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จุ ด เด่ น ทางการเงิ น Financial Highlight
ข้ อมูลจากงบการเงิน (ณ 31 ธันวาคม 2556)
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี Fสินต่อ ส่วนผู้ถื อหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ

ปี 2554
0.55
0.12
0.06
0.06
0.38

ปี 2555
0.79
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0.08
0.07
0.32
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สาส์ นจากกรรมการผู้จัดการ
Message from Managing Director

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 นี Fบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
F Fน 396 ล้ านบาท โดยสูงขึ Fนจากปี 2555 ซึ7งมีรายได้ ทงสิ
ั F Fน

375 ล้ านบาท อยูร่ ้ อยละ 6 โดยบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2556 จํานวนทังสิ
F Fน 156 ล้ านบาท สูงขึ Fนจากปี 2555 ซึง7 มีกําไร
สุทธิ 122 ล้ านบาท ร้ อยละ 28 และจากรายได้ ทงหมดที
ัF
7กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นรายได้ ที7มาจากลูกค้ านอกเครื อฯ 21.93
ล้ านบาท สูงขึ Fนจากปี 2555 ซึง7 มีรายได้ จากลูกค้ านอกเครื อฯ 18.64 ล้ านบาท อยูร่ ้ อยละ 18
สําหรับโครงการ PPC Shore Crane การขนถ่าย Slab ตังแต่
F เริ7 มดําเนินงานจนสิ Fนสุด ณ เดือน
ธันวาคม 2556 มีจํานวนขนถ่ายทังสิ
F Fน 2,772,001 ตัน ซึ7งประสิทธิภาพในการยกขนมีการพัฒนาเพิ7มขึ Fนมาเป็ นลําดับ
โดยสามารถยก Slab ออกจากเรื อได้ มากกว่า 20,000 ตันต่อวันตามเป้าหมายที7กําหนดไว้ และนอกจากนี Fทีมงานได้ มีการ
เปลี7ยนมาใช้ กระแสไฟฟ้ าเป็ นพลังงาน สําหรับ PPC Shore Crane ทดแทนการใช้ นํ Fามันดีเซล ซึ7งสามารถประหยัด
ค่าพลังงานลงได้ เป็ นจํานวนเงิน 3,115,021 บาท และสามารถลดการปล่อย Co2 ได้ 255,706 Kg Co2
ในด้ านชุมชนและสิ7งแวดล้ อม ก็เป็ นอีกส่วนหนึ7งที7บริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดย
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกิจกรรมเพื7อสังคมอยูห่ ลายกิจกรรม อาทิ สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้ างบ้ านปลาด้ วยปะการัง
เทียม ก่อสร้ างฝาย ทําโป่ งให้ ช้างกุยบุรี ร่ วมโครงการเพาะพันธุ์ปูม้าคืนสู่ท้องทะเล ส่วนการร่ วมพัฒนาชุมชน ได้ แก่
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ าโรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง สร้ างรัวF โรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง เป็ นต้ น นอกจากนันF บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัล
แห่งคุณค่าของปี 2556 โดยได้ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศ ต่อเนื7องกันเป็ นปี ที7 3
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โดยภาพรวมแล้ วในปี 2556 แม้ ว่าภายในประเทศยังมีปัญหาทางการเมือง และเศรษฐกิจในหลายๆ
ภูมิภาคของโลกยังไม่ดีนกั บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมีผลประกอบการที7น่าพอใจ ผมต้ องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า
สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมทังเพื
F 7อนๆ พนักงานทุกท่าน ที7ช่วยและสนับสนุนการทํางานของบริ ษัทฯ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ และผลกํ าไรที7เติบโตขึ Fน ผมในฐานะกรรมการผู้จัดการ จะกํากับดูแลและพัฒนาทีมงานให้
ดําเนินการไปสูเ่ ป้าหมายที7ท้าทายและสูงขึ Fนในปี ต่อๆ ไป

( นายถาวร คณานับ )
กรรมการผู้จดั การ
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แผนผั ง องค์ ก ร
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

QMR , EMR , SMR

สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ าย

สายงานบริ หารและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื Fอ
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ าย
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คณะกรรมการบริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท

2.

นายกมล จันทิมา

กรรมการ

3.

นายทรงศักดิI แพเจริญ

กรรมการ

4.

นายปิ ยะ

วิริยประไพกิจ

กรรมการ

5.

นายวิน

วิริยประไพกิจ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6.

นายกิตติศักดิI มาพะเนาว์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7.

นายถาวร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

8.

นายสมศักดิI ศิวะไพบูลย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

9.

นายชานันท์

กรรมการ

คณานับ

ดวงจินดา
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษั ท ท่า เรื อ ประจวบ จํ า กัด หรื อ มี ชื7 อ ย่อ ว่า “PPC” ก่ อ ตังF ขึนF เมื7 อ วัน ที7 4 ตุล าคม 2533 ด้ ว ยทุน
จดทะเบียน 400 ล้ านบาท สร้ างแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ
1. เพื7อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื7องของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา
2. เพื7อรองรับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าอื7นๆ ที7มีตอ่ ท่าเทียบเรื อนํ Fาลึก
PPC ได้ เปิ ดให้ บริ การเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2538 เรื7 อยมาจนปั จจุบนั ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อหลัก และ
ท่าเทียบเรื อรอง โดยสินค้ าที7ให้ บริ การบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที7เกี7ยวกับเหล็กของเครื อสหวิริยา อย่างไรก็ตาม
ที7ผา่ นมา PPC ยังให้ บริ การกับลูกค้ าอื7นๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต่างๆ อีกด้ วย เช่น นํ Fามันปาล์ม, แร่, ตู้คอนเทนเนอร์
, สินค้ าเกษตร อื7นๆ
PPC ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ ประกอบกิจการท่าเรื อพาณิชย์ นอกจากนี Fยังได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ที7ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินค้ า
ประเภทต่างๆ สําหรับการรับฝากเก็บสินค้ าอีกด้ วย
PPC เป็ นท่าเรื อนํ Fาลึก ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเลพาณิชย์และเรื อบรรทุกสินค้ าทัว7 ไป โดยมี
บริ การรับฝากเก็บสินค้ า ท่าเรื อประจวบถูกออกแบบให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของท้ องทะเล และเป็ นมิตรกับสิ7งแวดล้ อม
อยู่ห่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มี
พื Fนที7ท่าเรื อและที7ดินติดกับท่าเรื อรวมทังสิ
F Fนประมาณ 600 ไร่ อีกทังยั
F งมี เขืSอนกันคลืSน (Break Water) มีลกั ษณะ
คล้ ายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวท่าเรื อ ที7สร้ างขึ Fนจากวัสดุคอนกรี ตหล่อสําเร็ จรู ป เป็ นระยะทางทังสิ
F Fน 1,400 เมตร
โดยมีสนั เขื7อนสูง 6.5 เมตร จากระดับนํ Fาทะเลปานกลางทําหน้ าที7รับแรงปะทะของคลื7นและลม เพื7อให้ เรื อสามารถจอด
และทํางานได้ ตลอดทังปี
F ซึ7งจะช่วยให้ สามารถขนถ่ายสินค้ าได้ แม้ ในช่วงฤดูมรสุม ทําให้ มีมาตรฐานการให้ บริ การและ
ศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทังจากกลุ
F
่มอุตสาหกรรมในท้ องถิ7น และ
จังหวัดใกล้ เคียงได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ มีการขยายและพัฒนารู ปแบบของการบริ การ รวมถึงสิ7งอํานวย
ความสะดวกประเภทต่างๆ ให้ มีความหลากหลายมากขึ Fน ทังนี
F Fเพื7อให้ สอดคล้ องกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ
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ข้ อมูลทัSวไปท่ าเรือ
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาํ คัญ

4 มิถนุ ายน 2535

ดําเนินการก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสที7 1 ขนาดหน้ าท่ายาวรวม 695 เมตร

18 กุมภาพันธ์ 2537

เปิ ดดําเนินการ พร้ อมให้ บริ การเรือลําแรก ชื7อ M.V. SUNKO HEART

24 กุมภาพันธ์ 2537

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

2 กรกฎาคม 2546

เริ7 มก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสที7 2 ขนาดความยาวหน้ าท่ารวม 892 เมตร

15 กันยายน 2549

เปิ ดดําเนินการท่าเรื อ เฟสที7 2

8 พฤศจิกายน 2549

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ

14 ธันวาคม 2554

เซ็นต์สญ
ั ญาซื Fอ-ขายเครน Gottwald

15 มีนาคม 2555

M.V. BBC TAXAS เรื อบรรทุกเครน Gottwald

30 พฤษภาคม 2555
16 มิถนุ ายน 2555
30 มิถนุ ายน 2555

ทําพิธีเปิ ดการใช้ งาน Gottwald Crane
M.V. BLUE FIN เรื อบรรทุก SLAB ลําแรกจาก SSI UK ซึง7 ใช้ Gottwald
Crane ในการยกสินค้ า
M.V. SHI DAI 20 เรื อที7มีความยาวที7สดุ 254 LOA. เข้ าเทียบท่า

8
ทีSตงั \
สํานักงานกรุงเทพ

เลขที7 28/1 อาคารประภาวิ ท ย์ ชั นF 6 ถนนสุร ศัก ดิ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057

สํานักงานบางสะพาน (ท่าเรื อ)

เลขที7 62 อาคารท่าเรื อประจวบ ชันF 2 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทรศัพท์ (032) 693101 - 17 โทรศัพท์ (สายตรง) (032) 693125
โทรสาร (032) 693123
http://www.ppc.co.th

เว็ปไซต์

การบริหารท่ าเรือ
บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า ระบบมาตรฐานสากลมาดํ า เนิ น การบริ ห ารท่ า เรื อ เพื7 อ ให้ มั7 น ใจว่ า ได้ ให้ บริ ก ารตาม
มาตรฐานสากล และได้ รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหว่างประเทศ “ประมวลข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษา
ความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีกทังได้
F มีการพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื7อง
นับว่าเป็ น “ท่ าเรื อพาณิชย์ เอกชนแห่ งแรกและแห่ งเดียว” ที7ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ สโลแกน
“มุ่งเน้ นความปลอดภัย ใส่ ใจสิSงแวดล้ อม พร้ อมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล” ซึง7 ประกอบด้ วย
• ประมวลข้ อบัง คับ ว่ า ด้ วยการรั ก ษาความปลอดภัย ของเรื อ และท่ า เรื อ ระหว่ า งประเทศ (ISPS Code)
โดยกรมการขนส่งทางนํ Fาและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขที7 59/2548
• ระบบการจัดการบริ หารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 Certificate No.BGK 0403720
• ระบบการจัดการด้ านสิง7 แวดล้ อม ISO 14001 : 2004 Certificate No.BGK 0403844
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 Certificate No.BGK 6002836
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นโยบายคุณภาพ
“เป็ นท่ าเรือพาณิชย์ ทS มี ีมาตรฐานการให้ บริการทีSดี และพัฒนาอย่ างต่ อเนืSองเพืSอความพึงพอใจของลูกค้ า”

อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในเขตท่ าเรือ:
-

เรื อลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ า 3 ลํา

-

Gantry Crane ขนาด 20 ตัน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน 2 ตัว

-

Port Station 67 (Call Sign: HSC320)

-

นําร่องเอกชนและเครื7 องหมายช่วยในการเดินเรื อตามมาตรฐานสากล

-

Mobile Harbor Crane 100 ตัน 2 ตัว

สินค้ าผ่ านท่ าเรือประจวบ:
- ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
- สินค้ าอื7นๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ , นํ Fามันปาล์ม, เครื7องจักร, แร่, และ Wood Chip
สิSงอํานวยความสะดวก
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จดั พื Fนที7และสถานที7เก็บสินค้ าหลายรู ปแบบ ได้ แก่ คลังสินค้ า
ทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) พื Fนที7กลางแจ้ งสําหรับสินค้ า
ทัว7 ไป (Open Storage Yard) รวมทังพื
F Fนที7อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ7งอยู่ภายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี F
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (Bonded Warehouse) เป็ นเขตพืน\ ทีSทS จี ัดตัง\ ขึน\ เพืSอประโยชน์ ในการเก็บรักษาของ
ทีSนําเข้ าจากต่ างประเทศ (การบรรจุหรื อแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้ า การกระจายสินค้ า) และเพื7อกิจการอื7นๆ ที7เป็ น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที7นําเข้ าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นอากรนาน 2 ปี
และสามารถทยอยสินค้ าออกโดยชําระอากรตามจํานวนสินค้ าที7นําออก โดยมีพื Fนที7ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้ า
ขนาด 1,000 ตารางเมตร
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โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่ าเรือ ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้ าได้
ที7ทา่ เรื อ และสามารถคงสินค้ าที7นําเข้ ารอพักไว้ เพื7อการตรวจปล่อยในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมี
พื Fนที7กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
พืน\ ทีSกลางแจ้ งสําหรั บฝากเก็บสินค้ าทัSวไป อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรื อรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื Fนที7สําหรับ
สินค้ าทัว7 ไป จํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี Fยังมีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs
ไว้ บริ การ
พืน\ ทีSเอนกประสงค์ บริ ษัทฯ มีพื Fนที7ประมาณ 400 ไร่ หรื อ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้ บริ การ
• ระบบการสือ7 สารและเครื7 องหมายช่วยการเดินเรื อ ทุ่นนําร่ อง (Sea Buoy)
• สถานีทา่ เรื อประจวบ ช่อง 67 (Call Sign : HSC320) หรื อ VHF 156
• เรื อลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ า ให้ บริ การจํานวน 3 ลําและเรื อรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons
• ระบบการสือ7 สารที7ได้ มาตรฐานสากล ใช้ ช่องสัญญาณที7 16
• มีการจัดเตรี ยมกรรมกรแรงงานสําหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชัว7 โมง
• เจ้ าหน้ าที7กรมศุลกากร
• เจ้ าหน้ าที7กรมเจ้ าท่า
• ตรวจคนเข้ าเมือง และกองควบคุมโรคติดต่อ
• บริ การแบบครบวงจร (One Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินการได้ แบบเบ็ดเสร็ จทุกขันตอน
F
ทังในเรื
F 7 องของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้ าย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุด
ให้ บริ การที7ทา่ เรื อเพียงแห่งเดียว

ขีดความสามารถของท่ าเรื อ
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ประกอบด้ วยท่าเทียบเรื อที7เปิ ดให้ บริ การแล้ วดังนี F
• ท่ าเทียบเรือ A 1 – A 2
• ท่ าเทียบเรือ B 1 – B 2
• ท่ าเทียบเรือ C1 – C 5
• ท่ าเทียบเรือ Barge D 1 – D 4
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การส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

17 กุมภาพันธ์ 2537 ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนท่าเรื อ เฟสที7 1 และเรื อลากจูง 2 ลํา [TUG1-2]
31 กรกฎาคม 2545 ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสิรมการลงทุนเรื อลากจูง 2 ลํา [TUG3-4]
10 มิถนุ ายน 2547 ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนท่าเรื อ เฟสที7 2
29 ตุลาคม 2547
14 กุมภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเรื อลากจูง 1 ลํา [TUG5]
ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนโครงการปรับปรุ งท่าเทียบและขยายบริ การ เพื7อรองรับ
เรื อขนาดใหญ่
ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

เตรียมความพร้ อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
-

ทุ่นกักนํา\ มัน (Oil Containment Boom) เป็ นอุปกรณ์ที7ใช้ ในการกําจัดนํ Fามันหากเกิดการรั7วไหลของนํ Fามัน
ในปริ มาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึ7งได้ รับการออกแบบให้ สามารถใช้ งานกลางแจ้ งได้ ตลอดเวลา
มีระยะลอยเหนือนํ Fา (Free board) 30 ซ.ม. และระยะกันใต้
F นํ Fา (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝึ กอบรมการซ้ อมทุ่น
กักนํ Fามันให้ แก่พนักงาน เพื7อให้ มีความพร้ อมอยูเ่ สมอ

-

รถดับเพลิง , เรื อดับเพลิง (Fire Boat , Extinguisher) เป็ นอุปกรณ์ที7ใช้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื7อใช้ ในท้ องถิ7นอําเภอบางสะพานและภายในบริ ษัทฯรวมทังบริ
F ษัทในเครื อสหวิริยา

เหตุการณ์ สาํ คัญ ในปี 2556
มกราคม
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กันยายน

เครนหน้ าท่า “พีพีซ”ี ทําสถิติขนถ่าย SLAB จาก SSI UK ครบ 1 ล้ านตัน
“ท่าเรื อประจวบ” รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ เนื7องในวันคล้ ายวันสถาปนา ครบรอบ
50 ปี สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
“ท่าเรื อประจวบ” ปรับแผนใช้ พลังงานไฟฟ้ าแทนพลังงานนํ Fามันลดปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดอ๊ อกไซต์
รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับประเทศ ปี ที7 3
ออกบูธงาน The 10th Thailand International Logistics Fair 2013
(TILOG 2013)
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อุตสาหกรรมท่ าเรื อและการแข่ งขัน
ท่ าเรือประจวบกับความหวังจากภาครั ฐ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที7 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ยุทธศาสตร์ ของภาครัฐได้ กําหนดที7จะกระจายความ
เจริ ญจากกรุงเทพมหานคร และบริ เวณชายฝั7 งทะเลตะวันออกสูภ่ มู ิภาค ซึ7งภาคใต้ จะเป็ นพื Fนที7ที7ถกู กําหนดในการพัฒนา
เนื7องจาก
1. ภาคใต้ มีทํา เลที7ตงั F เหมาะสมทางด้ านภูมิศาสตร์ และมีค วามอุดมสมบูรณ์ ทางด้ านทรั พยากรธรรมชาติ
ครอบคลุมพื Fนที7และจํานวนประชากรประมาณร้ อยละ 13-14 ของประเทศจึงเป็ นพื Fนที7ที7จะเป็ นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่และฐานการจ้ างงานใหม่อีกบริ เวณหนึง7 ของประเทศที7จะช่วยกระจายความเจริ ญออกจากกรุงเทพฯและ
ปริ มณฑลได้ บ้าง
2. สภาพพื Fนที7มีชายฝั7 งทะเลทังสองด้
F
าน คือ ชายฝั7 งทะเลอันดามันด้ านตะวันตกและอ่าวไทยด้ านตะวันออกนันF
สามารถพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการติดต่อค้ าขายกับนานาชาติได้ นอกเหนือจากพัฒนาอุตสาหกรรมบน
พื Fนฐานของทรัพยากรธรรมชาติที7มีอยู่ เช่น ดีบกุ ยางพารา ปาล์มนํ Fามัน ประมง ฯลฯ และโอกาสการพัฒนา
ให้ เป็ นแหล่งท่องเที7ยวที7สาํ คัญที7สดุ ของภูมิภาคนี Fได้ ในอนาคต
ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที7 5 การพัฒนาพื Fนที7ภาคใต้ ส่วนใหญ่อยู่ในขันการศึ
F
กษาจัดทํารายงานความ
เหมาะสมเบื Fองต้ น และได้ เริ7 มดําเนินการก่อสร้ างบางโครงการแล้ ว คือ เขื7อนเชี7ยวหลาน ท่าเรื อนํ Fาลึกสงขลาและภูเก็ต
สําหรับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที7 6 จะเป็ นการเตรี ยมการพัฒนาตามขันตอนต่
F
อไปในด้ านต่างๆ คือ
1. การพัฒนาโครงสร้ างพื Fนฐาน ได้ แก่ เส้ นทางสายเชื7อมโยงภูเก็ต-สุราษฎร์ ธานี และท่าเรื อนํ Fาลึกขนอม
2. การพัฒนาเมือง ได้ แก่ การประปาเมืองภูเก็ต สุราษฎร์ ธานี-พุนพิน และสงขลา-หาดใหญ่ การพัฒนาเมือง
และควบคุมการใช้ ที7ดินในเมือง
3. การพัฒนาอุตสาหกรรม ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ หาดใหญ่ การกําหนดเขตอุตสาหกรรมท่าเรื อนํ Fาลึก
สงขลา และการศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที7พทั ลุง
4. การพัฒนาการท่องเที7ยว ได้ แก่ การพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที7ยวแบบผสมผสานบริ เวณ กระบี7-พังงาภูเก็ต สุราษฎร์ ธานี-เกาะสมุย สงขลา-หาดใหญ่-ทะเลสาบสงขลา และบริ เวณนครศรี ธรรมราช-ขนอม-สิชลแหลมตะลุมพุก
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ7งแวดล้ อม ได้ แก่ การปลูกยางพันธุ์ดีทดแทนการพัฒนาปาล์มนํ Fามัน
การพัฒนาที7ดินและพื Fนที7เหมืองแร่ เก่า การจัดการด้ านสิ7งแวดล้ อม การเพาะเลี Fยงสัตว์นํ Fาเชิงพาณิชย์ใน
ทะเลสาบสงขลา เขื7อนกันนํ
F Fาเค็มทะเลสาบสงขลา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้ านสิ7งแวดล้ อมนํ Fาทะเลสาบสงขลา
การสุขาภิบาลหาดใหญ่ และการพัฒนาระบบชลประทานและการเกษตรแผนใหม่ เพื7อเพิ7มผลผลิตทาง
การเกษตรในพื Fนที7ลมุ่ นํ Fาปากพนัง
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จะสังเกตได้ ว่า พืนF ที7ในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวไม่เกี7 ยวข้ องกับเขตบริ เวณจังหวัดที7ท่าเรื อประจวบจะได้
รั บ ผลประโยชน์ เลย จวบจนปั จ จุบัน แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที7 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ก็ ไ ม่เ ห็ น รู ป ธรรมที7 ส นับ สนุน
ให้ มีสาธารณูปโภคหรื อกิจกรรมใดๆเพื7อให้ ทา่ เรื อมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถเพิ7มขึ Fนได้ เลย

ปั ญหาท่ าเรือของไทย
ในชายฝั7 งทะเลไทยทังด้
F านอ่าวไทยและอันดามัน มีท่าเรื อถึง 443 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเรื อสินค้ าทังระหว่
F
าง
ประเทศและชายฝั7 ง ท่าเรื อประมง และท่าเรื อโดยสาร ท่าเรื อเหล่านี Fมีทงท่
ั F าเรื อของรัฐและท่าเรื อเอกชน อย่างไรก็ตาม
หน่ว ยงานที7 เ ป็ นเจ้ า ของท่า เรื อ ส่ว นใหญ่ ไ ม่ มี ค วามรู้ เรื7 อ งการบริ ห ารและจัด การท่า เรื อ เช่ น กรมธนรั ก ษ์ การนิ ค ม
อุตสาหกรรม และที7สาํ คัญที7สดุ ขาดหน่วยงานกลางที7ทําหน้ าที7ในการจัดการดูแล กําหนดนโยบาย วางแผน และควบคุม
ท่าเรื อทังหมดในภาพรวม
F
แม้ ว่าจะมีการท่าเรื อแห่งประเทศไทย แต่ก็ดแู ลรับผิดชอบเฉพาะท่าเรื อที7เป็ นเจ้ าของเพียงไม่
กี7แห่งเท่านันF ได้ แก่ ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื อเชียงแสน ท่าเรื อเชียงของ และท่าเรื อระนอง ที7กล่าวมาส่งผล
ดังนี F
1. ขาดนโยบายเกี7ยวกับการกําหนดขอบเขต (Zoning) จัดให้ สร้ างท่าเรื อ ทําให้ ท่าเรื อตังกระจั
F
ดกระจายทัว7 ชายฝั7 ง
ทะเลไทยทังอ่
F าวไทยและอันดามัน ท่าเรื อเหล่านี Fส่วนมากดําเนินการอย่างไม่มีระบบและยังส่งผลให้ มีการ
กระจายของมลพิษทางทะเลอีกด้ วย
2. บริ เวณอ่าวจอดเรื อที7ใช้ บรรทุกขนถ่ายสินค้ าขาดการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ7ง อ่าวจอดเรื อบริ เวณเกาะสีชงั ซึ7ง
เป็ นบริ เวณที7มีการบรรทุกและขนถ่ายสินค้ าเป็ นจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที7ก่อให้ เกิดมลภาวะสูง เช่น
แป้งมันสําปะหลัง ถ่านหิน นํ Fามัน เป็ นต้ น
3. ขาดสิง7 อํานวยความสะดวกพื Fนฐานทางบกโดยเฉพาะอย่างยิง7 โครงข่ายการคมนาคมที7 เชื7อมต่อพื Fนที7แนวหลังกับ
ท่าเรื อเอกชน
4. ขาดความสะดวกพื Fนฐานทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ7งด้ านการเดินเรื อ ได้ แก่
-

ขาดการกําหนดเส้ นทางเดินเรื อหลักจากเส้ นทางเดินเรื อหลักของโลก เข้ าท่าเรื อสําคัญ ๆ ของประเทศไทย

-

ขาดแผนที7เดินเรื อที7มีข้อมูลตรงกับความเป็ นจริ ง ทังนี
F Fเพราะหลังจากที7สร้ างท่าเรื อเสร็ จแล้ ว ไม่มีการจัดทํา
แผนเดินเรื อเพื7อเข้ าท่าเรื อ ทําให้ เรื อไม่สามารถเข้ าท่าได้

-

ท่าเรื อต่าง ๆ ต่างดูแลขุดลอกร่องนํ Fาทางเข้ าท่าเรื อกันเอง และไม่มีการส่งข้ อมูลความลึกนํ Fาให้ แก้ ไขแผนที7
เดินเรื อ

-

เมื7อขยายท่าเรื อเพิ7มหรื อเปลี7ยนแปลงท่าเรื อรวมทังสิ
F 7งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ บริ เวณท่าเรื อ เช่น ทุ่น
ปากร่อง ทุน่ กํากับร่องนํ Fาทางเข้ าท่าเรื อ ไม่มีการแจ้ งหรื อส่งข้ อมูลให้ เพื7อแก้ แผนที7เดินเรื อหรื อออกประกาศ
ชาวเรื อ
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-

ความรู้ความเข้ าใจเรื7 องค่าพิกดั และมูลฐานทางราบ (Geodetic Datum or Horizontal Datum) ที7ใช้ กํากับ
ค่าพิกดั ของหน่วยที7รับผิดชอบ ได้ แก่ กรมการขนส่งทางนํ Fาและพาณิชยนาวีและกรมอุทกศาสตร์ ไม่ตรงกัน
ทําให้ ค่าพิกัดของทุ่นและสิ7งต่างๆ ที7ท่าเรื อต่างๆ ที7แสดงบนแผนที7เดินเรื อหรื อออกประกาศชาวเรื อยังมี
ความคลาดเคลือ7 นสูง ซึง7 อาจทําให้ หน่วยราชการที7เกี7ยวข้ องถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายทางแพ่งได้

-

ขาดสถานีอ้างอิง DGPS ตามชายฝั7 ง เพื7ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ กบั เรื อเดินทะเลที7เดิน
ทางเข้ า–ออกน่านนํ Fาไทย

15
The dry port concept: connecting container seaports with the hinterland
ในการจะพัฒนาท่าเรื อให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ระบบการขนส่งด้ วยตู้คอนเทนเนอร์ เป็ นอีกวิธีหนึ7งที7ทําให้ ท่าเรื อมี
ประสิทธิ ภาพ การพัฒนาพื Fนที7หลังท่าให้ สามารถเชื7อมต่อการขนส่งสินค้ าโดยทางรถ ไม่เกิดการคับคัง7 แออัดในการใช้
บริ การและไม่เกิดมลพิษกับสิง7 แวดล้ อม มีรูปแบบของเมืองหลังท่าหลายๆรูปแบบ

Fig. 1. Connecting modes and networks through different kinds of gateways.

Fig. 2. A seaport with connections to its hinterland.
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Fig. 3. A seaport with a distant dry port.

Fig. 4. A seaport with a midrange dry port.

Fig. 5. A seaport with a close dry port.

Fig. 6. Comparison between conventional hinterland transport and an implemented dry port
concept.
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ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลัก ประกอบด้ วย
1. รายได้ ที7มาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth
hire) ค่าบริ การเรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่ อง
(Berth Master/ Pilotage) รวมทังรายได้
F
อื7นๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า
2. รายได้ ที7ได้ จากผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าขนส่งสินค้ าขึ Fนลงเรื อ เคลื7อนย้ ายไปยัง
โรงพักสินค้ า และ/ หรื อเคลือ7 นย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อื7นๆ
เช่น ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง7 นํ Fาหนักรถ และรายได้ อื7นๆ มาจาก
รายได้ จากคลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service)
เช่น ปั นF จัน7 รวมทังรายได้
F
อื7นๆ
สําหรับรายได้ รวมในปี 2556 ที7ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
F Fน 396.65 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที7มาจากการ
ดําเนินงานและการให้ บริ การจํานวน 393.88 ล้ านบาท และรายได้ อื7นๆ จํานวน 2.77 ล้ านบาท
หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้นําเข้า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

110.56

27.87%

ราได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

266.24

67.12%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

4.22

1.06%

รายได้ อื7นๆ จากค่าบริการท่า

10.26

2.59%

รายได้ จากคลังสินค้ า

2.60

0.66

รายได้ อื7นๆ

2.77

0.70%

396.65

100.00%

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
ปริ มาณสินค้ าที7ผา่ นท่าเรื อประจวบ ในปี 2556 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 3.65 ล้ านตัน เพิ7มขึ Fนจากปี 2555
ที7มีปริ มาณสินค้ าผ่านท่าประมาณ 3.49 ล้ านตัน คิดเป็ นอัตราเพิ7มขึ Fนร้ อยละ 5 โดยปริ มาณสินค้ าที7ผ่านท่าทังหมด
F
ประกอบด้ วย สินค้ านําเข้ าจํานวนประมาณ 2.65 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.18 ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ
จํานวน 0.82 ล้ านตัน จากสถิติดงั กล่าวจะเห็นได้ วา่ ปริ มาณสินค้ านําเข้ าเพิ7มขึ Fนในปริ มาณที7นา่ พอใจ คือเพิ7มขึ Fนร้ อยละ 4
ส่วนสินค้ าส่งออกมีปริ มาณเพิ7มขึ Fนมากกว่าถึงร้ อยละ 90 ซึง7 สะท้ อนให้ เห็นถึงสถาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี ที7ผ่านมา
และอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี
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ประสิทธิภาพการขนถ่ ายสินค้ า

สถิ ติปริ มาณสิ นค้าผ่านท่ า รายปี
(ล้ าน T.)
(5.02)

(4.92)
(4.47)

(4.46)

(4.29)
(3.49)

(3.48)

(3.65)

(3.00)
(2.72)

(2.51)

(2.63)

(2.68)

ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าโดย Shore Crane โดยมีปริ มาณการใช้ งานลดลงจากปี ก่อน อันเนื7องมาจาก
ปริ มาณ Slab ที7นําเข้ ามีปริ มาณลดลง โดยเฉลี7ยการใช้ ประโยชน์อยู่ที7ร้อยละ 24 ทังในระยะยาวจะพั
F
ฒนาขึ Fนอยู่ที7ระดับ
ร้ อยละ 50
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Gottwald Utilization

สําหรับส่วนของกําไร บริ ษัทฯตังเป
F ้ าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2555 จํานวน 112 ล้ านบาท และจากการดําเนินการทังในส่
F วน
การควบคุมใช้ จ่ายและเพิ7มประสิทธิภาพการให้ บริ การทําให้ บริ ษัทรักษาผลกําไรได้ ตามเป้าหมายจํานวน 153 ล้ านบาท
เปรียบเทีย Budget - Actual ปี 2556

Revenue
Profit

482.56
500
396.65

450
400
350
300
ล้านบาท 250

195.07
155.77

200
150
100
50
0
Budget

Actual

รายได้ จากกิจกรรมนอกเครือปี 2556
ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึ7งเป็ นเป้าหมายที7บริ ษัทตังF เป้าที7จะเพิ7มสัดส่วนดังกล่าวนีใF นทุกปี
เพื7อเป็ นการลดการพึ7งพิงบริ ษัทแม่ และขยายธุรกิ จรองรั บการขนถ่ายและบริ การอื7นๆ อย่างไรก็ ตามในปี 2556
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการนอกเครื อมูลค่ารวม 21.93 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fน 3.29 ล้ านบาท ในปี 2555 คิดเป็ นอัตราเพิ7ม
ร้ อยละ 17.65
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อย่างไรก็ตาม แม้ อตั ราการเพิ7มของรายได้ จากกิจการนอกเครื อจะเพิ7มขึ Fน แต่เมื7อเทียบกับรายได้ จากการบริ การ
กับการขนถ่ายสินค้ าของเครื อ นับว่ายังมีมลู ค่าน้ อยมาก ซึง7 ยังเป็ นเป้าหมายที7จะต้ องดําเนินการให้ เพิ7มขึ Fนในปี ถัดๆ ไป

เป้ าหมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในปี 2557-2559
ในปี 2556 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิ7มประสิทธิภาพในการให้ บริ การ โดยเฉพาะกับลูกค้ า
ใหม่ๆ นอกเครื อสหวิริยา เพื7อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัง7 ยืน สําหรับในปี 2557 - 2559 บริ ษัท
ได้ มีการกําหนดเป้าหมายที7ท้าทายยิ7งขึ Fน โดยบริ ษัทฯ มีการตังF Goals Targets ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยเฉพาะการเพิ7มการให้ บริ การขนถ่าย เพื7อสร้ างรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิ7มมากยิ7งขึ Fนกว่าปี 2556
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายที7สาํ คัญของบริ ษัทฯ ในปี 2557 - 2559 ดังนี F
1. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายปริ มาณสินค้ าผ่านท่า เพื7อมุ่งมัน7 ในการที7จะเป็ นท่าเรื อมาตรฐานสากลในฝั7 งอ่าวไทย
โดยบริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการที7จะเพิม7 การให้ บริ การสินค้ าหลากหลายชนิดอย่างครบวงจร
ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
Bulk Liquid ( ตัน / ปี )
Bulk ( ตัน / ปี )
Break - Bulk ( ตัน / ปี )
Container ( ตู้ / ปี )
ปริมาณสินค้ าฝากและกระจาย
Break – Bulk ( ตัน/ปี )
Bulk Liquid ( ตัน / ปี )
Bulk ( ตัน / ปี )
Container ( ตู้ / ปี )

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

120,00
4,398,937
17,700

120,000
5,208,632
27,840

180,000
5,433,639
27,840

10,000
-

11,500
-

142,344
13,900
2,496
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2. ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิเป็ นมูลค่า 221 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี 2556 คิดเป็ น
ร้ อยละ 43
Revenue & Profit 2012-2014

ล้านบาท

492

500
450
400

375.52

396.65

350
300
221

250
200
150

155.77
122.09

100
50

Revenue

0
ปี 2012

ปี 2013

ปี 2014

Profit

Year

3. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายสร้ างรายได้ นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 40 ล้ านบาท 95 ล้ านบาท และ 120 ล้ านบาท
ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เพิ7มขึ Fนประมาณ ร้ อยละ 82 ร้ อยละ 137 และ 26

4. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้ าง
พื Fนฐานต่างๆ เช่น
-

เพิ7มระบบศูนย์ควบคุมท่าเรื อแบบครบครัน เพิ7มการติดตังระบบ
F
CCTV , AIS และ IT Operation
control

-

ซ่อมท่าเทียบเรื อ A, B, C และ D ให้ ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย

-

พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าด้ วยเครื7 องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆ เช่น การใช้ ประสิทธิภาพ
ของเครนใหม่ในการขนถ่ายสินค้ า เป็ นต้ น

-

เพิ7มกิจกรรมด้ านชุมชนและสังคม สิ7งแวดล้ อม สร้ างความพึงพอใจให้ กับกลุ่มเป้าหมาย และ
สร้ างรายได้ และส่งเสริ มสินค้ าชุมชน
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที7มา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ผู้ลงทุน

เปอร์ เซ็นต์

บริ ษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

51.00 %

บริ ษัท กลุม่ ขนส่งสหวิริยา จํากัด

48.99 %

อื7น ๆ

0.01 %

รวม (ข้ อมูล ณ วันที7 31 ธันวาคม 2556)

100 %

โครงสร้ างการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ประธานกรรมการบริ ษัท

2. นายกมล

กรรมการบริษัท

จันทิมา

3. นายทรงศักดิ แพเจริ ญ

กรรมการบริษัท

4. นายปิ ยะ

วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท

5. นายวิน

วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

6. นายกิตติศกั ดิ มาพะเนาว์
7. นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

8. นายถาวร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ

คณานับ

9. นายชานันท์ ดวงจินดา
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท
นายสรุศกั ดิ งามสิทธิพงศา

กรรมการทีSมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึ7 ง มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื7 อ แทนบริ ษั ท ฯ คื อ นายกมล จั น ทิ ม า หรื อ นายปิ ยะ วิ ริ ย ะประไพกิ จ
หรื อ นายวิ น วิ ริ ย ะประไพกิ จ หรื อ นายกิ ต ติ ศัก ดิ มาพะเนาว์ หรื อ นายถาวร คณานับ กรรมการสองในห้ า คนนี F
ลงลายมือชื7อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
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อํานาจหน้ าทีSของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจ และหน้ าที7จดั การบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที7ประชุม
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึง7 หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื7น ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ7งแทน
คณะกรรมการ ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรื อมอบอํานาจให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที7คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที7กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี7ยนแปลง หรื อแก้ ไข
อํานาจนันๆ
F ได้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี F
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
2. นายกิตติศกั ดิ มาพะเนาว์

กรรมการบริ หาร

3. นายถาวร คณานับ
4. นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

อํานาจหน้ าทีSของคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื7อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเกี7ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว
แผนงานประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรื องบประมาณการลงทุน ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน
แผนการดําเนินการในธุรกิจใหม่หรื อร่วมทุน

2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที7ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังการ
F
ติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื7อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ
พิจารณา

3. อํานาจต่างๆ ของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตาม และ/หรื อ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติ
ภายใต้ อํานาจดําเนินการ (Authorization Chart ) ที7อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ

4. ดําเนินการเรื7องอื7นใดตามที7คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะผู้บริหาร

จํานวน 7 ท่าน ดังนี F

1. นายถาวร คณานับ

กรรมการผู้จดั การ

2. นายมานพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ

เหลืองไพโรจน์

3. นางสาวประภา วรรุตม์

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

4. นายชวินทร์

ทิพย์สทิ ธิ

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

5. นายสุรินทร์

สายสิน

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

6. นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื Fอ

7. นายชนยุธ นิลพานิช

ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการท่าเรื อ

กิ จ กรรมเพืS อ สั ง คมและชุ ม ชน
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํ ากัด หรื อ (PPC) ได้ เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มนีเF ป็ น
อย่างมาก โดยมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการแก้ ปัญหา พัฒนาและการป้องกัน ประชาชน ท้ องถิ7น สังคม และสิ7งแวดล้ อม
ทังF ในเชิ ง องค์ บุค คล องค์ วัต ถุ และสิ7ง ที7เ ป็ นนามธรรม เพื7อ คุณ ภาพชี วิ ต วิ ถีชี วิ ตมนุษ ย์ สัมพัน ธภาพการอยู่ร่ วมกัน
มีความสัมพันธ์อนั ดี สมดุล
หนึ7งในค่านิยมองค์กรที7ฝังลึกอยู่ในตัวพนักงาน PPC คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และพื Fนที7โดยรอบ
PPC ยึดมัน7 เสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง7 ยืน โดยบริ ษัทได้ ม่งุ มัน7 ดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ ตามวิถีธุรกิจที7ดําเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใส
พร้ อมพัฒนาคุณภาพชี วิต บนความเป็ นนําF หนึ7งใจเดียวกันของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดย
สร้ างสรรค์กิจกรรมที7เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและสังคมอย่างต่อเนื7อง และยาวนาน
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อ (PPC) ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมเพื7อสังคมมาตลอด โดยใช้ แนวคิดที7ว่า
“GROWING ONE MORE STEP” โดยเกือบ 4 ปี ของการริ เริ7 มกิจกรรมเพื7อสังคม (CSR) ที7บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนหลัก
ปรัชญา นัน7 คือ “สร้ างการมีสว่ นร่ วมระหว่างท่าเรื อกับชุมชน และคํานึงถึงสิ7งแวดล้ อมเป็ นนัยสําคัญ” นับเป็ นการดําเนิน
ธุรกิจเพื7อสังคมเสมอมา PPC นําปรัชญานี Fมาถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร หรื อ Core Value ซึ7งเรื7 องสําคัญที7ต้องมา
ก่อน คือ การรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)
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โครงการ PPC CSR : สร้ างสรรค์ เพื7อแบ่งปั นสู่ชุมชน ริ เริ7 มและสานต่อกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ในด้ านต่างๆ PPC ถือกําเนิดโครงการและกิจกรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะผ่านการวางกลยุทธ์ ที7ให้ ความสําคัญ
และคํานึงถึงลูกค้ า สิง7 แวดล้ อม ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
F
สิ7งที7ขาดไม่ได้ คือ “PPC”
ให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที7ดี การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน การดูแลสิง7 แวดล้ อม และความปลอดภัย
การประกอบธุรกิ จด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิ7งแวดล้ อมเพื7อการพัฒนาที7ยั7งยืน ตลอดจนให้
ความสําคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สํา หรั บ การพัฒ นาด้ า นอื7 น ๆ บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ป้ องกัน และส่ง เสริ ม ด้ า นภูมิ ปั ญ ญา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื7อ รวมทังศิ
F ลปะในท้ องถิ7น ทังนี
F Fกิจกรรมด้ านต่างๆ ข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง รักษาและส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ อนั ดี ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างเอือF อารี ย์ ซึ7งเป็ นทัศนคติ นํ Fาใจและและ
ลักษณะนิสยั ที7ดีของคนไทย

ทางบริ ษัทฯ ได้ เริ7 มดําเนินการจากภายในสูภ่ ายนอก โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
สร้ างทีมงานเพื7อการทํางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติที7ดีในการทํางาน สร้ าง
นวัตกรรมและความคิดริ เริ7 มโดยการบริ หารอย่างมืออาชีพสร้ างสรรค์ภาวะแวดล้ อมในการทํางานที7ดีรวมทังการพั
F
ฒนาคน
อย่างเต็มความสามารถ
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“กิจกรรมงานวันเด็ก โรงเรียนบ้ านอ่ าวยาง”

“กิจกรรมสร้ างบ้ านปลา ด้ วยปะการังเทียม (ซัง\ กอ) ระยะทีS 2”
ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จดั หน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื7อ
สร้ างความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิ7น และสังคมในพื Fนที7 ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ พร้ อมอุปกรณ์การเรี ยน ณ โรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง , สนับสนุนเงินโครงการสร้ างบ้ านปลาด้ วยปะการังเทียม (ซังF
กอ) ระยะที7 2 , ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ าโรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง , กิจกรรมพลิกฟื นF คืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้ อน สร้ างฝาย ทํา
โป่ ง ให้ ช้างกุยบุรี , สร้ างรัวF ให้ กบั โรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง , กิจกรรมแห่เทียนพรรษา , โครงการแหล่งเพาะฟั กพันธุ์ปมู ้ าก่อน
คืนสูท่ ้ องทะเล และซ่อมแซมหลังคาห้ องสมุดของโรงเรี ยนบ้ านอ่าวยาง เป็ นต้ น อีกทังยั
F งมีการสื7อสารและประชาสัมพันธ์
ทังภายในและนอกองค์
F
กร ในรูปแบบต่างๆ อย่างสมํ7าเสมอ ซึง7 ได้ รับผลตอบรับที7ดีจากพนักงานที7เข้ าร่ วมกิจกรรม และผู้
มีสว่ นได้ เสียรอบพื Fนที7

“พลิกฟื \ นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้ อน สร้ างฝาย ทําโป่ ง ให้ ช้างกุยบุรี”
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นอกจากนี F ตลอดปี 2556 ที7ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 2,411 คน
เข้ ามาเยี7ยมชมท่าเรื อประจวบ ซึง7 ประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และ
บริ ษัทในเครื อธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื Fนที7และนอกพื Fนที7 บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ า
มาเยี7ยมชม ศึกษาดูการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื7อให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริ ษัทฯ ได้ ดียิ7งขึ Fน
กิจกรรมเพืSอสังคมปี 2556
ลําดับ

โครงการ

กลุม่ ผู้เข้ าร่วม

หน่วยงานสนับสนุน

งบประมาณทีใ7 ช้

1

วันเด็กแห่ งชาติ 2556
(มอบอุปกรณ์ การเรียน)

160

พนักงาน (บางสะพาน /
ผู้ปกครอง)

9,998.00

2

สนับสนุนงบประมาณโครงการ
สร้ างบ้ านปลาด้ วยปะการังเทียม
ระยะทีS 2

20

พนักงาน
(บางสะพาน)

30,000.00

3

ปรับปรุ งซ่ อมแซมไฟฟ้า
โรงเรียนบ้ านอ่ าวยาง

25

พนักงาน
(บางสะพาน)

11,008.00

4

พลิกฟื \ นคืนธรรมชาติ
ชะลอโลกร้ อน สร้ างฝาย ทําโป่ ง
ให้ ช้างกุยบุรี

44

พนักงาน (กรุ งเทพฯ /
บางสะพาน / นักข่ าว
ท้ องถิSน)

94,737.00

5

สร้ างรัว\ โรงเรียนบ้ านอ่ าวยาง

50

ผู้รับเหมา

1,114,000.00

6

แห่ เทียนพรรษา ประจําปี 2556
วัดบ่ อทองหลาง /
วัดท่ ามะนาว

60

พนักงาน
(บางสะพาน/นักเรียน)

10,000.00

7

ท่ าเรือแหล่ งเพาะฟั กพันธุ์ปมู ้ า
ก่ อนคืนสู่ท้องทะเล

15

พนักงาน
(บางสะพาน)

33,000.00

8

ซ่ อมหลังคาห้ องสมุด
โรงเรียนบ้ านอ่ าวยาง

1

พนักงาน
(บางสะพาน)

1,500.00

รวม

375

1,304,243.00

พนักงาน 145 คน เสียสละ 2,552 ชัว7 โมง (ครู, นักเรี ยน, ชาวบ้ าน, ประชาชนกว่า 230 คนเข้ าร่วมกิจกรรม)
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รายงานทางการเงิน
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด
หน่วย : ล้ านบาท
งบกําไร ( ขาดทุน )
รายได้ รวม
รายได้จ ากค่าบริการ
รายได้อื7นๆ

ปี 2556

%

396.65 100.00
393.88 99.30

ปี 2555

%

375.52
372.37

100.00
99.16

2.76

0.70

3.14

0.84

ต้ นทุนค่าบริการ

158.76

40.03

143.5

กําไรขัน\ ต้น

235.12

59.28

59.306
15.58

คชจ.ในการขายและบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีนิติบคุ คล

(7.22) -

กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

155.78

เพิSม (ลด)

% เพิS ม ( ลด )

21.13
21.51

5.63
5.78

-0.38 -

12.10

38.21

15.26

10.63

228.87

60.95

6.25

2.73

14.95
3.93

48.25
22.86

12.85
6.09

11.06
-7.28 -

22.91
31.85

1.82

(38.81)

39.27

122.10

31.59
32.52

33.68

ผลการดําเนินงานประจําปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555 รายได้ รวมเพิ7มขึ Fน 21.13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
เพิ7มขึ Fนร้ อยละ 5.63 โดยรายได้ หลักมาจาก ค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าเท่ากับ 393.88 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี ก่อน 21.51
ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นเพิ7มขึ Fนร้ อยละ 5.78 เนื7องจากภาวะเศรษฐกิจเริ7 มฟื นF จากที7ชะลอตัวจากปี 2555 ต่อเนื7องมาปี
2556 การขนถ่ายสินค้ ามีปริ มาณเพิ7มขึ Fนจากปี 2555 ไม่มากนัก
ต้ นทุนค่าบริ การในปี 2556 เท่ากับ 158.76 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี ก่อน 15.26 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ7มขึ Fนร้ อย
ละ 10.63 เมื7อเทียบกับรายได้ รวมในปี เดียวกันมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 40 เพิ7มขึ Fนกว่าเมื7อปี 2555 ที7สดั ส่วนร้ อยละ 38.21
จากการเพิ7มขึ Fนของการให้ บริ การ และต้ นทุนที7เพิ7มขึ Fนอันเนื7องจากการเพิ7มขึ Fนของต้ นทุนพลังงาน ส่งผลให้ กําไรขันต้
F นใน
ปี 2556 เท่ากับ 158.76 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี ก่อน 10.63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.26
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 59.30 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fน 22.91 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ
11.06 แต่เมื7อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมมีสดั ส่วนร้ อยละ 14.95 สูงว่าปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 12.84 ส่วนต้ นทุนทางการ
เงินเท่ากับ 15.58 ล้ านบาท ลดลง 7.28 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.85 เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นร้ อยละ 3.92
ลดลงจากปี 2555 ที7มีสดั ส่วนร้ อยละ 6.08 เนื7องจากมีการการชําระเงินต้ นคืนสถาบันการเงินก่อนกําหนด
ทําให้ ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีผลกําไร เท่ากับ 155.78 ล้ านบาท เพิ7มขึ Fนจากปี 2555 เท่ากับ 33.68 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 27.58 เนื7องจากการที7ปริ มาณสินค้ า และรายได้ ที7เพิ7มขึ Fน จึงส่งผลต่อการเพิ7มขึ Fนของกําไร

27.58
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ฐานะการเงิน

งบดุล

ปี 2556

ปี 2555

เพิมS ( ลด ) %เพิมS ( ลด )

สินทรัพย์รวม

2,052.42

2,206.14

(153.72)

(6.97)

หนีสินรวม
\

313.14

426.66

(113.52)

(26.61)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

1,739.28

1,779.47

(40.19)

(2.26)

1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ในปี 2556 เท่ากับ 2,052.42 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 153.72 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.97 การเปลีย7 นแปลงส่วนใหญ่เนื7องมาจากการปรับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
2) หนี Fสิน
หนี Fสินในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จํานวน 113.52 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.61 ซึ7งเป็ นการลดลง
ของเจ้ าหนี Fธนาคาร และของค่าเช่าโครงการเครนหน้ าท่า PPC Shore Crane
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,739.28 ล้ านบาท ลดลง 40.19 ล้ านบาท จาก 1,779.47 ล้ านบาท ในปี 2555
โดยมีการเปลีย7 นแปลงทีส7 าํ คัญ คือ ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง 61.78 ล้ านบาท สํารองตามกฎหมายเพิ7มขึ Fน
6.77 ล้ านบาท และกําไรสะสมที7ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ7มขึ Fน 17.83.43 ล้ านบาท
4) สภาพคล่อง
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.83 เท่า เพิ7มขึ Fน 1.04 เท่า ในปี 2556
เนื7องจากบริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ หมุนเวียนเพิ7มขึนF เช่น ลูกหนีกF ารค้ า ส่วนเงิ นสดลดลง จากการชํ าระเงิ นต้ นแก่เจ้ าหนี F
ธนาคารที7มีกําหนดชําระภายใน 1 ปี รวมกับชําระเงินต้ น ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ในปี 2556 มีการ
ลงทุนในเครื7 องจักร อุปกรณ์ 10.92 ล้ านบาท ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 255.06 ล้ าน
บาท เพิ7มขึ Fนจากปี ก่อน 201.88 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี Fสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.18 เท่า ในปี 2556 และ อัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.08 เท่า ซึง7 เท่ากันกับปี 2555 เช่นเดียวกับส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 7 เท่ากัน
ด้ านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรในปี 2556 เมื7อเปรี ยบเทียบกับปี 2555 อัตรากําไรสุทธิ
เพิ7มขึ Fนร้ อยละ 39 จากร้ อยละ 32 ในปี 2555
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5) แหล่งที7มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการดําเนินงานและเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยทุนที7เรี ยกชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท และกําไรสะสม 1,111 ล้ านบาท
สรุ ปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2556 ดีขึ Fนจากปี ก่อนค่อนข้ างมาก อันสืบเนื7องเหตุปัจจัยต่างๆ
หลายปั จจัยด้ วยกัน ส่วนที7สง่ ผลต่อผลประกอบการของบริ ษัทมากที7สดุ คือ รายได้ จากค่าบริ การท่าจากลูกค้ าหลักของ
บริ ษัทฯ คือ SSI ซึ7งมีการขายที7เพิ7มขึ Fน อีกทังปั
F จจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลและเศรษฐกิจโลกเริ7 มฟื นF จาก
ชะลอตัวในปี 2555 จึงทําให้ การนําเข้ าและส่งออก และการใช้ เหล็กในประเทศของกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ เริ7 มดีขึ Fน
ในส่วนของสินค้ านอกเครื อนันF ถึงแม้ ปริ มาณยังน้ อยแต่มีผลประกอบการที7น่าพอใจ โดยมีการเพิ7มฐาน
ของกลุม่ ลูกค้ า เช่น การเพิ7มขึ Fนของกลุม่ นํ Fามันปาล์มและประเภทของการบริ การ เช่น การเพิ7มบริ การขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ การเชื7อมโยงการขนส่งกับกลุม่ เรื อลําเลียง ซึง7 บางบริ การยังไม่ยงั7 ยืนแต่ก็มีแนวโน้ มที7ดีในอนาคต
ในส่วนการลงทุนนันF บริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ หยุดนิ7ง บริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงสร้ างพื Fนฐาน เพื7อรองรับการ
ขนถ่ายสินค้ าทังจากสิ
F
นค้ าในเครื อ และสินค้ านอกเครื อ ซึ7งจะเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทฯ อีกส่วนหนึ7ง ถึงแม้ ในปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไม่ดีนกั บริ ษัทฯ ยังรักษาผลประกอบการให้ มีกําไรได้ โดยมีกําไรสุทธิ ถึง 155.77 ล้ าน
บาท ยังคงรักษาและสร้ างผลประโยชน์ที7ดีให้ กบั กลุม่ บริ ษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป

รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ Award for Proud
 รางวัล ZERO ACCIDENT 6 ปี ติดต่ อกัน (ปี 2551 - 2556)
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานระดับจังหวัด ปี 2553
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานระดับประเทศปี 2554
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการ
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“VISION
Committed to becoming the Gulf of Thailand’s
World Class Sea Port with social and
environmental responsibility”

