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วิสัยทัศน์
(Vision)
ก้ าวสูก่ ารเป็ นท่าเรื อพาณิชย์เต็มรูปแบบในเขตพื %นที'พฒ
ั นาชายฝั' งทะเลตะวันตก
ที'มีมาตรฐานในการให้ บริ การในระดับสากล
เทียบเท่าท่าเรื อชันนํ
% าของประเทศ

พันธกิจ
(Mission)
พัฒนาท่าเทียบเรื อ และรูปแบบการให้ บริ การท่าเทียบเรื อ มีสงิ' อํานวยความสะดวกที'ทนั สมัย และเป็ นมาตรฐานสากล
สร้ างความหลากหลายของธุรกิจที'เกี'ยวเนื'อง เพื'อเพิ'มศักยภาพในการแข่งขัน
บริ หารจัดการองค์กร ด้ วยระบบมาตรฐาน เพื'อเพิ'มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
พัฒนาให้ เป็ นองค์กรแห่งความรู้ (Learning Organization) และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ภายในองค์กรทุกรูปแบบ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)
เพื'อเพิ'มศักยภาพในการบริ หารจัดการ
ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชนข้ างเคียง สิง' แวดล้ อม และความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ
(Quality Policy)
เป็ นท่าเรื อพาณิชย์ที'มีมาตรฐานการให้ บริ การที'ดี และพัฒนาอย่างต่อเนื'อง
เพื'อความพึงพอใจของลูกค้ า
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บททีH 1
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด
ทัHวไป
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ก่อตังเมื
% 'อวันที' 4 ตุลาคม 2535 ด้ วยทุนจดทะเบียน 400 ล้ านบาท โดยดําเนินธุรกิจท่าเรื อ
พาณิชย์ระหว่างประเทศบนเนื %อที'ประมาณ 600 ไร่ (หรื อ 960,000 ตารางเมตร) ตังอยู
% ใ่ นเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ตังอยู
% ใ่ นกรุงเทพมหานคร บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ให้ บริ การ
ท่าเรื อพาณิชย์ครบวงจร ทังการขนถ่
%
าย รับฝาก และส่งมอบสินค้ า คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายใน
เขตทําเนียบท่าเรื อ และพื %นที'กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว' ไป ซึง' อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร รวมทังพื
% %นที'อเนกประสงค์
สํานักงานท่าเรื อประจวบตังอยู
% ท่ อี' ําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเริ' มดําเนินการเป็ นทางการในปี 2537 ท่าเรื อประจวบ
เป็ นท่าเรื อเอกชนที'ได้ รับการส่งเสริ มจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) โดยเป็ นโครงสร้ างพื %นฐานที'สาํ คัญที'สดุ
โดยมีความลึกถึง 15 เมตรจากระดับนํ %าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) ท่าเรื อประจวบมีขีดความสามารถในการขนถ่าย
สินค้ าถึง 15 ล้ านตันต่อปี ประกอบด้ วย ท่าเรื อจํานวน 4 ท่าหลัก A, B, C และ D สามารถรับเรื อตังแต่
% ขนาด 2,200 เดดเวทตัน ถึง
100,000 เดดเวทตัน โดยเฉพาะ ท่าเรื อ A สามารถรับเรื อขนาดไม่เกิน 100,000 เดดเวทตันได้ พร้ อมกันถึง 2 ลํา นอกจากนี %ท่าเรื อยังมี
โครงสร้ างพื %นฐานเขื'อนกันคลืน' (Break water) ซึง' ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติเป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อม
สร้ างขึ %นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็จรูป สันเขื'อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ %าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
% %น 1.4 กิโลเมตร ทําให้ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ตลอดปี
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีปรัชญาและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื'อส่งมอบบริ การ ทีม' คี ณ
ุ ภาพ ความเชื'อถือ และ
ความเป็ นเลิศ สามารถตอบสนองตรงตามความต้ องการ ที'เหนือความคาดหวังและสร้ างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า โดยดําเนินรุ กิจ
ด้ วยความซื'อสัตย์ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ทังระบบ
%
ทัง% ผู้ถือหุ้น
ผู้บริ หาร พนักงานในบริ ษัท พันธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม ทังระดั
% บประเทศและท้ องถิ'น ประชาชนในท้ องถิ'น และ
สาธารณชนทัว' ไป ให้ พฒ
ั นาไปพร้ อมกันอย่างยัง' ยืน
เพื'อให้ มนั' ใจว่าจะสามารถให้ บริการที'สามารถสนองตอบความต้ องการ สร้ างความพึงพอใจและเหนือความคาดหมาย
ของลูกค้ า ทางบริ ษัทได้ นาํ ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 มาพัฒนาเป็ นระบบบริ หารคุณภาพทัว' ทังองค์
% กร โดยได้ รับ
ใบรับรองระบบคุณภาพจาก LRQA ในปี 2548 ซึง' ส่งผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้ มปี ระสิทธิภาพและรายได้ เพิม' สูงขึ %น
นอกจากนี % ทางบริษัทยังได้ นาํ ระบบบริ หารอื'นๆ ที'สาํ คัญมาใช้ ในในการบริ หารงาน โดยเฉพาะ ระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม ISO 14000 :
2004 และระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เพื'อให้ การดําเนินธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้ กบั ผู้มี
ส่วนได้ เสียในภาคส่วนอื'นๆ โดยเฉพาะ ผู้บริ หาร พนักงานในบริ ษทั พันธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม ทังระดั
% บประเทศและ
ท้ องถิ'น ประชาชนในท้ องถิ'น และสาธารณชน บริ ษัทได้ รับการรับรองจาก LRQA ในปี 2550 รวมถึงในปี 2551 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบ
การรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS ซึง' เป็ นมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) และได้ รับการรับรองจากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคมด้ วย
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ท่าเรื อประจวบเป็ น Gateway สําคัญของนิคมอุตสาหกรรมเหล็กของกลุม่ สหวิริยา อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง' เป็ นผู้ผลิตเหล็กของประเทศทีน' าํ การบริ หารงานแบบโลจิสติกส์ซพั พลายเชน หรื อ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกิจกรรม
ทางธุรกิจอย่างครบวงจร ตังแต่
% การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต หรื อแปรรูป การตลาด รวมทังการขนส่
%
งวัตถุดิบและการกระจายสินค้ า
นอกจากนี %ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบยังเป็ น Gateway หลักของเขตเศรษฐกิจแถบพื %นที'ภาคใต้ ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาค
ตะวันตกของชายฝั' งทะเลอ่าวไทย ที'เปิ ดสูก่ ารค้ าโลกในขณะเดียวกัน

ในภาพรวมของ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา ซึง' ท่าเรื อประจวบเป็ นโครงสร้ างพื %นฐานหลักในการนําเข้ าวัตถุดิบและ
ส่งออกสินค้ าสําเร็ จรูป กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆในห่วงโซ่อปุ ทานดําเนินการอย่างครบวงจร ทังการจั
%
ดหาวัตถุดิบ การผลิต การพาณิช
ยกรรม รวมทังการขนส่
%
งหรื อกระจายสินค้ า เพื'อส่งมอบสินค้ าเหล็กที'มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า ในขันตอนการนํ
%
าเข้ าวัตถุดิบ ทางกลุม่ สห
วิริยาได้ นาํ เข้ าวัตถุดิบเหล็ก โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน (Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จากแหล่งวัตถุดิบทัว' โลก ทังทวี
% ปยุโรป
อเมริ กา เอเชีย และออสเตรเลีย กลุม่ สหวิริยานําเข้ าวัตถุดิบโดยเรือสินค้ าเทกองขนาดระหว่าง 40,000 – 90,000 เดดเวทตัน ซึง' เป็ น
เรื อชันแฮนดี
%
%แม็กซ์ (HANDMAX) ซูพราแม็กซ์ (SUPRAMAX) และปานาแม็กซ์ (PANAMAX) ในเครื อข่ายเส้ นทางเดินเรื อโลก
โดยเฉพาะ เส้ นทางสาย Asia – Europe, Intra - Asia, Trans – Atlantic หรื อ Asia - Oceania การขนส่งวัตถุดิบ มีเมืองท่าต้ นทาง
(Loading ports) สําคัญๆ โดยเฉพาะ NOVOROSSYIST, NAKHODKA, VLADIVOSTOK ในรัสเซีย SANTOS, PRAIA MOL ใน
บราซิล PORT KLEMPLA ในออสเตรเลีย QUEBEC ในแคนาดา หรื อ IJMUIDEN ในเนเธอร์ แลนด์ และนํามาขึ %นท่าเรื อปลายทาง
(Discharge Port) ณ ท่าเรื อประจวบ อําเภอบางสะพาน
ท่าเรี อพาณิชย์ประจวบตังอยู
% ่ที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์ ตอนปลายของคาบสมุทรมาลายู ตังอยู
% ่บริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ซึง' เป็ นเขตนํ %าลึกตามธรรมชาติ ทําให้ ไม่มีการตกตะกอนสะสม มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที'ราบชายฝั' งทะเล มีปราการธรรมชาติบน
ชายฝั' ง กํ า บัง คลื' น ลม โดยแฉพาะในเขตที' เ ป็ นที' ตัง% ของท่ า เรื อ ที' เ ป็ นดิ น แดนลึก เข้ า ไปในแผ่น ดิ น ใหญ่ แ ละมี ดิ น แดนหลัง ท่ า
(Hinterland) กว้ างขวางเหมาะสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที'สามารถเชื'อมโยงกับเครื อข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศ และ
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ภูมิภาคได้ โดยสะดวก ทังนี
% % ประเทศไทยยังเป็ นศูนย์กลางในการรวมกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียทังในระดั
%
บอนุ
ภูมิภาค พหุอนุภมู ิภาค และภูมิภาคอีกด้ วย

ห่ วงโซ่ อุปทานของกลุ่มสหวิริยา

ในขันตอนการผลิ
%
ต สินค้ านําเข้ าที'ผา่ นท่าเรื อพาณิชย์ประจวบส่วนใหญ่จะถูกส่งสูก่ ระบวนการผลิต ผ่านกระบวนการผลิต
เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน รวมทังกระบวนการแปรรู
%
ปอื'นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที'เป็ นฐานการผลิตที'สาํ คัญทีส' ดุ ของระบบ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา โดยมี
เครื อข่ายฐานการผลิตประกอบด้ วยโรงงานผลิตเหล็ก 3 แห่ง ได้ แก่กลุม่ โรงงานผลิตเหล็กอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โรงงานผลิตเหล็กอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพานอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สินค้ าผลผลิตหลักของนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็กแผ่น
เคลือบ และเหล็กเส้ นข้ ออ้ อย
ในขันตอนการตลาด
%
กลุม่ สหวิริยาจําหน่ายและส่งมอบสินค้ า โดยเฉพาะ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อน
ชนิดม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ %ามัน รวมทัง% เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วนไปยังตลาด ทังในและต่
%
างประเทศ ในปี 2551 ตลาดใน
ประเทศมีสดั ส่วนประมาณ 94% ทีใ' ช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ %นส่วน เครื' องใช้ ไฟฟ้ า
ถังแก๊ ซ ท่อเหล็ก และก่อสร้ าง การส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุกผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินของประเทศ
และ/ หรื อทางเรื อไปยังท่าเรื อในฐานการผลิตอื'นในเครื อข่าย แล้ วจึงส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป โดยทางรถบรรทุก ทังนี
% % ทางกลุม่ ยังมี
ทางเลือกการขนส่งสินค้ าแก่ลกู ค้ าของกลุม่ โดยทางรถไฟด้ วย ส่วนตลาดต่างประเทศ กลุม่ ประเทศลูกค้ าของกลุม่ สหวิริยาส่วนใหญ่
ได้ แก่ กลุม่ ประเทศในทวีปเอเชีย ทังภู
% มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง รวมทัง% ประเทศ
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ในทวีปยุโรป ในกลุม่ สหวิริยาฐานการผลิตจะมีทา่ เรื อทุกแห่ง ทําให้ การขนส่งวัตถุดิบและกระจายสินค้ าของกลุม่ สหวิริยามีความ
ยืดหยุน่ รวดเร็ วและประหยัด ทําให้ มีต้นทุนการขนส่งตํา' โดยเฉพาะ ต้ นทุนของระบบโลจิสติกส์ (Logistics Costs)

ข้ อมูลบริษัท
สํานักงานใหญ่ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ตังอยู
% ท่ ี' เลขที' 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน% 6 ถนนสุรศักดิ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสํานักงานท่าเรื อประจวบตังอยู
% เ่ ลขที' 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี'ยวกับกิจการเดินเรื อที'ใช้ กําลังสูงและกิจการขนถ่ายสินค้ าสําหรับเดินเรื อ
ทะเล เป็ นบริ ษัทในเครื อกลุม่ สหวิริยา ซึง' ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
สําหรับการจัดตังบริ
% ษัท บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยเป็ นบริ ษัทร่วมทุนของ
บริ ษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึง' เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 บริ ษัท สหวิริยาทรานสปอร์ ตโฮลดิ %งส์ จํากัด ร้ อย
ละ 43.75% และผู้ถือหุ้นอื'นๆร้ อยละ 5.25
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนสําหรับการลงทุนกิจการท่าเรื อพาณิชย์ โดยท่าเทียบเรื อ A, B
ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมื'อ 17 มกราคม 2537 (บัตรส่งเสริ มเลขที' 8002/2537) ท่าเทียบเรื อ C,D ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริม
การลงทุนเมื'อ 10 มิถนุ ายน 2547 (บัตรส่งเสริ มเลขที' 1464(2)/2547) เรื อลากจูง “ประจวบ 3, 4” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุน
เมื'อ 31 กรกฎาคม 2545 (บัตรส่งเสริ มเลขที' 1484(2)/2545) และเรื อลากจูง “ประจวบ 5” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมื'อ 29
ตุลาคม 2547 (บัตรส่งเสริ มเลขที' 1901(2)/2547)

ประวัตคิ วามเป็ นมา
ปี 2533 เริ' มจัดตังบริ
% ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการให้ บริ การขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เหล็กของโรงงานต่างๆในเครื อสหวิริยา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปี 2535 เริ' มก่อสร้ างโครงการท่าเรื อประจวบที'อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปี 2537 ท่าเรื อประจวบเริ'มดําเนินธุรกิจท่าเรื อเป็ นทางการ
ปี 2546 มีการลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าเรื อในส่วนท่าเทียบเรื อ C1 – C5 และ D1 – D4
ปี 2547 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก LRQA ในปี นี %ปริ มาณ
สินค้ าผ่านท่าเรื อพาณิชย์ประจวบถึง 5 ล้ านตันเป็ นครัง% แรก
ปี 2548 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS
(International Security for Ports and Ships: ISPS) จากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม
ปี 2549 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม ISO 14001: 2004 จาก LRQA
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ปี 2551 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับการรับรองระบบจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:
2007 จาก LRQA และยังได้ รับการปรับมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพจาก ISO 9001: 2000 เป็ น ISO 9001: 2008
เนื'องจากที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์ ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบมีความได้ เปรี ยบและศักยภาพทางธุรกิจที'หลากหลาย ทังเป็
% นเขต
ทะเลเปิ ดที'มีนํ %าลึกโดยธรรมชาติ เนื'องจากลักษณะทางกายภาพของแผ่นดินที'ลาดเทจากฝั' งตะวันตกลงสูฝ่ ั' งตะวันออก ลักษณะภูมิ
ประเทศพื %นที'ชายฝั' งเป็ นที'ราบชายฝั' งทะเล ที'ห้อมล้ อมรอบด้ วยเนินเขา ทําให้ เป็ นที'กําบังคลืน' ลมทะเลที'ดี ดินแดนหลังท่าเป็ นพื %นที'
ราบขนาดใหญ่ลกึ เข้ าไปในแผ่นดินเหมาะสําหรับเป็ นที'ตงของพื
ั%
%นทีก' ารผลิตอุตสาหกรรมในลักษณะของ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” รวมทัง%
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และดินแดนหลังท่ามีเครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานด้ านคมนาคมขนส่งภายในประเทศรองรับ ทีเ' ชื'อมโยง
กับเครื อข่ายโครงการเส้ นทางคมนาคมสายเอเชีย (Asian Highway Project) ซึง' เชื'อมโยงอนุภมู ิภาคต่างๆบนผืนแผ่นดินใหญ่ของ
ทวีปเอเชีย ที'องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก (ESCAP) เป็ นผู้ประสานโครงการนี % ใน
ขณะเดียวกันกระแสการปรับตัวทางเศรษฐกิจโลก ทังในระดั
%
บประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ที'มีจดุ มุง่ หมายเพื'อสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในกลุม่ ของตน โดยเฉพาะ การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) รวมถึง ระดับอนุภมู ิภาค
และพหุอนุภมู ิภาค โดยเฉพาะ เขตเศรษฐกิจเสรี ภมู ิภาคเอเชีย (AFTA) กลุม่ ความริ เริ' มอ่าวเบงกอลเพื'อความร่วมมือทางเทคนิคและ
เศรษฐกิจหลากสหสาขา (BIMSTEC) หรื อเขตเศรษฐกิจเสรี อนุภมู ิภาคเอเชียใต้ (SAFTA) ซึง' ได้ กลายเป็ นกระแสของโลกในศตวรรษ
ใหม่นี % โดยรวม ที'ตงทางภู
ั%
มศิ าสตร์ ลัษณะทางกายภาพ รวมทังโครงสร้
%
างพื %นฐานด้ านคมนาคมขนส่ง ทังในระดั
%
บประเทศ และ
ภูมิภาค เป็ นข้ อได้ เปรียบสําคัญที'ทําให้ ทา่ เรื อประจวบมีความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทางธุรกิจที'หลากหลาย ทังด้
% าน
ธุรกิจท่าเรื อ ด้ านธุรกิจพาณิชย์นาวี รวมทังธุ
% รกิจเกี'ยวเนื'อง ทังบนบกและทางทะเล
%
ผลการศึกษาของ ESTEL HOOGOVEN GROUP ให้ รัฐบาลไทยในปี 2524 สรุปว่าพื %นที'ที'เหมาะสมที'สดุ ในการเป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ ได้ แก่ พื %นที'อําเภอบางสะพาน ที'สามารถสร้ างอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่และโครงสร้ าง
พื %นฐานท่าเรื อนํ %าลึกได้ โดยเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรมผลิตเหล็กของประเทศ ทังนี
% %ผลการศึกษานี %ได้ รับการสนับสนุนจากรายงาน
การศึกษาของ UNIDO และ JICA ด้ วย
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บททีH 2
โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

ที'ปรึกษากรรมการผู้จดั การ /QSE MR

สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ าย

สายงานบริ หารและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื %อ
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย

ณ สิ %นปี 2552 การจัดแบ่งโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ในภาพรวมได้ แบ่งหน้ าที'และความ
รับผิดชอบเป็ น 2 สายงาน 4 ฝ่ าย และ 3 แผนก
การบริ หารในระดับสายงาน สายงานบริ หารและการเงิน ภายใต้ หน้ าที'รับผิดชอบของผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การที'ได้ รับ
มอบหมาย มีหน้ าที'รับผิดชอบฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื %อ ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน ซึง' อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การฝ่ าย
สําหรับสายงานปฏิบตั ิบตั ิการท่าเรื ออยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การฝ่ าย โดยมีผ้ ชู ่วยผู้จดั การฝ่ ายเป็ นผู้ชว่ ย ซึง' ผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การสายงานทัง% 2 สายงานรับผิดชอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การ ซึง' รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทอีกชันหนึ
% ง'
ในระดับฝ่ าย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื %อ มีผ้ จู ดั การฝ่ ายมีหน้ าที'รับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
และการจัดซื %อของบริ ษัท ฝ่ ายบัญชี มีผ้ จู ดั การฝ่ ายมีหน้ าที'รับผิดชอบด้ านงานบัญชี และฝ่ ายการเงิน มีผ้ จู ดั การฝ่ ายมีหน้ าที'
รับผิดชอบด้ านการบริ หารการเงิน
ส่วนฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรื อ มีผ้ จู ดั การฝ่ ายรับผิดชอบด้ านการปฏิบตั ิการท่าเรื อ มีหน้ าที'รับผิดชอบหน่วยงานภายใต้ ความ
รับผิดชอบ 3 แผนก ได้ แก่ แผนกปฏิบตั ิการสินค้ า แผนกบริ การท่า และ แผนกเรื อ ซึง' แต่ละ แผนกอยูใ่ นความรับผิดชอบของหัวหน้ า
แผนก ซึง' จะรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบแต่ละด้ าน
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ณ สิ %นปี 2552 ประกอบด้ วยคณะกรรมการจํานวน 10 ท่าน ดังนี %

1) ดร. มารวย ผดุงสิทธิ

ประธานกรรมการ
2) ดร. ประภา วิริยประไพกิจ กรรมการ

3) นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการ
4) นายกมล จันทิมา กรรมการ

5) นายทวีศกั ดิ เสนาณรงค์ กรรมการ
6) นายทรงศักดิ แพเจริ ญ กรรมการ

7) นายปิ ยะ วิริยประไพกิจ กรรมการ
8) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ

9) พลเอกมนตรี ศุภาพร ที'ปรึกษาบริ ษัทฯ
10) นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ
ลําดับที' 2 ดร. ประภา วิริยประไพกิจ ได้ มหี นังสือลงวันที' 26 มกราคม 2553 แจ้ งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
โดยมีผลตังแต่
% วนั ที' 16 กุมภาพันธ์ 2553
ลําดับที' 3 นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ได้ มีหนังสือลงวันที' 22 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้ งขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ
โดยมีผลตังแต่
% วนั ที' 1 มีนาคม 2553 เป็ นต้ นไป
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บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดประกอบด้ วยผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการดังนี %
- นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การ
- นายพงษ์ ศกั ดิ สุขจิตต์
ที'ปรึกษากรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ ารท่าเรื อ
- นายมานพ เหลืองไพโรจน์
- นายรัชถภพ ธาตุสวุ รรณ
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรบุคคลและจัดซื %อ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
- นาวสาวประภา วรรุ ตม์
- นางสาวนันทพร สุวิสษ
ิ ฐ์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน (รักษาการ)
- นายชนยุธ นิลพานิช
ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ณ สิ %นปี บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดมีกําลังคนทังสิ
% %น 85 คน ทังผู
% ้ บริ หาร ฝ่ ายจัดการและพนักงาน

การบริหารจัดการ
การบริ หารธุรกิจบริ ษัทขับเคลือ' นกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็ นระบบ ทังการกํ
%
าหนดนโยบาย การประเมินภาวะแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ วางยุทธศาสตร์ จัดทําแผนธุรกิจ การบริ หารงาน รวมทัง% การควบคุมและประเมินผลเพื'อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื'องสามารถสนองตอบต่อปั จจัยภายนอกได้ อย่างทันท่วงที ในทางปฏิบตั ิ ทางบริ ษัทกําหนดการวางแผนและ
ประเมินผลธุรกิจไว้ ปีละ 2 ครัง% กลางปี และปลายปี งบประมาณ ส่วนการลงทุนในลักษณะโครงการบริ ษัทจะดําเนินการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการ เพื'อการพิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน ซึง' อาจมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารจัดการท่านใดท่านหนึง' พร้ อม
ทังที
% มงานบริ หารโครงการรับผิดชอบการบริ หารโครงการลงทุน
เพื'อให้ สามารถนํานโยบายขององค์กร โดยเฉพาะ การสร้ างมูลค่าเพิ'มให้ กบั องค์กร ลูกค้ า และผู้ถือหุ้น รวมทังมี
% ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังระบบ
%
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดมีการบริ หารที'เป็ นระบบ ทังในส่
% วนการบริ หารธุรกิจ และการ
บริ หารผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจที'มีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชองต่อสังคม
(Social Responsibility) ยุตธิ รรม โปร่งใส และเป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อม ด้ วยความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) โดยผู้บริ หาร
และพนักงานในองค์กรทุกระดับ
สําหรับการส่งมอบบริการที'มคี ณ
ุ ภาพสมํ'าเสมอตรงตามความต้ องการของลูกค้ า บริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ นาํ
มาตรฐานการบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึง' ยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานคุณภาพที'เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที'ดีที'สดุ ในปั จจุบนั มา
เป็ นกรอบการดําเนินธุรกิจทัว' ทังองค์
% กร ทุกกระบวนการธุรกิจ และทุกระดับในองค์กร ที'สามารถสร้ างอรรถประโยชน์ คุณค่าและ
มูลค่าเพิม' ให้ แก่ลกู ค้ า
บริ ษัทได้ ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 โดยมีองค์ประกอบที'สาํ คัญ ได้ แก่ นโยบายคุณภาพ
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริ หาร รวมทังบั
% นทึกคุณภาพ ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระบบคุณภาพ เพื'อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามทีก' ําหนด บริ ษัทได้ ใช้ “ระบบ” เป็ นมาตรฐานการดําเนินธุรกิจแทน
“คน” ซึง' โดยธรรมชาติมีการเปลีย' นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อนึง' วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความเป็ นผู้นํา ความมุง่ มัน' และความรับรับผิดชอบ
ได้ สะท้ อนอย่างชัดเจนในนโยบาย “คุณภาพ” ของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึง' ผู้บริ หารสูงสุดได้ กําหนดไว้ เสมือนพันธสัญญาที'
เรามีตอ่ ลูกค้ าของเรา ที'เป็ นกรอบในการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทังหมดของ
%
บริ ษัท การบริ หารจัดการดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ ทังกระบวนการวางแผน
%
กระบวนการบริหาร กระบวนปฏิบตั ิงาน กระบวน
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ตรวจสอบ ทังภายในและภายนอก
%
รวมทังกระบวนแก้
%
ไข พัฒนาและการป้องกันสิง' ที'ไม่พงึ ประสงค์ สําหรับระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ
(Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) ได้ กําหนดหลักการ กระบวนการและวิธีในการทํางานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ
และพนักงานของบริ ษัทที'ผา่ นการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ทุกระดับและทัว' ทังองค์
% กร รวมถึงระบบบันทึกคุณภาพและ
ระบบ Feedback สามารถสือ' สารกับลูกค้ าได้ ตลอดเวลา เพื'อให้ มนั' ใจในคุณภาพที'เราส่งมอบทางบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการการ
ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างสมํา' เสมอ ทังการตรวจติ
%
ดตามภายในและการตรวจ
ติดตามโดย Third Party ทังนี
% % จึงทําให้ เรามัน' ใจว่าเราได้ สง่ มอบบริ การที'มคี ณ
ุ ภาพสมํ'าเสมอ ตรงตามความต้ องการและเหนือความ
คาดหวังของลูกค้ า ซึง' เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี % เพื'อให้ สามารถสนองตอบต่อผลประโยชน์ ความคาดหวัง ป้องกัน และ/ ลดผลกระทบที'ไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารอื'นๆ เพื'อให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริษัท ได้ แก่ ระบบ
จัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS
มาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) อนึง' บริ ษัทยังมีแผนที'จะศึกษาความ
เหมาะในการพัฒนาระบบความปลอดภัยห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Security Management Systems) ISO 28000:2007 ในปี
2553
เนื'องจาก “ทุนทรัพยากรมนุษย์” (Human Capital) เป็ นปั จจัยที'มีคณ
ุ ค่าของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทจึงได้
พัฒนาระบบการฝึ กอบรมฝ่ ายบริหารและพนักงานขึ %น ซึง' มีการฝึ กอบรมเป็ นประจํา ทังฝึ% กอบรมเมือ' เริ' มปฏิบตั ิงาน (Initial Training)
ระหว่างทํางาน (On the Job Training) รวมทังการฝึ
%
กอบรมทบทวน (Refresher Training) เพื'อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทได้ มีโอกาส
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ และสร้ างประสบการณ์ให้ สามารถเติบโตไปกับบริ ษัทอย่างเต็มศักยภาพ
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บททีH 3
การประกอบธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจบริ การ ประเภทธุรกิจท่าเรื อพาณิชย์ ให้ บริ การท่าเรื อขนถ่ายสินค้ าเป็ นธุรกิจ
หลัก (Core Business) และธุรกิจต่อเนื'องและ/หรื อธุรกิจเกี'ยวเนื'อง ทังบริ
% การหน้ าท่า (Water Front) บนท่า และหลังท่า
(Hinterland) อนึง' ปั จจุบนั โครงสร้ างธุรกิจ (Business portfolio) บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักในการขนถ่ายสินค้ า เคลือ' นย้ าย และเก็บ
สินค้ าและธุรกิจสนับสนุนประกอบด้ วย ธุรกิจขนถ่ายสินค้ าลงเรื อ (Stevedore) ธุรกิจเรื อลากจูง ธุรกิจคลังสินค้ า รวมทังธุ
% รกิจอื'นๆ ที'
เกี'ยวข้ อง

ปั จจุบนั ลูกค้ าหลักของบริ ษัทได้ แก่ กลุม่ โรงงานเหล็กในกลุม่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กของกลุม่ สหวิริยา ที'มีการบริ หารใน
รูปแบบ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ครบวงจร ครอบคลุมฐานการผลิตและท่าเรื อทัง% 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนลูกค้ าภายนอกกลุม่ สหวิริยายังมีน้อย ซึง' จะต้ องศึกษาการขยายฐานลูกค้ าภายนอกในอนาคต เนื'องจาก
ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบมีสมรรถนะและศักยภาพ โดยเฉพาะ ความได้ เปรี ยบด้ านที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์ และโครงสร้ างพื %นฐานด้ าน
คมนาคมขนส่งทีเ' พรี ยบพร้ อม

บริการ
สําหรับการดําเนินธุรกิจท่าเรื อพาณิชย์ เพื'อขนถ่ายสินค้ า ซึง' เป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดให้ บริ การขนถ่าย
สินค้ าอย่างครบวงจร ทังสิ
% นค้ าทัว' ไป สินค้ าเทกองแห้ ง และสินค้ าคอนเทนเนอร์ โดยมีบริ การสนับสนุนต่างๆ ทังบริ
% การนําร่องเอกชน
เรื อลากจูง บริ การขนถ่ายสินค้ าขึ %นลงเรื อ บริ การโรงพักสินค้ า บริ การคลังสินค้ าทัณฑ์บน และบริ การอื'นๆ นอกจากนี % ท่าเรื อพาณิชย์
ประจวบยังให้ บริ การแบบ “One – Stop Services” ที'ลกู ค้ า ทังเรื
% อและผู้นําเข้ าส่งออก สามารถดําเนินพิธีการต่างๆ ภายในเขตท่าเรือ
โดยเฉพาะ การดําเนินพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้ าเมือง และการตรวจปล่อยเรื อ
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เพื'อการผลิตและส่งมอบบริ การทีส' นองตอบตรงตามความต้ องการและสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่าง
แท้ จริ ง ซึง' เป็ นบุคคลสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจและเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดได้ พถิ ีพิถนั ในการออกแบบ
การผลิต และส่งมอบบริ การของท่าเรื อให้ กบั ลูกค้ าเพื'อให้ มนั' ใจว่าลูกค้ าได้ รับมูลค่าเพิ'มสูงกว่าต้ นทุนที'ลกู ค้ าจ่าย โดยได้ กําหนด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix or Market Offer) ตามความต้ องการของลูกค้ าให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละรายทีใ' ห้
อรรถประโยชน์ มีคณ
ุ ภาพและสร้ างพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในราคายุติธรรม ในพื %นที'ที'ลกู ค้ าต้ องการ โดยบุคลากรมืออาชีพ ที'มีขีด
ความสามารถและประสบการณ์
ที'สามารถให้ คําปรึกษาแก่ลกู ค้ าได้
นอกจากนันเรายั
%
งสามารถทีจ' ะเสนอบริ การที'เป็ น
“Solution” ที'จะสนับสนุนการบริ หาร “ห่วงโซ่อปุ ทาน” หรื อ “ระบบโลจิสติกส์” ของลูกค้ า เพื'อช่วยลดต้ นทุนและเพิ'มสมรรถนะใน
การแข่งขันทางธุรกิจ

โครงสร้ างรายได้
ในปี 2552 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มียอดขายรวมทังสิ
% %น 273,795,421 บาท โดยโครงสร้ างรายได้ ประกอบด้ วย
รายได้ จากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อรวม 86,371,492 บาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31 รายได้ จากผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ าสินค้ ารวม
177,757,248 บาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 และรายได้ อื'นๆรวม 9,720,720 บาทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4
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รายได้ ของบริษัทที'มาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ทา่ (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth hire)
ค่าบริ การเรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่อง (Berth Master/ Pilotage)
รวมทังรายได้
%
อื'นๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า สําหรับรายได้ ของบริ ษัทที'ได้ จากผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ คา่
ขนส่งสินค้ าขึ %นลงเรื อ เคลือ' นย้ ายไปยังโรงพักสินค้ า และ/ หรื อเคลือ' นย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และ
รายได้ อื'นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง' นํ %าหนักรถ และรายได้ อื'นๆ มาจากรายได้ จาก
คลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service) เช่น ปั น% จัน' รวมทังรายได้
%
อื'นๆ
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บททีH 4
อุตสาหกรรมท่ าเรื อและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมท่าเรื อเป็ นอุตสาหกรรมที'มีการแข่งขันในระดับโลก ส่วนใหญ่ตลาดมีการแข่งขันเสรี อุปสงค์ตอ่ บริ การท่าเรื อ
เป็ น “อุปสงค์ตอ่ เนื'อง” (Derived Demand) ทีเ' กิดจากภาคเศรษฐกิจในส่วนอื'น ในกรณีของท่าเรื อ ได้ แก่ การค้ าระหว่างประเทศ การ
ขนส่งทางทะเล เนื'องจากการลงทุนในโครงการท่าเรื อเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ ที'ใช้ เงินลงทุนเข้ มข้ น (Capital – Intensive) และ
ปั จจัยการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการบางรายในอุตสาหกรรมท่าเรื อมีอํานาจผูกขาดได้ รวมถึง
การได้ สทิ ธิสมั ปทานจากรัฐบาลและปั จจัยทางภูมิศาสตร์ สําหรับ Financial norms and standards ของธุรกิจท่าเรื อ ได้ แก่ Tariff ที'
มีรูปแบบคล้ ายคลึงกัน นอกจากนี % ลักษณะการเคลือ' นไหวของอุตสาหกรรมท่าเรื อมีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร (Cyclical) ตามภาวะทาง
ทางเศรษฐกิจ หรื อวัฏจักรทางธุรกิจ (Business Cycle) ทังนี
% % โดยทัว' ไปในการเลือกใช้ บริ การท่าเรื อ ลูกค้ ามีเกณฑ์หรื อปั จจัยต่างๆใน
การพิจารณาและตัดสินใจดังนี %

1

ปั จจัยในการพิจารณา
รายละเอียด
ความสามารถในการรองรับขนาดของเรือ ข้ อพิจารณาเกี'ยวกับขนาดของเรือ (อัตรากินนํ %าลึก ความกว้ าง ความยาว) ขีด
ความสามารถของท่าเรือ และสิ'งอํานวยความสะดวกท่าเรือ

2

ที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์

3

การเคลื'อนย้ ายสินค้ าจากท่าเรือ

4

ผลกําไรของผู้ใช้ บริการ

5

ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ

6

ตัวชี %วัดประสิทธิภาพของท่าเรือ

7

การแข่งขันระหว่างเมืองท่า

8

บริการสนับสนุนในท่าเรือและค่าใช้ จา่ ย

เป็ นปั จจัยที'สําคัญที'สดุ โดยเฉพาะ เมืองท่าตังอยู
% ใ่ กล้ เส้ นทางเดินเรือโลก ที'ทํา
ให้ ระยะเวลาเดินทางสันลง
%
พิจารณาระดับกิจกรรมในปั จจุบนั และในอนาคต
รายละเอียดของกิจกรรม
พิจารณาจากการส่งผ่านสินค้ า (Transshipment) เขตการค้ าเสรี (Free Trade
Zone) การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางถนน รวมทังการขนส่
%
งทางนํ %า
เป็ นปั จจัยสําคัญที'สายการเดินเรือพิจารณา โดยเฉพาะ สายการเดินเรือที'
ต้ องการปรับเส้ นทาง เมืองท่า และพัฒนาบริการใหม่ โดยเฉพาะ บริการใน
ลักษณะ “Hub and Spoke”
ประกอบด้ วย ค่าภาระท่าเรือ (Port Dues) ค่าภาระสินค้ า ค่าภาระผู้โดยสาย ค่า
เช่าท่า (Berth Hire) เสบียง ค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า บริการนําร่อง ค่าเรือ
ลากจูง และค่าขนถ่ายสินค้ า เป็ นปั จจัยที'สําคัญทีผ' ้ ใู ช้ บริการใช้ ประกอบการ
พิจารณา
ประกอบด้ วย อัตราความเร็วการขนถ่ายสินค้ า (Tonnage handled per gang
hour) อัตราความเร็วการขนถ่ายสินค้ าตู้ (Number of TEUs handled per
hour) ระยะเวลาที'ใช้ ในท่าเรือ (Turn – around time in port) ระยะเวลาผ่านพิธี
การศุลกากร (Customs clearance period) พื %นที'กองสินค้ าตู้ และ
ความสามารถเก็บสินค้ าเทกอง รวมทังค่
% าใช้ จา่ ย
ทังการแข่
%
งขันระหว่างเมืองท่าในภูมิภาคในการเป็ น Gateway สูด่ ินแดนในทวีป
และการแข่งขันระหว่างท่าเรือในประเทศ
ได้ แก่ บริการนํ %ามันเชื %อเพลิง เสบียง สิ'งอํานวยความสะดวกการซ่อมเรือ ทํา
ความสะอาดบริการและซ่อมตู้สินค้ า การบํารุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า และ
การรักษาความปลอดภัย นอกจากนัน% ทางด้ านธุรกิจสนับสนุน ได้ แก่ บริการรับ
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9

คุณภาพของการบริหารท่าเรือ

10

ความสัมพันธ์และความขัดแย้ งเกี'ยวกับ
สหภาพแรงงาน (Union)

11
12

ระดับของเทคโนโลยีสารสนเทศที'ใช้ ใน
การดําเนินงานด้ านธุรกิจของท่าเรือ
ระบบการบริหารการจราจรทางนํ %า

13

ความพร้ อมด้ านโครงสร้ างพื %นฐาน

14

ผลกําไรของสายการเดินเรือจากกิจกรรม
สร้ างมูลค่าเพิ'ม

ขนส่งสินค้ า (Freight Forwarder) บริการรถบรรทุก ศุลกากร ตัวแทนเรือ หรือ
นายหน้ า
ประกอบด้ วย ขีดความสามารถ นโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหาร โดยเฉพาะ
ระดับความเข้ าใจกันระหว่างผู้ใช้ บริการกับทีมบริหารท่าเรือ
เนื'องจากการหยุดงานของท่าเรือส่งผลกระทบต่อแผนการเดินเรือ ความสูญเสีย
ต่อความภักดีของลูกค้ า และต้ นทุนการดําเนินการที'สงู ขึ %น
เช่น วางแผนการเทียบท่าของเรือ การปฏิติบตั ิงาน และวางแผนการใช้ ทรัพยากร
งานเอกสาร การปฏิบตั ขิ นถ่ายสินค้ า รวมทังการสื
%
'อสาร
สามารถบริหารจัดการการเข้ า – ออกจากท่าเรือ โดยเครือข่ายเรดาร์ ควบคุมการ
เคลื'อนไหวของเรือ ทําให้ การเดินเรือที'ปลอดภัยและสามารถเข้ า – ออกจากท่า
ของเรืออย่างต่อเนื'องในทุกสภาวะอากาศ
ซึง' มีความสําคัญในยุคการขนส่งหลายรูปแบบ และโลจิสติกส์ ได้ แก่ การขนส่ง
ทางถนน การขนส่งทางรถไฟ รวมทังการขนส่
%
งทางนํ %า
โดยเฉพาะ อัตราการเติบโตของตลาด โครงสร้ างพื %นฐานที'ดีกว่า มีศกั ยภาพทํา
กําไรสูง หรือมีการแข่งขันน้ อย

ปั จจุบนั ปั จจัยสําหรับเลือกใช้ ทา่ เรื อได้ เปลีย' นไปมาก จากเดิมให้ ความสําคัญกับความสะดวกในการขนส่งสินค้ าระหว่าง
ประเทศต้ นทางและปลายทางเปลีย' นไปเป็ นการให้ ความสําคัญต่อการเคลือ' นย้ ายสินค้ าตลอดเส้ นทางการเดินทาง ผู้ใช้ บริ การให้
ความสําคัญกับพัฒนาการและนวัตกรรมในการการกระจายสินค้ าในตลาดโลกเพิม' ขึ %น โดยเฉพาะ แนวคิดการขนส่งแบบ Multi –
Modal Transportation ระบบโลจิสติกส์ สะพานเชื'อมโยงชายฝั' งทะเล (Land Bridge) พัฒนาการของบรรษัทผู้บริ หารเรื อข้ ามชาติ
รวมทังคุ
% ณภาพของบริการ ดังนัน% พัฒนาการเหล่านี %ทําให้ ตลาดโลกใกล้ ชิดกันมากขึ %น สามารถลดเวลาขนส่งและต้ นทุนลงได้ ดังนัน%
ในสถานการณ์ดงั กล่าว หากแต่การอยูร่ อดจะต้ องให้ ความสําคัญต่อปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ นเพิ'มขึ %น
สําหรับทิศทางและแนวโน้ มการพัฒนาในธุรกิจท่าเรื อ บทบาทและความสําคัญของท่าเรื อในปั จจุบนั ได้ เปลีย' นไปจาก
บทบาทดังเดิ
% ม ที'ทําหน้ าที'เพียงขนถ่ายสินค้ า เปลีย' นไปเป็ นแนวคิดศูนย์กลางการกระจายสินค้ า (Central Trade Distribution
Center or DISTRIPARK) หรื อ ศูนย์กลางการกระจายสินค้ าและโลจิสติกส์ (Central Physical Distribution Base and Logistic
Center) ซึง' ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นกระแสของเมืองท่าสําคัญๆของโลก นอกจากนี % บรรษัทบริ หารท่าเรื อข้ ามชาติ ซึง' บริ หารท่าเรื อใน
ประเทศต่างๆแบบ “เครื อข่ายโลก” มีบทบาทในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเรื อโลก โดยเฉพาะ ฮัทจิสนั (Hutchison) จากฮ่องกง
หรื อ PSA ของสิงคโปร์

อุตสาหกรรมท่ าเรื อไทย
ทัว' ไป ในประเทศไทย อุตสาหกรรมท่าเรื อไทยมีโครงสร้ างการแข่งขันแบบผู้แข่งขันน้ อยราย ที'มที า่ เรื อไม่กี'ราย ท่าเรื อ
ขนาดใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่เป็ นท่าเรื อของรัฐ โดยเฉพาะ ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือ
พาณิชย์สตั หีบ รวมทัง% ท่าเรื อสงขลา ปั จจุบนั เมืองท่าประเทศไทยเกือบทังหมดไม่
%
อยูใ่ นเส้ นทางเดินโลก แต่อยูใ่ นน่านนํ %าภายในอ่าว
ไทยเป็ นส่วนใหญ่ แบ่งท่าเรื อไทยออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ท่าเรื อรัฐบาล และกลุม่ ท่าเรื อเอกชน ในกลุม่ ท่าเรื อรัฐบาล ท่าเรื อ
กรุงเทพ และท่าเรื อแหลมฉบังเป็ นท่าเรื ออยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของการท่าเรื อแห่งประเทศไทย ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่
ภายใต้ การนิคมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ท่าเรื อสงขลาและท่าเรื อภูเก็ตเป็ นท่าเรื อภายใต้ การควบคุมของกรมเจ้ าท่า
บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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และท่าเรื อพาณิชย์สตั หีบอยูภ่ ายใต้ กองทัพเรื อ ส่วนในกลุม่ ท่าเรือเอกชนที'สาํ คัญ ได้ แก่ ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ ท่าเรื อขนอม ท่าเรือ
ศรี ราชา ท่าเรื อเพชรบุรี ท่าเรื อเอสโซ่ศรี ราชา ท่าเรื อไทยออยส์ศรี ราชา ท่าเรื อปตท รวมทังท่
% าเรื อระยอง
เมื'อพิจารณาการแข่งขันระหว่างท่าเรื อประเทศไทย เนื'องจากการลงทุนในธุรกิจท่าเรื อมีลกั ษณะ “เงินทุนเข้ มข้ น”
(Capital intensive Investment) ทําให้ ทา่ เรื อของรัฐ ซึง' รัฐบาลเป็ นผู้ลงทุนที'ดิน โครงสร้ างพื %นฐานท่าเรื อ รวมทังโรงพั
%
กสินค้ าในเขต
ท่าเรื อ แล้ วบางท่าได้ ให้ สมั ปทานแก่บรรษัทบริ หารท่าเรื อข้ ามชาติ โดยเฉพาะ ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง และท่าเรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําให้ ได้ เปรี ยบท่าเรื อเอกชน ซึง' ต้ องลงทุนทังหมด
%
ทังที
% 'ดิน ก่อสร้ างท่าเรื อเครื' องมือและอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้ า รวมทังโรงพั
%
กสินค้ า ท่าเรือเหล่านี %ส่วนใหญ่เป็ นนโยบายการพัฒนาของประเทศ พร้ อมทังมี
% นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับ
ในดินแดนหลังท่า ซึง' รัฐบาลเห็นว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทังความสามารถและประสบการณ์
%
ของผู้บริ หาร
ท่าเรื อ ที'เปิ ดดําเนินการมาเป็ นเวลานาน สําหรับท่าเรื อพาณิชย์ประจวบเป็ นท่าเรื อเอกชน แม้ จะมีความเสียเปรียบดังกล่าว แต่ก็มขี ้ อ
ได้ เปรี ยบอย่างน้ อย 2 ปั จจัยสําคัญ ได้ แก่ ปั จจัยทางภูมศิ าสตร์ เป็ นท่าเรื อที'มีความลึกของทะเลลึกที'สดุ ในประเทศไทย เนื'องจากพื %น
ท้ องทะเลที'ลาดชันกว่าอ่าวไทยตอนบน และมีนคิ มอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน เป็ นฐานผลิตสนับสนุนในดินแดนหลังท่า ทําให้
ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบยังมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน

การแข่ งขันระหว่ างท่ าเรือคู่แข่ งในอนุทวีปอินโดจีน

เมื'อเปรี ยบเทียบกับเมืองท่าของประเทศคูแ่ ข่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม ทัง% 2 ประเทศ
มีจดุ เด่นที'ตงอยู
ั % ฝ่ ั' งทะเลที'สามารถเป็ นประตูสดู่ ินแดนที'ลกึ เข้ าไปในแผ่นดินใหญ่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ประเทศไทย และจีนตอนใต้ ระยะทางจากเมืองท่าดานังของเวียตนามสูแ่ ถบพื %นที'เป้าหมายดังกล่าวใกล้ กว่าจากเมืองท่าต่างๆ
ของไทย โดยเฉพาะท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อแหลมฉบัง รวมทังท่
% าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ ประเทศไทยมีที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์
ตังอยู
% ป่ ลายสุดของทวีปเอเชีย ทีส' ามารถเชื'อมโยงกับดินแดนลึกเข้ าไปในแผ่นดินใหญ่ก็ตาม นอกจากนัน% เมืองท่าดานัง และเมือง
ท่าที'สาํ คัญของเวียดนามมีข้อได้ เปรี ยบที'อยูใ่ กล้ เส้ นทางเดินเรื อโลกกว่าเมืองท่าของไทย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ เมืองท่าไทยตังอยู
% ่
ในอ่าวไทย แต่ก็สามารถดึงดูดบรรษัทบริ หารท่าเรื อข้ ามชาติและเรื อสินค้ าระหว่างประเทศเข้ ามาได้ ใช้ บริ การได้ มาก เนื'องจาก
สามารถรวบรวมปริมาณวัตถุดิบและ สินค้ าได้ มาก ทีต' งประเทศไทยเป็
ั%
นจุดศูนย์กลางของอนุภมู ิภาคอินโดจีน รวมทังความพร้
%
อม
บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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ด้ านโครงสร้ างด้ านคมนาคมขนส่งที'ครบวงจร ทังในเครื
%
อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินและระดับภูมภิ าค ซึง' ได้ แก่ถนนสายเอเชีย
(Asian Highway) ที'เชื'อมโยงอนุภาคต่างๆของเชีย โดยเฉพาะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียใต้ อินโดจีน รวมทัง%
เอเชียตะวันออกไกล จึงทําให้ ทา่ เรื อในประเทศไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันอยู่
สําหรับท่าเรื อที'มีบาทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นกลุม่ ท่าเรื อของรัฐบาล ได้ แก่ ท่าเรื อ
แหลมฉบัง ท่าเรื อมาบตาพุด ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อสงขลา ท่าเรื อภูเก็ต ท่าเรื อสัตหีบ ส่วนท่าเรื อเอกชน ได้ แก่ ท่าเรื อสยามซีพอร์ ต
(Port of Sriracha) ท่าเรื อประจวบ ท่าเรื อเกาะสีชงั (Sriracha Harbour Terminal) ท่าเรื อขนอม (สุราษฎรธานี) ท่าเรื อกระบี'
รวมทังท่
% าเรื อเอกชนต่างๆในแม่นํ %าเจ้ าพระยา ส่วนท่าเรื อศรี ราชา และท่าเรื อมาบตาพุด (Aliance Refining Co.,Ltd.) เป็ นท่าเรื อ
สําหรับขนถ่ายสินค้ าเหลวประเภทนํ %ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ

ท่ าเรือ
ขีดความสามารถ
(Port)
(Capacity)
ท่าเรื อแหลมฉบัง เรื อคอนเทนเนอร์ Post
– Panamax > 5,000 ตู้
อัตราความเร็ วขนถ่าย
สินค้ าคอนเทนเนอร์ 30
ตู้/ ชัว' โมง

สินค้ า
(Cargoes)
สินค้ าทัว' ไป
สินค้ าเทกองแห้ ง
สินค้ ารถยนต์
สินค้ าคอนเทน
เนอร์

ระยะ 1 มี 11 ท่า สินค้ าคอนเทนเนอร์ 4
(A0, A1–A5)
ล้ านทีอีย/ู ปี ทัว' ไป ได้
2.25 ล้ านเมตริ กตัน/ปี
(B1– B5)
สินค้ ารถยนต์ 950,000
คัน/ปี
ระยะ 2 มี 7 ท่า
(C0,C1–C3)
เสร็ จ (D1–
D3) เสร็ จ 2554

สินค้ าคอนเทนเนอร์
6.8 ล้ านทีอีย/ู ปี
สินค้ าทัว' ไป 318,000
เมตริ กตัน/ปี
สินค้ ารถยนต์ 1 ล้ าน
คัน/ปี

ท่าเรื อกรุงเทพ

รับเรื อความยาวไม่เกิน
172 เมตร มีนํ %าหนัก

ความลึก
จุดแข็งจุดอ่ อน
(MSL)
14 เมตร จุดแข็ง
นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง
ติดอันดับ 19 ท่าเรื อ
คอนเทนเนอร์ ของโลก
ความร่วมมือกับท่าเรื อ
Seattle เพื'อพัฒนาการ
บริ หารการขนส่งสินค้ า
อย่างปลอดภัยใน
โครงการ T-SET
จุดอ่ อน
การจราจรทางบกขยาย
ไม่ทนั ทําให้ แออัด

สินค้ าทัว' ไป
สินค้ าคอนเทน
เนอร์

สินค้ าทัว' ไป
สินค้ าเทกองแห้ ง

โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้ า
(Distribution Center)
ศูนย์ตรวจสอบสินค้ า
ก่อนการขนส่ง (PDI:
Pre-Delivery
Inspection Center)
ศูนย์กลางการซ่อม
บํารุงตู้สนิ ค้ า (Hub of
Container Care)
ระบบบําบัดของเสีย
จากเรื อสินค้ า
(Reception Facility)
ศูนย์รถบรรทุก (Truck
Terminal) เพิ'มราง
รถไฟเป็ น 8 ราง และ
ลงทุนด้ านเครื' องมือ
เพื'อให้ สามารถรับตู้ทาง
รถไฟได้ ถึง 1 ล้ านตู้/ปี

8.5-11.0 ข้ อจํากัดความลึกของ การพัฒนาท่าเรื อสู่
เมตร หรื อ ร่องนํ %า รับเรื อความยาว ระบบ e-Port

บ ริ ษั ท ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ จํา กั ด
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บรรทุกไม่เกิน 12,000
เดทเวทตันและกินนํ %า
ลึกไม่เกิน 8.2 เมตร

ท่าเรื อมาบตาพุด
มีทา่ เทียบเรื อ 6
ท่า (ระยะจาก
กรุงเทพ 220
กิโลเมตร)
ท่าเรื อสงขลา
ประมาณ 150,000 ทีอี
ยู/ปี หรื อ 1.5 ล้ านตัน/
ปี เรื อ ยาวไม่ เ กิ น 173
เ ม ต ร ข น า ด ไม่ เ กิ น
12,000
เดทเวทตันกินนํ %าลึกไม่
เกิน 7 เมตร

6.5 เมตรช่วง ไม่เกิน 172 เมตร มี
นํ %าลง นํ %าหนักบรรทุกไม่เกิน
12,000 เดทเวทตันและ
กินนํ %าลึกไม่เกิน 8.2
เมตร อุปกรณ์ขนถ่าย
และขนย้ ายสินค้ าเสีย
บ่อยเนื'องอายุใช้ งาน

สินค้ าทัว' ไปและ
สินค้ าเหลว โดย
สินค้ าหลัก ได้ แก่
ปิ โตรเลียม เหล็ก
ปุ๋ยบํารุงดิน สินแร่
สินค้ าทัว' ไป ร้ อย
ละ 80 โดย
นํ %าหนักเป็ นสินค้ า
ส่งออก พวก
ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา ลา
เท็กซ์ (Latex)
สินค้ ากระป๋ อง
ไม้ เฟอร์ นิเจอร์
นํ %ามันและก๊ าซ
ธรรมชาติ ส่วน
สินค้ าขาเข้ าหลัก
กว่าร้ อยละ 50

สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนา ระบบ elogistics ของรัฐบาล
ให้ ผ้ นู ําเข้ าส่งออก
ดําเนินธุรกิจได้ ด้วย
ระบบ Single
Window Entry
แผนพัฒนาศูนย์
รวบรวมและกระจาย
สินค้ า คลังสินค้ านอก
ท่า ศูนย์พาณิชยกรรม
แผนการเพิ'มรายได้
ด้ วยโครงการสร้ างลาน
พักตู้สนิ ค้ า ลานจอด
รถบรรทุก ลานสําหรับ
บรรจุสนิ ค้ าเพื'อการ
ส่งออก

8.0-12.5
เมตร

9.0 เมตร ขยายตัวไม่ออก ร่องนํ %า
การเวนคืนที'ดิน และ
บริ เวณหลังท่าเป็ นเขต
โบราณสถาน

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

ในอนาคตมีแผนการ
พัฒนาให้ ทา่ เรื อ เพื'อ
รองรับการค้ ากับเอเชีย
ตะวันออก(ญี'ปนุ่
ไต้ หวัน จีน และเกาหลี)
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ท่าเรื อภูเก็ต

ท่าเรื อสุราษฎร์
ธานี
(ท่าเรื อขนอม)
ท่าเรื อศรี ราชา
ฮาร์ เบอร์ เกาะสี
ชีง ชลบุรี
ท่าเรื อสยามซี
พอร์ ท ศรี ราชา
ชลบุรี

เป็ นสินค้ าปลาแช่
แข็ง
รับเรื อยาวไม่เกิน 210 สินค้ าทัว' ไป
เมตรขนาดไม่เกิน
สินค้ าเหลว
20,000 เดทเวทตัน กิน (ปิ โตรเลียม)
นํ %าลึกไม่เกิน8.5 เมตร
เรื อขนาดกินนํ %าลึกไม่ สินค้ าเทกองแห้ ง
เกิน9.5 เมตร
(แร่ยิปซัม' )
ท่าหมายเลข 1 รับเรื อ
ขนาดไม่เกิน 100,000
เดทเวทตัน กินนํ %าลึกไม่
เกิน14.5 เมตร
ท่าหมายเลข 1 รับเรื อ สินค้ าเทกองแห้ ง
ขนาดไม่เกิน 120,000
เดทเวทตัน กินนํ %าลึกไม่
เกิน14.5 เมตร

9.0 เมตร

14.5 เมตร

14.5 เมตร

ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรื อกรุงเทพ เป็ นท่าเรื อที'สาํ คัญของไทยในปี 2550
ส่วนแบ่งการตลาดตามลําดับ ได้ แก่ ท่าเรื อแหลมฉบัง มีสว่ นแบ่งการตลาด 92,488,204 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 48 ท่าเรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 53,414,164 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 28 ท่าเรื อกรุงเทพ 17,767,818 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 9 ท่าเรื อสงขลา
7,277,775 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 4 ท่าเรื อสุราษฎรธานี 4,456,609 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 2 ท่าเรื อกระบี' 3,258,220 ล้ านตันหรื อร้ อย
ละ 2 ท่าเรื อสมุทรสาคร 3,171,060 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 2 ท่าเรื อประจวบ 2,274,969 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 1 และท่าเรื ออื'นๆ
8,484,191 ล้ านตัน หรื อร้ อยละ 4
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แหล่ งทีHมา: ข้ อมูลและสถิตกิ ารขนส่ งสินค้ า กรมเจ้ าท่ า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th

ส่วนแบ่งการตลาดตามจํานวนเรื อ ท่าเรื อที'มีเรื อเข้ า – ออก มากที'สดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบังมี
ส่วนแบ่งการตลาด 35,730 ลํา หรื อร้ อยละ 31 ท่าเรื อระนอง 20,387 ลํา หรื อร้ อยละ 18 ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด 17,636
ลํา หรื อร้ อยละ 16 ท่าเรื อสงขลา มีสว่ นแบ่งการตลาด 7,549 ลํา หรื อร้ อยละ 6 ท่าเรื อนราธิวาส 6,153 ลํา หรื อร้ อยละ 5 ท่าเรื อ
ตราด 5,389 ลํา หรื อร้ อยละ 5 ท่าเรื อสุราษฎรธานี 4,800 ลํา หรื อร้ อยละ 4 ท่าเรื อกรุงเทพ 2,795 ลํา หรื อร้ อยละ 2 ท่าเรื อ
ประจวบ 620 ลํา หรื อร้ อยละ 1 และท่าเรื ออื'นๆ 11,167 ลํา หรื อร้ อยละ 10

แหล่ งทีHมา: ข้ อมูลและสถิตกิ ารขนส่ งสินค้ า กรมเจ้ าท่ า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th
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บททีH 5
สถานการณ์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและแนวโน้ ม
สภาพทัHวไป
การคาดการณ์ อปุ สงค์ของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ ซึ'งเป็ นอุปสงค์ต่อเนื'องจากปริ มาณการค้ าต่างประเทศ เริ' มต้ นจาก
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ มทางเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคและในประเทศไทย และอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อการค้ าต่างประเทศ
โดยเฉพาะ การค้ าต่างประเทศของไทย ซึ'งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่าเรื อของไทยโดยตรง สําหรับท่าเรื อประจวบ อุปสงค์สว่ นใหญ่
เป็ นการขนถ่ายสินค้ าในนิคมอุตสาหกรรมเหล็กของกลุม่ สหวิริยาสินค้ านําเข้ าจากต่างประเทศ สินค้ าสําเร็ จทีส' ง่ ออก รวมทังสิ
% นค้ าส่ง
ต่อไปยังท่าเรื อภายในเครื อข่าย สําหรับตลาดในประเทศของนิคมอุตสาหกรรมเหล็กของกลุม่ สหวิริยา ปริ มาณการค้ าขึ %นอยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิ จและตลาดในไทย ซึ'งเป็ นเศรษฐกิ จพึ'งพาการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าสําคัญ ส่วนตลาดต่า งประเทศขึน% กับภาวะทาง
เศรษฐกิจและตลาดของประเทศที'นําเข้ าผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยเฉพาะ กลุม่ ตลาดในเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป สําหรับลูกค้ า
นอกกลุม่ สหวิริยา ซึง' ได้ แก่ ผู้สง่ ออกและนําเข้ าสินค้ าไทย ที'ขึ %นกับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ กลุม่ ประเทศคู่ค้าที'สําคัญของไทย
การคาดการณ์ปริ มาณและทิศทางอุปสงค์สนิ ค้ าผ่านท่าเรื อประจวบพิจารณาจากปริ มาณการนําเข้ าวัตถุดิบ การส่งออกสินค้ า และ
การส่งต่อสินค้ าภายในกลุม่ สหวิริยา รวมกับปริ มาณวัตถุดิบและสินค้ าของผู้นําเข้ าและส่งออกไทยสําหรับอุปสงค์นอกกลุม่
โดยทัว' ไป บรรยากาศเศรษฐกิจโลกในปี 2552 ถือว่าเป็ นปี แห่งความซบเซาตลอดปี และยังเป็ นจุดตํ'าสุดของช่วงวัฏจักร
ธุรกิจถดถอยของโลก ซึ'งเริ' มมาตังแต่
% ปี 2550 จนถึงปี 2552 สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก ทุกฝ่ ายต่างรอสัญญาณการฟื น% ตัวของ
เศรษฐกิจโลก การพยากรณ์ ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื น% ตัวในปี 2553 ปั จจัยทาง
เศรษฐกิจที'สําคัญของปี 2552 ได้ แก่ ปั ญหาเงินกู้ด้อยคุณภาพของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ'งเศรษฐกิจสหรัฐเป็ นตัวชี %นําเศรษฐกิจโลกที'
สําคัญ เนื'องจากขนาดของเศรษฐกิจสหรัฐมีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 23 ของเศรษฐกิจโลก ปั ญหาเสถียรภาพทางการเงินของโลก ที'สหรัฐ
ขาดดุลการค้ าอย่างมหาศาลต่อจีน และความวุน่ วายในตลาดเงินของโลก การถดถอยทางเศรษฐกิจครัง% นี %ได้ สง่ ผลกระทบไปทัว' โลก
และทุกประเทศ ทังเศรษฐกิ
%
จภาคเป็ นจริ งและภาคการเงิน อย่างไรก็ดี แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภาพรวม ได้ เริ' มส่ง
สัญญาณการฟื น% ตัวทางเศรษฐกิจโลก แต่ยงั มีความเปราะบาง แม้ ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศจะพยาการณ์ การฟื น% ตัวของ
เศรษฐกิจโลกในปี หน้ า 2553 ก็ตาม โดยมีปัจจัยสําคัญที'ต้องจับตา โดยเฉพาะ ราคานํ %ามันโลก ปั ญหาภาวะโลกร้ อน
อนึง' เนื'องจากกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที' 21 ได้ ทวีความรุนแรงขึ %นเป็ นอย่างมาก ทังในลั
% กษณะ
ของเอกนิยม ทวินิยม และพหุนิยม ทําให้ โลกอยู่ภายใต้ พลวัตแห่งการเปลี'ยนแปลงทางด้ านโครงสร้ างการแข่งขัน ทังในระดั
%
บโลก
ระดับภูมิภาค และอนุภมู ิภาค เพื'อความอยูร่ อด ที'อาจส่งผลกระทบในอนาคตต่อไป ในเวทีโลก บทบาทและความสําคัญของจีน ซึ'ง
เกินดุลการค้ าอย่างมโหฬารต่อสหรัฐ ที'เพิ'มมากขึ %น และการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะ การรวมกลุม่
เขตเศรษฐกิจเสรี ของเอเชีย (Asian Free Trade Area) ซึง' มีเป้าหมายการบังคับใช้ ในปี 2558 ที'จะถึง
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ'งเป็ นภูมิภาคที'มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที'สดุ ในโลก ได้ ดําเนินการ
อย่างกว้ างขวาง ทังในระดั
%
บอนุภมู ิภาค พหุภมู ิภาคและภูมิภาค การรวมกลุม่ ส่วนใหญ่เป็ นกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทิศทาง
พหุนิยม ที'ทกุ ประเทศได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน มีวตั ถุประสงค์เพื'อสร้ างอํานาจการต่อรองและสร้ างความสามารถในการแข่งขันกับ
ทังชาติ
% มหาอํานาจทางเศรษฐกิจชันนํ
% ารวมทังกลุ
% ่มเศรษฐกิจอื'นๆ เช่น เขตการค้ าเสรี อเมริ กาเหนือ (NAFTA) หรื อกลุม่ เศรษฐกิจ
การค้ าเสรี ยุโรป (EFTA) ในระดับภูมิภาค มีการรวมกลุ่มของสมาคมกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และเขต
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เศรษฐกิจเสรี ภูมิภาคเอเชีย (AFTA) ซึ'งจะมีผลการบังคับใช้ ในอนาคตอันใกล้ ในระดับอนุภมู ิภาค มีการรวมกลุม่ อนุภูมิภาคต่างๆ
ได้ แก่ กลุม่ อนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ %าโขง (GMS) กลุม่ ความริ เริ' มอ่าวเบงกอลเพื'อความร่ วมมือทางเทคนิคและเศรษฐกิจหลากสหสาขา
(BIMSTEC) เขตเศรษฐกิจเสรี อนุภมู ิภาคเอเชียใต้ (SAFTA) สมาคมกลุม่ ประเทศในเอเชียใต้ เพื'อความร่วมมือในภูมิภาค (SAAREC)
กลุ่มอนุภูมิภาคเอเชี ยใต้ เพื'อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ (SASEC) ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียกลาง
(CAREC) รวมทัง% กลุม่ เขตการค้ าเสรี อนุภมู ิภาคเอเชียใต้ (SAFTA) ดังกล่าวทําให้ ประเทศไทย ซึ'งมีที'ตงทางภู
ั%
มิศาสตร์ ที'ได้ เปรี ยบ
ประเทศอื'นๆ ในภูมิภาค ท่ามกลางกระแสการเปลี'ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ทําให้ ประเทศไทยกลายเป็ นศูนย์กลางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศภายในภูมิภาค
สถานการณ์ และแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ เศรษฐกิจ
ตามรายงานเศรษฐกิจโลกปี

2552

ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในปี

2552

เศรษฐกิจโลกอยูท่ า่ มกลางวัฏจักรธุรกิจ

ถดถอย โดยในปี 2552 เศรษฐกิจโลกมีอตั ราการขยายตัวตํ'าสุดร้ อยละ -1.1 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้ พยากรณ์เศรษฐกิจ
โลกจะฟื น% ตัวในปี 2553 คาดว่ามีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 3.1 แต่เนื'องจากประเทศเศรษฐกิจชันนํ
% าของโลก โดยเฉพาะ สหรัฐ ที'มี
สัดส่วนเศรษฐกิจร้ อยละ 23 ของเศรษฐกิจโลก ญี'ปนุ่ ร้ อยละ 8 และจีนร้ อยละ 7 มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึงร้ อยละ 38 หรื อกว่าหนึง'
ในสามของเศรษฐกิจโลก ดังนัน% การฟื น% ตัวของเศรษฐกิจโลกจึงขึ %นอยูก่ บั ประเทศเศรษฐกิจชันนํ
% าโดยตรง
สําหรับสหรัฐอเมริ กา ในภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐขึ %นอยูก่ บั การบริ โภคในประเทศ ซึง' การบริ โภคในประเทศมีสดั ส่วนถึง
56% ของระบบเศรษฐกิจ ทําให้ การฟื น% ตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐขึ %นอยูก่ บั การฟื น% ตัวของภาคการบริ โภคภายในประเทศ จากสถิติของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศล่าสุด เศรษฐกิจสหรัฐมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 3.6, 3.1, 2.7, 2.1, 0.4 และ-2.7 ในปี 2547, 2548,
2549, 2550, 2551 และ2552 โดยมีจดุ ตํ'าสุดในปี 2552 ตามคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื น%
ตัวในปี 2553 โดยมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 1.5 ในช่วงวัฏจักรธุรกิจนี % เศรษฐกิจสหรัฐมีช่วงถดถอยยาวนานทีส' ดุ
ปั จจัยสําคัญที'มีอิทธิพลในปี 2552 ที'ผา่ นมา ได้ แก่ ปั ญหาเงินกู้ด้อยคุณภาพของสหรัฐ เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพ โดยเฉพาะ การ
ขาดดุลของจีนที'เกินดุลการค้ าต่อสหรัฐอย่างมหาศาล ราคานํ %ามัน ความวุย่ วายในตลาดเงินของโลก รวมทังการขาดดุ
%
ลการค้ าของ
สหรัฐทีเ' รื อ% รัง การถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหนัก เนื'องจากเศรษฐกิจสหรัฐที'มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 23%
ของเศรษฐกิจโลก ทังนี
% % ปั จจัยที'มนี ยั สําคัญต่อเศรษฐกิจโลกที'ต้องจับตา ได้ แก่ ราคานํ %ามัน
สําหรับประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ 5 อันดับของโลกอื'นๆ ได้ แก่ ญี'ปนุ่ จีน เยอรมัน และฝรั'งเศส จากข้ อมูลทางเศรษฐกิจ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจจีนมีอตั ราการขยายตัวที'สงู ที'สดุ ในโลก โดยในปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 แม้
เศรษฐกิจจะถดถอย แต่เศรษฐกิจจีนได้ ขยายตัวถึงร้ อยละ 11.6, 10.3, 9 และ8.5 ซึง' สูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทุก
ประเทศ ทังนี
% %เป็ นผลจากการขยายตัวทางการค้ าต่างประเทศ ด้ วยนโยบายค่าเงินหยวนอ่อนของจีน สําหรับแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ พยากรณ์การฟื น% ตัวของเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกับสหรัฐ ในปี 2553 โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมี
อัตราการขยายตัวร้ อยละ 9
ส่วนเศรษฐกิจญี'ปนุ่ โดยทัว' ไปการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้ างตํ'า จากสถิติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ในปี
2550, 2551 และ 2552 เศรษฐกิจญี'ปนมี
ุ่ อตั ราการขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.3, - 0.7 และ -5.4 เท่านัน% โดยเฉพาะ ในปี 2552 ทิศ
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ทางการเคลือ' นที'ของเศรษฐกิจญี'ปนไปในทิ
ุ่
ศทางเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐแต่อตั ราการขยายตัวตํ'ากว่า เนื'องจากเศรษฐกิจญี'ปนขึ
ุ่ %นอยู่
กับการลงทุนในต่างประเทศทัว' โลก ดังนันการตกตํ
%
'าของเศรษฐกิจโลกได้ สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี'ปนอย่
ุ่ างมาก โดยจุดตํา' สุดอยูท่ ี'
ร้ อยละ -5.4 ในปี 2552 อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี'ปนได้
ุ่ แถลงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจถึง 2.74 แสนล้ านดอลลาร์ เพื'อป้องกันเศรษฐกิจไม่ให้
กลับไปถดถอยอีก ส่วนเยอรมันและฝรั'งเศสนัน% โดยทัว' ไปมีการเคลือ' นไหวทางเศรษฐกิจคล้ ายคลึงญี'ปนุ่
สําหรับกลุม่ ประเทศภูมิภาคเอเชีย ซึง' ส่วนใหญ่เป็ นประเทศกําลังพัฒนา โดยทัว' ไปมีอตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ค่อนข้ างอยูใ่ นระดับสูง แม้ ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย โดยเฉพาะ ในปี 2552 เศรษฐกิจขยายตัวถึงร้ อยละ 6.2 ประเทศผู้นํากลุม่ ที'
สําคัญต่อเศรษฐกิจเอเชีย ได้ แก่ จีน อินเดีย ญี'ปนุ่ สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ในช่วงปี 2550 – 2552 เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวร้ อยละ
10.6, 7.6 และ 6.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียทําให้ เศรษฐกิจเอเชียมีอตั ราการขยายตัวสูง โดยเฉพาะในช่วงปี
2549 - 2552 เศรษฐกิจจีนขยายตัวถึงร้ อยละ 11.6, 10.3, 9 และ8.5 และอินเดียร้ อยละ 9.8, 9.4, 7.3 และ 5.4
ประเทศไทย โดยทัว' ไปประเทศไทยดําเนินเศรษฐกิจพึง' พาการส่งออก โดยตลาดต่างประเทศของไทย 5 อันดับแรก ได้ แก่
สหรัฐ เยอรมัน ญี'ปนุ่ ฝรั'งเศส และอังกฤษ โดยภาคการส่งออกของไทยมีสดั ส่วนการส่งออกเกินกว่า 65% ของขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนันการถดถอยของเศรษฐกิ
%
จโลกจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรง จากสถิตขิ ้ อมูลของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 5.2, 4.9, 2.6 และ- 3.5 ในปี 2549, 2550, 2551 และ 2552 โดยมีจดุ ตํา' สุดถึงร้ อย
ละ -3.5 ในปี 2552 ตามคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจไทยจะฟื น% ตัวในปี 2553 โดยมีอตั ราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจร้ อยละ 3.7 ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยได้ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะโตร้ อยละ 3 – 3.5

แหล่ งทีHมา: ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ไตรมาสทีH 3/ 2552 สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

ในปี 2552 อัตราการขยายตัวค่อยๆ ฟื น% ตัวจากร้ อยละ -7.1, -4.9 และ -2.8 ในไตรมาส 1, 2 และ 3 ในขณะที'เงินเฟ้ อยัง
อ่อนตัวจจากร้ อยละ -0.2 ลงถึง -4 ในไตรมาส 1 และ 2 สะท้ อนถึงเศรษฐกิจของประเทศยังชะลอตัว แต่กลับเพิ'มขึ %นจากร้ อยละ-4.0
ขึ %นเป็ น -1 ในในไตรมาส 2 และ 3 แสดงถึงสัญญาณเศรษฐกิจค่อยๆฟื น% ตัว สาเหตุเนื'องจากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
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เช่นเดียวกับประเทศต่างๆทัว' โลก โดยรัฐบาลมีการลงทุนภาครัฐทําให้ ขยายตัวร้ อยละ 8 ยอดส่งออกสุทธิดีขึ %น โดยเฉพาะในไตรมาส
3 ซึง' ส่งออกลดลงร้ อยละ 15 แต่นําเข้ าลดลงมากกว่าร้ อยละ 23.8 และอัตราการว่างงานที'ลดลง ทําให้ ประชาชนมีกําลังซื %อดีขึ %น

แหล่ งทีHมา: การส่ งออกและการนําเข้ า การค้ าระหว่ างประเทศ ธนาคารแห่ งประเทศไทย www.bot.or.th

อนึง' ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน เงินบาทเริ' มแข็งขึ %นจาก 33.82 เป็ น 33.28 และ 33.23 บาทต่อเหรี ยญสรอ ทํา
ให้ ดลุ การส่งออกสุทธิเริ' มแผ่วลงในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน อย่างไรก็ดี สถานภาพเงินทุนสํารองระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยยังแข็งแกร่ง โดยตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จึงเป็ นปั จจัยบวก อย่างไรก็ตามการฟื น% ตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศถือว่ายังเปราะบาง เนื'องจากมีปัจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะ ปั ญหาการเมือง ทังนี
% % จากรายงานดัชนีความเชื'อมัน' ทาง
ธุรกิจเดือนธันวาคม 2552 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยมีความกังวลในปั จจัยต่างๆตามลําดับดังนี % ความไม่แน่นอน
เรื' องภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถปรับราคาสินค้ าได้ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การแข่งขันในตลาดในประเทศที'รุนแรง และ
ต้ นทุนการผลิตที'สงู

แนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
สําหรับแนวโน้ มเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ พยากรณ์เศรษฐกิจโลกจะฟื น% ตัวในปี 2553 โดยมีอตั รา
การขยายตัวร้ อยละ 2.3 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้ อยละ 3.1, 4.2, 4.4 และ 4.6 ในช่วงปี 2553 - 2556 และแนวโน้ มทางเศรษฐกิจ
โลกจะมีแนวโน้ มไปในทิศทางเดียวกับประเทศเศรษฐกิจชันนํ
% าของโลกทัง% 5 ประเทศ โดยในช่วงเวลาเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐจะ
ขยายตัวร้ อยละ 1.5, 2.8, 2.6 และ 2.5 ส่วนจีนจะขยายตัวร้ อยละ 9, 9.7, 9.8 และ 8.9 สําหรับญี'ปนุ่ เยอรมันและฝรั'งเศสมีแนวโน้ ม
เคลือ' นไหวคล้ ายกันทังขนาดและทิ
%
ศทางอัตราการขยายตังทางเศรษฐกิจ ซึง' ค่อนข้ างตํ'าเมื'อเปรียบเทียบกับกลุม่ ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย อย่างไรก็ดี หากเป็ นไปตามการพยากรณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การฟื น% ตัวทางเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจโลกขา
ขึ %นรอบใหม่จะทําให้ สง่ ผลต่อเศรษฐกิจโลก ทังภาคเศรษฐกิ
%
จทีเ' ป็ นจริ งและภาคการเงิน รวมทังการฟื
%
น% ตัวของการค้ าโลก ธุรกิจ
เดินเรื อ ท่าเรื อโดยรวม รวมทังต่
% อเศรษฐกิจของไทย
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สําหรับในภูมิภาคเอเชีย กลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาเป็ นตัวขับเคลือ' นที'สาํ คัญของเอเชีย โดยเฉพาะ จีนและอินเดีย ซึง'
กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ พยากรณ์ในช่วงปี 2553 – 2556 เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวร้ อยละ 9, 9.7, 9.8 และ 8.9 และอินเดีย
ร้ อยละ 5.4, 6.4, 7.3 และ7.6 สําหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจของเอเชียในช่วงเดียวกันจะขยายตัว 8.1, 8.4, 8.6 ทังนี
% % หากพิจารณา
ในภาพรวมที'ผา่ นมาและแนวโน้ มวัฏจักรรอบต่อไป เศรษฐกิจโลกชันนํ
% าของโลก เศรษฐกิจเอเชีย รวมทังประเทศกํ
%
าลังพัฒนา
เคลือ' นไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ ช่วงจังหวะการฟื น% ฟูของเศรษฐกิจโลก แม้ อตั ราการขยายตัวจะต่างกัน ซึง' จะทําให้
เศรษฐกิจโลกทุกภาคส่วนฟื น% ตัว ทังภาคเศรษฐกิ
%
จเป็ นจริงและภาคการเงิน โดยเฉพาะ ในช่วงระยะ 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า
สําหรับประเทศไทย โดยทัว' ไป ภาวะและแนวโน้ มเศรษฐกิจของไทยเคลือ' นที'ไปในทิศทางเดียวกับและแนวโน้ มของ
เศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ พยากรณ์ในปี 2553 – 2556 เศรษฐกิจไทยจะฟื น% ตัวช่วงต้ นปี 2553 และจะขยายตัว
ร้ อยละ 3.7, 4.5, 4.6 และ 4.5 ในระบบเศรษฐกิจไทย ภาคการส่งออก ซึง' มีสดั ส่วนกว่าร้ อยละ 65 เป็ นภาคเศรษฐกิจที'ชี %นําเศรษฐกิจ
ไทย ดังนันการคาดการณ์
%
ภาวะเศรษฐกิจไทยจําเป็ นต้ องดูปัจจัยการส่งออก ซึง' ขึ %นอยูก่ บั ค่าเงินและตลาดต่างประเทศ สําหรับ
นโยบายการเงินการคลัง รัฐบาลได้ ออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระยะยาว ที'มีมลู ค่ารวม 800,000 ล้ านบาท เพื'อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่วนนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ดําเนินนโยบายลดดอกเบี %ยตังแต่
% ต้นปี จนไตรมาส 3 ของปี 2552 ซึง'
ทิศทางยังคงอยูร่ ะดับตํ'าต่อไป โดยไม่มีการเปลีย' นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ แต่การฟื น% ตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง
เนื'องจากปั จจัยลบ โดยเฉพาะ ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความไม่แน่นอนเรื' องภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันในตลาดใน
ประเทศที'รุนแรง อย่างไรก็ดี ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอัตราเงินเฟ้ อนโยบายสําหรับปี 2553 ไว้ ร้อยละ 0.5 – 3.5 ซึง'
สะท้ อนมุมมองการฟื น% ตัวทางเศรษฐกิจในปี หน้ านี %

ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจการค้ าและต่ ออุตสาหกรรมท่ าเรื อ
เนื'องจากแนวโน้ มทางเศรษฐกิจโลกที'คาดว่าจะเริ'มฟื น% ตัวประมาณครึ'งปี แรกของปี 2553 จะส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ
ภาคเป็ นจริงและการเงินของโลกทังระบบช่
%
วง 2 – 3 ปี ข้ างหน้ า โดยเฉพาะ การค้ าต่างประเทศ การผลิต การขนส่ง อุตสาหกรรม
ท่าเรื อโลก รวมทังอุ
% ตสาหกรรมท่าเรื อของไทย อนึง' การฟื น% ตัวของสหรัฐ ญี'ปนุ และจีน ซึง' เป็ นตลาดที'ใหญ่ทสี' ดุ ของไทย จะส่งผลดี
ต่อการค้ าต่างประเทศ เศรษฐกิจ การผลิตและการบริ โภคภายในประเทศ ที'เป็ นตลาดหลักของผลิตภัณฑ์เหล็กของกลุม่ สหวิริยา จะ
ทําให้ ปริ มาณการขนถ่ายวัตถุดิบเหล็กและส่งผ่านสินค้ าระหว่างเครื อข่ายท่าเรื อภายในกลุม่ ณ ท่าเรื อพาณิชย์มีแนวโน้ มเพิ'มขึ %น
รวมทัง% การฟื น% ตัวของกลุม่ ประเทศในเอเชีย ซึง' เป็ นตลาดต่างประเทศของกลุม่ สหวิริยา จะส่งผลให้ ปริ มาณขนถ่ายสินค้ าส่งออกมี
ทิศทางเพิ'มมากขึ %นเช่นกัน
ดังนัน% การฟื น% ตัวของเศรษฐกิจ ทังในระดั
%
บโลก เศรษฐกิจภูมิภาคและประเทศชันนํ
% าทางเศรษฐกิจ จะส่งผลดีตอ่
อุตสาหกรรมท่าเรื อ ทังในระดั
%
บโลก ภูมิภาคและประเทศ รวมทังอุ
% ตสาหกรรมท่าเรื อประเทศไทย สําหรับท่าเรื อประจวบ หากแนวโน้ ม
ทางเศรษฐกิจมีทิศทางตามที'กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์
ท่าเรื อประจวบย่อมได้ รับ
ประโยชน์ เนื'องจากกิจกรรมการขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้ าทีเ' พิม' ขึ %น ทังในเชิ
% งปริ มาณสินค้ าและจํานวนเรื อ
นอกจากนี % การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรื อไทย ทังปริ
% มาณสินค้ าและจํานวนเรื อ จะทําให้ ทา่ เรื อประจวบมีโอกาสได้
ประโยชน์จากสินค้ าและเรื อนอกกลุม่ สหวิริยาในสินค้ าทุกกลุม่ โดยเฉพาะ สินค้ าทัว' ไป สินค้ าเทกอง และสินค้ าตู้ ซึง' เป็ นสิง' ที'ท้าทาย
สําหรับองค์กรในปี หน้ าและอนาคตอันใกล้
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บททีH 6
โครงสร้ างพืนk ฐานและสิHงอํานวยความสะดวก
สภาพทัHวไป

ท่าเรื อประจวบตังอยู
% บ่ นริ มฝั' งทะเลด้ านตะวันตกของอ่าวไทย ในเขตตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขตท่าเรื อตังอยู
% ใ่ นพื %นที'ประมาณ 600 ไร่ โดยตังอยู
% ห่ า่ งจากกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยา อําเภอบางสะพาน
จังหวดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื %นทีเ' ขตท่าเรื อทิศเหนือติดต่อกับบริเวณอ่าวบ่อทองหลาง ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย
บริ เวณอ่าวเทียน ทิศตะวันตกติดกับบ้ านกลางทุง่
และทิศใต้ ตดิ กับบริ เวณเขาแม่รําพึง ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบอยูห่ า่ งจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร ซึง' เชื'อมโยงโดยถนนท้ องถิ'นกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม
ท่าเรื อประจวบมีโครงสร้ างพื %นฐานท่าเทียบเรื อหลักจํานวน 4 ท่า ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อ A ท่าเทียบเรื อ B ท่าเทียบเรื อ
C และท่าเทียบเรื อ D โดยรวม ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ าถึงปี ละ 15 ล้ านตัน รวมทังเขื
% 'อนกัน
คลืน' (Break water) เพื'อกําบังคลืน' ลมทําให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติ
และเป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อม โดยสร้ างขึ %นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็จรูป (ACCROPODE) สันเขื'อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ %าทะเลปาน
กลาง มีความยาวทังสิ
% %น 1.4 กิโลเมตร
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ส่วนการใช้ พื %นที'หลังท่าเรื อ ซึง' มีพื %นที'รวมกันประมาณ 600,000 ตารางเมตร ใช้ เป็ นที'ตงของสํ
ั%
านักงาน และพื %นทีว' างกอง
สินค้ า ประกอบด้ วย คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) โรงพัก
สินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อพื %นที'กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว' ไป (Open Storage Yard) และพื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling
Yard)
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) สินค้ าที'นําเข้ าไปฝากเก็บจะได้ รับสิทธิประโยชน์โดยฝากเก็บได้ นานถึง 2 ปี
ซึง' สินค้ าที'ฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาที'ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสินค้ าออก โดยชําระอากรขาเข้ าตาม
จํานวนที'นาํ ออก
โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ผู้ใช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้ าที'ทา่ เรื อ
และสามารถคงสินค้ าที'นําเข้ ารอพักไว้ เพื'อการตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน โดยมีพื %นที'
กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตร
พื %นที'กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว' ไป (Open Storage Yard) อยูน่ อกเขตทําเนียบท่าเรื อพื %นที'รวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื %นที'
สําหรับสินค้ าทัว' ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนีย' งั มีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้
ให้ บริ การ นอกจากนี % บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ยังได้ จดั พื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื %นที'ประมาณ 400 ไร่ หรื อ
640,000 ตารางเมตร เพื'อกิจกรรมที'เกี'ยวข้ องกับกิจการท่าเรื อ

การบริหารด้ านโลจิสติกส์ ภายในเขตท่ าเรื อ
การบริ หารด้ านโลจิสติกส์ของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบส่วนใหญ่เป็ นการบริ หารเชื'อมโยงกับระบบห่วงโซ่อปุ ทานเหล็กของ
กลุ่มสหวิริยา เริ' มจากเมื'อเรื อสินค้ าเข้ าเทียบท่าเรื อ วัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของกลุม่ สหวิริยา โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน
(Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที'นําเข้ าจากแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศจะถูกขนถ่ายลงจากเรื อ ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งโดยรถยนต์
บรรทุกไปยังนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ที'อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื'อผ่านกระบวนการผลิตโดยตรง
โดยเฉพาะ กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รวมทังกระบวนการอื
%
'นๆ ซึ'งเป็ นฐานการผลิตที'
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ใหญ่ที'สดุ ของกลุม่ สหวิริยา วัตถุดิบที'ขนถ่ายลงจากเรื อส่วนที'เหลือจะถูกเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ
จนกว่าจะนําไปเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตต่อไป ผลิตภัณฑ์สาํ คัญที'ได้ จากกระบวนการผลิตของโรงานในกลุม่ สหวิริยา ได้ แก่ เหล็กแผ่น
รี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ %ามัน (CleanStrip) รวมทัง% เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน การ
กระจายสินค้ า ของกลุม่ สหวิริยาไปสูต่ ลาด ทังตลาดในประเทศและต่
%
างประเทศ ขนส่งโดยวิธีที'แตกต่างกัน สินค้ าส่วนใหญ่จะขนส่ง
จากโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน โดยการขนส่งทางรถบรรทุกโดยผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินไปสูก่ ลุม่
ลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศ ได้ แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน% ส่วน อุตสาหกรรมเครื' องใช้ ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ ซ
อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก อุตสาหกรรมก่อสร้ าง รวมทัง% ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื'อง เช่นอุตสาหกรรมเหล็ก
แผ่นรี ดเย็น อีกส่วนหนึ'งจะส่งทางเรื อลําเลียงไปยังโรงงานผลิตที'อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงงานที'อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และส่งตรงไปยังลูกค้ าในเขตพื %นที'อตุ สาหกรรมชายฝั' งทะเลตะวันออก ผ่านท่าเรื อมาบตาพุด การขนถ่ายสินค้ า
ลงเรื อที'ทา่ เรื อพาณิชย์ประจวบ จะขนส่งโดยรถบรรทุกไปยังลูกค้ าโดยตรง ส่วนตลาดต่างประเทศ สินค้ าออกของกลุม่ สหวิริยาส่วน
หนึ'ง จะถูกส่งไปยังตลาดในต่างประเทศ ทังภู
% มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกกลาง รวมทัง% ทวีป
ยุโรป โดยขนถ่ายลงเรื อที'ทา่ เรื อพาณิชย์ประจวบ

โครงสร้ างพืนk ฐานท่ าเทียบเรื อและสิHงอํานวยความสะดวก
การเดินเรือ นําร่ องและจอดเรือ
ท่าเรื อประจวบได้ กําหนดพื %นที'ทอดสมอกักโรค (Quarantine Anchorage) ไว้ ที'จดุ แลตติจดู 11 องศา 11.5 ลิปดาเหนือ
และลองติจดู 099 องศา 97.0 ลิปดาตะวันออก และกําหนดจุดทีเ' จ้ าหน้ าที'ตา่ งๆ ขึ %นดําเนินพิธีการบนเรื อ ณ ตําบลที' แลตติจดู 11
องศา 11.0 ลิปดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 36.3 ลิปดาตะวันออก สําหรับเดินเรื อเข้ า – ออกจากท่าเรื อประจวบ บริ ษัทฯ ได้ มี
การจัดเตรียมเจ้ าหน้ าทีน' ําร่องของท่าเรื อนําเรื อเข้ าจอดเทียบท่า – ออกเทียบท่า ผ่านร่องนํ %าระยะทางประมาณ 2 ไมล์ จากทุน่ ปาก
ร่องจนถึงบริ เวณท่าเทียบเรื อ ความลึก 15 เมตร จากระดับนํ %าทะเลปานกลาง และความกว้ างประมาณ 250 เมตร ทุน่ ปากร่องตังอยู
% ่
ณ จุด แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลิปดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 95.8 ลิปดาตะวันออก นอกจากนี % ทางท่าเรื อยังได้ จดั เตรียมเรื อ
ลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ าให้ บริ การจํานวน 3 ลําเพื'อสนับสนุนการนําเรื อเข้ าเทียบท่าหรื อออกจากเทียบ พร้ อมเรื อรับเชือก
ท่าเรื อประจวบมีเขื'อนกันคลืน' (Break water) กําบังคลืน' ลมเพื'อให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี โดยเขื'อนกันคลืน' ได้ รับการ
ออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อม โดยสร้ างขึ %นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็ จรูป (Accropode)
สันเขื'อนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ %าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
% %น 1.4 กิโลเมตร
ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ มีสถานีสอื' สารจดทะเบียน ได้ แก่ สถานีทา่ เรื อประจวบ โดยใช้ นามเรี ยกขาน “HSC320” ใช้
ความถี'สงู (VHF) ช่อง 67 หรื อ VHF 156 สําหรับการการเดินเรื อ และใช้ วิทยุ VHF ช่อง 16 สําหรับเจ้ าหน้ าที'นําร่องทํางานในการนํา
เรื อเข้ าเทียบท่า – ออกจากเทียบ

ท่ าเรือ การขนถ่ ายและเคลืHอนย้ ายสินค้ า
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ท่าเทียบเรื อ A ตัวท่าขนาดกว้ าง25 เมตร ยาว 450 เมตร ความลึกจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 15 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 100,000 เดดเวทตัน (Deadweight Ton) ได้ ครัง% ละ 2 ลํา เพื'อขนถ่ายวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน (Steel Slab) เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน (Cold Rolled Steel Sheet in Coil:
CRC) และเหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil: HRC)

ท่าเทียบเรื อ B ตัวท่าขนาดกว้ าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ความลึกจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 8 -12 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 20,000 เดดเวทตัน (Deadweight Ton) ได้ ครัง% ละ 2 ลํา เพื'อขนถ่ายสินค้ า
เช่นเดียวกับท่าเทียบเรื อ A
ท่าเทียบเรื อ C ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 892 เมตร ความลึกจากนํ %าทะเลปานกลาง (MSL) 8-14 เมตร
ความสามารถรองรับเรื อได้ พร้ อมกันครัง% ละ 5 ลํา ขนาดไม่เกิน 20,000 เดดเวทตัน (Deadweight Ton) จํานวน 3 ลํา และขนาดไม่
เกิน 80,000 เดทเวทตันจํานวน 2 ลํา
ท่าเทียบเรื อ D เป็ นท่าเทียบเรื อชายฝั' ง (Barge) ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ความลึกจากนํ %าทะเลปาน
กลาง (MSL) 8 เมตร มีความสามารถรองรับเรื อลําเลียง (Capacity) ขนาดไม่เกิน 2,200 เดดเวทตัน (Deadweight Ton) ได้ ครัง% ละ 4
ลํา
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ท่ าเทียบเรือ
(Berth)

ขีดความสามารถการรับเรือ
(Capacity: DWT)

ความกว้ าง
(Width: M)

ความยาว
(Width: M)

ความลึกหน้ าท่ า
(Depth Over MSL)

A1 – A2

เรื อไม่เกิน 100,000 DWT ครัง% ละ
2 ลํา (Less Than 100,000 DWT
2 Ships Simultaneously)

25

450

15

B1 – B2

เรื อไม่เกิน 20,000 DWT ครัง% ละ 2
ลํา (Less Than 20,000 DWT 2
Ships Simultaneously)

25

245

8-12

C1 – C2

เรื อไม่เกิน 80,000 DWT ครัง% ละ 2
ลํา (Less Than 80,000 DWT 2
Ships Simultaneously)

50

892

14

C3 – C5

เรื อไม่เกิน 20,000 DWT ครัง% ละ 3
ลํา (Less Than 20,000 DWT 3
Ships Simultaneously)

50

892

8

D1 – D4

เรื อลําเลียงไม่เกิน 2,200 DWT ครัง%
ละ 4 ลํา (Less Than 2,200 DWT
4 Ships Simultaneously)

50

250

8

สําหรับการขนถ่าย ยก หรื อเคลือ' นย้ ายสินค้ า ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบได้ จดั เครื' องมือทุน่ แรงประจําท่าเรื อ ได้ แก่ ปั น% จัน'
ยกสินค้ า (Crane) รถยกสินค้ า (Folk Lift) และรถบรรทุก (Trailer) ขนาดนํ %าหนักบรรทุกต่างๆ

ประเภทเครืHองทุ่น
แรง

ชนิดเครืHองทุ่นแรง

นําk หนักบรรทุก
(Capacity: Ton)

จํานวน
(Number)

ปั น% จัน' ยกสินค้ า
(Crane)

ปั น% จัน' ชนิด Gantry Crane
ปั น% จัน' ชนิด Gantry Crane
ปั น% จัน' ชนิด Mobile Crane

20
30
50 - 200

2
2
10
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ประเภทเครืHองทุ่น
แรง

ชนิดเครืHองทุ่นแรง

นําk หนักบรรทุก
(Capacity: Ton)

จํานวน
(Number)

รถยกสินค้ า
(Folk Lift)

รถยกสินค้ าชนิด Folk Lift

4 - 27

7

รถบรรทุก
(Trailer)

รถบรรทุกชนิด Trailer

48

200

โรงพักสินค้ า (Warehouses)
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด ได้ จดั พื %นที'และสถานที'เก็บสินค้ าหลายรูปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรรื อ (Transit Shed) พื %นที'กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว' ไป (Open Storage
Yard) รวมทังพื
% %นที'อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึง' อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี %
เขตพื %นที'ที'กําหนดไว้ สาํ หรับ การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน' ๆ ที'เป็ นประโยชน์ตอ่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้ าที'นําเข้ าไปฝากเก็บในคลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) จะได้ รับสิทธิประโยชน์โดย
ฝากเก็บได้ นานถึง 2 ปี ซึง' สินค้ าที'ฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาที'ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสินค้ าออก
โดยชําระอากรขาเข้ าตามจํานวนที'นําออก

โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้ าที'
ท่าเรื อ และสามารถคงสินค้ าที'นาํ เข้ ารอพักไว้ เพือ' การตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน โดยมี
พื %นที'กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
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พื %นที'กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว' ไป (Open Storage Yard) อยูน่ อกเขตทําเนียบท่าเรื อพื %นที'รวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื %นที'
สําหรับสินค้ าทัว' ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนีย' งั มีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้
ให้ บริ การ
นอกจากนี % บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ยังได้ จดั พื %นที'เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื %นที'ประมาณ 400 ไร่ หรื อ
640,000 ตารางเมตร เพื'อกิจกรรมที'เกี'ยวข้ องกับกิจกรารท่าเรื อ

บริการสนับสนุนต่ างๆ ในท่ าเรื อ
ในการเดินเรื อเข้ าท่า ทางท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ จัดให้ มีบริ การสนับสนุนนําร่องเอกชนตลอด 24 ชัว' โมง พร้ อมเรื อลากจูง
(Tug) ขนาด 3,100 แรงม้ าจํานวน 3 ลํา และเรื อรับเชือก รวมทังเรื
% อดับเพลิง
สําหรับบริ การขนถ่ายสินค้ าขึ %นและลงเรื อ (Stevedore) ทางท่าได้ จดั เตรี ยมแรงงานไว้ ตลอดเวลาสามารถดําเนินการขน
ถ่ายหรื อเคลือ' นย้ ายสินค้ าไว้ ตลอด 24 ชัว' โมง

การใช้ บริการของท่ าเรื อประจวบ

โดยทัว' ไป ท่าเรื อประจวบให้ บริการแบบครบวงจร (One – Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินขันตอนต่
%
างๆ
เบ็ดเสร็ จทุกขันตอน
%
ทังการดํ
%
าเนินพิธีการของเจ้ าหน้ าต่างๆบนเรื อ การนําเรื อเข้ าเทียบท่า การขนถ่าย เคลือ' นย้ ายสินค้ า ฝากสินค้ า
รวมทังดํ
% าเนินพิธีการศุลกากรภายในเขตท่าเรื อเพียงแห่งเดียว นอกจากนี % เจ้ าหน้ าที'ตา่ งๆ ของรัฐบาลที'มีหน้ าที'ดาํ เนินพิธีการต่างๆอยู่
ในบริ เวณท่าเรื อสามารถปฏิบตั ิได้ เมื'อมีเรื อเข้ าเทียบท่าเพื'อขนถ่ายสินค้ า โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าที'ตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าทีค' วบคุม
โรค เจ้ าหน้ าทีก' รมศุลกากร รวมทัง% เจ้ าหน้ าทีก' รมเจ้ าท่า ในการใช้ ทา่ เรื อประจวบตามตารางรายละเอียดดังนี %
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สํานักงานใหญ่ (Head Office)
ทีHตงั k สํานักงานท่ าเรือประจวบ (Port Office)
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด
สํานักงานท่าเรื อประจวบ 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอ
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน% 3 ถนนสุรศักดิ แขวงสีลม บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้บริหารท่ าเรือ (Port Operator)
บริการเรือลากจูง (Tugs)
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง 3 x Tugs of 3,100 HP
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทร (032) 693 101 – 117, โทร (032) 693 111 – 123
ทีHตงั k (Geographic Location)
ปั kนจัHนยกสินค้ า (Cranes)
แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลิปดา เหนือ
2 x Gantry Cranes of 20 Ton Capacity
ลองติจดู 099 องศา 35.8 ลิปดา ตะวันออก
2 x Gantry Cranes of 30 Ton Capacity
10 x Mobile Cranes of 50 - 200 Ton Capacity
ลักษณะของท่ าเรือ (Port Characteristics)
นําk จืด (Water Supply)
ท่าเรื อประจวบตังอยู
% ใ่ นพื %นทีก' ําบังคลืน' ลมในอ่าวเทียน
มีบริ การ แต่ต้องแจ้ งก่อนล่วงหน้ า
พร้ อมทังเขื
% 'อนกันคลืน' ยาว 1,400 เมตร สูง 6.5 เมตร
และความลึกหน้ าท่าสูงสุด 15 เมตร
วิทยุสH อื สารและตรวจกักโรค (Radio Praticque &
การขนถ่ ายสินค้ าก่ อนเข้ าร่ องนําk เพืHอลดอัตรากินนําk ลึก
Sanitary Inspection)
ของเรือ (Ligthering)
เรื อสามารถดําเนินพิธีการได้
มีบริ การ แต่ต้องแจ้ งก่อนล่วงหน้ า
ความแตกต่ างนําk ขึนk -นําk ลง (Tidal Range Above
นําk มันเชือk เพลิง (Bunker)
MSL)
มีบริ การ
สูงสุด (+) 1.35 เมตร สูงกว่าระดับนํ %าทะเลปานกลาง
ตํ'าสุด (-) 0.8 เมตร ตํ'ากว่าระดับนํ %าทะเลปานกลาง
ขีดจํากัดเรือกินนําk ลึก ในร่ องนําk (Draft Limitation in เสบียงและ Supply (Ship Chandlers)
The Channel)
มีบริ การ
13.5 เมตร
การนําเรือผ่ านร่ องนําk กลางคืน (Possibilities of Entry บริ การซ่อมเรื อย่อย (Minor Repair Facilities)
or Sailing After Sunset)
มีบริ การ
การนําเรื อผ่านร่องนํ %ากลางคืนได้
บริการนําร่ อง (Pilot Services)
เรื อปั น% จัน' (Floating Cranes)
เป็ นบริ การของท่าเรื อ
ไม่มี
ระบบขนถ่ ายสินค้ าลงเรืออัตโนมัติ (Grain Fitting)
วิทยุสอื' สาร (Communication)
ไม่มี
VHF ช่อง 16, 68
บริการทําความสะอาดระวาง (Hold Cleaning)
พิธีการตรวจคนเข้ าเมือง (Immigration Formalities)
มีบริ การ
เจ้ าหน้ าตรวจคนเข้ าเมืองขึ %นเรื อเมื'อเข้ าเทียบท่า
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โครงสร้ างพืนk ฐานด้ านคมนาคมสนับสนุน
ท่าเรื อประจวบ ซึง' เป็ น Gateway ของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา เป็ นท่าเรื อนํ %าลึกระหว่างประเทศทีเ' ชื'อมโยง
ตลาดโลกกับดินแดนที'ลกึ เข้ าไปในแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบภาคกลางตอนล่าง ภาตใต้ และภาคตะวันตกโดย
เครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานด้ านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ –
สงขลา ขึ %นไปบรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร หรือถนนกาญจนาพิเษก ซึง' สามารถ
เชื'อมโยงกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กรุงเทพฯ - เชียงรายสูภ่ าคเหนือ หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
(ถนนมิตรภาพ) สระบุรี – หนองคายสูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วิท) กรุงเทพฯ – ตราด
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้ นทางมอร์ เตอร์ เวย์ กรุงเทพฯ – ชลบุรี สูภ่ าคตะวันออก ส่วนทางรถไฟสายใต้ เมื'อถึงกรุงเทพฯ สามารถ
เชื'อมโยงกับภาคเหนือผ่านทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เชื'อมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ – หนองคาย/ อุบลราชธานี หรื อเชื'อมโยงกับภาคตะวันออก ทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ –
สระแก้ ว
ส่วนภาคใต้ ท่าเรื อประจวบสามารถเชื'อมโยงกับภาคใต้ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย
กรุงเทพฯ – สงขลา รวมทังทางหลวงแผ่
%
นดินหมายเลข 41, 42, 43 และ44 สําหรับการเชื'อมโยงกับภาคใต้ สามารถเชื'อมโยงโดย
เส้ นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
นอกจากนี % ท่าเรื อประจวบยังสามารถเชื'อมโยงกับเมืองท่าที'สาํ คัญ โดยเฉพาะ ท่าเรื อสงขลา ท่าเรื อขนอม ท่าเรื อกรุงเทพ
ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง หรื อท่าเรื อมาบตาพุด รวมทังเมื
% องท่าชายทะเลอื'นๆ ได้ เช่นกัน การมีเครื อข่ายโครงสร้ างด้ านคมนาคม
ขนส่งรองรับในดินแดนหลังท่านี % ทําให้ ทา่ เรื อนํ %าลึกประจวบมีศกั ยภาพสูงในเชิงธุรกิจท่าเรื อและธุรกิจต่อเนื'องต่างๆ
นอกจากนี % ทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื %นที'ประเทศ ซึง' มีความเกี'ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของ บจ. ท่าเรื อ
ประจวบอย่างหลีกเลีย' งไม่ได้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื %นที'ของประเทศไทยในภาพรวม ตามแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
แนวทางและยุทธศาสตร์ ที'มงุ่ พัฒนาพื %นที'ของประเทศให้ เป็ นเครื อข่ายที'มกี ารเชื'อมโยงที'สมบูรณ์มากขึ %น โดยการกระจายความเจริญ
จากกรุงเทพฯสูภ่ มู ิภาคและพื %นทีโ' ดยรอบ รวมทังสร้
% างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพิจารณาตามศักยภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ รวมทังความเชื
%
'อมโยงภายในประเทศและประเทศเพื'อนบ้ าน การพัฒนาพื %นทีข' องประเทศไทย มีการจัดออกเป็ น
4 กลุม่ ภูมิภาค พร้ อมฐานการผลิต และเครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานคมนาคมขนส่ง ที'มีบทบาทและทิศทางพัฒนาที'ตา่ งกัน
แนวทางและยุทธสาตร์ การพัฒนาที'สาํ คัญ ได้ แก่ พัฒนาให้ กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลให้ เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
วิทยาการสมัยใหม่ และรักษาความเป็ นฐานทางเศรษฐกิจหลักของประเทศกระจายความแออัดในกรุงเทพมหานครไปยังพื %นที'รอบ
นอก ผ่านถนนสายหลักและสายรอง พัฒนาศูนย์กลางธุรกิจชุมชนของปริ มณฑลและศูนย์ราชการแห่งใหม่ ส่วนทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ ที'สาํ คัญในระดับภูมภิ าค ส่วนใหญ่มงุ่ การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู่ 2 ภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก
และภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก เพิ'มขีดความสามารถของพื %นที'ทางเศรษฐกิจที'มีอยูแ่ ล้ วให้ สมบูรณ์ยิ'งขึ %น ให้ สามารถรองรับ
การกระจายทางเศรษฐกิจและเคลือ' นย้ ายประชาชนออกจากกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลได้ เพิม' ขึ %น รวมทังยกระดั
%
บให้ เป็ นประตู
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ที'สามารถเชื'อมโยงกับโลกภายนอก
แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที'เกี'ยวข้ องกับท่าเรื อประจวบทีส' าํ คัญ ได้ แก่ การพัฒนาภาคตะวันตกให้ เป็ นพื %นที'
เศรษฐกิจเพื'อรองรับการกระจายอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลและพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนา
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พื %นที'เชื'อโยงไทย – พม่าให้ เป็ นประตูออกออกทะเลด้ านฝั' งทะเลอันดามันสูเ่ ส้ นทางเดินเรื อโลก Asia – Europe พัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมทีใ' ช้ วตั ถุดิบก๊ าซธรรมชาติในแนวพื %นที'จงั หวัดราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และเพชรบุรี พัฒนาพื %นที'อาํ เภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ให้ เป็ นอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทังพื
% %นที'สามเหลีย' มบางสะพาน – ชุมพร – ระนอง ให้ เป็ นอุตสาหกรรม
ต่อเนื'องจากเหล็ก พัฒนาพื %นที'ฐานเศรษฐกิจในแนวพื %นที'จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช กระบี' พังงาและภูเก็ต เชื'อมโยงโดย
สะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) ที'เชื'อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพื'อเปิ ดการค้ ากับตลาดโลก สนับสนุนให้ ภาคเอกชนลงทุนใน
อุตสาหกรรมโรงกลัน' นํ %ามัน อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื'อง การพัฒนาฐานเศรษฐกิจในพื %นที' 5 จังหวัดภาตใต้ ให้
เชื'อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศเพื'อนบ้ านภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ ายระหว่างอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย รวมทัง%
พัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะปี นัง – สงขลา เพื'อรองรับอุตสาหกรรมที'ใช้ วตั ถุดิบจากก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วม ไทย –
มาเลเซีย (JDA)
นอกจากนี % คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติอนุมตั ยิ ทุ ธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ซึง' เป็ นยุทธศาตร์ ที'สง่ เสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนาทิศทางเศรษฐกิจฉบับที' 9 (2545 - 2549) และ 10 (2549 – 2554) เพื'อให้ เป็ นศูนย์กลางธุรกิจและการค้ าของอนุ
ภูมิภาคอินโดจีน

โครงสร้ างพืนk ฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ สนับสนุนในภูมิภาค
เนื'องจากท่าเรื อประจวบเป็ นศูนย์กลางการเชื'อมโยงตลาดโลกกับฐานการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบพื %นที'ภาค
กลางตอนล่าง ภาตใต้ และภาคตะวันตก โดยมีเครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานคมนาคมขนส่งภายในประเทศเป็ นเครื อข่ายเชื'อมโยงทัว'
พื %นที'ภาคต่างๆของประเทศไทย ซึง' ถือเป็ นความได้ เปรียบ ที'มีผลต่อศักยภาพของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบโดยตรง นอกจากนี %
เครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานด้ านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยยังเป็ นส่วนหนึง' ของเครื อข่ายโครงสร้ างพื %นฐานเชื'อมโยงขนาดใหญ่
ของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ เส้ นทางสายเอเชีย (The Asian Highway) โครงการเครื อข่ายเส้ นทางรถไฟข้ ามทวีปเอเชีย (Trans –
Asian Railway Development Project) หรื อโครงการศึกษาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เชื'อมโยงระหว่างประเทศของอนุภาคเอเชีย
ตะวันออก (Integrated International Transport and Logistics System for North- East Asia) ดังนันการจะยกระดั
%
บท่าเรื อ
ประจวบให้ เป็ นท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ ทางบริ ษัท ท่าเรื อประจวบจึงเห็นว่าจะต้ องนําปั จจัยแวดล้ อม ทังใน
%
ระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื %นในภาพรวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื %นฐาน
ด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศ หรื อการรวมกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภมู ิภาค รวมทังการพั
%
ฒนา
โครงสร้ างพื %นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ใหม่ๆที'เชื'อมโยงกับกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอื'นๆมา
วิเคราะห์วางแผนในการดําเนินธุรกิจ ซึง' จะเป็ นแรงส่งทําให้ ภมู ิภาคเอเชียก้ าวขึ %นเป็ นผู้นําเศรษฐกิจโลกในอนาคต
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ในบรรดาโครงสร้ างพื %นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค โครงการเส้ นทางสายเอเชียเป็ นโครงการที'โดดเด่น
ที'สดุ โดยเป็ นโครงการในระดับ “Mega – Project” ของทวีปเอเชีย ที'เชื'อมโยงกลุม่ ประเทศชายขอบกับแผ่นดินใหญ่ใจกลางทวีป
เอเชีย ประกอบด้ วย ประเทศสมาชิกของ ESCAP ทังสิ
% %น 62 ประเทศ ที'มีประชากรรวมกันประมาณถึง 60% ของประชากรโลก
เส้ นทางสายเอเชียมีความยาวทังสิ
% %นประมาณ 141,000 กิโลเมตร องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภาคพื %นเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) รับหน้ าทีบ' ริ หารจัดการและประสานงาน เครื อข่ายเส้ นทางสายเอเชียสร้ างบนโครงสร้ างพื %นฐานของประเทศ
อนุภมู ิภาคและภูมิภาค ซึง' เป็ นเครื อข่ายเส้ นทางคมนาคมข้ ามประเทศที'มีอยูแ่ ล้ ว ส่วนที'นา่ สนใจในประเทศไทย ได้ แก่ เส้ นทาง
East – west Corridor และNorth – South Corridor ซึง' เป็ นเส้ นทางหลักในพื %นที'ปลายแหลมมลายู ได้ ตดั กันทีจ' งั หวัดพิษณุโลก
เป็ นสีแ' ยกอินโดจีน ทังยั
% งมีโครงการสะพานเชื'อมประเทศในภูมิภาคต้ องพัฒนาต่อไป เช่น สะพานแม่โขง AH3 สะพานแม่โขง
AH13 หรื อสะพานแม่โขง AH15 ทังนี
% % ได้ ให้ บทบาทและความสําคัญกับภาคเอกชนเกี'ยวกับการบริ การขนส่งและโลจิสติกส์
โครงการเส้ นทางสายเอเชียเริ' มดําเนินการเป็ นทางการตังแต่
% ปี 2515 ความก้ าวหน้ าในปั จจุบนั เส้ นทางบางส่วนเสร็ จและเริ' มใช้
งานได้ แล้ ว
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บททีH 7
การปฏิบัตกิ ารท่ าเรือ
สภาพทัHวไป

เพื'อให้ สามารถส่งมอบบริ การที'มคี ณ
ุ ภาพและบริ การตามมาตรฐานสากล บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ดําเนินกิจกรรม
ในการปฏิบตั กิ ารของท่าเรื อทีเ' ป็ นระบบ พร้ อมบุคลากรที'มีความรู้ ความสามารถ ที'จะสนองตอบความคาดหวัง และสร้ างความพึง
พอใจให้ แก่ลกู ค้ า เพื'อให้ สามารถส่งมอบ มีคณ
ุ ภาพและบริ การตามมาตรฐานสากล ในการปฏิบตั ิงานของท่าเรื อ ทางบริษัทมุง่ เน้ น
การทํางานทังกิ
% จกรรมหน้ าท่า (Water Front) บนท่า และหลังท่า (Hinterland) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซื'อสัตย์ โปร่งใส
ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม

สําหรับการปฎิบตั ิการท่าเรื อ เพื'อให้ การทํางานทุกขันตอนมี
%
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และปลอดภัย ไม่สร้ างผลกระทบ
ใดๆ ต่อสังคม ธรรมชาติ และสิ'งแวดล้ อม ทางท่าเรื อพาณิชย์ ประจวบมีระบบการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะการ
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วางแผนตารางเรื อ การปฏิบตั ิงานทุกขันตอน
%
ทังการนํ
%
าร่อง การเทียบเรื อ – ออกจากเทียบ การขนถ่ายสินค้ าขึ %น – ลงจากเรื อ การเก็บ
สินค้ าในเขตท่าเรื อ การเคลือ' นย้ ายสินค้ า รวมทังกิ
% จกรรมที'เกี'ยวข้ องต่างๆ

ในปี 2552 ที'ผา่ นมา สําหรับสินค้ าของกลุม่ สหวิริยา ปริ มาณสินค้ าที'ขนถ่าย ณ ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ มีปริ มาณสินค้ า
ผ่านท่ารวม 2,931,407 ตัน แบ่งเป็ นสินค้ านําเข้ า 2,157,115 ตัน สินค้ าส่งออก 258,590 ตันและสินค้ าในประเทศ 515,702 ตัน โดย
มีเรื อสินค้ าเข้ าเทียบท่ารวมทังสิ
% %น 776 ลํา เป็ นเรื อนําเข้ า 95 ลํา เรื อส่งออก 41 ลํา และเรื อลําเลียง 640 ลํา
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ิ ค้าผ่านท่า ปี 2552
สน
สินค้ าในประเทศ,
515,702 , 18%
สินค้ าส่ งออก,
258,590 , 9%
สินค้ านําเข้ า,
2,157,115 , 73%

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
6.0

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ าปี 2544-2552
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หน่ วย: ล้ านตัน

สําหรับปริ มาณสินค้ าผ่านท่า ในช่วงปี 2544 – 2548 ปริ มาณสินค้ าผ่านท่าเพิ'มขึ %นโดยตลอดจาก 2,726,028 ตัน ในปี
2544 เป็ น 5,021,008 ตันในปี 2548 ซึง' สะท้ อนภาวะวัฏจักรธุรกิจโลกขาขึ %นในช่วงเวลาดังกล่าว แต่สาํ หรับปี 2549 แม้ วา่ ปริ มาณ
สินค้ าส่งออกจะเพิม' ขึ %นเมื'อเปรี ยบเทียบกับปี 2548 จาก 527,546 ตัน เป็ น 560,486 ตัน ซึง' เป็ นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ของ
เครื อสหวิริยาเพื'อกระตุ้นยอดขายต้ านกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ'าทีเ' ริ' มแสดงอาการตังแต่
% ปี 2548 แต่ปริ มาณสินค้ าผ่านท่าโดยรวมก็ยงั
ลดลงเมื'อเทียบกับปี 2548 ประมาณ 1.53 ล้ านตัน และชะลอตัวมาอย่างต่อเนื'อง จนกระทัง' ปี 2552 ปริ มาณสินค้ าเริ' มมีทิศทาง
เป็ นไปในทางบวก ซึง' น่าจะสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจมหภาคทีเ' ริ'มปรับตัวดีขึ %น
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ความเคลือ' นไหว ในช่วงปี 2552 ปริ มาณสินค้ าผ่านท่าลดลงเป็ นอย่างมากในช่วง 2 เดือนแรกของปี โดยเฉพาะ ปริ มาณ
สินค้ านําเข้ า สาเหตุเนื'องจากปั ญหาเศรษฐกิจถดถอย แต่เริ' มดีขึ %นอีกในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และได้ ลดลงอีก 2 เดือน ในช่วง
ปลายไตรมาส 2 ปริ มาณสินค้ านําเข้ าเพิ'มขึ %นจนกระทัง' ปลายปี แต่สนิ ค้ าส่งออกยังไม่ดีขึ %น
หน่ วย: พันตัน
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ปริมาณเรื อสินค้ าทีHเข้ าท่ า
ความเคลือ' นไหวด้ านปริ มาณเรื อที'เข้ ามาขนถ่ายสินค้ า โดยทัว' ไปมีทิศทางการเคลือ' นไหวเช่นเดียวกับปริ มาณสินค้ า ทัง%
ในระยะสันและระยะยาว
%
อย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี กิจกรรมขนถ่ายสินค้ าทีท' า่ เรื อมีแนวโน้ มเพิม' ขึ %นอย่างต่อเนื'อง ทังปริ
% มาณสินค้ า
และจํานวนเรื อ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที'ดีขึ %นในช่วงปลายปี 2552 พิจารณาจากแนวโน้ มเศรษฐกิจที'ฟืน% ตัวในปี 2553 แนวโน้ มการ
เพิ'มขึ %นของปริ มาณสินค้ าและจํานวนเรื อน่าจะดําเนินต่อไป ซึง' ตังแต่
% ปี 2553 ทางบริ ษัทจะต้ องขับเคลือ' นขยายฐานลูกค้ าและตลาด
ภายนอกกลุม่ สหวิริยาให้ กว้ างขวางเพิม' ขึ %น โดยมุง่ ดําเนินการพัฒนาบริ การ สร้ างนวัตกรรม และความคิดริ เริ'มใหม่ๆ
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ในการปฏิบตั งิ านในฐานะท่าเรื อพาณิชย์ การปฏิบตั ิการท่าเรื อได้ ดําเนินอย่างเป็ นระบบในทุกขันตอนการทํ
%
างาน ทังก่
% อน
ขณะและหลังการปฏิบตั กิ ารขนถ่ายสินค้ า ก่อนเรื อกําหนดเรื อเข้ า-ออกจากท่า ทางแผนกบริการท่าจะวางแผนการใช้ โครงสร้ าง
พื %นฐานและสิง' อํานวยความสะดวก ซึง' จะได้ รับการตวจสอบล่วงหน้ า เพื'อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจากการทํางาน
โดยเฉพาะ ร่องนํ %า เรื อลากจูง ท่าเทียบเรื อ ปั น% จัน' โรงพักสินค้ า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ าต่างๆ และแผนเตรี ยมความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน รวมถึงการประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีต' า่ งๆของรัฐบาล โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าทีก' รมศุลกากร เจ้ าหน้ าที'ตรวจคนเข้ า
เมือง เจ้ าหน้ าสาธารณสุข และเจ้ าหน้ าจากกรมเจ้ าท่า ดังนันเมื
% 'อเข้ าเทียบท่า การปฏิบตั ิการต่างๆ โดยเฉพาะ การประชุมระหว่างท่า
กับเรื อเกีย' วกับการขนถ่ายสินค้ า มาตรการสิง' แวดล้ อม ความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยของเรื อและท่าสากล การขนถ่ายสินค้ า การขนย้ ายสินค้ าออกจากท่าเรื อ หรื อการเก็บสินค้ าในพื %นที'หรื อสถานที'เก็บ
สินค้ าในการควบคุมของเจ้ าหน้ าที'กรมศุลกากร เมือ' เสร็ จสิ %นการขนถ่ายสินค้ าขึ %นหรื อลงจากเรื อแล้ ว จึงนําเรื อเดินทางออกจากท่า
นอกจากการปฏิบตั งิ านขนถ่ายสินค้ าตามปรกติ ทางท่าเรื อประจวบยังได้ บริ การเรื อภายนอก เรื อราชการ โดยเฉพาะ เรื อรบของ
กองทัพเรื อ เรื อของกรมตํารวจ เรื อของกรมศุลกากร รวมทังบริ
% การจอดเฮลิคอปเตอร์ เพื'อสนับสนุนหน่วยราชการและการกู้ภยั หรื อ
ฝึ กร่วมกันตามโอกาสอันสมควร
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อนึง' ทางท่าเรื อพาณิชย์ประจวบได้ กําหนดแผนการฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิการฉุกเฉินอย่างสมํ'าเสมอ ทังการฝึ
%
กซ้ อมดับเพลิง และ
การฝึ กซ้ อมการปฏิบตั ิการขจัดคราบนํ %ามันในทะเล เพื'อให้ เกิดความพร้ อมและความชํานาญในการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน รวมถึงการฝึ ก
ร่วมระหว่างเรื อกับท่าตามแผนการฝึ กซ้ อมของเรื อตามมาตรฐานสากล

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

หน้ า 44

Annual Report 2009

ทังนี
% %การปฏิบตั งิ านทังหมดของท่
%
าเรื อ ทังการบริ
%
หารจัดการและปฏิบตั ิงาน เราได้ ปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
วิธีการทํางานและระบบบันทึกคุณภาพ ตามระบบบริ หารจัดการต่างๆ เพื'อสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิ'มแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทีเ' กี'ยวกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่สร้ างผลกระทบต่อส่วนหนึง' ส่วนใดรวมทังทรั
% พยากรธรรมชาติและสิง' แวดล้ อม โดยเฉพาะ ระบบ
บริ หารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม ISO 14001 : 2004 ระบบจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001: 2007 จาก LRQA รวมทังระบบบริ
%
หารการรักษาความปลอดภัยสากลสําหรับท่าเรื อและเรื อ ISPS ขององค์กรทาง
ทะเลระหว่างประเทศ ในทางปฏิบตั ิ ทางท่าเรื อได้ บริ หารจัดการและปฏิบตั ิงาน เพื'อให้ เกิดผลการดําเนินงานทีม' คี ณ
ุ ภาพ ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย รวมทังทรั
% พยากรและสิง' แวดล้ อม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สนิ และสวัสดิภาพของผู้บริ หาร
พนักงาน และผู้มีสว่ นเกี'ยวข้ อง การสงวน อนุรักษ์ และป้องกันสิง' แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทังนี
% % ทางท่าเรื อได้ มกี ารประเมิน
ความเสีย' ง การป้องกันเหตุการณ์ที'ไม่พงึ ประสงค์ จัดให้ มีการฝึ กซ้ อมและฝึ กอบรมเกี'ยวกับเหตุการณ์ตา่ งๆ โดยการฝึ กการดับเพลิง
และการปฏิบตั ิการขจัดคราบนํ %ามัน โดยมีการปฏิบตั ิทงภายใน
ั%
ร่วมกับชุมชน ประชาชน และการปกครองส่วนท้ องถิ'น รวมถึงการ
สนับสนุนการปฏิบตั ิการฉุกเฉิบดับเพลิงเพือ' ช่วยเหลือภายนอกเขตท่าเรื อด้ วย นอกจากนี %ทางบริ ษัทยังได้ มีสว่ นร่วมและสนับสนุน
ทางด้ านการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริ มด้ านวัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาท้ องถิ'นตามโอกาสที'เหมาะสมอีกด้ วย
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ผลการดําเนินงาน
เพื'อให้ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด เพื'อให้ ทา่ เรื อพาณิชย์ประจวบพัฒนาอย่างต่อเนื'อง ทาง ได้ ประเมินและวิเคราะห์ผล
การดําเนินขององค์กรของปี 2552 โดยศึกษาจากฐานข้ อมูลภายในองค์กร ทังนี
% % โดยได้ กําหนดตัวชี %วัด (Key Performance
Indicators) รวม 6 ตัว โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่ กลุม่ ผลการดําเนินการด้ านปฏิบตั ิการท่าเรื อ (Port Operating Performance)
กลุม่ ด้ านคุณภาพ และกลุม่ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง' แวดล้ อมตามตาราง
กลุ่มตัวชีวk ัด
(Group)

ตัวชีวk ัด
(Key Performance
Indicator))

สูตรคํานวณ
(Formula)

ค่ า
(Value)

กลุ่มปฏิบัติการท่ าเรือ
(Port Operating
Performance)

Berth occupancy rate

Time of vessel at berth/Total berth hours
available

กลุ่มคุณภาพ
(Quality)

Customer Compliants

Total Customer Complaints in a year

0

Personal Incident (Fatalty,
Injury, Health Harzards)

Total Personal Incidents Per year

0

Fire/ Explosion Incident

Total Fire/ Explosion Incidents Per year

0

Collisions (Ship vs. Berth)

Total Collison Incidents Per Year

0

Oil Spill Incident

Total Oil Spill Incidents Per year

0

กลุ่มอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และ
สิHงแวดล้ อม
(Safety, Ocuupational
Health) & Environment

82 %
(See Separate
Gphaph)

ในปี 2552 ท่าเรื อประจวบมี Berth Occupancy rate เฉลีย' ทังปี
% ร้ อยละ 82 ด้ านบริ หารคุณภาพไม่มกี รณีลกู ค้ าร้ องทุกข์
และด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง' แวดล้ อม ไม่มอี บุ ตั ิเหตุ ทังต่
% อบุคลากร ท่า และเรื อตลอดปี
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สําหรับ Berth Occupancy rate โดยรวมสูงสุดร้ อยละ 91 ในเดือนสิงหาคม และตํา' สุดร้ อยละ 82 ในเดือนธันวาคม
โดยทัว' ไป Berth Occupancy rate อยูใ่ นระดับสูงประมาณไตรมาสที' 2 และ 3
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บททีH 9
การบริหารผลกระทบ
นอกจากระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ที'เราได้ ออกแบบและพัฒนาขึ %นเป็ นนโยบาย ทิศทางและ
แนวการปฏิบตั ิ เพื'อการส่งมอบคุณภาพแก่ลกู ค้ า ซึง' เป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทางธุรกิจที'ใกล้ ชิดที'สดุ โดยมุง่ ให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที'ตรง
ตามความต้ องการ เหนือความคาดหวัง และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแล้ ว เพื'อให้ ผลการดําเนินธุรกิจ ทังในเชิ
% งปริ มาณ มีคณ
ุ ภาพ
รวมทังความเชื
%
'อถือ อันแสดงถึงการดําเนินธุรกิจที'มีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และมี
ภาวะความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ให้ ความสําคัญกับมิติอื'นๆ โดยเฉพาะ ด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และทรัพยากรธรรมชาติและสิง' แวดล้ อม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวติ คุณภาพชีวิตของคนในพื %นที' การ
ป้องกันและลดความความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์ สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต ทรัพย์สนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง' แวดล้ อม รวมถึงการ
สงวน อนุรักษ์ และป้องกัน บริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารจัดการด้ านต่างๆ โดยเฉพาะ ระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม
ISO 14001 : 2004 ระบบจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ซึง' ปั จจุบนั ได้ รับการรับรองจาก LRQA แล้ ว
รวมทัง% ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS ตามข้ อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึง'
ได้ การรับรองจากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคม
โครงการท่าเรื อประจวบ เป็ นท่านํ %าลึกที'ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเลพาณิชย์และเรื อบรรทุกสินค้ าทัว' ไป ได้
จัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง' แวดล้ อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติสงิ' แวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง' ได้ มีการวิเคราะห์
ประเมินผลภาวะแวดล้ อมและผลกระทบในพื %นที'โครงการ การตรวจติดตาม (Monitoring) ในเชิงปริ มาณและคุณภาพสิง' แวดล้ อม
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง% และส่งรายงานการตรวจติดตาม พร้ อมมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่างๆ รวมทังการตรวจติ
%
ดตามโดย
หน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ศูนย์ศกึ ษาวิจยั ทางทะเลและชายฝั' ง จังหวัดชุมพร กิจกรรมการตรวจติดตามที'ดาํ เนินอยูเ่ ป็ นประจํา
โดยทัว' ไป ได้ แก่ การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ %าจํานวน 8 สถานี ในพื %นที'ทา่ เทียบเรื อ พื %นที'ทะเลด้ านนอกท่าเทียบเรื อ พื %นที'ด้านเหนือ
และใต้ ของท่าเรื อ และอ่าวด้ านหลังเขาแม่รําพึง การเก็บตัวอย่างแพล็งค์ตอนจํานวน 2 สถานีบริ เวณพื %นที'ด้านเหนือและใต้ ของท่าเรื อ
และจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศและคุณภาพนํ %าทิ %งอย่างละสถานีบริ เวณพื %นที'ทา่ เทียบเรื อ
นอกจากนี % เพื'อการบริ หารจัดการด้ านสิง' แวดล้ อมมีประสิทธิภาพมากขึ %น ทางบริ ษัทได้ ขอการรับรอง ระบบบริ หาร
สิง' แวดล้ อม ISO 14001 : 2004 ขึ %นมาบริ หารอย่างเป็ นระบบ โดยระบบมีองค์ประกอบที'สาํ คัญ ได้ แก่ นโยบายสิง' แวดล้ อม (Policy)
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริ หาร รวมทังบั
% นทึกคุณภาพ ตลอด
กระบวนการบริ หารธุรกิจขององค์กร ทังกระบวนการวางแผน
%
การบริ หาร การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบและประเมิน ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระบบคุณภาพและสิง' แวดล้ อม ทังได้
% จดั ทรัพยากรอย่างเหมาะสม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความเป็ นผู้นํา ความ
มุง่ มัน' และความรับรับผิดชอบเกี'ยวกับด้ านสิง' แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ สะท้ อนอย่างชัดเจนในนโยบาย “สิง' แวดล้ อม”
ขององค์กร ที'กําหนดโดยผู้บริ หารสูงสุดในการดําเนินธุรกิจทีเ' ป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อม สําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของ
บริ ษัทในทุกระดับ เพื'อให้ มนั' ใจว่าธุรกิจของบริ ษัทจะไม่สร้ างผลกระทบต่อทรัพยากรและสิง' แวดล้ อมทางธรรมชาติ
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ส่วนระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ป้องกันอุบตั ิเหตุ หรื ออันตรายทางด้ านอาชี
วนามัยและความปลอดภัยต่อผู้บริ หารและพนักงาน รวมทังผู
% ้ มสี ว่ นเกี'ยวข้ อง มีโครงสร้ างและกระบวนการเช่นเดียวกับระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008และระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม ISO 14001: 2004 สําหรับระบบการรักษาความปลอดภัย
ของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS มีจดุ มุง่ หมายเพื'อป้องกัน รักษาความปลอดภัย และลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆต่อท่าเรื อและ
เรื อ ทังสองฝ่
%
ายต้ องบริ หารจัดการร่วมกัน พร้ อมทังกํ
% าหนดมาตรการต่างๆ ตามขันของ
%
“ภัยคุกคาม” ที'กําหนดโดยกรมเจ้ าท่า
กระทรวงคมนาคม
ในปี 2552 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดสามารถดําเนินการโดยไม่มีอบุ ตั ิเหตุด้านการปฏิบตั กิ ารท่าเรื อตลอดปี โดยไม่มี
อุบตั ิเหตุที'สร้ างผลอันไม่พงึ ประสงค์ โดยเฉพาะ เหตุการณ์เพลิงไหม้ ระเบิด เหตุการนํ %ามันหกลงทะเล เรื อชนท่า รวมทังการเสี
%
ยชีวติ
และบาดเจ็บของผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ พนักงาน รวมทังผู
% ้ มีสว่ นเกี'ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนันการรั
%
กษาสถิติดงั กล่าว
จึงเป็ นสิง' ที'ท้าทายสําหรับผู้บริ หารและบุคลากรในบริษัทในปี ต่อไป นอกจากนี % ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีแผนทีจ' ะ
ศึกษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security management systems) ISO
28000:2007 เพื'อประยุกต์ใช้ กบั การดําเนินการของบริษัท ในการพัฒนาที'ไม่หยุดยัง%
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กิจกรรมด้ านสังคม สาธารณะ และอืHนๆ
สําหรับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ใหญ่ที'สดุ
ซึง' เป็ นปั จจัยภายนอกที'สาํ คัญและมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างกว้ างขวางในทุกโอกาส ได้ แก่ ประชาชน ท้ องถิ'น สังคม ทังระดั
% บท้ องถิ'นและส่วนกลาง รวมทังสภาวะแวดล้
%
อม ดังนันทางบริ
%
ษัท
ได้ เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี %เป็ นอย่างมาก โดยมีจดุ ยืนอย่างชัดเจนในการแก้ ปัญหา พัฒนาและการ
ป้องกัน ประชาชน ท้ องถิ'น สังคม และสิง' แวดล้ อม ทังในเชิ
% งองค์บคุ คล องค์วตั ถุ และสิง' ที'เป็ นนามธรรม เพื'อคุณภาพชีวิต วิถีชีวติ
มนุษย์ สัมพันธภาพการอยูร่ ่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี สมดุล และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง' ยืน โดยบริ ษัทได้ มงุ่ มัน'
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ตามวิถีธุรกิจทีด' ําเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชองต่อสังคม ยุตธิ รรม โปร่งใส ด้ วยความเป็ น
พลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็ นมิตรกับสิง' แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพื'อให้ บรรลุเป้าหมายเกี'ยวกับคุณภาพชีวติ วิถีชีวิตมนุษย์ การอยูร่ ่วมกัน ความสัมพันธ์อนั ดี รวมทังการพั
%
ฒนาที'ยงั' ยืน
สมดุล และการพัฒนาที'ยงั' ยืน ในแง่การป้องกันและแก้ ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
โดยเฉพาะ ระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบบริ หารสิง' แวดล้ อม ISO 14001: 2004 ระบบจัดการอาชีวนา
มัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรือสากล ISPS รวมทัง% มีแผนที'จะ
ศึกษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security management systems) ISO
28000:2007 มาประยุกต์ใช้ ด้วย
การพัฒนาสังคม บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ดาํ เนินมาอย่างต่อเนื'อง เพื'อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้ านต่างๆอย่าง
สมดุล โดยดําเนินกิจกรรมด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ การให้ ทนุ การศึกษา สร้ างโรงเรี ยน การสร้ างงาน ที'พกั ผ่อนหย่อนใจ ศูนย์การศึกษา
ตลอดชีวติ การสร้ างถาวรวัตถุด้านศสานา สถานที'ปฏิบตั ิธรรม
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การพัฒนาสภาวะแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้ แก่ โครงการ
ปลูกป่ า ปลูกป่ าชายเลน การทําความสะอาดทะเล การปล่อยเต่าทะเล การอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรทางทะเล แหล่งปะการัง การ
พัฒนาแหล่งนํ %า

สําหรับการพัฒนาด้ านอื'นๆ บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริ มด้ านภูมปิ ั ญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื'อ รวมทังศิ
% ลปะในท้ องถิ'น ทังนี
% %กิจกรรมด้ านต่างๆข้ างต้ นจะช่วยสร้ างสร้ าง รักษาและส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี
ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยูร่ ่วมกันอย่างเอื %ออารีย์ ซึง' เป็ นทัศนคติ นํ %าใจและและลักษณะนิสยั ที'ดีของคนไทย ทังนี
% %
เพื'อการดําเนินกิจกรรมเกี'ยวกับประชาชน ท้ องถิ'น และสังคมประสบความสําเร็ จ ทางบริ ษัทได้ เริ' มดําเนินการจากภายในสูภ่ ายนอก
โดยเฉพาะ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในฐานะ “ทรัพยากรทุนมนุษย์” (Human Capital) สร้ างทีมงานเพื'อการ
ทํางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติที'ดใี นการทํางาน สร้ างนวัตกรรมและความคิดริ เริ' ม โดยการ
บริ หารอย่างมืออาชีพ สร้ างสรรค์ภาวะแวดล้ อมในการทํางานที'ดี รวมทังการพั
%
ฒนาคนอย่างเต็มความสามารถ
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นอกจากนี % ทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จดั หน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื'อ
สร้ างความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิ'น และสังคมในพื %นที' ทังยั
% งมีการสือ' สารและประชาสัมพันธ์ ทังภายในและนอก
%
องค์กร ในรูปแบบต่างๆอย่างสมํา' เสมอ รวมทังสื
% อ' อินเทอร์ เน็ต
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บททีH 11
โครงการพัฒนาธุรกิจและสิHงทีHท้าทายในปี 2553
เนื'องจากในปี 2552 ที'ผา่ นมาภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงทัว' โลก โดยเฉพาะ เศรษฐกิจในประเทศไทย ซึง' ติดลบถึง
ร้ อยละ 3.5 ได้ สง่ ผลกระทบอย่างมากในระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทังเศรษฐกิ
%
จภาคเป็ นจริ งและภาคการเงิน รวมถึงผลกระทบ
ทางอ้ อมต่อภาคสังคมและการเมือง ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทังภาคสิ
%
นค้ าและบริ การ บางส่วนเพิ'งเริ' มฟื น% ตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจสําหรับบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดก็อยูใ่ นภาวะเช่นเดียวกัน ทําให้ ต้องปรับยุทธศาสตร์ ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยปรับ
ยุทธศาสตร์ ให้ เป็ นการขยายตัวแบบอนุรักษ์ (Passive Growth Strategy) กิจกรรมท่าเรื อที'ลดลงส่งผลให้ บริ ษัทมียอดขาย กําไรสุทธิ
ลดลง รวมทังต้
% นทุนการดําเนินงาน ลดลง กิจกรรมหรื อโครงการตามแผนธุรกิจประจําปี 2552 ส่วนหนึง' สามารถดําเนินการได้ แต่มี
บางส่วนที'ดาํ เนินการไม่ได้ ด้วยเหตุผลของภาวะเศรษฐกิจ
ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ การมือง ภาวะแวดล้ อมโลก รวมทังความ
%
เสีย' งต่างๆ ที'อาจไม่สามารถบริหารจัดการได้ โดยการบริ หารจัดการแบบเดิมๆ โดยเฉพาะ กระบวนทัศน์ในการบริ หารใหม่ การปรับ
องค์กร โดยเฉพาะ การเปลีย' นแปลงเชิงโครงสร้ าง คน เทคโนโลยี รวมทังวั
% ฒนธรรมองค์กรที'เอื %อต่อการอยูร่ อดและเติบโตทางธุรกิจ
ทังนี
% %รวมถึง การพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ๆ

โครงการพัฒนาธุรกิจ
ในปี 2553 บริ ษัทจะเริ' มพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื'อการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจฟื น% ตัวแม้ จะเปราะบางก็ตาม โครงการ
ธุรกิจใหม่ๆที'ทางบริ ษัทเห็นว่าเป็ นโอกาสทางธุรกิจที'จะเริ' มดําเนินการลงทุนใหม่ๆ เช่น โครงการซ่อมบํารุงภายในลําเรื อ โครงการ
พัฒนาศูนย์โลจิสติกส์สนับสนุนแท่นขุดเจาะในทะเล รวมทังโครงการพั
%
ฒนาธุรกิจขนถ่ายสินค้ าคอนเทนเนอร์ แนวทางดําเนินงาน
เนื'องจากภาวะเศรษฐกิจยังถือว่ามีความเสีย' ง ดังนันการดํ
%
าเนินการลงทุนในโครงการเป็ นต้ องดําเนินการให้ เป็ นระบบรอบคอบมาก
ขึ %น โดยเฉพาะการศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการและการบริ หารโครงการลงทุน

สิHงทีHท้าทาย
ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะแวดล้ อมโลก รวมทังความ
%
เสีย' งต่างๆ ที'อาจไม่สามารถบริการจัดการได้ โดยการบริ หารจัดการเดิม โดยเฉพาะ กระบวนทัศน์ในการบริ หารใหม่ การปรับองค์กร
โดยเฉพาะ การเปลีย' นแปลงเชิงโครงสร้ าง คน เทคโนโลยี รวมทังวั
% ฒนธรรมองค์กรที'เอื %อต่อการอยูร่ อดและเติบโตทางธุรกิจ ทังนี
% %
รวมถึง การพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ๆ อาทิ โครงการซ่อมบํารุงภายในลําเรื อ โครงการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์สนับสนุนแท่นขุดเจาะ
ในทะเล และการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security
management systems) ISO 28000:2007 มาประยุกต์ในองค์กร เพื'อเพิ'มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั และอนาคต
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ที'ตงสํ
ั % านักงานใหญ่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน% 6 ถนนสุรศักดิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที'ตงสํ
ั % านักงานท่าเรือพาณิชย์ประจวบ 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
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