเดีย ไพรเวท จากัด

รู ปีอินเดีย

-

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

10. ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
10.1 ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ

อาคาร
ในกรุ งเทพฯ

(หน่วย: บาท)
อาคาร
ในสิ งคโปร์

อาคาร
ในฮ่องกง

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
57,842,315 161,327,911 252,367,580
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน (3,609,467) (10,067,160) (14,420,504)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
54,232,848 151,260,751 237,947,076
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(57,418,800) (46,028,881) (61,631,135)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
(3,170,450) (2,565,998)
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
3,583,039
2,954,654
3,573,140
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(53,835,761) (46,244,677) (60,623,993)
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึ้น
โอนกลับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
423,515 115,299,030 190,736,445
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

397,087

105,016,074

177,323,083

สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในสิ งคโปร์

สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในฮ่องกง

รวม

63,979,094
865,486
(785,967)

5,629,606
-

541,146,506
865,486
(785,967)

(4,116,946)
59,941,667

(321,681)
5,307,925

(32,535,758)
508,690,267

(62,600,437)
(451,606)
728,547

(5,629,606) (233,308,859)
(6,188,054)
728,547

4,056,688
(58,266,808)

321,681
14,489,202
(5,307,925) (224,279,164)

-

-

-

-

-

-

1,378,657

-

307,837,647

1,674,859

-

284,411,103

บริ ษทั ย่อยได้จานองอสังหาริ มทรัพย์ขา้ งต้นเพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและสิ่ งปรับปรุ งอาคารจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 117 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท ตามลาดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 54 ล้านบาท และ 57 ล้านบาท ตามลาดับ)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

10.2 เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินรวม

เรื อเดินทะเล

รายจ่ายใน

เครื่ องตกแต่ง

การซ่อมแซม

ติดตั้งและอุปกรณ์

เรื อครั้งใหญ่

ตูล้ าเลียงสิ นค้า

สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27,744,677,225

631,396,801

2,353,483,884

161,560,298

18,691,754

30,909,809,962

ซื้ อเพิ่ม

1,534,251,879

113,048,332

257,349,636

5,249,124

61,377

1,909,960,348

จาหน่าย

(1,463,847,333)

(103,633,741)

(991,044)

-

(1,568,472,118)

-

(173,771,109)

ตัดจาหน่าย

-

(173,771,109)

-

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

(1,733,148,370)

(37,822,802)

(150,855,175)

(9,827,021)

(903,549)

(1,932,556,917)

26,081,933,401

532,851,222

2,356,344,604

155,991,357

17,849,582

29,144,970,166

(14,996,740,673)

(309,872,750)

(697,791,240)

(147,853,833)

(13,900,232)

(16,166,158,728)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

(846,017,696)

(201,802,741)

(370,577,078)

(6,297,491)

(1,011,216)

(1,425,706,222)

จาหน่าย

1,246,378,486

103,633,217

891,939

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตัดจาหน่าย

-

173,771,109

-

-

-

1,350,903,642

-

173,771,109

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

925,423,381

20,064,872

50,478,453

9,169,721

819,171

1,005,955,598

(13,670,956,502)

(317,839,510)

(914,256,648)

(144,089,664)

(14,092,277)

(15,061,234,601)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
จาหน่าย

(1,793,928,984)

-

-

-

-

(1,793,928,984)

(36,289,398)

-

-

-

-

(36,289,398)

-

-

-

-

103,388,117

-

-

-

-

103,388,117

110,201,325

-

-

-

-

110,201,325

(1,616,628,940)

-

-

-

-

(1,616,628,940)

-

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

10,954,007,568

321,524,051

1,655,692,644

13,706,465

4,791,522

12,949,722,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10,794,347,959

215,011,712

1,442,087,956

11,901,693

3,757,305

12,467,106,625

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิม่
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึ้น
โอนกลับ
จาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เรื อเดิ นทะเล

(หน่วย: บาท)

รายจ่ายใน
เครื่ องตกแต่ง
การซ่อมแซม ติดตั้งและอุปกรณ์
เรื อครั้งใหญ่
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

10,480,996,302
1,368,056,098
(1,463,847,333)
-

222,011,213
19,390,515
(50,563,834)

43,363,476
2,754,708
-

5,821,310
-

10,752,192,301
1,390,201,321
(1,463,847,333)
(50,563,834)

(651,545,029)
9,733,660,038

(13,044,054)
177,793,840

(2,777,526)
43,340,658

(363,260)
5,458,050

(667,729,869)
9,960,252,586

(5,243,957,924)
(324,339,571)
1,248,222,507
-

(92,525,169)
(72,748,005)
50,563,834

(39,494,639)
(2,241,721)
-

(5,821,310)
-

(5,381,799,042)
(399,329,297)
1,248,222,507
50,563,834

303,230,963
(4,016,844,025)

6,350,069
(108,359,271)

2,522,777
(39,213,583)

363,260
(5,458,050)

312,467,069
(4,169,874,929)

(105,488,756)
101,544,096

-

-

-

(105,488,756)
101,544,096

3,944,660
-

-

-

-

3,944,660
-

5,131,549,622

129,486,044

3,868,837

-

5,264,904,503

5,716,816,013

69,434,569

4,127,075

-

5,790,377,657
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริ ษทั ได้จานองเรื อเดินทะเลส่ วนใหญ่เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 1,449 ล้านบาท และ 1,185 ล้านบาท
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 432 ล้านบาท และ 497 ล้านบาท ตามลาดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีตูล้ าเลียงสิ นค้า ซึ่ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจานวน 47.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,442.1 ล้านบาท
และ 51.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,655.7 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นจานวน - ล้านบาท
และ - ล้านบาท ตามลาดับ)
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2561
ในระหว่างปี 2561 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ข ายตู ล้ าเลี ย งสิ น ค้า จานวนหนึ่ ง
มีกาไรจากการขายเป็ นจานวนเงิน 3.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 118.8 ล้านบาท
ในปลายปี 2561 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 ษ ัท ย่อ 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 และบริ ษทั ฯ สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึก
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
53.4 ล้านบาท (งบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นจานวนเงิ น - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ - ล้านบาท) และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า เนื่องจากเรื อที่ทาสัญญาขายเป็ นจานวนเงิน 3.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
103.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 3.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 105.4 ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 8.0 ต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562
ในระหว่างปี 2562 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ข ายตู ล้ าเลี ย งสิ น ค้า จานวนหนึ่ ง
มีกาไรจากการขายเป็ นจานวนเงิน 3.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 103.3 ล้านบาท
ในปลายปี 2562 ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิ น มู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของเรื อ เดิ น ทะเลของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษ ัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งก าหนดจากมู ล ค่ า การใช้ สิ นทรั พ ย์โ ดยอ้า งอิ ง ข้ อ มู ล เรื่ อ ง
ประมาณการรายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ที่ได้บนั ทึกไว้มีจานวนที่เหมาะสมแล้ว และกลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึก
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่า เนื่ องจากเรื อที่ ท าสั ญ ญาขายตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 29
เป็ นจานวนเงิน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 36.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ - ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 8.0 ต่อปี
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

1,418,397,515
13,496,761
1,431,894,276

1,577,016,807
14,008,953
1,591,025,760

งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

45,548,614
433,418
45,982,032

48,772,408
433,255
49,205,663

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
397,087,576
2,241,721
399,329,297

437,206,415
1,781,829
438,988,244

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
12,751,565
71,988
12,823,553

13,521,485
55,107
13,576,592
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

339,929,705
(21,270,828)
318,658,877

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(339,929,699)
21,270,828
(318,658,871)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต ัด จ าหน่ า ยหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 319 ล้านบาท และ 340 ล้านบาท ตามลาดับ

รายงานประจำ�ปี 2562
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12. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่สอง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่สาม
รวม

2562

2561

450,000
107,373
545,963
1,103,336

350,000
582,300
932,300

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

450,000
450,000

350,000
350,000

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ ห นึ่ งเป็ นตั๋ว สั ญ ญาใช้ เงิ น
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

-

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เงิ น กู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ ส องเป็ นเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจานวน 3.5
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+4.15 ต่อปี ซึ่งค้ าประกันโดยอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่งที่สามเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจานวน 18
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+1.80 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
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13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1,760,578
(216,553)
1,544,025
(354,252)

1,987,216
(264,899)
1,722,317
(326,336)

-

-

1,189,773

1,395,981

-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
รวม

เงินต้น

2562
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

1,041,149
148,624
1,189,773

137,218
6,123
143,341

1,178,367
154,747
1,333,114

เงินต้น

2561
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

1,134,852
261,129
1,395,981

168,207
13,408
181,615

1,303,059
274,537
1,577,596
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจาก
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
รวม

เงินต้น

2562
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

-

-

-

เงินต้น

2561
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2562
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14. เงินกูย้ มื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
เงินกู้ยืมของบริษทั ฯ
1) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 5.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2563
2) จานวน 9.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 15.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2564
3) จานวน 15.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 17.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
4) จานวน 27.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 31.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
5) จานวน 2.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
6) จานวน 13.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
7) จานวน 13.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
8) จานวน 3.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
เงินกู้ยืมของบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์
9) จานวน 5.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 7.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
10) จานวน 6.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 7.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
11) จานวน 4.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 5.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
12) จานวน 6.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน 8.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
13) จานวน 1.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2561 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2567
เงินกู้ยืมของบริษทั ย่อยในฮ่ องกง
14) จานวน 13.3 ล้านเหรี ยญฮ่องกง (2561 : จานวน 16.8 ล้านเหรี ยญฮ่องกง)
มีกาหนดชาระทุกเดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

169,837

-

169,837

288,491

499,915

288,491

499,915

468,725

564,427

468,725

564,427

828,257

1,009,288

828,257

1,009,288

73,884

-

73,884

-

416,145

-

416,145

-

416,145

-

416,145

-

90,994

-

90,994

-

178,348

244,566

-

-

194,348

243,321

-

-

149,503

187,171

-

-

210,545

263,597

-

-

-

-

43,677

51,661
3,410,723
(743,103)
2,667,620

เงินกูย้ มื ข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรื อ SIBOR

-

69,549
3,251,671
(651,584)
2,600,087

2,582,641
(572,730)
2,009,911

2,243,467
(479,686)
1,763,781
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก กูเ้ พิ่ม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
3,251,671
1,068,607
(697,281)
(212,274)
3,410,723

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,243,467
1,023,765
(531,814)
(152,777)
2,582,641

เงิ น กู้ยืม ระยะยาวดัง กล่ าว ค้ าประกัน โดยการจดจานองส่ วนใหญ่ ข องเรื อ เดิ น ทะเลของกลุ่ ม บริ ษ ัท
และอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย และโดยการค้ าประกันของบริ ษทั ฯ
สัญญากูเ้ งินกูไ้ ด้ระบุ ขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ ซึ่ งรวมถึงการดารงอัตราส่ วนทางการเงินและ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีวงเงินกูร้ ะยะยาวคงเหลือ ดังนี้
ในเดื อนตุ ลาคม 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้ท าสัญ ญาเงิ นกู้ยืม ระยะยาวกับ ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งวงเงิ น
6.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 197.2 ล้านบาท) โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้ใน
โครงการซื้ อ และติ ด ตั้ง เครื่ อ งกรองก ามะถัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้เ บิ ก รั บ เงิ น กู ้ย ืม ดัง กล่า วแล้ว จ านวน 2.4
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม 2562
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งค์โปร์ ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง
วงเงิ น 2.9 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ประมาณ 87.4 ล้านบาท) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อใช้ในโครงการซื้ อและติดตั้งเครื่ องกรองกามะถัน ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้เบิ กรับเงิ นกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ในเดื อนมกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งวงเงิ น
2.7 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐฯ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ประมาณ 80.4 ล้านบาท) โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้ใ น
โครงการซื้ อและติดตั้งเครื่ องกรองกามะถัน ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เบิ กรับเงิ นกู้ยืมดังกล่ าว
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15. หุน้ 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 ้นกูใ้ นแต่ละคราว ทั้งนี้
ข้ อ ก าหนดและรายละเอี ย ดเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ของหุ ้ น กู้ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ นผู ้พิ จ ารณาก าหนด
ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวข้างต้น
16. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมู ลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2562
2561
35.12
28.30
9.27
6.82
9.13
(2.37)
51.15
35.12

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
31.93
25.60
8.57
6.33
8.31
(1.91)
46.90
31.93

- ค่าใช้จ่ายที่ รั บ รู ้ ใ นงบกาไรขาดทุ น สาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 มี ดัง นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย

รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
8.05
6.03
9.13
1.22
0.79
18.40
6.82

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
7.46
5.61
8.31
1.11
0.72
16.88
6.33
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- ข้อ สมมุติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
ร้อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
2.81
5 - 6.00
0 - 24.00*
TMO2017**

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2.81
6.00
2 - 24.00*
TMO2017**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่
อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบ
ของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมุติที่เกี่ ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
- ถ้า อัต ราคิ ด ลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นัก งาน
ในงบการเงิ นรวมจะลดลง 4.32 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.95 ล้านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
จะลดลง 3.95 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.53 ล้านบาท)
- ถ้ า อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นัก งานในงบการเงิ น รวมจะเพิ่ม ขึ้ น 6.04 ล้านบาท (ลดลง 5.31 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะเพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท (ลดลง 4.83 ล้านบาท)
- ถ้ า อัต ราการหมุ น เวี ย นพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 10 ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นัก งานในงบการเงิ น รวมจะลดลง 2.05 ล้านบาท (เพิ่ม ขึ้ น 2.27 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 1.94 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท)
- ถ้ า พนั ก งานอายุ ยื น ขึ้ น (สั้ นลง) 1 ปี ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 0.18 ล้านบาท (ลดลง 0.21 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะ
เพิ่มขึ้น 0.17 ล้านบาท (ลดลง 0.19 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวข้างต้น มู ลค่ าปั จจุ บ ันของประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ
ผลประโยชน์พนักงาน ได้คานวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่คานวณประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้แก้ไขโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน โดยการปรับอัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้าง
ที่ ท างานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้ นไปให้ได้ค่ าชดเชยอัตราใหม่ จากเดิ ม 300 วัน เป็ น 400 วัน ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อย
ในประเทศแห่ งหนึ่ งได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่าย
ทันที ในงบกาไรขาดทุนในไตรมาส 2 ของปี 2562 แล้ว เป็ นจานวน 9.13 ล้านบาท (เฉพาะกิ จการเป็ นจานวน
8.31 ล้านบาท)
17. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด บริ ษ ทั ฯ จะต้องจัดสรรเงิ น ส ารองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
18. จ่ายเงินปันผล
ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2561 ผูถ้ ื อหุ ้ น มี ม ติ ใ ห้จ่ายเงิ นปั น ผล
จานวน 82.88 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
19. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ข)

กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กับ ลู ก ค้า ผ่า นตัว แทนสายการเดิ น เรื อ (ซึ่ งมี ท้ ัง บุ ค คลภายนอกและกิ จ การ
ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น ) ซึ่ งรายการธุ รกิ จจ านวนมากเกิ ดขึ้ นผ่ า นตั ว แทนที่ เป็ นกิ จการที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น
รายการดัง กล่ า วเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และ
กิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
นอกจากที่กล่าวในข้อ ก) แล้ว ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดย
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561

นโยบายการกาหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าเหมาระวางเรื อ
ค่าบริ หารจัดการกองเรื อ

-

-

939
9

539
9

ราคาตลาด ณ วันที่ทาสัญญา
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ การท่าเทียบเรื อ
ค่าบริ การจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ ง
ค่าเช่าอาคาร

102
229
42
10

169
225
12
10

-

-

ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาภาระหน้าท่าหักส่ วนลดปริ มาณ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

9

9
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ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
บริ ษทั สยามเภตรา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท 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
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

ค)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

375

725

18
5
10
33
(10)
23

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1
4
11

-

-

44
44
44

-

77
7
4
88

82
82

899
6
905

1

30

-

-

-

-

2,321
827
3
3,151

3,713
570
9
4,292

-

-

81

86

เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

ค)

-

-

3,151

4,292
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนผูบ้ 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 2562 และ 2561 มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2562
2561
47
40

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
30
26

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญๆ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ซึ่ งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
1,398
1,421
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
47
40
ค่าเสื่ อมราคา
1,432
1,591
หนี้สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
14
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ
36
50

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
467
446
30
26
399
439
195
105

21. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พ นักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนและเงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่อ 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 ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารจัดการโดยรัฐบาล
ของประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั ย่อยในฮ่องกงได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินรวม 45 ล้านบาท (2561 : 45 ล้านบาท)
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22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
บริ ษ ทั ฯ ได้รับสิ ท ธิ และประโยชน์ท างภาษี หลายประการจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น ภายใต้
พระราชบัญ 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 2562 และ 2561 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 ช้ ใ น
การดาเนิ นงานเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้นาเสนองบการเงิ น ภาระผูก พันผลประโยชน์พ นักงานและขาดทุ นทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 329.64 ล้านบาท และ 129.86 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ 114.47 ล้านบาท และ
22.12 ล้า 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 ได้ ร 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 าใช้ประโยชน์ ท างภาษี ไ ด้ รวมทั้งรายได้
ส่ วนใหญ่ ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รับ การยกเว้นภาษี เงิ นได้ ยกเว้น บริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งบันทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเงิน 3.79 ล้านบาท และ 3.58 ล้านบาท ตามลาดับ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2562
2561
10,668
10,640

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
46
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน 10,714

(2,886)
7,754

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
2,940
850
3,790

2,940
637
3,577

8,393

8,633
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270,101
118,532,982
118,803,083

329,776,272
130,278,532
5,926,448
117,388,873
583,370,125
109,678,670
109,678,670

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

102,490,940
102,490,940

636,396,597
139,380,385
1,242,646
44,051,059
821,070,687

620,494,634
278,404,530
24,662,463
923,561,627

145,693,619
145,693,619

966,172,869
269,929,018
118,532,982
7,169,094
161,439,932
1,523,243,895

1,200,469,571
391,478,388
52,221,840
24,662,463
104,628
624
1,668,937,514

รวม

(456,804,590)
(456,804,590)

(51,524,229)
606,845
28,665,819
234,690
76,250,451
156,262
463,626
54,853,464

15,324,461
(391,478,388)
(1,136,316)
(24,662,463)
1,577
3
(401,951,126)

ผลต่าง

(311,110,971)
(311,110,971)

914,648,640
270,535,863
28,665,819
234,690
194,783,433
7,325,356
161,903,558
1,578,097,359

1,215,794,032
51,085,524
106,205
627
1,266,986,388

สกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
(ข)

(หน่วย: บาท)

(ก) กรณี ที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
(ข) กรณี ที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(66,475,991)
(66,475,991)

52,221,840
104,628
624
52,327,092

579,974,937
113,073,858
693,048,795

รายได้จากการเดิ นเรื อ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดิ นเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

สกุลเงินบาท (ก)
บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีเลขที่
3101120028
3105114177
กิจกรรมที่ได้รับ
กิจกรรมที่ไม่ได้รับ
กิจกรรมที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
การยกเว้นภาษี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2562 ของบริ ษทั ฯ จาแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้

144
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

23. 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
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่ วนงาน

2562
437
939
1,376

2561
650
539
1,189

340

76

สิ งคโปร์
2562
2561
16,054 16,482
1,103
911
17,157 17,393
426

379

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่องกง
รวม
2562 2561 2562
2561
40
49 16,531 17,181
15
22
2,057
1,472
55
71 18,588 18,653
43

60

809

515

ตัดบัญชี
ยอดรวม
2562 2561
2562
2561
16,531 17,181
(2,057) (1,472)
(2,057) (1,472) 16,531 17,181
(233)

(47)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดิ นทะเลและอุปกรณ์สุทธิ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

576

468

40
103
35
40
46
940
14
36
7
325
11
(493)

74
133
73
21
78
32
922
50
2
4
249
8
(356)

(หน่วย: ล้านบาท)

ไทย
ที่ดิน อาคาร เรื อเดิ นทะเล
และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์รวม

2562

2561

สิ งคโปร์
2562
2561

5,794

5,269

6,857

7,549

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่องกง
รวม
2562 2561 2562
2561
178

191

12,829

13,009

ตัดบัญชี
2562 2561
(77)

248

ยอดรวม
2562
2561
12,752

13,257

4,286

5,039

17,038

18,296
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
24.1 ภาระผูกพัน
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานและอุปกรณ์ที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 :
15 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิ น
25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 765 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : จานวนเงิน 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 955 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

การจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
ระหว่างหนึ่งปี ถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

ค่าเหมาระวางเรื อ ค่าเช่าตูล้ าเลียงสิ นค้า
641
80
721
-

ค่าเช่าอื่น ๆ
32
12
44

รวม
673
92
765

(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ มีภาระผูกพันในการซื้ อน้ ามัน
เป็ นจ านวนเงิ น 5 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 151.5 ล้านบาท ในอัตรา 9,000 เมตริ กตัน
ในเดื อนมกราคม 2563 (31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ มี ภาระผูกพัน
ในการซื้ อน้ ามันเป็ นจานวนเงิ น 23.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 758.8 ล้านบาท ในอัตรา
6,000 - 10,000 เมตริ กตันต่อเดือน ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)

(ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการซื้ อเครื่ องกรองกามะถัน เป็ นจานวนเงิน 5.2
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 156.6 ล้านบาท

24.2 การค้ าประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี ภ าระการค้ าประกั น วงเงิ น สิ นเชื่ อ ของบริ ษั ท ย่ อ ย
ในต่างประเทศแก่ สถาบันการเงินเป็ นจานวนเงิ นรวม 122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
และ 35 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 3,971 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 121 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
6 ล้า นเหรี ย ญสิ ง คโปร์ แ ละ 35 ล้า นเหรี ย ญฮ่ อ งกงหรื อ ประมาณ 4,186 ล้า นบาท) และบริ ษ ัท ย่ อ ย
มี ย อดคงเหลื อ ของภาระการค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว เป็ นจ านวนเงิ น รวม 33 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และ
13 ล้านเหรี ยญฮ่ องกงหรื อประมาณ 1,071 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 44 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ และ
17 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 1,497 ล้านบาท)
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25. สัญญาต่อสร้างเรื อ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาต่อสร้างเรื อจานวน 2 ลา จานวนเงิน 39.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
โดยราคาตามสัญญาของเรื อแต่ละลาแบ่งชาระออกเป็ น 5 งวด ตามร้อยละของราคาตามสัญญา งวดที่ 1 และงวดที่ 2
ร้อยละ 10 งวดที่ 3 ร้อยละ 0 งวดที่ 4 ร้อยละ 5 และงวดที่ 5 (เมื่อส่ งมอบเรื อ) ร้อยละ 75 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
ได้เลื่ อนกาหนดวันส่ งมอบเรื อทั้ง 2 ลาเป็ นเดื อนกรกฎาคม 2562 และเดื อนสิ งหาคม 2562 ตามลาดับ (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชาระเป็ นจานวน 7.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับมอบเรื อ 2 ลา ดังกล่าว
และจ่ายชาระเงินส่ วนที่เหลือทั้งหมดตามกาหนดแล้ว
26. เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ 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 หารและป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว แต่ไม่มีนโยบายเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
26.1 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 ยังมีนโยบายในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลู กค้าโดยใช้
ข้อมูลจากฐานะการเงินล่าสุ ดของลู กค้า ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสาคัญจากการเก็บหนี้
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(2) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม
2561

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

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

รวม

อัตราดอกเบี้ย

30071

-

-

643

430

1,144

ร้อยละ 0 - 2.00 ต่อปี

354
168
522

1,041
220
1,261

149
149

1,103
3,023
4,126

-

1,103
1,544
3,411
6,058

หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14

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

รวม

อัตราดอกเบี้ย

30078

-

-

629

495

1,202

ร้อยละ 0 - 2.63 ต่อปี

326
161
487

1,135
315
1,450

- 261
261

932
2,776
3,708

-

932
1,722
3,252
5,906

หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

ภายใน
1 ปี

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

-

58

-

58

168
168

220
220

-

450
2,195
2,645

-

450
2,583
3,033

2561

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

-

-

-

12

161
161

315
315

-

350
1,767
2,117

9
-

รวม
21
350
2,243
2,593

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.00 ต่อปี
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 14

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.00 ต่อปี
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 14

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับเงินกู้ยืม
ระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและเครื่ องมือทางการเงิ นอื่นๆ
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
กลุ่ม 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 ธ์ทางการเงิน
เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯ มี สั ญ ญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย (Period by Period Knock out
Swap และ Interest Rate Swap) 2 สั ญ ญาของจ านวนเงิ น 12.79 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ (31 ธั น วาคม 2561 :
2 สัญ ญ าข องจ าน วน เงิ น 14.72 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ) โดยสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ยดั ง กล่ า ว
ท าเพื่ อ แลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย LIBOR ต่ อ ปี เป็ นอัต ราดอกเบี้ ยคงที่ โดยจ านวนเงิ น ดัง กล่ า วจะลดลง
ทุกสามเดือน งวดละ 1.38 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีวนั สิ้ นสุ ดของสัญญาในปี 2564 และปี 2566
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นเป็ นจานวนเงิน 0.24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 7.33 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 :
เป็ นกาไร 0.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1.72 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดังกล่าวข้างต้นในงบกาไรขาดทุน
(3) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ อัน เนื่ องมาจากกลุ่ 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 ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการถ่วงดุลระหว่างกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวโยงกับเงิ 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 พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริ 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
2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อย
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในรายการสิ นทรั พย์
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 ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง
ในประเทศสิ ง คโปร์ ดัง นั้ น บริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วจึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากความผัน ผวนของราคาน้ ามัน โดย ณ
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ไ ด้ ท าการตกลงซื้ อน้ ามั น กั บ ผู ้ข าย
ไว้ล่วงหน้า โดยได้กาหนดปริ มาณการซื้ อล่วงหน้าในอัตราที่ไม่เกิ นกว่าที่ทางกลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดเพดานไว้
นโยบายการซื้อน้ ามันล่วงหน้าประสานกับการซื้อน้ ามัน ณ ราคาตลาดปั จจุบนั ทาให้ตน้ ทุนราคาน้ ามันของกลุ่ม
ลดความผันผวนลงและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้ อน้ ามันภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าวข้างต้นตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.1 (ข)
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26.2

มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
นอกจากเงิ นกู้ยืม ระยะยาว ซึ่ งมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับ อัตราดอกเบี้ ยในตลาด สิ นทรัพ ย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น มูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระสาคัญ

27. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษ ัทฯ บริ หารจัดการสถานะของทุ นโดยใช้อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ น (Debt - to - Equity Ratio) เพื่ อให้
สอดคล้องกับเงื่ อนไขในสั ญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น ซึ่ งระบุ ให้ บริ ษ ัทฯ ต้องรั กษาระดับของ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.30 : 1
(31 ธันวาคม 2561 เท่ ากับ 1.18 : 1) และบริ ษ ัท ฯ มี อ ัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 1.03 : 1 (31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 1.02 : 1)
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

28.28. งบการเงิ
งบการเงิ
นในสกุ
นในสกุ
ลเงิลนเงิทีน่ใทีช้่ใใช้นการด
ในการด
าเนิาเนินงาน
นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิน นณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562และ
และ2561
2561และงบก
และงบก
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นสนาหรั
สาหรั
บปีบสิปี้ นสิสุ้ นดสุวัดนวัทีน่ ที่
3131ธันธัวาคม
ลเงิลนเงิเหรี
ฐอเมริ
่ งเป็่ งเป็นสกุ
ลเงิลนเงิทีน่ใทีช้่ใใช้นการด
าเนิาเนินงานแสดงได้
ดงั ดนีงั ้ นี้
นวาคม2562
2562และ
และ2561
2561ในสกุ
ในสกุ
นเหรียญสหรั
ยญสหรั
ฐอเมริกาซึ
กาซึ
นสกุ
ในการด
นงานแสดงได้
บริบริ
ษทั ษอาร์
ทั อาร์ซี แอล
ซี แอลจากัจากั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)และบริ
และบริ
ษทั ษย่ทั อย่ยอย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
ณ ณวันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2562
2562
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
ณ ณวันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
2562
2561
2561
สินสิทรั
นทรั
พย์พย์
สินสิทรั
นทรั
พย์พหย์มุหนมุเวีนยเวีนยน
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิานเงิสด
นสด
ลูกลูหนี
กหนี
า -ากิ-จกิการที
จการที
่ไม่่ไเกีม่่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
นน
้ การค้
้ การค้
หักหั: กค่:าค่เผืา่อเผืหนี
่อหนี
ยจะสู
ยจะสู
ญญ
้ สงสั
้ สงสั
ลูกลูหนี
กหนี
า -ากิ-จกิการที
จการที
่ไม่่ไเกีม่่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
น น- สุ-ทสุธิทธิ
้ การค้
้ การค้
ลูกลูหนี
กหนี
า -ากิ-จกิการที
จการที
่เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
นน
้ การค้
้ การค้
หักหั: กค่:าค่เผืา่อเผืหนี
่อหนี
ยจะสู
ยจะสู
ญญ
้ สงสั
้ สงสั
ลูกลูหนี
กหนี
า -ากิ-จกิการที
จการที
่เกี่ยเกีวข้่ยวข้
องกัองกั
น น- สุ-ทสุธิทธิ
้ การค้
้ การค้
ลูกลูหนี
กหนี
้ อื่น้ อื่น
พัสพัดุสคดุงเหลื
คงเหลื
ออ
สิ นสิทรั
นทรั
พย์พหย์มุหนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น
รวมสิ
รวมสิ
นทรั
นทรั
พย์พหย์มุหนมุเวีนยเวีนยน
สินสิทรั
นทรั
พย์พไย์ม่ไหม่มุหนมุเวีนยเวีนยน
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในอสั
นในอสั
งหาริ
งหาริ
มทรั
มทรั
พย์พรย์ะยะยาวเพื
ระยะยาวเพื
่อการลงทุ
่อการลงทุ
นน
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษทั ษย่ทั อย่ยอ-ยสุ-ทสุธิทธิ
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษทั ษร่ทั วร่มวม
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในการร่
นในการร่
วมค้
วมค้
าา
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นระยะยาวอื
นระยะยาวอื
่น ่น
ที่ดทีิน่ดและอาคาร
ินและอาคาร- สุ-ทสุธิทธิ
เรื อเรืเดิอนเดิทะเลและอุ
นทะเลและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์- สุ-ทสุธิทธิ
สิ นสิทรั
นทรั
พย์พไย์ม่ไหม่มุหนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น
- เงิ-นเงิล่นวล่งหน้
วงหน้
าค่าค่ต่าอต่เรืออเรืและอุ
อและอุ
ปกรณ์
ปกรณ์
- อื-่นอืๆ่นๆ
รวมสิ
รวมสิ
นทรั
นทรั
พย์พไย์ม่ไหม่มุหนมุเวีนยเวีนยน
รวมสิ
รวมสิ
นทรั
นทรั
พย์พย์

(หน่(หน่
วย:วย:เหรีเหรี
ยญสหรั
ยญสหรั
ฐฯ)ฐฯ)
งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
ณ ณวันวัทีน่ 31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
2562
2562
2561
2561

1,907,776
1,907,776
37,717,713
37,717,713 37,166,711
37,166,711
382,369
382,369
63,517,063
63,517,063 70,206,057
70,206,057
(1,865,540)
(1,865,540) (1,734,328)
(1,734,328)
- 68,471,729- 382,369
382,369
61,651,523
61,651,523 68,471,729
12,359,222
1,073,383
1,073,383
1,350,761
1,350,761 12,359,222
(316,479)
(316,479)
- - 756,904
756,904
1,350,761
1,350,761 12,359,222
12,359,222
3,338,323
3,338,323
12,868,246
12,868,246 15,088,580
15,088,580
588,313
588,313
7,778,754
7,778,754 10,270,083
10,270,083
7,618
7,618
1,431,689
1,431,689
1,312,432
1,312,432
122,204,829
122,204,829 133,660,296
133,660,296 18,583,621
18,583,621

652,816
652,816
90,998
90,998
- 90,998
90,998
22,418,949
22,418,949
- 22,418,949
22,418,949
29,627,200
29,627,200
555,928
555,928
34,864
34,864
53,380,755
53,380,755

155,291
155,291
- 11,182,794
11,182,794
3,508,743
3,508,743
337,862
337,862
9,376,819
9,376,819
411,031,068
411,031,068

156,557
156,557
- 10,922,818
10,922,818
1,919,172
1,919,172
337,862
337,862
9,515,847
9,515,847
400,300,533
400,300,533

- 203,524,043
203,524,043
1,662,509
1,662,509
- - 13,092
13,092
190,904,368
190,904,368

- 209,779,071
209,779,071
1,662,509
1,662,509
- - 13,092
13,092
162,748,207
162,748,207

3,659,600
3,659,600
259,286
259,286
439,511,463
439,511,463
561,716,292
561,716,292

8,518,032
8,518,032
235,811
235,811
431,906,632
431,906,632
565,566,928
565,566,928

3,659,600
3,659,600
84,183
84,183
399,847,795
399,847,795
418,431,416
418,431,416

8,270,032
8,270,032
77,409
77,409
382,550,320
382,550,320
435,931,075
435,931,075

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

36,376,159

28,819,165

14,836,159

10,819,165

103,899,609

108,338,033

1,609,093

1,839,789

361,276

2,722,318

2,505,852

2,468,641

749,158

492,189

15,868

131,690

103,909,906

132,819,268

3,302,592

2,387,544

3,986,464

3,229,861

11,679,412

10,087,652

เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

24,499,532

20,141,700

ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่สร้ างภาระ

1,425,838

1,425,838

-

-

79,674

88,184

-

-

4,282,589

4,157,186

340,599

97,293

188,428,401

180,767,951

144,313,867

164,125,565

39,225,906

43,152,433

- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

87,949,405

80,373,639

66,265,246

54,521,833

ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

1,686,463

1,085,654

1,546,419

987,171

276,704

266,861

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

129,138,478

124,878,587

67,811,665

55,509,004

รวมหนีส้ ิน

317,566,879

305,646,538

212,125,532

219,634,569

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

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

18,882,488

14,828,000

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

-

-

เงินกูย้ ืมระยะยาว

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

-

-
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

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
84,917,744
(42,600,904)
243,984,086
165,327
244,149,413

1,943,097
100,709,071
(42,691,819)
259,684,498
235,892
259,920,390

1,943,097
4,638,638
206,305,884
206,305,884

1,943,097
14,629,260
216,296,506
216,296,506

561,716,292

565,566,928

418,431,416

435,931,075

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

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กาไรจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
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)

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

530,856,625

531,357,726

39,042,464

31,449,089

1,293,707
3,304,841
117,831
1,010,723
536,583,727

2,289,948
4,109,767
2,265,599
194,166
411,114
540,628,320

1,640,496
3,410
20
40,686,390

38,085
2,099,527
2,296,961
13,061
19
35,896,742

512,355,803
30,208,283

516,877,480
28,505,986

29,371,863
8,687,645

30,427,907
7,648,142

440,372
1,165,352
235,237
10,429,956
554,835,003
1,294,568
1,471,031
(15,485,677)
344,065
(15,829,742)

121,809
1,544,296
53,169
7,717,539
554,820,279
2,422,676
988,766
(10,780,517)
239,800
(11,020,317)

920,538
7,537
6,255,027
235,237
5,199,165
50,677,012
(9,990,622)
(9,990,622)

3,260,858
53,169
3,953,586
45,343,662
(9,446,920)
(9,446,920)

(15,791,327)
(38,415)
(15,829,742)

(11,063,882)
43,565
(11,020,317)

(9,990,622)
(9,990,622)

(9,446,920)
(9,446,920)

(0.019)
828,750,000

(0.013)
828,750,000

(0.012)
828,750,000

(0.011)
828,750,000
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่งหนึ่งได้ทาการลงนามบันทึกข้อตกลงขายเรื อ
2 ลา ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 6.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ให้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ ง
ในประเทศสิ งคโปร์ดว้ ยมูลค่า 4.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว
30. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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Korea

Xingang

Dalian

Incheon
Pusan

Qingdao

China

Shanghai

Imari Oita
Shibushi

Ningbo
Wenzhou
Xiamen
Yantian
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Da chan bay

Taiwan

Shekou
Qinzhou Dongguan
Nansha

Kaohsiung

Haiphong

yanmar Laos
Yangon
Thailand Vietnam
Bangkok Leam Chabang
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Songkhla
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Sihanoukville
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Core Values

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

Teamwork:

Result
Orientation:
Customer
Focus:
Leadership
with Integrity:

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

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

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

• Ability to initate, 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 ethival
principles, conduct all aspects of work with unwavering ethical behavior
and honesty

บร�ษัท อาร ซี แอล จำกัด (มหาชน)
REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียน 0107536000021
ชั้น 30 อาคารปญจธานีทาวเวอร
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงชองนนทร� เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Rigistration No. 0107536000021
30th Floor, Panjathani Tower Building
127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098
www.rclgroup.com

