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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 1

สารจากประธานกรรมการ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เคารพ
กล่่ า วได้้ ว่่ า ปีี 2564 เป็็ น ปีี ที่่� ดีี เ ป็็ น ประวัั ติิ ก ารณ์์
สำหรัับภาคอุุตสาหกรรมด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าทางทะเล
ในส่่วนของบริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน)  สามารถนำ
สภาพคล่่องส่่วนหนึ่่�งไปลงทุุนในการปรัับปรุุงสมรรถนะและ
ประสิิทธิิภาพของกองเรืือและระบบการดำเนิินงานให้้ทันั สมััย
เพื่่�อให้้บริิษััทฯ พร้้อมรัับมืือกัับความท้้าทายหลายประการที่่�
ต้้องเผชิิญในวััฎจัักรอุุตสาหกรรมที่่�ผัันผวนรุุนแรง

ในระหว่่างปีี บริิษััทฯ ได้้เร่่งปรัับเส้้นทางการเดิินเรืือ
รวมถึึงขนาดของกองเรืือ ซึ่่�งจะเป็็นการดำเนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�องต่่อไปในอนาคตด้้วย

บริิ ษัั ท ฯ ได้้ น ำเทคโนโลยีี ล่่ า สุุ ด มาใช้้ อย่่ า งเช่่ น
วิิ ท ยาการหุ่่�นยนต์์ รวมถึึ ง การนำเทคโนโลยีี มาช่่ ว ยเพื่่� อ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงาน ทำให้้บริิษััทฯ สามารถเพิ่่�ม
ประสิิ ท ธิิ ภาพในกระบวนการทำงานภายในองค์์ กร และ
 ท่่ามกลางสภาพตลาดที่่�ท้้าทายและสถานการณ์์ต่่างๆ ส่่งเสริิมประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ซึ่่�งเป็็นปััจจััยกำหนดความต้้องการ
บริิษัั ท ฯ มีี ความยิิ น ดีีที่่� ผ ลประกอบการทางการเงิิ น
ของลููกค้้า บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ปีี 2564 สามารถมอบผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราที่่�สููง
ทั้้�งในอดีีดและปััจจุุบัันเพื่่�อให้้บริิษััทฯ ในฐานะผู้้�ประกอบ
ในนามของคณะกรรมการ กระผมขอแสดงความขอบคุุณ
กิิจการด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าทางทะเลในภููมิิภาค สามารถ
ผู้้�ถืื อ หุ้้�นที่่� ใ ห้้ การสนัั บ สนุุ น อย่่ า งเต็็ ม ที่่� ต ลอดทั้้�งในปีี ที่่� ผ ล
เดิินหน้้าไปตามกลยุุทธ์์ที่่�กำหนดไว้้ได้้
การดำเนิินงานดีีและไม่่ดีี ขอขอบคุุณพนัักงานของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ มีีการขยายการดำเนิินงาน บริิการด้้านโลจิิสติกิ ส์์ ในทุุกสาขาทั้้�งในและต่่างประเทศ ที่่�ต่่างอุุทิิศตนเพื่่�อสร้้าง
เข้้าไปในบริิการหลัักของบริิษััทฯ ซึ่่�งได้้รัับผลตอบรัับอย่่างดีี ผลลััพธ์์ที่่�ยอดเยี่่�ยมนี้้� บริิษััทฯ จะยัังคงปฏิิบััติิตามกรอบ
จากลููกค้้าจำนวนมากในหลายประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ กลยุุทธ์์การแข่่งขัันด้้านต้้นทุุน เพื่่�อบริิษััทฯ จะสามารถให้้
ได้้ขยายการให้้บริิการหลัักดัังกล่่าวให้้ครอบคลุุมไปในหลาย บริิการลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
พื้้�นที่่�ที่่�มีีการเติิบโตและให้้ผลตอบแทนที่่�ดีี  
ขอบคุุณครัับ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีผลประกอบการกำไรที่่� 17,973
ล้้านบาท อััตราส่่วนผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ร้อ้ ยละ
102.78 ผลกำไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีีและค่่าเสื่่�อม รวมถึึง
กระแสเงิินสดที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ทั้้�งหมดนี้้�ได้้รัับการเอื้้�ออำนวย
อย่่างมากจากสภาวะตลาดของภาคการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล
ดร.จำำ�ลอง อติิกุุล
โดยรวม อย่่างไรก็็ตามหััวใจหลัักแห่่งความสำเร็็จของบริิษัทั ฯ
ประธานกรรมการ
คืือพนัักงานที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นในการสนองตอบความพึึงพอใจ

ของลููกค้้าและการสร้้างรายได้้ พร้้อมกัับการบริิหารต้้นทุุน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพให้้กัับบริิษััทฯ
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จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

เฉพาะบริษัทฯ / COMPANY
(‘000 บาท / Baht)

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders' Equities
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
รายได้รวม
Total Income
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income)
ก�ำไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของ Net Profit / (Loss) attributable to
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
equity holders of the parent
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Net Profit to Shareholders'Equity
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)

กลุ่มบริษัทฯ / GROUP
('000 บาท / Baht)

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders' Equities
รายได้จากการเดินเรือ
Freight Income
รายได้รวม
Total Income
ก�ำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)
Gross Profit (from freight income)
ก�ำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็น
Net Profit / (Loss) attributable to
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
equity holders of the parent
ก�ำไรต่อหุ้น(บาท)
Earnings Per Share (Baht)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity Ratio
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ Net Profit to Shareholders'Equity
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)

2564
2021

6,274,350
16,431,281
7,903,792
8,527,489
2,113,866
6,091,596
1,100,166
4,287,753
5.17
0.93
50.28%
70.39%
10.29

2564
2021

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2563
2020

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

2562
2019

9 5,738,293
17 14,050,911
(2) 7,766,762
36 6,284,149
60 1,318,953
303 1,512,462
225
338,313
8,188
51,732

(1) 5,790,775
11 12,691,569
(21) 6,434,043
0 6,257,526
8 1,215,794
19 1,266,986
12
301,145
117 (311,111)

8,188

117

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

0.06
1.24
0.82%
3.42%
7.58

2563
2020

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
% Change

(0.38)
1.03
-4.97%
-24.56%
7.55

2562
2019

20,256,039
38,713,283
12,800,221
25,913,062
37,979,015
38,910,104
18,802,775
17,972,751

66
115
(44)
186
121
123
563
930

12,187,587
17,989,309
8,915,477
9,073,832
17,195,237
17,463,377
2,834,937
1,744,794

(4)
6
7
23
4
5
392
455

12,751,518
17,037,585
9,632,216
7,405,369
16,531,035
16,709,378
576,121
(491,747)

21.69
0.49
69.36%
46.19%
31.27

930

2.11
0.98
19.23%
9.99%
10.95

455

(0.59)
1.30
-6.64%
-2.94%
8.94
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38.9
16.7

TOTAL REVENUES
Company
Group

17.5

16.7

(Billion baht)

12.3

11.7

8.1

2017

1.5

1.3

1.2

0.9

2018

2019

2020

2021
18.0

NET PROFIT / (LOSS)
(Billion baht)

0.5
Company
Group

(0.4)

2017

0.1
(0.3) (0.4)

(0.3) (0.5)

2018

2019

1.7

2020

4.3

2021
38.7

(Billion baht)

18.3

17.4

TOTAL ASSETS
12.1

14.1

18.0

17.0
12.7

14.1

16.4

Company
Group

2017

2018

2019

2020

2021

25.9

SHAREHOLDERS' EQUITY
(Billion baht)
Company
Group

7.4 8.9

7.0 8.4

6.3 7.4

2017

2018

2019

6.3

9.1

2020

8.5

2021
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โครงสร้้างบริิหารกลุ่่�มบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน
และธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบ

สำำ�นัักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้้�จััดการ
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
วางแผนองค์์กร

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจ & โลจิิสติิกส์์กลุ่่�ม)

เลขานุุการบริิษััท

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ)

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(การเงิินและบััญชีีกลุ่่�ม
และสารสนเทศกลุ่่�ม)

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์,
งานธุุรการ,
การพััฒนาและปฏิิรููปองค์์กร,
การจััดการกระบวนการธุุรกิิจ,
เลขานุุการบริิษััท และ
การสื่่�อสารและแบรนด์์)

ภููมิิภาค 1

วางแผน
บริิการ

จััดการกองเรืือ

การเงิินและบััญชีีกลุ่่�ม

บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์

ภููมิิภาค 2

เทรด

ปฏิิบััติิการภููมิิภาค

เทคโนโลยีี
สารสนเทศกลุ่่�ม

งานธุุรการ

ภููมิิภาค 3

SOC และ
การตลาด

บริิการจััดส่่งตู้้�สิินค้้า

การพััฒนา
และปฏิิรููปองค์์กร

ภููมิิภาค 4

การตลาด

ควบคุุม
เอกสารการขนส่่ง

การจััดการ
กระบวนการธุุรกิิจ

พััฒนาธุุรกิิจ

เรีียกร้้องสิินไหม
และการประกัันภััย

การสื่่�อสารและแบรนด์์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(การชาร์์เตอร์์)
ผู้้�อำำ�นวยการ
(จััดซื้้�อส่่วนกลาง)

บริิษััท
อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด
(มหาชน)

99.99%

99.99%

4.28%

22.22%

100%

99.99%

100%

100%

100%

100%

40%

Thitti Bhum Co., Ltd.

Santi Bhum Co., Ltd.

NH Prosperity Co., Ltd.

TIPS Co., Ltd.

Regional Container Lines Pte. Ltd.

RCLS Co., Ltd.

PU Chao Container Terminal Co., Ltd.

49%

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Shipmanagement Pte. Ltd.

RCL Investment Pte. Ltd.

15%

Regional Logistics Private Limited*

Shanghai CIMC Grand International
Logistics Co., Ltd.*

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
< 20%

60%
RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

N-Square RCL Logistics Co., Ltd.

40%

51%

51%

บริิษััทร่่วม
20% - 50%

Regional Container Lines (H.K.) Limited

บริิษััทย่่อย
> 50%

โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทฯ 2564

65%

80%

55%

55%

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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คณะกรรมการ

ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการ
และกรรมการผู้้�จััดการ

นายกััว ฮอค เอง
กรรมการ
(กรรมการบริิหาร)

นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
กรรมการ
(กรรมการบริิหาร)

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล

นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล /
กรรมการตรวจสอบ

นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

นายชาลี ชู
กรรมการ
(กรรมการบริิหาร)

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
กรรมการ
(กรรมการบริิหาร)
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คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ

นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการผู้้�จััดการ

นายกััว ฮอค เอง
กรรมการบริิหาร

นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
กรรมการ
และรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ)

นายชาลีี ชูู
กรรมการ
และรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม)

นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการ
และผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(หััวหน้้างานภููมิิภาค, ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)

นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล
รองกรรมการผู้้�จััดการ
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�มและสารสนเทศกลุ่่�ม)

นางสุุพร อำำ�นวยพรรณ
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์กลุ่่�ม, งานธุุรการกลุ่่�ม,
การพััฒนาและปฏิิรููปองค์์กรกลุ่่�ม,
การจััดการกระบวนการธุุรกิิจกลุ่่�ม, เลขานุุการบริิษััท และ
การสื่่�อสารและแบรนด์์กลุ่่�ม)

นายฉััตรกมล พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์
ผู้้�อำนวยการ
(เทคโนโลยีีสารสนเทศกลุ่่�ม)

วิิสััยทััศน์์
เป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�เชื่่�อถืือเเละไว้้ใจได้้ในด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าเเละบริิการด้้านโลจิิสติิคส์์
โดยยึึดมั่่�นในคุุณภาพ ความยั่่�งยืืน ประสิิทธิิภาพ เเละการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม

พัันธกิิจ
1.

เป็็นผู้้�ให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าและการบริิการด้้านโลจิิสติิกส์์ ในเอเชีียที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือและไว้้ใจได้้

2. 	มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมส่่วนรวม
3.	มีีความแข็็งแกร่่งของเครืือข่่ายการให้้บริิการ liner และ feeder เพื่่�อเข้้าถึึงเส้้นทางการค้้าต่่างๆ ของเอเชีีย
คาบสมุุทรอิินเดีีย รวมถึึงประเทศในตะวัันออกกลางอย่่างทั่่�วถึึง
4.

มอบบริิการที่่�รวดเร็็วและมีีคุุณภาพสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้า

5.	ทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัับคู่่�ค้้า ในการขยายการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองลููกค้้าใหม่่และลููกค้้าปััจจุุบััน
6.

ปรัับปรุุงเครื่่�องมืือกระบวนการทำำ�งานให้้ทัันสมััยกัับยุุคดิิจิิทััลเพื่่�อเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

7.

เป็็นผู้้�ช่่วยที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าให้้กัับลููกค้้า

8.

ให้้บริิการที่่�เป็็นมููลค่่าเพิ่่�มทางโลจิิสติิคส์์เพื่่�อสนองตอบความต้้องการของลููกค้้า
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การประกอบธุรกิจและ
1 ผลการดำ�เนินงาน

ส่วนที่

โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์

ความส�ำเร็จ

กลุม่ อาร์ ซี แอล (“กลุม่ ฯ”) มุง่ มัน่ ต่อการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง สูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งชัน้ น�ำของภูมภิ าคที่
มีฐานสินทรัพย์ประกอบการทีม่ นั่ คง โดยจะเน้นการให้บริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการด�ำเนินงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความอุตสาหะทั้ง
ของฝ่ายบริหารและพนักงาน นอกจากการพัฒนาสมรรถนะ
องค์ กรด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ แ ละการลงทุ น ใน
ทรัพยากรแล้ว ในปี 2554 กลุ่มฯ ได้ก�ำหนดคุณค่าองค์กร
5 ข้อ อันได้แก่ (1) รับผิดชอบในงาน (2) มุง่ ผลลัพธ์ (3) ใส่ใจ
ลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5) ภาวะผู้น�ำที่มีคุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนการท�ำงานให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้

ปัจจุบัน กลุ่มฯ อยู่อันดับที่ 23 ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่ง
ทางทะเลระดับโลก และอยู่ในระดับต้นๆ ของกลุม่ ผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลในภูมิภาคที่จัดอันดับโดย
สื่อพิมพ์ชั้นน�ำของอุตสาหกรรมประเภทนี้

กลุ่่�มฯ ได้้กำหนดวิิสััยทััศน์์ที่่�จะวิิวััฒน์์องค์์กรให้้เป็็น
ผู้้�ให้้บริิการที่่�เชื่่�อถืือเเละไว้้ใจได้้ในด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าเเละ
บริิการด้้านโลจิิสติิคส์์ โดยยึึดมั่่�นใน คุุณภาพ ความยั่่�งยืืน
ประสิิทธิิภาพ เเละการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม

ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และลููกเรืือ มีีทักั ษะความสามารถ
และตั้งใจท�ำงาน
การวางกลยุุทธ์์ที่่�เอื้้�อต่่อการทำธุุรกิิจทั้้�ง Shipper
Owned Container หรือ SOC และ Carrier Owned
Container หรือ COC
มีีเครืือข่่ายการขนส่่งที่่�ครอบคลุุมและตอบสนอง
ความต้องการอย่างมีประสิทธิผล
การบริิหารโครงสร้้างต้้นทุุน

เป้าหมายขององค์กร
กลุ่มฯ มีเป้าหมายที่จะด�ำรงความเป็นผู้น�ำในหมู่ผู้ให้
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลชั้นน�ำของโลก โดย
มุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจภายในภูมิภาคเอเชีย เครือข่าย
ภูมิศาสตร์หลักในการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทร
เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง

ปัจจัยหลักต่อไปนี้น�ำความส�ำเร็จมาสู่กลุ่มฯ ทั้งในการ
ด�ำเนินงานและผลประกอบการ

• ดำรงฐานะผู้้�นำในการให้้บริิการระดัับภููมิิภาค
• เสริิมสร้้างการยอมรัับในภููมิิภาคที่่�กลุ่่�มฯ ให้้บริิการ
• ฐานลููกค้้าที่่�หลากหลายและมั่่�นคง
• มีีหน่่วยงานภายในที่่�มุ่่�งมั่่น� ในการให้้บริิการ และใส่่ใจ
•
•
•
•

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

10 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ
กำำ�เนิิด อาร์์ ซีี แอล
2523 : ก่อตั้งโดย บริษัท โงวฮก จ�ำกัด

ปีแห่งการบุกเบิก และก้าวสู่ความเป็นบริษัทของบุคคลทั่วไป
2524 :	ซื้อเรือล�ำแรกชื่อ เรือศิริภูมิ เพื่อใช้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ-สิงคโปร์
2531 : เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 55 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท
2536 : แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ�ำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 221 ล้านบาท

การด�ำเนินงานระดับภูมิภาค
2532 : จัดตั้งบริษัทอาร์ ซี แอล อินเวสเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด เพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
ในสิงคโปร์ (ต่อมาในปี 2534 ได้ถือหุ้นร้อยละ 51 ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เพื่อขยายเครือข่ายบริการ
เข้าไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 84 ล้านบาท

ปีแห่งการขยายธุรกิจและโครงสร้าง 2533 - 2537
: รับมอบเรือต่อสร้างใหม่รุ่นแรกจ�ำนวน 2 ล�ำ คือเรือมหาภูมิ และเรือนันทภูมิ จากเกาหลี
: ลงทุนซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท ที ไอ พี เอส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการที่ท่าเรือแหลมฉบัง
และซื้อกิจการร้อยละ 70 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกงและบริษัทย่อย
: 	ซื้อหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ในสิงคโปร์ ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100
: 	ซื้อกิจการร้อยละ 20 ในบริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินกิจการลานพักตู้ คอนเทนเนอร์
และคลังสินค้าทัณฑ์บน
: 	ซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 30 ในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด และบริษัทย่อย
ท�ำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100

ปีแห่งการพอกพูนสินทรัพย์ 2538 - 2541
: รับมอบเรือต่อใหม่จ�ำนวน 9 ล�ำจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์
: 	ซื้อที่ดินและอาคารส�ำนักงานสูง 12 ชั้น ในสิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม อาร์ ซี แอล
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 221 ล้านบาท เป็น 663 ล้านบาท
: ร่วมลงทุนกับบริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลนส์ จ�ำกัด จัดตั้งบริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าประเภทเทกอง

ปีแห่งการเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการ 2543 - 2547
: เริ่มระบบการให้บริการ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อว่า “ภูมิเน็ต”
: ขยายเครือข่ายบริการเข้าไปในเอเชียตะวันตก และตะวันออกกลาง
: จัดตั้ง บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ที่เซี่ยงไฮ้ บริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) จ�ำกัด
และบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (เอ็ม) จ�ำกัด ที่มาเลเซีย และบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ที่
ประเทศไทย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.6
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตั้งส�ำนักงานสาขา 5 แห่ง ที่เมืองซิงเตา เทียนจิน เซียเมิน กวางโจว และเซิ่นเจิ้น
เพื่อขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนเหนือและตอนใต้
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ปีีแห่่งการลงทุุนในสิินทรััพย์์และบริิษััทย่่อย 2548 - 2553
: 	รัับมอบเรืือใหม่่จำนวน 13 ลำ จากอู่่�ต่่อเรืือในประเทศญี่่�ปุ่่�น จีีนและโปแลนด์์
: เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ ฟิลส์ อิงค์ ในประเทศฟิลิปปินส์
: จัดตั้งบริษัทย่อย ริจิแนล เมอร์เชอนส์ มาริไทม์ จ�ำกัด ในประเทศฮ่องกง และบริษัท ริจิแนล เมอร์เชอนส์
อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท ฟอร์เวอร์ดดิ้ง จ�ำกัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยถือหุ้นร้อยละ 80
ทั้งสองบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและบริการโลจิสติกส์ เข้าไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ
: จัดตั้งบริษัทร่วม อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จ�ำกัด ประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นร้อยละ 49 เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจและบริการโลจิสติกส์ในอินโดจีน
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ (ฮ่องกง) จ�ำกัด ในฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เป็น 20 ล้านเหรียญฮ่องกง และเพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น 5 ล้านบาท
: ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจตัวแทนเรือ
ในออสเตรเลีย
: จัดตั้งบริษัทย่อย อาร์ ซี แอล เกาหลี โดยถือหุ้นร้อยละ 85 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 340 ล้านวอน เป็น 400
ล้านวอน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในปี 2550 เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศเกาหลี
: จัดตัง้ บริษทั ร่วม พีที เดราห์ อินดาห์ ชิปปิง้ โดยถือหุน้ ร้อยละ 49 เพือ่ ขยายธุรกิจของกลุม่ ฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.72
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 6 ทีเ่ มืองนิงโบ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
: เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี ประเทศสิงคโปร์ (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
: บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ ชิปปิ้ง จ�ำกัด ซึ่งมีส�ำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.84
ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตัง้ ส�ำนักงานสาขาที่ 7 ทีเ่ มืองโฟชาน เพือ่ ขยายการด�ำเนินธุรกิจในบริเวณสามเหลีย่ ม
ปากแม่น�้ำเพิร์ล สาธารณรัฐประชาชนจีน
: เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มจากถือหุ้นทางตรงร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 24
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 51.95 ล้านเหรียญสหรัฐ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 12.2
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 32.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 663 ล้านบาท เป็น 828.7 ล้านบาท
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลนส์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก
51.95 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 91.95 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จาก 32.7
ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 138.55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจโดยรวมของกลุ่มฯ
: เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (เอ็ม) เอสดีเอน บีเอชดี ประเทศมาเลเซีย (ถือหุ้นร้อยละ
100 โดยบริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จ�ำกัด) จาก 200,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000 ริงกิตมาเลเซีย
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศมาเลเซีย
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ปีีแห่่งการควบรวมและการพััฒนาระบบ 2554 - 2557
องค์์การ
: รับมอบเรือศิริภูมิ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 และเรืออินทราภูมิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
: ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตการลงทุนในประเทศเวียดนามภายใต้การร่วมทุนกับบริษัทอาร์ ซี แอล (เวียดนาม)
จ�ำกัด
: การควบรวมและปรัับขนาดองค์์กรเพื่่�อปรุุงประสิิทธิิภาพการบริิการด้้วยการสลายบริิษััทอาร์์ ซีี แอล (เกาหลีี)
จำกััด รวมถึึงการยุุบสาขาฟรีีเมนเทล ในปีี 2555 และสาขาเสมารัังในปีี 2556
การจััดการเรืือ
: เริม่ ติดตัง้ ระบบ อีซดี ไี อเอส ซึง่ เป็นช่วยให้การเดินเรือในทะเลง่ายขึน้ และพัฒนาด้านความปลอดภัยขึน้ อย่างเป็น
รูปธรรม ปัจจุบันนี้กองเรือของบริษัทอาร์ ซี แอล ได้รับการติดตั้งระบบ อีซีดีไอเอส เสร็จสมบูรณ์แล้ว 27%
: ประมาณ 27% ของเรือในกลุ่มบริษัท ได้ผ่านการรับรองและได้รับการจัดล�ำดับชั้นเอกสารรับรองบี เอ็ม ดับบลิว
ซึง่ เป็นชุดมาตรฐานทางเทคนิคและเป็นข้อก�ำหนดส�ำหรับการควบคุมและการจัดการน�ำ้ และตะกอนจากอับเฉาเรือ
: ก�ำหนดคุณค่าองค์กร 5 ข้อ ได้แก่ (1) มีคุณธรรม (2) มุ่งผลลัพธ์ (3) ใส่ใจลูกค้า (4) ท�ำงานเป็นทีม และ (5)
รัับผิิดชอบในงาน ซึ่่�งพยายามผลัักดัันการประเมิินผลงานของพนัักงานโดยอาศััยเป้้าประสงค์์และวััตถุุประสงค์์
เป็็นหลััก
เทคโนโลยี่่�สารสนเทศ
: 	ส่วนโปรแกรมเสริมดอลฟิน อีซี่ โหลดลิสต์ ได้เปิดใช้งานในระบบดอลฟิน แคริเออร์เป็นผลส�ำเร็จในปี 2554
โปรแกรมเสริมนีเ้ ปิดใช้งานในกลุม่ อาร์ ซี แอล ทุกประเทศ ช่วยให้การใช้งานระบบง่ายขึน้ และประสานการท�ำงาน
ร่วมกันของส่วนโปรแกรมอื่นๆ ให้ดีขึ้น เป็นผลให้กลุ่มปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนถ่ายตู้สินค้า
ได้รวดเร็วและแม่นย�ำยิ่งขึ้น
: ระบบดอลฟิิน เอส เอ พีี ซึ่่�งเป็็นระบบทางการเงิิน ได้้เปิิดใช้้งานเป็็นผลสำเร็็จในปีี 2554 และดำเนิินการเพื่่�อนำ
ระบบไปใช้้งานในเครืือข่่ายของบริิษััทเป็็นระยะ ปีีของการพััฒนาระบบ 2558
ปีีแห่่งการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบ
: ในปี 2558 กลุ่มฯ ได้พัฒนาต่อยอดระบบ SAP อย่างต่อเนื่องส�ำหรับบริษัทย่อย อีกทั้ง ท�ำการเพิ่มศักยภาพ
ระบบ SAP เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทย่อยให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ SAP เป็นระบบที่มุ่งเน้นการท�ำงานกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น
ระบบทางบัญชีงานราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน การติดตัง้ ระบบ SAP ช่วยให้ความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
ลดน้อยลง ซึ่งข้อมูลและความต้องการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานในพื้นที่นั้น

ปีแห่งรางวัลของความส�ำเร็จและเพิ่มเส้นทางการบริการใหม่ปี 2559

•
•
•
•

รางวัลยอดเยีย่ มกลุม่ บริษทั ธุรกิจขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (TNSC)
ประสานความร่วมมือในเส้นทางการบริการใหม่ในภูมภิ าคเหนือและกลางของประเทศจีน ไปยังประเทศเวียดนาม
และประเทศไทย
เปิดบริการการขนส่งทางเรือจากประเทศจีนตอนใต้ ไปยังประเทศพม่าเป็นรายแรก
เพิ่มความถี่ในการบริการจากภูมิภาคตะวันออก ไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง

ปีแห่งการขยายการบริการ การวางแนวทางธุรกิจ และการวางโครงสร้างทางธุรกิจปี 2560
การบริิการและสั่่�งซื้้�อเรืือใหม่่
• เปิิดเส้้นทางการบริิการใหม่่จากประเทศจีีน ไปยัังประเทศปากีีสถาน และตะวัันออก
• เปิดเส้นทางการบริการใหม่ที่ประเทศจีนตอนใต้ ประเทศฟิลิปปินส์ และสงขลา
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• เปิดเส้นทางการบริการที่สองที่ช่องแคบมะละกา ไปยังเมืองเบลาวัน และปีนัง
• 	สั่่�งต่่อเรืือใหม่่โดยออกแบบเรืือตามขนาดที่่�เหมาะสมกัับการบริิการของบริิษััทจำนวน 3 ลำ

การวางแนวทางธุุรกิิจ

•
•

ตั้งบริษัทร่วมค้าที่มุมไบ ประเทศอินเดีย
ยกเลิกบริษัทย่อย 3 บริษัท
		 1. Regional Merchants Maritime Limited ที่ฮ่องกง
		 2. Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ที่ประเทศจีน
		 3. RCL Holding Ltd. ที่สิงคโปร์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการควบคุมดูแลกิจการ

•
•
•
•

ใช้ระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของ IT Infrastructure
การประยุกต์การวิเคราะห์ Big Data เพื่อติดตามดูแลผลงานของบริษัทฯ
ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอีเล็คทรอนิค (ePMS) เพื่อตรวจสอบผลงานและประเมินผลการท�ำงาน
ด้วยความโปร่งใส
ทบทวนกฎระเบียบและการควบคุมดูแลกิจการธรรมาภิบาล

ปีีแห่่งการปรัับปรุุงต่่อเนื่่�อง 2561 - 2564
ปี 2561
: 	ส่งมอบเรือ 2 ล�ำขนาด 1668 teu คือ เรือ “จารุภูมิ” และ เรือ “คุณาภูมิ” จากทั้งหมดที่สั่งต่อไว้ 4 ล�ำ
: ให้บริการ Feeder เพิม่ ที่ Colombo Hub เมือ่ เดือนมกราคม ปี 2561 ในเส้นทางระหว่าง Colombo และ Tuticorin
ประเทศอินเดีย
: เพิ่มการตลาดให้มีความแข็งแกร่งขึ้น โดยจัดตั้งส�ำนักงานของบริษัทฯ เองในประเทศเมียนมาร์ และเริ่มด�ำเนิน
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้า
: พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นกุญแจส�ำคัญของธุรกิจ
บริษัทฯ โดย :
		 • 	สร้างระบบ Pricing และพัฒนาฟังก์ก์ชั่นเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อการตัดสินใจที่ดีและรวดเร็วขึ้นของธุรกิจ
		 • จัดหาเทคโนโลยีใหม่ - ระบบ Robotics เพื่อท�ำงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนซ�้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
: พัฒนาเว็บไซต์ RCL ให้ทันสมัยเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า
: เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ปี 2562-2564
: จัดตั้งส�ำนักงานของบริษัทฯ ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
: ปรับปรุงเส้นทางบริการให้ทั่วถึงและปรับภาพลักษณ์ขององค์การ รวมถึงเพิ่มท่าเรือในการให้บริการ ได้แก่ Thai
Sugar Terminal, Nansha, Calcutta, Kattupalli และ Dongguan โดยร่วมมือกับพันธมิตร
: 	ส่งมอบเรืออีก 2 ล�ำ ขนาด1668 teu ที่เหลือ คือ เรือ “ลลิตภูมิ” และ เรือ “มาฆะภูมิ ในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคมตามล�ำดับ
: ด�ำเนินการติดตั้ง scrubber โดยเริ่มติดตั้งให้กับเรือ Sattha Bhum และ เรือ Racha Bhum ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2562
: ฉลองครบรอบ 40 ปีีของ RCL
: น�ำแผน Adoption Business Continuity (BCP) มาปรับใช้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
: การซื้้�อเรืือมืือสองจำนวน 4 ลำ ขนาดระหว่่าง 2,741 ถึึง 6,310 TEU ในปีี 2564 รวมถึึงการต่่อสร้้างเรืือใหม่่ 2 ลำ
ขนาดลำละ 11,714 TEU ถืือเป็็นการสั่่�งต่่อเรืือที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดของ RCL
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการใน 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่
(1) Shipper Owned Container หรือ SOC
(2) Carrier Owned Container หรือ COC
(3) การให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิกส์์
สำำ�หรัับสิิทธิิหรืือข้้อจำำ�กััดในการประกอบธุุรกิิจ มีีดัังต่่อไปนี้้�
บริษัทฯ มีเรือ 5 ล�ำ ที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ชื่อเรือ

เรืออติภูมิ
เรือจารุภูมิ
เรือคุณาภูมิ
เรือลลิตภูมิ
เรือมาฆะภูมิ

วันที่ ได้รับการส่งเสริม

30 พฤษภาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562

วันหมดอายุตามบัตรส่งเสริม

29 พฤษภาคม 2569
24 กรกฎาคม 2569
24 กรกฎาคม 2569
8 เมษายน 2570
8 เมษายน 2570

เรืือที่่�รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนได้้รัับสิิทธิิตามสิิทธิิบััตรดัังนี้้�
(1) ได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำหรัับกำไรสุุทธิิที่่�ได้้จากการประกอบกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมกำหนด 8 ปีี
นัับแต่่วัันที่่�เริ่่�มมีีรายได้้จากการประกอบกิิจการนั้้�น
(2) ได้้รัับยกเว้้นไม่่ต้้องนำเงิินปัันผลจากกิิจการที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมซึ่่�งได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลตามมาตรา 31
ไปรวมคำนวณเพื่่�อเสีียภาษีีเงิินได้้ตลอดระยะเวลาที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลนั้้�น
(3) ได้้รัับยกเว้้นอากรขาเข้้าสำหรัับเรืือ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีเรืืออีีก 11 ลำ คืือ เรืืออิิธภููมิิ เรืือรััฐภููมิิ เรืือศุุภภููมิิ เรืือนัันทภููมิิ เรืืออุุรุุภููมิิ เรืือวีีระภููมิิ
เรืือวนภููมิิ เรืือศุุทราภููมิิ เรืืออิินทราภููมิิ เรืือศิิริิภููมิิ และเรืือรััตนธิิดา ขอรัับสิิทธิิตามพระราชกฤษฎีีกาฉบัับที่่� 314 หลัังจาก
สิ้้�นสุุดการได้้รัับการส่่งเสริิมจากคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน
นอกเหนืือจากที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น บริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งในประเทศสิิงคโปร์์ ได้้แก่่ บริิษััท Regional Container Lines Pte.
Ltd. ซึ่่�งปััจจุุบัันเป็็นเจ้้าของเรืือจำนวน 25 ลำ ได้้รัับสิิทธิิยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลโดยไม่่มีีกำหนดระยะเวลา นอกจากนี้้�
บริิษััทย่่อยดัังกล่่าวยัังได้้รัับการยกเว้้นอากรขาเข้้า ภายใต้้ ITA S13A สำหรัับเรืือที่่�นำเข้้ามาในประเทศอีีกด้้วย

การตลาดและการแข่่งขััน
ลัักษณะการตลาด
แม้้ว่่ากลุ่่�มฯ จะมีีบริิษััทย่่อยกระจายอยู่่�ตามประเทศต่่างๆ ในภููมิิภาค คืือ ไทย สิิงคโปร์์ ฮ่่องกง มาเลเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์
สาธารณรััฐประชาชนจีีน และอิินเดีีย ทำให้้กลุ่่�มมีีการจััดโครงสร้้างรายได้้ ทั้้�งแบ่่งตามภููมิิศาสตร์์ และแบ่่งตามบริิษััทฯ และ
บริิษัทั ย่่อย แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้วกลุ่่�มฯ บริิหารธุุรกิิจในรููปแบบเครืือข่่ายภููมิภิ าค (Regional Network) เพราะเป็็นการขนส่่ง
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ทางทะเลระหว่่างประเทศ มิิได้้เจาะจงเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่่�ง บางครั้้�งเส้้นทางเดิินเรืือครอบคลุุมไป
ถึึง 4-5 เมืืองท่่าในหลายๆ ประเทศ ซึ่่�งเป็็นการยากที่่�จะจำแนกรายได้้ของเมืืองท่่าต่่างๆ ให้้สอดคล้้องกัับโครงสร้้างรายได้้
ตามภููมิิศาสตร์์ การบริิหารแบบเครืือข่่าย ทำให้้กลุ่่�มฯ สามารถให้้บริิการลููกค้้าได้้ทั่่�วถึึงและมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า
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ขณะเดีียวกัันกลุ่่�มฯ มีีกองเรืือขนาดใหญ่่ ทำให้้สามารถให้้บริิการจำนวนเที่่�ยวเรืือได้้มากและสม่่ำเสมอ เป็็นการได้้เปรีียบ
เชิิงกลยุุทธ์์เหนืือคู่่�แข่่ง
ในกรณีีลูกู ค้้าประเภทสายการเดิินเรืือหลััก หรืือ Main Line Operators (MLO) หรืือลููกค้้าที่่มี� ตู้้�สิ
ี นิ ค้้าเป็็นของตััวเอง (SOC)
กลุ่่�มฯ ใช้้วิิธีีจััดจำหน่่ายตรงส่่วนลููกค้้าประเภทผู้้�ผลิิตโดยตรง (COC) จะใช้้วิิธีีจััดจำหน่่ายผ่่านตััวแทน ในประเทศที่่�มีีปริิมาณ
สิินค้้าเข้้าออกมาก กลุ่่�มฯ จะจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย/บริิษััทร่่วมทำหน้้าที่่�ตััวแทน แต่่ถ้้ามีีปริิมาณสิินค้้าน้้อย กลุ่่�มฯ จะแต่่งตั้้�งตััว
แทนในประเทศนั้้�นๆ และจ่่ายค่่าบริิหารจััดการตามยอดขาย ตััวแทนแต่่งตั้้�งรายใดมีีผลงานไม่่ดีี และ/หรืือ ผิิดสััญญา กลุ่่�มฯ
สามารถบอกเลิิกสััญญาการเป็็นตััวแทนแต่่งตั้้�งได้้ ปััจจุุบัันกลุ่่�มฯ ใช้้ตััวแทนแต่่งตั้้�งค่่อนข้้างน้้อย ส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััทย่่อย
หรืือบริิษััทร่่วมของกลุ่่�มฯ
ภาวะการแข่งขัน
เนื่่�องจากเมืืองท่่าต่่างๆ ภายในภููมิิภาคใช้้นโยบายเสรีี ทำให้้เรืือสิินค้้าสามารถเข้้าเทีียบท่่าและใช้้บริิการตามท่่าเรืือ
ต่่างๆ ได้้ จึึงเป็็นการง่่ายที่่�จะเกิิดผู้้�ประกอบการรายใหม่่ๆ แต่่ความสำเร็็จในการประกอบการย่่อมขึ้้�นอยู่่�กัับความได้้เปรีียบ
ทางด้้านการตลาด การเงิิน การบริิหาร และการเดิินเรืือ โดยปกติิแล้้วเส้้นทางเดิินเรืือใดที่่�มีีโอกาสทำกำไรดีีมากมัักจะมีี
คู่่�แข่่งเพิ่่�มขึ้้�นมาก แต่่เมื่่�อโอกาสในการทำกำไรลดลงคู่่�แข่่งจะลดน้้อยลงไปด้้วย สำหรัับแนวโน้้มการพััฒนาและการเติิบโต
ในอุุตสาหกรรมขนส่่งแบบฟีีดเดอร์์นั้้�น มีีการพััฒนาเครืือข่่าย การให้้บริิการในรููปแบบของการขนส่่งต่่อเนื่่�อง (Multimodal
Transport) หมายถึึงการบริิการขนส่่งที่่�ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ต้้นทางที่่�อยู่่�ของผู้้�ขายไปยัังปลายทางที่่�อยู่่�ของผู้้�ซื้้�อโดยรวมถึึงการ
ขนส่่งทางบกและทางรถไฟ เป็็นต้้น ธุุรกิิจการเดิินเรืือขนส่่งสิินค้้าด้้วยตู้้�คอนเทนเนอร์์จึงึ เป็็นธุุรกิิจที่่�มีกี ารแข่่งขัันสููงและขึ้้�นกัับ
อุุปสงค์์และอุุปทานของสิินค้้าและจำนวนเรืือเป็็นหลััก ทั้้�งนี้้� ในระยะหลายปีีที่่�ผ่่านมา ปริิมาณการเติิบโตของการค้้ากระจุุกตััว
อยู่่�เฉพาะในภููมิิภาคเอเชีีย ทำให้้ภููมิิภาคเอเชีียมีีการเติิบโต

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ในปีี 2564 กลุ่่�มฯ มีีกองเรืือขนส่่งตู้้�สิินค้้าประจำการ 49 ลำ ในจำนวนเรืือทั้้้��ง 49 ลำนั้้้��น กลุ่่�มฯ เป็็นเจ้้าของ 41 ลำ ส่่วนอีีก
8 ล�ำ เป็นเรือที่่กลุ่มฯ ท�ำสัญญาชาร์เตอร์ โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป ในปี 2564 กลุ่มฯ ยังคงตั้งใจรักษา
สมดุลุ ย์ในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทุ ธ์การบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยใช้เรือทีบ่ ริษทั ฯ เป็นเจ้าของและการท�ำสญั ญาชาร์เตอร์เรือ
เข้้ามาเสริิมกำลัังบรรทุุก ความยืืดหยุ่่�นนี้้�ทำให้้กลุ่่�มฯ ได้้ประโยชน์์จากการลดต้้นทุุุ�นต่่อหน่่วย และยัังคงตอบสนองต่่อความ
ต้้องการในการเพิ่่�มช่่องทางธุุุ�รกิิจได้้ อััตราการใช้้กำลัังบรรทุุุ�ก (Utilization) ของกลุ่่�มฯ โดยเฉลี่่�ยในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 155
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้้��นจากปีี 2563 เป็็นผลจากการปรัับตััวดีีขึ้้้��นของจำนวน COC และจำนวน SOC
กลุ่่�มฯ จััดสรรกำลัังลำเลีียงทั้้�งภายในและระหว่่างสี่่�ภาคบริิการ และบริิหารกำลัังลำเลีียงให้้มีีความคล่่องตััว โดยการทำ
สััญญาชาร์์เตอร์์เรืือเข้้ามาเสริิมกำลัังลำเลีียงบ้้าง ซื้้้��อระวางบ้้าง รวมทั้้�งการจััดสรรเรืือขนาดต่่างๆ ในแต่่ละเส้้นทางและปรัับ
การให้้บริิการที่่�สอดคล้้องกัับรููปแบบการค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
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เส้้นทางเดิินเรืือของกลุ่่�มฯ มีีเครืือข่่ายการให้้บริิการเชื่่�อมโยงเส้้นทางการค้้าหลัักจากประเทศต่่างๆ ในระหว่่างภููมิิภาค
เอเชียเหนือ ภููมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง
นอกจากนีก้ ลุ่มฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมภิ าคเหล่านีเ้ พือ่่ เสริมเส้นทางหลัก ทัง้ นี้ กลุ่มฯ
ให้บริการทั้งสิ้นรวม 25 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เอง และเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้งการ
แลกระวางระหว่างกัน

ทรััพย์์สิินที่่� ใช้้ ในการประกอบธุุรกิิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปร์์เป็็นเจ้้าของเรืือเดิินทะเลและอุุปกรณ์์รวมทั้้�งหมด 41 ลำ และ
มีีมูลค่่
ู าสุุทธิิตามบััญชีีเท่่ากัับ 15,160 ล้้านบาท (บริิษัทั ฯ เป็็นเจ้้าของ 16 ลำ และบริิษัทั ย่่อยเป็็นเจ้้าของ 25 ลำ) เรืือเดิินทะเล
เป็็นเรืือยนต์์ขนาดบรรทุุกระหว่า่ ง 388 - 6,310 ทีีอียูี ู มีีเดทเวทตัันระหว่่าง 4,827 - 72,807 ตััน ใช้้ขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์สำหรัับ
สิินค้้าทั่่�วไปและตู้้�สำหรัับบรรจุุสิินค้้าที่่�ต้้องการการควบคุุมอุุณหภููมิิ (Reefer) ทางทะเลภายในภููมิิภาคและภููมิิภาคใกล้้เคีียง
ณ สิ้้�นปีี 2564 เรืือของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย 6 ลำ มีีภาระจำนองในการค้้ำประกัันเงิินกู้้�ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จำนวน 875 ล้้านบาท
ในปลายปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในสิงคโปร์ได้จัดให้มีการประเมินราคาเรือเดินทะเล โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ที่ดินและอาคาร

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเป็็นเจ้้าของอาคารสำนัักงาน 3 แห่่ง เพื่่�อใช้้เป็็นสำนัักงานดำเนิินงานในกรุุงเทพฯ ฮ่่องกง และ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยมีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของอาคารสำนัักงาน พร้้อมสิ่่�งปรัับปรุุงอาคาร รวม 351 ล้้านบาท
ที่ตั้งส�ำนักงานในกรุงเทพฯ อยู่ที่ เลขที่ 127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 มีพื้นที่ขนาด 1,059 ตารางเมตร ไม่มีภาระจ�ำนอง
ที่ตั้งส�ำนักงานในฮ่องกงอยู่ที่ เลขที่ 9 ถนน Des Voeux West ชั้น 11 มีพื้นที่ขนาด 6,884 ตารางฟุต มีภาระจ�ำนอง
ที่ตั้งส�ำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ที่ เลขที่18 ถนน Xi Zang Middle ชั้น 26 อาคาร Harbour Ring เขต
Huangpu เซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ขนาด 1,269 ตารางเมตร มีภาระจ�ำนอง
นโยบายการลงทุน
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมจ�ำนวน 15 บริษัท และลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวของที่ด�ำเนินงานใน
ประเทศไทยอีก 4 บริษัท
นโยบายในการลงทุนของบริษัทจะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งทางทะเลเป็นหลัก
การประเมินทรัพย์สิน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาเรือเดินทะเล โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

งานที่่�ยัังไม่่ ได้้ส่่งมอบ
ไม่่มีี
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การประกอบธุรกิจ
อาร์ ซี แอล เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย
ก่อตั้งในปี 2523 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่
ปี 2531 กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจในสายธุรกิจหลักสามประเภท ได้แก่ (1) Shipper Owned Container (SOC) หรือตู้สินค้าของ
เรือเดินสมุทรข้ามทวีป (2) Carrier Owned Container (COC) หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ ที่ให้บริการภายในภูมิภาค และ (3)
การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิม่ ในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายการให้บริการทีค่ รอบคลุมภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ปัจจุบันกลุ่มฯ เป็นเจ้าของและประกอบการเดินเรือคอนเทนเนอร์ 49 ล�ำ โดยมีขนาดระวางเรือระหว่าง 380 ทีอียู ถึง
8,500 ทีอียู ซึ่งเป็นขนาดระวางเรือที่เหมาะกับการให้บริการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลในระดับภูมิภาค ในปี 2564 กลุ่มฯ
เป็นเจ้าของและให้บริการตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉลี่ยประมาณ 94,439 ทีอียู เพื่อให้บริการในสายธุรกิจ COC และมีเครือข่าย
ส�ำนักงาน 75 แห่ง ทั่วภูมิภาค ทั้งที่เป็นส�ำนักงานของกลุ่มฯ เอง และส�ำนักงานตัวแทน เพื่อให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า
กลุม่ ฯ เป็นทีย่ อมรับจากลูกค้าและผูป้ ระกอบการทัว่ ไปในอุตสาหกรรม ในฐานะผูป้ ระกอบการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์ทาง
ทะเลชั้นแนวหน้า ทั้งในสายธุรกิจ SOC และในสายธุรกิจ COC

ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจประเภท SOC ให้บริการขนส่งในเส้นทางระหว่างเมืองท่าหลักที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้ากับเมืองท่าย่อย
ทั้งต้นทางและปลายทางที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ในธุรกิจประเภท SOC นั้น กลุ่มฯ จัดการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ลูกค้า
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์ ลูกค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ สายการเดินเรือหลัก หรือ mainline operator ที่ท�ำหน้าที่ขนส่งสินค้าระหว่างทวีป
ผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีเรือเป็นของตนเอง หรือ NVOCC ผู้ประกอบการขนส่งถังบรรจุเคมีภัณฑ์ (ISO tank) และเจ้าของ
ตู้สินค้า โดยกลุ่มฯ เป็นผู้ขนส่งตู้สินค้าเหล่านี้ระหว่างท่าเรือในเมืองท่าต่างๆ ในภูมิภาค
ส�ำหรับ mainline operator จ�ำเป็นต้องมีผู้ประกอบการกองเรือฟีดเดอร์ที่ช่วยให้บริการขนส่งตู้สินค้า โดยรับตู้สินค้า
จากเมืองท่าใกล้เคียงมาส่งทีเ่ รือใหญ่ และในขณะเดียวกันก็รบั ตูส้ นิ ค้าจากเรือใหญ่กลับไปส่งยังเมืองท่าเล็กๆ เหล่านัน้ การที่
mainline operator นิยมใช้เรือเดินสมุทรทีม่ รี ะวางขนาดใหญ่ขนึ้ ในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางการค้าระหว่างซีกโลก
ตะวันออกและตะวันตก การขนถ่ายสินค้าโดยกองเรือฟีดเดอร์จากเมืองท่าในละแวกใกล้เคียงสู่เรือใหญ่ให้เต็มล�ำเรือได้อย่าง
รวดเร็วและใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ อยู่หน้าท่าเรือมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ การที่กลุ่มฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภท mainline operator โดยเสนอบริการที่มี
ความถี่เที่ยวการเดินเรือสูงเพื่อรับส่งสินค้าระหว่าง “เมืองท่าหลัก” และ “ท่าเรืออื่นๆ” ในภูมิภาค จึงถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
ของกลุม่ ฯ ในธุรกิจประเภท SOC ในปัจจุบนั กลุม่ ฯ ให้บริการขนส่งสินค้าแบบฟีดเดอร์แก่หลายเมืองท่าหลักในภูมภิ าคเอเชีย
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ด�ำเนินธุรกิจประเภท COC โดยให้บริการตู้คอนเทนเนอร์กว่า 94,439 ทีอียู แก่ผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออก
สินค้าโดยตรง ในเส้นทางเดินเรือทีก่ ลุม่ ฯ ด�ำเนินงานอยู่ นับจากช่วงต้นทศวรรษทีแ่ ล้ว ธุรกิจประเภท COC เติบโตอย่างมัน่ คง
ในสัดส่วนที่สูงเป็นเวลาต่อเนื่องมาหลายปี
สายงานการให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สายงานนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เป็นธุรกิจที่ให้บริการตั้งแต่การด�ำเนินพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าภายในประเทศไปสู่การรับจัดการด้านโลจิสติคส์ ซึ่งรวมถึง
การบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ตลอดจนการจัดการและบริหารโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ใน
ประเทศต่างๆ กลุ่มฯ ออกแบบธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการใน
การขนส่งสินค้าอย่างครบวงจร
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ยอดขนส่งตู้สินค้า

ปี 2564 ปริมาณขนส่งตู้สินค้าส�ำหรับธุรกิจของ COC และ SOC เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และ 4.8 ตามล�ำดับ ยอดขนส่ง
รวมของ RCL เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และมีอัตราการใช้ก�ำลังบรรทุกที่ร้อยละ 155
ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท COC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)
ประเภท SOC (ทีอียู)
เพิ่มขึ้น (%)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

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%

2,200,308
7.5%
1,346,125
9.3%
854,183
4.8%

ปริมาณขนส่งตู้สินค้ารวม

Million TEUs

Total Lifting

2.25
2.20
2.15
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
1.85
1.80 1.90
1.75
2559

2.20

2.18
2.11

2561

2.05

2562

2563

2564

การขนส่งตู้สินค้าจ�ำแนกตามแหล่ง

ส�ำหรับธุรกิจประเภท SOC การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองท่าหลักของภูมภิ าค ยังคงกระจุกตัวอยูแ่ ถบเมืองท่าศูนย์กลาง
อันได้แก่ สิงคโปร์ โดยกองเรือฟีดเดอร์ท�ำการขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าใกล้เคียงสู่เมืองท่าศูนย์กลางเหล่านี้ นอกจากนี้
กลุ่มฯ ยังขนส่งตู้สินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ทั่วทั้งสี่ภูมิภาคในเครือข่ายการให้บริการ ตามแผนภูมิต่อไปนี้
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1) แสดงปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้าของธุุรกิิจประเภท SOC แยกตามเมืืองท่่าต้้นทาง
SOC Volume Composition (Figure 1)
China Myanmar
India
UAE
Cambodia
Philippines
Indonesia

Hong Kong

Singapore

(Figure 1)

Vitenam
Thailand

Malaysia

สำหรัับธุุรกิิจประเภท COC ประเทศที่่�มีีปริิมาณสิินค้้าส่่งออกสููงสุุด 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ จีีน ไทย และอิินเดีีย มีีปริิมาณ
รวมกัันร้้อยละ 68 ของปริิมาณขนส่่งทั้้�งหมด ตามแผนภููมิิด้้านล่่าง (Figure 2)
SOC Volume Composition
Taiwan
UAE
Hong Kong
Singapore

Philippines
Korea Cambodia

Myanmar

Indonesia
China

Malaysia
Vitenam

(Figure 2)

India
Thailand
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กำำ�ลัังบรรทุุก เครืือข่่ายการให้้บริิการ และการจััดสรรกำำ�ลัังลำำ�เลีียงของกองเรืือ

ในปี 2564 กลุม่ ฯ มีกองเรือขนส่งตูส้ นิ ค้าประจ�ำการ 49 ล�ำ ในจ�ำนวนเรือทัง้ 49 ล�ำนัน้ กลุม่ ฯ เป็นเจ้าของ 41 ล�ำ ส่วนอีก
8 ล�ำเป็นเรือที่กลุ่มฯ ท�ำสัญญาเช่า โดยมีระยะเวลาของสัญญาต่างกันออกไป
ในปี 2564 กลุ่มฯ ยังคงระมัดระวังในการเสริมระวางโดยใช้กลยุทธ์การบริหารก�ำลังล�ำเลียงโดยใช้เรือที่บริษัทฯ เป็น
เจ้าของและการท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบรรทุก ความยืดหยุ่นนี้ท�ำให้กลุ่มฯ ได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน
ต่อหน่วยและยังคงตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มช่องทางธุรกิจได้
อัตราการใช้ก�ำลังบรรทุก (Utilization) ของกลุ่มฯ โดยเฉลี่ยในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 155 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็น
ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของจ�ำนวน COC และจ�ำนวน SOC
2564
กองเรือ (ก�ำลังบรรทุก)

Owned
Chartered in
Chartered out
Space Purchase
Number of Vessels Operating

2563

จ�ำนวนเรือ

ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

ร้อยละ

จ�ำนวนเรือ

ก�ำลังบรรทุก
(ทีอียู)

ร้อยละ

31
8
10

53,835
25,190
13,854
1,560
94,439

57
27
15
2
100

19
9
15

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

31
35
29
5
100

49

43

กลุ่มฯ จัดสรรก�ำลังล�ำเลียงทั้งภายในและระหว่างสี่ภาคบริการ และบริหารก�ำลังล�ำเลียงให้มีความคล่องตัว โดยการท�ำ
สัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมก�ำลังบ้าง ซื้อระวางบ้าง รวมทั้งการจัดสรรเรือขนาดต่างๆ ในแต่ละเส้นทางและปรับการให้
บริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
Capacity Utilization
160%
140%
120%
100%
80% 119
60%
40%
20%
0%
2559

124

126

134

2561

2562

2563

155

2564

เส้นทางเดินเรือของกลุ่มฯ มีเครือข่ายการให้บริการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าหลักจากประเทศต่างๆ ในระหว่างภูมิภาค
เอเชียเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง
นอกจากนี้ กลุม่ ฯ ยังให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางรองภายในและระหว่างภูมภิ าคเหล่านีเ้ พือ่ เสริมเส้นทางหลัก ทัง้ นี้
กลุ่มฯ ให้บริการทั้งสิ้นรวม 25 เส้นทาง ทั้งเส้นทางของกลุ่มฯ เอง และเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร รวมทั้ง
การแลกระวางระหว่างกัน
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เส้นทางเดินเรือหลักและความถี่ของการให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
No.

Type of
Vessel

Operator

Vessel Name Vessel
Code

1

Rcl Own
Vsl.

RCL

AKA BHUM

2

Rcl Own
Vsl.

RCL

ATI BHUM

3

Rcl Own
Vsl.

RCL

BHUDTHI
BHUM

4

RCL

5

Rcl Own
Vsl.
Rcl Own
Vsl.

RCL

6

Rcl Own
Vsl.

RCL

7

Rcl Own
Vsl.

RCL

8

Rcl Own
Vsl.

RCL

9

Rcl Own
Vsl.

RCL

Own
10 RclVsl.

RCL

Own
11 RclVsl.

RCL

Own
12 RclVsl.

RCL

Own
13 RclVsl.

RCL

Trading Routes

Service

Pusan-Qingdao-ShanghaiShekou-SingaporeAKB Portklang(Wp)-ChennaiRFM3
Visakhapatnam-Portklang(Wp)Singapore-Pusan
Singapore-Pasir GudangATB Singapore-PalembangRPE2
Singapore
Tianjin Xingang-PusanShanghai-Xiamen-Hong
Kong(HIT)-Shekou-SingaporeBTB Colombo-Nhava ShevaRKI10
Pipavav-Portklang(Wp)Singapore-Hong
Kong(HIT)-Tianjin Xingang

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

N/A

N/A

42

N/A

N/A

7

N/A

N/A

49

DANU BHUM DNB Singapore-Songkhla-Singapore RSE

N/A

N/A

7

GANTA BHUM GTB Ningbo-Nansha-Shekou-Jebel
Ali-Dammam-Ningbo
Bangkok(PAT)-Bangkok(TST)ITHA BHUM IHB Laemchabang-Vietnam(CLI)Wenzhou-Ningbo-ShanghaiLaemchabang-Bangkok(PAT)
Bangkok(TST)-LaemchabangJARU BHUM JRB Vietnam(HPH)-NanshaShekou-LaemchabangBangkok(TST)
Bangkok (PAT)-Bangkok (TST)JITRA BHUM JTB Laemchabang-Vietnam(CLI)Wenzhou-Ningbo-ShanghaiLaemchabang-Bangkok (PAT)
Bangkok(PAT)-LaemchabangKAMA BHUM KMB Ningbo-Shanghai-ShekouSihanoukville-Bangkok(PAT)
Songkhla-Hong Kong(HIT)KITI BHUM KTB Xiamen-Keelung-TaichungHong Kong(HIT)-SihanoukvilleSongkhla
Songkhla-Haiphong-Hong
LILA BHUM LLB Kong(HIT)-Xiamen-KeelungTaichung-Hong Kong(HIT)Sihanoukville-Songkhla
METHI BHUM MEB Singapore-Haiphong-ShanghaiVietnam(CLI)-Portklang(Wp)
Bangkok(TST)-LaemchabangMAKHA BHUM MKB Vietnam(HPH)-NanshaShekou-LaemchabangBangkok(TST)

RCG

N/A

N/A

42

RBC13

N/A

N/A

21

RBH9

N/A

N/A

14

RBC13

NA

NA

21

RBC2

N/A

N/A

21

RSK7

NA

NA

21

RSK8

NA

NA

21

ROP

NA

NA

21

RBH9

NA

NA

14
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No.

Type of
Vessel

Operator

Vessel Name Vessel
Code

Own
14 RclVsl.

RCL

MATHU BHUM MTB

Own
15 RclVsl.
Own
16 RclVsl.

RCL

NANTA BHUM NTB

RCL

NAWATA
BHUM

NWB

Own
17 RclVsl.

RCL

ORA BHUM

ORB

Own
18 RclVsl.
Own
19 RclVsl.

RCL

PANJA BHUM PJB

RCL

PIRA BHUM

Own
20 RclVsl.

RCL

Charter
Vsl. In

RCL

Own
22 RclVsl.

RCL

Own
23 RclVsl.

RCL

Own
24 RclVsl.
Own
25 RclVsl.

RCL

SUPA BHUM SPB

RCL

THANA BHUM TNB

Own
26 RclVsl.

RCL

URU BHUM

URB

Own
27 RclVsl.

RCL

VIRA BHUM

VRB

Own
28 RclVsl.

RCL

WANA BHUM WNB

21

PRB

RACHA BHUM RCB
RATANA
THIDA

RTD

RATHA BHUM RTB
SATTHA
BHUM

STB

Trading Routes

Portklang(Wp)-SingaporeBangkok(PAT)-SingaporePortklang(Wp)-BelawanPortklang(Wp)
Portklang(Wp)-KolkataPortklang(Wp)
Singapore-SihanoukvilleSingapore
Songkhla-Haiphong-Hong
Kong(HIT)-Xiamen-KeelungTaichung-Hong Kong(HIT)Sihanoukville-Songkhla
Portklang(Wp)-YangonPortklang(Wp)
Singapore-Cebu-Cagayan de
Oro-Singapore
Dalian-Tianjin XingangQingdao-Ningbo-SingaporePortklang(Wp&Np)-ShekouInchon-Dalian
Nansha-ShekouLaemchabang-Bangkok (PAT)Laemchabang-Nansha
Singapore-Cebu-Cagayan de
Oro-Bintulu-Singapore
Nansha-ShekouSingapore-Portklang(Wp)Portklang(Np)-Nhava
Sheva-Mundra-Portklang(Wp)Haiphong-Nansha
Singapore-Portklang(Wp)Penang-Singapore
Portklang(Wp)-Vietnam(CLI)Portklang(Wp)
Nansha-ShekouSingapore-Portklang(Wp)Portklang(Np)-Nhava
Sheva-Mundra-Portklang(Wp)Haiphong-Nansha
Nansha-ShekouSingapore-Portklang(Wp)Portklang(Np)-Nhava
Sheva-Mundra-Portklang(Wp)Haiphong-Nansha
Nansha-ShekouSingapore-Portklang(Wp)Portklang(Np)-Nhava
Sheva-Mundra-Portklang(Wp)Haiphong-Nansha

Service

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

RTB2

NA

NA

14

RCH8

NA

NA

14

RCX2

NA

NA

7

RSK8

NA

NA

21

RSY6

NA

NA

9

RSP6

NA

NA

14

RCM1

NA

NA

28

RBS

NA

NA

14

RSP6

NA

NA

14

RWA1

NA

NA

35

RMS13

NA

NA

7

RHS03

NA

NA

7

RWA1

NA

NA

35

RWA1

NA

NA

35

RWA1

NA

NA

35
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No.

Type of
Vessel

Operator

Vessel Name Vessel
Code

Own
29 RclVsl.

RCL

WHUTTHI
BHUM

Own
30 RclVsl.

RCL

XETHA BHUM

Own
31 RclVsl.

RCL

XUTRA BHUM

32

Charter
Vsl. In

RCL

YANTRA
BHUM

33

Charter
Vsl. In

RCL

AS
CARINTHIA

34

Charter
Vsl. In

RCL

CHANA BHUM

35

Charter
Vsl. In

RCL

CHARLESTON

36

Charter
Vsl. In

RCL

LUCKY
MERRY

37

Charter
Vsl. In

RCL

MIAMI
TRADER

38

Charter
Vsl. In

RCL

VERMONT
TRADER

39

Charter Cosco INTRA BHUM
Vsl.Out
Charter Cosco INTRA BHUM
Vsl.Out
Charter Sinotrans ISARA BHUM
Vsl.Out
New
Charter Golden
Sea KHUNA BHUM
Vsl.Out Shipping

40
41
42

Charter
Vsl.Out

43

Charter
Vsl.Out

Trading Routes

Jebel Ali-Karachi-SingaporeWTB Laemchabang-Hong
Kong(HIT)-Shekou-Nansha
XTB Portklang(Wp)-KolkataParadip-Portklang(Wp)
Tianjin Xingang-DalianQingdao-Hongkong-ShekouXUB Vietnam(CLI)-HongkongShekou-Incheon-Tianjin
Xingang
YTB Singapore-Vietnam(CLI)Singapore
Laemchabang-SingaporeASC Jakarta-SingaporeLaemchabang
CNB Portklang(Wp)-KolkataPortklang(Wp)
Qingdao-Pusan-ShanghaiNingbo-Xiamen-Da Chan
CLN Bay-Portklang(Wp)-Khor
Al Fakkan-Jebel Ali-SoharPortklang(Wp)-Qingdao
Bangkok (PAT)-Bangkok(TST)LMR Laemchabang-Vietnam(CLI)Wenzhou-Ningbo-ShanghaiLaemchabang-Bangkok(PAT)
Laemchabang-Vietnam(CMT)MII Mamila(Np)-Qingdao-PusanShanghai-Laemchabang
Laemchabang-SingaporeVMT Portklang(Wp)-KattupalliChennai-Portklang(Wp)Singapore-Laemchabang
ITB Shanghai-Nagoya-Shanghai

ITB Shanghai-Osaka-KobeShanghai
ISB Lianyungang-Qingdao-NagoyaLianyungang
Xiao Chan Tan-PortklangKNB Chittagong-Singapore-Xiao
Chan Tan
TS lines LALIT BHUM LTB Bangkok-Laemchabang-Hong
Kong-Shanghai
China(CN0NW/NICT)-Hong
TS lines MITRA BHUM MIB Kong-Shekou-LaemchabangBangkok(PAT)-LaemchabangChina(CN0NW/NICT)

Service

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

ROP

NA

NA

27

RCH8

NA

NA

14

RNV

NA

NA

21

RHS8

NA

NA

7

RTI02

N/A

N/A

14

RCH8

NA

N/A

14

RIM10

N/A

N/A

49

RBC13

N/A

NA

21

RLM2

N/A

NA

28

RMB7

N/A

NA

28

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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No.

44

45

46
47
48

Type of
Vessel

Operator

Vessel Name Vessel
Code

Trading Routes

Sea
Portklang(Wp)-KolkataCharter Consortium
Vsl.Out Pte. Ltd MTT SENARI SNR Portklang(Wp)
Hong Kong-ShekouCharter TS Lines NITHI BHUM NIB China(CN0NW)-Osaka-KobeYokohama-Tokyo-KeelungVsl.Out
Taichung-Kaohsiung-Hong
Kong
China(CN0NW/NICT)-Hong
Charter TS lines OTANA BHUM OTB Kong-Shekou-LaemchabangBangkok(PAT)-LaemchabangVsl.Out
China(CN0NW/NICT)
Charter TS lines SIRI BHUM SRB Shanghai-Osaka-KobeShanghai-Yokohama-TokyoVsl.Out
Shanghai
New
Ali-Qasim-Karachi-Jebel
Charter Golden
Sea TEERA BHUM TRB Jebel
Ali-Sharjah-Khalifa-Jebel Ali
Vsl.Out Shipping

Service

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

RCH8

N/A

NA

16

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

สภาวะอุตสาหกรรม
ในปีี 2564 โลกยัังคงต่่อสู้้�กัับความไม่่แน่่นอนที่่�เกิิดจากโควิิด-19 โดยรััฐบาลกำหนดให้้มีีการล็็อกดาวน์์เพื่่�อควบคุุม
การแพร่่กระจายของไวรััสซึ่่�งส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมทั่่�วเอเชีีย นำไปสู่่�การหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่
อุุปทาน มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจที่่�กระตุ้้�นรายได้้ของผู้้�บริิโภคและเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการซื้้�อของผู้้�บริิโภคนำไปสู่่�การ
ฟื้้�นตััวของกิิจกรรมทางการค้้า ในช่่วงเวลาเดีียวกััน ความต้้องการที่่�ไม่่สม่่ำเสมอนำไปสู่่�ความแออััดของท่่าเรืือ โดยอััตราค่่า
ระวางสิินค้้าพุ่่�งสููงขึ้้�น RCL ยัังได้้รัับผลประโยชน์์จากกระแสการค้้าโลก อััตราค่่าระวางสิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และผลกำไรที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในปีี 2564 และหากยัังไม่่มีีความชััดเจนของการบรรเทาความแออััดลง คาดว่่าอััตราค่่าระวางสิินค้้าจะยัังคงสููงในไตรมาสที่่� 1
และ 2 ของปีี 2565
การฟื้นตัวของการค้ายังด�ำเนินอยู่แต่มีอัตราการเติบโตในระดับปานกลางในปี 2565 แนวโน้มการค้าภายในเอเชียยังคง
สดใสในปี 2565 โดยข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งจะ
ช่วยผลักดันการฟืน้ ตัวเศรษฐกิจอาเซียนและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับบริษทั ฯ
เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างเครือข่ายบริการให้แข็งแกร่งขึ้น
The China Containerized Freight Index (CCFI) แสดงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,542 จุด ในปี 2564 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 975 จุด
ในปี 2563 โดยในช่วงปลายปี 2563 และในปี 2564 อัตราค่าระวางสินค้าท�ำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะเส้นทาง
จากจีนไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยอัตราค่าระวางสินค้าได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่สูงในสหรัฐฯ และยุโรป อีกทั้ง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้เกิดความแออัดของท่าเรือและท�ำให้การหมุนเวียนของตู้คอนเทนเนอร์ช้าลง
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Source: Shanghai Shipping Exchange

ความต้้องการขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์เพิ่่�มขึ้้�นในช่่วงครึ่่ง� หลัังของปีี 2563 และมีีกำลัังการผลิิตแซงหน้้า ในปีี 2564 ผลกระทบ
โดยรวมของโควิิด-19 ที่่�มีต่ี อ่ การค้้าโลกและเศรษฐกิิจโลกขึ้้�นอยู่่�กัับระยะเวลาความรุุนแรงและการกระจายของโรคระบาดอย่่าง
ไม่่สม่่ำเสมอ และความรุุนแรงของแต่่ละประเทศ อุุปสงค์์และอุุปทานของตลาดอาจจะกลัับมาสมดุุลอีีกครั้้�งหลัังจากความ
ต้้องการของผู้้�บริิโภคลดลงในปีี 2565 และปััญหาคอขวดจะผ่่อนคลายลงการเปลี่่�ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้
การกำจััดคาร์์บอนในสายการเดิินเรืือ และความไม่่สมดุุลย์์ในเรื่่�องของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำเนิินงาน จะได้้รัับการจััดการ
เป็็นลำดัับต่่อไป
ณ 31 ธัันวาคม 2564 ปริิมาณเรืือในโลกมีีทั้้�งสิ้้�น 5,516 ลำ เพิ่่�มขึ้้�นเล็็กน้้อยจาก 5,377 ลำ ในปีี 2563 อััตราการเติิบโต
มาจากการมีีจำนวนเรืือขนาดใหญ่่ขึ้้�น และจำนวนทีีอีียููที่่�ถููกทิ้้�งลดลง ขณะเดีียวกัันกำลัังบรรทุุกรวมเพิ่่�มขึ้้�นจากจำนวน
23.9 ล้้านทีีอีียูู ณ สิ้้�นปีี 2563 เป็็น 25 ล้้านทีีอีียูู ณ สิ้้�นปีี 2564 ปริิมาณตู้้�สิินค้้าเปล่่าลดลงอย่่างมีีนััยยะจาก 1,454,343
ทีอียู ในปี 2563 เป็น 197,725 ทีอียู ในปี 2564 ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและความแออัดของท่าเรือน�ำไปสู่อัตรา
ค่าระวางสินค้าที่สูงเป็นพิเศษ ประกอบกับผู้ให้บริการน�ำเรือที่มีอยู่ทั้งหมดออกสู่ตลาด ส่งผลให้กองเรือที่ไม่ได้ใช้งานลดลง
ภาพรวมของก�ำลังบรรทุกกองเรือในขนาดต่างๆ ในสภาวะตลาดโลก เป็นดังนี้
In Service 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

146 3,044,783
60
985,459
269 3,712,857
191 2,083,355
478 4,235,748
438 2,731,759
624 2,827,711
262
909,238
756 1,927,192
644 1,115,334
711
816,823
773
571,638
164
53,044
5,516 25,014,941
5,505 24,983,462
4.5%

Source: Alphaliner, Monthly Monitoring Dec’21

End 2022
No.

TEU

156 3,284,899
73 1,184,813
281 3,882,017
206 2,262,185
478 4,235,748
439 2,737,773
631 2,860,009
272
940,303
789 2,007,204
697 1,214,088
728
834,930
774
572,308
167
53,994
5,691 26,070,271
5,660 26,008,792
4.1%

End 2023
No.

TEU

185
98
327
207
478
474
640
306
831
740
750
774
168
5,978
5,822

3,973,559
1,576,793
4,537,505
2,274,045
4,235,748
2,958,395
2,901,535
1,046,601
2,111,354
1,292,760
860,028
572,308
54,114
28,394,745
28,033,266
7.8%

%TEU
Growth
2021-2022

%TEU
Growth
2022-2023

7.9%
20.2%
4.6%
8.6%
0.0%
0.2%
1.1%
3.4%
4.2%
8.9%
2.2%
0.1%
1.8%
4.2%
4.1%

21.0%
33.1%
16.9%
0.5%
0.0%
8.1%
1.5%
11.3%
5.2%
6.5%
3.0%
0.0%
0.2%
8.9%
7.8%
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แนวโน้้มของธุุรกิิจขนส่่งตู้้�สิินค้้าทางทะเล
The International Monetary Fund (IMF) ได้ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2565 มีการคาดการณ์การเติบโต
ในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง อยู่ท่ีร้อยละ 5.9 การเติบโตดังกล่าวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
ส่วนประเทศที่ศักยภาพมากยังคงเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินดีย และประเทศแถบภูมิภาค Intra-Asean ด้วยอัตราการ
เติบโตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตทั่วโลก
การหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานของโลก อาจเริ่่�มเป็็นปกติิในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2565 โดยความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ที่่�ลดลง การฟื้้�นคืืนของระดัับสิินค้้าคงคลัังที่่�ดีี และความสามารถในการจััดส่่งที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
Projections
GDP Growth *

2563

2564

2565

2566

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

-3.1
-3.4
-6.3
-2.1
2.3
-7.3
-3.4
-1.3

5.9
6.0
5.0
6.4
8.0
9.5
2.9
6.5

4.9
5.2
4.3
5.1
5.6
8.5
5.8
4.2

3.6
2.2
2.0
4.6
5.3
6.6
6.0

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสำ�หรับปริมาณการส่งออกและนำ�เข้า (สินค้าและบริการ)
ที่มา: World Economic Outlook 2021, IMF; Clarksons Container Intelligence เดือนธันวาคม 2564
*ตัวเลขแสดงอัตราเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
#ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม

ในฝัง่ ของอุปทาน คาดการณ์วา่ ในปี 2565 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 โดยมีกำ� ลังบรรทุก 0.95 ล้าน ทีอยี ขู องก�ำลังบรรทุกทัง้ หมด
อัตราการเติบโตของก�ำลังบรรทุกหลักในปี 2565 คาดการณ์วา่ จะสามารถรองรับการให้บริการในเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก
ต่อเนื่องไปยังเอเชียถึงยุโรป/อเมริกา ด้วยการบริการแบบวิ่งตรง ก�ำลังบรรทุกในเส้นทางการค้าภูมิภาค Intra-Asia จะโตขึ้น
ในปี 2565

โครงสร้างรายได้ ในปี 2564
รายได้หลักของกลุม่ ฯ มาจากค่าระวาง ทีม่ กี ารตัง้ ราคาเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และรับช�ำระเป็นเงินเหรียญสหรัฐ หรือ
ในสกุลเงินท้องถิ่นตามมูลค่าเทียบเท่า รายได้จากค่าระวางมาจากการประกอบการขนส่งในสายงานธุรกิจหลักสองประเภท
คือ SOC และ COC
รายได้จากกิจกรรมหลักทั้งสองประเภทอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสมดุลที่สร้างความมั่นใจว่า กลุ่มฯ ใช้ประโยชน์
สินทรัพย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ธุรกิจ COC พึ่งพาเศรษฐกิจภูมิภาค ธุรกิจ SOC อิงกระแสการค้าโลกจากปริมาณ
การขนส่งตู้สินค้าของสายการเดินเรือหลัก (MLOs) ที่ผูกอยู่กับการค้าระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตก
การควบรวมกิิจการอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งในอุุตสาหกรรมการขนส่่งสิินค้้าทั่่�วโลก กำลัังบรรทุุกส่่วนเกิินความต้้องการของตลาด
ซึ่่ง� มีีผลกระทบต่่ออััตราค่่าระวางในตลาดขนส่่งสิินค้้าทางทะเล ประกอบกัับต้้นทุุนน้้ำมัันที่่�ผันั ผวน ยัังคงเป็็นปััจจััยหลัักที่่�นำมา
พิิจารณาการบริิหารกลยุุทธ์์ของอุุตสาหกรรมการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล การ lockdowns จากสถานการณ์์ COVID-19 และ
ผลกระทบที่่�ตามมา ยัังคงเป็็นเรื่่�องความท้้าทายผู้้�ประกอบการธุุรกิิจขนส่่งตู้้�ทางทะเลในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมฯ และกลุ่่�มฯ ในปีี
2565 โดยกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มฯ ยัังคงมุ่่�งไปที่่�การให้้บริิการอย่่างเหมาะสม การลดต้้นทุุน และการคััดสรรสิินค้้าในการขนส่่ง
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รายได้้แบ่่งตามลัักษณะการให้้บริิการ
ในปีี 2564 ปริิมาณขนส่่งตู้้�สิินค้้าสำหรัับธุุรกิิจของ COC คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 61 ของปริิมาณการขนส่่งตู้้�สิินค้้า
โดยรวมของกลุ่มฯ โดยมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของรายได้จากการเดินเรือ ส�ำหรับธุรกิจของ SOC มีปริมาณขนส่ง
ตู้สินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของปริมาณการขนส่งตู้สินค้าโดยรวมของกลุม่ ฯ โดยมีสดั ส่วนของรายได้คิดเป็นร้อยละ 18
ของรายได้จากการเดินเรือ

โครงสร้้างรายได้้แบ่่งตามภููมิิศาสตร์์
รายได้จากการขนส่ง
ทางทะเล

Thailand
Singapore
Hong Kong
(รายการตัดบัญชี)
รวมรายได้จากการขนส่งทางทะเล

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561*

ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

2,476 6.52 1,460 8.49 1,376 8.32 1,189 6.92 992 8.82
39,492 103.96 17,890 104.04 17,157 103.79 17,394 101.24 11,349 100.86
92 0.26
45 0.26
55 0.33
71 0.41
81 0.72
-4,081 -10.74 -2,200 -12.79 -2,057 -12.44 -1,472 -8.57 -1,170 -10.40
37,979 100 17,195 100 16,531 100 17,182 100 11,252 100

*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปีี 2561*

ปี 2560

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
Regional Container Lines Public
2,114
1,319
1,216
1,017
835
Company Limited
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในสิงคโปร์ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
85.9
53.3
54.6
54.1
49.6
Regional Container Lines Pte. Ltd.
1,139.0
512.7
493.7
481.9
283.6
RCL Feeder Pte. Ltd.
บริษัทย่อยที่ด�ำเนินงานในฮ่องกง
ยญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง ล้านเหรียญฮ่องกง
Regional Container Lines (H.K.) ล้านเหรี24.1
11.1
13.9
17.2
18.5
Limited
*ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

การให้บริการโลจิสติคส์
แผนกโลจิสติกส์มีหน้าที่ให้บริการการเดินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออก บริการขนส่งทางบก บริการคลังสินค้า
เพื่อการจัดเก็บและกระจายสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้ทั้งผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า
ห่วงโซ่อปุ ทานทัว่ โลกได้รับผลกระทบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงพันธมิตรทางธุรกจิ หลายรายของแผนก
โลจิสติกส์ ผู้ผลิตต่างหนักใจกับปัญหาการขาดแคลนพื้นที่บนเรือ การที่เรือไม่เทียบท่าตามก�ำหนดเวลา และร้ายไปกว่านั้น
การยกเลิกการเทียบท่าของสายเรือทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ผลิตยังถูกซ�้ำเติมด้วยการแย่งชิงตู้สินค้า ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวและ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานของตนจากปกติทใี่ ช้การจัดการสินค้าคงคลังแบบ just-in-time เป็นแบบ just-in-case แทน แผนกโลจิสตกส
ิ ์
จึงได้รับอานิสงส์โดยมีรายได้ส่วนหนึง่ มาจากความต้องการคลังสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดทัง้ ปีทงั้ ในส่วนของการน�ำเขา้ และส่งออก

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

28 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ในปีนแี้ ผนกโลจิสติกส์มรี ายได้จากการขายทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญมาจากหลายปัจจัย ขณะทีก่ ลุม่ ประเทศในเอเชีย
ยังคงเป็นกลุ่มที่แผนกให้บริการด้านการส่งออกเป็นหลัก แผนกโลจิสติกส์ได้ขยายเส้นทางการให้บริการครอบคลุมไปยังทวีป
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึง่ สร้างรายได้และส่วนต่างต่อตูส้ นิ ค้าสูงกว่าที่ได้รบั จากที่ได้รบั ในเอเชีย นอกจากนีย้ งั เป็นผลกระทบ
ที่กระเพื่อมเป็นระลอกต่อเนื่องมาจากอัตราค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้นราว 3-4 เท่าจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
นอกจากนี้แล้ว แผนกได้เริ่มให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบสู่ตลาด โดยรวมการขนส่งสินค้าทางทะเลและ
การขนส่งทางรางเข้าด้วยกันในการขนส่งหนึ่งครั้ง เส้นทางน�ำร่องเริ่มจากสงขลา ประเทศไทย ไปเทียนจิน ประเทศจีน
ทางทะเล จากนั้นขนส่งสินค้าต่อเนื่องผ่านรถไฟ ไปถึงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ลูกค้าได้รับประโยชน์จากระยะเวลา
การขนส่งสินค้าสั้นลงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลเพียงอย่างเดียว ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ แผนกจะยังคงให้บริการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเช่นนี้ในตลาด แต่อาจไปยังเส้นทางให้บริการให้เอเชียกลางหรือต่อไปยังทวีปยุโรป
มองไปข้างหน้า ทางแผนกโลจิสติกส์ยังพัฒนาและเสนอบริการที่หลากหลายสู่ตลาด โดยบริการที่แผนกให้ความสนใจ
คือการขนส่งทางอากาศ แม้จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมการบินอยู่ในภาวะตกต�ำ่ แต่แผนกพิจารณาว่านีเ่ ป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการจัดตั้งการให้บริการในส่วนนี้เพื่อให้พร้อมรองรับกับวันข้างหน้าที่ธุรกิจเริ่มฟื้นตัว แผนกเชื่อว่าการมีส่วนให้บริการด้าน
การขนส่งทางอากาศจะช่วยส่งเสริมการบริการขนส่งทางทะเลทีด่ ำ� เนินการอยู่ ท�ำให้สามารถขยายฐานลูกค้าและให้บริการกับ
ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศจากผู้ให้บริการรายอื่นได้

สรุปพัฒนาการที่ส�ำคัญในรอบปี 2564
ทรััพยากรมนุุษย์์

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับทรััพย์์กรมนุุษย์์เปิิดเผยไว้้ในหััวข้้อ 7 โครงสร้้างการกำกัับดููเเลกิิจการเเละข้้อมููลสำคััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมาการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานเเละอื่่�นๆ
งานภููมิิภาค

ก) สำำ�นัักงานตามเขตภููมิิศาสตร์์
สำหรัับปีี 2564 มีีสำนัักงานจััดตั้้�งใหม่่ 6 แห่่งในตะวัันออกกลางและแอฟริิกาตะวัันออก ดัังนั้้�นจำนวนสำนัักงานทั้้�งหมด
ของบริิษััทจึึงเพ่ิิ�มเป็็น 75 แห่่ง
ข) การปรัับบริิการให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ธุุรกิิจ
ในปีี 2564 กลุ่่�มฯ ดำเนิินการด้้านการให้้บริิการในหลากรููปแบบและขยายเครืือข่่ายของเราให้้ตรงกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของตลาดเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับแนวโน้้มตลาดได้้เป็็นอย่่างดีี ทำให้้กลุ่่�มฯ ประสบความสำเร็็จในการบริิหารควบคุุมต้้นทุุนต่่างๆ
การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเครืือข่่ายการบริิการในภููมิิภาค Intra-Asia และการค้้าแถบอิินเดีียตะวัันออกและตะวัันตก และการค้้า
แถบตะวัันออกกลาง
เทคโนโลยีธุรกิจ

ปี 2564 เป็นอีกปีที่ท้าทาย ทั้งจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ และที่ส�ำคัญกว่านั้นคือจากการโจมตีทาง
ไซเบอร์ที่เกิดขึ้นและแพร่ไปในหลายบริษัท บริษัทฯ ตระหนักถึงเรื่องนี้และใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน/
ระบบเครือข่ายภายในเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้
หนึ่งในความท้าทายที่ส�ำคัญคือการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลและธุรกิจอื่นๆ
เป็นเหตุให้หลายบริษัทสูญเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐไปพร้อมกับการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เช่นเดียวกับปีที่แล้ว บริษัทฯ
ยังคงเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากไวรัสที่มาโจมตีในหลายรูปแบบ รวมถึง malware และ phishing e-mails เพื่อหลีกเลี่ยง
ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตาม
ข้อก�ำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
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อีีกหนึ่่�งความท้้าทายหลัักนั้้�นยัังเหมืือนกัับในปีี 2563 นั่่�นคืือวิิกฤติิ COVID-19 ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา วิิกฤตการณ์์ดััง
กล่่าวผลัักดัันให้้ให้้บริิษััทฯ ต่่างๆ ใช้้นโยบาย Work from Home (WFH) ทั่่�วทั้้�งภููมิิภาค และบริิษััทฯ ได้้พััฒนาโครงสร้้างพื้้�น
ฐานต่่างๆ เพื่่�อให้้สะดวกในการทำงานและรองรัับการใช้้ชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่ ด้้วยฟีีจเจอร์์ที่่�ควบคุุมให้้สามารถทำงานได้้อย่่าง
ปลอดภััย ในปีี 2564 บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นไปในส่่วนของการลููกค้้าที่่�ใช้้งานดิิจิิทััลเป็็นศููนย์์กลาง เนื่่�องจากขั้้�นตอนดำเนิินงานทาง
ทางธุุรกิิจเปลี่่�ยนแปลงไป และความต้้องการของลููกค้้ามีีความเป็็นดิิจิิทััลมากขึ้้�น และสิ่่�งนี้้�ยัังคงจะเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ต่่อเนื่่�องในปีี
2565 เช่่นกััน
ทางด้้านระบบ บริิษััทฯ เปิิดตััวระบบอีี-คอมเมิิร์์ชใหม่่ รวมถึึงพััฒนาระบบในส่่วนของการจองทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
ขั้้�นตอนในการขนส่่งสิินค้้าทางทะเลเพื่่�อให้้มีบี ริิการที่่�ดีแี ละรวดเร็็วยิ่่ง� ขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้เปิิดตััวฟัังก์์ชั่่น� ใหม่่ที่่เ� รีียกว่่า
“e-Quotation” ซึ่่�งช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถขอใบเสนอราคาผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ แบบอััตโนมััติิ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์เพื่่�อ
สร้้างพึึงพอใจลููกค้้า ตลอดปีีนี้้�บริิษััทฯ จะยัังคงแนะนำฟัังก์์ชั่่�นใหม่่ต่่างๆ ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง และ
เช่่นเดีียวกัับปีีที่่�ผ่่านมาอีีกประการคืือ การดำเนิินการปรัับปรุุงระบบอย่่างต่่อเนื่่�องโดยยัังตระหนัักถึึงต้้นทุุนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�
สามารถแข่่งขัันได้้ หลายโครงการเกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ายขายและควบคุุมต้้นทุุน เช่่น โครงการ Bill of lading project and Invoice
ออกแบบมา ให้้ออกเอกสารและใบเรีียกเก็็บเงิินอย่่างถููกต้้อง ทัันเวลา นอกจากนี้้� ฟัังก์์ชั่่�นใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Utilization ถููกนำ
มาใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนฝ่่ายหารายได้้ ให้้เห็็นภาพในส่่วนของการจััดสรรพื้้�นที่่�บนเรืือแต่่ละลำ รวมถึึงกำหนดเส้้นทางได้้ทัันท่่วงทีี
ชััดเจน เป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น บริิษัทั ฯ ไม่่เพีียงแต่่นำระบบไปใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการบริิการลููกค้้า แต่่ยังั มีีช่อ่ งทางรัับคำติิชมจาก
ลููกค้้าเพื่่�อปรัับปรุุงบริิการอีีกด้้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ (RPA) มาใช้ตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2564 นี้ ได้ปรับ
เปลี่ยนและแทนที่กระบวนการภายในจ�ำนวนมากด้วยระบบบ RPA ดังกล่าว
ในด้านข้อมูล บริษัทฯ ยังคงใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายส่วนงาน โดยใช้สนับสนุนทีมธุรกิจให้เข้าถึงและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นย�ำ ก่อนหน้านี้ ทีมดังกล่าวใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 นี้
ได้มีการน�ำเทคโนโลยีในส่วนนี้ไปเพื่อปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
ด้วยการบริการจัดการกองเรือมีความส�ำคัญมาก จึงมีการปรับปรุงบางเทคโนโลยีบางตัวในระบบจัดการเรือเพื่อให้
เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานของกองเรือมากขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น และยังควบคุมต้นทุนได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังน�ำ
นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ตาม IMO 2021
ท้ายสุด แผนในปี 2565 RCL IT จะยังคงปรับปรุงบริการที่หลากหลายในด้านอี-คอมเมิร์ซรวมถึงฟังก์ชั่นการท�ำงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเติบโตของ RCL เพื่อช่วยในการควบคุมต้นทุนอย่างจริงจัง
การจัดการบริหารกองเรือ

ในปีี 2564 แผนกจััดการกองเรืือ (RCL Shipmanagement Pte Ltd.) ได้้ดำเนิินการจััดการเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้� ได้้สำเร็็จและ
เป็็นไปตามกฎข้้อบัังคัับขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศ
ก) การลดการปล่่อยก๊๊าซซััลเฟอร์์ ในปีี 2564
การเปลี่่�ยนชนิิดและใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นไปตามกฎหมายกำหนด
เรือทุกล�ำได้ท�ำการเปลี่ยนชนิดและใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด (น�้ำมันที่มีส่วนผสมของก�ำมะถัน
ไม่่เกิิน 0.50% m/m) อนึ่่�งการปฏิิบััติิการตรวจสอบเรื่่�องการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงบนเรืือโดยหน่่วยงานของรััฐตามเมืืองท่่าต่่างๆ
ได้้ดำเนิินการมาตลอดปีี 2564 และจากผลการตรวจสอบพบว่่าเรืือของ RCL ทั้้�งหมดปฏิิบัติั ไิ ด้้ถูกู ต้้องตามข้้อบัังคัับทั้้�งกฎหมาย
ระหว่่างประเทศและกฎหมายเฉพาะของแต่่ละประเทศ
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ข) การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดก๊๊าซเสีียหรืือ EGCS/Scrubber
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ทำการติิดตั้้�งระบบทำความสะอาดก๊๊าซเสีียบนเรืือ 1 ลำ
ค) อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมและการจััดการน้ำำ��อัับเฉาและตะกอนของเรืือ
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดภายใต้้อนุุสัญั ญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมและการจััดการน้้ำอัับเฉาเรืือ ในปีี 2564
บริิษััทได้้ทำการติิดตั้้�งระบบบำบััดน้้ำอัับเฉาบนเรืือ 12 ลำ
ง) การจััดการเรื่่�องความปลอดภััยทางไซเบอร์์
การจััดการเรื่่อ� งความปลอดภััยทางไซเบอร์์ (รวมถึึงคู่่�มืือการปฏิิบัติั )ิ ได้้รับั การตรวจสอบและรัับรองจากหน่่วยงานที่่อ� อก
ใบประกาศนีียบััตรรัับรอง และได้้นำมาตรการมาปฏิิบััติิใช้้บนเรืือทุุกลำ
จ) การเปลี่่�ยนและส่่งลููกเรืือกลัับในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด 19
การเปลี่่ย� นและส่่งลููกเรืือกลัับเป็็นงานที่่ส� ำคััญมากในปีี 2564 ด้้วยเหตุุที่่ลู� กู เรืือทำงานบนเรืือนานกว่่าข้้อกำหนดในสััญญา
จ้้างงานเป็็นสิ่่�งที่่�ผิิดกฎหมายด้้านแรงงานทางทะเล บริิษััทยัังสามารถบริิหารจััดการเปลี่่�ยนลููกเรืือในสถานการณ์์ที่่�ท้้าทายนี้้�
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำหนดของรััฐเจ้้าของธงของเรืือและเมืืองท่่าต่่างๆ
ภารกิิจในปีี 2565

ก) ระบบบำำ�บััดน้ำำ��อัับเฉาเรืือ
จำนวนเรืือจะที่่�ทำการติิดตั้้�งระบบบำบััดน้้ำอัับเฉาเรืือ 15 ลำ
ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 5 ลำ บริิษััทจะทำการติิดตั้้�งในปีี 2566
ข) การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดก๊๊าซเสีียหรืือ EGCS/Scrubber
บริิษััทวางแผนที่่�จะทำการติิดตั้้�งระบบทำความสะอาดก๊๊าซเสีียบนเรืือ 1 ลำ
ค) พื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย การกระทำำ�อัันเป็็นโจรสลััดและการปล้้นเรืือในช่่องแคบมะละกา
แผนกจััดการกองเรืือจะประสานงานกัับนายเรืืออย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่�อใช้้มาตรการป้้องกัันการกระทำอัันเป็็นโจรสลััดในขณะที่่�
เรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ในตะวันออกกลางและในช่องแคบมะละกา
ง) ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ Carbon Intensity (ดััชนีีการเกิิดคาร์์บอนต่่อ GDP) ทางการขนส่่งทางเรืือระหว่่างประเทศ
จุุดประสงค์์ของข้้อบัังคัับต่่างๆ เหล่่านี้้�เพื่่�อลดค่่า Carbon Intensity จากการขนส่่งทางทะเลระหว่่างประเทศให้้เป็็นไป
ตามกลยุุทธ์์ขององค์์การทะเลระหว่่างประเทศ (IMO) ว่่าด้้วยการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากเรืือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวกที่ VI - IMO ได้ประกาศให้มาตรการทั้งทาง
ด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติการเพื่อลด Carbon Intensity จากเรือให้มีผลบังบังคับใช้แล้ว โดยน�ำมาตราการต่างๆ ที่เน้น
เป้าหมายทางกฎหมาย (Mandatory Goal-Based Measures) ซึ่งรวมถึง
• ค่่าดััชนีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของเรืือเก่่า (EEXI) โดยมีีผลบัังคัับใช้้โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การตรวจเรืือประจำปีี หรืือ
การตรวจเรืือเพื่่�ออกใบประกาศนีียบััตรใหม่่ที่่ว่� า่ ด้้วยข้้อบัังคัับการป้้องกัันมลพิิษทางอากาศจากเรืือ ซึ่่ง� จะเริ่่ม� ครั้้�งแรก
หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566
• หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566 บนเรืือต้้องมีีแผนการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่ไ� ด้้รับั การปรัับปรุุงและอนุุมัติั แิ ล้้ว
• หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566 การแบ่่งชั้้�นการปล่่อยคาร์์บอน Carbon Intensity Indicator (CII) จะมีีผลบัังคัับใช้้
การแก้้ไขข้้อบัังดัังคัับต่่างๆ ดัังกล่่าวจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565
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เรืือทุุกลำของ RCL ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับดัังกล่่าวและกำหนดที่่�จะได้้รัับ EEXI Technical File (ได้้รัับการอนุุมััติิและ
มีีใบประกาศนีียบััตรรัับรอง) ก่่อนวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565

แผนงานในอนาคต
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างไม่สม�่ำเสมอคาดว่าจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปสู่ระดับก่อนโควิด-19ในปี 2565 และ
อุปทานก�ำลังการขนส่งและความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไปในสภาวะที่สมดุลโดยเฉพาะการค้าแบบระยะทางไกล ปัจจัย
ที่แสดงไปด้านบวกเห็นได้จากตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค ที่ส่งสัญญาณให้เห็นการเติบโตทางการค้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกิจกรรมในตลาดเกิดใหม่ และประเทศก�ำลังพัฒนาซึ่งเป็นภูมิภาคที่ RCL ด�ำเนินงานอยู่ แม้ว่าจะ
มีความผันผวนในหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก การค้าระดับภูมิภาค ความเสี่ยงจากความตึงเครียด
ในทางภูมิศาสตร์การเมือง ความขัดแย้งระหว่างจีน-สหรัฐฯ นโยบายคุ้มครองเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่าชาร์เตอร์เรือที่สูงขึ้น
RCL จะยังด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ควบคุมต้นทุน และมุ่งเน้นการวางแผนการเติบโตในปี 2565 กลุ่มฯ ได้รับประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมการค้าระดับภูมิภาคในการวางกลยุทธ์ ปรับปรุงและขยายเครือข่ายของ RCL ให้ครอบคลุม เราจะปรับปรุง
ต้นทุนเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ เพิม่ ความแข็งแกร่งในส่วนทีเ่ ป็นความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการจัดการด้านการค้า
เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองให้ถึงตามความต้องการของลูกค้า
เป็นที่คาดว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เนื่องจากอัตราค่าระวางที่ผันผวน และตัวเร่งการขับเคลื่อนที่มีการน�ำ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลจะด�ำเนินต่อไปในปี 2565 อย่างไรก็ตาม RCL จะด�ำเนินธุรกิจ
อย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพอย่างที่เคยปฏิบัติมา
กลุ่มฯ ยังคงจับตามองกลุ่มตลาดเฉพาะ และการเข้าไปพัฒนาท่าเรือส�ำคัญล�ำดับรอง ด้วยโอกาสการเติบโตและความ
ยืดหยุ่นของการบริหารกองเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของและเรือที่เช่ามา ทั้งนี้ กลุ่มฯ มีความมั่นใจในการแข่งขันด้านราคาและ
ความสามารถที่มีโอกาสในการเติบโต
กลุ่มฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ความส�ำเร็จของปีก่อนหน้าที่ท�ำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการบริหาร
งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และท�ำงานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรพันธมิตรที่คัดสรรอย่างดี
การท�ำงานร่วมกันภายนอกองค์กรนั้น หมายถึง การหาหุ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมเส้นทางการบริการในอนาคต
และเพิ่มการเชื่อมต่อเพื่อการประหยัดต่อขนาดในการด�ำเนินงานผ่านพื้นฐานโครงสร้างการแข่งขันด้านราคา
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กองเรือ อาร์ ซี แอล 2564
เรือที่ ใช้ด�ำเนินงานและเป็นเจ้าของ
Flag

Year
Built

Shipyard

Deadweight

Aka Bhum
Ati Bhum
Bhudthi Bhum
Danu Bhum
Ganta Bhum
Intra Bhum
Isara Bhum
Itha Bhum

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

2006
2018
2007
1996
2005
2013
2008
1996

Jaru Bhum

Thai 2018

Jitra Bhum
Kama Bhum

S’pore 1997
S’pore 1997

Khuna Bhum

Thai 2018

Kiti Bhum

S’pore 1997

Lalit Bhum

Thai 2019

Lila Bhum

S’pore 1997

Makha Bhum

Thai 2019

Mathu Bhum
Methi Bhum
Mitra Bhum
Nanta Bhum
Nawata Bhum
(Resourceful)
Nithi Bhum
Ora Bhum
Otana Bhum
Panja Bhum
Pira Bhum
Racha Bhum
Ratana Thida
Ratha Bhum
Sattha Bhum
Siri Bhum

S’pore
S’pore
S’pore
Thai

Koyo Dockyard Co., Ltd., Mihara, Japan
Zhejiang Hexin Shipyard, China
Koyo Dockyard Co., Ltd., Mihara, Japan
Singapore Shipbuilding & Engineering
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. (H.M.D.)
Daesun Shipbuilding & 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

Name

Designed
Capacity

Age

Cargo
Gear

66,940
4,827
72,807
13,825
39,396
13,021
12,475
21,813

5,888
388
6,310
993
2,824
958
1,088
1,324

15
3
14
25
16
8
13
25

2x40
-

20,026

1,668

3

-

21,813
21,813

1,324
1,324

24
24

-

19,981

1,668

3

-

10,908

865

24

2x40

19,779

1,668

2

-

10,908

865

24

2x40

19,925

1,668

2

-

15,152
11,655
13,760
15,161

1,036
928
1,108
1,036

31
20
14
31

2x40
2x40

S’pore 2008 Jiangsu Eastern Shipyard, China

13,760

1,108

13

-

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

11,655
8,006
13,760
13,760
7,988
38,968
18,196
8,018
38,948
13,017

928
628
1,022
1,022
628
2,732
1,094
628
2,732
958

19
24
13
13
24
13
25
23
12
8

2x36
2x36
2x36
-

1990
2001
2007
1990
2002
1997
2008
2008
1997
2008
1996
1998
2009
2013

Mitsubishi Heavy Industries, Japan
Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Jiangsu Eastern Heavy Industry, China
Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Kobe, Japan
Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan
Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland
Daesun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.,
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Name

Supa Bhum
Teera Bhum
Thana Bhum
Uru Bhum
Vira Bhum
Wana Bhum
Whutthi Bhum
Xetha Bhum
Xutra Bhum
Yantra Bhum

Flag

Year
Built

Shipyard

Deadweight

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

1998
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1993
2005
1993

Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Akerostsee, Wismar/Warnemuende Germany
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea
Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan
Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea

8,016
24,279
24,279
31,805
31,805
30,832
37,882
15,301
30,832
15,346

Designed
Capacity

Age

628
1,858
1,858
2,598
2,598
2,378
2,741
1,098
2,378
1,098

Cargo
Gear

23 2x36
16
16
16
16
16
16
28 2x40
16
28 2x40

TOTAL OWN CAPACITY 67,644 TEUs
Total 41 vessel with the average age of 17 years

เรือที่เช่ามาด�ำเนินงานระยะยาว
Name

Flag

AS CARINTHIA
CALAIS TRADER
CHANA BHUM

Liberia
Liberia
S'pore

CHARLESTON

Liberia

LUCKY MERRY
MIAMI TRADER
MTT SENARI
VERMONT
TRADER

Liberia
Liberia
Malaysia
Malta

Year Built

Deadweight Designed
Capacity

Shipyard

2003 Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan
2001 Kvaener Warnow Werft, Germany
1996 Singapore Shipbuilding & Engineering
Samho Heavy Industries Co ., Ltd.,
2005 Hyundai
Mokpo, South Korea
2007 Imaburi Shipbuilding Co., Ltd.
2002 Nordseewerke, Emden, Germany
2020 Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.,
Heavy Industries Co., Ltd., Busan,
2004 Hanjin
Korea

Age

Cargo
Gear

39,418
33,715
13,825

2,824
2,524
993

18
20
25

3x45
2x40

103,378

8,533

16

-

21,436
33,940
15,356

1,577
2,460
1,162

14
19
1

3x40
3x45
-

67,677

4,992

17

-

RCL FLEET CAPACITY 92,709 TEUs
No of Vsls

Owned
Chartered
No of Vsls Operating

41
8
49

Capacity Teus

%

67,644
25,065
92,709

73%
27%
100%

บริิษััท
อาร์์ ซีี แอล
จำำ�กััด
(มหาชน)

99.99%

99.99%

4.28%

22.22%

100%

99.99%

100%

100%

100%

100%

40%

Thitti Bhum Co., Ltd.

Santi Bhum Co., Ltd.

NH Prosperity Co., Ltd.

TIPS Co., Ltd.

Regional Container Lines Pte. Ltd.

RCLS Co., Ltd.

PU Chao Container Terminal Co., Ltd.

49%

RCL Logistics Co., Ltd.

RCL Shipmanagement Pte. Ltd.

RCL Investment Pte. Ltd.

15%

Regional Logistics Private Limited*

Shanghai CIMC Grand International
Logistics Co., Ltd.*

บริิษััท
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
< 20%

60%
RCL Feeder Pte. Ltd.

Jurong Districentre Pte. Ltd.

N-Square RCL Logistics Co., Ltd.

40%

51%

51%

บริิษััทร่่วม
20% - 50%

Regional Container Lines (H.K.) Limited

บริิษััทย่่อย
> 50%

โครงสร้้างกลุ่่�มบริิษััทฯ 2564

65%

80%

55%

55%

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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บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง และบริิษััทร่่วมทุุน
ชื่่�อบริิษััท

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
2563 และด�ำเนินการ

ถือหุ้นร้อยละ
2564

1. Regional Container
Lines Public Company
Limited

-

-

ไทย

2. RCL Investment Pte
Ltd.

100

100

สิงคโปร์

3. RCL Feeder Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

4. Regional Container
Lines Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

5. RCL Shipmanagement
Pte Ltd.

100

100

สิงคโปร์

6. Regional Container
Lines (H.K.) Ltd.

100

100

ฮ่องกง

7. Regional Container
100
Lines Shipping Co., Ltd.

100

จีน

8. RCL Logistics Co., Ltd. 100

100

ไทย

9. RCL Agencies (M) Sdn
Bhd

100

100

มาเลเซีย

10. RCL Feeders Phils., Inc. 100

100

ฟิลิปปินส์

กิจกรรมหลัก

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
ลงทุนในบริษัทอื่น,
11 Keppel Road, 8th Fl. ABI Plaza,
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ Singapore 089057
และรับรวบรวมสินค้า Tel (65) 6220 0388
จากผู้ส่งออกรายย่อย Fax (65) 6221 9760
เจ้าของและด�ำเนิน
11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza,
กิจการเดินเรือ
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388
Fax (65) 6221 9760
จัดการกองเรือ
11 Keppel Road, 8th Fl., ABI Plaza,
Singapore 089057
Tel (65) 6220 0388, 6221 7488
Fax (65) 6221 9727
ลงทุนในบริษัทอื่น,
11th Fl. No.9 Des Voeux Road West,
ตัวแทนเดินเรือและการ Hong Kong
ให้บริการการขนส่งและ Tel (852) 2526 3318
จัดการเกี่ยวกับสินค้า Fax (852) 2537 5463
ตัวแทนเดินเรือและนาย Room 2601-2603, Harbour Ring Plaza,
หน้า
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai,
China
Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
บริการโลจิสติคส์
14th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/18
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1284-6
Fax (662) 296 1279
ตัวแทนเดินเรือ
Suite 6.02, Level 6 IMS 2,
88 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan,
41300 Klang Selangor, Malaysia
Tel (603) 33422722
Fax (603) 33422871
ตัวแทนเดินเรือ
10th Fl, BPI-Philam Life Makati, 6811
Ayala Avenue, Makati City, Philippines
Tel (632) 815 3187
Fax (632) 815 2102
ด�ำเนินกิจการเดินเรือ,
เป็นเจ้าของเรือ, กิจกร
รมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินเรือ และลงทุนใน
บริษัทอื่น
ลงทุนในบริษัทอื่น
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ชื่่�อบริิษััท

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
2563 และด�ำเนินการ

ถือหุ้นร้อยละ
2564

11. RCL Agencies
(India) Private Limited

55

55

อินเดีย

12. RCL Agencies
East India Private
Limited
13. RCLS Co., Ltd.1

55

55

อินเดีย

99.99 51

ไทย

14. RCL (Vietnam) Co., Ltd. 80

80

เวียดนาม

15. Pu Chao Container
Terminal Co., Ltd.

49

49

ไทย

16. N-Square RCL Logistics 40
Co., Ltd.

40

ไทย

17. TIPS Co., Ltd.

18. Jurong Districentre Pte.
Ltd.

22.22 22.22

15

15

ไทย

สิงคโปร์

19. NH Prosperity Co., Ltd. 4.28 4.28

ไทย

20. Regional Logistics Co.,
Ltd.

จีน

100

100

กิจกรรมหลัก

สถานที่ติดต่อ

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) 49426000
ตัวแทนเดินเรือ
No. 40, 1st Floor, Rajaji Salai, Chennai 600001, India
Tel (9144) 40191600
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง 14th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/18
ประเทศส�ำหรับกลุ่ม
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
บริษัท
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
ตัวแทนเดินเรือ
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
รับจ้างบริหารท่าเรือ
30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
เพื่อขนถ่ายสินค้า
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
คลังสินค้าและ
876 Lasalle Road, Bangna-Tai, Bangna,
ศูนย์กระจายสินค้า
Bangkok, Thailand
ส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Tel (662) 398 0162-3
Fax (662) 398 9730
บริหารท่าเรือ
29th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/34
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel 66 38 408 400
Fax 66 38 408 433
บริการคลังสินค้าให้เช่า 38 Tanjong Penjuru, CWT Logistics Hub
และบริการลานพัก
1, Singapore 609039
ตู้คอนเทนเนอร์
Tel (65) 62626888
Fax (65) 62612373
บริการลานพักตู้
109 Moo 6 Bangkok-Chonburi Interคอนเทนเนอร์และ
City Motorway, Tubyao, Ladkrabang,
คลังสินค้า
Bangkok, Thailand
Tel (662) 737 4560-79
Fax (662) 737 4550-1
บริการโลจิสติคส์
Room 2604, Harbour Ring Plaza, No.18,
Xi Zang Middle Road, Shanghai, China
Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505

ตัวแทนเดินเรือ
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ชื่่�อบริิษััท

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง
2563 และด�ำเนินการ

ถือหุ้นร้อยละ
2564

กิจกรรมหลัก

21. RCL (Myanmar)
Company Limited

65

65

เมียนมาร์

ตัวแทนเดินเรือ

22. Shanghai CIMC Grand
International Logistics
Co., Ltd. 2

51

-

จีน

บริการโลจิสติกส์

23. Regional Logistics
Private Limited 3

51

-

อินเดีย

บริการโลจิสติกส์

24. Santi Bhum Co., Ltd.4

99.99

-

ไทย

เจ้าของและบริหาร
จัดการเรือ

25. Thitti Bhum Co., Ltd.5

99.99

-

ไทย

เจ้าของและบริหาร
จัดการเรือ

สถานที่ติดต่อ

#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
Room 2605A, Harbour Ring Plaza,
No.18, Xi Zang Middle Road, Shanghai,
China
Tel (8621) 6132 4500
Fax (8621) 6132 4505
Unit 611, A Wing,
Dynasty Business Park Andheri Kurla
Road, Chakala, Andheri East, Mumbai
400059, India
Tel (9122) 49426000
30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098
30th Fl. Panjathani Tower Bldg., 127/35
Ratchadapisek Road, Chongnonsi,
Yannawa, Bangkok, Thailand
Tel (662) 296 1096
Fax (662) 296 1098

หมายเหตุ
RCLS Co., Ltd. ชื่อเดิมคือ Asian Bulk Shipping Co., Ltd. โดยเปลี่ยนชื่อและกิจกรรมหลักของบริษัท เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
2
Shanghai CIMC Grand International Logistics Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งรวมกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564
3
Regional Logistics Private Limited เป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งรวมกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563
4
Santi Bhum Co., Ltd. ตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
5
Thiti Bhum Co., Ltd. ตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
1

ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษัทั ฯ มีีธุรุ กรรมรายการระหว่่างกัันกัับบริิษัทั โงวฮก จำกััด ซึ่่ง� เป็็นผู้้ถื� อื หุ้้�นร้้อยละ 25.2 ดัังปรา กฏในรายงานรายการ
ระหว่่างกััน ซึ่่�งเป็็นความสััมพัันธ์์ตามปกติิธุุรกิิจ และได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
อันดับที่

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

รายชื่อ

กลุ่มบริษัท โงวฮก จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายธีระชัย กีรติเตชากร
นายธีรพล นพรัมภา
นายชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จ�ำกัด
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

จ�ำนวนหุ้น

%

387,770,337
71,031,050
50,750,026
18,959,300
17,123,600
15,520,000
12,518,752
8,248,700
4,880,000
3,880,300

46.80%
8.57%
6.12
2.28
2.07
1.87
1.51
1.00
0.59
0.47

1. กลุ่มบริษัทโงวฮก ประกอบด้วย 4 บริษัท ดังต่อไปนี้
จ�ำนวนหุ้น

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

25.20
18.50
2.95
0.15

ด�ำเนินธุรกิจ

เป็นตัวแทนเรือ
ลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นตัวแทนเรือ
บริการกองเก็บตู้สินค้า

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

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล
(จำ�นวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โงวฮก จำ�กัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46
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3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

(จำ�นวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำ�กัด เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท)

4. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โงวฮก เอเยนซี่ จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

กลุ่มตระกูลบุลสุข
กลุ่มตระกูลตันธุวนิตย์
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จ�ำกัด
กลุ่มตระกูลโสธิกุล
กลุ่มตระกูลบูลกุล

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

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

26.17
24.97
12.97
11.86
6.46

(จำ�นวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของบริษัท โงวฮก เอเยนซี่ จำ�กัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)

5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนโชติ จ�ำกัด มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

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

4,245
2,126
2,125

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

49.94
25.01
25.00

(จำ�นวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของบริษัท สินธนโชติ จำ�กัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)

การจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ.ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มี คณะกรรมการ ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2564 จ�ำนวน 9 คน ดังนี้
นายจ�ำลอง อติกุล
นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
นายกัว ฮอค เอง
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นายชาลี ชู
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
นายวิเศษ จูภิบาล
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการบริหาร)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
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ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�มีีอำนาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ คืือ นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์ หรืือนายจำลอง อติิกุุล หรืือนายสุุเทพ
ตระนัันทสิิน หรืือนายทวิินโชค ต้้นธุุวนิิตย์์ กรรมการสองในสี่่�คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อรวมกัันเเละประทัับตราสำคััญของบริิษััท
อำนาจดำเนิินการของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
(ก) ดำเนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย วััตถุุประสงค์์
และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข) มีหน้าที่ก�ำหนดกรอบนโยบายและและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับดูแล ให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินกิจการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
(ค) มีอ�ำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุด
ต่างๆ
(ง) มีอำ� นาจกระท�ำให้ได้มา ซือ้ ขาย จ�ำนอง จ�ำน�ำ ก่อภาระผูกพันแก่สงั หาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ วัตถุประสงค์
แห่งธุรกิจของบริษัท และมีอ�ำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี
(จ) กรรมการอาจให้การค�้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค�้ำประกันในนามของบริษัทก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของ
บริษัท
(ฉ) มีอ�ำนาจเข้าท�ำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใดๆ ก็ได้
การเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ กระทำโดยให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
(ก)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูท้ ี่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการจะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ จ�ำนวนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ ทีพ่ น้
จากต�ำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออก
จากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ กระท�ำโดยคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและ
ธรรมาภิบาล โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดค�ำนิยามส�ำหรับ “กรรมการอิสระ” และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการอิสระใน
สัดส่วนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน คือ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2565

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 41

คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี มีีขอบเขตและอำนาจหน้้าที่่�ตามกฎบััตร คืือ
(ก)	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและมีีการเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ
(ข)	สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
(ค)	สอบทานด้านปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ง) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
(จ) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉ) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้จัดั ทำรายงานประจำไตรมาสเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งจััดทำรายงานแสดง
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในแบบ 56-1 One Report โดยนางอาภาวดีี มีีคุณุ เอี่่ย� ม กรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน และธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

อย่่างน้้อย 3 คน สููงสุุดไม่่เกิิน 4 คน คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาลชุุดปััจจุุบััน ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 3 คน คืือ
นายวิิเศษ จููภิิบาล
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดือนสิงหาคม 2566
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ ไม่เกิน 3 ปี มีขอบเขต
และอ�ำนาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี้
(ก) ด้านการสรรหา: เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษทั อนุกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูง,
ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุด
ต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ, เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่
(ข) ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน: เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั อนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) ด้านธรรมาภิบาล: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการที่ยั่งยืน, ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน, เสริมสร้างคณะกรรมการ
ที่มีประสิทธิผล, สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร, ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ, ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม, รักษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล, สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
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4. คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการบริิหาร และผู้้�บริิหาร

ระดัับสููง จำนวน 8 คน ดัังนี้้�
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายกัว ฮอค เอง
นายสุเทพ ตระนันทสิน
นายชาลี ชู

กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจและโลจิสติกส์กลุ่ม)
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการและผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(หัวหน้างานภูมิภาค, ปฏิบัติการ, ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชีและการเงินกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
นางสุพร อ�ำนวยพรรณ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
(หัวหน้าบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุม่ , งานธุรการกลุม่ , การพัฒนาและปฏิรปู องค์กรกลุม่ ,
การจัดการกระบวนการธุรกิจกลุ่ม, เลขานุการบริษัท และการสื่อสารและแบรนด์กลุ่ม)
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม)

คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีอำนาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
(ก) ดำเนิินนโยบายและกลยุุทธ์์การดำเนิินงานโดยรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ กำหนดแผนธุุรกิิจ / กลยุุทธ์์ทางการตลาด / เส้้น
ทางบริิการและการจััดสรรกำลัังลำเลีียงของกองเรืือ
(ข) ก�ำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน / ระดมทุน / การซื้อเรือ / การท�ำสัญญาชาร์เตอร์เรือ
(ค) อนุมัติงบประมาณประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทฯ
(ง) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(จ) ใช้ประสบการณ์และความรูใ้ นอุตสาหกรรมในลักษณะที่สรรสร้างความเติบโตและมูลค่าเพิม่ อย่างต่อเนือ่ งต่อผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
(ฉ) ด�ำเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ติดตามดูแลผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ ทางด้าน
การเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคูแ่ ข่งทางธุรกิจกับให้ขอ้ เสนอแนะ และข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน
ของผู้จัดการใหญ่
(ช) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม และภักดีต่อ
องค์กร
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีคี ณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านบริิหารความเสี่่ย� ง ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารสููงสุุดของแต่่ละสายงาน
ดัังนี้้�
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ)
นายชาลี ชู
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจและโลจิสติกส์กลุ่ม))
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผู้จัดการ
(บัญชีและการเงินกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอและได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบในการประชุมประจ�ำไตรมาสทุกครั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง
เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www.rclgroup.com
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หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(1)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 828,750,000 บาท เรียกช�ำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
(2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
(3) บริษัทฯ ไม่เคยออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารแสดงสิทธิ
(4) ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากคณะกรรมการบริษทั ฯ อาจจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�ำไรสมควรพอที่จะกระท�ำเช่นนั้น เมื่อได้จ่าย
เงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะจัดการกลุ่มฯ ได้ใช้แนวทางบริหารความเสี่ยงที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั้งแนวตั้ง (ตั้งแต่ระดับบริหารลงไปถึง
ระดับปฏิบัติ) และแนวขวาง (สายงานหลักและสายงานสนับสนุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ ของกลุ่มฯ
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการ) รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจและโลจิสติกส์กลุ่ม) และรองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีการเงิน, ตรวจสอบต้นทุน,
และเทคโนโลยี) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและบรรดาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสายงาน
ของตน คณะกรรมการชุดย่อยชุดนี้ได้ระบุความเสี่ยงส�ำคัญ 3 ด้าน ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการประกอบธุรกิจและ
ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ ได้แก่ ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.3 ภาวะชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
ปริ ม าณการขนส่ ง ตู ้ สิ น ค้ า รวมในปี 2564 สู ง กว่ า
ปี 2563 ร้อยละ 7.5 แม้ว่าปริมาณขนตู้สินค้ามีการปรับ
เส้นทางทางขนส่งเพิ่มขึ้นก็ตาม ปริมาณการขนส่งตู้สินค้า
ร้อยละ 10 ถึง 15 ของน�้ำหนักสุทธิเสียเปล่าไป เนื่องจาก
ประสิทธิภาพของการจัดการท่าเรือไม่สามารถรองรับเรือได้
อย่างเต็มที่ และใช้เวลารอเทียบท่าของเรือในเส้นทางนานขึน้
กลุ่ม RCL เชื่อว่าการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่าง
การปิดท่าเรือเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงสร้าง
พื้นฐานไม่เพียงพอในการขนส่งสินค้าตามปกติ และอื่นๆ จะ
ด�ำเนินต่อไปในปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ของผู้ให้บริการขนส่งสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งนี่เป็น
อย่างไรก็ตาม กลุม่ RCL ของเรา ยังคงเฝ้าระวังรับมือกับ
ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข นอกจากจะรักษาความพึงพอใจ
สถานการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจเกิดขึน้ และมีการด�ำเนินการ
ของลูกค้าในบริการจากบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลแล้ว
อย่างเด็ดขาด โดยปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราให้เหมาะสม
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เลวร้าย
เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ลงส่งผลให้เศรษฐกิจโลกแตกแยก
1.2 ภาวะตลาด SOC หดตัว
สหรัฐฯ และจีนก�ำลังแย่งชิงอิทธิพลในระดับโลก โดย
ด้วยการบริการระยะไกลโดยตรงไปยังท่าเรือเอเชีย สหรัฐฯ พยายามโน้มน้าวให้ประเทศที่มีแนวคิด "คล้ายคลึง”
มากขึ้น และมากขึ้น ความต้องการใช้บริการ SOC ลดลง กัน (ส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตก) ร่วมกันกดดันจีน ซึ่งรวมถึง
ทุกปีรวมถึงการขยายตัวเชิงรุกในการค้าภายในเอเชียจาก ข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่การค้า เทคโนโลยี การเงิน และการลงทุน
ผู้ประกอบการการเดินเรือสายใหญ่ๆ จะเข้ามามีบทบาทเมื่อ พร้อมกับการคว�่ำบาตร โดยบังคับให้บางตลาด (และบริษัท)
ทั้งสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่ เลือกข้าง แม้จะเห็นได้ชัดว่าในด้านเทคโนโลยี มีความเสี่ยง
อุปทานดีขึ้น เป็นหนึ่งในความเสี่ยงส�ำหรับผลตอบแทนจาก ที่กลยุทธ์นี้จะครอบคลุมในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือ
การลงทุนในส่วนของบริการรับส่งสินค้าซึ่งขึ้นอยู่กับธุรกิจ ภาคที่ผู้บริโภคก�ำลังเผชิญ ซึ่งถ้ามองในด้านที่รุนแรงที่สุด
SOC เป็นอย่างมาก โดยกลุม่ RCL มีกลยุทธ์ทจ่ี ะขยายธุรกิจ การกระท�ำเช่นนี้อาจน�ำการเป็นกลางไปสู่การเป็นข้อห้าม
COC ให้มากขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนจากธุรกิจ SOC
ทางเศรษฐกิจส�ำหรับประเทศที่สาม โดยแบ่งเป็นเศรษฐกิจที่
สนับสนุนจีน และเศรษฐกิจที่สนับสนุนอเมริกา

1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID-19
การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นเหตุผลส�ำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและห่วงโซ่อุปทานใน
ปี 2564 แม้จะมีวัคซีนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ท�ำให้มี
ความหวังขึน้ มากว่าสิง่ นีจ้ ะช่วยลดผลกระทบของ COVID-19
ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกได้ ความหลากหลายของ COVID-19
สายพันธุ์ ใหม่ และประเภทของวัคซีนที่ใช้ก็ยังไม่สม�่ำเสมอ
อย่างมากในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละประเทศ สถานการณ์
การฟื้นตัวที่ไม่สม�่ำเสมออาจมีความเสี่ยงต่อการค้าส�ำหรับ
ประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในภายหลัง
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การแยกตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสองขั้วอย่างสมบูรณ์จะบังคับให้บริษัทต่างๆ ใช้สองห่วงโซ่อุปทานที ่มีมาตรฐาน
เทคโนโลยีแตกต่างกัน การใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคม 5G อาจถูกเลื่อนออกไปในบางประเทศ และการคว�่ำบาตรจากจีน
อาจเพิ่มความไม่แน่นอนในด้านการค้าและการลงทุนทั่วโลก

2. ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน
รายได้้ของกลุ่่�มฯ ผููกอิิงกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ ผ่่าน
กลไกการกำหนดอััตราค่่าระวาง เป็็นจำนวนเงิินในสกุุลเงิิน
เหรีียญสหรััฐ ในขณะที่่�รายได้้จากการเดิินเรืือเรีียกเก็็บในสกุุล
เงิินเหรีียญสหรััฐ หรืือในสกุุลเงิินท้้องถิ่่น� ของเมืืองท่่าขนถ่่าย
สิินค้้าตามจำนวนเทีียบเท่่าของอััตราค่่าระวางที่่�กำหนดไว้้ใน
สกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ ต้้นทุุนดำเนิินการส่่วนใหญ่่จ่า่ ยเป็็นสกุุล
เงิินเหรีียญสหรััฐ และสกุุลเงิินท้้องถิ่่น� ของเมืืองท่่าหลััก (เช่่น
สกุุลเงิินบาทและสกุุลเงิินเหรีียญสิิงคโปร์์)
ด้้วยสาเหตุุข้้างต้้นความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของ
ค่่าเงิินไม่่ได้้มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำคััญต่่อกระแสเงิินสด
จากการดำเนิินงาน เนื่่�องจากสิินทรััพย์์หลัักของกลุ่่�มฯ คืือ
เรืือบรรทุุกคอนเทนเนอร์์ มีีการซื้้�อขายในสกุุลเงิินดอลลาร์์
สหรััฐ รวมทั้้�งด้้านสิินเชื่่�อของกลุ่่�มฯ และสิินทรััพย์์ถาวร
ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นผลกระทบการ
ทางบัญชีบางส่วน กลุ่มฯ สามารถจัดการในส่วนการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี
2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบยี้
ด้้ ว ยลัั ก ษณะการประกอบธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มฯ ในการ
ขอสิินเชื่่�อเพื่่�อการซื้้�อเรืือ กลุ่่�มฯ ของเรามีีความเสี่่�ยงจาก
ความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ย เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในภาวะ
เศรษฐกิิจผัันผวน กลุ่่�มฯ ได้้ทำสััญญาระยะยาวบางส่่วนใน
การคงระดัับอััตราดอกเบี้้�ยให้้คงที่่�มาตั้้�งแต่่ปีี 2558
กลุ่มฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ณ สิน้ ปี 2564 รวมเป็นจ�ำนวน 860 ล้านบาท เทียบกับจ�ำนวน
3.3 พันล้านบาท ในปี 2563 กลุ่มฯ ได้คืนเงินกู้ระยะยาวที่มี
อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ท่มี ีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ท�ำให้สัดส่วนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อ
ดอกเบีย้ ลอยตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 50:50 หรือประมาณ 425 ล้านบาท
ของเงินกู้ยืมรวม

2.3 ความเสี่ยงด้านมูลค่าเรือ
เรือเป็นสินทรัพย์หลักของกลุ่มฯ ที่ใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ มูลค่าของเรือจะปรับตัวไปตามสภาวะเศรษฐกิจของ
โลก ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกเติบโต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
มีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน มูลค่าของเรือก็จะปรับตัว
สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย มูลค่า
เรือก็จะลดต�่ำลง
2.4 ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ตัง้ แต่ตน้ ปีของ 2563 ส่ง
ผลกระทบด้านลบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
จนตลอดทัง้ ปี 2564 ได้สง่ ผลตรงกันข้ามต่ออุตสาหกรรมการ
เดินเรือ อัตราค่าระวางได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี
2564 ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถด�ำรงอยูบ่ นสถานะทางการ
เงินที่ดี ลดต้นทุนการเงิน และความเสี่ยงจากการระดมทุน
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3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ - ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองเรือ
3.1 ความเสี่่�ยงด้้านราคาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ค่่าน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีมููลค่่าสููงมากถึึง
117 ล้้านเหรีียญสหรััฐอเมริิกา การที่่�จะบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
สููงลัักษณะนี้้� เราต้้องจััดการเรื่่อ� งนี้้�อย่่างรอบคอบเพื่่�อสามารถ
บรรลุุเป้้าหมายเรื่่�องลดค่่าใช้้จ่่าย ในส่่วนนี้้� RCL ประสบ
ความสำเร็็จทั้้�งด้้านการประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง การจััดกองเรืือ
(Deploy) และซื้้�อน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงในราคาที่่�เหมาะสม เรา
ดำเนิินแผนสั่่�งซื้้�อน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ได้้แก่่ การซื้้�อน้้ำมัันแบบตลาดจร (Spot Purchase) ในท่่าเรืือ
และในเวลาที่่�เหมาะสม และการซื้้�อน้้ำมัันล่่วงหน้้า (Forward
Purchase) ครอบคลุุมเวลา 3 ถึึง 6 เดืือนล่่วงหน้้าในราคา
ที่่�ต่่ำที่่�สุุด
3.2 ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการในท่่าเรืือ
โดยทั่่�วไปปีี 2021 เป็็นปีีที่่มี� คี วามท้้าทายสำหรัับห่่วงโซ่่
อุุปทานทั่่�วโลกโดยผู้้�ประกอบการเผชิิญปััญหาความแออััดและ
การปฏิิบััติิงานล่่าช้้าในท่่าเรืือทั่่�วโลก โดยเฉพาะท่่าเรืือที่่�เป็็น
ศููนย์์กลางของภููมิภิ าคต่่างๆ เช่่น สิิงคโปร์์ Port Klang รวมถึึง
ท่่าเรืือใหญ่่ๆ ในตอนเหนืือ ตอนกลางและตอนใต้้ของจีีน
นอกจากนี้้� เมื่่�อท่่าเรืือพบการระบาดของโควิิด-19 จะ
เกิิดความแออััดอย่่างสููงในท่่าเรืือ เป็็นเรื่่�องที่่�น่่าเสีียดายที่่�
การเริ่่�มต้้นในปีี 2022 ไม่่เป็็นไปตามที่่�เราคาดหวัังเพราะการ
ยัังมีีระบาดที่่�สููงของโรคโควิิด และความแออััดในท่่าเรืือยัังคง
ดำเนิินต่่อไปและส่่งผลกระทบต่่อการที่่�เรืือเข้้าออกเมืืองท่่า
และการขนถ่่ายสิินค้้า เป็็นสถานการณ์์ที่่�มีีความท้้าทายอย่่าง
สููงมากโดยเฉพาะในท่่าเรืือหลัักในภููมิิภาค เราคาดการณ์์ว่่า
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบไปอีีกระยะหนึ่่�ง
RCL รู้้�ว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวส่่งผลต่่อระบบห่่วงโซ่่อุุปทาน
ของลููกค้้าของเราและเราเห็็นถึึงความความสำคััญอย่่างมาก
ในการแก้้ปััญหานี้้� ส่่วนหนึ่่�งของแผนของเราคืือการลดความ
ล่่าช้้าของเรืือโดยการประสานงานกัับหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อบรรเทาสถานการณ์์

แผนปฏิิบััติิการที่่�ใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินเช่่นนี้้� ได้้แก่่ การทำ
แผนการยกขนสิินค้้าที่่�จะทำงานในท่่าเรืือนั้้�นๆ โดยให้้มีคี วาม
สามารถในการใช้้เครนยกขนสิินค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด แผนนี้้�ได้้
ถููกนำมาใช้้และได้้รัับการปฏิิบััติิเป็็นอย่่างดีีท่่าเรืือต่่างๆ ใน
เครืือข่่ายของเรา
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานในท่่าเรืือ เราต้้อง
ทำการวางแผนการให้้ผู้้�ประกอบการท่่าเรืือให้้ปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น รวมถึึงให้้เรืือใช้้เวลาเข้้า-ออก
ที่่�เหมาะสม (เทีียบเท่่ากัับค่่าเฉลี่่�ย) ในแต่่ละท่่าเรืือ
RCL จะพััฒนาระบบติิดตามเรืือเพื่่�อให้้ลูกู ค้้าติิดตามเรืือ
ได้้ real time และสามารถวิิเคราะห์์และประมาณการมาถึึง
ของเรืือผ่่านเว็็บไซต์์ RCL จะพััฒนาระบบนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด
3.3 ความเสี่่�ยงด้้านตารางเรืือที่่�มีีความแน่่นอน
ในปีีนี้้�ความแน่่นอนของตารางเรืือบรรทุุกตู้้�คอนเทนเนอร์์
อยู่่�ในเกณฑ์์ต่่ำมากและยัังคงอยู่่�ในระดัับต่่ำต่่อไป จากผลการ
วิิเคราะห์์ของ Sea-Intelligence พบว่่าความแน่่นอนของ
ตารางเรืือบรรทุุกตู้้�คอนเทนเนอร์์อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 34 ในเดืือน
กัันยายน ปีี 2021 ค่่าเฉลี่่�ยนี้้�พบใน 34 เส้้นทางการเดิินเรืือ
สิินค้้าเสีียเวลารอในทะเลและในท่่าเรืือนั้้�นมีีระยะเวลา
นานมากขึ้้�นและสิินค้้างตกค้้างมากมาย เราเชื่่อ� ว่่าสถานการณ์์
นี้้�ยัังคงเกิิดขึ้้�นตลอดปีี 2022
RCL จะทำการวิิเคราะห์์และพิิจารณาตััดสิินใจอย่่าง
สม่่ำเสมอในเรื่่อ� งความแน่่นอนของตารางเรืือ รวมทั้้�งประสาน
งานและแจ้้งบริิษััทเดิินเรืืออื่่�นๆ รัับทราบโดยการสัับเปลี่่�ยน
ท่่าเรืือหรืือการจััดการกัับสิินค้้า
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
รายงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
นโยบายรวม

การประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม และมีีความยั่่�งยืืน
บริิษััทดำเนิินนโยบายการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย ในประเทศที่่�บริิษััทดำเนิิน
ธุุรกิิจ โดยยึึดการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าตามกรอบกติิกาเพื่่�อประโยชน์์ทั้้�งต่่อบริิษััทคู่่�ค้้า และลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม ภายใต้้กรอบการดำเนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืนของทุุกฝ่่าย
การดำำ�เนิินงานและการจััดทำำ�รายงาน
1. นโยบาย และเป้้าหมายด้้านการจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน

เพื่่�อให้้สอดคล้้องและไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับการดำเนิินธุุรกิิจ ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นเจตนารมณ์์ในการพััฒนาธุุรกิิจที่่�คำนึึง
ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม นอกเหนืือจาก จรรยาบรรณธุุรกิิจและ
นโยบายการกัับดููแลกิิจการ ดัังเปิิดเผยในเอกสารแนบท้้ายแล้้ว บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารกำหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ไิ ว้้อย่่างชััดเจน
ในเรื่่อ� งต่่างๆ ใน หลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน ซึ่ง่� บริิษัทั ฯ ได้้เผยแพร่่ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ http://www.rclgroup.com
รวมถึึงได้้มีีการแจ้้งให้้พนัักงานตระหนััก พร้้อมลงรัับทราบในเรื่่�องดัังกล่่าวทุุกปีี
หลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน ครอบคลุุมหััวข้้อดัังต่่อไปนี้้�
1.	ทััศนคติิต่่อ RCL
2. การนำชื่่�อ “RCL” ไปใช้้
3.	ค่่านิิยมหลัักส่่วนบุุคคล
4. ความสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนร่่วมงาน
5. ความสััมพัันธ์์กัับคู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า และผู้้�จััดหา
6. การคุุกคามทางเพศ การกระทำใดๆ ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมายและสถานที่่�ทำงาน
7. การรัักษาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ
8. การใช้้อีีเมล อิินเทอร์์เน็็ต การเข้้าถึึงข้้อมููล ซอฟต์์แวร์์ อุุปกรณ์์โทรคมนาคมและอุุปกรณ์์สำนัักงาน
9.	สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
10. ความเป็็นส่่วนตััว
11. การต่่อต้้านทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น
12. การแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำผิิด
นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังปลููกฝัังค่่านิิยมองค์์กร คืือ ATRCL เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กรยึึดถืือปฏิิบััติิ คืือ
A = Accountability 	รัับผิิดชอบในงาน
T = Teamwork
ทำงานเป็็นทีีม
R = Results Orientation	มุ่่�งผลลััพธ์์
C = Customer Focus
ใส่่ใจลููกค้้า (ทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กร)
L = Leadership with Integrity ภาวะผู้้�นำที่่�มีีคุุณธรรม
จะเห็็นว่่าการที่่�พนัักงานมีีภาวะผู้้�นำอย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอ โดยต้้องมีีคุณ
ุ ธรรม ธรรมาภิิบาลควบคู่่�ด้้วย บริิษัทั ฯ ตระหนััก
และปลููกฝัังพนัักงานให้้มีีภาวะผู้้�นำควบคู่่�ธรรมาภิิบาล ดัังค่่านิิยมองค์์กรข้้อที่่� 5 “ภาวะผู้้�นำที่่�มีีคุุณธรรม”
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ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการทบทวน วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ดัังนี้้�
วิิสััยทััศน์์

เป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่เ� ชื่่อ� ถืือเเละไว้้ใจได้้ในด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าเเละบริิการด้้านโลจิิสติคิ ส์์ โดยยืืดมั่่น� ในคุุณภาพ ความยั่่ง� ยืืน
ประสิิทธิิภาพ และการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
พัันธกิิจ

1. เป็็นผู้้�ให้้บริิการขนส่่งตู้้�สิินค้้าและการบริิการด้้านโลจิิสติิกส์์ในเอเชีียที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือและไว้้ใจได้้
2.	มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมส่่วนรวม
3.	มีีความแข็็งแกร่่งของเครืือข่่ายการให้้บริิการ liner และ feeder เพื่่�อเข้้าถึึงเส้้นทางการค้้าต่่างๆ ของเอเชีีย คาบสมุุทร
อิินเดีีย รวมถึึงประเทศในตะวัันออกกลางอย่่างทั่่�วถึึง
4. มอบบริิการที่่�รวดเร็็วและมีีคุุณภาพสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้า
5. ทำงานอย่่างใกล้้ชิิดกัับคู่่�ค้้า ในการขยายการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองลููกค้้าใหม่่และลููกค้้าปััจจุุบััน
6. ปรัับปรุุงเครื่่�องมืือกระบวนการทำงานให้้ทัันสมััยกัับยุุคดิิจิิทััลเพื่่�อเป็็นผู้้�ให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
7. เป็็นผู้้�ช่่วยที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านการขนส่่งตู้้�สิินค้้าให้้กัับลููกค้้า
8. ให้้บริิการที่่�เป็็นมููลค่่าเพิ่่�มทางโลจิิสติิคส์์เพื่่�อสนองตอบความต้้องการของลููกค้้า
นอกจากนี้้� เนื้้�อหาในส่่วนที่่�เกี่่�ย วข้้อ งกัับการขัั บ เคลื่่�อ นธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น ไม่่ ว่่าจะเป็็ น ส่่ ว นที่่� เกี่่� ยวข้้ อ งกัั บ
“การกำกัับดููแลกิิจการ” “การควบคุุมภายใน” “การบริิหารความเสี่่�ยง” “โครงสร้้างองค์์กร” “รายงานคณะกรรมการ” “รายงาน
คณะกรรมการต่่อความน่่าเชื่่�อถืือของรายงานทางการเงิิน” “ความเห็็นของคณะกรรมการต่่อระบบควบคุุมภายใน” ได้้เปิิดเผย
ไว้้ในแต่่ละหััวข้้อในแบบ 56-1 One Report
2. การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
2.1	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

กิิจกรรมรอง

กิิจกรรมหลััก

โครงสร้้างพื้้�นฐาน
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
การพััฒนาเทคโนโลยีี
การจััดซื้้�อจััดหา ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์ การปฏิิบััติิการ การระบายสิินค้้า การตลาดและ บริิการหลััง
และบริิการ
การขาย
การขาย
หรืือบริิการ / การให้้บริิการ

ผลกำำ�ไร

กิิจกรรมหลััก
การจััดหาผลิิตภััณฑ์์ หรืือ
บริิการ / การให้้บริิการ

การปฏิิบััติิการ

กำหนดเส้้นทางการ
ให้้บริิการขนส่่งสิินค้้า
ทางทะเล

การขนส่่งตู้้�สิินค้้า โดย
เรืือเดิินทะเล โดยมีีเส้้นทาง
ในการขนส่่งสิินค้้า

การบริิการ

การตลาดและ
การขาย

บริิการหลัังการขาย

บริิการตู้้�ขนส่่งสิินค้้า

ผ่่านสำนัักงาน
ตััวแทน

ระบบติิดตาม cargo
tracking, customer
service
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กิิจกรรมสนัับสนุุน

กิิจกรรมสนัับสนุุนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนให้้กิิจกรรมหลัักของบริิษััทดำเนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�องมีีประสิิทธิิภาพ ประกอบด้้วย
1. การจััดซื้้�อจััดหา (Procurement)

บริิษััทฯ มีีนโยบายการจััดซื้้�อจััดหาที่่�โปร่่งใส เป็็นธรรม และตอบสนองความต้้องการได้้ทัันเวลา
2. การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อสิินค้้าและบริิการ (Technology Development)

บริิษััทฯ ได้้นำเทคโนโลยีีล่่าสุุดมาใช้้ อย่่างเช่่น วิิทยาการหุ่่�นยนต์์ รวมถึึงการนำเทคโนโลยีีมาช่่วยเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการทำงาน ทำให้้บริิษััทฯ สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำงานภายในองค์์กร และส่่งเสริิมประสบการณ์์
ที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า
นอกจากนี้้� มีีการปรัับปรุุงบางเทคโนโลยีีบางตััวในระบบจััดการเรืือเพื่่�อให้้เห็็นภาพรวมของการปฏิิบััติิงานของกองเรืือ
มากขึ้้�น มีีประสิิทธิิภาพขึ้้�น และยัังควบคุุมต้้นทุุนได้้ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังนำนโยบายความปลอดภััยทางไซเบอร์์ขององค์์การ
ทางทะเลระหว่่างประเทศ มาใช้้เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับระเบีียบข้้อบัังคัับด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์ตาม IMO 2021
3. การบริิหารทรััพยากรบุุคคล (Human Resources Management)

บริิษัทั ฯ ตระหนัักว่่า พนัักงานคืือหััวใจหลัักแห่่งความสำเร็็จของบริิษัทั ฯ ดัังนั้้�นบริิษัทั จึึงได้้ให้้ความสำคััญกัับพนัักงาน โดย
มีีส่ง่ เสริิมระบบการบริิหารและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยจััดหลัักสููตรอบรมภายใน
หลัักสููตรอบรมภายนอกตามสถาบัันต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
รวมถึึงด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมสำหรัับพนัักงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง หมุุนเวีียนตำแหน่่งงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและโอกาสก้้าวหน้้า เลื่่อ� นตำแหน่่ง
และให้้ผลตอบแทน ทั้้�งในระยะสั้้�นคืือเงิินโบนััสตามผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และระยะยาวคืือกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
ซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการให้้พนัักงาน ที่่�เป็็นธรรมตามระดัับความรู้้�ความสามารถ ความรัับผิิดชอบและผลการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้อง
กัับผลการดำเนิินงานของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ พััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสนัับสนุุนการทำงานของ
พนัักงานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้้ในการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังจััดในส่่วนของสวััสดิิการพนัักงาน บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประกัันอุุบััติิเหตุุ และการประกัันสุุขภาพ
ให้้พนัักงานทุุกคน พิิจารณาให้้เงิินรางวััลประจำปีีตามผลงาน และให้้รางวััลการทำงานนานแก่่พนัักงานทุุกระดัับ นอกจากนี้้�
บริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ให้้มีกี องทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ จดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติกิ องทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
พ.ศ. 2530
บริิษััทฯ มีีการตรวจสุุขภาพประจำปีีสำหรัับพนัักงานทุุกระดัับ จััดให้้มีีการซ้้อมอพยพหนีีไฟเป็็นประจำทุุกปีี และการ
จััดกิิจกรรมที่่�เน้้นการออกกำลัังกายให้้กัับพนัักงาน เช่่น โยคะ แบดมิินตััน และอื่่�นๆ
4. โครงสร้้างพื้้�นฐาน (Infrastructure)

บริิษัทั ได้้ดูแู ล พััฒนา ปรัับปรุุงระบบงานสำคััญๆ ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้ทันั สมััยอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อให้้สามารถ
ให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว ถููกต้้อง แม่่นยำ และมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น ระบบบััญชีีและการเงิิน ระบบอีี-คอมเมริิซ์์
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ เพื่่�อให้้สะดวกในการทำงานและรองรัับการใช้้ชีีวิิตแบบวิิถีีใหม่่
ด้้วยฟีีจเจอร์์ที่่�ควบคุุมให้้สามารถทำงานได้้อย่่างปลอดภััย ในปีี 2564 บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นไปในส่่วนของการลููกค้้าที่่�ใช้้งานดิิจิิทััล
เป็็นศููนย์์กลาง เนื่่�องจากขั้้�นตอนดำเนิินงานทางทางธุุรกิิจเปลี่่�ยนแปลงไป และความต้้องการของลููกค้้ามีีความเป็็นดิิจิิทััล
มากขึ้้�น และสิ่่�งนี้้�ยัังคงจะเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ต่่อเนื่่�องในปีี 2565 เช่่นกััน
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การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

ภายในองค์์กร
ผู้้�ถืือหุ้้�น

•

พนัักงาน

•
•

บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจ
โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
สร้้างความพึึงพอใจ
สููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
สร้้างความเติิบโต
ของมููลค่่าบริิษััทฯ ใน
ระยะยาวและรายได้้ที่่�
งดงามอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทฯ ตระหนัักว่่า
พนัักงาน คืือหััวใจหลััก
แห่่งความสำเร็็จของ
บริิษััทฯ
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะมอบ
สภาพแวดล้้อมการ
ทำงานที่่�เอื้้�ออำนวยให้้
กัั บ พนัั ก งาน บริิ ษัั ท ฯ
คาดหวัังความร่่วมมืือ
อย่่างเต็็มที่่จ� ากพนัักงาน
ทุุกคนเพื่่�อส่่งเสริิมและ
รัักษาความเป็็นอัันหนึ่่�ง
อัันเดีียวกััน

การตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

•

การสร้้างผลตอบเเทน

•
•

การสร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
การสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น

•
•
•

การเติิบโต และก้้าวหน้้าใน
ตำแหน่่งงาน
ผลตอบแทนและสวััสดิกิ าร
ที่่�เหมาะสม
สภาพแวดล้้อมในองค์์กร
เอื้้�อในการทำงาน

•
•

บริิษััทฯจััดให้้มีีการหมุุนเวีียนตำแหน่่งงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะ
และโอกาสก้้าวหน้้า เลื่่�อนตำแหน่่ง
บริิษัทั ฯ มีีระบบการบริิหารและการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน
การใช้้ระบบ PMS (Performance Management System)
การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานโดยจััดหลัักสููตรอบรม
ภายใน หลัักสููตรอบรมภายนอกตามสถาบัันต่่างๆ ทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯให้้ผลตอบแทนทั้้�งในระยะสั้้�นคืือเงิินโบนััสตามผล
การปฏิิบัติั งิ านของพนัักงานและระยะยาวคืือกองทุุนสำรอง
เลี้้�ยงชีีพซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการให้้พนัักงาน
มีีพััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ทำงานของพนัักงานให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
บริิ ษัั ท ฯมีี ร ะบบในเรื่่� อ งของการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ
พนัักงาน มีีโปรแกรมที่่�เรีียกว่่า Job Rotation สำหรัับ
พนัักงานเพื่่�อให้้เกิิดการหมุุนเวีียนการทำงานในองค์์กร มีี
succession plan และมีีการพััฒนาบุุคคลในตำแหน่่งต่่างๆ
ในส่่วนของสวััสดิิการพนัักงานบริิษััทฯจััดให้้มีีการประกััน
อุุบัติั เิ หตุุและการประกัันสุุขภาพให้้พนัักงานทุุกคนพิิจารณา
ให้้เงิินรางวััลประจำปีีตามผลงานและให้้รางวััลการทำงาน
นานแก่่พนัักงานทุุกระดัับ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้จััดให้้
มีี กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ และการตรวจสุุขภาพประจำปีี
บริิษััทฯ มีีการจััดกิิจกรรม และการแข่่งขัันในรููปแบบต่่างๆ
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่างบริิษััทฯและ
พนัักงานแม้้ในท่่ามกลางวิิกฤตการณ์์การระบาดของโควิิด19บริิษัทั ฯจััดให้้การดููแลรัักษาความสะอาด โดยปฏิิบัติั ติ าม
กฎระเบีียบความปลอดภััย และอาชีีวอนามััย มีีการจััดหา
บริิการสำหรัับให้้พนัักงานไปรัับการฉีีดวััคซีีน, การจััดทำ
clip ให้้กำลัังแต่่พนัักงานที่่�ติดิ เชื้้�อและต้้องกัักตััว รวมถึึงจััด
ส่่งอาหารที่่�จำเป็็นให้้กัับพนัักงานที่่�ต้้องกัักตััวในขณะที่่�
บริิษััทฯมีีมาตรการ work from home เพื่่�อลดการแพร่่
ระบาดของโควิิด-19 บริิษััทฯ จััดหา notebook ให้้กัับ
พนัักงาน, การจััดทำ clip แนะนำการออกกำลัังกาย, การ
virtual tour สำนัักงานในต่่างประเทศ รวมถึึงการจััด
กิิจกรรมผู้้�บริิหารพบพนัักงานสำหรัับพนัักงานบริิษััททั้้�งใน
ต่่างประเทศทั่่�วภููมิภิ าคเอเชีีย ผ่่านการประชุุมออนไลน์์ เพื่่�อ
ส่่งเสริิมความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างบริิษััทฯและพนัักงาน
มีีการปลููกฝัังค่่านิิยม ONE RCL เพื่่�อส่่งเสริิมการร่่วมมืือ
กัันระหว่่างพนัักงานทั่่�งองค์์กรทั้้�งในและต่่างประเทศ
บริิษััทฯนำเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ต่่างๆ มาช่่วยการทำงานให้้
กัับพนัักงานให้้ง่่ายและสะดวกยิ่่�งขึ้้�น

•
•
•
•
•

•
•
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

การตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ภายนอกองค์์กร
ลููกค้้า,
สภาพแวดล้้อม
ทางธุุรกิิจ

•

บริิษัทั ฯ ดำเนิินนโยบาย
การแข่่งขัันทางการค้้า
อย่่างเสรีีและเป็็นธรรม
ตามกรอบของกฎหมาย
ในประเทศที่่�บริิษััทฯ
ดำเนิินธุุรกิิจ โดยยึึดการ
ปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้้าตามกรอบ
กติิกาเพื่่�อประโยชน์์ทั้้�ง
ต่่ อ บริิ ษัั ท ฯ คู่่�ค้้ า และ
ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ

•

การได้้รับั บริิการตามความ
ต้้องการที่่�เหมาะสม

•

สัังคม ส่่วนรวม
และสิ่่�งแวดล้้อม

•

บริิษััทฯ กำหนดไว้้เป็็น
หนึ่่ง� ในหลัักจรรยาบรรณ
ของพนัักงานในเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
และบริิษััทฯ ให้้ความ
สำคััญกัับเรื่่�องของ
สัังคมส่่วนรวม การให้้
โอกาสและการพััฒนา
ชุุมชนในสัังคมส่่วนรวม

•

การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
เกี่่�ยวกัับการเดิินเรืือ คืือ
อนุุสััญญาระหว่่างประเทศ
ว่่าด้้วยการป้้องกัันมลพิิษ
จากเรืือ (อนุุสััญญา
MARPOL 73/78)

•
•

ลููกค้้ารัับข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและบริิการของ
บริิษััทฯ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ดัังนี้้�
- เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ (http://www.rclgroup.com) เพื่่�อดูู
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเมืืองท่่า รายละเอีียดกองเรืือ ตารางเดิิน
เรืือในเครืือข่่าย รายละเอีียดขนาดตู้้�สิินค้้า การขนส่่ง
สิินค้้า oversized การขนส่่งสิินค้้าอัันตราย บริิการ
e-services ฯลฯ ลููกค้้าสามารถเลืือกจุุดหมายปลายทาง
ที่่�ต้้องการส่่งสิินค้้า ตรวจสอบวัันที่่�เรืือออกและเรืือเข้้า
เทีียบท่่า และสถานะตู้้�สิินค้้าระหว่่างการขนส่่ง ได้้ด้้วย
ตนเองผ่่านเว็็บไซต์์
-	สอบถามข้้อมููลข้้างต้้น รวมทั้้�งค่่าระวางเรืือและ
รายละเอีียดอื่่น� ๆ จากตััวแทนในเมืืองท่่าที่่ลู� กู ค้้าใช้้บริิการ
- บริิษััทฯ มีีตััวแทน ทั้้�งที่่�เป็็นบริิษััทในเครืือและตััวแทน
แต่่งตั้้�ง ในเมืืองท่่าทุุกแห่่งที่่�เรืือของบริิษัทั ฯ เข้้าเทีียบท่่า
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและ
มีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทปฏิิบััติิตามบทบััญญััติิของสุุขภาพ ความปลอดภััย
และสิ่่ง� แวดล้้อมตามข้้อกฎหมายท้้องถิ่่น� ซึ่ง่� หนึ่่ง� ในนั้้�นก็็คือื
การปฏิิบััติิตามอนุุสััญญาระหว่่างประเทศ เช่่น กฎระเบีียบ
ขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศเพื่่�อรัักษาสภาพ
แวดล้้อมทางสัังคมและสาธารณะ
บริิษััทฯ มีีการดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อเป็็นการดููแลสัังคม และ
ส่่วนรวม

3. การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของ RCL
กลุ่่�มฯ ดำเนิินธุุรกิิจให้้บริิการใน 3 สายธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ (1) Shipper Owned Container หรืือ SOC (2) Carrier Owned
Container หรืือ COC (3) การให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินธุุรกิิจขนส่่งทางทะเล ดัังนั้้�น
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ว่่าจะเป็็นการปล่่อยมลพิิษของเสีียลงท้้องทะเล ซึ่่�งจะส่่ง
ผลกระทบต่่อนิิเวศวิิทยาทางทะเล

3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ิให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ กฎหมายระหว่่างประเทศ กฎหมายเฉพาะแต่่ละประเทศ การปฏิิบัติั ิ
ตามอนุุสััญญาระหว่่างประเทศ เช่่น กฎระเบีียบขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศเพื่่�อรัักษาสภาพแวดล้้อมทางสัังคม
และสาธารณะ โดยเรืือของ RCL ปฏิิบััติิตามการกำจััดขยะ ข้้อ 14.1 ภายใต้้ภาคผนวก V ของ อนุุสััญญาระหว่่างประเทศ
ว่่าด้้วยการป้้องกััน มลพิิษจากเรืือ (International Convention for Prevention of Pollution from Ships) หรืือ ที่่�รู้้�จัักกัันใน
ชื่่�อ อนุุสััญญาMARPOL 73/78
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การจััดการความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การลดมลพิิษทางอากาศ
1. การลดการปล่่อยก๊๊าซซััลเฟอร์์ ในปีี 2563

1.1 การเปลี่่�ยนชนิิดและใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นไปตามกฎหมายกำำ�หนด
การน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีกำมะถัันต่่ำ (LSFO): เรืือ RCL ทุุกลำใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�มีีกำมะถัันต่่ำ (LSFO) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1
มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป กฎระเบีียบใหม่่เกี่่�ยวกัับการปล่่อยมลพิิษในการขนส่่งมีีผลบัังคัับใช้้ โดยลดปริิมาณกำมะถัันสููงสุุด
ของน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงสำหรัับเรืือลงเหลืือร้้อยละ 0.5 ยกเว้้นในโซน SECA ที่่�ระดัับสููงสุุดคืือร้้อยละ 0.1

เรืือทุุกลำได้้ทำการเปลี่่�ยนชนิิดและใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงที่่�เป็็นไปตามกฎหมายกำหนด (น้้ำมัันที่่�มีีส่่วนผสมของกำมะถััน
ไม่่เกิินร้้อยละ 0.50 m/m) อนึ่่�งการปฏิิบััติิการตรวจสอบเรื่่�องการใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงบนเรืือโดยหน่่วยงานของรััฐตามเมืืองท่่า
ต่่างๆ ได้้ดำเนิินการมาตลอดปีี 2564 และจากผลการตรวจสอบพบว่่าเรืือของ RCL ทั้้�งหมดปฏิิบััติิได้้ถููกต้้องตามข้้อบัังคัับ
ทั้้�งกฎหมายระหว่่างประเทศและกฎหมายเฉพาะของแต่่ละประเทศ
1.2 การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดก๊๊าซเสีียหรืือ EGCS/Scrubber
เรืือของ RCL จำนวน 10 ลำ ได้้ติดิ ตั้้�งระบบทำความสะอาดก๊๊าซไอเสีีย หรืือที่่�เรีียกกัันทั่่�วไปว่่า Scrubber โดยก๊๊าซไอเสีีย
ของเครื่่�องยนต์์จะผ่่านเข้้าไปในห้้องที่่�มีีละอองน้้ำ Scrubber Cloud ซึ่่�งซััลเฟอร์์ออกไซด์์ที่่�มีีอยู่่�ในไอเสีียจะถููกขัับออกเมื่่�อทำ
ปฏิิกิิริิยากัับหยดน้้ำจำนวนมาก
เรืือที่่�ติิดตั้้�ง Scrubber แล้้ว สามารถที่่�จะใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงชนิิด กำมะถัันสููง (3.5%) ได้้ โดยที่่�ค่่าซััลเฟอร์์ในแก๊๊สเสีีย
ยัังอยู่่�ในค่่าที่่�กำหนด
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึงปีี 2564 บริิษััท RCL ได้้ทำการติิดตั้้�งระบบทำความสะอาดก๊๊าซเสีียบนเรืือไปแล้้วทั้้�งสิ้้�น 9 ลำ
และจะติิดตั้้�งเพิ่่�มอีีกหนึ่่�งลำในปีี 2565
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1.3 การลดก๊๊าซไนโตรเจนออกไซด์์
The control of diesel engine NOx emissions is achieved through the survey and certification
requirements leading to the issue of an Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP)
Certificate and the subsequent demonstration of in service compliance in accordance with the
requirements of the mandatory, regulations 13.8 and 5.3.2 respectively, NOx Technical Code 2008
(resolution MEPC.177 (58) as amended by resolution MEPC.251.(66)).
1 January 2016 and operating in the North American ECA and the United States Caribbean
Sea ECA; or 1 January 2021 and operating in the Baltic Sea ECA or the North Sea ECA.
Tier III technologies, To ensure compliance with IMO Tier III regulations, EGR or SCR NOX
reduction technology must be selected. New ship will be installed with Selective catalytic reduction
(SCR).
เรืือของ RCL ที่่�ต่่อใหม่่ขนาด 7,000 TEU จะใช้้เครื่่�องยนต์์หลัักที่่�เป็็น Tier III technologies, ที่่�มีีการนำเอาแก๊๊สเสีีย
กลัับเข้้าเผาไหม้้อีีกครั้้�งและมีีการใช้้ระบบอิิเล็็คโทรนิิคมาควบคุุมการทำงานของเครื่่�องยนต์์ เพื่่�อให้้มีีกำลัังสููงสุุด ในขณะที่่�ใช้้
น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงน้้อยที่่�สุุดและมีีค่่าแก๊๊สเสีีย
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1.4 ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ Carbon Intensity (ดััชนีีการเกิิดคาร์์บอนต่่อ GDP) ทางการขนส่่งทางเรืือระหว่่างประเทศ

จุุดประสงค์์ของข้้อบัังคัับต่่างๆ เหล่่านี้้� เพื่่�อลดค่่า Carbon Intensity จากการขนส่่งทางทะเลระหว่่างประเทศให้้เป็็นไป
ตามกลยุุทธ์์ขององค์์การทะเลระหว่่างประเทศ (IMO) ว่่าด้้วยการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากเรืือ
อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการป้้องกัันมลพิิษจากเรืือ ภาคผนวกที่่� VI - IMO ได้้ประกาศให้้มาตรการทั้้�งทาง
ด้้านเทคนิิคและด้้านการปฏิิบััติิการเพื่่�อลด Carbon Intensity จากเรืือให้้มีีผลบัังบัังคัับใช้้แล้้ว โดยนำมาตรการต่่างๆ ที่่�เน้้น
เป้้าหมายทางกฎหมาย (Mandatory Goal-Based Measures) ซึ่่�งรวมถึึง
ค่่าดััชนีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของเรืือเก่่า (EEXI) โดยมีีผลบัังคัับใช้้โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การตรวจเรืือประจำปีี หรืือ
การตรวจเรืือเพื่่�ออกใบประกาศนีียบััตรใหม่่ที่่ว่� า่ ด้้วยข้้อบัังคัับการป้้องกัันมลพิิษทางอากาศจากเรืือ ซึ่่ง� จะเริ่่ม� ครั้้�งแรกหลัังจาก
วัันที่่� 1 มกราคม 2566 โดยหลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566 บนเรืือต้้องมีีแผนการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่�ได้้รัับการ
ปรัับปรุุงและอนุุมััติิแล้้ว และการแบ่่งชั้้�นการปล่่อยคาร์์บอน Carbon Intensity Indicator (CII) จะมีีผลบัังคัับใช้้ ซึ่่�งการแก้้ไข
ข้้อบัังดัังคัับต่่างๆ ดัังกล่่าวจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565
เรืือทุุกลำของ RCL ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับดัังกล่่าวและกำหนดที่่�จะได้้รัับ EEXI Technical File (ได้้รัับการอนุุมััติิและ
มีีใบประกาศนีียบััตรรัับรอง) ก่่อนวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565
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2. การลดมลพิิษของน้ำำ��ทะเล
2.1 อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมและการจััดการน้ำำ��อัับเฉาและตะกอนของเรืือ

The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments, 2004 (BWM Convention), entered into force globally on 8 September 2017.
- All RCL ships will be installed with BWTS
Ballast water may be taken onboard by ships for stability and can contain thousands of aquatic
or marine microbes, plants and animals, which are then carried across the globe. Untreated ballast
water released at the ship’s destination could potentially introduce a new invasive marine species.
Hundreds of such invasions have already taken place, sometimes with devastating consequences
for the local ecosystem
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดภายใต้้อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการควบคุุมและการจััดการน้้ำอัับเฉาเรืือ เรืือของ
บริิษััท RCL ทุุกลำจะต้้องทำการติิดตั้้�งระบบจััดการน้้ำถ่่วงเรืือ (Ballast water treatment system) เพื่่�อป้้องกัันสิ่่�งมีีชีีวิิต
ในน้้ำขนาดเล็็กติิดไปกัันเรืือในถััง Ballast แล้้วไปแพร่่ขยายพัันธ์์ในอีีกที่่�หนึ่่ง� บริิษัทั ได้้ทำการติิดตั้้�งระบบบำบััดน้้ำอัับเฉาบนเรืือ
และได้้ทำการติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จจำนวน 23 ลำ จำนวน 42 ลำ ส่่วนที่่�เหลืือจะทยอยติิดตั้้�งให้้เสร็็จสิ้้�นตามใบอนุุญาตที่่�กำหนดไว้้
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2.2 ระบบกัันเพรีียง AFS
At the 76th MEPC session, IMO adopted amendments to the AFS Convention regarding controls
on cybutryne and the form of the International Anti-fouling System Certificate. The amendments
will enter into force on 1 January 2023. From this date, the application or re-application of an AFS
containing cybutryne will not be permitted.
เรืือ RCL ทุุกลำได้้เปลี่่�ยนมาใช้้สีีกัันเพรีียงที่่�ไม่่มีีส่่วนผสมของ cybutryne
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ความเสี่่�ยงในการบริิหารจััดการกองเรืือ
1. ความเสี่่�ยงด้้านราคาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ค่่าน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�มีมูี ลู ค่่าสููงมากถึึง 117 ล้้านเหรีียญสหรััฐอเมริิกา การที่่�จะบริิหารความเสี่่ย� งที่่�สูงู ลัักษณะนี้้�
เราต้้องจััดการเรื่่�องนี้้�อย่่างรอบคอบเพื่่�อสามารถบรรลุุเป้้าหมายเรื่่�องลดค่่าใช้้จ่่าย ในส่่วนนี้้� RCL ประสบความสำเร็็จทั้้�งด้้าน
การประหยััดน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง การจััดกองเรืือ (Deploy) และซื้้�อน้้ำมัันเชื้้�อเพลิิงในราคาที่่�เหมาะสม เราดำเนิินแผนสั่่ง� ซื้้�อน้้ำมััน
เชื้้�อเพลิิงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ได้้แก่่ การซื้้�อน้้ำมัันแบบตลาดจร (Spot Purchase) ในท่่าเรืือและในเวลาที่่�เหมาะสม และ
การซื้้�อน้้ำมัันล่่วงหน้้า (Forward Purchase) ครอบคลุุมเวลา 3 ถึึง 6 เดืือนล่่วงหน้้า ในราคาที่่�ต่่ำที่่�สุุด
2. ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการในท่่าเรืือ
โดยทั่่�วไปปีี 2564 เป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายสำหรัับห่่วงโซ่่อุุปทานทั่่�วโลกโดยผู้้�ประกอบการเผชิิญปััญหาความแออััดและ
การปฏิิบััติิงานล่่าช้้าในท่่าเรืือทั่่�วโลก โดยเฉพาะท่่าเรืือที่่�เป็็นศููนย์์กลางของภููมิิภาคต่่างๆ เช่่น สิิงคโปร์์ Port Klang รวมถึึง
ท่่าเรืือใหญ่่ๆ ในตอนเหนืือ ตอนกลางและตอนใต้้ของจีีน
นอกจากนี้้� เมื่่�อท่่าเรืือพบการระบาดของโควิิด 19 จะเกิิดความแออััดอย่่างสููงในท่่าเรืือ เป็็นเรื่่อ� งที่่�น่า่ เสีียดายที่่�การเริ่่ม� ต้้น
ในปีี 2565 ไม่่เป็็นไปตามที่่�เราคาดหวัังเพราะการยัังมีีระบาดที่่�สููงของโรคโควิิด และความแออััดในท่่าเรืือยัังคงดำเนิินต่่อไป
และส่่งผลกระทบต่่อการที่่�เรืือเข้้าออกเมืืองท่่าและการขนถ่่ายสิินค้้า เป็็นสถานการณ์์ที่่มี� คี วามท้้าทายอย่่างสููงมาก โดยเฉพาะ
ในท่่าเรืือหลัักในภููมิิภาค เราคาดการณ์์ว่่าเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวจะส่่งผลกระทบไปอีีกระยะหนึ่่�ง
RCL รู้้�ว่า่ เรื่่อ� งดัังกล่่าวส่่งผลต่่อระบบห่่วงโซ่่อุปุ ทานของลููกค้้าของเราและเราเห็็นถึึงความความสำคััญอย่่างมากในการ
แก้้ปััญหานี้้� ส่่วนหนึ่่�งของแผนของเราคืือการลดความล่่าช้้าของเรืือโดยการประสานงานกัับหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อ
บรรเทาสถานการณ์์
แผนปฏิิบััติิการที่่� ใช้้ในกรณีีฉุุกเฉิินเช่่นนี้้� ได้้แก่่การทำแผนการยกขนสิินค้้าที่่�จะทำงานในท่่าเรืือนั้้�นๆ โดยให้้มีี
ความสามารถในการใช้้เครนยกขนสิินค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุด แผนนี้้�ได้้ถููกนำมาใช้้และได้้รัับการปฏิิบััติิเป็็นอย่่างดีีท่่าเรืือต่่างๆ ใน
เครืือข่่ายของเรา
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ านในท่่าเรืือ เราต้้องทำการวางแผนการให้้ผู้้�ประกอบการท่่าเรืือให้้ปฏิิบัติั งิ านได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น รวมถึึงให้้เรืือใช้้เวลาเข้้า-ออกที่่�เหมาะสม (เทีียบเท่่ากัับค่่าเฉลี่่�ย) ในแต่่ละท่่าเรืือ
RCL จะพััฒนาระบบติิดตามเรืือเพื่่�อให้้ลููกค้้าติิดตามเรืือได้้ real time และสามารถวิิเคราะห์์และประมาณการมาถึึง
ของเรืือผ่่านเว็็บไซต์์ RCL จะพััฒนาระบบนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด
3. ความเสี่่�ยงด้้านตารางเรืือที่่�มีีความแน่่นอน
ในปีีนี้้�ความแน่่นอนของตารางเรืือบรรทุุกตู้้�คอนเทนเนอร์์อยู่่�ในเกณฑ์์ต่่ำมากและยัังคงอยู่่�ในระดัับต่่ำต่่อไป จากผลการ
วิิเคราะห์์ของ Sea-Intelligence พบว่่าความแน่่นอนของตารางเรืือบรรทุุกตู้้�คอนเทนเนอร์์อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 34 ในเดืือนกัันยายน
ปีี 2564 ค่่าเฉลี่่�ยนี้้�พบใน 34 เส้้นทางการเดิินเรืือ
สิินค้้าเสีียเวลารอในทะเลและในท่่าเรืือนั้้�นมีีระยะเวลานานมากขึ้้�นและสิินค้้างตกค้้างมากมาย เราเชื่่�อว่่าสถานการณ์์นี้้�
ยัังคงเกิิดขึ้้�นตลอดปีี 2565
RCL จะทำการวิิเคราะห์์และพิิจารณาตััดสิินใจอย่่างสม่่ำเสมอในเรื่่�องความแน่่นอนของตารางเรืือ รวมทั้้�งประสานงาน
และแจ้้งบริิษััทเดิินเรืืออื่่�นๆ รัับทราบโดยการสัับเปลี่่�ยนท่่าเรืือหรืือการจััดการกัับสิินค้้า
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ภารกิิจในปีี 2565
ก) ระบบบำำ�บััดน้ำำ��อัับเฉาเรืือ

จำนวนเรืือจะที่่�ทำการติิดตั้้�งระบบบำบััดน้้ำอัับเฉาเรืือ 15 ลำ
ส่่วนที่่�เหลืืออีีก 5 ลำ บริิษััทจะทำการติิดตั้้�งในปีี 2566
ข) การติิดตั้้�งระบบทำำ�ความสะอาดก๊๊าซเสีียหรืือ EGCS/Scrubber

บริิษััทวางแผนที่่�จะทำการติิดตั้้�งระบบทำความสะอาดก๊๊าซเสีียบนเรืือ 1 ลำ
ค) พื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย การกระทำำ�อัันเป็็นโจรสลััดและการปล้้นเรืือในช่่องแคบมะละกา

แผนกจััดการกองเรืือจะประสานงานกัับนายเรืืออย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่�อใช้้มาตรการป้้องกัันการกระทำอัันเป็็นโจรสลััดในขณะ
ที่่�เรืืออยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น ในตะวัันออกกลางและในช่่องแคบมะละกา
ง) ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับ Carbon Intensity (ดััชนีีการเกิิดคาร์์บอนต่่อ GDP) ทางการขนส่่งทางเรืือระหว่่างประเทศ

จุุดประสงค์์ของข้้อบัังคัับต่่างๆ เหล่่านี้้� เพื่่�อลดค่่า Carbon Intensity จากการขนส่่งทางทะเลระหว่่างประเทศให้้เป็็นไป
ตามกลยุุทธ์์ขององค์์การทะเลระหว่่างประเทศ (IMO) ว่่าด้้วยการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากเรืือ
อนุุสััญญาระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการป้้องกัันมลพิิษจากเรืือ ภาคผนวกที่่� VI - IMO ได้้ประกาศให้้มาตรการทั้้�งทาง
ด้้านเทคนิิคและด้้านการปฏิิบััติิการเพื่่�อลด Carbon Intensity จากเรืือให้้มีีผลบัังบัังคัับใช้้แล้้ว โดยนำมาตราการต่่างๆ ที่่�เน้้น
เป้้าหมายทางกฏหมาย (Mandatory Goal-Based Measures) ซึ่่�งรวมถึึง

• ค่่าดััชนีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของเรืือเก่่า (EEXI) โดยมีีผลบัังคัับใช้้โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การตรวจเรืือประจำปีี หรืือ
•
•

การตรวจเรืือเพื่่�ออกใบประกาศนีียบััตรใหม่่ที่่ว่� า่ ด้้วยข้้อบัังคัับการป้้องกัันมลพิิษทางอากาศจากเรืือ ซึ่่ง� จะเริ่่ม� ครั้้�งแรก
หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566
หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566 บนเรืือต้้องมีีแผนการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่ไ� ด้้รับั การปรัับปรุุงและอนุุมัติั แิ ล้้ว
หลัังจากวัันที่่� 1 มกราคม 2566 การแบ่่งชั้้�นการปล่่อยคาร์์บอน Carbon Intensity Indicator (CII) จะมีีผลบัังคัับใช้้

การแก้้ไขข้้อบัังดัังคัับต่่างๆ ดัังกล่่าวจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565 เรืือทุุกลำของ RCL ต้้องปฏิิบััติิ
ตามข้้องคัับดัังกล่่าวและกำหนดที่่�จะได้้รัับ EEXI Technical File (ได้้รัับการอนุุมััติิและมีีใบประกาศนีียบััตรรัับรอง) ก่่อนวััน
ที่่� 1 พฤศจิิกายน 2565

4. การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
บริิษััทฯ ได้้มีีการกำหนดนโยบายในส่่วนของการจััดการด้้านสัังคม ซึ่่�งรวมถึึงการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อ
แรงงานอย่่างเป็็นธรรม รวมถึึงการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาชุุมชนและสัังคม
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีกำหนดนโยบายในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย คืือ
การคุุกคามทางเพศ การกระทำำ�ใดๆ ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย และสถานที่่�ทำำ�งาน
RCL มุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาสภาพแวดล้้อมการทำงานโดยให้้ปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิซึ่่�งผิิดกฎหมาย เพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
คำมั่่�นสััญญานี้้� RCL จะไม่่ยอมให้้มีีการคุุกคามใดๆ ต่่อพนัักงาน ผู้้�ขาย ผู้้�จััดหาหรืือผู้้�ร่่วมธุุรกิิจ การคุุกคามประกอบด้้วย
พฤติิกรรมที่่�แสดงถึึงความไม่่พอใจ ไม่่ว่่าจะด้้วยวาจา ร่่างกายหรืือการแสดงออก ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับสถานะที่่�ได้้รัับความคุ้้�มครอง
ของบุุคคล เช่่น เชื้้�อชาติิ ผิิวสีี ภููมิิภาค เพศ อายุุ ตระกููล บรรพบุุรุุษ ชาติิกำเนิิด ความพิิการ สถานภาพสมรส หรืือลัักษณะ
อื่่�นใดที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครองตามกฎหมาย
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การคุุกคามทางเพศหมายถึึง การกระทำการใดๆ ทางเพศ ไม่่ว่่าทั้้�งทางวาจา การละเมิิดทางร่่างกาย หรืือการใช้้
คำหยาบคาย ซึ่่�งเริ่่�มโดยพนัักงานคนหนึ่่�งกระทำต่่อพนัักงานอีีกคนหนึ่่�ง ซึ่่�งในการทำเช่่นนั้้�นได้้สร้้างความทุุกข์์ หรืือคุุกคาม
ต่่อพนัักงาน และสร้้างสภาพแวดล้้อมการทำงานให้้น่า่ รัังเกีียจ พนัักงานพึึงต้้องระมััดระวัังเสมอว่่า พฤติิกรรมบางอย่่างถืือได้้
ว่่าเป็็นการล่่วงละเมิิดแม้้ว่่าอาจจะไม่่ได้้ตั้้�งใจก็็ตาม
นอกจากนี้้� RCL ห้้ามการใช้้ความรุุนแรงในสถานที่่ท� ำงาน ตััวอย่่างเช่่น การคุุกคาม การข่่มขู่่� การครอบครองการ แจกจ่่าย
หรืือการใช้้อาวุุธปืืน วััตถุุระเบิิด วััตถุุอัันตราย อาวุุธอื่่�นๆ ยาเสพติิด หรืือใช้้ยาเสพติิดขณะทำงานให้้กัับ RCL
หากพนัักงานคนใดเชื่่�อว่่าเขา / เธอ หรืือบุุคคลอื่่�น ถููกละเมิิดหรืือถููกคุุกคาม เขา / เธอ ควรรายงานเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
แก่่ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือตััวแทนจากฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์โดยเร็็วที่่�สุุด ฝ่่ายผู้้�บริิหารจะต้้องตรวจสอบข้้อเรีียกร้้องดัังกล่่าว และ
ดำเนิินการตามความเหมาะสม พนัักงานทุุกคนต้้องละเว้้นจากพฤติิกรรมที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ดัังกล่่าว
เงื่่อ� นไขนี้้�ถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของสััญญาจ้้างงานสำหรัับพนัักงานทุุกคน พนัักงานที่่ล� ะเมิิดจะต้้องถููกลงโทษทางวิินัยั อย่่าง
รุุนแรงโดยไม่่มีีข้้อยกเว้้นใดๆ รวมถึึงการเลิิกจ้้างโดยไม่่จ่่ายค่่าชดเชย
นโยบายนี้้�ยัังครอบคลุุมถึึงพฤติิกรรมของพนัักงานที่่�มีีต่่อลููกค้้าธุุรกิิจ ผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�จััดหา
การต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ด้ว้ ยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิตและเป็็นธรรมและหลีีกเลี่่ย� งการกระทำใดๆ ที่่�อาจถููกตีีความว่่าเป็็นอย่่างอื่่น� พนัักงาน
จำเป็็นต้้อง
1. ไม่่ใช้้หรืือไม่่อนุุญาตให้้ผู้้�อื่่�นใช้้อำนาจหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของพนัักงานไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมในการแสวงหา
ผลประโยชน์์ส่่วนตััวหรืือผลประโยชน์์ให้้ผู้้�อื่่�น
2. (รวมถึึงครอบครััวของพนัักงาน) ละเว้้นจากการให้้หรืือรัับของขวััญ เงิินสด การบริิการหรืือผลประโยชน์์อื่่�นๆ จาก
บุุคคลใดๆ ที่่�ทำ หรืือแสวงหาการทำธุุรกิิจกัับ RCL ยกเว้้นในเหตุุการณ์์หรืือประเพณีีที่่�มีีมาอยู่่�แล้้ว อย่่างไรก็็ตาม
สิ่่�งนี้้�สามารถทำได้้หากค่่าใช้้จ่่ายของผลประโยชน์์ดัังกล่่าวมีีมููลค่่าไม่่มากและการกระทำนั้้�น ไม่่ได้้ถููกตีีความว่่า
เป็็นการให้้สิินบนหรืือเงิินใต้้โต๊๊ะ
3. ละเว้้นจากการได้้รัับความบัันเทิิงอย่่างฟุ่่�มเฟืือยโดยบุุคคลใดๆ ที่่�ทำ หรืือแสวงหาการทำธุุรกิิจกัับ RCL
4.	ห้้ามมิิให้้เปิิดเผยหรืือใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณะของ RCL ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของ
RCL โดยมีีเจตนาที่่�จะแสวงหาผลกำไร หรืือผลประโยชน์์จากการซื้้�อขายหรืือให้้ข้้อมููลแก่่ผู้้�อื่่�นเพื่่�อการซื้้�อขายใน
หลัักทรััพย์์ของ RCL (โปรดอ้้างอิิงถึึงนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในที่่�แสดงในเว็็บไซต์์ของบริิษััท
การแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิด

การปกป้้องและคุ้้�มครองพนัักงานที่่�แจ้้งเบาะแสหรืือเปิิดเผยการกระทำที่่�ผิิดต่่อจรรยาบรรณ หรืือผิิดกฎระเบีียบบริิษััท
1. การร้้องเรีียนหรืือการให้้ข้้อมููล การทุุจริิตหรืือการกระทำใดๆ ที่่�ฝ่่าฝืืนกฎหมาย ข้้อบัังคัับ หรืือจรรยาบรรณ อัันมีี
ผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียง ภาพลัักษณ์์ คุุณค่่า สถานะทางการเงิินของบริิษััท หรืือขััดต่่อนโยบายการดำเนิินธุุรกิิจ และ
เกี่่�ยวข้้อง กัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
2.	ช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือการให้้ข้้อมููล
2.1	ส่่งอีีเมลไปที่่� sumate@rclgroup.com
2.2	ร้้องเรีียนด้้วยวาจาหรืือเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรที่่�กรรมการผู้้�จััดการ
3.	ขั้้�นตอนการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
3.1	ผู้้�ที่่�จััดการและรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจะเป็็นผู้้�สอบสวนข้้อเท็็จจริิง หรืืออาจมอบอำนาจให้้บุุคคล หรืือกลุ่่�มบุุคคล
ทำการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
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3.2 หากการสอบสวนพบว่่ามีีการละเมิิดเกิิดขึ้้�นและมีีผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียง มููลค่่า และภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
ผู้้�ที่่จั� ดั การเรื่่อ� งร้้องเรีียนจะต้้องส่่งเรื่่อ� งดัังกล่่าวต่่อกรรมการบริิหาร และนำเสนอต่่อคณะกรรมการการตรวจสอบ
เพื่่�อพิิจารณาดำเนิินการตามแนวทาง กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััท
4. การคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�แจ้้ง
4.1 การคุ้้�มครองจะได้้รัับทัันทีีที่่�มีีการส่่งเรื่่�องร้้องเรีียน
4.2 บริิษัทั จะถืือว่่าข้้อมููลที่่�เกี่่ย� วข้้องเป็็นความลัับ และจะเปิิดเผยเฉพาะในกรณีีที่่จ� ำเป็็นเท่่านั้้�น เพื่่�อความปลอดภััย
ของผู้้�ร้้องเรีียน
4.3 หากผู้้�ร้้องเรีียนเชื่่�อว่่าตนจะไม่่ปลอดภััยหรืือได้้รัับอัันตราย ผู้้�ร้้องเรีียนสามารถขอให้้บริิษััทให้้ความคุ้้�มครอง
ที่่�เหมาะสมได้้ หรืือทางบริิษััทสามารถให้้ความคุ้้�มครองดัังกล่่าว โดยไม่่ต้้องมีีการร้้องขอจากผู้้�ร้้องเรีียน
หากเชื่่�อว่่าอัันตรายหรืืออัันตรายนั้้�นมีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่นโยบายการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน ผู้้�ให้้ข้้อมููลหรืือแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับกัับการทุุจริิต
ผิิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.rclgroup.com

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ในปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทฯ ย่่อยได้้จััดกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่

เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุุนายน 2564 คุุณสุุเมธ ตัันธุุวานิิตย์์ กรรมการผู้้�จััดการ และคุุณสุุพร อำนวยพรรณ ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์และพััฒนาองค์์กรกลุ่่�ม, งานธุุรการ, การจััดการกระบวนการธุุรกิิจและเลขานุุการบริิษััท)
ได้้บริิจาคเงิินจำนวน 2,000,000 บาท ให้้กัับมููลนิิธิิชััยพััฒนา โดย ดร.สุุเมธ ตัันติิเวชกุุล กรรมการและเลขานุุการ - นายพล
มููลนิิธิิชััยพััฒนา เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการดำเนิินโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำริิภายใต้้มููลนิิธิิฯ และตลอดจนโครงการที่่�
เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชนและประเทศชาติิของประเทศไทยโดยสร้้างห้้องแลกเปลี่่�ยนอากาศ
แรงดัันลบแบบสมบููรณ์์โรงพยาบาลนาโพธิ์์� บุุรีีรััมย์์
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ด้้วยการระบาดของ COVID-19 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น RCL ได้้ก้้าวขึ้้�นมาต่่อสู้้�กัับมัันพร้้อมกัับพยาบาลเพื่่�อให้้พวกเราทุุกคนผ่่าน
วิิกฤตนี้้� ด้้วยความพยายามเพีียงเล็็กน้้อยในส่่วนของเรา โดยหวัังว่่าจะบรรเทาปััญหาการขาดแคลนเครื่่อ� งมืือแพทย์์และจััดหา
อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�ให้้กัับชุุมชนทั่่�วไป RCL สนัับสนุุนและมอบเครื่่�องมืือแพทย์์ป้้องกััน COVID-19 ให้้แก่่

1. กรุุงเทพมหานคร กรมอนามััย (ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข 41 คลองเตย) กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผ่่าน
นางอััญชลีี พรประศาสนผล นัักสัังคมสงเคราะห์์ ผู้้�เชี่่ย� วชาญอาวุุโส

2. โรงพยาบาลเจริิญกรุุงประชารัักษ์์ โดย นางกรรณิิกา ธนไพโรจน์์ หััวหน้้าศููนย์์เครื่่�องมืือแพทย์์
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3.	วััดสะพาน อำเภอคลองเตย ผ่่าน พระครููพิิทธวรากิิจจานุุกาล ผศ. ศ.ดร. ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดสะพาน

บริิษััทฯ ได้้มอบเครื่่�องช่่วยหายใจ High Flow Oxygen เพื่่�อบรรเทาปััญหาการขาดแคลนอุุปกรณ์์และรัักษา
ผู้้�ป่่วย COVID-19 จำนวน 2 เครื่่�อง แด่่ศููนย์์การแพทย์์ปััญญานัันทภิิกขุุชลประทาน มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ เมื่่�อ
วัันที่่� 17 สิิงหาคม 2565

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลบึึงกาฬ
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โรงพยาบาลมงกุุฎวััฒนะ

โรงพยาบาลสงขลา

โรงพยาบาลสระบุุรีี

ศููนย์์การแพทย์์สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
สยามบรมราชกุุมารีี จัังหวััดนครนายก

โรงพยาบาลตากสิิน

โรงพยาบาลพระปกเกล้้า จัังหวััดจัันทบุุรีี
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ในส่่วนของบริิษััทย่่อย

RCL Agencies (India) Pvt. Ltd. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ RCL ได้้ร่่วมกัับสมาคมคนตาบอดดำเนิินโครงการพััฒนา
ทัักษะการสร้้างรายได้้สำหรัับผู้้�หญิิงที่่�มีคี วามพิิการ ภายใต้้กิจิ กรรม CSR BPA โดยดำเนิินโครงการนี้้�ใน 3 เขต ได้้แก่่ Rajkot,
Surendranagar และ Morbi วััตถุุประสงค์์หลัักในการช่่วยให้้สตรีีที่่�มีีความทุุพพลภาพซึ่่�งมาจากพื้้�นที่่�ห่่างไกลและมีีฐานะ
ยากจนด้้วยการสนัับสนุุนของ RCL India Ltd. BPA สามารถเข้้าถึึงผู้้�หญิิงที่่�มีีความทุุพพลภาพดัังกล่่าวได้้ 60 คน จาก 3 เขต
โดยในปีี 2563 - 2564 RCL Agencies (India) Pvt. Ltd. ยัังได้้บริิจาคให้้กัับ Hrudaya Cure a Little Heart Foundation
เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กที่่�เป็็นโรคหััวใจจำนวน 11 คน อีีกด้้วย
การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา

บริิษััทฯ ร่่วมกัับ Asian Institute of Technology (AIT) มอบทุุนการศึึกษาเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของ MOA เพื่่�อเป็็นทุุนการ
ศึึกษาระดัับปริิญญาโท 3 ทุุน เต็็มจำนวนสำหรัับนัักเรีียนที่่�มีสัี ญั ชาติิใดๆ ที่่�ลงทะเบีียนในสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(SET) สาขาสิ่่ง� แวดล้้อม ทรััพยากรและการพััฒนา (SERD) และ School of Management (SOM) นัักเรีียนหนึ่่ง� คนต่่อโรงเรีียน
รวมเป็็นนัักเรีียนสามคนที่่�ได้้รัับทุุนการศึึกษา 848,000 บาทต่่อคน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่การรัับเข้้าเรีียนในเดืือนมกราคม 2565
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การจััดกิิจกรรมและการอบรมสำำ�หรัับพนัักงาน
ตลอดปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารจััดกิิจกรรม การมอบรางวััล และการฝึึกอบรมสำหรัับพนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมขวััญ กำลัังใจ
และความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างบริิษััทฯ กัับพนัักงาน และระหว่่างพนัักงานด้้วยกััน ดัังเช่่น
กิิจกรรม Engage & Embed Culture

กิิจกรรมอบรมต่่างๆ
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
กลุ่่�มบริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ดำเนิินธุุรกิิจในสายธุุรกิิจหลัักสามประเภท ได้้แก่่ Shipper-Owned Container (SOC), CarrierOwned Container (COC) และการให้้บริิการที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มในด้้านโลจิิสติิคส์์ โดยมีีเครืือข่่ายที่่�ครอบคลุุมเส้้นทางหลััก
ทั้้�งในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงเหนืือ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ คาบสมุุทรอิินเดีีย และตะวัันออกกลาง

ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้วยภาวะหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างรุุนแรงอัันเป็็นผลมาจากโควิิด-19 การจััดหาตลาดขนส่่งตู้้�สิินค้้าเกิิดการ
ขาดแคลนอย่่างหนัักในปีี 2564 และความต้้องการในตลาดมีีมากกว่่าความสามารถในการจััดหาอย่่างมีีนััยสำคััญ ทำให้้การ
ใช้้กำลัังการบรรทุุกมีีอััตราเติิบโตร้้อยละ 16 ในปีี 2564
การเพิ่่�มขึ้้�นของราคาน้้ำมัันและค่่าเช่่าเรืือในครึ่่ง� หลัังของปีี 2564 ได้้เพิ่่�มแรงกดดัันในส่่วนของต้้นทุุนสำหรัับการดำเนิิน
งานของสายการเดิินเรืือขนส่่งทางทะเล กลุ่่�มฯ ให้้ความสำคััญในส่่วนของการควบคุุมต้้นทุุน การให้้บริิการเส้้นทางพิิเศษ การหา
เส้้นทางให้้บริิการที่่�เหมาะสม และผสมผสานกัับการขนส่่งสิินค้้าหลายทาง ถืือเป็็นกลยุุทธ์์หลัักในการดำเนิินงาน และเป็็น
ปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลดีีต่่อการดำเนิินงานในปีีนี้้�
ในปีี 2564 ยอดขนส่่งธุุรกิิจประเภท SOC อยู่่�ที่่จ� ำนวน 0.85 ล้้านทีีอียูี ู เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5 จากปีี 2563 ในขณะที่่�ยอดขนส่่ง
ของธุุรกิิจประเภท COC อยู่่�ที่่�จำนวน 1.35 ล้้านทีีอีียูู เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9 จากปีี 2563 กลุ่่�มฯ มีียอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวมเพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 8 อยู่่�ที่่�จำนวน 2.20 ล้้านทีีอีียูู โดยมีีอััตราการใช้้กำลัังบรรทุุกอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 155 ในปีี 2564
กลุ่่�มฯ มีีรายได้้จากการเดิินเรืือประจำปีีจำนวน 37,979 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ซึ่่�งมีีรายได้้จากการเดิินเรืือ
17,195 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นผลมาจากค่่าระวางเรืือเพิ่่�มขึ้้�น รายได้้รวมในปีี 2564 เท่่ากัับ 38,910 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 123
เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้รวมจำนวน 17,463 ล้้านบาทในปีี 2563
ในปีี 2564 อััตราแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�ยของเงิินบาทมีีความอ่่อนค่่าเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
ของกลุ่่�มฯ ใช้้เป็็นสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐในปีี 2564 กลุ่่�มฯ มีีกำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเป็็นจำนวน 43.0 ล้้านบาท เทีียบกัับ
กำไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจำนวน 59.1 ล้้านบาทในปีี 2563
TOTAL LIFTING

Capacity Utilization
Yoy 16%

Yoy 8%
2.11

2.18

2561

2562

2.05

2.20

155%
119%

124%

126%

2560

2561

2562

134%

1.90
2560

2563

2564

2563

2564
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การขนส่่งสิินค้้าแยกตามเขตภููมิิศาสตร์์
ยอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม ในปีี 2563 จำนวน 2,045,984 ทีีอีียูู
Bangladesh 0.0%
Vietnam 7.9%

Cambodia 3.3%
PRC 19.0%

Thailand 18.0%
Taiwan 0.5%
India 9.8%

Sri Lanka 0.7%

Japan 0.0%

Singapore
16.4%
Pakistan 0.0%
Philippines 4.4%
Myanmar 2.9%

Maldives 0.0%

Indonesia 5.8%
Korea 0.3%
Malaysia 8.3%
Middle East
2.1%

ยอดขนส่่งตู้้�สิินค้้ารวม ในปีี 2564 จำนวน 2,200,308 ทีีอีียูู
Bangladesh 0.0%
Vietnam 8.1%

Thailand 16.0%
Taiwan 0.5%
Sri Lanka 0.6%

Singapore
14.0%

Cambodia 2.9%
India 10.4%
Indonesia 5.8%
Japan 0.0%
Korea 0.5%
Malaysia 8.4%
Maldives 0.0%
Middle East 3.1%
Myanmar 1.1%
Pakistan 0.6%
Philippines 3.5%

PRC 24.4%

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 69

ภาพรวมการดำำ�เนิินงาน
SOC Liftings
SOC

'000 TEUs

Yoy 5%

1,400

'000 TEUs
1,200

1,000

1,000 1,110

792
600
2560

869

913

2561

2562

814

854

2563

2564

Yoy 9%

1,400

1,200

800

COC Liftings
COC
1,242

1,271

1,231

2561

2562

2563

1,346

800
600

2560

2564

อััตราค่่าระวาง
ในอุุตสาหกรรมการขนส่่งทางทะเล ความผัันผวนของอััตราค่่าระวางเป็็นผลจากอุุปสงค์์ทางธุุรกิิจและอุุปทานของกำลััง
บรรทุุก นอกจากนี้้�อััตราค่่าระวางในเส้้นทางเดิินเรืือแต่่ละสายภายในภููมิิภาคเอเชีียก็็ยัังขึ้้�นกัับเป้้าหมายธุุรกิิจของสายการ
เดิินเรืือแต่่ละสาย สายการเดิินเรืือมีีมุมุ มองด้้านการค้้าที่่�ต่า่ งกััน ขึ้้�นกัับเหตุุผลทางธุุรกิิจของตน สายการเดิินเรืือบางสายจะให้้
ความใส่่ใจกัับเส้้นทางระหว่่างสองท่่าเรืือเป็็นสำคััญ สายการเดิินเรืืออื่่�นอาจมองเป็็นเรื่่�องรอง และสายเดิินเรืือบางสายอาจใช้้
เส้้นทางดัังกล่่าวสำหรัับปรัับกำลัังบรรทุุกและลดจำนวนตู้้�เปล่่า ต่่างมุุมมองย่่อมมีีผลต่่อการกำหนดอััตราค่่าระวางที่่�แตกต่่างกััน
ในปีี 2564 กำลัังการผลิิตโดยรวมใน Intra-Asia อิินเดีียและตะวัันออกกลาง ถููกแบ่่งโดยผู้้�ให้้บริิการหลายรายที่่�เปลี่่�ยน
กำลัังการผลิิตเพื่่�อตอบสนองความต้้องการทางธุุรกิิจของตนในยุุโรปและการค้้าในสหรััฐอเมริิกา นอกจากนั้้�น เมื่่�อผนวกกัับ
ความแออััดของท่่าเรืือที่่�เกิิดขึ้้�นรุุนแรง ทำให้้ประสิิทธิิภาพของกำลัังบรรทุุกในตลาดลดลงอย่่างมาก และไม่่สามารถตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของตลาดได้้ โดยอััตราค่่าระวางเรืือเฉลี่่�ยต่่อทีีอีียููในปีี 2564 จึึงเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 100 จากปีี 2563

ความเคลื่่�อนไหวของอััตราค่่าระวางเฉลี่่�ยของกลุ่่�มฯ

USD / TEU

ในปีี 2564 อััตราค่่าระวางเฉลี่่�ยสำหรัับปีีอยู่่�ที่่� 536 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู เมื่่�อเทีียบกัับ 268 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู
ในปีี 2563
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140

536

174
2560

252

243

2561

2562

* ตัวเลขของปี 2561 ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

268

2563

2564
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ความสามารถในการสร้้างกำำ�ไร
เหรีียญสหรััฐฯ ต่่อทีีอีียูู

รายได้้ค่่าระวางเฉลี่่�ย
ต้้นทุุนการเดิินเรืือเฉลี่่�ย
กำไรขั้้�นต้้น

ปีี 2560

ปีี 2561*

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

174
158
9%

252
245
3%

243
235
3%

268
224
15%

536
271
49%

*ตััวเลขของปีี 2561 ปรัับปรุุงใหม่่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 15
ในปีี 2564 ค่่าระวางเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจาก 453 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียูู ในไตรมาสที่่� 1 ไปถึึง 505 เหรีียญสหรััฐ
ต่่อทีีอีียููในไตรมาสที่่� 3 และเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากเป็็น 702 เหรีียญสหรััฐต่่อทีีอีียููในไตรมาสที่่� 4
เหรีียญสหรััฐฯ ต่่อทีีอีียูู

ไตรมาสที่่� 1/2564

ไตรมาสที่่� 2/2564

ไตรมาสที่่� 3/2564

ไตรมาสที่่� 4/2564

ปีี 2564

453
245
46%

467
256
45%

505
282
44%

702
296
58%

536
271
49%

รายได้้ค่่าระวางเฉลี่่�ย
ต้้นทุุนการเดิินเรืือเฉลี่่�ย
กำไรขั้้�นต้้น

ด้้วยการเน้้นกลยุุทธ์์ที่่�คำนึึงถึึงต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพด้้านต้้นทุุน ต้้นทุุนในการการดำเนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 34
จาก 14.36 พัันล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 19.18 พัันล้้านบาทในปีี 2564

Net Profit (Baht)

EPS (Baht)

20,000

17,973

15,000

0
(5,000)

21.69

20.00
15.00

10,000
5,000

25.00

10.00

1,745

533

2560
Series 3 533

(356)

(493)

2561
(356)

2562
(493)

5.00
0
(5.00)

2563
1,745

2.11

0.64

2564
2560
17,973 Series 1 0.64

(0.43) (0.59)
2561
(0.43)

2562
(0.59)

2563
2.11

2564
21.69

ในปีี 2564 กลุ่่�มฯ มีีผลกำไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่ 17,973 ล้้านบาท เทีียบกัับผลกำไรสุุทธิิส่่วนที่่�เป็็น
ของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่ 1,745 ล้้านบาทในปีี 2563
กลุ่่�มฯ มีีผลกำไร 21.687 บาทต่่อหุ้้�นในปีี 2564 เทีียบกัับผลกำไร 2.105 บาทต่่อหุ้้�นในปีี 2563
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ฐานะการเงิิน
สิินทรััพย์์รวมมีีจำนวน 38.7 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ115 ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 25.9 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 186
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากการดำเนิินงานเท่่ากัับ 19,766 ล้้านบาท เมื่่อ� เทีียบกัับ 3,591 ล้้านบาทในปีีก่อ่ น ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 กลุ่่�มฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำนวน 9.8 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากจำนวน 2.6 พัันล้้านบาท ในปีี 2563
ในปีี 2564 กลุ่่�มฯ มีีกำไรรวมก่่อนหัักค่่าใช้้จ่า่ ยประเภท ดอกเบี้้�ยจ่่าย ภาษีี ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่่าตััดจำหน่่ายของทรััพย์์สินิ
หรืือ EBITDA เท่่ากัับ 19,959.4 ล้้านบาท เทีียบกัับ EBITDA จำนวน 3,477.5 ล้้านบาทในปีี 2563
การคำำ�นวณ EBITDA

2564

2563

กำไร (ขาดทุุน) ก่่อนหัักภาษีี
บวก ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของทรััพย์์สิิน/ขาดทุุนจากสััญญาที่่�สร้้างภาระ
หััก โอนกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของทรััพย์์สินิ /รายการขาดทุุนจากสััญญาที่่สร้
� า้ งภาระ
หััก: กำไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์
บวก ขาดทุุนที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรมของตราสารอนุุพัันธ์์
บวก ดอกเบี้้�ยจ่่าย
EBIT
บวก ค่่าตััดจำหน่่าย
บวก ค่่าเสื่่�อมราคา
EBITDA

17,995.2
(835.3)
(9.2)
197.4
17,348.1
0.7
2,610.6
19,959.4

1,753.9
(89.7)
0.5
270.3
1,935.0
1,542.5
3,477.5

ในปีีที่่�ผ่่านมา ปััญหาความผัันผวนของค่่าเงิินบาทเมื่่�อเทีียบกัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐฯ ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบที่่�รุุนแรงต่่อ
กลุ่่�มฯ อัันเนื่่อ� งมาจากกลุ่่�มฯ กำหนดอััตราค่่าระวางการขนส่่งในสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐ และลููกค้้าชำระด้้วยสกุุลเงิินท้้องถิ่่น� ที่่�มีี
มููลค่่าเทีียบเท่่ากัับสกุุลเงิินเหรีียญสหรััฐนั้้�น การป้้องกัันความเสี่่ย� งสกุุลเงิินต่่างประเทศจากการจัับคู่่�สกุุลเงิินของกระแสรายได้้
(เชื่่อ� มโยงกัับดอลลาร์์สหรััฐ)กัับสกุุลเงิินหนี้้� กลไกนี้้�เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้กลุ่่�มฯ สามารถจััดการความเสี่่ย� งจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
นอกจากนั้้�น เงิินกู้้�ยืืมส่่วนใหญ่่ของกลุ่่�มฯ เป็็นการกู้้�ยืืมในสกุุลเงิินเดีียวกัับสกุุลเงิินของกระแสเงิินสดรัับ
ณ สิ้้�นปีี 2564 กลุ่่�มฯ มีียอดเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าจำนวน 9.8 พัันล้้านบาท ลููกหนี้้�การค้้า ณ สิ้้�นปีี 2564 มีี
จำนวน 4.8 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากจำนวน 2.3 พัันล้้านบาทในปีีก่่อนหน้้า จำนวนเงิินสดและลููกหนี้้�การค้้ามีีจำนวนรวมกััน
14.5 พัันล้้านบาท หรืือร้้อยละ 93.44 ของสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด มีีจำนวน 15.56 พัันล้้านบาทในปีี 2564 เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนทั้้�งหมด
ในปีี 2563 จำนวน 5.41 พัันล้้านบาท
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนมีีอััตราร้้อยละ 59.80 ของสิินทรััพย์์รวม โดยมีีรายการส่่วนใหญ่่เป็็นเรืือเดิินสมุุทร ตู้้�ขนส่่งสิินค้้า
และอุุปกรณ์์ ที่่�มีีมููลค่่า 15.2 พัันล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2564

โครงสร้้างเงิินทุุน
ณ สิ้้�นปีี 2564 หนี้้�สิินทั้้�งหมดมีีจำนวน 12.8 พัันล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับจำนวน 8.9 พัันล้้านบาทในปีี 2563 ส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 185.58 จาก 9.1 พัันล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 25.9 พัันล้้านบาทในปีี 2564
สััดส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจาก 0.98 ต่่อ 1 ในปีี 2563 เป็็น 0.49 ต่่อ 1 ในปีี 2564
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ชื่อ
ที่อยู่

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์
0 2296 1096
โทรสาร
0 2296 1098                                                                                                                       
Website:
http://www.rclgroup.com
ประเภทธุรกิจ
บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลแบบฟีดเดอร์ และการค้าระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคเอเชีย จัดตั้ง 25 มิถุนายน 2523
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 9 ธันวาคม 2531
เป็นบริษัทมหาชน
11 มกราคม 2536
เลขทะเบียน
0107536000021
ธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซิตี้แบงก์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกรุุงไทย
บมจ. ธนาคารยููโอบีี
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลม พลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
นายทะเบียนหุ้น
หุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9999
โทรสาร 0 2009 9991
ทุนจดทะเบียน
828,750,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.00 บาท
มูลค่ารวม 828,750,000 บาท
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ส�ำนักงานและตัวแทนอาร์ ซี แอล ในต่างประเทศ
ประเทศ

บาห์์เรน
บัังกลาเทศ
กััมพููชา

จีีน

ฮ่่องกง
จิิบููตีี
อิินเดีีย

เมือง

ชื่อบริษัท

เบอร์ โทรศัพท์

Al Adiiyah Capital
Govemorate
จิิตตะกอง
พนมเปญ
เมืืองพระสีีหนุุ

Alsharif Group W.L.L

(00973) 1751 5050

Integrated Transportation Services Limited (ITSL)
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.

(880) 31 713 147-8
(855-23) 880 241/ 242
(855-34) 933 748

ชิิงเต่่า
เทีียนจิิน
ฝางเฉิิง
กวางโจว
เซิินเจิ้้�น
เซี่่�ยเหมิิน
หนิิงปััว
เหวิินโจว
จ้้าปู่่�
เซี่่�ยงไฮ้้
ต้้าเหลีียน
ฮ่่องกง

Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
China Ocean Shipping Agency Fangcheng
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
Wenzhou Zheyuan Shipping Agency Co. Ltd.
Jiaxing Xinggang International Shipping Agency Co. Ltd.
Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
China Marine Shipping Agency Liaoning Co., Ltd
Regional Container Lines (H.K.) Limited

จิิบููตีี
เจนไน
บัังคาลอร์์
ไฮเดอราบาด
ฮััลเดีีย
พาราดิิพ
ทุุติิโคริิน
โคชิิน
โกลกาตา
ไวแซค
คริิชนาพาทนััม
มุุมไบ
นิิวเดลีี
ลููเธีียนา

Djibouti Shipping Services SARL
RCL Agencies East India Pvt.Ltd
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt Ltd.
Chakiat Shipping Services Pvt. Ltd.
RCL Agencies (India) Pvt. Ltd.
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.
Sea Trade Shipping (India) Pvt.Ltd.

อััห์์มดาบาด
ชััยปุุระ
วาโดดารา
ฮาซีีรา
พิิพาวััพ

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.

เบอร์แฟกซ์

(00973) 1751 5051

(880) 31 710 847
(855-23) 885 706/
607
(855-34) 933 749
(86532) 8668 5577
(86-22) 2317 4001
(86770) 282 2556
(86770) 610 2204
(8620) 8363 3236
(8620) 8363 4004
(86755) 2518 1150
(86592) 2628356
(86574) 2787 2801
(86574) 2786 2523
(86577) 8893 8605
(86577) 8893 8618
(86573) 83998989
(86573) 83698669
(86-21) 6132 4500
(86-21) 6132 4505
(86-411) 8255 1167
(852) 2526 3318
(852) 2537 5463 /
5452
(253) 21354640
(253) 21354660
(91 44) 4019 1600
(91 80) 2558 2096
(91 80) 2558 9737
(91 40) 4904 5678
(91 40) 4904 5688
(9133) 6615 2900
(9133) 2289 2172
(9106722) 221101
(91 461) 425 2680
(91 461) 425 2681
(91 484) 266 6166
(91 484) 266 8085
(91 33) 6615 2900
(91 33) 2289 2172
(91 891) 454 6444
(91 891) 454 6455
(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
-
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อิินเดีีย

อิินโดนีีเซีีย

อิิรััก
เกาหลีีใต้้
คููเวต

เมือง

ชื่อบริษัท

ราชโกฏ

Sea Trade Shipping (India) Pvt. Ltd.

มุุนดรา
จาการ์์ตา
เมดาน/เบลาวััน
ซููราบายา
ปาเล็็มบััง
อุุม การ์์ซาร์์
โซล
ปููซาน
ซาฟััด

Sea Trade Shipping (India) Pvt. Ltd.
PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
PT Bhum Mulia Prima
PT Bintika Bangunusa
Sharaf Shipping Company Iraq
Chun Jee Shipping Co., Ltd.
Chun Jee Shipping Co., Ltd.
Al Kazemi International General Trading & Contracting
Group Co. WLL.
RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.

มาเลเซีีย

ยะโฮร์์ บาห์์รูู/
ปาซีีร์์ กุุตััง
ปีีนััง
พอร์์ต กลััง
มััลดีีฟส์์
มาเล่่
เมีียนมาร์์
ย่่างกุ้้�ง
โอมาน
โซฮ่่า
มััสกััต
ปากีีสถาน
การาจีี
ฟิิลิิปปิินส์์
เซบูู
ดาเบา
เจอเนอรััล ซานโตส
มะนิิลา
กาตาร์์
โดฮา
ซาอุุดีีอาระเบีีย ดััมมาม

เบอร์ โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

(91 281) 257 6603 / 257
6604
(91 2838) 259 146 /41/42
(6221) 3516602
(6261) 845 5883
(6231) 535 2609
(62-711) 716 380
(964) 780102 2323
(822) 36710634
(822) 36710642
(8251) 468 2937
(8251) 468 6791
(965) 2573 3870
(965) 25733864
(607) 352 2388

(607) 352 1288

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

(604) 370 2666
(603) 3342 2722
(960) 330 0616
(95) 1202 067/ 065/103
(968) 2470 2744
(968) 2470 2744
(9221) 111111862
(6332) 420 2365
(6382) 321 7139
(6383) 552 1779
(632) 815 3187
(974) 40119602
(966) 13 8352777

เจดดาห์์
สิิงคโปร์์
สิิงคโปร์์
โซมาลีีแลนด์์ โซมาลีีแลนด์์
ศรีีลัังกา
โคลััมโบ

Pride Shipping Company Ltd.
RCL Feeder Pte. Ltd.
Pioneer Shipping Agency
Delmege Forsyth & Co (Shipping) Ltd.

ซููดาน
ไต้้หวััน

Sharaf Shipping Company Limited
Grand Maritime Transport Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd.
Grand Maritime Transport Ltd.

(966) 12 6576657
(65) 6220 0388
(252) 636696664
(9411) 772 9563/
564/558/559
(249) 311828678
(8862) 2547 1786
(8862) 2547 1786
(8864) 2327 0593

(604) 370 7268
(603) 3342 2844
(960)301 1999
(968) 2470 1748
(968) 2470 1748
(9221) 3514 7951
(6332) 420 2366
(6382) 321 7138
(632) 815 2102
(966) 13 8355365
/8355468
(966) 12 6528258
(65) 6221 9760
(9411) 772 9556

ซููดาน
ไทเป
นครจีีหลง
ไทจง

(249) 311828557
(8862) 2547 3063
(8862) 2547 3063
(8864)2327 0573
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ประเทศ

ไทย

สหรััฐอาหรัับ
เอมิิเรตส์์
เวีียดนาม
เยเมน

เมือง

ชื่อบริษัท

เบอร์แฟกซ์

กรุุงเทพมหานคร
(สำนัักงานใหญ่่)
กรุุงเทพมหานคร
(ตััวแทน)
แหลมฉบััง
สงขลา
ดููไบ

Regional Container Lines Public Co., Ltd.

(662) 296 1096

(662) 296 1098

Ngow Hock Co., Ltd.

(662) 295 3737

(662) 296 1001

Ngow Hock Agency Co., Ltd.
Songkhla Shipping Agency Co., Ltd.
Peninsula Shipping Company LLC.

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

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

โฮจิิมิินห์์
ไฮฟอง
เยเมน

RCL (Vietnam) Co., Ltd.
VNT Logistics Haipong
Sharaf Shipping Agencies Co. Ltd.

(8428) 3818 1522
(84225) 362 9139
(967) 774365688

(8428) 3818 1523
(84225) 3769167
-

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี

เบอร์ โทรศัพท์
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ส่วนที่

2 การกำ�กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญและความรัับผิิดชอบที่่�มีต่ี อ่ ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย จึึงได้้กำหนดให้้มีนี โยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรมาตั้้�งแต่่ปีี 2548 รายละเอีียดดัังแสดงไว้้ในเอกสารแนบท้้าย 5
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำคััญต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี เพื่่�อเพิ่่�มความเชื่่อ� มั่่น� ให้้
แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย จึึงมีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ จริิยธรรมธุุรกิิจ (Business Ethics)
รวมถึึงแนวทางการประพฤติิปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี (Code of Conduct) และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ เพื่่�อเผยแพร่่และสื่่อ� สารให้้
บุุคคลภายนอกและพนัักงานในองค์์กรรัับทราบ รวมถึึงเป็็นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าว
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนธรรมาภิิบาล ปีี 2561 ได้้มีกี ารเพิ่่�มบทบาท หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบด้้านธรรมาภิิบาล
ให้้แก่่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่่าตอบแทน พร้้อมกัับได้้เปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและ
ธรรมาภิิบาล โดยครอบคลุุมบทบาทหน้้าที่่�เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�

• ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำองค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
• กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
• สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
• ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
• ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
• รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
• สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยบริิษััทฯ สามารถปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ กลต. ดัังกล่่าวข้้างต้้น ครบถ้้วนทุุกประการ
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นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
กรรมการอิิสระ

บริิษััทฯ ได้้กำหนดคำนิิยามสำหรัับ “กรรมการอิิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิต่่อไปนี้้�
1.	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม หรืือนิิติบุิ คุ คล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหาร ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รับั เงิินเดืือนประจำ หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะ
ดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น บิิดามารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้องและบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตรของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมหรืือบุุคคลที่่�จะ
ได้้รัับการเสนอให้้เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทฯ หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง ใน
ลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการซึ่่�งไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ หรืือผู้้�บริิหารของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทฯ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
หรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับ
การแต่่งตั้้�ง
การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
ผ่่านการพิิจารณากลั่่น� กรองโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ตามกฎบััตรของคณะกรรมการฯ
โดยเสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการคััดเลืือกกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููงดำเนิินการสรรหา
คััดเลืือก และเสนอบุุคคลตามคุุณสมบััติที่่ิ ก� ำหนด เพื่่�อดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�ว่่างลง หรืือแทนกรรมการที่่�ครบวาระต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหาร
ผ่่านการพิิจารณากลั่่น� กรองโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ตามกฎบััตรของคณะกรรมการฯ
โดยเสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางการกำหนดค่่าตอบแทน และทบทวนนโยบายและโครงสร้้างการบริิหารค่่าตอบแทนของ
กรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง ประเมิินผลงานและค่่าตอบแทนของผู้้�จัดั การบริิษัทั ฯ และดำเนิิน
การให้้กรรมการบริิษััทฯ ประเมิินผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�เข้้าใหม่่ทุุกท่่านจะต้้องเข้้าร่่วมการปฐมนิิเทศน์์กรรมการเข้้าใหม่่ เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจ
และการดำเนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษััท เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ได้้ดำเนิินการให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยใช้้แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อ
ทบทวนผลงานและปรัับปรุุงการทำหน้้าที่่�ของกรรมการทั้้�งคณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น คณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล จะวิิเคราะห์์ผลตอบกลัับ และเสนอความเห็็นในเรื่่�องที่่�ควรปรัับปรุุงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
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การประเมิินผลงานกรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งเป็็นการประเมิินโดยเปรีียบเทีียบกัับ
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยเพื่่�อแยกลัักษณะของการดำเนิินธุุรกิิจให้้ชััดเจน กรรมการบริิหารของบริิษััทให้้ดำรงตำแหน่่ง
กรรมการในบริิษััทย่่อยตามรายละเอีียดดัังนี้้�
1. RCL Investment Pte. Ltd.
2. RCL Feeder Pte. Ltd.

ดำเนิินธุุรกิิจการลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
ดำเนิินธุุรกิิจการลงทุุนในบริิษััทอื่่�น ธุุรกิิจเดิินเรืือ
และรัับรวบรวมสิินค้้าจากผู้้�ส่่งออกรายย่่อย
ลงทุุนในบริิษััทอื่่�น
3. Regional Container Lines Pte. Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจเป็็นเจ้้าของและดำเนิินกิิจการเดิินเรืือ
4. RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจจััดการกองเรืือ
5. Regional Container Lines (H.K.) Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจลงทุุนในบริิษััทอื่่�น ตััวแทนเดิินเรืือ และ
การให้้บริิการการขนส่่งและจััดการเกี่่�ยวกัับสิินค้้า
6. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจตััวแทนเดิินเรืือและนายหน้้า
7. RCL Logistics Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจบริิการโลจิิสติิกส์์
8. RCL Agencies (M) Sdn Bhd
ดำเนิินธุุรกิิจตััวแทนเดิินเรืือ
9. RCL Feeder Phils., Inc.
ดำเนิินธุุรกิิจเป็็นตััวแทนเรืือ
10. RCL Agencies (India) Private Limited
ดำเนิินธุุรกิิจตััวแทนเดิินเรืือ
11. RCLS Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศสำหรัับ
กลุ่่�มบริิษััท
12. RCL (Vietnam) Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจเป็็นตััวแทนเรืือ
13. Pu Chao Container Terminal Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจรัับจ้้างบริิหารท่่าเรืือเพื่่�อขนถ่่ายสิินค้้า
14. TIPS Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจบริิหารท่่าเรืือ
15. Jurong Districentre Pte. Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจบริิการคลัังสิินค้้าและกระจายสิินค้้า
16. Regional Logistics Co., Ltd.
ดำเนิินธุุรกิิจบริิการโลจิิสติิกส์์
17. RCL (Myanmar) Company Limited
ดำเนิินธุุรกิิจตััวแทนเดิินเรืือ
18. RCL Agencies East India Private Limited
ดำเนิินธุุรกิิจตััวแทนเดิินเรืือ
19. Santi Bhum Co., Ltd.
เจ้้าของและบริิหารจััดการเรืือ
20. Thitti Bhum Co., Ltd.
เจ้้าของและบริิหารจััดการเรืือ
21. Shanghai CIMC Grand International Logistics Co., Ltd. ดำเนิินธุุรกิิจบริิการโลจิิสติิกส์์
22. Regional Logistics Private Limited
ดำเนิินธุุรกิิจบริิการโลจิิสติิกส์์

ดัังนั้้�น แนวทางการดำเนิินงานธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยทั้้�งหมด จะดำเนิินการภายใต้้การกำกัับดููแลให้้เป็็นไปตามนโยบาย
และการควบคุุมจากบริิษััท โดยผ่่านทางคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งนโยบาย เป้้าหมาย รวมทั้้�งกลยุุทธ์์ของการดำเนิินงานของ
บริิษัทั ย่่อยทั้้�งหมดจะมาจากคณะกรรมการบริิษัทั การปฏิิบััติิต่อ่ พนัักงานทั้้�งหมดของบริิษัทั ย่่อยจะปฏิิบัติั ิในแนวทางเดีียวกััน
กัับบริิษััท มีีสวััสดิิการ ผลตอบแทน และระเบีียบปฏิิบััติิ ค่่านิิยมองค์์กร เช่่นเดีียวกัับบริิษััทฯ ทุุกประการ
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นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดยเท่่าเทีียมกััน
บริิษัทั ฯ เคารพสิิทธิิอันั เท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�ง
ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ และใช้้ความระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่�ที่่�จะปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
บริิษััทฯ จััดทำแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องการเก็็บรัักษาและป้้องกัันข้้อมููลภายใน เวีียนให้้พนัักงานทุุกระดัับทราบและถืือปฏิิบััติิ
กรรมการบริิษััทฯ ทุุกคน และผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััท ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหารให้้ความสำคััญต่่อการเข้้าทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และรายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิด
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ อย่่างรอบคอบ เที่่�ยงตรง ไร้้อคติิ
บริิษััทฯ ปฏิิบััติิตาม พรบ. หลัักทรััพย์์ฯ พ.ศ. 2551 และหลัักเกณฑ์์ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ในเรื่่�อง “การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน” โดยผ่่านกระบวนการอนุุมััติิที่่�โปร่่งใส โดยคำนึึงถึึงผลประโยชน์์
สููงสุุดของบริิษััทฯ เสมืือนการทำรายการกัับบุุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการที่่�ต้้องเสนอขออนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ จะผ่่านคณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาและแสดงความเห็็นก่่อน และในการพิิจารณาของคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันทุุกประเภทและทุุกขนาดได้้เปิิดเผยในแบบ 56-1
One Report หััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน” และในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
การส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ดำรงรัักษาสิิทธิิพื้้�นฐานของผู้้�ถืือหุ้้�น และให้้ข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำเนิินกิิจการอย่่างเพีียงพอ รวมทั้้�งส่่ง
เสริิมการสื่่�อสารที่่�ดีีระหว่่างบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ตระหนัักในความรัับผิิดชอบและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยยึึดหลัักการให้้ความเป็็นธรรมในการ
ปกป้้องผลประโยชน์์และสิิทธิิ การรัับข้้อมููลข่่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการดำเนิินงานของฝ่่ายบริิหารผ่่านการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้อำนวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเต็็มที่่�มาโดยตลอด
ปกติิแล้้วบริิษััทฯ จััดการประชุุมสามััญประจำปีีผู้้�ถืือหุ้้�นปีีละหนึ่่�งครั้้�งภายในสี่่�เดืือนนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีีของ
บริิษััทฯ และได้้กำหนดขั้้�นตอนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย นัับตั้้�งแต่่การกำหนดวัันประชุุม วัันกำหนด
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิเข้้าประชุุม การแจ้้งวาระการประชุุม และการจััดส่่งเอกสาร จนถึึงการลงประกาศคำบอกกล่่าวเรีียก
ประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันภาษาไทย 3 วัันต่่อเนื่่�อง ก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 14 วััน
ขั้้�นตอนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

•	ก่่อนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ เชิิญผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ โดยเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์และขั้้�นตอนปฏิิบััติิบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ล่่วงหน้้าก่่อน
การประชุุม โดยในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอระเบีียบวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี หรืือเสนอชื่่�อบุุคคล
เพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ
บริิษััทฯ จััดส่่งคำบอกกล่่าวเรีียกประชุุม ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิิชย์์ ก่่อนการ
ประชุุมตามระยะเวลาที่่�กฎหมายกำหนด (ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนถึึงวัันประชุุม)
ในคำบอกกล่่าวเรีียกประชุุม จะมีีข้้อมููลที่่�ระบุุวััน เวลา สถานที่่�จััดประชุุม วาระการประชุุม รายงานประจำปีีในรููปแบบ
QR Code หนัังสืือมอบฉัันทะ (แบบ ก./ ข. / และ ค.) รายละเอีียดวิิธีีการมอบฉัันทะ และรายละเอีียดหลัักฐานเอกสารแสดง
สิิทธิิเข้้าร่่วมประชุุม แผนที่่�ของสถานที่่�จััดประชุุม การแจ้้งแนวปฏิิบััติิในการเข้้าร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีีท่่ามกลาง
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สถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ในกรณีีที่่ผู้้�ถื
� อื หุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยตนเอง ก็็สามารถมอบฉัันทะให้้
ผู้้�อื่่�น หรืือมอบฉัันทะ ให้้กรรมการอิิสระคนใดคนหนึ่่�งใน 3 คน ที่่�บริิษััทฯ กำหนด เข้้าประชุุมและลงมติิแทนได้้ บริิษััทฯ
นำเสนอความเห็็นของคณะกรรมการ ข้้อเท็็จจริิงและเหตุุผลประกอบแต่่ละวาระ เพื่่�อให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ข้้อมููลอย่่างเพีียงพอและ
เท่่าเทีียมในการพิิจารณาลงมติิ บริิษัทั ฯ จััดส่่งรายชื่่อ� และประวััติกิ รรมการใหม่่แทนกรรมการที่่อ� อกจากตำแหน่่งตามวาระ หรืือ
กรรมการที่่�เสนอกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งอีีกวาระ ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาพร้้อมคำบอกกล่่าวเรีียกประชุุม
บริิษััทฯ ได้้เผยแพร่่คำบอกกล่่าวเรีียกประชุุมและข้้อมููลประกอบวาระทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgroup.com อย่่างน้้อย 30 วััน ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถเข้้าถึึงและศึึกษาข้้อมููลได้้สะดวกและรวดเร็็วขึ้้�น
เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID-19 ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินการโดย จััดให้้มีีการแสกน QR Code
สำหรัับ Application “ไทยชนะ” ทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากอนามััย บริิการเจลแอลกอฮอล์์ตามจุุดเสี่่�ยงต่่างๆ การติิดสติ๊๊�กเกอร์์
สำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่ป� ฏิิบัติั งิ านสวมถุุงมืือ การเว้้นระยะห่่างระหว่่างที่่�นั่่ง� สำหรัับผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมฯ พร้้อมจััดระบบ
เสีียงและภาพให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับชมและแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างทั่่�วถึึงทั้้�งบริิเวณจััดประชุุม
• 	 ระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษัทั ฯ จััดบุุคลากรอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร รวมทั้้�งมีีการจััดอากรแสตมป์์สำหรัับหนัังสืือมอบฉัันทะ
เพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น และใช้้โปรแกรมการลงทะเบีียน รวมถึึงนัับคะแนนเสีียงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ตรวจสอบได้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียน ณ สถานที่่�ประชุุม 2 ชั่่�วโมงก่่อนการประชุุม
กรรมการที่่�อยู่่�ในประเทศไทยทุุกคนและผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านการเงิิน ผู้้�สอบบััญชีีบริิษัทั ฯ เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียง
บริิษััทฯ ดำเนิินการประชุุมตามข้้อบัังคัับบริิษััทฯ และเรีียงลำดัับตามวาระที่่�ระบุุไว้้ในคำบอกกล่่าว โดยไม่่มีีการเพิ่่�มวาระจร
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายทั้้�งรายใหญ่่และรายย่่อยสามารถลงคะแนนเสีียงได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน ไม่่มีีรายใดรายหนึ่่�งถููกจำกััดสิิทธิิ
บริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อเสนอแนะ บริิษััทฯ จััดสรรเวลาให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซัักถามอย่่างเต็็มที่่�ใน
เรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจและรายการต่่างๆ ในงบการเงิินประจำปีีของบริิษััทฯ
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีแี ละแจกบััตรลงคะแนนเสีียงให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สำหรัับการลงคะแนนเสีียง “ไม่่เห็็น
ด้้วย” และ “งดออกเสีียง” บริิษัทั ฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่่ละวาระและแสดงผลบนจอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบทัันทีี
โดยระบุุจำนวนเสีียงที่่� “เห็็นด้้วย” “ไม่่เห็็นด้้วย” “งดออกเสีียง” และ “บััตรเสีีย”
ในวาระการเลืือกตั้้�งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่่�ครบวาระกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งอีีกวาระบริิษััทฯ และการเสนอ
บุุคคลเข้้าดำรงตำแหน่่งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระ บริิษััทฯ ได้้จััดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นออกเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการที่่�ครบ
วาระกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งเป็็นรายบุุคคล
• 	 ภายหลัังการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำและนำส่่งมติิที่่ป� ระชุุมและรายงานการประชุุมให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายในเวลาที่่�กำหนด
และเผยแพร่่รายงานการประชุุมให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้รับั ทราบอย่่างเท่่าเทีียมกัันทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
บริิษััทฯ มีีระบบการจััดเก็็บรายงานการประชุุมที่่�สามารถตรวจสอบ/อ้้างอิิงได้้
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า คู่่�แข่่ง สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ พนัักงาน สัังคม
ส่่วนรวมและสิ่่ง� แวดล้้อม คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมธุุรกิิจ
หลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน และข้้อกำหนดของกฎหมาย ปกป้้องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รายละเอีียดดัังแสดงใน หััวข้้อ
“ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ”
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จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยแล้้วดัังเอกสารแนบหมายเลข 5

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญในปีีที่่�ผ่่านมา
การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้การกำหนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ที่่�สอดคล้้องกัับการกำกัับดููแลกิิจการเพื่่�อความยั่่�งยืืน และได้้
เผยแพร่่ให้้ทุุกคนในองค์์กรให้้ทราบและปฏิิบััติิตาม

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในเรื่่�องอื่่�นๆ
ในปีีที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ที่่ิ ส� อดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 ของ
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
1. ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำองค์์กรที่่�สร้า้ งคุุณค่า่ ให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน
2. กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
3. เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
4.	สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
5.	ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
6.	ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
7.	รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
8.	สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
1.	ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่ส� ร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การ
อย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ

คณะกรรมการบริิษัทั ฯ ทำหน้้าที่่�กำหนด พิิจารณา และให้้ความเห็็นชอบตามแต่่กรณีี ต่่อวิิสัยั ทััศน์์ ภารกิิจ เป้้าหมาย และ
นโยบายธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งติิดตามผลการปฏิิบัติั ขิ องฝ่่ายบริิหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่่�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั ฯ รวมถึึงกำหนดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ และการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ดููแลให้้มีกี ารเปิิดเผย
บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของการประชุุมและจำนวนครั้้�งที่่�กรรมการแต่่ละ
ท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา และรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด
ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริิษัทั ฯ มีีบทบาทสำคััญในการกำกัับดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สูงู สุุดของบริิษัทั ฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�ง
มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� บุุคคลที่่�จะเข้้ามาดำรงตำแหน่่งกรรมการ จะต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังต่่อไปนี้้�

• ไม่่เป็็นผู้้�มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามมาตรา 68 แห่่งพระราชบััญญััติิบริิษััท มหาชน จำกััด
• เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทหรืือไม่่ก็็ได้้ (ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ข้้อ 20)
• สำเร็็จการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไป หรืือสำเร็็จการศึึกษาต่่ำกว่่าระดัับปริิญญาตรีีแต่่มีปี ระสบการณ์์ด้า้ นธุุรกิิจ
พาณิิชย์์นาวีี หรืือการจััดการขนส่่งระหว่่างประเทศไม่่น้้อยกว่่า 10 ปีี
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• เป็็นผู้้�ทรงคุุณวุฒิุ ที่่ิ �ได้้รับั การยอมรัับว่่ามีีทักั ษะ ความรู้้� ความชำนาญ และประสบการณ์์สูงู ในอุุตสาหกรรมขนส่่ง การค้้า
•
•
•

ระหว่่างประเทศ การเงิินและการบััญชีี กฎหมาย หรืือในสาขาวิิชาชีีพที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารจััดการองค์์กร
โดยประสบความสำเร็็จในตำแหน่่งระดัับบริิหารในองค์์กรขนาดใหญ่่
มีีภาวะผู้้�นำ มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล มีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำพาองค์์กรไปสู่่�ความสำเร็็จ
เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีประวััติิการทำงานที่่�โปร่่งใส
สามารถอุุทิิศเวลาทำงานเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดขององค์์กร

คุุณสมบััติิข้้างต้้น มีีความสำคััญต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทฯ ในการกำกัับดููแลให้้คณะจััดการกลุ่่�ม
บริิษััทฯ ดำเนิินกลยุุทธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ บริิหารกิิจการด้้วยความรอบคอบระมััดระวัังและรัับผิิดชอบต่่อ
การตััดสิินใจทางธุุรกิิจ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม
ในการบริิหารองค์์กร ได้้มีกี ารแบ่่งแยกหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบที่่�ชัดั เจนระหว่่างคณะกรรมการบริิษัทั ฯ กัับฝ่่ายบริิหาร
ของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษัทั ฯ มีีความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องรายงานข้้อเท็็จจริิงเกี่่ย� วกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ ต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความถููกต้้อง ชััดเจน ตลอดจนกำกัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม โดย
ดำเนิินการด้้วยความโปร่่งใสและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ รวมถึึงพิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และกลยุุทธ์์ของ
บริิษััทฯ เป็็นประจำทุุกปีี รวมถึึงได้้มีีการติิดตามดููแลให้้มีีการนำกลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม (การประชุุมของ
ฝ่่ายบริิหารเป็็นประจำทุุกสััปดาห์์เพื่่�อติิดตามเรื่่�องดัังกล่่าวอย่่างสม่่ำเสมอ)
นอกจากการกำหนดคุุณสมบััติิของผู้้�ดำรงตำแหน่่งกรรมการแล้้ว คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้กำหนดคำนิิยามสำหรัับ
“กรรมการอิิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
2.	กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
บริิษััทฯ กำหนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมายองค์์กร ดัังแสดงไว้้ใน “ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ” และเผยแพร่่ไว้้บน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท http://www.rclgroup.com เพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคคลภายนอกรัับทราบทั่่�วกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทมีีการดำเนิินการในส่่วนต่่างๆ อย่่างพอเพีียงและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณขององค์์กรที่่�วางไว้้รวมทั้้�ง
การควบคุุมภายใน กระบวนการติิดตามผลและการประเมิินผลปฏิิบััติิการ ตลอดจนถึึงการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
กรรมการบริิหาร รวมทั้้�งผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว อีีกทั้้�งได้้มีีการดำเนิินแผนอย่่างต่่อเนื่่�องในการสรรหาผู้้�สืืบตำแหน่่ง
ที่่�สำคััญ รวมทั้้�งการเน้้นย้้ำเรื่่�องการประเมิินและการบริิหารความเสี่่�ยง การควบคุุมต้้นทุุน และการมีีส่่วนร่่วมในการรัักษา
สภาพแวดล้้อมโลก เน้้นความตระหนัักในประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจและสัังคม ท่่ามกลางการระบาดใหญ่่และการ
เปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อบููรณาการหลัักการ ESG (สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล) แบบองค์์รวมเข้้ากัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน นอกจากนี้้�ยัังให้้ความสำคััญในส่่วนนโยบายเรื่่อ� งการต่่อต้้านและป้้องกัันการกระทำ
อัันเป็็นการทุุจริิตและประพฤติิมิิชอบ โดยบริิษััทได้้มีีการสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและมีีส่่วนร่่วม
นอกเหนืือจากการถืือปฏิิบััติิอีีกด้้วย
3. เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
โครงสร้้างคณะกรรมการ

การคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อเสนอให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการ กระทำโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและ
ธรรมาภิิบาล โดยพิิจารณาความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ในสาขาต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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โครงสร้้างคณะกรรมการประกอบด้้วยคณะกรรมการ 3 คณะ คืือ
1. คณะกรรมการบริิษััท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร จำนวน 5 คน
• กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร จำนวน 1 คน
• กรรมการอิิสระและไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร จำนวน 3 คน
รวมทั้้�งสิ้้�น 9 คน
การเลืือกตั้้�งกรรมการ

การเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษัทั ฯ กระทำโดยให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารดัังต่่อไปนี้้�
(ก)	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
(ข)	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตามข้้อ (ก) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการ
ก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(ค)	บุุคคลซึ่ง่� ได้้รับั คะแนนสููงสุุดตามลำดัับลงมา เป็็นผู้้�ที่่�ได้้รับั การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่ากัับจำนวนกรรมการจะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่ง่� ได้้รับั การเลืือกตั้้�งในลำดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวน
กรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง จำนวนหนึ่่�งในสามของคณะกรรมการ ต้้องพ้้นจากตำแหน่่งกรรมการ ที่่�
พ้้นจากตำแหน่่งสามารถได้้รัับเลืือกให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งอีีกก็็ได้้
อนึ่่�ง ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจมีีมติิให้้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียง
ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำนวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของ
จำนวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ประธานกรรมการและผู้้�จััดการบริิษััท

ประธานกรรมการ ไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ (ผู้้�จััดการบริิษััทฯ) โดยหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะ
ประธานกรรมการ มีีดัังนี้้�
1) กำหนดตารางการประชุุมวาระปกติิของคณะกรรมการไว้้ล่ว่ งหน้้า และดำเนิินการประชุุมในเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับการกำกัับ
และดููแลการบริิหารกิิจการของบริิษััทฯ
2)	ดููแลให้้กรรมการบริิษััทฯ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััทฯ และผู้้�ถืือหุ้้�น
3) ดำเนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ในการสร้้างมููลค่่าระยะยาวให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ฯ และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในความมั่่�นคงของบริิษััทฯ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ส่่วนผู้้�จััดการบริิษััทฯ (President) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้บริิหารกิิจการของบริิษััทฯ และบริิษััท
ในเครืือ (กลุ่่�มบริิษัทั ฯ) มีีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้้าที่่�ของฝ่่ายบริิหารในแต่่ละระดัับไว้้ชัดั เจนเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร มีีการ
แบ่่งแยกหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบออกจากกััน มีีการกำหนดอำนาจอนุุมััติิในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น การอนุุมััติิซื้้�อ-ขายสิินทรััพย์์
การจััดจ้้างบริิการ การลงทุุน การร่่วมทุุน การทำสััญญาชาร์์เตอร์์เรืือ การซื้้�อ / เช่่าซื้้�อตู้้�สิินค้้า ค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินเรืือ ฯลฯ
เพื่่�อการตรวจสอบระหว่่างกััน
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การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

กรรมการที่่เ� ข้้าใหม่่ทุกุ ท่่านจะต้้องเข้้าร่่วมการปฐมนิิเทศน์์กรรมการเข้้าใหม่่ เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในธุุรกิิจและ
การดำเนิินงานด้้านต่่างๆ ของบริิษัทั เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� อีีกทั้้�ง กรรมการบริิษัทั ฯ ทุุกคนได้้สร้า้ งเสริิม
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการทำหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการและการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยเข้้าอบรมหลัักสููตรต่่างๆ เช่่น Director
Accreditation Program, Director Certification Program, Chairman, Audit Committee Program, Chartered Directors
Class จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors Association) ทั้้�งนี้้� หลัักสููตรที่่�เข้้ารัับการ
อบรมของกรรมการแต่่ละท่่านดัังปรากฏในเอกสารแนบท้้าย 1
การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ได้้ดำเนิินการให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี
ของคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยใช้้แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อ
ทบทวนผลงานและปรัับปรุุงการทำหน้้าที่่�ของกรรมการทั้้�งคณะให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น คณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล จะวิิเคราะห์์ผลตอบกลัับ และเสนอความเห็็นในเรื่่�องที่่�ควรปรัับปรุุงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ
เกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประเมิิน แบ่่งเป็็น 6 หััวข้้อ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้้าที่่�ของกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
การประเมิินผลงานกรรมการผู้้�จััดการ

คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งเป็็นการประเมิินโดยเปรีียบเทีียบกัับ
เป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ โดยมีีปััจจััยในการพิิจารณาประกอบด้้วย
1. การกำหนดกลยุุทธ์์
2. ความเป็็นผู้้�นำ
3. ผลปฏิิบััติิทางการเงิิน
4. การบริิหารจััดการ
5. การพััฒนาด้้านการบริิหารและวางแผน
6.	บุุคลากร
7. การติิดต่่อสื่่�อสาร
8. ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการ
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4. สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
การฝึึกฝนและพััฒนา
ในการมีีกำลัังคนที่่�เหมาะสม การเพิ่่�มทัักษะของพนัักงาน การโยกย้้ายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้มีีความรู้้�รอบด้้าน
มีีบทบาทและประสบการณ์์หลากหลายในองค์์กร มุ่่�งเน้้นการพััฒนาให้้มีีความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง พนัักงาน
มีีทักั ษะการทำงานที่่�หลากหลายจะช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถจััดเตรีียมพนัักงานให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงของ
ธุุรกิิจได้้ทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้�จุุดแข็็งแกร่่งของกลุ่่�มฯ คืือการมีีพนัักงานที่่�มีีทัักษะและคล่่องตััว มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ควบคู่่�กัับทิิศทางธุุรกิิจขององค์์กร
สิ่่�งที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ความสำคััญ คืือ การบริิหารระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน แผนสืืบทอดตำแหน่่ง แผนโยกย้้าย
สัับเปลี่่ย� นหมุุนวีียนงาน และการพััฒนาภาวะผู้้�นำ รวมถึึงความสามารถการมอบหมายงาน และการพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�นำ
การมอบหมายงานในต่่างประเทศให้้พนัักงานของกลุ่่�มฯ เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ โดยเน้้นการฝึึกอบรมแบบระหว่่างสายงาน
การอบรมแบบ Value Chain OJT เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน รวมถึึงการพััฒนาทัักษะความเป็็นผู้้�นำสำหรัับความก้้าวหน้้าใน
สายอาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้นำระบบการจััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานออนไลน์์ (ePMS) มาใช้้กัับทุุกภููมิิภาค เพื่่�อติิดตามเป้้าหมาย
การดำเนิินงานและผลการปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน
เกี่่�ยวกัับการทำงานภายในองค์์ก บริิษััทฯ พััฒนาโปรแกรมการฝึึกอบรมมากขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของภาวะการเป็็นผู้้�นำ การจััดการ
อบรมด้้านเทคนิิค Dash board / Data analytics เป็็นต้้น
5. ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ คำนึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ และกำกัับให้้มีีการเสริิมสร้้างความเชื่่�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�ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมธุุรกิิจ
หลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน และข้้อกำหนดของกฎหมาย ปกป้้องสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ซึ่่�งได้้แก่่
1. ผู้้�ถืือหุ้้�น : บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น สร้้างความเติิบโตของ
มููลค่่าบริิษััทฯ ในระยะยาวและรายได้้ที่่�งดงามอย่่างต่่อเนื่่�อง
2. ลููกค้้า : ลููกค้้ารัับข้้อมููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจและบริิการของบริิษััทฯ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ ดัังนี้้�
• เว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ (http://www.rclgroup.com) เพื่่�อดููข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับเมืืองท่่า รายละเอีียดกองเรืือ ตารางเดิินเรืือ
ในเครืือข่่าย รายละเอีียดขนาดตู้้�สิินค้้า การขนส่่งสิินค้้า oversized การขนส่่งสิินค้้าอัันตราย บริิการ e-services ฯลฯ
ลููกค้้าสามารถเลืือกจุุดหมายปลายทางที่่�ต้อ้ งการส่่งสิินค้้า ตรวจสอบวัันที่่�เรืือออกและเรืือเข้้าเทีียบท่่า และสถานะ
ตู้้�สิินค้้าระหว่่างการขนส่่ง ได้้ด้้วยตนเองผ่่านเว็็บไซต์์
• สอบถามข้้อมููลข้้างต้้น รวมทั้้�งค่่าระวางเรืือและรายละเอีียดอื่่�นๆ จากตััวแทนในเมืืองท่่าที่่�ลููกค้้าใช้้บริิการ
• บริิษััทฯ มีีตััวแทน ทั้้�งที่่�เป็็นบริิษััทในเครืือและตััวแทนแต่่งตั้้�ง ในเมืืองท่่าทุุกแห่่งที่่�เรืือของบริิษััทฯ เข้้าเทีียบท่่า
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
3. เจ้้าหนี้้� : บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขข้้อตกลงและสััญญากู้้�ยืืมที่่�กระทำไว้้กับั เจ้้าหนี้้�ทุุกรายอย่่างเคร่่งครััด และรายงาน
ผลการประกอบการอย่่างสม่่ำเสมอ
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4. สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ : บริิษััทฯ ดำเนิินนโยบายการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรมตามกรอบของ
กฎหมายในประเทศที่่�บริิษััทฯ ดำเนิินธุุรกิิจ โดยยึึดการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าตามกรอบกติิกาเพื่่�อประโยชน์์ทั้้�งต่่อบริิษััทฯ คู่่�ค้้าและ
ลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการ
5. พนัักงาน : บริิษัทั ฯ เสริิมสร้้างวััฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่่�ดีร่ี ว่ มกัันโดยกำหนดค่่านิิยมองค์์กร 5 ข้้อ หรืือ
ATRCL ให้้พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ ยึึดเป็็นแนวปฏิิบััติิในการทำงาน ดัังนี้้�
1.	รัับผิิดชอบในงาน (Accountability)
2. ทำงานเป็็นทีีม (Teamwork)
3. 	มุ่่�งผลลััพธ์์ (Results Orientation)
4. ใส่่ใจลููกค้้า (ทั้้�งภายนอกและภายในองค์์กร) (Customer Focus)
5. ภาวะผู้้�นำที่่�มีีคุุณธรรม (Leadership with Integrity)
จะเห็็นว่่าการที่่พ� นัักงานมีีภาวะผู้้�นำอย่่างเดีียวไม่่เพีียงพอ โดยต้้องมีีคุณ
ุ ธรรม ธรรมาภิิบาลควบคู่่�ด้้วย บริิษัทั ฯ ตระหนััก
และปลููกฝัังพนัักงานให้้มีีภาวะผู้้�นำควบคู่่�ธรรมาภิิบาล ดัังค่่านิิยมองค์์กรข้้อที่่� 5 “ภาวะผู้้�นำที่่�มีีคุุณธรรม”
6. สัังคมส่่วนรวมและสิ่่�งแวดล้้อม : บริิษัทั กำหนดไว้้เป็็นหนึ่่ง� ในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงานในเรื่่อ� งสิ่่ง� แวดล้้อมและ
สัังคม และบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญกัับเรื่่�องของสัังคมส่่วนรวม การให้้โอกาสและการพััฒนาชุุมชนในสัังคมส่่วนรวม โดยในปีี
ที่่�ผ่่านมาบริิษััทดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
6. ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุุมภายในร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน ถึึงความพอเพีียงของระบบการ
ควบคุุมภายใน รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้ผู้้�ตรวจสอบภายในดำเนิินการตรวจสอบภายในให้้ครอบคลุุมมากขึ้้�น รวมถึึงการบููรณาการ
ขบวนการตรวจสอบภายในผ่่านระบบและการตรวจสอบจากระยะไกลให้้รัดั กุุมและกระชัับ สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมและการ
ทำงานและข้้อจำกััดในการเดิินทางที่่เ� ปลี่่ย� นไปอัันเนื่่อ� งจากการระบาดของเชื้้�อโคโรนาไวรััสที่่ยั� งั คงอยู่่� คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้ให้้ความสนใจในความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลจากการตรวจสอบและการยอมรัับของผู้้�รัับการตรวจสอบ นอกจากนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ให้้ความสำคััญในการติิดตามระบบการควบคุุมภายในของระบบข้้อมููลสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อให้้งบการเงิิน มีีความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้ซึ่่�งทางฝ่่ายบริิหารได้้รัับไปถืือปฏิิบััติิ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการฯ ได้้แสดงความเห็็นต่่อระบบการควบคุุมและการบริิหารความเสี่่�ยง ไว้้ในรายงานความเห็็นของ
คณะกรรมการเกี่่ย� วกัับระบบควบคุุมภายใน ด้้วยเล็็งเห็็นความสำคััญของระบบควบคุุมภายในและบริิหารความเสี่่ย� ง คณะกรรมการ
บริิษััท และผู้้�บริิหารระดัับสููงเชื่่�อมั่่�นว่่า การมีีธรรมาภิิบาลจะช่่วยให้้บริิษััทสามารถประกอบกิิจการอย่่างราบรื่่�นและปลอดภััย
บริิษัทั เปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับการบริิหารความเสี่่ย� ง ในหััวข้้อ “การบริิหารจััดการความเสี่่ย� ง” และการควบคุุมภายใน
และรายการระหว่่างกััน ในหััวข้้อ “การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน”
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน และการรายงานการได้้มีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััทฯ มีีการป้้องกัันการแสวงหาผลประโยชน์์จากการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ที่่�ยัังไม่่เปิิดเผย ต่่อสาธารณชน
ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการเคลื่่�อนไหวของราคาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
บริิษััทฯ กำหนดนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายใน ห้้ามกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
นำข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ไปเปิิดเผยโดยมิิชอบหรืือใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ต้้องรายงาน
การซื้้�อขายและการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ที่่�เข้้าถึึง
ข้้อมููลภายในที่่ส� ำคััญจะต้้องระงัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ ในช่่วง 1 เดืือนก่่อนที่่ง� บการเงิินจะเปิิดเผยต่่อสาธารณชน
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การถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อ-สกุุล

1. ดร.จำลอง อติิกุุล
2. นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
3. นายกััว ฮอค เอง
4. นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
5. นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
6. นายวิิเศษ จููภิิบาล
7. นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม
8. นายชาลีี ชูู
9. นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์

จำำ�นวนหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�น
เปลี่่�ยนแปลงระหว่่างปีี
ณ 1 มกราคม 2564 ณ 31 ธัันวาคม 2564
เพิ่่�ม (ลด)

60,955,950
3,003,900
100,000
2,709,500

59,735,950
2,003,900
3,612,875

(1,220,000)
(1,000,000)
(100,000)
903,375

บริิษััทฯ ได้้ดำเนิินตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน บริิษััทฯ ห้้ามพนัักงานแสวงหาผลประโยชน์์
จากการใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ฯ และห้้ามบุุคคลภายในบริิษัทั ฯ ที่่�ทราบข้้อมููลภายในซึ่ง่� ยัังไม่่ได้้มีกี ารเผยแพร่่สู่่�สาธารณชน
ใช้้ข้้อมููลนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ ไม่่ว่่าโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม บริิษััทฯ เผยแพร่่นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgourp.com
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น และการแจ้้งเบาะแส และช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต

บริิษััทฯ กำหนดนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Corruption) เมื่่�อปีี 2558 เป็็นหนึ่่�งในหลัักจรรยาบรรณพนัักงาน
(Code of Conduct) เพื่่�อเป็็นแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักการธรรมภิิบาลที่่�ยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบในผลกระทบของ
การทำธุุรกิิจ โดยห้้ามกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯ ดำเนิินการหรืือรัับสิินบนทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม และ
ต้้องปฏิิบััติิตามอย่่างเคร่่งครััด ไม่่ละเลยหรืือเพิิกเฉยเมื่่�อพบเห็็นการกระทำที่่�เข้้าข่่ายคอร์์รััปชั่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ
ในส่่วนของการแจ้้งเบาะแส และช่่องทางการร้้องเรีียนหรืือแจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำผิิด บริิษััทได้้กำหนด
หลัักการและแนวปฏิิบัติั ไิ ว้้อย่่างชััดเจนในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน โดยทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ จััดให้้มีช่ี อ่ งทางการร้้องเรีียนหรืือ
แจ้้งข้้อมููลเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต ผิิดกฎหมายและจรรณยาบรรณ (Whistle Blower) ดัังนี้้�
1. ผ่่านทาง E-mail: sumate@rclgroup.com
2. ร้้องเรีียนด้้วยวาจาหรืือเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ได้้ทบทวนโยบายและแนวทางในการปกป้้องพนัักงานหรืือผู้้�แจ้้งเบาะแสในการกระทำความผิิดโดยการ
ปรัับเปลี่่�ยนให้้กรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�รัับเรื่่�อง
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�น และนโยบายการแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตได้้เปิิดเผยไว้้แล้้ว
ในหลัักจรรยาบรรณของพนัักงาน (Code of Conduct)
7. รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
บริิษััทฯ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบกิิจการ ทั้้�งข้้อมููลการเงิินและข้้อมููลในการดำเนิินงานอย่่าง
ถููกต้้องครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส ตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�งสารสนเทศทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยได้้แสดงรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ ต่่อรายงานทางการเงิิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่่�ไปกัับรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่จั� ดั พิิมพ์์ในรายงานประจำปีี รวมถึึงให้้ความสำคััญ
ในการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
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8. สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯ ได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้ความสำคััญในการเปิิดเผยข้้อมููลทั่่�วไปอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน และโปร่่งใส ตลอดจนข้้อมููลที่่�
สำคััญที่่มี� ผี ลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ นอกจากการแจ้้งข่่าวผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยแล้้ว ได้้เผยแพร่่
ข้้อมููลดัังกล่่าว บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ที่่� http://www.rclgroup.com อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
ทั้้�งนี้้� เจ้้าหน้้าที่่�ซึ่่�งประจำอยู่่�ที่่�สำนัักงานในกรุุงเทพ (นางสุุพร อำนวยพรรณ หมายเลขโทรศััพท์์ (662) 296 1076)
และที่่�สำนัักงานในสิิงคโปร์์ (นางสาวมิิเชล อึ้้�ง (65) 6229 2087) เป็็นผู้้�ให้้คำอธิิบายและให้้ข่่าวสารเพิ่่�มเติิม ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ เจ้้าหนี้้�กลุ่่�มต่่างๆ ติิดต่่อสอบถามมายัังบริิษััทฯ และ /หรืือ การจััดให้้พบผู้้�บริิหารรัับฟัังข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การเงิินและการดำเนิินงาน ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์จากการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารครบถ้้วน ถููกต้้อง เท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯ ได้้เชิิญนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ พบปะผู้้�บริิหารรายไตรมาสและสิ้้�นปีี เพื่่�อชี้้�แจงภาพรวมธุุรกิิจในช่่วงที่่�ผ่่านมา
สถานการณ์์ปััจจุุบัันตลอดจนแนวโน้้มของอุุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้้อซัักถามเกี่่�ยวกัับผลประกอบการ
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดกิิจกรรมในส่่วนของนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ นอกเหนืือจากการตอบคำถามทาง email หรืือ
โทรศััพท์์ ดัังต่่อไปนี้้�
ประเภทกิิจกรรม

1. Company Visit
2. นัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์พบผู้้�บริิหาร
3. กิิจกรรม Opportunity Day
4. เผยแพร่่ข่่าวสารบน website ของบริิษััท ผ่่านหััวข้้อ Investor Relations

จำำ�นวนครั้้�ง

2
6
3
31 หััวข้้อ

จากการที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำคััญด้้านธรรมาภิิบาลมากขึ้้�น ทำให้้บริิษััทฯ ได้้รัับคะแนนการประเมิิน CGR ปีี 2564
ในระดัับคะแนน “ดีีมาก” (สี่่�ดาว) เท่่ากัับปีี 2563
ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้รัับการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีีจากสมาคมส่่งเสริิม
ผู้้�ลงทุุนไทย 92 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 100
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ
โครงสร้้างบริิหารกลุ่่�มบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทน
และธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบ

สำำ�นัักตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้้�จััดการ
สำำ�นัักกรรมการผู้้�จััดการ
วางแผนองค์์กร

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจ & โลจิิสติิกส์์กลุ่่�ม)

เลขานุุการบริิษััท

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ)

รองกรรมการผู้้�จััดการ
(การเงิินและบััญชีีกลุ่่�ม
และสารสนเทศกลุ่่�ม)

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์,
งานธุุรการ,
การพััฒนาและปฏิิรููปองค์์กร,
การจััดการกระบวนการธุุรกิิจ,
เลขานุุการบริิษััท และ
การสื่่�อสารและแบรนด์์)

ภููมิิภาค 1

วางแผน
บริิการ

จััดการกองเรืือ

การเงิินและบััญชีีกลุ่่�ม

บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์

ภููมิิภาค 2

เทรด

ปฏิิบััติิการภููมิิภาค

เทคโนโลยีี
สารสนเทศกลุ่่�ม

งานธุุรการ

ภููมิิภาค 3

SOC และ
การตลาด

บริิการจััดส่่งตู้้�สิินค้้า

การพััฒนา
และปฏิิรููปองค์์กร

ภููมิิภาค 4

การตลาด

ควบคุุม
เอกสารการขนส่่ง

การจััดการ
กระบวนการธุุรกิิจ

พััฒนาธุุรกิิจ

เรีียกร้้องสิินไหม
และการประกัันภััย

การสื่่�อสารและแบรนด์์

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส
(การชาร์์เตอร์์)
ผู้้�อำำ�นวยการ
(จััดซื้้�อส่่วนกลาง)
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ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน แต่่ไม่่เกิิน 10 คน บริิษััทฯ มีีคณะกรรมการ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำนวน 9 คน ดัังนี้้�
นายจำลอง อติิกุุล
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายกััว ฮอค เอง
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายชาลีี ชูู
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
นายวิิเศษ จููภิิบาล
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม

ประธานกรรมการ (กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร)
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
กรรมการ (กรรมการบริิหาร)
กรรมการ (กรรมการอิิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิิสระ)

ทั้้�งนี้้� กรรมการที่่�มีีอำนาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััทฯ คืือ นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์ หรืือ นายจำลอง อติิกุุล หรืือ นายสุุเทพ
ตระนัันทสิิน หรืือนายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์ กรรมการสองในสี่่�คนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน และประทัับตราสำคััญของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สััดส่่วนกรรมการอิิสระต่่อกรรมการทั้้�งหมด เป็็นร้้อยละ 33.33 และ สััดส่่วนกรรมการที่่�
ไม่่ใช่่ผู้้�บริิหารต่่อกรรมการทั้้�งหมด เป็็นร้้อยละ 44.44
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััทฯ ทำหน้้าที่่�กำหนด พิิจารณา และให้้ความเห็็นชอบตามแต่่กรณีี ต่่อวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ เป้้าหมาย
และนโยบายธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�งติิดตามผลการปฏิิบััติิของฝ่่ายบริิหาร ตามแผนงานและงบประมาณที่่�เสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษัทั ฯ รวมถึึงกำหนดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ฯ และการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ดููแลให้้มีกี ารเปิิด
เผยบทบาทและหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของการประชุุมและจำนวนครั้้�งที่่�กรรมการ
แต่่ละท่่านเข้้าร่่วมประชุุมในปีีที่่�ผ่่านมา และรายงานผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด
อำำ�นาจดำำ�เนิินการของคณะกรรมการบริิษััทฯมีีดัังนี้้�

(ก) ดำเนิินกิิจการของบริิษััทฯ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย วััตถุุประสงค์์
และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ข)	มีีหน้้าที่่�กำหนดกรอบนโยบายและและทิิศทางการดำเนิินงานของบริิษััทฯ และกำกัับดููแล ให้้ฝ่่ายบริิหารดำเนิินกิิจการ
ให้้เป็็นไปตามนโยบายและทิิศทางที่่�กำหนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุผล
(ค)	มีีอำนาจหน้้าที่่�คััดเลืือกและแต่่งตั้้�ง และ/หรืือ ถอดถอนผู้้�จััดการใหญ่่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุุด
ต่่างๆ
(ง)	มีีอำนาจกระทำให้้ได้้มา ซื้้�อ ขาย จำนอง จำนำ ก่่อภาระผููกพัันแก่่สังั หาริิมทรััพย์์และอสัังหาริิมทรััพย์์ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์
แห่่งธุุรกิิจของบริิษััท และมีีอำนาจให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์เป็็นเวลาเกิินกว่่า 3 ปีี
(จ) กรรมการอาจให้้การค้้ำประกัันหรืือเป็็นนายประกััน หรืือเป็็นผู้้�ค้้ำประกัันในนามของบริิษััทก็็ได้้ ตามวััตถุุประสงค์์ของ
บริิษััท
(ฉ)	มีีอำนาจเข้้าทำนิิติิกรรมกัับรััฐบาล กรม กระทรวง หรืือหน่่วยงานราชการใดๆ ก็็ได้้
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อนึ่่ง� ได้้ มีีการกำหนดอำนาจอนุุมัติั ขิ องคณะกรรมการบริิษัทั ให้้อยู่่�ภายใต้้ ข้้อกำหนดของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งกำหนดให้้คณะกรรมการบริิษััทต้้องขออนุุมััติิจากผู้้�ถืือหุ้้�นในเรื่่�องต่่อไปนี้้�คืือ
(1) เรื่่�องที่่�กฎหมายกำหนดให้้ต้้องได้้มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) การทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�มีีมููลค่่าเกิินกว่่าหรืือเท่่ากััน 20 ล้้านบาท หรืือ 3% ของมููลค่่าสิินทรััพย์์
ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ แล้้วแต่่จำนวนใดจะสููงกว่่า
(3) การซื้้�อหรืือขายสิินทรััพย์์สำคััญที่่�มีีมููลค่่าเกิินกว่่า 50% ของมููลค่่าสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ
การเลืือกตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ กระทำโดยให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�

(ก) 	ผู้้�ถืือหุ้้�นคนหนึ่่�งมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
(ข) 	ผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนจะต้้องใช้้คะแนนเสีียงที่่�มีีอยู่่�ทั้้�งหมดตามข้้อ (ก) เลืือกตั้้�งบุุคคลเดีียว หรืือหลายคนเป็็นกรรมการ
ก็็ได้้ แต่่จะแบ่่งคะแนนเสีียงให้้แก่่ผู้้�ใดมากน้้อยเพีียงใดไม่่ได้้
(ค) 	บุุคคลซึ่ง่� ได้้รับั คะแนนสููงสุุดตามลำดัับลงมา เป็็นผู้้�ที่่�ได้้รับั การเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่ากัับจำนวนกรรมการจะพึึงมีี
หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่บุ� คุ คลซึ่ง่� ได้้รับั การเลืือกตั้้�งในลำดัับถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวน
กรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ผู้้�เป็็นประธานเป็็นผู้้�ออกเสีียงชี้้�ขาด
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีีทุกุ ครั้้�ง จำนวนหนึ่่ง� ในสามของคณะกรรมการ ต้้องพ้้นจากตำแหน่่งกรรมการที่่�พ้น้
จากตำแหน่่งสามารถได้้รัับเลืือกให้้กลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งอีีกก็็ได้้ อนึ่่�ง ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอาจมีีมติิให้้กรรมการคนใดออกจาก
ตำแหน่่งก่่อนถึึงคราวออกตามวาระได้้ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำนวนผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าประชุุมและมีีสิิทธิิออก
เสีียง และมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของจำนวนหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
การคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อเสนอให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการ กระทำโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและ
ธรรมาภิิบาล โดยพิิจารณาความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ในสาขาต่่างๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้กำหนดคำนิิยามสำหรัับ “กรรมการอิิสระ” และองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีกรรมการอิิสระใน
สััดส่่วนอย่่างน้้อย 3 คน

การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทฯประชุุมเป็็นประจำทุุกไตรมาส โดยมีีการจััดทำกำหนดการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และมีี
การประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิมเพื่่�อลงมติิในเรื่่�องต่่างๆ ตามความจำเป็็นทางธุุรกิิจ ในการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะมีีการกำหนดวาระที่่�
ชััดเจนและมีีการจััดส่่งเอกสารประกอบวาระให้้แก่่กรรมการทุุกคนล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 5 วัันทำการ สำหรัับการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
เพื่่�ออภิิปรายในที่่ป� ะชุุม และได้้กำหนดนโยบายเกี่่ย� วกัับองค์์ประชุุมขั้้�นต่่ำ สำหรัับการลงมติิในที่่ป� ระชุุม ต้้องมีีกรรมการอยู่่�ในที่่�
ประชุุมเป็็นอย่่างน้้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด และควรเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ 75 ของการประชุุมทั้้�งปีี
บริิษััทฯได้้มีีการจััดทำรายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร โดยให้้แล้้วเสร็็จเสนอกรรมการพิิจารณาภายใน 7 วััน
โดยจะรัับรองรายงานการประชุุมดัังกล่่าวในการประชุุมครั้้�งต่่อไป และจััดเก็็บรายงานการประชุุมอย่่างเป็็นระบบ ตรวจสอบ
ได้้ตลอดเวลา
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ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีีการประชุุมจำนวน 11 ครั้้�ง เป็็นการประชุุมประจำไตรมาส 4 ครั้้�ง และ ประชุุม
พิิเศษ 7 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการเข้้าร่่วมตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
รายชื่่�อกรรมการ

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

ประจ�ำไตรมาส

ประชุมพิเศษ

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล

2
3
3
2
2
3
3

(1)

2
1
1
2
2
1
4
4
1

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม ประชุุมผ่่านโทรศััพท์์ทางไกล(1)

5
5
5
5
4
5
5

2
2
2
2
3
2
7
7
2

หมายเหตุ : 1 ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างสำ�นักงานทีก่ รุงเทพฯ สำ�นักงานทีส่ งิ คโปร์ และสำ�นักงานทีฮ่ อ่ งกง สำ�หรับการประชุมพิเศษ
เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ ในปี 2564 กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19

การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
เป็็นการประชุุมที่่�กำหนดไว้้ปีีละ 1 ครั้้�ง ในปีี 2564 มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง
การประชุุมระหว่่างกรรมการที่่� ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
ในปีี 2564 มีีการประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร โดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการเข้้าร่่วมประชุุมในรอบปีีที่่ผ่� า่ นมา จำนวน
4 ครั้้�งก่่อนการประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 3 คน คืือ
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิิเศษ จููภิิบาล
กรรมการตรวจสอบ
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม กรรมการตรวจสอบ
โดยจะครบวาระในเดืือนพฤษภาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี มีีหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) คืือ
(ก)	สอบทานให้้บริิษััทฯ มีีรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและมีีการเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ
(ข)	สอบทานระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ มีีความโปร่่งใส
(ค)	สอบทานด้้านปฏิิบััติิการให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนกฎหมายอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
(ง)	พิิจารณาการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ ในรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ให้้มีีความถููกต้้องครบถ้้วน
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(จ)	พิิจารณาแต่่งตั้้�ง ถอดถอน ผู้้�สอบบััญชีีภายนอกของบริิษััท กำหนดค่่าสอบบััญชีีประจำปีีต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อประกอบความเห็็นเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ฉ) ให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย หััวหน้้าสำนัักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้้�ง แต่่งตั้้�งเลขานุุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้จัดั ทำรายงานประจำไตรมาสเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ฯ รวมทั้้�งจััดทำรายงาน
แสดงความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ในแบบ 56-1 One Report โดย นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม
กรรมการตรวจสอบ เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ทางด้้านบััญชีี และมีีประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะทำหน้้าที่่�ในการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือ
ของงบการเงิิน
นอกเหนืือจากอำนาจหน้้าที่่�ตามกฎบััตรข้้างต้้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้รัับมอบหมายเพิ่่�มเติิมจากคณะกรรมการ
บริิษััทฯ ให้้กำกัับดููแลการดำเนิินงานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้มีีการประชุุมเป็็นประจำไตรมาสร่่วมกัับผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบ
บััญชีีภายนอกจาก สำนัักงาน เอ. เอ็็ม. ทีี. แอสโซซิิเอท และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง นอกจากนั้้�น คณะกรรมการตรวจสอบได้้
มีีการประชุุมร่่วมเป็็นครั้้�งคราวตามความจำเป็็น ระหว่่างผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบััญชีี
กรรมการตรวจสอบได้้มีีการหารืือกัับผู้้�ตรวจสอบภายในอย่่างสม่่ำเสมอทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการเกี่่�ยวกัับ
ประเด็็นต่่างๆ ที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมและมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท โดยในปีี 2564 มีีการประชุุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้้�งหมด 6 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชุุมครั้้�งที่่�

วััน/เดืือน/ปีี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24 กุุมภาพัันธ์์ 2564
21 มีีนาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
11 สิิงหาคม 2564
3 พฤศจิิกายน 2564

สาระสำำ�คััญของการประชุุม

พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบการเงิินประจำปีี 2563
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการจััดซื้้�อเรืือเข้้ามาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 1/2564
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการจััดซื้้�อเรืือเข้้ามาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 2/2564
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบรัับรองงบการเงิินไตรมาส 3/2564

ปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมตามวาระปกติิจำนวน 4 ครั้้�ง (ปีี 2563 : 4 ครั้้�ง) และการประชุุมวาระ
พิิเศษอีีกจำนวน 2 ครั้้�ง โดยการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบ แต่่ละท่่านสรุุปได้้ดัังนี้้� 
รายชื่่�อคณะกรรมการ

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

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม

6/6
6/6
6/6
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2. คณะกรรมการสรรหา กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
อย่่างน้้อย 3 คน สููงสุุดไม่่เกิิน 4 คน คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาลชุุดปััจจุุบััน ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระ 3 คน คืือ
นายวิิเศษ จููภิิบาล
ประธานกรรมการสรรหาฯ
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา กรรมการสรรหาฯ
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม กรรมการสรรหาฯ
โดยจะครบวาระในเดืือนสิิงหาคม 2566
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี มีีหน้้าที่่� และ
ความรัับผิิดชอบตามกฎบััตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล (Nomination & Remuneration and
Corporate Governance Committee Charter) คืือ
(ก)	ด้้านการสรรหา: เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางในการคััดเลืือกกรรมการบริิษััท อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง, ดำเนิินการสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิษััท
อนุุกรรมการชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููงต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ, เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางประเมิินผล
งานของกรรมการบริิษััท ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือผู้้�จััดการใหญ่่
(ข)	ด้้านการกำหนดค่่าตอบแทน: เสนอหลัักเกณฑ์์และแนวทางการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการชุุด
ต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้้างการบริิหารค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษัทั อนุุกรรมการ
ชุุดต่่างๆ และผู้้�บริิหารระดัับสููง เสนอคณะกรรมการบริิษััทฯ
(ค)	ด้้านธรรมาภิิบาล: ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำองค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้
แก่่กิิจการที่่�ยั่่�งยืืน, กำหนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปด้้วยความยั่่�งยืืน, เสริิมสร้้างคณะ
กรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล, สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร, ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการ
ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ, ดููแลให้้มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม, รัักษา
ความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล, สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล มีีการประชุุมร่่วมกัันอย่่างสม่่ำเสมอ และมีีการรายงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท
ในระหว่่างปีี 2564 คณะกรรมกาสรรหา กำหนดค่่าตอบแทนและธรรมภิิบาล ได้้มีีการประชุุมจำนวน 4 ครั้้�ง โดยมีี
กรรมการเข้้าร่่วมประชุุมดัังนี้้�
รายชื่่�อคณะกรรมการ

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

จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม

4/4
4/4
4/4
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คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ประกอบด้้วย กรรมการบริิหารจำนวน 5 ท่่าน และ ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงจำนวน 3 ท่่าน รวมทั้้�งสิ้้�น 8 ท่่าน ดัังนี้้�
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายกััว ฮอค เอง
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายชาลีี ชูู

กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ)
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม)
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์ กรรมการและผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(หััวหน้้างานภููมิิภาค, ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)
นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล รองกรรมการผู้้�จััดการ
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�มและสารสนเทศกลุ่่�ม)
นางสุุพร อำนวยพรรณ 	ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(หััวหน้้าบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์กลุ่่�ม, งานธุุรการกลุ่่�ม,
การพััฒนาและปฏิิรููปองค์์กรกลุ่่�ม, การจััดการกระบวนการธุุรกิิจกลุ่่�ม,
เลขานุุการบริิษััท และ การสื่่�อสารและแบรนด์์กลุ่่�ม)
นายฉััตรกมล พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์	ผู้้�อำนวยการ (เทคโนโลยีีสารสนเทศกลุ่่�ม)
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯประชุุมอย่่างน้้อยเดืือนละครั้้�ง
คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ มีีอำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�

(ก) ดำเนิินนโยบายและกลยุุทธ์์การดำเนิินงานโดยรวมของกลุ่่�มบริิษััทฯ กำหนดแผนธุุรกิิจ / กลยุุทธ์์ทางการตลาด /
เส้้นทางบริิการและการจััดสรรกำลัังลำเลีียงของกองเรืือ
(ข) กำหนดแผนงานเกี่่�ยวกัับการลงทุุน / ระดมทุุน / การซื้้�อเรืือ / การทำสััญญาชาร์์เตอร์์เรืือ
(ค) อนุุมััติิงบประมาณประจำปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ
(ง)	พิิจารณากลั่่�นกรองเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของกลุ่่�มฯ เพื่่�อเสนอขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทฯ
(จ) ใช้้ประสบการณ์์และความรู้้�ในอุุตสาหกรรมในลัักษณะที่่�สรรสร้้างความเติิบโตและมููลค่่าเพิ่่�มอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อผู้้�ถืือ
หุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(ฉ) ดำเนิินการให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของคณะกรรมการบริิษัทั ฯ ติิดตามดููแลผลการดำเนิินงานของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ทั้้�งทาง
ด้้านการเงิิน เป้้าหมายหลััก กลยุุทธ์์และคู่่�แข่่งทางธุุรกิิจ กัับให้้ข้้อเสนอแนะ และข้้อคิิดเห็็นที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการ
บริิหารงานของผู้้�จััดการใหญ่่
(ช) คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ตลอดจนพนัักงานจะต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายและจริิยธรรม และภัักดีี
ต่่อองค์์กร
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คณะจััดการกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีคี ณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านบริิหารความเสี่่ย� ง ประกอบด้้วย ผู้้�บริิหารสููงสุุดของแต่่ละ
สายงาน ดัังนี้้�
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายชาลีี ชูู
		
นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล
		

กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ)
กรรมการและรองกรรมการผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจและโลจิิสติิคส์์กลุ่่�ม))
รองกรรมการผู้้�จััดการ
(บััญชีีและการเงิินกลุ่่�มและสารสนเทศกลุ่่�ม)

คณะกรรมการชุุดย่่อยข้้างต้้นมีีการประชุุมอย่่างสม่่ำเสมอและได้้รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการตรวจสอบในการประชุุมประจำไตรมาสทุุกครั้้�ง
รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับนโยบาย บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อยด้้านบริิหารความเสี่่ย� งเปิิด
เผยไว้้ที่่�เว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ http://www.rclgroup.com
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร

บริิษััทฯ ได้้กำหนดค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารสอดคล้้องกัับค่่าตอบแทนในอุุตสาหกรรม เป็็นธรรมและเพีียง
พอที่่�จะจููงใจและรัักษาผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมไว้้กัับองค์์กร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามบทบาทและความรัับผิิดชอบ การปรัับค่่าตอบแทนในแต่่ละปีีจะเชื่่�อมโยงกัับผลการ
ดำเนิินงานของบริิษััทฯ และผลงานของผู้้�บริิหารรายบุุคคล
ส่่วนหลัักเกณฑ์์ค่่าตอบแทนกรรมการทุุกรููปแบบจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยในปีี 2564
บริิษััทฯ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทฯ ยึึดตามหลัักเกณฑ์์ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญประจำปีี ครั้้�งที่่� 26
เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2548 ดัังต่่อไปนี้้�
(1) กรณีีผลประกอบการของบริิษััทฯ มีีกำไรสุุทธิิไม่่เกิิน 1,000 ล้้านบาทให้้ใช้้โครงสร้้าง “ค่่าตอบแทนมาตรฐาน” ตาม
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญประจำปีี ครั้้�งที่่� 25 เมื่่�อ 30 เมษายน 2547
(2) หากผลประกอบการของบริิษััทฯ มีีกำไรสุุทธิิเกิินกว่่า 1,000 ล้้านบาท ให้้เพิ่่�มค่่าตอบแทนอีีกร้้อยละ 0.5 ของกำไร
ส่่วนที่่�เกิิน 1,000 ล้้านบาทแรก โดยให้้กรรมการตำแหน่่งต่่างๆ ได้้รัับตามสััดส่่วนที่่�กำหนดไว้้ใน “ค่่าตอบแทน
มาตรฐาน”
ค่่าตอบแทนมาตรฐานที่่�ได้้รัับอนุุมััติิประจำปีี 2564 จำนวน 5.95 ล้้านบาท อิิงจาก
1.	ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทฯ 9 คน 4.6 ล้้านบาท
2.	ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้้านบาท
3.	ค่่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่่าตอบแทน และธรรมาภิิบาล 3 คน 0.45 ล้้านบาท (ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 39 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2561 ได้้มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติิเพิ่่�มค่่าตอบแทนกรรมการสรรหา และ
กำหนดค่่าตอบแทน จำนวน 50,000 ต่่อปีีต่่อท่่าน มีีผลตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นไป เนื่่�องจากคณะกรรมการชุุดดััง
กล่่าวได้้รัับมอบหมายภารกิิจเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องธรรมาภิิบาล และเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่่า
ตอบแทนและธรรมาภิิบาล)
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ในปีีประกอบการ 2564 บริิษััทฯ มีีผลการดำเนิินงานกำไรสุุทธิิ 17,973 ล้้านบาท คณะกรรมการฯ ได้้รัับค่่าตอบแทน
มาตรฐานรวม 5.95 ล้้านบาท และได้้รับั ค่่าตอบแทนเพิ่่�มเติิมร้้อยละ 0.5 ของกำไรส่่วนที่่�เกิิน 1,000 ล้้านบาทแรก เป็็นจำนวน
84.86 ล้้านบาท โดยกรรมการแต่่ละคนได้้รัับค่่าตอบแทนดัังนี้้�
กรรมการบริิษััทฯ
รายชื่่�อกรรมการ

นายจำลอง อติิกุุล
นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
นายวิิเศษ จููภิิบาล
นางอาภาวดีี มีีคุุณเอี่่�ยม
นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน
นายกััว ฮอค เอง
นายชาลีี ชูู
นายทวิินโชค ตัันธุุวนิิตย์์
รวม

ค่่าตอบแทน
มาตรฐาน

กรรมการตรวจสอบ

ค่่าตอบแทน
เพิ่่�มเติิม

ค่่าตอบแทน
มาตรฐาน

1,000,000.00 14,262,816.20
800,000.00 11,410,252.96
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
400,000.00 5,705,126.48
4,600,000.00 65,608,954.53

300,000.00
300,000.00
300,000.00

ค่่าตอบแทน
เพิ่่�มเติิม

กรรมการสรรหา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและธรรมาภิิบาล
ค่่าตอบแทน
มาตรฐาน

ค่่าตอบแทน
เพิ่่�มเติิม

4,278,844.86
4,278,844.86
4,278,844.86

150,000.00
150,000.00
150,000.00

2,139,422.43
2,139,422.43
2,139,422.43

900,000.00 12,836,534.58

450,000.00

6,418,267.29

หมายเหตุ
กรรมการบริษัทฯไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือเบี้ยประชุม

 ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหาร 4 รายแรกต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับเดีียว
กัับรายที่่� 4 ทุุกราย และผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านบััญชีี รวม 9 คน จำนวน 167,680,214.64 บาท (เงิินเดืือน เงิินรางวััลประจำปีี
เบี้้�ยเลี้้�ยง ค่่าพาหนะ ค่่าเช่่าบ้้าน)
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ เงิินสมทบเงิินกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งจ่่ายให้้กัับผู้้�บริิหารข้้างต้้น (เฉพาะผู้้�ที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ ได้้รัับเงิิน
สมทบของบริิษััทฯ ) จำนวน 602,411.68 บาท
ในปีี 2564 คณะจััดการกลุ่่�มบริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทนรายปีี หรืือเบี้้�ยประชุุม

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ข้้อมููลพนัักงาน

จำำ�นวนพนัักงานตามประเทศ

ไทย
สิิงคโปร์์
จีีน
ฮ่่องกง
มาเลเซีีย
ฟิิลิิปปิินส์์
เวีียดนาม
เมีียนมาร์์
รวมทั้้�งสิ้้�น

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2564

269
113
136
28
55
31
39
39
710

298
120
135
24
57
32
40
36
742
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กลุ่่�มฯ มีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 742 คน ทั้้�งนี้้� เป็็นจำนวนพนัักงานประจำในทุุกภููมิิภาค ไม่่รวม
พนัักงานชั่่�วคราวและสััญญาจััดจ้้างอื่่�นๆ เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับในปีี 2563 มีีจำนวนพนัักงาน 710 คน จำนวนพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�น
32 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 4.5 จากปีีก่่อน

อาชีีพ การอบรมและการพััฒนา
ในการมีีกำลัังคนที่่�เหมาะสม การเพิ่่�มทัักษะของพนัักงาน การโยกย้้ายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้มีีความรู้้�รอบด้้าน
มีีบทบาทและประสบการณ์์หลากหลายในองค์์กร มุ่่�งเน้้นการพััฒนาให้้มีีความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลง พนัักงานมีี
ทัักษะการทำงานที่่�หลากหลายจะช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถจััดเตรีียมพนัักงานให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
ธุุรกิิจได้้ทัันท่่วงทีี ทั้้�งนี้้�จุุดแข็็งแกร่่งของกลุ่่�มฯ คืือการมีีพนัักงานที่่�มีีทัักษะและคล่่องตััว มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ควบคู่่�กัับทิิศทางธุุรกิิจขององค์์กร
สิ่่�งที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ความสำคััญ คืือ การบริิหารระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน แผนสืืบทอดตำแหน่่ง แผนโยกย้้าย สัับ
เปลี่่ย� นหมุุนวีียนงาน และการพััฒนาภาวะผู้้�นำ รวมถึึงความสามารถการมอบหมายงาน และการพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�นำ การ
มอบหมายงานในต่่างประเทศให้้พนัักงานของกลุ่่�มฯ เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์ โดยเน้้นการฝึึกอบรมแบบระหว่่างสายงาน การ
อบรมแบบ Value Chain OJT เป็็นระยะเวลา 6 เดืือน รวมถึึงการพััฒนาทัักษะความเป็็นผู้้�นำสำหรัับความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้นำระบบการจััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานออนไลน์์ (ePMS) มาใช้้กัับทุุกภููมิิภาค เพื่่�อติิดตามเป้้าหมาย
การดำเนิินงานและผลการปฏิิบััติิงาน นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะของพนัักงาน
เกี่่�ยวกัับการทำงานภายในองค์์กร บริิษััทฯ พััฒนาโปรแกรมการฝึึกอบรมมากขึ้้�นทั้้�งในส่่วนของภาวะการเป็็นผู้้�นำ การจััดการ
อบรมด้้านเทคนิิค Dash board / Data analytics เป็็นต้้น

วััฒนธรรมองค์์กรและค่่านิิยมหลััก
บริิษััทฯ ได้้ปลููกฝัังวััฒนธรรม RCL และ ATRCL ตลอดทั้้�งปีี ด้้วยการเริ่่�มดำเนิินกิิจกรรม การแข่่งขััน Productivity
Improvement ทั่่�วเครืือข่่าย RCL รวมทั้้�งพััฒนาและเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของการวััฒนธรรม RCL ในด้้านการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิต ควบคู่่�ไปกัับ แนวคิิด Power of One

การส่่งเสริิมศัักยภาพพนัักงาน ผลตอบแทน และการพััฒนา
นอกจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน บริิษััทฯได้้จััดทำประกัันสุุขภาพกลุ่่�ม ประกัันอุุบััติิเหตุุกลุ่่�ม และการตรวจสุุขภาพ
ประจำปีีให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ
ด้้วยตระหนัักถึึงความสำคััญของพนัักงานในฐานะเป็็นทรััพยากรสำคััญที่่�ช่ว่ ยในการขัับเคลื่่อ� นบริิษัทั ฯ ส่่งเสริิมระบบการ
บริิหารและการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน โดยจััดหลัักสููตรอบรมภายใน หลัักสููตรอบรม
ภายนอกตามสถาบัันต่่างๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมสำหรัับพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หมุุนเวีียนตำแหน่่งงานเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและโอกาสก้้าวหน้้า เลื่่�อนตำแหน่่ง และให้้
ผลตอบแทน ทั้้�งในระยะสั้้�นคืือเงิินโบนััสตามผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน และระยะยาวคืือกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพซึ่่�งเป็็น
สวััสดิิการให้้พนัักงาน ที่่�เป็็นธรรมตามระดัับความรู้้�ความสามารถ ความรัับผิิดชอบและผลการปฏิิบััติิงาน สอดคล้้องกัับผล
การดำเนิินงานของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ พััฒนาระบบสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสนัับสนุุนการทำงานของพนัักงาน
ให้้มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้้ในการบริิหารและพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
บริิษััทฯ ดำเนิินการด้้านการส่่งเสริิมเรื่่�องนวััตกรรม โดยได้้มีีการปรัับปรุุงระบบไอทีีให้้มีีความทัันสมััย ทัันต่่อการ
เปลี่่�ยนแปลง แจ้้งให้้พนัักงานทุุกระดัับทราบเกี่่�ยวกัับนโยบาย PDPA ให้้ความรู้้�พนัักงานเกี่่�ยวกัับ Information Security
Management
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับปรุุง วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และได้้เผยแพร่่ให้้พนัักงานทุุกระดัับทราบ นอกจากการ
เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อต่่างๆ บริิษััทฯยัังได้้มีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นให้้พนัักงานตระหนัักพััฒนาเเละปฏิิบััติิต่่อไป
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สวััสดิิการพนัักงานและสัันทนาการ
นอกจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน ในส่่วนของสวััสดิิการพนัักงาน บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประกัันอุุบััติิเหตุุ และการประกััน
สุุขภาพให้้พนัักงานทุุกคน พิิจารณาให้้เงิินรางวััลประจำปีีตามผลงาน และให้้รางวััลการทำงานนานแก่่พนัักงานทุุกระดัับ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ให้้มีี กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ จดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพตามพระราชบััญญััติกิ องทุุน
สำรองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ. 2530
บริิษัทั ฯ มีีการตรวจสุุขภาพประจำปีีสำหรัับพนัักงานทุุกระดัับ จััดให้้มีกี ารซ้้อมอพยพหนีีไฟเป็็นประจำทุุกปีี และการจััด
กิิจกรรมที่่�เน้้นการออกกำลัังกายให้้กัับพนัักงาน เช่่น โยคะ แบดมิินตััน และอื่่�นๆ

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
นางสาวนาถฤดีี รุ่่�งเรืืองผล รองกรรมการผู้้�จััดการ บััญชีีและการเงิินกลุ่่�ม และสารสนเทศกลุ่่�มได้้รัับผิิดชอบหน้้าที่่�ใน
การควบคุุมดููเเลการทำบััญชีีของกลุ่่�มบริิษััท ตั้้�งเเต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2558

เลขานุุการบริิษััท
นางสุุพร อำนวยพรรณ ได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ดำรงตำแหน่่งเลขานุุการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 14 พฤศจิิกายน 2559

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริิหารเห็็นชอบแต่่งตั้้�ง นายพรชััย วิิมลรััตน์์ ให้้ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้าสำนัักตรวจสอบภายใน
ของบริิ ษัั ท ฯ เนื่่� อ งจากมีี ป ระสบการณ์์ ใ นการปฏิิ บัั ติิ ง านด้้ า นการตรวจสอบภายในและมีี ความสามารถที่่� จ ะปฏิิ บัั ติิ
หน้้าที่่�ได้้อย่่างเหมาะสม
ทั้้�งนี้้� การอนุุ มัั ติิ แต่่ ง ตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ า ยหัั ว หน้้ า สำนัั ก งานตรวจสอบภายในต้้ อ งผ่่ า นความเห็็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
รายละเอีียดค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย ประจำปีี 2564 มีีดัังนี้้�
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

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

บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�งบการเงิินตรวจสอบ
บริิษััทย่่อยที่่�งบการเงิินตรวจสอบ
โดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทฯ
โดยผู้้�ตรวจสอบบััญชีีอื่่�น
สัังกััด สำำ�นัักงาน เอ.เอ็็ม.ทีี. แอสโซซิิเอท สัังกััด บริิษััท สำำ�นัักงาน เอิินส์์ก แอนด์์ ยััง จำำ�กััด
ในประเทศไทย
ในประเทศสิิงคโปร์์

รวม

1.878

4.030

5.908

0.080
0.000
1.958

0.190
0.000
4.220

0.270
0.000
6.178
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านกำ�กับดูแลกิจการ
รายงานของคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอรายงานต่อท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงิน
ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวมซึง่ จัดท�ำขึน้ อย่างถูกต้องและแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�ำหรับสิ้นงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
ด้วยอัตราค่าระวางเรือที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรประจ�ำปี 2564 ที่ท�ำสถิติสูงสุดใหม่คือ 17,976 ล้านบาท
หรือโตขึ้นร้อยละ 930 จากปี 2563 โดยมีก�ำไรเฉลี่ยต่อหุ้น 21.60 บาทต่อหุ้น อัตราการเติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 123
ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8
การทีห่ ว่ งโซ่อปุ ทานทัว่ โลกเกิดภาวะชะงักงันไม่เพียงแต่สร้างสภาวะตลาดทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อสายการเดินเรือขนส่งทางทะเล
เท่านัน้ แต่ยงั ท�ำให้ตน้ ทุนหลายรายการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เช่น ราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและรายการในส่วนของการด�ำเนินงาน
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนเหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ซึ่งต�่ำกว่า
การเติบโตของรายได้อย่างมีนัยส�ำคัญ แม้อยู่ท่ามกลางความผันผวนสูงเช่นนี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
จากสภาวะตลาดดังกล่าวได้ ด้วยการวางแผนงานอย่างรอบคอบและมีความคล่องตัวในการปรับเปลีย่ นให้ทนั ตามสภาวการณ์
ผันผวนดังกล่าว
ในช่วงปี 2564 บริษทั ฯ ยังสามารถขยายขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า โดยการจัดซือ้ เรือเข้ามาเพิม่ ในกองเรือ
ของบริษัทฯ ตลอดจนให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการ
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามสถานการณ์ธรุ กิจอย่างใกล้ชดิ ได้ให้แนวทางค�ำแนะน�ำและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นที่จะก�ำกับดูแลตามหลักการธรรมาภิบาลก�ำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 ข้อ
เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง
		
		

ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสุุเมธ ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลของบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 3 ด้าน คือ ด้านการ
สรรหา ด้านการก�ำหนดค่าตอบแทน และด้านธรรมาภิบาล โดยเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท
อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ด�ำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด เพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อนุกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงทีว่ า่ งลง หรือแทนกรรมการทีค่ รบวาระ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทน และทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และ
ด�ำเนินการให้กรรมการบริษทั ฯ ประเมินผลงานของคณะกรรมการโดยรวมเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึง
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน, ก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน, เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล, สรรหาและ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร, ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ, ดูแลให้มี
ระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม, รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล, สนับสนุน
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ต้องรายงาน
การปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิด
ชอบโดยสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติและเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรือ พิจารณาเสนอกรรมการ
ที่ออก เข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ โดยพิจารณาจากผลงานในรอบปีที่ผ่านมาและการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี หากกรรมการสรรหา ก�ำหนด
ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลคนใดออกตามวาระกรรมการ จะไม่เสนอตัวเองกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ
เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมภิบาลที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนี้งดออกเสียง
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และโครงสร้างที่ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปีครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และ 27 เมษายน 2561 เพื่อรายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ ก่อนท�ำการจ่ายค่าตอบแทนประจ�ำปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคน ในแบบ
56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
3. ด�ำเนินการให้มีและพิจารณาผลการประเมินตนเองของกรรมการส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำปี 2563 น�ำเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4. ด�ำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แนวทางของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้กรรมการแต่ละคนประเมินผู้จัดการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รวม 8 หัวข้อ พิจารณาผลการประเมินและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ก่อนมอบให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารน�ำไปปรับปรุงการบริหารกิจการต่อไป
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5. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับผลประเมิน CGR ประจ�ำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยมีบริษัทจดทะเบียน
เข้าร่วมรับการประเมิน 716 บริษัท ในขณะที่ปี 2563 มี 692 บริษัท บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในระดับ ดีมาก
(ระดับร้อยละ 80-89) หรือ
เท่ากับปี 2563 โดยได้คะแนนประเมินโดยรวมร้อยละ 83 น้อยกว่า
ปีที่แล้วซึ่งได้ร้อยละ 85 และน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมประจ�ำปี 2564 คือ ร้อยละ 84
รวมทั้งเสนอผลประเมินโดยรวมและรายหมวด เพื่อการตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน
ทัง้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย,
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้ถือหุ้น
6.	ส่่งเสริิมให้้บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำคััญด้้านความยั่่�งยืืน ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ดำเนิินกิิจกรรมเพื่่�อร่่วม สู้้�ภััยโควิิด-19
ไปพร้้อมกัับสัังคมและชุุมชนรอบบริิเวณบริิษัทั ฯ โดยการจััดหาและมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ เครื่่อ� งให้้ออกซิิเจน
ด้้วยอััตราการไหลสููง และเวชภััณฑ์์ ให้้ศูนู ย์์พักั คอย โรงพยาบาล ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข และศููนย์์การแพทย์์ ทั้้�งใน
บริิเวณใกล้้เคีียงและห่่างไกลบริิษััท รวมถึึงมอบเงิินให้้มููลนิิธิิชััยพััฒนา เพื่่�อการดำเนิินการตามโครงการอัันเนื่่�อง
มาจากพระราชดำริิ สร้้างห้้องแลกเปลี่่ย� นอากาศแรงดัันลบแบบสมบููรณ์์ โรงพยาบาลนาโพธิ์์� บุุรีรัี มั ย์์ เพื่่�อประโยชน์์
ของประชาชนและประเทศชาติิ
			
		
		
		

25 กุุมภาพัันธ์์ 2565

นายวิเศษ จูภิบาล
ประธานกรรมการ
สรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
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รายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว มีข้อสรุปได้ว่า การประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ อันประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ๕ องค์ประกอบ อันได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั มีการด�ำเนินการในส่วนต่างๆ อย่างพอเพียง และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณขององค์กรที่
วางไว้รวมทัง้ การควบคุมภายใน กระบวนการติดตามผลและการประเมินผลปฏิบตั กิ าร ตลอดจนถึงการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการบริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งได้มีการด�ำเนินแผนอย่างต่อเนื่องในการสรรหาผู้สืบ
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ รวมทั้งการเน้นย�้ำเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมต้นทุน และการมีส่วนร่วมในการ
รักษาสภาพแวดล้อมโลก เน้นความตระหนักในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ท่ามกลางการระบาดใหญ่และ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อบูรณาการหลักการ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) แบบองค์รวมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญในส่วนนโยบายเรือ่ งการต่อต้านและป้องกันการกระท�ำ
อันเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและมีส่วนร่วม
นอกเหนือจากการถือปฏิบัติอีกด้วย
ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
เชื่อมั่นว่า การมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้บริษัทสามารถประกอบกิจการอย่างราบรื่นและปลอดภัย
ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งจัดให้การด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
ระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

		
		
		

ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปีงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีท่สี ุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับรายงานทางการเงินในงบการเงินประจ�ำปี และระบบควบคุมภายใน ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริงและถูกต้อง

		บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

		
นายจ�ำลอง อติกุล		 นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ประธานกรรมการ		

25 กุุมภาพัันธ์์ 2565

กรรมการผู้จัดการ

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 105

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2565 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิิน
ระบบการควบคุุมภายในจากรายงานผลการประเมิินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว สรุุปได้้ว่่า จากการประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในของบริิษััท ในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ประกอบ คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุม
การปฏิิบััติิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููลและระบบการติิดตาม คณะกรรมการบริิษััทเห็็นว่่า บริิษััทมีีระบบการ
ควบคุุมภายใน ในเรื่่�องการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว อย่่าง
เพีียงพอแล้้ว รวมทั้้�งในเรื่่�องต่่อไปนี้้� คืือ
การควบคุมภายใน
1) กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
2) กระบวนการทีท่ ำ� ให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดเกีย่ วกับความซือ่ ตรงและการรักษาจรรยาบรรณได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม
การประเมินความเสี่ยง
1) การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
2) ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารบุคคล
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการจัดท�ำข้อปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ คี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ไม่มี
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นบุคคลากรภายในของบริษัท ซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์การท�ำงานที่เหมาะสม
ทั้งนี้หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแต่งตัง้ นายพรชัย วิมลรัตน์ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ
เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นีก้ ารอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายหัวหน้าส�ำนกั งานตรวจสอบภายในต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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106 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจอยูบ่ นพืน้ ฐานแห่งความเป็นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความจ�ำเป็น และให้ความส�ำคัญ
ต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนการก�ำกับดูแลบริหารความเสี่ยงของ
กลุม่ ธุรกิจ และได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายนโยบายการปฏิบตั งิ านตรวจสอบและการประเมินการปฏิบตั งิ านให้ผตู้ รวจสอบ
ภายใน เพือ่ ให้สามารถประเมินการควบคุมภายในและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบ
ประจ�ำปีและให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการแจ้งเบาะแส ตัง้ แต่ ปี 2558 และย�ำ้ เตือนเพือ่ สร้าง
ความตระหนักเป็นประจ�ำทุกปี

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงานกรุงเทพฯ
ท�ำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด - บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ

2

3

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

1

ล�ำดับ

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่
ชั้น 5 ชั้น 8 และชั้น 14 อาคารปัญจธานี
ทาวเวอร์ พื้นที่ 1,130 ตารางเมตร เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของพื้นที่ส�ำนักงานจากบริษัท โงวฮก
จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
• มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เช่าพืน้ ทีช่ นั้ 13
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ พืน้ ที่ 492 ตารางเมตร
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส�ำนักงานจากบริษัท
ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
• มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
เหมาระวางเรือจาก
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
• รายได้้ค่่าเหมาระวางเรืือ
• ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทย่่อย
• ลููกหนี้้�อื่่�น - บริิษััทย่่อย
• เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการระหว่างกัน

2.29

7.20
-

938.73
374.87
82.07
2,321.33

งบการเงิน
เฉพาะ

2.29

7.20
-

งบการเงิน
รวม

2.31

7.31
-

1,214.74
1,541.80
254.74
3,916.60

งบการเงิน
เฉพาะ

2.31

7.31
-

งบการเงิน
รวม

2.35

6.93
-

2,105.00
982.46
33.48
5,114.09

งบการเงิน
เฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

2.35

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ร้อยละ 27.24
และได้ซื้อหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2564
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา
บริษทั โงวฮก จ�ำกัด เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 25.20 และ บริษทั ปัญจมิตร
โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.68 ในบริษัท อาร์ ซี แอล
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด และบริษัท ปัญจมิตร
โฮลดิ้ง จ�ำกัด ด้วย
6.93 เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา
-

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน

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

รายการระหว่่างกััน ประจำำ�ปีี2564		
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 107

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับกลุ่มบริษัท โงวฮก
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ชิิปแมนเนจเมนท์์ พีีทีอีี ี จำกััด - พีทอี ี จ�ำกัด ให้บริการด้านจัดการกองเรือแก่
บริิษััทย่่อย (ดำเนิินธุุรกิิจจััดการกองเรืือ
บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทในประเทศสิิงคโปร์์)
• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ
• เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เงิินทดรองจ่่ายกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

5

6

กลุ่มบริษัท โงวฮก ท�ำหน้าที่เป็นนายหน้า
ตัวแทนเรือให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์
พีทีอี จ�ำกัด โดยมี
• มููลค่่าค่่านายหน้้าจ่่าย
• มููลค่่าค่่าบริิการท่่าเทีียบเรืือของกลุ่่�มบริิษััท
โงวฮกที่กลุ่มบริษัทโงวฮกในฐานะนายหน้า
ตัวแทนเรือ จ่ายแทนในระหว่างปีและมีการ
ช�ำระคืนกันในภายหลัง
• ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กลุ่มบริษัทโงวฮก ให้บริการจัดการ
เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งให้กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
• ค่่าบริิการจััดการเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขนส่่ง
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์)
กับกลุ่มบริษัท โงวฮก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

4

ล�ำดับ

9.48
826.59
1.30

งบการเงิน
เฉพาะ

41.93
4.25

40.24
5.46

240.90
159.82
-

228.81
17.81
-

งบการเงิน
รวม

89.36

10.19
1,060.30
4.89

งบการเงิน
เฉพาะ

86.92

งบการเงิน
รวม

10.83
1,781.80
2.44

งบการเงิน
เฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47 ในบริษัท อาร์ ซี แอล
227.40 จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
ในกลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา:
233.00 • ค่่านายหน้้า: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
355.10 • ค่่าบริิการท่่าเทีียบเรืือ: ราคาภาระหน้้าท่่าหัักส่่วนลดปริิมาณ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
กลุ่มบริษัท โงวฮก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47
79.36 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
4.06 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
กรรมการ กลุ่มบริษัท โงวฮก ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและ
ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล
ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน) ถืือหุ้้�นในบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
ชิิปแมนเนจเม้้นท์์ พีีทีีอีี จำกััด ร้้อยละ 49 และได้้ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มเป็็น
ร้อยละ 100 ในปี 2563
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด(มหาชน) เป็น
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี จ�ำกัด
ด้วยเงื่อนไข/นโยบายราคา
• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
• ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท:
ตามการจ่ายจริง

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน

108 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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7

ล�ำดับ

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
เช่าพื้นที่ชั้น 14 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
พื้นที่ 150 ตารางเมตรเพื่อเป็นพื้นที่ส�ำนักงาน
จากบริษัท โงวฮก จ�ำกัด
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
• มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน) ทำการ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จ�ำกัด เพิ่่�มทุุนใน บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลน์์ส
- บริษัทย่อย (เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ พีีทีีอีี จำกััด
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงค์โปร์)
• ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
• รัับโอนสิิทธิิในการต่่อสร้้างเรืือ
• เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน
• เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• ลููกหนี้้�อื่่�น - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล (อิินเดีีย) ไพรเวท จำกััด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
ทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น นายหน้้ า ตัั ว แทนเรืื อ ให้้ กัั บ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ พีีทีีอีี จำกััด
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท • ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
จ�ำกัด - บริษัทย่อย (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน • เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ประเทศอินเดีย)
บริษทั อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือ
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
ให้กบั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จ�ำกัด
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ บริษัท อาร์
ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จ�ำกัด - • ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัทย่อย (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ • เจ้้าหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
อินเดีย)

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับ
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด -บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�ำนักงานกรุงเทพฯ

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

80.69
3.33
-

งบการเงิน
เฉพาะ

5.15
6.00

0.71

0.68

งบการเงิน
รวม

0.04
-

งบการเงิน
เฉพาะ

5.13

2.00

0.69

งบการเงิน
รวม

0.15
0.10

งบการเงิน
เฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

12.77

11.49

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55 ใน
บริษัท อาร์ ซี แอล (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของ
บริษัท อาร์ ซี แอล (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55
ในบริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของ
บริษัท อาร์ ซี แอล เอเจนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
กรรมการ บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตามบัญชี

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เป็น
ผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
กรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด ด้วย
0.70 เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 109

บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจการเดินเรือ
และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง
บริิษัทั ในประเทศสิิงคโปร์์) กัับบริิษัทั สงขลา
ชิิปปิ้้�ง เอเยนซี่่� จำกััด - บริิษััทร่่วม
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด - บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจจัดการ
กองเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร์) กับบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด - บริษัทร่วม
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด - บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจจัดการ
กองเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศ
สิงคโปร์) กับ บริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศไทย)

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับ
บริษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย)

12

13

14

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

11

ล�ำดับ

• เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น

บริษัท เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์
จ�ำกัด ให้บริการด้านคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า แก่บริษัท อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จ�ำกัด

• ลููกหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด ให้บริการด้านจัดการกองเรือแก่
บริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด

-

0.89

9.60

• ลููกหนี้้�การค้้า - กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

14.65

งบการเงิน
รวม

0.89

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
เฉพาะ

2.00

-

1.79

-

-

18.26

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

2.00

-

0.76

-

-

28.46

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ

บริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จ�ำกัด ให้บริการด้านจัดการกองเรือแก่
บริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

• มููลค่่าค่่านายหน้้าจ่่าย

บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด
ท�ำหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จ�ำกัด

รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทอี ี จ�ำกัด
กลุม่ บริษทั โงวฮก เป็นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 37.47 ในบริษทั อาร์ ซี แอล
จ�ำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.90 ในบริษัท สงขลา
ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท สงขลา ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์ พีทีอี
จ�ำกัด
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.68 ใน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 80.04 ในบริษัท สยามเภตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
กรรมการ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา
• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
• ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท:
ตามการจ่ายจริง
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
เท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล ชิปแมนเนจเมนท์
พีทีอี จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) มีความ
สัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ บริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด
เงื่อนไข/นโยบายราคา
• ค่่าบริิการในการจััดการกองเรืือ: ราคาใกล้้เคีียงราคาตลาด
• ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับต้้นทุุนการเดิินเรืือที่่�บริิษััทย่่อยจ่่ายแทนบริิษััท:
ตามการจ่ายจริง
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 39.99
ในบริษัท เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์

110 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)
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20

19

18

17

16

15

ล�ำดับ

บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอมินอล จ�ำกัด
ให้บริการด้านท่าเทียบเรือแก่
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
• เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น

รายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์เรือเดินทะเล
กับบริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด
• ซื้้�อเรืือเดิินทะเล
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ลงทุนใน
บริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด บริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง • ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ประเทศ เพื่อให้บริการและให้ค�ำปรึกษาแก่
• เงิินทดรองรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในประเทศไทย)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายเงิน
บริษัท ศานติ ภูมิ จ�ำกัด ลงทุนในบริษัท ศานติ ภูมิ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ • ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
• เงิินทดรองจ่่ายแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) จ่ายเงิน
บริษัท ฐิตติ ภูมิ จ�ำกัด ลงทุนในบริษัท ฐิตติ ภูมิ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (เจ้าของและด�ำเนินกิจการเดินเรือ • ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
• เงิินทดรองจ่่ายแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด เช่าพื้นที่
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง ชั้น 14 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์
ประเทศ เพื่อให้บริการและให้ค�ำปรึกษาแก่
พื้นที่ 350 ตารางเมตร เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำนักงาน
วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ จดทะเบียน
จากบริษัท โงวฮก จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่
จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับบริษัท โงวฮก • มููลค่่าตามสััญญาเช่่าและบริิการ
จ�ำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้ง • เจ้้าหนี้้�การค้้า-กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัทในประเทศไทย) ท�ำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ส�ำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) กับ
บริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอมินอล จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศไทย)
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน
งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

-

งบการเงิน
เฉพาะ

-

งบการเงิน
รวม

0.01

0.01

41.52

77.76

งบการเงิน
เฉพาะ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ศานติ ภูมิ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท ศานติ ภูมิ จ�ำกัด ด้วย
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท ฐิตติ ภูมิ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท ฐิตติ ภูมิ จ�ำกัด ด้วย
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด
บริษัท โงวฮก จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20
ในบริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
0.41 กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
- เป็นกรรมการ บริษัท โงวฮก จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ท�ำสัญญา

77.76 เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาซาก ณ วันที่ท�ำสัญญา
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นกรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล เอส จ�ำกัด ด้วย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) มีความ
สัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ บริษัท เธียร เอเซีย จ�ำกัด

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49
3.00 ในบริษัท ปู่เจ้า คอนเทนเนอร์ เทมินอล จ�ำกัด

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
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บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 111

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
กับบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส
(ฮ่องกง) จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน)
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ
โลจิสติคส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย) กับบริษัท เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซี
แกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศจีน)

22

23

บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย (ด�ำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติคส์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)
กับบริษัท ริจิแนล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ในประเทศจีน)

นิติบุคคล/บุคคล
ที่่�มีีรายการระหว่่างกััน

21

ล�ำดับ

บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง)
จ�ำกัด ให้บริการ
เกีย่ วเนือ่ งกับการขนส่งให้กบั บริษทั อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จ�ำกัด
• ค่่าบริิการจััดการเกี่่�ยวเนื่่�องกัับการขนส่่ง
• ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริษัท เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซ๊ แกรนด์ อินเตอร์
โลจิสติคส์ จ�ำกัด ให้บริการด้านโลจิสติคส์ให้กับ
บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
• ค่่าบริิการโลจิิสติิคส์์
• ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

บริษัท ริจิแนล โลจิสติคส์ จ�ำกัด ให้บริการ
ด้านโลจิสติคส์ให้กับบริษัท อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จ�ำกัด
• ค่่าบริิการโลจิิสติิคส์์
• ลููกหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
• เจ้้าหนี้้�การค้้า - บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการระหว่างกัน
งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะ

0.67
0.23
0.04

0.58
0.01

3.18
-

งบการเงิน
รวม

งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2563 งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการระหว่างกัน

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อมเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
บริษัท ริจิแนล โลจิสติคส์ ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงเท่ากับ
ร้อยละ 100 ในบริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส (ฮ่องกง) จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ไลน์ส (ฮ่องกง) จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100
ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จ�ำกัด
บริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 51
ในบริษัท เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซี แกรนด์ อินเตอร์ โลจิสติคส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
บริษัท เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซี แกรนด์ อินเตอร์ โลจิสติคส์ จ�ำกัด ด้วย
เงื่อนไข/นโยบายราคา: ราคาตลาด
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2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 			
คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการที่เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย
เต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ		
3. ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน			
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ด�ำเนินการอนุมัติตามระเบียบ
ปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ			
4. นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต			
บริษัทยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ประกาศและข้อบังคับของส�ำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ส่วนที่

3

งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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 2564 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และเฉพาะกิ จ การ และงบกระแสเงิ น สดรวมและเฉพาะกิ จ การส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน 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 2564
และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ ง เป็ 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 าง ๆ ที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับ ปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การด้อยค่าของเรื อเดินทะเล (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6, 2.14 และ 9.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเรื อเดินทะเล
เป็ นจ านวนที่ มี นั ย ส าคัญ ได้ แ สดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสมและค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ า
ของสิ น ทรั พ ย์ (ถ้า มี ) ซึ่ งการพิ จ ารณาการด้อ ยค่ า ของเรื อ เดิ น ทะเลดัง กล่ าวใช้ดุ 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 งาน และ
การประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลด และข้อสมมติต่างๆ ที่สาคัญ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงระบุว่า การพิจารณาการด้อยค่าของเรื อเดินทะเลเป็ นเรื่ องที่มีนัยสาคัญ ซึ่ งต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
ในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ท ดสอบการด้อยค่ าของเรื อเดิ นทะเล โดยได้ทาความเข้าใจและประเมิ น ความสมเหตุส มผล
ของหลักฐานที่ใช้สนับสนุนในเรื่ องของข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการจัดทาประมาณการกระแสเงินสด
รับและจ่ายในอนาคตที่จะได้รับจากการใช้เรื อเดินทะเลอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผล
ของอัตราคิดลดที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในการคานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเรื อเดินทะเลดังกล่าวและ
ยังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเรื อเดินทะเล
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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)
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็ น ของข้า พเจ้า ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งข้อ มู ล อื่ น และ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
คือการอ่านและพิ จารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่าข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้ า ได้ อ่ า นรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้า สรุ ป ได้ ว่ า มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง
อัน เป็ นสาระส าคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งสื่ อ สารเรื่ อ งดัง กล่ าวกับ ผูม้ ี ห น้าที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลและฝ่ ายบริ ห าร
ของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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 งเว้ น แต่ ผู ้บ ริ หาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี ห น้ าที่ 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
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น
ของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกัน
ว่าการปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ล ที่ ข ัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามี สาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ 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 นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลั กฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า 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 พเจ้ า ได้ ข ้ อ สรุ ปว่ า
มี ค วามไม่ แน่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่า วไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิน ที่ เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้า พเจ้า จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้า พเจ้า ขึ้ น อยู่ กับ หลัก ฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึง วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
4
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•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รั บ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี 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 บั ติ ง านตรวจสอบ
กลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับ ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับ ดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้าที่ ในการก ากับ ดู แลว่าข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผู ้มี ห น้ าที่ 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 พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับ ดู แล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มี นัยส าคัญ มากที่ สุ ด
ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการในปี ปั จจุ บัน และก าหนดเป็ นเรื่ องส าคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

(นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4563

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
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5

56-1และบริ
แบบแสดงรายการข้
บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน)
ษัทย่ อย อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564 119
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,586,632,794
1,144,027,277
57,865,328
หมายเหตุ
2564
2563
2564 189,523,357
2563
ลูสิกนหนี
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
ทรัพ้ กย์ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัสิ นก:ทรัค่พาเผืย์ ห่อมุหนี
(53,158,270)
(56,584,247)
นเวี้ สยงสั
น ยจะสู ญ
่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูเงิกนหนี
6
2,140,816,665
1,869,970,844
้ การค้า - กิจการที
สดและรายการเที
ยบเท่่ไาม่เงิเนกีสด
9,750,257,909
2,586,632,794
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189,523,357 11,597,739
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วข้องกัน
4,497,003,671
2,193,974,93532,557,09059,500,121
หนี้ ก้ การค้
ารค้าา- -กิกิจการที
จการที่ไม่่เกีเกี่ย่ยวข้
1,541,799,7517,883,137 374,871,263
159,815,101
(60,508,371) - (53,158,270)
หัหักก:: ค่ค่าาเผืเผื่อ่อหนี
หนี้ ส้ สงสังสัยจะสู
ยจะสูญ ญ
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ลูลูกกหนี
ก
ารค้
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จ
การที
่
ไ
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เ
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ย
วข้
อ
งกั
น
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ท
ธิ
5
4,436,495,300
2,140,816,665
59,500,121
7,883,137
้
หนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6 และ 18
159,815,101
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
่
ลูลูกกหนี
ก
ารค้
า
กิ
จ
การที
่
เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
5
และ
18
355,283,788
159,815,101
982,464,182
1,541,799,751
้
หนี้ อื่น
18
288,104,850
390,310,618
276,716,019
101,255,691
เงินปั นผลค้างรับ
7
229,275,863
พัสดุคงเหลือ
187,424,587
235,939,730
16,741,640
17,844,307
ลูกหนี้ อื่น
18
396,505,030
288,104,850
50,251,840
276,716,019
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
18
44,732,844
43,424,984
306,727
231,063
พัสดุคงเหลือ
553,607,709
187,424,587
17,871,634
16,741,640
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
5,407,526,841
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
6
1,693,928
1,693,928
สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หไมุม่นหเวีมุยนนอืเวี่นยน
18
69,068,259
44,732,844
491,934
306,727
สิรวมสิ
นทรันพทรัย์ทพางการเงิ
น
ไม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
่
น
4.1
10,205,725
ย์ หมุนเวียน
15,562,911,923
5,407,526,841
1,619,947,091
2,032,970,631
เงิสิ นทรั
ลงทุพย์นไในอสั
4,647,099
4,710,192
ม่ หมุนงเวีหาริ
ยนมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงิสิ นทรั
ลงทุพย์นทในบริ
ษทั นย่ไม่อยหมุ- นสุเวีทยธินอื่น
8
างการเงิ
11,349,759 - 10,205,725
-6,170,611,330 - 6,173,148,818
5,066,395
- 50,219,083 - 50,426,066
เงินลงทุ
ลงทุนนในอสั
ในบริงษหาริ
ทั ร่มวทรั
ม พย์เพื่อการลงทุน
9.1
215,412,416 4,647,099
339,188,673
ษทั ย่วอมค้
ย -าสุ ทธิ
7 9.2
-106,424,742
8,440,315,758
6,170,611,330
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในการร่
66,831,951
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ร่
ว
ม
8.1
301,012,539
215,412,416
55,848,506
50,219,083
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
32,925,412
เงิ
น
ลงทุ
น
ในการร่
ว
มค้
า
8.2
151,486,403
66,831,951
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.1
10,247,789
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
11,757,515
32,925,412
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
10.1, 13 และ 14
278,108,867
284,411,103
395,457
397,087
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
9.1, 12 และ 13
350,698,679
278,108,867
48,482,397
395,457
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
4.2, 10.2 และ 14
10,415,571,959 12,467,106,625
5,728,030,536
5,790,377,657
เรื อเดิ นทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
9.2 และ 13
15,159,610,025 10,415,571,959
6,220,496,916
5,728,030,536
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์สสิ ทิ ทธิธิกการใช้
ารใช้- สุ- ทสุธิทธิ
1,493,905,741
- 5,370,824 9,866,8899,866,889
104.2 และ 11 4,745,730,660
1,493,905,741
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่มมีตีตวั วตน
ั ตน- สุ- ทสุธิทธิ
6
6
11 12
1,674,991
6
สิสิ นนทรั
ทรัพพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวีเวียนอื
ยนอื
่น ่น
- เงินนจ่จ่าายล่
ยล่ววงหน้
งหน้าค่าาค่เรืาอุอเดิปกรณ์
23.1(ง)(ข) 2,403,514,350
56,139,338 56,139,338
111,000,42538,551,212 56,139,338
นทะเลและอุปกรณ์
23.1 (ค) และ
56,139,338 111,000,425
21
8,469,895
- อื่นนๆๆ
8,033,187 8,033,1877,864,4902,267,840 2,677,3412,677,341 2,553,381
ยนยน
23,150,371,211
12,581,781,701
14,811,333,453
12,017,939,974
รวมสินนทรั
ทรัพพย์ย์ไม่ไม่หหมุมุนนเวีเวี
12,581,781,701
13,330,954,045
12,017,939,974
12,127,903,434
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
26
38,713,283,134
17,989,308,542
16,431,280,544
14,050,910,605
รวมสิ นทรัพย์
26
17,989,308,542 17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564
120 56-1
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน บริ(ต่ษัท ออาร์)ซี งบแสดงฐานะการเงิ
น
ที่ 31 ธันวาคม
ัท อาร์ ซี แอล
และบริ2563
ษัทย่ อย
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)บริษและบริิ
ษััทณจย่่ากัวัอดนย(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
หนี
ิ นและส่ วนของผู้ถยื อบเท่
หุ้น าเงินสด
เงินส้ สดและรายการเที
หนี
ส้ ิ น้หมุ
นเวีาย-นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี
การค้
เงิหันก:กูค่ย้ ืมาเผื
ระยะสั
่อหนี้ น้ สจากสถาบั
งสัยจะสูนญการเงิน
เจ้
่ไม่่ไเกีม่่ยเกีวข้่ยวข้
องกัอนงกัน - สุ ทธิ
ลูกาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าา- -กิกิจการที
จการที
เจ้
่เกี่่เยกีวข้
องกัอนงกัน
่ยวข้
ลูกาหนี
หนี้ ก้ การค้
ารค้าา- -กิกิจการที
จการที
ื่น ่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
หัเจ้กาหนี
: ค่้ อาเผื
ค่าใช้กจารค้
ลูก- หนี
้ ่ายค้าา-งจ่กิาจยการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินทดรองรับ
ลูก- หนี
้ อื่น
- เจ้าหนี้ ค่าซื้ อทรัพย์สิน
พัสดุคงเหลือ
- เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืม้ ระยะยาว
เงิ-นสุลงทุ
ระยะยาวอื
ทธิ จนากส่
วนที่ถึงก่นาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ที่ด้ ิสนิ นและอาคาร
- สุา ทธิ
หนี
ตามสัญญาเช่
เรื-อสุเดิทนธิทะเลและอุ
- สุาระภายในหนึ
ทธิ
จากส่ วนที่ถึปงกกรณ์
าหนดช
่ งปี
สิหนีน้ สทรัิ นภาษี
พย์สเงิิ ทนธิได้การใช้
สุ
ท
ธิ
รอการตัดบัญชี
สิประมาณการหนี
นทรัพย์ไม่มีต้ สวั ิ นตน
- สุบทผลประโยชน์
ธิ
สาหรั
พนักงาน
สิรวมหนี
นทรัพส้ ย์ิ นไไม่ม่หหมุมุนนเวีเวียยนนอื่น
- เงินจ่ส้ าิ นยล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
รวมหนี
- อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

12
18

6

6 และ 18
18

18

13
14
6

18

4.1
8
9.1
9.2

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงิ
2563 นรวม
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วั(หน่
นทีว่ 31
ธันวาคม
ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
2563 จการ
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

2,586,632,794
1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
107,234,140
(53,158,270)
(56,584,247) 5,767,072,612
3,390,559,407
73,150,802 11,597,739
2,140,816,665
1,869,970,84474,146,095 7,883,137
28,318,750
-1,541,799,751 - 374,871,263
159,815,101 12,584,31732,557,090
(9,599,211)
718,221,334
334,416,608
288,331,979
141,544,338
159,815,101
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
1,055,040
6,937,552,833
4,977,994,422
288,104,850
390,310,618
276,716,019
101,255,691
153,018,246
61,165,357
42,898,133
31,411,659
187,424,587
235,939,730
16,741,640
17,844,307
144,646,514
11,121,013
109,641,232
3,634,576
44,732,844
43,424,984
306,727
231,063
351,843,417
1,210,573,502
209,117,400
1,031,771,150
5,407,526,841
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
1,961,550,544
489,155,938
3,493,720
4,015,615
10,205,725
4,130,348
583,101
4,647,099
4,710,192
7,101,899
7,101,899
6,170,611,330
6,173,148,818
179,497,258
162,449,945
215,412,416
339,188,673
50,219,083
50,426,066
9,308,299,023
5,788,000,267
7,665,181,392
6,270,624,461

66,831,951
106,424,742
32,925,412
13 4.1
522,911,510 - 1,952,718,35710,247,789
179,542,939
1,439,369,586
10.1, 13 และ 14
278,108,867
284,411,103
395,457
397,087
4.2,
10,415,571,959
12,467,106,6251,890,873
5,728,030,5366,557,2885,790,377,657
14 10.2 และ 14 2,899,105,204
1,111,871,873
1,493,905,741 8,657,342
214.2 และ 11
8,857,355
- 9,866,889 6 54,229,053
6
-50,210,247
15 12
61,048,006
57,176,643
26 23.1 (ข)

26

3,491,922,075
3,127,476,625
238,610,455
1,496,137,121
56,139,338
111,000,425
56,139,338
12,800,221,098
8,915,476,892
7,903,791,847
7,766,761,582 111,000,425

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

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

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

2,553,381
12,127,903,434
12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 121
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
2563
2562
2563
2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

สิบริิ
นทรัษัพัทย์ อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)บริษและบริิ
ัท อาร์ ซี ษั
แอลัทจย่่ากัอดย(มหาชน) และบริษัทย่ อย
วัันพที่่ย์� ห31มุนธััเวีนยวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
สิณนทรั
น 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,586,632,794
2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
(หน่วย: บาท)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(53,158,270)
(56,584,247)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6
2,140,816,665
1,869,970,844
7,883,137
11,597,739
หมายเหตุ
2564
2563
2564
2563
ลูส่ กวนของผู
หนี้ การค้
า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32,557,090
1,541,799,751
374,871,263
159,815,101
้ ถือหุ้น
หัทุนก:เรืค่อานหุ
เผื่อ้นหนี้ สงสัยจะสู ญ
(9,599,211)
ลูกทุหนี
6 และ 18
159,815,101
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
้ การค้าย-นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
นจดทะเบี
ลูกหนี
ื่น ญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
18
288,104,850828,750,000
390,310,618
หุ้น้ อสามั
828,750,000
828,750,000276,716,019
828,750,000 101,255,691
พัสทุดุนคเรืงเหลื
187,424,587
235,939,730
16,741,640
17,844,307
อนหุ้นอที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นพสามั
828,750,000
828,750,000 306,727
828,750,000
สิ นทรั
ย์หญมุน828,750,000
เวียนอื่น หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
18
44,732,844828,750,00043,424,984
231,063
ส่รวมสิ
วนเกินนทรั
มูลพค่าย์หุห้นมุนเวียน
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
4,982,964,187
5,407,526,841
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
กสิาไรสะสม
นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
- สารองตามกฎหมาย
16 4.1
82,875,000
สิ นจัดทรัสรรแล้
พย์ทวางการเงิ
นไม่หมุนเวียนอื่น
10,205,725 71,300,000
- 82,875,000
-71,300,000
ยังไม่ได้จดั สรร
19,299,267,387
4,238,683,735
2,595,456,339
1,219,871,459
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
4,647,099
4,710,192
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
711,805,051
(1,053,841,936)
37,443,171
(818,736,623)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
8
6,170,611,330
6,173,148,818
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
25,905,661,625
9,067,855,986
8,527,488,697
6,284,149,023
เงิส่ วนนได้
ลงทุเสีนยในบริ
ษทั ร่ วม
9.1
215,412,416 5,975,664
339,188,673
50,219,083 - 50,426,066
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
7,400,411
เงิรวมส่
นลงทุ
นในการร่
9.2
66,831,951
106,424,742
วนของผู
้ ถือหุว้ นมค้า
25,913,062,036
9,073,831,650
8,527,488,697
6,284,149,023
ลูรวมหนี
กหนี้ ไส้ ม่ิ นหและส่
มุนเวีวยนของผู
นอื่น ้ ถือหุ้น
32,925,412
26
38,713,283,134
17,989,308,542 16,431,280,544
14,050,910,605
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.1
10,247,789
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
10.1, 13 และ 14
278,108,867
284,411,103
395,457
397,087
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
4.2, 10.2 และ 14
10,415,571,959 12,467,106,625
5,728,030,536
5,790,377,657
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
4.2 และ 11
1,493,905,741
9,866,889
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
12
6
6
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
23.1 (ข)
56,139,338
111,000,425
56,139,338
111,000,425
- อื่นๆ
8,033,187
7,864,490
2,677,341
2,553,381
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
12,581,781,701 13,330,954,045 12,017,939,974 12,127,903,434
รวมสิ นทรัพย์
26
17,989,308,542 17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
...................................………….....…....….............. กรรมการ ............................……….....…......….....……............. กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นถือเป็ นส่นวถืนหนึ
้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
อเป็่ งของงบการเงิ
นส่ วนหนึน่ งนีของงบการเงิ
นนี้

งบแสดงฐานะการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(53,158,270)
(56,584,247)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6
2,140,816,665
1,869,970,844
7,883,137
11,597,739
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32,557,090
1,541,799,751
374,871,263
159,815,101
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(9,599,211)
ลูบริิ
กหนีษั้ กัทารค้อาร์์
า - กิจซีี
การที
่เกี่ยวข้จำำอ�กั
งกันัด- สุ(มหาชน)
ทธิ
6 และ
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
แอล
และบริิ
ษััท18ย่่อย 159,815,101
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
ลูสำำก�หนี
18
288,104,850งบแสดงการเปลี
390,310,618
276,716,019
101,255,691
หรัั้ อบื่นปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
พัสดุคงเหลือ
187,424,587 สาหรับปี สิ้น235,939,730
17,844,307
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 16,741,640
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
18
44,732,844
43,424,984
306,727
231,063
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
5,407,526,841
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
งบการเงินรวม
ส่
ว
นของผู
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
บริ
ษ
ท
ั
ใหญ่
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.1
10,205,725
- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็-จอื่น
กาไรสะสม
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุทุนนเรื อนหุน้
4,647,099
4,710,192
- น) จากการประมาณการ ผลกาไร (ขาดทุ
ที่ออกและชาระ
ส่ วนเกิน8
จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลี
่ยน 6,170,611,330
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป6,173,148,818
ระกันภัย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
หมายเหตุ เต็มมูลค่าแล้ว
มูลค่าหุน้
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร จากการแปลงค่างบการเงิน สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1
215,412,416
339,188,673
50,219,083
50,426,066
เงิยอดคงเหลื
นลงทุนอ ในการร่
วมค้า 2563
9.2
106,424,742
828,750,000 4,982,964,187
66,300,000 66,831,951
2,495,400,560
(973,060,245)
- - (973,060,245)
ณ วันที่ 1 มกราคม
กลูาไร
(ขาดทุ
น
)
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
าหรั
บ
ปี
1,744,793,761
(80,781,691)
3,489,414
กหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
32,925,412
- (77,292,277)
สารองตามกฎหมาย
16
5,000,000
(5,000,000)
เงิโอนไปก
นลงทุาไรสะสม
นระยะยาวอื่น
4.110,247,789 - (3,489,414)
3,489,414
(3,489,414)
ทียอดคงเหลื
่ดินและอาคาร
- สุธันทวาคม
ธิ 2563
13 และ 14 71,300,000278,108,867
284,411,103
395,457
397,087
828,750,000 10.1,
4,982,964,187
4,238,683,735
(1,053,841,936)
(1,053,841,936)
อ ณ วันที่ 31
เรื อเดิ นทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
4.2, 10.2 และ 14
10,415,571,959 12,467,106,625
5,728,030,536
5,790,377,657
828,750,000 4,982,964,187
71,300,000
4,238,683,735
(1,053,841,936)
(1,053,841,936)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
สิกาไร
นทรั
พย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
4.2 และ
11
1,493,905,741
9,866,889
- 1,765,646,987
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
17,972,751,281
1,765,646,987
สิสารองตามกฎหมาย
นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ 16
126
6 11,575,000
(11,575,000)
- จ่สิาน
ยเงิทรั
นปัพนผล
17
(2,900,592,629)
ย์ไม่หมุนเวียนอื่น
828,750,000 4,982,964,187
82,875,000 19,299,267,387
711,805,051
711,805,051
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
23.1 (ข)
56,139,338
111,000,425
56,139,338
111,000,425
- อื่นๆ
8,033,187
7,864,490
2,677,341
2,553,381
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
12,581,781,701 13,330,954,045 12,017,939,974 12,127,903,434
รวมสิ นทรัพย์
26
17,989,308,542 17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825
5,014,571
961,093
5,975,664
5,975,664
1,424,747
7,400,411

9,067,855,986
19,738,398,268
(2,900,592,629)
25,905,661,625

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม
7,400,354,502
1,667,501,484
9,067,855,986

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

9

9,073,831,650
19,739,823,015
(2,900,592,629)
25,913,062,036

7,405,369,073
1,668,462,577
9,073,831,650

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่ วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,586,632,794
1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(53,158,270)
(56,584,247)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6
2,140,816,665
1,869,970,844
7,883,137
11,597,739
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32,557,090
1,541,799,751
374,871,263
159,815,101
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(9,599,211)
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6 และ 18
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิ
ษััทย่่อย 159,815,101
ลูกหนี้ อื่น
18
288,104,850
101,255,691
บริษัท อาร์ ซี แอล390,310,618
จากัด (มหาชน) และบริษ276,716,019
ัทย่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
งบแสดงการเปลี235,939,730
ย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น 16,741,640
(ต่ อ)
พัสดุคงเหลือ
187,424,587
17,844,307
ส
าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2564
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
18
44,732,844
43,424,984
306,727
231,063
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
5,407,526,841
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.1
10,205,725
กาไรสะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
4,647,099
4,710,192
ทุนเรื อนหุน้
ผลกาไร (ขาดทุน- ) จากการประมาณการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
- ผลต่างของอั
6,170,611,330
ที่ออกและชาระ8
ส่วนเกิน
จัดสรรแล้-ว ตราแลกเปลี่ยน 6,173,148,818
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หมายเหตุ
เต็มมูลค่าแล้ว9.1 มูลค่าหุน้
ส215,412,416
ารองตามกฎหมาย ยังไม่
ได้จดั สรร จากการแปลงค่
างบการเงิน สาหรั50,426,066
บโครงการผลประโยชน์พนักงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
339,188,673
50,219,083
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
9.2
66,831,951
106,424,742
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
828,750,000 4,982,964,187
66,300,000
1,170,505,886
(790,994,425)
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
32,925,412
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
51,732,463
(27,742,198)
2,633,110
เงิสนารองตามกฎหมาย
ลงทุนระยะยาวอื่น
10,247,789
-16
- 4.1
5,000,000
(5,000,000)
ทีโอนไปก
่ดินและอาคาร
สุ
ท
ธิ
10.1,
13
และ
14
278,108,867
284,411,103
395,457
397,087
าไรสะสม
2,633,110
(2,633,110)
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2563
828,750,000
4,982,964,187
71,300,000
1,219,871,459
(818,736,623)
เรื อเดิ นทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
4.2, 10.2 และ 14
10,415,571,959 12,467,106,625
5,728,030,536
5,790,377,657
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
4.2 และ 11
1,493,905,741
9,866,889
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
828,750,000 4,982,964,187
71,300,000
1,219,871,459
(818,736,623)
สิกนาไรทรั(ขาดทุ
พย์ไม่น)มเบ็ีตดวั เสร็
ตนจรวมส
- สุ ทาหรั
ธิ บปี
12
6
6
4,287,752,509
856,179,794
สิสนารองตามกฎหมาย
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16
11,575,000
(11,575,000)
จ่า-ยเงิ
ผล วงหน้าค่าอุปกรณ์
17
- (ข)
(2,900,592,629)
เงินนปัจ่นายล่
23.1
56,139,338111,000,425
56,139,338111,000,425
ยอดคงเหลื
828,750,000 4,982,964,187
82,875,000
2,595,456,339
37,443,171
- อื่นๆ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
8,033,187
7,864,490
2,677,341
2,553,381
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
12,581,781,701 13,330,954,045 12,017,939,974 12,127,903,434
รวมสิ นทรัพย์
26
17,989,308,542 17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825
6,284,149,023
5,143,932,303
(2,900,592,629)
8,527,488,697

(818,736,623)
856,179,794
37,443,171

10

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

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

รวม

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

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

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ที่ 31 ธันและบริ
วาคมษ2563
ษัท อาร์ ซีษั
แอล
ัทย่อย
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)บริและบริิ
ัทณจย่่ากัวัอดนย(มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
หมายเหตุ
รายได้
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
รายได้
จากการเดิ นเรื อ ยบเท่าเงินสด
18
เงินสดและรายการเที
รายได้อื่น
ลูกกหนี
้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หักเงิ: นค่ปัานเผืผลรั
่อหนี
บ ้ สงสัยจะสู ญ
7 และ 8.1
ลูกกหนี
6 9.2
้ การค้า - กิจการที
าไรจากการขายสิ
นทรัพ่ไย์ม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
กลั
บ
รายการผลขาดทุ
น
จากการด้
อ
ยค่
า
ของสิ
น
ทรั
พ
ย์
9.2
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หักดอกเบี
: ค่าเผื้ ย่อรับหนี้ สงสัยจะสู ญ
อื่นๆ
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
6 และ 18
รวมรายได้
18
ค่ลูากใช้หนี
จ่าย้ อื่น
ต้พันสทุดุนคการเดิ
18
งเหลืนอเรื อ
ค่สิานใช้ทรั
จ่ายในการบริ
พย์หมุนเวีหยารนอื่น
18 18
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
รวมค่ าใช้ จ่าย
19
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
พย์ทางการเงิ
4.1
ต้สินนทุทรั
นทางการเงิ
น นไม่หมุนเวียนอื่น
ผลก
น) จากการเปลี
ลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ
พนั ธ์
6
เงินาไร
ลงทุ(ขาดทุ
นในอสั
งหาริ มทรั่ยพนแปลงมู
ย์เพื่อการลงทุ
น
กลั
รายการผลขาดทุ
เงินบลงทุ
นในบริ ษนทั จากการด้
ย่อย - สุอทยค่ธิ า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
8
ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1 5
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
8.1
ลงทุงกนาไร
ในการร่
า นลงทุนในการร่ วมค้า
9.2 8.2
ส่เงิวนนแบ่
(ขาดทุนวมค้
) จากเงิ
กหนี
้ ไม่หนมุ) ก่นอเวีนค่ยานอื
กลูาไร
(ขาดทุ
ใช้ จ่น่ ายภาษีเงินได้
รายได้
(ค่านใช้ระยะยาวอื
จ่าย) ภาษีเงิ่นนได้
เงินลงทุ
4.1 21
กทีาไร
(ขาดทุ
น
)
ส
าหรั
บ
ปี
26 14
่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
10.1, 13 และ
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี :
สิ นส่ทรั
พ่เย์ป็สนิ ทของผู
ธิ การใช้
วนที
ถ้ ือหุน้ -บริสุษททั ธิใหญ่
สิ นส่ทรั
พ่เย์ป็ไนม่ของส่
มีตวั วตน
วนที
นได้-เสีสุยททีธิ่ไม่มีอานาจควบคุม

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

กาไร
น)วต่งหน้
อหุ้นขัาค่้นพืาอุน้ ปฐาน
- เงิ(ขาดทุ
นจ่ายล่
กรณ์
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

- อื่นๆ
พญย์ ไถัม่วเฉลี
หมุย่ นถ่เวี
ยนา้ หนัก (หุ้น)
จรวมสิ
านวนหุน้ นทรั
สามั
วงน
รวมสิ นทรัพย์

4.2, 10.2 และ 14
4.2 และ 11
12
2.18
23.1 (ข)

26

งบการเงินรวม
2562
สาหรั2563
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ2563
ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2564

2563

37,979,014,982
1,318,952,877
2,586,632,794 17,195,236,622
1,144,027,2772,113,865,587
189,523,357

2,193,974,935
42,953,863
(53,158,270)
2,140,816,665
24,591,102
835,299,104
159,815,101
5,527,456
22,717,988
159,815,101
38,910,104,495
288,104,850
19,176,239,533
187,424,587
1,688,555,593
44,732,844
5,407,526,841

57,865,328
1,926,555,091
7,883,13712,214,450 11,597,739
59,149,110
(56,584,247)3,973,609,227
-181,189,112
5,343,487
1,869,970,844
59,834,059
- 7,883,137
- 11,597,739
89,696,975
32,557,090
1,541,799,751 - 374,871,263
2,904,653
(9,599,211) 2,707,344
- 105,156
51,212,056
1,413,609
314
22,957,8796,091,595,767
1,541,799,751
374,871,263
17,463,376,962
1,512,461,909
390,310,618
276,716,019
101,255,691
14,360,299,785
980,639,415 17,844,307
235,939,7301,013,699,64016,741,640
1,134,983,219
353,144,740
43,424,984 648,146,824 306,727
231,063
106,859,349
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391

20,864,795,126
15,495,283,004
1,768,705,813
18,045,309,369
1,968,093,958
4,322,889,954
10,205,725
(197,353,784)
(270,326,176)
(44,324,687)
9,187,242
(526,503)
4,647,099
4,710,192 9,187,242

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

10,415,571,959
1,493,905,741
17,972,751,281
3,722,092 6

6,170,611,330
6,173,148,818
(4,224,741)
339,188,673
50,219,083
50,426,066
50,399,787
106,424,742
10,467,885
- 51,732,463
1,753,884,210 - 4,287,752,509
(8,272,233)
10,247,789
1,745,611,977
4,287,752,509
51,732,463
284,411,103
395,457
397,087
12,467,106,625
5,728,030,536
5,790,377,657
1,744,793,761 - 4,287,752,5099,866,88951,732,463
818,216 6
-

17,976,473,373

1,745,611,977

-

(1,861,350)
215,412,416
81,082,449
66,831,951
58,819,112
32,925,412
17,995,183,038
(18,709,665) 17,976,473,373
278,108,867

56,139,338
21.687
8,033,187
12,581,781,701
828,750,000
17,989,308,542

4,287,752,509

51,732,463

111,000,425
56,139,338
111,000,425
2.105
5.174
0.062
7,864,490
2,677,341
2,553,381
13,330,954,045 828,750,000
12,017,939,974
12,127,903,434
828,750,000
828,750,000
17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
……..……………………….…..…………...…….......…........….กรรมการ ……..…………………………..…………...……........…........….กรรมการ
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56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 125

แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็บริจษัท อาร์ ซี งบแสดงฐานะการเงิ
น
่ 31 ธันและบริ
วาคมษทั 2563
บริษทั อาร์ ซีษัแอล
ย่ อย
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิ
ัทณย่่จากัวัอนดยที(มหาชน)

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ลูกหนี
า -ดกิประเภทรายการใหม่
จการที่ไม่เกี่ยวข้เข้อางกั
นในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
้ การค้จ่ ะจั
รายการที
ไปไว้
งของอั
ตราแลกเปลี
หัก: ค่าผลต่
เผื่อาหนี
ยจะสู ญ่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
้ สงสั
รวมรายการที
ประเภทรายการใหม่
ลูกหนี
่ไม่เกี่ยวข้องกัเข้นาไปไว้
- สุใทนกธิาไรหรื อขาดทุนในภายหลั
6 ง
้ การค้า -จ่ กิะจัจดการที
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ค่าเผื่อสหนี
งสัยจะสู ญ
าหรั้ ส
บโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
15
ลูกหนี้ กภาษี
ารค้
- กิทจี่เกีการที
่เกีบ่ยองค์
วข้ปอระกอบอื
งกัน - สุ่นทของส่
ธิ วนของผูถ้ ือหุ้น 6 และ 18 21
่ยวข้องกั
เงินาได้
รวมรายการที
ในภายหลัง
ลูกหนี
้ อื่น จ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน18
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
พัสดุคงเหลือ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
18
รวมสิงนปันทรักาไร
พย์(ขาดทุ
หมุนนเวี) ยเบ็นดเสร็จรวมสาหรับปี :
การแบ่
สิ นส่ทรัวนที
พย์่เป็ไนม่ของผู
หมุนถ้ ือเวีหุย้นนบริ ษทั ใหญ่
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของส่
วนได้
เสี ยห
ที่ไมุม่นมีเวี
อานาจควบคุ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ
นไม่
ยนอื่น ม
4.1
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
8
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
9.1
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
9.2
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.1
ที่ดินและอาคาร - สุ ทธิ
10.1, 13 และ 14
เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
4.2, 10.2 และ 14
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ - สุ ทธิ
4.2 และ 11
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
12
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
23.1 (ข)
- อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
26

งบการเงินรวม
ณ วังบการเงิ
นที่ 31นธัรวม
นวาคม
ส2563
าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธัน2562
วาคม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
ณ วันทีจการ
่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิ
สาหรับปี สิ้น2563
สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2564

2563

2564

17,976,473,373

1,745,611,977

4,287,752,509

51,732,463

19,738,398,268
1,424,747
10,205,725
19,739,823,015

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

5,143,932,303
5,143,932,303

26,623,375
26,623,375

2,586,632,794
2,193,974,935
1,763,349,642
(53,158,270)
1,763,349,642
2,140,816,665
159,815,101
-159,815,101
288,104,850
1,763,349,642
187,424,587
19,739,823,015
44,732,844
5,407,526,841

4,647,099
215,412,416
66,831,951
32,925,412
278,108,867
10,415,571,959
1,493,905,741
6
56,139,338
8,033,187
12,581,781,701
17,989,308,542

2563

1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
(80,638,814)
(56,584,247) 856,179,794 - (27,742,198)
(80,638,814)
856,179,7947,883,137
(27,742,198) 11,597,739
1,869,970,844
32,557,090
1,541,799,751
374,871,263
(9,599,211)
- 2,633,110
3,703,490
22,957,879
1,541,799,751
(214,076)
- 374,871,263
3,489,414
2,633,110 101,255,691
390,310,618
276,716,019
(77,149,400)
856,179,794
(25,109,088)
235,939,730
16,741,640
17,844,307
1,668,462,577
5,143,932,303
26,623,375
43,424,984
306,727
231,063
3,706,631,332
2,032,970,631
563,665,391
4,710,192
339,188,673
106,424,742
10,247,789
284,411,103
12,467,106,625
6
111,000,425
7,864,490
13,330,954,045
17,037,585,377

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
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ
นนี้
……..……………………..…...………..…….................…..…….............….กรรมการ
……..…………….………….....…..……..…………...……............……..........….กรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564
126 56-1
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
บริษทั อาร์ ซี แอล จงบแสดงฐานะการเงิ
ากัด (มหาชน) และบริษทั น
ย่อย
นสดธันวาคม 2563
ณย่่วัอนย
ที่ 31
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทงบกระแสเงิ

งบกระแสเงินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สิ นทรันพสดจากกิ
ย์ จกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิ
กสิาไร
(ขาดทุ
นทรั
พย์นห) สมุาหรั
นเวีบยปี น
รายการปรั
บ
กระทบก
าไร (ขาดทุ
น) าสเงิาหรั
บปี
เงินสดและรายการเที
ยบเท่
นสด
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเสื่ อมราคา
หัก:ค่ค่าตัาดเผืจาหน่
่อหนีาย้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี
- กิจากการขายและตั
จการที่ไม่เกี่ยดวข้
องกัายสินน-ทรัสุพทย์ธิ
้ การค้
ขาดทุ
น (กาาไร)
จาหน่
ขาดทุ
นจากการด้
ยค่าของสิ
ทรัพอย์งกั
(กลันบรายการ)
ลูกหนี
า - กิจอการที
่เกี่ยนวข้
้ การค้
หนี
ส
ู
ญ
และหนี
ส
งสั
ย
จะสู
ญ
(กลั
บ
รายการ)
้
้
หัก: ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

วย: บาท)จการ
งบการเงิ(หน่
นเฉพาะกิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2563

17,976,473,373

6

2563
1,745,611,977

2562

4,287,752,509

2563

2562

2563
51,732,463

2,586,632,794
1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
2,610,575,961
1,542,460,861
432,994,636
424,276,250
(53,158,270)
(56,584,247) 650,788
2,140,816,665 (59,834,059)
1,869,970,844 6,771,908 7,883,13717,368,212 11,597,739
(24,591,102)
(835,299,104)
-1,541,799,751
- 374,871,263
159,815,101 (89,696,975)32,557,090
1,861,350
4,224,741
(9,599,211)
(5,343,487)
(3,973,609,227)
(181,189,112)
159,815,101
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
(9,187,242)
526,503
(9,187,242)
526,503
288,104,850
390,310,618
276,716,019
101,255,691
(68,221,667)
(39,622,459)
30,487,090
(20,409,892)
187,424,587 (50,399,787)235,939,730
(81,082,449)
- 16,741,640
- 17,844,307
306,727 231,063
(58,819,112)44,732,844 (10,467,885)43,424,984
10,232,740
5,407,526,841 10,396,106
3,706,631,332 9,351,531
2,032,970,631 9,554,633 563,665,391

เงินปันผลรับ
ลูกหนี
6 และ 18
้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ผลขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
ลูกหนี้ อื่น
18
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
พัสดุส่ควนแบ่
งเหลืงขาดทุ
อ น (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรั
พย์หงขาดทุ
มุนเวีนย(กนอื
18
ส่วนแบ่
าไร)่น จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสิประมาณการหนี
นทรัพย์ หมุ้ สนินเวี
ยนบผลประโยชน์พนักงาน
สาหรั
ดอกเบี
ย
รั
บ
(5,527,456)
(2,904,653)
(2,707,344)
(105,156)
้
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ต้นทุนทางการเงิน
197,353,784
สิ นทรั
พย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.1
10,205,725270,326,176
- 44,324,687
- 126,418,788
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
18,709,665
8,272,233
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
4,647,099
4,710,192
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
เงิในสิ
นลงทุ
ั ินย่ดอาเนิย น- งาน
สุ ทธิ
8
- 3,323,549,292
- 826,178,548
6,170,611,330428,172,6896,173,148,818
นทรันพในบริ
ย์และหนีษ้ สท
19,733,129,529
เงิสินนลงทุ
ษทั ร่ วม(เพิม่ ขึ้น)
9.1
215,412,416
339,188,673
50,219,083
50,426,066
ทรัพย์นดในบริ
าเนินงานลดลง
ลูกหนีน้ กในการร่
ารค้า - กิจวการที
(2,204,711,174)66,831,951(248,169,204)
เงินลงทุ
มค้่ไาม่เกี่ยวข้องกัน
9.2
106,424,742(51,616,984)
- 3,714,602
่
ลู
ก
หนี
ก
ารค้
า
กิ
จ
การที
เ
่
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
(195,468,687)
(136,857,222)
(2,250,362,519)
(1,168,467,211)
้
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
32,925,412
ลูกหนี้อื่น
(107,795,620)
102,214,573
(115,310,714)
(175,802,523)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
4.1
10,247,789
พัสดุคงเหลือ
(366,183,122)
48,515,143
(1,129,994)
1,102,667
ที่ดินสิและอาคาร
- สุ ทธิ
10.1, 13 และ 14 (27,491,199)
278,108,867 (468,235)284,411,103 (185,207) 395,457 (75,664) 397,087
นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เรื อเดิสินนทรัทะเลและอุ
กรณ์
4.2, 10.2 และ 14 (436,708)
10,415,571,959 (168,697)
12,467,106,625 409,501
5,728,030,536 (123,960)
5,790,377,657
พย์ไม่หมุนเวีปยนอื
่น - สุ ทธิ
สิหนี
นทรั
ย์สิทธิาเนิ
การใช้
4.2 และ 11
1,493,905,741
9,866,889
จากการด
นงานเพิ- ม่ สุขึท้ นธิ(ลดลง)
้ สินพ
่
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
กิ
จ
การที
ไ
่
ม่
เ
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
2,371,636,878
238,459,915
(4,269,809)
23,688,085
้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
12
6
6
่
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
กิ
จ
การที
เ
่
กี
ย
วข้
อ
งกั
น
15,734,433
1,626,335
้
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
547,592,150
234,127,867
281,371,196
89,690,515
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
23.1 (ข)
56,139,338
111,000,425
56,139,338
111,000,425
เงินทดรองรับ
(1,055,040)
573,739
7,683,161,249
1,838,306,395
- อืหนี่น้ ๆสินหมุนเวียนอื่น
8,033,187 42,856,251 7,864,490
2,677,341 - 2,553,381
16,924,184
รวมสิ
ทรัาพยหนี
ย์ ไ้ สม่ินหผลประโยชน์
มุนเวียน พนักงาน
12,581,781,701 (3,616,187)
13,330,954,045 (2,385,135)
12,017,939,974(3,616,187)
12,127,903,434
เงินนสดจ่
(3,413,787)
ย์ จกรรมดาเนินงาน
26
17,989,308,5423,602,643,570
17,037,585,377
14,050,910,605
12,691,568,825
เงิรวมสิ
นสดรับน(จ่ทรั
าย)พจากกิ
19,778,461,837
6,365,860,132
1,036,589,408
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(12,004,214)
19,766,457,623

(11,691,538)
3,590,952,032

6,365,860,132

1,036,589,408

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

...................…........……….....….......................………...........…… กรรมการ ...................................................……..………………………...........…… กรรมการ
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56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 127

แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท อาร์ ซี งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ
สด (ต่
ณ วันทีน่ 31
ธันอ)วาคม 2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

สิ นทรัพนสดจากกิ
ย์ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ
นสดรั
สิ นเงิทรั
พบย์จากการขายสิ
หมุนเวียนนทรัพย์
เงิ
น
สดจ่
า
ยซื
เรื อเดิานเงิทะเลและอุ
้ อที่ดิน อาคารยบเท่
เงินสดและรายการเที
นสด ปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
หักเงิ:นค่สดจ่
าเผืายซื
่อหนี
้ สงสัยจะสู ญ
้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกเงิหนี
- กิาจค่การที
ม่เกี่ยวข้อปงกั
้ การค้
นสดจ่
ายล่วางหน้
าเรื อเดิน่ไทะเลและอุ
กรณ์น - สุ ทธิ
บเงิน้ กปัารค้
นผลา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกรัหนี
รั
บ
ดอกเบี
หัก: ค่าเผื่อ้ ย หนี้ สงสัยจะสู ญ
ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ลูกจ่หนี
้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
ลูกหนี้ อื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
พัสเงินดุกูคย้ งเหลื
อ ้ นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
มื ระยะสั
สิ นจ่าทรั
มุนเวี
ยนอืา่น
ยหนีพ้ สย์ินหตามสั
ญญาเช่
เงินกูน
ย้ มื ทรั
ระยะยาวเพิ
น ย(ลดลง)
รวมสิ
พย์ หมุม่ นขึ้เวี
น
จ่
า
ยต้
น
ทุ
น
ทางการเงิ
น
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ยเงินปันผล
สิ นจ่าทรั
พย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ลงทุนในบริ ษยบเท่
ทั ย่าอเงิยน-สดเพิ
สุ ทม่ ธิขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงิเงินนสดและรายการเที
ลงทุนในบริ ษยบเท่
ทั ร่ าวเงิมนสดต้ นปี
เงิเงินนสดและรายการเที
เงิเงินนสดและรายการเที
าเงิานสดปลายปี
ลงทุนในการร่ยบเท่
วมค้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

วย: บาท)จการ
งบการเงิ(หน่
นเฉพาะกิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2564

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

6

6 และ 18
18
18

4.1
8
9.1
9.2

2563

2563

2562

2563

2562

2563

62,587,108
271,367,469
(3,577,861,582)
(433,010,093)
(279,952,974)
(316,959,859)
2,586,632,794
1,144,027,277
189,523,357
57,865,328
(30,114,483)
2,193,974,935
1,926,555,091
7,883,137
11,597,739
(47,584,078)
(100,369,517)
(15,891,111)
(108,229,076)
(53,158,270)
(56,584,247)
(2,255,103)
2,140,816,665 (8,144,399)
1,869,970,844 (12,052,979) 7,883,137 (8,144,399)11,597,739
(2,277,237,228)
21,637,019
1,541,799,751181,189,112374,871,263
159,815,101 237,777,93232,557,090 21,637,019
4,922,896
2,895,848
2,707,345
(9,599,211)
- 105,159
(15,073,771)
(908,448,593)
(23,745,483)
159,815,101
22,957,879
1,541,799,751
374,871,263
(5,830,864,739)
(59,597,243)
(1,192,001,293)
(275,784,546)

288,104,850
390,310,618
276,716,019
101,255,691
187,424,587(1,015,924,023)
235,939,730
(114,223,380)
- 16,741,640(450,000,000)17,844,307
44,732,844(554,744,028)43,424,984 (3,910,979) 306,727 (3,801,605) 231,063
(1,518,289,840)
(2,526,324,225)
(2,254,826,103)
5,407,526,841(245,368,037)
3,706,631,332
2,032,970,631(107,112,360)563,665,391

(214,353,921)
(235,256,654)
(59,553,851)
(86,622,230)
(2,900,592,629)
10,205,725
- (2,900,592,629)
(7,273,783,995)
(2,051,292,742)
(5,218,883,562)
(647,536,195)
4,647,099
4,710,192
501,816,226
(37,456,530)
133,898,955
18,389,362
- 1,442,605,517
- 88,874,232
6,170,611,330131,658,029
6,173,148,818
7,163,625,115
215,412,4161,144,027,277339,188,673189,523,35750,219,083 57,865,328 50,426,066
2,586,632,794
9,750,257,90966,831,9512,586,632,794
106,424,742278,397,589
- 189,523,357
-

ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

32,925,412
4.1
10,247,789
ที่ดินลูและอาคาร
- สุ ทธิ
10.1, 13 และ 14
278,108,867 32,925,412284,411,103
395,457
397,087
กหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้นจากการขายเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
เรื อเดิเงินนจ่ทะเลและอุ
สุ ทธิ ้ อเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
4.2, 10.2 และ 14 17,358,736
10,415,571,959 64,802,862
12,467,106,625 17,358,736
5,728,030,536 64,802,862
5,790,377,657
ายล่วงหน้าค่าปอุกรณ์
ปกรณ์ล- ดลงจากการซื
สิ นทรัเจ้าพหนีย์้สค่าิ ทซื้ธิอทรั
การใช้
- สุม่ ขึท้ นธิจากการซื้อเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ 4.2 และ 11 146,562,336
1,493,905,741 60,741,264
- 41,088,241 9,866,889 15,536,549
พย์สินเพิ
4,481,504,741
2,476,832
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ส
ิ
ท
ธิ
ก
ารใช้
แ
ละหนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
เพิ
ม
ขึ
น
จากการรั
บ
รู
้
ส
ญ
ั
ญาเช่
า
่ ้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ้
12
6
6
ผลกระทบจากการน
ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น
ฉบั
บ
ที
่
16
เรื
่
อ
ง
สั
ญ
ญาเช่
า
มาถื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
(2,005,478,817)
(14,369,241)
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
23.1 (ข)
56,139,338
111,000,425
56,139,338
111,000,425
- เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
1,442,087,957
- อื่น-ๆหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้น
8,033,187 606,638,386 7,864,490
2,677,341 14,369,241 2,553,381
รวมสิ น- ทรั
พย์ ไม่ หมุน้ สเวี
ยน ญญาที่สร้างภาระลดลง
12,581,781,701
13,330,954,045 12,017,939,974
12,127,903,434
ประมาณการหนี
ินจากสั
(43,247,526)
รวมสิ นทรัพย์
26
17,989,308,542 17,037,585,377 14,050,910,605 12,691,568,825

การเปิ ดเผยเพิม่ เติมประกอบงบกระแสเงินสด
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กิจกรรมทีไ่ ม่กระทบเงินสด :

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

...................…........……….....….......................………...........…… กรรมการ ...................................................……..………………………...........…… กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อาร์และบริิ
ซี แอลษัจัทากัย่่ดอ(มหาชน)
และบริษัทย่ อย
บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำำ�กััด (มหาชน)
ย

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 รกิจเดินเรื อ
ขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่า งประเทศ ที่ อ ยู่ข องบริ ษ ัท ฯ ตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่ เลขที่ 127/35 ถนนรั ช ดาภิ เษก
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ปั จ จุ บัน ได้ข ยาย
วงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุ รกิจ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่ าวอย่างต่อเนื่ องและ
จะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ป ระมาณการและดุลยพิ นิจในประเด็นต่างๆ เมื่ อสถานการณ์ มี การ
เปลี่ยนแปลง
และตั้ง แต่ ไ ตรมาสที่ 1 ของปี 2564 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ย กเลิ ก การใช้ แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เรื่ อ ง
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในปี
2563 เนื่องจากสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้มาตรการผ่อนปรน ซึ่งการยกเลิกการถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
1.3 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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1.4 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั อาร์ซีแอลเอส จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั เอเชี่ยน บัลค์ ชิปปิ้ ง จากัด)
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
ค) บริ ษทั ศานติ ภูมิ จากัด
ง) บริ ษทั ฐิตติ ภูมิ จากัด
กลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
จ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์ พีทีอี จากัด
ฉ) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด

ประเภทกิจการ

สถานที่จดทะเบียน

ดาเนินกิจการเดินเรื อ

ไทย

บริ การโลจิสติคส์
เจ้าของและบริ หาร
จัดการเรื อ
เจ้าของและบริ หาร
จัดการเรื อ

ไทย
ไทย

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

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 30 สิ งหาคม 2564
(ปี 2563 : ร้อยละ 51 โดยบริ ษทั ฯ)
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2564
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2564

สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

สิ งคโปร์
สิ งคโปร์

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 60 โดยบริ ษทั ริ จิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด
และร้อยละ 40 โดยบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2564
(ปี 2563 : ร้อยละ 73 โดยบริ ษทั
ริ จิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี
จากัด และร้อยละ 27 โดยบริ ษทั ฯ)

ฮ่องกง

ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั ฯ

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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(ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั ฯ
มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ค) บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้
รายการเงินลงทุนเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน และบันทึกส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ย
ของบริ ษ ัทร่ วมและการร่ วมค้าตั้งแต่ วนั ที่ กลุ่ มบริ ษ ัทมี อิ ทธิ พลอย่างเป็ นสาระส าคัญ จนถึ ง วัน ที่ ก ารมี อิ ท ธิ พ ล
อย่างเป็ นสาระสาคัญสิ้นสุดลง
(ง) งบการเงิน ของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ท าขึ้ น โดยมี รอบระยะเวลาบัญ ชี และใช้นโยบายการบัญ ชี ที่ ส าคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) งบการเงิน ของบริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วมและการร่ วมค้า แปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิน ที่ ใช้ในการดาเนิ น งาน
ของกลุ่ ม บริ ษ ัท คื อ สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า และแปลงค่ า เป็ นสกุ ล เงิ น บาทที่ ใ ช้น าเสนองบการเงิ น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.12
(ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกัน ที่ มี ส าระส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย (“กลุ่ ม บริ ษ ัท ”)
ได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
(ช) ไม่มีการสารองภาษี เงินได้ของประเทศไทยไว้สาหรับกาไรของบริ ษ ัทย่อยในต่างประเทศที่ยงั ไม่ได้
แบ่งสรร เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตั้งใจที่จะคงกาไรดังกล่าวไว้ที่บริ ษทั ย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อ
(ซ) ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย
ส่วนที่ไม่ได้เป็ นของกลุ่มบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน รวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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1.5 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ างปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มี รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อ ปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และ
การให้แนวปฏิบ ัติทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
1.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชี ฯ ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 16 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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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
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จและข้อตกลง
เกี่ยวข้อง

2.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่า เงิน สด หมายถึง เงิน สด เงิน ฝากธนาคารและเงิน ลงทุน ระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูง และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

2.3

พัสดุคงเหลือ
พัส ดุค งเหลือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้า ก่อน - ออกก่อน และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
การเดินเรื อเมื่อมีการเบิกใช้

2.4

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามราคาทุน
ผลขาดทุ น จากการด้อยค่ าของเงิน ลงทุน ที่ เกิ ดขึ้นเมื่ อราคาตามบัญ ชี ของเงิน ลงทุ น สู งกว่ามูล ค่ า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนทันที

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

19

56-1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 133

2.5 การรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีซ้ือ ณ วันที่ซ้ือ ซึ่งเป็ นวันที่โอนอานาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริ ษทั
การควบคุ ม หมายถึ ง การก าหนดนโยบายการเงิ น และการด าเนิ น งานของกิ จ การเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของกิจกรรมนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาถึงสิ ทธิในการ
ออกเสี ยงซึ่งสามารถใช้สิทธิน้ นั ได้ในปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือโดย
-

มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ บวก
มูลค่าของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมให้บริ ษทั ของผูถ้ ูกซื้อ บวก
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่มีอยู่ ณ วันซื้อ หากการรวมธุรกิจแบบเป็ นขั้นๆ หัก
มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ ไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อผลรวมสุทธิขา้ งต้นเป็ นยอดติดลบ กาไรจากการต่อรองราคาซื้อจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อซึ่ งเป็ นผลจากการรวมธุ รกิจ นอกเหนื อจากต้นทุนในการจดทะเบียนและ
ออกตราสารหนี้หรื 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
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ถาวร คานวณจากราคาทุนหลังจากหักมูลค่าซากโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
เรื อเดินทะเล
อาคารชุดและอาคารเช่าระยะยาว
ที่ดินเช่าและสิ่ งปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
สิ นทรัพย์ถาวรอื่น

25 ปี
20, 50 ปี
ตามอายุสัญญาเช่า
3 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก รายจ่ า ยในการซ่ อ มแซมเรื อ ครั้ งใหญ่ เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น เมื่ อ เกิ ด รายการและ
ตัดจาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 30 เดือน

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

20

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 2564
134 56-1
บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

2.7 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ในสภาพพร้อม
ที่ จะใช้ได้ตามที่ มุ่ งประสงค์ ส่ วนต้น ทุ น การกู้ยืมอื่ นถื อเป็ นค่ าใช้จ่ายในงวดที่ เกิ ด รายการ ต้น ทุ น การกู้ยืม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
2.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนแสดงมูล ค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ าตัด จาหน่ ายสะสมและค่ าเผื่ อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัดจ าหน่ ายสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตัวตนที่ มี อายุก ารให้ ป ระโยชน์ จ ากัดอย่างมี ระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ว่าสิ นทรัพ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า กลุ่ม บริ ษ ทั จะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ ายและวิธี การตัดจาหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้นปี 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 วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนสาหรับตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กรณี ที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลกาไร (ขาดทุน)
สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ประเมิ น ข้อมู ล คาดการณ์ อนาคตประกอบการพิ จารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่า
จะเกิ ดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป
(General approach) หรื อวิ ธี ก ารอย่ า งง่ า ย (Simplified approach) ในการพิ จ ารณาค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น จาก
การด้อยค่าขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
2.10 สัญญาเช่า
ณ วัน เริ่ ม ต้น สั ญ ญา กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประเมิ น ว่าสั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญ ญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่ม บริ ษ ทั รับ รู ้สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้ ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่ ม มี ผ ล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สิ นตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจาก
การวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและ
ขนย้ายสิ นทรัพ ย์อา้ งอิ ง การบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรัพ ย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรั พย์อา้ งอิงให้อยู่ใน
สภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
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หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจาก
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุ
สัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบ ันของจานวนเงิ น
ที่ ต้อ งจ่ ายตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ่ า ยช าระ คิ ด ลดด้ว ยอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสั ญญาเช่านั้นไม่ สามารถก าหนดได้ หลังจากวันที่ สัญ ญาเช่าเริ่ ม มีผลหนี้ สิ น
ตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าโดยการใช้ วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งและลดมูลค่าตามบัญชี เพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าในงบกาไรขาดทุน นอกจากนี้
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะ
ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่ มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า นับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
ในการจัด ประเภทสั ญ ญาเช่ า กลุ่มบริ ษ ัทฯ จะท าการประเมิ นว่าสัญ ญาเช่ านั้นโอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับหรื อไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภท
เป็ นสั ญ ญาเช่ า เงิน ทุน หากสั ญ ญานั้น โอนความเสี่ ย งและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมดของสิ น ทรั พ ย์อ้างอิ ง
ที่ผเู ้ 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 ห้ เช่ า ช่ ว งกลุ่ ม บริ ษ ัท จะพิ จ ารณาสั ญ ญาเช่ าหลัก และสั ญ ญาเช่ าช่ ว งแยกออกจากกัน
โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อนั เกิดจากสัญญาเช่าหลักแทนที่จะ
อ้างอิงถึงสิ นทรัพย์อา้ งอิง หากสัญญาเช่าหลักเป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้
รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดังนี้
- สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริ ษทั จะยังคงรับรู ้รายการ
หนี้สินตามสัญญาเช่าและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรื อ
- สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่า เงินทุน กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้อนั เกิดจากสัญญาเช่าหลัก ณ วันที่สัญญาเช่าช่วงเริ่ มมีผล แต่จะยังคงรับรู ้รายการ
หนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป
2.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการ หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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2.12 เงินตราต่างประเทศ
สกุ ล เงิ น บาทเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ น าเสนองบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ งแตกต่ า งจากสกุ ล เงิ น
เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก าที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใช้ในการด าเนิ น งาน กิ จการในกลุ่ ม บริ ษ ัท จะก าหนดสกุ ล เงิ น ที่ ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการและรายการบัญชีในงบการเงินจะวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
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 นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุน
รายการที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นที่ อยู่ในรู ปเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งเคยบันทึ กไว้ด้วยราคาทุ นเดิ มจะถู ก
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ รายการที่ ไม่เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งบันทึกไว้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมจะถูกแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดมูลค่ายุติธรรมนั้น
ข)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

เนื่ องจากสกุ ลเงิ นที่ ใช้ในการด าเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ คื อ สกุ ลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา ดังนั้ น
สิ นทรั พ ย์ แ 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 าเป็ นสกุ ล เงิ น เหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาโดยใช้ อัต ร าแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและรายการในงบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะถูกแปลงค่า
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
งบการเงิ น ที่ แ สดงในสกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก าได้ถู ก เปิ ดเผยไว้ใ นหมายเห ตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 26
ค)

การแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของกิ จ การในกลุ่ ม บริ ษ ัท 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 าโดยใช้อัต ราแลกเปลี่ ย น ถัว เฉลี่ ย
ของปี ที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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2.13 เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
2.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุ ก วัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่ ม บริ ษั ท จะท าการประเมิ น การด้ อ ยค่ าของอาคารส านั ก งาน
เรื อ เดิ นทะเลและอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ที่ ไม่ มี ตัวตนอื่ นของกลุ่ มบริ ษ ัทหากมี ข ้อบ่ งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดังกล่ าว
อาจด้อยค่ า กลุ่มบริ ษ ัทรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่ อมูลค่ าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มี มูลค่าต่ ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าจากการใช้สิ นทรั พย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้สิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษ ทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์ และค านวณคิดลดเป็ น
มูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ซ่ ึงสะท้อนถึง
จานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้น
ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พย์ที่ รับ รู ้ ในงวดก่ อนได้ห มดไปหรื อ ลดลง กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมาณมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของ
สิ นทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าที่ รับ รู ้ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่าจานวน
ที่ ต่ ากว่าระหว่า งมู ล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ (หากสามารถก าหนดได้) และ มู ล ค่ าตามบัญ ชี
ที่ควรจะเป็ น (สุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ ายหรื อค่าเสื่ อมราคา) เสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
โดยรับรู ้ไปยังส่วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
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2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่ อออกจากงานของพนัก งานตามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน บัน ทึ ก เป็ นค่าใช้จ่า ย
ในส่ วนของกาไรขาดทุนตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ พ นัก งานหลัง ออกจากงานนี้ ค านวณโดยนัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้น
จริ งนั้น อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกั น ภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ เมื่อเลิก จ้างรับรู ้เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อ กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ แสดงเจตนาผูก พันอย่างชัดเจนเกี่ย วกับ
การเลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณ
ตามปกติหรื อการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันทีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
2.16 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่ มบริ ษ ทั รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น เมื่ อมี ภ าระผูก พัน ในปั จจุ บ ัน ซึ่ งเกิ ดจากเหตุก ารณ์ ในอดี ตและ
มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนที่ จะสู ญเสี ยทรั พยากรที่ มี ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จเพื่ อจ่ ายช าระภาระผู กพัน
ดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ ก ส ารองเงิ น ชดเชยค่ าเสี ย หายของสิ น ค้า โดยประมาณจากจ านวนเงิ น ค่ าเสี ย หาย
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้จากบริ ษทั ประกันภัย
2.17 ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้ส าหรั บปี ประกอบด้วยภาษี เงินได้ของปี ปั จจุ บันและภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงิ นได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการ
กลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ย
ภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมี
โอกาสถูกใช้จริ ง
2.18 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ 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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญของลู ก หนี้ ฝ่ ายบริ หารจ าเป็ นต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากลู ก หนี้ แต่ ล ะราย โดยค านึ ง ถึ ง ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
3.2 อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณ
อายุก ารใช้ง านและมู ล ค่ าซากเมื่ อเลิ ก ใช้งานของอาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุป กรณ์ และต้องทบทวน
อายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ ห ารจ าเป็ นต้อ งสอบทานการด้อ ยค่ า ของอาคาร เรื อ เดิ น ทะเลและอุ ป กรณ์
ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาและบัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า หากคาดว่ ามู ล ค่ าที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ต่ า กว่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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3.3 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมิ นผลของคดี ที่ ถู กฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมั่นว่าจะไม่ มี ความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึ งไม่ ได้บ ันทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
3.4 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บผลประโยชน์ พนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
3.5 สัญญาเช่า
การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่ มีสิ ทธิ การเลือกการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริ ษ ทั
ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการก าหนดอายุสั ญ ญาเช่ า ฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้องใช้ดุ ล พิ นิ จในการประเมิ น ว่ากลุ่ ม บริ ษัท
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
โดยคานึ งถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิ จสาหรับ
กลุ่มบริ ษทั ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม - กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษ ทั ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาต้องใช้
ดุลยพินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า
โดยอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืม ส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ กลุ่มบริ ษทั จะต้องจ่ ายในการกู้ยืมเงินที่ จาเป็ น
เพื่ อให้ ได้มาซึ่ งสิ นทรัพ ย์ที่ มีมูล ค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
ที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
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4. การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนประมาณการมูลค่าซากของเรื อเดินทะเล เพื่อให้มูลค่าซากของเรื อเดินทะเล
เป็ นไปตามราคาตลาด ผลการเปลี่ยนแปลงทาให้กาไรสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 36.5 ล้านบาท และ 12.3 ล้านบาท ตามลาดับ (0.044 บาทต่อหุ้น และ
0.015 บาทต่อหุน้ ตามลาดับ)
5. ลูกหนี้การค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2564
2563
4,390,110
2,041,831
13,321
48,133
23,602
24,431
69,970
79,580
4,497,003
2,193,975
(60,508)
(53,158)
4,436,495
2,140,817

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
59,500
2,256
5,627
59,500
7,883
59,500
7,883

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2564
2563
355,284
159,815
355,284
159,815

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
396,817
301,052
585,647
302,181
565,234
373,333
982,464
1,541,800
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6. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
หมายเหตุ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(7,102)
9,187
(391)
1,694

งบการเงินรวม
(7,102)
9,187
(391)
1,694

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
24.1
7. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศไทย
ก) บริ ษทั อาร์ซีแอลเอส จากัด (ก)
ข) บริ ษทั อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
ค) บริ ษทั ศานติ ภูมิ จากัด (ข)
ง) บริ ษทั ฐิตติ ภูมิ จากัด (ข)

2564

2563

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท
480 ล้านบาท
480 ล้านบาท

25 ล้านบาท
5 ล้านบาท
-

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

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

20 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกง

บริ ษทั ย่อยที่ดาเนินงานในประเทศสิ งคโปร์
จ) บริ ษทั อาร์ ซี แอล อินเวสท์เมนท์
พีทีอี จากัด
ฉ) บริ ษทั ริ จิแนล คอนเทนเนอร์
ไลน์ส พีทีอี จากัด
ช) บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด (ค)

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

สัดส่ วน
เงินลงทุนโดยตรง

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2564
2563

ราคาทุน

2564
ร้อยละ

2563
ร้อยละ

2564

100
100
100
100

51
100
-

15
5
473
473

12
4
-

-

-

100

100

239

215

-

-

100

100

5,317

4,781

220

-

40

27

1,779

1,034

3,732

-

100

100

108

97

-

-

100

100

244
8,653

219
6,362

3,952

-

(213)
8,440

(191)
6,171
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก : ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)
6,170,611
1,511,419
758,286
8,440,316

การลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(ก) ในการประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท เอเชี่ ย น บัล ค์ ชิ ป ปิ้ ง จ ากัด เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2564
ผู ้ถื อ หุ้ น ได้อ นุ ม ัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ของบริ ษ ัท จากเดิ ม “บริ ษ ัท เอเชี่ ย น บั ล ค์ ชิ ป ปิ้ ง จ ากั ด” เป็ น
“บริ ษทั อาร์ ซีแอลเอส จากัด” ซึ่ งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ้นเดิมด้วยราคาตามบัญชี
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือหุ ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนเป็ น ร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน
(ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย
ในประเทศไทยจานวน 2 แห่ง คือ บริ ษทั ศานติ ภูมิ จากัด และบริ ษทั ฐิตติ ภูมิ จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื ่อ เป็ น เจ้า ของเรื อ และบริ ห ารจัด การเรื อ ที ่สั ่ง ซื้ อ ใหม่ต ามที ่บ ริ ษ ทั ฯ แจ้ง ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2564 และบริ ษทั ฯ ได้ทาการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในวันที่
25 ตุล าคม 2564 โดยบริ ษ ทั ฯ มีส ัด ส่ ว นการลงทุน ในบริ ษ ทั ย่อ ยแต่ล ะแห่ง ในอัต ราร้อ ยละ 100
ของทุนจดทะเบียน และมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 10 ล้านบาท
ต่อมาในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ศานติ ภูมิ จากัด และบริ ษทั ฐิตติ ภูมิ จากัด เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2564 ผูถ้ ือหุ้นได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 470 ล้านบาท จากเดิม 10 ล้านบาท
(หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท) เป็ น 480 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1,000 บาท) ซึ่ งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และบริ ษทั ฯ ได้ลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่งเพิ่มทั้งจานวน
(ค) ในไตรมาส 4 ปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในบริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด จากบริ ษทั ริ จิแนล
คอนเทนเนอร์ ไลน์ส พีทีอี จากัด ด้วยราคามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการถือหุ้น
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียน เป็ นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
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8. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
8.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่ วน
ทุนเรี ยกชาระแล้ว เงินลงทุนโดยตรง
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที ไอ พี เอส จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)

2564

2563

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท บาท

2564 2563
ร้อยละ ร้อยละ

22

22

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับท่าเรื อ)
บริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล โลจิสติคส์ จากัด
(ดาเนินกิจการเกี่ยวกับคลังสิ นค้า)

30 ล้าน 30 ล้าน
บาท บาท
5 ล้าน 5 ล้าน
บาท บาท

ราคาทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

56

50

301

215

22

181

56

50

301

215

22

181

49

49

15

15

-

-

-

-

40

40

2

2

-

-

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย

17

17

-

-

-

-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

73

67

301

215

22

181

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้เงินปันผล
ส่วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
215,412
(21,637)
81,082
26,156
301,013

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
50,219
5,630
55,849

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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8.2 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ทุนเรี ยกชาระแล้ว
ชื่อบริ ษทั
เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่ งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์ อินเดีย ไพรเวท จากัด
(ดาเนินกิจการเป็ นตัวแทนเดินเรื อและการให้บริ การ
ขนส่ งและจัดการเกี่ยวกับสิ นค้า)
บริ ษทั ริ จิแนล โลจิสติคส์ ไพรเวท จากัด (ก)
(ดาเนินกิจการด้านโลจิสติคส์)
บริ ษทั เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซี แกรนด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิสติคส์ จากัด (ข)
(ดาเนินกิจการด้านโลจิสติคส์)

2564

2563

40 ล้าน 40 ล้าน
รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย
15 ล้าน 15 ล้าน
รู ปีอินเดีย รู ปีอินเดีย
10 ล้าน
รู ปีอินเดีย
5 ล้าน
หยวน

-

สัดส่ วน
เงินลงทุนโดยตรง

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลรับสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2564
ร้อยละ

2563
ร้อยละ

2564

2563

2564

2563

55

55

72

38

-

51

55

55

63

29

-

-

51

-

2

-

-

-

51

-

14

-

-

-

151

67

-

51

รวมเงินลงทุนในการร่ วมค้า

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้เงินปันผล
ลงทุนเพิ่มในการร่ วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
66,832
15,074
58,819
10,761
151,486

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

การลงทุนในการร่ วมค้าในระหว่างปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
(ก) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาร่ วมค้าเพื่อเข้าร่ วมทุนกับ
บริ ษทั ต่างชาติในประเทศอินเดีย ในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ในอินเดีย ชื่อ บริ ษทั ริ จิแนล โลจิสติคส์ ไพรเวท จากัด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจให้บริ การโลจิสติคส์ในประเทศอินเดีย บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการลงทุน
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 10 ล้านรู ปีอินเดีย
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(ข) ในเดือนมีนาคม 2564 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์แห่งหนึ่งได้ทาสัญญาร่ วมค้าเพื่อเข้าร่ วมทุนกับ บริ ษทั
ต่างชาติในประเทศจีน ในบริ ษทั จัดตั้งใหม่ในจีน ชื่อ บริ ษทั เซี่ ยงไฮ ซี ไอเอ็มซี แกรนด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โลจิส ติคส์ จากัด โดยมี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อดาเนิ นธุ รกิจให้บริ การโลจิส ติ คส์ ในประเทศจีน บริ ษ ทั ย่อยมี
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 5 ล้านหยวน
ข้อมู ลทางการเงินของบริ ษ ทั ร่ วมและการร่ วมค้า ตามที่ แสดงอยู่ในงบการเงินโดยสรุ ป (2563 : งบการเงิน
ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว, 2564 : 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
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั เอ็น - สแควร์ อาร์ ซี แอล
โลจิสติคส์ จากัด

2564

2563

100 ล้าน 100 ล้าน
บาท
บาท
30 ล้าน
บาท
5 ล้าน
บาท

เงินลงทุนในการร่ วมค้าของบริ ษทั ย่อย
40 ล้าน
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่
รู ปีอินเดีย
(อินเดีย) ไพรเวท จากัด
15 ล้าน
บริ ษทั อาร์ ซี แอล เอเยนซี่ อีสต์
รู ปีอินเดีย
อินเดีย ไพรเวท จากัด
บริ ษทั ริ จิแนล โลจิสติคส์ ไพรเวท จากัด 10 ล้าน
รู ปีอินเดีย
บริ ษทั เซี่ยงไฮ ซีไอเอ็มซี แกรนด์
5 ล้าน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติคส์ จากัด หยวน

30 ล้าน
บาท
5 ล้าน
บาท
40 ล้าน
รู ปีอินเดีย
15 ล้าน
รู ปีอินเดีย

สิ นทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

รายได้รวมสาหรับปี กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

2564

2563

2564

2563

1,627

1,318

271

223

1,681

1,436

361

239

18

32

47

52

45

62

(8)

(7)

2

11

6

15

9

26

-

(7)

172

125

55

51

122

96

52

39

181

336

68

284

140

81

56

31

-

4

-

-

-

-

-

(1)

-

-

51

-

22

-

169

-

2

-
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9.

ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
9.1 ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้ น
กลับรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคาร
ในกรุงเทพฯ

อาคาร
ในสิงคโปร์

อาคาร
ในฮ่องกง

สิ่งปรับปรุง
อาคาร
ในสิงคโปร์

สิ่งปรับปรุง
อาคาร
ในฮ่องกง

รวม

54,010,240
46,015,671
-

150,639,875
-

238,046,283
-

61,039,915
1,607,734
(131,816)

5,310,138
-

509,046,451
47,623,405
(131,816)

8,081,340
108,107,251

16,886,320
167,526,195

25,163,387
263,209,670

6,869,383
69,385,216

561,324
5,871,462

57,561,754
614,099,794

(53,614,783)
-

(49,130,268)
(3,275,856)
-

(63,164,985)
(2,672,884)
-

(59,717,410)
(713,457)
131,816

(5,310,138)
-

(230,937,584)
(6,662,197)
131,816

(6,010,071)
(59,624,854)

(5,651,667)
(58,057,791)

(6,785,977)
(72,623,846)

(6,924,111)
(67,223,162)

(561,324)
(5,871,462)

(25,933,150)
(263,401,115)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

395,457

101,509,607

174,881,298

1,322,505

-

278,108,867

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

48,482,397

109,468,404

190,585,824

2,162,054

-

350,698,679

บริ ษทั ย่อยได้จานองอสังหาริ มทรัพย์ขา้ งต้นเพื่อค้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและสิ่ งปรับปรุ งอาคารจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 132 ล้านบาท และ 118 ล้านบาท ตามลาดับ
(งบการเงินเฉพาะกิจการ 60 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลาดับ)
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9.2 เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
รายจ่ ายใน

เครื่ องตกแต่ง

เรือเดินทะเล

การซ่ อมแซม

ติดตั้งและอุปกรณ์

และอุปกรณ์

เรือครั้งใหญ่

ตูล้ าเลีย งสิ นค้า

สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้ อเพิม่

23,883,976,688

516,681,572

20,998,285

154,870,575

19,769,195

24,596,296,315

3,183,823,500

310,910,248

188,236,301

8,309,476

2,879,724

3,694,159,249

(9,063,977)

(768,472)

(2,758,420)

(12,590,869)

จาหน่าย

-

ตัดจาหน่าย

-

(262,494,013)

-

(1,195,590)

-

(263,689,603)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2,817,572,673

60,051,280

10,246,298

15,518,121

1,421,322

2,904,809,694

29,885,372,861

625,149,087

210,416,907

176,734,110

21,311,821

30,918,984,786

(12,229,508,052)

(288,251,111)

(20,998,285)

(145,437,752)

(13,850,067)

(12,698,045,267)

(845,700,498)

(190,980,560)

(45,229,610)

(4,777,790)

(2,058,780)

(1,088,747,238)

9,062,059

668,621

2,482,578

12,213,258

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย

-

ตัดจาหน่าย

-

รับโอนจากค่าเผือ่ การด้อยค่า

(744,017,115)

248,685,562
-

-

1,195,590
-

-

249,881,152

-

(744,017,115)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1,440,919,863)

(29,770,328)

(3,947,093)

(14,954,459)

(1,067,808)

(1,490,659,551)

(15,260,145,528)

(260,316,437)

(61,112,929)

(163,305,790)

(14,494,077)

(15,759,374,761)

ค่าเผื่ อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1,482,679,089)

-

-

-

-

(1,482,679,089)

เพิม่ ขึ้น

-

-

-

-

-

-

จาหน่าย

-

-

-

-

-

-

กลับรายการ

835,299,104

-

-

-

-

835,299,104

โอนไปค่าเสื่ อมราคาสะสม

744,017,115

-

-

-

-

744,017,115

(96,637,130)

-

-

-

-

(96,637,130)

-

-

-

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

มู ลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10,171,789,547

228,430,461

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

14,625,227,333

364,832,650

149,303,978

9,432,823

5,919,128

10,415,571,959

13,428,320

6,817,744

15,159,610,025
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เรื อเดินทะเลและอุปกรณ์ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเผื่อ การด้ อ ยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้ น
โอนกลับ
จาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์

รายจ่ายใน
การซ่อมแซม
เรื อครั้งใหญ่

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

9,983,653,164
161,299,262
-

186,732,683
126,054,065
(107,181,199)

40,604,047
5,030,953
-

5,435,646
-

10,216,425,540
292,384,280
(107,181,199)

1,126,245,381
11,271,197,807

21,763,555
227,369,104

4,773,211
50,408,211

609,321
6,044,967

1,153,391,468
11,555,020,089

(4,334,929,489)
(354,914,072)
-

(109,999,726)
(71,744,450)
100,409,291

(38,030,143)
(2,271,121)
-

(5,435,646)
-

(4,488,395,004)
(428,929,643)
100,409,291

(501,567,365)
(5,191,410,926)

(11,068,015)
(92,402,900)

(4,363,116)
(44,664,380)

(609,321)
(6,044,967)

(517,607,817)
(5,334,523,173)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มูล ค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

5,648,723,675

76,732,957

2,573,904

-

5,728,030,536

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6,079,786,881

134,966,204

5,743,831

-

6,220,496,916
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กลุ่มบริ ษทั ได้จานองเรื อเดินทะเลส่วนใหญ่เพื่อค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 1,564 ล้านบาท และ 1,419 ล้านบาท
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 575 ล้านบาท และ 483 ล้านบาท ตามลาดับ)
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563
ในปลายปี 2563 ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิ น มู ล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืน ของเรื อเดิ น ทะเลของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งกาหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูลเรื่ 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
สรุ ปเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับ มอบเรื อเดินทะเลจานวน 1 ลา มูลค่าตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน
73.6 ล้านบาท หรื อประมาณ 2.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ไ ด้รับมอบเรื อเดิ นทะเลจานวน 4 ล า
มูลค่าตามสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 78.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 2,514.5 ล้านบาท และมีเรื ออีก 1 ลา
มูลค่าตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน 13.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 447.2 ล้านบาท ที่ผขู ้ ายไม่ได้ส่งมอบ
ตามสัญ ญา ซึ่ ง ปั จ จุบ นั บริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่า วอยู่ร ะหว่า งการดาเนิ น การเพื่อ ขอคืน เงิน มัด จาจานวน 1.39
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 46.7 ล้านบาท
ในปลายปี 2564 ผูบ้ ริ ห ารได้ป ระเมิ น มู ล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืน ของเรื อเดิ น ทะเลของบริ ษ ัท ฯ และ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งกาหนดจากมูลค่าการใช้สินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูลเรื่ องประมาณการ
รายได้ที่ได้รับจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของเรื อเดินทะเลของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกโอนกลับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 25.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 835.3
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ - ล้านบาท)
อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้คือ ร้อยละ 8.0 ต่อปี
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ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

1,081,910,668
13,498,767
1,095,409,435

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

426,658,522
2,271,121
428,929,643

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าเสื่ อมราคาที่รวมอยูใ่ น
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

33,625,190
419,534
34,044,724

417,720,741
2,387,468
420,108,209

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

13,260,313
70,585
13,330,898

13,278,807
75,895
13,354,702

10. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
(หน่วย: บาท)

อาคาร
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
หัก ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรื อเดินทะเล

งบการเงินรวม
ตูล้ าเลียง
สิ นค้า

อุปกรณ์
สานักงาน

รวม

60,392,874
23,777,318
(37,606,367)
(10,526,627)

96,706,903
2,141,915,673
(902,529,844)
(620,764)

1,336,652,130
2,315,811,750
(574,866,455)
-

153,834
(163,860)
-

1,493,905,741
4,481,504,741
(1,515,166,526)
(11,147,391)

4,695,433
40,732,631

65,406,836
1,400,878,804

226,521,800
3,304,119,225

10,026
-

296,634,095
4,745,730,660
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
9,866,889
2,476,832
(4,064,993)
(3,777,600)
869,696
5,370,824

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
หัก ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
1,515,166,526 544,094,924 4,064,993 4,168,041
134,803,413 96,147,533 507,146
754,206
1,602,177,490 1,301,626,454 952,762
3,252,147,429 1,941,868,911 5,524,901

743,471
5,665,718

งบการเงินรวม
2564
2563
47,090,555 17,296,081
4,189,616
3,056,407

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
126,338
132,497
15,762
23,975

47,693,932
98,974,103

28,362
170,462

41,377,038
61,729,526
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11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รับโอน (โอน)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

317,642,603
2,255,103
35,819,752
355,717,458
(317,642,597)
(650,788)
(35,749,082)
(354,042,467)
6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,674,991

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ตัด จ าหน่ ายหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 353 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามลาดับ
12. เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
รวม

-

-

107,234
107,234

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 3.55 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR+4.50 ต่อปี ซึ่งค้าประกันโดยอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย
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13. เงินกูย้ มื ระยะยาว
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินกู้ยืม ของบริษัทฯ
1) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 6.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2564
2) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 14.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
3) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 25.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
4) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 4.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
5) จานวน 10.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 11.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
6) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 13.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2572
7) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 2.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
8) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 2.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2570
9) จานวน 45.3 ล้านบาท (2563 : จานวน 49.1 ล้านบาท)
มีกาหนดชาระทุกงวด 1 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2569
เงินกู้ยืม ของบริษัทย่ อยในประเทศสิงคโปร์
10) จานวน - ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 4.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
11) จานวน 4.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 5.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
12) จานวน 3.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 4.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
13) จานวน 4.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 5.7 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
14) จานวน 0.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2567
15) จานวน 0.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (2563 : จานวน 1.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ)
มีกาหนดชาระทุกงวด 3 เดือน ครบกาหนดชาระในปี 2568
เงินกู้ยืม ของบริษัทย่ อยในฮ่ องกง
16) จานวน 5.8 ล้านเหรี ยญฮ่ องกง (2563 : จานวน 9.6 ล้านเหรี ยญฮ่ องกง)
มีกาหนดชาระทุกเดือน ครบกาหนดชาระในปี 2566
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

197,562

-

197,562

-

436,685

-

436,685

-

766,075

-

766,075

-

124,103

-

124,103

343,319

338,920

343,319

338,920

-

399,334

-

399,334

-

79,293

-

79,293

-

80,048

-

80,048

45,341

49,121

45,341

49,121

-

126,869

-

-

140,402

159,900

-

-

108,015

123,008

-

-

152,105

173,227

-

-

29,024

34,798

-

-

31,443

36,973

-

-

25,106
874,755
(351,843)
522,912

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

388,660
(209,117)
179,543

2,471,141
(1,031,771)
1,439,370
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บวก
หัก

กูเ้ พิ่ม
จ่ายคืนเงินกู้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม
3,163,292
(2,526,324)
237,787
874,755

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,471,141
(2,254,826)
172,345
388,660

เงิ น กู้ยืม ระยะยาวดังกล่ าว ค้ า ประกัน โดยการจดจ านองส่ วนใหญ่ ข องเรื อ เดิ น ทะเลของกลุ่ ม บริ ษ ัท
และอาคารสานักงานของบริ ษทั ย่อย และโดยการค้าประกันของบริ ษทั ฯ
สัญญากูเ้ งินกูไ้ ด้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ ซึ่ งรวมถึงการดารงอัตราส่ วนทางการเงินและ
โครงสร้างผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ มีวงเงินกูร้ ะยะยาวคงเหลือ ดังนี้
ในเดือนกันยายน 2563 บริ ษ ทั ฯ ได้ทาสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับ ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งวงเงิน
98.2 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในโครงการซื้ อและติดตั้งเครื่ องกรองกามะถัน ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้เบิ ก รับ
เงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว จานวน 49.1 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2563
ในเดือนมกราคม 2565 บริ ษทั ย่อยในประเทศไทย 2 แห่ง ได้ทาสัญญากูย้ มื เงินระยะยาวตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.1
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14. หนี้สินตามสัญญาเช่า
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี :
บวก จานวนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่ทยอยรับรู ้
หัก เงินจ่ายชาระ
หัก ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หัก : ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,601,028

10,573

4,755,788
(274,283)
134,803
(1,653,093)
(12,092)
308,505
4,860,656
(1,961,551)

2,631
(154)
507
(4,418)
(3,886)
132
5,385
(3,494)

2,899,105

1,891

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่า ตามสัญญาเช่า ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

เงินต้น

2564
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี

ยอดชาระ

1,961,551
2,413,552
485,553
4,860,656

129,536
196,427
10,722
336,685

2,091,087
2,609,979
496,275
5,197,341

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
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
เกินห้าปี
รวม

3,494
1,891
5,385

2564
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
226
42
268

ยอดชาระ

เงินต้น

3,720
1,933
5,653

4,016
6,557
10,573

2563
ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
523
345
868

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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15. ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
54.23
51.15
50.21
46.90
10.23
10.40
9.35
9.56
(3.41)
(3.62)
(2.38)
(3.62)
61.05

(3.70)
54.23

57.18

(2.63)
50.21

- ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
9.40
9.05
0.83
1.35
10.23
10.40

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8.58
8.34
0.77
1.22
9.35
9.56

ผลขาดทุ น (ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ รับ รู ้ใ นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบการเงิ นรวมส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ นกาไรจานวน - ล้านบาท
และ 3.70 ล้านบาท ตามลาดับ (เฉพาะกิจการเป็ นกาไรจานวน - ล้านบาท และ 2.63 ล้านบาท ตามลาดับ)
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- ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
ร้อยละ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
1.57 - 1.59 1.57 - 1.59
1.57
1.57
3 - 6.00
3 - 6.00
4 - 6.00
4 - 6.00
0 - 25.00* 0 - 25.00*
0 - 25.00*
0 - 25.00*
TMO2017** TMO2017** TMO2017** TMO2017**

* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และการมรณะ โดยถือว่า
ข้อสมมุติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมุติ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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
ในงบการเงินรวมจะลดลง 5.40 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 6.22 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
จะลดลง 5.05 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.79 ล้านบาท)
- ถ้ า อัต ราการเพิ่ ม ขึ้ นของเงิ น เดื อ นเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นัก งานในงบการเงิน รวมจะเพิ่ ม ขึ้น 6.88 ล้านบาท (ลดลง 6.06 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะเพิม่ ขึ้น 6.41 ล้านบาท (ลดลง 5.66 ล้านบาท)
- ถ้ า อัต ราการหมุ น เวี ย นพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 10 ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นัก งานในงบการเงิน รวมจะลดลง 1.67 ล้านบาท (เพิ่ ม ขึ้ น 1.86 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะลดลง 1.56 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท)
- ถ้ า พนั ก งานอายุ ยื น ขึ้ น (สั้ นลง) 1 ปี ประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท (ลดลง 0.25 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจะ
เพิ่มขึ้น 0.21 ล้านบาท (ลดลง 0.23 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวข้างต้น มู ลค่ าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สิ นส าหรั บ
ผลประโยชน์ พ นั ก งาน ได้ค านวณโดยการใช้ วิ ธี เดี ย วกัน กับ ที่ ค านวณ ประมาณการหนี้ สิ น ส าหรั บ
ผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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16. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด บริ ษ ทั ฯ จะต้องจัดสรรเงิน ส ารองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองตามกฎหมายนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. จ่ายเงินปันผล
ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ของบริ ษ ัท ฯ เมื่ อวัน ที่ 23 เมษายน 2564 ผูถ้ ื อหุ้น มี ม ติ ให้จ่ายเงิ น ปั น ผล
จานวน 414.37 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 คณะกรรมการมี มติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจานวน 1,243.12 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทเมื่ อวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2564 คณะกรรมการมี มติ ให้จ่ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลจานวน 1,243.12 ล้านบาท ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท
18. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

ข)

กลุ่ ม บริ ษ ัท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้าผ่ านตัว แทนสายการเดิ น เรื อ (ซึ่ งมี ท้ ัง บุ ค คลภายนอกและกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งรายการธุรกิจจานวนมากเกิดขึ้นผ่านตัวแทนที่เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และกิ จ การเหล่ า นั้ น
ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
นอกจากที่กล่าวในข้อ ก) แล้ว ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับ กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
รายได้ค่าเหมาระวางเรื อ
ค่าบริ หารจัดการกองเรื อ

-

-

2,105
11

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

256
233
1
84
10
78

108
241
2
40
10
-

9
78

1,215
10
10
-

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด ณ วันที่ทาสัญญา
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาภาระหน้าท่าหักส่วนลดปริ มาณ
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาซาก ณ วันที่ทาสัญญา
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ยอดคงค้างของรายการข้างต้นได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล ฟี ดเดอร์ พีทีอี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โงวฮก จากัด
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
บริ ษทั ปู่ เจ้า คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล 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 อาร์ซีแอลเอส จากัด

งบการเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

982

1,542

355

160

-

-

-

-

33

255

-

-

2

5

2
3
5

-

13
11
4
28

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2 - 7 ต่อปี

2
2

-

-

1
5
2
5
13

-

-

-

5,114
1,782
42
6,938

3,917
1,060
4,977
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ค)

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่ จ่ายให้แก่ก รรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่ เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึ งผลประโยชน์
ตอบแทนในรู ป อื่ น ทั้ง นี้ ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท หมายถึ ง บุ ค คลที่ ก าหนดตามกฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2564
2563
245
72

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
184
42

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญๆ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ

งบการเงินรวม
2564
2563
1,991
1,606
245
72
2,611
1,542
2
4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
714
557
184
42
433
424
-

20. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พ นักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนและเงินที่ บริ ษ ทั ฯ
และบริ ษ ัท ย่ อ ยจ่ า ยสมทบในอัต ราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ นี้ จะจ่ า ยให้ พ นั ก งาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารจัดการโดยรัฐบาล
ของประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั ย่อยในฮ่องกงได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้จ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินรวม 53 ล้านบาท (2563 : 47 ล้านบาท)
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21. รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
บริ ษ ทั ฯ ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ทางภาษี หลายประการจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ มการลงทุ น พ.ศ. 2520 ซึ่ งรวมถึ ง ได้ รั บ ยกเว้น ไม่ ต้อ งเสี ยภาษี เงิ น ได้นิ 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 ย่ อ ยในประเทศไทยใช้ ใ นการค านวณภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลของก าไร
ของการดาเนินงานส่วนซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริ มหรื อได้รับสิ ทธิยกเว้นภาษีคือ อัตราร้อยละ 20
ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมในต่ างประเทศค านวณขึ้ นในอัตราตามกฎหมาย
ของประเทศนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ผลแตกต่าง
ชัว่ คราวเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานเป็ น
สกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 2,316.47 ล้านบาท และ 267.48 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะกิ จการ
45.29 ล้านบาท และ 38.99 ล้านบาท ตามลาดับ) อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาไร
ทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ รวมทั้งรายได้
ส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษ ทั ได้รับการยกเว้น ภาษี เงินได้ ยกเว้น บริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งบันทึ ก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเงิน 4.09 ล้านบาท และ 3.74 ล้านบาท ตามลาดับ
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รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
2563
(19,742)
(8,168)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
1,032
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน (18,710)

(104)
(8,272)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 ประกอบด้วย

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563
-

(214)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
3,340
749
4,089

2,940
804
3,744

8,857

8,657
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3,992,678,543
(1,133)
1,683
3,992,679,093
3,992,679,093

1,871,693
14,373,366
14,373,366

1,238,791
62,895,418
448,309
64,582,518

300,087,871
232,001,519
238,449,822
770,539,212

45,076,099
(32,574,426)

1,528,541
4,051,553,458
2,766,726
1,412,336
4,057,261,061

815,615,311
815,615,311

6,922,451
(225,060,473)
(225,060,473)

(219,846,028)
(12,136,896)

765,067,026
366,314,716
376,265,734
1,507,647,476

1,287,801,448
1,287,801,448

8,795,827
3,781,991,986
3,781,991,986

3,817,908,614
(44,712,455)

1,066,393,688
661,211,653
615,163,865
2,342,769,206

2,104,945,300
4,051,553,458
2,766,726
1,412,336
6,160,677,820

รวม

391,415
505,760,523
505,760,523

504,981,340
387,768

(52,694,048)
(13,064,829)
(508,304,516)
(574,063,393)

8,920,287
(77,944,231)
(59,382)
1,273
(69,082,053)

ผลต่าง
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9,187,242
4,287,752,509
4,287,752,509

4,322,889,954
(44,324,687)

1,013,699,640
648,146,824
106,859,349
1,768,705,813

2,113,865,587
3,973,609,227
2,707,344
1,413,609
6,091,595,767

สกุลเงิ นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
(ข)

(ก) กรณีที่สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นไปตามประมวลรัษฎากร
(ข) กรณีท่ีสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งเป็ 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) สาหรับปี

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
เงิ นปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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 2564
สกุลเงิ นที่ใช้ในการดาเนิ นงาน

ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2564 ของบริ ษทั ฯ จาแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการในส่ วนงานหลักทางธุรกิจเดียว คือธุรกิจเดินเรื อขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
ในส่ วนงานภูมิศาสตร์ คือในประเทศไทย ประเทศสิ งคโปร์ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน
และประเทศอื่นๆในทะเลจีนใต้ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ไทย

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่ องกง
รวม

สิ งคโปร์

ตัดบัญชี

ยอดรวม

2564
371
2,105
2,476

2563
245
1,215
1,460

2564
37,565
1,927
39,492

2563
16,920
970
17,890

2564
43
49
92

2563
30
15
45

2564
37,979
4,081
42,060

2563
17,195
2,200
19,395

2564
(4,081)
(4,081)

2563
(2,200)
(2,200)

2564
37,979
37,979

2563
17,195
17,195

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่ วนงาน 1,164

373

17,546

2,429

74

36

18,784

2,838

19

(3)

18,803

2,835

43

59

25
835
28
(1,689)
(197)
9

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

(2)
81
59
(19)
17,976

(4)
50
10
(8)
1,746

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้จากการเดินเรื อ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษี เ งินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

ไทย

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ฮ่ องกง
รวม

สิ งคโปร์
2563

2564

2563

6,270

5,730

9,014

4,630

2564

2563

190

175

2564

2563

15,474

10,535

2564

ยอดรวม
2564

2563

15,510

10,694

อื่น ๆ

23,203

7,295

สิ นทรัพย์รวม

38,713

17,989

ที่ดิน อาคาร เรื อเดินทะเล
และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

2564

ตัดบัญชี

36

2563
159
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
23.1 ภาระผูกพัน
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยแห่งหนึ่ ง มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานและอุปกรณ์ที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 16 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 :
25 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระเป็ นจานวนเงิน 53
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,788 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : จานวนเงิน 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 1,062 ล้านบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
ระหว่างหนึ่งปี ถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวม

ค่าเหมาระวางเรื อ
1,291
455
1,746

ค่าเช่าอื่น ๆ
34
8
42

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
1,325
463
1,788

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษ ทั ได้บันทึ กภาระผูกพันของสัญญาเช่าระยะยาว ตามที่กล่าว
ข้างต้นเนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยรับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของ
เงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
(ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ มีภาระผูกพันในการซื้อน้ ามัน
เป็ นจานวนเงิน 41.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,397.4 ล้านบาท (6,000 - 13,000 เมตริ กตัน
ต่อเดือน) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

(ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ทั ฯ มีภาระผูกพันในการซื้ อเครื่ องกรองกามะถัน เป็ นจานวนเงิน
2.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 83.8 ล้านบาท
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(ง)

เมื่ อวันที่ 2 สิ ง หาคม 2564 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ง หนึ่ ง ในประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้ท าสัญ ญาต่อ สร้า งเรื อ
จานวน 2 ล า จานวนเงิน 230 ล้านเหรี ย ญสหรัฐฯ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ประมาณ 7,726
ล้า นบาท) โดยราคาตามสั ญญาของเรื อแต่ ละล าแบ่ งชาระออกเป็ น 4 งวด ตามร้ อยละของราคา
ตามสั ญญา งวดที่ 1 ร้ อยละ 20 งวดที่ 2 ร้ อ ยละ 10 งวดที่ 3 ร้ อ ยละ 20 และงวดที่ 4 ร้ อ ยละ 50
(เมื่ อ ส่ ง มอบเรื อ) โดยมี ก าหนดการรั บ มอบเรื อ ทั้ง 2 ล า ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2565 และ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นแล้วจานวน
69 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 2,317.9 ล้านบาท

23.2 การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีภาระการค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
แก่ สถาบันการเงิ นเป็ นจานวนเงินรวม 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ และ 35 ล้านเหรี ยญ
ฮ่องกงหรื อประมาณ 1,115 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : 121 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 6 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์และ
35 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 3,914 ล้านบาท) และบริ ษทั ย่อยมี ยอดคงเหลือของภาระการค้ าประกัน
ดังกล่าว เป็ นจานวนเงินรวม 14 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 6 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 496 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2563 : 24 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 10 ล้านเหรี ยญฮ่องกงหรื อประมาณ 784 ล้านบาท)
24. เครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มีเครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝาก
สถาบันการเงิน ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(ก)

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อจานวนเงินสูงสุ ดที่ กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ย
จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารที่มี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจาก
ความผันผวนในกระแสเงินสด
ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญ ญาของหนี้ สิ นทางการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีรายละเอียดดังนี้
(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 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

5,795
1,016
875
4,861
4
179
12,730

5,795
1,016
352
1,962
4
179
9,308

182
984
1,166

341
1,430
1,771

485
485

5,795
1,016
875
4,861
4
179
12,730

-

-

-

-

-

-
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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 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

74
7,378
389
5
7,846

74
7,378
209
3
7,664

-

-

48
2
50

132
132

-

74
7,378
389
5
7,846

-

-

-

(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 ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

107
3,403
408
3,163
1,601
1
163
8,846

107
3,403
408
1,210
489
1
163
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 ืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่า

73
5,155
2,471
11
7,710

73
5,155
1,032
4
6,264

7
7

7
7

หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
- หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอืน่

374
4
378

550
3
553

515
515

-

-

-

73
5,155
2,471
11
7,710
7
7

ความเสี่ยงด้านตลาด
(ก) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

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

รวม

อัตราดอกเบี้ย

300
1,363

-

-

6,476

1,911

9,750

ร้อยละ 0 - 2.00 ต่อปี

316
1,962
2,278

452
2,414
2,866

485
485

107
107

-

875
4,861
5,736

หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14
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2563

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

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

15
94
109

107
2,895
3,002

-

107
3,163
1,601
4,871

หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
2563

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

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

รวม

อัตราดอกเบี้ย

85

-

-

193

-

278

ร้อยละ 0 - 0.40 ต่อปี

209
3
212

180
2
182

-

-

-

389
5
394

หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14

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

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0 - 1.00 ต่อปี
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 14

กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอันเกี่ ยวเนื่ องโดยตรงกับเงินกู้ยืม
ระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและเครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว
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กลุ่มบริ ษทั มี นโยบายในการบริ หารต้นทุนดอกเบี้ยโดยการใช้การผสมผสานระหว่างอัตราดอกเบี้ยแบบ
คงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า โดยตกลงที่จะ
แลกเปลี่ยน โดยมีผลต่างระหว่างดอกเบี้ยซึ่ งคานวณในอัตราคงที่และอัตราลอยตัวสาหรับ เงินต้นที่ตกลงกัน
ล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้านี้ ทาขึ้นเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงสาหรั บภาระหนี้ สิ นที่ มีอยู่
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการ
เก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ฯ มี สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย (Period by Period Knock out
Swap และ Interest Rate Swap) 2 สัญญาของจานวนเงิน 23.69 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2563 : 2 สัญญา
ของจานวนเงิน 7.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ) โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทาเพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีวนั สิ้ นสุดของสัญญาในปี 2568
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัท ฯ มี ก าไรจากการเปลี่ ยนแปลงมูล ค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พ นั ธ์
ข้างต้นเป็ นจานวนเงิน 0.29 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 9.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : เป็ นกาไร 0.02
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 0.53 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้กาไรขาดทุนดังกล่าวข้างต้นในงบกาไรขาดทุน
(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่ม บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่างประเทศ อัน เนื่ องมาจากกลุ่ ม บริ ษ ัท มี ธุ รกิ จ
กระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงคิดค่าระวางการขนส่ งเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ โดยลูกค้า
ต้องจ่ายชาระด้วยสกุลเงินในประเทศ ในจานวนที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ กลุ่มบริ ษทั ป้องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการถ่วงดุลระหว่างกระแสเงินสดรับที่เกี่ยวโยงกับเงินสกุล ดอลล่าร์สหรัฐฯ กับหนี้สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ วิธีการดังกล่าวเป็ นปัจจัยสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินกูย้ ืม
ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จึงเป็ นเงินสกุลเดียวกันกับกระแสเงินสดรับ นอกจากนี้กลุ่มบริ ษทั ยังใช้ตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินซึ่ งกลุ่ม บริ ษทั พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบาย
ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
นอกจากความเสี่ ยงจากรายการธุ รกิจที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแล้ว กลุ่มบริ ษัทยังมีความเสี่ ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่สืบเนื่องจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ ยงน้อย
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะเจรจาเงื่อนไขในตราสารอนุ พนั ธ์ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงในรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินทางการเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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(ค) ความเสี่ ยงในราคาสิ นค้า
เนื่ องจากน้ ามันเชื้ อเพลิงเรื อเดินทะเลเป็ นต้นทุนหลักในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ในประเทศสิ งคโปร์ ดังนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามัน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ ได้ท าการตกลงซื้ อน้ ามันกับผูข้ ายไว้ล่วงหน้า
โดยได้กาหนดปริ มาณการซื้อล่วงหน้าในอัตราที่ไม่เกินกว่าที่ทางกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กาหนดเพดานไว้ นโยบาย
การซื้อน้ ามันล่วงหน้าประสานกับการซื้ อน้ ามัน ณ ราคาตลาดปั จจุบนั ทาให้ตน้ ทุนราคาน้ ามันของกลุ่ม
ลดความผันผวนลง และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องซื้ อน้ ามันภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าวข้างต้น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.1 (ข)
24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
นอกจากเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด สิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น มูล ค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่าง
มีสาระสาคัญ
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกั น วิ ธี ก ารก าหนดมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมขึ้ นอยู่ กั บ ลัก ษณะของเครื่ อ งมื อทางการเงิ น
มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
25. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการทุน คือ การจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ บริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt - to - Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ งระบุให้บริ ษทั ฯ ต้องรักษาระดับของ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในภาพรวมให้ไม่เกิน 1.5 : 1
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.49 : 1
(31 ธันวาคม 2563 เท่ ากับ 0.98 : 1) และบริ ษ ัท ฯ มี อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.93 : 1 (31 ธันวาคม 2563
เท่ากับ 1.24 : 1)
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26. งบการเงินในสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และงบกาไรขาดทุนสาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานแสดงได้ดงั นี้
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

290,247,579
133,867,682
(1,801,225)
132,066,457
10,576,157
11,803,239
16,479,902
50,425
2,056,038
463,279,797

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

8,287,394
1,771,211
1,771,211
29,246,185
6,825,129
1,495,907
532,006
50,425
14,644
48,222,901

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

337,862
150,817
8,960,600
4,509,477
350,000
10,439,667
451,274,228
141,271,836
49,861

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

251,252,966
1,662,509
1,443,233
185,172,966
159,880
-

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

71,548,284
252,133
689,144,765
1,152,424,562

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

1,147,600
67,510
440,906,664
489,129,565

1,858,500
88,634
397,855,450
465,157,203
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บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564
(หน่วย: เหรี ยญสหรั ฐฯ)
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

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

-

3,550,000

2,207,195

-

171,675,342

112,244,905

842,998

416,605

21,380,153

11,070,905

8,583,123

4,685,844

34,927

206,518,426

164,797,146

-

2,421,667
-

เจ้าหนี้ อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- เงินทดรองรั บ

-

- เจ้าหนี้ ค่าซื้อทรั พย์สิน

4,555,077

2,024,887

1,277,000

1,039,887

- เจ้าหนี้ กรมสรรพกร

4,305,866

368,163

3,263,822

120,322

10,473,743

40,076,192

6,225,048

34,156,917

58,391,819

16,193,570

104,002

132,937

122,953

19,304

-

235,109

-

5,343,309

5,377,927

-

277,091,260

191,612,494

228,178,616

207,589,829

15,566,132

64,644,992

5,344,669

47,650,515

86,301,129

36,808,661

56,288

217,080

263,667

286,602

1,817,289

1,795,260

1,702,045

1,662,217

รวมหนี้สิ นไม่หมุนเวีย น

103,948,217

103,535,515

7,103,002

49,529,812

รวมหนี้สิ น

381,039,477

295,148,009

235,281,618

257,119,641

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ส่วนที่ ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้สิ นหมุนเวีย น

-

235,109
-

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

-
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บริ ษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่ อ )
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564
(หน่วย: เหรี ยญสหรั ฐฯ)
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

2564

2563

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

2,448,673

2,102,041

2,448,673

2,102,041

611,122,765

140,336,756

51,675,125

6,211,372

องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

(42,130,799)

(41,970,406)

รวมส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

771,164,788

300,192,540

ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุม

220,297

197,825

771,385,085

300,390,365

253,847,947

208,037,562

1,152,424,562

595,538,374

489,129,565

465,157,203

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

รวมส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น
รวมหนี้สิ นและส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น

253,847,947
-

..................................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ
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บริษัท อาร์ ซี แอล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้
รายได้จากการเดินเรื อ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการเดินเรื อ
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร
ค่าใช้จา่ ยอื่น - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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
ส่ วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (เหรี ยญสหรัฐฯ)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก (หุ้น)

(หน่วย: เหรี ยญสหรัฐฯ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
1,180,366,955

546,614,553

65,697,783

41,927,823

1,334,983
764,278
25,960,638
171,790
706,063
1,209,304,707

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

123,497,595
84,143
43,935
189,323,456

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

595,987,007
52,479,382
648,466,389
560,838,318
(6,133,647)
285,534

456,495,541
36,079,663
492,575,204
62,563,186
(8,593,323)
(16,737)

31,505,229
20,144,048
3,321,130
54,970,407
134,353,049
(1,377,587)
285,534

31,173,271
11,226,019
42,399,290
5,679,937
(4,018,691)
(16,737)

(57,850)
2,519,998
1,828,066
559,280,419
(581,486)
558,698,933

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

133,260,996
133,260,996

1,644,509
1,644,509

558,583,252
115,681
558,698,933

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

133,260,996
133,260,996

1,644,509
1,644,509

0.674

0.067

0.161

0.002

828,750,000

828,750,000

828,750,000

828,750,000
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27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
27.1 ในเดือนมกราคม 2565 บริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทย 2 แห่ ง ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร
ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง วงเงิน รวม 138 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ฯ หรื อ ประมาณ 4,635.8 ล้า นบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชาระการต่อสร้างเรื อบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ จานวน 2 ลา ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้เบิกรับเงินกูย้ มื ดังกล่าว
27.2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั ย่อยในประเทศสิ งคโปร์ แห่ งหนึ่ งได้ลงนามซื้ อเรื อคอนเทนเนอร์
MIAMI TRADER ขนาด 2,500 ที อียู สร้างขึ้ นในปี 2545 มูล ค่า 32 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ
1,075 ล้านบาท กับบริ ษทั Miami Trader Maritime Limited โดยมีกาหนดรับมอบเรื อประมาณไตรมาส 1
ปี 2565
28. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที่

4 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแล การท�ำบัญชี เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ดร. จ�ำลอง อติกุล
ประธานกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2549
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
อายุ 74 ปี
การศึกษา

• 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
• IT Security Awareness, Virtual Training
• Bangkok FinTech Fair 2021
“Shaping Digital Finance in the New Decade

ประวัติการอบรม

• หลัักสููตร Director Accreditation Program

รุน่ ที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program
รุน่ ที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program
รุน่ ที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ. ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
• กรรมการบริิหาร สมาคมธนาคารไทย
• กรรมการ บมจ. ปููนซีีเมนต์์นครหลวง
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
สภาสถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• กรรมการ, กรรมการบริิหาร และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหาร
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด
• กรรมการตรวจสอบ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• กรรมการนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย
• กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บมจ. อาร์ ซี แอล

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิิสระ
บมจ. อลิอันซ์อยุธยา แคปปิตอล

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
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นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2523
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
อายุ 76 ปี
การศึกษา

• ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�

นายกัว ฮอค เอง
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2546
อายุ 82 ปี
การศึกษา

• ปริิญญาตรีี ภาษาและวรรณคดีีอัังกฤษ

มหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• วุุฒิิบััตรการจััดการและพััฒนานัักบริิหาร
มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง

สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ประวััติิการอบรม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• หลัักสููตร Director Accreditation Program
• ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย รุน่ ที่ 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม)
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโสสายวิิจััยและพััฒนาธุุรกิิจเอเชีียเหนืือ
• ปริิญญาบััตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
ประวัติการอบรม
• สมาชิิกกิิตติิมศัักดิ์์� The Hong Kong Institute of Directors
หลัั
ก
สูู
ต
ร
Director
Certification
Program
•
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ
รุน่ ที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท โงวฮก
• กรรมการบริิหาร Hong Kong Sea Transport and
• กรรมการบริิหาร กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
Logistics Association
• ประธานกิิตติิมศัักดิ์์�สมาคมเจ้้าของเรืือไทย
• กรรมการบริิหาร บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์
• กรรมการบริิหาร สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
(ฮ่องกง) จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• กรรมการ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ของ บมจ. อาร์์ ซีี แอล • ประธานกรรมการ บริิษััท ริิจิิแนล คอนเทนเนอร์์ ไลนส์์

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : 59,735,950 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 7.207)

ชิปปิ้ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริิษััท ริิจิิแนล โลจิิสติิคส์์ จำกััด
(บริษัทย่อย)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

บิดานายทวินโชค ตันธุวนิตย์

ณ 31 ธันวาคม 2564 : -

ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
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นายสุเทพ ตระนันทสิน
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2557
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
อายุ 70 ปี

นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา
กรรมการอิิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2541
อายุ 77 ปี

การศึกษา

การศึกษา

• ปริิญญาตรีี สาขาการเดิินเรืือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย

ประวัติการอบรม

• ประกาศนีียบััตร “นายเรืือ” (เรืือเดิินต่่างประเทศ)
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (ปฏิิบััติิการกลุ่่�ม) บมจ. อาร์์ ซีี แอล

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ Thai Committee of Class NK

(Nippon Kaiji Kyokai)
• กรรมการ, Through Transport Mutual Insurance
Association Ltd
• กรรมการ สมาคมเจ้้าของเรืือไทย
• รองกรรมการผู้้�จััดการ (ปฏิิบััติิการ) บมจ. อาร์์ ซีี แอล
• กรรมการ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ของ บมจ. อาร์์ ซีี แอล

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

• เนติิบััณฑิิตอัังกฤษ สำนัักศึึกษากฎหมาย Lincoln’s Inn,
London ประเทศอังกฤษ
• เนติิบััณฑิิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริิญญาตรีีนิิติิศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริิญญาบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปรอ.399)

ประวัติการอบรม

• หลัักสููตร Director Certification Program

รุน่ ที่ 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Audit Committee Program
รุน่ ที่ 23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Role of Compensation Committee
Program รุ่นที่ 9/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program
รุน่ ที่ 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตรจิิตวิิทยาความมั่่�นคง รุ่่�นที่่� 31
• หลัักสููตรนัักบริิหารชั้้�นสููง รุ่่�นที่่� 7

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• รองอธิิบดีีกรมบัังคัับคดีี กระทรวงยุุติิธรรม
• อธิิบดีีกรมคุุมประพฤติิ กระทรวงยุุติิธรรม
• กรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิหาร
กรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริิษัทั สยามเรีียลตี้้�แอนด์์เซอร์์วิสิ จำกััด
• ประธานกรรมการบริิษััท หลัักทรััพย์์กรุุงศรีี จำกััด
(มหาชน)
• รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ. ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
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นายอมรศัักดิ์์� นพรััมภา (ต่่อ)
ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน

• ประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการอิิสระ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิิสระ บริิษััท พลัังงานบริิสุุทธิ์์� จำกััด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : 2,003,900 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.24)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายวิเศษ จูภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการ
สรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2551
อายุ 77 ปี
การศึกษา

• ปริิญญาดุุษฎีีกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริิญญาโทวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีีวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม

• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)

รุน่ ที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• กรรมการอิิสระและประธานกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
• กรรมการ บริิษััท ซีียููอีีแอล จำกััด
• รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน
• กรรมการและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บมจ. ปตท.
• ประธานกรรมการ บริิษััท ปตท. สำรวจและผลิิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้้�ว่่าการปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน

• กรรมการ มููลนิิธิิเพื่่�อสถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
• กรรมการอิิสระและประธานกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริิษััท กััลฟ์์ เจพีี จำกััด
• กรรมการ บริิษััท ทีี ไอ พีี เอส จำกััด

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวััติิการทำำ�ผิิดทางกฎหมายในช่่วง 5 ปีีที่่�ผ่่านมา

ไม่่มีี
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นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2556
อายุ 74 ปี
การศึกษา
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ สาขาบััญชีี
St. Louis University, USA
• ปริิญญาตรีีการบััญชีี สาขาการบััญชีี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม

• หลัักสููตร Directors Accreditation Program

รุน่ ที่ 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program
รุน่ ที่ 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program
รุน่ ที่ 209/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่อาวุุโส ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) (ก�ำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ)
• ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ธนาคารเอเชีีย จำกััด (มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท หลัักทรััพย์์ธนชาต จำกััด
• ผู้้�จััดการฝ่่ายอาวุุโส ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำกััด
(มหาชน) (ก�ำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• กรรมการบริิษัทั ไอทีีบีซีี บิี ซิิ เิ นส คอนซััลแทนต์์กรุ๊๊ป� จำกััด

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

นายชาลี ชู
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2561
อายุ 64 ปี
การศึกษา 

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ

Rutgers University, New Jersey, USA
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
National Cheng Kung University, Taiwan
ประวัติการอบรม

• หลัักสููตร Directors Certification Program

รุน่ 284/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• The Logistic Executive Program
at Ohio State University, USA 2005
• The TMW Supply Chain Development at Cranfield
School of Management, London 2004
• The Strategic Role of Management at CEIBS,
Shanghai 2000
ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• ผู้้�อำนวยการ (ภููมิิภาคจีีน) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (ธุุรกิิจ) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
• รองกรรมการผู้้�จััดการ (ธุุรกิิจ) กลุ่่�มบริิษััท อาร์์ ซีี แอล
• กรรมการบริิหาร บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน)

ต�ำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริิษัทั อาร์์ ซีี แอล ฟีีดเดอร์์ ฟิลิ ล์์ อิงิ ค์์
(บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล (เวีียดนาม) จำกััด
(บริษัทย่อย)
• ประธานกรรมการ บริิษััท อาร์์ ซีี แอล เอเจนซี่่� (อิินเดีีย)
ไพเวท จ�ำกัด (บริษัทร่วมทุน)
• กรรมการ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ของ บมจ. อาร์ ซี แอล

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ณ 31 ธันวาคม 2563 : ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

186 บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน)

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์
กรรมการ (กรรมการบริหาร)
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่ พ.ศ. 2563
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
อายุ 40 ปี
วุฒิการศึกษา                                 

• ปริิญญาโท

สาขาวิิศวกรรมชีีวการแพทย์์วิิทยาศาสตร์์,
Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า,
Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี
ประสบการณ์การท�ำงาน

• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (หััวหน้้างานภููมิิภาค ปฏิิบััติิการ

และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (หััวหน้้างานภููมิิภาคและพััฒนาธุุรกิิจ
กลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
• ผู้้�จััดการทั่่�วไป ฝ่่ายการตลาด บมจ. อาร์์ ซีี แอล

ตำำ�แหน่่งอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน

• กรรมการ บริิษััทย่่อย, บริิษััทร่่วมทุุน บมจ. อาร์์ ซีี แอล
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส

(หัวหน้างานภูมภิ าค, ปฏิบตั กิ าร, ธุรกิจ) บมจ. อาร์ ซี แอล

สัดส่วนการถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2564 : 3,612,875 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.435%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรชาย นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
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ประวััติิผู้้�บริิหารกลุ่่�มบริิษััทฯ
ชื่่�อ-สกุุล /
ตำำ�แหน่่ง

อายุ
(ปี)

คุุณวุุฒิิทาง
การศึึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์์ทำำ�งาน (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ)
การถือ ทางครอบครัว
บริิษััท /
ตำำ�แหน่่ง
หุ้น (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร ช่่วงเวลา
ประเภทธุุรกิิจ

ดร.จำลอง อติิกุุล 74 • ปริิญญาเอกวางแผนภาคและ
ไม่มี
2549 - 2556
ประธานกรรมการ
เมืือง Cornell University, USA
(เป็็นกรรมการ
• ปริิญญาโทเศรษฐศาสตร์์
ผู้้�มีีอำนาจลงนาม
University of Auckland,
ผููกพัันบริิษััท
New Zealand
ตามที่่�กำหนดใน
• ปริิญญาตรีีเศรษฐศาสตร์์
2556 หนัังสืือรัับรอง)
Victoria University of
ปััจจุุบััน
Wellington, New Zealand
• IT Security Trend Update
• สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการด้้าน
Cyber Resilience
• ESG and Sustainable
Banking Development,
including response to
the Covid-19 situation
• IT Security Awareness,
Virtual Training
• Bangkok FinTech Fair 2021
“Shaping Digital Finance in
the New Decade”
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร Director
Accreditation Program (IOD)
• ผ่่านการอบรหลัักสููตร Director
Certification Program (IOD)
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Role of the Chairman
Program (IOD)
นายสุุเมธ
76 • ปริิญญาวิิทยาศาสตร์์ดุุษฎีี
7.21
เป็นบิดา
2523 ตัันธุุวนิิตย์์
บััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
นายทวินโชค ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการ
สาขาวิิชาการจััดการ
ตันธุวนิตย์
(เป็็นกรรมการ
ด้้านโลจิิสติิกส์์
ผู้้�มีีอำนาจลงนาม
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ผููกพัันบริิษััท
• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
ตามที่่�กำหนดใน
สาขาวิิชาบริิหารธุุรกิิจ
หนัังสืือรัับรอง)
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Certification
Program (IOD)

กรรมการและ
กรรมการสรรหา
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

บมจ.
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้้�จััดการ บมจ.
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล
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ชื่่�อ-สกุุล /
ตำำ�แหน่่ง

นายกััว ฮอค เอง
กรรมการบริิหาร

อายุุ
(ปีี)

คุุณวุุฒิิทาง
การศึึกษา

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือ ทางครอบครัว
หุ้น (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร

82 • ปริิญญาตรีี ภาษาและ
วรรณคดีีอัังกฤษ
มหาวิิทยาลััยนานจิิง
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Accreditation
Program (IOD)

-

นายสุุเทพ ตระนัันทสิิน 70 • ปริิญญาตรีี
กรรมการและ
สาขาการเดิินเรืือ
รองกรรมการผู้้�จััดการ
ศููนย์์ฝึึกพาณิิชย์์นาวีี
(ปฏิิบััติิการ)
ประเทศไทย
(เป็็นกรรมการ
• ประกาศนีียบััตร “นายเรืือ”
ผู้้�มีีอำนาจลงนาม
(เรืือเดิินต่่างประเทศ)
ผููกพัันบริิษััทตามที่่�
	กรมเจ้้าท่่า
กำหนดในหนัังสืือ
กระทรวงคมนาคม
รัับรอง)
นายชาลีี ชูู
64 • ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ
กรรมการและ
Rutgers University,
รองกรรมการผู้้�จััดการ
New Jersey
(ธุุรกิิจและ
สหรััฐอเมริิกา
โลจิิสติิกส์์กลุ่่�ม)
• ปริิญญาตรีี
สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์
National Cheng Kung
University ไต้้หวััน
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Certification
Program (IOD)

-

-

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่มี

ประสบการณ์์ทำำ�งาน (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ)
บริิษััท /
ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
ประเภทธุุรกิิจ

2546 - เม.ย.
2553

กรรมการบริิหาร
ที่่�ปรึึกษา

พ.ค. 2553 มีี.ค. 2554

คณะกรรมการบริิษััท

เม.ย. 2554 - กรรมการบริิหาร
ปััจจุุบััน
2546 - ส.ค. 2557 รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ
(ปฏิิบััติิการ)
ส.ค. 2557 ปััจจุุบััน

กรรมการและ
รองกรรมการ
ผู้้จั� ดก
ั าร (ปฏิิบัติั กิ าร)

ก.ย. 2551 มิิ.ย. 2554

ผู้้�อำนวยการ
(ภููมิิภาคจีีน)

ก.ค. 2554 ก.ค. 2555

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(ธุุรกิิจ)

ส.ค. 2555 มีี.ค. 2561

รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ (ธุุรกิิจ)

เม.ย. 2561 30 มิิ.ย. 2563

กรรมการและ
รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ (ธุุรกิิจ)

1 ก.ค. 2562 - กรรมการและ
ปััจจุุบััน
รองกรรมการ
ผู้้�จััดการ
(ธุุรกิิจและ
โลจิิสติิกส์์กลุ่่�ม)

กลุ่่�มบริิษััท
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล

กลุ่่�มบริิษััท
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล

กลุ่่�มบริิษััท
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล
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ชื่่�อ-สกุุล /
ตำำ�แหน่่ง

นายทวิินโชค
ตัันธุุวนิิตย์์
กรรมการและ
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(งานภููมิิภาค,
ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)

อายุุ
(ปีี)

คุุณวุุฒิิทาง
การศึึกษา

40 • ปริิญญาโท
สาขาวิิศวกรรมชีีวการแพทย์์
วิิทยาศาสตร์์
Fachhochschule Aachen
Julich, Germany
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์
Fachhochschule
Aachen Julich, Germany

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์์ทำำ�งาน (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิ
ษััทฯ)
การถือ ทางครอบครัว
บริิษััท /
ตำำ�แหน่่ง
หุ้น (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร ช่่วงเวลา
ประเภทธุุรกิิจ

0.44 เป็นบุตรชาย มิิ.ย. 2558 นายสุเมธ พ.ย. 2561
ตันธุวนิตย์
ธ.ค. 2561 ก.ค. 2562

ผู้้�จััดการทั่่�วไป
ฝ่่ายการตลาด

ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(งานภููมิิภาคและ
พััฒนาธุุรกิิจกลุ่่�ม)

บมจ.
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล

ส.ค. 2562 - ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
3 มิิ.ย. 2563 (งานภููมิิภาค
ปฏิิบััติิการ และ
พััฒนาธุุรกิิจกลุ่่�ม)
4 มิิ.ย. 2563 - กรรมการและผู้้�
30 มิิ.ย. 2563 อำนวยการอาวุุโส
(งานภููมิิภาค
ปฏิิบััติิการ และ
พััฒนาธุุรกิิจกลุ่่�ม)

นางสาวนาถฤดีี
58 • ปริิญญาโท บััญชีี
รุ่่�งเรืืองผล
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
รองกรรมการผู้้�จััดการ
• ปริิญญาตรีี บััญชีี
(บััญชีีและการเงิิน
(เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1)
กลุ่่�มและสารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
กลุ่่�ม)
• ปริิญญาตรีี นิติิ ิศาสตร์์
(เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• อบรมอย่่างต่่อเนื่่�องในเรื่่�อง
เกี่่�ยวกัับมาตรฐานการบััญชีี
Digital Technology,
กฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำเนิินธุุรกิิจและการจััดตั้้�ง
ศููนย์์กลางธุุรกิิจในประเทศไทย

-

ไม่มี

1 ก.ค. 2563 - กรรมการและ
ปััจจุุบััน ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
(งานภููมิิภาค,
ปฏิิบััติิการ, ธุุรกิิจ)
ก.ย. 2558 - ผู้้�อำนวยการอาวุุโส บมจ.
มิิ.ย. 2560 (บััญชีีและการเงิิน) อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล
ก.ค. 2560 - รองกรรมการ
ปััจจุุบััน ผู้้�จััดการ
(บััญชีีและการ
เงิินกลุ่่�ม และ
สารสนเทศกลุ่่�ม)
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ชื่่�อ-สกุุล /
ตำำ�แหน่่ง

อายุุ
(ปีี)

คุุณวุุฒิิทาง
การศึึกษา

นางสุุพร อำนวยพรรณ 58 • ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
(หััวหน้้าบริิหาร
• ปริิญญาตรีี
ทรััพยากรมนุุษย์์ และ
การเงิินการธนาคาร
พััฒนาองค์์กรกลุ่่�ม,
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
งานธุุรการ, การจััดการ
• หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกััน
กระบวนการธุุรกิิจ และ
ราชอาณาจัักร (วปอ)
เลขานุุการบริิษััท)
• หลัักสููตรการบริิหารจััดการ
ด้้านความมั่่�นคงชั้้�นสููง
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
ประกาศนีียบััตร
Professional
Development Program for
Investor Relations
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Certification
Program (IOD)
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Director Accreditation
Program (IOD)
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Company Secretary
Program (IOD)
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Company Reporting
Program (IOD)
• ผ่่านการอบรมหลัักสููตร
Board Reporting Program
(IOD)
นายฉััตรกมล
48 • ปริิญญาโท สาขาวิิทยาการ
พิิทัักษ์์สุุธีีพงศ์์
คอมพิิวเตอร์์
ผู้้�อำนวยการ
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
(เทคโนโลยีีสารสนเทศ
กลุ่่�ม)

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์์ทำำ�งาน (เฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ)
การถือ ทางครอบครัว
บริิษััท /
ช่่วงเวลา
ตำำ�แหน่่ง
หุ้น (%) ระหว่างผูบ้ ริหาร
ประเภทธุุรกิิจ

-

ไม่มี

มิิ.ย. 2558 - ผู้้�อำนวยการอาวุุโส บมจ.
31 มีี.ค 2563 (บริิหารทรััพยากร อาร์์ ซีี แอล /
มนุุษย์์กลุ่่�มและ
ขนส่่งทางทะเล
การจััดการ
กระบวนการธุุรกิิจ)
ธ.ค. 2559 - เลขานุุการบริิษััท
ปััจจุุบััน

1 เม.ย. 2563 - ผู้้�อำนวยการอาวุุโส
ปััจจุุบััน (หััวหน้้าบริิหาร
ทรััพยากรมนุุษย์์
กลุ่่�มงานธุุรการกลุ่่�ม,
การพััฒนาและ
ปฏิิรููปองค์์กรกลุ่่�ม,
การจััดการ
กระบวนการ
ธุุรกิิจกลุ่่�ม,
เลขานุุการบริิษััท
และการสื่่�อสารและ
แบรนด์์กลุ่่�ม)

-

ไม่มี

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2554 - มิิ.ย. ผู้้�จััดการทั่่�วไป
2560
กลุ่่�มเทคโนโลยีี
สารสนเทศ
ก.ค. 2560 - ผู้้�อำนวยการ
ปััจจุุบััน (เทคโนโลยีี
สารสนเทศกลุ่่�ม)

บมจ.
อาร์์ ซีี แอล /
ขนส่่งทางทะเล
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564
(เฉพาะที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�ำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด)
กรรมการ

นายชาลี ชู
นายทวินโชค ตันธุวนิตย์

บ. อาร์ ซี แอล ฟีดเดอร์ พีทีอี จก.

//
//

หมายเหตุ : บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการกำ�หนดประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอำ�นาจหน้าที่เท่ากันหมด
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การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
และบริษัทร่วมทุนของผู้บริหาร
ทวินโชค
ตันธุวนิตย์
นาถฤดี
รุ่งเรืองผล
สุพร
อ�ำนวยพรรณ
ฉัตรกมล
พิทักษ์สุธีพงศ์

ชาลี ชู

//

อาภาวดี
มีคุณเอี่ยม

//

ผู้บริหาร
วิเศษ จูภิบาล

X

//

/

/

/

//

//

-

-

-

//
//
/
/
/
/
X
X

-

-

-

//
/
/
X
X
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
-

-

/
/
-

-

/
-

-

-

-

/
-

-

-

-

-

-

/
-

-

-

-

-

สุเทพ
ตระนันทสิน
อมรศักดิ์
นพรัมภา

กัว ฮอค เอง

บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน)

สุเมธ
ตันธุวนิตย์

ชื่อบริษัท

จ�ำลอง อติกุล

กรรมการ

บริษัทย่อย

1. RCL Investment Pte. Ltd.
2. Regional Container Lines Pte. Ltd.
3. RCL Shipmanagement Pte. Ltd.
4. RCL Feeder Pte. Ltd.
5. Regional Container Lines (H.K.) Limited
6. RCLS Co., Ltd.
7. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd.
8. RCL Logistics Co., Ltd.
9. RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
10. RCL Feeders Phils., Inc.
11. RCL (Vietnam) Co., Ltd.
12. Regional Logistics Co., Ltd.
13. RCL (Myanmar) Company Limited
14. Santi Bhum Co., Ltd.
15. Thitti Bhum Co., Ltd.

-

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

/
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
3. Shanghai CIMC Grand International
Logistics Co., Ltd.
4. Regional Logistics Private Limited

-

-

-

-

-

-

-

X
/
-

/
/
X

/
/
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

/

-

-

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
นายพรชัย วิมลรัตน์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (ตรวจสอบภายใน)
อายุ 69 ปี
การศึกษา

• ปริิญญาตรีีบััญชีี (เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง) มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

ประวัติการอบรม

• การเขีียนรายงานการประชุุมบอร์์ด, สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• หลัักสููตรการตรวจสอบภายใน, สภาวิิชาชีีพนัักบััญชีี

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (ภููมิิภาค) 	 บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน)
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (ภููมิิภาค 3) บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน)
• ผู้้�อำนวยการอาวุุโส (โลจิิสติิกส์์) บริิษััท อาร์์ ซีี แอล จำกััด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรส)

ณ 31 ธันวาคม 2564 : - หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
ประวัติการท�ำผิดทางกฎหมายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินถาวรหลัก
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในประเทศสิิงคโปรเป็็นเจ้้าของเรืือเดิินทะเลและอุุปกรณ์์รวมทั้้�งหมด 41 ลำ
มีีมูลู ค่่าสุุทธิิตามบััญชีีเท่่ากัับ 15,160 ล้้านบาท (บริิษัทั ฯ เป็็นเจ้้าของ 16 ลำ และบริษัิ ทั ย่่อยเป็็นเจ้้าของ 25 ลำ) เรืือเดินิ ทะเล
เป็็นเรืือยนต์์ขนาดบรรทุุกระหว่่าง 388 - 6,310 ทีีอียูี ู มีีเดทเวทตัันระหว่่าง 4,827 - 72,807 ตััน ใช้้ขนส่่งตู้้�คอนเทนเนอร์์สำหรัับ
สิินค้้าทั่่�วไปและตู้้�สำหรัับบรรจุุสิินค้้าที่่�ต้้องการการควบคุุมอุุณหภููมิิ (Reefer) ทางทะเลภายในภููมิิภาคและภููมิิภาคใกล้้เคีียง
ณ สิ้้�นปีี 2564 เรืือของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย 6 ลำ มีีภาระจำนองในการค้้ำประกัันเงิินกู้้�ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จำนวน 875 ล้้านบาท
ในปลายปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในสิงคโปร์ได้จัดให้มีการประเมินราคาเรือเดินทะเล โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

ที่ดินและอาคาร
บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยเป็็นเจ้้าของอาคารสำนัักงาน 3 แห่่ง เพื่่�อใช้้เป็็นสำนัักงานดำเนิินงานใน กรุุงเทพฯ ฮ่่องกง
และสาธารณรััฐประชาชนจีีน โดยมีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีของอาคารสำนัักงาน พร้้อมสิ่่�งปรัับปรุุงอาคาร รวม 351 ล้้านบาท
ที่ตั้งส�ำนักงานในกรุงเทพฯ อยู่ที่ เลขที่ 127/35 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 มีพื้นที่ขนาด 1,059 ตารางเมตร ไม่มีภาระจ�ำนอง
ที่ตั้งส�ำนักงานในฮ่องกง อยู่ที่ เลขที่ 9 ถนน Des Voeux West ชั้น 11 มีพื้นที่ขนาด 6,884 ตารางฟุต มีภาระจ�ำนอง
ที่ตั้งส�ำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ที่ เลขที่ 18 ถนน Xi Zang Middle ชั้น 26 อาคาร Harbour Ring
เขต Huangpu เซี่ยงไฮ้ มีพื้นที่ขนาด 1,269 ตารางเมตร มีภาระจ�ำนอง

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมิณราคาเรือเดินทะเล โดยผู้ประเมินราคาอิสระ
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เอกสารแนบ 5
จริยธรรมธุรกิจ

1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง รอบคอบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. ให้มีการพัฒนาระบบการท�ำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชือ่ ถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำ� ไปแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ท�ำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบตั งิ านด้วยความมุง่ มัน่ เสนอแนะความคิดเห็นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ด้วยความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานเพื่อความ
ก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศทีด่ ีในการปฏิบตั งิ านด้วยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้
โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านและปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการ โลจิสติกส์
แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค
นอกจาก จริยธรรมธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักจรรยาบรรณของพนักงาน (Employee Code of Conduct)
เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักจรรยาบรรณของพนักงานจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติต่อ RCL
2. การน�ำชื่อ “RCL” ไปใช้
3. ค่านิยมหลักส่วนบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5. ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง คู่ค้าและผู้จัดหา
6. การคุกคามทางเพศ การกระท�ำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและสถานที่ท�ำงาน
7. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
8. การใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
9. สิ่งแวดล้อมและสังคม
10. ความเป็นส่วนตัว
11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
12. การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�ำผิด
บริษทั ฯ เปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับหลักจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ http://www.rclgroup.com
ไว้ในหัวข้อ “About / Group Policy”
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ไม่เพียงแต่กำ� หนดโครงสร้างและบทบาททีเ่ หมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ฯ แต่ยงั เป็น
แนวทางการก�ำหนดเป้าหมายและพันธกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ น้นประโยชน์สงู สุด โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นกรอบควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในของบริษัทฯ ด้วย
(1) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นพัฒนาการต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบที่จะต้องสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะทบทวนนโยบายเหล่านี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องตามความจ�ำเป็นและในกรอบเวลา
ที่สมควร
(3) คณะกรรมการรวมทัง้ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มุง่ มัน่ รักษามาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยน�ำหลักคุณธรรม
และจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการก�ำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยจะ
• สรรหาผู้้�มีีความสามารถ คุุณวุุฒิิ ประสบการณ์์ วิิสััยทััศน์์ จริิยธรรมและภาวะผู้้�นำ เพื่่�อมาดำรตำแหน่่งผู้้�บริิหาร
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและด�ำรงวาระของกรรมการ บริษัทฯ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• บริิหารงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีระบบการควบคุุมและตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม จััดการความเสี่่�ยง
ด้วยความระมัดระวังและด�ำเนินงานตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจภายใต้กรอบข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวมทั้ง
ปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของบรรดาผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• หลีีกเลี่่�ยงการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และให้้สิิทธิิเสมอภาคที่่�เป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทฯ
เล็งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั ฯ กับผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า พนักงาน
และสังคมส่วนรวม รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน
• ส่่งเสริิมความโปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอรวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้มีีการ
ด�ำเนินการที่สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมๆ กับความมีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อม
• การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อาร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้คือ
1. นายอมรศักดิ์	 นพรัมภา 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเศษ จูภิบาล 	 กรรมการตรวจสอบ
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม 	 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ยดึ ถือความเป็นอิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์สงู สุดขององค์กร ผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นเป็นหลักส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนินการตาม
หลักบรรษัทภิบาล
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุป ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรายไตรมาส และประจ�ำปี 2564
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีตามล�ำดับ รวมทัง้ การประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการก่อนทีจ่ ะ
เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ การสอบทานการเปิดเผยงบการเงินเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยอย่างเพียงพอ
และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในด�ำเนินการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการบูรณาการขบวนการ
ตรวจสอบภายในผ่านระบบและการตรวจสอบจากระยะไกลให้รัดกุมและกระชับ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการท�ำงาน
และขัอจ�ำกัดในการเดินทางที่เปลี่ยนไปอันเนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่ยังคงอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความสนใจในความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลจากการตรวจสอบและการยอมรับของผูร้ บั การตรวจสอบ นอกจากนีแ้ ล้วคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้งบการเงิน
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความส�ำคัญในเรีอ่ งความโปร่งใส
ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณการท�ำธุรกิจให้พนักงาน
ทุกระดับได้ยดึ ถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ การสนับสนุนการท�ำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมตั กิ ำ� ลังคนเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมใน
การตรวจสอบอีกด้วย
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
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5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ได้พิจารณาคัดเลือก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะบียน 4563
นางสาวดรณี สมก�ำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5007 และ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5596 จากส�ำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ส�ำนักงาน
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของส�ำนักงานท�ำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้
6. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมัน่ ใจว่ารายการ
เหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง และ
ให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ�ำปี 2564 ร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชี ครบจ�ำนวน  4 ครัง้ อีกทัง้ การประชุมตามทีป่ ระธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม นอกเหนือจากการประชุมร่วมกับ
ผู้ตรวจสอบภายในและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจพบและวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าประชุม
ครบทั้ง 6 ครั้ง
8. การปฏิบตั ติ ามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษทั ฯ มีการ
เปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และควรมีการก�ำกับดูแลทีเ่ ข้มข้นขึน้ มีกระบวนการ
การตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายในและมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรัมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำ�กัด (มหาชน) 201

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
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