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วสัิยทัศน์ 
(Vision) 

ก้าวสูก่ารเป็นทา่เรือพาณิชย์เตม็รูปแบบในเขตพื %นที'พฒันาชายฝั'งทะเลตะวนัตก 
ที'มีมาตรฐานในการให้บริการในระดบัสากล 

เทียบเทา่ทา่เรือชั %นนําของประเทศ 
 

พันธกิจ  
(Mission) 

พฒันาทา่เทียบเรือ และรูปแบบการให้บริการทา่เทียบเรือ มีสิ'งอํานวยความสะดวกที'ทนัสมยั และเป็นมาตรฐานสากล 
สร้างความหลากหลายของธุรกิจที'เกี'ยวเนื'อง เพื'อเพิ'มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

บริหารจดัการองค์กร ด้วยระบบมาตรฐาน เพื'อเพิ'มประสทิธิภาพของการดําเนินงาน 
พฒันาให้เป็นองค์กรแหง่ความรู้ (Learning Organization) และสง่เสริมการเรียนรู้ภายในองค์กรทกุรูปแบบ 

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลูทางธุรกิจ (Business Intelligence)  
เพื'อเพิ'มศกัยภาพในการบริหารจดัการ 

ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชนข้างเคยีง สิ'งแวดล้อม และความปลอดภยั 
 

นโยบายคุณภาพ 
(Quality Policy) 

เป็นทา่เรือพาณิชย์ที'มีมาตรฐานการให้บริการที'ดี และพฒันาอยา่งตอ่เนื'อง 
เพื'อความพงึพอใจของลกูค้า 
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บททีH 1 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด 

 
ทัHวไป 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ก่อตั %งเมื'อวนัที' 4 ตลุาคม 2535 ด้วยทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยดําเนินธุรกิจทา่เรือ
พาณิชย์ระหวา่งประเทศบนเนื %อที'ประมาณ 600 ไร่ (หรือ 960,000 ตารางเมตร)  ตั %งอยูใ่นเขตอําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ สาํนกังานใหญ่ของบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ตั %งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ให้บริการ
ทา่เรือพาณิชย์ครบวงจร ทั %งการขนถ่าย รับฝาก และสง่มอบสนิค้า คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพกัสนิค้าภายใน
เขตทําเนียบทา่เรือ และพื %นที'กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั'วไป ซึ'งอยูภ่ายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร  รวมทั %งพื %นที'อเนกประสงค์  
สาํนกังานทา่เรือประจวบตั %งอยูที่'อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยเริ'มดําเนินการเป็นทางการในปี 2537 ทา่เรือประจวบ
เป็นทา่เรือเอกชนที'ได้รับการสง่เสริมจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดยเป็นโครงสร้างพื %นฐานที'สาํคญัที'สดุ 
โดยมีความลกึถึง 15 เมตรจากระดบันํ %าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL)  ทา่เรือประจวบมีขีดความสามารถในการขนถ่าย
สนิค้าถึง 15 ล้านตนัตอ่ปี ประกอบด้วย ทา่เรือจํานวน 4 ทา่หลกั A, B, C และ D สามารถรับเรือตั %งแตข่นาด 2,200 เดดเวทตนั ถงึ 
100,000 เดดเวทตนั โดยเฉพาะ ทา่เรือ A สามารถรับเรือขนาดไมเ่กิน 100,000 เดดเวทตนัได้พร้อมกนัถึง 2 ลาํ นอกจากนี %ทา่เรือยงัมี
โครงสร้างพื %นฐานเขื'อนกนัคลื'น (Break water)  ซึ'งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาตเิป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม 
สร้างขึ %นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป สนัเขื'อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ %าทะเลปานกลาง มีความยาวทั %งสิ %น 1.4 กิโลเมตร ทําให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้ตลอดปี  

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มปีรัชญาและนโยบายการดําเนินธรุกิจเพื'อสง่มอบบริการ ที'มคีณุภาพ ความเชื'อถือ และ
ความเป็นเลศิ สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการ ที'เหนือความคาดหวงัและสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยดําเนินรุกิจ
ด้วยความซื'อสตัย์ ยตุิธรรม มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเฉพาะ ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ทั %งระบบ ทั %ง ผู้ ถือหุ้น 
ผู้บริหาร พนกังานในบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ขง่ สงัคม ทั %งระดบัประเทศและท้องถิ'น ประชาชนในท้องถิ'น และ
สาธารณชนทั'วไป ให้พฒันาไปพร้อมกนัอยา่งยั'งยนื  

เพื'อให้มั'นใจวา่จะสามารถให้บริการที'สามารถสนองตอบความต้องการ สร้างความพงึพอใจและเหนือความคาดหมาย
ของลกูค้า ทางบริษัทได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2000 มาพฒันาเป็นระบบบริหารคณุภาพทั'วทั %งองค์กร โดยได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพจาก LRQA ในปี 2548 ซึ'งสง่ผลดตีอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้มปีระสทิธิภาพและรายได้เพิ'มสงูขึ %น 
นอกจากนี % ทางบริษัทยงัได้นําระบบบริหารอื'นๆ ที'สาํคญัมาใช้ในในการบริหารงาน โดยเฉพาะ ระบบบริหารสิ'งแวดล้อม ISO 14000 : 
2004  และระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 เพื'อให้การดาํเนินธุรกิจสามารถพฒันาไปได้กบัผู้มี
สว่นได้เสยีในภาคสว่นอื'นๆ โดยเฉพาะ ผู้บริหาร พนกังานในบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ขง่ สงัคม ทั %งระดบัประเทศและ
ท้องถิ'น ประชาชนในท้องถิ'น และสาธารณชน  บริษัทได้รับการรับรองจาก LRQA ในปี 2550 รวมถึงในปี 2551 บริษัทได้พฒันาระบบ
การรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล  ISPS ซึ'งเป็นมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) และได้รับการรับรองจากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคมด้วย 
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ทา่เรือประจวบเป็น Gateway สาํคญัของนิคมอตุสาหกรรมเหลก็ของกลุม่สหวิริยา อําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ'งเป็นผู้ผลติเหลก็ของประเทศที'นําการบริหารงานแบบโลจิสติกส์ซพัพลายเชน หรือ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกิจกรรม
ทางธุรกิจอยา่งครบวงจร ตั %งแตก่ารจดัหาวตัถดุิบ การผลติ หรือแปรรูป การตลาด รวมทั %งการขนสง่วตัถดุิบและการกระจายสนิค้า 
นอกจากนี %ทา่เรือพาณิชย์ประจวบยงัเป็น Gateway หลกัของเขตเศรษฐกิจแถบพื %นที'ภาคใต้ตอนบน ภาคกลางตอนลา่ง และภาค
ตะวนัตกของชายฝั'งทะเลอา่วไทย ที'เปิดสูก่ารค้าโลกในขณะเดียวกนั   

 

 

 

ในภาพรวมของ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกลุม่สหวิริยา ซึ'งทา่เรือประจวบเป็นโครงสร้างพื %นฐานหลกัในการนําเข้าวตัถดุิบและ
สง่ออกสนิค้าสาํเร็จรูป กิจกรรมทางธุรกิจตา่งๆในหว่งโซอ่ปุทานดําเนินการอยา่งครบวงจร ทั %งการจดัหาวตัถดุิบ การผลติ การพาณิช
ยกรรม รวมทั %งการขนสง่หรือกระจายสนิค้า เพื'อสง่มอบสนิค้าเหลก็ที'มีคณุภาพให้กบัลกูค้า ในขั %นตอนการนําเข้าวตัถดุิบ ทางกลุม่สห
วิริยาได้นําเข้าวตัถดุิบเหลก็ โดยเฉพาะ เหลก็แทง่แบน (Slab) และเหลก็แทง่เลก็ (Billet) จากแหลง่วตัถดุิบทั'วโลก ทั %งทวีปยโุรป 
อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลยี กลุม่สหวิริยานําเข้าวตัถดุิบโดยเรือสนิค้าเทกองขนาดระหวา่ง 40,000 – 90,000 เดดเวทตนั ซึ'งเป็น
เรือชั %นแฮนดี %แม็กซ์ (HANDMAX) ซูพราแม็กซ์ (SUPRAMAX)  และปานาแม็กซ์ (PANAMAX) ในเครือขา่ยเส้นทางเดินเรือโลก 
โดยเฉพาะ เส้นทางสาย Asia – Europe, Intra - Asia, Trans – Atlantic หรือ Asia - Oceania  การขนสง่วตัถดุิบ มีเมืองทา่ต้นทาง 
(Loading ports) สาํคญัๆ โดยเฉพาะ  NOVOROSSYIST, NAKHODKA, VLADIVOSTOK  ในรัสเซีย SANTOS, PRAIA MOL ใน
บราซิล PORT KLEMPLA ในออสเตรเลยี QUEBEC ในแคนาดา หรือ IJMUIDEN ในเนเธอร์แลนด์ และนํามาขึ %นทา่เรือปลายทาง 
(Discharge Port) ณ ทา่เรือประจวบ  อําเภอบางสะพาน 

ทา่เรีอพาณิชย์ประจวบตั %งอยู่ที'ตั %งทางภมูิศาสตร์ ตอนปลายของคาบสมทุรมาลาย ูตั %งอยู่บริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ซึ'งเป็นเขตนํ %าลกึตามธรรมชาติ ทําให้ไม่มีการตกตะกอนสะสม มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นที'ราบชายฝั'งทะเล มีปราการธรรมชาติบน
ชายฝั' งกําบังคลื'นลม โดยแฉพาะในเขตที'เป็นที'ตั %งของท่าเรือ ที'เป็นดินแดนลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่และมีดินแดนหลังท่า 
(Hinterland) กว้างขวางเหมาะสาํหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ ที'สามารถเชื'อมโยงกบัเครือข่ายคมนาคมขนสง่ของประเทศ และ
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ภมูิภาคได้โดยสะดวก ทั %งนี % ประเทศไทยยงัเป็นศนูย์กลางในการรวมกลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภมูิภาคเอเชียทั %งในระดบัอนุ
ภมูิภาค พหอุนภุมูิภาค และภมูิภาคอีกด้วย 

 

 

ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มสหวิริยา 

 

ในขั %นตอนการผลติ สนิค้านําเข้าที'ผา่นทา่เรือพาณิชย์ประจวบสว่นใหญ่จะถกูสง่สูก่ระบวนการผลติ ผา่นกระบวนการผลติ
เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน ผลติเหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน รวมทั %งกระบวนการแปรรูปอื'นๆ ในนิคมอตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน 
อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที'เป็นฐานการผลติที'สาํคญัที'สดุของระบบ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกลุม่สหวิริยา โดยมี
เครือขา่ยฐานการผลติประกอบด้วยโรงงานผลติเหลก็ 3 แหง่ ได้แกก่ลุม่ โรงงานผลติเหลก็อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
โรงงานผลติเหลก็อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนิคมอตุสาหกรรมเหลก็บางสะพานอําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ สนิค้าผลผลติหลกัของนิคมอตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน ได้แก่ เหลก็แผน่รีดร้อน เหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็แผน่
เคลอืบ และเหลก็เส้นข้ออ้อย  

ในขั %นตอนการตลาด กลุม่สหวิริยาจําหนา่ยและสง่มอบสนิค้า โดยเฉพาะ เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน เหลก็แผน่รีดร้อน
ชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลอืบนํ %ามนั รวมทั %ง เหลก็แผน่รีดเยน็ชนิดม้วนไปยงัตลาด ทั %งในและตา่งประเทศ ในปี 2551 ตลาดใน
ประเทศมีสดัสว่นประมาณ 94% ที'ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติตา่งๆ โดยเฉพาะ อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ %นสว่น เครื'องใช้ไฟฟ้า 
ถงัแก๊ซ ทอ่เหลก็ และก่อสร้าง การสง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าขนสง่สนิค้าโดยรถบรรทกุผา่นเครือขา่ยเส้นทางหลวงแผน่ดินของประเทศ 
และ/ หรือทางเรือไปยงัทา่เรือในฐานการผลติอื'นในเครือขา่ย แล้วจึงสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป โดยทางรถบรรทกุ ทั %งนี % ทางกลุม่ยงัมี
ทางเลอืกการขนสง่สนิค้าแกล่กูค้าของกลุม่โดยทางรถไฟด้วย สว่นตลาดตา่งประเทศ กลุม่ประเทศลกูค้าของกลุม่สหวิริยาสว่นใหญ่ 
ได้แก่ กลุม่ประเทศในทวีปเอเชีย ทั %งภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง รวมทั %ง ประเทศ
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ในทวีปยโุรป  ในกลุม่สหวิริยาฐานการผลติจะมีทา่เรือทกุแหง่ ทําให้การขนสง่วตัถดุิบและกระจายสนิค้าของกลุม่สหวิริยามคีวาม
ยืดหยุน่ รวดเร็วและประหยดั ทําให้มีต้นทนุการขนสง่ตํ'า โดยเฉพาะ ต้นทนุของระบบโลจิสติกส์ (Logistics Costs)  

ข้อมูลบริษัท 

สาํนกังานใหญ่ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ตั %งอยูที่' เลขที' 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั %น 6 ถนนสรุศกัดิ� แขวงสลีม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสาํนกังานทา่เรือประจวบตั %งอยูเ่ลขที' 62 หมู ่ 3 ตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 77140 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ดําเนินธุรกิจเกี'ยวกบักิจการเดนิเรือที'ใช้กําลงัสงูและกิจการขนถ่ายสนิค้าสาํหรับเดินเรือ
ทะเล  เป็นบริษัทในเครือกลุม่สหวิริยา ซึ'งดาํเนินธุรกิจอตุสาหกรรมผลติเหลก็ 

 สาํหรับการจดัตั %งบริษัท บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มีทนุจดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทร่วมทนุของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) ซึ'งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 บริษัท สหวิริยาทรานสปอร์ตโฮลดิ %งส์ จํากดั ร้อย
ละ 43.75% และผู้ ถือหุ้นอื'นๆร้อยละ 5.25  

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสาํหรับการลงทนุกิจการทา่เรือพาณิชย์ โดยทา่เทียบเรือ A, B 
ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุเมื'อ 17 มกราคม 2537 (บตัรสง่เสริมเลขที' 8002/2537) ทา่เทียบเรือ C,D ได้รับการอนมุตัิสง่เสริม
การลงทนุเมื'อ 10 มิถนุายน 2547 (บตัรสง่เสริมเลขที' 1464(2)/2547) เรือลากจงู “ประจวบ 3, 4” ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุ
เมื'อ 31 กรกฎาคม 2545 (บตัรสง่เสริมเลขที' 1484(2)/2545) และเรือลากจงู “ประจวบ 5” ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุเมื'อ 29 
ตลุาคม 2547 (บตัรสง่เสริมเลขที' 1901(2)/2547) 

ประวัตคิวามเป็นมา 

ปี  2533 เริ'มจดัตั %งบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการขนถา่ยวตัถดุิบและผลติภณัฑ์
เหลก็ของโรงงานตา่งๆในเครือสหวิริยา อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปี 2535   เริ'มก่อสร้างโครงการทา่เรือประจวบที'อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปี 2537 ทา่เรือประจวบเริ'มดาํเนินธุรกิจทา่เรือเป็นทางการ 

ปี 2546 มีการลงทนุขยายขีดความสามารถของทา่เรือในสว่นทา่เทียบเรือ C1 – C5 และ D1 – D4  

ปี 2547 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2000 จาก LRQA ในปีนี %ปริมาณ
สนิค้าผา่นทา่เรือพาณิชย์ประจวบถึง 5 ล้านตนัเป็นครั %งแรก  

ปี 2548 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS 
(International Security for Ports and Ships: ISPS) จากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม 

ปี 2549 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบบริหารสิ'งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จาก LRQA 



Annual Report 2009 

 

 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 8 

ปี 2551 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบจดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 
2007 จาก LRQA และยงัได้รับการปรับมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพจาก ISO 9001: 2000 เป็น ISO 9001: 2008 

เนื'องจากที'ตั %งทางภมูิศาสตร์ ทา่เรือพาณิชย์ประจวบมคีวามได้เปรียบและศกัยภาพทางธุรกิจที'หลากหลาย ทั %งเป็นเขต
ทะเลเปิดที'มีนํ %าลกึโดยธรรมชาต ิ เนื'องจากลกัษณะทางกายภาพของแผน่ดินที'ลาดเทจากฝั'งตะวนัตกลงสูฝั่'งตะวนัออก ลกัษณะภมูิ
ประเทศพื %นที'ชายฝั'งเป็นที'ราบชายฝั'งทะเล ที'ห้อมล้อมรอบด้วยเนินเขา ทําให้เป็นที'กําบงัคลื'นลมทะเลที'ดี ดินแดนหลงัทา่เป็นพื %นที'
ราบขนาดใหญ่ลกึเข้าไปในแผน่ดนิเหมาะสาํหรับเป็นที'ตั %งของพื %นที'การผลติอตุสาหกรรมในลกัษณะของ “หว่งโซอ่ปุทาน” รวมทั %ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆ และดินแดนหลงัทา่มเีครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมขนสง่ภายในประเทศรองรับ ที'เชื'อมโยง
กบัเครือขา่ยโครงการเส้นทางคมนาคมสายเอเชีย (Asian Highway Project) ซึ'งเชื'อมโยงอนภุมูิภาคตา่งๆบนผืนแผน่ดินใหญ่ของ
ทวปีเอเชีย ที'องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมแหง่เอเซยีและแปซิฟิก (ESCAP) เป็นผู้ประสานโครงการนี % ใน
ขณะเดียวกนักระแสการปรับตวัทางเศรษฐกิจโลก ทั %งในระดบัประเทศ ระดบัภมูิภาคและระดบัโลก ที'มีจดุมุง่หมายเพื'อสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัในกลุม่ของตน โดยเฉพาะ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) รวมถงึ ระดบัอนภุมูิภาค
และพหอุนภุมูิภาค โดยเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเสรีภมูิภาคเอเชีย (AFTA) กลุม่ความริเริ'มอา่วเบงกอลเพื'อความร่วมมือทางเทคนิคและ
เศรษฐกิจหลากสหสาขา (BIMSTEC) หรือเขตเศรษฐกิจเสรีอนภุมูิภาคเอเชียใต้ (SAFTA) ซึ'งได้กลายเป็นกระแสของโลกในศตวรรษ
ใหมนี่ % โดยรวม ที'ตั %งทางภมูศิาสตร์ ลษัณะทางกายภาพ รวมทั %งโครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมขนสง่ ทั %งในระดบัประเทศ และ
ภมูิภาค เป็นข้อได้เปรียบสาํคญัที'ทําให้ทา่เรือประจวบมคีวามสามารถในการแขง่ขนัและศกัยภาพทางธุรกิจที'หลากหลาย ทั %งด้าน
ธุรกิจทา่เรือ ด้านธุรกิจพาณิชย์นาว ีรวมทั %งธุรกิจเกี'ยวเนื'อง ทั %งบนบกและทางทะเล   

ผลการศกึษาของ ESTEL HOOGOVEN GROUP ให้รัฐบาลไทยในปี 2524 สรุปวา่พื %นที'ที'เหมาะสมที'สดุในการเป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมเหลก็ของประเทศ ได้แก่ พื %นที'อําเภอบางสะพาน ที'สามารถสร้างอตุสาหกรรมเหลก็ขนาดใหญ่และโครงสร้าง
พื %นฐานทา่เรือนํ %าลกึได้ โดยเฉพาะ นิคมอตุสาหกรรมผลติเหลก็ของประเทศ ทั %งนี %ผลการศกึษานี %ได้รับการสนบัสนนุจากรายงาน
การศกึษาของ UNIDO และ JICA ด้วย  
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บททีH 2 
โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

ณ สิ %นปี 2552 การจดัแบง่โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ในภาพรวมได้แบง่หน้าที'และความ
รับผิดชอบเป็น 2 สายงาน 4 ฝ่าย และ 3 แผนก  

การบริหารในระดบัสายงาน สายงานบริหารและการเงิน ภายใต้หน้าที'รับผิดชอบของผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการที'ได้รับ
มอบหมาย มีหน้าที'รับผิดชอบฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื %อ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน ซึ'งอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการฝ่าย 
สาํหรับสายงานปฏิบตัิบตัิการทา่เรืออยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการฝ่าย โดยมีผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายเป็นผู้ชว่ย ซึ'งผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จดัการสายงานทั %ง 2 สายงานรับผิดชอบโดยตรงตอ่กรรมการผู้จดัการ ซึ'งรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทอีกชั %นหนึ'ง 

ในระดบัฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื %อ มีผู้จดัการฝ่ายมหีน้าที'รับผิดชอบด้านการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
และการจดัซื %อของบริษัท  ฝ่ายบญัชี มีผู้จดัการฝ่ายมีหน้าที'รับผิดชอบด้านงานบญัชี และฝ่ายการเงิน มีผู้จดัการฝ่ายมีหน้าที'
รับผิดชอบด้านการบริหารการเงิน 

สว่นฝ่ายปฏิบตัิการทา่เรือ มีผู้จดัการฝ่ายรับผิดชอบด้านการปฏิบตัิการทา่เรือ มีหน้าที'รับผิดชอบหนว่ยงานภายใต้ความ
รับผิดชอบ 3 แผนก ได้แก่ แผนกปฏิบตัิการสนิค้า แผนกบริการทา่ และ แผนกเรือ ซึ'งแตล่ะ แผนกอยูใ่นความรับผิดชอบของหวัหน้า
แผนก ซึ'งจะรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบแตล่ะด้าน  

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้จดัการฝ่าย 

กรรมการผู้จัดการ 

สาํนกักรรมการผู้จดัการ ที'ปรึกษากรรมการผู้จดัการ /QSE MR 

สายงานปฏิบตัิการทา่เรือ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ

ผู้จดัการฝ่าย 

สายงานบริหารและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื %อ ฝ่ายบญัชี 
ผู้จดัการฝ่าย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่าย 
ฝ่ายการเงิน 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ณ สิ %นปี 2552 ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 10 ทา่น ดงันี % 
 
 

1) ดร. มารวย ผดงุสิทธิ�      ประธานกรรมการ 

2)   ดร. ประภา วริิยประไพกิจ    กรรมการ 

 

 

3) นายวทิย์  วริิยประไพกิจ     กรรมการ 
 
 4)   นายกมล  จนัทมิา     กรรมการ 
 

   
    

5) นายทวีศกัดิ� เสนาณรงค ์    กรรมการ 

 
6)   นายทรงศกัดิ� แพเจริญ    กรรมการ 

 
 
 

7) นายปิยะ วริิยประไพกิจ     กรรมการ  
 

 8) นายวนิ วริิยประไพกิจ     กรรมการ 
     
 
 

   9)  พลเอกมนตรี ศภุาพร     ที'ปรึกษาบริษัทฯ  
   

              10) นายสมศกัดิ� ศิวะไพบลูย์    กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 
 
 

หมายเหตุ ลาํดบัที' 2 ดร. ประภา วิริยประไพกิจ ได้มหีนงัสอืลงวนัที' 26  มกราคม  2553 แจ้งขอลาออกจากตําแหนง่กรรมการ 
โดยมีผลตั %งแตว่นัที' 16 กมุภาพนัธ์ 2553 
 ลาํดบัที' 3 นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ได้มีหนงัสอืลงวนัที'  22  กมุภาพนัธ์  2553 แจ้งขอลาออกจากตาํแหนง่กรรมการ 
โดยมีผลตั %งแตว่นัที' 1 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป 
 



Annual Report 2009 

 

 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 11 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายจดัการดงันี % 
- นายสมศกัดิ� ศวิะไพบลูย์  กรรมการผู้จดัการ 
- นายพงษ์ศกัดิ� สขุจิตต์  ที'ปรึกษากรรมการผู้จดัการ 
- นายมานพ เหลอืงไพโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการและผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิารทา่เรือ 
- นายรัชถภพ ธาตสุวุรรณ  ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและจดัซื %อ 
- นาวสาวประภา วรรุตม์  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
- นางสาวนนัทพร สวุิสษิฐ์  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน (รักษาการ) 
- นายชนยธุ นิลพานิช   ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการทา่เรือ  

ณ สิ %นปี บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัมีกําลงัคนทั %งสิ %น 85 คน ทั %งผู้บริหาร ฝ่ายจดัการและพนกังาน  

การบริหารจัดการ 

การบริหารธุรกิจบริษัทขบัเคลื'อนกลยทุธ์ทางธุรกิจอยา่งเป็นระบบ ทั %งการกําหนดนโยบาย การประเมินภาวะแวดล้อมทาง
ธุรกิจ กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ วางยทุธศาสตร์ จดัทําแผนธรุกิจ การบริหารงาน รวมทั %ง การควบคมุและประเมินผลเพื'อการ
พฒันาอยา่งตอ่เนื'องสามารถสนองตอบตอ่ปัจจยัภายนอกได้อยา่งทนัทว่งที ในทางปฏิบตัิ ทางบริษัทกําหนดการวางแผนและ
ประเมินผลธุรกิจไว้ปีละ 2 ครั %ง กลางปีและปลายปี งบประมาณ สว่นการลงทนุในลกัษณะโครงการบริษัทจะดําเนินการวิเคราะห์และ
ศกึษาความเป็นไปได้โครงการ เพื'อการพิจารณาและอนมุตัิการลงทนุ ซึ'งอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการทา่นใดทา่นหนึ'งพร้อม
ทั %งทีมงานบริหารโครงการรับผิดชอบการบริหารโครงการลงทนุ 

เพื'อให้สามารถนํานโยบายขององค์กร โดยเฉพาะ การสร้างมลูคา่เพิ'มให้กบัองค์กร ลกูค้า และผู้ ถือหุ้น รวมทั %งมคีวาม
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทั %งระบบ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัมกีารบริหารที'เป็นระบบ ทั %งในสว่นการบริหารธุรกิจ และการ
บริหารผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ดําเนินธุรกิจที'มีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชองตอ่สงัคม 
(Social Responsibility) ยตุธิรรม โปร่งใส และเป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม ด้วยความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) โดยผู้บริหาร
และพนกังานในองค์กรทกุระดบั  

สาํหรับการสง่มอบบริการที'มคีณุภาพสมํ'าเสมอตรงตามความต้องการของลกูค้า บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้นํา
มาตรฐานการบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2008 ซึ'งยอมรับวา่เป็นมาตรฐานคณุภาพที'เป็นลายลกัษณ์อกัษรที'ดีที'สดุในปัจจบุนั มา
เป็นกรอบการดําเนินธุรกิจทั'วทั %งองค์กร ทกุกระบวนการธุรกิจ และทกุระดบัในองค์กร ที'สามารถสร้างอรรถประโยชน์ คณุคา่และ
มลูคา่เพิ'มให้แก่ลกูค้า  

บริษัทได้ออกแบบและพฒันาระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2008 โดยมอีงค์ประกอบที'สาํคญั ได้แก่ นโยบายคณุภาพ 
ระเบียบวิธีการปฏิบตัิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริหาร รวมทั %งบนัทกึคณุภาพ ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหนว่ยงานระบบคณุภาพ เพื'อให้ได้คณุภาพตามที'กําหนด บริษัทได้ใช้ “ระบบ” เป็นมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจแทน 
“คน” ซึ'งโดยธรรมชาติมีการเปลี'ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา อนึ'งวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ความเป็นผู้ นํา ความมุง่มั'น และความรับรับผิดชอบ 
ได้สะท้อนอยา่งชดัเจนในนโยบาย “คณุภาพ” ของบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ซึ'งผู้บริหารสงูสดุได้กําหนดไว้ เสมือนพนัธสญัญาที'
เรามตีอ่ลกูค้าของเรา ที'เป็นกรอบในการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานสาํหรับผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทั %งหมดของ
บริษัท การบริหารจดัการดําเนินไปอยา่งเป็นระบบ ทั %งกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหาร กระบวนปฏิบตัิงาน กระบวน
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ตรวจสอบ ทั %งภายในและภายนอก รวมทั %งกระบวนแก้ไข พฒันาและการป้องกนัสิ'งที'ไมพ่งึประสงค์ สาํหรับระเบียบวธีิการปฏิบตั ิ
(Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) ได้กําหนดหลกัการ กระบวนการและวิธีในการทํางานสาํหรับผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ 
และพนกังานของบริษัทที'ผา่นการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งเป็นระบบ ทกุระดบัและทั'วทั %งองค์กร รวมถึงระบบบนัทกึคณุภาพและ
ระบบ Feedback สามารถสื'อสารกบัลกูค้าได้ตลอดเวลา เพื'อให้มั'นใจในคณุภาพที'เราสง่มอบทางบริษัทได้จดัให้มีการการ
ดําเนินการตรวจตดิตามระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อยา่งสมํ'าเสมอ ทั %งการตรวจตดิตามภายในและการตรวจ
ติดตามโดย Third Party  ทั %งนี % จึงทําให้เรามั'นใจวา่เราได้สง่มอบบริการที'มคีณุภาพสมํ'าเสมอ ตรงตามความต้องการและเหนือความ
คาดหวงัของลกูค้า ซึ'งเป็นผู้มีสว่นได้เสยีโดยตรงในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี % เพื'อให้สามารถสนองตอบตอ่ผลประโยชน์ ความคาดหวงั ป้องกนั และ/ ลดผลกระทบที'ไมพ่งึประสงค์ตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้พฒันาระบบบริหารอื'นๆ เพื'อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ได้แก่ ระบบ
จดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS 
มาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) อนึ'ง บริษัทยงัมีแผนที'จะศกึษาความ
เหมาะในการพฒันาระบบความปลอดภยัหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Security Management Systems) ISO 28000:2007 ในปี 
2553  

เนื'องจาก “ทนุทรัพยากรมนษุย์” (Human Capital) เป็นปัจจยัที'มีคณุคา่ของการดําเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทจงึได้
พฒันาระบบการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและพนกังานขึ %น ซึ'งมีการฝึกอบรมเป็นประจํา ทั %งฝึกอบรมเมื'อเริ'มปฏิบตัิงาน (Initial Training) 
ระหวา่งทํางาน (On the Job Training) รวมทั %งการฝึกอบรมทบทวน (Refresher Training) เพื'อให้บคุลากรของบริษัทได้มีโอกาส
พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถ และสร้างประสบการณ์ให้สามารถเติบโตไปกบับริษัทอยา่งเต็มศกัยภาพ 
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บททีH 3 
การประกอบธุรกิจ 

 
ลักษณะธุรกจิ  

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ดาํเนินธุรกิจบริการ ประเภทธุรกิจทา่เรือพาณิชย์ ให้บริการทา่เรือขนถ่ายสนิค้าเป็นธุรกิจ
หลกั (Core Business) และธุรกิจตอ่เนื'องและ/หรือธุรกิจเกี'ยวเนื'อง ทั %งบริการหน้าทา่ (Water Front) บนทา่ และหลงัทา่ 
(Hinterland) อนึ'งปัจจบุนัโครงสร้างธุรกิจ (Business portfolio) บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในการขนถ่ายสนิค้า เคลื'อนย้าย และเก็บ
สนิค้าและธุรกิจสนบัสนนุประกอบด้วย ธุรกิจขนถา่ยสนิค้าลงเรือ (Stevedore) ธุรกิจเรือลากจงู ธุรกิจคลงัสนิค้า รวมทั %งธุรกิจอื'นๆ ที'
เกี'ยวข้อง  

 

ปัจจบุนั ลกูค้าหลกัของบริษัทได้แก่ กลุม่โรงงานเหลก็ในกลุม่นิคมอตุสาหกรรมเหลก็ของกลุม่สหวิริยา ที'มีการบริหารใน
รูปแบบ “หว่งโซอ่ปุทาน” ครบวงจร ครอบคลมุฐานการผลติและทา่เรือทั %ง 3 แหง่ ในกรุงเทพมหานคร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
จงัหวดัฉะเชิงเทรา สว่นลกูค้าภายนอกกลุม่สหวิริยายงัมีน้อย ซึ'งจะต้องศกึษาการขยายฐานลกูค้าภายนอกในอนาคต เนื'องจาก
ทา่เรือพาณิชย์ประจวบมีสมรรถนะและศกัยภาพ โดยเฉพาะ ความได้เปรียบด้านที'ตั %งทางภมูิศาสตร์และโครงสร้างพื %นฐานด้าน
คมนาคมขนสง่ที'เพรียบพร้อม 

บริการ 

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจทา่เรือพาณิชย์ เพื'อขนถ่ายสนิค้า ซึ'งเป็นธรุกิจหลกั บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัให้บริการขนถา่ย
สนิค้าอยา่งครบวงจร ทั %งสนิค้าทั'วไป สนิค้าเทกองแห้ง และสนิค้าคอนเทนเนอร์ โดยมีบริการสนบัสนนุตา่งๆ ทั %งบริการนําร่องเอกชน 
เรือลากจงู บริการขนถา่ยสนิค้าขึ %นลงเรือ บริการโรงพกัสนิค้า บริการคลงัสนิค้าทณัฑ์บน และบริการอื'นๆ นอกจากนี % ทา่เรือพาณิชย์
ประจวบยงัให้บริการแบบ “One – Stop Services” ที'ลกูค้า ทั %งเรือและผู้ นําเข้าสง่ออก สามารถดาํเนินพิธีการตา่งๆ ภายในเขตทา่เรือ 
โดยเฉพาะ การดาํเนินพิธีการศลุกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจปลอ่ยเรือ  
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เพื'อการผลติและสง่มอบบริการที'สนองตอบตรงตามความต้องการและสามารถสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอยา่ง
แท้จริง ซึ'งเป็นบคุคลสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจและเจริญก้าวหน้าตอ่ไป บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัได้พิถีพิถนัในการออกแบบ 
การผลติ และสง่มอบบริการของทา่เรือให้กบัลกูค้าเพื'อให้มั'นใจวา่ลกูค้าได้รับมลูคา่เพิ'มสงูกวา่ต้นทนุที'ลกูค้าจา่ย โดยได้กําหนด
สว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix or Market Offer) ตามความต้องการของลกูค้าให้เหมาะสมกบัลกูค้าแตล่ะรายที'ให้
อรรถประโยชน์ มีคณุภาพและสร้างพงึพอใจให้กบัลกูค้าในราคายตุิธรรม ในพื %นที'ที'ลกูค้าต้องการ โดยบคุลากรมืออาชีพ ที'มีขีด
ความสามารถและประสบการณ์ ที'สามารถให้คําปรึกษาแกล่กูค้าได้ นอกจากนั %นเรายงัสามารถที'จะเสนอบริการที'เป็น 
“Solution” ที'จะสนบัสนนุการบริหาร “หว่งโซอ่ปุทาน” หรือ “ระบบโลจิสติกส์” ของลกูค้า เพื'อชว่ยลดต้นทนุและเพิ'มสมรรถนะใน
การแขง่ขนัทางธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ในปี 2552 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มียอดขายรวมทั %งสิ %น 273,795,421 บาท โดยโครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย 
รายได้จากเจ้าของเรือและเอเยนต์เรือรวม 86,371,492 บาทคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 31 รายได้จากผู้สง่ออกและผู้ นําเข้าสนิค้ารวม 
177,757,248 บาทคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 65   และรายได้อื'นๆรวม 9,720,720 บาทคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 4   
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รายได้ของบริษัทที'มาจากเจ้าของเรือและเอเยนต์เรือ ประกอบด้วย คา่บริการใช้ทา่ (Port service) คา่เชา่ทา่ (Berth hire)  
คา่บริการเรือลากจงู (Tug service) คา่เชา่ทา่สาํหรับสนิค้า (General cargo wharfage) คา่นําร่อง (Berth Master/ Pilotage) 
รวมทั %งรายได้อื'นๆ เช่น คา่ทําความสะอาดทา่ สาํหรับรายได้ของบริษัทที'ได้จากผู้สง่ออกและผู้ นําเข้าสนิค้า ประกอบด้วย รายได้คา่
ขนสง่สนิค้าขึ %นลงเรือ เคลื'อนย้ายไปยงัโรงพกัสนิค้า และ/ หรือเคลื'อนย้ายสนิค้าถงึประตนูอกทา่เรือ (Wharf handling charges) และ
รายได้อื'นๆ เช่น คา่ธรรมเนียมรถบรรทกุผา่นทา่ (Trailer admission fee) คา่ชั'งนํ %าหนกัรถ และรายได้อื'นๆ มาจากรายได้จาก
คลงัสนิค้า (Cargo storage) รายได้จากคา่เชา่อปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้า (Equipment service) เช่น ปั %นจั'น รวมทั %งรายได้อื'นๆ 
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บททีH 4 
อุตสาหกรรมท่าเรือและการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมทา่เรือเป็นอตุสาหกรรมที'มีการแขง่ขนัในระดบัโลก สว่นใหญ่ตลาดมีการแขง่ขนัเสรี อปุสงค์ตอ่บริการทา่เรือ
เป็น “อปุสงค์ตอ่เนื'อง” (Derived Demand) ที'เกิดจากภาคเศรษฐกิจในสว่นอื'น ในกรณีของทา่เรือ ได้แก่ การค้าระหวา่งประเทศ การ
ขนสง่ทางทะเล เนื'องจากการลงทนุในโครงการทา่เรือเป็นการลงทนุขนาดใหญ่ ที'ใช้เงินลงทนุเข้มข้น (Capital – Intensive) และ
ปัจจยัการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ทําให้ผู้ประกอบการบางรายในอตุสาหกรรมทา่เรือมีอํานาจผกูขาดได้ รวมถึง
การได้สทิธิสมัปทานจากรัฐบาลและปัจจยัทางภมูิศาสตร์ สาํหรับ Financial norms and standards ของธุรกิจทา่เรือ ได้แก่ Tariff  ที'
มีรูปแบบคล้ายคลงึกนั นอกจากนี % ลกัษณะการเคลื'อนไหวของอตุสาหกรรมทา่เรือมีลกัษณะเป็นวฏัจกัร (Cyclical) ตามภาวะทาง
ทางเศรษฐกิจ หรือวฏัจกัรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทั %งนี % โดยทั'วไปในการเลอืกใช้บริการทา่เรือ ลกูค้ามีเกณฑ์หรือปัจจยัตา่งๆใน
การพิจารณาและตดัสนิใจดงันี %  

 

 ปัจจัยในการพิจารณา รายละเอียด 

1 ความสามารถในการรองรับขนาดของเรือ ข้อพิจารณาเกี'ยวกบัขนาดของเรือ (อตัรากินนํ %าลกึ ความกว้าง ความยาว)  ขีด
ความสามารถของทา่เรือ และสิ'งอํานวยความสะดวกทา่เรือ 
 

2 ที'ตั %งทางภมิูศาสตร์ เป็นปัจจยัที'สําคญัที'สดุ โดยเฉพาะ เมืองทา่ตั %งอยูใ่กล้เส้นทางเดินเรือโลก ที'ทํา
ให้ระยะเวลาเดนิทางสั %นลง 

3 การเคลื'อนย้ายสินค้าจากทา่เรือ พิจารณาระดบักิจกรรมในปัจจบุนัและในอนาคต รายละเอียดของกิจกรรม 
พิจารณาจากการสง่ผา่นสินค้า (Transshipment) เขตการค้าเสรี (Free Trade 
Zone)  การขนสง่ทางรถไฟ การขนสง่ทางถนน รวมทั %งการขนสง่ทางนํ %า 

4 ผลกําไรของผู้ ใช้บริการ เป็นปัจจยัสําคญัที'สายการเดินเรือพิจารณา โดยเฉพาะ สายการเดินเรือที'
ต้องการปรับเส้นทาง เมืองทา่ และพฒันาบริการใหม ่ โดยเฉพาะ บริการใน
ลกัษณะ “Hub and Spoke” 

5 คา่ใช้จา่ยในการดาํเนินการ ประกอบด้วย คา่ภาระทา่เรือ (Port Dues) คา่ภาระสนิค้า คา่ภาระผู้ โดยสาย คา่
เชา่ทา่ (Berth Hire) เสบียง คา่เชา่อปุกรณ์ขนถ่ายสินค้า บริการนําร่อง คา่เรือ
ลากจงู และคา่ขนถ่ายสนิค้า เป็นปัจจยัที'สําคญัที'ผู้ ใช้บริการใช้ประกอบการ
พิจารณา 

6 ตวัชี %วดัประสิทธิภาพของทา่เรือ ประกอบด้วย อตัราความเร็วการขนถา่ยสินค้า (Tonnage handled per gang 
hour) อตัราความเร็วการขนถ่ายสินค้าตู้  (Number of TEUs handled per 
hour) ระยะเวลาที'ใช้ในทา่เรือ (Turn – around time in port) ระยะเวลาผ่านพิธี
การศลุกากร (Customs clearance period) พื %นที'กองสินค้าตู้  และ
ความสามารถเก็บสินค้าเทกอง รวมทั %งคา่ใช้จา่ย 

7 การแข่งขนัระหวา่งเมืองทา่ 
 

ทั %งการแข่งขนัระหวา่งเมืองทา่ในภมิูภาคในการเป็น Gateway สูด่ินแดนในทวีป 
และการแข่งขนัระหวา่งทา่เรือในประเทศ 

8 บริการสนบัสนนุในทา่เรือและคา่ใช้จา่ย ได้แก่ บริการนํ %ามนัเชื %อเพลิง เสบียง สิ'งอํานวยความสะดวกการซอ่มเรือ ทํา
ความสะอาดบริการและซอ่มตู้สินค้า การบํารุงรักษาอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้า และ
การรักษาความปลอดภยั นอกจากนั %น ทางด้านธุรกิจสนบัสนนุ ได้แก่ บริการรับ
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ขนสง่สินค้า (Freight Forwarder) บริการรถบรรทกุ ศลุกากร ตวัแทนเรือ หรือ
นายหน้า 

9 คณุภาพของการบริหารทา่เรือ ประกอบด้วย ขีดความสามารถ นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหาร โดยเฉพาะ 
ระดบัความเข้าใจกนัระหวา่งผู้ ใช้บริการกบัทีมบริหารทา่เรือ 

10 ความสมัพนัธ์และความขดัแย้งเกี'ยวกบั
สหภาพแรงงาน (Union) 

เนื'องจากการหยดุงานของทา่เรือสง่ผลกระทบตอ่แผนการเดินเรือ ความสญูเสีย
ตอ่ความภกัดีของลกูค้า และต้นทนุการดําเนินการที'สงูขึ %น 
 

11 ระดบัของเทคโนโลยีสารสนเทศที'ใช้ใน
การดําเนินงานด้านธุรกิจของทา่เรือ 

เชน่ วางแผนการเทียบทา่ของเรือ การปฏิติบตัิงาน และวางแผนการใช้ทรัพยากร 
งานเอกสาร การปฏิบตัขินถ่ายสินค้า รวมทั %งการสื'อสาร 

12 ระบบการบริหารการจราจรทางนํ %า สามารถบริหารจดัการการเข้า – ออกจากทา่เรือ โดยเครือข่ายเรดาร์ควบคมุการ
เคลื'อนไหวของเรือ ทําให้การเดินเรือที'ปลอดภยัและสามารถเข้า – ออกจากทา่
ของเรืออยา่งต่อเนื'องในทกุสภาวะอากาศ 

13 ความพร้อมด้านโครงสร้างพื %นฐาน ซึ'งมีความสําคญัในยคุการขนสง่หลายรูปแบบ และโลจิสติกส์ ได้แก่ การขนสง่
ทางถนน การขนสง่ทางรถไฟ รวมทั %งการขนสง่ทางนํ %า 

14 ผลกําไรของสายการเดินเรือจากกิจกรรม
สร้างมลูคา่เพิ'ม 

โดยเฉพาะ อตัราการเติบโตของตลาด โครงสร้างพื %นฐานที'ดีกวา่ มีศกัยภาพทํา
กําไรสงู หรือมีการแข่งขนัน้อย 

 

ปัจจบุนั ปัจจยัสาํหรับเลอืกใช้ทา่เรือได้เปลี'ยนไปมาก จากเดมิให้ความสาํคญักบัความสะดวกในการขนสง่สนิค้าระหวา่ง
ประเทศต้นทางและปลายทางเปลี'ยนไปเป็นการให้ความสาํคญัตอ่การเคลื'อนย้ายสนิค้าตลอดเส้นทางการเดินทาง ผู้ใช้บริการให้
ความสาํคญักบัพฒันาการและนวตักรรมในการการกระจายสนิค้าในตลาดโลกเพิ'มขึ %น โดยเฉพาะ แนวคิดการขนสง่แบบ Multi – 
Modal Transportation ระบบโลจิสติกส์ สะพานเชื'อมโยงชายฝั'งทะเล (Land Bridge) พฒันาการของบรรษัทผู้บริหารเรือข้ามชาต ิ
รวมทั %งคณุภาพของบริการ ดงันั %น พฒันาการเหลา่นี %ทําให้ตลาดโลกใกล้ชิดกนัมากขึ %น สามารถลดเวลาขนสง่และต้นทนุลงได้ ดงันั %น 
ในสถานการณ์ดงักลา่ว หากแตก่ารอยูร่อดจะต้องให้ความสาํคญัตอ่ปัจจยัตา่งๆ ข้างต้นเพิ'มขึ %น 

สาํหรับทิศทางและแนวโน้มการพฒันาในธุรกิจทา่เรือ บทบาทและความสาํคญัของทา่เรือในปัจจบุนัได้เปลี'ยนไปจาก
บทบาทดั %งเดิม ที'ทําหน้าที'เพียงขนถ่ายสนิค้า เปลี'ยนไปเป็นแนวคิดศนูย์กลางการกระจายสนิค้า (Central Trade Distribution 
Center or DISTRIPARK) หรือ ศนูย์กลางการกระจายสนิค้าและโลจิสติกส์ (Central Physical Distribution Base and Logistic 
Center) ซึ'งปัจจบุนัได้กลายเป็นกระแสของเมืองทา่สาํคญัๆของโลก นอกจากนี % บรรษัทบริหารทา่เรือข้ามชาติ ซึ'งบริหารทา่เรือใน
ประเทศตา่งๆแบบ “เครือขา่ยโลก” มีบทบาทในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมทา่เรือโลก โดยเฉพาะ ฮทัจิสนั (Hutchison) จากฮ่องกง 
หรือ PSA ของสงิคโปร์ 

อุตสาหกรรมท่าเรือไทย 

ทั'วไป ในประเทศไทย อตุสาหกรรมทา่เรือไทยมโีครงสร้างการแขง่ขนัแบบผู้แขง่ขนัน้อยราย ที'มทีา่เรือไมกี่'ราย ทา่เรือ
ขนาดใหญ่ของประเทศสว่นใหญ่เป็นทา่เรือของรัฐ โดยเฉพาะ ทา่เรือกรุงเทพ ทา่เรือแหลมฉบงั ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ ทา่เรือ
พาณิชย์สตัหีบ รวมทั %ง ทา่เรือสงขลา  ปัจจบุนัเมืองทา่ประเทศไทยเกือบทั %งหมดไมอ่ยูใ่นเส้นทางเดินโลก แตอ่ยูใ่นนา่นนํ %าภายในอา่ว
ไทยเป็นสว่นใหญ่ แบง่ทา่เรือไทยออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ทา่เรือรัฐบาล และกลุม่ทา่เรือเอกชน  ในกลุม่ทา่เรือรัฐบาล ทา่เรือ
กรุงเทพ และทา่เรือแหลมฉบงัเป็นทา่เรืออยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของการทา่เรือแหง่ประเทศไทย ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุอยู่
ภายใต้การนิคมแหง่ประเทศไทย กระทรวงอตุสาหกรรม ทา่เรือสงขลาและทา่เรือภเูก็ตเป็นทา่เรือภายใต้การควบคมุของกรมเจ้าทา่ 
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และทา่เรือพาณิชย์สตัหีบอยูภ่ายใต้กองทพัเรือ  สว่นในกลุม่ทา่เรือเอกชนที'สาํคญั ได้แก่ ทา่เรือพาณิชย์ประจวบ ทา่เรือขนอม ทา่เรือ
ศรีราชา ทา่เรือเพชรบรีุ  ทา่เรือเอสโซศ่รีราชา ทา่เรือไทยออยส์ศรีราชา ทา่เรือปตท  รวมทั %งทา่เรือระยอง  

เมื'อพิจารณาการแขง่ขนัระหวา่งทา่เรือประเทศไทย เนื'องจากการลงทนุในธุรกิจทา่เรือมีลกัษณะ “เงินทนุเข้มข้น” 
(Capital intensive Investment) ทําให้ทา่เรือของรัฐ ซึ'งรัฐบาลเป็นผู้ลงทนุที'ดิน โครงสร้างพื %นฐานทา่เรือ รวมทั %งโรงพกัสนิค้าในเขต
ทา่เรือ แล้วบางทา่ได้ให้สมัปทานแก่บรรษัทบริหารทา่เรือข้ามชาติ โดยเฉพาะ ทา่เรือกรุงเทพ ทา่เรือพาณิชย์แหลมฉบงั และทา่เรือ
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ทําให้ได้เปรียบทา่เรือเอกชน ซึ'งต้องลงทนุทั %งหมด ทั %งที'ดิน ก่อสร้างทา่เรือเครื'องมือและอปุกรณ์ขนถา่ย
สนิค้า รวมทั %งโรงพกัสนิค้า ทา่เรือเหลา่นี %สว่นใหญ่เป็นนโยบายการพฒันาของประเทศ พร้อมทั %งมนิีคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับ
ในดินแดนหลงัทา่ ซึ'งรัฐบาลเห็นวา่มคีวามสาํคญัตอ่เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั %งความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร
ทา่เรือ ที'เปิดดําเนินการมาเป็นเวลานาน สาํหรับทา่เรือพาณิชย์ประจวบเป็นทา่เรือเอกชน แม้จะมคีวามเสยีเปรียบดงักลา่ว แตก็่มข้ีอ
ได้เปรียบอยา่งน้อย 2 ปัจจยัสาํคญั ได้แก่ ปัจจยัทางภมูศิาสตร์ เป็นทา่เรือที'มีความลกึของทะเลลกึที'สดุในประเทศไทย เนื'องจากพื %น
ท้องทะเลที'ลาดชนักวา่อา่วไทยตอนบน และมีนิคมอตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน เป็นฐานผลติสนบัสนนุในดินแดนหลงัทา่ ทําให้
ทา่เรือพาณิชย์ประจวบยงัมีสมรรถนะและความสามารถในการแขง่ขนั   

 

 

การแข่งขนัระหว่างท่าเรือคู่แข่งในอนุทวีปอนิโดจนี 

 

เมื'อเปรียบเทียบกบัเมืองทา่ของประเทศคูแ่ขง่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม ทั %ง 2 ประเทศ
มีจดุเดน่ที'ตั %งอยูฝั่'งทะเลที'สามารถเป็นประตสููด่ินแดนที'ลกึเข้าไปในแผน่ดินใหญ่แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศไทย และจีนตอนใต้ ระยะทางจากเมืองทา่ดานงัของเวยีตนามสูแ่ถบพื %นที'เป้าหมายดงักลา่วใกล้กวา่จากเมืองทา่ตา่งๆ
ของไทย โดยเฉพาะทา่เรือกรุงเทพ ทา่เรือแหลมฉบงั รวมทั %งทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ แม้ประเทศไทยมีที'ตั %งทางภมูิศาสตร์
ตั %งอยูป่ลายสดุของทวีปเอเชีย ที'สามารถเชื'อมโยงกบัดินแดนลกึเข้าไปในแผน่ดินใหญ่ก็ตาม นอกจากนั %น เมืองทา่ดานงั และเมือง
ทา่ที'สาํคญัของเวียดนามมีข้อได้เปรียบที'อยูใ่กล้เส้นทางเดินเรือโลกกวา่เมืองทา่ของไทย แตอ่ยา่งไรก็ตาม แม้เมอืงทา่ไทยตั %งอยู่
ในอา่วไทย แตก็่สามารถดงึดดูบรรษัทบริหารทา่เรือข้ามชาติและเรือสนิค้าระหวา่งประเทศเข้ามาได้ใช้บริการได้มาก เนื'องจาก
สามารถรวบรวมปริมาณวตัถดุิบและ สนิค้าได้มาก ที'ตั %งประเทศไทยเป็นจดุศนูย์กลางของอนภุมูิภาคอินโดจีน รวมทั %งความพร้อม
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ด้านโครงสร้างด้านคมนาคมขนสง่ที'ครบวงจร ทั %งในเครือขา่ยเส้นทางหลวงแผน่ดินและระดบัภมูภิาค ซึ'งได้แก่ถนนสายเอเชีย 
(Asian Highway) ที'เชื'อมโยงอนภุาคตา่งๆของเชีย โดยเฉพาะ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียใต้ อินโดจีน รวมทั %ง
เอเชียตะวนัออกไกล จึงทําให้ทา่เรือในประเทศไทยยงัมคีวามสามารถในการแขง่ขนัอยู ่

สาํหรับทา่เรือที'มีบาทบาทและความสาํคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นกลุม่ทา่เรือของรัฐบาล ได้แก่ ทา่เรือ
แหลมฉบงั ทา่เรือมาบตาพดุ ทา่เรือกรุงเทพ ทา่เรือสงขลา ทา่เรือภเูก็ต ทา่เรือสตัหีบ สว่นทา่เรือเอกชน ได้แก่ ทา่เรือสยามซีพอร์ต 
(Port of Sriracha) ทา่เรือประจวบ ทา่เรือเกาะสชีงั (Sriracha Harbour Terminal) ทา่เรือขนอม (สรุาษฎรธานี) ทา่เรือกระบี' 
รวมทั %งทา่เรือเอกชนตา่งๆในแมนํ่ %าเจ้าพระยา สว่นทา่เรือศรีราชา และทา่เรือมาบตาพดุ (Aliance Refining Co.,Ltd.) เป็นทา่เรือ
สาํหรับขนถ่ายสนิค้าเหลวประเภทนํ %ามนัดิบ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาต ิ

 

ท่าเรือ 
(Port) 

ขีดความสามารถ       
(Capacity) 

สินค้า 
(Cargoes) 

ความลกึ 
(MSL) 

จุดแข็งจุดอ่อน โครงการพัฒนา 

ทา่เรือแหลมฉบงั   
 
 
 
 
                           
ระยะ 1 มี 11 ทา่
(A0, A1–A5)         
(B1– B5) 
 
 
 
ระยะ 2 มี 7 ทา่ 
(C0,C1–C3) 
เสร็จ       (D1–
D3) เสร็จ 2554 

เรือคอนเทนเนอร์  Post 
– Panamax > 5,000 ตู้  
อตัราความเร็วขนถ่าย  
สนิค้าคอนเทนเนอร์ 30 
ตู้ / ชั'วโมง                                            
                             
 สนิค้าคอนเทนเนอร์ 4 
ล้านทีอีย/ูปี ทั'วไป ได้ 
2.25 ล้านเมตริกตนั/ปี 
สนิค้ารถยนต์ 950,000 
คนั/ปี 
 
สนิค้าคอนเทนเนอร์ 
6.8 ล้านทีอีย/ูปี  
สนิค้าทั'วไป 318,000 
เมตริกตนั/ปี           
สนิค้ารถยนต์ 1 ล้าน 
คนั/ปี                   

สนิค้าทั'วไป              
สนิค้าเทกองแห้ง   
สนิค้ารถยนต์          
สนิค้าคอนเทน
เนอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนิค้าทั'วไป              
สนิค้าคอนเทน
เนอร์              

14 เมตร จุดแข็ง                           
นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั 
ติดอนัดบั 19 ทา่เรือ
คอนเทนเนอร์ของโลก 
ความร่วมมือกบัทา่เรือ 
Seattle เพื'อพฒันาการ
บริหารการขนสง่สนิค้า
อยา่งปลอดภยัใน
โครงการ T-SET 
จุดอ่อน                              
การจราจรทางบกขยาย
ไมท่นัทําให้แออดั 
 

แผนพฒันาศนูย์
กระจายสนิค้า 
(Distribution Center)                    
ศนูย์ตรวจสอบสนิค้า
ก่อนการขนสง่ (PDI: 
Pre-Delivery 
Inspection Center) 
ศนูย์กลางการซอ่ม
บํารุงตู้สนิค้า  (Hub of 
Container Care)              
ระบบบําบดัของเสยี
จากเรือสนิค้า 
(Reception Facility)  
ศนูย์รถบรรทกุ (Truck 
Terminal)      เพิ'มราง
รถไฟเป็น 8 ราง และ
ลงทนุด้านเครื'องมอื
เพื'อให้สามารถรับตู้ทาง
รถไฟได้ถึง 1 ล้านตู้ /ปี 
 
 

ทา่เรือกรุงเทพ รับเรือความยาวไมเ่กิน 
172 เมตร มีนํ %าหนกั

สนิค้าทั'วไป              
สนิค้าเทกองแห้ง   

8.5-11.0 
เมตร หรือ 

ข้อจํากดัความลกึของ
ร่องนํ %า รับเรือความยาว

การพฒันาทา่เรือสู่
ระบบ e-Port 
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บรรทกุไมเ่กิน 12,000 
เดทเวทตนัและกินนํ %า
ลกึไมเ่กิน 8.2 เมตร 

 6.5 เมตรช่วง
นํ %าลง 

ไมเ่กิน 172 เมตร มี
นํ %าหนกับรรทกุไมเ่กิน 
12,000 เดทเวทตนัและ
กินนํ %าลกึไมเ่กิน 8.2 
เมตร   อปุกรณ์ขนถ่าย
และขนย้ายสนิค้าเสยี
บอ่ยเนื'องอายใุช้งาน 

สอดคล้องกบั
แผนพฒันา ระบบ e-
logistics ของรัฐบาล 
ให้ผู้ นําเข้าสง่ออก
ดําเนินธุรกิจได้ด้วย
ระบบ  Single 
Window Entry   
แผนพฒันาศนูย์
รวบรวมและกระจาย
สนิค้า คลงัสนิค้านอก
ทา่  ศนูย์พาณิชยกรรม  
แผนการเพิ'มรายได้
ด้วยโครงการสร้างลาน
พกัตู้สนิค้า ลานจอด
รถบรรทกุ ลานสาํหรับ
บรรจสุนิค้าเพื'อการ
สง่ออก 

ทา่เรือมาบตาพดุ  
มทีา่เทียบเรือ 6 
ทา่ (ระยะจาก
กรุงเทพ 220 
กิโลเมตร) 

 สนิค้าทั'วไปและ
สนิค้าเหลว โดย
สนิค้าหลกั ได้แก่ 
ปิโตรเลยีม เหลก็ 
ปุ๋ ยบํารุงดิน สนิแร่ 

8.0-12.5 
เมตร 

  

ทา่เรือสงขลา ประมาณ 150,000 ทีอี
ย/ูปี  หรือ 1.5 ล้านตนั/
ปีเ รือยาวไม่เ กิน 173 
เ มต ร  ขนาด ไม่ เ กิ น 
12,000  
 เดทเวทตนักินนํ %าลกึไม่
เกิน 7 เมตร 

สนิค้าทั'วไป ร้อย
ละ 80 โดย
นํ %าหนกัเป็นสนิค้า
สง่ออก พวก
ผลติภณัฑ์จาก
ยางพารา ลา
เท็กซ์ (Latex)  
สนิค้ากระป๋อง  
ไม้ เฟอร์นิเจอร์ 
นํ %ามนัและก๊าซ
ธรรมชาต ิสว่น
สนิค้าขาเข้าหลกั
กวา่ร้อยละ 50 

9.0 เมตร ขยายตวัไมอ่อก ร่องนํ %า 
การเวนคืนที'ดิน และ
บริเวณหลงัทา่เป็นเขต
โบราณสถาน 

ในอนาคตมีแผนการ
พฒันาให้ทา่เรือ เพื'อ
รองรับการค้ากบัเอเชีย
ตะวนัออก(ญี'ปุ่ น 
ไต้หวนั จีน และเกาหล)ี     
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เป็นสนิค้าปลาแช่
แข็ง 

ทา่เรือภเูก็ต รับเรือยาวไมเ่กิน 210 
 เมตรขนาดไมเ่กิน 
20,000 เดทเวทตนั กิน
นํ %าลกึไมเ่กิน8.5 เมตร 

สนิค้าทั'วไป              
สนิค้าเหลว 
(ปิโตรเลยีม) 

9.0 เมตร   

ทา่เรือสรุาษฎร์
ธานี           
(ทา่เรือขนอม) 

เรือขนาดกินนํ %าลกึไม่
เกิน9.5 เมตร 

สนิค้าเทกองแห้ง     
(แร่ยิปซั'ม) 

   

ทา่เรือศรีราชา
ฮาร์เบอร์ เกาะสี
ชีง ชลบรีุ 

ทา่หมายเลข 1 รับเรือ
ขนาดไมเ่กิน 100,000 
เดทเวทตนั กินนํ %าลกึไม่
เกิน14.5 เมตร 

 14.5 เมตร   

ทา่เรือสยามซี
พอร์ท ศรีราชา 
ชลบรีุ 

ทา่หมายเลข 1 รับเรือ
ขนาดไมเ่กิน 120,000 
เดทเวทตนั กินนํ %าลกึไม่
เกิน14.5 เมตร 

สนิค้าเทกองแห้ง     14.5 เมตร   

 

ทา่เรือพาณิชย์แหลมฉบงั ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ และทา่เรือกรุงเทพ เป็นทา่เรือที'สาํคญัของไทยในปี 2550 
สว่นแบง่การตลาดตามลาํดบั ได้แก่ ทา่เรือแหลมฉบงั มีสว่นแบง่การตลาด 92,488,204 ล้านตนัหรือร้อยละ 48  ทา่เรือ
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 53,414,164 ล้านตนัหรือร้อยละ 28  ทา่เรือกรุงเทพ 17,767,818 ล้านตนัหรือร้อยละ 9  ทา่เรือสงขลา 
7,277,775 ล้านตนัหรือร้อยละ 4  ทา่เรือสรุาษฎรธานี 4,456,609 ล้านตนัหรือร้อยละ 2 ทา่เรือกระบี' 3,258,220 ล้านตนัหรือร้อย
ละ 2  ทา่เรือสมทุรสาคร 3,171,060 ล้านตนัหรือร้อยละ 2 ทา่เรือประจวบ 2,274,969 ล้านตนัหรือร้อยละ 1 และทา่เรืออื'นๆ 
8,484,191 ล้านตนั หรือร้อยละ 4  

 

 



Annual Report 2009 

 

 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 22 

 

แหล่งทีHมา: ข้อมูลและสถติกิารขนส่งสนิค้า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th 

 

สว่นแบง่การตลาดตามจํานวนเรือ ทา่เรือที'มีเรือเข้า – ออก มากที'สดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ทา่เรือพาณิชย์แหลมฉบงัมี
สว่นแบง่การตลาด 35,730 ลาํ หรือร้อยละ 31  ทา่เรือระนอง 20,387 ลาํ หรือร้อยละ 18 ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ 17,636 
ลาํ หรือร้อยละ 16   ทา่เรือสงขลา มีสว่นแบง่การตลาด 7,549 ลาํ หรือร้อยละ 6 ทา่เรือนราธิวาส 6,153 ลาํ หรือร้อยละ 5 ทา่เรือ
ตราด 5,389 ลาํ หรือร้อยละ 5 ทา่เรือสรุาษฎรธานี 4,800 ลาํ หรือร้อยละ 4 ทา่เรือกรุงเทพ 2,795 ลาํ หรือร้อยละ 2 ทา่เรือ
ประจวบ 620 ลาํ หรือร้อยละ 1 และทา่เรืออื'นๆ 11,167 ลาํ หรือร้อยละ 10 

 

 

แหล่งทีHมา: ข้อมูลและสถติกิารขนส่งสนิค้า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th  
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บททีH 5 
สถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

สภาพทัHวไป 

การคาดการณ์อปุสงค์ของท่าเรือพาณิชย์ประจวบ ซึ'งเป็นอุปสงค์ต่อเนื'องจากปริมาณการค้าต่างประเทศ เริ'มต้นจาก
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลก ภมูิภาคและในประเทศไทย และอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อการค้าต่างประเทศ 
โดยเฉพาะ การค้าตา่งประเทศของไทย ซึ'งจะสง่ผลต่ออตุสาหกรรมท่าเรือของไทยโดยตรง สําหรับท่าเรือประจวบ อปุสงค์สว่นใหญ่
เป็นการขนถ่ายสนิค้าในนิคมอตุสาหกรรมเหลก็ของกลุม่สหวิริยาสนิค้านําเข้าจากตา่งประเทศ สนิค้าสาํเร็จที'สง่ออก รวมทั %งสนิค้าสง่
ตอ่ไปยงัทา่เรือภายในเครือขา่ย สาํหรับตลาดในประเทศของนิคมอตุสาหกรรมเหลก็ของกลุม่สหวิริยา ปริมาณการค้าขึ %นอยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดในไทย ซึ'งเป็นเศรษฐกิจพึ'งพาการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าสําคัญ ส่วนตลาดต่างประเทศขึ %นกับภาวะทาง
เศรษฐกิจและตลาดของประเทศที'นําเข้าผลติภณัฑ์เหลก็ โดยเฉพาะ กลุม่ตลาดในเอเชีย ตะวนัออกกลาง และยโุรป    สําหรับลกูค้า
นอกกลุม่สหวิริยา ซึ'งได้แก่ ผู้สง่ออกและนําเข้าสนิค้าไทย ที'ขึ %นกบัภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ กลุม่ประเทศคู่ค้าที'สําคญัของไทย 
การคาดการณ์ปริมาณและทิศทางอปุสงค์สนิค้าผา่นท่าเรือประจวบพิจารณาจากปริมาณการนําเข้าวตัถดุิบ การสง่ออกสินค้า และ
การสง่ตอ่สนิค้าภายในกลุม่สหวิริยา รวมกบัปริมาณวตัถดุิบและสนิค้าของผู้ นําเข้าและสง่ออกไทยสาํหรับอปุสงค์นอกกลุม่ 

โดยทั'วไป บรรยากาศเศรษฐกิจโลกในปี 2552 ถือว่าเป็นปีแห่งความซบเซาตลอดปี และยงัเป็นจุดตํ'าสดุของช่วงวฏัจกัร
ธุรกิจถดถอยของโลก ซึ'งเริ'มมาตั %งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2552 สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ทกุฝ่ายต่างรอสญัญาณการฟื%นตวัของ
เศรษฐกิจโลก การพยากรณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื%นตวัในปี 2553 ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที'สําคญัของปี 2552 ได้แก่ ปัญหาเงินกู้ ด้อยคณุภาพของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ'งเศรษฐกิจสหรัฐเป็นตวัชี %นําเศรษฐกิจโลกที'
สาํคญั เนื'องจากขนาดของเศรษฐกิจสหรัฐมีสดัสว่นถึงร้อยละ 23 ของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเสถียรภาพทางการเงินของโลก ที'สหรัฐ
ขาดดลุการค้าอยา่งมหาศาลตอ่จีน และความวุน่วายในตลาดเงินของโลก การถดถอยทางเศรษฐกิจครั %งนี %ได้สง่ผลกระทบไปทั'วโลก
และทกุประเทศ ทั %งเศรษฐกิจภาคเป็นจริงและภาคการเงิน อยา่งไรก็ดี แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภาพรวม ได้เริ'มสง่
สญัญาณการฟื%นตวัทางเศรษฐกิจโลก แต่ยงัมีความเปราะบาง แม้ว่ากองทนุการเงินระหว่างประเทศจะพยาการณ์การฟื%นตวัของ
เศรษฐกิจโลกในปีหน้า 2553 ก็ตาม โดยมีปัจจยัสาํคญัที'ต้องจบัตา โดยเฉพาะ ราคานํ %ามนัโลก ปัญหาภาวะโลกร้อน  

อนึ'งเนื'องจากกระแสการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที' 21 ได้ทวีความรุนแรงขึ %นเป็นอยา่งมาก ทั %งในลกัษณะ
ของเอกนิยม ทวินิยม และพหุนิยม ทําให้โลกอยู่ภายใต้พลวตัแห่งการเปลี'ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการแข่งขนั ทั %งในระดบัโลก 
ระดบัภมูิภาค และอนภุมูิภาค เพื'อความอยูร่อด ที'อาจสง่ผลกระทบในอนาคตต่อไป ในเวทีโลก บทบาทและความสําคญัของจีน ซึ'ง
เกินดลุการค้าอย่างมโหฬารต่อสหรัฐ ที'เพิ'มมากขึ %น และการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในระดบัภมูิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ การรวมกลุม่
เขตเศรษฐกิจเสรีของเอเชีย (Asian Free Trade Area) ซึ'งมเีป้าหมายการบงัคบัใช้ในปี 2558 ที'จะถึง 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ'งเป็นภมูิภาคที'มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจสงูที'สดุในโลก ได้ดําเนินการ
อยา่งกว้างขวาง ทั %งในระดบัอนภุมูิภาค พหภุมูิภาคและภมูิภาค การรวมกลุม่สว่นใหญ่เป็นกระแสการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจในทิศทาง
พหนิุยม ที'ทกุประเทศได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั มีวตัถปุระสงค์เพื'อสร้างอํานาจการต่อรองและสร้างความสามารถในการแข่งขนักบั
ทั %งชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจชั %นนํารวมทั %งกลุ่มเศรษฐกิจอื'นๆ เช่น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) หรือกลุม่เศรษฐกิจ
การค้าเสรียุโรป (EFTA) ในระดบัภูมิภาค มีการรวมกลุ่มของสมาคมกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) และเขต
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เศรษฐกิจเสรีภูมิภาคเอเชีย (AFTA) ซึ'งจะมีผลการบงัคบัใช้ในอนาคตอนัใกล้ ในระดบัอนุภมูิภาค มีการรวมกลุม่อนภุูมิภาคต่างๆ 
ได้แก่ กลุม่อนภุมูิภาคลุม่แม่นํ %าโขง (GMS) กลุม่ความริเริ'มอ่าวเบงกอลเพื'อความร่วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลากสหสาขา 
(BIMSTEC) เขตเศรษฐกิจเสรีอนภุมูิภาคเอเชียใต้ (SAFTA) สมาคมกลุม่ประเทศในเอเชียใต้เพื'อความร่วมมือในภมูิภาค (SAAREC) 
กลุ่มอนุภูมิภาคเอเชียใต้เพื'อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (SASEC) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียกลาง 
(CAREC) รวมทั %ง กลุม่เขตการค้าเสรีอนภุมูิภาคเอเชียใต้ (SAFTA)  ดงักลา่วทําให้ประเทศไทย ซึ'งมีที'ตั %งทางภมูิศาสตร์ที'ได้เปรียบ
ประเทศอื'นๆ ในภูมิภาค ท่ามกลางกระแสการเปลี'ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศภายในภมูิภาค 

สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์เศรษฐกิจ 

ตามรายงานเศรษฐกิจโลกปี 2552 ของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ในปี 2552 เศรษฐกิจโลกอยูท่า่มกลางวฏัจกัรธุรกิจ

ถดถอย โดยในปี 2552 เศรษฐกิจโลกมีอตัราการขยายตวัตํ'าสดุร้อยละ -1.1 กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ได้พยากรณ์เศรษฐกิจ

โลกจะฟื%นตวัในปี 2553 คาดวา่มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.1  แตเ่นื'องจากประเทศเศรษฐกิจชั %นนําของโลก โดยเฉพาะ สหรัฐ ที'มี

สดัสว่นเศรษฐกิจร้อยละ 23 ของเศรษฐกิจโลก ญี'ปุ่ น ร้อยละ 8 และจีนร้อยละ 7 มขีนาดเศรษฐกิจรวมกนัถึงร้อยละ 38 หรือกวา่หนึ'ง

ในสามของเศรษฐกิจโลก ดงันั %น การฟื%นตวัของเศรษฐกิจโลกจึงขึ %นอยูก่บัประเทศเศรษฐกิจชั %นนําโดยตรง  

สาํหรับสหรัฐอเมริกา ในภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐขึ %นอยูก่บัการบริโภคในประเทศ ซึ'งการบริโภคในประเทศมีสดัสว่นถงึ 

56% ของระบบเศรษฐกิจ ทําให้การฟื%นตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐขึ %นอยูก่บัการฟื%นตวัของภาคการบริโภคภายในประเทศ จากสถิติของ

กองทนุการเงินระหวา่งประเทศลา่สดุ เศรษฐกิจสหรัฐมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.6, 3.1, 2.7, 2.1, 0.4 และ-2.7 ในปี 2547, 2548, 

2549, 2550, 2551 และ2552  โดยมีจดุตํ'าสดุในปี 2552 ตามคาดการณ์ของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื%น

ตวัในปี 2553 โดยมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจร้อยละ 1.5  ในช่วงวฏัจกัรธุรกิจนี % เศรษฐกิจสหรัฐมชี่วงถดถอยยาวนานที'สดุ 

ปัจจยัสาํคญัที'มีอิทธิพลในปี 2552 ที'ผา่นมา ได้แก่ ปัญหาเงินกู้ ด้อยคณุภาพของสหรัฐ เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพ โดยเฉพาะ การ

ขาดดลุของจีนที'เกินดลุการค้าตอ่สหรัฐอยา่งมหาศาล ราคานํ %ามนั ความวุย่วายในตลาดเงินของโลก รวมทั %งการขาดดลุการค้าของ

สหรัฐที'เรื %อรัง การถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจโลกหนกั เนื'องจากเศรษฐกิจสหรัฐที'มีสดัสว่นถึงร้อยละ 23% 

ของเศรษฐกิจโลก ทั %งนี % ปัจจยัที'มนียัสาํคญัตอ่เศรษฐกิจโลกที'ต้องจบัตา ได้แก่ ราคานํ %ามนั  

สาํหรับประเทศผู้ นําทางเศรษฐกิจ 5 อนัดบัของโลกอื'นๆ ได้แก่ ญี'ปุ่ น จีน เยอรมนั และฝรั'งเศส จากข้อมลูทางเศรษฐกิจ

ของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจจีนมีอตัราการขยายตวัที'สงูที'สดุในโลก โดยในปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 แม้

เศรษฐกิจจะถดถอย แตเ่ศรษฐกิจจีนได้ขยายตวัถงึร้อยละ 11.6, 10.3, 9 และ8.5 ซึ'งสงูกวา่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจทกุ

ประเทศ ทั %งนี %เป็นผลจากการขยายตวัทางการค้าตา่งประเทศ ด้วยนโยบายคา่เงินหยวนออ่นของจีน สาํหรับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ  

กองทนุการเงินระหวา่งประเทศได้พยากรณ์การฟื%นตวัของเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกบัสหรัฐ ในปี 2553 โดยคาดวา่เศรษฐกิจจีนจะมี

อตัราการขยายตวัร้อยละ 9   

สว่นเศรษฐกิจญี'ปุ่ น โดยทั'วไปการขยายตวัทางเศรษฐกิจคอ่นข้างตํ'า จากสถิติของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ในปี 

2550, 2551 และ 2552 เศรษฐกิจญี'ปุ่ นมีอตัราการขยายตวัเพียงร้อยละ 2.3, - 0.7 และ -5.4 เทา่นั %น โดยเฉพาะ ในปี 2552 ทิศ
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ทางการเคลื'อนที'ของเศรษฐกิจญี'ปุ่ นไปในทิศทางเดียวกบัเศรษฐกิจสหรัฐแตอ่ตัราการขยายตวัตํ'ากวา่ เนื'องจากเศรษฐกิจญี'ปุ่ นขึ %นอยู่

กบัการลงทนุในตา่งประเทศทั'วโลก ดงันั %นการตกตํ'าของเศรษฐกิจโลกได้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจญี'ปุ่ นอยา่งมาก โดยจดุตํ'าสดุอยูที่'

ร้อยละ -5.4 ในปี 2552 อยา่งไรก็ดี รัฐบาลญี'ปุ่ นได้แถลงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจถงึ 2.74 แสนล้านดอลลาร์ เพื'อป้องกนัเศรษฐกิจไมใ่ห้

กลบัไปถดถอยอีก สว่นเยอรมนัและฝรั'งเศสนั %น โดยทั'วไปมกีารเคลื'อนไหวทางเศรษฐกิจคล้ายคลงึญี'ปุ่ น  

สาํหรับกลุม่ประเทศภมูิภาคเอเชีย ซึ'งสว่นใหญ่เป็นประเทศกําลงัพฒันา โดยทั'วไปมีอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ

คอ่นข้างอยูใ่นระดบัสงู แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะ ในปี 2552 เศรษฐกิจขยายตวัถึงร้อยละ 6.2 ประเทศผู้ นํากลุม่ที'

สาํคญัตอ่เศรษฐกิจเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดยี ญี'ปุ่ น สงิคโปร์ และเกาหลใีต้ ในช่วงปี 2550 – 2552 เศรษฐกิจเอเชียขยายตวัร้อยละ 

10.6, 7.6 และ 6.2  การขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียทําให้เศรษฐกิจเอเชียมีอตัราการขยายตวัสงู โดยเฉพาะในชว่งปี 

2549 - 2552 เศรษฐกิจจีนขยายตวัถงึร้อยละ 11.6, 10.3, 9 และ8.5 และอินเดียร้อยละ 9.8, 9.4, 7.3 และ 5.4 

ประเทศไทย โดยทั'วไปประเทศไทยดําเนินเศรษฐกิจพึ'งพาการสง่ออก โดยตลาดตา่งประเทศของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก ่

สหรัฐ เยอรมนั ญี'ปุ่ น ฝรั'งเศส และองักฤษ โดยภาคการสง่ออกของไทยมีสดัสว่นการสง่ออกเกินกวา่ 65% ของขนาดเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดงันั %นการถดถอยของเศรษฐกิจโลกจึงสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยโดยตรง จากสถิตข้ิอมลูของกองทนุการเงินระหวา่ง

ประเทศ เศรษฐกิจไทยมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 5.2, 4.9, 2.6 และ- 3.5 ในปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 โดยมจีดุตํ'าสดุถงึร้อย

ละ -3.5 ในปี 2552 ตามคาดการณ์ของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจไทยจะฟื%นตวัในปี 2553 โดยมีอตัราการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.7  สว่นธนาคารแหง่ประเทศไทยได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะโตร้อยละ 3 – 3.5  

 

 

แหล่งทีHมา: ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสทีH 3/ 2552 สาํนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

ในปี 2552 อตัราการขยายตวัคอ่ยๆ ฟื%นตวัจากร้อยละ -7.1, -4.9 และ -2.8 ในไตรมาส 1, 2 และ 3  ในขณะที'เงินเฟ้อยงั
ออ่นตวัจจากร้อยละ -0.2 ลงถึง -4  ในไตรมาส 1 และ 2 สะท้อนถงึเศรษฐกิจของประเทศยงัชะลอตวั แตก่ลบัเพิ'มขึ %นจากร้อยละ-4.0 
ขึ %นเป็น -1  ในในไตรมาส 2 และ 3  แสดงถงึสญัญาณเศรษฐกิจคอ่ยๆฟื%นตวั สาเหตเุนื'องจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
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เช่นเดียวกบัประเทศตา่งๆทั'วโลก โดยรัฐบาลมกีารลงทนุภาครัฐทําให้ขยายตวัร้อยละ 8 ยอดสง่ออกสทุธิดีขึ %น โดยเฉพาะในไตรมาส 
3 ซึ'งสง่ออกลดลงร้อยละ 15 แตนํ่าเข้าลดลงมากกวา่ร้อยละ 23.8 และอตัราการวา่งงานที'ลดลง ทําให้ประชาชนมีกําลงัซื %อดขีึ %น  

 

 

แหล่งทีHมา: การส่งออกและการนําเข้า การค้าระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th 

 

อนึ'งในเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เงินบาทเริ'มแข็งขึ %นจาก 33.82 เป็น 33.28 และ 33.23 บาทตอ่เหรียญสรอ ทํา
ให้ดลุการสง่ออกสทุธิเริ'มแผว่ลงในเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน อยา่งไรก็ดี สถานภาพเงินทนุสาํรองระหวา่งประเทศของประเทศ
ไทยยงัแขง็แกร่ง โดยตลอดชว่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จึงเป็นปัจจยับวก อยา่งไรก็ตามการฟื%นตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศถือวา่ยงัเปราะบาง เนื'องจากมีปัจจยัลบหลายประการ โดยเฉพาะ ปัญหาการเมือง ทั %งนี % จากรายงานดชันีความเชื'อมั'นทาง
ธุรกิจเดือนธนัวาคม 2552 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยมีความกงัวลในปัจจยัตา่งๆตามลาํดบัดงันี %  ความไมแ่นน่อน
เรื'องภาวะทางเศรษฐกิจ ไมส่ามารถปรับราคาสนิค้าได้ ความไมแ่นน่อนทางการเมือง การแขง่ขนัในตลาดในประเทศที'รุนแรง และ
ต้นทนุการผลติที'สงู  

แนวโน้มทางเศรษฐกจิ 

สาํหรับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก กองทนุการเงินระหวา่งประเทศได้พยากรณ์เศรษฐกิจโลกจะฟื%นตวัในปี 2553 โดยมีอตัรา
การขยายตวัร้อยละ 2.3 เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัร้อยละ 3.1, 4.2, 4.4 และ 4.6 ในชว่งปี 2553 - 2556 และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ
โลกจะมแีนวโน้มไปในทิศทางเดยีวกบัประเทศเศรษฐกิจชั %นนําของโลกทั %ง 5 ประเทศ โดยในช่วงเวลาเดยีวกบัเศรษฐกิจสหรัฐจะ
ขยายตวัร้อยละ 1.5, 2.8, 2.6 และ 2.5 สว่นจีนจะขยายตวัร้อยละ 9, 9.7, 9.8 และ 8.9 สาํหรับญี'ปุ่ น เยอรมนัและฝรั'งเศสมีแนวโน้ม
เคลื'อนไหวคล้ายกนัทั %งขนาดและทิศทางอตัราการขยายตงัทางเศรษฐกิจ ซึ'งคอ่นข้างตํ'าเมื'อเปรียบเทียบกบักลุม่ประเทศในภมูิภาค
เอเชีย อยา่งไรก็ดี หากเป็นไปตามการพยากรณ์ของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ การฟื%นตวัทางเศรษฐกิจและวฏัจกัรธุรกิจโลกขา
ขึ %นรอบใหมจ่ะทําให้สง่ผลตอ่เศรษฐกิจโลก ทั %งภาคเศรษฐกิจที'เป็นจริงและภาคการเงิน รวมทั %งการฟื%นตวัของการค้าโลก ธุรกิจ
เดินเรือ ทา่เรือโดยรวม รวมทั %งตอ่เศรษฐกิจของไทย   
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สาํหรับในภมูิภาคเอเชีย  กลุม่ประเทศกําลงัพฒันาเป็นตวัขบัเคลื'อนที'สาํคญัของเอเชีย โดยเฉพาะ จีนและอินเดีย ซึ'ง
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศได้พยากรณ์ในชว่งปี 2553 – 2556 เศรษฐกิจจีนจะขยายตวัร้อยละ 9, 9.7, 9.8 และ 8.9 และอินเดีย
ร้อยละ 5.4, 6.4, 7.3 และ7.6 สาํหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจของเอเชียในชว่งเดียวกนัจะขยายตวั 8.1, 8.4, 8.6 ทั %งนี % หากพิจารณา
ในภาพรวมที'ผา่นมาและแนวโน้มวฏัจกัรรอบตอ่ไป เศรษฐกิจโลกชั %นนําของโลก เศรษฐกิจเอเชีย รวมทั %งประเทศกําลงัพฒันา
เคลื'อนไหวไปในทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะ ช่วงจงัหวะการฟื%นฟขูองเศรษฐกิจโลก แม้อตัราการขยายตวัจะตา่งกนั ซึ'งจะทําให้
เศรษฐกิจโลกทกุภาคสว่นฟื%นตวั ทั %งภาคเศรษฐกิจเป็นจริงและภาคการเงิน โดยเฉพาะ ในช่วงระยะ 2 – 3 ปีข้างหน้า  

สาํหรับประเทศไทย โดยทั'วไป ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเคลื'อนที'ไปในทิศทางเดียวกบัและแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลก กองทนุการเงินระหวา่งประเทศได้พยากรณ์ในปี 2553 – 2556 เศรษฐกิจไทยจะฟื%นตวัชว่งต้นปี 2553 และจะขยายตวั
ร้อยละ 3.7, 4.5, 4.6 และ 4.5 ในระบบเศรษฐกิจไทย ภาคการสง่ออก ซึ'งมีสดัสว่นกวา่ร้อยละ 65 เป็นภาคเศรษฐกิจที'ชี %นําเศรษฐกิจ
ไทย ดงันั %นการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยจําเป็นต้องดปัูจจยัการสง่ออก ซึ'งขึ %นอยูก่บัคา่เงินและตลาดตา่งประเทศ สาํหรับ
นโยบายการเงินการคลงั รัฐบาลได้ออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระยะยาว ที'มีมลูคา่รวม 800,000 ล้านบาท เพื'อกระตุ้น
เศรษฐกิจ สว่นนโยบายการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายลดดอกเบี %ยตั %งแตต้่นปีจนไตรมาส 3 ของปี 2552 ซึ'ง
ทิศทางยงัคงอยูร่ะดบัตํ'าตอ่ไป โดยไมม่ีการเปลี'ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั แตก่ารฟื%นตวัของเศรษฐกิจไทยยงัมีความเปราะบาง 
เนื'องจากปัจจยัลบ โดยเฉพาะ ความไมแ่นน่อนทางการเมือง ความไมแ่นน่อนเรื'องภาวะเศรษฐกิจ และการแขง่ขนัในตลาดใน
ประเทศที'รุนแรง  อยา่งไรก็ดี ทางธนาคารแหง่ประเทศไทยได้กําหนดอตัราเงินเฟ้อนโยบายสาํหรับปี 2553 ไว้ร้อยละ 0.5 – 3.5 ซึ'ง
สะท้อนมมุมองการฟื%นตวัทางเศรษฐกิจในปีหน้านี % 

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิการค้าและต่ออุตสาหกรรมท่าเรือ 

เนื'องจากแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลกที'คาดวา่จะเริ'มฟื%นตวัประมาณครึ'งปีแรกของปี 2553 จะสง่ผลในเชิงบวกตอ่เศรษฐกิจ
ภาคเป็นจริงและการเงินของโลกทั %งระบบช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ การค้าตา่งประเทศ การผลติ การขนสง่ อตุสาหกรรม
ทา่เรือโลก รวมทั %งอตุสาหกรรมทา่เรือของไทย อนึ'ง การฟื%นตวัของสหรัฐ ญี'ปนุ และจีน ซึ'งเป็นตลาดที'ใหญ่ที'สดุของไทย จะสง่ผลดี
ตอ่การค้าตา่งประเทศ เศรษฐกิจ การผลติและการบริโภคภายในประเทศ ที'เป็นตลาดหลกัของผลติภณัฑ์เหลก็ของกลุม่สหวิริยา จะ
ทําให้ปริมาณการขนถ่ายวตัถดุิบเหลก็และสง่ผา่นสนิค้าระหวา่งเครือขา่ยทา่เรือภายในกลุม่ ณ ทา่เรือพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ'มขึ %น 
รวมทั %ง การฟื%นตวัของกลุม่ประเทศในเอเชีย ซึ'งเป็นตลาดตา่งประเทศของกลุม่สหวิริยา จะสง่ผลให้ปริมาณขนถา่ยสนิค้าสง่ออกมี
ทิศทางเพิ'มมากขึ %นเช่นกนั  

ดงันั %น การฟื%นตวัของเศรษฐกิจ ทั %งในระดบัโลก เศรษฐกิจภมูิภาคและประเทศชั %นนําทางเศรษฐกิจ จะสง่ผลดีตอ่
อตุสาหกรรมทา่เรือ ทั %งในระดบัโลก ภมูิภาคและประเทศ รวมทั %งอตุสาหกรรมทา่เรือประเทศไทย สาํหรับทา่เรือประจวบ หากแนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจมีทิศทางตามที'กองทนุการเงินระหวา่งประเทศและธนาคารแหง่ประเทศไทยคาดการณ์ ทา่เรือประจวบยอ่มได้รับ
ประโยชน์ เนื'องจากกิจกรรมการขนถ่ายวตัถดุิบและสนิค้าที'เพิ'มขึ %น ทั %งในเชิงปริมาณสนิค้าและจํานวนเรือ 

นอกจากนี % การขยายตวัของอตุสาหกรรมทา่เรือไทย ทั %งปริมาณสนิค้าและจํานวนเรือ จะทําให้ทา่เรือประจวบมีโอกาสได้
ประโยชน์จากสนิค้าและเรือนอกกลุม่สหวิริยาในสนิค้าทกุกลุม่ โดยเฉพาะ สนิค้าทั'วไป สนิค้าเทกอง และสนิค้าตู้  ซึ'งเป็นสิ'งที'ท้าทาย
สาํหรับองค์กรในปีหน้าและอนาคตอนัใกล้ 
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บททีH 6 
โครงสร้างพื kนฐานและสิHงอาํนวยความสะดวก 

 

สภาพทัHวไป 

 

 

 

ทา่เรือประจวบตั %งอยูบ่นริมฝั'งทะเลด้านตะวนัตกของอา่วไทย ในเขตตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เขตทา่เรือตั %งอยูใ่นพื %นที'ประมาณ 600 ไร่ โดยตั %งอยูห่า่งจากกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็เครือสหวิริยา อําเภอบางสะพาน 
จงัหวดประจวบคีรีขนัธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื %นที'เขตทา่เรือทิศเหนือติดตอ่กบับริเวณอา่วบอ่ทองหลาง ทิศตะวนัออกติดกบัอา่วไทย
บริเวณอา่วเทียน ทิศตะวนัตกติดกบับ้านกลางทุง่ และทิศใต้ตดิกบับริเวณเขาแมรํ่าพงึ ทา่เรือพาณิชย์ประจวบอยูห่า่งจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร ซึ'งเชื'อมโยงโดยถนนท้องถิ'นกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 

ทา่เรือประจวบมีโครงสร้างพื %นฐานทา่เทียบเรือหลกัจํานวน 4 ทา่ ประกอบด้วย ทา่เทียบเรือ A ทา่เทียบเรือ B ทา่เทียบเรือ 
C และทา่เทียบเรือ D โดยรวม ทา่เรือพาณิชย์ประจวบมขีีดความสามารถในการขนถา่ยสนิค้าถงึปีละ 15 ล้านตนั รวมทั %งเขื'อนกนั
คลื'น (Break water) เพื'อกําบงัคลื'นลมทําให้สามารถทํางานได้ตลอดปี ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาติ
และเป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม โดยสร้างขึ %นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป (ACCROPODE) สนัเขื'อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ %าทะเลปาน
กลาง มีความยาวทั %งสิ %น 1.4 กิโลเมตร 
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สว่นการใช้พื %นที'หลงัทา่เรือ ซึ'งมพืี %นที'รวมกนัประมาณ 600,000 ตารางเมตร ใช้เป็นที'ตั %งของสาํนกังาน และพื %นที'วางกอง
สนิค้า ประกอบด้วย คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) โรงพกั
สนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือพื %นที'กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั'วไป (Open Storage Yard) และพื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling 
Yard) 

คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) สนิค้าที'นําเข้าไปฝากเก็บจะได้รับสทิธิประโยชน์โดยฝากเก็บได้นานถงึ 2 ปี 
ซึ'งสนิค้าที'ฝากเก็บ ยงัมต้ิองชําระอากรขาเข้าตลอดระยะเวลาที'ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสนิค้าออก โดยชําระอากรขาเข้าตาม
จํานวนที'นําออก  

โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) ผู้ใช้บริการทา่เรือสามารถดําเนินพิธีการตรวจปลอ่ยสนิค้าที'ทา่เรือ 
และสามารถคงสินค้าที'นําเข้ารอพกัไว้เพื'อการตรวจปล่อยในโรงพกัสินค้าภายในเขตทําเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 60 วนั โดยมีพื %นที'
กลางแจ้งสาํหรับวางพกัสนิค้าดงักลา่วประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพกัสนิค้าขนาด 1,000 ตารางเมตร  

พื %นที'กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั'วไป (Open Storage Yard) อยูน่อกเขตทําเนียบทา่เรือพื %นที'รวม 70 ไร่ จําแนกเป็นพื %นที'
สาํหรับสนิค้าทั'วไปจํานวน 47 ไร่ และสนิค้าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี'ยงัมีลานจดัเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจ ุ 300 TEUs ไว้
ให้บริการ นอกจากนี % บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ยงัได้จดัพื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื %นที'ประมาณ 400 ไร่ หรือ 
640,000 ตารางเมตร เพื'อกิจกรรมที'เกี'ยวข้องกบักิจการทา่เรือ 

การบริหารด้านโลจสิตกิส์ภายในเขตท่าเรือ 

การบริหารด้านโลจิสติกส์ของทา่เรือพาณิชย์ประจวบสว่นใหญ่เป็นการบริหารเชื'อมโยงกบัระบบห่วงโซ่อปุทานเหล็กของ
กลุ่มสหวิริยา เริ'มจากเมื'อเรือสินค้าเข้าเทียบท่าเรือ วตัถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของกลุม่สหวิริยา โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน 
(Slab) และเหลก็แทง่เลก็ (Billet) ที'นําเข้าจากแหลง่วตัถดุิบในตา่งประเทศจะถกูขนถ่ายลงจากเรือ สว่นใหญ่จะถกูขนสง่โดยรถยนต์
บรรทุกไปยงันิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ที'อําเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื'อผ่านกระบวนการผลิตโดยตรง 
โดยเฉพาะ กระบวนการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนและกระบวนการผลติเหลก็แผ่นรีดเย็น รวมทั %งกระบวนการอื'นๆ ซึ'งเป็นฐานการผลิตที'
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ใหญ่ที'สดุของกลุม่สหวิริยา วตัถดุิบที'ขนถ่ายลงจากเรือสว่นที'เหลือจะถกูเก็บไว้ในคลงัสินค้าทณัฑ์บนของท่าเรือพาณิชย์ประจวบ
จนกวา่จะนําไปเข้าสูก่ระบวนการผลติตอ่ไป ผลติภณัฑ์สาํคญัที'ได้จากกระบวนการผลิตของโรงานในกลุม่สหวิริยา ได้แก่ เหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ %ามนั (CleanStrip) รวมทั %ง เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน การ
กระจายสนิค้า ของกลุม่สหวิริยาไปสูต่ลาด ทั %งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ขนสง่โดยวิธีที'แตกต่างกนั สินค้าสว่นใหญ่จะขนสง่
จากโรงงานผลติในนิคมอตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน โดยการขนสง่ทางรถบรรทกุโดยผ่านเครือข่ายเส้นทางหลวงแผ่นดินไปสูก่ลุม่
ลกูค้าอุตสาหกรรมในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ %นส่วน อุตสาหกรรมเครื'องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ซ 
อตุสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก อตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั %ง ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื'อง เช่นอตุสาหกรรมเหล็ก
แผน่รีดเย็น อีกสว่นหนึ'งจะสง่ทางเรือลําเลียงไปยงัโรงงานผลิตที'อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา, โรงงานที'อําเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ และสง่ตรงไปยงัลกูค้าในเขตพื %นที'อตุสาหกรรมชายฝั'งทะเลตะวนัออก ผา่นทา่เรือมาบตาพดุ การขนถ่ายสินค้า
ลงเรือที'ทา่เรือพาณิชย์ประจวบ จะขนสง่โดยรถบรรทกุไปยงัลกูค้าโดยตรง สว่นตลาดต่างประเทศ สินค้าออกของกลุม่สหวิริยาสว่น
หนึ'ง จะถกูสง่ไปยงัตลาดในต่างประเทศ ทั %งภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกกลาง รวมทั %ง ทวีป
ยโุรป  โดยขนถ่ายลงเรือที'ทา่เรือพาณิชย์ประจวบ  

โครงสร้างพื kนฐานท่าเทียบเรือและสิHงอาํนวยความสะดวก 

การเดนิเรือ นําร่องและจอดเรือ 

ทา่เรือประจวบได้กําหนดพื %นที'ทอดสมอกกัโรค (Quarantine Anchorage) ไว้ที'จดุ แลตติจดู 11 องศา 11.5 ลปิดาเหนือ 
และลองติจดู 099 องศา 97.0 ลปิดาตะวนัออก และกําหนดจดุที'เจ้าหน้าที'ตา่งๆ ขึ %นดําเนินพิธีการบนเรือ ณ ตาํบลที' แลตติจดู 11 
องศา 11.0 ลปิดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 36.3 ลปิดาตะวนัออก   สาํหรับเดินเรือเข้า – ออกจากทา่เรือประจวบ บริษัทฯ ได้มี
การจดัเตรียมเจ้าหน้าที'นําร่องของทา่เรือนําเรือเข้าจอดเทียบทา่ – ออกเทียบทา่ ผา่นร่องนํ %าระยะทางประมาณ 2 ไมล์ จากทุน่ปาก
ร่องจนถงึบริเวณทา่เทียบเรือ ความลกึ 15 เมตร จากระดบันํ %าทะเลปานกลาง และความกว้างประมาณ 250 เมตร ทุน่ปากร่องตั %งอยู ่
ณ จดุ แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลปิดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 95.8 ลปิดาตะวนัออก นอกจากนี % ทางทา่เรือยงัได้จดัเตรียมเรือ
ลากจงูขนาด 3,100 แรงม้าให้บริการจํานวน 3 ลาํเพื'อสนบัสนนุการนําเรือเข้าเทียบทา่หรือออกจากเทียบ  พร้อมเรือรับเชือก 

ทา่เรือประจวบมีเขื'อนกนัคลื'น (Break water) กําบงัคลื'นลมเพื'อให้สามารถทํางานได้ตลอดปี โดยเขื'อนกนัคลื'นได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาติและเป็นมติรกบัสิ'งแวดล้อม โดยสร้างขึ %นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป (Accropode) 
สนัเขื'อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ %าทะเลปานกลาง มีความยาวทั %งสิ %น 1.4 กิโลเมตร 

ทา่เรือพาณิชย์ประจวบ มีสถานีสื'อสารจดทะเบียน ได้แก่ สถานีทา่เรือประจวบ โดยใช้นามเรียกขาน “HSC320” ใช้
ความถี'สงู (VHF) ช่อง 67 หรือ VHF 156 สาํหรับการการเดินเรือ และใช้วิทย ุVHF ช่อง 16 สาํหรับเจ้าหน้าที'นําร่องทํางานในการนํา
เรือเข้าเทียบทา่ – ออกจากเทียบ 

 

 

 

ท่าเรือ การขนถ่ายและเคลืHอนย้ายสินค้า 
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ทา่เทียบเรือ A ตวัทา่ขนาดกว้าง25 เมตร ยาว 450 เมตร ความลกึจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 15 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรือ (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 100,000 เดดเวทตนั (Deadweight Ton) ได้ครั %งละ 2 ลาํ เพื'อขนถ่ายวตัถดุิบจาก
ตา่งประเทศ ได้แก่ เหลก็แทง่แบน (Steel Slab) เหลก็แทง่เลก็ (Billet) เหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน (Cold Rolled Steel Sheet in Coil: 
CRC) และเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil: HRC) 

 

 

ทา่เทียบเรือ B ตวัทา่ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ความลกึจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 8 -12 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรือ (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 20,000 เดดเวทตนั (Deadweight Ton) ได้ครั %งละ 2 ลาํ เพื'อขนถ่ายสนิค้า
เช่นเดียวกบัทา่เทียบเรือ A 

ทา่เทียบเรือ C ตวัทา่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 892 เมตร ความลกึจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 8-14 เมตร 
ความสามารถรองรับเรือได้พร้อมกนัครั %งละ 5 ลาํ ขนาดไมเ่กิน 20,000 เดดเวทตนั (Deadweight Ton) จํานวน 3 ลาํ และขนาดไม่
เกิน 80,000 เดทเวทตนัจํานวน 2 ลาํ 

ทา่เทียบเรือ D เป็นทา่เทียบเรือชายฝั'ง (Barge) ตวัทา่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ความลกึจากนํ %าทะเลปาน
กลาง (MSL) 8 เมตร มีความสามารถรองรับเรือลาํเลยีง (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 2,200 เดดเวทตนั (Deadweight Ton) ได้ครั %งละ 4 
ลาํ  

 

 

 



Annual Report 2009 

 

 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 32 

ท่าเทียบเรือ    
(Berth) 

ขีดความสามารถการรับเรือ         
(Capacity: DWT) 

ความกว้าง       
(Width: M) 

ความยาว               
(Width: M) 

ความลกึหน้าท่า        
(Depth Over MSL)  

A1 – A2 เรือไมเ่กิน 100,000 DWT ครั %งละ 
2 ลาํ (Less Than 100,000 DWT 

2 Ships Simultaneously) 

25 450 15 

B1 – B2 เรือไมเ่กิน 20,000 DWT ครั %งละ 2 
ลาํ (Less Than 20,000 DWT 2 

Ships Simultaneously) 

25 245 8-12 

C1 – C2 เรือไมเ่กิน 80,000 DWT ครั %งละ 2 
ลาํ (Less Than 80,000 DWT 2 

Ships Simultaneously) 

50 892 14 

C3 – C5 เรือไมเ่กิน 20,000 DWT ครั %งละ 3 
ลาํ (Less Than 20,000 DWT 3 

Ships Simultaneously) 

50 892 8 

D1 – D4 เรือลาํเลยีงไมเ่กิน 2,200 DWT ครั %ง
ละ 4 ลาํ (Less Than 2,200 DWT 

4 Ships Simultaneously) 

50 250 8 

 

สาํหรับการขนถา่ย ยก หรือเคลื'อนย้ายสนิค้า  ทา่เรือพาณิชย์ประจวบได้จดัเครื'องมือทุน่แรงประจําทา่เรือ ได้แก่ ปั %นจั'น 
ยกสนิค้า (Crane) รถยกสนิค้า (Folk Lift) และรถบรรทกุ (Trailer) ขนาดนํ %าหนกับรรทกุตา่งๆ  

 

ประเภทเครืHองทุ่น
แรง 

ชนิดเครืHองทุ่นแรง นํ kาหนักบรรทุก                 
(Capacity: Ton) 

จาํนวน                                 
(Number) 

ปั %นจั'นยกสนิค้า            
(Crane) 

ปั %นจั'นชนิด Gantry Crane         
ปั %นจั'นชนิด Gantry Crane          
ปั %นจั'นชนิด Mobile Crane   

20                                   
30                              

50 - 200 

2                                 
2                              
10 
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ประเภทเครืHองทุ่น
แรง 

ชนิดเครืHองทุ่นแรง นํ kาหนักบรรทุก                 
(Capacity: Ton) 

จาํนวน                                 
(Number) 

รถยกสนิค้า                     
(Folk Lift) 

รถยกสนิค้าชนิด Folk Lift 4 - 27 7 

รถบรรทกุ                   
(Trailer) 

รถบรรทกุชนิด Trailer 48 200 

 

โรงพักสินค้า (Warehouses) 

ภายในเขตทา่เรือ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้จดัพื %นที'และสถานที'เก็บสนิค้าหลายรูปแบบ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
(Bonded Warehouse) โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรรือ (Transit Shed) พื %นที'กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั'วไป (Open Storage 
Yard) รวมทั %งพื %นที'อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ'งอยูภ่ายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี % 

เขตพื %นที'ที'กําหนดไว้สาํหรับ การประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื'นๆ ที'เป็นประโยชน์ตอ่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนิค้าที'นําเข้าไปฝากเก็บในคลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) จะได้รับสทิธิประโยชน์โดย
ฝากเก็บได้นานถงึ 2 ปี ซึ'งสนิค้าที'ฝากเก็บ ยงัมต้ิองชําระอากรขาเข้าตลอดระยะเวลาที'ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสนิค้าออก 
โดยชําระอากรขาเข้าตามจํานวนที'นําออก  

 

 

 

โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) ทําให้ผู้ใช้บริการทา่เรือสามารถดําเนินพิธีการตรวจปลอ่ยสนิค้าที'
ทา่เรือ และสามารถคงสนิค้าที'นําเข้ารอพกัไว้เพื'อการตรวจปลอ่ยในโรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือได้ไมเ่กิน 60 วนั โดยมี
พื %นที'กลางแจ้งสาํหรับวางพกัสนิค้าดงักลา่วประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพกัสนิค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ  
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พื %นที'กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั'วไป (Open Storage Yard) อยูน่อกเขตทําเนียบทา่เรือพื %นที'รวม 70 ไร่ จําแนกเป็นพื %นที'
สาํหรับสนิค้าทั'วไปจํานวน 47 ไร่ และสนิค้าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี'ยงัมีลานจดัเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจ ุ 300 TEUs ไว้
ให้บริการ 

นอกจากนี % บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ยงัได้จดัพื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื %นที'ประมาณ 400 ไร่ หรือ 
640,000 ตารางเมตร เพื'อกิจกรรมที'เกี'ยวข้องกบักิจกรารทา่เรือ 

บริการสนับสนุนต่างๆ ในท่าเรือ 

ในการเดินเรือเข้าทา่ ทางทา่เรือพาณิชย์ประจวบ จดัให้มีบริการสนบัสนนุนําร่องเอกชนตลอด 24 ชั'วโมง พร้อมเรือลากจงู 
(Tug) ขนาด 3,100 แรงม้าจํานวน 3 ลาํ และเรือรับเชือก รวมทั %งเรือดบัเพลงิ 

สาํหรับบริการขนถา่ยสนิค้าขึ %นและลงเรือ (Stevedore) ทางทา่ได้จดัเตรียมแรงงานไว้ตลอดเวลาสามารถดาํเนินการขน
ถ่ายหรือเคลื'อนย้ายสนิค้าไว้ตลอด 24 ชั'วโมง   

การใช้บริการของท่าเรือประจวบ  
 

 

 

โดยทั'วไป ทา่เรือประจวบให้บริการแบบครบวงจร (One – Stop Service) ผู้ใช้บริการสามารถดาํเนินขั %นตอนตา่งๆ
เบ็ดเสร็จทกุขั %นตอน ทั %งการดําเนินพิธีการของเจ้าหน้าตา่งๆบนเรือ การนําเรือเข้าเทียบทา่ การขนถ่าย เคลื'อนย้ายสนิค้า ฝากสนิค้า 
รวมทั %งดําเนินพิธีการศลุกากรภายในเขตทา่เรือเพียงแหง่เดยีว นอกจากนี % เจ้าหน้าที'ตา่งๆ ของรัฐบาลที'มีหน้าที'ดาํเนินพิธีการตา่งๆอยู่
ในบริเวณทา่เรือสามารถปฏิบตัิได้เมื'อมีเรือเข้าเทียบทา่เพื'อขนถา่ยสนิค้า โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที'ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที'ควบคมุ
โรค เจ้าหน้าที'กรมศลุกากร รวมทั %ง เจ้าหน้าที'กรมเจ้าทา่ ในการใช้ทา่เรือประจวบตามตารางรายละเอียดดงันี % 
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สาํนักงานใหญ่ (Head Office) 
บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั 
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั %น 3 ถนนสรุศกัดิ� แขวงสลีม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

 
ทีHตั kงสาํนักงานท่าเรือประจวบ (Port Office) 
สาํนกังานทา่เรือประจวบ 62 หมู ่3 ตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77140 

ผู้บริหารท่าเรือ (Port Operator) 
บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั 62 หมู ่ 3 ตําบลแมรํ่าพงึ 
อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77140   
โทร (032) 693 101 – 117, โทร (032) 693 111 – 123 

บริการเรือลากจงู (Tugs) 
3 x Tugs of 3,100 HP 
 

ทีHตั kง (Geographic Location) 
แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลปิดา เหนือ                                                    
ลองติจดู 099 องศา 35.8 ลปิดา ตะวนัออก                                                    

ปัkนจัHนยกสนิค้า (Cranes) 
2 x Gantry Cranes of 20 Ton Capacity 
2 x Gantry Cranes of 30 Ton Capacity 
10 x Mobile Cranes of 50 - 200 Ton Capacity 

ลักษณะของท่าเรือ (Port Characteristics) 
ทา่เรือประจวบตั %งอยูใ่นพื %นที'กําบงัคลื'นลมในอา่วเทียน 
พร้อมทั %งเขื'อนกนัคลื'น ยาว 1,400 เมตร สงู 6.5 เมตร 
และความลกึหน้าทา่สงูสดุ 15 เมตร 

นํ kาจดื (Water Supply) 
มีบริการ แตต้่องแจ้งก่อนลว่งหน้า 

วิทยุสืHอสารและตรวจกกัโรค (Radio Praticque & 
Sanitary Inspection) 
เรือสามารถดาํเนินพิธีการได้ 

การขนถ่ายสนิค้าก่อนเข้าร่องนํ kาเพืHอลดอัตรากินนํ kาลกึ
ของเรือ   (Ligthering) 
มีบริการ แตต้่องแจ้งก่อนลว่งหน้า 

ความแตกต่างนํ kาขึ kน-นํ kาลง (Tidal Range Above 
MSL) 
สงูสดุ (+) 1.35 เมตร  สงูกวา่ระดบันํ %าทะเลปานกลาง 
ตํ'าสดุ (-) 0.8 เมตร  ตํ'ากวา่ระดบันํ %าทะเลปานกลาง 

นํ kามันเชื kอเพลิง (Bunker) 
มีบริการ 

ขีดจาํกัดเรือกนินํ kาลึก ในร่องนํ kา (Draft Limitation in 
The Channel)  
13.5 เมตร 

เสบียงและ Supply (Ship Chandlers) 
มีบริการ 

การนําเรือผ่านร่องนํ kากลางคนื (Possibilities of Entry 
or Sailing After Sunset) 
การนําเรือผา่นร่องนํ %ากลางคืนได้ 

บริการซอ่มเรือยอ่ย (Minor Repair Facilities) 
มีบริการ 

บริการนําร่อง (Pilot Services) 
เป็นบริการของทา่เรือ 

เรือปั %นจั'น (Floating Cranes) 
ไมม่ ี

ระบบขนถ่ายสินค้าลงเรืออัตโนมัต ิ(Grain Fitting) 
ไมม่ ี

วิทยสุื'อสาร (Communication) 
VHF ช่อง 16, 68 

บริการทาํความสะอาดระวาง (Hold Cleaning) 
มีบริการ 

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Formalities) 
เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองขึ %นเรือเมื'อเข้าเทียบทา่ 
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โครงสร้างพื kนฐานด้านคมนาคมสนับสนุน 

ทา่เรือประจวบ ซึ'งเป็น Gateway ของกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็สหวิริยา เป็นทา่เรือนํ %าลกึระหวา่งประเทศที'เชื'อมโยง
ตลาดโลกกบัดินแดนที'ลกึเข้าไปในแผน่ดินใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบภาคกลางตอนลา่ง ภาตใต้และภาคตะวนัตกโดย
เครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมขนสง่ภายในประเทศ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ – 
สงขลา ขึ %นไปบรรจบกบัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร หรือถนนกาญจนาพิเษก ซึ'งสามารถ
เชื'อมโยงกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กรุงเทพฯ - เชียงรายสูภ่าคเหนือ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ) สระบรีุ – หนองคายสูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3 (ถนนสขุมุวิท) กรุงเทพฯ – ตราด 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางมอร์เตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – ชลบรีุ สูภ่าคตะวนัออก สว่นทางรถไฟสายใต้ เมื'อถึงกรุงเทพฯ สามารถ
เชื'อมโยงกบัภาคเหนือผา่นทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม ่ เชื'อมกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทางรถไฟสาย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ – หนองคาย/ อบุลราชธานี หรือเชื'อมโยงกบัภาคตะวนัออก ทางรถไฟสายตะวนัออก กรุงเทพฯ – 
สระแก้ว  

สว่นภาคใต้ ทา่เรือประจวบสามารถเชื'อมโยงกบัภาคใต้ โดยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย
กรุงเทพฯ – สงขลา รวมทั %งทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 41, 42, 43 และ44 สาํหรับการเชื'อมโยงกบัภาคใต้สามารถเชื'อมโยงโดย
เส้นทางรถไฟสายใต้กรุงเทพฯ – สไุหงโกลก 

นอกจากนี % ทา่เรือประจวบยงัสามารถเชื'อมโยงกบัเมืองทา่ที'สาํคญั โดยเฉพาะ ทา่เรือสงขลา ทา่เรือขนอม ทา่เรือกรุงเทพ 
ทา่เรือพาณิชย์แหลมฉบงั หรือทา่เรือมาบตาพดุ รวมทั %งเมืองทา่ชายทะเลอื'นๆ ได้เช่นกนั การมีเครือขา่ยโครงสร้างด้านคมนาคม
ขนสง่รองรับในดินแดนหลงัทา่นี % ทําให้ทา่เรือนํ %าลกึประจวบมีศกัยภาพสงูในเชิงธุรกิจทา่เรือและธุรกิจตอ่เนื'องตา่งๆ 

นอกจากนี % ทิศทางและยทุธศาสตร์ในการพฒันาพื %นที'ประเทศ ซึ'งมีความเกี'ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของ บจ. ทา่เรือ
ประจวบอยา่งหลกีเลี'ยงไมไ่ด้ ยทุธศาสตร์การพฒันาพื %นที'ของประเทศไทยในภาพรวม ตามแผนพฒันเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิมี
แนวทางและยทุธศาสตร์ที'มุง่พฒันาพื %นที'ของประเทศให้เป็นเครือขา่ยที'มกีารเชื'อมโยงที'สมบรูณ์มากขึ %น โดยการกระจายความเจริญ
จากกรุงเทพฯสูภ่มูิภาคและพื %นที'โดยรอบ รวมทั %งสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยพิจารณาตามศกัยภาพทาง
ภมูิศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมทั %งความเชื'อมโยงภายในประเทศและประเทศเพื'อนบ้าน การพฒันาพื %นที'ของประเทศไทย มกีารจดัออกเป็น 
4 กลุม่ภมูิภาค พร้อมฐานการผลติ และเครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานคมนาคมขนสง่ ที'มีบทบาทและทิศทางพฒันาที'ตา่งกนั 

แนวทางและยทุธสาตร์การพฒันาที'สาํคญั ได้แก่ พฒันาให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจ 
วิทยาการสมยัใหม ่ และรักษาความเป็นฐานทางเศรษฐกิจหลกัของประเทศกระจายความแออดัในกรุงเทพมหานครไปยงัพื %นที'รอบ
นอก ผา่นถนนสายหลกัและสายรอง พฒันาศนูย์กลางธุรกิจชมุชนของปริมณฑลและศนูย์ราชการแหง่ใหม ่ สว่นทิศทางและ
ยทุธศาสตร์ที'สาํคญัในระดบัภมูภิาค สว่นใหญ่มุง่การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู ่ 2 ภมูิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวนัออก 
และภาคกลางตอนบน ภาคตะวนัออก เพิ'มขีดความสามารถของพื %นที'ทางเศรษฐกิจที'มีอยูแ่ล้วให้สมบรูณ์ยิ'งขึ %น ให้สามารถรองรับ
การกระจายทางเศรษฐกิจและเคลื'อนย้ายประชาชนออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เพิ'มขึ %น รวมทั %งยกระดบัให้เป็นประตู
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ที'สามารถเชื'อมโยงกบัโลกภายนอก 

แนวทางและยทุธศาสตร์การพฒันาที'เกี'ยวข้องกบัทา่เรือประจวบที'สาํคญั ได้แก่ การพฒันาภาคตะวนัตกให้เป็นพื %นที'
เศรษฐกิจเพื'อรองรับการกระจายอตุสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพิจารณาความเป็นไปได้ในการพฒันา
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พื %นที'เชื'อโยงไทย – พมา่ให้เป็นประตอูอกออกทะเลด้านฝั'งทะเลอนัดามนัสูเ่ส้นทางเดินเรือโลก Asia – Europe  พฒันาศนูย์กลาง
อตุสาหกรรมที'ใช้วตัถดุิบก๊าซธรรมชาติในแนวพื %นที'จงัหวดัราชบรีุ สมทุรสงคราม กาญจนบรีุ และเพชรบรีุ พฒันาพื %นที'อําเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ให้เป็นอตุสาหกรรมเหลก็ รวมทั %งพื %นที'สามเหลี'ยมบางสะพาน – ชมุพร – ระนอง ให้เป็นอตุสาหกรรม
ตอ่เนื'องจากเหลก็ พฒันาพื %นที'ฐานเศรษฐกิจในแนวพื %นที'จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี' พงังาและภเูก็ต เชื'อมโยงโดย
สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ที'เชื'อมทะเลอนัดามนักบัอา่วไทย เพื'อเปิดการค้ากบัตลาดโลก สนบัสนนุให้ภาคเอกชนลงทนุใน
อตุสาหกรรมโรงกลั'นนํ %ามนั อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมตอ่เนื'อง การพฒันาฐานเศรษฐกิจในพื %นที' 5 จงัหวดัภาตใต้ให้
เชื'อมโยงกบัเศรษฐกิจของประเทศเพื'อนบ้านภายใต้โครงการพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่ายระหวา่งอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย รวมทั %ง
พฒันาเขตเศรษฐกิจเฉพาะปีนงั – สงขลา เพื'อรองรับอตุสาหกรรมที'ใช้วตัถดุิบจากก๊าซธรรมชาตจิากแหลง่พฒันาร่วม ไทย – 
มาเลเซีย (JDA)  

นอกจากนี % คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนมุตัยิทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของไทย ซึ'งเป็นยทุธศาตร์ที'สง่เสริมและ
สนบัสนนุการพฒันาทิศทางเศรษฐกิจฉบบัที' 9 (2545 - 2549) และ 10 (2549 – 2554) เพื'อให้เป็นศนูย์กลางธุรกิจและการค้าของอนุ
ภมูิภาคอินโดจีน 

 

โครงสร้างพื kนฐานด้านคมนาคมและโลจสิตกิส์สนับสนุนในภมูิภาค 

เนื'องจากทา่เรือประจวบเป็นศนูย์กลางการเชื'อมโยงตลาดโลกกบัฐานการผลติในประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบพื %นที'ภาค
กลางตอนลา่ง ภาตใต้ และภาคตะวนัตก โดยมีเครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานคมนาคมขนสง่ภายในประเทศเป็นเครือขา่ยเชื'อมโยงทั'ว
พื %นที'ภาคตา่งๆของประเทศไทย ซึ'งถือเป็นความได้เปรียบ ที'มีผลตอ่ศกัยภาพของทา่เรือพาณิชย์ประจวบโดยตรง นอกจากนี % 
เครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมขนสง่ของประเทศไทยยงัเป็นสว่นหนึ'งของเครือขา่ยโครงสร้างพื %นฐานเชื'อมโยงขนาดใหญ่
ของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ เส้นทางสายเอเชีย (The Asian Highway)  โครงการเครือขา่ยเส้นทางรถไฟข้ามทวีปเอเชีย (Trans – 
Asian Railway Development Project) หรือโครงการศกึษาระบบขนสง่และโลจิสติกส์เชื'อมโยงระหวา่งประเทศของอนภุาคเอเชีย
ตะวนัออก (Integrated International Transport and Logistics System for North- East Asia)  ดงันั %นการจะยกระดบัทา่เรือ
ประจวบให้เป็นทา่เรือพาณิชย์ระหวา่งประเทศเต็มรูปแบบ ทางบริษัท ทา่เรือประจวบจงึเห็นวา่จะต้องนําปัจจยัแวดล้อม ทั %งใน
ระดบัประเทศและภมูิภาค โดยเฉพาะ ยทุธศาสตร์การพฒันาพื %นในภาพรวมของประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื %นฐาน
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศ หรือการรวมกลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคและอนภุมูิภาค รวมทั %งการพฒันา
โครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ใหม่ๆ ที'เชื'อมโยงกบักลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคและภมูิภาคอื'นๆมา
วิเคราะห์วางแผนในการดําเนินธรุกิจ ซึ'งจะเป็นแรงสง่ทําให้ภมูิภาคเอเชียก้าวขึ %นเป็นผู้ นําเศรษฐกิจโลกในอนาคต 
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ในบรรดาโครงสร้างพื %นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในภมูิภาค โครงการเส้นทางสายเอเชียเป็นโครงการที'โดดเดน่
ที'สดุ โดยเป็นโครงการในระดบั “Mega – Project” ของทวีปเอเชีย  ที'เชื'อมโยงกลุม่ประเทศชายขอบกบัแผน่ดินใหญ่ใจกลางทวีป
เอเชีย ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกของ ESCAP ทั %งสิ %น 62 ประเทศ ที'มีประชากรรวมกนัประมาณถึง 60% ของประชากรโลก 
เส้นทางสายเอเชียมีความยาวทั %งสิ %นประมาณ 141,000 กิโลเมตร องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสงัคมภาคพื %นเอเชีย-
แปซิฟิก (ESCAP) รับหน้าที'บริหารจดัการและประสานงาน เครือขา่ยเส้นทางสายเอเชียสร้างบนโครงสร้างพื %นฐานของประเทศ 
อนภุมูิภาคและภมูิภาค ซึ'งเป็นเครือขา่ยเส้นทางคมนาคมข้ามประเทศที'มีอยูแ่ล้ว สว่นที'นา่สนใจในประเทศไทย ได้แก่ เส้นทาง 
East – west Corridor และNorth – South Corridor ซึ'งเป็นเส้นทางหลกัในพื %นที'ปลายแหลมมลาย ูได้ตดักนัที'จงัหวดัพิษณโุลก
เป็นสี'แยกอินโดจีน ทั %งยงัมโีครงการสะพานเชื'อมประเทศในภมูิภาคต้องพฒันาตอ่ไป เช่น สะพานแมโ่ขง  AH3  สะพานแมโ่ขง 
AH13 หรือสะพานแมโ่ขง  AH15  ทั %งนี % ได้ให้บทบาทและความสาํคญักบัภาคเอกชนเกี'ยวกบัการบริการขนสง่และโลจิสติกส์ 
โครงการเส้นทางสายเอเชียเริ'มดาํเนินการเป็นทางการตั %งแตปี่ 2515 ความก้าวหน้าในปัจจบุนั เส้นทางบางสว่นเสร็จและเริ'มใช้
งานได้แล้ว   
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บททีH 7 
การปฏบัิตกิารท่าเรือ 

สภาพทัHวไป 

 

 

เพื'อให้สามารถสง่มอบบริการที'มคีณุภาพและบริการตามมาตรฐานสากล บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้ดําเนินกิจกรรม
ในการปฏิบตักิารของทา่เรือที'เป็นระบบ พร้อมบคุลากรที'มีความรู้ ความสามารถ ที'จะสนองตอบความคาดหวงั และสร้างความพงึ
พอใจให้แก่ลกูค้า เพื'อให้สามารถสง่มอบ มีคณุภาพและบริการตามมาตรฐานสากล ในการปฏิบตัิงานของทา่เรือ ทางบริษัทมุง่เน้น
การทํางานทั %งกิจกรรมหน้าทา่ (Water Front) บนทา่ และหลงัทา่ (Hinterland) อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซื'อสตัย์ โปร่งใส 
ยตุิธรรม มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

สาํหรับการปฎิบตัิการท่าเรือ เพื'อให้การทํางานทกุขั %นตอนมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และปลอดภยั ไม่สร้างผลกระทบ
ใดๆ ต่อสงัคม ธรรมชาติ และสิ'งแวดล้อม ทางท่าเรือพาณิชย์ประจวบมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการ
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วางแผนตารางเรือ การปฏิบตัิงานทกุขั %นตอน ทั %งการนําร่อง การเทียบเรือ – ออกจากเทียบ การขนถ่ายสนิค้าขึ %น – ลงจากเรือ การเก็บ
สนิค้าในเขตทา่เรือ การเคลื'อนย้ายสนิค้า รวมทั %งกิจกรรมที'เกี'ยวข้องตา่งๆ 

 

 

 

 

 

ในปี 2552 ที'ผา่นมา สาํหรับสนิค้าของกลุม่สหวิริยา ปริมาณสนิค้าที'ขนถา่ย ณ ทา่เรือพาณิชย์ประจวบ มปีริมาณสนิค้า
ผา่นทา่รวม 2,931,407 ตนั แบง่เป็นสนิค้านําเข้า 2,157,115 ตนั สนิค้าสง่ออก 258,590 ตนัและสนิค้าในประเทศ 515,702 ตนั โดย
มเีรือสนิค้าเข้าเทียบทา่รวมทั %งสิ %น 776 ลาํ เป็นเรือนําเข้า 95 ลาํ เรือสง่ออก 41 ลาํ และเรือลาํเลยีง 640 ลาํ  
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สนิคา้ผา่นทา่ ปี 2552

สินค้าส่งออก,  
258,590 , 9%

สินค้านําเข้า,  
2,157,115 , 73%

สินค้าในประเทศ,
  515,702 , 18%

 

 

ปริมาณสินค้าผ่านท่า  

0.0

2.0

4.0

6.0

นําเข้า 1.85 3.58 2.71 2.75 3.49 2.00 1.45 1.86 2.16

ภายในประเทศ 0.54 0.93 1.34 1.31 1.00 0.92 0.60 0.53 0.52

ส่งออก 0.33 0.41 0.42 0.40 0.53 0.56 0.46 0.27 0.26

รวม 2.73 4.92 4.47 4.45 5.02 3.49 2.51 2.66 2.93

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

 

สาํหรับปริมาณสนิค้าผา่นทา่ ในช่วงปี 2544 – 2548 ปริมาณสนิค้าผา่นทา่เพิ'มขึ %นโดยตลอดจาก 2,726,028 ตนั ในปี 
2544 เป็น 5,021,008 ตนัในปี 2548 ซึ'งสะท้อนภาวะวฏัจกัรธุรกิจโลกขาขึ %นในชว่งเวลาดงักลา่ว แตส่าํหรับปี 2549 แม้วา่ปริมาณ
สนิค้าสง่ออกจะเพิ'มขึ %นเมื'อเปรียบเทียบกบัปี 2548 จาก 527,546 ตนั เป็น 560,486 ตนั ซึ'งเป็นผลมาจากการปรับกลยทุธ์ของ
เครือสหวิริยาเพื'อกระตุ้นยอดขายต้านกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ'าที'เริ'มแสดงอาการตั %งแตปี่ 2548 แตป่ริมาณสนิค้าผา่นทา่โดยรวมก็ยงั
ลดลงเมื'อเทียบกบัปี 2548 ประมาณ 1.53 ล้านตนั และชะลอตวัมาอยา่งตอ่เนื'อง จนกระทั'งปี 2552 ปริมาณสนิค้าเริ'มมีทิศทาง
เป็นไปในทางบวก ซึ'งนา่จะสอดรับกบัภาวะเศรษฐกิจมหภาคที'เริ'มปรับตวัดีขึ %น 

หน่วย: ล้านตัน 

ปริมาณสินค้าผ่านท่าปี 2544-2552 
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ความเคลื'อนไหว ในช่วงปี 2552 ปริมาณสนิค้าผา่นทา่ลดลงเป็นอยา่งมากในช่วง 2 เดือนแรกของปี โดยเฉพาะ ปริมาณ
สนิค้านําเข้า สาเหตเุนื'องจากปัญหาเศรษฐกิจถดถอย แตเ่ริ'มดีขึ %นอีกในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และได้ลดลงอีก 2 เดือน ในช่วง
ปลายไตรมาส 2 ปริมาณสนิค้านําเข้าเพิ'มขึ %นจนกระทั'งปลายปี แตส่นิค้าสง่ออกยงัไมด่ีขึ %น 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นําเข้า ภายในประเทศ ส่งออก รวม
 

ปริมาณเรือสินค้าทีHเข้าท่า 

ความเคลื'อนไหวด้านปริมาณเรือที'เข้ามาขนถา่ยสนิค้า โดยทั'วไปมีทิศทางการเคลื'อนไหวเช่นเดียวกบัปริมาณสนิค้า ทั %ง
ในระยะสั %นและระยะยาว 

อยา่งไรก็ดี  ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี กิจกรรมขนถ่ายสนิค้าที'ทา่เรือมีแนวโน้มเพิ'มขึ %นอยา่งตอ่เนื'อง ทั %งปริมาณสนิค้า
และจํานวนเรือ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที'ดีขึ %นในช่วงปลายปี 2552 พิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที'ฟื%นตวัในปี 2553 แนวโน้มการ
เพิ'มขึ %นของปริมาณสนิค้าและจํานวนเรือนา่จะดาํเนินตอ่ไป ซึ'งตั %งแตปี่ 2553 ทางบริษัทจะต้องขบัเคลื'อนขยายฐานลกูค้าและตลาด
ภายนอกกลุม่สหวิริยาให้กว้างขวางเพิ'มขึ %น โดยมุง่ดาํเนินการพฒันาบริการ สร้างนวตักรรม และความคิดริเริ'มใหม่ๆ  

หน่วย: พันตัน 

ปริมาณสินค้าผ่านท่าปี 2552 
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ภายในประเทศ ส่งออก นําเข้า รวม
 

ในการปฏิบตังิานในฐานะทา่เรือพาณิชย์ การปฏิบตัิการทา่เรือได้ดําเนินอยา่งเป็นระบบในทกุขั %นตอนการทํางาน ทั %งกอ่น 
ขณะและหลงัการปฏิบตักิารขนถา่ยสนิค้า ก่อนเรือกําหนดเรือเข้า-ออกจากทา่ ทางแผนกบริการทา่จะวางแผนการใช้โครงสร้าง
พื %นฐานและสิ'งอํานวยความสะดวก ซึ'งจะได้รับการตวจสอบลว่งหน้า เพื'อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุจากการทํางาน 
โดยเฉพาะ ร่องนํ %า เรือลากจงู ทา่เทียบเรือ ปั %นจั'น โรงพกัสนิค้า  อปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าตา่งๆ และแผนเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตัิการฉกุเฉิน รวมถึงการประสานงานกบัเจ้าหน้าที'ตา่งๆของรัฐบาล โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที'กรมศลุกากร เจ้าหน้าที'ตรวจคนเข้า
เมือง เจ้าหน้าสาธารณสขุ และเจ้าหน้าจากกรมเจ้าทา่  ดงันั %นเมื'อเข้าเทียบทา่ การปฏิบตัิการตา่งๆ โดยเฉพาะ การประชมุระหวา่งทา่
กบัเรือเกี'ยวกบัการขนถ่ายสนิค้า มาตรการสิ'งแวดล้อม ความปลอดภยั ตลอดจนการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภยัของเรือและทา่สากล  การขนถ่ายสนิค้า การขนย้ายสนิค้าออกจากทา่เรือ หรือการเก็บสนิค้าในพื %นที'หรือสถานที'เก็บ
สนิค้าในการควบคมุของเจ้าหน้าที'กรมศลุกากร เมื'อเสร็จสิ %นการขนถ่ายสนิค้าขึ %นหรือลงจากเรือแล้ว จึงนําเรือเดินทางออกจากทา่ 
นอกจากการปฏิบตังิานขนถ่ายสนิค้าตามปรกติ ทางทา่เรือประจวบยงัได้บริการเรือภายนอก เรือราชการ โดยเฉพาะ เรือรบของ
กองทพัเรือ เรือของกรมตาํรวจ เรือของกรมศลุกากร  รวมทั %งบริการจอดเฮลคิอปเตอร์เพื'อสนบัสนนุหนว่ยราชการและการกู้ภยั หรือ
ฝึกร่วมกนัตามโอกาสอนัสมควร 

หน่วย: ลาํ 

หน่วย: ลาํ 

ปริมาณเรือสินค้าทีHเข้าท่าปี 2552 

ปริมาณเรือสินค้าทีHเข้าท่าปี 2544-2552 



Annual Report 2009 

 

 

บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 44 

 

 

อนึ'งทางทา่เรือพาณิชย์ประจวบได้กําหนดแผนการฝึกซ้อมปฏิบตัิการฉกุเฉินอยา่งสมํ'าเสมอ ทั %งการฝึกซ้อมดบัเพลิง และ
การฝึกซ้อมการปฏิบตัิการขจดัคราบนํ %ามนัในทะเล เพื'อให้เกิดความพร้อมและความชํานาญในการปฏิบตัิการฉกุเฉิน รวมถึงการฝึก
ร่วมระหวา่งเรือกบัทา่ตามแผนการฝึกซ้อมของเรือตามมาตรฐานสากล 
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ทั %งนี %การปฏิบตังิานทั %งหมดของทา่เรือ ทั %งการบริหารจดัการและปฏิบตัิงาน เราได้ปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
วิธีการทํางานและระบบบนัทกึคณุภาพ ตามระบบบริหารจดัการตา่งๆ เพื'อสร้างคณุคา่และมลูคา่เพิ'มแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที'เกี'ยวกบั
การดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยไมส่ร้างผลกระทบตอ่สว่นหนึ'งสว่นใดรวมทั %งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ'งแวดล้อม โดยเฉพาะ ระบบ
บริหารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารสิ'งแวดล้อม ISO 14001 : 2004  ระบบจดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั 
OHSAS 18001: 2007 จาก LRQA รวมทั %งระบบบริหารการรักษาความปลอดภยัสากลสาํหรับทา่เรือและเรือ ISPS ขององค์กรทาง
ทะเลระหวา่งประเทศ ในทางปฏิบตัิ ทางทา่เรือได้บริหารจดัการและปฏิบตัิงาน เพื'อให้เกิดผลการดาํเนินงานที'มคีณุภาพ ความ
ปลอดภยั ชีวอนามยั รวมทั %งทรัพยากรและสิ'งแวดล้อม โดยคาํนงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวิต ทรัพย์สนิและสวสัดิภาพของผู้บริหาร 
พนกังาน และผู้มีสว่นเกี'ยวข้อง การสงวน อนรัุกษ์และป้องกนัสิ'งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ทั %งนี % ทางทา่เรือได้มกีารประเมนิ
ความเสี'ยง การป้องกนัเหตกุารณ์ที'ไมพ่งึประสงค์ จดัให้มีการฝึกซ้อมและฝึกอบรมเกี'ยวกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ โดยการฝึกการดบัเพลงิ 
และการปฏิบตัิการขจดัคราบนํ %ามนั โดยมีการปฏิบตัิทั %งภายใน ร่วมกบัชมุชน ประชาชน และการปกครองสว่นท้องถิ'น  รวมถึงการ
สนบัสนนุการปฏิบตัิการฉกุเฉิบดบัเพลงิเพื'อชว่ยเหลอืภายนอกเขตทา่เรือด้วย นอกจากนี %ทางบริษัทยงัได้มีสว่นร่วมและสนบัสนนุ
ทางด้านการอนรัุกษ์ ป้องกนั และสง่เสริมด้านวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิ'นตามโอกาสที'เหมาะสมอีกด้วย 
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บททีH 8 
ผลการดาํเนินงาน 

เพื'อให้บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั เพื'อให้ทา่เรือพาณิชย์ประจวบพฒันาอยา่งตอ่เนื'อง ทาง ได้ประเมินและวเิคราะห์ผล
การดาํเนินขององค์กรของปี 2552 โดยศกึษาจากฐานข้อมลูภายในองค์กร ทั %งนี % โดยได้กําหนดตวัชี %วดั (Key Performance 
Indicators) รวม 6 ตวั โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ได้แก่ กลุม่ผลการดําเนินการด้านปฏิบตัิการทา่เรือ (Port Operating Performance) 
กลุม่ด้านคณุภาพ และกลุม่อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิ'งแวดล้อมตามตาราง 

กลุ่มตวัชี kวัด     
(Group) 

ตัวชี kวัด                       
(Key Performance 

Indicator)) 

สตูรคาํนวณ                           
(Formula) 

ค่า               
(Value) 

กลุ่มปฏิบัติการท่าเรือ            
(Port Operating 
Performance) 

Berth occupancy  rate                                                                                                        

     

Time of vessel at berth/Total berth hours 
available                                                                 

82 %                
(See Separate 
Gphaph) 

กลุ่มคุณภาพ            
(Quality) 

Customer Compliants Total Customer Complaints in a year           0 

กลุ่มอาชีวอนามัย        
ความปลอดภัย และ

สิHงแวดล้อม        
(Safety, Ocuupational 
Health) &  Environment 

Personal Incident (Fatalty, 
Injury, Health Harzards) 

Fire/ Explosion Incident 

Collisions (Ship vs. Berth) 

Oil Spill Incident 

Total Personal Incidents Per year      

 

Total Fire/ Explosion Incidents Per  year 

Total Collison Incidents Per  Year    

Total Oil Spill Incidents Per year                 

0 

 

0 

0 

0 

 

ในปี 2552 ทา่เรือประจวบมี Berth Occupancy rate เฉลี'ยทั %งปีร้อยละ 82 ด้านบริหารคณุภาพไมม่กีรณีลกูค้าร้องทกุข์ 
และด้านอาชีวอนามยั        ความปลอดภยั และสิ'งแวดล้อม ไมม่อีบุตัิเหต ุทั %งตอ่บคุลากร ทา่ และเรือตลอดปี    
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สาํหรับ Berth Occupancy rate โดยรวมสงูสดุร้อยละ 91 ในเดือนสงิหาคม และตํ'าสดุร้อยละ 82 ในเดือนธนัวาคม 
โดยทั'วไป Berth Occupancy rate อยูใ่นระดบัสงูประมาณไตรมาสที' 2 และ 3 
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บททีH 9 
การบริหารผลกระทบ 

 

นอกจากระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ที'เราได้ออกแบบและพฒันาขึ %นเป็นนโยบาย ทิศทางและ
แนวการปฏิบตัิ เพื'อการสง่มอบคณุภาพแก่ลกูค้า ซึ'งเป็นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทางธุรกิจที'ใกล้ชิดที'สดุ โดยมุง่ให้ลกูค้าได้รับบริการที'ตรง
ตามความต้องการ เหนือความคาดหวงั และสร้างความพงึพอใจสงูสดุแล้ว เพื'อให้ผลการดําเนินธุรกิจ ทั %งในเชิงปริมาณ มคีณุภาพ 
รวมทั %งความเชื'อถือ อนัแสดงถึงการดาํเนินธุรกิจที'มีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility) และมี
ภาวะความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้ให้ความสาํคญักบัมิติอื'นๆ โดยเฉพาะ ด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่วิถีชีวติ คณุภาพชีวิตของคนในพื %นที' การ
ป้องกนัและลดความความสญูเสยีตอ่ชีวิตมนษุย์ สวสัดิภาพ คณุภาพชีวิต ทรัพย์สนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม รวมถึงการ
สงวน อนรัุกษ์และป้องกนั บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้พฒันาระบบบริหารจดัการด้านตา่งๆ โดยเฉพาะ ระบบบริหารสิ'งแวดล้อม 
ISO 14001 : 2004  ระบบจดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ซึ'งปัจจบุนัได้รับการรับรองจาก LRQA แล้ว 
รวมทั %ง ระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS ตามข้อบงัคบัขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ  (IMO) ซึ'ง
ได้การรับรองจากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม  

โครงการทา่เรือประจวบ เป็นทา่นํ %าลกึที'ให้บริการทา่เทียบเรือสาํหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทกุสนิค้าทั'วไป ได้
จดัทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิ'งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบญัญตัิสิ'งแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 ซึ'งได้มีการวิเคราะห์
ประเมินผลภาวะแวดล้อมและผลกระทบในพื %นที'โครงการ การตรวจตดิตาม (Monitoring) ในเชิงปริมาณและคณุภาพสิ'งแวดล้อม
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั %ง และสง่รายงานการตรวจติดตาม พร้อมมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบตา่งๆ รวมทั %งการตรวจติดตามโดย
หนว่ยงานราชการตา่งๆ อาทิ ศนูย์ศกึษาวิจยัทางทะเลและชายฝั'ง จงัหวดัชมุพร กิจกรรมการตรวจตดิตามที'ดาํเนินอยูเ่ป็นประจํา
โดยทั'วไป ได้แก่ การเก็บตวัอยา่งคณุภาพนํ %าจํานวน 8 สถานี ในพื %นที'ทา่เทียบเรือ พื %นที'ทะเลด้านนอกทา่เทียบเรือ พื %นที'ด้านเหนือ
และใต้ของทา่เรือ และอา่วด้านหลงัเขาแมรํ่าพงึ การเก็บตวัอยา่งแพลง็ค์ตอนจํานวน 2 สถานีบริเวณพื %นที'ด้านเหนือและใต้ของทา่เรือ 
และจดุเก็บตวัอยา่งคณุภาพอากาศและคณุภาพนํ %าทิ %งอยา่งละสถานีบริเวณพื %นที'ทา่เทียบเรือ  

นอกจากนี % เพื'อการบริหารจดัการด้านสิ'งแวดล้อมมีประสทิธิภาพมากขึ %น ทางบริษัทได้ขอการรับรอง ระบบบริหาร
สิ'งแวดล้อม ISO 14001 : 2004   ขึ %นมาบริหารอยา่งเป็นระบบ โดยระบบมอีงค์ประกอบที'สาํคญั ได้แก่ นโยบายสิ'งแวดล้อม (Policy) 
ระเบียบวิธีการปฏิบตัิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริหาร รวมทั %งบนัทกึคณุภาพ ตลอด
กระบวนการบริหารธุรกิจขององค์กร ทั %งกระบวนการวางแผน การบริหาร การปฏิบตังิาน การตรวจสอบและประเมิน ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหนว่ยงานระบบคณุภาพและสิ'งแวดล้อม ทั %งได้จดัทรัพยากรอยา่งเหมาะสม วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ความเป็นผู้ นํา ความ
มุง่มั'น และความรับรับผิดชอบเกี'ยวกบัด้านสิ'งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้สะท้อนอยา่งชดัเจนในนโยบาย “สิ'งแวดล้อม” 
ขององค์กร ที'กําหนดโดยผู้บริหารสงูสดุในการดําเนินธุรกิจที'เป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม สาํหรับผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ และพนกังานของ
บริษัทในทกุระดบั เพื'อให้มั'นใจวา่ธุรกิจของบริษัทจะไมส่ร้างผลกระทบตอ่ทรัพยากรและสิ'งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
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สว่นระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ป้องกนัอบุตัิเหต ุ หรืออนัตรายทางด้านอาชี
วนามยัและความปลอดภยัตอ่ผู้บริหารและพนกังาน รวมทั %งผู้มสีว่นเกี'ยวข้อง มีโครงสร้างและกระบวนการเช่นเดียวกบัระบบบริหาร
คณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008และระบบบริหารสิ'งแวดล้อม ISO 14001: 2004   สาํหรับระบบการรักษาความปลอดภยั
ของเรือและทา่เรือสากล ISPS มีจดุมุง่หมายเพื'อป้องกนั รักษาความปลอดภยั และลดผลกระทบจากภยัคกุคามตา่งๆตอ่ทา่เรือและ 
เรือ ทั %งสองฝ่ายต้องบริหารจดัการร่วมกนั พร้อมทั %งกําหนดมาตรการตา่งๆ ตามขั %นของ “ภยัคกุคาม” ที'กําหนดโดยกรมเจ้าทา่ 
กระทรวงคมนาคม  

ในปี 2552 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัสามารถดาํเนินการโดยไมม่ีอบุตัิเหตดุ้านการปฏิบตักิารทา่เรือตลอดปี โดยไมม่ี
อบุตัิเหตทีุ'สร้างผลอนัไมพ่งึประสงค์ โดยเฉพาะ เหตกุารณ์เพลงิไหม้ ระเบิด เหตกุารนํ %ามนัหกลงทะเล  เรือชนทา่ รวมทั %งการเสยีชีวติ
และบาดเจ็บของผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ พนกังาน รวมทั %งผู้มีสว่นเกี'ยวข้องกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดงันั %นการรักษาสถิติดงักลา่ว
จึงเป็นสิ'งที'ท้าทายสาํหรับผู้บริหารและบคุลากรในบริษัทในปีตอ่ไป นอกจากนี % ในปี 2553 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มีแผนที'จะ
ศกึษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภยั “หว่งโซอ่ปุทาน” (Supply chain security management systems) ISO 
28000:2007 เพื'อประยกุต์ใช้กบัการดาํเนินการของบริษัท ในการพฒันาที'ไมห่ยดุยั %ง 
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บททีH 10 
กิจกรรมด้านสังคม สาธารณะ และอืHนๆ 

สาํหรับกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ใหญ่ที'สดุ ซึ'งเป็นปัจจยัภายนอกที'สาํคญัและมีอิทธิพลตอ่การดําเนินธุรกิจขององค์กร
อยา่งกว้างขวางในทกุโอกาส ได้แก่ ประชาชน ท้องถิ'น สงัคม ทั %งระดบัท้องถิ'นและสว่นกลาง รวมทั %งสภาวะแวดล้อม ดงันั %นทางบริษัท
ได้เลง็เห็นความสาํคญัและบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่นี %เป็นอยา่งมาก โดยมีจดุยืนอยา่งชดัเจนในการแก้ปัญหา พฒันาและการ
ป้องกนั  ประชาชน ท้องถิ'น สงัคม และสิ'งแวดล้อม ทั %งในเชิงองค์บคุคล องค์วตัถ ุ และสิ'งที'เป็นนามธรรม เพื'อคณุภาพชีวิต วิถีชีวติ
มนษุย์ สมัพนัธภาพการอยูร่่วมกนั มีความสมัพนัธ์อนัดี สมดลุ และการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพและยั'งยืน โดยบริษัทได้มุง่มั'น 
ดําเนินการอยา่งเป็นระบบ ตามวิถีธุรกิจที'ดําเนินไปอยา่งมจีรรยาบรรณ ความรับผิดชองตอ่สงัคม ยตุธิรรม โปร่งใส ด้วยความเป็น
พลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ  

เพื'อให้บรรลเุป้าหมายเกี'ยวกบัคณุภาพชีวติ วิถีชีวิตมนษุย์ การอยูร่่วมกนั ความสมัพนัธ์อนัดี รวมทั %งการพฒันาที'ยั'งยนื 
สมดลุ และการพฒันาที'ยั'งยืน ในแง่การป้องกนัและแก้ปัญหาผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ บริษัทได้ดําเนินการอยา่งเป็นระบบ 
โดยเฉพาะ ระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบบริหารสิ'งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ระบบจดัการอาชีวนา
มยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS รวมทั %ง มีแผนที'จะ
ศกึษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภยั “หว่งโซอ่ปุทาน” (Supply chain security management systems) ISO 
28000:2007 มาประยกุต์ใช้ด้วย  

การพฒันาสงัคม บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้ดาํเนินมาอยา่งตอ่เนื'อง เพื'อบรรลเุป้าหมายการพฒันาด้านตา่งๆอยา่ง
สมดลุ โดยดําเนินกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การให้ทนุการศกึษา สร้างโรงเรียน การสร้างงาน ที'พกัผอ่นหยอ่นใจ ศนูย์การศกึษา
ตลอดชีวติ การสร้างถาวรวตัถดุ้านศสานา สถานที'ปฏิบตัิธรรม 
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การพฒันาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ได้แก่  โครงการ
ปลกูป่า ปลกูป่าชายเลน การทําความสะอาดทะเล การปลอ่ยเตา่ทะเล การอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรทางทะเล แหลง่ปะการัง การ
พฒันาแหลง่นํ %า  

 

 

 
 

 

สาํหรับการพฒันาด้านอื'นๆ บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมการอนรัุกษ์ ป้องกนั และสง่เสริมด้านภมูปัิญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ความเชื'อ รวมทั %งศิลปะในท้องถิ'น ทั %งนี %กิจกรรมด้านตา่งๆข้างต้นจะช่วยสร้างสร้าง รักษาและสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัด ี 
ความเข้าใจอนัดี ความสามคัค ีและการอยูร่่วมกนัอยา่งเอื %ออารีย์ ซึ'งเป็นทศันคติ นํ %าใจและและลกัษณะนิสยัที'ดีของคนไทย  ทั %งนี % 
เพื'อการดําเนินกิจกรรมเกี'ยวกบัประชาชน ท้องถิ'น และสงัคมประสบความสาํเร็จ ทางบริษัทได้เริ'มดําเนินการจากภายในสูภ่ายนอก 
โดยเฉพาะ การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรในฐานะ “ทรัพยากรทนุมนษุย์”  (Human Capital) สร้างทีมงานเพื'อการ
ทํางานเป็นทีม การมีสว่นร่วม มคีวามสมคัรสมานสามคัค ี สร้างทศันคติที'ดใีนการทํางาน สร้างนวตักรรมและความคดิริเริ'ม โดยการ
บริหารอยา่งมืออาชีพ สร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมในการทํางานที'ด ีรวมทั %งการพฒันาคนอยา่งเตม็ความสามารถ  
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นอกจากนี % ทางบริษัทได้ให้ความสาํคญักบักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ โดยได้จดัหนว่ยงานและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม เพื'อ
สร้างความเข้าใจระหวา่งองค์กรกบัชมุชน ท้องถิ'น และสงัคมในพื %นที' ทั %งยงัมีการสื'อสารและประชาสมัพนัธ์ ทั %งภายในและนอก
องค์กร ในรูปแบบตา่งๆอยา่งสมํ'าเสมอ รวมทั %งสื'ออินเทอร์เน็ต 
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บททีH 11 
โครงการพฒันาธุรกิจและสิHงทีHท้าทายในปี 2553 

เนื'องจากในปี 2552 ที'ผา่นมาภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยา่งรุนแรงทั'วโลก โดยเฉพาะ เศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ'งติดลบถึง
ร้อยละ 3.5 ได้สง่ผลกระทบอยา่งมากในระบบเศรษฐกิจในทกุภาคสว่น ทั %งเศรษฐกิจภาคเป็นจริงและภาคการเงิน รวมถงึผลกระทบ
ทางอ้อมตอ่ภาคสงัคมและการเมอืง ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ ทั %งภาคสนิค้าและบริการ บางสว่นเพิ'งเริ'มฟื%นตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจ สาํหรับบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัก็อยูใ่นภาวะเช่นเดยีวกนั ทําให้ต้องปรับยทุธศาสตร์ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยปรับ
ยทุธศาสตร์ให้เป็นการขยายตวัแบบอนรัุกษ์ (Passive Growth Strategy) กิจกรรมทา่เรือที'ลดลงสง่ผลให้บริษัทมยีอดขาย กําไรสทุธิ
ลดลง รวมทั %งต้นทนุการดาํเนินงาน ลดลง กิจกรรมหรือโครงการตามแผนธุรกิจประจําปี 2552  สว่นหนึ'งสามารถดําเนินการได้ แตม่ี
บางสว่นที'ดาํเนินการไมไ่ด้ด้วยเหตผุลของภาวะเศรษฐกิจ 

ในปี 2553 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ทา่มกลางความผนัผวนทางเศรษฐกิจ การมือง ภาวะแวดล้อมโลก รวมทั %งความ
เสี'ยงตา่งๆ ที'อาจไมส่ามารถบริหารจดัการได้โดยการบริหารจดัการแบบเดมิๆ โดยเฉพาะ กระบวนทศัน์ในการบริหารใหม ่ การปรับ
องค์กร โดยเฉพาะ การเปลี'ยนแปลงเชิงโครงสร้าง คน เทคโนโลยี รวมทั %งวฒันธรรมองค์กรที'เอื %อตอ่การอยูร่อดและเติบโตทางธุรกิจ   
ทั %งนี %รวมถงึ การพฒันาโครงการธรุกิจใหม่ๆ  

โครงการพัฒนาธุรกจิ 

ในปี 2553 บริษัทจะเริ'มพฒันาธุรกิจใหม่ๆ  เพื'อการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจฟื%นตวัแม้จะเปราะบางก็ตาม  โครงการ
ธุรกิจใหม่ๆ ที'ทางบริษัทเห็นวา่เป็นโอกาสทางธุรกิจที'จะเริ'มดาํเนินการลงทนุใหม่ๆ  เช่น โครงการซอ่มบํารุงภายในลาํเรือ โครงการ
พฒันาศนูย์โลจิสตกิส์สนบัสนนุแทน่ขดุเจาะในทะเล รวมทั %งโครงการพฒันาธุรกิจขนถา่ยสนิค้าคอนเทนเนอร์ แนวทางดาํเนินงาน 
เนื'องจากภาวะเศรษฐกิจยงัถือวา่มีความเสี'ยง ดงันั %นการดาํเนินการลงทนุในโครงการเป็นต้องดาํเนินการให้เป็นระบบรอบคอบมาก
ขึ %น โดยเฉพาะการศกึษาความเป็นไปได้โครงการและการบริหารโครงการลงทนุ 

สิHงทีHท้าทาย 

ในปี 2553 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ทา่มกลางความผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะแวดล้อมโลก รวมทั %งความ
เสี'ยงตา่งๆ ที'อาจไมส่ามารถบริการจดัการได้โดยการบริหารจดัการเดิม โดยเฉพาะ กระบวนทศัน์ในการบริหารใหม ่ การปรับองค์กร 
โดยเฉพาะ การเปลี'ยนแปลงเชิงโครงสร้าง คน เทคโนโลยี รวมทั %งวฒันธรรมองค์กรที'เอื %อตอ่การอยูร่อดและเติบโตทางธุรกิจ   ทั %งนี %
รวมถงึ การพฒันาโครงการธุรกิจใหม่ๆ  อาทิ โครงการซอ่มบํารุงภายในลาํเรือ โครงการพฒันาศนูย์โลจิสติกส์สนบัสนนุแทน่ขดุเจาะ
ในทะเล และการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันามาตรฐานความปลอดภยั “หว่งโซอ่ปุทาน” (Supply chain security 
management systems) ISO 28000:2007 มาประยกุต์ในองค์กร เพื'อเพิ'มโอกาสในการแขง่ขนัทางธุรกิจในปัจจบุนัและอนาคต 
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บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที'ตั %งสํานกังานใหญ่ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั %น 6 ถนนสรุศกัดิ� แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

ที'ตั %งสํานกังานทา่เรือพาณิชย์ประจวบ 62 หมู ่3 ตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77140 

 

 


