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RCL เป�ดตัวเรอืลําใหมพ่นัล้าน คาดสิ�นป�โตขึ�น 10%
ชี�ตัวเลขสง่ออกลดไมก่ระทบ อีก 5 ป�ยงัโตต่อเนื�อง

     บมจ. อาร์ ซี แอล ผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลสัญชาติไทย เป�ดตัวเรือเดินสมุทรลําใหม่ มูลค่า
1,000 ล้านบาท ด้วยนวัตกรรมใหม่รองรับระเบียบการเดินเรือโลก เผยผลประกอบการไตรมาสแรก
โตขึ�น 8% โดยรายได้กลางป�คาดว่าเป�นไปตามเป�า เชื�อสิ�นป� 62 รายได้เพิ�มขึ�น 10% ด้านภาพรวม
ตัวเลขส่งออกลดลง แต่ยังไม่กระทบธุรกิจขนส่งทางทะเลมาก ชี� Value  ลดลงจริง  แต่  Volume  

ยังคงที� ขณะที�ภาพรวมอีก 5 ป� แนวโน้มยังคงดี
 

      
      บรษัิท อาร ์ซี แอล จาํกัด (มหาชน) จัดงานเป�ดตัวเรอืเดินสมุทรลําใหม่ มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์
หรอืประมาณ 1,000 ล้านบาท ทําให้ป�จจุบันทางบรษัิทมีเรอืเดินสมุทรอยู่ถึง 48 ลํา เพื�อให้บรกิารด้าน
การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยป�จจุบัน บรษัิท อาร ์ ซี แอล จาํกัด (มหาชน) คือบรษัิทผู้ให้บรกิารขนส่ง
สินค้าทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร ์สัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียว ที�เป�ดให้บรกิารมาแล้วกว่า 40 ป� มีการให้
บรกิารหลักอยู่ 5 ประเภท ประกอบด้วย  1. เป�นเจ้าของเรอืเดินสมุทร (Ship Owner) 2. รบับรหิาร
จัดการเรอืเดินสมุทร (Ship Operator) 3. การดูแลรกัษาเรอืเดินสมุทร (Ship Management) 4.

ธุรกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics) และ 5. ธุรกิจเจ้าของท่าเรอื (Port Operator) ทั�งที�
กรุงเทพฯ และแหลมฉบัง    



     เผยวา่ ป�จจุบนัเราเป�นบรษัิทสญัชาติไทยเพยีงเจา้เดยีวที�
ใหบ้รกิารในดา้นนี� คือ บรกิารขนสง่สนิค้าทางทะเลที�มเีรอืเดนิ
สมุทร และตู้คอนเทนเนอรเ์ป�นของตนเอง และมกีารบรหิารจดั
การโลจสิติกสที์�ครบวงจร มเีรอืใหบ้รกิารมุนเวยีนอยูป่ระมาณ
48 ลํา โดยล่าสดุเพิ�งรบัมอบเรอืไปเมื�อป�ก่อน 2 ลํา โดยวนันี�
เราไดร้บัมอบเป�นลําที� 3 และจะทยอยรบัมอบอีกในสิ�นป�นี� ซึ�ง
ล้วนแต่เป�นเรอืธงไทยทั�งสิ�น

นอกจากนี�ยังดําเนินธุรกิจรว่มกับบรษัิทในเครอื เพื�อความ
ครบวงจรการให้บรกิาร เช่น ธุรกิจลานบรรจุตู้สินค้าเพื�อ
การส่งออก ธุรกิจโกดังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ธุรกิจ
ลานตู้คอนเทนเนอรพ์รอ้มรถพ่วงจาํนวนหนึ�ง และธุรกิจ
ท่าเรอืบก เป�นต้น

นายทวนิโชค ตันธุวนติย์
SVP (Chief of Regions / Operations /

Business Development)

     นายทวนิโชค กล่าวต่อวา่ สาํหรบัธุรกิจของ บมจ. อาร ์ ซ ีแอล โดยเฉลี�ยที�ผ่านมา เรามีรายได้อยู่ที�ประมาณ
ป�ละ 17,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอย่างสมํ�าเสมอ โดยในป� 2562 ที�ผ่านมาชว่งไตรมาสแรก เราทํารายได้
อยู่ที�ประมาณ 133 ล้านดอลล่าร ์หรอืประมาณ 4,250 ล้านบาท ซึ�งถ้าเทียบกับชว่งเดียวกันของป�ก่อน คือ 120

ล้านดอลล่าร ์ก็ถือวา่โตขึ�นกวา่ 11% จึงทําใหม้ั �นใจวา่ยอดสรุปรายได้ครึ�งป� 2562 นี� น่าจะเป�นไปตามเป�า ส่งผล
ใหร้ายได้สิ�นป�เป�นไปตามแผนงาน คือโตขึ�นจากป�ก่อนไม่น้อยกวา่ 8 - 10%  ด้านแผนการปฏิบัติงาน นอกจาก
เพิ�มจาํนวนเรอืแล้ว ยังได้นาํเทคโนโลยี และเครื�องมือต่างๆ เข้ามาชว่ยมากขึ�น ทั�งระบบหุน่ยนต์ ซอฟต์แวร์
ระบบจัดการที�เน้นการบรหิารจัดการ ผ่านการทําระบบ Big data ที�จะชว่ยใหก้ารเข้าถึงลูกค้าดีมากขึ�น การแก้
ป�ญหาได้รวดเรว็ขึ�น รวมถึงการควบคุมต้นทุนที�ดีขึ�น  นอกจากนี�ยังจะมีการส่งเสรมิการนาํระบบ Business

Intelligence มาชว่ยในการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ

    “เราตระหนักวา่ป�จจุบนัโลกเปลี�ยนแปลงเรว็ การแขง่ขนัในตลาดก็สงูขึ�น ทกุบรษัิทมกีารพฒันาอยา่งสมํ�าเสมอ
เราจงึหยุดนิ�งไมไ่ด้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ชว่ง 2-3 ป�ที�ผา่นมานี� ธุรกิจสง่ออกมมูีลค่าที�ลดลง ซึ�งเป�นผลมาจาก
ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก และป�จจยัอื�นๆ ทําใหท้กุภาคสว่นไดร้บัผลกระทบ สาํหรบัธุรกิจขนสง่ทางทะเลก็
เชน่กันที�ต้องปรบัตัว และเตรยีมรบัมอื ด้านผลกระทบจากตัวเลขสง่ออกที�ลดลงนั�น เนื�องจากบรษัิทเรามบีรกิารที�
ครบวงจร รองรบัในทกุๆ ขั�นตอน จงึยงัใหบ้รกิารได้อยา่งต่อเนื�อง และไมส่ง่ผลกระทบมากนัก ที�สาํคัญถึงมูลค่า
การสง่ออกจะลดลง คือ Value ลดลง แต่ในเรื�องของปรมิาณ หรอื Volume นั�น ไมไ่ด้ลดลงอยา่งที�คิด  ปรมิาณ

     “สาํหรบัธุรกิจขนส่งสินค้าของบรษัิทนั�น ถือว่าครอบคลุม
ทั�งหมดของภูมิภาคเอเซยี และตะวันออกกลาง มีเส้นทาง
เดินเรอืประจาํอยู่กว่า 40 เส้นทาง และสามารถกระจายสินค้า
ได้กว่า 60 เมืองทั�วภูมิภาค มีเรอืใหบ้รกิารขนาดตั�งแต่ไซส์
200 ตู้ ไปจนถึงกว่า 8,000 ตู้ โดยถือว่าเราเป�นหนึ�งในบรษัิท
ของไทยที�ใหบ้รกิารในระดับมาตราฐาน และสู้กับบรษัิทยักษ์
ใหญ่ของภูมิภาคอย่างจีน ญี�ปุ�น เกาหลีใต้ ได้อย่างทัดเทียม” 



การส่งออกยังคงอยู่ในอัตราคงที� มีการส่งออกสินค้าอย่าง
สมํ�าเสมอ โดยอาจจะเปลี�ยนไปที�ตัวของสินค้า และราคาของ
สินค้าที�ส่งออก จึงอาจสรุปได้ว่า ณ ป�จจุบัน ธุรกิจขนส่ง
สินค้าทางทะเล   ยังมีอัตราการเติบโตที�คงที�  และใน 5 ป�
ข้างหน้าก็ยังคงมีการเติบโตอยู่ ยิ�งป�จจุบันมีการเข้าถึงการ
สั�งสินค้าระหว่างประเทศได้ง่ายขึ�น แนวโน้มการขนส่งทาง
ทะเลจึงยังคงเป�นไปในทางที�ดี   แต่ทั�งนี�ทั�งนั�น    ทางบรษัิท
ก็ต้องมีการเตรยีมแผนงานล่วงหน้าในการรบัมือไว้เช่นกัน
โดยหนึ�งในนั�นคือการนาํเทคโนโลยี และระบบ Business

intelligence มาช่วย ซึ�งจะเป�นส่วนที�ทําใหเ้ราบรหิารและ
จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น” นายทวินโชค
กล่าวทิ�งท้าย

     ด้านกัปตัน กุลเกียรติ บุญเทียม ได้กล่าวเพิ�มเติมว่า
สาํหรบัธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนี� ส่วนสาํคัญที�สุดส่วน
หนึ�งนอกจากระบบบรหิารจัดการแล้ว ตัวเรอืก็มีส่วนสาํคัญ
มาก บรษัิทจึงให้ความสาํคัญกับการดูแล บาํรุงรกัษา และมี
การซื�อเรอืเพิ�มเติมเพื�อเปลี�ยนให้ใหม่ และพรอ้มให้บรกิาร
อยู่เสมอ โดยเรอืลํานี�เราก็เพิ�งได้รบัมาใหม่ ตั�งชื�อว่า    
 " LALIT BHUM "  หมายถึง    ดินแดนแห่งความงดงาม
มีขนาดความยาว 172.00 เมตร กว้าง 27.50 เมตร สูง
45.30 เมตร ทําความเรว็ได้ 21 น๊อต สามารถบรรทุก
สินค้าได้ 1,668 TEUS และมีลูกเรอืประจาํทั�งหมด 18 คน
โดยจุดเด่นของเรอืลํานี� คือเทคโนโลยีต่างๆ ที�เพิ�มขึ�น
สาํคัญคือด้านการประหยัดนํ�ามัน ลดลงจากเรอืในคลาส
เดียวกันที�ผลิตก่อนประมาณ 20% ซึ�งก็จะช่วยให้ค่า
Carbon Footprint (ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก) นั�นลดลง
ตามไปด้วยเช่นกัน มีสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัลูกเรอื

กัปตัน กลุเกียรติ บุญเทียม 

 กัปตันเรอื LALIT BHUM

   นอกจากนี� บรษัิทยังตระหนักถึงคุณภาพของสิ�ง
แวดล้อม โดยเรอืลํานี�ได้ทําการติดตั�งเครื�องกรองไอเสีย
เพื�อช่วยลดบรมิาณ Sulphur (กํามะถัน) ที�เรอืปล่อยออก
มาสู่ชั �นบรรยากาศจากปกติ 3.5% จนเหลือไม่เกิน 0.5 %

นอกจากนี�ยังติดตั�งเครื�องบาํบัดนํ�าอับเฉา ซึ�งป�องกันผลก
ระทบจากการปล่อยนํ�าที�มีสัตว์นํ�าต่างถิ�นลงสู่ทะเล ซึ�งจะ
ทําลายความสมดุลทางชีวภาพในพื�นที�นั �นๆ



ทั�งนี�ภายในงานเป�ดตัวเรอื LALIT BHUM มีการทําพิธีตั�ง
ชื�อเพื�อเป�นมงคล โดยได้รบัเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ มี
การพาเยี�ยมชมส่วนต่างๆ ของเรอื และสาธิตการใช้เครื�อง
มือต่างๆ แสดงให้เห็นถึงขั�นตอนการใช้ชีวิตบนเรอื โดยได้
รบัความสนใจอย่างมากมาย

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ�มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที� คุณวลัยพร ขาํโพ / Senior 

Executive (Corporate Secretary) โทร (662) 296

1093 หรอื อีเมล์ walaiporn@rclgroup.com


