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ชื่อ
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ที่อยู
ชั้น 30 อาคารปญจธานีทาวเวอร
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท 0 2296 1096-7
โทรสาร 0 2296 1098
เว็บไซต : http://www.rclgroup.com

ประเภทธุรกิจ
บริการขนสงตูคอนเทนเนอรทางทะเลแบบฟดเดอร
และการคาระหวางประเทศ

จัดตั้ง
25 มิถุนายน 2523

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
9 ธันวาคม 2531

เปนบริษัทมหาชน
11 มกราคม 2536

เลขทะเบียน
0107536000021

ธนาคาร
บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซิตี้แบงก  
โอเวอรซี ไชนีส แบงก้ิง คอรปอเรชั่น 

ผูสอบบัญชี
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลม พลาซา ถนนสีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0 2234 1676, 0 2234 1678
โทรสาร 0 2237 2133

นายทะเบียนหุน
หุนสามัญ

    บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2229 2800
โทรสาร 0 2654 5427
หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2552
ครบกําหนดไถถอน ป พ.ศ. 2555

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2299 1111
โทรสาร 0 2273 7121-4

ทุนจดทะเบียน
828,750,000 หุน ราคาหุนละ 1.00 บาท
มูลคารวม 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 1096-7
FAX :   66 2296 1098
Website : http://www.rclgroup.com

TYPE OF BUSINESS
Container Feedering Services and Regional Trade in
Asia Pacific Region

INCORPORATED
June 25, 1980

SET LISTING
December 9, 1988

REGISTERED AS A PUBLIC COMPANY
January 11,1993

REGISTRATION NO.
0107536000021

BANKERS
United Overseas Bank (Thai) Pcl., Krung Thai Bank Pcl.,
TMB Bank Pcl., Siam Commercial Bank Pcl., 
Bangkok Bank Pcl., Citibank., 
Oversea Chinese Banking Corporation.

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

REGISTRARS
ORDINARY SHARES

    Thailand Securities Depository Company Limited
62 The Stock Exchange of Thailand Building
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
TEL :   66 2229 2800
FAX :   66 2654 5427
UNSECURED UNSUBORDINATED
DEBENTURE No. 1/2552, DUE B.E. 2555

TMB Bank Pcl.
3000 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL :   66 2299 1111
FAX :   66 2273 7121-4

REGISTERED CAPITAL
828,750,000 shares par Baht 1.00 each,
amounting Baht 828,750,000

ขอมูลจําเพาะของบริษัทฯ
Corporate Profile
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เฉพาะบริษัทฯ / COMPANY 2554 เปล่ียนแปลง 2553 เปล่ียนแปลง 2552

(รอยละ) (รอยละ)

(’000 บาท / Baht) 2011 % Change 2010 % Change 2009

สินทรัพยถาวร Fixed Assets 5,357,500 -5 5,651,816 -5 5,929,558

สินทรัพยรวม Total Assets 13,384,429 1 13,303,939 12 11,880,584

หนี้สินรวม Total Liabilities 3,788,838 7 3,537,245 -7 3,819,342

สวนของผูถือหุน Shareholders’ Equities 9,595,592 -2 9,766,694 21 8,061,242

รายไดจากการเดินเรือ Freight Income 996,412 49 668,762 -48 1,296,288

รายไดรวม Total Income 1,037,518 34 772,424 -43 1,358,718

กําไรข้ันตน (จากการเดินเรือ) Gross Profit (from freight income) 172,314 276 (97,776) -131 317,101

กําไรสุทธิ Net Profit (149,885) 59 (370,072) -936 44,263

กําไรตอหุน (บาท) Earnings Per Share (Baht) (0.18) 64 (0.50) -814 0.07

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน Debt to Equity Ratio 0.39 0.36 0.47

อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน Net Profit to Shareholders’ Equity -1.56% -3.79% 0.55%

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม Net Profit Margin -14.45% -47.91% 3.26%

ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท) Book Value Per Share (Baht) 11.58 11.78 12.16 

TOTAL REVENUES (Billion Baht) TOTAL ASSETS (Billion Baht)

จุดเดนทางการเงิน
   Financial Highlights
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กลุมบริษัทฯ / GROUP 2554 เปล่ียนแปลง 2553 เปล่ียนแปลง 2552

(รอยละ) (รอยละ)

(’000 บาท / Baht) 2011 % Change 2010 % Change 2009

สินทรัพยถาวร Fixed Assets 17,601,482 -16 20,878,811 -7 22,558,681

สินทรัพยรวม Total Assets 26,275,563 2 25,746,423 -5 27,145,766

หนี้สินรวม Total Liabilities 13,435,222 7 12,556,328 -19 15,597,557

สวนของผูถือหุน Shareholders’ Equities 12,840,341 -3 13,190,095 14 11,548,209

รายไดจากการเดินเรือ Freight Income 13,684,169 -10 15,218,376 6 14,321,094

รายไดรวม Total Income 15,281,694 -6 16,304,428 10 14,822,875

กําไรข้ันตน (จากการเดินเรือ) Gross Profit (from freight income) -552,041 (150) 1,107,537 216 -951,264

กําไรสุทธิ Net Profit -780,633 (268) 464,716 112 -3,785,869

กําไรตอหุน (บาท) Earnings Per Share (Baht) (0.94) (250) 0.63 111 (5.71)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน Debt to Equity Ratio 1.05 0.95 1.35

อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน Net Profit to Shareholders’ Equity -6.08% 3.52% -32.78%

อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม Net Profit Margin -5.11% 2.85% -25.54%

ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท) Book Value Per Share (Baht) 15.49 15.92 17.42

NET PROFIT (Million Baht) SHAREHOLDERS’ EQUITY (Billion Baht)
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สารจากประธานกรรมการ

 ปทีเ่กิดเหตกุารณตางๆมากมายในโลกและตอธุรกจิขนสงสนิคา
ทางทะเลไดผานไป เราตางคาดหวงัจะเหน็โอกาสทีด่กีวารออยูขางหนา   

 ความเสียหายจากเหตุการณภัยพิบัติที่ฟูกูชิมา ประเทศญี่ปุน 
และมหาอทุกภยัในประเทศไทย สงผลกระทบโดยตรงตอกจิกรรมการ
ขนสงของกลุมฯ เนื่องจากความตองการขนสงสินคาลดลง

 การขยายกําลังบรรทุกอยางรวดเร็วจากการนําเรือใหมที่สั่งตอ
ไวในปกอนหนาออกประจําการ ไดตอกยํ้าสถานการณกําลังบรรทุก
ลนตลาด โดยเฉพาะเสนทางเดินเรือหลักในแถบทวีปยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา  ผูประกอบการสายเรือใหญจงึกระจายกําลังบรรทกุสวน
เกนิเขามาแขงขนัในภูมภิาคเอเซีย - แปซิฟค ซึง่เปนฐานธุรกจิของกลุมฯ 

 วกิฤตการเงินในทวปียโุรป ไดสงผลกระทบตอปรมิาณการขนสง 
และซํ้าเติมสถานการณกําลังขนสงลนตลาด อัตราคาระวางถูกกดดัน
ใหปรับตัวลดลงในทุกเสนทางอยางตอเน่ือง

 อกีทัง้ ราคานํา้มนัทีพุ่งสงูข้ึนเปนประวัตกิารณ เหนอืการควบคมุ
ของกลุมผูประกอบการธรุกจิขนสงทางทะเล  และสงผลกระทบเชงิลบ
ตอความสามารถในการสรางผลกําไรของกลุมฯ 

 ผลการดําเนินงานในรอบปที่เสนอตอผูถือหุนนี้ ไดรับปจจัย
กระทบตางๆ ที่ไดกลาวขางตน คณะผูบริหารกลุมบริษัทฯ ไดดําเนิน
การดวยมาตรการตางๆ เชน ลดคาใชจาย ยุติบริการในเสนทางที่
ขาดทุน ปรับปรุงมาตรการควบคุมใหรัดกุม ปรับเปล่ียนพนักงานใน
ตําแหนงสําคัญ ตลอดจนวางแผนแกไขปญหาในระยะยาว 

 ซึ่งนาจะนําไปสูการฟนตัวของธุกิจในป 2555 จากการปรับ
องคกรใหมีขนาดเหมาะสม ปรับปรุงชองทางการส่ือสาร และปรับ
ตัวใหทันกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได
ตระหนักถึงความเรงดวนท่ีจะตองลดคาใชจายใหสอดคลองกับรายได  
และถือเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกท่ีจะทําใหงบกําไร-ขาดทุนดีขึ้น
เพื่อผลประโยชนของผูถือหุน

 ในหลายสัปดาหที่ผานมาน้ี บรรดาสายเรือใหญที่ใหบริการใน
เสนทางระยะไกลและประสบผลการดําเนินงานขาดทุนไดรวมกันหา
ทางแกไขดวยการประสานความรวมมือในการใหบริการท่ีเหมาะกับ
ความตองการของตลาด จดัตารางเดินเรือทีส่อดคลอง รวมทัง้การปรับ
ขึ้นอัตราคาระวาง ทั้งนี้ ตลาดไดตอบรับในทิศทางที่สดใส

 จากสภาวการณขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู
บริหารกลุมบริษัทฯ  เชื่อมั่นวา  แนวโนมธุรกิจใน 1-2 ปขางหนา  จะ
ชวยบรรเทาปญหากําลังบรรทุกลนตลาดควบคูไปกับอัตราคาระวางที่
ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะชวยใหกลุมฯ มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น

 คณะกรรมการบริษทัฯ  คณะผูบรหิารกลุมบรษิทัฯ และพนกังาน
ทกุคนมุงม่ันทาํหนาท่ีอยางสุดความสามารถตามกลยุทธขางตนเพือ่ให
สําเร็จตามวัตถุประสงค
   
 ขอขอบคุณ

    
     นายกัว เปก ลอง
     ประธานกรรมการ
21 มีนาคม 2555

เรียน  ทานผู ถือหุ น



5รายงานประจําป 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ สํานักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
(ปฏิบัติการ)

จัดการกองเรือ         
โลจิสติคส

ทรัพยากรมนุษยกลุ ม

วางแผนบริการ

บริหารและจัดการสินคา

การตลาดและการขาย SOC

การตลาดและการขาย COC

กรรมการรองผูจัดการ
(สนับสนุน)

การเงินกลุ ม

บัญชีกลุ ม

บริหารกลุ ม

เลขานุการกลุ มบริษัทฯ   

ผู อํานวยการอาวุโส 
(ธุรกิจ)

ภูมิภาค 1

ภูมิภาค 2 

ภูมิภาค 3

ภูมิภาค 5

ภูมิภาค 4

ปฎิบัติการ

บริหารจัดการตู สินคา

ขาย ซื้อเรือและเชาระวางเรือ

กฎหมายและประกันภัย      

สารสนเทศกลุม

พัฒนาธุรกิจ

โครงสรางบริหารกลุ มบริษัทฯ
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นายกัว เปก ลอง

ประธานกรรมการ / ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2533
การศึกษา 
 - วุฒิบัตร ซีเนียร แคมบริดจ ประเทศสิงคโปร และ 
  ชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร
 - สงิคโปร โปลเีทคนคิ - พ.ร.บ. ขนสงทางทะเล / กฎหมายพาณิชยนาวี
 - สมาชิก BIMCO - Chartered Broker
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Director Accreditation Program 
  รุนที่ 57/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร กรรมการธนาคารจดทะเบียนในฮองกง - MAS 
  Examinations
 - British Merchant Navy Navigating Officer and International 

Class A Master Mariner
ประสบการณที่ผานมา
 - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ                 
  Singapore Shipping Corporation Pte. Ltd.
 - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท 
  Euro - Asia Realty
 - กรรมการ Singapore Shipping Association
 - Deputy Chairman, Singapore Shipping Agents &
  Brokers Association
 - กรรมการ Free Trade Zone Advisory Committee / 
  Trade Facilitation Advisory Committee of 
  Singapore Trade Development Board
 - Second Vice-President, Singapore National 
  Shipowners’ Association
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส 
  (ฮองกง) จํากัด (บริษัทยอย)
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ. 2554 : 77,860
     2553 : 77,860

นายสุเมธ ตันธุวนิตย

กรรมการและกรรมการผูจดัการ / ดาํรงตาํแหนงกรรมการต้ังแต พ.ศ. 2523
การศึกษา 
 - วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจัดการดานโลจิสตกิส
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
 - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program 
  รุนที่ 33/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการบริหาร กลุมบริษัทโงวฮก
 - กรรมการบริหาร กลุมบริษัทอาร ซี แอล
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
 - ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเจาของเรือไทย 
 - กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
 - รองประธานหอการคาเยอรมัน-ไทย
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ. 2554 : 62,306,850
     2553 : 62,367,450

คณะกรรมการบริษัทฯ
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การศึกษา 
 - เนติบัณฑิตอังกฤษ 
  สํานัก Lincoln’s Inn, London
 - เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา    
 - ปริญญาตรีนิติศาสตร (เกียรตินิยมดี) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 - หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  (วปรอ. 399) 
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program 
  รุนที่ 30/2003 สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Audit Committee Program 
  รุนที่ 23/2008 สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Role of Compensation 
  Committee Program รุนที่ 9/2009 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรจิตวิทยาความม่ันคง รุนที่ 31
 - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุนที่ 7

นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร

กรรมการ (กรรมการบริหาร) / 
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบตั้งแต พ.ศ. 2541 
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารตั้งแต พ.ศ. 2552
การศึกษา 
 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร Syracuse 
  University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) 

รางวัลทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program 
  รุนที่ 28/2003 สมาคมสงเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพยธนชาต
 - ผูอํานวยการ สํานักประธานเจาหนาที่
  บริหาร บมจ. ธนาคารธนชาต
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - รองกรรมการผูจัดการ (สนับสนุน) 
  บมจ. อาร ซี แอล 
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 : 250,000
                2553 : 251,000

ประสบการณที่ผานมา
 - รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
 - อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
 - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
  กรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทน 
  และพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย
  จํากัด (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้
  แอนดเซอรวิส จํากัด 
 - รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคาร
  กรุงศรีอยุธยา
 - ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยอยุธยา
 ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา

ตอบแทน บมจ. แอล พ ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท
 - ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 :    -
       2553 : 299,900

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2541
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นายฮารทวิค ชูลส เอคการด

กรรมการ (กรรมการบริหาร) / 
ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2547
การศึกษา 
 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College 
  ประเทศเยอรมัน
ประวัติการอบรม
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 

รุนที่ 57/2006 สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - ที่ปรึกษากลุมบริษัทอาร ซี แอล
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท Leschaco 
  Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร
 - V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมัน
 - ประสบการณ 21 ป ในบรษิทั Hapag Lloyd 
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บรษิทั พที ีเดราห อนิดาห 

ชิปปง (บริษัทรวม)
 - กรรมการบริษัท อาร ซี แอล (เกาหลี) จํากัด 

(บริษัทยอย)
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 : 200,000
                2553 : 200,000

ดร.จําลอง อติกุล

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2549
การศึกษา 
 - ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง 
  Cornell University, USA
 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร 
  University of Auckland, New Zealand
 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร Victoria 
  University of Wellington, New Zealand
ประวัติการอบรม
 - หลักสตูร Director Accreditation Program 

รุนที่ 55/2006 สมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 - หลักสตูร Director Certification Program 

รุนที ่77/2006 สมาคมสงเสรมิสถาบัน
  กรรมการบริษทัไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - กรรมการผูจัดการใหญ 
  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 - กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
 - กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 
 - กรรมการผทูรงคณุวฒุ ิและกรรมการตรวจสอบ
  สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
  - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 :   -
                2553 :   -

นายกัว ฮอค เอง

กรรมการ (กรรมการบริหาร) / 
ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2546
การศึกษา 
 - ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

มหาวทิยาลยันานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 - วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร 

มหาวิทยาลัยฮองกง ประเทศฮองกง
ประวัติการอบรม
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 

รุนที่ 57/2006 สมาคมสงเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - ผูอํานวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

เอเชียเหนือ กลุมบริษัทอาร ซี แอล
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2553
  กลุมบริษัท อาร ซี แอล กอนไดรับเลือกตั้ง

เปนกรรมการอีกครั้งในป 2554
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการบริหาร บริษัท อาร ซี แอล 
  เซอรวิส เอส เอ จํากัด (บริษัทยอย)
 - กรรมการบริหาร บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร 

ไลนส (ฮองกง) จาํกัด (บรษิทัยอย)
 - กรรมการบริหาร บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร 

ไลนส ชปิปง จาํกัด (บรษิทัยอย)
 - กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล 
  เมอรเชอนส มาริไทม จํากัด (บริษัทยอย)
 - กรรมการบริหาร บริษัท ริจิแนล 
  เมอรเชอนส อินเตอรเนชั่นแนล เฟรท 
  ฟอรเวอรดดิ้ง จํากัด (บริษัทยอย)
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 :  -
                  2553 :   -
หมายเหตุ นายกัว ฮอค เอง ออกตามวาระเม่ือ 
    พ.ศ. 2553 และกลับเขาดํารงตําแหนง
    กรรมการอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2554



9

รา
ยง
าน
ปร

ะจํ
าป
 2

55
4

นายวิเศษ จูภิบาล

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดํารงตําแหนงกรรมการต้ังแต พ.ศ. 2551
การศึกษา 
 - ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3/2001 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
 - กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.
 - ผูวาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - Member Council of Trustees, 
  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ.  2554 :   -
                2553 :   -

นายเทพ รุงธนาภิรมย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแต พ.ศ. 2552
การศึกษา 
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Columbia University, USA 
 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 - ปรญิญาตรพีาณชิยศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program รุนที่ 20/2002 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 8/2005 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง Capital Market Academy 
  รุนที่ 4/2007 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - หลักสูตร Chartered Directors Class รุนที่ 3/2008 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC9/2009) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณที่ผานมา
 - ประธานกรรมการบริหาร บงล. มหาธนกิจ
 - ประธานชมรมผูบริหารสินเชื่อธนาคารไทย
 - รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 - กรรมการ บมจ. อาหารสยาม 
 - กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพยทิสโก
 - กรรมการ บมจ. อมตะ
 - กรรมการ บมจ. ซันวูด อินดัสทรีส
 - กรรมการ บมจ. ซันพาราเทค
 - กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จํากัด
 - กรรมการ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ตําแหนงอื่น ๆ ในปจจุบัน
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน บมจ. แอล พ ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท
จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ. 2554 :  -     

   2553 :  -
หมายเหตุ : จํานวนหุนที่ถือ พ.ศ. 2554 / 2553 หมายถึง จํานวนหุนที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553     



                     

10 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

นายพรชัย วิมลรัตน
ผูอํานวยการอาวุโส (โลจิสติคส)

นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร
กรรมการรองผูจัดการ 

(สนับสนุน)

นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผูจัดการ (ปฏิบัติการ)

นายชาลี ชู
ผูอํานวยการอาวุโส (ธุรกิจ)

นางสาวลู เยียน ติน
ผูอํานวยการอาวุโส 

(การเงินกลุม)

นายบัณฑิต รุ งเจริญพร
ผูอํานวยการอาวุโส 
(ระบบสารสนเทศกลุม)

คณะจัดการกลุมบริษัทฯ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย
กรรมการผูจัดการ

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร



                     

11รายงานประจําป 2554

โครงสรางกลุ มบริษัทฯ 2554
     RCL Group Structure 2011 

PT Daerah Indah 
Shipping

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

RCL (Korea) Ltd.

RCL Australia Pty Ltd.

RCL Agencies (M) 
Sdn. Bhd.

RCL Feeders Phils., Inc.

Regional Container 
Lines Shipping Co., Ltd.

NH Prosperity Co., Ltd.

TIPS Co., Ltd.

Asian Bulk 
Shipping Co., Ltd.

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Investment 
Pte. Ltd.

Regional Container 
Lines (H.K.) Limited

RCL Services S.A.

RCL Shipmanagement 
Pte. Ltd.

RCL Holdings Ltd.

Regional Merchants
 International Freight 
Forwarding Co., Ltd.

Regional Merchants 
Maritime Limited

RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre 
Pte. Ltd.

Regional Container 
Lines (M) Sdn. Bhd.

100%

100%

100%

100%

100%

49%

49%

80%

80%

51%

51%

51%

100%

15%

72.76%27.24%

49%

49%

49%

Subsidiary Company
> 50%

Related Company 
< 20%

Associated Company 
20% - 50%

Regional Container Lines 
Public Company Limited

Regional Container 
Lines Pte. Ltd.

100%

100%

100%

51%

20%

4.28%

100%
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บร
ิษัท

 อ
าร
 ซ
ี แ
อล

 จ
ําก
ัด 

(ม
หา
ชน

)

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
การถือ
หุน 
(%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
(เฉพาะที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เอง)

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / 
ประเภทธุรกิจ

นายกัว เปก ลอง
ประธานกรรมการ

79 - วุฒิบัตร ซีเนียร แคมบริดจ และ
 ชุงเชง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร
- ผานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (IOD)

0.009 เปนพี่ชายรวมบิดา
มารดาเดียวกับ
นายกัว ฮอค เอง

2548 - 2552

2552 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายสุเมธ ตันธุวนิตย
กรรมการผูจัดการ 
(เปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามท่ี
กําหนดในหนังสือรับรอง)

65 - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชาการจัดการดานโลจิสติกส 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- ผานการอบรมหลักสูตร Director 

Certification Program (IOD)

7.52 ไมมี 2523 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.อาร ซี แอล /
ขนสงทางทะเล

นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร 
กรรมการรองผูจัดการ(สนับสนุน)
(เปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามท่ี
กําหนดในหนังสือรับรอง)

 57 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร
 Syracuse University
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผานการอบรมหลักสูตร
 Director Certification
 Program (IOD)

0.03 ไมมี 2541 - พ.ย. 2552

พ.ย. 2552 - ปจจุบัน

กรรมการและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการรองผูจัดการ
(สนับสนุน)

บมจ.อาร ซี แอล /
ขนสงทางทะเล

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

72 - ปรญิญาตรภีาษาและวรรณคดีองักฤษ 
มหาวิทยาลัยนานจิง 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ผานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (IOD)

- เปนนองชายรวมบิดา
มารดาเดียวกับ
นายกัว เปก ลอง

2546 - เม.ย. 2553
พ.ค. 2553 - ม.ีค. 2554

เม.ย. 2554 - ปจจุบัน

กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริหาร

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายฮารทวิค ชูลส เอคการด
กรรมการบริหาร

71 - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
 วิทยาลัยเคล ประเทศเยอรมัน
- ผานการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (IOD)

0.02 ไมมี 2547 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายสุเทพ ตระนันทสิน
รองกรรมการผูจัดการ 
(ปฏิบัติการ)

59 - ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ 
 ศูนยฝกพาณิชยนาวี ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร “นายเรือ”
 (เรือเดินตางประเทศ) กรมเจาทา
 กระทรวงคมนาคม

- ไมมี 2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ 
(ปฏิบัติการ)

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายชาลี ชู
ผูอํานวยการอาวุโส (ธุรกิจ)

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 University of New Jersey 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

National Cheng Kung University 
ประเทศไตหวัน

- ไมมี ก.ย. 2551 - มิ.ย. 2554

ก.ค. 2554 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการ (ภูมิภาค 2)

ผูอํานวยการอาวุโส 
(ธุรกิจ)

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายพรชัย วิมลรัตน
ผูอํานวยการอาวุโส 
(โลจิสติกส)

60 - ปริญญาตรีบัญชี (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 ประเทศไทย 

- ไมมี 2547 - 2552

2552 - 2553

  2553 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการอาวุโส 
(ภูมิภาค)
ผูอํานวยการอาวุโส
(ภูมิภาค 3)
ผูอํานวยการอาวุโส 
(โลจิสติกส)

บมจ.อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นางสาวลู เยียน ติน
ผูอํานวยการอาวุโส 
(การเงินกลุม)

51 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี 
 สมาคมนักบัญชีรับอนุญาต 
 ประเทศอังกฤษ

- ไมมี  2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส 
(การเงินกลุม)

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

นายบัณฑิต รุงเจริญพร
ผูอํานวยการอาวุโส 
(สารสนเทศกลุม)

41 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร
 สาขา Electrical Engineer  
 and Computer Engineering
 University of California
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
 Aircraft Maintenance จาก 
 Unicenter TNG Engineer 
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร สาขา 
 Electrical Engineer and 
 Computer Science 
 University of California
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ไมมี ก.ย. 2549 - มิ.ย. 2554

ก.ค. 2554 - ปจจุบัน

ผูอํานวยการ 
(สารสนเทศ)
ผูอํานวยการอาวุโส 
(สารสนเทศกลุม)

กลุมบริษัท อาร ซี แอล / 
ขนสงทางทะเล

หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนเปนสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
  

ประวัติผู บริหารกลุ มบริษัทฯ
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รา
ยง
าน
ปร

ะจํ
าป
 2

55
4

ชื่อบริษัท

กรรมการ ผูบริหาร

กัว
 เ
ปก

 ล
อง

สุเ
มธ

 ต
ันธ

ุวน
ิตย

 

อม
รศ

ักด
ิ์ น
พร

ัมภ
า

ตว
งร
ัตน

 ก
ีรต

ิบุต
ร

ฮา
รท

วิค
 ช
ูลส

 เ
อค

กา
รด

กัว
 ฮ
อค

 เ
อง

จํา
ลอ

ง 
อต

ิกุล

วิเ
ศษ

 จ
ูภิบ

าล

เท
พ 
รุง
ธน

าภ
ิรม

ย

ลู 
เย
ียน

 ต
ิน

สุเ
ทพ

 ต
ระ
นัน

ทสิ
น

พร
ชัย

 ว
ิมล

รัต
น

บัณ
ฑิต

 ร
ุงเ
จร
ิญ
พร

ชา
ลี 
ชู

Regional Container Lines Public Company Limited X // / // // / / / / - -      -      -      -      

บริษัทยอย

1. RCL Investment Pte. Ltd. - // - // - - - - - // - - - -

2. Regional Container Lines Pte. Ltd. - // - // - - - - - // // - - -

3. RCL Shipmanagement Pte. Ltd. - // - - - - - - - - // - - -

4. RCL Holdings Ltd. - // - - - - - / - - - - - -

5. RCL Services S.A. - // - / - / - - - - - - - -

6. RCL Feeder Pte. Ltd. - - - // - - - - - - - - - //

7. Regional Container Lines (H.K.) Limited / // - / - / - - - - - - - -

8. Asian Bulk Shipping Co., Ltd. - / - - - - - - - - / - - -

9. RCL (Australia) Pty Ltd. - / - / - - - - - / - - - /

10. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. - X - / - / - - - - / / - -

11. RCL Logistics Co., Ltd. - / - - - - - - - - / / - -

12. Regional Container Lines (M) Sdn. Bhd. - / - / - - - - - - - - - -

13. RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. - / - / - - - - - - - - - /

14. RCL Feeders Phils., Inc. - - - - - - - - - / - / - -

15. Regional Merchants Maritime Limited - X - / - / - - - - / - - -

16. Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. - X - / - / - - - - / - - -

17. RCL (Korea) Ltd. - - - / / - - - - - - // - -

บริษัทรวม

1. TIPS Co., Ltd. - / - - - - - - - - / - - -

2. RCL (Vietnam) Co., Ltd. - - - / - - - - - - - / - /

3. PT Daerah Indah Shipping - - - - X - - - - - / - - -

บริษัทที่เกี่ยวของ

1. Jurong Districentre Pte. Ltd. - / - - - - - - - - - - - -

2. NH Prosperity Co., Ltd. - / - - - - - - - - - - - -

Remark: x =  ประธานกรรมการ     / =  กรรมการ     // =  กรรมการบริหาร
      

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอย
  บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของของผูบริหาร
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บร
ิษัท

 อ
าร
 ซ
ี แ
อล

 จ
ําก
ัด 

(ม
หา
ชน

)

กําเนิด อาร ซี แอล
2523   : กอตั้งโดย บริษัท โงวฮก จํากัด
          
ปแหงการบุกเบิก และกาวสูความเปนบริษัทของบุคคลทั่วไป 
2524   : ซื้อเรือลําแรกชื่อ เรือศิริภูมิ เพื่อใชบริการในเสนทางกรุงเทพฯ - สิงคโปร
2531   : เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   : เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 55 ลานบาท เปน 70 ลานบาท
2536   : แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 221 ลานบาท

การดําเนินงานระดับภูมิภาค
2532   : จัดตั้งบริษัทอาร ซี แอล อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด เพื่อเขาถือหุนรอยละ 50 ในกลุมบริษัท อาร ซี แอล ในสิงคโปร 

(ตอมาในป 2534 ไดถือหุนรอยละ 51 ทําใหบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญ) เพื่อขยายเครือขายบริการเขาไปในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   : เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาท เปน 84 ลานบาท

ปแหงการขยายธุรกิจและโครงสราง 2533 - 2537
   : รับมอบเรือตอสรางใหมรุนแรกจํานวน 2 ลํา คือ เรือมหาภูมิ และ เรือนันทภูมิ จากเกาหลี
   : ลงทนุซือ้กิจการรอยละ 20 ในบรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จาํกดั ซึง่เปนผูดาํเนนิกจิการทีท่าเรอืแหลมฉบัง และซ้ือกจิการรอยละ 70 

ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด ในฮองกงและบริษัทยอย
   : ซื้อหุนที่เหลือรอยละ 49 ในกลุมบริษัท อาร ซี แอล ในสิงคโปร ทําใหบริษัทเปนผูถือหุนรอยละ 100 
   : ซือ้กจิการรอยละ 20 ในบรษิทั เอ็น เอช พรอสเพอรติี ้จาํกดั ซึง่เปนผูดาํเนนิกิจการลานพกัตูคอนเทนเนอรและคลงัสนิคาทณัฑบน
   : ซื้อหุนท่ีเหลืออีกรอยละ 30 ในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด และบริษัทยอย ทําใหบริษัทเปน
  ผูถือหุนรอยละ 100 

ปแหงการพอกพูนสินทรัพย 2538 - 2541
   : รับมอบเรือตอใหมจํานวน 9 ลําจากญ่ีปุนและสิงคโปร
   : ซื้อที่ดินและอาคารสํานักงานสูง 12 ชั้นในสิงคโปร เพื่อใชเปนศูนยปฏิบัติการของกลุม อาร ซี แอล
   : เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 221 ลานบาท เปน 663 ลานบาท                                                                                                                                      
   : รวมลงทุนกับบริษัทมิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส จํากัด จัดตั้งบริษัทเดินเรือขนสงสินคาประเภทเทกอง

ปแหงการเสริมสรางเครือขายการใหบริการ 2543 - 2547
   : เร่ิมระบบการใหบริการ การคาอิเล็กทรอนิกส ชื่อวา “ภูมิเน็ต” 
   : ขยายเครือขายบริการเขาไปในเอเซียตะวันตก และตะวันออกกลาง
   : จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชิปปง จํากัด ที่เซี่ยงไฮ บริษัท อาร ซี แอล เอเยนซ่ี (เอ็ม) จํากัด และบริษัท 

ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอ็ม) จํากัด ที่มาเลเซีย และ บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด ที่ประเทศไทย
   : บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร ไลนส ชปิปง จาํกดั ซึง่มสีาํนกังานทีเ่ซีย่งไฮ เพิม่ทนุจดทะเบียนเปน 1.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในการจัดต้ังสํานักงานสาขา 5 แหงที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และเซิ่นเจิ้น เพื่อขยายธุรกิจในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต

ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ
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ปแหงการลงทุนในสินทรัพยและบริษัทยอย 2548 - 2553
 : รับมอบเรือใหม จํานวน 13 ลําจากอูตอเรือในประเทศญ่ีปุน จีนและโปแลนด   
 : เขาถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร ฟลส อิงค ในประเทศฟลิปปนส
 : จัดตั้งบริษัทยอย ริจิแนล เมอรเชอนส มาริไทม จํากัด ในประเทศฮองกง และ บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส อนิเตอร

เนชั่นแนล เฟรท ฟอรเวอรดด้ิง จํากัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุนรอยละ 80 ทั้งสองบริษัท เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส เขาไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ

 : จัดตั้งบริษัทรวม อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด ประเทศเวียดนาม โดยถือหุนรอยละ 49 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและ
บริการโลจิสติคสในอินโดจีน

 : เพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด ในประเทศฮองกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 
100 เปน 20 ลานเหรียญฮองกง และเพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด ประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ 
ถือหุนรอยละ 100 เปน 5 ลานบาท

 : ถอืหุนรอยละ 100 ในบริษทั อาร ซ ีแอล ออสเตรเลีย พทีวีาย จาํกัด เพือ่ควบคุมการประกอบธุรกิจตวัแทนเรือในออสเตรเลีย
 : จดัตัง้บรษิทัยอย อาร ซ ีแอล เกาหล ีโดยถอืหุนรอยละ 85 และเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 340 ลานวอนเปน 400 ลานวอน 

โดยถือหุนรอยละ 100 ในป 2550 เพื่อขยายธุรกิจของกลุมฯ ในประเทศเกาหลี
 : จัดตั้งบริษัทรวม พีที เดราห อินดาห ชิปปง โดยถือหุนรอยละ 49 เพื่อขยายธุรกิจของกลุมฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
 : บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร ไลนส ชปิปง จาํกดั ซึง่มสีาํนกังานทีเ่ซีย่งไฮ เพิม่ทนุจดทะเบียนเปน 1.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในการจัดต้ังสํานักงานสาขาที่ 6 ที่เมอืงนิงโบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 : เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย บริษัทอาร ซี แอล ฟดเดอร 

พีทีอี ประเทศสิงคโปร (บริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100) เขาถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร 
ไลนส ชิปปง จํากัด

 : บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร ไลนส ชปิปง จาํกดั ซึง่มสีาํนกังานทีเ่ซีย่งไฮ เพิม่ทนุจดทะเบียนเปน 1.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในการจัดต้ังสํานักงานสาขาที่ 7 ที่เมืองโฟชาน เพื่อขยายการดําเนินธุรกิจในบริเวณสามเหล่ียมปากแมนํ้าเพิรล ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 : เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนในกลุมจากถือหุนทางตรงรอยละ 85 เปนรอยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร 
ไลนส พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 24 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 
51.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 : เพ่ิมทนุจดทะเบยีนในบรษิทั อาร ซ ีแอล ฟดเดอร พทีอี ีจาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยในประเทศสิงคโปร จาก 12.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เปน 32.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ

 : เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 663 ลานบาท เปน 828.7 ลานบาท  
 : เพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศสิงคโปรจาก 51.95 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 91.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ
โดยรวมของกลุมฯ

 : เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร จาก 32.7 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 138.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจโดยรวมของกลุมฯ

 : เพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร ซี แอล เอเยนซ่ี (เอ็ม) เอสดีเอน บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย (ถือหุนรอยละ 100 โดย
บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด) จาก 200,000 ริงกิตมาเลเซีย เปน 500,000 ริงกิตมาเลเซีย เพื่อสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของกลุมฯ ในประเทศมาเลเซีย
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ชื่อบริษัท
ถือหุนรอยละ ประเทศท่ีจด

ทะเบียนจัดตั้ง
และดําเนินการ

กิจกรรมหลัก สถานที่ติดตอ
2554 2553      

Regional Container 
Lines Public Company 
Limited

-- -- ไทย ดําเนินการเดินเรือ, เปน
เจาของเรือ, กิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการเดินเรือ และลงทุน
ในบริษัทอื่น 

30th Fl., Panjathani Tower Bldg., 
127/35 Ratchadapisek Road, 
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok, Thailand 
Tel (662) 296 1096-97 Fax (662) 296 1098

RCL Investment 
Pte Ltd.

100 100 สิงคโปร ลงทุนในบริษัทอื่น 11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza, 
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Feeder Pte Ltd. 100 100 สิงคโปร ลงทุนในบริษัทอื่น ดําเนิน
กิจการเดินเรือและรับรวบรวม
สินคาจากผูสงออกรายยอย

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

Regional Container 
Lines Pte Ltd.

100 100 สิงคโปร เจาของและดําเนินกิจการ
เดินเรือ

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

RCL Shipmanagement 
Pte Ltd.

100 100 สิงคโปร จัดการกองเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza, 
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

RCL Holdings Ltd. 100 100 สิงคโปร เจาของและดําเนินกิจการ
เดินเรือ

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

Regional Container 
Lines (H.K.) Ltd.

100 100 ฮองกง ลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทน
เดินเรือและการใหบริการการ
ขนสงและจัดการเกี่ยวกับสินคา

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

Regional Container 
Lines Shipping 
Co., Ltd.

100 100 จีน ตัวแทนเดินเรือและนายหนา Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza, 
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai, China
Tel (8621) 6132 4500 Fax (8621) 6132 4506

RCL Logistics Co., Ltd. 100 100 ไทย บริการโลจิสติคส 13th Fl., Panjathani Tower Bldg., 127/17 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, 
Yannawa, Bangkok, Thailand 
Tel (662) 296 1284-6  
Fax (662) 296 1279

RCL Agencies (M) 
Sdn Bhd

100 100 มาเลเซีย ตัวแทนเดินเรือ Suite 6.02, Level 6 IMS 2, 88 Jalan Batai 
Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang
Selangor, Malaysia
Tel (603) 3342 2722  
Fax (603) 3342 2871

RCL Services S.A. 100 100 ปานามา ดําเนินกิจการเดินเรือ 11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza, 
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388  
Fax (65) 6221 9760, 6229 2071

บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ



17

รา
ยง
าน
ปร

ะจํ
าป
 2

55
4

ชื่อบริษัท
ถือหุนรอยละ ประเทศท่ีจด

ทะเบียนจัดตั้ง
และดําเนินการ

กิจกรรมหลัก สถานที่ติดตอ
2554 2553

Regional Container 
Lines (M) Sdn. Bhd.

100 100 มาเลเซีย เจาของและดําเนินกิจการ
เดินเรือ

Suite 6.02, Level 6 IMS 2, 88 Jalan Batai 
Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang
Selangor, Malaysia
Tel (603) 3342 2722  Fax (603) 3342 2871

RCL Feeders Phils., Inc. 100 100 ฟลิปปนส เปนตัวแทนเรือ 10th Fl., Ayala Life - Fgu Centre 6811 
Ayala Avenue, Makati City, Philippines
Tel (632) 815 3187 Fax (632) 815 2102

RCL (Australia) Pty Ltd. 100 100 ออสเตรเลีย เปนตัวแทนเรือ 1st Fl., 60-64 Bay Street, Ultimo, 
Nsw 2007, Australia
Tel (612) 9219 8700 Fax (612) 9211 5799

RCL (Korea) Ltd. 100 100 เกาหลี เปนตัวแทนเรือ และรับจัดการ
ขนสง

4th Floor, Jeongan Building, 57-10, 
Seosomoon-dong, Jung-gu, Seoul, Korea 
Tel : (82-2) 756-0057
Fax : (82-2) 756-0067, (82-2) 6910-8899

Regional Merchants 
International Freight 
Forwarding Co., Ltd

80 80 จีน รับจัดการขนสงและบริการ
โลจิสติคส

Rm. 907 Ningbo Financial Building, No. 138
Jiangdong North Road, Ningbo, China 
Tel (86574) 2786 2518 
Fax (86574) 2786 2525

Regional Merchants 
Maritime Limited

80 80 ฮองกง ดําเนินการเดินเรือและบริการ
โลจิสติคส

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

Asian Bulk Shipping 
Co., Ltd.

51 51 ไทย ดําเนินกิจการเดินเรือ 30th Fl., Panjathani Tower Bldg., 127/35 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, 
Yannawa, Bangkok, Thailand 
Tel (662) 296 1096 - 97 
Fax (662) 296 1098

RCL (Vietnam) 
Co., Ltd.

49 49 เวียดนาม เปนตัวแทนเรือ Room 004-008, 147 Nguyen Tat Thanh 
Street, Dist. 4 Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel (848) 3825 9561
Fax (848) 3825 5391 , 3825 9560

PT Daerah Indah 
Shipping

49 49 อินโดนีเซีย ขนสงทางทะเลและเปนตวัแทน
เรือ

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

TIPS Co., Ltd. 20 20 ไทย บริหารทาเรือ 29th Fl., Panjathani Tower Bldg., 127/34 
Ratchadapisek Road, Chongnonsi, 
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 633 5400 Fax (662) 633 5444

Jurong Districentre 
Pte Ltd.

15 15 สิงคโปร บริการคลังสินคาและกระจาย
สินคา 

No. 3 Pioneer Sector 3#1M-03 
Jurong Districentre, Singapore 628342
Tel (65) 6862 1238 Fax (65) 6861 8248

NH Prosperity Co., Ltd. 4.28 4.28 ไทย บริหารลานพักตูคอนเทนเนอร
และคลังสินคา 

106 Moo 6 Bangkok-Chonburi Intercity 
Motorway, Tubyao, Ladkrabang, 
Bangkok, Thailand
Tel (662) 737 4561-9 Fax (662) 737 4551-2
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Name Flag Year Built Shipyard Deadweight
Designed 
Capacity

Age
Cargo 
Gear

 Anan Bhum Thai 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 15 2x40
 Bani Bhum Thai 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 15 2x40
 Chana Bhum S’pore 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 15 2x40
 Danu Bhum S’pore 1996  Singapore Shipbuilding & Engineering 13,825 1,018 15 2x40
 Ganta Bhum S’pore 1995  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 16 -
 Hunsa Bhum S’pore 1995  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 18,196 1,094 16 -
 Isara Bhum S’pore 2008  Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan 12,200 1,088 3 -
 Itha Bhum Thai 1996  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 15 -
 Jaru Bhum Thai 1982  Imabari Shipbuilding Co Ltd, Japan 12,654 640 29 -
 Jitra Bhum S’pore 1997  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 14 -
 Kama Bhum S’pore 1997  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 21,813 1,324 14 -
 Kiti Bhum S’pore 1997  Miho Shipyard Co Ltd, Japan 10,908 865 14 2x40
 Lila Bhum S’pore 1997  Miho Shipyard Co Ltd, Japan 10,908 865 14 2x40
 Mathu Bhum S’pore 1990  Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea 15,152 1,036 21 2x40
 Methi Bhum S’pore 2001  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 10 -
 Mitra Bhum S’pore 2007  Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 4 -
 Nanta Bhum Thai 1990  Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea 15,161 1,036 21 2x40
 Nawata Bhum S’pore 2008  Jiangsu Eastern Shipyard, China 13,760 1,108 3 -
 Nithi Bhum S’pore 2002  Mitsubishi Heavy Industries, Japan 11,655 928 9 -
 Ora Bhum S’pore 1997  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,006 628 14 2x36
 Otana Bhum S’pore 2008  Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 3 -
 Panja Bhum S’pore 2008  Jiangsu Eastern Heavy Industry, China 13,760 1,022 3 -
 Pira Bhum S’pore 1997  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 7,988 628 14 2x36
 Racha Bhum S’pore 2008  Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 3 -
 Ratha Bhum Thai 1998  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,018 628 13 2x36
 Satha Bhum S’pore 2009  Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland 38,968 2,732 2 -
 Supa Bhum Thai 1998  Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan 8,016 628 13 2x36
 Uru Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 6 -
 Vira Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan 31,805 2,598 6 -
 Wana Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 6 -
 Xetha Bhum S’pore 1993  Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea 15,301 1,098 18 2x40
 Xutra Bhum Thai 2005  Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan 30,832 2,378 6 -
 Yantra Bhum S’pore 1993  Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea 15,346 1,098 18 2x40
 Yossa Bhum S’pore 1994  Imabari Iwagi Shipyard, Japan 15,414 818 17 2x35 

TOTAL OWN CAPACITY 42,820 TEUs 
TOTAL 34 VESSELS WITH THE AVERAGE AGE OF 12 YEARS

เรือที่เชามาดําเนินงานระยะยาว
Name Flag Year Built Shipyard Deadweight

Designed 
Capacity

Age
Cargo 
Gear

 Anu Bhum Thai 2008 Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China 2,974 189 3 -
 Northern Valence Germany 2005  Aker Ostsee, Wismar, Germany 37,921 2,700 6 -
 Teera Bhum S’pore 2005  Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 6 -
 Thana Bhum S’pore 2005  Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China 24,279 1,858 6 -

 RCL FLEET CAPACITY 49,425 TEUs

เรือที่ใชดําเนินงานและเปนเจาของ

กองเรือ อาร ซี แอล 2554
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COUNTRY CITY COMPANY TELEPHONE FAX
AUSTRALIA Brisbane RCL (Australia) Pty  Ltd (617) 3835 6888 (617) 3832 0199

Fremantle RCL (Australia) Pty  Ltd (618) 9430 9155 (618) 9430 9166
Melbourne RCL (Australia) Pty  Ltd (613) 9613 1800 (613) 9613 1888
Sydney RCL (Australia) Pty  Ltd (612) 9219 8700 (612) 9211 5799

CAMBODIA Phnom Phen / Sihanoukville Feeder Shipping Agency Co., Ltd. (85523) 213 883 - 4 (85523) 213 885
CHINA Foshan Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86757) 2661 2918 (86757) 2661 1803

Guangzhou Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8620) 8363 3236 (8620) 8363 4004
Hangzhou Regional Merchants International Freight 

Forwarding Co.,Ltd.
(86571) 8577 9601 (86571) 8577 9616

Ningbo Regional Merchants International Freight 
Forwarding Co.,Ltd.

(86574) 2786 2533 (86574) 2786 2525

Ningbo Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86574) 2787 2828 (86574) 2787 2808
Qingdao Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86532) 8668 5577 (86532) 8668 1966
Shanghai Regional Merchants International Freight 

Forwarding Co.,Ltd.
(8621) 6132 4650 (8621) 5385 2808 

Shanghai Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8621) 6132 4500 (8621) 6132 4504
Shenzhen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86755) 2518 1150 (86755) 2518 1572
Tianjin Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (8622) 6032 8670 - 3 (8622) 6032 8691 - 2
Xiamen Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (86592) 239 8011 (86592) 239 8001 - 2

HONG KONG Hong Kong Regional Container Lines (H.K.) Limited (852) 2526 3318 (852) 2537 5463
INDIA Kolkata Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. (9133) 3052 7063-6 (9133) 2289 2172

Mumbai Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 2262 1181 - 3 (9122) 2262 0579
Pipavav Maritime Services Pvt. Ltd. (91 2794) 286186 (91 2794) 286186
JNPT Maritime Services Pvt. Ltd. (9122) 2747 0548 / 98 (9122) 2747 0626
Delhi Maritime Services Pvt. Ltd. (9111) 46603800 (9111) 46603859
Ludhiana Maritime Services Pvt. Ltd. (91 161) 5016989 (91 161) 5017226
Ahmedabad Maritime Services Pvt. Ltd. (91 79) 27541191 / 92 (91 79) 27541193
Baroda Maritime Services Pvt. Ltd. (91 265) 2323503 (91 265) 2323504
Jaipur Maritime Services Pvt. Ltd. (91 141) 5103797 (91 141) 5102797
Vizag Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd. (91 891) 4546444 (91 891) 4546455

INDONESIA Jakarta PT Bhum Mulia Prima (6221) 521 4808 (6221) 521 4801 - 2
Medan / Belawan PT Bintika Bangunusa (6261) 845 5883 (6261) 846 2909
Surabaya PT Bhum Mulia Prima (6231) 356 0088 (6231) 356 0099

IRAN Bandar Abbas Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 761) 2250311-20 (0098 761) 2250318
Tehran Seven Seas Shipping Agency Co., Ltd. (0098 21) 22225303 (0098 21) 22270638

JAPAN Kobe Mitsui Soko Co., Ltd. (8178) 232 2285 90 (8178) 232 2352
Nagoya (Chubu Branch) Mitsui Soko Co., Ltd. (8152) 972 0633 (8152) 972 064
Tokyo Mitsui Soko Co., Ltd. (813) 6400 8181 (813) 6880 9904
Yokohama Mitsui Soko Co., Ltd. (8145) 201 6902 (8145) 201 3039

KOREA Pusan RCL (Korea) Ltd. (822) 756 0057 (822) 756 0067
Seoul RCL (Korea) Ltd. (822) 756 0057 (822) 756 0067

KUWAIT Safat Al Kazemi International General Trading & (965) 2573 3870 - 2 (965) 2573 3864
Contracting Group Co. WLL

MALAYSIA Johore Bahru / Pasir Gudang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (607) 255 2388 (607) 254 1288
Kuantan Liraship Agency Sdn. Bhd. (09) 566 8936 (09) 566 9711
Penang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (604) 370 2666 (604) 370 2233
Port Klang RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (603) 3165 3822 (603) 3165 7399

PAKISTAN Karachi United Marine Agencies (Pvt.) Ltd. (9221) 111 111 862 (9221) 231 0443
PHILIPPINES Cebu C.F. Sharp Shipping Agencies, Inc. (6332) 255 0001 (6332) 255 1695

Manila RCL Feeders Phils., Inc. (632) 815 3187 (632) 815 2102
SAUDI ARABIA Dammam Gulf Shipping Co., Ltd. (9663) 835 2777 (9663) 835 5365
SINGAPORE Singapore RCL Feeder Pte. Ltd. (65) 6220 0388 (65) 6229 2071
SRI LANKA Colombo Delmege Forsyth & Co. (Shipping) Ltd. (9411) 476 7569 (9411) 476 7556
TAIWAN Taipei Grand Maritime Transport Ltd. (8862) 2547 1786 (8862) 2547 3063

TWTXG Grand Maritime Transport Ltd. (8864) 2327 0593 (8864) 2327 0573
THAILAND Bangkok (Head Office) Regional Container Lines Public Co., Ltd. (662) 296 1096 - 7 (662) 296 1098

Bangkok (Agent) Ngow Hock Co., Ltd. (662) 295 3737 (662) 296 1525
Laem Chabang Ngow Hock Agency Co., Ltd. (6638) 330 727 - 9 (6638) 330 730
Songkhla Songkhla Shipping Agency Co., Ltd. (6674) 245 574 (6674) 232 345

UNITED ARAB Dubai Peninsula Shipping Company LLC. (9714) 355 3100 (9714) 355 6806
EMIRATES
VIETNAM Ho Chi Minh RCL (Vietnam) Co., Ltd. (848) 3825 9561 (848) 3825 9560

Hai Phong Vinatrans Haiphong (8431) 3629 139 (8431) 3629 442

สํานักงานและตัวแทน อาร ซี แอล ในตางประเทศ
  Regional Offices And Agents
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 กลุมอาร ซ ีแอล (“กลุมฯ”) มุงมัน่ตอการพฒันาองคกรอยางตอเนือ่งสูการเปนผูใหบรกิารขนสงชัน้นาํของภูมภิาคทีม่ฐีานสนิทรพัย
ประกอบการที่มั่นคง โดยจะเนนการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาและการดําเนินงานที่สอดคลองกับจุดประสงคของ
ผูถือหุน ดวยความอุตสาหะท้ังของฝายบรหิารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะองคกรดวยการใชเทคโนโลยีสมยัใหมและการ
ลงทนุในทรพัยากรแลว ในป 2554 กลุมฯ ไดกาํหนดคานยิมองคกร 5 ขอ อนัไดแก (1) มคีณุธรรม (2) มุงผลลพัธ (3) ใสใจลกูคา (4) 
ทาํงานเปนทมี และ (5) รบัผิดชอบในงาน เพือ่ใหขบัเคลือ่นการทํางานใหบรรลพุนัธกจิทีต่ัง้ไว
 กลุมฯ ไดกาํหนดวสิยัทศันใหมทีจ่ะววิฒันองคกรใหเปน “ผูใหบรกิารขนสงตูคอนเทนเนอรและบรกิารโลจสิตคิสชัน้นาํในภมูภิาค
เอเซียทีไ่ดรบัความเชือ่ถอืในดานประสทิธภิาพของการดาํเนนิงานและคณุภาพของการใหบรกิาร อนัเปนผลมาจากพนกังานทีมุ่งมัน่ทาํงาน
ดวยใจและความคิดสรางสรรค”

เปาหมายขององคกร
 กลุมฯ มเีปาหมายท่ีจะดาํรงความเปนผูนาํในหมูผูใหบรกิารขนสงตูคอนเทนเนอรทางทะเลช้ันนาํของโลก โดยมุงเนนการดําเนนิ
ธรุกจิภายในภมูภิาคเอเชยี เครอืขายภมูศิาสตรหลกัในการใหบรกิารครอบคลมุภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอื เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
คาบสมุทรเอเชียใต ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย

ความสําเร็จ
 ปจจุบัน กลุมฯอยูอันดับที่ 26 ในหมูผูใหบริการขนสงทางทะเลระดับโลก และอยูในระดับตนๆ ของกลุมผูใหบริการขนสงตู
คอนเทนเนอรทางทะเลในภูมิภาคท่ีจัดอันดับโดยส่ือพิมพชั้นนําของอุตสาหกรรมประเภทนี้    

  ปจจัยหลักตอไปน้ีนําความสําเร็จมาสูกลุมฯ ทั้งในการดําเนินงานและผลประกอบการ

 • ดํารงฐานะผูนําในการใหบริการระดับภูมิภาค
 • เสริมสรางการยอมรับในภูมิภาคท่ีกลุมฯ ใหบริการ 
 • ฐานลูกคาที่หลากหลายและม่ันคง
 • มีหนวยงานภายในท่ีมุงมั่นในการใหบริการ และใสใจในการตอบสนองความตองการของลูกคา
 • ผูบริหาร พนักงาน และลูกเรือ มีทักษะความสามารถและต้ังใจทํางาน
 • การวางกลยุทธทีเ่อือ้ตอการทาํธรุกจิทัง้ Shipper Owned Container หรอื SOC และ Carrier Owned Container หรอื COC 
 • มีเครือขายการขนสงที่ครอบคลุมและตอบสนองความตองการอยางมีประสิทธิผล 

1. การประกอบธุรกิจ 
 บริษัท อาร ซี แอล เปนสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนสงตูคอนเทนเนอรทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย 
กอตั้งในป 2523 และไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนท่ีมีการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตป 2531  
ดําเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ไดแก (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตูสินคาของเรือเดินสมุทรขามทวีป 
(2) Carrier Owned Container (COC) หรือตูสินคาของกลุมฯ ที่ใหบริการภายในภูมิภาค และ (3) การใหบริการที่สรางมูลคาเพิ่ม
ในดานโลจิสติคส  โดยมีเครือขายการใหบริการที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต คาบสมุทร
เอเชียใต ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย 
 ปจจบุนักลุมฯ เปนเจาของและประกอบการเดินเรอืคอนเทนเนอร 38 ลาํ โดยมขีนาดระวางเรือระหวาง 500 ทอียี ูถงึ 3000 ทอียี ูซึ่ง
เปนขนาดระวางเรือท่ีเหมาะกับการใหบรกิารธุรกจิขนสงสนิคาทางทะเลในระดับภมูภิาค ในป 2554 กลุมฯ เปนเจาของและใหบรกิาร
ตูคอนเทนเนอรโดยเฉล่ียประมาณ 76,300 ทีอียู เพื่อใหบริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือขายสํานักงาน 66 แหงทั่วภูมิภาค ทั้ง
ที่เปนสํานักงานของกลุมฯ เองและสํานักงานตัวแทน เพื่อใหบริการโดยตรงแกลูกคา
 กลุมฯ เปนท่ียอมรับจากลูกคาและผูประกอบการทั่วไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผูประกอบการขนสงตูคอนเทนเนอรทางทะเล
ชั้นแนวหนาทั้งในสายธุรกิจ SOC (ขามทวีป) และในสายธุรกิจ COC (ภายในภูมิภาค)
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ประเภทของธุรกิจ
 ธรุกจิประเภท SOC ใหบรกิารขนสงในเสนทางระหวางเมอืงทาหลกัทีเ่ปนศนูยกลางการขนถายสนิคากบัเมอืงทายอยทัง้ตนทาง
และปลายทางท่ีอยูในละแวกใกลเคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุมฯ จัดการขนสงตูคอนเทนเนอรใหแกลูกคาที่มีตูคอนเทนเนอร 
ลูกคาในกลุมนี้ไดแก สายการเดินเรือหลักหรือ Main Line Operator ที่ทําหนาที่ขนสงสินคาระหวางทวีป ผูประกอบการขนสงที่ไมมี
เรือเปนของตนเอง หรือ NVOCC ผูประกอบการขนสงถังบรรจุเคมีภัณฑ (ISO tank) และเจาของตูสินคา โดยกลุมฯ เปนผูขนสงตู
สินคาเหลานี้ระหวางทาเรือในเมืองทาตางๆ ในภูมิภาค 
 สําหรับ Main Line Operator แลว จําเปนตองมีผูประกอบการกองเรือฟดเดอรที่ชวยใหบริการขนสงตูสินคาโดยรับตูสินคา
จากเมืองทาใกลเคียงมาสงที่เรือใหญ และในขณะเดียวกันก็รับตูสินคาจากเรือใหญกลับไปสงยังเมืองทาเล็กๆ เหลานั้น การที่ Main 
Line Operator นิยมใชเรือเดินสมุทรท่ีมีระวางขนาดใหญขึ้นในการใหบริการขนสงสินคาในเสนทางการคาระหวางซีกโลกตะวันออก
และตะวันตก การขนถายสินคาโดยกองเรือฟดเดอรจากเมืองทาในละแวกใกลเคยีงสูเรอืใหญใหเตม็ลาํเรอืไดอยางรวดเร็วและใชเวลา
เพียงชวงสั้นๆ อยูหนาทาเรือมีความสําคัญและจาํเปนอยางย่ิง 
  ดวยเหตุนี้การที่กลุมฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาประเภท Main Line Operator โดยเสนอบริการที่มีความถี่
เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับสงสินคาระหวาง “เมืองทาหลัก” และ “ทาเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเปนภารกิจที่สําคัญของกลุมฯ ใน
ธุรกิจประเภท SOC ในปจจุบันกลุมฯ ใหบริการขนสงสินคาแบบฟดเดอรแกเมืองทาหลักตางๆ ในภูมิภาค เชน สิงคโปร ฮองกง 
พูซาน และดูไบ
  นอกจากธุรกิจประเภท SOC แลว ปจจุบันกลุมฯ ใหบริการตูคอนเทนเนอรของกลุมฯ กวา 76,300 ทีอียู แกผูนําเขาและ
ผูสงออกสินคาโดยตรง ในเสนทางเดินเรือท่ีกลุมฯ ดําเนินงานอยู นับจากชวงตนทศวรรษที่แลว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอยาง
มั่นคงในสัดสวนที่สูงเปนเวลาตอเนื่องมาหลายป
 สายงานหลักที่สาม คือการใหบริการท่ีสรางมูลคาเพิ่มในดานโลจิสติคส โดยในชวงหลายปที่ผานมาสายงานนี้เติบโตอยางตอ
เนื่อง เปนธุรกิจที่ใหบริการต้ังแตการดําเนินพิธีศุลกากรและขนสงสินคาภายในประเทศไปสูการรับจัดการดานโลจิสติคส  ซึ่งรวม
ถึงการบริหารสินคาคงคลังและการขนสงสินคาขามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหาร “โซอุปทาน” หรือ Supply Chain 
ในประเทศตางๆ กลุมฯ ออกแบบธุรกิจที่สรางมูลคาเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการในการ
ขนสงสินคาอยางครบวงจร

ยอดขนสงตูสินคา
 อุตสาหกรรมการขนสงสินคาทางทะเลที่ฟนตัวในป 2553 ไดชะลอตัวลงในชวงเดือนแรกของป 2554 ผูประกอบการรายใหญ
ตองกลับมาจอดเรือทิง้สมออีกคร้ังและนําเรือใหมเขามาว่ิงในเสนทางระหวางเอเซียและยุโรป แมวาการขนสงตูคอนเทนเนอรทัว่โลก
จะขยายตัวราวรอยละ 8 แตไมสามารถดูดซับกําลังบรรทุกสวนเกินที่เพิ่มอยางรวดเร็วได จึงกระทบตออัตราคาระวางท่ีปรับลดลงใน
เสนทางหลักตลอดป 2554
  การขนสงภายในภมูภิาค และเสนทางขนสงระยะสัน้ ไดรบัแรงกดดนัจากการทีเ่รอืขนาดใหญ เขามาแขงขนัใหบรกิารประกอบกบั
กาํลงับรรทกุทีเ่พ่ิมขึน้ตามทาเรือระหวางเสนทางบรกิารหลกั  กาํลงับรรทกุทีเ่พิม่ข้ึนมาจากสายเรือใหมของภมูภิาคเอเซียทัง้ทีเ่ริม่ใหบรกิาร
และขยายธุรกรรมขนสง          
 ยอดขนสงรวมของธุรกิจประเภท COC และประเภท SOC ลดลงรอยละ 7 ในขณะที่อัตราการใชกําลังบรรทุกเพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากรอยละ 113 ในป 2553 เปน รอยละ 114 ในป 2554 จากการลดบริการท่ีไมทาํกาํไรใน 2 เสนทางและคืนเรือ 4 ลาํทีห่มดสญัญาชารเตอร

การเติบโตในระหวางป 2550-2554 2550 2551 2552 2553 2554

ปรมิาณการขนสงโดยรวม (ทอียี)ู 2,745,454 2,900,542 2,365,455 2,521,696 2,338,756

เพ่ิมขึ้น (%) 11.0% 5.6% -18.4% 6.6% -7.3%

ประเภท COC (ทีอียู) 1,333,361 1,385,705 1,258,953 1,347,426 1,219,633

เพิ่มขึ้น (%) 6.2% 3.9% -9.1% 7.0% -9.5%

ประเภท SOC (ทีอียู) 1,412,093 1,514,837 1,106,502 1,174,270 1,119,123

เพ่ิมขึ้น (%) 16.0% 7.3% -27.0% 6.1% -4.7%
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การขนสงตูสินคาจําแนกตามแหลง
 ในป 2554 หลังจากปรับการบริหารเครือขายเปนหาภาคบริการตามเขตภูมิศาสตร กลุมฯ ปรับโครงสรางสายงานธุรกิจใน
สํานักงานใหญโดยจัดต้ังหนวยงานการตลาดและหนวยงานขายเพ่ือเสริมความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจประเภท SOC และ COC 
หนวยงานทั้งสองจะติดตามผลงานและช้ีโอกาสทางธุรกิจตามเขตภูมิศาสตรของแตละประเทศและเมืองทา  
 สําหรับธุรกิจประเภท SOC การขนสงสินคาระหวางเมืองทาหลักของภูมิภาค ยังคงกระจุกตัวอยูแถบเมืองทาศูนยกลาง 
อนัไดแก สงิคโปร ฮองกง ดไูบและพูซาน โดยกองเรือฟดเดอรทาํการขนสงตูสนิคาระหวางเมืองทาใกลเคยีงสูเมอืงทาศนูยกลางเหลานี้ 
นอกจากนี้ กลุมฯ ยงัขนสงตูสินคาระหวางเมืองทาตางๆ ทั่วทั้งหาภูมิภาคในเครือขายการใหบริการแผนภูมิตอไปนี้ (Figure 1) แสดง
ปริมาณการขนสงตูสินคาของธุรกิจประเภท SOC แยกตามเมืองทาตนทาง

 

SOC VOLUME COMPOSITION (Figure 1)
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 สาํหรบัธรุกจิประเภท COC ประเทศท่ีมปีรมิาณสนิคาสงออกสูงสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแก ประเทศจนี ไทย และอินเดยี มปีรมิาณ
รวมกนัรอยละ 54 ของปรมิาณขนสงทัง้หมด กลุมฯ ไดเริม่ใหบรกิารเสนทางระหวางจนี - อนิเดยี (RCI) เมือ่เดือน เมษายน 2554 ทาํให
ประเทศอนิเดยีขึน้เปนอันดับ 3 แทนท่ีสงิคโปร 
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กําลังบรรทุก เครือขายการใหบริการ และการจัดสรรกําลังลําเลียงของกองเรือ
 ในป 2554 กลุมฯ มีกองเรือคอนเทนเนอรประจําการ 38 ลํา และมีกําลังบรรทุกตอป 2.57 ลานทีอียู อายุเฉลี่ยของกองเรืออยู
ที่ 12 ป ในจํานวนเรือท้ัง 38 ลํานั้น กลุมฯ เปนเจาของ 34 ลํา สวนอีก 4 ลําเปนเรือที่กลุมฯ ไดทําสัญญาชารเตอร โดยมีระยะเวลา
ของสัญญาตางกันออกไป   
 กลยุทธการบริหารกําลังลําเลียงโดยการทําสัญญาชารเตอรเรือเขามาเสริมระวาง เปนวิธีการที่สายการเดินเรือสวนใหญใชเพ่ือ
เพ่ิมความคลองตัวในการใหบริการ เมื่อกําลังบรรทุกจากเรือที่เปนเจาของน้ันไมเพียงพอกับปริมาณความตองการ การทําสัญญา
ชารเตอรเรือเขามาเสริมกําลังบรรทุกชวยรองรับปริมาณการขนสงสินคาสวนเพิ่มได
 อตัราการใชกาํลังบรรทุก (Utilization) ของกลุมฯ โดยเฉลีย่ในป 2554 อยูทีร่อยละ 114 เปรยีบเทยีบกับรอยละ 113 ในป 2553 

กองเรือ และการจัดสรรกําลังลําเลียงของกองเรือ

กองเรือ
(กําลังบรรทุก)

2554 2553

จํานวนเรือ
กําลังบรรทุก 

(ทีอียู)
รอยละ จํานวนเรือ

กําลังบรรทุก 
(ทีอียู)

รอยละ

เรือที่กลุมฯเปนเจาของ 34 42,780 86 34 42,780 79

เรือชารเตอร 4 6,647 13 8 10,855 20

ซื้อระวาง 130 0 350 1

จํานวนเรือที่ประจําการ 38 49,557 100 42 53,985 100

 กลุมฯ จดัสรรกําลังลําเลียงทัง้ภายในและระหวางหาภาคบริการ และบริหารกําลงัลาํเลยีงใหมคีวามคลองตวั โดยการทําสญัญา
ชารเตอรเรือเขามาเสริมกําลังลําเลียงบาง ซื้อระวางบาง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดตางๆ ในแตละเสนทางและปรับการใหบริการที่
สอดคลองกับรูปแบบการคาที่เปลี่ยนแปลงไป   

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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CAPACITY UTILIZATION

 
 เสนทางเดนิเรอืของกลุมฯ มเีครอืขายการใหบรกิารเชือ่มโยงเสนทางการคาหลกัจากประเทศตางๆ ในระหวางภมูภิาคเอเชียเหนอื  
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คาบสมุทรเอเชียใต ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย    
 นอกจากน้ี กลุมฯ ยงัใหบรกิารขนสงสินคาในเสนทางรองภายในและระหวางภมูภิาคเหลานีเ้พือ่เสรมิเสนทางหลัก ทัง้นี ้ กลุมฯ ใหบริการ
ทัง้สิน้รวม 24 เสนทาง ทัง้เสนทางของกลุมฯ เองและเสนทางทีใ่หบรกิารรวมกบัสายเรือพนัธมติร รวมทัง้การแลกระวางระหวางกัน
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 เสนทางเดินเรือหลักและความถ่ีของการใหบริการ ณ เดือน ธันวาคม 2554

VESSEL ROTATION FREQUENCY

Bangkok (PAT) - Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Ho Chi Minh (CLI) - Ningbo - Shanghai - Laem Chabang - Bangkok (PAT) 1 sailing weekly

Singapore - Belawan - Singapore 3 sailing/2 week

Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Ho Chi Minh (CLI) - Nagoya - Tokyo - Yokohama - Shanghai - Laem Chabang - Bangkok (TPT) 1 sailing weekly

Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Manila(North) - Hongkong - Ho Chi Minh (CLI) - Bangkok (TPT) 1 sailing weekly

Qingdao - Tianjin Xingang - Pusan - Da Chan Bay - Singapore - Colombo - Nhava Sheva (JNP) - Karachi - Singapore - Qingdao 1 sailing weekly

Singapore - Haiphong - Fangcheng - Hongkong - Singapore 1 sailing weekly

Singapore - Ho Chi Minh (CLI) - Ho Chi Minh (VIC) - Kuantan - Singapore 1 sailing weekly

Jebel Ali - Shuwaikh - Dammam - Jebel Ali 1 sailing weekly

Shanghai - Ningbo - Hongkong - Singapore - Port Klang (NP) - Nhava Sheva (GTI) - Pipavav - Colombo - Port Klang (NP) - Singapore  

- Hongkong - Shanghai
1 sailing weekly

Laem Chabang - Singapore - Port Klang (WSP) - Port Klang (NP) - Madras - Penang - Port Klang (NP) - Port Klang (WSP) - Singapore 

- Laem Chabang
1 sailings weekly

Singapore - Manila (North) - Singapore 1 sailing weekly

Singapore - Manila (North) - Cacayan De Oro - Singapore 1 sailing weekly

Singapore - Port Klang (WSP) - Port Klang (NP) - Penang - Port Klang (NP) - Port Klang (WSP) - Singapore 1 sailing weekly

Jebel Ali - Bandar Abbas - Jebel Ali 2 sailing weekly

Singapore - Palambang - Singapore 1 sailing weekly

Jakarta - Singapore - Brisbane - Sydney - Melbourne - Jakarta 1 sailing weekly

Songkhla - Hongkong - Haiphong - Hongkong - Keelung - Taichung - Hongkong  - Sihanoukville -Songkhla 1 sailing weekly

Singapore - Cebu - General Santos - Davao - Singapore 1 sailing weekly

Singapore - Yangon - Singapore 2 sailing/3 week

Singapore - Sihanoukville - Songkhla - Singapore  1 sailing weekly

Singapore - Kuantan - Sihanoukville - Songkhla - Singapore 1 sailing weekly

Semarang - Jakarta - Singapore - Bangkok (TPT) - Laemchabang - Singapore - Semarang 1 sailing weekly

Singapore - Bangkok (PAT) - Singapore 2 sailing weekly

Singapore - Bangkok (TPT) - Laem Chabang - Singapore 2 sailing weekly

สภาวะอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการคากลับมาคึกคักในป 2553 สายการเดินเรือตางกลับมาใหบริการในเสนทางเดิมของตนเพ่ือรองรับการฟนตัว
ของตลาด จนกระทั่งถึงไตรมาสสามของป 2554 ที่เริ่มสะดุด ดัชนีคาระวางของประเทศจีน (Shanghai Containerized Freight 
Index) แสดงอัตราคาระวางจากเซี่ยงไฮไปยุโรป ซึ่งปรับลดลงจาก 1,300 เหรียญสหรัฐฯ ตอทีอียู ในเดือนมกราคม 2554 เหลือเพียง  
500 เหรียญสหรัฐฯ ตอทีอียู ในเดือนพฤศจิกายน 2554        
 ในขณะทีส่ายเรือตองจอดเรือท้ิงสมอ คาใชจายดานการเดินเรือก็ประสบกบัตนทนุนํา้มนัทีพุ่งขึน้จาก 490 เหรียญสหรัฐฯ ตอตนั 
เปน 675 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในชวงสามไตรมาสสุดทาย การเก็บคาธรรมเนียมนํ้ามันสวนเพิ่มไมเปนผลเนื่องจากอัตราคาระวาง
ลดลงอยางตอเนื่อง
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 การขนสงภายในภูมิภาค และเสนทางขนสงระยะสั้น ไมสามารถปรับอัตราคาระวางไดในขณะที่ไดรับผลกระทบจากเรือขนาด
ใหญที่เขามาแขงขันใหบริการและกําลังบรรทุกที่เพิ่มข้ึนตามทาเรือระหวางเสนทางบริการหลัก อยางไรก็ดี ผูประกอบการในเสนทาง
นี้ตางประสบปญหาคลายกันจากตนทุนน้ํามันท่ีทําใหคาใชจายดานการเดินเรือเพิ่มสูงข้ึน    
 ความพยายามแกไขปญหาไดเร่ิมสงสญัญาณในไตรมาสสดุทายของป 2554 เมือ่สายเรอืใหญไดประสานความรวมมอืปรบับริการ
ใหสอดคลองกับสถานการณธรุกจิ เพ่ือกนัไมใหอตัราคาระวางลดลงไปมากกวานี ้ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2554 เรอืทีจ่อดท้ิงสมอมีอตัรา
รอยละ 1.9 ของกําลังกองเรือท่ัวโลก เทียบกับรอยละ 1.6 ในป 2553

 World Economic Outlook 

JUN’ 11  Forecast SEP’ 11  Forecast

2011 2012 2012 2013

East Asia

Japan  (0.7) 2.9 2.3 2.0

South Korea 4.5 4.2 4.4 4.2

China 9.6 9.5 9.0 9.5

Hong Kong 5.4 4.2 4.3 4.6

Taiwan 5.4 5.2 5.0 4.9

Southeast Asia       -   Upward and revision for overall 2012

Thailand 4.0 4.5 4.8 4.8     -  Higher growth expected in 2012

Singapore 5.2 4.4 4.3 4.2        over 2011

Indonesia 6.2 6.5 6.3 6.7      -   East Asia and South Asia continue

Malaysia 5.5 5.2 5.1 5.1        with strong growth

Philippines 5.0 5.0 4.9 5.0     -  Buoyant growth expected in

Cambodia 6.5 6.5 6.5 7.0        emarging and developing countries

Vietnam 6.3 6.8 6.3 6.8     -  Weaker outlook for US

South Asia     -  EU sovereign debt issue remains

India 8.2 7.8 7.5 8.1        uncertain

Pakistan 2.8 4.0 3.8 4.5

Sri Lanka 7.0 6.5 6.5 6.5

Middle East

Bahrain 3.1 5.1 3.6 4.8

Iran 0.0 3.0 3.4 3.8

Kuwait 5.3 5.1 4.5 5.1

Saudi Arabia 7.5 3.0 3.6 4.4

UAE 3.3 3.8 3.8 4.0

Australia 3.0 3.5 3.3 3.4

Euro Area 2.0 1.7 1.1 1.5

United States 2.5 2.7 1.8 2.5

World 3.4 3.7 4.0 4.5 
Source : IMF, World Economic Outlook Database, Sep 2011
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กําลังกองเรือทั่วโลก

 แนวโนมกําลังกองเรือท่ัวโลกสําหรับเรือคอนเทนเนอรขนาดตางๆ แสดงไวดังนี้
World cellular fleet on December 2011

In service today Total vsls on order till 
2011

Total vsls on order till 
2015

Size range No TEU No TEU No TEU

    0 - 1499 1,839 1,489,386 48 44,926 68 65,372

1500 - 2999 1,291 2,786,389 31 65,607 84 177,475

3000 - 4999 948 3,829,655 84 352,844 149 624,595

5000 - 7999 594 3,566,310 31 202,816 61 393,562

8000 - 9999 263 2,253,515 25 210,400 104 885,400

10000 - 12499 41 447,058 15 166,862 38 396,986

12500 - 15999 71 968,374 53 701,131 98 1,294,735

 Over   16000 - - 6 96,000 32 552,000

Total 5,047 15,340,687 293 1,840,586 634 4,390,125
Source : Containerisation International, Fleet Update, Feb 2012 Pg 19

แนวโนมของธุรกิจขนสงตูสินคาทางทะเล
 ไดมีประมาณการณวากําลังกองเรือคอนเทนเนอรทั่วโลกจะเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 7 ในป 2555 โดยกระจุกตัวในแถบ
ตะวันออกไกลจรดชายฝงทะเลตะวันออกของทวีปอเมริกาใต อัฟริกาตะวันตก ตะวันออกกลาง และเอเซียใต
 ในดานอปุทาน กาํลงับรรทุกสวนเกนิยงัเปนอุปสรรคตอเนือ่งไปในป 2555 มกีารคาดการณวากําลงับรรทกุ ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2555 
จะอยูที่ 16.96 ลานทีอียู หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากเดือนธันวาคม 2554
  กําลังบรรทุกสวนเกินและการแยงชิงสวนแบงตลาดในหมูผูประกอบการไดทําใหอัตราคาระวางท่ัวโลกลดลงรอยละ 25 - 30  
นบัตัง้แตเดอืนพฤษภาคม 2554 การท่ีสายเรือใหญปรบัการใหบรกิารในเสนทางระหวางเอเซีย - ยโุรป ในชวงเดอืนธนัวาคม 2554 ทาํให
อตัราคาระวางสําหรบัเสนทางระยะไกลปรับตัวดขีึน้ในเดอืนมกราคม 2555 นอกจากน้ี เทศกาลตรุษจนีทีเ่ริม่เรว็ข้ึนในเดอืนมกราคมได
ชวยกระตุนกจิกรรมการขนสง ทัง้นี ้อาจมกีารปรบัข้ึนอัตราคาระวางในเดือนมีนาคม 2555 ตามประกาศของสายเรือใหญ
  ในชวง 5 ปทีผ่านมา ปริมาณการขนสงตูคอนเทนเนอรระหวางตะวนัออกไกลกับเอเซยีใตเพิม่ขึน้กวา 2 เทา จาํนวนตูกวา 3 ลานทอียีู
เปนการขนสงจากซีกโลกตะวันออกไปยงัซีกโลกตะวันตก และกวา 1.7 ลานทอียี ู เปนการขนสงจากซีกโลกตะวันตกไปยังซีกโลกตะวัน
ออก ปริมาณการขนสงตูคอนเทนเนอรนาจะเติบโตตออีกประมาณรอยละ 14 - 20 ในป 2555 กลุมฯ ไดเตรียมรองรับการเติบโตดวย
บริการ 3 เสนทาง ไดแก เสนทาง RKI (จีนตอนกลาง - อินเดีย) RCI (จีนตอนเหนือ - อินเดีย) และ RAM (จีน - ตะวันออกกลาง) 
จากประเทศจีนไปอินเดียใตและตะวันออกกลาง
 อุปสงคยังคงแข็งแกรงแตขึ้นอยูกับวินัยของผูประกอบการในอุตสาหกรรมในการจัดการอุปทานดานกําลังบรรทุกเพื่อสรางราย
ไดที่สมเหตุผลมากกวาการชิงสวนแบงตลาดและแขงขันขนาดของกองเรือ
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Far East & Northern Europe Trade

Note : Northern Europe includes Northern Europe, Scandinavia and Baltic Far East includes NE Asia and SE Asia
Source : Containerisation International Feb 2012
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North Asia & Asean Trade

Note : North Asia includes Russia, China, Hong Kong, Taiwan, Japna, North Korea and South Korea 
  Asean includes SE Asia and Myanmar
Source : Containerisation International Feb 2012

Note : Asean includes SE Asia and Myanmar
Source : Containerisation International Feb 2012
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2. โครงสรางรายไดในป 2554
  รายไดหลักของกลุมฯ มาจากคาระวาง (Freight Income) ที่มีการตั้งราคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และรับชําระเปนเงิน
เหรียญสหรัฐฯ หรือในสกุลเงินทองถิ่นตามมูลคาเทียบเทา รายไดจากคาระวางมาจากการประกอบการขนสงในสายงานธุรกิจหลัก
สองประเภท คือ SOC และ COC
  รายไดจากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยูในสัดสวนที่เหมาะสมและสมดุลที่สรางความมั่นใจวากลุมฯ ใชประโยชนสินทรัพย
อยางเต็มประสิทธิภาพ ในขณะท่ีธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการคาโลกจากปริมาณการขนสงตูสินคา
ของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยูกับการคาระหวางซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
 หลงัจากประเทศท่ีมเีศรษฐกิจขนาดใหญไดรบัความชวยเหลือจากรัฐบาลในการปฏิรปูเศรษฐกิจและสามารถฟนตวัไดและการคาโลก
ไดขยายตัวกวารอยละ 11 ในป 2553 การฟนตวัของอุตสาหกรรมการขนสงสินคาทางทะเลไดชะลอตัวในป 2554 จากเศรษฐกิจซบเซา
ในสหรัฐอเมริกา และวิกฤตหนี้สาธารณะในประเทศกลุมยูโร  
  อปุสงคทีซ่บเซาในตลาดสหรฐัอเมรกิาและยโุรปและกําลงับรรทกุสวนเกนิซึง่กดดนัอตัราคาระวางในตลาดขนสงสนิคาทางทะเล  
ไดถกูซํา้เตมิดวยราคาน้ํามันทีส่งูข้ึนอยางมาก ป  2554  จงึไมใชปทีส่ดใสของอตุสาหกรรมการขนสงสนิคาทางทะเล  สภาพอตุสาหกรรม
โดยรวมไมสดใสและมีความไมแนนอนสูง
 กลุมฯ ตกอยูในสถานการณกดดันเชนเดียวกับผูประกอบการรายอ่ืน ตองเผชิญส่ิงทาทายอันไดแก อปุสงคออนตัว กาํลงับรรทุกลนตลาด  
อตัราคาระวางลดลง และราคานํ้ามันท่ีเพิ่มสูงขึ้น

รายไดแบงตามลักษณะการใหบริการ 
 ในป 2554 ธุรกิจ COC มีสัดสวนโดยเฉล่ียรอยละ 52 ของปริมาณการขนสงตูสินคาโดยรวมของกลุมฯ และมีสัดสวนรายได
รอยละ 59 ของรายไดจากการเดินเรอื สวนธรุกิจ SOC มสีดัสวนโดยเฉล่ียรอยละ 48 ของปรมิาณการขนสงตูสนิคาโดยรวมของกลุมฯ 
และมสีดัสวนรายไดรอยละ 41 ของรายไดจากการเดินเรอื

โครงสรางรายไดแบงตามภูมิศาสตร 

รายไดจากการขนสง

ทางทะเล

ป 2554  ป 2553 ป 2552 ป 2551 ป 2550

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ประเทศไทย 1,238 9.05 893 5.87 1,487 10.38 2,347 12.02 2,371 12.02 

ประเทศสิงคโปร 15,186 110.98 16,212 106.53 16,044 112.03 21,646 110.82 21,646 109.72

ประเทศฮองกง 485 3.54 479 3.15 307 2.14 443 2.27 444 2.25

ประเทศจีน 118 0.60 228 1.16

(รายการตัดบัญชี) (3,225) (23.57) (2,366) (15.55) (3,517) (24.56) (5,022) (25.71) (4,960) (25.15)

รวมรายไดจากการ

ขนสงทางทะเล
13,684 100 15,218 100 14,321 100 19,532 100 19,729 100

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย

รายไดจากการขนสงทางทะเล ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2551 ป 2550

Regional Container Lines Public Company Limited 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

996 669 1,296 2,134 2,208

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร์

Regional Container Lines Pte. Ltd.

RCL Feeder Pte. Ltd.

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 69.2

420

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 46.5

458

ลานเหรียญสหรัฐฯ

60.2

401.8

ลานเหรียญสหรัฐฯ

79.8

565.2

ลานเหรียญสหรัฐฯ

71.0

554.5

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศฮองกง

Regional Container Lines (H.K.) Limited

ลานเหรียญฮองกง

18.1

ลานเหรียญฮองกง

18.3

ลานเหรียญฮองกง

16.9

ลานเหรียญฮองกง

25.1

ลานเหรียญฮองกง

25.0
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3. การใหบริการโลจิสติคส
 กลุมธุรกิจโลจิสติคส ไดขยายงานเพื่อจัดต้ังศูนยรวบรวมและกระจายสินคาระดับภูมิภาคและบูรณาการบริการโลจิสติคสกับ
การขนสงทางทะเล โดยในป 2554 บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย ไดดําเนินการรวมกับ บริษัท อาร 
ซี แอล ฟดเดอร จํากัด ประเทศสิงคโปรมากขึ้น บุคลากรผูเชี่ยวชาญไดเขามาดําเนินกิจกรรมขางตนและประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง
 ในเดือนมิถุนายน 2554 กลุมธุรกิจโลจิสติคสไดขยายขอบเขตบริการที่รวมการขนสงทางอากาศและทางทะเล (ทั้ง FCL และ 
LCL) งานเอกสารท่ีเก่ียวกับการขออนุมตัจิากหนวยงานตางๆ เชนกรมศุลกากร FTA Certificate of Origin, Chamber of Commerce’s 
Certificate of Origin และ ATA Carnet กลุมฯ ไดจดับริการเพิม่มลูคาอืน่ๆ เชนการตรวจสินคา สาํรวจสถานท่ีเกบ็สนิคา งานขนถายตูสนิคา
(transshipments and transloading, cross docking) นอกจากนี ้ทมีงานทีเ่ชีย่วชาญรบัจดัการสนิคาขนาดใหญเกนิพกิดั ใหถกูตอง
ตามระเบียบของทางการ ทั้งในดานความปลอดภัยบนถนน ความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคคล และสิ่งแวดลอม ตั้งแตตนทาง
จนถึงปลายทาง
 ในทางภูมศิาสตร กลุมธรุกิจโลจสิติคสใหบรกิารครอบคลุมประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ประเทศหลกัๆ ไดแก ไทย สงิคโปร 
ฟลิปปนส พมา อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศทางตอนเหนือและตะวันตก ไดแก อินเดีย และจีน
 กลุมฯ ไดเตรียมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 โดยกําหนดใหบริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด ประเทศไทย  
เปนศนูยยทุธศาสตรหลกัสําหรับการขนสงสินคาผานแดนทางบก  และบริษทัยอยในประเทศสิงคโปร เปนศนูยยทุธศาสตรหลกัในการ
ขนสงสินคาทางทะเล สําหรับประเทศอาเซียน
 ทั้งนี้ บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด ไดใหบริการขนสงสินคาผานแดนแกกลุมลูกคาที่มีชื่อเสียง ไดแก  Nestle Thailand, 
Unilever, Thai Asia Pacific Brewery, F&N Diaries มาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน งานบริการดังกลาวครอบคลุมการขนสงสินคา
ดวยรถบรรทุก งานพิธีการศุลกากร งานตรวจสินคา และงานเอกสารตางๆ
 กลุมธุรกิจโลจิสติคส มั่นใจที่จะใหบริการที่ดีแกลูกคาปจจุบันอยางตอเนื่อง ตลอดจนลูกคาใหม ไมวาจะเปนลูกคาในประเทศ 
หรือโพนทะเล ภายในป 2558 และปตอๆ ไป

4. สรุปพัฒนาการที่สําคัญในรอบป 2554 

 4.1 ทรัพยากรมนุษย 
  ฝายบริหารตระหนักวาธุรกิจขนสงสินคาทางทะเลอยูในสถานการณลําบากและเต็มไปดวยความทาทาย จึงใหจัดหาท่ี
ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาองคกรในชวงตนป 2554 ภายใตโครงการ Fit-for-Future มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อประเมิน 
และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนขององคกร เพื่อปรับองคกรสําหรับอนาคต   
  คณะทํางานดังกลาวประกอบดวยผูบริหารระดับกลาง ไดรับมอบหมายเขารวมในโครงการตางๆ สําหรับโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพองคกร (Organization Optimization Project) ฝายบริหารไดมอบหมายใหพิจารณาปรับปรุงแนวคิดและวิธีการจัดทํา
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการบริหารผลงาน ซึ่งปจจุบันอยูในขั้นตอนดําเนินการ โดยกําหนดใหแลวเสร็จใน
ไตรมาสแรกของป 2555   
  ในระหวางป 2554 ฝายบรหิารไดปรบัโครงสรางสายงานธรุกิจและสายงานสนบัสนนุเพือ่เนนการดาํเนนิงานเชงิยทุธศาสตร 
มีการเปล่ียนแปลงภารกิจ โยกยายพนักงานปจจุบัน จางพนักงานใหม รวมถึงการสงพนักงานไปประจําในตางประเทศ การสรรหา
พนกังานไดทวีความเขมขนเพือ่สนองตอบความตองการดานกาํลงัคนทีต่องรองรบัปริมาณงานทีเ่พิม่ขึน้ และเพือ่ใหมัน่ใจวาการปฏบิตัิ
งานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบร่ืนในชวงการแกไขปญหาการเช่ือมโยงขอมลูจากระบบปฏิบตักิาร DCS ไปยงัระบบบญัชกีารเงนิ 
SAP ที่เปดใชในบริษัท RCL Feeder ชวงกลางป 2554   
  เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและอัตราคาระวางท่ีลดลงสงผลใหกลุมฯ มีรายไดจากการเดินเรือลดลงในขณะท่ีตนทุนดําเนินงาน
สูงขึ้น ฝายบริหารไดดําเนินกิจกรรมลดคาใชจายและบริหารทรัพยากรมนุษยใหไดประโยชนสูงสุดมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 
เพ่ือรับมือกับสภาวะธุรกิจที่ผันผวนไมแนนอน
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 4.2  งานภูมิภาค 
  ก) สํานักงานตามเขตภูมิศาสตร
   ในป 2554 กลุมฯ มีสํานักงานตามเขตภูมิศาสตรเทาเดิม และเพิ่มตัวแทนเรือที่เมืองโกลกาตา และฮัลเดีย   
  ข) การปรับบริการใหสอดคลองกับสถานการณธุรกิจ 
   กลุมฯ ไดปรับบริการใน 2 เสนทาง โดยลดการเดนิเรอืระหวางทาเรอืในแตละเสนทาง ระหวางสงิคโปร - ไทย และ 
สงิคโปร - มาเลเซีย ใหเหมาะกับอุปสงคในตลาดและอายุสัญญาชารเตอรเรือ

 4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ (Biz -Technology)
  ในสถานการณธรุกจิท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็วดงัเชนธรุกจิของกลุมฯ การมีระบบสารสนเทศท่ีเสถียร
และนาเช่ือถอืเพ่ือตอบสนองความตองการทางธุรกิจเปนความทาทายทีส่าํคญัประการหน่ึงทีก่ลุมฯ พยายามพัฒนาใหสาํเรจ็ นอกจากน้ี 
ระบบสารสนเทศตองสนับสนุนฝายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉับไวบนพื้นฐานของขอมูล
  เทคโนโลยธีรุกิจยอมสงผลทีม่นียัสาํคญัและประเมนิไดตอการวางตําแหนงทางธุรกจิของกลุมฯ เมือ่เผชญิกบัความทาทาย
พื้นฐานในการประกอบธุรกิจขนสงตู สินคาทางทะเล ดังนั้น การลงทุนในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Dolphin Carrier System) จึงเปนความสําคัญอันดับแรกโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
  ก)  เพิ่มประสิทธิภาพระบบธุรกรรมการคา
  ข)  สรางขอไดเปรียบเชิงเศรษฐศาสตรในตลาดใหม
  ค)  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอุปสงคและอุปทานอยางเปนระบบ
  ง)  บูรณาการเชิงลึกในการบริหารกลุมบริษัทฯ

 Dolphin EZ Loadlist : โมดลูนีผ้นวกกบั Dolphin Carrier System เพือ่อาํนวยความสะดวกและเช่ือมกับโมดลูอืน่ๆ ใหทมี
ปฎบิตักิารสรุปรายการตูสนิคาท่ียกขึน้-ลงจากเรือไดทนัเวลาและถูกตอง โมดลูนีไ้ดเปดใชงานในป 2554 และครอบคลุมงานปฏิบตักิาร
ทั่วเครือขาย ขณะนี้อยูในขั้นตอนปรับระบบใหมีความเสถียร

งานพัฒนาโมดูลตางๆ ใน Dolphin Carrier System สําหรับป 2555 มีดังนี้
 Dolphin Base Slot Exchange : โมดูลน้ีพัฒนาขึ้นใหมเพื่อลดคาใชจายอันเกิดจากกรณีที่ตูสินคาข้ึนเรอืไมทันและกรณีตอง
เปล่ียนเรือหรือเสนทางขนสงตูสนิคาไปปลายทางดวยกระบวนการควบคุมทีเ่ขมงวดและโปรงใสสําหรับผูใชระบบท้ังในสวนของสํานกังานใหญ
และสาํนกังานตวัแทนโดยมีกาํหนดเปดใชงานในไตรมาสสองของป 2555 กลุมฯ คาดวาโมดลูนีจ้ะชวยใหผลการดาํเนนิงานดขีึน้
 Dolphin SAP : ระบบบัญชีการเงิน ไดเปดใชงานกับบริษัทที่มีธุรกรรมขนสงสินคา คือ อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด และ
บริษัท ริจิแนล เทอรเชอนส มาริไทม จํากัด ในป 2554 เปนลําดับแรกกอน และจะเปดใชงานครอบคลุมทั่วเครือขายในป 2555  
 Terminal Operations System / Ship Husbandry System (TOS /HSHS) Proforma : เปนโมดูลที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ควบคุมคาใชจายดานปฏิบัติการที่ทาเรือดวยระบบและการใชงานที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อใชประโยชนจากระบบอยางไดผล กลุมฯ 
จะตองปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วเครือขาย

 4.4 งานจัดการกองเรือ 
  ในรอบป 2554 ฝายจดัการกองเรือใหความสําคญัในเร่ืองการปฏิบตัติามมาตรฐานสากลซ่ึงไดแก ISO 9001:2000 (Overall 
Quality Management) และ ISO 14001:2004 (Environmental Management) 
  ISO 9001:2000 เปนขอกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพสําหรับบริษัทที่รับจัดการกองเรือและบริษัทเจาของเรือ ขณะนี้อยู
ระหวางดําเนินการตามขอกําหนดเพื่อรับใบรับรองภายในสิ้นป 2555
  สวน ISO 14001:2004 เปนขอกําหนดมาตรฐานดานการจัดการสภาพแวดลอม ซึ่งกลุมฯ ไดนํามาใชในงานจัดการกอง
เรืออยางมีประสิทธิผลและเปนไปตามมาตรฐานในการปองกันสภาพแวดลอมทางทะเลเพื่อรับใบรับรองภายในสิ้นป 2555 เชนกัน
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 นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ฝายจัดการกองเรือจะดําเนินการปรับปรุงงานตาม
มาตรฐานสากล OHSAS 18001 (Occupational Health Safety and Standard) ในป 2555 รวมทั้งดําเนินการเพื่อรับใบรับรอง
ในเรื่องตอไปนี้
 1. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) ซึ่งจะบังคับใชในเดือนกรกฎาคม 2555 เปนระบบ
นํารองเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือที่ใหขอมูลที่แมนยําของตําแหนงเรือรวมทั้งการวางเสนทางเดินเรือที่ประหยัดการใชนํ้ามัน 
มาตรฐาน ECDIS เปนขอกาํหนดสาํหรบัการเดนิเรอืขนสงทางทะเล ตามขอบงัคบั SOLAS V/19 จะบงัคบัใชในเดอืนกรกฎาคม 2555
  2. Ballast Water Management (BWM) ซึ่งจะบังคับใชในป 2556 เปนขอกําหนดทางเทคนิคในการควบคุมถังอับเฉาและ
การบําบัดนํ้ากอนปลอยลงทะเล ทั้งนี้ ไดกําหนดใหดําเนินการตามมาตรฐานเปนขั้นตอนไปจนถึงป 2556  
 3. Occupational Health Safety and Standard (OHSAS 18001) เปนมาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูปฏิบัติงานบนเรือ มาตรฐานดังกลาวชวยใหองคกรบริหารจัดการและควบคุมดานสุขอนามัยและความปลอดภัย จัดการดานความ
เสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพท้ังของพนักงานและองคกร คาดวาจะปฏิบัติตามมาตรฐาน OHSAS 18001 อยางครบถวนภายใน
เดือนมิถุนายน 2556

5.  แผนงานในอนาคต 
 ภาวะเศรษฐกจิในป 2555 สะทอนการเตบิโตดานการคาอยางตอเนือ่งโดยไดมกีารปรบัจากอตัรารอยละ 3.7 เปน 4.0 แมวาภาวะ
เศรษฐกิจโลกจะไปในทิศทางท่ีดขีึน้ อตุสาหกรรมขนสงตูสนิคาทางทะเลยังตองระมัดระวังอยางมาก และตองเฝาตดิตามสถานการณ 
ทัง้ดานราคาน้ํามันทีผ่นัผวน เรือขนาดใหญทีต่อสรางแลวเสร็จและเขาประจําการ ตลอดจนความออนไหวทางเศรษฐกิจในตลาดยุโรป
  ในป 2555 กลุมฯ จะตดิตามสถานการณทางการคาและใหความสาํคญักบัการปรบัปรุงบรกิารในเครอืขาย เสนทางบรกิารหลกัๆ 
ของกลุมฯ จะเนนสนองตอบลูกคาธรุกจิ  SOC (ตูของเรือเดินสมุทรขามทวีป) ทีป่รบัการใหบรกิารในเสนทางหลักของตนใหสอดคลอง
กับสถานการณธุรกิจ กลุมฯ จะใหบริการท่ีกลุมฯ มีความชํานาญครอบคลุมไปถึงคาบสมุทรอาหรับดวย ในสวนของธุรกิจ COC (ตู
สินคาของกลุมฯ) กลุมฯ จะเนนการใหบริการในเสนทางท่ีมีการเติบโตสูงสุดระหวางประเทศจีน-อินเดีย ในขณะเดียวกัน กลุมฯ จะ
ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการทั้งในลักษณะใหบริการรวมกับพันธมิตรธุรกิจและการแลกระวางระหวางกัน
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ฝายบรหิารของกลุม อาร ซ ีแอล พจิารณาถึงขอบเขตความเส่ียงในแงมมุตางๆ และระบุบรรดาความเส่ียงทีส่าํคญั ทีอ่าจสงผลกระทบ
เชิงลบตอการประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงานของกลุมฯ อันไดแก

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 1.1  ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด
  ในฐานะท่ีกลุมฯ เปนผูใหบริการขนสงสินคาทางทะเลประเภทตูคอนเทนเนอร ทั้งประเภทกองเรือฟดเดอร ที่ขนสงสินคา
ระหวางเมอืงทายอยในภมูภิาคกบัเมืองทาหลกัท่ีเปนศนูยกลางการขนถายสนิคาของภมูภิาคใหแกสายการเดนิเรอืหลกัๆ ของโลก และ
ใหบรกิารสายการเดินเรอืประเภทประจาํเสนทางท่ีใหบรกิารโดยใชตูคอนเทนเนอรของกลุมฯ เอง ความสาํเรจ็ทางธรุกจิและผลประกอบ
การของกลุมฯ จึงขึ้นอยูกับเสถียรภาพของปริมาณการคาระหวางประเทศและปริมาณการคาในภูมิภาค การถดถอยของเศรษฐกิจ
มหภาคและการลดลงของกิจกรรมการคาในเมืองทาตางๆ ที่กลุมฯ ประกอบการอยู มีผลกระทบตอจํานวนตูของการขนสงสินคาและ
อัตราคาระวางลดลง
  ทางกลุมฯ ไดปรบักลยทุธทางธรุกจิใหสอดคลองกับสถานการณทีเ่ปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา และรองรับการเปล่ียนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น แมวาการดําเนินมาตรการตางๆ ของกลุมฯ อาจกระทําไดเพียงในขอบเขตที่จํากัด อยางไรก็ตาม กลุมฯ คงยึดมั่นที่จะ
ปรับปรุงและรักษาสวนแบงตลาดท่ีม ีรวมท้ังแสวงหาโอกาสการคาในตลาดใหมๆ  และดําเนนิการดวยความพยายามอยางเตม็ทีท่ีจ่ะลด
ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง    
  ในป 2554 ทางกลุมฯ ไดดําเนินมาตรการหลายประการไปพรอมกันเพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ โดยไดปรับ
กลยทุธทางธุรกจิใหสอดคลองกับสถานการณเพ่ือลดคาใชจายในการดําเนินงานและเพ่ิมรายได ทางกลุมฯ ไดยกเลิกบรกิารท่ีไมสามารถ
ใหกําไรที่คงที่ได และปรับเปลี่ยนแผนการขนสงสินคาเปนการขนสงโดยเสนทางตรงแทนการเปล่ียนถายสินคาเพื่อใหสินคาถึงปลาย
ทางโดยรวดเร็ว ขณะเดียวกันไดขยายคูคาใหมเพื่อขยายการบริการในเสนทางขนสงใหมๆ นอกจากนี้แลวทางกลุมไดพัฒนาทางดาน
ลูกคาสัมพันธใหมีความใกลชิด ตอบสนองความตองการของลูกคาไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน และเสนอบริการเพิ่มเติมอันเปนบริการตอ
เนื่อง มผีลใหปรมิาณการขนสงในครึง่หลงัของป 2554 สงูขึน้จากครึง่แรก อยางไรก็ตาม ในป 2555 ทางกลุมฯ ตองเพิม่ความพยายาม
ทางดานการตลาดเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว

 1.2  การแขงขันดานอัตราคาระวาง 
  สภาวะตลาดการคาท่ีซบเซา และจาํนวนเรือทีม่มีากกวาปรมิาณสนิคา มผีลใหสายเรอืใหญตางๆ ไดเขามาทาํการแขงขนั
ในภูมภิาคน้ี ทาํใหการแขงขันดานอัตราคาระวางกลายเปนปจจยัเส่ียงสําคญัประการหน่ึงสาํหรับธรุกจิการขนสงสนิคาทางทะเล อตัรา
คาระวางไดรบัผลกระทบโดยตรงจากปจจยัตางๆ เชน อตัราเตบิโตของการคาโลก  การขาดสมดุลการคาทางดานอปุสงคและอุปทานใน
ภาคสงออกและนําเขาในแตละประเทศ  ซึง่กลุมฯ ไมอาจหลกีเลีย่งผลกระทบดงักลาวได กลุมฯ ไดกาํหนดนโยบายท่ีแนชดัในการพัฒนา
ความสัมพนัธกบัลกูคา เพือ่ลดผลกระทบของความเส่ียงดงักลาว

 1.3  ความไมสมดุลของอุปสงคและอุปทาน    
  ปจจยัลบทางเศรษฐกจิในแตละประเทศทัว่โลก และในภมูภิาคนี ้สงผลใหความตองการขนสงสนิคาลดลง นอกจากนีก้ารขาด
สมดลุของปรมิาณสนิคาในภาคสงออกและนาํเขาในแตละประเทศกเ็ปนความเสีย่งของธรุกิจ ในสภาพแวดลอมทีไ่มอาํนวยโดยเฉพาะเมือ่
ตลาดการขนสงขาดสมดลุของอปุสงคและอปุทาน และมกีาํลงัขนสงสวนเกนิในอตุสาหกรรม ผูประกอบการขนสงทางทะเลจาํตองปรบัลด
อตัราคาระวาง และเผชญิกบัการแขงขนัอยางรนุแรงทัง้ในกลุมผูประกอบการสายการเดนิเรอืหลกัและในกลุมผูประกอบการกองเรอืฟดเด
อร ทัง้หมดนีท้าํใหผูประกอบการจําตองรบัอัตรากาํไรทีต่ํา่ลง นอกจากการแขงขนัทางดานราคาแลว ทางกลุมฯ จาํเปนตองบรหิารความ
ไมสมดลุของตูสนิคาในแตละประเทศน้ีใหมตีนทุนในการขนสงจากเมืองทาหนึง่ทีม่จีาํนวนตูนาํเขามากกวาตูสงออกใหมตีนทนุทีต่ํา่สดุ
  กลุมฯ ตระหนักถึงความทาทายของปจจยัเหลานี ้และไดดาํเนนิมาตรการหลายประการเพ่ือลดความเส่ียง และรักษาฐานการ
ตลาด ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบตักิาร รวมท้ังควบคมุตนทนุอยางเขมงวด เพือ่ใหเปนกลไกสําคญัทีจ่ะสรางความม่ันใจวากลุมฯ 
สามารถสรางรายได ผลกาํไร และฐานการประกอบการท่ีเขมแขง็สาํหรับการขยายงานในอนาคต

ปจจัยความเส่ียง
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 1.4  ความเส่ียงเรื่องราคาน้ํามัน 
  ความผันผวนของราคานํ้ามันเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมขนสงสินคาทางทะเล เนื่องจากนํ้ามันเชื้อ
เพลงิเปนตนทนุการดําเนนิงานท่ีมสีดัสวนสงูเมือ่เทยีบกบัตนทนุ โดยรวมราคาน้ํามนัทีเ่พิม่ขึน้ทาํใหตนทนุดาํเนนิงานของผูขนสงสนิคา
ทางทะเลสูงขึ้น สําหรับการประกอบธุรกิจของกลุมฯ ทางกลุมฯ ใชวิธีเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มตามการปรับขึ้นของราคาน้ํามัน 
(Bunker Surcharge) จากลูกคาผูใชบริการเปนจํานวนที่แยกตางหากจากราคาคาระวาง
  ทางดานตนทนุราคานํา้มัน เพ่ือปองกนัความเสีย่งในดานตนทนุทีส่งูข้ึน ทางกลุมฯ ไดมกีารทาํสญัญาซือ้นํา้มนัไวลวงหนา อยางไร
กต็าม ทางกลุมฯ ไดกาํหนดปริมาณการซ้ือลวงหนาไดในอัตราท่ีไมเกนิกวาทีไ่ดกาํหนดเพดานไว นโยบายการซ้ือนํา้มันลวงหนาประสาน
กับการซ้ือนํา้มนั ณ ราคาตลาดปจจบุนัทําใหตนทุนราคาน้ํามนัของกลุมฯ ลดความผนัผวนลง 

2. ความเสี่ยงทางการเงิน

 2.1  ความเส่ียงเรื่องอัตราคาเงิน
  รายไดของกลุมฯ ผกูอิงกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ผานกลไกการกําหนดอัตราคาระวาง เปนจาํนวนเงินในสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ในขณะท่ีรายไดจากการเดินเรือเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรอืในสกุลเงินทองถ่ินของเมืองทาขนถายสินคา (สกลุเงิน
บาทและสกลุเงินเหรยีญสิงคโปรเปนสวนใหญ) ตามจาํนวนเทยีบเทาของอัตราคาระวางทีก่าํหนดไวในสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัฯ สนิทรพัย
หลักของกลุมฯ คือเรือคอนเทนเนอร การซ้ือขายเรือสินคาประเภทนี้ตางกระทําในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ เงินกูสวนใหญ
ของกลุมฯ ที่ใชสนับสนุนการจัดซ้ือเรือสินคาและสินทรัพยถาวร ก็เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เชนกัน 
 ดงันัน้ ความผนัผวนของคาเงนิจะไมสงผลกระทบตอกระแสเงินสดทีก่ลุมฯ ไดจากการดําเนนิงาน ทัง้นีเ้ปนเพราะกิจการของกลมุฯ
มีลักษณะของการปกปองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในตวัอยูแลว อยางไรก็ตาม ความผันผวนดังกลาวอาจสงผลดานการแปลง
คาในทางบัญชีตองบการเงินของกลุมฯ จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มาเปนเงินบาทของไทย 

 2.2  ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย
  โดยลักษณะของการประกอบธุรกิจ กลุมฯ มีหนี้สินที่เปนเงินกูยืมระยะยาวซ่ึงใชสนับสนุนการซ้ือเรือสินคา จึงมีโอกาส
ประสบความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด เพื่อปองกันและบรรเทาความเสี่ยงบางสวนจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยที่มีผลตอเงินกูยืมระยะยาว ทางกลุมฯ บริหารตนทุนดอกเบี้ยผานนโยบายการผสมผสานอัตราดอกเบี้ย ระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยแบบคงที่และแบบลอยตัว
  ณ สิน้ป 2554 กลุมฯ มเีงนิกูโดยรวมท่ีเปนเงนิกูยมืระยะส้ันและเงนิกูยมืระยะยาวจํานวน 9.40 พนัลานบาท ซึง่ประมาณรอยละ 
73.5 ของจาํนวนเงินกูยมืดังกลาว เปนเงนิกูยมืท่ีมอีตัราดอกเบ้ียลอยตวั ดงันัน้การปรับเพิม่ของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ทีใ่ชเปนอตัราอางองิ
สาํหรบัการคาํนวณอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตวัจะสงผลใหกลุมฯ มภีาระดอกเบ้ียจายเพิม่ขึน้ ตามสดัสวนของเงินกูยมืเหลานัน้

 2.3  ความเส่ียงทางดานมูลคาเรือ
  เรือเปนสนิทรัพยหลกัของกลุมฯ ทีใ่ชในการดําเนนิธรุกจิ มลูคาของเรือจะปรับตวัไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก ในภาวะ
ทีเ่ศรษฐกิจของโลกดี หรือ กลาวอีกนัยหน่ึงวา มีปริมาณอุปสงคมากกวาอุปทานมูลคาของเรือก็จะปรับตัวสูงขึ้น ในทางตรงกันขาม 
ในภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอย มูลคาเรือก็จะลดตํ่าลงนโยบายของกลุมฯ ในดานนี้คือการรักษากลุมอายุของกองเรือใหอยูในสัดสวนที่มี
อายุนอย เพ่ือใหสามารถรองรับการขยายตัวไดตลอดเวลา และคาใชจายในการซอมแซมเรืออยูในอัตราที่ตํ่า แมวาจะมีสัญญาณของ
ภาวะเศรษฐกิจทีฟ่นตัว แตยงัคงตองใชเวลากวาทีร่าคาเรือจะฟนตวัตามภาวะเศรษฐกิจ ทางกลุมฯ ไดตระหนกัในความเส่ียงทางดานนี้ 
ในป 2554 ทางกลุมฯ จึงมิไดมีการวางแผนการขยายกองเรือเพิ่มเติม

 2.4  ความเส่ียงทางดานการจัดหาแหลงเงินทุน
  วิกฤตทางดานการเงิน และวิกฤตทางดานเศรษฐกิจสงผลเปนปจจัยลบตอการดําเนินธุรกิจ และมีผลกระทบอยางสําคัญ
ตอการจัดหาแหลงเงินทุน อยางไรก็ดี ทางกลุมฯ สามารถจัดหาแหลงเงินทุนโดยการออกตราสารหนี้ภายในประเทศไทย และไดรับ
ความสนับสนุนทางการเงินเปนอยางดีจากสถาบันการเงิน
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3.  ความเสี่ยงดานการจัดการ

 ความเส่ียงการจัดการกองเรือ
 การบรหิารความเส่ียงไดจดัทาํขึน้ดวยกระบวนการท่ีเปนระบบและมขีัน้ตอน โดยมวีตัถุประสงคทีจ่ะเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย
ในการเดนิเรอืรวมถงึการรกัษาชวีติ สขุภาพ สิง่แวดลอม และทรพัยสนิ โดยมีการกําหนดตวัชีว้ดัการประเมนิความเสีย่งในแตละเรือ่ง
และการจัดการท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงเหลาน้ันอยางมีประสิทธิภาพท้ังบนเรือและบนทาเทียบเรือ การบริหารความเส่ียงเปนการ
เตือนลวงหนาใหผูปฏิบัติงานบนเรือใชมาตรการท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการทํางาน
 สาํหรบัการประเมินความเส่ียงและการปฏิบตังิานดวยความปลอดภัยนัน้ ทางกลุมฯ ไดจดัทาํคูมอืเพือ่ความปลอดภัยในการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานที่เรียกวา “Code of Safe Working Practices for Merchant Seaman” ทางกลุมฯ ประเมินและระบุความเสี่ยงตอผู
ปฏิบัติงานบนเรือและส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกัน ไดมีการกําหนดมาตรการปองกันที่เหมาะสมและมีการทบทวนกระบวนงานท่ี
ใชอยู  มกีารฝกอบรมภายในสําหรับผูปฏบิตังิานบนเรือและบนฝง เพือ่พฒันาทักษะดานความปลอดภัยอยางตอเน่ือง และการเตรียมการ
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน ทั้งที่เปนงานประจําและงานเฉพาะกิจภายใตสถานการณตางๆ เพื่อ
เปนการเตรียมพรอมรับมือเหตุฉุกเฉินและงานซอมแซมเรงดวนในระหวางเรือประจําการ 



 ปริมาณขนสงตูสินคาทั้งหมด อัตราการใชกําลังบรรทุก

  ยอดขนสงตูสินคารวมในป 2553 จํานวน 2,521,696 ทีอียู

     ยอดขนสงตูสินคารวม ในป 2554 จํานวน 2,338,756 ทีอียู
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 บริษัท อาร ซีแอล ดําเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ไดแก Shipper Owned Container (SOC) Carrier Owned 
Container (COC) และการใหบริการที่สรางมูลคาเพิ่มในดานโลจิสติคส โดยมีเครือขายที่ครอบคลุมเสนทางหลักทั้งในเอเชียเหนือ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย  

ผลการดําเนินงาน
 ธุรกิจขนสงตูสินคาทางทะเลตองเผชิญกบัสภาวะท่ีความตองการขนสงสินคาชะลอตัวในขณะท่ีกําลังขนสงลนตลาด และราคา
นํา้มนัพุงสงูขึน้มากจากปกอนหนา ในชวงตนป 2554 สายเรือใหญระดบัตนๆ ไดเพิม่กาํลงัขนสงประมาณรอยละ 14 จากการส่ังตอเรอื
ขนาดใหญเพือ่เตรยีมรองรบัการคาทีค่าดวาจะเตบิโตขึน้ แตตลาดกลบัออนตวัหลงัวนัหยดุตรษุจนีและฤดกูาลทีม่ธีรุกรรมขนสงสูงสดุ
กลับเปนชวงที่มีผลดําเนินการตํ่าที่สุดจากที่เคยเปนมา  
 ในป 2554 ยอดขนสงของธุรกิจประเภท SOC ลดลงประมาณรอยละ 5 ที่จํานวน 1.12 ลานทีอียูเทียบกับยอดขนสงที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.1 ในป 2553 สวนยอดขนสงของธุรกิจประเภท COC ก็ลดลงประมาณรอยละ 10 ที่จํานวน 1.22 ลานทีอียูเทียบยอดขนสง
ที่เพิ่มขึ้นในป 2553 ยอดขนสงตูสินคารวมของกลุมฯ ลดลงรอยละ 7 ที่จํานวน 2.34 ลานทีอียู ในป 2554 ในขณะที่อัตราการใชกําลัง
บรรทุกเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 113 ในป 2553 เปนรอยละ 114 ในป 2554 
 ยอดขนสงตูสนิคาของกลุมฯ ทีล่ดลงในป 2554 ทาํใหรายไดจากการเดินเรอืของกลุมฯ ลดลงรอยละ 10 ทีจ่าํนวน 13,684 ลานบาท
เทยีบกบัรายไดจาํนวน 15,218 ลานบาทในป 2553 เนือ่งจากยอดขนสงตูสนิคาลดลงประกอบกับอตัราคาระวางท่ีออนตวัลงดวย กลุมฯ 
มรีายไดรวมลดลงรอยละ 6 ทีจ่าํนวน 15,249 ลานบาทในป 2554 เทยีบกบัรายไดรวม 16,276 ลานบาทในป 2553    
 ในป 2554 คาเงินบาทโดยเฉล่ียเปรียบเทียบปตอป ออนคาเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากรายไดและคาใชจาย
สวนใหญของกลุมฯ อยูในสกุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ การออนคาของเงินบาททําใหเกิดการขาดทุนทางบัญชีจากการแปลงคาใชจายที่อยู
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สําหรับป 2554 กลุมฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเปนจํานวน 170 ลานบาทเทียบกับผลกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 178 ลานบาทในป 2553

การขนสงสินคาแยกตามเขตภูมิศาสตร
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ภาพรวมของธุรกิจ SOC และ COC
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อัตราคาระวาง  
 ในอุตสาหกรรมการเดินเรือ  ความผันผวนของอัตราคาระวางเปนผลจากอุปสงคทางธุรกิจและอุปทานของกําลงับรรทุก นอกจาก
นี้อัตราคาระวางในเสนทางเดินเรือแตละสายภายในภูมิภาคเอเชียก็ยังขึ้นกับเปาหมายธุรกิจของสายการเดินเรือแตละสาย สายการ
เดินเรือมมีมุมองดานการคาท่ีตางกนั ขึน้กับเหตุผลทางธุรกิจของตน สายการเดินเรือบางสายจะใหความใสใจกับเสนทางระหวางสอง
ทาเรือเปนสาํคญั  สายการเดินเรืออ่ืนอาจมองเปนเร่ืองรอง และสายเดินเรือบางสายอาจใชเสนทางดังกลาวสําหรับปรับกําลงับรรทุก
และลดจํานวนตูเปลา ตางมุมมองยอมมีผลตอการกําหนดอัตราคาระวางที่แตกตางกัน
 นอกจากปจจัยทางดานอุปสงค - อุปทาน การกําหนดอัตราคาระวางเปนไปตามหลัก economies of scale การคาดการณ
สภาวะของตลาด และกลยุทธในการบริหารกําลังบรรทุกของสายการเดินเรือหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระจายเรือเขามาในเสน
ทางการคาระหวางซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกประกอบกับการนําเรือตอสรางใหมเขาประจําการ
 การทีส่ายการเดนิเรือนาํเรือตอสรางใหมเขามาใหบรกิารอยางตอเนือ่งและพยายามรกัษาสวนแบงตลาด  ทําใหอตัราคาระวางในเสน
ทางหลกัจากเอเชียไปยโุรปปรับลดลงตลอดป 2554 ดชันคีาระวางของประเทศจีน (Shanghai  Containerized Freight Index)  แสดง
อตัราคาระวางท่ี 1,127 เหรยีญสหรัฐฯ ตอทีอยีใูนชวงตนป กอนปรบัลดลงมาที ่854 เหรียญสหรัฐฯ ตอทอียีใูนชวงกลางเดือนธนัวาคม

อัตราคาระวางเฉล่ียของกลุมฯ

USD / TEU
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 แมวาราคาน้ํามนัปรับตัวสงูขึน้  สวนแบงตลาดและการกําหนดอัตราคาระวางยังคงเปนปจจยัชีน้าํของธุรกจิ กลุมฯ  จงึไมสามารถผลัก
ภาระตนทนุไปยงัลกูคา อตัราคาระวางเฉล่ียของกลุมฯ สาํหรบั ในป 2554 อยูที ่191 เหรยีญสหรัฐฯ ตอทอียี ูเทยีบกับ 190 เหรยีญสหรัฐฯ  
ตอทอียีใูนป 2553
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ความสามารถในการสรางกําไร

เหรียญสหรัฐฯ ตอทีอียู ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554   

รายไดคาระวางเฉล่ีย 208 201 176 190 191

ตนทุนการเดินเรือเฉล่ีย 160 182 172 162 182

กําไรข้ันตน 23% 9% 2% 15% 5%

 ในป 2554 กําไรขั้นตนตอทีอียูอยูที่รอยละ 5 เทียบกับรอยละ 15 ในป 2553 การที่กลุมฯ ปรับเปลี่ยนกลยุทธหลังจากประสบ
ผลขาดทุนขั้นตนในไตรมาสแรก แสดงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแตไตรมาสสองเปนตนไป จนทํากําไรขั้นตนรอยละ 10 
ในไตรมาสสุดทาย

เหรียญสหรัฐฯ ตอทีอียู
ไตรมาสที่ 
1/2554

ไตรมาสที่ 
2/2554

ไตรมาสที่ 
3/2554

ไตรมาสที่ 
4/2554

ป 
2554

รายไดคาระวางเฉล่ีย 187 184 211 184 191

ตนทุนการเดินเรือเฉล่ีย 190 175 197 166 182

กําไรข้ันตน -1% 5% 6% 10% 5%

 ตนทุนการเดินเรือเพิ่มข้ึนเล็กนอยจาก 14.11 พันลานบาทในป 2553 เปน 14.24 พันลานบาทในป 2554  
 คาใชจายโดยรวมสําหรับป 2554 มีจํานวน 16 พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เปรียบเทียบกับคาใชจายโดยรวมจํานวน 
15.8 พันลานบาทในป 2553
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 ในป 2554 กลุมฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 781 ลานบาท เทียบกับผลกําไรสุทธิ 465 ลานบาทในป 2553 
 กลุมฯ ขาดทุน 0.94 บาทตอหุนในป 2554 เทียบกับกําไร 0.63 บาทตอหุนในป 2553 
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ฐานะการเงิน
  สินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 ที่จํานวน 26.3 พันลานบาท สวนของผูถือหุนลดลงรอยละ 2.7 ที่จํานวน 12.8 พันลานบาท  
  กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานลดลงจํานวน 441 ลานบาท เทียบกับกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจํานวน 311 ลานบาท ในป
กอนหนา ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 กลุมฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 4.6 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่ง
มีจํานวน 2.3 พันลานบาทเนื่องจากการขายสนิทรัพยในประเทศสิงคโปรในไตรมาสสามของป 2554
  ในป 2554 EBITDA (กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินการกอนหักคาใชจายประเภท ดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อมราคา
ของทรัพยสินและคาตัดจําหนายทรัพยสิน) กอนหักการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมเกิดขึ้นจริงที่เกิดจากการแปลงคาทางบัญชี 
มีจํานวน 837 ลานบาท เทียบกับ EBITDA จํานวน 1.5 พันลานบาทในป 2553

การคํานวณ EBITDA 2554 2553

กําไร  (ขาดทุน) กอนหักภาษี (760.0) 484.4

บวก : การดอยคาของสินทรัพย - -

หัก  : กําไรจากการเพิ่มคาของสินทรัพย (49.6) (665.7)

ลบ  : การปรับปรุงคาเผื่อ / คาเผื่อผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
       มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ (4.0) (0.7)

ลบ  : ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ - -

บวก : ดอกเบี้ยจาย 347.3 395.4

EBIT (466.3) 213.4

บวก : คาตัดจําหนาย 62.3 27.1

บวก : คาเสื่อมราคา 1,241.1 1,239.2

EBITDA 837.1 1,479.7

 ในปทีผ่านมา คาเงินบาทมีความผันผวนเม่ือเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แตไมไดสงผลกระทบท่ีรนุแรงตอการกําหนดอัตรา
คาระวางท่ีตั้งราคาในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สวนการจัดเก็บคาระวางนั้นเรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และในสกุลเงินทองถิ่น
ที่มีมูลคาเทียบเทากับอัตราคาระวางในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้น การดํารงสมดุลในตัวเองระหวางสกุลเงินของรายได (ซึ่งอิงอยูกบั
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ) กับสกุลเงินของภาระหนี้ จึงถือเปนกลไกสําคัญสําหรับการปกปองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุมฯ
เงินกูยืมสวนใหญของกลุมฯ จึงมักกูยืมในสกุลเงินของรายได นอกจากนี้ กลุมฯ ยังไดใชเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เชน การทําสัญญา
ซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนา (swap and forward contracts) เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การดาํเนนิการเหลานีแ้สดงใหเหน็วาทางกลุมฯ มนีโยบายการบรหิารและปกปองความเสีย่งดานอตัราแลกเปลีย่นทีร่ดักมุ
และอนุรักษนิยม 
  ณ สิน้ป 2554 กลุมฯ มยีอดเงนิสดและรายการเทียบเทาจาํนวน 4.6 พนัลานบาท ลกูหนีก้ารคา ณ สิน้ป 2554 จาํนวน 2.4 พนัลานบาท 
เทยีบกับ 1.38  พนัลานบาทในปกอนหนา จาํนวนเงินสดและลูกหน้ีการคามีจาํนวนรวม 7 พนัลานบาท หรอืรอยละ 85.2 ของสินทรัพย
หมุนเวียนทั้งหมด    
 สินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมดเพ่ิมจากจํานวน 4.4 พันลานในป 2553 เปนจํานวน 8.2 พันลานบาทในป 2554   
 สินทรัพยไมหมุนเวียนมีอัตรารอยละ 69 ของสินทรัพยรวม โดยมีรายการสวนใหญเปนเรือเดินสมุทรและตูคอนเทนเนอร ที่มี
มูลคาสูงถึง 18 พันลานบาท ณ สิ้นป 2554

โครงสรางเงินทุน
 ภาระหน้ีสวนใหญของกลุมฯ เปนหนี้ระยะยาว ณ สิ้นป 2554 หนี้สินทั้งหมดเพ่ิมขึ้นรอยละ 7 จํานวน 13.4 พันลานบาท สวน
ของผูถอืหุนลดลง จาก 13.2 พนัลานบาทในป 2553 เปน 12.8 พนัลานบาทในป 2554 เปนผลใหสดัสวนหน้ีตอสวนของผูถอืหุนเพิม่ขึน้
จาก 0.95 ตอ 1 ในป 2553 เปน 1.05 ตอ 1 ในป 2554
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โครงสรางการถือหุน 

รายชื่อกลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2554

รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวน (%)

1. กลุมบริษัทโงวฮก จํากัด 387,770,337 46.79

2. กลุมตระกูลตันธุวนิตย 71,589,875 8.64

3. BNP Paribas Securities Services Luxembourg 51,772,950 6.25

4. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 20,000,000 2.41

5. BNP Paribas Securities Services, London Branch 12,750,000 1.54

6. สํานักงานประกันสังคม 11,334,350 1.37

7. บริษัท ภูรีมาศ นาวี จํากัด 11,019,260 1.33

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 8,693,559 1.05

9. กองทุนเปด อเบอรดีนหุนระยะยาว 7,337,500 0.89

10. BNP Paribas Securities Services Singapore Branch 6,492,500 0.78

หมายเหตุ 
1. กลุมบริษัทโงวฮก ประกอบดวย 4 บริษัทดังตอไปนี้ 

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท โงวฮก จํากัด 208,812,500 25.20 % เปนตัวแทนเรือ

บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 153,311,587 18.50 % ลงทุนในบริษัทอื่น

บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จํากัด 24,426,250 2.95 % เปนตัวแทนเรือ

บริษัท สินธนโชติ จํากัด 1,220,000 0.15 % บรกิารกองเก็บตูสนิคา

2. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก จํากัด มีดังนี้

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน

กลุมตระกูลบุลสุข 26,197 26.20 %

กลุมตระกูลตันธุวนิตย 24,938 24.94 %                   

บริษัท อัลลายด แอสเซท จํากัด 12,973 12.97 %

กลุมตระกูลโสธิกุล 11,855 11.86 %

กลุมตระกูลบูลกุล 6,462 6.46 % 

(จํานวนหุนรวมทั้งส้ินของ บริษัท โงวฮก จํากัด เทากับ 100,000 หุน ราคาหุนละ 200 บาท)

โครงสรางการถือหุ นและการจัดการ
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3. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปญจมิตร โฮลดิ้ง จํากัด มีดังนี้

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน

กลุมตระกูลบุลสุข 261,970 26.20 %

กลุมตระกูลตันธุวนิตย 249,380 24.94 %                   

บริษัท อัลลายด แอสเซท จํากัด 129,730 12.97 %

กลุมตระกูลโสธิกุล 118,550 11.86 %

กลุมตระกูลบูลกุล 64,620 6.46 % 

(จํานวนหุนรวมทั้งส้ินของ บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด เทากับ 1 ลานหุน ราคาหุนละ 1,000 บาท)

4. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จํากัด มีดังนี้

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน

กลุมตระกูลบุลสุข 26,197 26.20 %

กลุมตระกูลตันธุวนิตย 24,938 24.94 %                   

บริษัท อัลลายด แอสเซท จํากัด 12,973 12.97 %

กลุมตระกูลโสธิกุล 11,855 11.86 %

กลุมตระกูลบูลกุล 6,462 6.46 % 
(จํานวนหุนรวมทั้งส้ินของ บริษัท โหงวฮก เอเยนซ่ี จํากัด เทากับ 100,000 หุน ราคาหุนละ 10 บาท)

5. รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนโชติ จํากัด มีดังนี้

จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน

บริษัท โงวฮก จํากัด 4,245 49.94 %

บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 2,125 25.00 %

บริษัท โหงวฮก เอเยนซี่ จํากัด 2,125 25.00 %

(จํานวนหุนรวมทั้งส้ินของ บริษัท สินธนโชติ จํากัด เทากับ 8,500 หุน ราคาหุนละ 10,000 บาท)

การจัดการ 
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 9 คน ดังนี้
  นายกัว เปก ลอง  ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)
  นายอมรศักด์ิ นพรัมภา  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  นายเทพ รุงธนาภิรมย  กรรมการ (กรรมการอิสระ)
  ดร.จําลอง อติกุล  กรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)
  นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร            กรรมการ (กรรมการบริหาร)
  นายฮารทวิค ชูลส เอคการด   กรรมการ (กรรมการบริหาร)
  นายกัว ฮอค เอง      กรรมการ (กรรมการบริหาร)
  นายสุเมธ ตันธุวนิตย      กรรมการผูจัดการ

นางสาวศุภวัลย ศิริชัย เปนเลขานุการบริษัท
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ทัง้นี ้กรรมการท่ีมอีาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คอื นายสเุมธ ตนัธวุนติย และ นางสาว ตวงรัตน กรีตบิตุร รวมสองคนลงลายมือชือ่
รวมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษทั
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ สรุปโดยยอ ดงันี้
 (ก) ดาํเนนิกจิการของบรษิทัฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย วตัถุประสงคและ

ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมผูถือหุน   
 (ข) มีหนาท่ีกําหนดกรอบนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินกิจการ ใหเปน

ไปตามนโยบายและทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
 (ค) มอีาํนาจหนาทีค่ดัเลือกและแตงตัง้ และ/ หรอืถอดถอนผูจดัการใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระทําโดยใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
 (ก) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง  
 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตามขอ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได   

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการจะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง จํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงสามารถไดรับเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกก็ได อนึ่ง ที่ประชุมผูถือหุนอาจมีมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอน
ถงึคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสีข่องจาํนวนผูถอืหุนทีเ่ขาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุนนบัรวมกนั
ไดไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 การคดัเลอืกบุคคลเพือ่เสนอใหดาํรงตําแหนงกรรมการ กระทาํโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน โดยพจิารณา
ความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ไดกําหนดคํานิยามสําหรับ “กรรมการอิสระ” ไว (โปรดดูรายงานการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ) และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระในสัดสวนอยางนอย 3 คน 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมมีตใินการประชุมครัง้ที ่7/2554 เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2554 แตงต้ัง 
นายวเิศษ จภูบิาล เปนกรรมการตรวจสอบแทน นายดสุติ นนทะนาคร คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน คอื  
  นายอมรศักด์ิ นพรัมภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  นายเทพ รุงธนาภิรมย  กรรมการตรวจสอบ
  นายวิเศษ จูภิบาล  กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปจจบุันจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2556

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามกฎบัตร กลาวคือ สอบ
ทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางเงินอยางถูกตองและมีการเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหมั่นใจวา
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สอบทานดานปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และ ตลาดหลกัทรพัย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของ พจิารณาการเปดเผยขอมลูของบรษิทัฯ ในรายการท่ีเก่ียวโยงกันใหมคีวามถูก
ตองครบถวน นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานประจําไตรมาสเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งจัดทํารายงาน
แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอผถูอืหุนไวในรายงานประจําป โดย นายเทพ รุงธนาภริมย กรรมการตรวจสอบ เปน
ผูมีความรูทางดานบัญชี และมีประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

 นอกเหนอืจากอาํนาจหนาทีต่ามกฎบตัรขางตน คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัมอบหมายเพิม่เตมิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  ให
กํากับดูแลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงองคกร
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 3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2554 และคร้ังที่ 7/2554 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2554 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดใหม 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 คน รวมจํานวน 4 คน คือ  
  นายวิเศษ จูภิบาล  ประธานกรรมการสรรหาฯ
  นายอมรศักด์ิ นพรัมภา  กรรมการสรรหาฯ
  นายเทพ รุงธนาภิรมย  กรรมการสรรหาฯ 
  ดร.จําลอง อติกุล   กรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนชุดปจจุบันจะครบวาระในเดือนสิงหาคม 2557

 คณะกรรมการสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป มีขอบเขตและอํานาจหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
 ก) ดานการสรรหา : เสนอหลกัเกณฑและแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบรษิทั อนกุรรมการชดุตางๆ และผูบรหิารระดบั
สงู, ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดตางๆ  
และผูบริหารระดับสูงตอคณะกรรมการบริษัทฯ, เสนอหลักเกณฑและแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ประธานเจา
หนาที่บริหาร หรือผูจัดการใหญ 
 ข) ดานการกําหนดคาตอบแทน : เสนอหลักเกณฑและแนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการ
ชุดตางๆ และผูบริหารระดับสูง, ทบทวนนโยบายและโครงสรางการบริหารคาตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุด
ตางๆ และผูบริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

 4. คณะจัดการกลุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีคณะจัดการกลุมบริษัทฯ จํานวน 8 คน ดังนี้   

  นายสุเมธ ตันธุวนิตย  กรรมการผูจัดการ
  นายกัว ฮอค เอง  กรรมการบริหาร
  นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร  กรรมการและรองผูจัดการ (สนับสนุน)
  นายสุเทพ ตระนันทสิน  รองกรรมการผูจัดการ (ปฏิบัติการ)
  นายชาลี ชู  ผูอํานวยการอาวุโส (ธุรกจิ)
  นายพรชัย วิมลรัตน  ผูอํานวยการอาวุโส (โลจิสติคส)
  นางสาวลู เยียน ติน  ผูอํานวยการอาวุโส (การเงินกลุม)
  นายบัณฑิต รุงเจริญพร  ผูอํานวยการอาวุโส (ระบบสารสนเทศกลุม)  
 คณะจัดการกลุมบริษัทฯ มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (ก) ดําเนินนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทฯ กําหนดแผนธุรกิจ/ กลยุทธทางการตลาด/ เสนทาง

บรกิารและการจัดสรรกําลังลําเลียงของกองเรือ
 (ข) กําหนดแผนงานเก่ียวกับการลงทุน/ ระดมทุน/ การซื้อเรือ/ การทําสัญญาชารเตอรเรือ
 (ค) อนุมัติงบประมาณประจําปของกลุมบริษัทฯ   
 (ง) พิจารณากล่ันกรองเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (จ) ใชประสบการณและความรูในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสรางความเติบโตและมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่องตอ
  ผูถือหุ นและผูมีสวนไดเสีย  
 ฉ) ดาํเนนิการใหบรรลุวตัถปุระสงคของคณะกรรมการบริษทัฯ ตดิตามดูแลผลการดําเนนิงานของกลุมบรษิทัฯ ทัง้ทางดานการเงิน 
เปาหมายหลัก กลยทุธและคูแขงทางธรุกจิ กบัใหขอเสนอแนะ และขอคดิเห็นทีเ่ปนประโยชนตอการบริหารงานของผูจดัการใหญ
 (ช) คณะจัดการกลุมบรษิทัฯ ตลอดจนพนักงานจะตองปฏบิตัหินาทีอ่ยางถกูตองตามกฎหมายและจริยธรรม และภกัดตีอองคกร

นโยบายการจายเงินปนผล

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุน ในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย การจาย
เงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงขางมาก
 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควร 
พอที่จะทําเชนนั้น เมื่อไดจายเงินปนผลแลว จะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
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 บริษัทฯ ใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน แบงออกเปน 5 หัวขอ ดังนี้้ 
 1. สิทธิของผูถือหุน
 บริษัทฯ ดํารงรักษาสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน และใหขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการอยางเพียงพอ รวมทั้งสงเสริมการ
สื่อสารที่ดีระหวางบริษัทฯ และผูถือหุน 
 บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยยึดหลักการใหความเปนธรรมในการปกปอง
ผลประโยชนและสิทธิ การรับขอมูลขาวสาร และการสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหารผานการประชุมผูถือหุน ซึ่ง
บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเต็มท่ีมาโดยตลอด
 ปกตแิลว บรษิทัฯ จดัการประชมุสามญัประจาํปผูถอืหุนปละหนึง่ครัง้ภายในสีเ่ดอืนนบัแตวนัสิน้สดุรอบปบญัชขีองบรษิทัฯ และ
ไดกําหนดข้ันตอนการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองตามกฎหมายนับตั้งแตการกําหนดวันประชุม วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขาประชุม วันปดสมุดทะเบียน การแจงวาระการประชุม และการจัดสงเอกสาร จนถึงการลงประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุมใน
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 3 วัน ตอเนื่อง กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน 
 ขั้นตอนการประชุมผูถือหุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 -  กอนการประชุมผูถือหุน
 บรษิทัฯ เชญิผูถอืหุนเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัประจาํป และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการ โดยเผยแพรหลักเกณฑและข้ันตอนปฏิบัติบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม  
 บริษัทฯ จัดสงคําบอกกลาวเรียกประชุม ใหผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย กอนการประชุม
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (ไมนอยกวา 7 วันกอนถึงวันประชุม)  
 ในคาํบอกกลาวเรยีกประชมุ จะมขีอมลูทีร่ะบวุนั เวลา สถานทีจ่ดัประชมุ CD-ROM รายงานประจาํป หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ 
ก. / ข. /และ ค.) รายละเอียดวธิกีารมอบฉันทะ และรายละเอียดหลกัฐานเอกสารแสดงสิทธเิขารวมประชมุ แผนทีข่องสถานท่ีจัดประชุม 
เปนตน ในกรณีทีผู่ถอืหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง กส็ามารถมอบฉันทะใหผูอืน่ หรอืมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง
ใน 3 คนท่ีบริษัทฯ กําหนด เขาประชุมและลงมติแทนได บริษัทฯ นําเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการ ขอเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบแตละวาระเพ่ือใหผูถือหุนไดรับขอมูลอยางเพียงพอและเทาเทียมในการพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดสงรายช่ือและประวัติ
กรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ หรือกรรมการท่ีเสนอกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ ใหผูถือหุนพิจารณา
พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุม
 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ไดเผยแพรคาํบอกกลาวเรยีกประชมุและขอมูลประกอบวาระทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตของ
บรษิทัฯ ที ่http://www.rclgroup.com อยางนอย 30 วนั ลวงหนากอนการประชุมผูถอืหุนสามญัประจาํป เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถเขาถึง
และศึกษาขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 -  ระหวางการประชุมผูถือหุน
 บรษิทัฯ จดับคุลากรอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใชโปรแกรมการลงทะเบยีนทีม่ปีระสทิธิภาพ ผูถอืหุนสามารถ
ลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงกอนการประชุม
 กรรมการทุกคนและผูบริหารสูงสุดดานการเงิน ผูสอบบัญชีบริษัทฯ เขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง บริษัทฯ ดําเนินการประชุม
ตามขอบังคับบริษัทฯ และเรียงลําดับตามวาระที่ระบุไวในคําบอกกลาว โดยไมมกีารเพิ่มวาระจร
 ผูถอืหุนทกุรายท้ังรายใหญและรายยอยสามารถลงคะแนนเสียงไดอยางเทาเทยีมกัน ไมมรีายใดรายหน่ึงถกูจาํกดัสิทธ ิบรษิทัฯ เปด
โอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาใหผูถือหุนซักถามอยางเต็มที่ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจและรายการตางๆ ในงบการเงินประจําปของบริษัทฯ
 บรษิทัฯ จดัใหมแีละแจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูเขารวมประชุม โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการลงคะแนนเสียง “ไมเหน็ดวย”  และ 
“งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแตละวาระและแสดงผลบนจอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบทันที โดยระบุจํานวน
เสียงท่ี “เห็นดวย”  “ ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง”
 ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ  ในการเสนอกรรมการท่ีครบวาระกลับเขาดาํรงตําแหนงอกีวาระ บรษิทัฯ ไดจดัใหผูถอืหุนออกเสียง
เลือกต้ังกรรมการที่ครบวาระกลับเขาดํารงตําแหนงเปนรายบุคคล

รายงานการกํากับดูแลกิจการ
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 -  ภายหลังการประชุมผูถือหุน
 บริษัทฯ จัดทําและนําสงรายงานการประชุมใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในเวลาท่ีกําหนด (ภายในระยะเวลา 
14 วัน นับแตวันประชุมผูถือหุน) และเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนไดรับทราบอยางเทาเทียมกันทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อางอิงได
 บรษิทัฯ ไดรบัการประเมิน คณุภาพการจัดประชุมผูถอืหุนสามญัประจาํป 2554 จากสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย 97 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 100 
 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร และผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมท้ังผูถือหุน
ตางชาติ และใชความระมัดระวังอยางเต็มที่ที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 บรษิทัฯ จดัทาํแนวปฏิบตัใินเรือ่งการเกบ็รักษาและปองกนัขอมลูภายใน เวยีนใหพนกังานทกุระดบัทราบและถอืปฏบิตั ิกรรมการบรษิทัฯ
ทกุคน และผูบรหิารกลุมบรษิทั ตองปฏิบตัติามขอกําหนดตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยและกฎหมายท่ีเกีย่วของในการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
 คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบรหิารใหความสําคญัตอการเขาทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกัน และรายการท่ีอาจกอใหเกดิความขัดแยง
ทางผลประโยชน อยางรอบคอบ เที่ยงตรง ไรอคติ
 บรษิทัฯ ปฏบิตัติาม พรบ.หลักทรพัย พ.ศ. 2551 และหลกัเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
ในเรือ่ง “การทาํรายการท่ีเกีย่วโยงกัน” โดยผานกระบวนการอนุมตัทิีโ่ปรงใส โดยคาํนงึถงึผลประโยชนสงูสดุของบรษิทั เสมอืนการทํารายการ
กบับคุคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการท่ีตองเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทัฯ จะผานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และแสดงความเหน็กอน และในการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูมสีวนไดเสยีไมไดมสีวนรวมในการตดัสนิใจ รายการทีเ่กีย่วโยง
กนัทกุประเภทและทุกขนาดไดเปดเผยในรายงานประจําป หวัขอ “รายการระหวางกนั” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 คณะกรรมการบริษทัฯ คาํนงึถงึสทิธขิองผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ และกาํกบัใหมกีารเสริมสรางความเช่ือมัน่ และความรวมมอืระหวาง
บรษิทัฯ กบัผูมสีวนไดเสยีกลุมตางๆ เพือ่ความม่ังคัง่และการเติบโตอยางย่ังยนืของธุรกจิ
 ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ผูถือหุน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง พนักงานและสังคมสวนรวม คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและขอกําหนดของกฎหมาย ปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก
 ผูถือหุน : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุน สรางความเติบโตของมูลคาบริษัทฯ ใน
ระยะยาวและรายไดที่งดงามอยางตอเนื่อง
 ลูกคา : ลุูกคารับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ ดังนี้
 - เวบ็ไซตของบรษิทัฯ (ที ่http://www.rclgroup.com) เพือ่ดขูอมลูรายละเอียดเก่ียวกบัสถานะสินคา / ตูลาํเลยีง ขอมลูเกีย่วกบั
กองเรอื ตารางเดินเรอืในเครือขายฯลฯ ลกูคาสามารถเลือกจดุหมายปลายทางท่ีตองการสงสนิคา วนัทีเ่รอืออกและเรือเขาเทยีบทา
 -  สอบถามขอมูลขางตน รวมทั้งคาระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองทาที่ลูกคาใชบริการ
 -  บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เปนบริษัทในเครือและตัวแทนแตงต้ัง ในเมืองทาทุกแหงที่เรือของบริษัทฯ เขาเทียบทา เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 เจาหนี้ : บรษิทัฯ ปฏิบตัติามเงือ่นไขขอตกลงและสัญญากูยมืทีก่ระทาํไวกบัเจาหนีท้กุรายอยางเครงครดั และรายงานผลการประกอบ
การอยางสมํา่เสมอ 
 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ : บริษัทฯ ดําเนินนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม ตามกรอบของกฎหมายใน
ประเทศที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ โดยยึดการปฎิบัติตอคูคาตามกรอบกติกาเพื่อประโยชนทั้งตอบริษัทฯ คูคา และลูกคาที่ใชบริการ
 พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดีรวมกัน โดยกําหนดคานิยมองคกร 5 ขอใหพนักงานใน
กลุมบริษัทฯ ยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม
 2. มุงผลลัพธ
 3. ใสใจลูกคา (ทั้งภายนอกและภายในองคกร)
 4. ทํางานเปนทีม
 5. รับผิดชอบในงาน
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เพ่ือยกระดับการทํางานใหบรรลุเปาหมายองคกรอยางมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมธุรกิจซึ่งกําหนดไว 11 ขอ ดังนี้
 1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต เปนธรรมตอผูถือหุนและ

ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 2. ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการใหการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา
 3. ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประสิทธิผลและการใชทรัพยากรของบริษัทฯ อยางคุมคา
 4. พัฒนาระบบการทํางานที่มีการตรวจสอบระหวางกัน (Check and Balance)
 5. ใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอยางถูกตอง เชื่อถือได รักษาความลับของลูกคา โดยไมนําไปแสวงหาประโยชน

สวนตนและผูอื่นโดยมิชอบ
 6. ปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ ตามขอตกลงท่ีบริษัทฯ มีรวมกัน
 7. แขงขันตามกรอบกติกาที่ดี ไมทําลายคูแขงในทางมิชอบหรือในทางไมสุจริต
 8. ปฏิบตังิานดวยความมุงมัน่ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีมปีระโยชนตอบรษิทัฯ ดวยความรูความสามารถ ประสบการณ และการ

ตดัสนิใจทีเ่ปนอสิระอยางมอือาชพี รวมทัง้ใฝหาความรูเพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการทาํงานเพือ่ความกาวหนาของตนเอง
และประโยชนขององคกร

 9. สรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันอยางตรงไปตรงมา แกปญหาที่เกิดขึ้นโดย
ใชวิจารณญาณอยางรอบดาน และปราศจากการเมืองในองคกร

 10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริษัทฯ เชน กฎระเบียบในการเดินเรือระหวางประเทศ เพ่ือ
รักษาสภาพแวดลอมของสังคมและสวนรวม 

 11. สรางความเปนเลิศให อาร ซี แอล ในฐานะผูประกอบการขนสงสินคาดวยระบบคอนเทนเนอร และใหบริการโลจิสติคส
แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค

  นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ขางตน บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct) สําหรับ
พนักงานทุกระดับในกลุมบริษัทฯ

 บริษัทฯ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบันตางๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับธรุกิจของบริษทัฯ หมนุเวียนตําแหนงงานเพ่ือเพ่ิมทกัษะและโอกาสกาวหนา 
เลือ่นตําแหนงและใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตามระดับความรูความสามารถ ความรับผดิชอบและผลการปฏิบตังิาน นอกจากน้ี บรษิทัฯ  
พฒันาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการทํางานของพนักงานใหมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศ
มาใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ในสวนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดใหมีการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพใหพนักงานทุกคน พิจารณาใหเงิน
รางวัลประจําปตามผลงาน และใหรางวัลการทํางานนานแกพนักงานทุกระดับ 
 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 บริษทัฯ มกีารเปดเผยขอมูลท่ีเกีย่วของกับการประกอบกิจการ ทัง้ขอมลูการเงินและขอมลูในการดําเนนิงานอยางถกูตอง ครบถวน 
ทันเวลา โปรงใส ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป โดยไดแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีที่จัดพิมพในรายงานประจําป
 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหความสําคญัในการเปดเผยขอมลูทางการเงินและขอมลูทัว่ไปอยางถกูตองครบถวน และโปรงใส ตลอดจนขอมูล
ทีส่าํคญัทีม่ผีลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทัฯ โดยเผยแพรขอมลูดงักลาว บนเวบ็ไซตของบรษิทัฯ ที ่http://www.rclgroup.com 
รวมทั้งไดมอบหมายใหเจาหนาที่ซึ่งประจําอยูที่สํานักงานในกรุงเทพฯ (นางสาวศุภวัลย ศิริชัย หมายเลขโทรศัพท (662) 296 1075) 
และที่สํานักงานในสิงคโปร (นางสาว ลู เยียน ติน หมายเลขโทรศัพท (65) 6229 2089) เปนผูใหคําอธิบายและใหขาวสารเพิ่มเติม
ในกรณทีีผู่ถอืหุน นกัลงทนุ นกัวเิคราะห เจาหนีก้ลุมตางๆ ตดิตอสอบถามมายังบรษิทัฯ หรือการจดัใหพบผูบรหิารรบัฟงขอมลูเกีย่วกบั
การเงินและการดําเนินงาน ซึ่งจะเปนประโยชนจากการไดรับขอมูลขาวสารครบถวน ถูกตอง เทาเทียมกัน
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 บรษิทัฯ ไดเชญินกัวเิคราะหหลักทรพัยผานสมาคมนักวเิคราะหหลกัทรพัย พบปะผูบริหารรายไตรมาสและส้ินป เพือ่ชีแ้จงภาพรวม
ธรุกิจในชวงทีผ่านมา สถานการณปจจบุนัตลอดจนแนวโนมของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบขอซกัถามเก่ียวกบัผลประกอบการ
 บริษัทฯ มีการปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคาซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ กําหนดนโยบาย
การใชขอมลูภายใน หามกรรมการและผูบรหิารของบริษทัฯ บรษิทัยอยและบริษทัรวม นาํขอมลูภายในของบริษทัฯ ไปเปดเผยโดยมิชอบ
หรือใชประโยชนสวนตน กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ตองรายงานการซ้ือขายและการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ทุกครั้ง
ทีม่กีารเปล่ียนแปลง กรรมการและผูบรหิารของบริษทัทีเ่ขาถึงขอมลูภายในท่ีสาํคญัจะตองระงับการซ้ือขายหลักทรพัยของบริษทัฯ ใน
ชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเปดเผยตอสาธารณชน
 บริษัทฯ ไดดําเนินตามนโยบายแนวปฏิบัติในเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ หามพนักงานแสวงหาผลประโยชนจากการใช
ขอมูลภายในของบริษัทฯ และหามบุคคลภายในบริษัทฯ ที่ทราบขอมูลภายในซึ่งยังไมไดมีการเผยแพรสูสาธารณชน ใชขอมูลนั้นเพ่ือ
ประโยชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ไมวาโดยทางตรงหรอืทางออม บริษทัฯ เผยแพรนโยบายและแนวปฏบิตัใินเรือ่งการใชขอมูลภายใน
บนเว็บไซตของบริษัทฯ 
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน รวมทั้งมีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
 บุคคลที่จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
• ไมเปนผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด
• เปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได (ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20)
• สาํเรจ็การศกึษาตัง้แตระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป หรอืสาํเรจ็การศกึษาตํา่กวาระดบัปรญิญาตรแีตมปีระสบการณดานธรุกจิพาณชิยนาวี 

หรือการจัดการขนสงระหวางประเทศไมนอยกวา 10 ป
• เปนผูทรงคุณวุฒทิีไ่ดรบัการยอมรับวามีทกัษะ ความรู ความชํานาญ และประสบการณสงูในอุตสาหกรรมขนสง การคาระหวางประเทศ 

การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการองคกร โดยประสบความสําเร็จใน
ตําแหนงระดับบริหารในองคกรขนาดใหญ

• มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและมุงม่ันที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
• เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส
• สามารถอุทิศเวลาทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร
 คุณสมบัติขางตน มีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกํากับดูแลใหคณะจัดการกลุมบริษัทฯ     
ดําเนินกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ บริหารกิจการดวยความรอบคอบระมัดระวังและรับผิดชอบตอการตัดสินใจทาง
ธรุกจิ เพือ่ประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ และผูถอืหุนโดยรวม ในการบรหิารองคกร ไดมกีารแบงแยกหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน
ระหวางคณะกรรมการบริษทัฯ กบัฝายบรหิารของบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตองรายงานขอเทจ็จริงเกีย่วกบั
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอท่ีประชุมผูถือหุนดวยความถูกตอง ชัดเจน ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงผานระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยดําเนินการดวยความโปรงใสและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

 โครงสรางคณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ (ผูจัดการบริษัทฯ) 
 หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ มีดังนี้
ก) กําหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไวลวงหนา และดําเนินการประชุมในเร่ืองเก่ียวกับการกํากับและดูแล

การบริหารกิจการของบริษัทฯ
ข) ดแูลใหกรรมการบรษิทัฯ ปฏิบตัหินาทีด่วยความระมดัระวงั รอบคอบ และซ่ือสตัยสจุริต เพ่ือผลประโยชนสงูสดุของบรษิทัฯ และ

ผูถือหุน
ค) ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสรางมูลคาระยะยาวใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ และสรางความ

เชื่อมั่นในความม่ันคงของบริษัทฯ ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
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  สวนผูจดัการบรษิทัฯ (President) ไดรบัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหบรหิารกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มกีาร
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบ
ออกจากกัน มกีารกําหนดอํานาจอนุมตัใินเรือ่งตางๆ เชน การอนุมตัซิือ้-ขายสนิทรพัย การจดัจางบรกิาร การลงทนุ การรวมทนุ การทาํ
สัญญาชารเตอรเรือ การซื้อ / เชาซื้อตูสินคา คาใชจายในการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหวางกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
 - กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํานวน 4 คน
 - กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 2 คน
 - กรรมการอิสระและไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 3 คน
 รวมทั้งสิ้น 9 คน
 นอกจากการกาํหนดคณุสมบตัขิองผูดาํรงตาํแหนงกรรมการแลว คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดกาํหนดคาํนยิามสาํหรบั ”กรรมการอสิระ” 
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซ่ึงมีคุณสมบัติตอไปนี้
• ถอืหุนไมเกนิรอยละหน่ึงของจาํนวนหุนท่ีมสีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัยอย บรษิทัรวม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง 

ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
• ไมเปนหรอืเคยเปนกรรมการทีม่สีวนรวมบรหิาร ลกูจาง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืผูมอีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนไดรับการแตงตั้ง

• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง
และบตุร รวมทัง้คูสมรสของบตุรของผูบรหิาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมอีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะไดรบัการเสนอใหเปนผูบรหิาร 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

• ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวจิารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถอืหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 
หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับแตงตั้ง

 คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ป มีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอํานาจหนาที ่ปรากฎในหัวขอ 
“โครงสรางการถือหุนและการจัดการ”
 ในระหวางป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมเปนประจําไตรมาสรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอก สาํนกังาน
เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท และเจาหนาทีท่ีเ่ก่ียวของ นอกจากน้ันคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมเปนครั้งคราวตามความ
จําเปน ระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูอํานวยการฝายบัญชี จําแนกไดดังนี้

รายชื่อกรรมการ รายไตรมาส/จํานวนครั้งที่เขาประชุม การประชุมอื่นๆ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 4 5

2. นายเทพ รุงธนาภิรมย 4 5

3. นายดุสิต นนทะนาคร * 2 3

4.  นายวิเศษ จูภิบาล * 1 1

หมายเหตุ นายวเิศษ จภูบิาล ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที ่13 กนัยายน 2554 แทนนายดสุติ นนทะนาคร
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 2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คนและกรรมการท่ีไมเปนผูบรหิาร 1 คน โดยมวีาระ 3 ป 
รายชือ่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ขอบเขตและอํานาจหนาทีป่รากฎในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ”
 ในระหวางป 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดมกีารประชุมจาํนวน 6 ครัง้ โดยมกีรรมการเขารวมประชมุดงันี้
      

รายช่ือกรรมการ จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1. นายดุสิต นนทะนาคร  * 4

2. นายอมรศักด์ิ นพรัมภา 6

3. นายวิเศษ  จูภิบาล 6

4. นายเทพ รุงธนาภิรมย  * 2

5. ดร.จําลอง อติกุล  * 1

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการบริษทัฯ มมีตเิมือ่ 11 ส.ค. 2554 แตงตัง้กรรมการสรรหาชุดใหม และแตงตัง้นายเทพ รุงธนาภริมย เปนกรรมการสรรหาฯ  
     เพิ่มอีก 1 คน
  2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อ 13 ก.ย. 2554 แตงตั้ง นายจําลอง อติกุล เปนกรรมการสรรหา แทนนายดุสิต นนทะนาคร และแตงตั้ง 
     นายวิเศษ จูภิบาล เปนประธานกรรมการสรรหาฯ

 3. คณะจัดการกลุมบริษัทฯ
 คณะจัดการกลุมบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 3 คน และผูบริหารระดับสูง จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน 
มีรายชื่อ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบปรากฎในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” คณะจัดการกลุมบริษัทฯ ประชุม
อยางนอยเดือนละครั้ง 
 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่กําหนด พิจารณา และใหความเห็นชอบ ตามแตกรณี ตอวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและ
นโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหาร ตามแผนงานและงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ     
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไวดังนี้ี ้ 
 การกํากับดแูลกจิการท่ีด ีไมเพยีงแตกาํหนดโครงสรางและบทบาทท่ีเหมาะสมใหแกคณะกรรมการของบริษทัฯ แตยงัเปนแนวทาง
การกําหนดเปาหมายและพันธกิจของบริษัทฯ ที่เนนประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ เปนหลัก อีกท้ังยังเปนกรอบควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานภายในของบริษัทฯ ดวย

(1) การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนพัฒนาการตอเนื่องที่ตองปรับปรุงใหเหมาะสมอยูเสมอ คณะกรรมการรวมทั้งผูบริหารของบริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบที่จะตองสอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเหลานี้ ตลอดจนหลักเกณฑที่เกี่ยวของตามความจําเปน และในกรอบเวลาที่สมควร 
(3) คณะกรรมการรวมท้ังผูบรหิารของบริษทัฯ  มุงมัน่รกัษามาตรฐานในการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีโดยนาํหลกัคณุธรรมและจริยธรรม

ธุรกิจมาใชในการกําหนดเปาหมายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ

• สรรหาผูมคีวามสามารถ คณุวุฒ ิประสบการณ วสิยัทัศน จริยธรรมและภาวะผูนาํ เพ่ือมาดาํรงตําแหนงผูบรหิาร กรรมการของบริษทัฯ
 ทั้งนี้การแตงตั้งและดํารงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน
• บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม จัดการความเส่ียงดวย

ความระมัดระวัง และดําเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย รวมทั้งปกปองผลประโยชน
ระยะยาวของบรรดาผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรมตอทุกฝาย

• หลีกเล่ียงการขัดแยงทางผลประโยชน และใหสทิธเิสมอภาคท่ีเปนธรรมตอผูถอืหนุและผมูสีวนไดเสยี บรษิทัฯ เลง็เห็นคณุคาของ
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางบรษิทัฯ กบัผูถอืหุน ผูมสีวนไดเสยีฝายตางๆ รวมถงึลกูคา พนกังาน และสงัคมสวนรวม รวมทัง้ตระหนกั
ถงึความสําคญัของการส่ือสารท่ีดรีะหวางกนั 

• สงเสริมความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอรวมทั้งสนับสนุนใหมีการดําเนินการที่สราง
มูลคาใหแกผูถือหุนไปพรอมๆ กับความมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคมและสภาพแวดลอม
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 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการบริษทัฯ มคีวามรับผดิชอบในการกํากบัดแูลใหการดาํเนนิธรุกจิอยูบนพืน้ฐานแหงความเปนธรรมตอผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย 
และกอใหเกดิประโยชนสงูสดุตอผูถอืหุน คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถงึความจําเปน และใหความสําคญัตอการมีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิ ตลอดจนการกาํกับดแูลการบรหิารความเสีย่งของกลุมธรุกจิ และไดกาํหนดแนวปฏบิตัิ
ทีเ่ปนไปตามขอกาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย และตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงานใหผูตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหสามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดแูลกิจการของบริษทัฯ รวมท้ังอนมุตัแิผนงานตรวจสอบประจําปและ
ใหรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ

 การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทัฯ ประชุมเปนประจาํทกุไตรมาส โดยมกีารจดัทาํกาํหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดทัง้ป และมีการประชมุ
พเิศษเพิม่เตมิเพือ่ลงมตใินเรือ่งตางๆ ตามความจําเปนทางธรุกจิ  ในการประชุมแตละคร้ังจะมีการกาํหนดวาระท่ีชดัเจนและมีการจดัสง
เอกสารประกอบวาระใหแกกรรมการทุกคนลวงหนาอยางเพยีงพอตอการศกึษาวเิคราะหขอมลูเพือ่อภปิรายในทีป่ระชมุ
 บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร โดยใหแลวเสร็จ เสนอกรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน โดยจะ
รับรองรายงานการประชุมดังกลาวในการประชุมคร้ังตอไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระบบ ตรวจสอบไดตลอดเวลา
 ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประชุมจํานวน 8 ครั้ง โดยมีกรรมการเขารวมตามรายละเอียด ดังนี้

รายช่ือกรรมการ

ประจําไตรมาส ประชุมพิเศษ

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

ประชุมผาน
โทรศัพททางไกล

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

ประชุมผาน
โทรศัพททางไกล

นายกัว เปก ลอง - 4 - 4

นายสุเมธ ตันธุวนิตย 3 1 4 -

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 4 - 4 -

นายดุสิต นนทะนาคร * 3 - 3 -

นายวิเศษ จูภิบาล 4 - 4 -

นายเทพ รุงธนาภิรมย 4 - 4 -

นายจําลอง อติกุล 4 - 4 -

นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร 4 - 4 -

นายฮารทวิค ชูลส เอคการด - 4 - 4

นายกัว ฮอค เอง * 1 2 1 1

หมายเหตุ   1. นายกัว ฮอค เอง ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหม ในการประชุมผูถือหุนเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2554      
        2. นายดุสิต นนทะนาคร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ
       3. ประชุมผานโทรศัพททางไกล ระหวางสํานักงานที่กรุงเทพฯ สํานักงานที่สิงคโปร และสํานักงานที่ฮองกง      
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ โดยใชแบบประเมนิผลการปฎิบตังิานตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เพือ่ทบทวนผลงานและปรบัปรงุการ
ทาํหนาทีข่องกรรมการท้ังคณะใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนจะวเิคราะหผลตอบกลบัและ
เสนอความเห็นในเรื่องท่ีควรปรับปรุงตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
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 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในป 2554
 บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สอดคลองกับคาตอบแทนในอุตสาหกรรม เปนธรรมและเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษาผูที่มีีคุณสมบัติเหมาะสมไวกับองคกร
 คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู
บริหารรายบุคคล  สวนหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยในป 2554 บริษัทฯ ได
จายคาตอบแทน คณะกรรมการบริษทัฯ  ยดึตามหลกัเกณฑทีไ่ดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชุมสามญัประจําป  ครัง้ที ่26 เม่ือวนัที ่29  เมษายน 2548 
ดังตอไปนี้

1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิไมเกิน 1,000 ลานบาทใหใชโครงสราง “คาตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547 

2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเกินกวา 1,000 ลานบาท ใหเพิ่มคาตอบแทนอีกรอยละ 0.5 ของกําไรสวนที่เกิน 
1,000 ลานบาทแรก โดยใหกรรมการตําแหนงตางๆ ไดรับตามสัดสวนที่กําหนดไวใน “คาตอบแทนมาตรฐาน” 

 คาตอบแทนมาตรฐานที่ไดรับอนุมัติจํานวน 6.2 ลานบาท ประกอบดวย
1. คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 คน 5.0 ลานบาท
2. คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ลานบาท
3. คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 คน 0.3 ลานบาท
 ในปประกอบการ 2554 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 781 ลานบาท คณะกรรมการฯ ไดรับคาตอบแทนมาตรฐานรวม   
5,954,166.68  บาท  โดยกรรมการแตละคนไดรับคาตอบแทนดังนี้ :

รายชื่อกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน คาตอบแทนมาตรฐาน

นายกัว เปก ลอง 1,000,000.00 - -

นายสุเมธ ตันธุวนิตย 800,000.00 - -

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา 400,000.00 300,000.00 100,000.00

นางสาวตวงรัตน กีรติบุตร 400,000.00 - -

นายฮารทวิค ชูลส เอคการด 400,000.00 - -

นายจําลอง อติกุล * 400,000.00 -   29,166.67

นายดุสิต นนทะนาคร * 266,666.67 200,000.00   66,666.67

นายวิเศษ จูภิบาล * 400,000.00   87,500.00 100,000.00

นายเทพ รุงธนาภิรมย * 400,000.00  300,000.00  37,500.00

นายกัว ฮอค เอง * 266,666.67 - -

รวม 4,733,333.34 887,500.00  333,333.34

หมายเหตุ   1. นายดุสิต นนทะนาคร เสียชีวิตระหวางดํารงตําแหนงกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ ไดรับคาตอบแทนมาตรฐาน              
   ตามระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ี (1 ม.ค. - 31 ส.ค. 2554) รวม 8 เดือน

  2. นายเทพ รุงธนาภิรมย ไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการสรรหาฯ ใหมเมือ่ 11 สงิหาคม 2554 ไดรบัคาตอบแทนมาตรฐาน ตามระยะเวลาปฏิบตัหินาที ่     
   (11 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2554) รวม 4.5 เดือน

  3. นายจําลอง อติกุล ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาฯ แทนนายดุสิต นนทะนาคร เมื่อ 13 กันยายน 2554 ไดรับคาตอบแทนมาตรฐาน        
   ตามระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ี (13 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2554) รวม 3.5 เดือน

  4. นายวเิศษ จภูบิาล ไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการตรวจสอบ แทนนายดุสติ นนทะนาคร เมือ่ 13 กนัยายน 2554 ไดรับคาตอบแทนมาตรฐาน         
   ตามระยะเวลาปฏิบัติหนาท่ี (13 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2554) รวม 3.5 เดือน

  5. นายกัว ฮอค เอง ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหมในการประชุมสามัญประจําป 2554 ไดรับคาตอบแทนมาตรฐาน ตามระยะเวลาปฏิบัติ          
   หนาที่ (1 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2554) รวม 8 เดือน
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กรรมการบริษัทฯ ที่เปนกรรมการในบริษัทยอย ไมไดรับคาตอบแทนหรือเบี้ยประชุม 

 คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 4 รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับเดียวกับรายที่ 
4 ทุกราย) รวม 7 คน จํานวน 32,494,440.36 บาท (เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาบาน)

 คาตอบแทนอื่นๆ 
 - เงินสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงจายใหกับผู บริหาร (เฉพาะผู ที่อยู ในเกณฑไดรับเงินสมทบของบริษัทฯ) 
จํานวน 522,235.88 บาท
หมายเหตุ ผูบริหารจํานวน 7 คน ประกอบดวยกรรมการบริหาร 2 คน ผูบริหารของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 2 คน และ

ผูบริหารของบริษัทยอย ที่สิงคโปร จํานวน 3 คน
 - ในป 2554 คณะจัดการกลุมบริษัท ไมไดรับคาตอบแทนรายป หรือเบี้ยประชุม 
 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 กรรมการบรษิทัฯ ทกุคนไดสรางเสรมิความรูเก่ียวกบัการทาํหนาทีใ่นฐานะกรรมการและการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยเขาอบรม
หลักสตูรตางๆ เชน Director Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program 
Chartered Directors Class จาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
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ลําดับ 
นิติบุคคล/บุคคล

ที่มีรายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน

มลูคารายการระหวางกนั มลูคารายการระหวางกนั

ลักษณะความสัมพันธ
งวดส้ินสดุ 31 ธค. 2553 งวดส้ินสดุ 31 ธค. 2554

(ลานบาท) (ลานบาท)
งบการเงิน  งบการเงิน  งบการเงิน  งบการเงิน
 เฉพาะ  รวม  เฉพาะ  รวม

1 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด - บริษัทยอย 
(ดําเนินธุรกิจ การเดินเรือ และ
เปนตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ในประเทศสิงคโปร)

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด 
เหมาระวางเรือจาก บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
- รายไดคาเหมาระวางเรือ
- ลูกหนี้การคา - บริษัทยอย
- เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

668.76
386.99

-

969.44
-

189.32

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงและ
ทางออมเทากับรอยละ 100 ในบริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด 
(มหาชน) เปนกรรมการบริหาร บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด ดวย 
เง่ือนไข / นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันท่ีทําสัญญา

2 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท โงวฮก จํากัด - บริษัทที่
เกี่ยวของกัน (จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศไทย) 
ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคาร
สํานักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
เชาพ้ืนท่ีช้ัน 5 และ 14 อาคารปญจธานีทาวเวอร 
พ้ืนท่ี 1,490 ตารางเมตร เพ่ือเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ี
สํานักงานจากบริษัท โงวฮก จํากัด ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี
- มูลคาตามสัญญาเชาและบริการ
- เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

6.14
-

6.14
-

6.26
-

6.26
- บริษัท โงวฮก จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 25.20 และ บริษัท 

ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 18.50 ในบริษัท 
อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) เปน
กรรมการ บริษัท โงวฮก จํากัด และ บริษัท ปญจมิตร 
โฮลดิ้ง จํากัด ดวย 
เง่ือนไข / นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันท่ีทําสัญญา

3 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 
- บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (จดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทในประเทศไทย) 
ทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคาร 
สํานักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
เชาพ้ืนท่ีช้ัน 13 อาคารปญจธานีทาวเวอร 
พ้ืนท่ี 342 ตารางเมตร เพ่ือเปนสวนหน่ึงของพ้ืนท่ี
สํานักงานจากบริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 
ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี
- มูลคาตามสัญญาเชาและบริการ
- เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

1.44
-

1.44
-

1.50
-

1.50
-

4 บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พทีีอี จํากัด - บริษัทยอย (ดําเนิน
ธุรกิจการเดินเรือ และเปนตัวแทน 
เรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร) กับ บริษัท สยาม
เภตรา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - 
บริษัทท่ีเก่ียวของกัน (จดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด 
แลกเปลี่ยนระวางเรือ กับ บริษัท สยามเภตรา 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- รายไดจากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ
- ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน

43.67
-

38.74
- 

บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 18.50 
ในบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และเปนผูถือหุน
รอยละ 28.96 ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด 
(มหาชน) เปนกรรมการ บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด ดวย 
เงื่อนไข / นโยบายราคา: ราคาใกลเคียงราคาตลาด

5 บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด - บริษัทยอย (ดําเนิน
ธุรกิจการเดินเรือและเปนตัวแทน
เรือจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร) 
กับ กลุมบริษัทโงวฮก บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

กลุมบริษัทโงวฮก ทําหนาที่เปนนายหนาตัวแทนเรือ
ให กับ บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด 
โดยมี
- มูลคาคานายหนาจาย
- มูลคาคาบริการทาเทียบเรือของกลุมบริษัทโงวฮก ที่
กลุมบริษัทโงวฮกในฐานะนายหนาตัวแทนเรือ จาย
แทนในระหวางปและมีการชําระคืนกันในภายหลัง
- ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 

92.22

355.22
143.03

 

65.75

289.43
359.18

บริษัท อาร ซี แอล จาํกัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงและ
ทางออมเทากับรอยละ 100 ในบริษัท อาร ซี แอล 
ฟดเดอร พีทีอี จํากัด กลุมบริษัท โงวฮก เปนผูถือหุนรอยละ 
46.83 ในบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากดั (มหาชน) 
เปนกรรมการในกลุมบริษัทโงวฮก ดวย 
เง่ือนไข / นโยบายราคา 
- คานายหนา : ราคาใกลเคียงราคาตลาด
- คาบริการทาเทียบเรือ : ราคาภาระหนาทาหักสวนลดปริมาณ

6 บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด - บริษัทยอย (ดําเนิน
ธุรกิจการเดินเรือและเปนตัวแทน
เรือ จดทะเบียนจัดต้ัง บริษัทใน
ประเทศสิงคโปร) 
กับ บริษัท อาร ซี แอล 
(เวียดนาม) จํากัด - บริษัทรวม 
(เปนตัวแทนเรือ จดทะเบียน จัด
ตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม)

บริษัท อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด ทําหนาท่ีเปน
นายหนาตัวแทนเรือใหกับ บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร
พีทีอี จํากัด
- มูลคาคานายหนาจาย
- เจาหนี้การคา - บริษัทรวม
- ลูกหนี้การคา - บริษัทรวม

 

20.60
53.66

-

 

10.04
-

 80.31

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงและ
ทางออมเทากับรอยละ 100 ในบริษัท อาร ซี แอล 
ฟดเดอร พีทีอี จํากัด บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พีทีอี จํากัด ถือหุนรอยละ 49 ในบริษัท อาร ซี แอล 
(เวียดนาม) จํากัด กรรมการบริหาร บริษัท อาร ซี แอล 
จํากัด (มหาชน) เปนกรรมการของบรษิัท อาร ซี แอล 
(เวียดนาม) จํากัด ดวย
เงื่อนไข / นโยบายราคา : ราคาใกลเคียงราคาตลาด

1. รายการระหวางบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) กับบริษัทยอย และรายการระหวางบริษัทยอยกับบริษัทรวม 
 หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

รายการระหวางกัน
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ลําดับ
 

นิติบุคคล/บุคคล

ที่มีรายการระหวางกัน
รายการระหวางกัน

มลูคารายการระหวางกนั มลูคารายการระหวางกนั

ลักษณะความสัมพันธ
งวดส้ินสดุ 31 ธค. 2553 งวดส้ินสดุ 31 ธค. 2554

(ลานบาท) (ลานบาท)
งบการเงิน  งบการเงิน  งบการเงิน  งบการเงิน
 เฉพาะ  รวม  เฉพาะ  รวม

7 บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส                 
จํากัด บริษัทยอย (ดําเนินธุรกิจ
บริการโลจิสติคส จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับ
กลุมบริษัท โงวฮก บริษัทที่
เก่ียวของกัน

กลมุบริษัท โงวฮก ใหบริการจัดการเก่ียวเน่ืองกับ      
การขนสง ใหกับ บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด
 - คาบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง
 - เจาหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
 

29.58
 2.06

19.68
 1.07

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนเทากับรอยละ 
100 ในบริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากดั 
กลุมบริษัท โงวฮก เปนผูถือหุนรอยละ 46.83 ใน
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการ 
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) เปนกรรมการกลุม
บริษัท โงวฮก ดวย
เง่ือนไข / นโยบายราคา : ราคาตลาด

8 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
กับ บริษัท อาร ซี แอล 
ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด 
- บริษัทยอย (ดําเนินธุรกิจจัดการ
กองเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศสิงคโปร)

บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด
ใหบริการดานจัดการกองเรือแกบริษัท อาร ซี แอล 
จํากัด (มหาชน)
- คาบริการในการจัดการกองเรือ
- เจาหนี้การคา - บริษัทยอย

 6.76
46.63

  7.09
192.31

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนทางตรงและ
ทางออมเทากับรอยละ 100 ในบริษัท อาร ซี แอล 
ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด กรรมการผูจัดการ 
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) เปนกรรมการบริหาร 
บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด ดวย 
เง่ือนไข / นโยบายราคา - คาบริการในการจัดการกองเรือ:  
ราคาใกลเคียงราคาตลาด - คาใชจายเก่ียวกับตนทุนการ
เดินเรือท่ีบริษัทยอยจายแทนบริษัท : ตามการจายจริง

  9 บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส 
จํากัด บริษัทยอย (ดําเนินธุรกิจ
บริการโลจิสติคส จดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัทในประเทศไทย) กับ บริษัท 
ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 
- บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) ทําสัญญาเชา

บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด เชาพื้นที่ชั้น 13 
อาคารปญจธานี ทาวเวอร พ้ืนท่ี 150 ตารางเมตรเพ่ือ
เปนพ้ืนท่ีสํานักงาน จากบริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด 
ซ่ึงเปนเจาของพ้ืนท่ี
- มูลคาตามสัญญาเชาและบริการ
- เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

     0.63
       -

     0.64
       -

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนเทากับรอยละ 
100 ในบริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด 
บริษัท ปญจมิตร โฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุนรอยละ 18.50 
ในบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการ 
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) เปนกรรมการ 
บริษัท ปญจมิตร โฮลดิ้ง จํากัด ดวย 
เงื่อนไข / นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญา

10 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) กับ 
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลน 
พีทีอี จํากัด - บริษัทยอย (เจาของ
และดําเนินกิจการเดินเรือจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร)

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ทําการเพ่ิมทุนใน 
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลน พีทีอี จํากัด
- ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
- เจาหนี้การคา - บริษัทยอย

1,292.46
-

-
-

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนเทากับรอยละ 100 
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลน พีทีอี จํากัด 
กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 
เปนกรรมการบริหาร บริษัท ริจิิแนล คอนเทนเนอร ไลน 
พีทีอี จํากัด ดวย
เง่ือนไข / นโยบายราคา : ราคาตามบัญชี

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
 คณะจัดการกลุมบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแยงของผลประโยชน โดยมีการกํากับดูแลอยางใกลชิด รายการธุรกิจกับกิจการ

ที่เกี่ยวของกันเปนคาระวางเรือและคาบริการที่เปนธุรกิจที่ตอเนื่องกัน ซึ่งสวนใหญแลวบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยเต็มรอยละ 
100 และลกัษณะรายการเปนไปตามเงือ่นไขทางการคาและเกณฑทีต่กลงกนัระหวางบรษิทัฯ และบรษิทัเหลานัน้ซึง่เปนไปตาม
ปกติธุรกิจ

3. ขั้นตอนการอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน
 การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันขางตนเปนไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และไดดําเนินการอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติ

และการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุมบริษัทฯ 
4. นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
 บริษัทฯ 
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รายงานของคณะกรรมการ 

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานตอทานผูถือหุนของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ 
และงบการเงนิรวมซึง่จดัทําข้ึนอยางถูกตองและแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนนิงานทีเ่ปนจรงิ ตามมาตรฐานการบัญชทีีร่บัรอง
โดยทั่วไป และไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี สําหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. ผลการดําเนินงาน 

 ป 2554 สําหรับธุรกิจขนสงตูสินคาทางทะเล ถือเปนปที่คาดการณยากและมีความผันผวนสูง ผูประกอบการขนสงตูสินคาทาง
ทะเลสวนใหญตางประสบภาวะขาดทุนอยางมากจากผลการดําเนินงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากปจจัยหลักๆ ไดแก เศรษฐกิจซบเซาใน
สหรัฐอเมริกา ปญหาหน้ีสาธารณะของประเทศกลุมยโูร ราคาน้ํามนัทีเ่พิม่สงูขึน้ตลอดจนสภาพอากาศท่ีเลวรายทางตอนเหนือของประเทศ
จนีไดสงผลกระทบตอตนทนุการดาํเนนิงาน ในขณะเดยีวกนั อบุตัเิหตรุายแรงทีท่าเรอืนาหวา เชวา ไดปดกัน้ชองทางเขาออกกวาสปัดาห
ทําใหเกิดสภาพแออัดท่ีทาเรือดังกลาว ยิ่งไปกวานั้น กําลังการผลิตหรือกําลังบรรทุกลนตลาดสงผลกระทบตอสมดุลของอุปสงคและ
อุปทาน นอกจากน้ี สายเรือขามทวีปขนาดใหญไดเขามาแขงขันในภูมิภาคเอเซีย ทําใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงและกดดันอัตรา
คาระวาง กลุมฯ ตกอยูในสถานการณกดดันเชนผูประกอบการรายอ่ืนๆ
 จาํนวนระวางบรรทุกของธรุกิจประเภท SOC (คูคากบัสายการเดนิเรอืขามทวปี) รวมท้ังปมจีาํนวน 1,119,123 ทอียี ูลดลงประมาณ
รอยละ 5 จากปกอนหนา สวนจํานวนระวางบรรทุกของธุรกิจประเภท COC (ตูสินคาของกลุมฯ) รวมทั้งปมีจํานวน 1,219,633 ทีอียู 
ลดลงรอยละ 10 จากปกอนหนา จาํนวนระวางบรรทุกของธรุกจิทัง้ 2 ประเภท รวมทัง้ป 2554 มจีาํนวน 2,338,756 ทอียี ูลดลงรอยละ 7 
จากป 2553 โดยมอีตัราการใชกาํลงับรรทุก (Utilization) รอยละ 114 เทยีบกบัรอยละ 113 ในป 2553
 จาํนวนระวางบรรทกุทีล่ดลงในป 2554 ทาํใหกลุมฯ มรีายไดจากการเดนิเรอื กอนผลตางอตัราแลกเปลีย่น การโอนกลบัรายการ
ดอยคาของสินทรัพย กําไรจากการขายสินทรัพยและการปรับปรุงการต้ังสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากตราสารอนุพันธรวม  
13,684 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 10 จากปกอนหนา ในขณะที่มีตนทุนการเดินเรือรวม 14,236 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ
รอยละ 1 จากปกอนหนา ปริมาณการใชนํ้ามันลดลงไดชดเชยกับราคานํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
 ในป 2554 กลุมฯ ไดกําไรจากการขายสินทรัพย จํานวน 1,387 ลานบาท จากการขายอาคารสํานักงานที่ประเทศสิงคโปรและ
ตูสินคาเกา เปรียบเทยีบกับกําไรจํานวน 83.5 ลานบาทในป 2553  
 กลุมฯ มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 170.3 ลานบาท เปรยีบเทยีบกบัผลกาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน จาํนวน 178.4 ลานบาท 
ในป 2553 
 กลุมฯ โอนกลับรายการดอยคาของอาคารสํานักงาน จํานวน 49.6 ลานบาทในป 2554 เทียบกับการโอนกลับรายการดอยคา
ของอาคารสํานักงานจํานวน 665.6 ลานบาท ในป 2553    
 สาํหรบัผลการดาํเนนิงานโดยรวมในป 2554 แมวาจะไดกาํไรจากการขายสินทรพัย กลุมฯ ยงัมผีลขาดทนุในสวนทีเ่ปนของผูถอืหุน
บริษัทใหญ จํานวน 780.6 ลานบาท เทียบกับผลกําไรในสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ จํานวน 464.7 ลานบาท ในป 2553  

2. เงินปนผล 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมคร้ังที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ใหงดจายเงินปนผล เนื่องจากผล
ประกอบการขาดทุนในป 2554 โดยจะเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป

3. กิจกรรมที่สําคัญระหวางป 2554

 3.1 บรษิทั อาร ซ ีแอล ฟดเดอร พทีอี ีจาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยในประเทศสิงคโปร ทีบ่รษิทัอาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน
ท้ังทางตรงและทางออมรอยละ 100 ไดถือหุนรอยละ 40 หรือ 1,200 หุน ในบริษัท เอดซา ชิปปง เอเยนซี่ อิงค ประเทศฟลิปปนส  
เพ่ือเปนตัวแทนเรือในประเทศฟลิปปนสจนกระทั่งป 2543 บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด ไดจัดตั้ง บริษัท อาร ซี แอล 
ฟดเดอร ฟล อิงค โดยถือหุนรอยละ 100 เพื่อเปนตัวแทนดําเนินธุรกิจในประเทศฟลิปปนสและรับโอนกิจกรรมตัวแทนทั้งหมดจาก
บรษิทั เอดซา ชปิปง เอเยนซ่ี องิค ทาํใหบริษทัรวมดงักลาวหยุดดาํเนนิกจิกรรมทัง้ปวงมาต้ังแตป 2543 และถูกยกเลกิใบอนญุาตจัดตัง้
บริษัทตามประมวลกฎหมายของประเทศฟลิปปนส เนื่องจากบริษัทรวมไมไดดําเนินกิจกรรมมาหลายป บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร 
พทีอี ีจาํกดั จงึตดัจาํหนายเงนิลงทนุในบญัชขีองบรษิทัตามคาํแนะนาํของผูสอบบญัช ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนมุตัใิหถอดบรษิทั เอดซา 
ชิปปง เอเยนซี่ อิงค ออกจากโครงสรางกลุมบริษัทฯ
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 3.2 บรษิทั รจิแินล คอนเทนเนอร ไลนส พทีอี ีจาํกดั ซึง่เปนบรษิทัยอยในประเทศสิงคโปร ทีบ่รษิทัอาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน)   
ถือหุนรอยละ 100 ไดลงนามในสัญญาเงินกูกับธนาคารดีเอ็นบี นอร เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2554  
วงเงินไมเกนิ 85 ลานเหรยีญสหรฐัฯ หรอืรอยละ 66 ของราคาตลาดรวมของเรือทีจ่ดทะเบียนจาํนองเปนหลกัประกนั แลวแตวาจาํนวน
ใดตํ่ากวา โดยมีวัตถุประสงคชําระหน้ีเงินกูซื้อเรือจากธนาคารดีเอ็นบี นอร เอเอสเอ และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
โดยมีระยะเวลาใชคืน 6 ป แบงเปน 24 งวดไตรมาส เริ่มชําระงวดแรก 3 เดือนหลังการเบิกถอนเงินกู 

 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 อนุมัติใหบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร ไดแก 
บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท พีทีอี จํากัด และ บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด ที่บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)   
ถือหุนรอยละ 100 ขายอาคารสํานักงานในประเทศสิงคโปร ใหแกบริษัท เกรซ ไชน พีทีอี จํากัด ประเทศสิงคโปร ในราคาขาย 
175 ลานเหรียญสงิคโปร หรอืประมาณ 4,328.19 ลานบาท โดยพจิารณาวาการเปนเจาของกรรมสิทธิอ์สงัหาริมทรพัยไมใชธรุกจิหลกั
ของกลุมฯ และเพ่ือประโยชนจากการแข็งคาของเงินเหรยีญสงิคโปร ทัง้นี ้ผูขายและผูซือ้ไดดาํเนนิการเสร็จสิน้เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2554 และ
บริษัทฯ มีกําไรจากการขายอาคารสํานักงานจํานวน 1,258.72 ลานบาท การขายอาคารสํานักงานดังกลาวมีวัตถุประสงคใชคืน
เงินกูอสังหาริมทรัพย (อาคารสํานักงาน) และไถถอนหุนกูจํานวน 2,500 ลานบาทที่จะครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2555 สวนเงินที่
เหลือจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนการดําเนินงาน

 เนือ่งจากขนาดของรายการจําหนายสินทรัพยขางตนเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาของสินทรัพยรวม เขาขายเปนรายการประเภท
ที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทฯ จึงไดจัดทําสารสนเทศเก่ียวกับการจําหนายอาคารสํานักงาน สงผูถือหุนเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม  2554   
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงปจจยัลบภายนอกตางๆ ทีไ่มเอือ้อาํนวยตอการดําเนนิธรุกิจ จงึใหการสนับสนนุคณะผูบรหิาร
กลุมบริษัทฯ อยางเต็มท่ี ไดใหแนวทางในการวิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อปรับกลยุทธและรูปแบบธุรกิจใหทัน
กับสภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนด Corporate Benchmark ที่ทาทายคณะผูบริหารกลุม
บริษัทฯ ที่ตองปรับปรุงการดําเนินงานและนําองคกรผานพนอุปสรรคไปสูผลประกอบการที่ดีขึ้น  

                                               ในนามของคณะกรรมการ
                                           บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
      

      
     

       (นายสุเมธ ตันธุวนิตย)
                                                             กรรมการผูจัดการ

21 มีนาคม 2555
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจาํป งบการเงนิดงักลาวจัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัอิยางสม่ําเสมอ และใชดลุยพินจิอยางรอบคอบและประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน เปนผูดูแล
รับผิดชอบเก่ียวกับรายงานทางการเงินในงบการเงินประจําป และระบบควบคุมภายใน ทั้งน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไดแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่เปนจริงและถูกตอง

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

    (นายกัว เปก ลอง) (นายสุเมธ ตันธุวนิตย)
    ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ

28 กุมภาพันธ 2555

รายงานความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน



57

รา
ยง
าน
ปร

ะจํ
าป
 2

55
4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั อาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสิระ จาํนวน 3 คน มหีนาทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคณุสมบัตคิรบถวนตามท่ีกาํหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทีส่อดคลองกบัขอกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพยฉบบัปรบัปรงุที ่กว32/2551 วนัที ่5 มถินุายน 2551 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดยดึถอืความเปนอสิระ และใชดลุยพินจิอยางเปนธรรม เพือ่ประโยชนสงูสดุขององคกร ผูถอืหุน ผูมสีวนไดเสีย 
และ ผูมีสวนเกี่ยวของอื่น เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล  
ในรอบป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปไดดังนี้้

 1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอย รายไตรมาส และประจาํป 2554 ทีผ่านการสอบทาน 
และตรวจสอบของผูสอบบัญชีตามลําดับ กอนท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งไดสอบทานการเปดเผยงบการเงิน เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยอยางเพียงพอ และไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฎิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหมที่ประกาศใชในป 2554 และใหพรอมสําหรับมาตรฐานท่ีประกาศใชใหมในปตอๆ ไป 

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในรวมกับผูตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให
ผูตรวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษัทยอยในตางประเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได
ใหความสนใจในความนาเชื่อถือของขอมูลจากการตรวจสอบ และการยอมรับของผูรับการตรวจสอบ นอกจากนี้แลวคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดเนนย้ําถงึระบบการควบคมุภายในของระบบขอมลูสารสนเทศ ทีต่องใหมคีวามแมนยาํอยางเพยีงพอทีจ่ะใหความเชือ่ถอืไดของงบการเงนิ ซึง่
ทางฝายบริหารไดรับไปถือปฏิบัติ
 ในป 2554 นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดเนนยํา้ในเรือ่งความโปรงใสในการกาํกบัดแูลกจิการ และจดัใหมกีารประเมนิผลงานของกรรมการ
ผูจดัการอยางเปนระบบ และกาํหนดใหมกีารวเิคราะห และวดัความสาํเรจ็และศกัยภาพขององคกร นอกจากนีแ้ลว คณะกรรมการตรวจสอบได
ใหขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางการวิเคราะหและจัดทํา สัญญาณเตือนภัยของกลุมธุรกิจ และใหขอเสนอแนะในการกําหนดตัวชี้วัดของ
กลุมธุรกิจ เพื่อใหสามารถรองรับการบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ในดานการสนับสนุนการทํางานของสํานักตรวจสอบภายในไดอนุมัติกําลังคนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดอนุมัติเปนกรณีพิเศษใหผูมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานรวมเดินทางตรวจสอบในประเทศตางๆ

 3. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลักทรพัย และคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย และกฏหมายอืน่ทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิ ใหมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของใหเปนไปอยางถกูตอง    

 4. ไดพจิารณาคัดเลอืก ศาสตราจารยเกยีรตคิณุเกษร ีณรงคเดช ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่0076 หรอื นางณฐัสรัคร สโรชนันทจนี 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 จาก สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนอนุมัติตอไป ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

 5.  สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงระหวางกัน โดยตระหนักถึงความขัดแยงของผลประโยชน และใหความม่ันใจวารายการเหลานี้เปนไป
ตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกท่ีไมมีความขัดแยง และใหมั่นใจวาไดเปดเผยขอมูลตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย

 6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนไดเขารวมพจิารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจาํป 2553 รวมกบัผูสอบบญัชี
โดย นายอมรศักดิ ์นพรมัภา นายเทพ รุงธนาภริมย นายดสุติ นนทะนาคร และนายวิเศษ จภูบิาล ไดเขารวมประชมุ รวม 4 คร้ัง 4 คร้ัง 2 ครัง้ 
และ 1 ครัง้ ตามลาํดับ นอกจากน้ีไดเขารวมประชุมเพิม่เตมิตามทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไดเชิญประชมุ ซึง่เปนการประชุมรวมกบัผูตรวจสอบ
ภายใน กรรมการรองผูจัดการ (สนับสนุน) และ ผูอํานวยการ (การเงินและบัญชีกลุม) เพื่อพิจารณาในเร่ืองตางๆ ที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ
และตัวเลขวเิคราะหตางๆ รวมท้ังขอมลูทางดานกฎหมาย และระเบยีบปฏบิตัติางๆ โดย นายอมรศักดิ ์นพรมัภา นายเทพ รุงธนาภิรมย นายดสุติ 
นนทะนาคร และนายวิเศษ จภูบิาล ไดเขารวมประชมุ รวม 5 คร้ัง 5 คร้ัง 3 คร้ัง และ 1 คร้ัง ตามลําดบั 

 7.    ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตและอํานาจหนาทีต่ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแลวเหน็วา บรษิทัฯ มกีารเปดเผย
ขอมูลทีค่รบถวน สอดคลองกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และควรมกีารกาํกบัดแูลท่ีเขมขนขึน้ มกีระบวนการตรวจสอบทีอ่ยูในกรอบแนวทาง
การตรวจสอบภายใน และมกีารกํากบัดแูลการปฏิบตังิานตามกฎหมาย และระเบียบขอบงัคบัทีเ่ก่ียวของ

            

 
 (นายอมรศักดิ์ นพรัมภา) (นายวิเศษ จูภิบาล) (นายเทพ รุงธนาภิรมย)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระและกรรมการท่ี
ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 4  คน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหากรรมการตามคุณสมบัติที่กําหนดเพ่ือดํารง
ตําแหนงที่วางลง หรือแทนกรรมการท่ีครบวาระ พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประเมินผลงานและคาตอบแทนของผูจัดการบริษัทฯ และ
ดําเนินการใหกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

ในรอบป 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปไดดังนี้

 1. พจิารณาแกไขกฎบตัรของป 2548 ใหสอดคลองกบัสถานการณ และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ตลอดจนหลกัการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง ใหเปนไปอยางโปรงใส และมีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียตลอดจนประสิทธิภาพของกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุน

 2.  พิจารณาคุณสมบัติและเสนอช่ือกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และ/ หรือพิจารณาเสนอกรรมการท่ีออกเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระโดยพิจารณาจากผลงานในรอบปที่ผานมา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมสามัญประจําป หาก
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคนใดออกตามวาระกรรมการ จะไมเสนอตัวเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ เปนดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนท่ีมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ีงดออกเสียง

       3. พจิารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ตามหลักเกณฑและโครงสรางทีไ่ดรบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามัญประจาํป คร้ังที ่26 เมือ่
วนัที ่29 เมษายน 2548 เพือ่รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ และทีป่ระชมุสามัญประจาํปคร้ังที ่32 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2554 ทราบกอนทําการ
จายคาตอบแทนประจําป 2553 ซึง่ไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการแตละคนในรายงานประจําป 2553 หวัขอ “รายงานการกํากบัดแูลกิจการ”    
 นอกจากนี ้ไดมกีารพจิารณาคาตอบแทนกรรมการเทยีบกบัผลสํารวจของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย และมีความเหน็รวมกนั
วาโครงสรางคาตอบแทนท่ีใชอยูในปจจุบัน ทั้งคาตอบแทนมาตรฐาน และคาตอบแทนเพิ่มเติม (กรณีบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเกิน 1,000 ลานบาท) 
เปรียบเทียบกับผลสํารวจในกลุมธุรกิจบริการ 31 บริษัท (ไมมีการแยกกลุมธุรกิจขนสงทางทะเล) ยังมีความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไมพิจารณาเพ่ิมรูปแบบการจายคาเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชนอื่นๆ สําหรับป 2554  

 4.    พิจารณาคาตอบแทนผูจัดการบริษัทฯ/ ประธานเจาหนาที่บริหาร ประจําป 2554 โดยพิจารณาจากผลงานและผลประกอบการ
บริษัทฯ โดยใหคงคาตอบแทนเทาเดิมตั้งแตป 2551

 5.  ดําเนินการใหมีและพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการสําหรับการปฏิบัติหนาที่ประจําป 2553 นําเขาหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ตอไป      

   นอกจากน้ี ไดรับขอเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการบริษัทฯ/ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดใชแนวทางของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ใหกรรมการแตละคนประเมิน
ผูจัดการบริษัทฯ/ ประธานเจาหนาที่บริหาร รวม 8 หัวขอ และแจงผลการประเมินใหประธานเจาหนาที่บริหารนําไปปรับปรุงการบริหาร
กิจการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

     
     
 (นายวิเศษ จูภิบาล)
  ประธานกรรมการสรรหาฯ

 (นายอมรศักดิ์ นพรัมภา) (นายเทพ รุงธนาภิรมย) (ดร.จําลอง อติกุล)
 กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ

13 มีนาคม 2555
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 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถอืหุนรวม งบกาํไรขาดทุนรวม  
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม และงบกระแสเงนิสดรวม สาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตละป ของบรษิทั อาร ซ ีแอล จาํกัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรบัผดิชอบตอความถกูตองและครบถวนของขอมลูในงบการเงนิเหลานี ้สวนขาพเจาเปนผูรบัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงนิ
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1.3 (ซ) ขาพเจาไมไดตรวจสอบงบการเงิน
ของบรษิทัยอยในตางประเทศ ซึง่รวมอยูในการจดัทาํงบการเงนิรวมสาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบการเงนิของ
บรษิทัยอยเหลานัน้มยีอดรวมสินทรัพย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เปนจาํนวนเงิน 12,784 ลานบาท และ 12,334 ลานบาท  
ตามลําดับ และมียอดรวมรายไดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันเปนจํานวนเงิน 13,969 ลานบาท และ 15,279 ลานบาท ตามลําดับ 
งบการเงนิของบรษิทัยอยในตางประเทศดงักลาวตรวจสอบโดยผูสอบบญัชอีืน่จากสาํนกังานสอบบญัชแีหงเดยีวกัน โดยขาพเจาไดรบั
รายงานของผูสอบบญัชเีหลานัน้ และการเสนอรายงานของขาพเจาในสวนทีเ่ก่ียวของกบัจาํนวนเงินของรายการตางๆ ของบรษิทัยอยใน
ตางประเทศดงักลาว ซึง่รวมอยูในงบการเงนิรวมสําหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดถอืตามรายงานของผูสอบบญัชอีืน่นัน้

 ขาพเจาไดปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่บัรองท่ัวไป ซึง่กาํหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบตังิานเพ่ือ
ใหไดความเชือ่มัน่อยางมเีหตผุลวา งบการเงนิแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จริงอนัเปนสาระสาํคญัหรอืไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิี
การทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทัง้ท่ีเปนจาํนวนเงนิและการเปดเผยขอมลูในงบการเงนิ การประเมนิความเหมาะสมของหลกัการ
บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวประกอบกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีอื่นที่กลาวไวในวรรคกอนใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 จากการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานของผูสอบบัญชีอื่น ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บรษิทั อาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั อาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป โดยถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป

 โดยมไิดเปนเงือ่นไขในการแสดงความเห็นตองบการเงินดงักลาว ขาพเจาขอใหสงัเกตเร่ืองทีก่ลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 1.4.1 วาในปปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับ
ซึ่งเกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งนี้ งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมี
การนําเสนอใหม เพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว
  

       
 (นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน)
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
 ทะเบียนเลขที่ 4563
สํานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2555

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู ถือหุ น และคณะกรรมการ บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)
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(ม
หา
ชน

)

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  4,589,344,440  2,290,244,651  1,267,333,498  512,445,473 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  2,445,470,975  1,390,760,264  -  - 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    (16,180,809)  (9,091,903)  -  - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ 5  2,429,290,166  1,381,668,361  -  - 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 5, 15  456,307,283  143,044,678  -  386,986,527 

ลูกหนี้อื่น  253,780,564  164,451,937  19,133,639  18,378,284 

พัสดุคงเหลือ  429,538,685  392,145,249  18,908,048  12,958,159 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  80,263,625  64,342,511  633,302  580,794 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  8,238,524,763  4,435,897,387  1,306,008,487  931,349,237 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพื่อการลงทุน  5,832,943  5,592,599  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6  -  -  6,698,425,568  6,698,425,568 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 7  219,500,824  204,051,285  20,000,000  20,000,000 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  10,707,247  10,186,973  -  - 

ที่ดินและอาคาร - สุทธิ 8  326,399,475  3,177,267,958  4,302,637  6,576,116 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 8 17,275,083,330  17,701,542,516  5,353,197,175  5,645,240,322 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9  195,575,080  208,049,986  -  - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  3,939,066  3,834,626  2,495,664  2,347,763 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,037,037,965  21,310,525,943 12,078,421,044  12,372,589,769 

รวมสินทรัพย 26,275,562,728  25,746,423,330 13,384,429,531  13,303,939,006 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  3,749,563,516  2,012,581,680  71,681,391  91,403,594 
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 15  1,066,760  55,722,504  192,308,141  46,634,565 
เจาหนี้อื่น
 - คาใชจายคางจาย  110,269,035  127,501,616  39,586,839  40,143,655 
 - เงินทดรองรับ 15  -  -  189,324,623  - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป  -  8,219,778  -  - 
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11  1,143,950,275  1,351,430,927  132,261,545  125,881,127 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 12  2,494,161,106  -  2,494,161,106  - 
ภาษีเงินไดคางจาย  16,724,103  19,272,963  -  - 
สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ 10  5,146,697  8,848,617  -  - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  116,671,078  138,460,611  19,396,153  22,453,672 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  7,637,552,570  3,722,038,696  3,138,719,798  326,516,613 

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
 ชําระภายในหน่ึงป  -  499,572  -  - 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
 ชําระภายในหน่ึงป 11  5,767,771,148  6,344,328,513  628,242,336  723,816,477 
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12  -  2,486,912,140  -  2,486,912,140 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4  23,195,829  -  21,875,643  - 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  6,702,620  2,549,224  -  - 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  5,797,669,597  8,834,289,449  650,117,979  3,210,728,617 
รวมหนี้สิน 13,435,222,167  12,556,328,145  3,788,837,777  3,537,245,230 
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 13 
 ทุนจดทะเบียน
  หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  828,750,000  828,750,000  828,750,000  828,750,000 
 ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว
  หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  828,750,000  828,750,000  828,750,000  828,750,000 
สวนเกินมูลคาหุน  4,982,964,187  4,982,964,187  4,982,964,187  4,982,964,187 
กําไรสะสม
 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14  66,300,000  66,300,000  66,300,000  66,300,000 
 ยังไมไดจัดสรร  7,136,053,926  7,938,940,142  3,717,577,567  3,888,679,589 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  (192,734,991)  (643,448,036)  -  - 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 12,821,333,122  13,173,506,293  9,595,591,754  9,766,693,776 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  19,007,439  16,588,892  -  - 
รวมสวนของผูถือหุน 12,840,340,561  13,190,095,185  9,595,591,754  9,766,693,776 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 26,275,562,728  25,746,423,330 13,384,429,531  13,303,939,006 

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



62

บร
ิษัท

 อ
าร
 ซ
ี แ
อล

 จ
ําก
ัด 

(ม
หา
ชน

)

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

รายไดจากการเดินเรือ 15 13,684,168,914  15,218,375,972  996,411,667  668,762,101 

รายไดอื่น

 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน  -  178,353,076  3,398,470  87,234,988 

 เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 7  -  -  10,000,000  10,000,000 

 กําไรจากการขายสินทรัพย 8  1,386,848,123  83,476,328  -  - 

 โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย 8  49,616,124  665,657,795  -  - 

 ดอกเบี้ยรับ  28,486,497  7,358,264  20,589,254  4,033,459 

 ปรบัปรงุสาํรองผลขาดทุนทีย่งัไมเกดิขึน้ของตราสารอนุพนัธ 10  4,011,719  682,232  -  - 

 อื่นๆ  95,908,330  121,877,269  7,118,140  2,393,137 

รวมรายได 15,249,039,707  16,275,780,936  1,037,517,531  772,423,685 

คาใชจาย

ตนทุนการเดินเรือ 15 14,236,209,934  14,110,838,906  824,098,270  766,537,825 

คาใชจายในการบริหาร 15  1,287,805,893  1,313,233,555  184,470,426  201,161,177 

คาใชจายอื่น

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  170,345,043  -  -  - 

 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  -  575,657  -  - 

ตนทุนทางการเงิน  347,353,387  395,362,623  178,834,274  174,796,675 

รวมคาใชจาย 16 16,041,714,257  15,820,010,741  1,187,402,970  1,142,495,677 

สวนแบงกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธสีวนไดเสยี - บรษิทัรวม 32,654,317  28,646,893  -  - 

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได  (760,020,233)  484,417,088  (149,885,439)  (370,071,992)

คาใชจายภาษีเงินได 18  (19,861,359)  (19,141,321)  -  - 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  (779,881,592)  465,275,767  (149,885,439)  (370,071,992)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับป :

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (780,633,903)  464,716,045  (149,885,439)  (370,071,992)

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  752,311  559,722  -  - 

 (779,881,592)  465,275,767  (149,885,439)  (370,071,992)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

กําไร (ขาดทุน) 

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (0.94)  0.63  (0.18)  (0.50)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 13  828,750,000  737,545,108  828,750,000  737,545,108 

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  (779,881,592)  465,275,767  (149,885,439)  (370,071,992)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

 ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน  452,379,281  (898,912,914)  -  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  452,379,281  (898,912,914)  -  - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (327,502,311)  (433,637,147)  (149,885,439)  (370,071,992)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :

 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  (329,920,858)  (429,482,810)  (149,885,439)  (370,071,992)

 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  2,418,547  (4,154,337)  -  - 

 (327,502,311)  (433,637,147)  (149,885,439)  (370,071,992)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี



64 บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ถือหุ นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ถือหุ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

องคประกอบอื่น 

ของสวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน กําไรสะสม กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น รวมสวนของ 

ที่ออกและชําระ สวนเกิน สํารอง ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน ผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี 

หมายเหตุ เต็มมูลคาแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร  จากการแปลงคางบการเงิน บริษัทใหญ อํานาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  663,000,000  3,073,190,443  66,300,000  7,474,224,097  250,750,819  11,527,465,359  20,743,229  11,548,208,588 

เพิ่มทุนหุนสามัญ 13  165,750,000  1,909,773,744  -  -  -  2,075,523,744  -  2,075,523,744 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  464,716,045  (894,198,855)  (429,482,810)  (4,154,337)  (433,637,147)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  7,938,940,142  (643,448,036)  13,173,506,293  16,588,892  13,190,095,185 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  7,938,940,142  (643,448,036)  13,173,506,293  16,588,892  13,190,095,185 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4  -  -  -  (22,252,313)  -  (22,252,313)  -  (22,252,313)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 ทีป่รบัปรงุแลว  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  7,916,687,829  (643,448,036)  13,151,253,980  16,588,892  13,167,842,872 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  (780,633,903)  450,713,045  (329,920,858)  2,418,547  (327,502,311)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  7,136,053,926  (192,734,991)  12,821,333,122  19,007,439  12,840,340,561 



65รายงานประจําป 2554

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ถือหุ น (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรือนหุ นที่ออก  กําไรสะสม 

หมายเหตุ  และชําระเต็มมูลคาแลว  สวนเกินมูลคาหุ น  สํารองตามกฎหมาย  ยังไมไดจัดสรร  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  663,000,000  3,073,190,443  66,300,000  4,258,751,581  8,061,242,024 

เพิ่มทุนหุนสามัญ 13  165,750,000  1,909,773,744  -  -  2,075,523,744 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  (370,071,992)  (370,071,992)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  3,888,679,589  9,766,693,776 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  3,888,679,589  9,766,693,776 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4  -  -  -  (21,216,583)  (21,216,583)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ปรับปรุงแลว  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  3,867,463,006  9,745,477,193 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  -  -  -  (149,885,439)  (149,885,439)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  828,750,000  4,982,964,187  66,300,000  3,717,577,567  9,595,591,754 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได  (760,020,233)  484,417,088  (149,885,439)  (370,071,992)

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได

 เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :

 คาเสื่อมราคา  1,241,429,932  1,239,239,293  415,448,896  385,505,513 

 คาตัดจําหนาย  61,886,021  26,436,471 -        -        

 ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย (1,386,848,123)  (83,476,328) -        -        

 ขาดทุนจากการดอยคาสะสมของสินทรัพย (กลับรายการ)  (49,616,124)  (665,657,795) -        -        

 หนี้สูญและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ))  7,088,906  (1,971,446) -        -        

 เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -        -         (10,000,000)  (10,000,000)

 คาเผื่อผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง

  มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ  (4,011,719)  (682,232) -        -        

 ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศทีย่งัไมเกดิข้ึนจรงิ  224,870,832  (98,952,019)  31,436,308  (85,853,567)

 สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม  (32,654,317)  (28,646,893) -        -        

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  4,622,979 -         4,338,523 -        

 ดอกเบี้ยรับ  (28,486,497)  (7,358,264)  (20,589,254)  (4,033,459)

 ตนทุนทางการเงิน  347,353,387  395,362,623  178,834,274  174,796,675 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน

 สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน  (374,384,956)  1,258,710,498  449,583,308  90,343,170 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (1,233,542,203)  (20,267,295) -        -        

 ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน  (313,262,605)  (134,389,613)  401,150,060  (115,987,424)

 ลูกหนี้อื่น  (88,636,511)  79,763,473  (595,574)  24,414,549 

 พัสดุคงเหลือ  (37,393,436)  (32,285,102)  (5,949,889)  5,122,322 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (15,921,114)  1,061,581  (52,508)  11,988,585 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  256,021  50,459,925  652,059  (288,154)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  1,736,981,836  (602,130,603)  (19,722,203)  86,573,704 

 เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน  (64,368,142)  20,877,672  135,961,178  (140,416,613)

 เจาหนี้อื่น  (16,399,429)  (286,650,888)  (7,699,278)  (6,722,228)

 เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -        -         189,324,623 -        

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (12,874,331)  (395,467)  4,191,447  (1,224,893)

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  4,153,396  (2,976,689) -        -        

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (3,679,463) -        (3,679,463) -        

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  (419,070,937)  331,777,492  1,143,163,760  (46,196,982)

 จายคาใชจายภาษีเงินได  (22,410,219)  (20,910,520) -         (4,166,567)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (441,481,156)  310,866,972  1,143,163,760  (50,363,549)

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด
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(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทยอยลดลง (เพิ่มขึ้น) -        -        -        (1,292,466,000)

ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณลดลง(เพิ่มขึ้น)  4,215,686,851  (283,380,651)  (121,132,270)  (107,763,721)

สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)  (39,558,275)  (69,600,547) -        -        

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

รับดอกเบี้ย  27,794,381  7,420,108  20,429,473  4,102,606 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน  4,213,922,957  (335,561,090)  (90,702,797) (1,386,127,115)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (8,719,350)  (8,466,987) -        -        

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,170,370,398) (1,236,669,080)  (125,881,126)  (139,262,304)

จายตนทุนทางการเงิน  (348,186,539)  (390,502,470)  (171,691,812)  (168,377,491)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -         2,075,523,744 -         2,075,523,744 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,527,276,287)  439,885,207  (297,572,938)  1,767,883,949 

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน  53,934,275  (240,907,918) -        -        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ  2,299,099,789  174,283,171  754,888,025  331,393,285 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  2,290,244,651  2,115,961,480  512,445,473  181,052,188 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  4,589,344,440  2,290,244,651  1,267,333,498  512,445,473 

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ขอมูลทั่วไป
 1.1 เรื่องทั่วไป
  บรษิทั อาร ซ ีแอล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จดัตัง้ขึน้เปนบรษิทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย บรษิทัฯ ประกอบกจิการในประเทศไทย
และประเทศอ่ืนในทะเลจนีใต โดยมธีรุกจิหลกั คอื ธรุกจิเดนิเรือขนสงสนิคาระหวางประเทศ ทีอ่ยูของบรษิทัฯ ตามทีจ่ดทะเบยีนตัง้อยูเลขท่ี 127/35 
ถนนรชัดาภเิษก แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร
 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
  งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษจัดทาํขึน้จากงบการเงินท่ีเปนภาษาไทย ในกรณทีีม่เีน้ือความขัดแยงกนั หรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกตาง
กนัใหใชงบการเงินฉบบัภาษาไทยเปนหลกั
 1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
 (ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย 

(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัทยอย ประเภทกิจการ สถานที่จดทะเบียน สัดสวนเงินลงทุน

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศไทย

ก) บริษัท เอเช่ียน บัลค ชิปปง จํากัด (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ) ดําเนินกิจการเดินเรือ ไทย รอยละ 51 โดยบริษัทฯ

ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด บริการโลจิสติคส ไทย รอยละ 100 โดยบริษัทฯ

กลุมบริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร

ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท พีทีอี จํากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน สิงคโปร รอยละ 100 โดยบริษัทฯ

ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด และบริษัทยอย คือ เจาของและดําเนิน สิงคโปร รอยละ 100 โดยบริษัทฯ 

บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (เอ็ม) กิจการเดินเรือ

เอสดีเอ็นบีเอชดี จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100 ซึ่งบริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ)

จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด และ ลงทุนในบริษัทอ่ืน สิงคโปร รอยละ 73 โดยบริษัท ริจิแนล

บริษัทยอย คือ ดําเนินกิจการเดินเรือ คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด

บริษัท อาร ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100) และรับรวบรวมสินคา และรอยละ 27 โดยบริษัทฯ

บริษัท อาร ซี แอล เอเยนซี (เอ็ม) เอสดีเอ็นบีเอชดี จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100) จากผูสงออกรายยอย

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร ฟล อิงค จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100)

บริษัท อาร ซี แอล (เกาหลี) จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100) และ

บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส ชิปปง จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 100)

ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส เอ จํากัด (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ) ดําเนินกิจการเดินเรือ ปานามา รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล 

อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ 

รอยละ 49 โดยบริษัทฯ

ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลดิ้งส จํากัด (บริษัทไดหยุดการดําเนินกิจการ) ดําเนินกิจการเดินเรือ สิงคโปร รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล 

อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ 

รอยละ 49 โดยบริษัทฯ

ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด จัดการกองเรือ สิงคโปร รอยละ 51 โดยบริษัท อาร ซี แอล 

   อินเวสเมนท พีทีอี จํากัด และ 

รอยละ 49 โดยบริษัทฯ

กลุมบริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศฮองกง

ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด และบริษัทยอย คือ  ลงทุนในบริษัทอ่ืน ตัวแทน ฮองกง รอยละ 100 โดยบริษัทฯ

บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส มาริไทม จํากัด (ถือหุนอยูรอยละ 80) และ เดินเรือและการใหบริการ

บริษัท ริจิแนล เมอรเชอนส อินเตอรเนชั่นแนล เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด การขนสงและจัดการ

 (ถือหุนอยูรอยละ 80) เกี่ยวกับสินคา
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 (ข) บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ีบริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) 
จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

 (ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
 (ง) งบการเงินของบริษทัยอยในตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงินสาํหรบัรายการ

ทีเ่ปนสนิทรพัยและหน้ีสนิ และอัตราแลกเปล่ียนถวัเฉลีย่สาํหรบัรายการท่ีเปนรายไดและคาใชจาย ผลตางซึง่เกดิขึน้จากการแปลงคาดงักลาวได
แสดงไวเปนรายการ “ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน” ในองคประกอบอืน่ของสวนของผูถอืหุน

 (จ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว 
 (ฉ) ไมมีการสํารองภาษีเงินไดของประเทศไทยไวสําหรับกําไรของบริษัทยอยในตางประเทศท่ียังไมไดแบงสรร เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจที่จะคง

กําไรดังกลาวไวที่บริษัทยอยเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนตอ
 (ช) สวนของสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และ

แสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวม และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
 (ซ) งบการเงินสาํหรบัปสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดรวมงบการเงินของบรษิทัยอยในตางประเทศท่ีตรวจสอบโดยผูสอบบญัชี

อืน่ โดยมยีอดสนิทรัพยรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เปนจาํนวนเงินประมาณ 12,784 ลานบาท และ 12,334 ลานบาท ตาม
ลาํดบั และมีรายไดรวมสาํหรบัปสิน้สุดวนัเดียวกนัเปนจาํนวนเงินประมาณ 13,969 ลานบาท และ 15,279 ลานบาท ตามลาํดบั

 1.4 การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
  1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
  ระหวางป 2553 และระหวางไตรมาส 1 ป 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ 
และมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึ่งฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
                                                                   ทางบัญชีและขอผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19                          เรื่อง      ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น                                             

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ

  การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวขางตนในปปจจบุนั ไมมผีลกระทบตองบการเงินท่ีมนียัสาํคญั นอกจากท่ีกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.15, 2.16 และ 4
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  1.4.2มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
   ระหวางป 2553 และระหวางไตรมาส 1 ป 2554 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผล
บังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังตอไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12   เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่ 20 (ปรบัปรงุ 2552) เร่ือง การบญัชสีาํหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล
                                                                 และการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัความชวยเหลอืจากรฐับาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
                                                                   อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10            เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ             
         อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21            เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย
                                                               ที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25            เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
                                                                   ของกิจการหรือของผูถือหุน

   บรษิทัฯ จะเริม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลาวมาถือปฏบิตัใินวันท่ีมผีลบงัคบัใช ฝายบรหิารพจิารณาแลวเหน็วามาตรฐาน
การบญัชฉีบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2552) และการตคีวามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 จะไมมผีลกระทบตองบการเงิน สาํหรบัมาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่12, 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) และการตคีวามมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่21 และฉบบัที ่25 ฝายบรหิารของบริษทัฯ อยูระหวางการพิจารณาผลกระทบตอ
งบการเงินในปทีเ่ริม่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาว

2. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 2.1 การรับรูรายได
     รายไดจากการเดินเรือ
   รายไดจากการเดินเรือจะถือเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
  ดอกเบี้ยรับ
   ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง
  เงินปนผลรับ
   เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
  รายไดอื่น
   รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเน้ือหาและความเปนจริงเชิงเศรษฐกิจและขอตกลงที่เกี่ยวของ
 2.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
 2.3 ลูกหนี้การคา
  ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี 
 2.4 พัสดุคงเหลือ
  พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอน - ออกกอน
 2.5 เงินลงทุน
  (ก) เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเพือ่คาแสดงตามมูลคายตุธิรรม กลุมบรษิทับนัทกึการเปล่ียนแปลงมลูคาหลักทรพัยดงักลาวเปนรายการกําไรหรือขาดทนุใน 
        งบกาํไรขาดทุน
  (ข) เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเผือ่ขายแสดงตามมูลคายตุธิรรม กลุมบรษิทับนัทกึการเปลีย่นแปลงมลูคาหลกัทรพัยดงักลาวเปนรายการแยกตางหากใน      
   สวนของผูถอืหุนจนกระทัง่จําหนายหลักทรพัยดงักลาวออกไปจึงบนัทกึการเปล่ียนแปลงมลูคานัน้ในงบกําไรขาดทุน
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  (ค) เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงป และท่ีจะถอืจนครบกาํหนดแสดงมูลคาตามวิธรีาคาทนุตดัจาํหนาย กลุมบรษิทัตดับญัชี
สวนเกนิ/สวนตํา่กวามลูคาตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซึง่จาํนวนทีต่ดัจาํหนายนีจ้ะแสดงเปนรายการปรับกบัดอกเบีย้รบั

  (ง) เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงมูลคาตามราคาทุน
  (จ) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
  (ฉ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามราคาทุน
  กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
  ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุทีเ่กดิขึน้เมือ่ราคาตามบัญชขีองเงนิลงทนุสงูกวามลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืจะบนัทกึในงบกาํไรขาดทุนทนัที
 2.6 ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ/คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
  ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
  คาเสือ่มราคาของสินทรพัยถาวร คาํนวณจากราคาทุนหลงัจากหกัมลูคาซากโดยวิธเีสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรพัยดงันี้

เรือเดินทะเล 25 ป

อาคารชุดและอาคารเชาระยะยาว 20, 50 ป

ที่ดินเชาและสิ่งปรับปรุงสินทรัพยเชา ตามอายุสัญญาเชา

สินทรัพยถาวรอื่น 3 - 10 ป

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและเรือระหวางตอสราง
  กลุมบรษิทับนัทกึรายจายในการซอมแซมเรือครัง้ใหญเปนรายจายฝายทนุเมือ่เกดิรายการ และตัดจาํหนายดวยวิธเีสนตรงเปนระยะเวลา 30 เดอืน
 2.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
  กลุมบริษัทจะวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดง
มูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
  กลุมบรษิทัตดัจาํหนายสินทรพัยไมมตีวัตนทีม่อีายกุารใหประโยชนจาํกดัอยางมรีะบบตลอดอายุ การใหประโยชนเชงิเศรษฐกิจของสนิทรพัยนัน้ และ
จะประเมินการดอยคาของสินทรพัยดงักลาว เมือ่มขีอบงชีว้าสนิทรพัยนัน้เกดิการดอยคา กลุมบรษิทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหนายและวิธกีารตดัจาํหนาย
ของสนิทรพัยไมมตีวัตนดงักลาวทกุสิน้ปเปนอยางนอย คาตดัจาํหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
  สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี

อายุการใหประโยชน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 ป

 2.8 คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี
  คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีถูกตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (โดยประมาณ) ตามอายุของหุนกู
  คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชีรวมอยูในตนทุนทางการเงิน
 2.9 เครื่องมือทางการเงิน
  เครือ่งมอืทางการเงินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลกูหนีก้ารคา เจาหน้ีการคาและเงิน
กูยมื ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
 2.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทไมวาจะเปน
โดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
 2.11 สัญญาเชาระยะยาว
  สญัญาเชาทรพัยสนิทีค่วามเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบัผูเชาถอืเปนสญัญาเชาการเงินสญัญาเชา
การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวาภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน              
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรือ
อายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา
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 2.12 เงินตราตางประเทศ
  รายการท่ีเปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนิบาทโดยใชอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีทีเ่กดิรายการ สนิทรัพยและหนีส้นิท่ีเปนตวัเงนิทีเ่ปน
เงนิตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 2.13 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพ่ือการลงทุน
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยระยะยาวเพ่ือการลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม
 2.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทกุวันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบรษิทัจะทาํการประเมินการดอยคาของอาคารสํานักงานเรือเดินทะเลและอุปกรณ และสนิทรัพยทีไ่มมี
ตัวตนอืน่ของกลุมบรษิทัหากมีขอบงชีว้าสนิทรัพยดงักลาวอาจดอยคา กลุมบรษิทัรับรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มลูคาท่ีคาดวาจะไดรบัคนืของสินทรพัย
มมีลูคาตํา่กวามลูคาตามบญัชขีองสินทรพัยน้ัน ทัง้นีม้ลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืหมายถึงมลูคายตุธิรรมหักตนทนุในการขายของสินทรพัยหรือมลูคาจากการ
ใชสนิทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมลูคาจากการใชสนิทรพัย กลุมบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกจิการคาดวาจะได
รับจากสนิทรพัย และคาํนวณคิดลดเปนมูลคาปจจบุนั โดยใชอตัราคดิลดกอนภาษีทีส่ะทอนถงึการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจบุนัของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเส่ียง ซึง่เปนลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยทีก่าํลงัพจิารณาอยูในการประเมินมลูคายตุธิรรมหักตนทนุในการขาย กลุมบริษทัใช
แบบจาํลองการประเมินมูลคาทีด่ทีีส่ดุ ซึง่เหมาะสมกับสนิทรพัยซึง่สะทอนถงึจาํนวนเงินทีก่จิการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสนิทรพัยหกัดวยตนทนุในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเก่ียวของกนั กลุมบรษิทัจะรบัรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกาํไรขาดทุน
 2.15 ผลประโยชนของพนักงาน
  บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหนึ่ง รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพและ
ผลประโยชนอื่น ๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
  เงนิชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงาน บนัทกึเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผกูพนัของบรษิทัเกีย่วกบัผลประโยชน
ของพนกังานหลังออกจากงานจะประมาณโดยนักคณติศาสตรประกนัภยัตามหลกัคณติศาสตรประกนัภยั ซึง่เดิมบรษิทัฯ และบรษิทัยอยในประเทศไทย
แหงหนึง่รบัรูภาระผกูพันดงักลาวเมือ่เกดิรายการ
 2.16 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
       บรษิทัฯ และบรษิทัยอยในประเทศไทยแหงหนึง่ บนัทกึภาระผกูพนัผลประโยชนพนักงานหลงัออกจากงาน (ทีไ่มไดเปนกองทุนแยกตางหากจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ) ตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งประมาณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
อยางไรกต็ามผลประโยชนหลงัออกจากงานท่ีเกดิขึน้จรงินัน้อาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว
  บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหนึ่ง เลือกที่จะบันทึกภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
จํานวน 22.25 ลานบาทของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยแหงหนึ่ง และจํานวน 21.22 ลานบาทของบริษัท โดยปรับปรุงกับกําไรสะสม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ดังท่ีเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 2.17 ประมาณการหน้ีสิน
  กลุมบริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินเมื่อมีภาระผูกพันในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีตและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่
จะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาวและสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
  กลุมบรษิทับนัทกึสาํรองเงินชดเชยคาเสยีหายของสินคา โดยประมาณจากจํานวนเงินคาเสยีหายทีไ่มสามารถเรียกคนืไดจากบรษิทัประกนัภยั
 2.18 ภาษีเงินได
   กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
 2.19 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
  กาํไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกําไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปดวยจาํนวนถวัเฉลีย่ถวงนํา้หนกัของหุนสามญัท่ีออกจําหนายแลว 

3. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม
แนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและขอมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังนี้
 3.1 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
  ในการประมาณคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ ฝายบรหิารจาํเปนตองใชดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกดิขึน้จากลกูหนี้
แตละราย โดยคาํนงึถงึประสบการณการเกบ็เงนิในอดีต อายขุองหน้ีทีค่งคางและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปนอยูในขณะน้ัน เปนตน
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 3.2 คาเสื่อมราคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ
  ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซาก
เมื่อเลิกใชงานของอาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น
  นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารเรือเดินทะเลและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
 3.3 สัญญาเชา
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสญัญาเชาดาํเนินงานหรือสญัญาเชาการเงิน ฝายบรหิารไดใชดลุยพนิจิในการประเมินเงือ่นไข
และรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพจิารณาวากลุมบรษิทัไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสนิทรัพยทีเ่ชาดงักลาวแลวหรอืไม
 3.4 คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 
  ในการบันทกึและวัดมูลคาของสินทรพัยไมมตีวัตน ณ วนัทีไ่ดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจาํเปนตองประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่าดวาจะไดรบัในอนาคตจากสินทรพัยหรอืหนวยของสินทรพัยทีก่อใหเกดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการคํานวณ
หามลูคาปจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ๆ
 3.5 คาเผื่อผลขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ
  ในการพิจารณาสํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ฝายบริหารของกลุมบริษัทได
ประเมินมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด
  3.6 คดีฟองรอง
  กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟองรองแลวและเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงิน 

4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
 ในปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 1.4.1 ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

 - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้น 23.19 21.88

 - กําไรสะสม ณ วันที่  1 มกราคม 2554 ลดลง 22.25 21.22

- งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

 - คาใชจายผลประโยชนของพนักงานเพ่ิมขึ้นสงผลให

  - คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.62 4.34

       - ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 4.62 4.34

   - ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานเพ่ิมขึ้น (บาท) 0.01 0.01

- การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

  - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 22.25 21.22

  - ผลประโยชนที่จายแลว (3.68) (3.68)

 - ตนทุนบริการปจจุบันและดอกเบ้ีย 4.62 4.34

 - ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 23.19 21.88
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
- คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน
      สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

     - ตนทุนบริการปจจุบัน 3.73 3.49
     - ตนทุนดอกเบี้ย 0.89 0.85
           รวม 4.62 4.34

- ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รอยละ

      - อัตราคิดลด 4.00

      - อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 6.00

      - อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0 - 15.00*

      - อัตรามรณะ TMO97**

 * ขึ้นอยูกับอัตราถัวเฉล่ียของกลุมอายุพนักงาน
 ** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO97: Thai Mortality Ordinary Tables of 1997)
- การนําเสนองบการเงิน
 ตามมาตรฐานการบัญชฉีบับที ่ 1 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่งการนําเสนองบการเงิน กาํหนดใหแสดง“การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถอืหุนท่ีไมไดเกิดจาก
รายการกับผูถอืหุนเฉพาะท่ีไมไดรบัรูในกาํไรหรือขาดทนุ” เปน “รายการกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่” โดยแสดงเปนสวนหนึง่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
 ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหมแลว

5. ลูกหนี้การคา 
 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
นอยกวา 90 วัน 2,273,671 1,357,844 - -
91 - 180 วัน 123,082 29,276 - -
181 - 365 วัน 37,015 1,069 - -
มากกวา 365 วัน 11,703 2,571 - -
รวม 2,445,471 1,390,760 - -
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16,181) (9,092) - -
สุทธิ 2,429,290 1,381,668 - -

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหน้ี   ที่คางชําระไดดังน้ี

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
นอยกวา 90 วัน 351,182 143,045 - 224,270
91 - 180 วัน 104,193 - - 161,686
181 - 365 วัน 932 - - 1,031
มากกวา 365 วัน - - - -
รวม 456,307 143,045 - 386,987
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลรบัสาํหรบัป

ทุนเรียกชําระแลว
สัดสวน 

เงินลงทุนโดยตรง
ราคาทุน

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

ชื่อบริษัท 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

รอยละ รอยละ

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศไทย

ก) บริษัท เอเช่ียน บัลค ชิปปง จํากัด 25 ลานบาท 25 ลานบาท 51 51 13 13 - -

ข) บริษัท อาร ซี แอล โลจิสติคส จํากัด  5 ลานบาท  5 ลานบาท 100 100 5 5 - -

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศสิงคโปร

ค) บริษัท อาร ซี แอล อินเวสทเมนท พีทีอี จํากัด 10 ลานเหรียญสิงคโปร 10 ลานเหรียญสิงคโปร 100 100 145 145 - -

ง) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลน พีทีอี จํากัด 136.5 ลานเหรียญสิงคโปร 81.4 ลานเหรียญสิงคโปร 100 85 5,059 5,059 - -

จ) บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากดั 138.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 32.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 27 27 1,095 1,095 - -

ฉ) บริษัท อาร ซี แอล เซอรวิส เอส เอ จํากัด 10,000 เหรียญสหรัฐฯ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ 49 49 2 2 - -

ช) บริษัท อาร ซี แอล โฮลดิ้งส จํากัด 0.3 ลานเหรียญสิงคโปร 0.3 ลานเหรียญสิงคโปร 49 49 108 108 - -

ซ) บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด 0.3 ลานเหรียญสิงคโปร 0.3 ลานเหรียญสิงคโปร 49 49 54 54 - -

บริษัทยอยที่ดําเนินงานในประเทศฮองกง

ฌ) บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส (ฮองกง) จํากัด 20 ลานเหรียญฮองกง 20 ลานเหรียญฮองกง 100 100 217 217 - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 6,698 6,698 - -

 ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทยอย ดังน้ี
 - บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด ไดทําการเพ่ิมทุนและบริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่ม ในอัตรา 100% เทาเดิม เปนจํานวนเงิน 
55.1 ลานเหรียญสิงคโปร หรือประมาณ 1,292.5 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระการเพิ่มทุนดังกลาวโดยการแปลงหน้ีเงินใหกูยืมจํานวน 226.7 ลานบาท 
(ประมาณ 9.6 ลานเหรียญสิงคโปร) และจายชําระเพิ่มอีก 1,065.8 ลานบาท (ประมาณ 45.5 ลานเหรียญสิงคโปร)
 - บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด ไดทําการเพ่ิมทุนและบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส พีทีอี จํากัด ไดลงทุนเพิ่มทั้งจํานวน เปน
จํานวนเงิน 105.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,429.1 ลานบาท ซึ่งไดจายชําระการเพิ่มทุนดังกลาวโดยการแปลงหน้ีที่คงคางอยูบางสวน
ทําใหบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร ไลนส  พีทีอี จํากัด ถือหุนจากรอยละ 2 เปนรอยละ 73 และบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 98 เปนรอยละ 27

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปนผลรบัสาํหรบัป

ทุนเรียกชําระแลว
สัดสวน 

เงินลงทุนโดยตรง
วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

ชื่อบริษัท 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553

รอยละ รอยละ

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ

บริษัทรวมที่ดําเนินงานในประเทศไทย

บริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด (ดําเนินกิจการเกี่ยวกับทาเรือ) 100 ลานบาท 100 ลานบาท 20 20 20 20 189 168 10 10

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 20 20 189 168 10 10

 สวนแบงกําไรสะสมของบริษัทรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 คํานวณจากงบการเงินของบริษัทรวมซึ่งยังไมไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวม
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม

2554 2553

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ 188,562 168,154

เงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทยอย 30,939 35,897

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 219,501 204,051

8. ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ
 ที่ดินและอาคาร - สุทธิ

(หนวย: บาท)

สิ่งปรับปรุง สิ่งปรับปรุง

อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร อาคาร

ในกรุงเทพฯ ในสิงคโปร ในฮองกง ในสิงคโปร ในฮองกง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2553 45,746,387 3,534,666,633 236,702,534 57,548,109 5,280,163 3,879,943,826

ซื้อเพิ่ม - - - 788,830 - 788,830

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (3,544,401,891) - (1,978,707) - (3,546,380,598)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงคางบการเงิน -  167,779,602

 
12,543,242 3,762,304 279,804 184,364,952

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 45,746,387 158,044,344 249,245,776 60,120,536 5,559,967 518,717,010

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 39,170,271 186,861,327 31,396,483 56,304,732 4,052,571 317,785,384

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,273,479 11,377,025 1,578,517 1,352,745 311,540 16,893,306

คาเสี่อมราคาสะสม

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (186,055,550) - (1,942,926) - (187,998,476)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงคางบการเงิน - 9,257,120 1,722,629 3,705,419 226,373 14,911,541

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 41,443,750 21,439,922 34,697,629 59,419,970 4,590,484 161,591,755

คาเผื่อการดอยคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 326,166,066 58,724,418 - - 384,890,484

โอนกลับ - - (49,616,124) - - (49,616,124)

ลดลงจากการจําหนาย - (321,102,115) - - - (321,102,115)

ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน
  จากการแปลงคางบการเงิน - 15,292,399 1,261,136 - - 16,553,535

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - 20,356,350 10,369,430 - - 30,725,780

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,576,116 3,021,639,240 146,581,633 1,243,377 1,227,592 3,177,267,958

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4,302,637 116,248,072 204,178,171 700,566 969,483 326,399,475

 บริษัทยอยไดจํานองอสังหาริมทรัพยขางตนเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
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 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ผูจะซื้อไดลงนามในสิทธิเลือกที่จะซื้อ (Option to purchase) อาคารสํานักงานในประเทศสิงคโปรกับบริษัทยอย
สองแหงในประเทศสงิคโปรในราคา 175 ลานเหรียญสงิคโปรหรอืประมาณ 4,328.19 ลานบาท โดยจายเงิน 1.75 ลานเหรียญสงิคโปรหรอืประมาณ 
43.28 ลานบาท เปนคาธรรมเนียมเลอืกทีจ่ะซือ้ และในวันที ่6 กรกฎาคม 2554 ผูจะซือ้ไดยอมรับขอตกลงและเง่ือนไขท่ีระบใุนสทิธเิลอืกท่ีจะซือ้ พรอมทัง้
ไดจายเงนิมดัจําจาํนวน 5% ของราคาขาย (หลงัจากหักคาธรรมเนียมเลอืกทีจ่ะซือ้แลว) และผูจะซือ้จะตองจายเงินสวนท่ีเหลอืและการซ้ือขายจะตอง
กระทาํใหเสรจ็ส้ินในวนัทีถ่งึกาํหนด คอื 10 สปัดาห นบัตัง้แตวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 โดยทัง้ 2 ฝายจะตองปฏบิตัติาม
ขอตกลงและเง่ือนไขท่ีระบใุนการซ้ือและขายดังกลาว
 การซือ้ขายดังกลาวขางตนไดเสรจ็สิน้ลงในวันที ่ 14 กนัยายน 2554 โดยมกีาํไรจากการขายเปนจาํนวน 51.52 ลานเหรียญสงิคโปร หรอืประมาณ 
1,258.72 ลานบาท
 การเสนอขายอาคารสํานกังานในประเทศสิงคโปรดงักลาวขางตนไดผานการอนุมตัจิากคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือ่วนัท่ี 11 สงิหาคม 2554
 
เรือเดินทะเลและอุปกรณ – งบการเงินรวม

(หนวย: บาท)
เครื่องตกแตง 

เรือเดินทะเล รายจายใน ติดตั้ง

ระหวาง การซอมแซม ตูลําเลียง และอุปกรณ

เรือเดินทะเล ตอสราง เรือครั้งใหญ สินคา สํานักงาน ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 25,828,817072 302,357,236 302,993,770 880,581,674 271,079,333 38,955,436 27,624,784,521

ซื้อเพิ่ม - - 189,042,655 24,953,163 5,521,212 - 219,517,030

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (85,264,521) (195,122,319) (83,098,831) (6,138,800) (369,624,471)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงคางบการเงิน 825,745,290 15,442,117 7,463,800 35,892,078 7,569,340 1,379,903 893,492,528

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 26,654,562,362 317,799,353 414,235,704 746,304,596 201,071,054 34,196,539 28,368,169,608

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 8,155,525,402 - 118,861,046 623,972,136 241,912,290 33,862,052 9,174,132,926

คาเสื่อมราคาสําหรับป 974,967,764 - 151,061,056 78,950,788 17,435,806 2,121,932 1,224,536,626

คาเสื่อมราคาสะสม 

  - จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (79,363,305) (190,086,550) (82,979,561) (5,330,474) (357,759,890)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงคางบการเงิน 228,616,595 - 3,269,272 24,956,551 6,827,924 1,138,378 264,808,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 9,359,109,761 - 193,828,069 537,792,925 183,195,739 31,791,888 10,305,718,382

คาเผ่ือการดอยคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 749,109,079 - - - - - 749,109,079

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
  จากการแปลงคางบการเงิน 38,258,817 - - - - - 38,258,817

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 787,367,896 - - - - - 787,367,896

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 16,924,182,591 302,357,236 184,132,724 256,609,538 29,167,043 5,093,384 17,701,542,516

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 16,508,084,705 317,799,353 220,407,635 208,511,671 17,875,315 2,404,651 17,275,083,330

 กลุมบริษัทไดจํานองเรือเดินทะเลสวนใหญเพื่อคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กลุมบรษิทัมเีรอืเดินทะเลและอุปกรณจาํนวนหน่ึงซึง่ตดัคาเสือ่มราคาหมดแลว แตยงัใชงานอยู ราคาทนุ
ของสนิทรพัยดงักลาวมจีาํนวนเงินประมาณ 496 ลานบาทและ 495 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 178 ลานบาท และ 172 ลานบาท) ตามลาํดบั
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สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2554
 ในระหวางไตรมาสแรกของป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
0.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 23.1 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ของป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
0.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 28.4 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 3 ของป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
1.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 42.9 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ของป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 45.6 ลานบาท
 ในปลายป 2554 ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดพิจารณาดอยคาของเรือเดินทะเล และเห็นวาคาเผ่ือ
การดอยคาของเรอืฯ ที่ไดบันทึกมีจํานวนที่เหมาะสมแลว
สรุปเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2553
 ในระหวางไตรมาสแรกของป 2553 บรษิทัยอยแหงหนึง่ในประเทศสิงคโปรไดขายเรอืลาํหน่ึงโดยมขีาดทนุจากการขายเรือเปนจาํนวน 0.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9 ลานบาท และบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปน
จาํนวน 1.1 ลานเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 35 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ของป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 14 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 3 ของป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 16 ลานบาท
 ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ของป 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดขายตูลําเลียงสินคาจํานวนหน่ึง มีกําไรจากการขายเปนจํานวน 
0.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 29 ลานบาท
 ในปลายป 2553 ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหน่ึงในประเทศสิงคโปรไดพิจารณาดอยคาของเรือเดินทะเล และเห็นวาคาเผ่ือ
การดอยคาของเรือฯ ที่ไดบันทึกไวมีจํานวนที่เหมาะสมแลว

 เรือเดินทะเลและอุปกรณ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนวย: บาท)
เคร่ืองตกแตง

รายจายใน ติดตั้ง
การซอมแซม และอุปกรณ

เรือเดินทะเล เรือครั้งใหญ สํานักงาน ยานพาหนะ รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 8,403,215,914 180,829,404 43,459,451 9,147,500 8,636,652,269
ซื้อเพิ่ม - 120,063,438 1,068,832 - 121,132,270
ตัดจําหนาย - (61,393,847) - - (61,393,847)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 8,403,215,914 239,498,995 44,528,283 9,147,500 8,696,390,692
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2,865,488,706 77,636,201 39,570,326 8,716,714 2,991,411,947
คาเสื่อมราคาสําหรับป 318,066,459 92,304,089 2,550,853 254,016 413,175,417
คาเสื่อมราคาสะสม 
- ตัดจําหนาย - (61,393,847) - (61,393,847)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 3,183,555,165 108,546,443 42,121,179 8,970,730 3,343,193,517

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 5,537,727,208 103,193,203 3,889,125 430,786 5,645,240,322

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5,219,660,749 130,952,552 2,407,104 176,770 5,353,197,175
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คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2554 และ 2553 ประกอบดวย

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

คาเสื่อมราคาที่รวมอยูใน

 ตนทุนการเดินเรือ 1,204,979,609 1,183,074,956 410,370,548 379,523,489

 คาใชจายในการบริหาร 36,450,323   56,164,337 5,078,348 5,982,024

รวม 1,241,429,932 1,239,239,293 415,448,896 385,505,513

9. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร

โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่กําลังพัฒนา รวม

ราคาทุน    

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 173,471,365 123,955,064 297,426,429

เพิ่มขึ้น 11,932,180 27,626,095 39,558,275

ลดลง - - -

รับโอน (โอน) 141,845,940 (141,845,940) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 327,249,485 9,735,219 336,984,704

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (70,870,954) - (70,870,954)

เพิ่มขึ้น (61,886,021) - (61,886,021)

ลดลง - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (132,756,975) - (132,756,975)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน
   จากการแปลงคางบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (8,450,675) (10,054,814) (18,505,489)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (368,570) (8,284,079) (8,652,649)

มูลคาสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 94,149,736 113,900,250 208,049,986

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 194,123,940 1,451,140 195,575,080
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10. สํารองผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ

(หนวย: พันบาท)
หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 8,849 -
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจาก :
- ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง - -
- ปรับปรุงสํารองผลขาดทุนที่บันทึกตํ่าไป (สูงไป) (4,012) -
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 310 -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 21.1(2) 5,147 -

11. เงินกู ยืมระยะยาว

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
         เงินกูยืมของบริษัทฯ

1)    จํานวน 23.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 28.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

   มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2558 760,504 849,698 760,504 849,698
         เงินกูยืมของบริษัทยอยในประเทศสิงคโปร
2)    จํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 3.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
    มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557 79,659 99,909 - -
3)  จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 25.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2558 - 777,903 - -
4)  จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 29.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกาํหนดชําระในป 2560 - 880,418 - -
5)  จํานวน 27.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 29.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561 855,662 886,448 - -
6)  จํานวน 37.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 42.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

   มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561 1,189,054 1,292,888 - -
7)  จํานวน 16.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 18.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561 522,905 552,774 - -
8)  จํานวน 12.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 16.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557 380,294 506,542 - -
9)  จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 12.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2557 - 369,353 - -
10)  จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 25.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2555 - 768,858 - -
11)  จํานวน 21.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน 23.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 6 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2561 664,247 710,968 - -
12)  จํานวน 77.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553 : จํานวน - ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 มีกําหนดชําระทุกงวด 3 เดือน ครบกําหนดชําระในป 2560 2,459,396 - - -
รวม 6,911,721 7,695,759 760,504 849,698

หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,143,950) (1,351,431) (132,262) (125,881)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,767,771 6,344,328 628,242 723,817

 เงินกูยืมขางตนคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรือ SIBOR
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 การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 7,695,759 849,698

บวก กูเพิ่ม 2,693,752 -

หัก จายคืนเงินกู (3,864,122) (125,881)

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 349,645 -

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 36,687 36,687

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 6,911,721 760,504 
 เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว คํ้าประกันโดยการจดจํานองสวนใหญของเรือเดินทะเลของกลุมบริษัท และอาคารสํานักงานของบริษัทยอย และ
โดยการคํ้าประกันของบริษัทฯ
 สัญญาเงินกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ ซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวนทางการเงินและโครงสรางผูถือหุน

12. หุ นกู -สุทธิ
 ในเดอืนตลุาคม 2552 บรษิทัฯ ไดออกหุนกูชนดิไมดอยสทิธแิละไมมหีลกัประกนัเปนจาํนวน 2.5 ลานหุน มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1,000 บาท รวม
มลูคา 2,500 ลานบาท โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใชคนืเงนิกูทีม่อียูกบัธนาคาร และใชเปนเงินทุนหมนุเวียนการดําเนินงาน หุนกูมอีาย ุ 3 ป โดยจะครบ
กําหนดไถถอนในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.90 ตอป โดยจะชําระดอกเบี้ยรายไตรมาสในเดือนมกราคม, 
เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคมของทุกป ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารง
อตัราสวนหน้ีสนิรวมตอสวนของผูถอืหุนรวม การจายเงนิปนผล การดาํรงอตัราสวนทางการเงินและการกอหลกัประกนัหรอืภาระผูกพนั เปนตน
 ยอดคงเหลือของบัญชีหุนกูประกอบดวย

(หนวย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553

หุนกู 2,500,000 2,500,000

หัก คาใชจายในการออกหุนกูรอตัดบัญชี (21,747) (21,747)

บวก คาตัดจําหนายคาใชจายในการออกหุนกูสะสม 15,908 8,659

รวม 2,494,161 2,486,912
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13. ทุนเรือนหุน
 บริษัทฯ:
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2553 ผูถือหุนไดมีมติดังน้ี
  - มติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 663.0 ลานบาท (หุนสามัญ 663,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน 828.8 ลานบาท 
(หุนสามัญ 828,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ
  - มติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 165,750,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวนการจองซ้ือ 
4 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในอัตราหุนละ 12.0 บาท โดยกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 4 มิถุนายน 2553 
โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนผูพิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตน ใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาว
ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันในราคาไมตํ่ากวาราคาเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมใหแกบุคคลในวงจํากัดตอไป
  - ผูถือหุนเดิมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตามมติที่กลาวขางตน จํานวน 129,698,440 หุนรวมเปนเงิน 1,556.4 ลานบาท บริษัทฯ 
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวจากการใชสิทธิดังกลาวเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2553
  - เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหขายหุนที่เหลือทั้งหมด จากการเสนอขายแกผูถือหุนเดิม
จํานวน 36,051,560 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ในวงจํากัดแกผูลงทุนสถาบันและบุคคลเฉพาะเจาะจงในอัตราหุนละ 14.4 บาท โดยกําหนดระยะ
เวลาการเสนอขายและการชําระเงินระหวางวันที่ 11 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนทีชําระแลวเม่ือ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

14. สํารองตามกฎหมาย
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ จะตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองตามกฎหมายน้ีจะนําไปจาย
เปนเงินปนผลไมได

15. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
   ก) กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับลูกคาผานตัวแทนสายการเดินเรือ (ซึ่งมีทั้งบุคคลภายนอกและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน) ซึ่งรายการธุรกิจจํานวน
มากเกิดขึ้นผานตัวแทนที่เปนกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและ
กิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
   ข) นอกจากท่ีกลาวในขอ ก) แลว ในระหวางปกลุมบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน โดยสามารถสรุปไดดังน้ี

             (หนวย: ลานบาท)

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย

รายไดคาเหมาระวางเรือ - - 969 669 ราคาตลาด ณ วันท่ีทําสัญญา

คาบริหารจัดการกองเรือ - -  7  7 ราคาใกลเคียงราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - 1,292 ราคาตามบัญชี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายไดจากการแลกเปลี่ยนระวางเรือ 39 44 - - ราคาใกลเคียงราคาตลาด

คานายหนาจาย 76 113 - - ราคาใกลเคียงราคาตลาด

คาบริการทาเทียบเรือ 289 355 - - ราคาภาระหนาทาหักสวนลดปริมาณ

คาบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนสง 20 30 - - ราคาใกลเคียงราคาตลาด
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 ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด - - - 387

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท สยามเภตรา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 17 - - -

บริษัท อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด 80 - - -

บริษัท โงวฮก จํากัด 359 143 - -

456 143 - 387

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

บริษัท อาร ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท พีทีอี จํากัด - - 192 47

กิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัท อาร ซี แอล (เวียดนาม) จํากัด - 54 - -

อื่น 1 2 - -

1 56 192 47

เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย

บริษัท อาร ซี แอล ฟดเดอร พีทีอี จํากัด - - 189 -

- - 189 -

 ค) คาตอบแทนผูบริหาร
 คาตอบแทนผูบรหิารนีเ้ปนผลประโยชนทีจ่ายใหแกผูบรหิารของบริษทั ประกอบดวยคาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงินไดแก เงินเดอืนและผลประโยชนที่
เกีย่วของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอืน่ ทัง้นีผู้บรหิารของบริษทัหมายถึงบคุคลทีก่าํหนดตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย
 คาตอบแทนผูบริหารสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

คาตอบแทนผูบริหาร 33 41 12 11
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16. คาใชจายตามลักษณะ
 คาใชจายสําคัญ ๆ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  ซึ่งจําแนกตามลักษณะไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,305 1,332 299 306

คาตอบแทนผูบริหาร 33 41 12 11

คาเสื่อมราคา 1,241 1,239 415 385

คาตัดจําหนาย 62 26 - -

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 170 (178) (3) (87)

17. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
 บริษัทฯ  บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึง่
ประกอบดวยเงนิทีพ่นกังานจายสะสมเปนรายเดือนและเงินทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอย จายสมทบในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดอืน กองทนุสาํรองเล้ียงชพีนี้
จะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน 
 บริษัทยอยในประเทศสิงคโปรไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาลของประเทศสิงคโปร และบริษัทยอยใน
ประเทศฮองกงไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
 ในระหวางป 2554 กลุมบริษัทไดจายสมทบเปนจํานวนเงินรวม 53 ลานบาท (2553: 56 ลานบาท)

18. ภาษีเงินได
 บรษิทัฯ ไดรบัสทิธแิละประโยชนทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตพระราชบญัญตัสิงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
ซึง่รวมถึงไดรบัยกเวนไมตองเสยีภาษเีงนิไดเปนระยะเวลา 8 ปสาํหรบัการดาํเนินงานบางสวน นอกจากน้ีตัง้แตป 2542 กาํไรจากกิจการเดนิเรือไดรบั
ยกเวนภาษเีงนิได 
 สาํหรบัป 2554 บรษิทัฯ คาํนวณภาษีเงนิไดในอตัรารอยละ 30 ของกาํไรจากการดําเนินงาน สวนซึง่ไมไดรบัสทิธยิกเวนภาษ ี(สาํหรบัป 2553 บรษิทัฯ 
คาํนวณภาษีเงนิไดในอตัราภาษีรอยละ 25 ซึง่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 475 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 ใหลดอตัราภาษีเงินไดจากรอยละ 30 
เปนรอยละ 25 ของกาํไรสทุธ ิสาํหรบับรษิทัทีเ่ปนบรษิทัจดทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ทัง้น้ีเฉพาะกําไรสทุธใินสวนที่
ไมเกนิ 300 ลานบาทเปนเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชตีอเนือ่งกนันบัตัง้แตรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2551)  
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยในฮองกงคํานวณข้ึนในอัตรารอยละ 16.5 ของกําไร
 ภายใตกฎหมายภาษีเงินไดของสิงคโปร บริษัทยอยไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรจากกิจการเดินเรือ
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 ผลการดําเนินงานสําหรับป 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ จําแนกตามรายไดสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและสวนท่ีไมไดรับการสงเสริม
การลงทุนแสดงไดดังนี้

(หนวย : บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่

3101120028 3105114177
กิจกรรมที่ไดรับ กิจกรรมที่ไมไดรับ กิจกรรมที่ไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม การยกเวนภาษี รวม

รายได
 รายไดจากการเดินเรือ 498,317,382 - 498,094,285 996,411,667
 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 2,294,763 - 1,103,708 3,398,471
 รายไดอื่น 181,617 27,417,873 107,903 27,707,393
 เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - 10,000,000 - 10,000,000
รวมรายได 500,793,762 37,417,873 499,305,896 1,037,517,531
คาใชจาย
 ตนทุนการเดินเรือ 332,603,156 - 491,495,114 824,098,270
 คาใชจายในการบริหาร 92,148,466 214,748 92,107,212 184,470,426
 ตนทุนทางการเงิน 97,717,682 - 81,116,592 178,834,274
รวมคาใชจาย 522,469,304 214,748 664,718,918 1,187,402,970
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (21,675,542) 37,203,125 (165,413,022) (149,885,439)
 คาใชจายภาษีเงินได - - - -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (21,675,542) 37,203,125 (165,413,022) (149,885,439)

(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
บัตรประจําตัวผูเสียภาษีเลขที่

3101120028 3105114177
กิจกรรมที่ไดรับ กิจกรรมที่ไมไดรับ กิจกรรมที่ไดรับ
การสงเสริม การสงเสริม การยกเวนภาษี รวม

รายได
 รายไดจากการเดินเรือ 315,117,097 - 353,645,004 668,762,101
 กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 42,470,411 - 44,764,577 87,234,988
 รายไดอื่น 379,836 6,046,760 - 6,426,596
 เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - 10,000,000 - 10,000,000
รวมรายได 357,967,344 16,046,760 398,409,581 772,423,685
คาใชจาย
 ตนทุนการเดินเรือ 319,752,529 - 446,785,296 766,537,825
 คาใชจายในการบริหาร 94,717,607 145,281 106,298,289 201,161,177
 ตนทุนทางการเงิน 92,964,586 - 81,832,089 174,796,675
รวมคาใชจาย 507,434,722 145,281 634,915,674 1,142,495,677
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (149,467,378) 15,901,479 (236,506,093) (370,071,992)
 คาใชจายภาษีเงินได - - - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (149,467,378) 15,901,479 (236,506,093) (370,071,992)
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19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
 กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจเดินเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ ในสวนงานภูมิศาสตรคือในประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร ประเทศฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไตหวันและประเทศอื่นๆ ในทะเลจีนใต ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานภูมิศาสตรของกลุมบริษัท ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนดังน้ี

 (หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554

ไทย สิงคโปร ฮองกง รวม ตัดบัญชี ยอดรวม

รายไดจากภายนอก 269 12,961 454 13,684 - 13,684
รายไดระหวางสวนงาน 969 2,225 31 3,225 (3,225) -
รายไดจากการเดินเรือ 1,238 15,186 485 16,909 (3,225) 13,684
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตนตามสวนงาน 207 (856) 97 552 - (552)
กําไรจากการขายสินทรัพย 1,387
โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย 49
ดอกเบี้ยรับ 28
รายไดอื่น 100
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม 33
คาใชจายในการบริหาร (1,288)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (170)
ตนทุนทางการเงิน (347)
คาใชจายภาษีเงินได (20)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (780)
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 5,363 11,983 206 17,552 49 17,601
อื่น ๆ 8,674

สินทรัพยรวม 26,275

 (หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

ไทย สิงคโปร ฮองกง รวม ตัดบัญชี ยอดรวม

รายไดจากภายนอก 224 14,556 438 15,218 - 15,218
รายไดระหวางสวนงาน 669 1,656 41 2,366 (2,366) -
รายไดจากการเดินเรือ 893 16,212 479 17,584 (2,366) 15,218
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตนตามสวนงาน (66) 1,079 95 1,108 - 1,108
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 178
กําไรจากการขายสินทรัพย 83
โอนกลับรายการดอยคาของสินทรัพย 666
ดอกเบี้ยรับ 7
รายไดอื่น 122
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - บริษัทรวม 29
คาใชจายในการบริหาร (1,314)
ตนทุนทางการเงิน (395)
คาใชจายภาษีเงินได (19)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 465
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ - สุทธิ 5,658 15,038 149 20,845 34 20,879
อื่น ๆ 4,867
สินทรัพยรวม 25,746

 กลุมบริษัทใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15
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20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 20.1 ภาระผูกพัน 
  (ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศแหงหน่ึง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีจะตองจายชําระเปน

จํานวนเงิน 8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 13 ลานบาท) และบริษัทยอยสองแหงในประเทศสิงคโปรมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายชําระ
เปนจํานวนเงิน 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,364 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: จํานวนเงิน 82 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 2,464 ลานบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     (หนวย: ลานบาท)

คาเหมาระวางเรือ คาเชาตูลําเลียงสินคา คาเชาอื่น ๆ รวม
การจายชําระ
  ภายในหนึ่งป 418 57 59 534
  ระหวางสองถึงหาป 913 - 127 1,040
  เกินกวาหาป 790 - - 790
         รวม 2,121 57 186 2,364  
  (ข) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดเขาทําการแกไขสัญญาตอสรางเรือจํานวน 2 ลํา โดยไดแกไข

ราคาคาตอสรางเรอืตลอดจนเง่ือนไขการรับมอบเรอืและการชําระเงิน  จากการแกไขสญัญาดงักลาวยงัผลให ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
บรษิทัยอยดังกลาว มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาตอสรางเรือจํานวน 2 ลํา (31 ธันวาคม 2553: 2 ลํา) ที่จะตองจาย เปนจํานวน 29 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 924 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 29 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 880 ลานบาท) ซึ่งจะตองชําระ
ภายในเดือนมิถุนายน 2556

  นอกจากน้ี บรษิทัยอยอกีแหงหนึง่ในประเทศสิงคโปรมภีาระผกูพนัตามสัญญาเก่ียวกบัลขิสทิธิโ์ปรแกรมคอมพิวเตอรทีจ่ะตองจายเปนจาํนวนเงนิ 
0.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 12 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 0.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 18 ลานบาท) และ
สัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะตองจายเปนเงินจํานวน 3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 25 ลานบาท)

 20.2 การคํ้าประกัน
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ มภีาระการค้ําประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษทัยอยในตางประเทศแกสถาบนัการเงินเปนจาํนวนเงินรวม 

426 ลานเหรยีญสหรัฐฯ และ 6 ลานเหรยีญสงิคโปรหรอืประมาณ 13,716 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2553: 572 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
6 ลานเหรยีญสิงคโปร หรอืประมาณ 17,488 ลานบาท) และบรษิทัยอยมยีอดคงเหลือของภาระการค้ําประกนัดงักลาวเปนจาํนวนเงินรวม 253 
ลานเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 8,005 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2553: 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 0.5 ลานเหรียญสงิคโปร หรอืประมาณ 
9,069 ลานบาท)

 20.3 คดีฟองรอง
  ในเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรไดฟองเพื่อปดกิจการของบริษัทรวมในประเทศมาเลเซียของบริษัทยอย

ดังกลาว และไดฟองเรียกคืนเงินคางชําระจากตัวแทนเปนจํานวนเงินประมาณ 25 ลานริงกิตหรือประมาณ 246 ลานบาท คดียังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาล 

  ในเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทยอยขางตนถูกบริษัทรวมฟองใหชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินประมาณ 27 ลานริงกิตหรือประมาณ 
270 ลานบาท อันเนื่องมาจากการที่บริษัทยอยยกเลิกสัญญาจัดตั้งตัวแทน ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาล ฝายบริหารของ
บริษัทยอยดังกลาวเชื่อวาคดีดังกลาวจะไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินกิจการหรือฐานะการเงินของบริษัทยอย

  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 บริษัทยอยขางตนไดขายเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวท้ังจํานวน และไดมีการทําสัญญาตกลงกันนอกศาล
วาถอนฟองคดีระหวางกัน
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21. เครื่องมือทางการเงิน
 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนซึ่งสวนใหญเกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในตลาดกลุมบริษัท
ไดใชตราสารอนุพนัธทางการเงินและเครือ่งมือทางการเงินอืน่ๆ เพือ่บริหารและปองกนัความเส่ียงดงักลาว แตไมมนีโยบายเพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพือ่การคา
 21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
  กลุมบริษัทมีเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา และเงินกูยืมกลุมบริษัท มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว 
และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

  (1) ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
  กลุมบรษิทัมีความเส่ียงดานสนิเชือ่เนือ่งมาจากลูกคาไมสามารถชําระหนีต้ามกาํหนดในการประกอบธุรกจิตามปกต ิ กลุมบรษิทัมนีโยบายใน

การกาํหนดวงเงินสนิเชือ่และใหสนิเชือ่อยางระมัดระวงั นอกจากน้ีกลุมบรษิทัยงัมนีโยบายในการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลกูคาโดยใช
ขอมลูจากฐานะการเงินลาสดุของลกูคา ดงันัน้กลุมบรษิทัจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสียหายอยางเปนสาระสําคญัจากการเก็บหนี้

  (2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม 
(หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้

งบการเงินรวม

2554 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบ้ีย

ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบ้ีย

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,735 - 921 1,933 4,589 รอยละ 0 - 3.30 ตอป

รวม 1,735 - 921 1,933 4,589

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว - - 6,912 - 6,912 หมายเหตุ 11

หุนกู 2,500 - - - 2,500 รอยละ 5.90 ตอป

รวม 2,500 - 6,912 - 9,412             

2553 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ภายใน ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อัตราดอกเบี้ย

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,217 - 1,014 59 2,290 รอยละ 0 - 2.65 ตอป

รวม 1,217 - 1,014 59 2,290

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว - - 7,696 - 7,696 หมายเหตุ 11

หุนกู - 2,500 - - 2,500 รอยละ 5.90 ตอป

รวม - 2,500 7,696 -  10,196



89

รา
ยง
าน
ปร

ะจํ
าป
 2

55
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ภายใน ปรับขึ้นลงตาม

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด รวม อัตราดอกเบ้ีย

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,090 - 177 1,267 รอยละ 0 - 3.203 ตอป

รวม 1,090 - 177 1,267

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว - - 761 761 หมายเหตุ 11

หุนกู 2,500 - - 2,500 รอยละ 5.90 ตอป

รวม 2,500 - 761 3,261

2553 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ภายใน ปรับขึ้นลงตาม

1 ป 2-5 ป ราคาตลาด รวม อัตราดอกเบ้ีย

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 500 - 12 512 รอยละ 1.70 ตอป

รวม 500 - 12 512

หนี้สินทางการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว - - 850 850 หมายเหตุ 11

หุนกู - 2,500 - 2,500 รอยละ 5.90 ตอป

รวม - 2,500 850 3,350

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดอันเกี่ยวเน่ืองโดยตรงกับเงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม 
กลุมบรษิทัใชตราสารอนุพนัธทางการเงินและเครือ่งมอืทางการเงินอืน่ๆ เพือ่ปองกนัความเส่ียงจากภาระดอกเบ้ียเงินกูยมืระยะยาวดังกลาว
 กลุมบริษัทมีนโยบายในการบริหารตนทุนดอกเบ้ียโดยการใชการผสมผสานระหวางอัตราดอกเบ้ียแบบคงท่ีและอัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลวงหนาโดยตกลงท่ีจะแลกเปลี่ยน โดยมีผลตางระหวางดอกเบ้ียซึ่งคํานวณในอัตราคงท่ีและ
อัตราลอยตัวสาํหรบัเงนิตนทีต่กลงกนัลวงหนา สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลวงหนานีท้าํขึน้เพือ่ปองกนัความเส่ียงสาํหรบัภาระหน้ีสนิทีม่อียู ณ วนัทีใ่นงบ
แสดงฐานะการเงิน กลุมบรษิทัไมมนีโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธทางการเงินเพือ่การเก็งกาํไรหรอืเพือ่การคา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศสิงคโปรมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Period by Period Knock out Swap 
และ Interest Rate Swap) ของเงินจํานวน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (2553: 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียดังกลาวทํา
เพื่อแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย LIBOR ตอปเปนอัตราดอกเบี้ยคงท่ี โดยจํานวนเงินดังกลาวจะลดลงทุกงวดสามเดือนงวดละ 0.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตป 2547 ถึงป 2557
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยดังกลาวมีขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธขางตนเปน
จํานวนเงินประมาณ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 5 ลานบาท (2553: 0.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 9 ลานบาท) ซึ่งกลุมบริษัท
ไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนขางตนในงบกําไรขาดทุน
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  (3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ อันเนื่องมาจากกลุมบริษัทมีธุรกิจกระจายอยูในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น 
กลุมบริษัทจึงคิดคาระวางการขนสงเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยลูกคาตองจายชําระดวยสกุลเงินในประเทศ ในจํานวนที่เทียบเทาสกุลเงนิ
ดอลลารสหรัฐฯ กลุมบรษิทัปองกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยการถวงดลุระหวางกระแสเงินสดรับทีเ่กีย่วโยงกับเงนิสกลุดอลลารสหรฐัฯ กับ
หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ วิธีการดังกลาวเปนปจจัยสําคัญในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เงินกูยืมสวนใหญของกลุมบริษัท
จึงเปนเงินสกุลเดียวกันกับกระแสเงินสดรับ นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังใชตราสารอนุพันธทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาเห็นวาเหมาะสมในการ
บริหารความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
  นอกจากความเส่ียงจากรายการธุรกจิทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศแลว กลุมบริษทัยงัมคีวามเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นทีส่บื 
เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทไมไดปองกันความเส่ียงดังกลาว
เนื่องจากมีความเส่ียงนอย
 กลุมบริษทัมนีโยบายท่ีจะเจรจาเง่ือนไขในตราสารอนุพนัธเพือ่ปองกนัความเส่ียงในรายการสินทรพัยหรอืหนีส้นิทางการเงินอยางมปีระสทิธภิาพสงูสุด
  (4) ความเสี่ยงในราคาสินคา
  ตัง้แตป 2551 บรษิทัยอยแหงหนึง่ในประเทศสิงคโปรไดทาํสญัญาหลายสัญญา เพือ่ปองกนัความเส่ียงในความผันผวนจากราคาน้ํามนั ซึง่สัญญา
ดงักลาวไดสิน้สดุลงแลวตัง้แตมถินุายน 2552 และหลังจากสิน้สดุสญัญาดังกลาวลงแลว กลุมบริษทัไมไดทาํสญัญาเพ่ือปองกนัความเส่ียงดงักลาวอกี
 21.2 มูลคายุติธรรมสุทธิ
  นอกจากเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญ
ของกลุมบรษิทัจดัอยูในประเภทระยะส้ัน มลูคาตามบัญชขีองสนิทรพัยทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินดงักลาวจงึแสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา
ยตุธิรรมอยางมสีาระสาํคญั 

22. การจัดประเภทบัญชีใหม
 บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชีในงบการเงินท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของ
ปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) หรือ สวนของผูถือหุนตามท่ีเคยรายงานไว การจัดประเภทรายการใหมที่สําคัญมีดังตอไปนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามท่ีเคย
รายงานไว

จัด
ประเภทใหม

หลังการจัด
ประเภทใหม

ตามที่เคย
รายงานไว

จัด
ประเภทใหม

หลังการจัด
ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

- ลูกหนี้อื่น - 164,451,937 164,451,937 - 18,378,284 18,378,284

- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 228,708,663 (164,366,152) 64,342,511 18,873,293 (18,292,499) 580,794

- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,920,411 (85,785) 3,834,626 2,433,548 (85,785) 2,347,763

- เจาหนี้อื่น - 127,501,616 127,501,616 - 40,143,655 40,143,655

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 265,962,227 (127,501,616) 138,460,611 62,597,327 (40,143,655) 22,453,672

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

- คาใชจายในการบริหาร 1,272,599,490 40,634,065 1,313,233,555 190,485,901 10,675,276 201,161,177

- คาตอบแทนผูบริหาร 40,634,065 (40,634,065) - 10,675,276 (10,675,276) -

23. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอยที่งบการ
เงิน

ตรวจสอบโดยผูสอบบญัชขีองบ
รษิทัฯ สงักดั สํานักงาน เอ. เอ็ม. 

ที. 
แอสโซซิเอท ในประเทศไทย

บริษัทยอยที่งบการเงินตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่น สังกัด บรษิทั สาํนกังาน 
เอนิสท แอนด ยงั จาํกดั และสังกัดสํานักงาน

บัญชีอื่น 
ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร เกาหลี จนี 

ฟลปิปนส ออสเตรเลีย และฮองกง

รวม

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.877 6.794 8.671

คาบริการอื่น (คาบริการดานภาษี)

- สวนที่จายไปในระหวางปบัญชี 0.000 0.285 0.285

- สวนที่ตองจายในอนาคต 0.000 0.500 0.500

รวม 1.877 7.579 9.456

Amounts of Auditors’ Remuneration (Mil. Baht)

Auditors’ Remuneration

The Company & subsidiaries 
whose financial statements

 were audited by 
A. M. T. & Associates - 

Thailand

Subsidiaries whose financial 
statements were audited by Ernst & 

Young Office Limited 
and others (Malaysia, Singapore, 

Korea, China, Philippines, Australia 
and Hong Kong)

Total

Audit fee 1.877 6.794 8.671

Non audit fee (Tax services)

- Paid during the year 2011 0.000 0.285 0.285

- Obligation to be paid in the 
future

0.000 0.500 0.500

Total 1.877 7.579 9.456

รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2554 มีดังนี้

คาตอบแทนผูสอบบัญชี

Remuneration of the Auditors

The details of 2011 remuneration of the auditors of the Company and its subsidiary companies are as follows :
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เรื่อง หนา

1. ขอมูลทั่วไป 1, 16-17

2. ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 2-3

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 20-31

4. ปจจัยความเสี่ยง 32-34

5. โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

    5.1  ผูถือหุน 39-40

    5.2  การจัดการ 40-42

    5.3  นโยบายการจายเงินปนผล 42

6. รายงานการกํากับดูแลกิจการ 43-51

7. รายการระหวางกัน 52-53

8. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน 35-38

    และผลการดําเนินงาน

9. งบการเงิน

    9.1  งบการเงินเปรียบเทียบ 60-67

    9.2  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 91

การแสดงรายการท่ีกําหนดในแบบ 56-2
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RCL Core  Va lues 

• Conduct all aspects of work with 
unwavering ethical behavior and 
honesty.

• Giving due respect to self and oth-
ers and maintain the environment of 
teamwork and growth.

Integrity

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

Result Orientation

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

Customer Focus

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

Teamwork

• Accountable for customers, part-
ners, employees, and community 
by returning the best service quality 
and the best support / contribution 
to them.

• Accountable for our actions. Tak-
ing ownership of the company and 
customer success.

Accountability
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