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ข้อมูลจำ�เพาะของบริษัท
Corporate Profile
ชื่่�อ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�อยู่่�
ชั้้�น 30 อาคารปััญจธานีีทาวเวอร์์
127/35 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงช่่องนนทรีี
เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย
โทรศััพท์์ 0 2296 1096
โทรสาร 0 2296 1098
เว็็บไซต์์: http://www.rclgroup.com
ประเภทธุุรกิิจ
บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางทะเลแบบฟีีดเดอร์์
และการค้้าระหว่่างประเทศภายในภููมิิภาคเอเชีีย
จััดตั้้�ง
25 มิิถุุนายน 2523
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
9 ธัันวาคม 2531
เป็็นบริิษััทมหาชน
11 มกราคม 2536
เลขทะเบีียน
0107536000021
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุุงเทพ
ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์
ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย
บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
บมจ. ธนาคารยููโอบีี
ผู้้�สอบบััญชีี
สำำ�นัักงาน เอ.เอ็็ม.ทีี. แอสโซซิิเอท
491/27 อาคารสีีลม พลาซ่่า
ถนนสีีลม บางรััก กรุุงเทพฯ 10500
นายทะเบีียนหุ้้�น
หุ้้�นสามััญ
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991
ทุุนจดทะเบีียน
828,750,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 1.00 บาท
มููลค่่ารวม 828,750,000 บาท

Name
Regional Container Lines Public Company Limited
Address
30th Floor Panjathani Tower Building,
127/35 Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok 10120,
Thailand
TEL: 66 2296 1096
FAX: 66 2296 1098
Website: http://www.rclgroup.com
Type Of Business
Container Feedering Services and Regional Trade in Asia
Region
Incorporated
June 25, 1980
Set Listing
December 9, 1988
Registered As A Public Company
January 11, 1993
Registration No.
0107536000021
Bankers
Bangkok Bank Plc.,
Citibank AG.,
Export-Import Bank of Thailand,
Krung Thai Bank Plc.,
United Overseas Bank (Thai) Plc.
Auditors
A.M.T. & Associates
491/27 Silom Plaza, Silom Road,
Bangruk Bangkok 10500
Registrars
Ordinary Shares
Thailand Securities Depository Company Limited
The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadapisek Road, Dindaeng Sub-District,
Dindaeng District, Bangkok 10400
TEL: 66 2009 9999
FAX: 66 2009 9991
Registered Capital
828,750,000 shares par Baht 1.00 each,
amounting Baht 828,750,000
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สารจาก
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

  
ในปีี 2563 บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) มีีผล
การดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นที่่�น่่าพอใจยิ่่�งท่่ามกลางวิิกฤตการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 สถานการณ์์ปิดิ พื้้�นที่่�
(lockdowns) ที่่�เกิิดขึ้้น� ทั่่�วโลกช่่วงครึ่่ง� ปีีแรกส่่งผลให้้กิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจและผลผลิิตหดตััวทุุกหนทุุกแห่่ง ความต้้องการ
ใช้้บริิการขนส่่งทางทะเลตกลงอย่่างเกิินความคาดหมาย
สวนทางกัับแนวโน้้มการเติิบโตที่่กำ� �ลั
ำ งั ดีีขึ้น�้ ในช่่วงปลายปีี 2562
อย่่างไรก็็ตาม ประเทศต่่างๆ เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจอีกี ครั้้ง� ในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี ส่่งผลให้้ความต้้องการ
สิินค้้าเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว รวมไปถึึงการให้้บริิการขนส่่งทาง
ทะเล โดยเฉพาะเส้้นทางการให้้บริิการระหว่่าง สหรััฐฯ และ
จีีน เช่่นเดีียวกัับ เส้้นทางระหว่่าง สหภาพยุุโรป และ จีีน
แต่่ถึึงกระนั้้น� ก็็ตาม การขนส่่งสิินค้้าระหว่่างกัันกลัับไม่่สมดุุล
ผลที่่�ตามมาคืือความแออััดของท่่าเรืือและการขาดแคลน
ตู้้�ขนส่่งสิินค้้าในทุุกพื้้�นที่่� รวมถึึงอััตราค่่าระวางที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ต่่อเนื่่�องเป็็นประวััติิการณ์์
สายการเดิินเรืือส่่วนใหญ่่รวมถึึง อาร์์ ซีี แอล มีีผลการ
ดำำ�เนิินงานดีีขึ้น้� กว่่าปีีก่อ่ นเป็็นอย่่างมาก สำำ�หรัับ อาร์์ ซีี แอล
แม้้ว่่ า สภาวะตลาดจะเอื้้� อ อำำ� นวย แต่่ เ รายัั ง คงปรัั บ ปรุุ ง
ประสิิทธิิภาพภายในองค์์กรให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะ
การจััดการต้้นทุุนน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง ในระหว่่างปีีเราดำำ�เนิิน
โครงการที่่�ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตหลายโครงการ
รวมถึึงโครงการนวััตกรรมด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศก็็ประสบ
ความสำำ�เร็็จ ทั้้�งในรููปแบบของระบบควบคุุมอััตโนมััติิ และ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก

การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 ทำำ�ให้้
ห่่วงโซ่่อุุปสงค์์และอุุปทานทั่่�วโลกหยุุดชะงััก รวมไปถึึงการ
ขนส่่งและโลจิิสติิคส์์ในระดัับโลก แม้้ว่่าสายการเดิินเรืือจะได้้รัับ
ประโยชน์์จากภาวะชะงัักงันั ดัังกล่่าว แต่่บริิบทของสถานการณ์์
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 จะนำำ�ไปสู่่� “วิิถีีชีีวิิตใหม่่”
ทำำ�ให้้พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนไป สายการเดิินเรืือ
จึึงจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััวเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว
รวมถึึงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลจะเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญมากขึ้้�น
ในปีี 2563 อาร์์ ซีี แอล มีีส่ว่ นร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสนัับสนุุนด้้าน
การเงิิน หรืือในรููปแบบอื่่�นๆ ให้้กัับผู้้�ที่่�อยู่่�บริิเวณใกล้้เคีียง
บริิษััทฯ ทั้้�งในประเทศไทยและสำำ�นัักงานในต่่างประเทศ เช่่น
อิินเดีียและเมีียนมาร์์เพื่่�อเป็็นการคืืนประโยชน์์ให้้สัังคม
สุุดท้้ายนี้้�ในนามของคณะกรรมการ กระผมขอแสดง
ความขอบคุุณลููกค้้า ผู้้ถืื� อหุ้้�น พนัักงานและผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่า่ ย
ที่่�สนัับสนุุน อาร์์ ซีี แอล อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด
ขอบคุุณครัับ

ดร.จำำ�ลอง อติิกุุล
ประธานกรรมการ
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights
เฉพาะบริิษััทฯ / COMPANY
('000 บาท / Baht)

สิินทรััพย์์ถาวร
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้จากการเดิินเรืือ
รายได้้รวม
กำำ�ไรขั้้�นต้้น (จากการเดิินเรืือ)
กำำ�ไร/(ขาดทุุน)สุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือ
หุ้้�นบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น(บาท)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม
ราคาตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)

2563
2020

Fixed Assets
5,738,293
Total Assets
14,050,911
Total Liabilities
7,766,762
Shareholders' Equities
6,284,149
Freight Income
1,318,953
Total Income
1,512,462
Gross Profit (from freight income)
338,313
Net Profit / (Loss) attributable to
equity holders of the parent
51,732
Earnings Per Share (Baht)
0.06
Debt to Equity Ratio
1.24
Net Profit to Shareholders'Equity
0.82%
Net Profit Margin
3.42%
Book Value Per Share (Baht)
7.58

เปลี่่�ยนแปลง
(ร้้อยละ)
% Change

(1)
11
(21)
0
8
19
12

2562
2019

เปลี่่�ยนแปลง
(ร้้อยละ)
% Change

5,790,775
12,691,569
6,434,043
6,257,526
1,215,794
1,266,986
301,145

2561
2018

10 5,265,328
(10) 14,102,370
9 7,105,178
(11) 6,997,192
20 1,016,881
9 1,160,692
812
33,019

117 (311,111)
117
(0.38)
1.03
-4.97%
-24.56%
7.55

(2)
(2)

(305,459)
(0.37)
1.02
-4.37%
-26.32%
8.44

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers

กลุ่่�มบริิษััทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

สิินทรััพย์์ถาวร
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้จากการเดิินเรืือ
รายได้้รวม
กำำ�ไรขั้้�นต้้น (จากการเดิินเรืือ)
กำำ�ไร/(ขาดทุุน)สุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือ
หุ้้�นบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น(บาท)
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม
ราคาตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)

Fixed Assets
Total Assets
Total Liabilities
Shareholders' Equities
Freight Income
Total Income
Gross Profit (from freight income)
Net Profit / (Loss) attributable to
equity holders of the parent
Earnings Per Share (Baht)
Debt to Equity Ratio
Net Profit to Shareholders'Equity
Net Profit Margin
Book Value Per Share (Baht)

2563
2020

12,187,587
17,989,309
8,915,477
9,073,832
17,195,237
17,463,377
2,834,937
1,744,794
2.11
0.98
19.23%
9.99%
10.95

เปลี่่�ยนแปลง
(ร้้อยละ)
% Change

(4)
6
7
23
4
5
392

2562
2019

เปลี่่�ยนแปลง
(ร้้อยละ)
% Change

2561
2018

12,751,518
17,037,585
9,632,216
7,405,369
16,531,035
16,709,378
576,121

(4)
(7)
3
(12)
(4)
(4)
23

13,257,560
18,296,090
9,887,666
8,408,425
17,181,027
17,480,784
468,207

455 (491,747)
455
(0.59)
1.30
-6.64%
-2.94%
8.94

(37)
(37)

(357,742)
(0.43)
1.18
-4.25%
-2.05%
10.15

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.		
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17.5

16.7

10.6

Total Revenues

16.7

12.3

11.7

(Billion Baht)
Company
Group

0.9

2016

2017

1.5

1.3

1.2

0.9

2018

2019

2020
1,744.8

533.3

Net Profit
(Million Baht)
Company
Group

51.7
(446.1)

(580.7)

(305.5) (357.7)

(311.1)

(491.7)

(1,374.7)

2016

Total Assets
(Billion Baht)

2017

18.1

2018

18.3

17.4
14.1

13.3

2019

18.0

17.0
14.1

12.7

12.1

2020

Company
Group

2016

8.6

2017

9.3

8.9
7.4

Shareholders’
Equity

2018

2019

9.1

8.4
7.0

2020

6.3

7.4

6.3

(Billion Baht)
Company
Group

2016

2017

2018

2019

2020
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ

ส�ำนัก
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(ธุุรกิิจ &
โลจิิสคิิคส์์กลุ่่�ม)

คณะกรรมการ
บริษทั ฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

ส�ำนัก
ตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการ
บริษทั

• วางแผนองค์์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)

รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ (การเงิิน
และบััญชีีกลุ่่�ม
และสารสนเทศ
กลุ่่�ม)

ผู้้�อำำ�นวยการ
อาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหาร
ทรััพยากรมนุุษย์์และ
พััฒนาองค์์กรกลุ่่ม� ,
งานธุุรการ,
การจััดการ
กระบวนการธุุรกิิจ
และเลขานุุการ
บริิษัทั )

ภูมิภาค 1

วางแผนบริการ

จััดการกองเรืือ

การเงิินและบััญชีีกลุ่่�ม

ภูมิภาค 2

เทรด

ปฏิิบััติิการภููมิิภาค

เทคโนโลยีีสารสนเทศกลุ่่�ม

ภูมิภาค 3

SOC และการตลาด

บริิการจััดการตู้้�สิินค้้า

พััฒนาองค์์กร

ภูมิภาค 4

การตลาด

ควบคุุมเอกสารการขนส่่ง

งานธุุรการ

พััฒนาธุุรกิิจ

เรีียกร้้องสิินไหม
และการประกัันภััย

การจััดการ
กระบวนการธุุรกิิจ

บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(การชาร์์เตอร์์)

ผู้้�อำำ�นวยการ
(จััดซื้้�อส่่วนกลาง)

ควบคุุมเอกสารการขนส่่ง

บริิษััท
อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด (มหาชน)

4.28%

22.22%

100%

51%

100%

100%

100%

100%

27.24 %

NH Prosperity Co., Ltd.

TIPS Co., Ltd.

Regional Container Lines Pte. Ltd.

Asian Bulk Shipping Co., Ltd.

PU Chao Container Terminal Co., Ltd.

49%

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Shipmanagement Pte. Ltd.

RCL Investment Pte. Ltd.

บริิษััทที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
< 20%

RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

N-Square RCL Logistics Co., Ltd.

40%

72.76%

15%

บริิษััทร่่วม
20% - 50%

Regional Container Lines (H.K.) Limited

บริิษััทย่่อย
> 50%

โครงสร้าง
กลุ่มบริษัทฯ 2563

65%

80%

55%

55%

NH Prosperity Co., Ltd.

RCL (Myanmar) Company Limited

RCL (Vietnam) Co., Ltd.

RCL Agencies East India Private Limited

RCL Agencies (India) Private Limited

RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.

RCL Feeders Phils. Inc.

100%
100%

Regional Logistics Co., Ltd.

Regional Container Lines Shipping Co., Ltd

100%

100%

บริิษััท
ร่่วมทุุน
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ดร. จำำ�ลอง อติิกุุล

ประธานกรรมการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2549
การศึึกษา
•	ปริิญญาเอกวางแผนภาคและเมืือง
Cornell University, USA
•	ปริิญญาโทเศรษฐศาสตร์์
University of Auckland, New Zealand
•	ปริิญญาตรีีเศรษฐศาสตร์์ Victoria University of Wellington,
New Zealand
• IT Security Trend Update
•	สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้าน Cyber Resilience
• ESG and Sustainable Banking Development, including
response to the Covid-19 situation
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 55/2006
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program รุ่่�นที่่� 77/2006 สมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program รุ่่�นที่่� 26/2011
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ. ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
•	กรรมการบริิหาร สมาคมธนาคารไทย
•	กรรมการ บมจ. ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
•	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
สภาสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
•	กรรมการ กรรมการบริิหารและประธานกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหาร
บริิษััท กรุุงไทย แอกซ่่า ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด
•	กรรมการตรวจสอบ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
•	กรรมการนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
•	กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิิอัันซ์์ อยุุธยา
แคปปิิตอล
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -

นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์

กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2523
การศึึกษา
•	ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาการจััดการ ด้้านโลจิิสติิกส์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
•	ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย
•	ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม)
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program รุ่่�นที่่� 33/2003
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก
•	กรรมการบริิหาร กลุ่่�มบริิษััทอาร์์ ซีี แอล
•	ประธานกิิตติิมศัักดิ์์�สมาคมเจ้้าของเรืือไทย
•	กรรมการบริิหาร สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : 60,955,950 หุ้้�น
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นายกััว ฮอค เอง

กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2546
การศึึกษา
•	ปริิญญาตรีีภาษาและวรรณคดีีอัังกฤษ มหาวิิทยาลััยนานจิิง
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
•	วุุฒิิบััตรการจััดการและพััฒนานัักบริิหาร มหาวิิทยาลััยฮ่่องกง
ประเทศฮ่่องกง
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program รุ่่�นที่่� 57/2006
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโสสายวิิจััยและพััฒนาธุุรกิิจเอเชีียเหนืือ
กลุ่่�มบริิษััทอาร์์ ซีี แอล
•	กรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
• สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์� The Hong Kong Institute of Directors
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	กรรมการบริิหาร บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ (ฮ่่องกง)
จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
•	ประธานกรรมการ บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง
จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
•	ประธานกรรมการ บริิษััท ริิจิิแนล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการบริิหาร Hong Kong Sea Transport and Logistics
Association
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -

นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน

กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557
การศึึกษา
•	ปริิญญาตรีี สาขาการเดิินเรืือ
	ศููนย์์ฝึึกพาณิิชย์์นาวีี ประเทศไทย
ประวััติิการอบรม
•	ประกาศนีียบััตร “นายเรืือ” (เรืือเดิินต่่างประเทศ)
กรมเจ้้าท่่ากระทรวงคมนาคม
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส (ปฏิิบััติิการกลุ่่�ม) บมจ. อาร์์ ซีี แอล
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	รองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ) บมจ. อาร์์ ซีี แอล
•	ประธานกรรมการ Thai Committee of Class NK (Nippon Kaiji
Kyokai)
•	กรรมการ, Through Transport Mutual Insurance Association
•	กรรมการ สมาคมเจ้้าของเรืือไทย
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -

รายงานประจำ�ปี 2563 9
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา

กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2541
การศึึกษา
• เนติิบััณฑิิตอัังกฤษ
	สำำ�นัักศึึกษากฎหมาย Lincoln’s Inn, London
• เนติิบััณฑิิตไทย
	สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
•	ปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์ (เกีียรติินิิยมดีี) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
•	ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ.399)
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Certification Program
รุ่่�นที่่� 30/2003 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Audit Committee Program รุ่่�นที่่� 23/2008
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Role of Compensation Committee Program
รุ่่�นที่่� 9/2009 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program รุ่่�นที่่� 36/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรจิิตวิิทยาความมั่่�นคง รุ่่�นที่่� 31
• หลัักสููตรนัักบริิหารชั้้�นสููง รุ่่�นที่่� 7
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล
บริิษััท แอล.พีี.เอ็็น. ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
•	รองอธิิบดีีกรมบัังคัับคดีี กระทรวงยุุติิธรรม
• อธิิบดีีกรมคุุมประพฤติิ กระทรวงยุุติิธรรม
•	กรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหาร กรรมการ
สรรหากำำ�หนดค่่าตอบแทนและพััฒนาบุุคลากร และที่่�ปรึึกษาคณะ
กรรมการบริิหาร
บริิษััท การบิินไทย จำำ�กััด (มหาชน)
•	ประธานกรรมการบริิษััท สยามเรีียลตี้้�แอนด์์เซอร์์วิิส จำำ�กััด
•	ประธานกรรมการบริิษััท หลัักทรััพย์์ กรุุงศรีี จำำ�กััด (มหาชน)
•	รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ.ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการ
บริิษััท แอล.พีี.เอ็็น.ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
•	กรรมการอิิสระ บริิษััท พลัังงานบริิสุุทธิ์์� จำำ�กััด (มหาชน)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : 3,003,900 หุ้้�น

นายวิิเศษ จููภิิบาล

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2551
การศึึกษา
•	ปริิญญาดุุษฎีีกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
•	ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.)
	รุ่่�นที่่� 8 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่่�นที่่� 130/2016 สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 3/2001
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด
•	กรรมการ บริิษััท ซีียููอีีแอล จำำ�กััด
•	รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน
•	กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ. ปตท.
•	ประธานกรรมการ บริิษััท ปตท. สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด
(มหาชน)
•	ผู้้�ว่่าการปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
• Member of PTIT Foundation Board & Council of Trustees,
สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
•	กรรมการอิิสระและประธานกรรมการ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน)
•	ประธานกรรมการ บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี จำำ�กััด
•	กรรมการบริิษััท TIPS Co., Ltd.
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม

กรรมการอิิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2556
การศึึกษา
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ สาขาบััญชีี St. Louis University, USA
•	ปริิญญาตรีีการบััญชีี สาขาการบััญชีี
	จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Directors Accreditation Program รุ่่�นที่่� 118/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Programรุ่่�นที่่� 19/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program รุ่่�นที่่� 209/2015
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่อาวุุโส
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
(กำำ�กัับดููแลสาขาธุุรกิิจต่่างประเทศ)
•	ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ธนาคารเอเชีีย จำำ�กััด (มหาชน)
•	กรรมการ บริิษััท หลัักทรััพย์์ธนชาต จำำ�กััด
•	ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
(กำำ�กัับดููแลฝ่่ายการค้้าต่่างประเทศ)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	กรรมการบริิษััท ไอทีีบีีซีีบิิซิิเนสคอนซััลแทนต์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : 100,000 shares

นายชาลีี ชูู

กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2561
การศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Rutgers University, New Jersey, USA
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ National Cheng Kung
University, Taiwan
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Directors Certification Program รุ่่�น 284/2019,
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• The Logistic Executive Program at Ohio State University,
USA 2005
• The TMW Supply Chain Development at Cranfield School of
Management, London 2004
• The Strategic Role of Management at CEIBS, Shanghai
2000
ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
•	ผู้้�อำำ�นวยการ (ภููมิิภาคจีีน) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
•	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส (ธุุรกิิจ) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
•	รองกรรมการผู้้�จััดการ (ธุุรกิิจ) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	ประธานกรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ ฟิิลล์์ อิิงค์์
(บริิษััทย่่อย)
•	ประธานกรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล (เวีียดนาม) จำำ�กััด
(บริิษััทย่่อย)
•	ประธานกรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� (อิินเดีีย) ไพเวท
จำำ�กััด (บริิษััทร่่วมทุุน)
•	กรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเยนซี่่� (เอ็็ม) เอสดีีเอน บีีเอชดีี
(บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ Jurong Districentre Pte. Ltd. (บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
•	กรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
(บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� อีีสต์์ อิินเดีีย ไพเวท
จำำ�กััด (บริิษััทร่่วมทุุน)
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : -
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์

กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2563
วุุฒิิการศึึกษา
•	ปริิญญาโท สาขาวิิศวกรรมชีีวการแพทย์์วิิทยาศาสตร์์
Fachhochschule Aachen Julich, Germany
•	ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์
Fachhochschule Aachen Julich, Germany
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(งานภููมิิภาค ปฏิิบััติิการ และพััฒนาธุุรกิิจกลุ่่�ม) บมจ. อาร์์ ซีี แอล
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส (งานภููมิิภาคและพััฒนาธุุรกิิจกลุ่่�ม)
บมจ. อาร์์ ซีี แอล
ผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายการตลาด บมจ. อาร์์ ซีี แอล
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน
•	กรรมการ, RCL Investment Pte. Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
(บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL Feeder Pte. Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, Regional Container Lines (H.K.) Limited
(บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
(บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL Logistics Co., Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL Feeders Phils., Inc. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL (Vietnam) Co., Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, Regional Logistics Co., Ltd. (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL (Myanmar) Company Limited (บริิษััทย่่อย)
•	กรรมการ, RCL Agencies (India) Private Limited (บริิษััทร่่วมทุุน)
•	กรรมการ, RCL Agencies East India Private Limited
(บริิษััทร่่วมทุุน)
•	ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส (หััวหน้้างานภููมิิภาค, ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)
บมจ. อาร์์ ซีี แอล
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ 31 ธัันวาคม 2563 : 2,709,500 หุ้้�น

12

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

คณะจัดการ
กลุ่มบริษัทฯ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้้�จััดการ

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริิหาร

นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ)

นายชาลีี ชูู
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม)

นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการและผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(หััวหน้้างานภููมิิภาค,
ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล
รองกรรมการผู้้�จััดการ
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�ม
และสารสนเทศกลุ่่�ม)

นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
และพััฒนาองค์์กรกลุ่่�ม, งานธุุรการ,
การจััดการกระบวนการธุุรกิิจ
และเลขานุุการบริิษััท)

นายฉััตรกมล พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
(เทคโนโลยีีสารสนเทศกลุ่่�ม)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติผู้บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ
ชือ่ -สกุล / ตำ�แหน่ง

ดร.จำ�ลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
(เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กำ�หนดในหนังสือรับรอง)

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการผู้จัดการ
(เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่
กำ�หนดในหนังสือรับรอง)

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการบริหาร

นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ)
(เป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่กำ�หนด
ในหนังสือรับรอง)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

73 •	ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง
Cornell University, USA
•	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
University of Auckland,
New Zealand
•	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
Victoria University of Wellington,
New Zealand
• IT Security Trend Update
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber
Resilience
• ESG and Sustainable Banking
Development, including
response to the Covid-19
situation
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of
the Chairman Program (IOD)
75 •	ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
81 •	ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
69 •	ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
•	ประกาศนียบัตร “นายเรือ”
(เรือเดินต่างประเทศ)
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
(%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

-

ไม่มี

7.36

เป็นบิดา
นายทวินโชค
ตันธุวนิตย์

-

ไม่มี

-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน (เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ)
ช่วงเวลา

2549 - 2556

ตำ�แหน่ง

กรรมการและ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2556 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

2523 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

2546 - เม.ย. 2553 กรรมการบริหาร
พ.ค. 2553 - มี.ค. 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2546 - ส.ค. 2557

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

บมจ. อาร์ ซี แอล/
ขนส่งทางทะเล

กลุ่ม
บริษัท
อาร์ ซี แอล/
ขนส่งทางทะเล

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่ม
(ปฏิบัติการ)
บริษัท อาร์ ซี แอล/
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ ขนส่งทางทะเล
ผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายชาลี ชู
63 •	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers
กรรมการและรองกรรมการ
University, New Jersey
ผู้จัดการ (ธุรกิจและ
สหรัฐอเมริกา
โลจิสติคส์กลุ่ม)
•	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
National Cheng Kung University
ไต้หวัน
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (IOD)
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
39 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการ
กรรมการและผู้อำ�นวยการ
แพทย์วิทยาศาสตร์
อาวุโส(งานภูมิภาค, ปฏิบัติ
Fachhochschule Aachen Julich,
การ, ธุรกิจ)
Germany
•	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Fachhochschule Aachen Julich,
Germany

นางสาวนาถฤดี
57 •	ปริญญาโท บัญชี
รุ่งเรืองผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองกรรมการผู้จัดการ
•	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม
(บัญชีและการเงินกลุ่ม และ
อันดับ 1)
สารสนเทศกลุ่ม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	ปริญญาตรี นิติศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสุพร อำ�นวยพรรณ
57 •	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
(หัวหน้าบริหารทรัพยากร
•	ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร
มนุษย์ และพัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กลุ่ม, งานธุรการ,การจัดการ
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
กระบวนการธุรกิจและ
	ราชอาณาจักร (วปอ)
เลขานุการบริษัท)
• หลักสูตรการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงชั้นสูง
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Company
Secretary Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร Company
Reporting Program (IOD)
• ผ่านการอบรมหลักสูตร
Board Reporting Program (IOD)
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์ 47 • ปริญญาโท สาขาวิทยาการ
ผู้อำ�นวยการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัส
(เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม)
สัมชัญ

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุน้ ทางครอบครัว
(%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

-

0.33

-

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน (เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ)
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

บริษทั / ประเภทธุรกิจ

ก.ย. 2551 - มิ.ย. 2554 ผู้อำ�นวยการ (ภูมิภาคจีน)
กลุ่ม
ก.ค. 2554 - ก.ค. 2555 ผู้อำ�นวยการอาวุโส (ธุรกิจ) บริษัท อาร์ ซี แอล /
ส.ค. 2555 -มี.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัดการ
ขนส่งทางทะเล
(ธุรกิจ)
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ (ธุรกิจ)

เป็นบุตรชาย มิ.ย. 2558 - พ.ย. 2561 ผู้จัดการทั่วไป
บมจ. อาร์ ซี แอล /
นายสุเมธ ตันธุ
ฝ่ายการตลาด
ขนส่งทางทะเล
วนิตย์
ธ.ค. 2561 - ก.ค. 2562 ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส
(งานภูมิภาคและ
พัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
ส.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2563 ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ ส(งาน
ภูมิ ภาค ปฏิ บั ติ การ และ
พัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
4 มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. กรรมการและผู้อำ�นวยการ
2563
อาวุโส (งานภูมิภาค ปฏิบัติ
การ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
1 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำ�นวยการ
อาวุโส (งานภูมิภาค, ปฏิบัติ
การ, ธุรกิจ)
ไม่มี

ก.ย. 2558 - มิ.ย. 2560 ผู้อำ�นวยการอาวุโส
(บัญชีและการเงิน)

บมจ.อาร์ ซี แอล /
ขนส่งทางทะเล

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชีและการเงินกลุ่ม
และสารสนเทศกลุ่ม)
-

ไม่มี

-

ไม่มี

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มิ.ย. 2558 - 31 มี.ค 2563 ผู้อำ�นวยการอาวุโส (บริหาร บมจ. อาร์ ซี แอล /
ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มและ
ขนส่งทางทะเล
การจัดการกระบวนการ
ธุรกิจ)
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
1 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการอาวุโส
(หัวหน้าบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และพัฒนาองค์กร
กลุ่ม, งานธุรการ,การ
จัดการกระบวนการธุรกิจ
และเลขานุการบริษัท)

2554 - มิ.ย. 2560

ผู้จัดการทั่วไป
บมจ.อาร์ ซี แอล /
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนส่งทางทะเล
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศกลุ่ม)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทร่วมทุนของผู้บริหาร

กััว ฮอค เอง

สุุเทพ ตระนัันทสิิน

อมรศัักดิ์์� นพรััมภา

วิิเศษ จููภิิบาล

อาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม

ชาลีี ชูู

ทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์

นาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล

สุุพร อำำ�นวยพรรณ

ฉััตรกมล พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์

บริิิ�ษััั�ท อาร์์ ซีีี� แอล จำำ�กััั�ด (มหาชน)

นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์

ชื่อบริษัท

ผู้บริหาร

ดร.จำำ�ลอง อติิกุุล

กรรมการ

X

//

//

//

/

/

/

//

//

-

-

-

บริษัทย่อย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RCL Investment Pte. Ltd.
Regional Container Lines Pte. Ltd.
RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
Regional Container Lines (H.K.) Limited
Asian Bulk Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
RCL Logistics Co., Ltd.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
RCL Feeders Phils., Inc.
RCL (Vietnam) Co., Ltd.
Regional Logistics Co., Ltd.
RCL (Myanmar) Company Limited

-

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

/
X
X
-

//
//
/
/
/
/
-

-

-

-

//
/
X
X
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

-

-

-

/
/
-

-

/
-

-

-

-

/
-

-

-

-

-

-

-

-

/
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X
/

/
/

/
/

-

-

บริษัทร่วม

1. TIPS Co., Ltd.
2. Pu Chao Container Terminal Co., Ltd.
3. N-Square RCL Logistics Co., Ltd.

-

/
-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. Jurong Districentre Pte. Ltd.
2. NH Prosperity Co., Ltd.

-

-

บริษัทร่วมทุน

1. RCL Agencies (India) Private Limited
2. RCL Agencies East India Private Limited
หมายเหตุุ :

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริิหาร

-

-
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

กองเรือ อาร์ ซี แอล 2563
เรือที่ใช้ดำ�เนินงานและเป็นเจ้าของ
Name

Ati Bhum
Danu Bhum
Intra Bhum
Isara Bhum
Itha Bhum
Jaru Bhum
Jitra Bhum
Kama Bhum
Khuna Bhum
Kiti Bhum
Lalit Bhum
Lila Bhum
Makha Bhum
Mathu Bhum
Methi Bhum
Mitra Bhum
Nanta Bhum
Nawata Bhum
(Resourceful)
Nithi Bhum
Ora Bhum
Otana Bhum
Panja Bhum
Pira Bhum
Racha Bhum
Ratha Bhum
Sattha Bhum
Siri Bhum
Supa Bhum
Uru Bhum
Vira Bhum
Wana Bhum
Xetha Bhum
Xutra Bhum
Yantra Bhum

Flag

Year
Built

Shipyard

Cargo
Deadweight Designed
Capacity Age Gear

Thai
S'pore
Thai
S'pore
Thai
Thai
S'pore
S'pore
Thai
S'pore
Thai
S'pore
Thai
S'pore
S'pore
S'pore
Thai
S'pore

2018
1996
2013
2008
1996
2018
1997
1997
2018
1997
2019
1997
2019
1990
2001
2007
1990
2008

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

4,827
13,825
13,021
12,475
21,813
20,026
21,813
21,813
19,981
10,908
19,779
10,908
19,925
15,152
11,655
13,760
15,161
13,760

388
993
958
1,088
1,324
1,668
1,324
1,324
1,668
865
1,668
865
1,668
1,036
928
1,108
1,036
1,108

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

2x40
2x40
2x40
2x40
2x40
-

S'pore
S'pore
S'pore
S'pore
S'pore
S'pore
Thai
S'pore
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
S'pore
Thai
S'pore

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

Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd
Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
TOTAL OWN CAPACITY 45,071 TEUs
Total 34 vessel with the average age of 16 years

11,655
8,006
13,760
13,760
7,988
38,968
8,018
38,948
13,017
8,016
31,805
31,805
30,832
15,301
30,832
15,346

928
628
1,022
1,022
628
2,732
628
2,732
958
628
2,598
2,598
2,378
1,098
2,378
1,098

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

2x36
2x36
2x36
2x36
2x40
2x40
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

เรือที่เช่ามาดำ�เนินงานระยะยาว
Name

Flag

Year
Built

CHANA BHUM
KOBE
MTT SENARI
RATANA THIDA
SOUL OF LUCK
TEERA BHUM
THANA BHUM
VERMONT
TRADER
ZANTE

S'pore
Liberia
Malaysia
Thai
Panama
S'pore
S'pore
Malta

1996
2000
2020
1996
1997
2005
2005
2004

Cargo
Deadweight Designed
Capacity Age Gear

Shipyard

Singapore Shipbuilding & Engineering
Hyundai Heavy Industries Co, Busan, Korea
Hyundai Merchant marine Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan
Hanjin Heavy Industries Co, Ltd
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Hanjin Heavy Industries Co, Busan, Korea

Liberia 2002 Imabari , Japan

13,825
81,594
15,356
18,196
21,520
24,279
24,279
67,677

993
6,640
1,162
1,094
1,648
1,858
1,858
4,992

24 2x40
20
0
24
23
15
15
16
-

67,164

5,908

18

RCL FLEET CAPACITY 71,244 TEUs
No of Vsls

Owned
Chartered
No of Vsls Operating

34
9
43

Capacity Teus

%

45,071
26,153
71,224

63%
37%
100%

-
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา
ของบริษัทฯ
กำ�เนิด อาร์ ซี แอล
2523 : 	ก่่อตั้้�งโดย บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด

ปีแห่งการบุกเบิก และก้าวสู่ความเป็นบริษัทของบุคคลทั่วไป
2524 :	ซื้้�อเรืือลำำ�แรกชื่่�อ เรืือศิิริิภููมิิ เพื่่�อใช้้บริิการในเส้้นทางกรุุงเทพฯ-สิิงคโปร์์
2531 : เข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		 เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 55 ล้้านบาท เป็็น 70 ล้้านบาท
2536 : แปลงสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน จำำ�กััด และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 221 ล้้านบาท

การดำ�เนินงานระดับภูมิภาค
2532 : 	จััดตั้้�งบริิษััทอาร์์ ซีี แอล อิินเวสเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด เพื่่�อเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 50 ในกลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ใน
สิิงคโปร์์ (ต่่อมาในปีี 2534 ได้้ถืือหุ้้�นร้้อยละ 51 ทำำ�ให้้บริิษััทเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่) เพื่่�อขยายเครืือข่่ายบริิการ
เข้้าไปในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 70 ล้้านบาท เป็็น 84 ล้้านบาท

ปีแห่งการขยายธุรกิจและโครงสร้าง 2533 - 2537
: 	รัับมอบเรืือต่่อสร้้างใหม่่รุ่่�นแรกจำำ�นวน 2 ลำำ� คืือเรืือมหาภููมิิ และ เรืือนัันทภููมิิ จากเกาหลีี
: ลงทุุนซื้้�อกิิจการร้้อยละ 20 ในบริิษััท ทีี ไอ พีี เอส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจการที่่�ท่่าเรืือแหลมฉบััง และซื้้�อ
กิิจการร้้อยละ 70 ในบริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ (ฮ่่องกง) จำำ�กััด ในฮ่่องกงและบริิษััทย่่อย
: 	ซื้้�อหุ้้�นที่่�เหลืือร้้อยละ 49 ในกลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ในสิิงคโปร์์ ทำำ�ให้้บริิษััทเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
: 	ซื้้�อกิิจการร้้อยละ 20 ในบริิษััท เอ็็น เอช พรอสเพอริิตี้้� จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกิิจการลานพัักตู้้� คอนเทนเนอร์์
และคลัังสิินค้้าทััณฑ์์บน
: 	ซื้้�อหุ้้�นที่่�เหลืืออีีกร้้อยละ 30 ในบริิษััทริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ (ฮ่่องกง) จำำ�กััด และบริิษััทย่่อย ทำำ�ให้้บริิษััท
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100

ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
: 	รัับมอบเรืือต่่อใหม่่จำำ�นวน 9 ลำำ�จากญี่่�ปุ่่�นและสิิงคโปร์์
: 	ซื้้�อที่่�ดิินและอาคารสำำ�นัักงานสููง 12 ชั้้�นในสิิงคโปร์์ เพื่่�อใช้้เป็็นศููนย์์ปฏิิบััติิการของกลุ่่�ม อาร์์ ซีี แอล
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 221 ล้้านบาท เป็็น 663 ล้้านบาท
: 	ร่่วมลงทุุนกัับบริิษััท มิิตซุุย โอ.เอส.เค.ไลนส์์ จำำ�กััด จััดตั้้�งบริิษััทเดิินเรืือขนส่่งสิินค้้าประเภทเทกอง
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ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 - 2547
: เริ่่�มระบบการให้้บริิการ การค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ชื่่�อว่่า “ภููมิิเน็็ต”
: ขยายเครืือข่่ายบริิการเข้้าไปในเอเชีียตะวัันตก และตะวัันออกกลาง
: 	จััดตั้้�ง บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง จำำ�กััด ที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเยนซี่่� (เอ็็ม) จำำ�กััด
และบริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ (เอ็็ม) จำำ�กััด ที่่�มาเลเซีีย และ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
ที่่�ประเทศไทย
: บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 1.6 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ ในการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา 5 แห่่งที่่�เมืืองซิิงเตา เทีียนจิิน เซีียเมิิน กวางโจว และเซิ่่�นเจิ้้�น
เพื่่�อขยายธุุรกิิจในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีนตอนเหนืือและตอนใต้้

ปีแห่งการลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทย่อย 2548 - 2553
: 	รัับมอบเรืือใหม่่จำำ�นวน 13 ลำำ�จากอู่่�ต่่อเรืือในประเทศญี่่�ปุ่่�น จีีนและโปแลนด์์
: เข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ ฟิิลส์์ อิิงค์์ ในประเทศฟิิลิิปปิินส์์
: 	จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย ริิจิิแนล เมอร์์เชอนส์์ มาริิไทม์์ จำำ�กััด ในประเทศฮ่่องกง และ บริิษััท ริิจิิแนล เมอร์์เชอนส์์
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เฟรท ฟอร์์เวอร์์ดดิ้้�ง จำำ�กััด ในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ 80 ทั้้�งสอง
บริิษััท เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจและบริิการโลจิิสติิคส์์ เข้้าไปในภููมิิภาคเอเซีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
: 	จััดตั้้�งบริิษััทร่่วม อาร์์ ซีี แอล (เวีียดนาม) จำำ�กััด ประเทศเวีียดนาม โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ 49 เพื่่�อรองรัับการขยาย
ธุุรกิิจและบริิการโลจิิสติิคส์์ในอิินโดจีีน
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนในบริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ (ฮ่่องกง) จำำ�กััด ในฮ่่องกง ซึ่่�งบริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ
100 เป็็น 20 ล้้านเหรีียญฮ่่องกง และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด ประเทศไทย ซึ่่�ง
บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เป็็น 5 ล้้านบาท
: 	ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ออสเตรเลีีย พีีทีีวาย จำำ�กััด เพื่่�อควบคุุมการประกอบธุุรกิิจตััวแทนเรืือ
ในออสเตรเลีีย
: 	จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย อาร์์ ซีี แอล เกาหลีี โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ 85 และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 340 ล้้านวอน เป็็น 400
ล้้านวอน โดยถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ในปีี 2550 เพื่่�อขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มฯ ในประเทศเกาหลีี
: 	จััดตั้้ง� บริิษัทั ร่่วม พีีทีี เดราห์์ อิินดาห์์ ชิิปปิ้้ง� โดยถืือหุ้้น� ร้้อยละ 49 เพื่่อ� ขยายธุุรกิจิ ของกลุ่่�มฯ ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
: บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน เป็็น 1.72 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ ในการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานสาขาที่่� 6 ที่่�เมืืองนิิงโบ เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจในประเทศสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
: เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยในประเทศสาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยบริิษััทอาร์์ ซีี แอล
ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี ประเทศสิิงคโปร์์ (บริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100) เข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ในบริิษััท
ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง จำำ�กััด
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: บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ ชิิปปิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงานที่่�เซี่่�ยงไฮ้้ เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน เป็็น 1.84 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ ในการจััดตั้้�งสำำ�นัักงานสาขาที่่� 7 ที่่�เมืืองโฟชาน เพื่่�อขยายการดำำ�เนิินธุุรกิิจในบริิเวณสามเหลี่่�ยม
ปากแม่่น้ำำ��เพิิร์์ล สาธารณรััฐประชาชนจีีน
: เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างการถืือหุ้้�นในกลุ่่�มจากถืือหุ้้�นทางตรงร้้อยละ 85 เป็็นร้้อยละ 100 ในบริิษััท ริิจิิแนล
คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปร์์ และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 24 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ เป็็น 51.95 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปร์์ จาก 12.2
ล้้านเหรีียญสหรััฐ เป็็น 32.7 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 663 ล้้านบาท เป็็น 828.7 ล้้านบาท
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนในบริิษััทริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปร์์ จาก
51.95 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เป็็น 91.95 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อความแข็็งแกร่่งทางการเงิินเพื่่�อประสิิทธิิภาพ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยรวมของกลุ่่�มฯ
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปร์์ จาก
32.7 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เป็็น 138.55 ล้้านเหรีียญสหรััฐ เพื่่�อประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยรวมของกลุ่่�มฯ
: เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเยนซี่่� (เอ็็ม) เอสดีีเอน บีีเอชดีี ประเทศมาเลเซีีย (ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100
โดยบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด) จาก 200,000 ริิงกิิตมาเลเซีีย เป็็น 500,000 ริิงกิิตมาเลเซีีย
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มฯ ในประเทศมาเลเซีีย

ปีแห่งการควบรวมและการพัฒนาระบบ 2554 - 2557
: 	รัับมอบเรืือศิิริิภููมิิ เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2556 และเรืืออิินทราภููมิิ เมื่่�อวัันที่่� 30 พฤษภาคม 2556
: ได้้รัับการต่่ออายุุใบอนุุญาตการลงทุุนในประเทศเวีียดนามภายใต้้การร่่วมทุุนกัับบริิษััทอาร์์ ซีี แอล (เวีียดนาม)
จำำ�กััด
: 	การควบรวมและปรัับขนาดองค์์กรเพื่่�อปรุุงประสิิทธิิภาพการบริิการด้้วยการสลายบริิษััทอาร์์ ซีี แอล (เกาหลีี)
จำำ�กััด รวมถึึงการยุุบสาขาฟรีีเมนเทลในปีี 2555 และสาขาเสมารัังในปีี 2556
: เริ่่ม� ติิดตั้้ง� ระบบ อีีซีดีี ไี อเอส ซึ่่ง� เป็็นช่่วยให้้การเดิินเรืือในทะเลง่่ายขึ้้น� และพััฒนาด้้านความปลอดภััยขึ้้น� อย่่างเป็็น
รููปธรรม ปััจจุุบัันนี้้�กองเรืือของบริิษััทอาร์์ ซีี แอล ได้้รัับการติิดตั้้�งระบบ อีีซีีดีีไอเอส เสร็็จสมบููรณ์์แล้้ว 27%
: 	ประมาณ 27% ของเรืือในกลุ่่�มบริิษััท ได้้ผ่่านการรัับรองและได้้รัับการจััดลำำ�ดัับชั้้�นเอกสารรัับรองบีี เอ็็ม ดัับบลิิว
ซึ่่�งเป็็นชุุดมาตราฐานทางเทคนิิคและเป็็นข้้อกำำ�หนดสำำ�หรัับการควบคุุมและการจััดการน้ำำ��และตะกอนจาก
อัับเฉาเรืือ
: 	กำำ�หนดคุุณค่่าองค์์กร 5 ข้้อ ได้้แก่่ (1) มีีคุุณธรรม (2) มุ่่�งผลลััพธ์์ (3) ใส่่ใจลููกค้้า (4) ทำำ�งานเป็็นทีีม และ (5)
รัับผิิดชอบในงาน ซึ่่�งพยายามผลัักดัันการประเมิินผลงานของพนัักงานโดยอาศััยเป้้าประสงค์์และวััตถุุประสงค์์
เป็็นหลััก
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: 	ส่่วนโปรแกรมเสริิมดอลฟิิน อีีซี่่� โหลดลิิสต์์ ได้้เปิิดใช้้งานในระบบดอลฟิิน แคริิเออร์์เป็็นผลสำำ�เร็็จในปีี 2554
โปรแกรมเสริิมนี้้เ� ปิิดใช้้งานในกลุ่่�มอาร์์ ซีี แอล ทุุกประเทศ ช่่วยให้้การใช้้งานระบบง่่ายขึ้้น� และประสานการทำำ�งาน
ร่่วมกัันของส่่วนโปรแกรมอื่่�นๆ ให้้ดีีขึ้้�น เป็็นผลให้้กลุ่่�มปฏิิบััติิการสามารถปฏิิบััติิงานเกี่่�ยวกัับการขนถ่่ายตู้้�สิินค้้า
ได้้รวดเร็็วและแม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น
: 	ระบบดอลฟิิน เอส เอ พีี ซึ่่�งเป็็นระบบทางการเงิิน ได้้เปิิดใช้้งานเป็็นผลสำำ�เร็็จในปีี 2554 และดำำ�เนิินการเพื่่�อนำำ�
ระบบไปใช้้งานในเครืือข่่ายของบริิษััทเป็็นระยะ

ปีของการพัฒนาระบบ 2558
: ในปีี 2558 กลุ่่�มฯ ได้้พััฒนาต่่อยอดระบบ SAP อย่่างต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับบริิษััทย่่อย อีีกทั้้�ง ทำำ�การเพิ่่�มศัักยภาพ
ระบบ SAP เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของบริิษััทย่่อยให้้ประสานงานกัับหน่่วยงานราชการได้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งระบบ SAP เป็็นระบบที่่�มุ่่�งเน้้นการทำำ�งานกัับหน่่วยงานในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เช่่น
ระบบทางบััญชีีงานราชการสาธารณรััฐประชาชนจีีน การติิดตั้้ง� ระบบ SAP ช่่วยให้้ความผิิดพลาดในการส่่งข้้อมููล
ลดน้้อยลง ซึ่่�งข้้อมููลและความต้้องการขึ้้�นอยู่่�กัับการตััดสิินใจของหน่่วยงานในพื้้�นที่่�นั้้�น

ปีแห่งรางวัลของความสำ�เร็จและเพิ่มเส้นทางการบริการใหม่ปี 2559
: 	รางวััลยอดเยี่่ย� มกลุ่่�มบริิษัทั ธุุรกิจิ ขนส่่งตู้้ค� อนเทนเนอร์์ขนาดย่่อมและขนาดกลาง โดยสภาผู้้ส่� ง่ สิินค้้าทางเรืือแห่่ง
ประเทศไทย (TNSC)
: 	ประสานความร่่วมมืือในเส้้นทางการบริิการใหม่่ในภููมิิภาคเหนืือและกลางของประเทศจีีน ไปยัังประเทศเวีียดนาม
และประเทศไทย
: เปิิดบริิการการขนส่่งทางเรืือจากประเทศจีีนตอนใต้้ ไปยัังประเทศพม่่าเป็็นรายแรก
: เพิ่่�มความถี่่�ในการบริิการจากภููมิิภาคตะวัันออก ไปยัังเมืืองต่่างๆ ในประเทศอิินเดีีย และตะวัันออกกลาง

ปีแห่งการขยายการบริการ การวางแนวทางธุรกิจ และการวางโครงสร้างทางธุรกิจปี 2560
: 	การบริิการและสั่่�งซื้้�อเรืือใหม่่
: เปิิดเส้้นทางการบริิการใหม่่จากประเทศจีีน ไปยัังประเทศปากีีสถาน และตะวัันออก
: เปิิดเส้้นทางการบริิการใหม่่ที่่�ประเทศจีีนตอนใต้้ ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และสงขลา
: เปิิดเส้้นทางการบริิการที่่�สองที่่�ช่่องแคบมะละกา ไปยัังเมืืองเบลาวััน และ ปีีนััง
: 	สั่่�งต่่อเรืือใหม่่โดยออกแบบเรืือตามขนาดที่่�เหมาะสมกัับการบริิการของบริิษััทจำำ�นวน 3 ลำำ�

การวางแนวทางธุรกิจ
: 	ตั้้�งบริิษััทร่่วมค้้าที่่�มุุมไบ ประเทศอิินเดีีย
: ยกเลิิกบริิษััทย่่อย 3 บริิษััท
		 1. Regional Merchants Maritime Limited ที่่�ฮ่่องกง
		 2. Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ที่่�ประเทศจีีน
		 3. RCL Holding Ltd. ที่่�สิิงคโปร์์
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการควบคุมดูแลกิจการ
• ใช้้ระบบ Cloud เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของ IT Infrastructure
• 	การประยุุกต์์การวิิเคราะห์์ Big Data เพื่่�อติิดตามดููแลผลงานของบริิษััทฯ
• ใช้้ระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอีีเล็็คทรอนิิค (ePMS) เพื่่�อตรวจสอบผลงานและประเมิินผลการทำำ�งาน
ด้้วยความโปร่่งใส
• ทบทวนกฎระเบีียบและการควบคุุมดููแลกิิจการธรรมาภิิบาล

ปีแห่งการปรับปรุงต่อเนื่อง ปี 2561 - 2562
ปีี 2561

: 	ส่่งมอบเรืือ 2 ลำำ�ขนาด 1668 teu คืือ เรืือ “จารุุภููมิิ” และ เรืือ “คุุณาภููมิิ” จากทั้้�งหมดที่่�สั่่�งต่่อไว้้ 4 ลำำ�
: ให้้บริิการ Feeder เพิ่่�มที่่� Colombo Hub เมื่่อ� เดืือนมกราคม ปีี 2561 ในเส้้นทางระหว่่าง Colombo และ Tuticorin
ประเทศอิินเดีีย
: เพิ่่�มการตลาดให้้มีีความแข็็งแกร่่งขึ้้�น โดยจััดตั้้�งสำำ�นัักงานของบริิษััทฯ เองในประเทศเมีียนมาร์์ และเริ่่�มดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจด้้านโลจิิสติิกส์์ในประเทศจีีนเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้ลููกค้้า
: 	พััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศถืือเป็็นกุุญแจสำำ�คััญของธุุรกิิจ
บริิษััทฯ โดย:
		 - สร้้างระบบ Pricing และพััฒนาฟัังก์์ก์์ชั่่�นเกี่่�ยวกัับต้้นทุุน เพื่่�อการตััดสิินใจที่่�ดีีและรวดเร็็วขึ้้�นของธุุรกิิจ
		 - 	จััดหาเทคโนโลยีีใหม่่ - ระบบ Robotics เพื่่อ� ทำำ�งานที่่มี� กร
ี ะบวนการและขั้้น� ตอนซ้ำำ�� ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่ง� ขึ้้น�
: 	พััฒนาเว็็บไซต์์ RCL ให้้ทัันสมััยเพื่่�อการสื่่�อสารกัับลููกค้้า
: เน้้นการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน และปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร
ปีี 2562-2563
: 	จััดตั้้�งสำำ�นัักงานของบริิษััทฯ ที่่�เมืืองเจนไน ประเทศอิินเดีีย
: 	ปรัับปรุุงเส้้นทางบริิการให้้ทั่่�วถึึงและปรัับภาพลัักษณ์์ขององค์์การ รวมถึึงเพิ่่�มท่่าเรืือในการให้้บริิการ ได้้แก่่ Thai
Sugar Terminal, Nansha, Calcutta, Kattupalli และ Dongguan โดยร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
: 	ส่่งมอบเรืืออีีก 2 ลำำ� ขนาด1668 teu ที่่�เหลืือ คืือ เรืือ “ลลิิตภููมิิ” และ เรืือ “มาฆะภููมิิ ในเดืือนกรกฎาคมและ
สิิงหาคมตามลำำ�ดัับ
: 	ดำำ�เนิินการติิดตั้้�ง scrubber โดยเริ่่�มติิดตั้้�งให้้กัับ เรืือ Sattha Bhum และ เรืือ Racha Bhum ในช่่วงครึ่่�งหลััง
ของปีี 2562
: ฉลองครบรอบ 40 ปีีของ RCL
: 	การใช้้เทคโนโลยีีการพิิสููจน์์ตััวตนแบบใหม่่เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยของข้้อมููลจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
: 	นำำ�แผน Adoption Business Continuity (BCP) มาปรัับใช้้เพื่่�อรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท

Regional Container
Lines Public Company
Limited

RCL Investment Pte
Ltd.

ถือหุ้นร้อยละ
2563

2562

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และดำ�เนินการ

-

-

ไทย

100

100

สิิงคโปร์์

RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิิงคโปร์์

Regional Container
Lines Pte Ltd.

100

100

สิิงคโปร์์

RCL
Shipmanagement
Pte Ltd.

100

Regional Container
Lines (H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่่องกง

Regional Container
Lines Shipping
Co., Ltd.

100

100

จีีน

RCL Logistics Co.,
Ltd.

100

100

100

สิิงคโปร์์

ไทย

กิจกรรมหลัก

ดำำ�เนิินกิิจการเดิินเรืือ,
เป็็นเจ้้าของเรืือ,
กิิจกรรมอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� ว
กัับการเดิินเรืือ และ
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น

สถานที่ติดต่อ

30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/35 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,
Thailand
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
Singapore 089057

Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น, 11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
ดำำ�เนิินกิิจการเดิินเรืือ Singapore 089057
และรัับรวบรวมสิินค้้า
จากผู้้�ส่่งออกรายย่่อย Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760
เจ้้าของและดำำ�เนิิน 11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza,
กิิจการเดิินเรืือ
Singapore 089057

จััดการกองเรืือ

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

Tel (65) 6220 0388, 6221 7488
Fax (65) 6221 9727
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น, 11th Fl. No.9 Des Voeux Road West,
ตััวแทนเดิินเรืือและ Hong Kong
การให้้บริิการการ
ขนส่่งและจััดการ
Tel (852) 2526 3318
เกี่่�ยวกัับสิินค้้า
Fax (852) 2537 5463
ตััวแทนเดิินเรืือและ Room 2601-2603, Harbour Ring
นายหน้้า
Plaza, No.18, Xi Zang Middle Road,
Shanghai, China

บริิการโลจิิสติิคส์์

Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
14th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/18 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,
Thailand
Tel (662) 296 1284-6
Fax (662) 296 1279
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ชื่อบริษัท

RCL Agencies (M)
Sdn Bhd

RCL Feeders Phils.,
Inc.

RCL Agencies
(India) Private
Limited

ถือหุ้นร้อยละ
2563

2562

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และดำ�เนินการ

100

100

มาเลเซีีย

100

55

RCL Agencies
East India Private
Limited

55

Asian Bulk Shipping
Co., Ltd.

51

RCL (Vietnam) Co.,
Ltd.

Pu Chao Container
Terminal Co., Ltd

N-Square RCL
Logistics Co., Ltd.

80

49

40

100

55

55

51

80

49

-

ฟิิลิิปปิินส์์

อิินเดีีย

อิินเดีีย

ไทย

เวีียดนาม

ไทย

ไทย

กิจกรรมหลัก

ตััวแทนเดิินเรืือ

ตััวแทนเดิินเรืือ

ตััวแทนเดิินเรืือ

ตััวแทนเดิินเรืือ

สถานที่ติดต่อ

Suite 6.02, Level 6 IMS 2,
88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan,
41300 Klang Selangor, Malaysia
Tel (603) 33422722
Fax (603) 33422871
10th Fl, BPI-Philam Life Makati,
6811 Ayala Avenue, Makati City,
Philippines
Tel (632) 815 3187
Fax (632) 815 2102
608 - 611 A Wing, 6th Floor, Dynasty
Business Park Commercial Premises
Co-Operative Society Ltd, Andheri
Kurla Road, Andheri East, Mumbai
400059 India
Tel (9122) 4946000
No. 40, 1st Floor, Rajaji Salai,
Chennai - 600001, India

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

ตััวแทนเดิินเรืือ

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

Tel (84-28) 38181522
Fax (84-28) 38181523
รัับจ้้างบริิหารท่่าเรืือ 30th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
เพื่่�อขนถ่่ายสิินค้้า 127/35 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,
Thailand

คลัังสิินค้้าและ
ศููนย์์กระจายสิินค้้า
สำำ�หรัับธุุรกิิจ
อีีคอมเมิิร์์ซ

Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
876 Lasalle Road, Bangna-Tai,
Bangna, Bangkok, Thailand
Tel (662) 398 0162-3
Fax (662) 398 9730
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ชื่อบริษัท

TIPS Co., Ltd.

ถือหุ้นร้อยละ
2563

2562

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
และดำ�เนินการ

22.22

22.22

ไทย

Jurong Districentre
Pte Ltd.

15

15

สิิงคโปร์์

NH Prosperity Co.,
Ltd.

4.28

4.28

ไทย

Regional Logistics
Co., Ltd.

RCL (Myanmar)
Company Limited

100

65

100

65

จีีน

เมีียนมาร์์

กิจกรรมหลัก

บริิหารท่่าเรืือ

สถานที่ติดต่อ

29th Fl. Panjathani Tower Bldg.,
127/34 Ratchadapisek Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok,
Thailand

Tel 66 38 408 400
Fax 66 38 408 433
บริิการคลัังสิินค้้าให้้ 38 Tanjong Penjuru, CWT Logistics
เช่่าและบริิการลาน Hub 1, Singapore 609039
พัักตู้้�คอนเทนเนอร์์
Tel (65) 62626888
Fax (65) 62612373
บริิการลานพัักตู้้�
109 Moo 6 Bangkok-Chonburi
คอนเทนเนอร์์และ Inter-City Motorway, Tubyao,
คลัังสิินค้้า
Ladkrabang, Bangkok, Thailand

บริิการโลจิิสติิคส์์

Tel (662) 737 4560-79
Fax (662) 737 4550-1
Room 2604, Harbour Ring Plaza,
No.18, Xi Zang Middle Road,
Shanghai, China

ตััวแทนเดิินเรืือ

Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
#11-01, No. 422/426, Corner of
Strand Road and Botahtaung Pagoda
Road, Botahtaung Township, Yangon,
Myanmar
Tel (95-1)202065/(95-1)-202067/
(95-1)202103
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สำ�นักงานและตัวแทน
อาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
ประเทศ

บาห์์เรน
บัังกลาเทศ
กััมพููชา
จีีน

ฮ่่องกง
อิินเดีีย

เมือง

Al Adiiyah
Capital
Govemorate
จิิตตะกอง

ชื่อบริษัท

Alsharif Group W.L.L

Integrated Transportation Services Limited
(ITSL)
พนมเปญ
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
เมืืองพระสีีหนุุ Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
ชิิงเต่่า
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
เทีียนจิิน
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
ฝางเฉิิง
China Ocean Shipping Agency Fangcheng
กวางโจว
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
เซิินเจิ้้�น
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
เซี่่�ยเหมิิน
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
หนิิงปััว
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
เหวิินโจว
Wenzhou Zheyuan Shipping Agency Co. Ltd.
จ้้าปู่่�
Jiaxing Xinggang International Shipping
Agency Co. Ltd.
เซี่่�ยงไฮ้้
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
ต้้าเหลีียน
China Marine Shipping Agency Liaoning
Co., Ltd
ฮ่่องกง
Regional Container Lines (H.K.) Limited
เจนไน
RCL Agencies East India Pvt.Ltd
บัังคาลอร์์
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
ไฮเดอราบาด Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
ฮััลเดีีย
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd
พาราดิิพ
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
ทุุติิโคริิน
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
โคชิิน
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
โกลกาตา
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
ไวแซค
Chakiat Shipping Services Pvt Ltd.
คริิชนาพาทนััม Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
มุุมไบ
RCL Agencies (India) Pvt. Ltd.
นิิวเดลีี
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.
ลููเธีียนา
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.
อััห์์มดาบาด
ชััยปุุระ
วาโดดารา
ฮาซีีรา
พิิพาวััพ
ราชโกฎิิ

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

มุุนดรา

Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

(00973) 1751 5050

(00973) 1751 5051

(880) 31 713 147-8

(880) 31 710 847

(855-23) 880 241/ 242
(855-34) 933 748
(86532) 8668 5577
(86-22) 2317 4001
(86770) 282 2556
(8620) 8363 3236
(86755) 2518 1150
(86592) 239 8011
(86574) 2787 2828
(86577) 8893 8605
(86573) 83998989

(855-23) 885 706/ 607
(855-34) 933 749
(86532) 8668 1966 / 1977
(86-22) 2317 4010
(86770) 610 2204
(8620) 8363 4004
(86592) 239 8001 / 8002
(86574) 2786 2523
(86577) 8893 8618
(86573) 83698669

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

(86-21) 6132 4500
(86-411) 8280 3858

(852) 2526 3318
(91 44) 4019 1600
(91 80) 2558 2096
(91 40) 4904 5678
(9133) 6615 2900
(9106722) 221101
(91 461) 425 2680
(91 484) 266 6166
(91 33) 6615 2900
(91 891) 454 6444
(91 861)237 7043
(91 22) 4942 6000 / 6002
(91 11) 46109000
(91 161) 505 5480/
84480/84
(91 79) 66226622
(91 141) 2221 061 /71/81
(91 265) 6626 116 /6161
(91 261) 234 0028 / 29
(91 2794) 286 327
(91 281) 257 6603/257
6604
(91 2838) 259 146 /41/42

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

รายงานประจำ�ปี 2563 27
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประเทศ

อิินโดนีีเซีีย

เมือง

ชื่อบริษัท

เบอร์แฟกซ์

จาการ์์ตา
PT Bhum Mulia Prima
เมดาน/เบลาวััน PT Bintika Bangunusa

(6221) 521 4808
(6261) 845 5883

ซููราบายา
ปาเล็็มบััง
อุุม การ์์ซาร์์
โซล
ปููซาน
ซาฟััด

(6231) 535 2609
(62-711) 716 380
(964) 780102 2323
(822) 36710634
(8251) 468 2937
(965) 2573 3870

(822) 36710642
(8251) 468 6791
(965) 25733864

(607) 352 2388

(607) 352 1288

(604) 370 2666
(603) 3342 2722
(960) 330 0616
(95) 1202 067/ 065/103
(968) 2470 2744
(968) 2470 2744
(9221) 111111862
(6332) 420 2365
(6382) 321 7139
(6383) 552 1779

(604) 370 2233
(603) 3342 2871
(960)301 1999
(968) 2470 1748
(968) 2470 1748
(9221) 3514 7951
(6332) 420 2366
(6382) 321 7138
-

(632) 815 3187
(9663) 835 2222
(65) 6220 0388
(9411) 772 9563/
564/558/559
(8862) 2547 1786
(8862) 2547 1786
(8864) 2327 0593
(662) 296 1096

(632) 815 2102
(9663) 835 1222
(65) 6221 9760
(9411) 772 9556

(662) 295 3737

(662) 296 1001

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

(6638) 330 730
(6674) 232 345
(9714) 355 6806

(8428) 3818 1522
(84225) 362 9139

(8428) 3818 1523
(84225) 3979115

PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
อิิรััก
Sharaf Shipping Company Iraq
เกาหลีีใต้้
Chun Jee Shipping Co., Ltd
Chun Jee Shipping Co., Ltd
คููเวต
Al Kazemi International General Trading &
Contracting Group Co. WLL.
มาเลเซีีย
ยะโฮร์์ บาห์์รูู / RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
ปาซีีร์์ กุุดััง
ปีีนััง
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
พอร์์ต กลััง
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
มััลดีีฟ
มาเล่่
One World Logistics Maldives Pvt Ltd
เมีียนมาร์์
ย่่างกุ้้�ง
RCL (Myanmar) Co., Ltd
โอมาน
โซฮ่่า
Global Corp Logistics LLC
มััสกััต
Global Corp Logistics LLC
ปากีีสถาน การาจีี
United Marine Agencies (Pvt.) Ltd.
ฟิิลิิปปิินส์์
เซบูู
Eagle Express Lines, Inc.
ดาเบา
Eagle Express Lines, Inc.
เจเนอรััล ซาน Eagle Express Lines, Inc.
โตส
มะนิิลา
RCL Feeders Phils., Inc.
ซาอุุดิอิ าระเบีีย อััดดััมมาม
Gulf Shipping Co., Ltd.
สิิงคโปร์์
สิิงคโปร์์
RCL Feeder Pte. Ltd.
ศรีีลัังกา
โคลััมโบ
Delmege Forsyth & Co (Shipping) Ltd.
ไต้้หวััน

เบอร์โทรศัพท์

ไทเป
Grand Maritime Transport Ltd.
นครจีีหลง
Grand Maritime Transport Ltd.
ไทจง
Grand Maritime Transport Ltd.
ไทย
กรุุงเทพมหานคร Regional Container Lines Public Co., Ltd.
(สำำ�นัักงานใหญ่่)
กรุุงเทพมหานคร Ngow Hock Co., Ltd.
(ตััวแทน)
แหลมฉบััง
Ngow Hock Agency Co., Ltd.
สงขลา
Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.
สหรััฐอาหรัับ ดููไบ
Peninsula Shipping Company LLC.
เอมิิเรตส์์
เวีียดนาม
โฮจิิมิินห์์
RCL (Vietnam) Co., Ltd.
ไฮฟอง
VNT Logistics Haipong

(6221) 521 4801/ 802
(6261)846 909/
844 5808

(8862) 2547 3063
(8862) 2547 3063
(8864)2327 0573
(662) 296 1098
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กลุ่่�มอาร์์ ซีี แอล (“กลุ่่�มฯ”) มุ่่�งมั่่�นต่่อการพััฒนาองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง สู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการขนส่่งชั้้�นนำำ�ของภููมิิภาคที่่�มีี
ฐานสิินทรััพย์์ประกอบการที่่�มั่่น� คง โดยจะเน้้นการให้้บริิการที่่�ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้อง
กัับจุุดประสงค์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความอุุตสาหะทั้้�งของฝ่่ายบริิหารและพนัักงาน นอกจากการพััฒนาสมรรถนะองค์์กรด้้วยการ
ใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่และการลงทุุนในทรััพยากรแล้้ว ในปีี 2554 กลุ่่�มฯ ได้้กำำ�หนดคุุณค่่าองค์์กร 5 ข้้อ อัันได้้แก่่ (1) รัับผิิด
ชอบในงาน (2) มุ่่�งผลลััพธ์์ (3) ใส่่ใจลููกค้้า (4) ทำำ�งานเป็็นทีีม และ (5) ภาวะผู้้�นำำ�ที่่�มีีคุุณธรรม เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานให้้
บรรลุุพัันธกิิจที่่�ตั้้�งไว้้
กลุ่่�มฯ ได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ที่่�จะวิิวััฒน์์องค์์กรให้้เป็็น “ผู้้�ให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์และ บริิการโลจิิสติิคส์์ ชั้้�นนำำ�ใน
ภููมิิภาคเอเซีียที่่�ได้้รัับความเชื่่�อถืือในด้้านประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินงานและคุุณภาพของการให้้บริิการอัันเป็็นผลมาจาก
พนัักงานที่่�มุ่่�งมั่่�นทำำ�งานด้้วยใจและความคิิดสร้้างสรรค์์”

เป้าหมายขององค์กร
กลุ่่�มฯ มีีเป้้าหมายที่่�จะดำำ�รงความเป็็นผู้้�นำำ�ในหมู่่�ผู้้�ให้้บริิการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางทะเลชั้้�นนำำ�ของโลก โดยมุ่่�งเน้้น
การดำำ�เนิินธุุรกิจภ
ิ ายในภููมิิภาคเอเชีีย เครืือข่่ายภููมิิศาสตร์์หลัักในการให้้บริิการครอบคลุุมภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาบสมุุทรเอเชีียใต้้ และตะวัันออกกลาง

ความสำ�เร็จ
ปััจจุุบััน กลุ่่�มฯ อยู่่�อัันดัับที่่� 25 ในหมู่่�ผู้้�ให้้บริิการขนส่่งทางทะเลระดัับโลก และอยู่่�ในระดัับต้้นๆ ของกลุ่่�มผู้้�ให้้บริิการ
ขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางทะเลในภููมิิภาคที่่�จััดอัันดัับโดยสื่่�อพิิมพ์์ชั้้�นนำำ�ของอุุตสาหกรรมประเภทนี้้�
ปััจจััยหลัักต่่อไปนี้้�นำำ�ความสำำ�เร็็จมาสู่่�กลุ่่�มฯ ทั้้�งในการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการ
•	ดำำ�รงฐานะผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการระดัับภููมิิภาค
• เสริิมสร้้างการยอมรัับในภููมิิภาคที่่�กลุ่่�มฯ ให้้บริิการ
• ฐานลููกค้้าที่่�หลากหลายและมั่่�นคง
• 	มีีหน่่วยงานภายในที่่�มุ่่�งมั่่�นในการให้้บริิการ และใส่่ใจในการตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
• 	ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกเรืือ มีีทัักษะความสามารถและตั้้�งใจทำำ�งาน
• 	การวางกลยุุทธ์์ที่่�เอื้้�อต่่อการทำำ�ธุุรกิิจทั้้�ง Shipper Owned Container หรืือ SOC และ Carrier Owned Container
หรืือ COC
• 	มีีเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�ครอบคลุุมและตอบสนองความต้้องการอย่่างมีีประสิิทธิิผล
•	การบริิหารโครงสร้้างต้้นทุุน
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1. การประกอบธุรกิจ
อาร์์ ซีี แอล เป็็นสายการเดิินเรืือที่่�ประกอบธุุรกิิจขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางทะเลที่่�มีีฐานประกอบกิิจการในประเทศไทย
ก่่อตั้้�งในปีี 2523 และได้้จดทะเบีียนเป็็นบริิษััทมหาชนที่่�มีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตั้้�งแต่่ปีี
2531 กลุ่่�มฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจในสายธุุรกิิจหลัักสามประเภท ได้้แก่่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรืือตู้้�สิินค้้าของเรืือ
เดิินสมุุทรข้้ามทวีีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรืือตู้้�สิินค้้าของกลุ่่�มฯ ที่่�ให้้บริิการภายในภููมิิภาค และ (3) การ
ให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิคส์์ โดยมีีเครืือข่่ายการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาบสมุุทรเอเชีียใต้้ และตะวัันออกกลาง
ปััจจุุบัันกลุ่่�มฯ เป็็นเจ้้าของและประกอบการเดิินเรืือคอนเทนเนอร์์ 43 ลำำ� โดยมีีขนาดระวางเรืือระหว่่าง 200 ทีีอีียูู ถึึง
7,000 ทีีอีียูู ซึ่่�งเป็็นขนาดระวางเรืือที่่�เหมาะกัับการให้้บริิการธุุรกิิจขนส่่งสิินค้้าทางทะเลในระดัับภููมิิภาค ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ
เป็็นเจ้้าของและให้้บริิการตู้้�คอนเทนเนอร์์โดยเฉลี่่�ยประมาณ 74,891 ทีีอีียูู เพื่่�อให้้บริิการในสายธุุรกิิจ COC และมีีเครืือข่่าย
สำำ�นัักงาน 69 แห่่ง ทั่่�วภููมิิภาค ทั้้�งที่่�เป็็นสำำ�นัักงานของกลุ่่�มฯ เองและสำำ�นัักงานตััวแทน เพื่่�อให้้บริิการโดยตรงแก่่ลููกค้้า
กลุ่่�มฯ เป็็นที่่�ยอมรัับจากลููกค้้าและผู้้ปร
� ะกอบการทั่่�วไปในอุุตสาหกรรม ในฐานะผู้้ปร
� ะกอบการขนส่่งตู้้ค� อนเทนเนอร์์ทาง
ทะเลชั้้�นแนวหน้้า ทั้้�งในสายธุุรกิิจ SOC และในสายธุุรกิิจ COC

ประเภทของธุรกิจ
ธุุรกิิจประเภท SOC ให้้บริิการขนส่่งในเส้้นทางระหว่่างเมืืองท่่าหลัักที่่�เป็็นศููนย์์กลางการขนถ่่ายสิินค้้ากัับเมืืองท่่าย่่อย
ทั้้�งต้้นทางและปลายทางที่่�อยู่่�ในละแวกใกล้้เคีียง ในธุุรกิิจประเภท SOC นั้้�น กลุ่่�มฯ จััดการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์ให้้แก่่ลููกค้้า
ที่่�มีีตู้้�คอนเทนเนอร์์ ลููกค้้าในกลุ่่�มนี้้�ได้้แก่่ สายการเดิินเรืือหลัักหรืือ mainline operator ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ขนส่่งสิินค้้าระหว่่างทวีีป
ผู้้�ประกอบการขนส่่งที่่�ไม่่มีีเรืือเป็็นของตนเอง หรืือ NVOCC ผู้้�ประกอบการขนส่่งถัังบรรจุุเคมีีภััณฑ์์ (ISO tank) และเจ้้าของ
ตู้้�สิินค้้า โดยกลุ่่�มฯ เป็็นผู้้�ขนส่่งตู้้�สิินค้้าเหล่่านี้้�ระหว่่างท่่าเรืือในเมืืองท่่าต่่างๆ ในภููมิิภาค
สำำ�หรัับ mainline operator จำำ�เป็็นต้้องมีีผู้้�ประกอบการกองเรืือฟีีดเดอร์์ที่่�ช่่วยให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้า โดยรัับตู้้�สิินค้้า
จากเมืืองท่่าใกล้้เคีียงมาส่่งที่่�เรืือใหญ่่ และในขณะเดีียวกัันก็็รัับตู้้�สิินค้้าจากเรืือใหญ่่กลัับไปส่่งยัังเมืืองท่่าเล็็กๆ เหล่่านั้้�น การ
ที่่� mainline operator นิิยมใช้้เรืือเดิินสมุุทรที่่�มีีระวางขนาดใหญ่่ขึ้้�นในการให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าในเส้้นทางการค้้าระหว่่างซีีก
โลกตะวัันออกและตะวัันตก การขนถ่่ายสิินค้้าโดยกองเรืือฟีีดเดอร์์จากเมืืองท่่าในละแวกใกล้้เคีียงสู่่�เรืือใหญ่่ให้้เต็็มลำำ�เรืือได้้
อย่่างรวดเร็็วและใช้้เวลาเพีียงช่่วงสั้้�นๆ อยู่่�หน้้าท่่าเรืือมีีความสำำ�คััญและจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ด้้วยเหตุุนี้้� การที่่�กลุ่่�มฯ สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าประเภท mainline operator โดยเสนอบริิการที่่�มีี
ความถี่่�เที่่�ยวการเดิินเรืือสููงเพื่่�อรัับส่่งสิินค้้าระหว่่าง “เมืืองท่่าหลััก” และ “ท่่าเรืืออื่่�นๆ” ในภููมิิภาค จึึงถืือเป็็นภารกิิจที่่�สำำ�คััญ
ของกลุ่่�มฯ ในธุุรกิจปร
ิ ะเภท SOC ในปััจจุบัุ นั กลุ่่�มฯ ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าแบบฟีีดเดอร์์แก่่หลายเมืืองท่่าหลัักในภููมิิภาคเอเชีีย
นอกจากนี้้� กลุ่่�มฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจประเภท COC โดยให้้บริิการตู้้�คอนเทนเนอร์์กว่่า 74,891 ทีีอีียูู แก่่ผู้้�นำำ�เข้้าและผู้้�ส่่งออก
สิินค้้าโดยตรง ในเส้้นทางเดิินเรืือที่่�กลุ่่�มฯ ดำำ�เนิินงานอยู่่� นัับจากช่่วงต้้นทศวรรษที่่�แล้้ว ธุุรกิิจประเภท COC เติิบโตอย่่าง
มั่่�นคงในสััดส่่วนที่่�สููงเป็็นเวลาต่่อเนื่่�องมาหลายปีี
สายงานการให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิคส์์ โดยในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา สายงานนี้้�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นธุุรกิิจที่่�ให้้บริิการตั้้�งแต่่การดำำ�เนิินพิิธีีศุุลกากรและขนส่่งสิินค้้าภายในประเทศไปสู่่�การรัับจััดการด้้านโลจิิสติิคส์์ ซึ่่�งรวมถึึง
การบริิหารสิินค้้าคงคลัังและการขนส่่งสิินค้้าข้้ามประเทศ ตลอดจนการจััดการและบริิหารโซ่่อุุปทาน หรืือ Supply Chain ใน
ประเทศต่่างๆ กลุ่่�มฯ ออกแบบธุุรกิจที่่
ิ ส� ร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในลัักษณะนี้้เ� พื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้้องการในการ
ขนส่่งสิินค้้าอย่่างครบวงจร
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ยอดขนส่งตู้สินค้า
ปีี 2563 ปริิมาณขนส่่งตู้้�สิินค้้าสำำ�หรัับธุุรกิิจของ COC และ SOC ลดลงร้้อยละ 3.1 และ 10.8 ตามลำำ�ดัับ ยอดขนส่่ง
รวมของ RCL ลดลงร้้อยละ 6.3 และมีีอััตราการใช้้กำำ�ลัังบรรทุุกที่่�ร้้อยละ 134
ปริิมาณขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม (ทีีอีียูู)
เพิ่่�มขึ้้�น (%)
ประเภท COC (ทีีอีียูู)
เพิ่่�มขึ้้�น (%)
ประเภท SOC (ทีีอีียูู)
เพิ่่�มขึ้้�น (%)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

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

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

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

2,183,955
3.5%
1,270,508
2.3%
913,487
5.1%

2,045,984
-6.3%
1,231,027
-3.1%
814.957
-10.8%

ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม
การขนส่่งตู้้�สิินค้้าจำำ�แนกตามแหล่่ง

1.78

2.11

2.18

2561

2562

1.90

2.05

Total
Lifting
(Million TEUs)

2559

2560

2563

การขนส่งตู้สินค้าจำ�แนกตามแหล่ง
สำำ�หรัับธุุรกิจปร
ิ ะเภท SOC การขนส่่งสิินค้้าระหว่่างเมืืองท่่าหลัักของภููมิิภาค ยัังคงกระจุุกตัวั อยู่่�แถบเมืืองท่่าศููนย์์กลาง
อัันได้้แก่่ สิิงคโปร์์ โดยกองเรืือฟีีดเดอร์์ทำำ�การขนส่่งตู้้�สิินค้้าระหว่่างเมืืองท่่าใกล้้เคีียงสู่่�เมืืองท่่าศููนย์์กลางเหล่่านี้้� นอกจากนี้้�
กลุ่่�มฯ ยัังขนส่่งตู้้�สิินค้้าระหว่่างเมืืองท่่าต่่างๆ ทั่่�วทั้้�งสี่่�ภููมิิภาคในเครืือข่่ายการให้้บริิการ ตามแผนภููมิิต่่อไปนี้้�
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1. แสดงปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้าของธุุรกิิจประเภท SOC แยกตามเมืืองท่่าต้้นทาง

SOC Volume Conposition (SOC)

Figure 1
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สำำ�หรัับธุุรกิิจประเภท COC ประเทศที่่�มีีปริิมาณสิินค้้าส่่งออกสููงสุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ จีีน ไทย และอิินเดีีย มีีปริิมาณ
รวมกัันร้้อยละ 66 ของปริิมาณขนส่่งทั้้�งหมด ตามแผนภููมิิด้้านล่่าง (Figure 2)

Figure 2
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กำ�ลังบรรทุก เครือข่ายการให้บริการ และการจัดสรรกำ�ลังลำ�เลียงของกองเรือ
ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ มีีกองเรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้าประจำำ�การ 43 ลำำ� ในจำำ�นวนเรืือทั้้�ง 43 ลำำ�นั้้�น กลุ่่�มฯ เป็็นเจ้้าของ 34 ลำำ� ส่่วน
อีีก 9 ลำำ�เป็็นเรืือที่่�กลุ่่�มฯ ทำำ�สััญญาชาร์์เตอร์์ โดยมีีระยะเวลาของสััญญาต่่างกัันออกไป
ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ ยัังคงตั้้�งใจรัักษาสมดุุลย์์ในการเสริิมระวางโดยใช้้กลยุุทธการบริิหารกำำ�ลัังลำำ�เลีียงโดยใช้้เรืือที่่�บริิษััทฯ
เป็็นเจ้้าของและการทำำ�สัญั ญาชาร์์เตอร์์เรืือเข้้ามาเสริิมกำำ�ลังั บรรทุุก ความยืืดหยุ่่�นนี้้ทำ� ำ�ให้้กลุ่่�มฯ ได้้ประโยชน์์จากการลดต้้นทุุน
ต่่อหน่่วยและยัังคงตอบสนองต่่อความต้้องการในการเพิ่่�มช่่องทางธุุรกิิจได้้
อััตราการใช้้กำำ�ลัังบรรทุุก (Utilization) ของกลุ่่�มฯ โดยเฉลี่่�ยในปีี 2563 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 134 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เป็็น
ผลจากการปรัับตััวดีีขึ้้�นของจำำ�นวน COC และจำำ�นวน SOC
กองเรือ (กำ�ลังบรรทุก)

Owned
Chartered in
Chartered out
Space Purchase
Number of Vessels Operating

จำ�นวนเรือ

2563
กำ�ลังบรรทุก
(ทีอียู)

19
9
15

23,251
26,158
21,822
3,660
74,891
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ร้อยละ

จำ�นวนเรือ

31
35
29
5
100

19
7
18

2562
กำ�ลังบรรทุก
(ทีอียู)

ร้อยละ

20,581
25,600
27,673
2,587
76,441

44

27
33
36
3
100

กลุ่่�มฯ จััดสรรกำำ�ลัังลำำ�เลีียงทั้้�งภายในและระหว่่างสี่่�ภาคบริิการ และบริิหารกำำ�ลัังลำำ�เลีียงให้้มีีความคล่่องตััว โดยการทำำ�
สััญญาชาร์์เตอร์์เรืือเข้้ามาเสริิมกำำ�ลัังลำำ�เลีียงบ้้าง ซื้้�อระวางบ้้าง รวมทั้้�งการจััดสรรเรืือขนาดต่่างๆ ในแต่่ละเส้้นทางและปรัับ
การให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับรููปแบบการค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
134%

Capacity
Utilization

124%

126%

119%
115%

2559

2560

2561

2562

2563

เส้้นทางเดิินเรืือของกลุ่่�มฯ มีีเครืือข่่ายการให้้บริิการเชื่่�อมโยงเส้้นทางการค้้าหลัักจากประเทศต่่างๆ ในระหว่่างภููมิิภาค
เอเชีียเหนืือ ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาบสมุุทรอิินเดีีย และตะวัันออกกลาง
นอกจากนี้้� กลุ่่�มฯ ยัังให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าในเส้้นทางรองภายในและระหว่่างภููมิิภาคเหล่่านี้้เ� พื่่อ� เสริิมเส้้นทางหลััก ทั้้�งนี้้�
กลุ่่�มฯ ให้้บริิการทั้้�งสิ้้�นรวม 26 เส้้นทาง ทั้้�งเส้้นทางของกลุ่่�มฯ เองและเส้้นทางที่่�ให้้บริิการร่่วมกัับสายเรืือพัันธมิิตร รวมทั้้�ง
การแลกระวางระหว่่างกััน
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เส้้นทางเดิินเรืือหลัักและความถี่่�ของการให้้บริิการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
of
Vessel Vessel
No. Type
Vessel Operator Name Code
1

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

RCL

4

Rcl Own
Vsl.

RCL

5

Rcl Own
Vsl.

RCL

6

Rcl Own
Vsl.

RCL

7

Rcl Own
Vsl.

RCL

8

Rcl Own
Vsl.

RCL

9

Rcl Own
Vsl.

RCL

10

Rcl Own
Vsl.

RCL

11

Rcl Own
Vsl.
Rcl Own
Vsl.

RCL

Rcl Own
Vsl.

RCL

2
3

12

13

RCL
RCL

RCL

Trading Routes

ATI BHUM ATB Singapore-Palembang(own)
Singapore
DANU DNB Portklang(Wp)-KolkataBHUM
Paradip-Portklang(Wp)
ITHA
IHB Bangkok (PAT)-Bangkok
BHUM
(TST)-Laemchabang-Vietnam(CLI)-Wenzhou-NingboShanghai-LaemchabangBangkok (PAT)
JARU JRB Bangkok (TST)-LaemchBHUM
abang-Vietnam(HPH)-NanshaShekou-LaemchabangBangkok (TST)
JITRA JTB Bangkok (TST)-LaemchBHUM
abang-Vietnam(HPH)Nansha-Shekou-LaemchabangBangkok (TST)
KAMA KMB Bangkok (PAT)-LaemchBHUM
abang-Ningbo-ShanghaiShekou-SihanoukvilleBangkok (PAT)
KITI BHUM KTB Songkhla-Hong Kong-XiamenKeelung-Taichung-Hong Kong
(HIT)-Sihanoukville-Songkhla
LILA BHUM LLB Songkhla-Haiphong-Hong
Kong-Xiamen-KeelungTaichung-Hong Kong(HIT)Sihanoukville-Songkhla
MATHU MTB Bangkok (TST)-LaemchBHUM
abang-Singapore-Portklang
(Wp)-Yangon(ITT&MIP)Portklang(Wp)-Pasir Gudang
Johor(JCT)-SingaporeBangkok (TST)
NANTA NTB Portklang(Wp)-SingaporeBHUM
Bangkok (PAT)-SingaporePortklang(Wp)-BelawanPortklang(Wp)
NAWATA NWB Singapore-Kolkata-Singapore
BHUM
ORA BHUM ORB Songkhla-Haiphong-Hong
Kong-Keelung-Taichung-Hong
Kong(HIT)-SihanoukvilleSongkhla
PIRA PRB Singapore-Cebu-Cagayan de
BHUM
Oro-General SantosSingapore

Changes When Days per
Trading changed, round
Service toRoutes,
if any
if any (Estimated) voyage
RPE
NA
NA
7
RCH8

NA

NA

16

RBC13

NA

NA

21

RBH9

NA

NA

14

RBH9

NA

NA

14

RBC2

NA

NA

21

RSK7

NA

NA

21

RSK8

NA

NA

21

RTY4

NA

NA

21

RTB2

NA

NA

14

ROP

NA

NA

7

RSK8

NA

NA

21

RSP6

NA

NA

14

34
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of
Vessel Vessel
No. Type
Vessel Operator Name Code
14

Rcl Own
Vsl.

RCL

RACHA
BHUM

15

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

RCL

RATHA
BHUM
SUPA
BHUM
VIRA
BHUM

18

Rcl Own
Vsl.

RCL

XETHA
BHUM

19

Rcl Own
Vsl.

RCL

XUTRA
BHUM

20 Charter Vsl.
In

RCL

TEERA
BHUM

21 Charter Vsl.
In
22 Charter Vsl.
In

RCL

THANA
BHUM
RATANA
THIDA

23 Charter Vsl.
In

RCL

VERMONT
TRADER

24 Charter Vsl.
In

RCL

KOBE

25 Charter Vsl.
In

RCL

ZANTE

26 Charter Vsl.
In

RCL

MTT
SENARI

16
17

RCL
RCL

RCL

Trading Routes

RCB Laemchabang-SingaporeJakarta-SingaporeLaemchabang
RTB Portklang(Wp)-KolkataPortklang(Wp)
SPB Portklang(Wp)-KolkataPortklang(Wp)
VRB Shekou-Shanghai-NingboXiamen-Singapore-Portklang
(Wp)-Nhava Sheva-MundraSingapore-Ningbo-Dalian
XTB Bangkok (TST)-LaemchabangSingapore-Portklang(Wp)Yangon(ITT&MIP)Portklang(Wp)-Pasir Gudang
Johor(JCT)-SingaporeBangkok (TST)
XUB Dalian-Tianjin XingangQingdao-Hongkong-ShekouVietnam(CLI)-HongkongShekou-Incheon-Dalian
TRB Singapore-Portklang(Wp)Portklang(Np)-PenangPortklang(Wp)-Singapore
TNB Singapore-Vietnam(CLI)Singapore
RTD Bangkok (PAT)-Bangkok
(TST)-LaemchabangVietnam(CLI)-WenzhouNingbo-ShanghaiLaemchabang-Bangkok (PAT)
VMT Laemchabang-SingaporePortklang(Np)-Portklang(Wp)Kattupalli-Chennai-Portklang
(Wp)-Portklang(Np)Singapore-Laemchabang
KBE Qingdao-Pusan-ShanghaiNingbo-Xiamen-Da Chan BayPortklang(Wp)-Khor Al
Fakkan-Jebel Ali-SoharPortklang(Wp)-Qingdao
ZNT Pusan-Qingdao-ShanghaiShekou-Singapore-Portklang
(Wp)-ChennaiVisakhapatnam-Portklang(Wp)Singapore-Manila(N)-Pusan
SNR Shanghai-Ningbo-Vietnam
(CLI)-Portklang(Wp)Singapore

Changes When Days per
to
Trading changed, round
Service Routes,
if any
if any (Estimated) voyage
RTI02
NA
NA
14
RCH8

NA

NA

16

RCH8

NA

NA

16

ROP

NA

NA

34

RTY4

NA

NA

21

RNV

NA

NA

21

RMS13

NA

NA

7

RHS8

NA

NA

7

RBC13

NA

NA

21

RMB7

NA

NA

28

RIM10

NA

NA

49

RFM3

NA

NA

42

ROP

NA

NA

21
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of
Vessel Vessel
No. Type
Vessel Operator Name Code
27 Charter Vsl.
In

28
29
30
31
32

33

34

35
36

37
38
39

RCL

Trading Routes

Changes When Days per
to
Trading changed, round
Service Routes,
if any
if any (Estimated) voyage
RBC13
NA
NA
21

SOUL OF SLK Bangkok (PAT)-Bangkok
LUCK
(TST)-Laemchabang-Vietnam
(CLI)-Wenzhou-NingboShanghai-LaemchabangBangkok (PAT)
Charter Vsl. RCL
CHANA CNB Singapore-Songkhla-Singapore RSE
In
BHUM
Charter Vsl. TS Lines INTRA ITB Shanghai-Osaka-KobeNA
Out
BHUM
Tokyo-Shanghai
Charter Vsl. Shinotran ISARA ISB Lianyungang -Qingdao-Pusan- NA
Out
BHUM
Lianyungang-QingdaoNagoya-Lianyungang
Charter Vsl. New Golden KHUNA KNB Yangpu -SingaporeNA
Out
Sea
BHUM
Chittagong-Singapore-Yangpu
Shipping
Charter Vsl. TS lines LALIT LTB Incheon-Qingdao-ShanghaiNA
Out
BHUM
Laemchabang-Bangkok
(PAT)-LaemchabangHong Kong-Xiamen-Incheon
Charter Vsl. TS lines MAKHA MKB Shanghai-Ningbo-XiamenNA
Out
BHUM
Laemchabang-Bangkok
(PAT)-LaemchabangHongkong (HIT)-Shanghai
Charter Vsl. Sinokor METHI MEB Pusan-Niigata-SakataNA
Out
Merchant BHUM
Akita-Pusan
Marine Co.,
Ltd.
Charter Vsl. TS lines MITRA MIB Shanghai-Osaka-KobeNA
Out
BHUM
Shanghai-Yokohama-TokyoShanghai
Charter Vsl. Heung-A NITHI NIB Pusan-Tokushima-ShimizuNA
Out
BHUM
Kashima-HitachinakaSendai-Kushiro-TomakomaiIshikari-Pusan
Charter Vsl. EAS
OTANA OTB Xingang-QingdaoNA
Out
BHUM
Tokyo-Yokohama-NagoyaOsaka-Kobe-Xingang-Qingdao
Charter Vsl. Asean Seas PANJA PJB Xingang-QingdaoNA
Out
BHUM
Tokyo-Yokohama-NagoyaOsaka-Kobe-Xingang-Qingdao
Charter Vsl. MSC SATTHA STB Tanjung pelepas-SingaporeNA
Out
BHUM
Vung Tau-XiamenTokyo-Yokohama-OmaezakiYokkaichi-Nagoya-Vung TauTanjung pelepas

NA

NA

7

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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of
Vessel Vessel
No. Type
Vessel Operator Name Code

Trading Routes

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

40 Charter Vsl. Heung-A SIRI BHUM SRB Pusan-Pusan New PortOut
Tokushima-Shimizu-KashimaHitachinaka-Sendai-Pusan
Charter Vsl. Heung-A SIRI BHUM SRB Pusan-Pusan New PortNA
Out
Tomakomai-Kushiro-IshikariPusan
41 Charter Vsl. MSC URU BHUM URB Tanjung pelepas-SingaporeNA
Out
Penang-BelawanTanjung pelepas
42 Charter Vsl. MSC
WANA WNB Shanghai-Ningbo-BusanNA
Out
BHUM
Vladivostok-Vostochniy-BusanQingdao-Dalian-TianjinxingangIncheon-Shanghai
43 Charter Vsl. GSL YANTRA YTB Bangkok (TST)-Laemchabang- RTY4
Out
BHUM
Singapore-Portklang(Wp)Yangon(ITT&MIP)Portklang(Wp)Pasir Gudang Johor(JCT)Singapore-Bangkok (TST)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21

สภาวะอุตสาหกรรม
เศรษฐกิิจโลกหดตััวลงอย่่างรวดเร็็วในปีี 2563 จากการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลกประกอบกัับความเชื่่�อมั่่�น
ทางธุุรกิจิ และผู้้บ� ริิโภคที่่�ลดน้้อยลงจากการระบาดของ COVID-19 กิิจกรรมการค้้าก็็ลดลงเช่่นกัันในช่่วงไตรมาสแรกถึึงไตรมาส
สองของปีี 2563 โดยโรงงานและท่่าเรืือดำำ�เนิินงานโดยลดกำำ�ลัังการผลิิตลง อย่่างไรก็็ตาม อััตราค่่าระวางเรืือในภููมิิภาค
Intra-Asia ปรัับตััวดีีขึ้้�นในช่่วงไตรมาสที่่�สามถึึงไตรมาสที่่�สี่่�ของปีี 2563 ควบคู่่�ไปพร้้อมๆ กัับการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
ในภููมิิภาคหลัังจากประเทศต่่างๆ หลัังการ lockdowns บริิษััทฯ ยัังได้้รัับประโยชน์์จากการปรัับสมดุุลกำำ�ลัังการผลิิตในเอเชีีย
การขาดแคลนเครื่อ่� งมืือในภาคการค้้าที่่�การดำำ�เนิินการไปพร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวในส่่วนของการปรัับอััตราค่่าระวาง
และการบริิการที่่�ทั่่�วถึึง อุุปทานมีีแนวโน้้มที่่�จะล้้นทะลัักไปจนถึึงไตรมาสที่่�แรกของปีี 2564
การฟื้้น� ตััวของเศรษฐกิิจในปีี 2564 ขึ้้น� อยู่่�กับั ความรวดเร็็วและปริิมาณของวััคซีีนที่่จ� ะนำำ�ออกมาใช้้ ควบคู่่�ไปกัับนโยบาย
การอำำ�นวยความสะดวกในการลงทุุนระยะยาว ซึ่่�งถืือเป็็นประเด็็นหลัักในการบรรเทาผลกระทบในระยะยาวต่่อกิิจกรรมทั่่�วโลก
แนวโน้้มการค้้าภายใน Intra Asia ยัังคงมีีแนวโน้้มที่่�สดใสในปีี 2564 เนื่่�องจากห่่วงโซ่่อุุปทานยัังคงรุุกเข้้ามาในภููมิิภาคเอเชีีย
ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่่ส� หรััฐฯ ยัังคงมีีท่า่ ที่่�ที่่แ� ข็็งกร้้าวต่่อจีีน การเปลี่่�ยนแปลงนี้้ถููก
� เร่่งเร้้าโดยความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจ
ระดัับภููมิิภาค - RCEP ที่่�ลงนามเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน 2563 ที่่�ผ่่านมา แม้้ว่่าอิินเดีียจะถอนตััวก็็ตาม ความตกลง RCEP
จะกระตุ้้�นการลงทุุนภาคการผลิิตภายในภููมิิภาค และเพิ่่�มความต้้องการตู้้�คอนเทนเนอร์์ ความต้้องการตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นยัังได้้รัับแรงกระตุ้้�นจากพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไปสู่่� E-commerce นี่่�เป็็นโอกาสสำำ�หรัับ RCL ในการใช้้ประโยชน์์
จากทุุนแม้้ว่่ายัังจะต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกระบวนการค้้าและขนส่่งสิินค้้า
The China Containerized Freight Index (CCFI) แสดงค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 975 จุุดในปีี 2563 ซึ่่�งสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย 823 จุุด
ในปีี 2562 ซึ่่�ง CCFI พุ่่�งขึ้้�นแตะ 1,000 จุุดในสิ้้�นเดืือนกัันยายน 2563 เนื่่�องจากปััญหาการขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ขนาด
40 ฟุุตในจีีนอย่่างรุุนแรง หลัังจากที่่�มีกี ารเดิินเรืือเปล่่ามาหลายเดืือน ได้้มีีความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วในสหรััฐฯ และ
สหภาพยุุโรปทำำ�ให้้ท่่าเรืือมีีความแออััด และในที่่�สุุดทำำ�ให้้การหมุุนเวีียนของตู้้�คอนเทนเนอร์์ช้้าลง
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CCFI Composite Index

อััตราการเติิบโตของอุุปสงค์์ ในอุุตสาหกรรมการขนส่่งทางทะเลเพิ่่�มขึ้้�นน้้อยกว่่าปริิมาณการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุปทานเรืือที่่�
นำำ�ไปสู่่�ความไม่่สมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานในปีี 2563 อย่่างไรก็็ตาม อุุปสงค์์-อุุปทานในตลาดอาจมีีความสมดุุล
ในปีี 2564 การเปลี่่�ยนแปลงจากการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้ การกำำ�จััดคาร์์บอนในสายการเดิินเรืือ และความไม่่สมดุุลย์์
ในเรื่่�องของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน จะได้้รัับการจััดการเป็็นลำำ�ดัับต่่อไป
ณ 31 ธัันวาคม 2563 ปริิมาณกองเรืือโลกมีีทั้้�งสิ้้�น 5,377 ลำำ� เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก 5,338 ลำำ� ในปีี 2562 อััตราการ
เติิบโตมาจากการมีีจำำ�นวนเรืือขนาดใหญ่่ขึ้้�น ขณะเดีียวกััน กำำ�ลัังบรรทุุกรวมเพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 23.2 ล้้านทีีอีียูู ณ สิ้้�นปีี 2562
เป็็น 23.9 ล้้านทีีอีียูู ณ สิ้้�นปีี 2563 ปริิมาณตู้้�สิินค้้าเปล่่าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยยะจาก 657,322 ทีีอีียููในปีี 2562 เป็็น 1,485,224
ทีีอีียููในปีี 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 126 เนื่่�องจากการ lockdowns จากสถานการณ์์ COVID-19 ในปีี 2563 มีีผลกระทบต่่อ
ความต้้องการของตลาด
ภาพรวมของกำ�ลังบรรทุกกองเรือในขนาดต่างๆ ในสภาวะตลาดโลก เป็นดังนี้
Fleet as at:

In Service End 2020

End 2021

Nominal TEU
18,000 - 24,000
15,200 - 17,999
12,500-15,199 NPX
10,000-12,499
7,500 - 9,999
5,100 - 7,499
4,000 - 5,099
3,000 - 3,999
2,000 - 2,999
1,500 - 1,999
1,000 - 1,499
500 - 999
100 - 499
Total
Adjusted Total
Annual Growth

No.
TEU
132 2,714,345
42
703,681
263 3,627,737
170 1,833,377
479 4,233,720
437 2,725,492
624 2,828,894
255
887,558
715 1,827,721
624 1,078,716
694
797,753
768
569,211
174
56,558
5,377 23,884,763
5,370 23,864,358
2.7%

No.
TEU
144 2,992,433
42
703,681
287 3,982,293
190 2,071,531
479 4,233,720
438 2,730,787
624 2,828,894
264
915,233
767 1,954,098
649 1,125,255
727
834,693
771
571,200
175
56,858
5,557 25,000,676
5,485 24,795,271
3.9%

Source: Alphaliner, Monthly Monitoring Dec’20

End 2022

%TEU
%TEU
Growth Growth
2020-2021 2021-2022

No.
TEU
152 3,183,041 10.25%
42
703,681 0.00%
307 4,270,913 9.77%
198 2,167,731 12.99%
479 4,233,720 0.00%
439 2,736,787 0.19%
624 2,828,894 0.00%
265
918,733 3.12%
784 1,994,732 6.91%
665 1,154,759 4.31%
737
845,115 4.63%
771
571,200 0.35%
175
56,858 0.53%
5,638 25,666,164 4.67%
5,441 25,060,759 3.90%
1.1%

6.37%
0.00%
7.25%
4.64%
0.00%
0.22%
0.00%
0.38%
2.08%
2.62%
1.25%
0.00%
0.00%
2.66%
1.07%
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แนวโน้มของธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเล
The International Monetary Fund (IMF) ได้้ประมาณการณ์์ว่่าเศรษฐกิิจโลกในปีี 2564 มีีการคาดการณ์์การเติิบโต
แบบขึ้้�นลงฉัับพลััน อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 5.2 การเติิบโตดัังกล่่าวอยู่่�ในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิกและประเทศเศรษฐกิิจเกิิดใหม่่
ส่่วนประเทศที่่�ศัักยภาพมากยัังคงเป็็น สาธารณรััฐประชาชนจีีน อิินดีีย และประเทศแถบภููมิิภาค Intra-Asean ด้้วย
อััตราการเติิบโตเป็็นสองเท่่าเมื่่�อเทีียบกัับอััตราการเติิบโตทั่่�วโลก
Projections
GDP Growth *

2019

2020

World
3.0
-4.4
US
2.4
-4.3
Euro
1.2
-8.3
Emerging market
3.9
-3.3
China
6.1
1.9
India
6.1
-10.3
Asean 5#
4.8
-3.4
Container Volume (Total Trade)
2.0
-1.9
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสำ�หรับปริมาณการส่งออกและนำ�เข้า (สินค้าและบริการ)
ที่มา: World Economic Outlook 2020, IMF; Clarksons Container Intelligence เดือนธันวาคม 2563
* ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
# ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

2021

2022

5.2
3.1
5.2
6.0
8.2
8.8
6.2
5.0

4.2
2.9
3.1
5.1
5.8
8.0
5.7

ในฝั่่�งของอุุปทาน คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 3.4 โดยมีีกำำ�ลัังบรรทุุก 0.80 ล้้าน ทีีอีียููของกำำ�ลัังบรรทุุก
ทั้้�งหมด
อััตราการเติิบโตของกำำ�ลังั บรรทุุกหลัักในปีี 2564 คาดการณ์์ว่า่ จะสามารถรองรัับการให้้บริิการในเส้้นทางตะวัันออก-ตะวััน
ตก ต่่อเนื่่�องไปยััง เอเชีีย ถึึง ยุุโรป/อเมริิกา ด้้วยการบริิการแบบวิ่่�งตรง กำำ�ลัังบรรทุุกในเส้้นทางการค้้าภููมิิภาค Intra-Asia
จะโตขึ้้�นในปีี 2564

2. โครงสร้างรายได้ ในปี 2563
รายได้้หลัักของกลุ่่�มฯ มาจากค่่าระวาง ที่่�มีกี ารตั้้�งราคาเป็็นสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ และรัับชำำ�ระเป็็นเงิินเหรีียญสหรััฐ หรืือ
ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นตามมููลค่่าเทีียบเท่่า รายได้้จากค่่าระวางมาจากการประกอบการขนส่่งในสายงานธุุรกิิจหลัักสองประเภท
คืือ SOC และ COC
รายได้้จากกิิจกรรมหลัักทั้้�งสองประเภทอยู่่�ในสััดส่่วนที่่�เหมาะสมและสมดุุลที่่�สร้้างความมั่่�นใจว่่า กลุ่่�มฯ ใช้้ประโยชน์์
สิินทรััพย์์อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ ในขณะที่่�ธุุรกิิจ COC พึ่่�งพาเศรษฐกิิจภููมิิภาค ธุุรกิิจ SOC อิิงกระแสการค้้าโลกจากปริิมาณ
การขนส่่งตู้้�สิินค้้าของสายการเดิินเรืือหลััก (MLOs) ที่่�ผููกอยู่่�กัับการค้้าระหว่่างซีีกโลกตะวัันออกและตะวัันตก
การควบรวมกิิจการอย่่างไม่่หยุุดยั้้ง� ในอุุตสาหกรรมการขนส่่งสิินค้้าทั่่�วโลก กำำ�ลังั บรรทุุกส่ว่ นเกิินความต้้องการของตลาด
ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่ออััตราค่่าระวางในตลาดขนส่่งสิินค้้าทางทะเล ประกอบกัับต้้นทุุนน้ำำ��มัันที่่�ผัันผวน ยัังคงเป็็นปััจจััยหลัักที่่�นำำ�
มาพิิจารณาการบริิหารกลยุุทธ์์ของอุุตสาหกรรมการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล การ lockdowns จากสถานการณ์์ COVID-19
และผลกระทบที่่�ตามมา ยัังคงเป็็นเรื่่�องความท้้าทายผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนส่่งตู้้�ทางทะเลในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมฯ และกลุ่่�มฯ
ในปีี 2564 โดยกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มฯ ยัังคงมุ่่�งไปที่่�การให้้บริิการอย่่างเหมาะสม การลดต้้นทุุน และการคััดสรรสิินค้้าในการขนส่่ง
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รายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ในปีี 2563 ปริิมาณขนส่่งตู้้�สิินค้้าสำำ�หรัับธุุรกิิจของ COC คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 60 ของปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้า
โดยรวมของกลุ่่�มฯ โดยมีีรายได้้คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 80 ของรายได้้จากการเดิินเรืือ สำำ�หรัับธุุรกิิจของ SOC มีีปริิมาณขนส่่ง
ตู้้สิ� นิ ค้้า คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 40 ของปริิมาณการขนส่่งตู้้สิ� นิ ค้้าโดยรวมของกลุ่่�มฯ โดยมีีสัดั ส่่วนของรายได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 20
ของรายได้้จากการเดิินเรืือ

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายได้จากการขนส่ง
ทางทะเล

2563
ล้านบาท

ร้อยละ

2562
ล้านบาท

ร้อยละ

2561*
ล้านบาท

ร้อยละ

2560
ล้านบาท

ร้อยละ

2559
ล้านบาท

ร้อยละ

Thailand
1460
8.49 1,376
8.32 1,189
6.92
992
8.82 1,068 10.23
Singapore
17,890 104.04 17,157 103.79 17,394 101.24 11,349 100.86 10,421 99.81
Hong Kong
45
0.26
55
0.33
71
0.41
81
0.72
215
2.06
(รายการตััดบััญชีี)
-2,200 -12.79 -2,057 -12.44 -1,472 -8.57 -1,170 -10.40 -1,263 -12.10
รวมรายได้้จากการ
17,195
100 16,531
100 17,182
100 11,252
100 10,441
100
ขนส่่งทางทะเล
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้จากการขนส่งทางทะเล

Regional Container Lines Public Company
Limited
บริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิินงานในสิิงคโปร์์
Regional Container Lines Pte. Ltd.

2563

2562

ล้้านบาท
ล้้านบาท
1,319
1,216
ล้้านเหรีียญ ล้้านเหรีียญ
สหรััฐฯ
สหรััฐฯ
53.3
54.6
RCL Feeder Pte. Ltd.
512.7
493.7
บริิษััทย่่อยที่่�ดำำ�เนิินงานในฮ่่องกง
ล้้านเหรีียญ ล้้านเหรีียญ
Regional Container Lines (H.K.) Limited
ฮ่่องกง
ฮ่่องกง
11.1
13.9
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

2561*

2560

2559

ล้้านบาท
1,017
ล้้านเหรีียญ
สหรััฐฯ
54.1
481.9
ล้้านเหรีียญ
ฮ่่องกง
17.2

ล้้านบาท
835
ล้้านเหรีียญ
สหรััฐฯ
49.6
283.6
ล้้านเหรีียญ
ฮ่่องกง
18.5

ล้้านบาท
901
ล้้านเหรีียญ
สหรััฐฯ
51.2
243.0
ล้้านเหรีียญ
ฮ่่องกง
16.3

3. การให้บริการโลจิสติคส์
แผนกโลจิิสติิกส์์มีีหน้้าที่่�ให้้บริิการการเดิินพิิธีีการศุุลกากรทั้้�งขาเข้้าและขาออก บริิการขนส่่งทางบก บริิการคลัังสิินค้้า
เพื่่�อการจััดเก็็บและกระจายสิินค้้า และบริิการอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มมููลค่่าให้้ทั้้�งผู้้�ส่่งออกและผู้้�นำำ�เข้้า
ถืือเป็็นโชคไม่่ดีี เนื่่�องจากหน่่าวยงานสููญเสีียลููกค้้าที่่�เป็็นคู่่�สััญญา ประมาณร้้อยละ 40 ของรายได้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานโดยรวมของหน่่วยงานเป็็นอย่่างมาก แต่่ถึึงอย่่างไรก็็ตาม ทางหน่่วยงานสามารถทดแทนรายได้้จาก
โครงการใหญ่่เกี่่�ยวกัับการนำำ�เข้้าสิินค้้าเกษตรจากเมีียนมาร์์มาไทยซึ่่�งสามารถบรรเทาในส่่วนของรายได้้ที่่�หายไปได้้บางส่่วน
ตลอดทั้้�งปีี เราได้้ขยายฐานลููกค้้าและมุ่่�งเน้้นการบริิการด้้านการบริิหารจััดการด้้านขนส่่งสิินค้้า และธุุรกิิจด้้านการเป็็น
ตััวแทนการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่ง� หมายความว่่าเป็็นการให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าไม่่เพีียงแค่่สำำ�หรัับกองเรืือ RCL เท่่านั้้น�
แต่่เราได้้ขยายครอบคลุุมไปถึึงการให้้บริิการบรรทุุกสิินค้้ากัับสายเรืืออื่่�นๆ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััว ทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถ
พิิจารณา ราคา เส้้นทาง และกำำ�หนดเวลา ได้้สะดวกมากขึ้้�น
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เราได้้รัับผลกระทบจากปััญหาการขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ทั่่�วโลกในช่่วงปลายปีี ผู้้�ส่่งออกหลายรายปรัับลดปริิมาณ
การส่่งออกเนื่่�องจากอััตราค่่าระวางเรืือที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ขณะที่่�ผู้้�นำำ�เข้้าบางรายก็็ชะลอคำำ�สั่่�งซื้้�อ
เนื่่�องจากเราเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศจึึงเป็็นประเด็็นหนึ่่�งที่่�เราจะพััฒนาขึ้้�นเรื่่�อยๆ ด้้วยเห็็นว่่า
งานระดัับปฏิิบัติั กิ ารจำำ�นวนมากเป็็นการทำำ�ซ้ำำ��ๆ และเทคโนโลยีีในปััจจุบัุ นั สามารถทำำ�แทนที่่ม� นุุษย์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลมากขึ้้�น เราจะเริ่่�มเปลี่่�ยนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ไปทำำ�งานในส่่วนอื่่�นที่่�เพิ่่�มคุุณค่่าและก่่อให้้เกิิดประโยชน์์มากกว่่า
เมื่่�อมองไปข้้างหน้้า ปีี 2564 จะยัังคงเป็็นอีีกปีีที่่�ยากลำำ�บากสำำ�หรัับทั้้�งผู้้�ส่่งออกและผู้้�นำำ�เข้้า เนื่่�องจาก COVID-19 ยััง
คงมีีอยู่่� และปััญหาการขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์ทั่่�วโลกจะยืืดเยื้้�อไปอีีก เราจะพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในส่่วนของการขาย
และการตลาด และเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับงานสนัับสนุุนหลัังการให้้บริิการ เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าลููกค้้าของเราได้้รัับประสบการณ์์
ตามที่่�คาดหวััง เราจะคงมุ่่�งเน้้นไปที่่�ธุุรกิิจด้้านการเป็็นตััวแทนการขนส่่งสิินค้้าระหว่่างประเทศ ซึ่่�งเราทำำ�ได้้ดีีมากในปีี 2563
แต่่ก็็ยัังจะหาโอกาสอื่่�นๆ ในการขนส่่งสิินค้้าทางบกไปยัังประเทศเพื่่�อนบ้้านซึ่่�งจะสามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับบริิษััทฯ มากขึ้้�น
การขนส่่งสิินค้้าทางรางยัังเป็็นประเด็็นสำำ�คัญั ของเรา ที่่�สอดคล้้องกัับแผนโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศในการเชื่่อ� มต่่อ
ท่่าเรืือแหลมฉบัังไปยัังจีีนตอนใต้้ผ่่านประเทศลาว นี่่�เป็็นโครงการระดัับชาติิที่่� RCL Logistics ก็็กำำ�ลัังมองหาโอกาสทางธุุรกิิจ
ในด้้านนี้้�

4. สรุปพัฒนาการที่สำ�คัญในรอบปี 2563
4.1 ทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลพนักงาน
จำำ�นวนพนัักงานตามประเทศ
ไทย
สิิงคโปร์์
จีีน
ฮ่่องกง
มาเลเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์
เวีียดนาม
เมีียนมาร์์
รวมทั้้�งสิ้้�น

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

291
117
136
29
55
31
38
39
736

269
113
136
28
55
31
39
39
710

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 กลุ่่�มฯ มีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 710 คน ทั้้�งนี้้� เป็็นจำำ�นวนพนัักงานประจำำ�ในทุุกภููมิิภาค ไม่่รวม
พนัักงานชั่่�วคราวและสััญญาจััดจ้้างอื่่�นๆ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับในปีี 2562 มีีจำำ�นวนพนัักงาน 736 คน จำำ�นวนพนัักงานลดลง
26 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 3.5 จากปีีก่่อน
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อาชีพ การอบรมและการพัฒนา

ในการมีีกำำ�ลัังคนที่่�เหมาะสม การเพิ่่�มทัักษะของพนัักงาน การโยกย้้ายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้มีีความรู้้�รอบด้้าน
มีีบทบาทและประสบการณ์์หลากหลายในองค์์กร มุ่่�งเน้้นการพััฒนาให้้มีีความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง พนัักงานมีี
ทัักษะการทำำ�งานที่่�หลากหลายจะช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถจััดเตรีียมพนัักงานให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
ธุุรกิิจได้้ทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้�จุุดแข็็งแกร่่งของกลุ่่�มฯ คืือการมีีพนัักงานที่่�มีีทัักษะและคล่่องตััว มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ควบคู่่�กัับทิิศทางธุุรกิิจขององค์์กร
สิ่่�งที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญ คืือ การบริิหารระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง แผนโยกย้้าย
สัับเปลี่่�ยนหมุุนวีียนงาน และการพััฒนาภาวะผู้้นำ� ำ� รวมถึึงความสามารถการมอบหมายงาน และการพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้นำ� ำ�
การมอบหมายงานในต่่างประเทศให้้พนัักงานของกลุ่่�มฯ เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ โดยเน้้นการฝึึกอบรมแบบระหว่่างสายงาน
การอบรมแบบ Value Chain OJT เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน รวมถึึงการพััฒนาทัักษะความเป็็นผู้้�นำำ�สำำ�หรัับความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบการจััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานออนไลน์์ (ePMS) มาใช้้กัับทุุกภููมิิภาค เพื่่�อติิดตามเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินงานและผลการปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน
เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานภายในองค์์กร ในปีี 2563 บริิษััทฯ พััฒนาโปรแกรมการฝึึกอบรมมากขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของภาวะการเป็็นผู้้�นำำ�
การจััดการอบรมด้้านเทคนิิค การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก เป็็นต้้น
วััฒนธรรมองค์์กรและค่่านิิยมหลััก

บริิษัทั ฯ ได้้ปลููกฝัังวััฒนธรรม RCL และ ATRCL ตลอดทั้้�งปีี 2563 ด้้วยการเริ่่ม� ดำำ�เนิินกิิจกรรมการแข่่งขััน Productivity
Improvement ทั่่�วเครืือข่่าย RCL รวมทั้้�งพััฒนาและเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของวััฒนธรรม RCL ในด้้านการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตควบคู่่�กัับแนวคิิด Power of One

4.2 งานภูมิภาค
ก) สำ�นักงานตามเขตภูมิศาสตร์

สำำ�หรัับปีี 2563 ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงสำำ�นัักงาน ดัังนั้้�นจำำ�นวนสำำ�นัักงานทั้้�งหมดของบริิษััทจึึงยัังคงเป็็น 69 แห่่ง
ข) การปรับบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ

ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ ดำำ�เนิินการด้้านการให้้บริิการในหลากรููปแบบเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับแนวโน้้มตลาดได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้
กลุ่่�มฯ ประสบความสำำ�เร็็จในการบริิหารควบคุุมต้้นทุุนต่่างๆ การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายการบริิการในภููมิิภาค Intra-Asia
และการค้้าแถบ East India

4.3 เทคโนโลยีธุรกิจ
2020 เป็็นปีีที่่�ท้้าทายในรอบทศวรรษ เทคโนโลยีีสารสนเทศกลายเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับทุุกธุุรกิิจ RCL ก็็เห็็น
ประโยชน์์ในการนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่มาใช้้เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดเช่่นกััน และยัังพััฒนาสิ่่ง� ที่่มี� อี ยู่่�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
สิ่่�งท้้าทายในปีี 2020 มีีหลายเรื่่�อง หนึ่่�งในนั้้�น คืือเรื่่�องระบบความปลอดภััยทางด้้านไอทีี เช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจอื่่�นที่่�เผชิิญ
กัับการคุุกคามของไวรััสคอมพิิวเตอร โดยเฉพาะ malware และ phishing e-mail ที่่�เพิ่่�มจำำ�นวนมากขึ้้�น บางบริิษััทต้้อง
สููญเสีียจำำ�นวนเงิินหลายล้้านหลัังจากที่่�ถููกโจมตีีโดยไวรััสที่่ทำ� ำ�ให้้ระบบเครืือข่่ายมีีปัญั หาและการดำำ�เนิินธุุรกิจต้้
ิ องหยุุดลง ทาง
RCL IT ตระหนัักถึึงปััญหาและได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงระบบความปลอดภััยทางด้้านไอทีี เพื่่อ� ป้้องกัันภััยคุุกคามที่่�มาจากหลายๆ
ทาง และได้้เตรีียมกระบวนแผนฉุุกเฉิินเพื่่�อรองรัับ
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อีีกหนึ่่�งความท้้าทายในปีี 2020 คืือ Covid 19 ที่่�ทำำ�ให้้วิิถีีการทำำ�งานขององค์์กรเปลี่่�ยนแปลงโดยมีีทำำ�งานจากบ้้าน
(WFH) ทางRCL IT ได้้รองรัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวด้้วยการขยายโครงสร้้างพื้้�นฐานโดยการนำำ�เครื่อ่� งมืือและเทคโนยีีใหม่่ๆ
เข้้ามาเพื่่�อสนัับสนุุนวิิถีีการทำำ�งานใหม่่ (New normal)
ทางด้้านระบบ ทาง RCL IT ได้้ปรัับปรุุงระบบอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อจะสนัับสนุุนการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจโดยยัังตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของการควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ในปีี 2020 RCL IT ได้้ประสบความสำำ�เร็็จในโครงการหลายโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ฝ่่ายขายและการควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย เช่่น โครงการ Booking and Quotation ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ช่่วยสนัับสนุุนฝ่่ายหารายได้้ให้้
สามารถคำำ�นวนรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายต่่อการจองหนึ่่�งครั้้�งได้้ทัันทีีและถููกต้้องและใกล้้เคีียงความจริิง นอกจากนั้้�นเนื่่�องจาก
Covid-19 ธุุรกิิจมีีการปรัับตััวให้้กระบวนทำำ�งานเป็็นอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�นโดยเฉพาะที่่�ประเทศจีีนเพื่่�อให้้กระบวนการการ
ทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2020 RCL มีีการขยายธุุรกิิจผ่่านอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพื่่�อสนัับสนุุนลููกค้้าในประเทศจีีนในช่่วง lock
down ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นผลกระทบการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลระหว่่าบริิษััทมีีการเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างมีีนััยยะ ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการแพร่่
ระบาดเพื่่อ� ลดการทำำ�งานโดยคนและลดการติิดต่่อทางกายภาพ ซึ่่ง� RCL สามารถตอบสนองความต้้องการได้้ทั้้�งหมด นอกจาก
นั้้�น RCL ได้้ใช้้เทคโนโลยีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อสนัับสนุุนในแต่่ละทีีมงานเพื่่�อให้้การทำำ�งานที่่�เหมาะสม และที่่�สำำ�คััญการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลช่่วยสนัับสนุุนผู้้�บริิหารในการตััดสิินใจ
ทาง RCL IT ได้้นำำ�เทคโนโลยีี หุ่่�นยนต์์ซอฟต์์แวร์์ มาช่่วยงานของพนัักงานในหลายๆแผนก เพื่่�อทดแทนการทำำ�งาน
โดยคนที่่�ต้้องใข้้เวลานาน เพื่่�อให้้ได้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และจะดำำ�เนิินการต่่ออย่่างเนื่่�องในปีี 2021
นอกจากนั้้�น ทาง RCL IT ยัังได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงในทุุกๆส่่วน เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโตของ RCL พร้้อมการควบ
คลุุมค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม

4.4 การจัดการบริหารกองเรือ
ในปีีพ.ศ. 2563 แผนกบริิหารเรืือของบริิษััท RCL ดำำ�เนิินงานตามแผนงานที่่�วางไว้้ได้้สำำ�เร็็จดัังนี้้�
ก) การปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการลดค่ากำ�มะถันในน้ำ�มันเชื้อเพลิง

แผนกบริิหารเรืือได้้กำำ�หนดแผนในการปฏิิบััติิเพื่่�อเตรีียมการรัับและการเก็็บน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีค่่ากำำ�มะถัันต่ำำ�� (เอกสาร
นี้้�ชื่่�อว่่า Ship Implementation Plan – SOP) ซึ่่�งรวมถึึงวิิธีีการล้้างถัังบรรจุุน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงและกำำ�หนดช่่วงเวลาที่่�จะรัับน้ำำ��มััน
เชื้้�อเพลิิงที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�องค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศกำำ�หนด (มีีค่่ากำำ�มะถัันน้้อยกว่่า 0.50%) เรืือสิินค้้าของบริิษััท
RCL ที่่�ไม่่ได้้ติิดตั้้�งระบบลดค่่ากำำ�มะถัันในก๊๊าซเสีียได้้ปฏิิบััติิตามแผนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรัับน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีี
ค่่ากำำ�มะถัันต่ำำ�� ก่่อนวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หลัังจากนั้้�นเรืือของบริิษัทั ได้้รัับการตรวจจากเจ้้าหน้้าที่่�ท้้องถิ่่�นของรััฐต่่างๆ จากผลการตรวจดัังกล่่าวพบว่่าเรืือของเรา
ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างดีี
ข) การติดตั้งระบบลดค่ากำ�มะถันในก๊าซเสีย

ในปีี พ.ศ. 2563 เรืือของบริิษััท RCL จำำ�นวน 8 ลำำ�ได้้ทำำ�การติิดตั้้�งระบบลดค่่ากำำ�มะถัันในก๊๊าซเสีียเรีียบร้้อยแล้้ว
ค) การติดตั้งระบบทำ�ความสะอาดน้ำ�อับเฉาเรือ

ในปีี พ.ศ.2563 เรืือของบริิษััท RCL จำำ�นวน 4 ลำำ�ได้้ทำำ�การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดน้ำำ��อัับเฉาเรืือเรีียบร้้อยแล้้ว
ง) การจัดการความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

แผนกบริิหารเรืือร่่วมกัับแผนกไอทีี ได้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงและทำำ� Gap Analysis แล้้ว อีีกทั้้�งได้้จััดทำำ�แผน
ในการปฏิิบัติั เิ รื่อ่� งการป้้องกัันภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ซึ่่ง� เป็็นไปตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศและองค์์การ
ต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรืือสิินค้้าของบริิษััท RCL ได้้นำำ�แผนนี้้�ไปปฏิิบััติิตั้้�งแต่่สิ้้�นปีี 2563
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จ) การเปลี่ยนลูกเรือและการส่งลูกเรือกลับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

ในเหตุุการณ์์ปกติิ ฝ่่ายคนประจำำ�เรืือทำำ�การเปลี่่�ยนลููกเรืือและส่่งลููกเรืือกลัับในท่่าเรืือที่่�มีีความสะดวกเช่่น สิิงคโปร์์
กรุุงเทพฯ แหลมฉบััง สงขลา ปููซาน ไฮฟอง โฮจิิมิินห์์ หรืือเซี่่�ยงไฮ้้
ในปลายปีีพ.ศ. 2562 เมื่่�อเริ่่�มมีีการระบาดของไวรััส COVID-19 ในภููมิิภาคนั้้�น การเปลี่่�ยนลููกเรืือและการส่่งลููกเรืือ
กลัับประสบปััญหาหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิได้้เลยเนื่่�องจากแต่่ละประเทศได้้กำำ�หนดมาตรการจำำ�กััดการเดิินทางและห้้ามบุุคคล
เข้้า-ออกเรืือสิินค้้าในท่่าเรืือต่่างๆ ห้้ามลููกเรืือเดิินลงมาในท่่าเทีียบเรืือหรืือเขตท่่าเรืือ อีีกประการหนึ่่�ง กฏหมายเกี่่�ยวกัับ
แรงงานทางทะเลระหว่่างประเทศไม่่อนุุญาตให้้ลููกเรืือทำำ�งานบนเรืือสิินค้้าเกิิน 12 เดืือน
แผนกบริิหารเรืือเข้้าใจว่่าไม่่สามารถอนุุญาตให้้ลููกเรืือที่่�มีีสััญญาจ้้างงานไม่่ถููกต้้องให้้ทำำ�งานบนเรืือต่่อไปได้้ ฝ่่ายคน
ประจำำ�เรืือได้้ทำำ�การประสานงานกัับหน่่วยงานรััฐต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและระหว่่างประเทศและสามารถเปลี่่�ยนลููกเรืือและส่่งลููก
เรืือกลัับบ้้านได้้เป็็นจำำ�นวนมาก

แผนงานในปีพ.ศ. 2564
ก) การติดตั้งระบบทำ�ความสะอาดน้ำ�อับเฉาเรือ

ในปีี พ.ศ.2564 เรืือของบริิษััท RCL จำำ�นวน 12 ลำำ�จะทำำ�การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดน้ำำ��อัับเฉาเรืือ
ข)

การจัดการความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

แผนในการปฏิิบััติิเรื่่�องการป้้องกัันภััยคุุกคามทางไซเบอร์์จะได้้รัับการตรวจสอบและรัับรองจากสำำ�นัักงาน
ตรวจสอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ค) การเปลี่ยนลูกเรือและการส่งลูกเรือกลับในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19

	ฝ่่ายคนประจำำ�เรืือจะดำำ�เนิินการตามความเหมาะสมเพื่่�อทำำ�การเปลี่่�ยนลููกเรืือและส่่งลููกเรืือกลัับบ้้านจากเมืืองท่่า
ที่่�อนุุญาตให้้ทำำ�ได้้ ให้้เป็็นไปตามสััญญาจ้้างงานและกฏหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับแรงงานทางทะเลระหว่่างประเทศ
ง)

การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภาวะสงคราม การกระทำ�อันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในช่อง
แคบมะละกา

เนื่่�องจากเหตุุขััดแย้้งของประเทศต่่างๆที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงกัันและการกระทำำ�ต่่างๆที่่�ผิิดกฏหมายเช่่นการปล้้นเรืือ การยึึดเรืือ
ทำำ�ให้้มีีการประกาศพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงจากภััยสงครามและพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงจากการกระทำำ�อัันเป็็นโจรสลััด
เรืือจะได้้รัับความเสีียหายเป็็นอย่่างมากหากไม่่ปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกัันโจรสลััด แผนกบริิหารเรืือจะสนัับสนุุนนาย
เรืือสิินค้้าของบริิษััท RCL เพื่่�อนำำ�มาตรการต่่างๆ ไปปฏิิบััติิเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง ยัับยั้้�ง หรืือถ่่วงเวลาการโจมตีี/จู่่�โจมของโจรสลััด
เมื่่�อเรืืออยู่่�ในบริิเวณที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง (เช่่นตะวัันออกกลางและช่่องแคบมะละกา)

5. แผนงานในอนาคต
เศรษฐกิิจโลกในปีีนี้้�คาดว่่าจะฟื้้�นตััวแบบค่่อยเป็็นค่่อยไปจนเหมืือนกัับในปีี 2562 และอุุปทานกำำ�ลัังการผลิิตและ
ความต้้องการของตลาดสมดุุลโดยเฉพาะการค้้าแบบระยะทางไกล ปััจจััยที่่�แสดงไปด้้านบวกเห็็นได้้จากตััวชี้้�วััดเศรษฐกิิจ
มหภาค ที่่�ส่่งสััญญาณให้้เห็็นการเติิบโตทางการค้้าอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปในภููมิิภาคเอเชีียแปซิิฟิิก และกิิจกรรมในตลาดเกิิด
ใหม่่ และประเทศกำำ�ลัังพััฒนาซึ่่�งเป็็นภููมิิภาคที่่� RCL ดำำ�เนิินงานอยู่่� แม้้ว่่าจะมีีความผัันผวนในหลายด้้าน เช่่น ความเสี่่�ยง
จากความตึึงเครีียดในทางภููมิิศาสตร์์การเมืือง ความขััดแย้้งระหว่่างจีีน-สหรััฐฯ นโยบายคุ้้�มครองเศรษฐกิิจของสหรััฐฯ
ค่่าชาร์์เตอร์์เรืือที่่�สููงขึ้้น� RCL จะยัังดำำ�เนิินงานตามกลยุุทธ์์ควบคุุมต้้นทุุน และมุ่่�งเน้้นการวางแผนการเติิบโตในปีี 2564 กลุ่่�มฯ
ได้้รัับประโยชน์์จากสภาพแวดล้้อมการค้้าระดัับภููมิิภาคในการวางกลยุุทธ์์ ปรัับปรุุงและขยายเครืือข่่ายของ RCL ให้้ครอบคลุุม
เราจะปรัับปรุุงต้้นทุุนเพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันได้้ เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งในส่่วนที่่�เป็็นความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน รวมไปถึึง
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การจััดการด้้านการค้้า เครื่อ่� งมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะตอบสนองให้้ถึึงตามความต้้องการของ
ลููกค้้า
เป็็นที่่�คาดว่่าด้้วยสภาพแวดล้้อมที่่ท้้� าทาย เนื่่อ� งจากอััตราค่่าระวางที่่ผั� นั ผวน และตััวขัับเคลื่่อ� นที่่�มีกี ารนำำ�เทคโนโลยีีด้้าน
ดิิจิิทััลมาใช้้ในอุุตสาหกรรมการขนส่่งทางทะเลจะดำำ�เนิินต่่อไปในปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม RCL จะดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างระมััดระวััง
และมีีประสิิทธิิภาพอย่่างที่่�เคยปฏิิบััติิมา
กลุ่่�มฯ ยัังคงจัับตามองกลุ่่�มตลาดเฉพาะ และการเข้้าไปพััฒนาท่่าเรืือสำำ�คััญลำำ�ดัับรอง ด้้วยโอกาสการเติิบโตและความ
ยืืดหยุ่่�นของการบริิหารกองเรืือที่่�กลุ่่�มฯ เป็็นเจ้้าของและเรืือที่่�เช่่ามา ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มฯ มีีความมั่่�นใจในการแข่่งขัันด้้านราคาและ
ความสามารถที่่�มีีโอกาสในการเติิบโต
กลุ่่�มฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นกลยุุทธ์์ความสำำ�เร็็จของปีีก่่อนหน้้าที่่�ทำำ�ให้้ราคาปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิผล รวมถึึงการบริิหาร
งานภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�งานร่่วมกัันกัับกลุ่่�มพัันธมิิตรพัันธมิิตรที่่�คััดสรรอย่่างดีี
การทำำ�งานร่่วมกัันภายนอกองค์์กรนั้้�น หมายถึึง การหาหุ้้�นส่่วนที่่�เหมาะสมเพื่่�อส่่งเสริิมเส้้นทางการบริิการในอนาคต
และเพิ่่�มการเชื่่�อมต่่อเพื่่�อการประหยััดต่่อขนาดในการดำำ�เนิินงานผ่่านพื้้�นฐานโครงสร้้างการแข่่งขัันด้้านราคา
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ปัจจัย
ความเสี่ยง
คณะจััดการกลุ่่ม� ฯ ได้้ใช้้แนวทางบริิหารความเสี่่ย� งที่่ดำ� �ำ เนิินการครอบคลุุมทั้้ง� แนวตั้ง�้ (ตั้ง�้ แต่่ระดัับบริิหารลงไปถึึงระดัับปฏิิบัติั )ิ
และแนวขวาง (สายงานหลัักและสายงานสนัับสนุุน) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ประเมิินและจััดการความเสี่่ย� งในด้้านต่่างๆ ของกลุ่่ม� ฯ
โดยมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย รองกรรมการผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ) รองกรรมการผู้้�จััดการ (ธุุรกิิจและโลจิิสติิกส์์กลุ่่�ม) และรองกรรมการผู้้�จััดการ (บััญชีีการเงิินและเทคโนโลยีี
สารสนเทศกลุ่่ม� ) ซึ่่ง� เป็็นผู้้บ� ริิหารระดัับสููงที่่รั� บั ผิิดชอบต่่อการขัับเคลื่่อ� นธุรุ กิิจและบรรดาความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องในสายงานของตน
คณะกรรมการย่่อยชุุดนี้้�ได้้ระบุุความเสี่่�ยงสำำ�คััญ 3 ด้้านที่่�อาจส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อการประกอบธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มฯ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงทางการเงิิน ความเสี่่�ยงด้้านปฏิิบััติิการ

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่่�ยงจากสถานการ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19
การระบาดของ COVID-19 เป็็นเหตุุผลสำำ�คััญที่่�ส่่งผลกระทบต่่อภาวะเศรษฐกิิจโลกในปีี 2563 แม้้จะมีีวััคซีีนมา
ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคมที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้มีีความหวัังขึ้้�นมากว่่าสิ่่�งนี้้�จะช่่วยลดผลกระทบของ COVID-19 ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจโลกได้้
ความหลากหลายของ COVID-19 และประเภทของวััคซีีนที่่�ใช้้ก็ยั็ งั ไม่่สม่ำำ��เสมอในแต่่ละช่่วงเวลาในแต่่ละประเทศ สถานการณ์์
การฟื้้�นตััวที่่�ไม่่สม่ำำ��เสมออาจมีีความเสี่่�ยงต่่อการค้้าสำำ�หรัับประเทศที่่�ควบคุุมการแพร่่ระบาด COVID-19 ในภายหลััง
อย่่างไรก็็ตาม กลุ่่�ม RCL ของเรา ยัังคงเฝ้้าระวัังรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นและมีีการดำำ�เนิิน
การอย่่างเด็็ดขาด โดยปรัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของเราให้้เหมาะสมเ เข้้ากัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและสถานการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
1.2 ภาวะตลาด SOC หดตััว
ด้้วยการบริิการระยะไกลโดยตรงไปยัังท่่าเรืือเอเชีียมากขึ้้น� และมากขึ้้น� รวมถึึงการขยายตััวเชิิงรุุกในการค้้าภายในเอเชีีย
จากผู้้�ประกอบการการเดิินเรืือสายใหญ่่ๆ ความต้้องการใช้้บริิการ SOC ลดลงทุุกปีี ความบริิการด้้าน SOC ล้้นตลาดยัังเพิ่่�ม
แรงกดดัันต่่ออััตราค่่าระวางเรืือของ SOC นี่่�จะเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงสำำ�หรัับผลตอบแทนจากการลงทุุนในส่่วนของบริิการ
รัับส่่งสิินค้้าซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับธุุรกิิจ SOC เป็็นอย่่างมาก
1.3 ความไม่่สมดุุลของอุุปสงค์์และอุุปทานเป็็นระยะ
ปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวมในปีี 2563 ต่ำำ��กว่่าปีี 2562 เล็็กน้้อย โดยมีีตู้้�สิินค้้า 5 ล้้านตู้้�เปลี่่�ยนช่่วงเวลาการขนส่่งจาก
ในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี เป็็นช่่วงครึ่่�งปีีหลัังเนื่่�องจากภาวะ lockdowns จาก COVID-19 ความต้้องการขนส่่งสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ทำำ�ให้้เกิิดความแออััดของท่่าเรืือ และการขนส่่งทางบกตามห่่วงโซ่่อุุปทานชะลอตััว รวมทั้้�งการขาดแคลนเครื่่�องมืือรองรัับ
ยิ่่�งบั่่�นทอนสมรรถนะอุุปทานในตลาดให้้ลดลงและจะเป็็นเช่่นนี้้�จนถึึงปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์ข้้างต้้นจะดีีขึ้้�นทัันทีี
ที่่�ตารางการสายเดิินเรืือกลัับสู่่�สภาวะปกติิโดยมีีกำำ�ลัังการผลิิตและเครื่่�องมืืออุุปทานเกิินอุุปสงค์์
1.4 อุุปทานล้้นตลาดในตลาด Intra Asia
ผลจากการลงนามความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิิภาค - RCEP ในเดืือนพฤศจิิกายน 2563 และรููปแบบห่่วง
โซ่่อุุปทานทั่่�วโลกเปลี่่�ยนจาก Globalization เป็็น Regionalization เนื่่�องจากความขััดแย้้งอย่่างรุุนแรงระหว่่างสหรััฐฯ - จีีน
ทำำ�ให้้เป็็นที่่�คาดการณ์์ว่่าการค้้าในภููมิิภาค Intra Asia จะเติิบโตอย่่างรวดเร็็วในอีีกไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า เมื่่�อผู้้�ผลิิตจำำ�นวนมากย้้าย
จากจีีนไปยัังเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ สิ่่�งนี้้�จะทำำ�ให้้ปริิมาณการขนส่่งในตลาด Intra Asia พุ่่�งสููงขึ้้�นจากการเข้้ามาของ
ผู้้ใ� ห้้บริิการสายเดิินเรืือต่่างๆ ซึ่่ง� เมื่่อ� มีีปริิมาณการขนส่่งใหม่่เข้้ามาเกิินสููงกว่่าการเติิบโตของตลาด อาจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณ
การใช้้เรืือและระดัับค่่าขนส่่ง
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2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่่�ยงเรื่่�องอััตราค่่าเงิิน
รายได้้ของกลุ่่�มฯ ผููกอิิงกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ ผ่่านกลไกการกำำ�หนดอััตราค่่าระวาง เป็็นจำำ�นวนเงิินในสกุุลเงิินเหรีียญ
สหรััฐ ในขณะที่่ร� ายได้้จากการเดิินเรืือเรีียกเก็็บในสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ หรืือในสกุุลเงิินท้้องถิ่่น� ของเมืืองท่่าขนถ่่ายสิินค้้าตาม
จำำ�นวนเทีียบเท่่าของอััตราค่่าระวางที่่�กำำ�หนดไว้้ในสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ ต้้นทุุนดำำ�เนิินการส่่วนใหญ่่จ่่ายเป็็นสกุุลเงิินเหรีียญ
สหรััฐ และสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นของเมืืองท่่าหลััก (เช่่น สกุุลเงิินบาทและสกุุลเงิินเหรีียญสิิงคโปร์์)
ในขณะที่่�เรายัังถููกตรึึงไว้้ด้้วยกลไกการกำำ�หนดราคา กระแสเงิินสดของกลุ่่�มในปีี 2563 ได้้รัับผลกระทบเล็็กน้้อยจากการ
แข็็งค่่าของสกุุลเงิินประมาณร้้อยละ 6 ในสกุุลเงิินท้้องถิ่่�นของเมืืองท่่าขนถ่่ายสิินค้้าสำำ�คััญ (เช่่นเงิินหยวนจีีน) อย่่างไรก็็ตาม
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของค่่าเงิิน ไม่่ได้้มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน เนื่่�องจาก
สิินทรััพย์์หลัักของกลุ่่�มฯ คืือเรืือบรรทุุกคอนเทนเนอร์์ มีีการซื้้�อขายในสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐ รวมทั้้�งด้้านสิินเชื่่�อของกลุ่่�มฯ
และสิินทรััพย์์ถาวรส่่วนใหญ่่ เป็็นสกุุลเงิินดอลลาร์์สหรััฐ ยกเว้้นผลกระทบการทางบััญชีีบางส่่วน กลุ่่�มฯ สามารถจััดการ
ในส่่วนการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนได้้เป็็นอย่่างดีี
2.2 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย
ด้้วยลัักษณะการประกอบธุุรกิจิ ของกลุ่่�มฯ ในการขอสิินเชื่่อ� เพื่่อ� การซื้้�อเรืือ กลุ่่�มฯ ของเรามีีความเสี่่ย� งจากความผัันผวน
ของอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในภาวะเศรษฐกิิจผัันผวน กลุ่่�มฯ ได้้ทำำ�สััญญาระยะยาวบางส่่วนในการคงระดัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยให้้คงที่่�มาตั้้�งแต่่ปีี 2558
กลุ่่�มฯ มีีหนี้้สิ� นิ ที่่�เป็็นเงิินกู้้ยืื� มทั้้�งระยะสั้้น� และระยะยาว ณ สิ้้น� ปีี 2563 รวมเป็็นจำำ�นวน 3.3 พัันล้้านบาท เทีียบกัับจำำ�นวน
4.5 พัันล้้านบาทในปีี 2562 สััดส่่วนสิินเชื่่�ออััตราดอกเบี้้�ยแบบคงที่่�ลดลงร้้อยละ 7 โดยประมาณ หรืือจำำ�นวน 220 ล้้านบาท
ของเงิินกู้้�ยืืมรวม
2.3 ความเสี่่�ยงทางด้้านมููลค่่าเรืือ
เรืือเป็็นสิินทรััพย์์หลัักของกลุ่่�มฯ ที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ มููลค่่าของเรืือจะปรัับตััวไปตามสภาวะเศรษฐกิิจของโลก
ในภาวะที่่�เศรษฐกิิจโลกเติิบโต หรืือกล่่าวอีีกนััยหนึ่่�งว่่า มีีปริิมาณอุุปสงค์์มากกว่่าอุุปทาน มููลค่่าของเรืือก็็จะปรัับตััวสููงขึ้้�น
ในทางตรงกัันข้้าม ในภาวะที่่�เศรษฐกิิจถดถอย มููลค่่าเรืือก็็จะลดต่ำำ��ลง
2.4 ความเสี่่�ยงทางด้้านการจััดหาแหล่่งเงิินทุุน
การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ส่่งผลกระทบด้้านลบต่่อสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ไม่่เอื้้อ� อำำ�นวยให้้สถานการณ์์สะลอมากยิ่่�งขึ้้น�
อย่่างไรก็็ตาม ตรงกัันข้้าม อุุตสาหกรรมการเดิินเรืือกลัับได้้รัับประโยชน์์ เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์
ในครััวเรืือน รวมทั้้ง� การบริิโภคผลิิตภััณฑ์จำ์ �ำ พวกเวชภััณฑ์ที่่์ พุ่่�� งสููงขึ้้น� ประกอบกัับการขนส่่งทางอากาศที่่ล� ดลงอย่่างมาก ดัังนั้้น�
การขนส่่งทางทะเลจึึงเป็็นสิ่่�งทดแทนที่่�สำำ�คััญ และส่่งผลให้้อััตราค่่าระวางค่่อยๆ เพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ปลายไตรมาสที่่� 3 เป็็นต้้นมา
อััตราที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� ดัังกล่่าวทำำ�ให้้กลุ่่�มบริิษัทั ฯ อยู่่�ในสถานะทางการเงิินที่่ดี� ี สามารถลดต้้นทุุนการเงิิน และความเสี่่ย� งจากการระดมทุุน

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
การดำำ�เนิินงานด้้านความเสี่่�ยงในการบริิหารจััดการกองเรืือของ RCL
3.1 การระบาดของไวรััส COVID-19
การระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในปีีที่่ผ่� า่ นมาเป็็นสาเหตุุใหญ่่ที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อตลาดการขนส่่งสิินค้้าทางทะเลทั่่ว� โลก
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การที่่�โลกต้้องพึ่่�งพาการขนส่่งทางเรืือและปััญหาเกี่่ย� วกัับคนประจำำ�เรืือได้้รัับความสนใจเป็็นอย่่างมากเนื่่อ� งจากการระบาด
ของไวรััส COVID-19 การระบาดครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้คนประจำำ�เรืือทั่่�วโลกอยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงและยากลำำ�บาก เนื่่�องจาก
บางประเทศที่่�คนประจำำ�เรืือจะขึ้้�นจากเรืือได้้กำำ�หนดมาตรการที่่�เข้้มงวดต่่างๆ ทำำ�ให้้คนประจำำ�เรืือถููกปฏิิเสธการสัับเปลี่่�ยน
ส่่งผลให้้คนประจำำ�เรืือเหล่่านั้้�นต้้องทำำ�งานอยู่่�บนเรืือต่่อไปอีีกเป็็นเวลานานหลายเดืือน
มาตรการต่่างๆ ที่่�นำำ�มาใช้้เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อนั้้�น ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาต่่อเรืือและคนประจำำ�เรืือ รวมถึึง
ความล่่าช้้าในการเอาเรืือออกจากท่่า เกิิดอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานสิินค้้า การห้้ามไม่่ให้้คนประจำำ�เรืือขึ้้�นบกและการเปลี่่�ยนคน
ประจำำ�เรืือ อุุปสรรคดัังกล่่าวทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้านภาวะจิิตใจของคนประจำำ�เรืือ โดยมีีคนประจำำ�เรืือจำำ�นวนมากที่่�ติิดค้้างอยู่่�บน
เรืือและต้้องรอเวลาไปปฏิิบััติิงานบนเรืือ เนื่่�องจากการบัังคัับใช้้กฏหมายที่่�เข้้มงวดในระหว่่างที่่�มีีการระบาดของไวรััส
COVID-19 ส่่งผลให้้การสัับเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือมีีความยากลำำ�บากและต้้องมีีขั้้�นตอนการปฏิิบััติิที่่�ยาวนานมากขึ้้�น
การใช้้มาตรการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้านการปฏิิบััติิงานในบริิษััทขนส่่งทางทะเล รวมถึึง
ห่่วงโซ่่อุุปทานด้้านต่่างๆ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการปฏิิบััติิการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากเนื่่�องจากการระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�เห็็นได้้
ชััดเจนคืือค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการจััดคนประจำำ�เรืือได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก เพราะความยุ่่�งยากในการเตรีียมการณ์์เพื่่�อการส่่งคน
ประจำำ�เรืือกลัับภููมิิลำำ�เนา
สุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของคนประจำำ�เรืือส่่งผลอย่่างมากที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานบนเรืือสิินค้้า
ทาง RCL และนายเรืือควรจััดหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับไวรััส COVID-19 และข้้อปฏิิบััติิต่่างๆ ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อให้้แก่่คน
ประจำำ�เรืือ
RCL ได้้ดำำ�เนิินตามมาตรการหลายอย่่างเพื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ไม่่ให้้เกิิดความล่่าช้้าและให้้เกิิดค่่า
ใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสมไม่่สิ้้�นเปลืืองเกิินไป โดยบริิษััท RCL จะจััดหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเรื่่�องไวรััส COVID-19 ให้้กัับเรืือของบริิษััท
อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อให้้ลููกเรืือได้้รัับรู้้�ว่่ามีีการใช้้มาตรการต่่างๆในการต่่อสู้้�ไวรััสกัันอย่่างไร และสามารถรัับทราบข้้อมููลต่่างๆ
ทั้้�งข้้อมููลระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับนานาชาติิ
วััคซีีนป้้องกัันไวรััสเป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการควบคุุมการระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 และเพื่่�อให้้ผู้้�คนเดิินทางและ
ทำำ�ธุุรกิิจต่่างๆ ได้้โดยไม่่ต้้องมีีการ Lockdown
การแก้้ปััญหาดัังกล่่าวให้้สำำ�เร็็จคืือการพััฒนาวััคซีีน ซึ่่�งเป็็นความหวัังที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลัังตั้้�งรอประเทศต่่างๆ กำำ�ลัังทำำ�การ
พััฒนาวััคซีีนเพื่่�อสามารถสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันไวรััส COVID-19 ให้้แก่่คนหลายล้้านคน
3.2 ความเสี่่�ยงเรื่่�องการขาดแคลนลููกเรืือ
อุุปสรรคต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการส่่งคนประจำำ�เรืือกลัับและการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่ออุุตสาหกรรม
การขนส่่งสิินค้้าทางเรืือ ถืือว่่าเป็็นเรื่อ่� งหลัักที่่ท้้� าทายผู้้ปร
� ะกอบการด้้านการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือ หลายประเทศออกข้้อปฏิิบัติั ิ
เพื่่�อจััดการกัับการแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยยกเลิิกการเข้้า-ออกประเทศ และการกำำ�หนดใช้้มาตรการเกี่่�ยวกัับการ
เข้้าเมืืองที่่�เข้้มงวดขึ้้�นเพื่่�อจำำ�กััดการแพร่่ระบาดของไวรััส และไม่่อนุุญาตให้้คนประจำำ�เรืือขึ้้�นบก
คนประจำำ�เรืือที่่�เหนื่่�อยล้้า หมดกำำ�ลัังใจยัังต้้องอยู่่�บนเรืือและในเดืือนล่่าสุุดพบว่่ามีีคนประจำำ�เรืือจำำ�นวนมากที่่�ทำำ�งาน
เกิินสััญญาการจ้้างงาน (ต้้องไม่่เกิิน 12 เดืือน) เพราะว่่าไม่่สามารถขึ้้�นบกได้้ สำำ�หรัับคนประจำำ�เรืือที่่�ต้้องไปทำำ�งานบนเรืือยััง
ต้้องประสบปััญหาข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางของประเทศปลายทาง ข้้อจำำ�กััดนี้้ส่� ง่ ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือซึ่่ง� มีีความ
จำำ�เป็็นต้้องทำำ�เพื่่�อให้้เรืือสามารถปฏิิบััติิภารกิิจได้้ วิิกฤตเรื่่�องการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือได้้รัับผลกระทบจากมาตรการการ
เดิินทางที่่�เข้้มของประเทศต่่างๆ และจากการบริิการด้้านการบิินที่่�ลดน้้อยลง หน่่วยงานรััฐต่่างๆ จำำ�เป็็นต้้องใช้้มาตรการ
ทั้้�งทางด้้านมนุุษยธรรมและด้้านความปลอดภััยที่่�เป็็นภาวะวิิกฤติิที่่�คนประจำำ�เรืือกำำ�ลัังประสบ และเพื่่�อแน่่ใจว่่าการเปลี่่�ยนคน
ประจำำ�เรืือสามารถทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดความปลอดภััย ทั้้�งนี้้� การปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�เชื่่�อมโยงกัันในระดัับนานาชาติิ
จะทำำ�ให้้คนประจำำ�เรืือที่่�เหนื่่�อยล้้าเกิิดความปลอดภััยได้้

48

รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

RCL พยายามอย่่างสุุดความสามารถในการจััดการการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือที่่�อยู่่�ในช่่วงวิิกฤติินี้้� และในขณะเดีียวกััน
ยัังคงมุ่่�งมั่่น� การปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับต่่างๆ ตามที่่�อนุุสัญั ญาแรงงานทางทะเล MLC ระหว่่างประเทศปีี 2006 ทั่่�วโลกมีีคนประจำำ�
เรืือหลายหมื่่�นคนที่่�ยัังคงติิดค้้างอยู่่�บนเรืือเป็็นเวลา 1 ปีีหรืือมากกว่่านั้้�นเนื่่�องการระบาดของไวรััสครั้้�งนี้้� การที่่�คนประจำำ�เรืือ
ทำำ�งานบนเรืือนานขึ้้น� นั้้น� ส่่งผลกระทบต่่อคนประจำำ�เรืือมากเพราะคนประจำำ�เรืือที่่อ� ยู่่�บนบกไม่่ต้้องการที่่�จะลงไปทำำ�งานบนเรืือ
ในช่่วงที่่มี� กี ารระบาดของ COVID-19 เพราะต้้องการหลีีกเลี่่ย� งการติิดเชื้้อ� และความไม่่แน่่นอนในการจััดการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือ
การกัักด้้วยตััวระยะเวลา 14 วััน เป็็นข้้อบัังคัับตามกฏหมายและไม่่มีีวิิธีีการอื่่�นเลยสำำ�หรัับกรณีีของคนประจำำ�เรืือ ทำำ�ให้้
เกิิดผลที่่�ตามมาคืือเวลาหยุุดพัักของคนประจำำ�เรืือที่่�อยู่่�บนบกนั้้�นถููกยืืดออกไปจนกว่่าเขาจะพร้้อมที่่�กลัับมาทำำ�งานบนเรืือ
RCL กำำ�หนดใช้้มาตรการและทรััพยากรต่่างๆ โดยทำำ�การแจ้้งคนประจำำ�เรืืออย่่างสม่ำำ��เสมอ ส่่งข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับ
COVID-19 และข่่าวสารการเปลี่่�ยนคนประจำำ�เรืือ โดยมีีความตั้้ง� ใจให้้คนประจำำ�เรืือของเราเข้้าใจสถานการณ์์ที่่วิ� กิ ฤติิในปััจจุบัุ นั
และร่่วมมืือกัับเรืือของเราเพื่่�อต่่อสู้้�กัับเหตุุการณ์์นี้้�ไปด้้วยกััน
3.3 การกระทำำ�ที่่�เป็็นโจรสลััดและการปล้้นเรืือในช่่องแคบมะละกาซึ่่�งเป็็นเส้้นทางการเดิิน
เรืือหลััก
การกระทำำ�ที่่เ� ป็็นโจรสลััดในช่่องแคบมะละกาเป็็นภััยอัันยาวนานต่่อบริิษัทั เจ้้าของเรืือและนัักเดิินเรืือที่่�ใช้้เส้้นทางนี้้� ภััยนี้้�
รวมถึึงการขึ้้�นเรืือเพื่่�อขโมยสิ่่�งของ การยึึดเรืือ และการโจมตีีเพื่่�อจัับเรืือหรืือคนประจำำ�เรืือเป็็นตััวประกัันเพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่
การโจมตีีนี้้�เกิิดขึ้้�นกัับเรืือในขณะที่่�อยู่่�ที่่�ท่่าเทีียบเรืือและที่่�ทิ้้�งสมอด้้วยเช่่นกััน การโจมตีีเรืือขณะที่่�แล่่นอยู่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลา
ระหว่่างหนึ่่�งนาฬิิกาถึึงหกนาฬิิกาในตอนเช้้า
RCL กำำ�หนดมาตรการต่่างๆ ให้้เรืือสิินค้้าของ RCL นำำ�ไปปฏิิบััติิเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง ยัับยั้้�ง หรืือถ่่วงเวลาการโจมตีี/จู่่�โจม
จากโจรสลััดในช่่องแคบมะละกา มาตรการต่่างๆ นั้้�นรวมถึึงการปฏิิบััติิใช้้คำำ�แนะนำำ�ขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศ
(เรื่่�อง ISPS Code) และการร่่วมมืือกัับองค์์กรนานาชาติิและรััฐชายฝั่่�งต่่างๆ
3.4 กลยุุทธ์์ในการจััดการเรื่่�องความแออััดและการลดเวลาการปฏิิบััติิงานสิินค้้าในท่่าเรืือ
ปริิมาณของเรืือเป็็นจำำ�นวนมากในท่่าเรืือต่่างๆ เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดความล่่าช้้าต่่อตารางการเดิินเรืือ เรืือต้้อง
มารอเข้้าเทีียบท่่าตามลำำ�ดับั ก่่อนหลััง ส่่งผลให้้เวลาในการปฏิิบัติั กิ ารให้้ครบรอบของเที่่�ยวเรืือกิินเวลานานขึ้้น� และส่่งผลกระทบ
ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ต่่างๆ ต่่อระบบโลจิิสติิคส์์และห่่วงโซ่่อุุปทาน
สิ่่�งเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น การสููญเสีียปริิมาณการขนส่่งสิินค้้า และไม่่เป็็นไปตามข้้อตกลงทางการค้้าและ
การขนส่่ง ความแออััดในท่่าเรืือที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั งิ านของเรืือสิินค้้าของบริิษัทั RCL นั้้น� เกิิดขึ้้น� ในหลายท่่าเรืือ
หลัักๆ ในเอเชีีย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นท่่าเรืือที่่�เรืือบริิษััท RCL ใช้้บริิการอยู่่�ในโครงข่่ายการบริิการกิิจการของบริิษััท RCL เช่่น
จีีน สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย ซึ่่�งท่่าเรืือเหล่่านี้้�กำำ�ลัังเผชิิญกัับความท้้าทายในการปฏิิติิการในแต่่ละวัันอัันเนื่่�องมาจาก ปริิมาณ
ของเรืือเป็็นจำำ�นวนมากดัังกล่่าว
แผนปฏิิบััติิการที่่�ใช้้สำำ�หรัับการรัับมืือกัับความเสี่่�ยงในการปฏิิบััติิงานของผู้้�ประกอบการท่่าเทีียบเรืือ ได้้แก่่ ทำำ�แผนการ
ยกขนสิินค้้าที่่�จะทำำ�งานในท่่าเรืือนั้้�นๆ โดยให้้มีีความสามารถในการใช้้เครนยกขนสิินค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด ทั้้�งนี้้�ให้้แผนมีีผลกัับ
ทีีมงาน แผนกปฏิิบััติิการที่่�เกี่่�ยวกัับท่่าเรืือ ทีีมงานในสำำ�นัักงานของบริิษััท RCL ท้้องถิ่่�นและสำำ�นัักงานใหญ่่ ในส่่วนของ
ท่่าเรืือนั้้�นๆ ก็็ต้้องใช้้ความพยายามทุุกอย่่างเพื่่�อทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานในท่่าเรืือไม่่ก่่อให้้เกิิดความแออััด และต้้องเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของผู้้�ประกอบการท่่าเทีียบเรืือด้้วยเช่่นกััน เช่่น การเตรีียมความพร้้อมในการนำำ�เรืือเข้้าไปปฏิิบััติิ
งานในท่่าเทีียบนั้้�น เรื่่�องการใช้้พื้้�นที่่�หน้้าท่่าสำำ�หรัับการเทีียบเรืือ เวลาเฉลี่่�ยที่่�เรืือใช้้ในการเข้้า-ออกท่่าเทีียบในแต่่ละท่่านั้้�น
ต้้องนำำ�พิิจารณาให้้สอดคล้้องกัับความสามารถของท่่าเทีียบเรืือ และถ้้าปฏิิบััติิได้้ท่่าเรืือควรพิิจารณาเพิ่่�มอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�อง
มืือเพื่่�อให้้ให้้การปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ในท่่าเรืือมีีประสิิทธิิภาพมากขี้้�น
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
กลุ่่�มบริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในสายธุุรกิจิ หลัักสามประเภท ได้้แก่่ Shipper-Owned Container (SOC), CarrierOwned Container (COC) และ การให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิคส์์ โดยมีีเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมเส้้นทางหลััก
ทั้้�งในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาบสมุุทรอิินเดีีย และตะวัันออกกลาง

ผลการดำ�เนินงาน
เป็็นที่่�คาดการณ์์ว่่าอุุปสงค์์ของตลาดการขนส่่งด้้วยตู้้�สิินค้้าเป็็นที่่�น่่าพอใจในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 และระยะห่่างของ
อุุปสงค์์และอุุปสงค์์ลดลงอย่่างมาก ในขณะที่่�อุุปสงค์์ลดลงมากในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2563 จากการ lockdown ของประเทศ
ต่่างๆ ทั่่�วโลก ค่่าระวางเรืือลดลงในช่่วงต้้นปีีและเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องช่่วงปลายปีี
การลดลงของราคาน้ำำ��มัันและค่่าชาร์์เตอร์์ในปีี 2563 ช่่วยลดต้้นทุุนการดำำ�เนิินการของสายการเดิินเรืือ กลุ่่�มฯ ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการควบคุุมต้้นทุุนการขนส่่งสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ด้้วยการหาเส้้นทางให้้บริิการที่่�เหมาะสม และผสมผสานกัับการขนส่่ง
สิินค้้า ถืือเป็็นกลยุุทธ์์หลัักในการดำำ�เนิินงาน เหล่่านี้้�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลดีีต่่อการดำำ�เนิินงานในปีีนี้้�
ในปีี 2563 ยอดขนส่่งของธุุรกิิจประเภท SOC อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 0.81 ล้้านทีีอีียูู ลดลงร้้อยละ 11 จากปีี 2562 ในขณะที่่�
ยอดขนส่่งของธุุรกิิจประเภท COC อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 1.23 ล้้านทีีอีียูู ลดลงร้้อยละ 3 จากปีี 2562 กลุ่่�มฯ มีียอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม
ลดลงร้้อยละ 6 อยู่่�ที่่�จำำ�นวน 2.05 ล้้านทีีอีียูู โดยมีีอััตราการใช้้กำำ�ลัังบรรทุุกอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 134 ในปีี 2563 ปริิมาณการขนส่่งลด
ลงเนื่่อ� งจากการลดกำำ�ลังั การผลิิตที่่�เกิิดจากความแออััดของท่่าเรืือในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลััง อัันเป็็นผลมาจากการ lockdown ในหลาย
ประเทศในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2563
แม้้ว่่าปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้ามีีจำำ�นวนลดลง แต่่กลุ่่�มฯ มีีรายได้้จากการเดิินเรืือประจำำ�ปีีจำำ�นวน 17,195 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2562 ซึ่่ง� มีีรายได้้จากการเดิินเรืือ 16,531 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากค่่าระวางเรืือเพิ่่�มขึ้้น� รายได้้รวมในปีี 2563
เท่่ากัับ 17,463 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้รวมจำำ�นวน 16,709 ล้้านบาทในปีี 2562
ในปีี 2563 อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของเงิินบาทมีีความอ่่อนค่่าขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ รายได้้และ
ค่่าใช้้จ่่ายของกลุ่่�มฯ ใช้้เป็็นสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ มีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นจำำ�นวน 59.1 ล้้านบาท
เทีียบกัับกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจำำ�นวน 40.3 ล้้านบาทในปีี 2562

Total lifting
Yoy 6%
1.78

2.11

Capacity Utilization
2.18

1.90

Yoy 6%

134%

2.5
124%

126%

119%
115%

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563
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การขนส่งสินค้าแยกตามเขตภูมิศาสตร์
ยอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม ในปีี 2562 จำำ�นวน 2,183,995 ทีีอีียูู
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ยอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม ในปีี 2563 จำำ�นวน 2,045,984 ทีีอีียูู
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ภาพรวมของธุรกิจ
869

SOC Lifting

733

913
814

792

Yoy 11%

SOC

('000 TEUs)
2559

2560

2561

1,242

COC Lifting

1,049

2562

1,271

2563

1,231

1,110

Yoy 3%

COC

('000 TEUs)
2559

2560

2561

2562

2563

อัตราค่าระวาง
ในอุุตสาหกรรมการขนส่่งทางทะเล ความผัันผวนของอััตราค่่าระวางเป็็นผลจากอุุปสงค์์ทางธุุรกิิจและอุุปทานของกำำ�ลััง
บรรทุุก นอกจากนี้้�อััตราค่่าระวางในเส้้นทางเดิินเรืือแต่่ละสายภายในภููมิิภาคเอเชีียก็็ยัังขึ้้�นกัับเป้้าหมายธุุรกิิจของสายการ
เดิินเรืือแต่่ละสาย สายการเดิินเรืือมีีมุุมมองด้้านการค้้าที่่�ต่่างกััน ขึ้้�นกัับเหตุุผลทางธุุรกิิจของตน สายการเดิินเรืือบางสายจะให้้
ความใส่่ใจกัับเส้้นทางระหว่่างสองท่่าเรืือเป็็นสำำ�คััญ สายการเดิินเรืืออื่่�นอาจมองเป็็นเรื่่�องรอง และสายเดิินเรืือบางสาย
อาจใช้้เส้้นทางดัังกล่่าวสำำ�หรัับปรัับกำำ�ลัังบรรทุุกและลดจำำ�นวนตู้้�เปล่่า ต่่างมุุมมองย่่อมมีีผลต่่อการกำำ�หนดอััตราค่่าระวางที่่�
แตกต่่างกััน
นอกจากปััจจัยั ทางด้้านอุุปสงค์์ - อุุปทาน การกำำ�หนดอััตราค่่าระวางเป็็นไปตามหลัักการประหยััดจากขนาด การคาดการณ์์
สภาวะของตลาด และกลยุุทธ์์ในการบริิหารกำำ�ลัังบรรทุุกของสายการเดิินเรืือขนาดใหญ่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการกระจายเรืือ
เข้้ามาในเส้้นทางการค้้าระหว่่างซีีกโลกตะวัันออกและซีีกโลกตะวัันตก ประกอบกัับการนำำ�เรืือต่่อสร้้างใหม่่เข้้าประจำำ�การ
ค่่าระวางเรืือที่่�สููงขึ้้�นในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2563 ช่่วยบรรเทาผลกระทบที่่�มาจากการลดลงของอััตราค่่าระวางช่่วง
ครึ่่�งแรกของปีี 2563 ซึ่่�งเกิิดจากอุุปสงค์์ที่่�ตกอย่่างรวดเร็็ว ดัังนั้้�น อััตราค่่าระวางเรืือจึึงฟื้้�นตััวค่่อนข้้างมากเมื่่�อเทีียบกัับระดัับ
ค่่าระวางเรืือที่่�ต่ำำ��อย่่างมากเมื่่�อปีี 2562
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ความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางเฉลี่ยของกลุ่มฯ
ในปีี 2563 อััตราค่่าระวางเฉลี่่ย� สำำ�หรัับปีีอยู่่�ที่่� 268 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอียููี เมื่่อ� เทีียบกัับ 243 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอียููี ในปีี 2562
268
252
243

174

(USD/TEU)

166

2559

2560

2561*

2562

2563

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ความสามารถในการสร้างกำ�ไร
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

ปี 2559

ปี 2560

รายได้้ค่่าระวางเฉลี่่�ย
166
174
ต้้นทุุนการเดิินเรืือเฉลี่่�ย
170
158
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
-2%
9%
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

ปี 2561*

ปี 2562

ปี 2563

252
245
3%

243
235
3%

268
224
15%

ในปีี 2563 ค่่าระวางลดลงจาก 273 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู ในไตรมาสที่่� 1 มาอยู่่�ที่่� 260 เหรีียญสหรััฐต่่อที่่�อีียููในไตรมาส
ที่่� 2 และในไตรมาสที่่� 3 ตกลงมาอยู่่�ที่่� 228 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู แต่่ในไตรมาสที่่� 4 อััตราค่่าระวางปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
จนถึึง 309 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู
เหรียญสหรัฐฯ ต่อทีอียู

รายได้้ค่่าระวางเฉลี่่�ย
ต้้นทุุนการเดิินเรืือเฉลี่่�ย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น

ไตรมาสที่
1/2563

ไตรมาสที่
2/2563

ไตรมาสทิ่
3/2563

ไตรมาสที่
4/2563

ปี 2563

273
256
6%

260
230
11%

228
200
12%

309
211
32%

268
224
15%

ด้้วยการเน้้นกลยุุทธ์์ที่่�คำำ�นึึงถึึงต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านต้้นทุุน ทำำ�ให้้ต้้นทุุนในการการดำำ�เนิินงานลดลงร้้อยละ
10 จาก 15.95 พัันล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 14.36 พัันล้้านบาทในปีี 2563 แม้้ว่่าปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้าลดลงร้้อยละ 6
ในปีี 2563
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ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
Net Profit (Baht)

EPS (Baht)
2.11

1,745

0.65

533

(356)

(0.43)

(493)

(1,375)

2559

(0.59)

(1.66)

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

ในปีี 2563 กลุ่่�มฯ มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่ 1,745 ล้้านบาท เทีียบกัับผลขาดทุุนสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็น
ของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่ 492 ล้้านบาท ในปีี 2562
กลุ่่�มฯ มีีผลกำำ�ไร 2.105 บาทต่่อหุ้้�น ในปีี 2563 เทีียบกัับผลขาดทุุน 0.59 บาทต่่อหุ้้�นในปีี 2562

ฐานะการเงิน

สิินทรััพย์์รวมมีีจำำ�นวน 18.0 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 6 ส่่วนของผู้้ถื� อื หุ้้น� 9.1 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 23 กระแส
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากการดำำ�เนิินงานเท่่ากัับ 3,591 ล้้านบาท เทีียบกัับจำำ�นวน 1,285 ล้้านบาทในปีีก่่อนหน้้า ณ 31 ธัันวาคม
2563 กลุ่่�มฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน 2.6 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 1.1 พัันล้้านบาทในปีี 2562
ในปีี 2562 กลุ่่ม� ฯ มีีกำำ�ไรรวมก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่ายประเภท ดอกเบี้้ย� จ่่าย ภาษีี ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายของทรััพย์์สินิ
หรืือ EBITDA เท่่ากัับ 3,477.5 ล้้านบาท เทีียบกัับ EBITDA จำำ�นวน 1,318.1 ล้้านบาท ในปีี 2562
การคำ�นวณ EBITDA

กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนหัักภาษีี
บวก ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิิน/ ขาดทุุนจากสััญญาที่่�สร้้างภาระ
หััก โอนกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิิน/
รายการขาดทุุนจากสััญญาที่่�สร้้างภาระ
บวก ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์
บวก ดอกเบี้้�ยจ่่าย
EBIT
บวก ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
บวก ค่่าเสื่่�อมราคา
EBITDA

2563

2562

1,753.9
(89.7)

(482.2)
36.3
-

0.5
270.3
1,935.0
1,542.5
3,477.5

7.3
324.8
(113.8)
1,431.9
1,318.1
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ในปีีที่่�ผ่่านมา ปััญหาความผัันผวนของค่่าเงิินบาทเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรง
ต่่อกลุ่่�มฯ อัันเนื่่�องมาจากกลุ่่�มฯ กำำ�หนดอััตราค่่าระวางการขนส่่งในสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ และลููกค้้าชำำ�ระด้้วยสกุุลเงิินท้้อง
ถิ่่�นที่่�มีีมููลค่่าเทีียบเท่่ากัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ นั้้�น การป้้องกัันความเสี่่�ยงสกุุลเงิินต่่างประเทศจากการจัับคู่่�สกุุลเงิินของ
กระแสรายได้้ (เชื่่�อมโยงกัับดอลลาร์์สหรััฐ) กัับสกุุลเงิินหนี้้� กลไกนี้้�เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มฯ สามารถจััดการความเสี่่�ยง
จากอััตราแลกเปลี่่�ยน นอกจากนั้้�น เงิินกู้้ยืื� มส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มฯ เป็็นการกู้้ยืื� มในสกุุลเงิินเดีียวกัับสกุุลเงิินของกระแสเงิินสดรัับ
ณ สิ้้�นปีี 2563 กลุ่่�มฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าจำำ�นวน 2.6 พัันล้้านบาท ลููกหนี้้�การค้้า ณ สิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวน
2.3 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน 1.9 พัันล้้านบาทในปีีก่่อนหน้้า จำำ�นวนเงิินสดและลููกหนี้้�การค้้ามีีจำำ�นวนรวมกััน 4.9 พััน
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 90.38 ของสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด มีีจำำ�นวน 5.41 พัันล้้านบาท ในปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด
ในปีี 2562 จำำ�นวน 3.71 พัันล้้านบาท
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนมีีอััตราร้้อยละ 69.94 ของสิินทรััพย์์รวม โดยมีีรายการส่่วนใหญ่่เป็็นเรืือเดิินสมุุทร ตู้้�ขนส่่งสิินค้้า
และอุุปกรณ์์ ที่่�มีีมููลค่่า 10.4 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2563

โครงสร้างเงินทุน
ณ สิ้้�นปีี 2563 หนี้้�สิินทั้้�งหมดมีีจำำ�นวน 8.9 พัันล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับจำำ�นวน 9.6 พัันล้้านบาทในปีี 2562 ส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 22.53 จาก 7.4 พัันล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 9.1 พัันล้้านบาทในปีี 2563
สััดส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจาก 1.30 ต่่อ 1 ในปีี 2562 เป็็น 0.98 ต่่อ 1 ในปีี 2563
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โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
จำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับ ณ วัันที่่� 8 พฤษภาคม 2563
อันดับที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ

กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก จำำ�กััด
กลุ่่�มตระกููลตัันธุุวนิิตย์์
นายธีีระชััย กีีรติิเตชากร
นายธีีรพงษ์์ ตัันฐิิตารัักษ์์
บริิษััทหลัักทรััพย์์ทิิสโก้้ จำำ�กััด
บริิษััท ภููรีีมาศ นาวีี จำำ�กััด
นางมยุุรีี วงศ์์แก้้วเจริิญ
นางสาวฐิิติิรััตน์์ ราศีีวิิสุุทธิ์์�
บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
นายพีีรพััฒน์์ ธรรมาภิิมณฑ์์

จำ�นวนหุ้น

%

387,770,337
70,871,050
27,020,200
20,787,100
20,000,000
10,600,060
10,500,000
10,000,000
9,907,947
8,182,800

46.80%
8.55%
3.26%
2.51%
2.41%
1.28%
1.27%
1.21%
1.20%
0.99%

1. กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก ประกอบด้้วย 4 บริิษััท ดัังต่่อไปนี้้�
จำ�นวนหุ้น

บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท โหงวฮก เอเยนซี่่� จำำ�กััด
บริิษััท สิินธนโชติิ จำำ�กััด

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

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

25.20
18.50
2.95
0.15

ดำ�เนินธุรกิจ

เป็็นตััวแทนเรืือ
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
เป็็นตััวแทนเรืือ
บริิการกองเก็็บตู้้�สิินค้้า

2. รายชื่่�อกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 5 รายแรกของบริิษััท โงวฮก จำำ�กััด มีีดัังนี้้�
จำ�นวนหุ้น

กลุ่่�มตระกููลบุุลสุุข
กลุ่่�มตระกููลตัันธุุวนิิตย์์
บริิษััท อััลลายด์์ แอสเซท จำำ�กััด
กลุ่่�มตระกููลโสธิิกุุล
กลุ่่�มตระกููลบููลกุุล

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

(จำำ�นวนหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นของ บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด เท่่ากัับ 100,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 200 บาท)

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46
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3. รายชื่่�อกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 5 รายแรกของบริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด มีีดัังนี้้�
กลุ่่�มตระกููลบุุลสุุข
กลุ่่�มตระกููลตัันธุุวนิิตย์์
บริิษััท อััลลายด์์ แอสเซท จำำ�กััด
กลุ่่�มตระกููลโสธิิกุุล
กลุ่่�มตระกููลบููลกุุล

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

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

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

(จำำ�นวนหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นของ บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด เท่่ากัับ 1,000,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 1,000 บาท)
4. รายชื่่�อกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 5 รายแรกของบริิษััท โงวฮก เอเยนซี่่� จำำ�กััด มีีดัังนี้้�
กลุ่่�มตระกููลบุุลสุุข
กลุ่่�มตระกููลตัันธุุวนิิตย์์
บริิษััท อััลลายด์์ แอสเซท จำำ�กััด
กลุ่่�มตระกููลโสธิิกุุล
กลุ่่�มตระกููลบููลกุุล

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

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

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

(จำำ�นวนหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นของ บริิษััท โงวฮก เอเยนซี่่� จำำ�กััด เท่่ากัับ 100,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10 บาท)
5. รายชื่่�อกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 3 รายแรกของบริิษััท สิินธนโชติิ จำำ�กััด มีีดัังนี้้�
จำ�นวนหุ้น

บริิษััท เอ็็น เอช พรอสเพอริิตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
บริิษััท โหงวฮก เอเยนซี่่� จำำ�กััด

4,245
2,126
2,125

(จำำ�นวนหุ้้�นรวมทั้้�งสิ้้�นของ บริิษััท สิินธนโชติิ จำำ�กััด เท่่ากัับ 8,500 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10,000 บาท)

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

49.94
25.01
25.00
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การจัดการ
1.	คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน แต่่ไม่่เกิิน 10 คน บริิษััทฯ มีี คณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 9 คน ดัังนี้้�
นายจำำ�ลอง อติิกุุล 		ประธานกรรมการ (กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์		กรรมการผู้้�จััดการ
นายกััว ฮอค เอง 		กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน 	กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
นายชาลีี ชูู 			กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์	กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา 	กรรมการ (กรรมการอิิสระ)
นายวิิเศษ จููภิิบาล 		กรรมการ (กรรมการอิิสระ)
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม 	กรรมการ (กรรมการอิิสระ)
ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�มีีอำำ�นาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ คืือ นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์ หรืือ นายจำำ�ลอง อติิกุุล หรืือ นายสุุเทพ
ตระนัันทสิิน กรรมการสองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
อำำ�นาจดำำ�เนิินการของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
(ก)	ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััตถุุประสงค์์และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข)	มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดกรอบนโยบายและและทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และกำำ�กัับดููแล ให้้ฝ่่ายบริิหารดำำ�เนิิน
กิิจการให้้เป็็นไปตามนโยบายและทิิศทางที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุผล
(ค)	มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�คัดั เลืือกและแต่่งตั้้ง� และ/หรืือ ถอดถอนผู้้จั� ดั การใหญ่่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ชุุดต่่างๆ
(ง)	มีีอำำ�นาจกระทำำ�ให้้ได้้มา ซื้้�อ ขาย จำำ�นอง จำำ�นำำ� ก่่อภาระผููกพัันแก่่สัังหาริิมทรััพย์์และอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์แห่่งธุุรกิิจของบริิษััท และมีีอำำ�นาจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นเวลาเกิินกว่่า 3 ปีี
(จ)	กรรมการอาจให้้การค้ำำ��ประกัันหรืือเป็็นนายประกััน หรืือเป็็นผู้้�ค้ำำ��ประกัันในนามของบริิษััทก็็ได้้ ตามวััตถุุประสงค์์
ของบริิษััท
(ฉ)	มีีอำำ�นาจเข้้าทำำ�นิิติิกรรมกัับรััฐบาล กรม กระทรวง หรืือหน่่วยงานราชการใดๆ ก็็ได้้
การเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษัทั ฯ กระทำำ�โดยให้้ที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้น� เป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� กรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารดัังต่่อไปนี้้�
(ก) 	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
(ข) 	ผู้้ถืื� อหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีอี ยู่่�ทั้้ง� หมดตามข้้อ (ก) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการ
ก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(ค) 	บุุคคลซึ่่ง� ได้้รัับคะแนนสููงสุุดตามลำำ�ดับั ลงมา เป็็นผู้้ที่่� �ได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่ากัับจำำ�นวนกรรมการจะพึึง
มีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�บุุคคลซึ่่�งได้้รัับการเลืือกตั้้�งในลำำ�ดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิิน
จำำ�นวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
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ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง จำำ�นวนหนึ่่�งในสามของคณะกรรมการ ต้้องพ้้นจากตำำ�แหน่่งกรรมการ
ที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งสามารถได้้รัับเลืือกให้้กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกก็็ได้้ อนึ่่ง� ที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้น� อาจมีีมติิให้้กรรมการคนใดออก
จากตำำ�แหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิ
ออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
การคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อเสนอให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ กระทำำ�โดยคณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
ธรรมาภิิบาล โดยพิิจารณาความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ในสาขาต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดคำำ�นิยิ ามสำำ�หรัับ “กรรมการอิิสระ” ไว้้ (โปรดดููรายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ) และองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีกรรมการอิิสระในสััดส่่วนอย่่างน้้อย 3 คน
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน คืือ
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา 		ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิิเศษ จููภิิบาล 		กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม 		กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระในเดืือนพฤษภาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี มีีขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎบััตร คืือ
(ก) สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและมีีการเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ
(ข) สอบทานระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีความ
โปร่่งใส
(ค) สอบทานด้้านปฏิิบััติิการให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนกฎหมายอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(ง) 	พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ ในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ให้้มีีความถููกต้้องครบถ้้วน
(จ) 	พิิจารณาแต่่งตั้้�ง ถอดถอน ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษััท กำำ�หนดค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีีต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อประกอบความเห็็นเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ฉ) ให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย หััวหน้้าสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้้�ง แต่่งตั้้�งเลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดทำำ�รายงานประจำำ�ไตรมาสเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงาน
แสดงความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี โดยนางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม กรรมการ
ตรวจสอบ เป็็นผู้้มี� คี วามรู้ท�้ างด้้านบััญชีี และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิิน
นอกเหนืือจากอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎบััตรข้้างต้้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มเติิมจากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ให้้กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
3.	คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้บ� ริิหาร อย่่างน้้อย 3 คน สููงสุุดไม่่เกิิน 4 คน คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาลชุุดปััจจุบัุ นั ประกอบ
ด้้วย กรรมการอิิสระ 3 คน คืือ
นายวิิเศษ จููภิิบาล 		ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา 		กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม 		กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดืือนสิิงหาคม 2566
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ ไม่่เกิิน 3 ปีี มีีขอบเขต
และอำำ�นาจหน้้าที่่�โดยสัังเขปดัังนี้้�
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(ก) 	ด้้านการสรรหา: เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการคััดเลืือกกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้บ� ริิหาร
ระดัับสููง, ดำำ�เนิินการสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้บ� ริิหารระดัับสููงต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ, เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางประเมิินผลงาน
ของกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือผู้้�จััดการใหญ่่
(ข) 	ด้้านการกำำ�หนดค่่าตอบแทน: เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการ
ชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้้างการบริิหารค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท
อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ
(ค) 	ด้้านธรรมาภิิบาล: ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการที่่�ยั่่�งยืืน, กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปด้้วยความยั่่�งยืืน, เสริิมสร้้าง
คณะกรรมการที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิผล, สรรหาและพััฒนาผู้้บ� ริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร, ส่่งเสริิมนวััตกรรมและ
การประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ, ดููแลให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม,
รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล, สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับ ผู้้�ถืือหุ้้�น
4.	คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วย กรรมการบริิหาร
และ ผู้้�บริิหารระดัับสููง จำำ�นวน 8 คน ดัังนี้้�
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์ 		กรรมการผู้้�จััดการ
นายกััว ฮอค เอง 		กรรมการบริิหาร
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน 		กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ)
นายชาลีี ชูู 			กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
					
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม)
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์ 		กรรมการและผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
					
(หััวหน้้างานภููมิิภาค, ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)
นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล 	รองกรรมการผู้้�จััดการ
					
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�มและสารสนเทศกลุ่่�ม)
นางสุุพร อำำ�นวยพรรณ 		ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
					
(หััวหน้้ากลุ่่�มบริิหารทรััพยากรมนุุษย์แ์ ละพััฒนาองค์์กรกลุ่่�ม, งานธุุรการกลุ่่�ม,
					การจััดการกระบวนการธุุรกิิจและเลขานุุการบริิษััท)
นายฉััตรกมล พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์ 	ผู้้�อำำ�นวยการ
					
(เทคโนโลยีีสารสนเทศกลุ่่�ม)
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
(ก)	ดำำ�เนิินนโยบายและกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานโดยรวมของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ กำำ�หนดแผนธุุรกิจิ / กลยุุทธ์์ทางการตลาด / เส้้นทาง
บริิการและการจััดสรรกำำ�ลัังลำำ�เลีียงของกองเรืือ
(ข)	กำำ�หนดแผนงานเกี่่�ยวกัับการลงทุุน / ระดมทุุน / การซื้้�อเรืือ / การทำำ�สััญญาชาร์์เตอร์์เรืือ
(ค) อนุุมััติิงบประมาณประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ
(ง)	พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มฯ เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
(จ) ใช้้ประสบการณ์์และความรู้ใ�้ นอุุตสาหกรรมในลัักษณะที่่ส� รรสร้้างความเติิบโตและมููลค่่าเพิ่่ม� อย่่างต่่อเนื่่อ� งต่่อผู้้ถืื� อหุ้้น�
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(ฉ)	ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ติิดตามดููแลผลการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทฯ
	ทั้้�งทางด้้านการเงิิน เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์และคู่่�แข่่งทางธุุรกิจิ กัับให้้ข้้อเสนอแนะ และข้้อคิิดเห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์
	ต่่อการบริิหารงานของผู้้�จััดการใหญ่่
(ช) คณะจััดการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตลอดจนพนัักงานจะต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและจริิยธรรม และภัักดีี
	ต่่อองค์์กร
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คณะจััดการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านบริิหารความเสี่่ย� ง ประกอบด้้วย ผู้้บ� ริิหารสููงสุุดของแต่่ละ
สายงาน ดัังนี้้�
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน 		กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ)
นายชาลีี ชูู 				กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
					
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม))
นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล 		รองกรรมการผู้้�จััดการ
					
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�มและสารสนเทศกลุ่่�ม)
คณะกรรมการชุุดย่่อยข้้างต้้นมีีการประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอและได้้รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุุมประจำำ�ไตรมาสทุุกครั้้�ง
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับนโยบาย บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านบริิหารความเสี่่�ยง
เปิิดเผยไว้้ที่่�เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ http://www.rclgroup.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ในอััตราไม่่เกิินร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
การจ่่ายเงิินปัันผลต้้องได้้รัับอนุุมัติั จิ ากที่่�ประชุุมผู้้ถืื� อหุ้้�น ซึ่่ง� ประกอบด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ อาจจ่่าย
เงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้เป็็นครั้้�งคราว เมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสมควรพอที่่�จะกระทำำ�เช่่นนั้้�น เมื่่�อได้้จ่่าย
เงิินปัันผลแล้้ว จะรายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมคราวต่่อไป
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รายงาน
การกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและความรัับผิิดชอบที่่�มีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีี
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรมาตั้้�งแต่่ปีี 2548 รายละเอีียดดัังแสดงไว้้ในส่่วนของ บทบาทหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�น
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย จึึงมีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจ (Business
Ethics) รวมถึึงแนวทางการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ดีี (Code of Conduct) และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อเผยแพร่่และ
สื่่�อสารให้้บุุคคลภายนอกและพนัักงานในองค์์กรรัับทราบ รวมถึึงเป็็นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิตาม
นโยบายดัังกล่่าว
เพื่่อ� เป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนธรรมาภิิบาล ปีี 2561 ได้้มีีการเพิ่่�มบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบด้้านธรรมาภิิบาล
ให้้แก่่คณะกรรมการสรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน พร้้อมกัับได้้เปลี่่�ยนชื่่�อ เป็็น คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน
และธรรมาภิิบาล โดยครอบคลุุมบทบาทหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
• ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้นำ� �ำ องค์์กรที่่ส� ร้้างคุุณค่า่ ให้้แก่่กิจก
ิ ารอย่่างยั่่ง� ยืืน
• กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
• สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
• ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
• ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
• รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
• สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
จากการที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญด้้านธรรมาภิิบาลมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนการประเมิิน CGR ปีี 2563
ในระดัับคะแนน “ดีีมาก” (สี่่�ดาว) เท่่ากัับปีี 2562

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั และปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีสำี �ำ หรัับบริิษัทั จดทะเบีียน แบ่่งออกเป็็น 5 หััวข้้อ ดัังนี้้�

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริิษััทฯ ดำำ�รงรัักษาสิิทธิิพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และให้้ข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�ง
ส่่งเสริิมการสื่่�อสารที่่�ดีีระหว่่างบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ตระหนัักในความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยยึึดหลัักการให้้ความเป็็นธรรมในการ
ปกป้้องผลประโยชน์์และสิิทธิิ การรัับข้้อมููลข่่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายบริิหารผ่่านการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเต็็มที่่�มาโดยตลอด
ปกติิแล้้วบริิษััทฯ จััดการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละหนึ่่�งครั้้�งภายในสี่่�เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััทฯ และได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย นัับตั้้�งแต่่การกำำ�หนดวัันประชุุม วัันกำำ�หนด
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าประชุุม การแจ้้งวาระการประชุุม และการจััดส่่งเอกสาร จนถึึงการลงประกาศคำำ�บอกกล่่าว
เรีียกประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันภาษาไทย 3 วััน ต่่อเนื่่�อง ก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 14 วััน
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ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• 	 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริิษััทฯ เชิิญผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ โดยเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนปฏิิบััติิบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อน
การประชุุม โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี หรืือเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
บริิษััทฯ จััดส่่งคำำ�บอกกล่่าวเรีียกประชุุม ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิิชย์์ ก่่อนการ
ประชุุมตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด (ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนถึึงวัันประชุุม)
ในคำำ�บอกกล่่าวเรีียกประชุุม จะมีีข้้อมููลที่่�ระบุุวััน เวลา สถานที่่�จััดประชุุม วาระการประชุุม รายงานประจำำ�ปีีในรููปแบบ
QR Code หนัังสืือมอบฉัันทะ (แบบ ก./ ข. / และ ค.) รายละเอีียดวิิธีีการมอบฉัันทะ และรายละเอีียดหลัักฐานเอกสารแสดง
สิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม แผนที่่�ของสถานที่่�จััดประชุุม การแจ้้งแนวปฏิิบััติิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีท่่ามกลาง
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง ก็็สามารถมอบฉัันทะ
ให้้ผู้้�อื่่�น หรืือมอบฉัันทะ ให้้กรรมการอิิสระคนใดคนหนึ่่�งใน 3 คนที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด เข้้าประชุุมและลงมติิแทนได้้ บริิษััทฯ
นำำ�เสนอความเห็็นของคณะกรรมการ ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผลประกอบแต่่ละวาระ เพื่่อ� ให้้ผู้้ถืื� อหุ้้�นได้้รัับข้้อมููลอย่่างเพีียงพอและ
เท่่าเทีียมในการพิิจารณาลงมติิ บริิษััทฯ จััดส่่งรายชื่่�อและประวััติิกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ
หรืือกรรมการที่่�เสนอกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาพร้้อมคำำ�บอกกล่่าวเรีียกประชุุม
บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่คำำ�บอกกล่่าวเรีียกประชุุมและข้้อมููลประกอบวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgroup.com อย่่างน้้อย 30 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถเข้้าถึึงและศึึกษาข้้อมููลได้้สะดวกและรวดเร็็วขึ้้�น
เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการโดย จััดให้้มีีการแสกน QR Code
สำำ�หรัับ Application “ไทยชนะ” ทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากอนามััย บริิการเจลแอลกอฮอล์์ตามจุุดเสี่่�ยงต่่างๆ การติิดสติ๊๊�กเกอร์์
สำำ�หรัับผู้้ถืื� อหุ้้�น รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบัติั งิ านสวมถุุงมืือ การเว้้นระยะห่่างระหว่่างที่่�นั่่ง� สำำ�หรัับผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมฯ พร้้อมจััดระบบ
เสีียงและภาพให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับชมและแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งบริิเวณจััดประชุุม
• 	 ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

บริิษัทั ฯ จััดบุุคลากรอำำ�นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร รวมทั้้�งมีีการจััดอากรแสตมป์์สำำ�หรัับหนัังสืือมอบฉัันทะ
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และใช้้โปรแกรมการลงทะเบีียน รวมถึึงนัับคะแนนเสีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตรวจสอบได้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียน ณ สถานที่่�ประชุุม 2 ชั่่�วโมงก่่อนการประชุุม
กรรมการที่่�อยู่่�ในประเทศไทยทุุกคนและผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีีบริิษััทฯ เข้้าร่่วมประชุุมอย่่าง
พร้้อมเพรีียง บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการประชุุมตามข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และเรีียงลำำ�ดัับตามวาระที่่�ระบุุไว้้ในคำำ�บอกกล่่าว โดยไม่่มีีการ
เพิ่่�มวาระจร
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อยสามารถลงคะแนนเสีียงได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่มีีรายใดรายหนึ่่�งถููกจำำ�กััดสิิทธิิ
บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะ บริิษััทฯ จััดสรรเวลาให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามอย่่างเต็็มที่่�ใน
เรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจและรายการต่่างๆ ในงบการเงิินประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีและแจกบััตรลงคะแนนเสีียงให้้ผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับการลงคะแนนเสีียง “ไม่่เห็็นด้้วย”
และ “งดออกเสีียง” บริิษััทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระและแสดงผลบนจอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบทัันทีี
โดยระบุุจำำ�นวนเสีียงที่่� “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย” “งดออกเสีียง” และ “บััตรเสีีย”
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ในวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่่�ครบวาระกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระบริิษััทฯ และการเสนอ
บุุคคลเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ บริิษััทฯ ได้้จััดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการที่่�ครบ
วาระกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นรายบุุคคล
• 	ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริิษัทั ฯ ได้้จััดทำำ�และนำำ�ส่ง่ มติิที่่ปร
� ะชุุมและรายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายในเวลาที่่กำ� ำ�หนด
และเผยแพร่่รายงานการประชุุมให้้ผู้้ถืื� อหุ้้น� ได้้รัับทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันทั้้ง� ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
บริิษััทฯ มีีระบบการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�สามารถตรวจสอบ/อ้้างอิิงได้้
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีจากสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทย 92 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 100

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริิษัทั ฯ เคารพสิิทธิิอันั เท่่าเทีียมกัันของผู้้ถืื� อหุ้้น� ทุุกราย ทั้้ง� ผู้้ถืื� อหุ้้น� ที่่เ� ป็็นผู้้บ� ริิหาร และผู้้ถืื� อหุ้้น� ที่่�ไม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร รวมทั้้ง�
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ และใช้้ความระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่�ที่่�จะปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
บริิษััทฯ จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิในเรื่่�องการเก็็บรัักษาและป้้องกัันข้้อมููลภายใน เวีียนให้้พนัักงานทุุกระดัับทราบและถืือปฏิิบััติิ
กรรมการบริิษััทฯ ทุุกคน และผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ และผู้้บ� ริิหารให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ อย่่างรอบคอบ เที่่�ยงตรง ไร้้อคติิ
บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตาม พรบ. หลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2551 และหลัักเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ในเรื่อ่� ง “การทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน” โดยผ่่านกระบวนการอนุุมัติั ที่่ิ �โปร่่งใส โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษัทั ฯ เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการที่่�ต้้องเสนอขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ จะผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและแสดงความเห็็นก่่อน และในการพิิจารณาของคณะกรรมการบริิษััทฯ
ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในการตััดสิินใจ รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันทุุกประเภทและทุุกขนาดได้้เปิิดเผยในรายงานประจำำ�ปีี หััวข้้อ
“รายการระหว่่างกััน” และในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ และกำำ�กัับให้้มีีการเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�น และความ
ร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ เพื่่�อความมั่่�งคั่่�งและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ พนัักงาน สัังคม
ส่่วนรวม และสิ่่ง� แวดล้้อม คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมธุุรกิจิ
หลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย ปกป้้องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งได้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น: บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น สร้้างความเติิบโตของมููลค่่า
บริิษััทฯ ในระยะยาวและรายได้้ที่่�งดงามอย่่างต่่อเนื่่�อง
ลููกค้้า: ลููกค้้ารัับข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและบริิการของบริิษััทฯ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ดัังนี้้�
• เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ (http://www.rclgroup.com) เพื่่�อดููข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเมืืองท่่า รายละเอีียดกองเรืือ ตาราง
เดิินเรืือในเครืือข่่าย รายละเอีียดขนาดตู้้สิ� นิ ค้้า การขนส่่งสิินค้้า oversized การขนส่่งสิินค้้าอัันตราย บริิการ
e-services ฯลฯ ลููกค้้าสามารถเลืือกจุุดหมายปลายทางที่่�ต้้องการส่่งสิินค้้า ตรวจสอบวัันที่่�เรืือออกและเรืือ
เข้้าเทีียบท่่า และสถานะตู้้�สิินค้้าระหว่่างการขนส่่ง ได้้ด้้วยตนเองผ่่านเว็็บไซต์์
• สอบถามข้้อมููลข้้างต้้น รวมทั้้�งค่่าระวางเรืือและรายละเอีียดอื่่�นๆ จากตััวแทนในเมืืองท่่าที่่�ลููกค้้าใช้้บริิการ
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•

บริิษัทั ฯ มีีตัวั แทน ทั้้ง� ที่่เ� ป็็นบริิษัทั ในเครืือและตััวแทนแต่่งตั้้ง� ในเมืืองท่่าทุุกแห่่งที่่เ� รืือของบริิษัทั ฯ เข้้าเทีียบท่่า
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
เจ้้าหนี้้�: บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขข้้อตกลงและสััญญากู้้�ยืืมที่่�กระทำำ�ไว้้กัับเจ้้าหนี้้�ทุุกรายอย่่างเคร่่งครััด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิจิ : บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินนโยบายการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่่�บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยยึึดการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าตามกรอบกติิกาเพื่่�อประโยชน์์ทั้้�งต่่อบริิษััทฯ คู่่�ค้้าและลููกค้้าที่่�ใช้้
บริิการ
พนัักงาน: บริิษััทฯ เสริิมสร้้างวััฒนธรรมและบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีีร่่วมกัันโดยกำำ�หนดค่่านิิยมองค์์กร 5 ข้้อ หรืือ
ATRCL ให้้พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดเป็็นแนวปฏิิบััติิในการทำำ�งาน ดัังนี้้�
1. 	รัับผิิดชอบในงาน (Accountability)
2. 	ทำำ�งานเป็็นทีีม (Teamwork)
3. 	มุ่่�งผลลััพธ์์ (Results Orientation)
4. ใส่่ใจลููกค้้า (ทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กร) (Customer Focus)
5. 	ภาวะผู้้�นำำ�ที่่�มีีคุุณธรรม (Leadership with Integrity)
จะเห็็นว่่าการที่่�พนัักงานมีีภาวะผู้้นำ� ำ�อย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอ โดยต้้องมีีคุณ
ุ ธรรม ธรรมาภิิบาลควบคู่่�ด้้วย บริิษัทั ฯ ตระหนััก
และปลููกฝัังพนัักงานให้้มีีภาวะผู้้�นำำ�ควบคู่่�ธรรมาภิิบาล ดัังค่่านิิยมองค์์กรข้้อที่่� 5 “ภาวะผู้้�นำำ�ที่่�มีีคุุณธรรม”
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายองค์์กร ดัังแสดงไว้้ใน “ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ” และ
เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท http://www.rclgroup.com เพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคคลภายนอกรัับทราบทั่่�วกััน
เพื่่�อยกระดัับการทำำ�งานให้้บรรลุุเป้้าหมายองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทฯ กำำ�หนดจริิยธรรมธุุรกิิจดัังนี้้�
จริยธรรมธุรกิจ

1.	รัักษามาตรฐานจริิยธรรมในระดัับสููง ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เป็็นธรรมต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
2.	ประสานความร่่วมมืือกัับผู้้ที่่� เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่า่ ย ในการให้้บริิการที่่�ดีแี ละมีีประสิิทธิิภาพเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้า
3.	ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยคำำ�นึึงถึึงประสิิทธิิผลและการใช้้ทรััพยากรของบริิษััทฯ อย่่างคุ้้�มค่่า
4. ให้้มีีการพััฒนาระบบการทำำ�งานที่่�มีีการตรวจสอบระหว่่างกััน (Check and Balance)
5. ให้้ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและการบริิการอย่่างถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ รัักษาความลัับของลููกค้้า โดยไม่่นำำ�ไปแสวงหา
ประโยชน์์ส่่วนตนและผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
6.	ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า และเจ้้าหนี้้� ตามข้้อตกลงที่่�บริิษััทฯ มีีร่่วมกััน
7. แข่่งขัันตามกรอบกติิกาที่่�ดีี ไม่่ทำำ�ลายคู่่�แข่่งในทางมิิชอบหรืือในทางไม่่สุุจริิต
8.	ปฏิิบัติั งิ านด้้วยความมุ่่�งมั่่�น เสนอแนะความคิิดเห็็นที่่�มีปร
ี ะโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ฯ ด้้วยความรู้ค้� วามสามารถ ประสบการณ์์
และการตััดสิินใจที่่�เป็็นอิิสระอย่่างมืืออาชีีพ รวมทั้้�งใฝ่่หาความรู้้�เพื่่�อพััฒนาประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานเพื่่�อ
ความก้้าวหน้้าของตนเองและประโยชน์์ขององค์์กร
9. สร้้างบรรยากาศที่่�ดีีในการปฏิิบััติิงานด้้วยการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกัันอย่่างตรงไปตรงมา แก้้ปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นโดยใช้้วิิจารณญาณอย่่างรอบด้้าน และปราศจากการเมืืองในองค์์กร
10.	ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบระหว่่างประเทศที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจิ บริิษัทั ฯ เช่่น กฎระเบีียบในการเดิินเรืือระหว่่างประเทศ
เพื่่�อรัักษาสภาพแวดล้้อมของสัังคมและส่่วนรวม
11. สร้้างความเป็็นเลิิศให้้ อาร์์ ซีี แอล ในฐานะผู้้�ประกอบการขนส่่งสิินค้้าด้้วยระบบคอนเทนเนอร์์ และให้้บริิการ
โลจิิสติิคส์์ แบบครบวงจรที่่�ดีีที่่�สุุดในภููมิิภาค
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นอกจาก จริิยธรรมธุุรกิิจ ข้้างต้้น บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดหลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน (Employee Code of Conduct)
เพื่่�อเป็็นแนวทางการประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ดีี ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
หลักจรรยาบรรณของพนักงานจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

1.	ทััศนคติิต่่อ RCL
2.	การนำำ�ชื่่�อ “RCL” ไปใช้้
3.	ค่่านิิยมหลัักส่่วนบุุคคล
4. ความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนร่่วมงาน
5. ความสััมพัันธ์์กัับคู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า และผู้้�จััดหา
6.	การคุุกคามทางเพศ การกระทำำ�การใดๆ ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมายและสถานที่่�ทำำ�งาน
7.	การรัักษาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
8.	การใช้้อีีเมล อิินเทอร์์เน็็ต การเข้้าถึึงข้้อมููล ซอฟต์์แวร์์ อุุปกรณ์์โทรคมนาคมและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
9.	สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
10. ความเป็็นส่่วนตััว
11.	การต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น
12.	การแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิด
บริิษัทั ฯ เปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับหลัักจรรยาบรรณของพนัักงานไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ที่่� http://www.rclgroup.com
ไว้้ในหััวข้้อ “About / Group Policy”
การส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ผลตอบแทน และการพัฒนา

ด้้วยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของพนัักงานในฐานะเป็็นทรััพยากรสำำ�คัญั ที่่�ช่ว่ ยในการขัับเคลื่่อ� นบริิษัทั ฯ ส่่งเสริิมระบบการ
บริิหารและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยจััดหลัักสููตรอบรมภายใน หลัักสููตรอบรม
ภายนอกตามสถาบัันต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมสำำ�หรัับพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หมุุนเวีียนตำำ�แหน่่งงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและโอกาสก้้าวหน้้า เลื่่�อนตำำ�แหน่่ง และ
ให้้ผลตอบแทน ทั้้�งในระยะสั้้�นคืือเงิินโบนััสตามผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงานและระยะยาวคืือกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งเป็็น
สวััสดิิการให้้พนัักงาน ที่่�เป็็นธรรมตามระดัับความรู้้�ความสามารถ ความรัับผิิดชอบและผลการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้องกัับ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ พััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� สนัับสนุุนการทำำ�งานของพนัักงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนการนำำ�ระบบสารสนเทศมาใช้้ในการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการด้้านการส่่งเสริิมเรื่่�องนวััตกรรม โดยได้้มีีการปรัับปรุุงระบบไอทีีให้้มีีความทัันสมััย
ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง แจ้้งให้้พนัักงานทุุกระดัับทราบเกี่่�ยวกัับนโยบาย PDPA ให้้ความรู้้�พนัักงานเกี่่�ยวกัับ Information
Security Management รวมถึึงจััดให้้มีีการแข่่งขัันเกี่่�ยวกัับ Productivity Engagement เพื่่�อให้้พนัักงานได้้แสดงออกซึ่่�ง
ความคิิดสร้้างสรรค์์ ความสามารถ ให้้การสร้้างผลงานที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นรููปธรรมได้้จริิงกัับองค์์กร
สวัสดิการพนักงานและสันทนาการ

ในส่่วนของสวััสดิิการพนัักงาน บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีการประกัันอุุบัติั เิ หตุุ และการประกัันสุุขภาพให้้พนัักงานทุุกคน พิิจารณา
ให้้เงิินรางวััลประจำำ�ปีตี ามผลงาน และให้้รางวััลการทำำ�งานนานแก่่พนัักงานทุุกระดัับ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้จััดให้้มีี กองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ จดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530
บริิษััทฯ มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีสำำ�หรัับพนัักงานทุุกระดัับ จััดให้้มีีการซ้้อมอพยพหนีีไฟเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และ
การจััดกิิจกรรมที่่�เน้้นการออกกำำ�ลัังกายให้้กัับพนัักงาน เช่่น โยคะ แบดมิินตััน และอื่่�นๆ
สัังคมส่่วนรวมและสิ่่�งแวดล้้อม : บริิษััทกำำ�หนดไว้้เป็็นหนึ่่�งในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคม และบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องของสัังคมส่่วนรวม การให้้โอกาสและการพััฒนาชุุมชนในสัังคมส่่วนรวม โดยในปีี
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ดัังนี้้�
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กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2563

บริิษััทฯ มอบเงิินจำำ�นวน 2,000,000 บาทให้้กัับมููลนิิธิิชััยพััฒนา ผ่่านดร. สุุเมธ ตัันติิเวชกุุลกรรมการและเลขานุุการ
มููลนิิธิชัิ ยั พััฒนา เพื่่อ� วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินการในโครงการตามพระราชดำำ�ริิ และโครงการอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ประโยชน์์
ต่่อประชาชนและประเทศไทยโดยรวม

RCL Myanmar Co., Ltd. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยได้้บริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์จำำ�นวน 8 เครื่่�องให้้ Yangon General
Hospital สำำ�หรัับกิิจกรรมการป้้องกัันควบคุุมและรัักษา COVID-19

บริิษััทฯ ร่่วมกัับ บจก. บางกอก เทอร์์มิินอล โลจิิสติิกส์์ ส่่งมอบถัังน้ำำ��ดื่่�มความจุุ 45 ลิิตร จำำ�นวน 700 ถััง ผ่่านมููลนิิธิิ
การแพทย์์ฉุกุ เฉิินแห่่งประเทศไทยเพื่่อ� แจกจ่่ายให้้กัับประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้งในจัังหวััดศรีีสะเกษ กาญจนบุุรีี
และกาฬสิินธุ์์� เพื่่อ� สนัับสนุุนหน่่วยกู้้ภั� ยั ฉุุกเฉิินและภาคีีเครืือข่่ายร่่วมกัับมููลนิิธิพิิ ทัิ กษ์
ั ก์ าญจน์์ สถาบัันการแพทย์์ฉุกุ เฉิินแห่่งชาติิ
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บริิษััทฯ มอบหน้้ากากอนามััย 1,500 ชิ้้�น ให้้สำำ�นัักแพทย์์และอนามััย การท่่าเรืือแห่่งประเทศไทย

บริิษััทฯ มอบหน้้ากากอนามััย 1,200 ชิ้้�น ให้้ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข 7 บุุญมีี ปุุรุุราชรัังสรรค์์

บริิษัทั ฯ มอบหน้้ากากอนามััย 1,200 ชิ้้น� ให้้ศููนย์์บริิการสาธารณาสุุข 55 เตชะสััมพัันธ์์ สำำ�หรัับผู้้ที่่� มี� คี วามจำำ�เป็็นเร่่งด่่วน
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมแต่่ละปีีก็็สามารถดููได้้จากเว็็บไซต์์บริิษััท http://www.rclgroup.com ในหััวข้้อ
“News / Event”
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริิษััทฯ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการ ทั้้�งข้้อมููลการเงิินและข้้อมููลในการดำำ�เนิินงานอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส ตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี โดยได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ต่่อรายงานทางการเงิิน รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่่�ไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�จััดพิิมพ์์ในรายงานประจำำ�ปีี
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั ในการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน และโปร่่งใส
ตลอดจนข้้อมููลที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� มีี ผ ลกระทบต่่ อ ราคาหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ นอกจากการแจ้้งข่่ า วผ่่ า นตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์
แห่่งประเทศไทยแล้้ว ได้้เผยแพร่่ข้้อมููลดัังกล่่าว บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgroup.com อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งประจำำ�อยู่่�ที่่�สำำ�นัักงานในกรุุงเทพ (นางสุุพร อำำ�นวยพรรณ หมายเลขโทรศััพท์์ (662) 296 1076) และ
ที่่�สำำ�นัักงานในสิิงคโปร์์ (นางสาว มิิเชล อึ้้�ง (65) 6229 2087) เป็็นผู้้�ให้้คำำ�อธิิบายและให้้ข่่าวสารเพิ่่�มเติิม ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ เจ้้าหนี้้�กลุ่่�มต่่างๆ ติิดต่่อสอบถามมายัังบริิษััทฯ และ /หรืือ การจััดให้้พบผู้้�บริิหารรัับฟัังข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การเงิินและการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์จากการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารครบถ้้วน ถููกต้้อง เท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ ได้้เชิิญนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ พบปะผู้้�บริิหารรายไตรมาสและสิ้้�นปีี เพื่่�อชี้้�แจงภาพรวมธุุรกิิจในช่่วงที่่�ผ่่านมา
สถานการณ์์ปััจจุุบัันตลอดจนแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้้อซัักถามเกี่่�ยวกัับผลประกอบการ
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมในส่่วนของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ นอกเหนืือจากการตอบคำำ�ถามทาง email หรืือ
โทรศััพท์์ ดัังต่่อไปนี้้�
ประเภทกิจกรรม

จำ�นวนครั้ง

Company Visit
นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์พบผู้้�บริิหาร
กิิจกรรม Opportunity Day
เผยแพร่่ข่่าวสารบน website ของบริิษััท ผ่่านหััวข้้อ Investor Relations

4
1
1
19 หััวข้้อ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน และการรายงานการได้มสี ว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร

บริิษััทฯ มีีการป้้องกัันการแสวงหาผลประโยชน์์จากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย ต่่อสาธารณชน
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการเคลื่่�อนไหวของราคาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน ห้้ามกรรมการและผู้้�บริิหารของ บริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
นำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปเปิิดเผยโดยมิิชอบหรืือใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ต้้องรายงาน
การซื้้�อขายและการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ที่่�เข้้าถึึง
ข้้อมููลภายในที่่สำ� ำ�คัญั จะต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ ในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่ง� บการเงิินจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน บริิษััทฯ ห้้ามพนัักงานแสวงหาผลประโยชน์์
จากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษัทั ฯ และห้้ามบุุคคลภายในบริิษัทั ฯ ที่่�ทราบข้้อมููลภายในซึ่่ง� ยัังไม่่ได้้มีีการเผยแพร่่สู่่�สาธารณชน
ใช้้ข้้อมููลนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม บริิษััทฯ เผยแพร่่นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgourp.com
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption) เมื่่�อปีี 2558 เป็็นหนึ่่�งในหลัักจรรยาบรรณพนัักงาน
(Code of Conduct) เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักการธรรมภิิบาลที่่�ยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบในผลกระทบของ
การทำำ�ธุุรกิิจ โดยห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการหรืือรัับสิินบนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม และ
ต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉยเมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
ในส่่วนของการแจ้้งเบาะแส และช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิด บริิษััทได้้กำำ�หนด
หลัักการและแนวปฏิิบััติิไว้้อย่่างชััดเจนในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน โดยทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จััดให้้มีีช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือ
แจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต ผิิดกฎหมายและจรรณยาบรรณ (Whistle Blower) ดัังนี้้�
1. ผ่่านทาง E-mail: sumate@rclgroup.com
2. ร้้องเรีียนด้้วยวาจาหรืือเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนโยบายและแนวทางในการปกป้้องพนัักงานหรืือผู้้แ� จ้้งเบาะแสในการกระทำำ�ความผิิดโดยการ
ปรัับเปลี่่�ยนให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�รัับเรื่่�อง
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น และนโยบายการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตได้้เปิิดเผยไว้้แล้้ว
ในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน (Code of Conduct)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ มีีบทบาทสำำ�คัญั ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั ฯ และผู้้ถืื� อหุ้้น� รวมทั้้ง�
มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� บุุคคลที่่�จะเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ จะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�
• ไม่่เป็็นผู้้�มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััท มหาชน จำำ�กััด
• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทหรืือไม่่ก็็ได้้ (ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ข้้อ 20)
• สำำ�เร็็จการศึึกษาตั้้ง� แต่่ระดัับปริิญญาตรีีขึ้น้� ไป หรืือสำำ�เร็็จการศึึกษาต่ำำ��กว่า่ ระดัับปริิญญาตรีีแต่่มีปร
ี ะสบการณ์์ด้้าน
ธุุรกิิจพาณิิชย์์นาวีี หรืือการจััดการขนส่่งระหว่่างประเทศไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี
• เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�ได้้รัับการยอมรัับว่่ามีีทัักษะ ความรู้้� ความชำำ�นาญ และประสบการณ์์สููงในอุุตสาหกรรมขนส่่ง
การค้้าระหว่่างประเทศ การเงิินและการบััญชีี กฎหมาย หรืือในสาขาวิิชาชีีพที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การบริิหารจััดการ
องค์์กร โดยประสบความสำำ�เร็็จในตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในองค์์กรขนาดใหญ่่
• มีีภาวะผู้้�นำำ� มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
• เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีประวััติิการทำำ�งานที่่�โปร่่งใส
• สามารถอุุทิิศเวลาทำำ�งานเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดขององค์์กร
คุุณสมบััติิข้้างต้้น มีีความสำำ�คััญต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการกำำ�กัับดููแลให้้คณะจััดการกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ บริิหารกิิจการด้้วยความรอบคอบระมััดระวัังและรัับผิิดชอบ
ต่่อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมในการบริิหารองค์์กร ได้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่ชั� ดั เจนระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั ฯ กัับฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ฯ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีความรัับผิิดชอบ
ที่่�จะต้้องรายงานข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความถููกต้้อง ชััดเจน ตลอดจน
กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม โดยดำำ�เนิินการด้้วยความโปร่่งใสและเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี รวมถึึงได้้มีีการติิดตาม
ดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม (การประชุุมของฝ่่ายบริิหารเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์เพื่่�อติิดตาม
เรื่อ่� งดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอ) โดยปีีที่่ผ่� า่ นมาทางคณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีีการพิิจารณาแล้้วให้้ความเห็็นว่่ายัังไม่่ต้้องปรัับปรุุง
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โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ (ผู้้�จััดการบริิษััทฯ) โดยหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะ
ประธานกรรมการ มีีดัังนี้้�
1)	กำำ�หนดตารางการประชุุมวาระปกติิของคณะกรรมการไว้้ล่่วงหน้้า และดำำ�เนิินการประชุุมในเรื่อ่� งเกี่่ย� วกัับการกำำ�กัับ
และดููแลการบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ
2) 	ดููแลให้้กรรมการบริิษััทฯ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
3) 	ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ในการสร้้างมููลค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้ถืื้� อหุ้้�นของบริิษัทั ฯ และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงของบริิษััทฯ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ส่่วนผู้้�จััดการบริิษััทฯ (President) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้บริิหารกิิจการของบริิษััทฯ และบริิษััท
ในเครืือ (กลุ่่�มบริิษัทั ฯ) มีีการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของฝ่่ายบริิหารในแต่่ละระดัับไว้้ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อักษร
ั มีีการ
แบ่่งแยกหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบออกจากกััน มีีการกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การอนุุมััติิซื้้�อ-ขายสิินทรััพย์์
การจััดจ้้างบริิการ การลงทุุน การร่่วมทุุน การทำำ�สััญญาชาร์์เตอร์์เรืือ การซื้้�อ / เช่่าซื้้�อตู้้�สิินค้้า ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินเรืือ ฯลฯ
เพื่่�อการตรวจสอบระหว่่างกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 คน
• กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 1 คน
• กรรมการอิิสระและไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 3 คน
รวมทั้้�งสิ้้�น 9 คน
นอกจากการกำำ�หนดคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดคำำ�นิิยามสำำ�หรัับ
“กรรมการอิิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิต่่อไปนี้้�
• ถืือหุ้้น� ไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้น� ที่่มี� สิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
• ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหาร ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้มี� อำี ำ�นาจ
ควบคุุมบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
• ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้องและบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�
จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
• ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหารของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
สองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังนี้้�

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน โดยมีีวาระ 3 ปีี มีีหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่� ปรากฎ
ในหััวข้้อ “โครงสร้้างการถืือหุ้้�นและการจััดการ”
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมเป็็นประจำำ�ไตรมาสร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบ
บััญชีีภายนอกจาก สำำ�นัักงาน เอ. เอ็็ม. ทีี. แอสโซซิิเอท และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้มีีการประชุุมร่่วมเป็็นครั้้�งคราวตามความจำำ�เป็็น ระหว่่างผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีี
กรรมการตรวจสอบได้้มีีการหารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นต่่างๆ ที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี
2563 มีีการประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชุมครั้งที่

1.
2.
3.
4.

วัน/เดือน/ปี

19 กุุมภาพัันธ์์ 2563
11 พฤษภาคม 2563
11 สิิงหาคม 2563
11 พฤศจิิกายน 2563

สาระสำ�คัญของการประชุม

พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบการเงิินประจำำ�ปีี 2562
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 1/2563
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 2/2563
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 3/2563

โดยในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมตามวาระปกติิจำำ�นวน 4 ครั้้�ง (ปีี 2562 : 4 ครั้้�ง) โดยการเข้้าร่่วม
ประชุุมของกรรมการตรวจสอบ แต่่ละท่่านสรุุปได้้ดัังนี้้�
รายชื่อคณะกรรมการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
2. นายวิิเศษ จููภิิบาล
3. นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม

4/4
4/4
4/4

2. คณะกรรมการสรรหา กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน โดยมีีวาระ 3 ปีี
รายชื่่อ� คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ปรากฎในหััวข้้อ “โครงสร้้างการ
ถืือหุ้้�นและการจััดการ”
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล มีีการประชุุมร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีการรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมกาสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมภิิบาล ได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้�ง โดยมีี
กรรมการเข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายวิิเศษ จููภิิบาล
2. นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
3. นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

4/4
4/4
4/4
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3. คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการบริิหารจำำ�นวน 5 คน และผู้้�บริิหารระดัับสููง จำำ�นวน 3 คน รวมทั้้�งสิ้้�น
8 คนมีีรายชื่่�อ อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบปรากฎในหััวข้้อ “โครงสร้้างการจััดการ” คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ประชุุม
อย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทำำ�หน้้าที่่กำ� �ำ หนด พิิจารณา และให้้ความเห็็นชอบตามแต่่กรณีี ต่่อวิิสัยั ทััศน์์ ภารกิิจ เป้้าหมาย และ
นโยบายธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งติิดตามผลการปฏิิบัติั ขิ องฝ่่ายบริิหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่่�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทฯ ดัังนี้้�
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ไม่่เพีียงแต่่กำำ�หนดโครงสร้้างและบทบาทที่่�เหมาะสมให้้แก่่คณะกรรมการของบริิษััทฯ แต่่ยััง
เป็็นแนวทางการกำำ�หนดเป้้าหมายและพัันธกิิจของบริิษัทั ฯ ที่่�เน้้นประโยชน์์สููงสุุด โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบที่่�มีต่ี อ่ ผู้้ถืื� อหุ้้�น
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ เป็็นหลััก อีีกทั้้�งยัังเป็็นกรอบควบคุุมและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานภายในของบริิษััทฯ ด้้วย
(1)	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีเี ป็็นพััฒนาการต่่อเนื่่อ� งที่่�ต้้องปรัับปรุุงให้้เหมาะสมอยู่่�เสมอ คณะกรรมการรวมทั้้�งผู้้บ� ริิหาร
ของบริิษััทฯ มีีความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องสอดส่่องดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริิษััทฯ จะทบทวนนโยบายเหล่่านี้้� ตลอดจนหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามความจำำ�เป็็น และในกรอบ
เวลาที่่�สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทั้้�งผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� รัักษามาตรฐานในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยนำำ�หลัักคุณ
ุ ธรรม
และจริิยธรรมธุุรกิิจมาใช้้ในการกำำ�หนดเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�โดยจะ
• สรรหาผู้้�มีีความสามารถ คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ วิิสััยทััศน์์ จริิยธรรมและภาวะผู้้�นำำ� เพื่่�อมาดำำ�รตำำ�แหน่่ง
ผู้้�บริิหาร กรรมการของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้�งและดำำ�รงวาระของกรรมการ บริิษััทฯ จะเป็็นไปตามมติิ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• บริิหารงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีระบบการควบคุุมและตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม จััดการ
ความเสี่่�ยงด้้วยความระมััดระวััง และดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานจริิยธรรมธุุรกิิจภายใต้้กรอบข้้อกำำ�หนดของ
กฎหมาย รวมทั้้ง� ปกป้้องผลประโยชน์์ระยะยาวของบรรดาผู้้ถืื� อหุ้้น� และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียอย่่างเป็็นธรรมต่่อทุุกฝ่า่ ย
• หลีีกเลี่่ย� งการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และให้้สิิทธิิเสมอภาคที่่�เป็็นธรรมต่่อผู้้ถืื� อหุ้้�นและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย บริิษัทั ฯ
เล็็งเห็็นคุุณค่่าของความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างบริิษััทฯ กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียฝ่่ายต่่างๆ รวมถึึงลููกค้้า
พนัักงาน และสัังคมส่่วนรวม รวมทั้้�งตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสื่่�อสารที่่�ดีีระหว่่างกััน
•	ส่่งเสริิมความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอรวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้มีีการ
ดำำ�เนิินการที่่�สร้้างมููลค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นไปพร้้อมๆ กัับความมีีคุุณธรรม จริิยธรรม และรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสภาพแวดล้้อม
•	การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริิษััทฯ มีีความรัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�บนพื้้�นฐานแห่่งความเป็็นธรรมต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็น และให้้ความ
สำำ�คัญั ต่่อการมีีระบบการควบคุุมภายในที่่เ� พีียงพอและเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตลอดจนการกำำ�กัับดููแลบริิหารความเสี่่ย� ง
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ของกลุ่่�มธุุรกิิจ และได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้้มอบหมายนโยบายการปฏิิบััติิงานตรวจสอบและการประเมิินการปฏิิบััติิงานให้้ผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน เพื่่อ� ให้้สามารถประเมิินการควบคุุมภายในและกระบวนการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งอนุุมัติั แิ ผนงานตรวจ
สอบประจำำ�ปีีและให้้รายงานผลต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทฯ ได้้ประกาศนโยบาย Anti-Corruption and Whistle Blower ตั้้�งแต่่ปีี 2558 และย้ำำ��เตืือนเพื่่�อสร้้างความตระหนััก
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทฯ ประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส โดยมีีการจััดทำำ�กำำ�หนดการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และ
มีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมเพื่่�อลงมติิในเรื่่�องต่่างๆ ตามความจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะมีีการกำำ�หนดวาระ
ที่่�ชัดั เจนและมีีการจััดส่่งเอกสารประกอบวาระให้้แก่่กรรมการทุุกคนล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 5 วัันทำำ�การ สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เพื่่�ออภิิปรายในที่่�ปะชุุม และได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับองค์์ประชุุมขั้้�นต่ำำ�� สำำ�หรัับการลงมติิในที่่�ประชุุม ต้้องมีีกรรมการอยู่่�
ในที่่ปร
� ะชุุมเป็็นอย่่างน้้อยสองในสามของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด และควรเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ 75 ของการประชุุมทั้้ง� ปีี
บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยให้้แล้้วเสร็็จเสนอกรรมการพิิจารณาภายใน 7 วััน
โดยจะรัับรองรายงานการประชุุมดัังกล่่าวในการประชุุมครั้้�งต่่อไป และจััดเก็็บรายงานการประชุุมอย่่างเป็็นระบบ ตรวจสอบ
ได้้ตลอดเวลา
ในปีี 2563 มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้บ� ริิหาร โดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมา จำำ�นวน
4 ครั้้�งก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 7 ครั้้�ง เป็็นการประชุุมประจำำ�ไตรมาส 4 ครั้้�ง และ ประชุุม
พิิเศษ 3 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการเข้้าร่่วมตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
รายชื่อกรรมการ

นายจำำ�ลอง อติิกุุล
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
นายวิิเศษ จููภิิบาล
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายกััว ฮอค เอง(1)
นายชาลีี ชูู(1)
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์(2)

ประจำ�ไตรมาส
จำ�นวนครั้ง
ประชุมผ่าน
ที่เข้าประชุม
โทรศัพท์ทางไกล(1)

4
4
4
4
4
4
2

4
4
-

ประชุมพิเศษ
จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

ประชุมผ่าน
โทรศัพท์ทางไกล(1)

2
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
3
3
-

หมายเหตุ :
1
 	 ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างสำ�นักงานที่กรุงเทพฯ สำ�นักงานที่สิงคโปร์ และสำ�นักงานที่ฮ่องกง สำ�หรับการประชุมพิเศษเพื่อ
สนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในปี 2563 กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเป็นไปตามมาตรการ Lockdown ประเทศไทย เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19
2
 	 นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ซึ่งไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำ�ปี 2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ภายหลังการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ บริษัทฯ มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง นายทวินโชค ตันธุวนิตย์เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ได้้ดำำ�เนิินการให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยใช้้แบบประเมิินผลการปฎิิบััติิงานตามแนวทางของ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เพื่่อ� ทบทวนผลงานและปรัับปรุุงการทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการทั้้�งคณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้น� คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนด
ค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล จะวิิเคราะห์์ผลตอบกลัับ และเสนอความเห็็นในเรื่่�องที่่�ควรปรัับปรุุงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประเมิิน แบ่่งเป็็น 6 หััวข้้อ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. 	การประชุุมคณะกรรมการ
4. 	การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. 	การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งเป็็นการประเมิินโดยเปรีียบเทีียบกัับ
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยมีีปััจจััยในการพิิจารณาประกอบด้้วย
1. 	การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
2. ความเป็็นผู้้�นำำ�
3. ผลปฏิิบััติิทางการเงิิน
4. 	การบริิหารจััดการ
5. 	การพััฒนาด้้านการบริิหารและวางแผน
6. 	บุุคลากร
7. 	การติิดต่่อสื่่�อสาร
8. ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหารสอดคล้้องกัับค่่าตอบแทนในอุุตสาหกรรม เป็็นธรรมและเพีียงพอ
ที่่�จะจููงใจและรัักษาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมไว้้กัับองค์์กร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามบทบาทและความรัับผิิดชอบ การปรัับค่่าตอบแทนในแต่่ละปีีจะเชื่่�อมโยงกัับผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และผลงานของผู้้�บริิหารรายบุุคคล
ส่่วนหลัักเกณฑ์์ค่า่ ตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม ผู้้ถืื� อหุ้้�น โดยในปีี 2563 บริิษัทั ฯ
ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ ยึึดตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 26 เมื่่�อวัันที่่�
29 เมษายน 2548 ดัังต่่อไปนี้้�
(1) 	กรณีีผลประกอบการของบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิไม่่เกิิน 1,000 ล้้านบาทให้้ใช้้โครงสร้้าง “ค่่าตอบแทนมาตรฐาน”
ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 25 เมื่่�อ 30 เมษายน 2547
(2) หากผลประกอบการของบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเกิินกว่่า 1,000 ล้้านบาท ให้้เพิ่่�มค่่าตอบแทนอีีกร้้อยละ 0.5 ของ
กำำ�ไรส่่วนที่่�เกิิน 1,000 ล้้านบาทแรก โดยให้้กรรมการตำำ�แหน่่งต่่างๆ ได้้รัับตามสััดส่่วนที่่�กำำ�หนดไว้้ใน “ค่่าตอบแทนมาตรฐาน”
ค่่าตอบแทนมาตรฐานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจำำ�นวน 5.95 ล้้านบาท อิิงจาก
1. 	ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทฯ 9 คน 4.6 ล้้านบาท
2. 	ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้้านบาท
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3. 	ค่่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน และธรรมาภิิบาล 3 คน 0.45 ล้้านบาท (ตามมติิที่่ปร
� ะชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 39 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2561 ได้้มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติิเพิ่่�มค่่าตอบแทนกรรมการ
สรรหา และกำำ�หนดค่่าตอบแทน จำำ�นวน 50,000 ต่่อปีีต่่อท่่าน มีีผลตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นไป เนื่่�องจาก
คณะกรรมการชุุดดัังกล่่าวได้้รัับมอบหมายภารกิิจเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องธรรมาภิิบาล และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล)
ในปีีประกอบการ 2563 บริิษััทฯ มีีผลการดำำ�เนิินงานกำำ�ไรสุุทธิิ 1,745 ล้้านบาท คณะกรรมการฯ ได้้รัับค่่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5.95 ล้้านบาท และได้้รัับค่่าตอบแทนเพิ่่�มเติิมร้้อยละ 0.5 ของกำำ�ไรส่่วนที่่�เกิิน 1,000 ล้้านบาทแรก เป็็นจำำ�นวน
3.728 ล้้านบาท โดยกรรมการแต่่ละคนได้้รัับค่่าตอบแทนดัังนี้้�
รายชื่อกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

นายจำำ�ลอง อติิกุุล
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
นายวิิเศษ จููภิิบาล
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายฮาร์์ทวิิค ชููลส์์ เอคการ์์ด*
นายกััว ฮอค เอง
นายชาลีี ชูู
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์*
รวม

1,000,000.00
800,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
166,667.00
400,000.00
400,000.00
233,333.00
4,600,000.00

ค่าตอบแทน
เพิ่มเติม

626,800
501,000
250,600
250,600
250,600
250,600
104,600
250,600
250,600
146,000
2,882,000

กรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน

300,000.00
300,000.00
300,000.00
900,000.00

ค่าตอบแทน
เพิ่มเติม

188,000
188,000
188,000
564,000

กรรมการสรรหากำ�หนด
ค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
มาตรฐาน
เพิ่มเติม

150,000.00
150,000.00
150,000.00
450,000.00

94,000
94,000
94,000
282,000

หมายเหตุ
1. กรรมการบริษัทฯไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือเบี้ยประชุม
*2. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ซึ่งไม่ขอต่อวาระการเป็นกรรมการ ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563
*3. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2563
*4. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563

ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหาร 4 รายแรกต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับเดีียวกัับ
รายที่่� 4 ทุุกราย และผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านบััญชีี รวม 8 คน จำำ�นวน 65,743,325.09 บาท (เงิินเดืือน เงิินรางวััลประจำำ�ปีี
เบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าพาหนะ ค่่าเช่่าบ้้าน)
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ เงิินสมทบเงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งจ่่ายให้้กัับผู้้�บริิหารข้้างต้้น (เฉพาะผู้้�ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ ได้้รัับเงิิน
สมทบของบริิษััทฯ) จำำ�นวน 434,692.20 บาท
ในปีี 2563 คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายปีี หรืือเบี้้�ยประชุุม
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการที่่�เข้้าใหม่่ทุุกท่่านจะต้้องเข้้าร่่วมการปฐมนิิเทศน์์กรรมการเข้้าใหม่่ เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััท เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� อีีกทั้้�ง กรรมการบริิษััทฯ ทุุกคนได้้สร้้าง
เสริิมความรู้้�เกี่่�ยวกัับการทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยเข้้าอบรมหลัักสููตรต่่างๆ เช่่น Director
Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program, Chartered Directors
Class จาก สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors Association)

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเดิินเรืือ
และเป็็นตััวแทนเรืือ จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
บริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์)

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับ
บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
(จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศไทย)
ทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคารสำำ�นัักงานกรุุงเทพฯ
ทำำ�สััญญากู้้�ยืืมเงิินระยะสั้้�น

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับ
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด - บริิษััทที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน (จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทใน
ประเทศไทย) ทำำ�สััญญาเช่่าพื้้�นที่่�อาคาร
สำำ�นัักงานกรุุงเทพฯ

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเดิินเรืือ
และเป็็นตััวแทนเรืือ จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
บริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์)
กัับ กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

2

3

4

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

1

ลำ�ดับ

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด เหมา
ระวางเรืือจาก บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
- รายได้้ค่่าเหมาระวางเรืือ
- ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทย่่อย
- ลููกหนี้้�อื่่�น - บริิษััทย่่อย
- เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
เช่่าพื้้�นที่่�ชั้้�น 5 ชั้้�น 8 และชั้้�น 14 อาคารปััญจธานีี
ทาวเวอร์์ พื้้�นที่่� 1,430 ตารางเมตร เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานจากบริิษััท โงวฮก จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
เจ้้าของพื้้�นที่่�
- มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
- เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
เช่่าพื้้�นที่่�ชั้้�น 13 อาคารปััญจธานีีทาวเวอร์์ พื้้�นที่่� 492
ตารางเมตร เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานจาก
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของพื้้�นที่่�
- มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
- เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นนายหน้้าตััวแทนเรืือ
ให้้กัับ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
โดยมีี
- มููลค่่าค่่านายหน้้าจ่่าย
- มููลค่่าค่่าบริิการท่่าเทีียบเรืือของกลุ่่�มบริิษััทโงวฮก
ที่่�กลุ่่�มบริิษััทโงวฮกในฐานะนายหน้้าตััวแทนเรืือ จ่่าย
แทนในระหว่่างปีีและมีีการชำำ�ระคืืนกัันในภายหลััง
- ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการระหว่างกัน

2.29

7.20
-

938.73
374.87
82.07
2,321.33

17.81
-

86.92
228.81

2.29

7.20
-

2.31

7.31
-

1,214.74
1,541.80
254.74
3,916.60

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100
ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นกรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีีจำำ�กััด ด้้วย
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วัันที่่�ทำำ�สััญญา
บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.20 และ บริิษััท ปััญจมิิตร
โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 11.68 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด
(มหาชน) กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็น
กรรมการ บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด และ บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วัันที่่�ทำำ�สััญญา

ลักษณะความสัมพันธ์

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 37.47 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
89.36 จำำ�กััด (มหาชน)
240.90 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการใน
กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา:
- ค่่านายหน้้า: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
159.82 - ค่่าบริิการท่่าเทีียบเรืือ: ราคาภาระหน้้าท่่าหัักส่่วนลดปริิมาณ
-

2.31

7.31
-

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)

1. รายการระหว่่างบริิษััทอาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับบริิษััทย่่อย และรายการระหว่่างบริิษััทย่่อยกัับบริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันมีีดัังนี้้�

รายการระหว่างกัน
ประจำ�ปี 2563

76
รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการ โลจิิสติิคส์์ จด
ทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศไทย) กัับ บริิษััท
โงวฮก จำำ�กััด - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (จดทะเบีียนจััด
ตั้้�งบริิษััทในประเทศไทย) ทำำ�สััญญาเช่่า

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับ
บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลน์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
- บริิษััทย่่อย (เจ้้าของและดำำ�เนิินกิิจการเดิินเรืือจด
ทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงค์์โปร์์)

7

8

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด เช่่าพื้้�นที่่�ชั้้�น 14
อาคารปััญจธานีี ทาวเวอร์์ พื้้�นที่่� 150 ตารางเมตร
เพื่่�อเป็็น
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน จากบริิษััท โงวฮก จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
เจ้้าของพื้้�นที่่�
- มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
- เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ทำำ�การเพิ่่�มทุุน
ในบริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลน์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
- ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
- รัับโอนสิิทธิิในการต่่อสร้้างเรืือ
- เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน
- เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) กัับ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด - ให้้บริิการด้้านจััดการกองเรืือแก่่บริิษััท อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการกองเรืือ จดทะเบีียน
จััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์)
- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ
- เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- เงิินทดรองจ่่ายกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

6

กลุ่่�มบริิษััทโงวฮก ให้้บริิการจััดการเกี่่�ยวเนื่่อ� งกัับการ
ขนส่่งให้้กัับ บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล
โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
- ค่่าบริิการจััดการเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับการขนส่่ง
- เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการระหว่างกัน

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการ
โลจิิสติิคส์์ จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทใน
ประเทศไทย) กัับ กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

5

ลำ�ดับ

80.69
3.33
-

9.48
826.59
1.30

0.68

41.93
4.25

0.04
-

10.19
1,060.30
4.89

ลักษณะความสัมพันธ์

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 100 ในบริิษััท
อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 37.47 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
40.24 จำำ�กััด (มหาชน)
5.46 กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการ
กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท อาร์์ ซ๊๊ แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิป
แมนเนจเม้้นท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด ร้้อยละ 49 และได้้ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเป็็นร้้อยละ
100 ในปีี 2563
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นกรรมการบริิหาร บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์
พีีทีีอีี จำำ�กััด ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ:
ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
- ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท: ตาม
การจ่่ายจริิง
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 100 ในบริิษััท
อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 25.20 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการ
บริิษััท โงวฮก จำำ�กััด ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา : ราคาตลาด ณ วัันที่่�
0.69 ทำำ�สััญญา
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 100 ในบริิษััท
ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลน์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นกรรมการบริิหาร บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลน์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
ด้้วยเงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาตามบััญชีี

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2563 77
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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11
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บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเดิินเรืือ และเป็็นตััวแทน
เรืือ จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์) กัับ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� (อิินเดีีย) ไพรเวท จำำ�กััด
- บริิษััทย่่อย

9

รายการระหว่างกัน

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์
พีีทีีอีี จำำ�กััด บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการกองเรืือ จดทะเบีียน
จััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์)
กัับ บริิษััท สยามเภตรา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำำ�กััด - บริิษััทร่่วม

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์
พีีทีีอีี จำำ�กััด ให้้บริิการ
ด้้านจััดการกองเรืือแก่่บริิษััท สยามเภตรา อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ
- ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล (อิินเดีีย) ไพรเวท จำำ�กััด ทำำ�
หน้้าที่่�เป็็น
นายหน้้าตััวแทนเรืือให้้กัับ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเด
อร์์
พีีทีีอีี จำำ�กััด
- ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� อีีสต์์ อิินเดีีย ไพรเวท
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเดิินเรืือ
จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
และเป็็นตััวแทนเรืือ จดทะเบีียนจััดตั้้�ง
นายหน้้าตััวแทนเรืือให้้กัับ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเด
บริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์) กัับ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอ อร์์
เจนซี่่� อีีสต์์ อิินเดีีย ไพรเวท จำำ�กััด - บริิษััทย่่อย
พีีทีีอีี จำำ�กััด
- ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
- เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท สงขลา ชิิปปิ้้�ง เอเยนซี่่� จำำ�กััด ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจการเดิินเรืือ และเป็็นตััวแทน นายหน้้าตััวแทนเรืือให้้กัับ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเด
เรืือ จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์) กัับ อร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท สงขลา ชิิปปิ้้�ง เอเยนซี่่� จำำ�กััด
- บริิษััทร่่วม
- มููลค่่าค่่านายหน้้าจ่่าย

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

ลำ�ดับ

0.89
9.60

14.65

5.15
6.00

0.71

-

18.26

5.13

2.00

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีอีี ี จำำ�กััด ถืือหุ้้น� ร้้อยละ 55
ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล (อิินเดีีย) ไพรเวท จำำ�กััด
กรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการของ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล (อิินเดีีย) ไพรเวท จำำ�กััด ด้้วย
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีอีี ี จำำ�กััด ถืือหุ้้น� ร้้อยละ 55
ในบริิษัทั อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� อีีสต์์ อิินเดีีย ไพรเวท จำำ�กััด
กรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการของ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� อีีสต์์ อิินเดีีย ไพรเวท จำำ�กััด ด้้วย
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100
ในบริิษััท บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 37.47 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด (มหาชน) และ
เป็็นผู้้ถืื� อหุ้้น� ร้้อยละ 90.90 ในบริิษัทั สงขลา ชิิปปิ้้ง� เอเยนซี่่�
จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการ
บริิษััท สงขลา ชิิปปิ้้�ง เอเยนซี่่� จำำ�กััด ด้้วย
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 11.68 ในบริิษััท อาร์์
ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) และ
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 80.04 ในบริิษััท สยามเภตรา อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นกรรมการ
บริิษััท ปััญจมิิตร โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด ด้้วย
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ: ราคาใกล้้เคีียง
ราคาตลาด
- ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท: ตาม
การจ่่ายจริิง

ลักษณะความสัมพันธ์
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็น - สแควร์์ ให้้บริิการด้้านคลัังสิินค้้าและ
บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการโลจิิสติิคส์์ จดทะเบีียน ศููนย์์กระจายสิินค้้า
จััดตั้้�งบริิษััทในประเทศไทย) กัับ บริิษััท เอ็็น - สแคว - เงิินให้้กู้้ยืื� มระยะสั้้�น
ร์์ อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

14

0.89
-

ลักษณะความสัมพันธ์

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นทางตรงและทางอ้้อมเท่่ากัับ
ร้้อยละ 100 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) มีีความสััมพัันธ์์
1.79 ทางครอบครััวกัับกรรมการ
- บริิษััท เธีียร เอเซีีย จำำ�กััด
เงื่่�อนไข/นโยบายราคา- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ: ราคาใกล้้เคีียง
ราคาตลาด
- ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท: ตาม
การจ่่ายจริิง
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 100
2.00 ในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด
บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด ถืือหุ้้น� ร้้อยละ 39.99
ในบริิษััท เอ็็น - สแควร์์ อาร์์ ซีี แอล โลจิิสติิคส์์ จำำ�กััด

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

2. ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการระหว่่างกััน
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ โดยมีีการกำำ�กัับดููแลอย่่างใกล้้ชิิด รายการธุุรกิจิ กัับกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันเป็็นค่่าระวางเรืือและค่่าบริิการที่่�เป็็นธุุรกิจิ
ที่่�ต่่อเนื่่�องกััน ซึ่่�งส่่วนใหญ่่แล้้วบริิษััทฯถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยเต็็มร้้อยละ 100 และลัักษณะรายการเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและเกณฑ์์ที่่�ตกลงกัันระหว่่างบริิษััทฯ และบริิษััทเหล่่านั้้�นซึ่่�ง
เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
3. ขั้้�นตอนการอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน
การอนุุมััติิการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันข้้างต้้นเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจของบริิษััทและได้้ดำำ�เนิินการอนุุมััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิและการบริิหารจััดการของคณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ
4. นโยบายการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษัทั ยึึดแนวปฏิิบัติั เิ ช่่นเดีียวกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่มีคี วามขััดแย้้ง โดยคำำ�นึึงถึึงความสมเหตุุสมผล ราคายุุติธิ รรมของตลาด และการเปิิดเผยข้้อมููลภายใต้้ประกาศ
และข้้อบัังคัับของสำำ�นัักงาน กลต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
ให้้บริิการด้้านจััดการกองเรืือแก่่บริิษััท เธีียร เอเซีีย
จำำ�กััด
- ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ
- ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีีอีี จำำ�กััด
- บริิษััทย่่อย (ดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการกองเรืือ จด
ทะเบีียน จััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์) กัับ บริิษััท
เธีียร เอเซีีย จำำ�กััด
- บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

13

รายการระหว่างกัน

นิติบุคคล/บุคคล
ที่มีรายการระหว่างกัน

ลำ�ดับ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562
(ล้านบาท)
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของ
คณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริิษััทฯ ขอเสนอรายงานต่่อท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) พร้้อมทั้้�งงบการเงิิน
ของบริิษัทั ฯ และงบการเงิินรวมซึ่่ง� จััดทำำ�ขึ้น้� อย่่างถููกต้้องและแสดงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่เ� ป็็นจริิง ตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และได้้รัับการตรวจสอบจากผู้้�สอบบััญชีี สำำ�หรัับสิ้้�นงวดบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ดัังนี้้�

ผลการดำ�เนินงาน
ปีี 2563 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช่่วงครึ่่�งปีีหลััง ถืือได้้ว่่าเป็็นช่่วงเวลาที่่�ดีีอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมการขนส่่งทางทะเล
แม้้ว่่าจะมีีสถานการณ์์โรคระบาดก็็ตาม
ตลอดทั้้�งปีี 2563 นั้้�น อััตราค่่าระวางเรืือแสดงแนวโน้้มดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3 ทำำ�ให้้รายได้้จากการเดิิน
เรืือต่่อตู้้สูู� งกว่่าปีี 2562 ร้้อยละ 11 และสร้้างรายได้้จากการเดิินเรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 4 เป็็นจำำ�นวน 17.2 พัันล้้านบาทในปีี 2563
แม้้ปริิมาณการขนส่่งสิินค้้าโดยรวมลดลงร้้อยละ 6 จากปีี 2562 ส่่วนหนึ่่ง� เกิิดจากความแออััดของจำำ�นวนเรืือตามท่่าเทีียบเรืือ
ต่่างๆ แต่่เนื่่�องจากมีีการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานให้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการเดิินเรืือลดลงร้้อยละ 10 หรืือ 1,595
ล้้านบาท เป็็น 14,360 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 นำำ�ไปสู่่�ค่่าใช้้จ่่ายรวมลดลงร้้อยละ 8 และเพิ่่�มอััตรากำำ�ไรเกืือบ
ร้้อยละ 10 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 ที่่�ติิดลบร้้อยละ 3
ผลจากสถานการณ์์ตลาดที่่�ดีีขึ้้�น ประกอบกัับการบริิหารจััดการภายในองค์์กรที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทำำ�ให้้บริิษััทฯ
สามารถสร้้างผลกำำ�ไรในปีี 2563 เป็็นจำำ�นวน 1,745 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับผลขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 493 ล้้านบาทในปีี 2562
ท้้ายนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ได้้ติิดตามสถานการณ์์ธุรกิ
ุ จิ อย่่างใกล้้ชิิด ได้้ให้้แนวทางคำำ�แนะนำำ�และสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
งานของคณะผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ อย่่างเต็็มที่่� มุ่่�งมั่่�นที่่�จะกำำ�กัับดููแลตามหลัักการธรรมาภิิบาลกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีทั้้�ง 8 ข้้อ
เพื่่�อให้้ได้้ผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�นตามที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นคาดหวััง

ในนามของคณะกรรมการ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)

นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการผู้้�จััดการ
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงาน
ประจำำ�ปีีงบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไปในประเทศไทย โดยเลืือกใช้้นโยบายบััญชีี
ที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ และใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบและประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดทำำ� รวมทั้้�งมีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระทั้้�ง 3 ท่่าน เป็็นผู้้�ดููแลรัับผิิดชอบ
เกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิินในงบการเงิินประจำำ�ปีี และระบบควบคุุมภายใน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้แสดงความเห็็น
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ไว้้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่า งบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ได้้แสดงถึึงฐานะ
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นจริิงและถููกต้้อง

							

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)

นายจำำ�ลอง อติิกุุล
ประธานกรรมการ

25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการผู้้�จััดการ
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รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในจากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 แล้้ว มีีข้้อสรุุปได้้ว่่า การประเมิินระบบควบคุุมภายใน
ของบริิษััทในด้้านต่่างๆ อัันประกอบด้้วยส่่วนสำำ�คััญ 5 องค์์ประกอบ อัันได้้แก่่ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิิน
ความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล รวมถึึงระบบการติิดตาม คณะกรรมการบริิษััท
เห็็นว่่าบริิษััทมีีการดำำ�เนิินการในส่่วนต่่างๆ อย่่างพอเพีียงและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณขององค์์กรที่่�วางไว้้รวมทั้้�งการควบคุุม
ภายใน กระบวนการติิดตามผลและการประเมิินผลปฏิิบัติั กิ าร ตลอดจนถึึงการทำำ�ธุรกรร
ุ มกัับผู้้ถืื� อหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการบริิหาร
รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว อีีกทั้้�งได้้มีีการดำำ�เนิินแผนอย่่างต่่อเนื่่�องในการสรรหาผู้้�สืืบตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ รวมทั้้�ง
การเน้้นย้ำำ��เรื่่�องการประเมิินและการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมต้้นทุุน และการมีีส่่วนร่่วมในการรัักษาสภาพแวดล้้อมโลก
อีีกทั้้�งการปรัับขบวนการภายในให้้สอดคล้้องเพื่่�อลดและป้้องกัันการระบาดของเชื้้�อโคโรนาไวรััส นอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญ
ในส่่วนนโยบายเรื่่�องการต่่อต้้านและป้้องกัันการกระทำำ�อัันเป็็นการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ โดยบริิษััทได้้มีีการสื่่�อสาร
ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและมีีส่่วนร่่วมนอกเหนืือจากการถืือปฏิิบััติิอีีกด้้วย
ด้้วยเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายในและบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููง
เชื่่�อมั่่�นว่่า การมีีธรรมาภิิบาลจะช่่วยให้้บริิษััทสามารถประกอบกิิจการอย่่างราบรื่่�นและปลอดภััย
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบควบคุุมภายใน รวมทั้้�งจััดให้้การดำำ�เนิินการทบทวน ปรัับปรุุง พััฒนา
ระบบดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว

ดร.จำำ�ลอง อติิกุุล
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ซึ่่�งมีี
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทั้้�งนี้้ค� ณะกรรมการตรวจสอบทุุกท่า่ นมีีคุณ
ุ สมบััติิ
ครบถ้้วนตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฏบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่่�สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�คืือ
1. นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิิเศษ จููภิิบาล กรรมการตรวจสอบ
3. นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ยึึดถืือความเป็็นอิิสระ และใช้้ดุุลยพิินิจิ อย่่างเป็็นธรรม เพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดขององค์์กร ผู้้ถืื� อหุ้้น�
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�น เป็็นหลัักสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมทั้้�งสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการ
ตามหลัักบรรษััทภิิบาล

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดย
สรุป ได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิินเฉพาะกิิจการ และงบการเงิินรวมของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รายไตรมาส และประจำำ�ปีี
2563 ผ่่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้้�สอบบััญชีีตามลำำ�ดัับ รวมทั้้�งการประชุุมร่่วมกัับผู้้�ตรวจบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการ
ก่่อนที่่�จะเสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ รวมทั้้�งการสอบทานการเปิิดเผยงบการเงิินเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้มีีการเปิิดเผย
อย่่างเพีียงพอ และได้้ปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
2. การสอบทานระบบการควบคุุมภายในร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ถึึงความพอเพีียงของระบบการควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการตรวจสอบภายในให้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น รวมถึึงการตรวจสอบบริิษััทย่่อย
ในต่่างประเทศ และติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านตามข้้อเสนอแนะอย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยผ่่านวิิธีกี ารตรวจข้้อมููลในระบบและการตรวจ
ระยะไกลจากสำำ�นัักงานใหญ่่ แทนที่่�การเดิินทางซึ่่�งไม่่สามารถกระทำำ�ได้้อัันเป็็นผลจากการระบาดของเชื้้�อโคโรนาไวรััส
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสนใจในความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลจากการตรวจสอบและการยอมรัับของผู้้�รัับการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้้�แล้้วคณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำำ�คััญในการติิดตามระบบการควบคุุมภายในของระบบข้้อมููล
สารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้งบการเงิิน มีีความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ซึ่่�งทางฝ่่ายบริิหารได้้รัับไปถืือปฏิิบััติิ
3. การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2563 นี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัังคงให้้ความสำำ�คัญั ในเรี่่อ� งความโปร่่งใส
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งการจััดทำำ�คู่่�มืือจรรยาบรรณการทำำ�ธุุรกิิจให้้พนัักงาน
ทุุกระดัับได้้ยึึดถืือปฏิิบััติิ รวมทั้้�งการสนัับสนุุนการทำำ�งานของฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้อนุุมััติิกำำ�ลัังคนเพื่่�อให้้สามารถ
ปฏิิบัติั งิ านตามที่่�ได้้รัับมอบหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการอนุุมัติั เิ ป็็นกรณีีพิเิ ศษให้้ผู้้มี� คี วามรู้ค�้ วามเชี่่ย� วชาญเฉพาะด้้าน
ร่่วมในการตรวจสอบอีีกด้้วย
4. การสอบทานการปฏิิบััติิตามกฏหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์และ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฏหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฏหมายและ
ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง
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5. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2563 ได้้พิิจารณาคััดเลืือก นายชััยยุุทธ อัังศุุวิิทยา
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3885 หรืือนางณััฐสรััคร์์ สโรชนัันท์์จีีน ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะบีียน 4563
นางสาวดรณีี สมกำำ�เนิิด ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 5007 และ นางสาวจารุุณีี น่่วมแม่่ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขทะเบีียน 5596 จากสำำ�นัักงาน เอ. เอ็็ม. ทีี. แอสโซซิิเอท เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิต่่อไป ในกรณีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าวไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้สำำ�นัักงาน
เอ. เอ็็ม. ทีี. แอสโซซิิเอส จััดหาผู้้�สอบบััญชีีรายอื่่�นของสำำ�นัักงานทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบบััญชีีและแสดงความเห็็นต่่องบการเงิิน
ของบริิษััทแทนผู้้�สอบบััญชีี ดัังกล่่าวได้้
6. การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงระหว่่างกััน โดยตระหนัักถึึงความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ และให้้ความมั่่�นใจว่่า
รายการเหล่่านี้้เ� ป็็นไปตามปกติิของธุุรกิจิ และยึึดแนวปฏิิบัติั เิ ช่่นเดีียวกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอกที่่�ไม่่มีคี วามขััดแย้้ง
และให้้มั่่�นใจว่่าได้้เปิิดเผยข้้อมููลตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุุกคนได้้เข้้าร่่วมพิิจารณาทบทวนงบการเงิินรายไตรมาสและงบประจำำ�ปีี 2563 ร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีี ครบจำำ�นวน 4 ครั้้�ง นอกจากนี้้�ได้้เข้้าร่่วมประชุุมเพิ่่�มเติิมตามที่่�ประธานกรรมการตรวจสอบได้้เชิิญประชุุม
ซึ่่ง� เป็็นการประชุุมร่่วมกัับผู้้ต� รวจสอบภายในและรองกรรมการผู้้จั� ดั การฝ่่ายการเงิินและบััญชีี (กลุ่่�ม) เพื่่อ� พิิจารณาในเรื่อ่� งต่่างๆ
ที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในตรวจพบ และวิิเคราะห์์ตััวเลขต่่างๆ รวมทั้้�งข้้อมููลทางด้้านกฎหมายและระเบีียบต่่างๆ โดยกรรมการ
ทุุกท่่านได้้เข้้าประชุุมครบ รวม 4 ครั้้�ง
8. การปฏิิบััติิตามขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฏบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุุปแล้้วเห็็นว่่า บริิษััทฯ
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน สอดคล้้องกัับมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป และควรมีีการกำำ�กัับดููแลที่่�เข้้มข้้นขึ้้�น
มีีกระบวนการการตรวจสอบที่่�อยู่่�ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีีการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ านตามกฏหมายและ
ระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง

(นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาลของบริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระและกรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ จำำ�นวน 3 คน มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการพิิจารณา
สรรหากรรมการตามคุุณสมบััติิที่่�กำำ�หนดเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง หรืือแทนกรรมการที่่�ครบวาระ พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ ประเมิินผลงานและค่่าตอบแทนของผู้้�จััดการบริิษััทฯ และดำำ�เนิินการให้้กรรมการบริิษััทฯ ประเมิินผลงานของ
คณะกรรมการโดยรวมเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
ธรรมาภิิบาล ต้้องรายงานการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต่� อ่ คณะกรรมการบริิษัทั ฯ และรายงานการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมาต่่อผู้้ถืื� อหุ้้น�
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาลได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามขอบเขตความรัับผิิดชอบ
โดยสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. พิิจารณาคุุณสมบััติิและเสนอชื่่�อกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ และ/หรืือ พิิจารณาเสนอกรรมการ
ที่่�ออก เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ โดยพิิจารณาจากผลงานในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมาและการทุ่่�มเทเวลาในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� เพื่่อ� เสนอ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ พิิจารณาเสนอที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้ถืื� อหุ้้น� ประจำำ�ปีี หากกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
คนใดออกตามวาระกรรมการ จะไม่่เสนอตััวเองกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกวาระ เป็็นดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการบริิษััทฯ
โดยกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมภิิบาลที่่�มีีส่่วนได้้เสีียในเรื่่�องนี้้�งดออกเสีียง
2. พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการประจำำ�ปีี 2562 ตามหลัักเกณฑ์์และโครงสร้้างที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้ถืื� อหุ้้น� ประจำำ�ปีคี รั้้ง� ที่่� 26 เมื่่อ� วัันที่่� 29 เมษายน 2548 เพื่่อ� รายงานคณะกรรมการบริิษัทั ฯ และที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้ถืื� อหุ้้น� ประจำำ�ปีี
ครั้้�งที่่� 39 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2561 ทราบ ก่่อนทำำ�การจ่่ายค่่าตอบแทนประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งได้้เปิิดเผยค่่าตอบแทนกรรมการ
แต่่ละคน ในรายงานประจำำ�ปีี 2562 หััวข้้อ “รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ”
3. ดำำ�เนิินการให้้มีีและพิิจารณาผลการประเมิินตนเองของกรรมการสำำ�หรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำำ�ปีี 2562 นำำ�เสนอ
ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป
4. ดำำ�เนิินการให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�จััดการบริิษััทฯ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยใช้้แนวทางของ
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ให้้กรรมการแต่่ละคนประเมิินผู้้�จััดการบริิษััทฯ / ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวม
8 หััวข้้อ พิิจารณาผลการประเมิินและนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทราบ ก่่อนมอบให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารนำำ�ไปปรัับปรุุง
การบริิหารกิิจการต่่อไป
5. เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ ทราบเกี่่�ยวกัับผลประเมิิน CGR ประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทฯ โดยมีีบริิษััทจดทะเบีียน
เข้้าร่่วมรัับการประเมิิน 692 บริิษััท บริิษััทฯ ได้้รัับผลประเมิินในระดัับดีีมาก (ระดัับร้้อยละ 80-89) 		
หรืือเท่่ากัับ
ปีี 2562 ที่่�ผ่่านมา โดยได้้คะแนนประเมิินโดยรวมเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 85 สููงกว่่าคะแนนเฉลี่่�ยของบริิษััทจดทะเบีียนโดยรวม
ประจำำ�ปีี 2563 คืือ ร้้อยละ 83 และเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้คะแนนประเมิินโดยรวมร้้อยละ 83 รวมทั้้�งเสนอ
ผลประเมิินโดยรวมและรายหมวด เพื่่�อการตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในเรื่่�องธรรมาภิิบาลในทุุกๆ ด้้าน ทั้้�งความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการ, การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส, การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย, การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน, สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

24 กุุมภาพัันธ์์ 2564

นายวิิเศษ จููภิิบาล
ประธานกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
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ค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
รายละเอีียดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ประจำำ�ปีี 2563 มีีดัังนี้้�
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
ค่่าบริิการอื่่�น (ค่่าบริิการด้้านภาษีี)
• ส่่วนที่่�จ่่ายระหว่่างปีีบััญชีี
• ส่่วนที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคต
รวม

จำ�นวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบ
บริษัทย่อยที่งบการเงินตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น
สังกัด สำ�นักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท สังกัด บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ก แอนด์ ยัง จำ�กัด
ในประเทศไทย
ในประเทศสิงคโปร์

รวม

1.838

3.720

5.558

0.100
0.000
1.938

0.178
0.000
3.898

0.278
0.000
5.836
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รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ซึ่ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและเฉพาะกิ จ การส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน เดี ย วกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั อาร์ ซี แอล
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ ก าหนดเหล่ า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อ ว่า หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข ้า พเจ้าได้รับ เพี ย งพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การด้อยค่าของเรื อเดินทะเล (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6, 2.14 และ 10.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเรื อเดินทะเล
เป็ นจ านวนที่ มี นัย ส าคัญ ได้ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า
ของสิ น ทรั พ ย์ (ถ้า มี ) ซึ่ งการพิ จ ารณาการด้อ ยค่ า ของเรื อ เดิ น ทะเลดัง กล่ า วใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคัญ ของ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเรื อเดินทะเลของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย กาหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณการ กระแสเงินสด
ในอนาคตที่ กิ จการคาดว่าจะได้รับ จากสิ น ทรัพ ย์ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ การคาดการณ์ ผลการดาเนิ น งานและ
การประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลด และข้อสมมติต่างๆ ที่สาคัญ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงระบุว่า การพิจารณาการด้อยค่าของเรื อเดิ นทะเลเป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ซึ่ งต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
ในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ท ดสอบการด้อยค่ าของเรื อเดิ นทะเล โดยได้ทาความเข้าใจและประเมิ น ความสมเหตุ ส มผล
ของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่ องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทาประมาณการกระแสเงินสด
รับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้เรื อเดินทะเลอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผล
ของอัตราคิดลดที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการคานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเรื อเดินทะเลดังกล่าวและ
ยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล
เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ท่านอื่นในสานักงานเดี ยวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดงความเห็ น อย่างไม่มีเงื่ อนไข
ตามรายงาน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้อ มู ล อื่ น ข้อ มู ล อื่ น ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ซึ่ งรวมอยู่ใ นรายงานประจ าปี
ของกลุ่ ม บริ ษัท (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง งบการเงิ น และรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ที่ แ สดงอยู่ ใ นรายงานนั้ น)
ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็ น ของข้า พเจ้า ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้อ มู ล อื่ น และ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
คือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมู ลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับ งบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่า ข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้ า พเจ้า ได้ อ่ า นรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้า สรุ ปได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อัน เป็ นสาระส าคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ า วกับ ผูม้ ี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลและฝ่ ายบริ ห าร
ของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถู กต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์ ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้น แต่ ผู ้บ ริ หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลมี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลกระบวนการในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน
ว่าการปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ล ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถื อว่ามี สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุส มผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ล ะรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิ ธี การตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงเหล่ านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เพี ยงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ต่ อ ความสามารถ
ของกลุ่ ม บริ ษั ท และบริ ษั ท ในการด าเนิ นงานต่ อ เนื่ องหรื อไม่ ถ้ า ข้ า พ เจ้ า ได้ ข ้ อ สรุ ปว่ า
มี ค วามไม่ แน่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ า วไว้ใ นรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิน ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ น อยู่ก ับ หลัก ฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ ง วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนิ นงานต่อเนื่อง
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•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่า งเพี ย งพอเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การ
ภายในกลุ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม
ข้า พเจ้า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก าหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับ ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับ ดู แลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์
ทั้ งหมดตลอดจนเรื่ องอื่ น ซึ่ งข้ า พ เจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เหตุ ผ ลที่ บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณ าว่ า กระทบ
ต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับ ดู แล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มี นัยส าคัญ มากที่ สุ ด
ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการในปี ปั จจุ บ นั และก าหนดเป็ นเรื่ องส าคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
5
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้ อื่น
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
- อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

6

6 และ 18
18
18

4.1
8
9.1
9.2
4.1
10.1, 13 และ 14
4.2, 10.2 และ 14
4.2 และ 11
12
23.1 (ข)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

2,586,632,794
2,193,974,935
(53,158,270)
2,140,816,665
159,815,101
159,815,101
288,104,850
187,424,587
44,732,844
5,407,526,841

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

189,523,357
7,883,137
7,883,137
1,541,799,751
1,541,799,751
276,716,019
16,741,640
306,727
2,032,970,631

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

10,205,725
4,647,099
215,412,416
66,831,951
32,925,412
278,108,867
10,415,571,959
1,493,905,741
6

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

6,170,611,330
50,219,083
395,457
5,728,030,536
9,866,889
-

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

56,139,338
8,033,187
12,581,781,701
17,989,308,542

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

56,139,338
2,677,341
12,017,939,974
14,050,910,605

111,000,425
2,553,381
12,127,903,434
12,691,568,825
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรับ
- เจ้าหนี้ ค่าซื้ อทรัพย์สิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่สร้ างภาระ
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

13

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

18

107,234,140
3,390,559,407
12,584,317

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

73,150,802
-

450,000,000
48,805,896
-

18
18
14

334,416,608
1,055,040
61,165,357
1,210,573,502

76,005,757
481,301
100,171,909
743,102,646

141,544,338
4,977,994,422
31,411,659
1,031,771,150

22,722,930
3,151,722,525
120,914,628
572,730,393

489,155,938
583,101
7,101,899
173,570,958
5,788,000,267

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

4,015,615
7,101,899
3,634,576
6,270,624,461

10,330,845
4,377,227,217

14

1,952,718,357

2,667,619,795

1,439,369,586

2,009,911,049

4.2 และ 15
21
16

1,111,871,873
8,657,342
54,229,053
3,127,476,625
8,915,476,892

1,189,772,723
8,392,799
51,152,624
3,916,937,941
9,632,216,304

6,557,288
50,210,247
1,496,137,121
7,766,761,582

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

4.2 และ 15
4.2 และ 11
4.1 และ 7
4.1 และ 7

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนเรื อนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

17

26

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

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

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

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

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

71,300,000
4,238,683,735
(1,053,841,936)
9,067,855,986
5,975,664
9,073,831,650
17,989,308,542

66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
7,400,354,502
5,014,571
7,405,369,073
17,037,585,377

71,300,000
1,219,871,459
(818,736,623)
6,284,149,023
6,284,149,023
14,050,910,605

66,300,000
1,170,505,886
(790,994,425)
6,257,525,648
6,257,525,648
12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระ
หมายเหตุ เต็ทุมนมูเรืลอค่นหุ
าแล้น้ ว
ที่ออกและชาระ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 หมายเหตุ เต็ม828,750,000
มูลค่าแล้ว
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
828,750,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม2562
2562
1 มกราคม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
828,750,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 131มกราคม
ธันวาคม2563
2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
สยอดคงเหลื
ารองตามกฎหมาย
828,750,000
อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 17
โอนไปก
าไรสะสม
กาไร (ขาดทุ
น) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
828,750,000
ยอดคงเหลื
อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 17
สารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
828,750,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
ส่วนเกิน
4,982,964,187
มูลค่าหุน้
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั สอาร์
และบริ
ษทั ย่อย
าหรับซีปีแอล
สิ้นสุจดากัวันดที(มหาชน)
่ 31 ธันวาคม
2563
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
องค์
ประกอบอื
งบการเงิ
นรวม่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรสะสม
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ กษาไร
ทั ใหญ่
าไร (ขาดทุ
น)วจากการประมาณการ
องค์ผลก
ประกอบอื
่นของส่
นของผูถ้ ือหุน้
จัดสรรแล้วก-าไรสะสม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี
กาไร่ยน(ขาดทุนตามหลั
) เบ็ดเสร็กคณิ
จอื่นตศาสตร์ประกันภัย
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่างบการเงิน ผลก
สาหรัาไร
บโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
(ขาดทุน) จากการประมาณการ
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
66,300,000 ยัง2,987,147,230
สารองตามกฎหมาย
ไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่(464,367,906)
างบการเงิน สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(491,746,670)
(508,692,339)
66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
2,987,147,230
(464,367,906)
(491,746,670)
(508,692,339)
66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
1,744,793,761
(80,781,691)
3,489,414
5,000,000
(5,000,000)
66,300,000
2,495,400,560
(973,060,245)
3,489,414
(3,489,414)
1,744,793,761
(80,781,691)
3,489,414
71,300,000
4,238,683,735
(1,053,841,936)
5,000,000
(5,000,000)
3,489,414
(3,489,414)
71,300,000
4,238,683,735
(1,053,841,936)
-

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(464,367,906)
รวม
(508,692,339)
(973,060,245)
(464,367,906)
(508,692,339)
(973,060,245)
(77,292,277)
(973,060,245)
(3,489,414)
(77,292,277)
(1,053,841,936)
(3,489,414)
(1,053,841,936)

รวม

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทัวนของ
ใหญ่
รวมส่
ผูถ้ ือหุน้
8,400,793,511
บริ
ษทั ใหญ่
(1,000,439,009)
7,400,354,502
8,400,793,511
(1,000,439,009)
7,400,354,502
1,667,501,484
7,400,354,502
1,667,501,484
9,067,855,986
9,067,855,986

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
รวม
อานาจควบคุม ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
รวม
7,631,091
อานาจควบคุ
ม ส่ว8,408,424,602
นของผูถ้ ือหุน้
(2,616,520) (1,003,055,529)
5,014,571
7,405,369,073
7,631,091
8,408,424,602
(2,616,520) (1,003,055,529)
5,014,571
7,405,369,073
961,093
1,668,462,577
5,014,571
7,405,369,073
961,093
1,668,462,577
5,975,664
9,073,831,650
5,975,664
9,073,831,650

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)
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4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187

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

ส่ วนเกิน
ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
มูลค่าหุน้

66,300,000
66,300,000
5,000,000
5,000,000
71,300,000
71,300,000

66,300,000
66,300,000
66,300,000
66,300,000

จัดสรรแล้ว จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย

1,170,505,886
1,170,505,886
51,732,463
51,732,463
(5,000,000)
(5,000,000)
2,633,110
2,633,110
1,219,871,459
1,219,871,459

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

ยังไม่ได้จดั สรร
ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม
กาไรสะสม

(790,994,425)
(790,994,425)
(27,742,198)
(27,742,198)
(818,736,623)
(818,736,623)

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

2,633,110
2,633,110
(2,633,110)
(2,633,110)
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
จากการแปลงค่างบการเงิน สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
จากการแปลงค่างบการเงิน สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

828,750,000
828,750,000
828,750,000
828,750,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
สารองตามกฎหมาย
สารองตามกฎหมาย
โอนไปกาไรสะสม
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

17
17

828,750,000
828,750,000
828,750,000
828,750,000

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

หมายเหตุ
หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระ
ที่ออกและชาระ
เต็มมูลค่าแล้ว
เต็มมูลค่าแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(790,994,425)
(790,994,425)
(25,109,088)
(25,109,088)
(2,633,110)
(2,633,110)
(818,736,623)
(818,736,623)

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

รวม
รวม

10
10

6,257,525,648
6,257,525,648
26,623,375
26,623,375
6,284,149,023
6,284,149,023

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

รวม
รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: บาท)
(หน่ วย: บาท)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
18
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
8 และ 9.1
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
10.2
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
10.2
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
18
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
18
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
10.2
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
8
รวมค่ าใช้ จ่าย
19
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
7
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
6
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
9.2
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
21
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
26
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

17,195,236,622

16,531,034,553

1,318,952,877

1,215,794,032

59,149,110
5,343,487
59,834,059
89,696,975
2,904,653
51,212,056
17,463,376,962

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

12,214,450
181,189,112
105,156
314
1,512,461,909

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

14,360,299,785
1,134,983,219

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

980,639,415
353,144,740

914,648,640
270,770,553

15,495,283,004
1,968,093,958
(270,326,176)
(526,503)

36,289,398
16,931,897,813
(222,519,564)
(324,791,976)
(7,325,356)

1,333,784,155
178,677,754
(126,418,788)
(526,503)

28,665,819
194,783,433
1,408,868,445
(141,882,057)
(161,903,558)
(7,325,356)

(4,224,741)
50,399,787
10,467,885
1,753,884,210
(8,272,233)
1,745,611,977

(13,713,326)
40,313,242
45,808,347
(482,228,633)
(10,714,283)
(492,942,916)

51,732,463
51,732,463

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

1,744,793,761
818,216
1,745,611,977

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

51,732,463
51,732,463

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

2.105

(0.593)

0.062

(0.375)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000

2.18
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่ น :
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
16
ภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
21
รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่ นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี :
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

1,745,611,977

(492,942,916)

51,732,463

(311,110,971)

(80,638,814)
(80,638,814)

(510,112,613)
(510,112,613)

(27,742,198)
(27,742,198)

(428,555,343)
(428,555,343)

3,703,490
(214,076)
3,489,414
(77,149,400)
1,668,462,577

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

2,633,110
2,633,110
(25,109,088)
26,623,375

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

1,667,501,484
961,093
1,668,462,577

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

26,623,375
26,623,375

(739,666,314)
(739,666,314)
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
บริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน :
ค่าเสือมราคา
ขาดทุน (กําไร) จากการขายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
เงินปันผลรับ
ผลขาดทุน (กําไร) จากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึน
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิม ขึน)
ลูกหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีอืน
พัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินจากการดําเนินงานเพิม ขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน
เจ้าหนีอืน - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินทดรองรับ
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินสดจ่ายหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

2563

2563

2562

2562

1,745,611,977

(492,942,916)

51,732,463

(311,110,971)

1,542,460,861
(59,834,059)
(89,696,975)
4,224,741
(5,343,487)
526,503
(39,622,459)
(50,399,787)
(10,467,885)
10,396,106
(2,904,653)
270,326,176
8,272,233

1,431,894,276
(102,913,748)
36,289,398
13,713,326
7,325,356
168,885,060
(40,313,242)
(45,808,347)
18,397,978
(3,669,293)
324,791,976
10,714,283

424,276,250
17,368,212
(181,189,112)
526,503
(20,409,892)
9,554,633
(105,156)
126,418,788
-

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

3,323,549,292

1,326,364,107

428,172,689

445,393,606

(248,169,204)
(136,857,222)
102,214,573
48,515,143
(468,235)
(168,697)

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

3,714,602
(1,168,467,211)
(175,802,523)
1,102,667
(75,664)
(123,960)

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

238,459,915
1,626,335
234,127,867
573,739
42,856,251
(3,616,187)
3,602,643,570
(11,691,538)
3,590,952,032

(356,984,529)
(77,109,003)
18,277,594
(3,778,873)
(11,913,857)
(2,366,273)
1,301,179,999
(15,866,366)
1,285,313,633

23,688,085
89,811,389
1,838,306,395
(120,874)
(3,616,187)
1,036,589,408
1,036,589,408

(13,547,167)
(4,181,357)
1,417,453,350
(141,927)
(1,907,243)
589,763,590
589,763,590
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื อทีดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเจ้าหนีค่าซือทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
รับเงินปันผล
รับดอกเบีย
จ่ายซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิม ขึน (ลดลง)
จ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิม ขึน (ลดลง)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม

2563

2563

2562

2562

271,367,469
(433,010,093)
(30,114,483)
(100,369,517)
(8,144,399)
237,777,932
2,895,848
(59,597,243)

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

(316,959,859)
(108,229,076)
(8,144,399)
181,189,112
105,159
(23,745,483)
(275,784,546)

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

(1,015,924,023)
(554,744,028)
(245,368,037)
(235,256,654)
(2,051,292,742)
(37,456,530)
1,442,605,517
1,144,027,277
2,586,632,794

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

(450,000,000)
(3,801,605)
(107,112,360)
(86,622,230)
(647,536,195)
18,389,362
131,658,029
57,865,328
189,523,357

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

32,925,412
64,802,862
60,741,264

265,254,067
61,551,668

64,802,862
15,536,549

257,531,272
-

การเปิ ดเผยเพิม เติมประกอบงบกระแสเงินสด
กิจกรรมทีไ ม่กระทบเงินสด :
ลูกหนีไม่หมุนเวียนอืนเพิม ขึนจากการขายเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซือเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์

เจ้าหนีค่าซือทรัพย์สินเพิม ขึนจากการซือเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิ
- สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิม ขึน
(2,005,478,817)
- เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
1,442,087,957
- หนีสินตามสัญญาเช่าเพิม ขึน
606,638,386
- ประมาณการหนีสินจากสัญญาทีสร้างภาระลดลง
(43,247,526)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-

(14,369,241)
14,369,241
-

-
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บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 เรื่ องทัว่ ไป
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย
บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยและประเทศอื่นในทะเลจีนใต้ โดยมีธุรกิจหลัก คือ ธุ รกิ จเดิ นเรื อ
ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่า งประเทศ ที่ อ ยู่ข องบริ ษ ัท ฯ ตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่เ ลขที่ 127/35 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ปั จ จุ บ ัน ได้ข ยาย
วงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิ จ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและ
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ป ระมาณการและดุ ลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ น
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนิ นกิจการ)
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
กลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
ค) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด
(บริ ษทั ได้หยุดการดาเนิ นกิจการ)
ง) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

ประเภทกิจการ

สถานที่จดทะเบียน

สัดส่ วนเงินลงทุน

ดาเนินกิจการเดินเรื อ

ไทย

ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั ฯ

บริ การโลจิสติคส์

ไทย

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

สิ งคโปร์

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

เจ้าของและดาเนิน
สิ งคโปร์
กิจการเดินเรื อ
จ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
จัดการกองเรื อ
สิ งคโปร์
ฉ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด และ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
บริ ษทั ย่อย คือ
ดาเนินกิจการเดินเรื อ
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเย่นซี (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จากัด และรับรวบรวมสิ นค้า
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
จากผูส้ ่ งออกรายย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ ฟิ ล อิงค์ จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส ชิปปิ้ ง จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 80)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล (เมียนมา) จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 65) และ
บริ ษทั ริ จิแนล โลจิสติคส์ จากัด
(ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100)
กลุม่ บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในฮ่องกง
ช) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง) จากัด
ลงทุนในบริ ษทั อื่น
ฮ่องกง
ตัวแทนเดินเรื อและ
การให้บริ การ
การขนส่ งและจัดการ
เกี่ยวกับสิ นค้า

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

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
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(ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั ฯ
มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ค) บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้
รายการเงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษ ัทร่ วมและการร่ วมค้าตั้งแต่ ว นั ที่ กลุ่ มบริ ษ ัทมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ นสาระส าคัญจนถึ ง วัน ที่ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสาคัญสิ้ นสุ ดลง
(ง) งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ทาขึ้ นโดยมี รอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) งบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วมและการร่ วมค้า แปลงค่ า เป็ นสกุล เงิ นที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ นงาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท คื อ สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า และแปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น บาทที่ ใ ช้น าเสนองบการเงิ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12
(ฉ) ยอดคงค้า งและรายการระหว่า งกัน ที่ มี ส าระส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”)
ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
(ช) ไม่มีการสารองภาษีเงินได้ของประเทศไทยไว้สาหรับกาไรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้
แบ่งสรร เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตั้งใจที่จะคงกาไรดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั ย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อ
(ซ) ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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1.5 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและ
การตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น และหลัก การเกี่ ย วกับ การบัญชี ป้ องกัน ความเสี่ ย ง รวมถึ ง การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

(2)

กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิ บตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิ น
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า

(2)

กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
รายงานประจำณ
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1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิ น
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของ
การรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2

(3)

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลื อกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ
ทางเลื อกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ไม่ น าข้อ มู ล ที่ มี ก ารคาดการณ์ ไ ปในอนาคตมาใช้ใ นการวัด มู ล ค่ า ของผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้วธิ ี การอย่างง่าย
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1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ป ระเมิ น แล้วเห็ นว่า มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10,
ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 22 จะไม่มีผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสาคัญต่ องบการเงิ นเมื่ อนามาถื อ ปฏิ บ ัติ
ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่ นๆ ไม่เกี่ ย วเนื่ องกับ ธุ ร กิ จของกลุ่ ม บริ ษ ัท ดัง นั้นจึ ง ไม่มี ผลกระทบต่ อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1

การรับรู ้รายได้
รายได้ จากการเดินเรื อ
รายได้จากการเดินเรื อจะถือเป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้ อื่น
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จและข้อตกลง
เกี่ยวข้อง

2.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงิน สด หมายถึง เงิน สด เงิน ฝากธนาคารและเงิน ลงทุน ระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสู ง และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

2.3

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน

2.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุ น ที่เกิ ดขึ้นเมื่ อราคาตามบัญชี ของเงิ นลงทุน สู งกว่า มู ล ค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนทันที
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2.5 การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใช้วธิ ีซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ ซึ่งเป็ นวันที่โอนอานาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริ ษทั
การควบคุมหมายถึงการกาหนดนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์
จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ซึ่งสามารถใช้สิทธิน้ นั ได้ในปั จจุบนั
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือโดย
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ บวก
มูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมให้บริ ษทั ของผูถ้ ูกซื้ อ บวก
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่มีอยู่ ณ วันซื้อ หากการรวมธุรกิจแบบเป็ นขั้นๆ หัก
มูลค่าสุ ทธิ (โดยทัว่ ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อผลรวมสุ ทธิขา้ งต้นเป็ นยอดติดลบ กาไรจากการต่อรองราคาซื้ อจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อซึ่งเป็ นผลจากการรวมธุ รกิจ นอกเหนือจากต้นทุนในการจดทะเบียนและออก
ตราสารหนี้หรื อตราสารทุน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
2.6 ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์/ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ที่ ดิ น อาคาร เรื อเดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวร คานวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซากโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
เรื อเดินทะเล
อาคารชุดและอาคารเช่าระยะยาว
ที่ดินเช่าและสิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

25 ปี
20, 50 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
3 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายจ่ายในการซ่อมแซมเรื อครั้งใหญ่เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเมื่อเกิดรายการและตัดจาหน่าย
ด้วยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 30 เดือน
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2.7 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้ อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรั พย์จนกว่าสิ นทรั พย์น้ นั จะอยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ มื อื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
2.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนแสดงมู ลค่า ตามราคาทุ นหักค่า ตัดจาหน่ า ยสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ มบริ ษ ัทตัดจ าหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่ มี ต ัวตนที่ มี อายุก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
3 ปี
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2.9 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้า วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนสาหรับตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กรณี ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม
จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General
approach) หรื อวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าขึ้นอยู่
กับความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้
ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มาถื อปฏิ บตั ิ ครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับ
กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่องบการเงินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
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2.10 สัญญาเช่า
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุ มการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่ มบริ ษทั รับ รู ้ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่ า เริ่ ม มี ผล โดยแสดงมูลค่า ตามราคาทุ น หัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่ า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและ
ขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิ ง การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิ งให้อยู่ใน
สภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ หนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมู ลค่าปั จจุ บนั ของจานวนเงิ น
ที่ ต้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ่ า ยช าระ คิ ด ลดด้ว ยอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ านั้นไม่สามารถกาหนดได้ หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลหนี้ สิ น
ตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและลดมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่ าในงบกาไรขาดทุน นอกจากนี้
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
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การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลือกนั้น
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะ
ใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า นับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่ า
เริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
ในการจัด ประเภทสัญญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ จะท าการประเมินว่า สัญญาเช่ า นั้นโอนความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับหรื อไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภท
เป็ นสั ญญาเช่ า เงิ นทุ น หากสัญญานั้นโอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อบทั้ง หมดของสิ นทรั พ ย์อ้า งอิ ง
ที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับ และจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน หากสัญญาเช่านั้นไม่ได้โอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ ยังคานึงถึง
ข้อบ่งชี้อื่น เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่าช่วง
ในฐานะผูใ้ ห้เ ช่ า ช่ ว งกลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาสั ญ ญาเช่ า หลัก และสั ญ ญาเช่ า ช่ ว งแยกออกจากกัน
โดยสัญญาเช่ าช่ วงจะถู กจัดประเภทโดยอ้างอิงถึงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อนั เกิ ดจากสัญญาเช่ าหลักแทนที่จะ
อ้างอิงถึงสิ นทรัพย์อา้ งอิง หากสัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้
รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
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กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดังนี้
- สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั จะยังคงรับรู ้
รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรื อ
- ส าหรั บ สั ญญาเช่ า ช่ วงที่ จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่ า เงิ นทุ น กลุ่ ม บริ ษ ทั จะตัดรายการ
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้อนั เกิ ดจากสัญญาเช่ าหลัก ณ วันที่สัญญาเช่ าช่ วงเริ่ มมี ผล แต่จะยังคงรั บรู ้
รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ า การเงิ นจะบันทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุนด้วยมู ลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ภาระผูก พันตามสั ญ ญาเช่ า หัก ค่า ใช้จ่า ยทางการเงิ น จะบันทึ ก เป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ย จ่ า ย
จะบันทึ กในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ า หากไม่มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่ า
จะเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดลงผูเ้ ช่าต้องตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ให้หมดภายใน
อายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่ าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าจะถูกจัด
เป็ นสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งาน โดยกลุ่ ม บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก การจ่ า ยช าระค่ า เช่ า ภายใต้สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งาน
เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของอายุของการเช่า
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2.11 รายการธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.12 เงินตราต่างประเทศ
สกุ ล เงิ น บาทเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ น าเสนองบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ งแตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ ก าที่ เป็ นสกุ ล เงิ นที่ ใช้ใ นการด าเนิ นงาน กิ จการในกลุ่ มบริ ษ ัท จะก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงาน
ก)

การแปลงค่ารายการและยอดคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะบันทึกรายการเริ่ มแรกเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
ของแต่ละกิจการในกลุ่มบริ ษทั รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินจะถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงานด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน
รายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นที่ อยู่ในรู ปเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งเคยบันทึ กไว้ด้วยราคาทุ นเดิ ม จะถู ก
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิ ดรายการ รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ข)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

เนื่ องจากสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ คื อ สกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ดังนั้น
สิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นของกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษัท ที่ ส กุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานไม่ ใ ช่ ส กุ ล เงิ น
เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาจะถู ก แปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาโดยใช้ อ ัต ราแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะถูกแปลงค่า
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงิ น ที่ แ สดงในสกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก าได้ถู ก เปิ ดเผยไว้ใ นหมายเห ตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 26
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ค)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษัท จะถู ก แปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและรายการ
ในงบก าไรขาดทุ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ จะถู ก แปลงค่ า โดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย นถัว เฉลี่ ย
ของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
2.13 เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
2.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุ ก วันที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่ ม บริ ษัท จะท าการประเมิ นการด้ อยค่ า ของอาคารส านั ก งาน
เรื อเดิ นทะเลและอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ที่ ไม่ มี ต ัวตนอื่ นของกลุ่ มบริ ษ ัทหากมี ข ้อบ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดังกล่ าว
อาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ขาดทุ นจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าจากการใช้สิ นทรั พย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้สิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์ และคานวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยูใ่ นการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ซ่ ึ งสะท้อนถึ ง
จานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้น
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ใ นงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่ ม บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่า ที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนก็ ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่ าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่าจานวน
ที่ ต่ า กว่า ระหว่า งมู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของสิ นทรั พ ย์ (หากสามารถก าหนดได้) และมู ล ค่า ตามบัญ ชี
ที่ควรจะเป็ น (สุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ายหรื อค่าเสื่ อมราคา) เสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
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2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงิ น ชดเชยเมื่ อออกจากงานของพนัก งานตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายแรงงาน บันทึ ก เป็ นค่า ใช้จ่าย
ในส่ วนของกาไรขาดทุนตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ ยวกับ
ผลประโยชน์ พ นัก งานหลัง ออกจากงานนี้ ค านวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้วธิ ี คิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้น
จริ งนั้น อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
กลุ่ ม บริ ษัท ฯ รั บ รู ้ ก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์เมื่อเลิ กจ้างรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ ยวกับ
การเลิ กจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณ
ตามปกติหรื อการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันทีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
2.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สินเมื่ อมี ภาระผูกพันในปั จจุ บ นั ซึ่ ง เกิ ดจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ตและ
มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนที่ จะสู ญเสี ยทรั พยากรที่ มี ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จเพื่ อจ่ ายช าระภาระผู กพัน
ดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ส ารองเงิ นชดเชยค่ า เสี ย หายของสิ นค้า โดยประมาณจากจานวนเงิ น ค่ า เสี ย หาย
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้จากบริ ษทั ประกันภัย
2.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้สาหรั บปี ประกอบด้วยภาษี เงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการ
กลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ย
ภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี จะถู กทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถู กปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
2.18 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
3. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดงั นี้
3.1 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากลู ก หนี้ แต่ ล ะราย โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
3.2 อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุก ารใช้ง านและมู ล ค่า ซากเมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคาร เรื อเดิ นทะเลและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวน
อายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของอาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์
ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและบัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า หากคาดว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ต่ า กว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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3.3 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิ ดลดที่ เหมาะสมในการคานวณหา
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
3.4 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ นผลของคดี ที่ ถู กฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มี ความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจึ งไม่ ได้บ ันทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
3.5 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บผลประโยชน์ พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
3.6 สัญญาเช่า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลื อกการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิ กสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษทั
ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการก าหนดอายุสั ญ ญาเช่ า ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้อ งใช้ดุล พิ นิ จในการประเมิ นว่า กลุ่ ม บริ ษ ัท
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า
โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิ ดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับ
กลุ่มบริ ษทั ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่ มบริ ษทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาต้องใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
โดยอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงิ นที่จาเป็ น
เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ที่ มีมูล ค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิ ทธิ ก ารใช้ใ นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
ที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
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4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 ว่าในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
เป็ นครั้งแรก โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว โดยบันทึกปรับปรุ ง
กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบโดยมีผลกระทบ
ต่องบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว ดังนี้
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 1.5.1 (1) มีผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
การจัดประเภท
การจัดประเภท
ตามมาตรฐานเดิม
ตาม TFRS 9
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จัดประเภทใหม่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10,248
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาด
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- ตราสารอนุพนั ธ์

(10,248)

-

10,248

10,248

129,896

(6,623)

123,273

-

6,623

6,623

(หน่วย: พันบาท)

ประเภท

ตราสารทุนที่วดั มูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ตราสารอนุพนั ธ์ที่วดั มูลค่า
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน

สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นของกลุ่ ม บริ ษ ทั นอกเหนื อจากที่ ก ล่า วข้างต้น
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5.1 (2) กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิดงั นี้
- รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงิ นจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าที่เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ยืม
ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลัง
กับข้อมูลเปรี ยบเทียบซึ่ งแสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ น
สั ญ ญาเช่ า เงิ น ทุ น กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ด้วยมู ล ค่า
ตามบัญชีเดิม ก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่มีอายุ
สัญญาเช่ าสิ้ นสุ ดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกหรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิง
มีมูลค่าต่า โดยจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ดังนั้น ณ วันที่นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) มีผลกระทบ ดังนี้

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ลดลง
หนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,745,136
(43,248)
(1,442,088)
259,800

14,369
14,369

328,284
(25,236)
(43,248)
259,800

15,997
(1,628)
14,369
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5. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนประมาณการมูลค่าซากของเรื อเดินทะเล เพื่อให้มูลค่าซากของเรื อเดินทะเล
เป็ นไปตามราคาตลาด ผลการเปลี่ยนแปลงทาให้กาไรสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 75.4 ล้านบาท และ 26.0 ล้านบาท ตามลาดับ (0.091 บาทต่อหุ ้น และ
0.031 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ)
6. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
2,041,831
1,669,490
48,133
56,826
24,431
132,944
79,580
67,295
2,193,975
1,926,555
(53,158)
(56,584)
2,140,817
1,869,971

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,256
10,854
5,627
744
7,883
11,598
7,883
11,598

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2563
2562
159,815
22,972
9,585
159,815
32,557
(9,599)
159,815
22,958

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
301,052
283,518
302,181
91,353
565,234
373,333
1,541,800
374,871
1,541,800
374,871
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7. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพนั ธ์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(6,623)
(527)
48
(7,102)

งบการเงินรวม
(6,623)
(527)
48
(7,102)

24.1

8. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั

2563

2562

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท

ฉ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จากัด

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

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

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

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

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

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง
2563
ร้อยละ

2562
ร้อยละ

51
100

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน
2563

2562

2563

2562

51
100

12
4

12
5

-

29

100

100

215

216

-

-

100

100

4,781

4,800

-

-

27

27

1,034

1,038

-

-

100

49

97

74

-

-

100

100

219
6,362

220
6,365

-

29

(191)
6,171

(192)
6,173
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
6,173,149
23,745
(26,283)
6,170,611

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก : ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษ ัท ฯ ได้ซ้ื อเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั อาร์ ซี แอล ชิ ป แมนเนจเมนท์ พี ที อี จ ากัด
จากบริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด ด้วยราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ ซี แอล
อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มี
การดาเนินธุ รกิจแต่อย่างใดและอยูร่ ะหว่างการดาเนินการเพื่อจะปิ ดบริ ษทั ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้ยตุ ิการดาเนินการเลิกบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเนื่องจากทางบริ ษทั ฯ อาจจะใช้บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวในการดาเนินงานในอนาคต
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
9.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)

2563

2562

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท
บาท

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง
2563
ร้อยละ

2562
ร้อยละ

2563

2562

2563

2562

2563

2562

22

22

50

50

215

337

181

22

50

50

215

337

181

22

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด 30 ล้าน
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรือ)
บาท
บริ ษทั เอ็น-สแควร์ อาร์ ซี แอลโลจิสติคส์ จากัด 5 ล้าน
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับคลังสิ นค้า)
บาท

30 ล้าน
บาท
5 ล้าน
บาท

วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

49

49

15

15

-

-

-

-

40

40

2

2

-

2

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

17

17

-

2

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

67

67

215

339

181

22
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้เงินปันผล
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
50,426
(207)
50,219

งบการเงินรวม
339,189
(181,189)
50,400
7,012
215,412

ในเดือนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่งได้ร่วมลงทุนในบริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับคลังสิ นค้าและศูนย์กระจาย
สิ นค้า ซึ่งมีสัดส่ วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวน 5 ล้านบาท
9.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)

2563

2562

สัดส่วน
เงินลงทุนโดยตรง

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
ร้อยละ

2562
ร้อยละ

2563

2562

2563

2562

40 ล้าน 40 ล้าน
รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

55

55

38

93

51

-

15 ล้าน 15 ล้าน
รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย

55

55

29

13

-

-

67

106

51

-

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้เงินปันผล
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
106,425
(51,245)
10,468
1,184
66,832

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-
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ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิ นโดยสรุ ป (2562 : งบการเงิ น
ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว, 2563 : งบการเงินที่จดั ทาโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า) มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด

2563

2562

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท
บาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จากัด

30 ล้าน
บาท
5 ล้าน
บาท

30 ล้าน
บาท
5 ล้าน
บาท

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

40 ล้าน
รู ปีอินเดีย
15 ล้าน
รู ปีอินเดีย

40 ล้าน
รู ปีอินเดีย
15 ล้าน
รู ปีอินเดีย

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม
2563
2562

รายได้รวมสาหรับปี กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

2563

2562

1,327

1,791

235

135

1,436

1,313

235

182

32

41

52

54

62

80

(7)

2

10

8

15

6

26

7

(8)

(2)

125

195

51

65

96

120

39

6

336

112

284

89

81

49

31

17
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10. ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
10.1 ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
(หน่ วย: บาท)

ราคาทุ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่ าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่ าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่ อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้ น
โอนกลับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในสิงคโปร์

สิ่ งปรับปรุ ง
อาคาร
ในฮ่องกง

อาคาร
ในกรุ งเทพฯ

อาคาร
ในสิงคโปร์

อาคาร
ในฮ่องกง

54,232,848
-

151,260,751
-

237,947,076
-

59,941,667
32,657
-

5,307,925
-

508,690,267
32,657
-

(222,608)
54,010,240

(620,876)
150,639,875

99,207
238,046,283

1,065,591
61,039,915

2,213
5,310,138

323,527
509,046,451

(53,835,761)
-

(46,244,677)
(3,202,765)
-

(60,623,993)
(2,618,713)
-

(58,266,808)
(514,800)
-

(5,307,925)
-

(224,279,164)
(6,336,278)
-

220,978
(53,614,783)

317,174
(49,130,268)

77,721
(63,164,985)

(935,802)
(59,717,410)

(2,213)
(5,310,138)

(322,142)
(230,937,584)

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

397,087

105,016,074

177,323,083

1,674,859

-

284,411,103

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

395,457

101,509,607

174,881,298

1,322,505

-

278,108,867

บริ ษทั ย่อยได้จานองอสังหาริ มทรัพย์ขา้ งต้นเพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและสิ่ งปรับปรุ งอาคารจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 118 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามลาดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 54 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลาดับ)
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10.2 เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
รายจ่ายใน

เครื่องตกแต่ง

เรือเดินทะเล

การซ่ อมแซม

ติดตั้งและอุปกรณ์

และอุปกรณ์

เรือครั้งใหญ่

ตูล้ าเลีย งสิ นค้า

สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้ อเพิม่

26,081,933,401

532,851,222

301,717,701

250,998,636

2,356,344,604
-

155,991,357

17,849,582

29,144,970,166

2,773,729

3,031,496

558,521,562

จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิ บตั ิ
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย

(2,479,203,311)
-

(51,901,115)
(213,659,023)

(2,272,405,618)
(65,188,341)
-

(4,645,915)

(1,697,590)

(2,272,405,618)
(2,602,636,272)

-

-

(213,659,023)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(20,471,103)

(1,608,148)

2,247,640

751,404

585,707

(18,494,500)

23,883,976,688

516,681,572

20,998,285

154,870,575

19,769,195

24,596,296,315

(13,670,956,502)

(317,839,510)

(914,256,648)

(144,089,664)

(14,092,277)

(15,061,234,601)

(794,940,624)

(190,601,719)

(5,608,716)

(878,600)

(992,029,659)

-

830,317,661

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิ บตั ิ
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย

2,237,642,644
-

27,546,955
192,509,795

830,317,661
65,188,341
-

4,594,445

1,464,920

2,336,437,305

-

-

192,509,795

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1,253,570)

133,368

(2,247,639)

(333,817)

(344,110)

(4,045,768)

(12,229,508,052)

(288,251,111)

(20,998,285)

(145,437,752)

(13,850,067)

(12,698,045,267)

ค่าเผื่ อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น

(1,616,628,940)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,616,628,940)
-

โอนกลับ

89,696,975

-

-

-

-

89,696,975

จาหน่าย

42,889,373

-

-

-

-

42,889,373

1,363,503

-

-

-

-

1,363,503

(1,482,679,089)

-

-

-

-

(1,482,679,089)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10,794,347,959

215,011,712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10,171,789,547

228,430,461

1,442,087,956
-

11,901,693

3,757,305

12,467,106,625

9,432,823

5,919,128

10,415,571,959
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เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเผื่อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้ น
โอนกลับ
จาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์

รายจ่ายใน
การซ่อมแซม
เรื อครั้งใหญ่

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

9,733,660,038
301,953,634
-

177,793,840
94,558,015
(84,488,997)

43,340,658
787,621
(3,452,292)
-

5,458,050
-

9,960,252,586
397,299,270
(3,452,292)
(84,488,997)

(51,960,508)
9,983,653,164

(1,130,175)
186,732,683

(71,940)
40,604,047

(22,404)
5,435,646

(53,185,027)
10,216,425,540

(4,016,844,025)
(348,428,370)
-

(108,359,271)
(69,292,371)
67,120,785

(39,213,583)
(2,387,468)
3,452,292
-

(5,458,050)
-

(4,169,874,929)
(420,108,209)
3,452,292
67,120,785

30,342,906
(4,334,929,489)

531,131
(109,999,726)

118,616
(38,030,143)

22,404
(5,435,646)

31,015,057
(4,488,395,004)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5,716,816,013

69,434,569

4,127,075

-

5,790,377,657

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,648,723,675

76,732,957

2,573,904

-

5,728,030,536
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กลุ่มบริ ษทั ได้จานองเรื อเดินทะเลส่ วนใหญ่เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 1,419 ล้านบาท และ 1,449 ล้านบาท
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 483 ล้านบาท และ 432 ล้านบาท ตามลาดับ)
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562
ในปลายปี 2562 ผูบ้ ริ หารได้ป ระเมิ นมู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของเรื อเดิ นทะเลของบริ ษ ทั ฯ และ
บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ งในประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ งก าหนดจากมู ล ค่ า การใช้สิ น ทรั พ ย์โ ดยอ้า งอิ ง ข้อ มู ล เรื่ อง
ประมาณการรายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ที่ได้บนั ทึกไว้มีจานวนที่เหมาะสมแล้ว และกลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นจานวนเงิน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 36.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจ การเป็ นจานวนเงิน - ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ หรื อ ประมาณ - ล้า นบาท) เนื่อ งจากบริ ษ ทั ย่อ ยในประเทศ
สิ งคโปร์ แห่ งหนึ่งได้ทาการลงนามบันทึกข้อตกลงขายเรื อ 2 ลา
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 8.0 ต่อปี
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563
ในปลายปี 2563 ผูบ้ ริ หารได้ป ระเมิ นมู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของเรื อเดิ นทะเลของบริ ษ ทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งกาหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูลเรื่ องประมาณการ
รายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกโอนกลับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 2.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 89.7
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ - ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 8.0 ต่อปี
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ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

985,542,343
12,823,594
998,365,937

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

งบการเงินรวม
2563
2562
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

31,329,129
407,646
31,736,775

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
417,720,741
2,387,468
420,108,209

397,087,576
2,241,721
399,329,297

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
13,278,807
75,895
13,354,702

12,751,565
71,988
12,823,553
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11. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
(หน่วย: บาท)

อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- จัดประเภทมาจากเรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์
- รับรู้จากสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- จัดประเภทมาจากเรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- จัดประเภทมาจากประมาณการ
หนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนกลับ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มู ลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรื อเดินทะเล
-

-

งบการเงินรวม
ตูล้ าเลียง
สิ นค้า
-

อุปกรณ์
สานักงาน

รวม
-

-

95,320,964
95,320,964
-

207,110,857
207,110,857
30,114,483

2,272,405,618
2,272,405,618
303,589,958

616,607
616,607
-

2,272,405,618
303,048,428
2,575,454,046
333,704,441

1,178,394
96,499,358

(2,047,609)
235,177,731

(21,399,583)
2,554,595,993

(2,532)
614,075

(22,271,330)
2,886,887,157

-

-

-

-

-

(37,036,555)

(99,351,481)

(830,317,661)
(830,317,661)
(407,227,587)

(479,301)

(830,317,661)
(830,317,661)
(544,094,924)

930,071
(36,106,484)

3,950,663
(95,400,818)

19,601,385
(1,217,943,863)

19,060
(460,241)

24,501,179
(1,349,911,406)

-

-

-

-

-

-

(43,247,526)
(43,247,526)
-

-

-

(43,247,526)
(43,247,526)
-

-

177,516
(43,070,010)

-

-

177,516
(43,070,010)

60,392,874

96,706,903

1,336,652,130

153,834

1,493,905,741
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- รับรู ้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

14,369,241
14,369,241
(500,051)
13,869,190
(4,168,041)
165,740
(4,002,301)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9,866,889
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

544,094,924
96,147,533

4,168,041
754,206

1,301,626,454
1,941,868,911

743,471
5,665,718

งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

17,296,081
3,056,407

132,497
23,975

41,377,038
61,729,526

23,634
180,106
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12. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

318,658,877
(1,016,274)
317,642,603

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(318,658,871)
1,016,274
(317,642,597)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต ัด จ าหน่ า ยหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 318 ล้านบาท และ 319 ล้านบาท ตามลาดับ
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13. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่หนึ่ง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่สอง
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่สาม
รวม

107,234
107,234

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

450,000
450,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ นแห่ งที่หนึ่ งเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ น มีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ MLR ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งที่สองเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสั้นจานวน
3.55 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ และ 3.54 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ มี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ LIBOR+4.50 ต่ อ ปี และ
LIBOR+4.15 ต่อปี ซึ่งค้ าประกันโดยอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น แห่ ง ที่ ส ามเป็ นเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจ านวน
18 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+1.80 ต่อปี โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน
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14. เงินกูย้ มื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินกู้ยืม ของบริษัทฯ
1) จานวน 6.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 9.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2564
2) จานวน 14.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 15.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
3) จานวน 25.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 27.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
4) จานวน 4.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 2.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
5) จานวน 11.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 13.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
6) จานวน 13.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 13.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
7) จานวน 2.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 3.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
8) จานวน 2.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
9) จานวน 49.1 ล้านบาท (2562 : จานวน - ล้านบาท)
มีกาหนดชาระทุกงวด 1 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
เงินกู้ยืม ของบริษัทย่ อยในประเทศสิงคโปร์
10) จานวน 4.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 5.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
11) จานวน 5.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 6.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
12) จานวน 4.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 4.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
13) จานวน 5.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 6.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
14) จานวน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน 1.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2567
15) จานวน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2562 : จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
เงินกู้ยืม ของบริษัทย่ อยในฮ่ องกง
16) จานวน 9.6 ล้านเหรี ยญฮ่ องกง (2562 : จานวน 13.3 ล้านเหรี ยญฮ่ องกง)
มีกาหนดชาระทุกเดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

197,562

288,491

197,562

288,491

436,685

468,725

436,685

468,725

766,075

828,257

766,075

828,257

124,103

73,884

124,103

73,884

338,920

416,145

338,920

416,145

399,334

416,145

399,334

416,145

79,293

90,994

79,293

90,994

80,048

-

80,048

-

49,121

-

49,121

-

126,869

178,348

-

-

159,900

194,348

-

-

123,008

149,503

-

-

173,227

210,545

-

-

34,798

43,677

-

-

36,973

-

-

-

37,376
3,163,292
(1,210,574)
1,952,718

เงินกูย้ มื ข้างต้นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อิงกับ LIBOR หรื อ SIBOR

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

2,471,141
(1,031,771)
1,439,370

2,582,641
(572,730)
2,009,911
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก กูเ้ พิ่ม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
3,410,723
238,919
(484,287)
(2,063)
3,163,292

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,582,641
193,620
(300,732)
(4,388)
2,471,141

เงิ นกู้ยืม ระยะยาวดัง กล่ า ว ค้ า ประกันโดยการจดจานองส่ วนใหญ่ ข องเรื อเดิ น ทะเลของกลุ่ ม บริ ษ ัท
และอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย และโดยการค้ าประกันของบริ ษทั ฯ
สัญญากูเ้ งินกูไ้ ด้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ ซึ่ งรวมถึ งการดารงอัตราส่ วนทางการเงินและ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีวงเงินกูร้ ะยะยาวคงเหลือ ดังนี้
ในเดื อนตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงิ นกู้ยืม ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ ง หนึ่ งวงเงิ น
6.5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 196.3 ล้านบาท) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อ ใช้ใ น
โครงการซื้ อ และติ ด ตั้ง เครื ่ อ งกรองก ามะถัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้เ บิ ก รับ เงิ น กู ้ย ืม ดัง กล่า วแล้ว จ านวน 4.4
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2562 เดือนตุลาคม 2562 และเดือนธันวาคม 2563
ในเดือนกันยายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งวงเงิ น
98.2 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในโครงการซื้ อและติ ดตั้งเครื่ องกรองกามะถัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้เบิกรับ
เงิ นกู้ยืมดังกล่าวแล้ว จานวน 49.1 ล้านบาท ในเดื อนธันวาคม 2563
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15. หนี้สินตามสัญญาเช่า
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก สิ ทธิ เลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าและสิ ทธิ เลือกยกเลิกสัญญาเช่า
ที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้ใช้สิทธิ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี :
บวก จานวนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่ทยอยรับรู ้
หัก เงินจ่ายชาระ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

1,544,025

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

267,643
(2,339)

2,977
(176)

62,980
(25,236)
1,847,073

13,196
(1,628)
14,369

329,664
(26,074)
96,148
(650,892)
5,109
1,601,028
(489,156)

-

754
(4,556)
6
10,573
(4,016)

1,111,872

6,557
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่า ตามสัญญาเช่า ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

เงินต้น

2563
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

489,156
1,017,749
94,123
1,601,028

67,989
102,675
2,554
173,218

557,145
1,120,424
96,677
1,774,246

เงินต้น

2562
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

354,252
1,041,149
148,624
1,544,025

73,213
137,218
6,123
216,554

427,465
1,178,367
154,747
1,760,579
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

4,016
6,557
10,573

2563
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
523
345
868

ยอดชาระ

เงินต้น

2562
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

4,539
6,902
11,441

-

-

-

-

ยอดชาระ
-
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16. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
51.15
35.12
46.90
31.93
10.40
9.27
9.56
8.57
9.13
8.31
(3.62)
(2.37)
(3.62)
(1.91)
(3.70)
54.23

51.15

(2.63)
50.21

46.90

- ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
9.05
8.05
9.13
1.35
1.22
10.40
18.40

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
8.34
7.46
8.31
1.22
1.11
9.56
16.88

ผลขาดทุ น (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ที่ รับ รู ้ ใ นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นกาไรจานวน 3.70 ล้านบาท
และ - ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นกาไรจานวน 2.63 ล้านบาท และ - ล้านบาท ตามลาดับ)
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- ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ร้อยละ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
1.57 - 1.59
2.81
1.57
2.81
3 - 6.00
5 - 6.00
4 - 6.00
6.00
0 - 25.00* 0 - 24.00*
0 - 25.00*
2 - 24.00*
TMO2017** TMO2017** TMO2017** TMO2017**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และการมรณะ โดยถือว่า
ข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
- ถ้า อัต ราคิ ด ลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นัก งาน
ในงบการเงิ นรวมจะลดลง 4.81 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.54 ล้านบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
จะลดลง 4.50 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.18 ล้านบาท)
- ถ้า อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ
ผลประโยชน์ พนักงานในงบการเงิ นรวมจะเพิ่ม ขึ้ น 5.57 ล้านบาท (ลดลง 4.93 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะเพิ่มขึ้น 5.19 ล้านบาท (ลดลง 4.61 ล้านบาท)
- ถ้า อัต ราการหมุ น เวี ย นพนัก งานเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 10 ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นักงานในงบการเงิ นรวมจะลดลง 1.55 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.72 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 1.45 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท)
- ถ้ า พนั ก งานอายุ ยื น ขึ้ น (สั้ นลง) 1 ปี ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นัก งาน
ในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 0.20 ล้านบาท (ลดลง 0.22 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะ
เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท (ลดลง 0.21 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่ อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุ บนั ของประมาณการหนี้ สิ นสาหรั บ
ผลประโยชน์ พ นัก งาน ได้ค านวณโดยการใช้ วิ ธี เ ดี ย วกัน กับ ที่ ค านวณประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ
ผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้แก้ไขโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน โดยการปรับอัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้าง
ที่ ท างานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้ นไปให้ได้ค่าชดเชยอัตราใหม่จากเดิ ม 300 วัน เป็ น 400 วัน ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย
ในประเทศแห่ งหนึ่ งได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่าย
ทันทีในงบกาไรขาดทุนในไตรมาส 2 ของปี 2562 แล้ว เป็ นจานวน 9.13 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็ นจานวน
8.31 ล้านบาท)
17. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจากัด บริ ษ ทั ฯ จะต้องจัดสรรเงิ น ส ารองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
18. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ข)

กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กับ ลู ก ค้า ผ่า นตัว แทนสายการเดิ น เรื อ (ซึ่ งมี ท้ งั บุ ค คลภายนอกและกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งรายการธุรกิจจานวนมากเกิดขึ้นผ่านตัวแทนที่เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่ า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ การเหล่ า นั้น
ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
นอกจากที่กล่าวในข้อ ก) แล้ว ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าเหมาระวางเรื อ
ค่าบริ หารจัดการกองเรื อ

-

-

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ การท่าเทียบเรื อ
ค่าบริ หารจัดการกองเรื อ
ค่าบริ การจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ ง
ค่าเช่าอาคารและบริ การจ่าย

108
241
2
40
10

102
229
2
42
10

1,215
10
10

นโยบายการกาหนดราคา

939
9

ราคาตลาด ณ วันที่ทาสัญญา
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

-

ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาภาระหน้าท่าหักส่ วนลดปริ มาณ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

9
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ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
บริ ษทั สยามเภตรา อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

-

-

160
160
160

18
5
10
33
(10)
23

-

-

-

255

82

-

-

5

1

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินรับจากลูกค้าแทนบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
- เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
อื่นๆ
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จากัด
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี

1,542

375
-

2

-

-

-

1
5
2
5
13

-

-

2,321
827
3
3,151

6
1
4
11

-

-

3,917
1,060
4,977

-

-

-

81
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ค)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นได้แก่ เงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ป อื่ น ทั้ง นี้ ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท หมายถึ ง บุ ค คลที่ ก าหนดตามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2563
2562
72
47

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
42
30

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญๆ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่ งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สงสัยจะสู ญสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
1,606
1,398
72
47
1,542
1,432
4
14
36

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
557
467
42
30
424
399
195
-

20. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นสารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนและเงิ นที่ บ ริ ษ ทั ฯ
และบริ ษัท ย่อ ยจ่ า ยสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ นี้ จะจ่ า ยให้ พ นัก งาน
ในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารจัดการโดยรัฐบาล
ของประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั ย่อยในฮ่องกงได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินรวม 47 ล้านบาท (2562 : 45 ล้านบาท)
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21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้
พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 ซึ่ งรวมถึ ง ได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต้อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
เป็ นระยะเวลา 8 ปี ส าหรั บ การด าเนิ น งานบางส่ ว น นอกจากนี้ ตั้ง แต่ ปี 2542 ก าไรจากกิ จ การเดิ น เรื อ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
อัต ราที่ บ ริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศไทยใช้ใ นการค านวณภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลของก าไร
ของการดาเนินงานส่ วนซึ่งไม่ได้รับการส่ งเสริ มหรื อได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีคือ อัตราร้อยละ 20
ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คลของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมในต่า งประเทศค านวณขึ้ นในอัตราตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี ผลแตกต่าง
ชั่วคราวเกิ ดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิ นจากสกุลเงิ นที่ใช้ใ นการดาเนิ นงาน
เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 278.60 ล้านบาท และ 361.82 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการ
50.11 ล้านบาท และ 146.65 ล้านบาท ตามลาดับ) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ รวมทั้งรายได้
ส่ วนใหญ่ของกลุ่ม บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษี เงิ นได้ ยกเว้น บริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเงิน 3.74 ล้านบาท และ 3.79 ล้านบาท ตามลาดับ
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รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
(8,168)
(10,668)
(104)
(8,272)

(46)
(10,714)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

ภาษีเงิ นได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ประกอบด้วย

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2563
2562
(214)

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
2,940
804
3,744

2,940
850
3,790

8,657

8,393

177,130,644
177,130,644
177,130,644

(1,235,130)
49,286,850
49,286,850

749,224
749,224

396,240,813
192,724,661
588,965,474

153,443,990
(102,922,010)

177,777,600
102,059
209
177,879,868

722,834,803
19,574,661
742,409,464

756,751
(224,824,363)
(224,824,363)

(201,421,118)
(24,159,996)

645,357,341
155,482,036
800,839,377

583,152,285
16,265,974
599,418,259

(478,379)
1,593,131
1,593,131

129,153,516
(127,082,006)

1,041,598,154
348,955,921
1,390,554,075

1,305,987,088
35,840,635
177,777,600
102,059
209
1,519,707,591

รวม

(48,124)
50,139,332
50,139,332

49,524,238
663,218

(60,958,739)
4,188,819
(56,769,920)

12,965,789
(23,626,185)
3,411,512
3,097
105
(7,245,682)

ผลต่าง

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

(หน่ วย: บาท)

61

(526,503)
51,732,463
51,732,463

178,677,754
(126,418,788)

980,639,415
353,144,740
1,333,784,155

1,318,952,877
12,214,450
181,189,112
105,156
314
1,512,461,909

สกุลเงิ นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
(ข)

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

กาไร (ขาดทุ น) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิ น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์
กาไร (ขาดทุ น) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เ งิ นได้
กาไร (ขาดทุ น) สาหรับ ปี

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

สกุลเงิ นบาท (ก)
บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี เ ลขที่
3101120028
3105114177
กิจกรรมที่ได้รับ
กิจกรรมที่ไม่ได้รับ
กิจกรรมที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การส่ งเสริ ม
การยกเว้นภาษี

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงาน

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 ของบริ ษทั ฯ จาแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่ วนงานหลักทางธุ รกิจเดียว คือธุ รกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ในส่ วนงานภูมิศาสตร์ คือในประเทศไทย ประเทศสิ งคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน
และประเทศอื่นๆในทะเลจีนใต้ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้

สิ งคโปร์

ไทย
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้จากการเดินเรื อ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่ วนงาน

งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่ องกง
รวม

2563
245
1,215
1,460

2562
437
939
1,376

2563
16,920
970
17,890

2562
16,054
1,103
17,157

2563
30
15
45

2562
40
15
55

2563
17,195
2,200
19,395

2562
16,531
2,057
18,588

373

340

2,429

426

36

43

2,838

809

(หน่ วย: ล้านบาท)

ตัดบัญชี

ยอดรวม

2563
2562
2563
17,195
(2,200) (2,057)
(2,200) (2,057) 17,195
(3)

(233)

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ นปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ของสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิ น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เ งิ นได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

2562
16,531
16,531

2,835

576

59

40

5
60
90
55
(1,135)
(270)
(1)

103
(36)
35
(940)
(325)
(7)

(4)
50
10
(8)
1,746

(14)
40
46
(11)
(493)

(หน่ วย: ล้านบาท)

ไทย
ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

สิ งคโปร์

2563

2562

2563

2562

5,730

5,794

4,630

6,857

งบการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่ องกง
รวม
2563

2562

175

178

ตัดบัญชี

2563

2562

10,535

12,829

2563
159

ยอดรวม

2562

2563

2562

(77) 10,694

12,752

7,295

4,286

17,989

17,038

อื่น ๆ
สิ นทรัพย์รวม
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพัน
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานและอุปกรณ์ที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 :
6 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิ น 35
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,062 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : จานวนเงิน 25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 765 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายชาระ

ภายในหนึ่งปี
ระหว่างหนึ่งปี ถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

ค่าเหมาระวางเรื อ
944
55
999

ค่าเช่าอื่น ๆ
36
27
63

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
980
82
1,062

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึก ภาระผูกพันของสัญญาเช่ า ตามที่กล่าวข้า งต้น
เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู ้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่ าที่เกี่ ยวข้องที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงิ นจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15
(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการซื้ อเครื่ องกรองกามะถัน เป็ นจานวนเงิน 4.0
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 121.6 ล้านบาท

23.2 การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
แก่สถาบันการเงินเป็ นจานวนเงิ นรวม 121 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ และ 35 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกงหรื อประมาณ 3,914 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 122 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ และ
35 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 3,971 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของภาระการค้ าประกัน
ดังกล่าว เป็ นจานวนเงินรวม 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 10 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 784 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562 : 33 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 13 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 1,071 ล้านบาท)
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24. เครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มีเครื่ องมื อทางการเงิ นที่สาคัญที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงิ น ฝาก
สถาบันการเงิน ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(ก) ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลู กหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุ ม
ความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อจานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั
อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็ น
ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
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ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มูลค่า ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี
ตามบัญชี หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

107
3,403
397
3,163
1,601
1
174
8,846

107
3,403
397
1,210
489
1
174
5,781

7
7

7
7

553
347
900

885
671
1,556

515
94
609

-

-

-
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสดตามสัญญา
มูลค่า ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี
ตามบัญชี หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มากกว่า 5 ปี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

73
5,151
2,471
11
4
7,710

73
5,151
1,032
4
4
6,264

7
7

7
7

หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

374
4
378

550
3
553

515
515

-

-

-

73
5,151
2,471
11
4
7,710
7
7

ความเสี่ ยงด้านตลาด
(ก) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563

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

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

30068

-

-

1,635

884

2,587

ร้อยละ 0 - 2.00 ต่อปี

117
489
606

136
1,018
1,154

-

107
2,895
3,002

-

107
3,163
1,601
4,871

หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 15

15
94
109
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2562

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

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย

30068

-

-

646

430

1,144

ร้อยละ 0 - 2.00 ต่อปี

168
354
522

220
1,041
1,261

149
149

1,103
3,023
4,126

-

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

หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้ สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
รวม
2562

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

ภายใน
1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2-5 ปี

ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
เกินกว่า ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตั รา
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

-

106

83

189

117
4
121

136
7
143

15
15

2,203
2,203

-

2,471
11
2,482

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

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.00 ต่อปี
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 15

รวม

-

-

-

58

-

58

168
168

220
220

-

450
2,195
2,645

-

450
2,583
3,033

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.00 ต่อปี
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับเงินกูย้ ืม
ระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
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กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารต้นทุนดอกเบี้ยโดยการใช้การผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่
และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่ มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า โดยตกลงที่จะ
แลกเปลี่ยน โดยมีผลต่างระหว่างดอกเบี้ยซึ่ งคานวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัวสาหรับ เงิ นต้นที่ตกลงกัน
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านี้ ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสาหรับภาระหนี้ สินที่มีอยู่
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการ
เก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Period by Period Knock out Swap
และ Interest Rate Swap) 2 สัญญาของจานวนเงิ น 7.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2562 : 2 สัญญาของ
จานวนเงิ น 12.79 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทาเพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ ย LIBOR ต่ อ ปี เป็ นอัต ราดอกเบี้ ย คงที่ โดยจ านวนเงิ น ดัง กล่ า วจะลดลงทุ ก สามเดื อ น งวดละ 1.38
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีวนั สิ้ นสุ ดของสัญญาในปี 2564 และปี 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพนั ธ์ขา้ งต้นเป็ นจานวนเงิน 0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 0.53 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 :
เป็ นกาไร 0.24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 7.33 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้กาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดังกล่าวข้างต้นในงบกาไรขาดทุน
(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ นตราต่า งประเทศ อันเนื่ องมาจากกลุ่ ม บริ ษ ทั มี ธุ รกิ จ
กระจายอยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงคิดค่าระวางการขนส่ งเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ โดยลูกค้า
ต้องจ่ายชาระด้วยสกุลเงิ นในประเทศ ในจานวนที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ กลุ่มบริ ษทั ป้ องกันความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการถ่วงดุลระหว่างกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวโยงกับเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ กับ
หนี้ สินที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ วิธีการดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จึงเป็ นเงินสกุลเดียวกันกับกระแสเงินสดรับ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังใช้ตราสาร
อนุ พนั ธ์ทางการเงินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ไม่มี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
นอกจากความเสี่ ยงจากรายการธุ รกิจที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ว กลุ่มบริ ษทั ยังมีความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อย
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
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(ค)

ความเสี่ ยงในราคาสิ นค้า

เนื่ องจากน้ ามันเชื้อเพลิงเรื อเดินทะเลเป็ นต้นทุนหลักในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ในประเทศสิ งคโปร์ ดังนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามัน โดย ณ
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาเพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ยงดั ง กล่ า วเนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้พิจารณาว่าราคาน้ ามันเชื้ อเพลิ งในตลาดโลกมีแนวโน้ม
ลดลง และถึงแม้วา่ ราคาน้ ามันจะปรับตัวสู งขึ้น บริ ษทั จะสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงนี้ได้เนื่ องจาก
ค่าระวางจะอยูใ่ นแนวโน้มตามราคาน้ ามัน
24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
นอกจากเงินกูย้ ืมระยะยาว ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น มูล ค่า ตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาคัญ
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงิ นที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์ก ันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ ส ระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น
มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
25. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt - to - Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ งระบุให้บริ ษทั ฯ ต้องรักษาระดับของ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.98 : 1
(31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.30 : 1) และบริ ษ ทั ฯ มี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ากับ 1.24 : 1 (31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 1.03 : 1)
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26. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานแสดงได้ดงั นี้
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อนื่
พัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ทีด่ ินและอาคาร - สุทธิ
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
- เงินล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
- อืน่ ๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

85,630,811
72,631,822
(1,759,811)
70,872,011
5,290,699
5,290,699
9,537,748
6,204,715
1,480,887
179,016,871

37,717,713
63,517,063
(1,865,540)
61,651,523 1,073,383
(316,479)
756,904
12,868,246
7,778,754
1,431,689
122,204,829

6,274,195
260,972
260,972
51,041,479
51,041,479
9,160,719
554,234
10,154
67,301,753

1,907,776
382,369
382,369
12,359,222
12,359,222
3,338,323
588,313
7,618
18,583,621

337,862
153,843
7,131,256
2,212,480
1,090,000
9,206,830
344,808,850
49,455,942

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

204,278,882
1,662,509
13,092
189,627,188
326,645

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

1,858,500
265,940
416,521,503
595,538,374

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

1,858,500
88,634
397,855,450
465,157,203

3,659,600
84,183
399,847,795
418,431,416
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บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563
(หน่วย: เหรี ยญสหรั ฐฯ)
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

3,550,000

36,376,159

112,244,905

103,899,609

416,605

361,276

11,070,905

2,505,852

4,685,844

749,158

34,927

15,868

164,797,146

103,909,906

2,024,887

3,302,592

1,039,887

3,986,464

40,076,192

24,499,532

34,156,917

18,882,488

16,193,570

11,679,412

132,937

19,304

79,674

-

-

1,425,838

-

-

หนี้สิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น
หนี้สิ นหมุนเวีย น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า - กิ จการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน

2,421,667
-

14,836,159
1,609,093
-

เจ้าหนี้ อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรั บ
- เจ้าหนี้ ค่าซื้อทรั พย์สิน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากสัญญาที่ สร้ างภาระ
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น

235,109

-

235,109

-

-

5,746,090

4,282,589

120,322

340,599

191,612,494

188,428,401

207,589,829

144,313,867

64,644,992

87,949,405

47,650,515

66,265,246

36,808,661

39,225,906

217,080

1,795,260

1,686,463

1,662,217

286,602

276,704

รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวีย น

103,535,515

129,138,478

49,529,812

67,811,665

รวมหนี้สิ น

295,148,009

317,566,879

257,119,641

212,125,532

รวมหนี้สิ นหมุนเวีย น
หนี้สิ นไม่หมุนเวีย น
เงินกู้ยืมระยะยาว
- สุทธิจากส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
- สุทธิจากส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินสาหรั บผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี

-
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บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563
(หน่วย: เหรี ยญสหรั ฐฯ)
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

25,833,963

173,890,186

173,890,186

173,890,186

173,890,186

2,102,041

1,943,097

2,102,041

1,943,097

140,336,756

84,917,744

6,211,372

4,638,638

องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

(41,970,406)

(42,600,904)

รวมส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

300,192,540

243,984,086

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม

197,825

165,327

รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น

300,390,365

244,149,413

208,037,562

206,305,884

รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น

595,538,374

561,716,292

465,157,203

418,431,416

ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้นที่ ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 828,750,000 หุ ้น
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

208,037,562
-

206,305,884
-
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บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เ งินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
ส่ วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เ ป็ นของส่ วนได้เ สี ยที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562

546,614,553

530,856,625

41,927,823

39,042,464

1,880,274
169,863
1,902,048
2,851,352
92,335
1,627,965
555,138,390

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

388,281
5,759,770
3,343
10
48,079,227

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

456,495,541
36,079,663

512,355,803
30,208,283

31,173,271
11,226,019

29,371,863
8,695,182

492,575,204
62,563,186
(8,593,323)
(16,737)

1,165,352
543,729,438
(7,145,711)
(10,429,956)
(235,237)

42,399,290
5,679,937
(4,018,691)
(16,737)

920,538
6,255,027
45,242,610
(4,556,220)
(5,199,165)
(235,237)

(134,299)
1,602,145
332,761
55,753,733
(262,964)
55,490,769

(440,372)
1,294,568
1,471,031
(15,485,677)
(344,065)
(15,829,742)

1,644,509
1,644,509

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

55,464,759
26,010
55,490,769

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

1,644,509
1,644,509

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

0.067

(0.019)

0.002

(0.012)

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000
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27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่งหนึ่ งได้ลงนามซื้ อเรื อคอนเทนเนอร์
APL NORWAY ขนาด 6,310 ที อียู สร้ างขึ้นในปี 2550 มูลค่า 31.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 942.5
ล้านบาท กับบริ ษทั Cypress Maritime (Panama) S.A. และได้ชาระแล้วจานวน 10.92 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 329.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นมูลค่าร้อยละ 35 ของราคาตามสัญญา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ซ้ื อเรื อคอนเทนเนอร์ RATANA
THIDA ขนาด 1,094 ที อียู สร้ างขึ้ นในปี 2539 มูลค่า 73.6 ล้านบาท หรื อประมาณ 2.45 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ซึ่งเป็ นราคามูลค่าซากจากบริ ษทั เธี ยร เอเชีย จากัด
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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CORE VALUES
ACCOUNTABILITY

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

TEAMWORK

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

RESULT ORIENTATION

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

CUSTOMER FOCUS

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

LEADERSHIP WITH INTEGRITY

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

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited
เลขทะเบียน 0107536000021
ชั้น 30 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Rigistration No. 0107536000021
30th Floor, Panjathani Tower Building
127/35 Ratchadapisek Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098
www.rclgroup.com

