
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annual Report 2012 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จาํ กั ด   

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

“มุ่งมั�นเป็นท่าเรือมาตรฐานสากลในฝั� งอ่าวไทย 

พร้อมใส่ใจชุมชนและสิ�งแวดล้อม” 

พันธกจิ 

(Mission) 

1. เพิ�มประเภทการขนถ่ายสินค้า และการให้บริการ เพื�อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 

2. เพิ�มและพัฒนาสิ�งอาํนวยความสะดวกให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 

3. ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทให้เป็นที� รู้จักและยอมรับ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท่าเรือกับชุมชน และคาํนึงถึงสิ�งแวดล้อมเป็นนัยสําคัญ 
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จุดเด่นทางการเงิน  Financial Highlight                                                                

 ข้อมลูจากงบการเงิน (ณ 31 ธนัวาคม 2555)                                                                                 หนว่ย:  ล้านบาท 
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อตัราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.88 0.55 0.79
อตัราส่วนหนี Dสินตอ่สว่นผู้ถือหุ้น 0.19 0.12 0.18
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 0.10 0.06 0.08
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.09 0.06 0.07
อตัรากําไรสุทธิ 0.48 0.38 0.41

 

 



 

สาส์นจากประธานกรรมการ                                

Message from Chairman                                                                 

  เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น                                                                                                

ปี 2555 เป็นอีกปีหนึHงทีHบริษัทฯ และกลุม่บริษัท สหวิริยาฯ ได้ก้าวข้ามปัญหาและมรสมุทางเศรษฐกิจจากผลกระทบ

ของวิกฤตเศรษฐกิจ ซึHงเริHมดีขึ Dนจากปี 2554   จากปริมาณความต้องการเหล็กโดยภาพรวมดีขึ Dน สง่ผลให้ปริมาณการขนถ่าย

เหล็กของกลุม่บริษัทฯ เพิHมขึ DนโดยเฉพาะในครึHงปีหลงั ทําให้บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั มีรายได้เพิHมขึ DนเมืHอเทียบกบัปีก่อน  

ซึHงฝ่ายจัดการได้บริหารจัดการ ควบคุมต้นทุน จนทําให้บริษัทฯ มีผลประกอบการทีHดี    ซึHงบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัHนทีHจะพฒันา 

ทกุๆด้าน เพืHอผลสาํเร็จ และความก้าวหน้าขององค์กร  

ในปี 2556 นี Dบริษัทฯ มีแนวทางทีHจะดําเนินธุรกิจทีHหลากหลายขึ Dน  โดยเพิHมรายได้นอกกลุ่มบริษัทฯ ให้มากขึ Dน   

มีการลงทุนใหม่ๆ ทีHเป็นพื DนฐานเพืHอความแข็งแกร่งในอนาคตและเพิHมศักยภาพของการให้บริการ ซึHงเป็นส่วนหนึHง 

ของโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ท้ายสดุนี D  ผมขอขอบพระคุณผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ทีHได้ให้การสนบัสนุนการดําเนินงาน 

ของบริษัทด้วยดีเสมอมา  รวมทั Dงกรรมการ  ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ทีHได้อุทิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบตัิหน้าทีHอย่าง 

เต็มกําลงัความสามารถ  ร่วมกันพฒันาองค์กร และทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตไปข้างหน้า  พร้อมทั Dงสร้างผลตอบแทนทีHด ี

ตอ่ผู้ ถือหุ้น บนพื Dนฐานของการดําเนินงานอยา่งเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย และยงัประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่ไป 

 

                                                                                                 

                                                                                                        (นายทวีศกัดิV     เสนาณรงค์) 

                  ประธานกรรมการบริษัท 

 

 



 

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ   

 

 

 

 

 

Message from Managing Director                                                                     

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ปี 2555 เป็นปีทีHมีการเปลีHยนแปลงอย่างมากอีกปีสําหรับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั  ผลจากปัญหาเศรษฐกิจ 

ในหลายภูมิภาคของโลก  ส่งผลให้ในช่วงครึHงแรกของปี  บริษัทฯ มีปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าตํHากว่าประมาณการ 

เป็นอย่างมาก   แต่ในช่วงครึHงหลงัของปีปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าก็มีทิศทางทีHเพิHมขึ Dนเป็นลําดับ  ทําให้ในปี 2555   

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั Dงสิ Dน  372 ล้านบาท โดยสงูขึ Dนจากปี 2554  ซึHงมีรายได้ทั Dงสิ Dน  280 ล้านบาท อยูร้่อยละ 33   โดยบริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิในปี  2555  จํานวนทั Dงสิ Dน  154 ล้านบาท  สงูขึ Dนจากปี  2554  ซึHงมีกําไรสทุธิ  109 ล้านบาท  ร้อยละ 41   และจาก

รายได้ทั DงหมดทีHกลา่วมาช้างต้น   เป็นรายได้ทีHมาจากลกูค้านอกเครือฯ  18.31 ล้านบาท  สงูขึ Dนจากปี 2554 ซึHงมีรายได้จาก

ลกูค้านอกเครือฯ  16.60 ล้านบาท  อยูร้่อยละ 12 

สําหรับโครงการ PPC Shore Crane ซึHงเป็นโครงการสําคญัทีHมีขึ DนเพืHอรองรับการขนถ่าย Slab จาก SSI – UK  โดย

บริษัทฯ ได้จดัซื Dอเครนขนาดความสามารถยกขนสงูสดุ  100 ตนั จํานวน  2 ตวั จาก Gottwald Port  Technology ประเทศ

เยอรมนั  บริษัทฯ  ได้ทําการประกอบและติดตั Dงแล้วเสร็จเริHมใช้งานในเดือนมิถนุายน  2555  ได้ทําการยกขน Slab ทีHมาจาก 

SSI-UK ออกจากเรือจนถึงสิ Dนเดือนธันวาคม  2555  ไปเป็นจํานวนทั Dงสิ Dน  1,020,646 ตนั  ซึHงประสิทธิภาพในการยกขน 

มีการพฒันาเพิHมขึ Dนมาเป็นลําดบั  โดยสามารถยก Slab ออกจากเรือได้มากกว่า 20,000 ตนัต่อวนัตามเป้าหมายทีHกําหนดไว้  

และทีมงานได้มีแผนพฒันาประสทิธิภาพให้สงูขึ Dนในอนาคต  โดยเป้าหมายต่อไปกําหนดไว้ว่าจะยก  Slab  ออกจากเรือให้ได้  

25,000 ตนัตอ่วนั 

ในด้านชุมชนและสิHงแวดล้อม  ก็เป็นอีกส่วนหนึHงทีHบริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  โดยในปี 2555   

บริษัทฯ มกิีจกรรมเพืHอสงัคมอยูห่ลายกิจกรรม  อาทิ  บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเพืHอชุมชนบางสะพาน จํานวน 3 กิจกรรรม  ได้แก่  

สนบัสนนุเงินโครงการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม (ซั Dงกอ) ระยะทีH 1  กิจกรรม Big  Cleaning  Day  ทําความสะอาดพื DนทีH

โดยรอบบริษัทฯ   และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีสว่นได้เสีย

รอบพื DนทีH   นอกจากนี Dยงัจดัให้มีกิจกรรมเพืHอสงัคมไทยในสว่นของสาํนกังานกรุงเทพฯ  จํานวน  4 กิจกรรม  คือ โครงการปฏิทิน

ความสนุก  มอบความสขุให้ดวงตา  โครงการปลกูป่าชายเลนคืนสู่สงัคม  ปลกูคืนให้ชุมชนทีHยัHงยืน  โครงการรักษ์ปะการัง  



 

สร้างบ้านปลา  ฟืDนคืนชีวิตทะเลไทย   และบริจาคสิHงของอปุกรณ์การเรียน  อปุกรณ์กีฬา  ให้นกัเรียนโครงการสว่นพระองค์   

อําเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึHงได้รับผลตอบแทนทีHดีจากพนกังานทีHเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกนั 

ในด้านรางวัลแห่งคุณค่าของปี  2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดบัประเทศ  ตอ่เนืHองกนัเป็นปีทีH  2  สร้างความภาคภมูิใจให้กบับริษัทฯ  เป็นอยา่งยิHง  และเป็น

สิHงยืนยนัวา่บริษัทฯ  ให้ความสาํคญักบัความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของบริษัทฯ  เป็นอยา่งมาก 

โดยภาพรวมแล้วในปี 2555  แม้วา่มีปัญหาเศรษฐกิจในหลายๆ ภมูิภาคของโลก  บริษัทฯ  ก็ยงัคงมีรายได้และกําไร 

เติบโตขึ Dนจากปี  2554  ผมต้องขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า  คูค้่า  สถาบนัการเงิน  ชมุชน หนว่ยงานภาครัฐ  รวมทั DงเพืHอนๆ  

พนกังานทกุทา่น  ทีHช่วยกนัสร้างสรรค์ และสนบัสนนุการทํางานของบริษัทฯ  สง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้และผลกําไรทีHเติบโตขึ Dน   

ผมในฐานะกรรมการผู้จดัการ  จะกํากบัดแูลและพฒันาทีมงานให้ดําเนินการไปสูเ่ป้าหมายทีHท้าทายและสงูขึ Dนในปีตอ่ๆ ไป 

                

                                                                                                                  

                  (   นายถาวร    คณานบั    ) 

           กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                   แผนผังองค์กร 
                                                 บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จดัการฝ่าย 

กรรมการผู้จัดการ 

สาํนกักรรมการผู้จดัการ QMR, EMR, SMR 

สายงานปฏิบตัิการทา่เรือ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ

ผู้จดัการฝ่าย 

สายงานบริหารและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื Dอ ฝ่ายบญัชี 
ผู้จดัการฝ่าย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่าย 
ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผู้จดัการฝ่าย 



 

คณะกรรมการบริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด 

  

1.  นายทวีศักดิY    เสนาณรงค์      ประธานกรรมการบริษัท 

 

 2.  นายกมล    จันทิมา           กรรมการ  

 

3.  นายทรงศักดิY    แพเจริญ             กรรมการ 

 

4.  นายปิยะ     วิริยประไพกิจ           กรรมการ 

 

5.  นายสมชาย    สกุลสุรรัตน์            กรรมการ   

 

6.  นายวนิ      วิริยประไพกิจ            กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

7.  นายกติติศักดิY   มาพะเนาว์           กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

8.  นายถาวร     คณานับ            กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

 

9.  พลเอกมนตรี สุภาพร    ที�ปรึกษาบริษัทฯ 
 

 

 

 



 

ประวัตคิวามเป็นมา 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด  หรือมีชืHอย่อว่า “PPC” ก่อตั Dงขึ DนเมืHอวันทีH 4 ตุลาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน  

400 ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการคือ   

1.  เพืHอรองรับการขยายตวัอยา่งตอ่เนืHองของกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็สหวิริยา 

2.  เพืHอรองรับความต้องการของกลุม่ลกูค้าอืHนๆ ทีHมีตอ่ทา่เทียบเรือนํ Dาลกึ 

PPC ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2538 เรืHอยมาจนปัจจุบนั ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือหลกั และท่าเทียบ

เรือรอง โดยสินค้าทีHให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีHเกีHยวกับเหล็กของเครือสหวิริยา อย่างไรก็ตาม  ทีHผ่านมา  

PPC ยงัให้บริการกบัลกูค้าอืHนๆ ในการบรรทกุขนถ่ายสนิค้าตา่งๆ อีกด้วย เช่น นํ Dามนัปาล์ม, แร่, ตู้คอนเทนเนอร์, สินค้าเกษตร 

อืHนๆ 

 PPC ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ประกอบกิจการท่าเรือพาณิชย์ นอกจากนี D  ยังได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทีHให้บริการท่าเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินค้า 

ประเภทตา่งๆ สาํหรับการรับฝากเก็บสนิค้าอีกด้วย   

PPC เป็นท่าเรือนํ Dาลกึ ให้บริการท่าเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทุกสินค้าทัHวไป โดยมีบริการ 

รับฝากเก็บสินค้า ท่าเรือประจวบถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเล และเป็นมิตรกับสิHงแวดล้อม  

อยู่ห่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร  

มีพื DนทีHท่าเรือและทีHดินติดกบัท่าเรือรวมทั Dงสิ Dนประมาณ 600 ไร่  อีกทั Dงยงัมี เขื�อนกันคลื�น (Break Water)  มีลกัษณะคล้าย 

บูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวท่าเรือ ทีHสร้างขึ Dนจากวัสดุคอนกรีตหล่อสําเร็จรูป เป็นระยะทางทั Dงสิ Dน 1,400 เมตร  

โดยมีสนัเขืHอนสูง 6.5 เมตร  จากระดบันํ Dาทะเลปานกลางทําหน้าทีHรับแรงปะทะของคลืHนและลม เพืHอให้เรือสามารถจอด 

และทํางานได้ตลอดทั Dงปี  ซึHงจะช่วยให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้แม้ในช่วงฤดูมรสุม ทําให้มีมาตรฐานการให้บริการ 

และศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั Dงจากกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิHน 

 และจงัหวดัใกล้เคียงได้เป็นอยา่งด ี

 ปัจจบุนั  บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้มีการขยายและพฒันารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิHงอํานวยความสะดวก

ประเภทตา่ง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ Dน ทั Dงนี DเพืHอให้สอดคล้องกบัทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 



 

ข้อมูลทั�วไปท่าเรือ    

 

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด / เหตุการณ์สาํคญั 

4  มิถนุายน  2535 ดําเนินการก่อสร้างทา่เรือ เฟสทีH 1 ขนาดหน้าทา่ยาวรวม 695 เมตร 

18  กมุภาพนัธ์  2537 เปิดดาํเนินการ พร้อมให้บริการเรือลาํแรก ชืHอ M.V. SUNKO HEART 

24  กมุภาพนัธ์  2537 ทําพิธีเปิดทา่เรือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลกีภยั 

2  กรกฎาคม  2546 เริHมก่อสร้างทา่เรือ เฟสทีH 2 ขนาดความยาวหน้าทา่รวม 892 เมตร 

15  กนัยายน  2549 เปิดดาํเนินการทา่เรือ เฟสทีH 2 

8  พฤศจิกายน  2549 ทําพิธีเปิดทา่เรือ โดย ฯพณฯ ชวลติ ยงใจยทุธ 

14  ธนัวาคม  2554     เซ็นต์สญัญาซื Dอ-ขายเครน Gottwald 

15  มีนาคม  2555      M.V. BBC TAXAS เรือบรรทกุเครน Gottwald  

30 พฤษภาคม  2555     ทําพิธีเปิดการใช้งาน Gottwald Crane 

16  มิถนุายน  2555      
M.V. BLUE FIN เรือบรรทกุ SLAB ลาํแรกจาก SSI UK ซึHงใช้ Gottwald 

Crane ในการยกสนิค้า 

30  มิถนุายน  2555      M.V. SHI DAI 20 เรือทีHมีความยาวทีHสดุ 254 LOA. เข้าเทียบทา่ 

 

          

 

              

 

 

    



 

การส่งเสริมการลงทุน  (BOI) 

วัน / เดอืน / ปี รายละเอียด 

17  กมุภาพนัธ์  2537 - ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุทา่เรือ เฟสทีH 1 และเรือลากจงู 2 ลาํ [TUG1-2] 

31  กรกฎาคม  2545   - ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุเรือลากจงู 2 ลาํ [TUG3-4] 

10  มิถนุายน  2547   - ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุทา่เรือ เฟสทีH 2 

29  ตลุาคม  2547    - ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุเรือลากจงู 1 ลาํ [TUG5] 

14  กมุภาพนัธ์ 2555   
-  ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุโครงการปรับปรุงทา่เทียบและขยายบริการ 

    เพืHอรองรับเรือขนาดใหญ่ 

6  มีนาคม  2555 - ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุ Gottwald Crane  2  ตวั 

 

ที�ตั dง 

     สาํนกังานกรุงเทพ เลขทีH  28/1  อาคารประภาวิทย์ ชั Dน 6  ถนนสรุศกัดิV  แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500   

    โทรศพัท์  (02) 6300323 - 32     โทรสาร   (02) 2367057 

     สาํนกังานบางสะพาน (ทา่เรือ)  เลขทีH 62  อาคารทา่เรือประจวบ ชั Dน  2  หมู ่3 ตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอบางสะพาน   

    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77140   

    โทรศพัท์  (032) 693101 - 17   โทรศพัท์  (สายตรง)  (032)  693125  

    โทรสาร   (032) 693123    http://www.ppc.co.th   

                 http://www.facebook.com/PrachuapPort 

 

 

 

การบริหารท่าเรือ 



 

บริษัท ฯ ได้นําระบบมาตรฐานสากลมาดําเนินการบริหารท่าเรือ  เพืHอให้มัHนใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐานสากล  

และได้รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพืHอให้มัHนใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐาน  “ประมวล

ข้อบงัคบัว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)”  อีกทั Dงได้มีการพฒันาระบบ 

การทํางานอยา่งตอ่เนืHอง นบัวา่เป็น “ท่าเรือพาณิชย์เอกชนแห่งแรกและแห่งเดียว”  ทีHได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

ภายใต้สโลแกน “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิ� งแวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสากล”  

ซึHงประกอบด้วย   

• ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)  
โดยกรมการขนสง่ทางนํ Dาและพาณิชยนาวี หนงัสอืรับรองเลขทีH 59/2548 

• ระบบการจดัการบริหารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008  Certificate No.BGK 0403720 

• ระบบการจดัการด้านสิHงแวดล้อม ISO 14001 : 2004  Certificate No.BGK 0403844 

• ระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  OHSAS 18001 : 2007  Certificate No.BGK 6002836 

 

นโยบายคุณภาพ 

“เป็นท่าเรือพาณิชย์ที�มีมาตรฐานการให้บริการที�ด ีและพัฒนาอย่างต่อเนื�องเพื�อความพึงพอใจของลกูค้า” 

อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในเขตท่าเรือ  :   

• เรือลากจงูขนาด 3,100 แรงม้า 3 ลาํ  

• Gantry Crane ขนาด 20 ตนั 2 ตวั / ขนาด 30 ตนั 2 ตวั 

• Port Station 67 (Call Sign: HSC320) 

• นําร่องเอกชนและเครืHองหมายช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล 

• Mobile Harbor Crane  100  ตนั  2  ตวั 

 
สินค้าผ่านท่าเรือประจวบ  :   

• สว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑ์จากเหลก็ 
 

 

 
 

 
 

 

• สนิค้าอืHนๆ เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์, นํ Dามนัปาล์ม, เครืHองจกัร, แร่, และ Wood Chip 



 

สิ�งอาํนวยความสะดวก 

ภายในเขตท่าเรือ  บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดั ได้จดัพื DนทีHและสถานทีHเก็บสินค้าหลายรูปแบบ คลงัสินค้าทณัฑ์บน 

(Bonded Warehouse) โรงพกัสินค้าภายในเขตทําเนียบท่าเรือ (Transit Shed) พื DนทีHกลางแจ้งสําหรับสินค้าทัHวไป (Open 

Storage Yard) รวมทั Dงพื DนทีHอเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึHงอยู่ภายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร ตามรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี D 

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เป็นเขตพื dนที�ที�จัดตั dงขึ dนเพื�อประโยชน์ในการเก็บรักษาของ 

ที� นําเข้าจากต่างประเทศ (การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า) และเพืHอกิจการอืHนๆ  ทีHเป็น

ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของทีHนําเข้าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรนาน 2 ปี 

 และสามารถทยอยสินค้าออกโดยชําระอากรตามจํานวนสินค้าทีHนําออก โดยมีพื DนทีHประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้า 

ขนาด 1,000 ตารางเมตร 

โรงพักสินค้าภายในเขตทําเนียบท่าเรือ ทําให้ผู้ ใช้บริการสามารถดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า 

ได้ทีHท่าเรือ และสามารถคงสินค้าทีHนําเข้ารอพกัไว้เพืHอการตรวจปล่อยในเขตทําเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 2 เดือน 15 วนั โดยม ี

พื DนทีHกลางแจ้งสาํหรับวางพกัสนิค้าดงักลา่วประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพกัสนิค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ 

พื dนที�กลางแจ้งสําหรับฝากเก็บสินค้าทั� วไป อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรือรวม 70 ไร่ จําแนกเป็นพื DนทีHสําหรับสินค้า

ทัHวไป จํานวน 47 ไร่ และสนิค้าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี Dยงัมีลานจดัเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจ ุ300 TEUs ไว้บริการ 

พื dนที�เอนกประสงค์  บริษัทฯ มีพื DนทีHประมาณ 400 ไร่ หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร  ไว้บริการ 

• ระบบการสืHอสารและเครืHองหมายช่วยการเดินเรือ ทุ่นนําร่อง (Sea Buoy) 
Position    Latitude    Longitude 

Sea buoy    11  11.1  N.   099  95.8  E. 

Boarding ground   11  11.0  N.   099  36.3  E. 

Quarantine anchorage  11  11.5  N.   099  97.0  E. 

• สถานีทา่เรือประจวบ ช่อง 67 (Call Sign : HSC320) หรือ VHF 156 

• เรือลากจงูขนาด 3,100 แรงม้า ให้บริการจํานวน 3 ลาํและเรือรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons 

• ระบบการสืHอสารทีHได้มาตรฐานสากล ใช้ช่องสญัญาณทีH 16 

• มีการจดัเตรียมกรรมกรแรงงานสาํหรับทกุๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชัHวโมง 

• เจ้าหน้าทีHกรมศลุกากร 

• เจ้าหน้าทีHกรมเจ้าทา่ 



 

• ตรวจคนเข้าเมือง และกองควบคมุโรคติดตอ่ 

• บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)  ผู้ ใช้บริการสามารถดําเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จทุกขั Dนตอน ทั Dงใน 
เรืHองของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้าย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุดให้บริการทีHท่าเรือ
เพียงแหง่เดียว 

 

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างท่าเรือ 

เพืHอรองรับการขยายตวัอย่างต่อเนืHองของกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา และเพืHอรองรับความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้าอืHนๆ ทีHมีตอ่ทา่เทียบเรือนํ Dาลกึทั Dงในประเทศ และตา่งประเทศ  

บริษัทฯ ได้เพิHมขีดความสามารถในการรับสนิค้าผา่นทา่เรือจาก 5 ล้านตนั เป็น 10 ล้านตนัต่อปี ด้วยการสร้างท่าเรือ

สว่นต่อขยาย ซึHงจะเพิHมประสิทธิภาพในการขนสง่ทางนํ Dาของประเทศ และการเพิHมขีดความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ 

ในประเทศไทย อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจของประเทศเป็นสว่นรวม 

 

ขีดความสามารถของท่าเรือ 

บริษัท  ทา่เรือประจวบ  จํากดั  ประกอบด้วยทา่เทียบเรือทีHเปิดให้บริการแล้ว  ดงันี D 

• ท่าเทียบเรือ A 1 - A 2 

• ท่าเทียบเรือ B 1 - B 2 

• ท่าเทียบเรือ C1 - C 5 

• ท่าเทียบเรือ Barge D 1 - D 4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท่าเทียบเรือบริษัท  ท่าเรือประจวบ จาํกัด 

 

 

การขยายฐานธุรกิจ   

PPC ยงัให้บริการกบัลกูค้าอืHนๆ ในการบรรทกุขนถ่ายสินค้าตา่งๆ และตระหนกัถึงศกัยภาพ และขีดความสามารถ 

บริษัทท่าเรือประจวบ จึงมีแนวความคิดทีHจะเพิHมสายธุรกิจโดยเฉพาะการเพิHมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ Dา ซึHงสอดคล้อง 

กบันโยบายของรัฐบาล โดยลดปัญหาด้านการจราจร ลดอบุตัิเหตจุากการขนสง่ และประหยดังบประมาณด้านการซ่อมแซม

ถนน สําหรับผู้ประกอบการ บริษัทท่าเรือประจวบ ได้เพิHมช่องทางการขนส่งไปประเทศพม่า  เพืHอลดปัญหาเรืHองระยะเวลา  

และต้นทุนการขนส่ง ซึHงถือเป็นการส่งเสริมและเพิHมมูลค่าของอุตสาหกรรมการขนส่งภายในจังหวัด และสอดคล้อง 

ตามยทุธศาสตร์ของจงัหวดัอีกด้วย 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด เดินหน้าเปิดสายธุรกิจใหม่ พร้อมผลกัดนัโครงการการขนถ่ายตู้ คอนเทรนเนอร์ ซึHง

สามารถรองรับเรือขนถ่ายตู้คอนเทรนเนอร์ เข้าเทียบทา่เพืHอทําการขนถ่ายตู้คอนเทรนเนอร์ โดย Spreader เป็นเครืHองมือยก  

เตรียมความพร้อมสาํหรับภาวะฉุกเฉิน 

-   ทุ่นกักนํ dามัน (Oil Containment Boom) เป็นอปุกรณ์ทีHใช้ในการกําจัดนํ DามนัหากเกิดการรัHวไหลของนํ Dามนั 

ในปริมาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร  ซึHงได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ตลอดเวลา มีระยะลอยเหนือ

นํ Dา (Free board) 30 ซ.ม. และระยะกั Dนใต้นํ Dา (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝึกอบรมการซ้อม ทุน่กกันํ Dามนัให้แก่พนกังาน เพืHอให้มี

ความพร้อมอยูเ่สมอ 

ท่าเทียบ

เรือ (Berth) 

ความสามารถรองรับเรือ

(Capacity: DWT) 

ความกว้าง

(Width:เมตร) 

ความยาว

(Length:เมตร) 

ความลกึจากระดับนํ dาทะเล

ปานกลาง (Depth: MSL(เมตร) 

A ไมเ่กิน 100,000 ได้คราวละ 2 ลาํ 25 450 15 

B ไมเ่กิน 20,000 ได้คราวละ 2 ลาํ 25 245 8 - 12 

C 
ไมเ่กิน 110,000 ได้คราวละ 1 ลาํ 

50 892 14 
ไมเ่กิน 20,000 ได้คราวละ 4 ลาํ 

D 
เรือลาํเลยีง ขนาดไมเ่กิน 2,200 
ได้พร้อมกนั 4 ลาํ 

50 250 8 



 

-   รถดับเพลิง , เรือดับเพลิง (Fire Boat, Extinguisher) เป็นอุปกรณ์ที�ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพืHอใช้ในท้องถิHนอําเภอบางสะพาน และภายในบริษัทฯ รวมทั Dงบริษัทในเครือสหวิริยา 
 

ด้านสิ�งแวดล้อม 

บริษัท  ฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิHงแวดล้อม ISO 14001: 2004 โดยมีการศึกษาและวางมาตร 

การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิHงแวดล้อมในบริเวณท่าเทียบเรือ ร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพืHอป้องกันมิให้เกิดผล

กระทบทั Dงทางตรงและทางอ้อมตอ่สิHงแวดล้อม  

ทั Dง นี D  ไ ด้ ทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิH งแวดล้อม ตามเ งืH อนไขของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิHงแวดล้อม  รวมทั Dงกรมการขนส่งทางนํ Dาและพาณิชยนาวี  เป็นประจําทุก  3 เดือน  และ  6 เดือน  

ดงัเช่น 

1.  ด้านคณุภาพนํ Dาทะเล 

2.  ด้านทรัพยากรชีวภาพในทะเล 

3.  ด้านคณุภาพอากาศ 

4.  ด้านคณุภาพนํ Dาทิ Dง 

 

กิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม 

ตลอดระยะเวลาในช่วง 2-3 ปี ทีHผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายทีHจะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและอยากให้พนกังาน 

ในองค์กรทราบถึงเรืHองของ  CSR  จึงได้ร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์ เปิดตวั และจดัอบรม “การเรียนรู้ CSR ที�ถกูต้องร่วมกัน” 

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างแท้จริง อีกทั Dง  

ยงัสร้างความเข้าใจและทราบถึงความสาํคญัตอ่การพฒันาชมุชนและสิHงแวดล้อมเพืHอการพฒันาทีHยัHงยืน 

“ด้วยปรัชญาและแนวความคดิการพฒันาอย่างยั�งยนื บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาชุมชน 

และดแูลสิ�งแวดล้อม ควบคู่กบัการพัฒนาธุรกิจ” 

บริษัท  ท่าเรือประจวบ จํากดั  ให้ความสําคญัต่อการกํากบัดแูลกิจการทีHดี · การดแูลพนกังานและสิทธิมนษุยชน · 

การดแูลสิHงแวดล้อม และความปลอดภยั · การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการพฒันาชุมชน และสิHงแวดล้อม 

เพืHอการพฒันาทีHยัHงยืน ผา่นโครงการตา่งๆ ทีHจดัทําโดยบริษัทฯ ภายใต้ สโลแกน “เพื�อนชุมชน ท่าเรือประจวบน่าอยู่  ชุมชน

ยั�งยนื” 



 

นอกจากนี Dบริษัทฯ ยงัได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ พร้อมสนบัสนุนกับภาครัฐและหน่วยงานราชการ

ต่างๆ  อาทิ  ตํารวจนํ Dา , กองทพัเรือ  เป็นต้น  อีกทั Dงยงัให้ความสําคญัต่อการดูแลและป้องกนัสาธารณะภยั โดยการจัดซื Dอ

รถดบัเพลงิเพืHอใช้งานในบริษัทและท้องถิHน เช่น  การฝึกซ้อม  ฝึกสาธิต และการฝึกปฏิบตัิการร่วม (ศรชล.เขต๑) , การนําเรือ

หลวงของกองทพัเรือเข้าเทียบทา่ให้ประชาชน นกัเรียน ชุมชนขึ DนเยีHยมชม , การนําเรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางธรรมชาติ  

เป็นต้น   

 

เหตุการณ์สาํคัญ ในปี 2555 
 

14  กมุภาพนัธ์ 2555 
ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุโครงการปรับปรุงทา่เทียบและขยายบริการ
เพืHอรองรับเรือขนาดใหญ่ 

6  มีนาคม  2555 ได้รับอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุ Gottwald Crane  2  ตวั 

30  พฤษภาคม  2555 ทําพิธีเปิดการใช้งาน Gottwald Crane 

15  มิถนุายน  2555 รับมอบกญุแจเครนหน้าทา่ 

16  มิถนุายน  2555 
M.V. BLUE FIN เรือบรรทกุ SLAB ลาํแรกจาก SSI UK ซึHงใช้ Gottwald 
Crane ในการยกสนิค้าเข้าเทียบทา่ 

30  มิถนุายน  2555 M.V. SHI DAI 20 เรือทีHมีความยาวทีHสดุ 254 LOA. เข้าเทียบทา่ 

17 สงิหาคม  2555 
รับรางวลัสถานประกอบกิจการดเีดน่ด้าน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดบัประเทศ  ปีทีH 2 

19-22  กนัยายน  2555 
ออกบธูงาน The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 
(TILOG 2012) 

27  กนัยายน  2555 “ทา่เรือประจวบ”  เซ็นต์ MOU กบัการทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

14 ตลุาคม  2555 
รับมอบประกาศเกียรติคณุในโครงการรณรงค์ลดสถิติอบุตัิเหตจุากการ
ทํางานให้เป็นศนูย์  ปี 2555  “Zero Accident”  (ไมม่ีอบุตัิเหตจุากการ
ทํางานถึงขั Dนหยดุงานตอ่เนืHองในรอบปีทีHผา่นมา)  เป็นปีทีH 5   

 

 

 

 

 

 



 

อุตสาหกรรมท่าเรือและการแข่งขัน 

การพัฒนาท่าเรือประจวบให้เป็นท่าเรือมาตรฐานสากล 

ได้รับทราบกนัแล้วถึงบทบาททีHผ่านมากับสภาพแวดล้อมทีHเปลีHยนไป ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ โครงการต่างๆ ทีHมี
การดําเนินการและอยู่ในแผนทีHจะดําเนินการ รวมทั Dงปัจจยัแวดล้อมของภมูิภาคทีHมีผลต่อโอกาสและการแข่งขนั ซึHงเกีHยวข้อง 
ทั Dงโดยทางตรงและทางอ้อมกบัธุรกิจของบริษัททา่เรือประจวบ ซึHงสรุปได้วา่ ทา่เรือประจวบต้องทบทวนและพิจารณา เพืHอปรับ
ทิศทางและบทบาทให้ชดัเจน โดยต้อง 

1. ลดปัญหาและอปุสรรคตา่งๆทีHมีอยู ่เพืHอให้สามารถดําเนินธุรกิจได้คลอ่งตวัยิHงขึ Dน ไมต่า่งจากคูแ่ขง่ขนั 
2. พฒันาองค์กร ทีมงานบคุคลากรและอืHนๆให้เป็นสากล มีความเป็นมืออาชีพมากยิHงขึ Dน 
3. สร้างการมีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ของภาครัฐในทกุระดบั ได้แก ่ 

 ระดบัจงัหวดั ต้องเข้าไปผลกัดนัและดําเนินการให้หลายๆโครงการเกิดมีขึ Dน เพืHอให้เกิดประโยชน์กบัท่าเรือ 
เช่น การเชืHอมโยงการคมนาคมทั Dงทางรถไฟและทางถนน  

 ระดบัภาค ต้องเป็นตวัเลือกในการเป็น Land Bridge เมืHอโครงการของภาครัฐยงัไม่เกิด ลา่ช้าหรืออาจ
เปลีHยนแปลงจนไมเ่กิดขึ Dน 

 ระดบัประเทศ ต้องสร้างบทบาทให้เกิดเป็นทา่เรือทีHสาํคญัอีกทา่เรือหนึHงของประเทศ 
4. แสวงหาโอกาสในทกุมิติทีHจะเกิดมีในอนาคต โดยใช้จุดแข็งและความได้เปรียบของทั Dงท่าเรือประจวบเอง และ

ของประเทศไทยทีHจะมีสว่นแบง่ในปริมาณการค้าทีHมหาศาล 
 

จะเห็นได้ว่าทั Dง 4 เรืHองดังกล่าวข้างต้นมีความสมัพนัธ์กัน ต้องดําเนินการควบคู่กันไปและใช้เวลาอย่างมาก  
เพียงลําพังแค่มีเงินมาลงทุนคงไม่สามารถทําให้สําเร็จได้โดยเร็ว เนืHองจากมีตัวแปรอีกมากมายทีHต้องพยายามจัดการ 
จึงจะทําให้ประสบความสาํเร็จได้ 

 

นอกจากนี Dต้องคํานงึถึงบทบาทของเวทีการค้าทีHใหญ่กว่าระดบัประเทศด้วย อนัได้แก่ ระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
ซึHงการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC [ASEAN Economic Community] ในปี 2558 กําลงัเป็นทีHจบัตามองว่า 
จะมีการเปลีHยนแปลงอยา่งไรบ้าง ซึHงประเทศไทยเป็นหนึHงในสบิประเทศทีHจะต้องปรับตวัและปฏิบตัิตามข้อตกลง ซึHงในบางเรืHอง
แต่ละประเทศก็ยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงตามกรอบเวลาทีHกําหนดไว้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ประกอบกับการไม่มีกรอบ
บทลงโทษและแตล่ะประเทศยงัคงต้องปกป้องดแูลรักษาธุรกิจท้องถิHนของประเทศของตนให้สามารถยืนอยูแ่ละแขง่ขนัได้  

 

ในเวทีระดบัโลกเองจะเห็นว่ามีการแบ่งแยกออกเป็น 2 ขั DวทีHเริHมชดัเจน คือ มหาอํานาจเดิมประเทศสหรัฐอเมริกา
และมหาอํานาจใหม่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เนืHองจากเศรษฐกิจของโลกยังคงมีปัญหาต่อเนืHอง 
ทั Dงประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรป จึงทําให้ประเทศในทวีปเอเซียกลายเป็นทีHสนใจมากกว่า ทั Dงสองขั Dวอํานาจ 
จึงแข่งขันกันทีHจะมีบทบาทกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยประเทศไทยในฐานะประเทศทีHอยู่ในกลุ่มอาเซียน  
(10 ประเทศ-กัมพูชา เมียนม่าร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียตนาม สาธารณรัฐ



 

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย) และเป็นสมาชิกประเทศในกลุม่
ลุม่นํ Dาโขง,GMS (Greater  Mekong  Subregion) ซึHงประกอบด้วย 6 ประเทศ จีน, ลาว, เวียตนาม, กมัพชูา, เมียนมาร์ และ
ไทยด้วย ถกูมองวา่มีศกัยภาพในการทีHจะเป็นฐานทีHมัHนของทั Dงสองขั Dวอํานาจในการติดตอ่เชืHอมโยงในภมูิภาคนี D 

        

สังเกตได้จากเหตุการณ์ทีHไม่ได้เกิดขึ Dนบ่อยนักในประเทศไทย เมืHอ 2 ผู้ นําประเทศมหาอํานาจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง 
นายบารัค โอบามา ทีHเพิHงชนะเลือกตั Dงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกสมัย กับนายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรี 
ของประเทศจีน ได้เดินทางมาเยือนไทยในระยะเวลาไล่เลีHยกัน ทําให้อดทีHจะสงสัยไม่ได้ว่าไทยจะได้หรือเสียประโยชน์ 
จากการต้อนรับ 2 อาคันตุกะมหาอํานาจของโลกมากกว่ากัน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน 
 

การเดินทางมาครั Dงนี Dของโอบามาเป็นการมาฉลองความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-สหรัฐครบรอบ 180 ปี และสะท้อนให้เห็นถึง
นโยบายของสหรัฐวา่ 

ในอนาคตจะให้นํ Dาหนกัตอ่การสร้างความสมัพนัธ์มายงัเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิHงขึ Dน  สาเหตเุพราะเอเชียกําลงั 
มีเศรษฐกิจทีHเติบโตอย่างมัHนคงและรวดเร็ว  รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทีHอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  
ทีHกําลงัจะเกิดการรวมตวักันเป็นตลาดเดียวกัน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึHงจะทําให้ชาติอาเซียนกลายเป็น
ตลาดการค้าใหญ่อนัดบั 3 ของเอเชีย รองแค่จีนและญีHปุ่ น โดยมีจีดีพีถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และประชากรมากกว่า 
600 ล้านคน  ซึHงสวนทางกับโครงสร้างตลาดสินค้าของสหรัฐในช่วงทีHผ่านมา ทีHส่งออกสินค้ามาอาเซียนลดน้อยลงเรืHอยๆ 
จากเคยมีส่วนแบ่งตลาดในอาเซียนสงูถึง 20% เมืHอ 20 ปีก่อน เหลือเพียง 7.5% ในปัจจุบันเท่านั Dน ดงันั Dนสหรัฐจึงต้องการ 
ปรับสมดุลเศรษฐกิจของตัวเองใหม่ ให้มีเอเชียเป็นแกนหลกัในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิHงในภาวะทีHเศรษฐกิจสหรัฐ 
ต้องพึHงพารายได้จากการสง่ออกมากขึ Dนเช่นนี D 

ขณะเดียวกันสหรัฐต้องการคานอํานาจจากประเทศจีนทีHเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนมากขึ DนเรืHอยๆด้วย โดยในการ
ประชมุสดุยอดผู้ นําอาเซียนปีนี Dประธานาธิบดีสหรัฐถึงกลบัเดินทางมาด้วยตวัเองทั DงทีHก่อนหน้านี Dจะสง่แค่นางฮิลลารี คลินตนั 
รมว.ต่างประเทศมาร่วมแค่นั Dน ไทยนบัว่ามีความสําคญัยิHงต่อสหรัฐในการแผ่อิทธิพลเข้ามาในอาเซียนและประเทศในกลุ่ม 
ลุ่มนํ Dาโขง (GMS) เนืHองจากไทยมีความพร้อมมากทีHสุดในบรรดาทุกชาติ การเดินทางมาเยือนของโอบามาครั Dงนี D เป็นแค่
จุดเริHมต้นของนโยบายแผ่อิทธิพลของสหรัฐสูเ่อเชียเพืHอคานอํานาจกบัจีน โดยมีกลไกของหุ้นสว่นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ



 

ภาคพื Dนแปซิฟิก Trans Pacific Partnership (TPP) เป็นเครืHองมือหลกัทีHจะใช้ต่อสู้แข่งขนักบัจีนทีHใช้กลไกความตกลงภมูิภาค
หุ้นสว่นเศรษฐกิจ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ทีHต่อยอดมาจากความตกลงการค้าเสรี
อาเซียนกบัพนัธมิตรรายประเทศ 6 ประเทศ ASEAN+6 Partnership on Connectivity ได้แก่ จีน ญีHปุ่ น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึHงมีแผนประกาศรวมตวักนัให้ได้ภายในปี 2558 และก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ทีHสดุในโลก
มากกว่า TPP ของสหรัฐเสียอีก ไทยจะขบัเคลืHอนสนับสนุนการจัดตั Dง RCEP เพืHอให้เป็นเขตการค้าเสรี ทั Dงนี D RCEP 
ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ บวกกบั 6 ประเทศใหญ่ในภมูิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ญีHปุ่ น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลยี และนิวซีแลนด์ 

ในสว่นของสหรัฐนั Dนคงมีความต้องการทําให้ TPP มีความคืบหน้าในระดบัหนึHงเพราะจะเห็นได้ว่า TPP นั Dนหากจะเป็นกลุ่ม
ประเทศในสองฟากของมหาสมทุรแปซิฟิกจริงก็จะต้องนําเอาไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้ามาเป็นสมาชิก นอกจากนั Dน 
จะเห็นว่า TPP นั Dนไม่มีจีนร่วมอยู่ด้วย จึงอาจเป็นการสะท้อนว่าสองประเทศมหาอํานาจคือสหรัฐกบัจีนนั Dน ยงัพยายามชิงด ี
ชิงเด่นกนัในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในอีกด้านหนึHงข้อเสนอ RCEP นั Dนดูเสมือนว่าเป็นข้อเสนอทีHพยายามจะสร้างภาพพจน์ 
ว่าอาเซียนเป็นศนูย์กลางของภมูิภาค โดยอาจต้องการให้จดัตั Dงขึ DนเพืHอให้แซงหน้าหรือกลบความโดดเด่นของเอเปค (APEC)  
ซึHงถกูจดัตั Dงขึ Dนโดยออสเตรเลีย สําหรับ ASEAN+3 นั Dนดเูสมือนว่าไทยอยากให้จีน ญีHปุ่ นและเกาหลีใต้มาร่วมลงทนุโครงสร้าง
พื Dนฐานต่างๆ ในอาเซียนโดยเฉพาะทีHทวาย ซึHงก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะอยู่เฉยๆ และทั Dง 3 ประเทศ คือ  จีน  
ญีHปุ่ น และเกาหลใีต้ก็นา่จะสามารถเจรจาโดยตรงกบัเมียนมาร์หรือประเทศอาเซียนอืHนๆได้โดยไมต้่องผา่นกรอบของอาเซียน 

 

กลา่วโดยสรุปคือ การประกาศกลุม่การค้าเสรีต่างๆทีHกลา่วข้างต้นนั Dน ดเูสมือนว่าเป็นการกําหนดท่าทีทางการเมือง (Political 
posturing) มากกวา่การสง่สญัญาณวา่จะมีการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าและบริการอยา่งเร่งรีบให้เกิดผลโดยเร็วครับ 

 

การทีHสหรัฐยงัพยายามคะยั Dนคะยอและกดดนัให้ไทยเข้าร่วมกรอบความตกลงหุ้นสว่นยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื Dนแปซฟิิก 
Trans Pacific Partnership (TPP) โดยเร็ว เพืHอต้องการใช้ไทยเป็นประตูและฐานทีHมัHนสําคญัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี D  
คําถามทีHตามมาว่าการเข้าทีพีพีจะดีต่อไทยแค่ไหน? เพราะเมืHอดูสถานภาพปัจจุบนัของTPP ซึHงมีวตัถปุระสงค์ทีHจะเปิดเสรี
การค้า การบริการระหว่างประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม 
มาเลเซีย เม็กซิโก และแคนาดา โดยมีถึง 4 ประเทศทีHเป็นชาติในอาเซียนคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และเวียตนาม ซึHงหาก 
ถ้าไทยไม่เข้ามาร่วมก็อาจก่อให้เกิดผลเสียทางการค้า เพราะไทยจะเสียเปรียบในการส่งสินค้าไปสหรัฐและชาติอืHนๆ ในกลุ่ม
ทนัที เนืHองจากไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ขณะเดียวกันสหรัฐ อาจออกมาตรการเข้มงวดในการนําเข้าสินค้าจากประเทศ 
นอกกลุม่ทีพีพีเพิHมอีกด้วย แตใ่นทางกลบักนัหากไทยเข้าร่วมจะช่วยให้ภาคการค้า การสง่ออกมีโอกาสขยายตวัได้ดีขึ Dนกวา่เดิม 
ผลเสียทีHอาจมีอีกก็คือ จะเกิดปัญหาเกีHยวกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา ภาคการเงิน และการผูกขาดตลาดยา ในอนาคต 
ราคายาอาจสูงเป็น 2 เท่าของปัจจุบัน หรือสูงขึ Dนอีกกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี และกระทบระบบหลักประกันสุขภาพ 
ให้ออ่นแอลง ขณะทีHระบบภาคการเงิน แม้สถาบนัการเงินไทยจะมีความเข้มแข็งระดบัหนึHงแต่ยงัไม่สามารถสู้กบัเงินทนุขนาด
ใหญ่จากกลุม่ประเทศพฒันาแล้วได้ รวมทั Dงต้องระวงัปัญหาการเคลืHอนย้ายเงินทนุเข้าออกอยา่งรวดเร็ว ซึHงอาจก่อให้เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจไทยได้ในระยะยาว นอกจากนี Dไทยอาจต้องขอให้สหรัฐขยายสิทธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (จีเอสพี) ในปี 2555-2556 



 

และขอให้สหรัฐคืนสทิธิจีเอสพีทั DงเครืHองประดบัเครืHองเงิน และยางรถยนต์ของไทยกลบัคืน ต่อมาคือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ควรสร้างความเข้าใจต่อผู้ นําสหรัฐ ให้ปลดประเทศไทย พ้นจากสถานะของประเทศทีHถูกจบัตาเป็นพิเศษทางด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา หรือพีดับเบิลยูแอล ขณะเดียวกันควรสร้างความเข้าใจ ขอให้ผ่อนปรนมาตรการกีดกันทางการค้าและกดดัน
ทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการแรงงานและสิHงแวดล้อม ทีHกําลงัมีผลกระทบต่ออาหารทะเล ซึHงเป็นสินค้าสําคญัของไทย 
รวมทั Dงขอรับการสนบัสนนุจากสหรัฐในโครงการทวาย และขอให้เชิญชวนภาคเอกชนของสหรัฐ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ตลอดจนการทําความเข้าใจต่อโครงการจํานําข้าวของไทย ว่าไม่ได้ขัดต่อกฎองค์การการค้า
โลก   ดงันั Dนตอ่จากนี Dจึงเป็นโจทย์สาํคญัทีHรัฐบาลไทย ต้องคิดให้ดีวา่ประโยชน์ทีHไทยจะได้รับจาก TPP นั Dนคุ้มค่ากบัทีHจะเสียไป
หรือไม ่โดยเฉพาะเรืHองการปรับตวัของภาคธุรกิจ และหลกัประกนัสขุภาพของประชาชนทีHอาจถกูคกุคาม รวมถึงสมัพนัธภาพ
กบัจีน เพราะปัจจบุนัจีนได้กลายเป็นประเทศคูค้่าอนัดบั 1 ของไทย โดยมีสดัสว่นการค้าแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้ว 

 

หนัมามองการเดินทางเยือนไทยของ นายเหวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีของจีน ช่วงใกล้ๆกนับ้างแม้การมาเยือนของผู้ นําจีน 
จะไมโ่ด่งดงัเท่ากบัผู้ นําสหรัฐเพราะไทย-จีนมีการเดินทางเยือนในระดบัผู้ นําบ่อยครั Dง และมีความสมัพนัธ์กบัไทยมายาวนาน 
โดยภารกิจสําคญันอกจากจะเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์วฒันธรรมไทย-จีนอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ น.ส.ยิHงลกัษณ์ ชินวตัร 
เพืHอกระชบัความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหวา่ง 2 ประเทศให้แนน่แฟ้น รวมถึงพบปะกบัตวัแทนจากสมาคมหอการค้าไทย-จีน
และตวัแทนองค์กรชาวจีนแล้ว 

 

จีนยงันา่จะเข้ามาแสดงจดุยืนถึงบทบาทของจีนทีHมีตอ่อาเซียนและประเทศไทย โดยเฉพาะหลงัจากทีHจีนกําลงัอยู่ช่วงถ่ายโอน
อํานาจ โดยมีการแต่งตั Dงรองประธานาธิบดีสี จิ Dนผิง เป็นประธานาธิบดี ต่อจากหู จิHนเทา และให้นายหลีH เค่อเฉียง เข้ารับ
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากเหวิน เจียเป่า ดงันั Dนจีนจึงน่าจะเข้ามายืนยนัว่า ยงัคงให้ความสําคญัต่อไทยและอาเซียนอยู่
เช่นเดิม รวมทั Dงนา่จะมีขา่วดี ความคืบหน้าเกีHยวกบัโครงการสนบัสนนุการลงทนุโครงสร้างพื Dนฐานต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสงู
จากจีน ลาว ไทย  หรือโครงการสนบัสนุนเงินกองทุนต่างๆ เข้ามาด้วย นอกจากนี Dฝ่ายไทยเองจะใช้โอกาสนี Dให้ผู้ นําทั Dงไทย 
และจีนเจรจาซื Dอขายข้าวรัฐตอ่รัฐ(จีทจีู)ตอ่กนั เพราะลา่สดุเมืHอ 2 สปัดาห์ทีHผ่านมา ครม. เพิHงเห็นชอบให้ไทยมีการลงนามเอ็ม
โอยู เพืHอขายข้าวให้รัฐบาลจีนอีก 5 ล้านตนัต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปีอีกด้วย เพืHอเป็นการช่วยระบายข้าวสารในสต๊อกของ
รัฐบาลทีHเหลือจํานวนมากออกไป ซึHงจะเป็นการสร้างความเชืHอมัHนของ 2 ฝ่าย และความเชืHอมัHนต่อตลาดข้าวโลกในอนาคต 
ตลอดจนสร้างความมัHนคงให้กบัรัฐบาล 

 

ดงันั Dนการเดินทางมาเยือนไทยของ 2 ผู้ นําประเทศมหาอํานาจจีนและสหรัฐครั Dงนี D จึงเหมือนกบัว่าเป็น 2 การเดินทางทีHมีวาระ
เป้าหมายเดียวกัน คือการทําให้ไทยเป็นฐานทีHมัHนทางเศรษฐกิจของอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ไทยเองจะเนื Dอหอม แต่ก็ถือ 
เป็นการบ้านของรัฐบาลต้องรับมือให้ดี โดยเฉพาะจะบริหารจัดการเพืHอสร้างประโยชน์ให้กับคนส่วนรวมของประเทศ  
ซึHงไมใ่ช่เรืHองง่ายเลย เพราะจะเอียงไปทางไหนก็ดไูมด่ีกบัไทยนกั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
รูปแบบการค้าและการขนส่งสินค้าและบริการที�กาํลังเปลี�ยนแปลงไป 

 
ผลการประเมินข้อเท็จจริงในปัจจุบันจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจชั Dนนําของไทยสามารถสรุปได้ถึงแนวโน้ม 

การเปลีHยนแปลงของรูปแบบการแข่งขนัของไทยทีHกําลงัเกิดขึ Dน (Shifts in Competition Landscape) หลายประการ โดยสรุป 
ภายใต้สภาวะการแข่งขนัแบบใหม่ซึHงมีตลาดและกระบวนการผลิตกระจายออกไปยงัหลายพื DนทีHเช่นนี D  ปัจจยัความสําเร็จ 
จะขึ Dนอยู่กับประสิทธิภาพของบริการนําส่งสินค้า (Delivery Services) เพืHอเชืHอมโยงการผลิตและการจัดซื Dอจัดหาวตัถุดิบ 
ให้สามารถผลิตสินค้าและบริการให้ถึงมือลกูค้าได้อย่างตรงความต้องการ รวดเร็ว และถกูทีHสดุ ระดบัการแข่งขนัจะขยบัขึ Dน 
เป็นการแขง่ขนัระหวา่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ซึHงถ้าต้องการสร้างข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage) 



 

ผู้ประกอบการไทยจําเป็นจะต้องหาทางเข้าถึงตลาดและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพืHอทีHจะสามารถเข้าไปควบคมุช่องทางการค้า
และการกระจายสนิค้าอยา่งครบวงจรได้สาํเร็จ 

 
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงต่อไปจึงควรเน้นการต่อยอดและใช้

ประโยชน์จากองค์ประกอบพื DนฐานทีHได้รับการพัฒนาในช่วงทีHผ่านมา เพืHอสนับสนุนให้เกิดการดําเนินธุรกิจเชิงรุกของ
ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเป้าหมายให้ธุรกิจไทยสามารถเข้าไปคุมเส้นทางการตลาดและการค้าในแต่ละประเทศ และ
กลายเป็นส่วนหนึHงของ Regional Supply Chain ได้สําเร็จ ซึHงจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัแวดล้อมทีHเอื Dอต่อการเริHมต้นธุรกิจ 
หรือลดความเสีHยงของผู้ประกอบการไทยในการออกไปแข่งขันในตลาดภูมิภาคและการปรับ ตัวของทุกภาคส่วน ดังนั Dน  
เพืHอสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้ภาวะแวดล้อมใหม่นี D แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
และการปรับตวัของผู้ประกอบการไทยควรอยูบ่นหลกัการพื Dนฐาน ดงันี D 

• ยกระดบัผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิตสินค้า(Mere Producers) สูน่กัธุรกิจ 
(Businessmen) ซึHงมีความรู้เรืHองลกูค้า ตลาด และอืHนๆ มีความเป็นสากลและมืออาชีพ ซึHงจําเป็นต้องปรับทั Dงในแง่
ของทศันคติ ทกัษะ องค์ความรู้และความเข้าใจในกลุ่มลกูค้าอย่างแท้จริง รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทนุสนบัสนนุตา่งๆ 

• ส่งเสริมให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสการเข้าไปควบคุมช่องทางการค้าในตลาดคู่ค้าทีHสําคญัด้วย
มาตรการสง่เสริมทางภาษี สทิธิประโยชน์ หรือลกัษณะการบกุตลาดทีHเหมาะสมกบับริบทในแตล่ะประเทศ 

• สร้างพนัธมติรธุรกิจอยา่งใกล้ชิดระหวา่งผู้ประกอบการในภาคการผลติ และ LSPs เพืHอเสริมกําลงัในการรุกไปด้วยกนั 

ในเวทีสาํหรับภมูิภาคอาเซยีน (AEC) มีนกัวิชาการได้แนะนําหลกัการงา่ยๆไว้วา่ 

1. Identification =   รู้จกัตวัเอง 

2. Awareness =   รู้จกัอาเซียน 

3. Mindset  =   ปรับเปลีHยนวิธีคิด 

4. Competitiveness =   เพิHมขีดความสามารถในการแขง่ขนั 

5. Utilization  =   ฉลาดในการใช้ประโยชน์จากประสทิธิภาพทีHสงูขึ Dน 

 

ซึHงหลักการทีHกล่าวมานี Dน่าจะเป็นแนวทางเดียวกับทีHท่าเรือประจวบนํามาใช้พิจารณาในการกล่าวสู่การเป็นท่าเรือ
มาตรฐานสากลตอ่ไปได้เช่นกนั 

 
 

 



 

ผลการดาํเนินงาน 
โครงสร้างรายได้  
 
โครงสร้างรายได้ของ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั แบง่ออกเป็นสองสว่นหลกั ประกอบด้วย 

1. รายได้ทีHมาจากเจ้าของเรือและเอเยนต์เรือ ประกอบด้วย ค่าบริการใช้ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth 
hire)  ค่าบริการเรือลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้า (General cargo wharfage) ค่านําร่อง 
(Berth Master/ Pilotage) รวมทั Dงรายได้อืHนๆ เช่น คา่ทําความสะอาดทา่ 

2. รายได้ทีHได้จากผู้ ส่งออกและผู้ นําเข้าสินค้า ประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งสินค้าขึ Dนลงเรือ เคลืHอนย้ายไปยัง
โรงพกัสินค้า และ/ หรือเคลืHอนย้ายสินค้าถึงประตนูอกท่าเรือ (Wharf handling charges) และรายได้อืHนๆ 
 เช่น คา่ธรรมเนียมรถบรรทกุผา่นทา่ (Trailer admission fee) ค่าชัHงนํ Dาหนกัรถ และรายได้อืHนๆ มาจากรายได้
จากคลงัสินค้า (Cargo storage) รายได้จากค่าเช่าอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Equipment service) เช่น ปั DนจัHน 
รวมทั Dงรายได้อืHนๆ 

 

 สําหรับรายได้รวมในปี 2555 ทีHผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมทั Dงสิ Dน 375.52 ล้านบาท โดยเป็นส่วนทีHมาจากการ
ดําเนินงานและการให้บริการจํานวน 372.37 ล้านบาท และรายได้อืHนๆ จํานวน 3.15 ล้านบาท        

 

                                                                                                                                          หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทรายได้ จาํนวนเงนิ สัดส่วนรายได้ 

รายได้นําเข้า /  สง่ออก จากตวัแทนเรือ 102.28 27.23% 

ราได้นําเข้าจากผู้ นําเข้า 255.20 67.96% 

รายได้สง่ออกจากผู้สง่ออก  2.39 0.64% 

รายได้อืHนๆ จากคา่บริการทา่ 10.10 2.70% 

รายได้จากคลงัสนิค้า 2.40 0.64 

รายได้อืHนๆ 3.15 0.83% 

 375.52 100.00% 

 

 

 



 

ปริมาณสินค้าผ่านท่า   

ปริมาณสินค้าทีHผ่านท่าเรือประจวบ ในปี 2555 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 3.49 ล้านตนั เพิHมขึ Dนจากปี 2554  
ทีHมีปริมาณสินค้าผ่านท่าประมาณ 2.68 ล้านตัน คิดเป็นอัตราเพิHมขึ Dนร้อยละ 30 โดยปริมาณสินค้าทีHผ่านท่าทั Dงหมด 
ประกอบด้วย สินค้านําเข้าจํานวนประมาณ 2.55 ล้านตัน สินค้าส่งออก 0.09 ล้านตนั และสินค้าขนส่งภายในประเทศ  
จํานวน 0.85 ล้านตนั จากสถิติดงักลา่วจะเห็นได้วา่ ปริมาณสินค้านําเข้าเพิHมขึ DนในปริมาณทีHน่าพอใจ คือเพิHมขึ Dนร้อยละ 23  
ส่วนสินค้าส่งออกมีปริมาณเพิHมขึ Dนมากกว่าถึงร้อยละ 80  ซึHงสะท้อนให้เห็นถึงสถาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีทีHผ่านมา  
และอตุสาหกรรมเหลก็ในตลาดตา่งประเทศได้เป็นอยา่งด ี
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ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า 

ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าโดย Shore Crane โดยมีทิศทางทีHเพิHมขึ DนจากเริHมต้น Operate เมืHอเดือนมิถนุายน 
2555   โดยเฉลีHยการใช้ประโยชน์อยูที่Hร้อยละ 32 ทั Dงในระยะยาวจะพฒันาขึ Dนอยูที่Hระดบัร้อยละ 50 

 
 

สาํหรับสว่นของกําไร บริษัทฯ ตั Dงเป้าหมายวา่จะมีกําไรในปี 2555  จํานวน 112  ล้านบาท  และจากการดําเนินการ 
ทั Dง ในส่วนการควบคุมใช้จ่าย และเพิHมประสิทธิภาพการให้บริการทําให้บริษัทรักษาผลกําไรได้ตามเป้าหมาย 
จํานวน 153 ล้านบาท  
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ด้านสดัสว่นของรายได้นอกเครือ ซึHงเป็นเป้าหมายทีHบริษัทตั Dงเป้าทีHจะเพิHมสดัสว่นดงักลา่วนี Dในทกุปี เพืHอเป็นการลด
การพึHงพิงบริษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริการอืHนๆ อย่างไรก็ตามในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการ
นอกเครือมลูคา่รวม 18.64 ล้านบาท เพิHมขึ Dนจาก 1.98 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นอตัราเพิHมร้อยละ 12 



 

รายได้จากกิจกรรมนอกเครือปี 2555 

 

 

อย่างไรก็ตามแม้อตัราการเพิHมของรายได้จากกิจการนอกเครือจะเพิHมขึ Dน  แต่เมืHอเทียบกับรายได้จากการบริการ 
การขนถ่ายสนิค้าของเครือ นบัวา่ยงัมีมลูคา่น้อยมาก ซึHงยงัเป็นเป้าหมายทีHจะต้องดําเนินการให้เพิHมขึ Dนในปีถดัๆ ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เป้าหมายและแผนงานธุรกิจในปี 2556-2558 

 

ในปี 2555 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้พยายามเพิHมประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะกบัลกูค้าใหม่ ๆ 
นอกเครือสหวิริยา เพืHอเป็นการสร้างฐานลกูค้า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัHงยืน  สําหรับในปี 2556 - 2558 บริษัทฯ ได้มีการ
กําหนดเป้าหมายทีHท้าทายยิHงขึ Dน โดยบริษัทฯ มีการตั Dง Goals Targets  ให้สอดคร้องกบัแผนธุรกิจของบริษทฯ  โดยเฉพาะ 
การเพิHมการให้บริการขนถ่าย เพืHอสร้างรายได้จากกลุ่มลกูค้านอกเครือสหวิริยาให้เพิHมมากยิHงขึ Dนกว่าปี 2555 อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายทีHสาํคญัของบริษัท ในปี 2556 - 2558 ดงันี D 

 

1. บริษัทฯ มีเป้าปริมาณสินค้าผ่านท่า เพืHอมุ่งมัHนในการทีHจะเป็นท่าเรือมาตรฐานสากลในฝัH งอ่าวไทย  
โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการทีHจะเพิHมการให้บริการสนิค้าหลากหลายชนิด อยา่งครบวงจร  

 

   ปริมาณสินค้าผ่านท่า ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

Bulk  Liquid ( ตนั / ปี ) 90,00 100,500 120,000 

Bulk  ( ตนั / ปี ) 4,640,457 5,172,375 5,528,127 

Break - Bulk ( ตนั / ปี ) 12,000 72,000 145,000 

Container ( ตู้  / ปี ) 560 1,920 5,040 

บริมาณสินค้าฝากและกระจาย    

Break – Bulk ( ตนั/ปี ) 12,000 72,000 264,000 

Bulk  Liquid ( ตนั / ปี ) 11,500 90,450 108,000 

Bulk  ( ตนั / ปี ) 6,000 6,500 7,500 

Container ( ตู้  / ปี ) 520 1,800 4,560 

 

 

 

 

 



 

2. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างกําไรสทุธิเป็นมลูคา่ 195.07 ล้านบาท เพิHมขึ Dนจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. บริษัทมีเป้าหมายสร้างรายได้นอกเครือสหวิริยาเป็นมลูค่า 26 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท  ในปี 
2556  , ปี 2557 และ ปี 2558  เพิHมขึ Dนประมาณ ร้อยละ 44  ร้อยละ 64  และ 145     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการสูม่าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง
พื Dนฐานตา่ง เช่น  

- เพิHมระบบศนูย์ควบคมุท่าเรือแบบครบครัน เพิHมการติดตั Dงระบบ CCTV , AIS  และ IT  Operation 
control   

- เพิHม Weighting  Bridge  1  สถานี Capacity 100 tons 

- เปลีHยน Fenders  & Bollard ทีHทา่เรือ A & B  

282.42

109.39

375.52

146.37

481.35

195.07
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- ซอ่มทา่เทียบเรือ A, B, C และ D  ให้ใช้งานได้อยา่งปลอดภยั 

- ดําเนินการขดุลอกร่องนํ Dา ให้มีความลกึตามประกาศของกรมเจ้าทา่ทีHออกใบอนญุาตให้ 

- ศกึษาเตรียมการ  เพืHอลดผลกระทบจากคลืHน Swell 

- พฒันาประสทิธิภาพการขนถ่ายสนิค้าด้วยเครืHองมือและอปุกรณ์ใหม ่ ๆ เช่น การใช้ประสทิธิภาพ 
ของเครน ใหมใ่นการขนถ่ายสนิค้าเป็นต้น 

- เพิHมกิจกรรมด้านชมุชนและสงัคม สิHงแวดล้อม  สร้างความพงึพอใจให้กบักลุม่เป้าหมาย และ สร้าง
รายได้และสง่เสริมสนิค้าชมุชน  

 

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

      สาํนกังานสอบบญัชี :   บริษัท สอบบญัชีเคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดัชั Dน 50-51 เอ็นไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ 

       กรุงเทพมหานคร    โทรศพัท์ 02-677-2000 

      ผู้สอบบญัชี   :   สรีุย์รัตน์   ทองอรุณแสง         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทีH 4409   

   

   โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 

     กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                           ทีHมา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ผู้ลงทุน เปอร์เซ็นต์ 

บริษัท  สหวิริยา สตีลอินดสัตรี  จํากดั (มหาชน) 51.00 % 

บริษัท  กลุม่ขนสง่สหวิริยา  จํากดั 48.99 % 

อืHน ๆ  0.01 % 

รวม  (ข้อมลู ณ วนัทีH 31 ธนัวาคม  2555) 100 % 

 

 



 

โครงสร้างการจัดการและการกาํกับดแูลกจิการ 

            คณะกรรมการบริษัท 

1.  นายทวีศกัดิV           เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2.  นายกมล               จนัทิมา  กรรมการบริษัท 

3.  นายทรงศกัดิV         แพเจริญ  กรรมการบริษัท 

4.  นายปิยะ               วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท      

5.  นายสมชาย          สกลุสรุรัตน์ กรรมการบริษัท 

6.  นายวิน                 วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร 

7.  นายกิตติศกัดิV       มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

8.  นายถาวร             คณานบั  กรรมการบริษัท , กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

9. นายมนตรี             สภุาพร  ทีHปรึกษาบริษัท 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท                        นายสรุศกัดิV   งามสทิธิพงศา 
 

กรรมการที�มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการซึHงมีอํานาจลงลายมือชืHอแทนบริษัท คือ  นายทวีศกัดิV  เสนาณรงค์ หรือ นายกมล  จนัทิมา หรือ นายปิยะ    

วิริยประไพกิจ   หรือ  นายวิน   วิริยประไพกิจ   หรือ นายกิตติศกัดิV    มาพะเนาว์   หรือ นายถาวร   คณานบั  กรรมการสองใน

หกคนนี DลงลายมือชืHอร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าทีHจดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของทีHประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึHงหรือหลายคนหรือบคุคลอืHนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึHงแทนคณะกรรมการ 

ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการหรือมอบอํานาจให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามทีHคณะกรรมการเห็นสมควร และ

ภายในระยะเวลาทีHกรรมการเห็นสมควร  คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีHยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั Dนๆ ได้  

 

 



 

คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี D 

1. นายวิน     วิริยประไพกิจ  กรรมการบริหาร 

2. นายกิตติศกัดิV   มาพะเนาว์  กรรมการบริหาร 

3. นายถาวร    คณานบั   กรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร   

1. ศกึษา วิเคราะห์ เพืHอเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิเกีHยวกบันโยบาย กลยทุธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรืองบประมาณการลงทนุ ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการ
ดําเนินการในธุรกิจใหมห่รือร่วมทนุ 

2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานทีHได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั Dงการติดตาม

และวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน  เพืHอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

3. อํานาจตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตาม และ/หรือ จํากดัขอบเขตโดยแผนภมูิการอนมุตัิภายใต้

อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ทีHอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดําเนินการเรืHองอืHนใดตามทีHคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย            

 

คณะผู้บริหาร      จํานวน  7 ทา่น ดงันี D 

1. นายถาวร  คณานบั                    กรรมการผู้จดัการ 

2. นายมานพ  เหลอืงไพโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

3. นางสาวประภา วรวตุม์   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

4. นายชวินทร์  ทิพย์สทิธิV   ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

5. นายสริุนทร์  สายสนิ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

6. นางสาวปภาดา ธนบวรบณัฑิตย์  ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื Dอ 

7. นายชนยธุ  นิลพานิช   ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ 

       



 

สร้างกิจกรรมเพื� อชุมชน  CSR 

สําหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใหญ่ทีHสดุ ซึHงเป็นปัจจัยภายนอกทีHสําคัญและมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจของ
องค์กรอย่างกว้างขวางในทุกโอกาส ได้แก่ ประชาชน ท้องถิHน สงัคม ทั Dงระดบัท้องถิHนและสว่นกลาง รวมทั Dงสภาวะแวดล้อม 
ดงันั Dนทางบริษัทได้เล็งเห็นความสําคญัและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุม่นี Dเป็นอย่างมาก โดยมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการ
แก้ปัญหา พัฒนาและการป้องกัน  ประชาชน ท้องถิHน สงัคม และสิHงแวดล้อม ทั Dงในเชิงองค์บุคคล องค์วัตถุ และสิHงทีHเป็น
นามธรรม เพืHอคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตมนุษย์ สมัพันธภาพการอยู่ร่วมกัน มีความสมัพันธ์อันดี สมดุล และการพัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพและยัHงยืน โดยบริษัทได้มุ่งมัHน ดําเนินการอย่างเป็นระบบ ตามวิถีธุรกิจทีHดําเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ  
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ยตุิธรรม โปร่งใส ด้วยความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็นมิตรกับสิHงแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ   

เพืHอให้บรรลเุป้าหมายเกีHยวกับคณุภาพชีวิต วิถีชีวิตมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน ความสมัพนัธ์อนัดี รวมทั Dงการพฒันา 
ทีHยัHงยืน สมดลุ และการพฒันาทีHยัHงยืน ในแง่การป้องกนัและแก้ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดําเนินการ
อยา่งเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008  ระบบบริหารสิHงแวดล้อม ISO 14001: 2004    
ระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือสากล 
ISPS รวมทั Dง มีแผนทีHจะศึกษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภยั “ห่วงโซ่อปุทาน” (Supply chain security 
management systems) ISO 28000:2007 มาประยกุต์ใช้ด้วย  

บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด ให้ความสําคญัต่อการกํากับดูแลกิจการทีHดี การดูแลพนกังานและสิทธิมนุษยชน  
การดูแลสิHงแวดล้อม และความปลอดภยั การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  รวมถึงการพฒันาชุมชน และสิHงแวดล้อม 
เพืHอการพฒันาทีHยัHงยืน ตลอดจนให้ความสาํคญักบัผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม จดักิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ทีHจดัทําโดยบริษัทฯ 
ภายใต้โครงการ “ปฏิทินความสนกุ มอบความสขุให้ดวงตา”   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สําหรับการพัฒนาด้านอืHนๆ บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริมด้านภูมิ ปัญญา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ความเชืHอ รวมทั Dงศิลปะในท้องถิHน ทั Dงนี Dกิจกรรมด้านต่างๆข้างต้นจะช่วยสร้าง รักษาและสง่เสริม
ความสมัพนัธ์อนัดี  ความเข้าใจอนัดี ความสามคัคี และการอยู่ร่วมกนัอย่างเอื Dออารีย์ ซึHงเป็นทศันคติ นํ Dาใจ และลกัษณะนิสยั 
ทีHดีของคนไทย ผ่านกิจกรรมท่าเรือชุ่มฉํHา เล่นนํ Dาสงกรานต์ หวัใจเบิกบาน ร่วมสืบสานวฒันธรรมไทย และกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา 



 

 

 

 

 

 

 

ทั Dงนี D เพืHอการดําเนินกิจกรรมเกีHยวกับประชาชน ท้องถิHน และสังคมประสบความสําเร็จ ทางบริษัทฯ ได้เริHม
ดําเนินการจากภายในสู่ภายนอก โดยเฉพาะการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในฐานะ “ทรัพยากรทุนมนุษย์” 
(Human Capital) สร้างทีมงานเพืHอการทํางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้างทัศนคติทีHด ี
ในการทํางาน สร้างนวัตกรรมและความคิดริเริHมโดยการบริหารอย่างมืออาชีพสร้างสรรภาวะแวดล้อมในการทํางานทีHด ี
รวมทั Dงการพฒันาคนอยา่งเต็มความสามารถ  

 

 

 

 

 ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ โดยได้จัดหน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
เพืHอสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้องถิHน และสงัคมในพื DนทีH ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ สนบัสนุนเงินโครงการ 
สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม ระยะทีH 1 ซั Dงกอ  , กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความสะอาดพื DนทีHโดยรอบบริษัทฯ  , 
กิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา  , โครงการปฏิทินความสนกุ  มอบความสขุให้ดวงตา  , โครงการปลกูป่าชายเลนคืนสูส่งัคม ปลกูคืน
ให้ชุมชนทีHยัHงยืน ,  โครงการรักษ์ปะการัง สร้างบ้านปลา ฟืDนคืนชีวิตทะเลไทย  และบริจาคสิHงของอปุกรณ์การเรียน อปุกรณ์
กีฬา ให้นกัเรียนโครงการสว่นพระองค์ฯ อําเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม ่กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสนบัสนนุหน่วยงาน 
ภาคราชการต่างๆ เป็นต้น  อีกทั DงยังมีการสืHอสารและประชาสัมพันธ์ ทั Dงภายในและนอกองค์กร ในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สมํHาเสมอ  ซึHงได้รับผลตอบรับทีHดีจากพนกังานทีHเข้าร่วมกิจกรรม และผู้มีสว่นได้เสยีรอบพื DนทีH  

 

 

 

 

 
  



 

 นอกจากนี D ตลอดปี 2555  ทีHผ่านมา  บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสและต้อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 1,960 คน  
เข้ามาเยีHยมชมท่าเรือประจวบ  ซึHงประกอบด้วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลกูค้า และ 
บริษัทในเครือธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นกัเรียน ประชาชนในพื DนทีHและนอกพื DนทีH บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ามา
เยีHยมชม ศกึษาดกูารปฏิบตัิงานจริง  เพืHอให้เข้าใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ได้ดียิHงขึ Dน 

กิจกรรมเพื�อสังคมปี 2555 

ลาํดับ โครงการ 
กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

งบประมาณที�
ใช้ 

1 
โครงการ “ปฏิทินความสนุก  มอบ

ความสุขให้ดวงตา” 
22 

พนักงาน 
(กรุงเทพฯ) 

17,928.00 

2 
โครงการ  “ท่าเรือชุ่มฉํ�า เล่นนํ dา
สงกรานต์ หวัใจเบกิบาน ร่วมสืบ

สานวัฒนธรรมไทย” 
49 

พนักงาน (บาง
สะพาน/กรุงเทพฯ/
จนท.Gottwald) 

22,717.00 

3 
โครงการ “ปลกูป่าชายเลนคืนสู่
สังคม ปลกูคนืให้ชุมชนที�ยั�งยนื” 

22 
พนักงาน 
(กรุงเทพฯ) 

34,294.50 

4 โครงการ “แห่เทียนพรรษา” 25 
พนักงาน (บาง

สะพาน/ประชาชน) 
17,410.00 

5 
สนับสนุนเงนิโครงการ “สร้างบ้าน
ปลาด้วยปะการังเทียม ระยะที� 1 

ซั dงกอ 
10 

พนักงาน (บาง
สะพาน/ประชาชน) 

4,250.00 

6 กิจกรรม Big Cleaning Day 2012 75 
พนักงาน (บาง

สะพาน/กรุงเทพฯ/
จนท.พิราบ/ไลน์) 

12,117.50 

7 
โครงการ “รักษ์ปะการัง สร้างบ้าน

ปลา ฟืdนคนืชวีิตทะเลไทย” 
30 

พนักงาน 
(กรุงเทพฯ) 

42,410.00 

8 

บริจาคสิ�งของอุปกรณ์การเรียน 
อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนโครงการ

ส่วนพระองค์ฯ  
อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 

10 
พนักงาน 
(กรุงเทพฯ) 

10,000.00 

  รวม 243   161,127.00 
 

พนกังาน 243 คน / กิจกรรม  เสยีสละ 1,944 ชัHวโมง ครู , นกัเรียน, ชาวบ้าน และประชาชนกวา่ 235 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 



 

รายงานทางการเงนิ 

บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด                                                                            หนว่ย : ล้านบาท                                         

งบกําไร ( ขาดทนุ ) ปี 2555 % ปี 2554 % เพิ�ม (ลด) % เพิ�ม ( ลด )

รายได้รวม 375.52 100.00    282.42 100.00     93.10 32.97            

     รายได้จากค่าบริการ 372.37 99.16      279.88 99.10       92.49 33.05              

     รายได้อืHนๆ 3.14 0.84        2.54 0.90         0.60 23.62              

        ต้นทนุค่าบริการ 143.5 38.21      117.76 41.70       25.74 21.86              

            กําไรขั dนต้น 228.87 60.95      162.12 57.40       66.75 41.17              

       คชจ.ในการขายและบริหาร 48.25 12.85      39.79 14.09       8.46 21.26              

           ต้นทุนทางการเงิน 22.86 6.09        15.47 5.48         7.39 47.77              

           ภาษีนิติบุคคล (5.99) 1.60-        -5.99

        กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ 154.92 41.25      109.39 38.73       45.53 41.62            

 

 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 รายได้รวมเพิHมขึ Dน  93.10  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิHมขึ Dน

ร้อยละ 33  โดยรายได้หลกัมาจากค่าบริการขนถ่ายสินค้าเท่ากับ 372.37 ล้านบาท  เพิHมขึ Dนจากปีก่อน  92.49 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นเพิHมขึ Dนร้อยละ 33 เนืHองจากภาวะเศรษฐกิจเริHมฟืDนจากทีHชะลอตวัจากภยัพิบัติเมืHอปี 2554 อีกทั Dงการกระตุ้น

เศรษฐกิจจากภาครัฐบาล ทําให้เริHมมกีารนําเข้าและสง่ออกสนิค้าในเครือเพิHมมากขึ Dน 

ต้นทนุคา่บริการในปี 2555 เทา่กบั 143.50 ล้านบาท  เพิHมขึ Dนจากปีก่อน  25.74 ล้านบาท  คิดเป็นเพิHมขึ Dนร้อยละ 22   

เมืHอเทียบกับรายได้รวมในปีเดียวกันมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 38.21  ซึHงตํHากว่าเมืHอปี 2554 ทีHสดัส่วนร้อยละ 41.70 อนัเนืHอง 

มาจาก Economy of scale จากการทีHบริษัทมีการให้บริการทีHเพิHมขึ Dน  ทําให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลง  อนัเนืHองจากหน่วยทีHลดลง

ของการให้บริการ   และการเพิHมขึ Dนของต้นทนุพลงังาน  สง่ผลให้กําไรขั Dนต้นในปี  2555  เท่ากบั  229  ล้านบาท  เพิHมขึ Dนจาก 

ปีก่อน 66 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 41 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั  48.25  ล้านบาท  เพิHมขึ Dน  8.46  ล้านบาท เพิHมขึ Dนจากปี2554 คิดเป็นร้อยละ  21  

แตเ่มืHอเปรียบเทียบกบัรายได้รวมมีสดัสว่นร้อยละ 12.85  ตํHากวา่ปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 14.09  สว่นต้นทนุทางการเงินเท่ากบั  

22.86 ล้านบาท เพิHมขึ Dน  7.39  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  48  เปรียบเทียบกบัรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 6  เพิHมขึ Dนจากปี 2554 

ทีHมีสดัสว่นร้อยละ 5.48  เนืHองจากมกีารจดัการเช่าซื Dอเครนหน้าทีHมลูค่า  285 ล้านบาท  และมีการชําระเงินต้นคืนตามกําหนด  

และจ่ายเงินต้นเพิHมจากสว่นเกิน EBITDA บางสว่น 



 

ทําให้ในปี 2555  บริษัทฯ มีผลกําไรเทา่กบั 154.92  ล้านบาท  เพิHมขึ Dนจากปี  2554  เท่ากบั  45.53  ล้านบาท 

 คิดเป็นร้อยละ  41.63  เนืHองจากการทีHปริมาณสนิค้า และรายได้ทีHเพิHมขึ Dน  จึงสง่ผลตอ่การเพิHมขึ Dนของกําไรโดยตรง  โดยเฉพาะ

รายได้ทีHมาจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ ซึHงมีปริมาณเพิHมขึ Dนจาก  2.68  ล้านตนั เป็น  3.49 ล้านตนั คิดเป็นเพิHมขึ Dนร้อยละ  30 

ในสว่นของรายได้นอกเครือนั Dน ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากลกูค้านอกเครือมีมลูค่ารวม 18.64 ล้านบาท เพิHมขึ Dน

จาก 16.66 ล้านบาท ในปี 2554 เป็นการเพิHมขึ Dนของลกูค้านอกเครือในกลุม่นํ Dามนัปาล์มสง่ออกเป็นหลกั 

งบดุล ปี 2555 ปี 2554 เพิ�ม ( ลด ) % เพิ�ม ( ลด )

สินทรัพย์รวม 2,206.14 1,972.47 233.67 11.85

หนี dสินรวม 332.40 203.62 128.78 63.25

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,873.73 1,768.84 104.89 5.93

 

 

ฐานะการเงิน 

1) สนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2555 เท่ากบั  2,206.14 ล้านบาท เพิHมจากปีก่อน 233.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 
การเปลีHยนแปลงสว่นใหญ่เนืHองมาจากการลงทนุเพิHมในโครงการ PPC Shore Crane 

2) หนี Dสนิ 

หนี Dสิน ในปี 2555 เพิHมขึ Dนจากปี 2554 จํานวน 128.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ซึHงเป็นการเพิHมขึ Dนของโครงการ
เครนหน้าทา่ PPC Shore Crane 

3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สว่นผู้ ถือหุ้นเท่ากบั  1,873.73  ล้านบาท  เพิHมขึ Dน  104.89  ล้านบาท  จาก  1,768.84 ล้านบาท ในปี 2554  โดยมี
การเปลีHยนแปลงทีHสําคญั คือ   ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง  30.01 ล้านบาท   สํารองตามกฎหมายเพิHมขึ Dน  5.47  
ล้านบาท  และ กําไรสะสมทีHยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิHมขึ Dน  129.43 ล้านบาท 



 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.88 0.55 0.79
อตัราส่วนหนี Dสินตอ่สว่นผู้ถือหุ้น 0.19 0.12 0.18
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 0.10 0.06 0.08
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.09 0.06 0.07
อตัรากําไรสุทธิ 0.48 0.38 0.41

 

 

4) สภาพคลอ่ง 

บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio)  เทา่กบั  0.79 เทา่  เพิHมขึ Dน 0.24 เทา่  ในปี 2555 เนืHองจากบริษัทฯ 
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิHมขึ Dน เช่น ลกูหนี Dการค้า  ส่วนเงินสดลดลง จากการชําระเงินต้นแก่เจ้าหนี DธนาคารทีHมีกําหนดชําระ
ภายใน  1 ปี รวมกบัชําระเงินต้นเพิHมเติมจากสว่นเกิน EBITDA เป็นต้น   สว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ  ในปี 2555  
มกีารลงทนุในเครืHองจกัร อปุกร์  63.90  ล้านบาท  สว่นกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 456.94  ล้านบาท  
เพิHมขึ Dนจากปีก่อน 258.8 ล้านบาท เนืHองจากลงทนุโครงการ PPC Shore Crane   

อตัราสว่นหนี Dสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.18 เท่า ในปี 2555 ลดลงจาก  0.12 ในปี 2553  เนืHองมาจากหนี Dสิน 
รวมเพิHมขึ Dน   128.78 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  63  สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิHมขึ Dน 104.89 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6 

อตัราสว่นตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.08 เท่า เพิHมขึ Dนจาก 0.06 เท่า ในปี 2554 เนืHองจากกําไรเพิHมขึ Dน ส่วนอตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  เทา่กบัร้อยละ 7 เพิHมขึ Dนจากปี 2554 ทีHร้อยละ 

ด้านอตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร  เพิHมขึ Dนในปี  2555 เมืHอเปรียบเทียบกับปี 2554 โดยมีรายได้ 
จากสนิค้าผา่นทา่เพิHมขึ Dนถึงร้อยละ 33  ทําให้อตัรากําไรสทุธิเพิHมขึ Dนเทา่กบัร้อยละ 42 ในปี 2555  

5) แหลง่ทีHมาของเงินทนุ 

แหลง่เงินทุนของบริษัทฯ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการดําเนินงาน  และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน   ซึHงเตรียม 
ไว้สําหรับโครงการจัดซื Dอเครน  สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยทนุทีHเรียกชําระแล้ว  400 ล้านบาท และกําไรสะสม 
1,161ล้านบาท 

สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2555 ดีขึ Dนจากปีก่อนค่อนข้างมาก  อนัสืบเนืHองเหตปัุจจยัต่าง ๆ หลายปัจจยั
ด้วยกัน   ส่วนทีHส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ มากทีHสุด คือ รายได้จากค่าบริการท่าจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ  
คือ SSI ซึHงมีการขายทีHเพิHมขึ Dน  อีกทั Dงปัจจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลหลงัการเกิดวิกฤตินํ Dาท่วมใหญ่เมืHอปลาย 
ปี 2554  เช่น โครงการรถคันแรก ทําให้กลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึHงเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ SSI  เพิHมการผลิตอย่างต่อเนืHอง  
ซึHงมีผลโดยตรงต่อยอดขายสินค้ากลุ่มเหล็ก จึงทําให้การนําเข้าและส่งออก และการใช้เหล็กในประเทศของกลุ่มลกูค้าหลกั 
ของบริษัทฯ เพิHมขึ Dน 



 

ในสว่นของสนิค้านอกเครือนั Dน ถึงแม้ปริมาณยงัน้อยแตม่ีผลประกอบการทีHนา่พอใจ โดยมีการเพิHมฐานของกลุม่ลกูค้า 
เช่น การเพิHมขึ Dนของกลุม่นํ Dามนัปาล์ม  และ ประเภทของการบริการ เช่น การเพิHมบริการขนถ่านตู้คอนเทนเนอร์  การเชืHอมโยง
การขนสง่กบักลุม่เรือลาํเลยีง  ซึHงบางบริการยงัไมย่ัHงยืนแตก็่มีแนวโน้มทีHดีในอนาคต 

ในสว่นการลงทนุนั Dน บริษัทฯ ก็ไม่ได้หยดุนิHง บริษัทฯ มีการลงทนุในโครงการ PPC Shore Crane Project ซึHงเป็น 
การลงทนุในการจัดซื Dอเครนขนาดยก 100 ตนั จํานวน 2 ตวั เพืHอรองรับการขนถ่ายสินค้าจาก SSI-UK ซึHงจะเป็นรายได้หลกั 
ของบริษัทฯ อีกสว่นหนึHง  ถึงแม้ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไม่ดีนกั บริษัทฯ ยงัรักษาผลประกอบการให้มีกําไร
โดยมีกําไรสทุธิถึง 155 ล้านบาท ยงัคงรักษาและสร้างผลประโยชน์ทีHดีให้กบักลุม่บริษัทและผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รางวัลแห่งความภาคภมูิใจ   Award for Proud 

• รางวัล ZERO ACCIDENT 5 ปี ติดต่อกัน ( ปี 2551 - 2555 ) 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

ระดับจังหวดั ปี 2553 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน       

ระดับประเทศ ปี 2554 

• รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน       

ระดับประเทศ ปี 2555 

 

          ************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28/1 อาคารประภาวิทย ช้ัน 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
6th Floor, Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand. 10500 


