รายงานประจําปี 2553
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด

PRACHUAP PORT

Annual Report 2010

วิสัยทัศน์
(Vision)
มุง่ มัน สูก่ ารเป็ นท่าเรื อพาณิชย์เต็มรูปแบบทีมีมาตรฐานในการให้ บริ การระดับสากล
เทียบเท่าท่าเรื อชันนํ
$ าของประเทศ

พันธกิจ
(Mission)
พัฒนาท่าเทียบเรื อ และรูปแบบการให้ บริ การท่าเทียบเรื อ โดยมีสงิ อํานวยความสะดวกทีทนั สมัย
และเป็ นมาตรฐานสากล สร้ างความหลากหลายของธุรกิจทีเกียวเนือง เพือเพิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน บริ หารจัดการองค์กร ด้ วยระบบมาตรฐาน เพือเพิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
พัฒนาให้ เป็ นองค์กรแห่งความรู้ (Learning Organization) และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ภายใน
องค์กรทุกรูปแบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลทางธุรกิจ
(Business Intelligence) เพือเพิมศักยภาพในการบริ หารจัดการ ดําเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชนข้ างเคียง สิง แวดล้ อม และความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ
(Quality Policy)
เป็ นท่าเรื อพาณิชย์ทีมกี ารให้ บริ การทีดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
เพือความพึงพอใจของลูกค้ า รวมทังมี
$ ระบบทีเป็ นมาตรฐานสากลควบคุมประสิทธิภาพการทํางาน
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มารู้ จักท่ าเรื อประจวบกัน....
ธุรกิจและความเป็ นมา
บริการและสิ2งอํานวยความสะดวก
อุตสาหกรมท่ าเรื อและการแข่ งขัน
ผลประกอบการ
กิจกรรมด้ านสังคม สาธารณะ และอื2นๆ
โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารจัดการ
เป้าหมายและแผนุรกิจในปี 2554
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ธุ รกิจและความเป็ นมา
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด (บริ ษัท) ก่อตังเมื
$ อวันที 4 ตุลาคม 2535 ด้ วยทุนจดทะเบียน 400 ล้ านบาท โดยดําเนินธุรกิจ
ท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศบนเนื $อทีประมาณ 600 ไร่ (หรื อ 960,000 ตารางเมตร) ตังอยู
$ ใ่ นเขตอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สํานักงานใหญ่ ตังอยู
$ ท่ ีอาคารประภาวิทย์ ชัน$ 6 ถนนสุรศักดิ@ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร บริ ษัทให้ บริ การท่าเรื อ
พาณิชย์ครบวงจร ทังการขนถ่
$
าย รับฝาก และส่งมอบสินค้ า คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขต
ทําเนียบท่าเรื อ และพื $นทีกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว ไป ซึง อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร บริ ษัทเริ มดําเนินธุรกิจอย่างเป็ น
ทางการในปี 2537 โดยได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ด้ านกิจการขนถ่ายสินค้ า
สําหรับเรื อเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริ การพื $นฐาน
ท่าเรื อของบริษัทมีความลึก 15 เมตร จากระดับนํ $าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้ า
ถึง 15 ล้ านตันต่อปี ประกอบด้ วย ท่าเรื อจํานวน 4 ท่าหลัก A, B, C และ D สามารถรับเรื อตังแต่
$ ขนาด 2,200 เดดเวทตัน ถึง 100,000
เดทเวทตัน โดยเฉพาะ ท่าเรื อ A สามารถรับเรื อขนาดไม่เกิน 100,000 เดทเวทตัน ได้ พร้ อมกันถึง 2 ลํา นอกจากนี $ท่าเรื อยังมีโครงสร้ าง
พื $นฐานเขือนกันคลืน (Break water) ซึง ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติเป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อม สร้ างขึ $นจาก
วัสดุคอนกรีตสําเร็จรูป สันเขือนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ $าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
$ $น 1.4 กิโลเมตร ทําให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตลอดปี
บริ ษัทมีปรัชญาและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพือส่งมอบบริ การทีม ีคณ
ุ ภาพ ความเชือถือ และความเป็ นเลิศ สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้ องการ และสร้ างความพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า โดยดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholders) ทุกกลุม่ ทัง$ ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร พนักงานในบริ ษัท พันธมิตรทางธุรกิจ
Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม (ทังระดั
$ บประเทศและท้ องถิน) ประชาชนในท้ องถิน และสาธารณชนทัว ไป ให้ พฒ
ั นาไปพร้ อมกันอย่างยัง ยืน
ท่าเรื อประจวบเป็ น Gateway สําคัญของกลุม่ สหวิริยา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึง เป็ นผู้ผลิตเหล็กของ
ประเทศทีนําการบริ หารงานแบบโลจิสติกส์ซพั พลายเชน หรื อ “ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกิจกรรมทางธุรกิจอย่างครบวงจร ซึง ในภาพรวมของ
“ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา ท่าเรื อประจวบเป็ นโครงสร้ างพื $นฐานหลักในการนําเข้ าวัตถุดิบและส่งออกสินค้ าสําเร็ จรูป กิจกรรม
ทางธุรกิจต่างๆในห่วงโซ่อปุ ทานดําเนินการอย่างครบวงจร ทังการจั
$
ดหาวัตถุดิบ การผลิต พาณิชยกรรม รวมทังการขนส่
$
งหรื อกระจาย
สินค้ า เพือ ส่งมอบสินค้ าเหล็กทีม ีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า ในขันตอนการนํ
$
าเข้ าวัตถุดิบ ทางกลุม่
สหวิริยาได้ นําเข้ าวัตถุดิบเหล็ก
โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน (Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จากแหล่งวัตถุดิบทัว โลก ทังทวี
$ ปยุโรป อเมริ กา เอเชีย และออสเตรเลีย
กลุม่ สหวิริยานําเข้ าวัตถุดิบโดยเรือสินค้ าเทกองขนาดระหว่าง 40,000 – 90,000 เดทเวทตัน ซึง เป็ นเรื อชันแฮนดี
$
$แม็กซ์ (HANDYMAX)
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 Port) สําคัญๆ โดยเฉพาะ
NOVOROSSYIST, NAKHODKA, VLADIVOSTOK ในรัสเซีย SANTOS, PRAIA MOL ในบราซิล PORT KLEMPLA ในออสเตรเลีย
QUEBEC ในแคนาดา หรื อ IJMUIDEN ในเนเธอร์ แลนด์ และนํามาขึ $นท่าเรื อปลายทาง (Discharge Port) ณ ท่าเรื อประจวบ อําเภอ
บางสะพาน
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ท่าเรื อประจวบตังอยู
$ ่ ตอนปลายของคาบสมุทรมาลายู บริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึงเป็ นเขตนํ $าลึกตามธรรมชาติ ทําให้
ไม่มีการตกตะกอนสะสม มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นทีราบชายฝั งทะเล มีปราการธรรมชาติบนชายฝั งกําบังคลืนลม โดยเฉพาะในเขตที
เป็ นทีตงของท่
ั$
าเรื อ ทีเป็ นดินแดนลึกเข้ าไปในแผ่นดินใหญ่และมีพื $นทีหลังท่า กว้ างขวางเหมาะสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ที
สามารถเชือมโยงกับเครื อข่ายคมนาคมขนส่งของประเทศ และภูมิภาคได้ โดยสะดวก ทังนี
$ $ ประเทศไทยยังเป็ นศูนย์กลางในการรวมกลุม่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียทังในระดั
$
บอนุภมู ิภาค พหุอนุภมู ิภาค และภูมิภาคอีกด้ วย
สําหรับกระบวนการผลิตเหล็กของเครื อสหวิริยาทีบางสะพาน เริมต้ นจากการนําวัตถุดิบนําเข้ าทีผ า่ นท่าเรื อประจวบและจะถูก
ขนส่งไปสูก่ ระบวนการผลิต โดยผ่านกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้ อนชนิดม้ วน ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน รวมทังกระบวนการแปร
$
รูปอืนๆ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทีเป็ นฐานการผลิตทีสาํ คัญทีสดุ ของระบบ
“ห่วงโซ่อปุ ทาน” ของกลุม่ สหวิริยา ผลผลิตหลักของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อน เหล็กแผ่นรี ดเย็น เหล็ก
แผ่นเคลือบ และเหล็กเส้ นข้ ออ้ อย
ในขันตอนการตลาด
$
กลุม่ สหวิริยาจําหน่ายและส่งมอบสินค้ า โดยเฉพาะ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิด
ม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ $ามัน รวมทัง$ เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วนไปยังตลาด ทังในและต่
$
างประเทศ เพือใช้ เป็ นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ $นส่วน เครื องใช้ ไฟฟ้ า ถังแก๊ ซ ท่อเหล็ก และก่อสร้ าง การส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
ขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุกผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินของประเทศ และ / หรื อทางเรื อไปยังท่าเรื อในฐานการผลิตอืนในเครื อข่าย
แล้ วจึงส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป โดยทางรถบรรทุก หรื อทางเรื อ ส่วนตลาดต่างประเทศ ลูกค้ าของกลุม่
สหวิริยาส่วนใหญ่ ได้ แก่ กลุม่
ประเทศในทวีปเอเชีย ทังภู
$ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง รวมทัง$ ประเทศในทวีปยุโรป
ในกลุม่ สหวิริยาฐานการผลิตจะติดหรื ออยูใ่ กล้ แหล่งนํ $าไม่วา่ จะเป็ นแม่นํ $า หรื อ ทะเล ทําให้ การขนส่งวัตถุดิบและกระจายสินค้ าของ
กลุม่ สหวิริยามีความยืดหยุน่ รวดเร็ วและประหยัด ทําให้ มีต้นทุนการขนส่งตํา



Phrapradaeng Steel Complex
Phrapadaeng Shape Steel Co., Ltd. (PSS)



B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)

Bangkok (Head Quarter)
Sahaviriya Panich International Co., Ltd. (SVPI)

SV Nittan Co., Ltd. (SVNT)

Thai Steel Sales Co., Ltd. (TSS)



Bang Saphan Steel Complex
Sahaviriya Steel Industries PLC (SSI)
Thai Cold Rolled Steel Sheet PLC (TCR)
Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd. (TCS)
Bangsaphan Bar Mill PLC (BSBM)
Prachuap Port Co., Ltd. (PPC)
West Coast Engineering Co., Ltd. (WCE)






Bang Pakong Steel Complex
Sahaviriya Plate Mill Co., Ltd. (SPM)
BP Wire Rod Co., Ltd. (BPW)
Bangpakong Port Co., Ltd (BPP)
B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)
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ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด สํานักงานกรุงเทพฯ ตังอยู
$ ท่ ี เลขที 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน$ 6 ถนนสุรศักดิ@ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสํานักงานบางสะพาน ตังอยู
$ เ่ ลขที 62 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
77140
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจเกียวกับกิจการเดินเรื อทีใช้ กําลังสูงและกิจการขนถ่ายสินค้ าสําหรับเดินเรื อทะเล
เป็ นบริ ษัทในเครื อกลุม่ สหวิริยา ซึง ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
สําหรับการจัดตังบริ
$ ษัท บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยเป็ นบริ ษัทร่วมทุนของบริ ษัท สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 51 บริ ษัท สหวิริยาทรานสปอร์ ตโฮลดิ $งส์ จํากัด ร้ อยละ 43.75%
และผู้ถือหุ้นอืนๆร้ อยละ 5.25
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนสําหรับการลงทุนกิจการท่าเรื อพาณิชย์ โดยท่าเทียบเรื อ A, B ได้ รับ
การอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมือ 17 มกราคม 2537 (บัตรส่งเสริ มเลขที 8002/2537) ท่าเทียบเรื อ C,D ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุน
เมือ 10 มิถนุ ายน 2547 (บัตรส่งเสริ มเลขที 1464(2)/2547) เรื อลากจูง “ประจวบ 3, 4” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมือ 31
กรกฎาคม 2545 (บัตรส่งเสริ มเลขที 1484(2)/2545) และเรือลากจูง “ประจวบ 5” ได้ รับการอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเมือ 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 อประจวบทีอาํ เภอบางสะพาน 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

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
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• เริ2มการก่ อสร้ างในปี 2535 และเปิ ดอย่ างเป็ นทางการปี 2537

OHSAS18001
ISO14001
ISPS Code
ISO9001
ท่ าเรื อส่ วนขยาย
เปิ ดดําเนินการ
เริ2มก่ อสร้ าง

2535

2537

2546

2547 2548 2549 2550 2554

พ.ศ.

มัน ใจว่าจะสามารถให้ บริ การทีสามารถสนองตอบความต้ องการ สร้ างความพึงพอใจและเหนือความคาดหมายของลูกค้ า ทาง
บริ ษัทได้ นําระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาพัฒนาเป็ นระบบบริ หารคุณภาพทัว ทังองค์
$ กร โดยได้ รับใบรับรองระบบ
คุณภาพจาก LRQA ในปี 2548 ซึง ส่งผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและรายได้ เพิม สูงขึ $น นอกจากนี $ ทางบริ ษัท
ยังได้ นําระบบบริ หารอืนๆ ทีสาํ คัญมาใช้ ในในการบริ หารงาน โดยเฉพาะ ระบบบริ หารสิง แวดล้ อม ISO 14000 : 2004 และระบบจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 เพือให้ การดําเนินธุรกิจสามารถพัฒนาไปได้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียในภาคส่วนอืนๆ
โดยเฉพาะ ผู้บริ หาร พนักงานในบริ ษัท พันธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ ข่ง สังคม ทังระดั
$ บประเทศและท้ องถิน ประชาชนในท้ องถิน
และสาธารณชน บริ ษัทได้ รับการรับรองจาก LRQA ในปี 2550 รวมถึงในปี 2551 บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อ
และท่าเรื อสากล ISPS ซึง เป็ นมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และได้ รับ
การรับรองจากกรมเจ้ าท่า กระทรวงคมนาคมด้ วย
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บริ การ และ สิ2งอํานวยความสะดวก

ท่ า เรื อ ประจวบตัง$ อยู่ บ นริ ม ฝั ง ทะเลด้ านตะวัน ตกของอ่ า วไทย ในเขตตํ า บลแม่ รํ า พึ ง อํ า เภอบางสะพาน จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขตท่าเรื อตังอยู
$ ่ในพื $นทีประมาณ 600 ไร่ โดยตังอยู
$ ่ห่างจากกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยา อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื $นทีเขตท่าเรื อทิศเหนือติดต่อกับบริ เวณอ่าวบ่อทองหลาง ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย
บริ เ วณอ่า วเที ย น ทิ ศ ตะวัน ตกติ ด กับ บ้ า นกลางทุ่ง และทิ ศ ใต้ ติ ด กับ บริ เ วณเขาแม่รํ า พึง ท่า เรื อ พาณิ ช ย์ ป ระจวบอยู่ห่า งจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร ซึง เชือมโยงโดยถนนท้ องถินกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 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 อประจวบมีขดี ความสามารถในการขนถ่ายสินค้ าถึงปี ละ 15 ล้ านตัน รวมทังเขื
$ อนกันคลืน (Break
water) เพือกําบังคลืน ลมทําให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี ได้ รับการออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทาง
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ธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อม โดยสร้ างขึ $นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็จรูป (ACCROPODE) สันเขือนสูง 6.5 เมตรจาก
ระดับนํ $าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
$ $น 1.4 กิโลเมตร
ส่วนการใช้ พื $นทีหลังท่าเรื อ ซึง มีพื $นทีรวมกันประมาณ 600,000 ตารางเมตร ใช้ เป็ นทีตงของสํ
ั$
านักงาน และพื $นทีวางกองสินค้ า
ประกอบด้ วย คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรือ (Transit Shed) โรงพักสินค้ าภายใน
เขตทําเนียบท่าเรื อ พื $นทีกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว ไป (Open Storage Yard) และพื $นทีเอนกประสงค์ (Marchelling Yard)
คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) สินค้ าทีนําเข้ าไปฝากเก็บจะได้ รับสิทธิประโยชน์โดยฝากเก็บได้ นานถึง 2 ปี ซึง
สินค้ าทีฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาทีฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสินค้ าออก โดยชําระอากรขาเข้ าตามจํานวน
ทีนําออก

โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ผู้ใช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้ าทีท่าเรื อ
และสามารถคงสินค้ าทีนําเข้ ารอพักไว้ เพือการตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน โดยมีพื $นทีกลางแจ้ ง
สําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตร
พื $นทีกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว ไป (Open Storage Yard) อยูน่ อกเขตทําเนียบท่าเรื อพื $นทีรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื $นทีสาํ หรับ
สินค้ าทัว ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนีย งั มีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้ ให้ บริ การ
นอกจากนี $ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั พื $นทีเอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื $นทีประมาณ 400 ไร่ หรื อ 640,000 ตารางเมตร เพือกิจกรรมที
เกียวข้ องกับกิจการท่าเรื อ
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การบริหารด้ านโลจิสติกส์ ภายในเขตท่ าเรือ
การบริ ห ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องท่า เรื อ ประจวบส่ว นใหญ่ เ ป็ นการบริ ห ารเชื อ มโยงกับ ระบบห่ว งโซ่อุป ทานเหล็ก ของกลุ่ม
สหวิริยา เริ มจากเมือเรื อสินค้ าเข้ าเทียบท่าเรื อ วัตถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของกลุม่ สหวิริยา โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน (Slab) และ
เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ทีนําเข้ าจากแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศจะถูกขนถ่ายลงจากเรื อ ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งโดยรถยนต์บรรทุกไปยัง
กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน เพือผ่านกระบวนการผลิตโดยตรง โดยเฉพาะ กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรี ดร้ อนและกระบวนการ
ผลิตเหล็กแผ่นรี ดเย็น รวมทังกระบวนการอื
$
นๆ ซึง เป็ นฐานการผลิตทีใหญ่ทีสดุ ของกลุม่ สหวิริยา วัตถุดิบทีขนถ่ายลงจากเรื อส่วนทีเหลือ
จะถูกเก็บไว้ ในคลังสินค้ าทัณฑ์บนของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบจนกว่าจะนําไปเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตต่อไป ผลิตภัณฑ์สําคัญทีได้ จาก
กระบวนการผลิตของโรงานในกลุ่มสหวิริยา ได้ แก่ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน เหล็กแผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วนประเภทปรับผิวและเคลือบ
นํา$ มัน (CleanStrip) รวมทัง$ เหล็ก แผ่นรี ดเย็ นชนิด ม้ ว น การกระจายสินค้ า ของกลุ่มสหวิริ ยาไปสู่ตลาด ทัง$ ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ ขนส่งโดยวิธีทีแตกต่างกัน สินค้ าส่วนใหญ่จะขนส่งจากโรงงานผลิตในกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน โดยการขนส่งทาง
รถบรรทุกโดยผ่านเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินไปสู่กลุ่มลูกค้ าอุตสาหกรรมในประเทศ ได้ แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิน$ ส่วน
อุตสาหกรรมเครื องใช้ ไฟฟ้ า อุตสาหกรรมผลิตถังแก๊ ซ อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก อุตสาหกรรมก่อสร้ าง รวมทัง$ ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ในอุตสาหกรรมต่อเนือง เช่นอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรี ดเย็น อีกส่วนหนึง จะส่งทางเรื อลําเลียงไปยังโรงงานผลิตทีอําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, โรงงานทีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และส่งตรงไปยังลูกค้ าในเขตพื $นทีอตุ สาหกรรมชายฝั งทะเลตะวันออก
ผ่านท่าเรื อมาบตาพุด การขนถ่ายสินค้ าลงเรื อทีทา่ เรื อประจวบ ส่วนตลาดต่างประเทศ สินค้ าออกของกลุม่ สหวิริยาส่วนหนึง จะถูกส่งไป
ยังตลาดในต่างประเทศ ทังภู
$ มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกกลาง รวมทัง$ ทวีปยุโรป โดยขนถ่ายลงเรื อ
ทีทา่ เรื อพาณิชย์ประจวบ

สิ2งอํานวยความสะดวก
การเดินเรือ นําร่ องและจอดเรือ
ท่าเรื อประจวบได้ กําหนดพื $นทีทอดสมอ (Quarantine Anchorage) ไว้ ทีจดุ แลตติจดู 11 องศา 11.5 ลิปดาเหนือ และลองติจดู
099 องศา 97.0 ลิปดาตะวันออก และกําหนดจุดทีเ จ้ าหน้ าทีตา่ งๆ ขึ $นดําเนินพิธีการบนเรื อ ณ ตําบลที แลตติจดู 11 องศา 11.0 ลิปดา
เหนือ และลองติจดู 099 องศา 36.3 ลิปดาตะวันออก สําหรับเดินเรื อเข้ า – ออกจากท่าเรื อประจวบ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดเตรี ยม
เจ้ าหน้ าทีนําร่องของท่าเรื อนําเรือเข้ าจอดเทียบท่า – ออกเทียบท่า ผ่านร่องนํ $าระยะทางประมาณ 2 ไมล์ จากทุน่ ปากร่องจนถึงบริ เวณท่า
เทียบเรื 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 อลากจูงขนาด 3,100
แรงม้ าให้ บริ การจํานวน 3 ลําเพือสนับสนุนการนําเรื อเข้ าเทียบท่าหรื อออกจากเทียบ พร้ อมเรื อรับเชือก
ท่าเรื อประจวบมีเขือนกันคลืน (Break water) กําบังคลืนลมเพือให้ สามารถทํางานได้ ตลอดปี โดยเขือนกันคลืนได้ รับการ
ออกแบบให้ สอดคล้ องกับลักษณะทางธรรมชาติและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม โดยสร้ างขึ $นจากวัสดุคอนกรี ตสําเร็ จรู ป (Accropode) สัน
เขือนสูง 6.5 เมตรจากระดับนํ $าทะเลปานกลาง มีความยาวทังสิ
$ $น 1.4 กิโลเมตร
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ท่าเรื อประจวบ มีสถานีสือสารจดทะเบียน ได้ แก่ สถานีท่าเรื อประจวบ โดยใช้ นามเรี ยกขาน “HSC320” ใช้ ความถีสงู (VHF)
ช่อง 67 หรื อ VHF 156 สําหรับการการเดินเรื อ และใช้ วิทยุ VHF ช่อง 16 สําหรับเจ้ าหน้ าทีนําร่องทํางานในการนําเรื อเข้ าเทียบท่า – ออก
จาก

ท่ าเรือ การขนถ่ ายและเคลื2อนย้ ายสินค้ า
ท่าเทียบเรื อ A ตัวท่าขนาดกว้ าง 25 เมตร ยาว 450 เมตร ความลึกจากนํ $าทะเลปานกลาง (MSL) 15 เมตร มีความสามารถ
รองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 100,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง$ ละ 2 ลํา เพือขนถ่ายวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ได้ แก่ เหล็กแท่งแบน (Steel Slab) เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เหล็กแผ่นรี ดเย็นชนิดม้ วน (Cold Rolled Steel Sheet in Coil: CRC) และเหล็ก
แผ่นรี ดร้ อนชนิดม้ วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil: HRC)

ท่าเทียบเรื อ B ตัวท่าขนาดกว้ าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ความลึกจากนํ $าทะเลปานกลาง (MSL) 8 -12 เมตร มีความสามารถ
รองรับเรื อ (Capacity) ขนาดไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง$ ละ 2 ลํา เพือขนถ่ายสินค้ าเช่นเดียวกับท่าเทียบ
เรื อ A
ท่าเทียบเรื อ C ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 892 เมตร ความลึกจากนํ $าทะเลปานกลาง (MSL) 8-14 เมตร ความสามารถ
รองรับเรื อได้ พร้ อมกันครัง$ ละ 5 ลํา ขนาดไม่เกิน 20,000 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) จํานวน 3 ลํา และขนาดไม่เกิน 80,000 เดท
เวทตันจํานวน 2 ลํา
ท่าเทียบเรื อ D เป็ นท่าเทียบเรื อชายฝั ง (Barge) ตัวท่าขนาดกว้ าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ความลึกจากนํ $าทะเลปานกลาง
(MSL) 8 เมตร มีความสามารถรองรับเรื อลําเลียง (Capacity) ขนาดไม่เกิน 2,200 เดทเวทตัน (Dead Weight Tonn) ได้ ครัง$ 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

450

14

C3 – C5

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

50

442

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 อประจวบได้ จดั เครื องมือทุน่ แรงประจําท่าเรื อ ได้ แก่ ปั น$ จัน ยกสินค้ า
(Crane) รถยกสินค้ า (Folk Lift) และรถบรรทุก (Trailer) ขนาดนํ $าหนักบรรทุกต่างๆ
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ประเภทเครื2องทุ่น
แรง

ชนิดเครื2องทุ่นแรง

นําc 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

รถยกสินค้ า
(Folk Lift)

รถยกสินค้ าชนิด Folk Lift

4 - 27

7

รถบรรทุก
(Trailer)

รถบรรทุกชนิด Trailer

48

200

สิ2งอํานวยความสะดวกอื2น
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จดั พื $นทีและสถานทีเก็บสินค้ าหลายรูปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded
Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) พื $นทีกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว ไป (Open Storage Yard) รวมทัง$
พื $นทีอเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึง อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี $
เขตพื $นทีทีกําหนดไว้ สาํ หรับ การประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรื อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้ าทีนําเข้ าไปฝากเก็บในคลังสินค้ าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) จะได้ รับสิทธิประโยชน์โดยฝากเก็บ
ได้ นานถึง 2 ปี ซึง สินค้ าทีฝากเก็บ ยังมิต้องชําระอากรขาเข้ าตลอดระยะเวลาทีฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสินค้ าออก โดยชําระอากร
ขาเข้ าตามจํานวนทีนาํ ออก

โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การท่าเรื อสามารถดําเนินพิธีการตรวจปล่อยสินค้ าที
ท่าเรื อ และสามารถคงสินค้ าทีนําเข้ ารอพักไว้ เพือการตรวจปล่อยในโรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 60 วัน โดยมีพื $นที
กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
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พื $นทีกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว ไป (Open Storage Yard) อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรื อพื $นทีรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื $นทีสําหรับ
สินค้ าทัว ไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนียงั มีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้ ให้ บริ การ
นอกจากนี $ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ยังได้ จดั พื $นทีเอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื $นทีประมาณ 400 ไร่ หรื อ 640,000
ตารางเมตร เพือกิจกรรมทีเกียวข้ องกับกิจการท่าเรื อ

บริการ
บริการสนับสนุนต่ างๆ ในท่ าเรือ
ในการเดินเรื อเข้ าท่า ทางบริ ษัทฯ จัดให้ มีบริ การสนับสนุนนําร่องเอกชนตลอด 24 ชัว โมง พร้ อมเรื อลากจูง (Tug) ขนาด 3,100
แรงม้ า จํานวน 3 ลํา และเรื อรับเชือก รวมทังเรื
$ อดับเพลิง
สําหรั บ บริ ก ารขนถ่ ายสินค้ าขึน$ และลงเรื อ (Stevedore) ทางท่าได้ จัด เตรี ยมแรงงานไว้ ตลอดเวลาสามารถดําเนิน การ
ขนถ่ายหรื อเคลือ นย้ ายสินค้ าไว้ ตลอด 24 ชัว โมง
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การใช้ บริการของท่ าเรือประจวบ

โดยทัว ไป ท่าเรื อประจวบให้ บริ การแบบครบวงจร (One – Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินขันตอนต่
$
างๆเบ็ดเสร็ จทุก
ขันตอน
$
ทังการดํ
$
าเนินพิธีการของเจ้ าหน้ าต่างๆบนเรื อ การนําเรื อเข้ าเทียบท่า การขนถ่าย เคลือ นย้ ายสินค้ า ฝากสินค้ า รวมทังดํ
$ าเนินพิธี
การศุลกากรภายในเขตท่าเรื อเพียงแห่งเดียว นอกจากนี $ เจ้ าหน้ าทีตา่ งๆ ของรัฐบาลทีมีหน้ าทีด ําเนินพิธีการต่างๆอยูใ่ นบริเวณท่าเรื อ
สามารถปฏิบตั ิได้ เมือมีเรื อเข้ าเทียบท่าเพือขนถ่ายสินค้ า โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าทีต รวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าทีควบคุมโรค เจ้ าหน้ าทีกรม
ศุลกากร รวมทัง$ เจ้ าหน้ าทีก รมเจ้ าท่า

เพือการผลิตและส่งมอบบริ การทีสนองตอบตรงตามความต้ องการและสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างแท้ จริ ง
ซึ ง เป็ นบุ ค คลสํ า คัญ ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และเจริ ญ ก้ าวหน้ าต่ อ ไป บริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ จํ า กั ด ได้ พิ ถี พิ ถั น ในการออกแบบ
การผลิต และส่งมอบบริ การของท่าเรื อให้ กับลูกค้ าเพือให้ มันใจว่าลูกค้ าได้ รับมูลค่าเพิมสูงกว่าต้ นทุนทีลูกค้ าจ่าย โดยได้ กําหนด
ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix or Market Offer) ตามความต้ องการของลูกค้ าให้ เหมาะสมกับลูกค้ าแต่ละรายทีให้
อรรถประโยชน์ มี คุณ ภาพและสร้ างพึ ง พอใจให้ กับ ลูก ค้ า ในราคายุติ ธ รรม ในพื น$ ที ที ลูก ค้ า ต้ อ งการ โดยบุค ลากรมื อ อาชี พ ที มี
ขีดความสามารถและประสบการณ์ ทีสามารถให้ คําปรึ กษาแก่ลกู ค้ าได้ นอกจากนันเรายั
$
งสามารถทีจะเสนอบริ การทีเป็ น “Solution”
ทีจะสนับสนุนการบริ หาร “ห่วงโซ่อุปทาน” หรื อ “ระบบโลจิ สติก ส์” ของลูกค้ า เพือช่วยลดต้ นทุนและเพิมสมรรถนะในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ
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โครงสร้ างพืนc ฐานด้ านคมนาคมสนับสนุน
ท่าเรื อประจวบ ซึงเป็ น Gateway ของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา เป็ นท่าเรื อนํ $าลึกระหว่างประเทศทีเชือมโยงตลาดโลก
กับดินแดนทีลึกเข้ าไปในแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบภาคกลางตอนล่าง ภาตใต้ และภาคตะวันตกโดยเครื อข่าย
โครงสร้ างพื $นฐานด้ านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายกรุ งเทพฯ – สงขลา ขึ $นไป
บรรจบกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหานคร หรื อถนนกาญจนาภิเษก ซึงสามารถเชือมโยงกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) กรุงเทพฯ - เชียงรายสูภ่ าคเหนือ หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) สระบุรี –
หนองคายสูภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ หรื อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขมุ วิท) กรุ งเทพฯ – ตราด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
เส้ นทางมอร์ เตอร์ เ วย์ กรุ งเทพฯ – ชลบุรี สู่ภาคตะวันออก ส่วนทางรถไฟสายใต้ เมือถึงกรุ ง เทพฯ สามารถเชื อมโยงกับภาคเหนื อ
ผ่านทางรถไฟสายเหนือ กรุ งเทพฯ - เชี ยงใหม่ เชื อมกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือทางรถไฟสายตะวันออกเฉี ยงเหนือ กรุ งเทพฯ –
หนองคาย/ อุบลราชธานี หรื อเชือมโยงกับภาคตะวันออก ทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ – สระแก้ ว
ส่วนภาคใต้ ท่าเรื อประจวบสามารถเชือมโยงกับภาคใต้ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ –
สงขลา รวมทังทางหลวงแผ่
$
นดินหมายเลข 41, 42, 43 และ44 สําหรับการเชือมโยงกับภาคใต้ สามารถเชือมโยงโดยเส้ นทางรถไฟสายใต้
กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
นอกจากนี $ ท่าเรื อประจวบยังสามารถเชือมโยงกับเมืองท่าทีสาํ คัญ โดยเฉพาะท่าเรื อสงขลา ท่าเรือขนอม ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อ
พาณิชย์แหลมฉบัง หรื อท่าเรื อมาบตาพุด รวมทังเมื
$ องท่าชายทะเลอืนๆ ได้ เช่นกัน การมีเครื อข่ายโครงสร้ างด้ านคมนาคมขนส่งรองรับ
ในดินแดนหลังท่านี $ ทําให้ ทา่ เรื อนํ $าลึกประจวบมีศกั ยภาพสูงในเชิงธุรกิจท่าเรื อและธุรกิจต่อเนืองต่างๆ
นอกจากนี $ ทิศทางและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื $นทีประเทศ ซึง มีความเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่าง
หลีกเลีย งไม่ได้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื $นทีของประเทศไทยในภาพรวม ตามแผนพัฒนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ ทมี งุ่ พัฒนาพื $นทีของประเทศให้ เป็ นเครื อข่ายทีม ีการเชือมโยงทีสมบูรณ์มากขึ $น โดยการกระจายความเจริ ญจากกรุงเทพฯ
สูภ่ มู ิภาคและพื $นทีโดยรอบ รวมทังสร้
$ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพิจารณาตามศักยภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
รวมทังความเชื
$
อมโยงภายในประเทศและประเทศเพือนบ้ าน การพัฒนาพื $นทีของประเทศไทย มีการจัดออกเป็ น 4 กลุม่ ภูมิภาค พร้ อม
ฐานการผลิต และเครื อข่ายโครงสร้ างพื $นฐานคมนาคมขนส่ง ทีมบี ทบาทและทิศทางพัฒนาทีต า่ งกัน
แนวทางและยุทธศาตร์ ก ารพัฒนาที สําคัญ ได้ แ ก่ พัฒ นาให้ ก รุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลให้ เป็ นศูน ย์ ก ลางเศรษฐกิ จ
วิท ยาการสมัย ใหม่ และรั ก ษาความเป็ นฐานทางเศรษฐกิ จ หลักของประเทศกระจายความแออัด ในกรุ ง เทพมหานครไปยัง พื น$ ที
รอบนอก ผ่านถนนสายหลักและสายรอง พัฒนาศูนย์ กลางธุรกิ จชุมชนของปริ มณฑลและศูนย์ ราชการแห่ง ใหม่ ส่วนทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในระดับภูมิภาค ส่วนใหญ่ม่งุ การกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู่ 2 ภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก เพิมขีดความสามารถของพื $นทีทางเศรษฐกิ จทีมีอยู่แล้ วให้ สมบูรณ์ ยิงขึ $น ให้ สามารถรองรับการ
กระจายทางเศรษฐกิจและเคลือนย้ ายประชาชนออกจากกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ เพิมขึ $น รวมทังยกระดั
$
บให้ เป็ นประตูทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทีสามารถเชือมโยงกับโลกภายนอก
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แนวทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาทีเกียวข้ องกับท่าเรื อประจวบทีสาํ คัญ ได้ แก่ การพัฒนาภาคตะวันตกให้ เป็ นพื $นทีเศรษฐกิจ
เพือรองรับการกระจายอุตสาหกรรมออกจากกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการพัฒนาพื $นทีเชือโยง
ไทย – พม่าให้ เป็ นประตูออกออกทะเลด้ านฝั งทะเลอันดามันสูเ่ ส้ นทางเดินเรื อโลก Asia – Europe พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีใช้
วัตถุดิบ ก๊ าซธรรมชาติในแนวพื น$ ทีจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี และเพชรบุรี พัฒนาพื น$ ทีอํา เภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ให้ เป็ นอุตสาหกรรมเหล็ก รวมทังพื
$ $นทีสามเหลียมบางสะพาน – ชุมพร – ระนอง ให้ เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนืองจากเหล็ก
พัฒนาพื $นทีฐานเศรษฐกิจในแนวพื $นทีจงั หวัดสุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช กระบี พังงาและภูเก็ต เชือมโยงโดยสะพานเศรษฐกิจ (Land
Bridge) ทีเชือมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพือเปิ ดการค้ ากับตลาดโลก สนับสนุนให้ ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมโรงกลัน นํ $ามัน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนือง การพัฒนาฐานเศรษฐกิจในพื $นที 5 จังหวัดภาตใต้ ให้ เชือมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศ
เพือนบ้ านภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่ ายระหว่างอินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย รวมทังพั
$ ฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะปี นัง –
สงขลา เพือรองรับอุตสาหกรรมทีใช้ วตั ถุดิบจากก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วม ไทย – มาเลเซีย (JDA)
นอกจากนี $ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี มติ อนุมัติ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบโลจิ สติ กส์ ของไทย ซึง เป็ นยุทธศาตร์ ที ส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนาทิศทางเศรษฐกิจฉบับที 9 (2545 - 2549) และ 10 (2549 – 2554) เพือให้ เป็ นศูนย์กลางธุรกิจและการค้ าของ
อนุภมู ิภาคอินโดจีน

โครงสร้ างพืนc ฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ สนับสนุนในภูมภิ าค
เนืองจากท่าเรื อประจวบเป็ นศูนย์กลางการเชือมโยงตลาดโลกกับฐานการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะ แถบพื $นทีภาคกลาง
ตอนล่าง ภาตใต้ และภาคตะวันตก โดยมีเครื อข่ายโครงสร้ างพื $นฐานคมนาคมขนส่งภายในประเทศเป็ นเครื อข่ายเชือมโยงทัว พื $นทีภาค
ต่างๆของประเทศไทย ซึง ถือเป็ นความได้ เปรี ยบ ทีมีผลต่อศักยภาพของท่าเรื อพาณิชย์ประจวบโดยตรง นอกจากนี $ เครื อข่ายโครงสร้ าง
พืน$ ฐานด้ านคมนาคมขนส่ง ของประเทศไทยยัง เป็ นส่ว นหนึง ของเครื อ ข่า ยโครงสร้ างพื น$ ฐานเชื อ มโยงขนาดใหญ่ ของทวี ปเอเชี ย
โดยเฉพาะ เส้ นทางสายเอเชีย (The Asian Highway) โครงการเครื อข่ายเส้ นทางรถไฟข้ ามทวีปเอเชีย (Trans – Asian Railway
Development Project) หรื อโครงการศึก ษาระบบขนส่ง และโลจิ สติ กส์เ ชื อมโยงระหว่า งประเทศของอนุภ าคเอเชี ยตะวัน ออก
(Integrated International Transport and Logistics System for North- East Asia) ดังนันการจะยกระดั
$
บท่าเรื อประจวบให้ เป็ น
ท่าเรื อพาณิชย์ระหว่างประเทศเต็มรู ปแบบ ทางบริ ษัทจึงเห็นว่าจะต้ องนําปั จจัยแวดล้ อม ทังในระดั
$
บประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื $นในภาพรวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพื $นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ของประเทศ
หรื อการรวมกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภมู ิภาค รวมทังการพั
$
ฒนาโครงสร้ างพื $นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์
ใหม่ๆทีเ ชือมโยงกับกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอืนๆมาวิเคราะห์วางแผนในการดําเนินธุรกิจ ซึงจะเป็ นแรง
ส่งทําให้ ภมู ิภาคเอเชียก้ าวขึ $นเป็ นผู้นําเศรษฐกิจโลกในอนาคต
ในบรรดาโครงสร้ างพื $นฐานด้ านคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค โครงการเส้ นทางสายเอเชียเป็ นโครงการทีโดดเด่นทีสดุ โดย
เป็ นโครงการในระดับ “Mega – Project” ของทวีปเอเชี ย ทีเชือมโยงกลุ่มประเทศชายขอบกับแผ่นดินใหญ่ ใจกลางทวีปเอเชี ย
ประกอบด้ วย ประเทศสมาชิกของ ESCAP ทังสิ
$ $น 62 ประเทศ ทีมีประชากรรวมกันประมาณถึง 60% ของประชากรโลก เส้ นทางสาย
เอเชียมีความยาวทังสิ
$ $นประมาณ 141,000 กิโลเมตร องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภาคพื $นเอเชีย-
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แปซิฟิก (ESCAP) รับหน้ าทีบริ หารจัดการและประสานงาน เครื อข่ายเส้ นทางสายเอเชียสร้ างบนโครงสร้ างพื $นฐานของประเทศ อนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค ซึง เป็ นเครื อข่ายเส้ นทางคมนาคมข้ ามประเทศทีมีอยูแ่ ล้ ว ส่วนทีนา่ สนใจในประเทศไทย ได้ แก่ เส้ นทาง East – west
Corridor และNorth – South Corridor ซึง เป็ นเส้ นทางหลักในพื $นทีปลายแหลมมลายู ได้ ตดั กันทีจ งั หวัดพิษณุโลกเป็ นสีแ ยกอินโดจีน ทัง$
ยังมีโครงการสะพานเชือมประเทศในภูมิภาคต้ องพัฒนาต่อไป เช่น สะพานแม่โขง AH3 สะพานแม่โขง AH13 หรื อสะพานแม่โขง
AH15 ทังนี
$ $ ได้ ให้ บทบาทและความสําคัญกับภาคเอกชนเกียวกับการบริ การขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการเส้ นทางสายเอเชียเริ ม
ดําเนินการเป็ นทางการตังแต่
$ ปี 2515 ความก้ าวหน้ าในปั จจุบนั เส้ นทางบางส่วนเสร็ จและเริ มใช้ งานได้ แล้ ว

อุ ตสาหกรรมท่ าเรื อและการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมท่าเรื อเป็ นอุตสาหกรรมทีมีการแข่งขันในระดับโลก ส่วนใหญ่ตลาดมีการแข่งขันเสรี อุปสงค์ตอ่ บริ การท่าเรื อเป็ น
“อุปสงค์ตอ่ เนือง” (Derived Demand) ทีเกิดจากภาคเศรษฐกิจในส่วนอืน ในกรณีของท่าเรื อ ได้ แก่ การค้ าระหว่างประเทศ การขนส่ง
ทางทะเล เนืองจากการลงทุนในโครงการท่าเรื อเป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ ทีใช้ เงินลงทุนเข้ มข้ น (Capital – Intensive) และปั จจัยการ
ประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการบางรายในอุตสาหกรรมท่าเรื อมีอํานาจผูกขาดได้ รวมถึงการได้ สทิ ธิ
สัมปทานจากรัฐบาลและปั จจัยทางภูมิศาสตร์ สําหรับ Financial norms and standards ขอท่าเรือ ได้ แก่ Tariff ทีมีรูปแบบคล้ ายคลึง
กัน นอกจากนี $ ลักษณะการเคลือ นไหวของอุตสาหกรรมท่าเรื อมีลกั ษณะเป็ นวัฏจักร (Cyclical) ตามภาวะทางทางเศรษฐกิจ หรื อวัฏจักร
ทางธุรกิจ (Business Cycle) ทังนี
$ $ โดยทัว ไปในการเลือกใช้ บริการท่าเรื อ ลูกค้ ามีเกณฑ์หรื อปั จจัยต่างๆในการพิจารณาและตัดสินใจ
ดังนี $
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 $น โดยเฉพาะ แนวคิดการขนส่งแบบ Multi – Modal
Transportation ระบบโลจิสติกส์ สะพานเชือมโยงชายฝั งทะเล (Land Bridge) พัฒนาการของบรรษัทผู้บริ หารเรื อข้ ามชาติ รวมทัง$
คุณภาพของบริ การ ดังนัน$ พัฒนาการเหล่านี $ทําให้ ตลาดโลกใกล้ ชิดกันมากขึ $น สามารถลดเวลาขนส่งและต้ นทุนลงได้ ดังนัน$ ใน
สถานการณ์ดงั กล่าว หากแต่การอยูร่ อดจะต้ องให้ ความสําคัญต่อปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ นเพิม ขึ $น
สําหรับทิศทางและแนวโน้ มการพัฒนาในธุรกิจท่าเรื อ บทบาทและความสําคัญของท่าเรื อในปั จจุบนั ได้ เปลีย นไปจากบทบาท
ดังเดิ
$ ม ทีทําหน้ าทีเพียงขนถ่ายสินค้ 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 อในประเทศต่างๆแบบ
“เครื อข่ายโลก” มีบทบาทในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่าเรื อโลก โดยเฉพาะ ฮัทจิสนั (Hutchison) จากฮ่องกง หรื อ PSA ของสิงคโปร์
อย่างไรก็ตามจากการทีประเทศไทยเป็ นประเทศทีม ีภมู ิศาสตร์ ทีเป็ นจุดเด่น เป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทําให้ ประเทศไทยได้ เปรี ยบประเทศอืน ๆ ในการเป็ นจุดเชือมโยงทางการค้ าระหว่างภูมิภาค ซึง นโยบายของภาครัฐได้ ดําเนินการ
สนับสนุนและผลักดัน ให้ เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งและการจัดการด้ าน Logistics ในภาพรวม จึงเกิดโครงการ 3 วงแหวน 5 ประตู
การค้ า ประเทศไทยสูป่ ระตูการค้ าโลก ซึง โครงการดังกล่าวนี $มีรายละเอียดทีสาํ คัญ ดังนี $
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ความเป็ นมาของนโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้ า
• นโยบาย 3 วงแหวน 5 ประตูการค้ า ภายใต้ คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้ า กระทรวงพาณิชย์ เป็ นนโยบายของกระทรวง
พาณิชย์ โดยรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) มีดําริ ทีจะจัดกิจกรรมเพือช่วยเหลือ และกระตุ้น
นักธุรกิจให้ ออกไปค้ าขาย หรื อลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือนบ้ าน โดยยึดหลักการผลประโยชน์ร่วมกัน
• 3 วงแหวน หมายถึง
วงแหวนแรก คือ อาเซียน ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
วงแหวนที 2 คือ อาเซียน + 3 (รวมจีน ญีปนุ่ เกาหลีใต้ )
วงแหวนที 3 คือ อาเซียน + 6 (อาเซียน + 3 และอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
• 5 ประตูการค้ า หมายถึง
ประตูที 1 คือ ประตูทางใต้ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมระหว่าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา ปั ตตานี
และนราธิวาส) กับ 5 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย (เปอร์ ลิส ปี นัง ตรังกานู กลันตัน และเปรัค) ได้ จดั กิจกรรมไปแล้ วเมือ
วันที 21-25 กันยายน 2553 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เรี ยกชืองานว่า Lima Dasar Summit
ประตูที 2 คือ ประตูทางตะวันตก ได้ แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างจังหวัดชายแดน และจังหวัดใกล้ เคียงทีติดกับ
ชายแดนด้ านพม่า กับรัฐทางตะวันออกของพม่าทีติดชายแดนไทย (ยังไม่ได้ จดั )
ประตูที 3 คือ ประตูทางเหนือ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมระหว่างจังหวัดทางภาคเหนือของไทยกับมณฑลยูนนานของจีน (ยังไม่ได้
จัด)
ประตูที 4 คือ ประตูทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ได้ แก่ การจัดกิ จกรรมระหว่างไทย-สปป.ลาว มีกําหนดจัด
ระหว่างวันที 26-30 มกราคม 2554 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ประตูที 5 คือ ประตูทางภาคตะวันออก ได้ แก่ การจัดกิจกรรมระหว่าง 17 จังหวัดของไทย (ภาคตะวันออก 9 จังหวัด
ได้ แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)+ ภาคอีสาน 8 จังหวัด ได้ แก่
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี สะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริ ญ) กับ 20 จังหวัด 4 เทศบาลของกัมพูชา
กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ แ ต่ง ตัง$ ให้ นายราเชนทร์ พจนสุนทร เป็ นประธานคณะทํ างาน 3 วงแหวน 5 ประตูการค้ า ภายใต้
คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ซึงมีรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็ นประธาน
คณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ คณะทํางานฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมให้ ครบทัง$ 5 ประตู ซึงการผลักดันโครงการดังกล่าวนี $ ทําให้
ผู้ประกอบการด้ าน Logistics ทังทางบก
$
และทางนํ $า ต้ องมีการปรับปรุ งประสิทธิภาพการให้ บริ การ ขนถ่าย ให้ ทนั สมัย รองรับการ
ขยายตัวให้ ทนั กับการเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค
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อุตสาหกรรมท่ าเรื อไทย
ทัว ไป ในประเทศไทย อุตสาหกรรมท่าเรื อไทยมีโครงสร้ างการแข่งขันแบบผู้แข่งขันน้ อยราย ทีมีท่าเรื อไม่กีราย ท่าเรื อขนาด
ใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่เป็ นท่าเรื อของรัฐ โดยเฉพาะ ท่าเรื อกรุงเทพ ท่าเรื อแหลมฉบัง ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรื อพาณิชย์
สัตหีบ รวมทัง$ ท่าเรื อสงขลา ปั จจุบนั เมืองท่าประเทศไทยเกือบทังหมดไม่
$
อยูใ่ นเส้ นทางเดินโลก แต่อยูใ่ นน่านนํ $าภายในอ่าวไทยเป็ นส่วน
ใหญ่ แบ่งท่าเรื อไทยออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ท่าเรื อรัฐบาล และกลุม่ ท่าเรื อเอกชน ในกลุม่ ท่าเรื อรัฐบาล ท่าเรื อกรุ งเทพ และท่าเรื อ
แหลมฉบังเป็ นท่าเรื ออยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของการท่าเรื อแห่งประเทศไทย ท่าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่ภายใต้ การนิคมแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ท่าเรื อสงขลาและท่าเรื อภูเก็ตเป็ นท่าเรื อภายใต้ การควบคุมของกรมเจ้ าท่า และท่าเรื อพาณิชย์สตั หีบ
อยู่ภายใต้ กองทัพเรื อ ส่วนในกลุ่มท่าเรื อเอกชนทีสําคัญ ได้ แก่ ท่าเรื อพาณิชย์ประจวบ ท่าเรื อขนอม ท่าเรื อศรี ราชา ท่าเรื อเพชรบุรี
ท่าเรื อเอสโซ่ศรี ราชา ท่าเรื อไทยออยส์ศรี ราชา ท่าเรื อปตท รวมทังท่
$ าเรื อระยอง
เมือพิจารณาการแข่งขันระหว่างท่าเรื อประเทศไทย เนืองจากการลงทุนในธุรกิจท่าเรื อมีลกั ษณะ “เงินทุนเข้ มข้ น” (Capital
intensive Investment) ทําให้ ท่าเรื อของรัฐ ซึงรัฐบาลเป็ นผู้ลงทุนทีดิน โครงสร้ างพื $นฐานท่าเรื อ รวมทังโรงพั
$
กสินค้ าในเขตท่าเรื อ แล้ ว
บางท่าได้ ให้ สมั ปทานแก่บรรษัทบริ หารท่าเรื อข้ ามชาติ โดยเฉพาะ ท่าเรื อกรุ งเทพ ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบัง และท่าเรื ออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ทําให้ ได้ เปรี ยบท่าเรื อเอกชน ซึง ต้ องลงทุนทังหมด
$
ทังที
$ ดิน ก่อสร้ างท่าเรื อเครื องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า รวมทังโรงพั
$
ก
สินค้ า ท่าเรื อเหล่านี $ส่วนใหญ่เป็ นนโยบายการพัฒนาของประเทศ พร้ อมทังมี
$ นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับในดินแดนหลังท่า ซึง
รัฐบาลเห็นว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมทังความสามารถและประสบการณ์
$
ของผู้บริ หารท่าเรื อ ทีเปิ ดดําเนินการมา
เป็ นเวลานาน สําหรับท่าเรื อประจวบเป็ นท่าเรื อเอกชน แม้ จะมีความเสียเปรี ยบดังกล่าว แต่ก็มีข้อได้ เปรี ยบอย่างน้ อย 2 ปั จจัยสําคัญ
ได้ แก่ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เป็ นท่าเรื อทีมีความลึกของทะเลลึกทีสดุ ในประเทศไทย เนืองจากพื $นท้ องทะเลทีลาดชันกว่าอ่าวไทยตอนบน
และมี ก ลุ่ม อุต สาหกรรมเหล็ ก บางสะพาน เป็ นฐานผลิ ต สนับ สนุน ในดิ น แดนหลัง ท่ า ทํ า ให้ ท่ า เรื อ ประจวบยัง มี ส มรรถนะและ
ความสามารถในการแข่งขัน

การแข่ งขันระหว่ างท่ าเรือคู่แข่ งในอนุทวีปอินโดจีน
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เมือเปรี ยบเทียบกับเมืองท่าของประเทศคูแ่ ข่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม ทัง$ 2 ประเทศมีจดุ เด่น
ทีตงอยู
ั $ ่ฝังทะเลทีสามารถเป็ นประตูสดู่ ินแดนทีลกึ เข้ าไปในแผ่นดินใหญ่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย
และจีนตอนใต้ ระยะทางจากเมืองท่าดานังของเวียตนามสูแ่ ถบพื $นทีเป้าหมายดังกล่าวใกล้ กว่าจากเมืองท่าต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะ
ท่าเรื อกรุ งเทพ ท่าเรื อแหลมฉบัง รวมทังท่
$ าเรื ออุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ ประเทศไทยมีทีตงทางภู
ั$
มิศาสตร์ ตงอยู
ั $ ่ปลายสุดของทวีป
เอเชีย ทีสามารถเชือมโยงกับดินแดนลึกเข้ าไปในแผ่นดินใหญ่ก็ตาม นอกจากนัน$ เมืองท่าดานัง และเมืองท่าทีสําคัญของเวียดนามมีข้อ
ได้ เปรี ยบทีอยูใ่ กล้ เส้ นทางเดินเรื อโลกกว่าเมืองท่าของไทย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ เมืองท่าไทยตังอยู
$ ใ่ นอ่าวไทย แต่ก็สามารถดึงดูดบรรษัท
บริ หารท่าเรื อข้ ามชาติและเรื อสินค้ าระหว่างประเทศเข้ ามาได้ ใช้ บริ การได้ มาก เนืองจากสามารถรวบรวมปริ มาณวัตถุดิบและ สินค้ า
ได้ มาก ทีตงประเทศไทยเป็
ั$
นจุดศูนย์กลางของอนุภมู ิภาคอินโดจีน รวมทังความพร้
$
อมด้ านโครงสร้ างด้ านคมนาคมขนส่งทีครบวงจร ทัง$
ในเครื อข่ายเส้ นทางหลวงแผ่นดินและระดับภูมิภาค ซึงได้ แก่ถนนสายเอเชี ย (Asian Highway) ทีเชื อมโยงอนุภาคต่างๆของเชี ย
โดยเฉพาะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง เอเชียใต้ อินโดจีน รวมทังเอเชี
$ ยตะวันออกไกล จึงทําให้ ท่าเรื อในประเทศไทยยังมี
ความสามารถในการแข่งขันอยู่
สําหรับท่าเรื อทีมีบาทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นกลุม่ ท่าเรื อของรัฐบาล ได้ แก่ ท่าเรื อแหลมฉบัง
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 รวมทัง$
ท่าเรื อเอกชนต่างๆในแม่นํ $าเจ้ าพระยา ส่วนท่าเรื อศรี ราชา และท่าเรื อมาบตาพุด (Aliance Refining Co., Ltd.) เป็ นท่าเรื อสําหรับขน
ถ่ายสินค้ าเหลวประเภทนํ $ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊ าซธรรมชาติ
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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 อ ร้ อยละ 2
ท่าเรื อสมุทรสาคร 3,171,060 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 2 ท่าเรื อประจวบ 2,274,969 ล้ านตันหรื อร้ อยละ 1 และท่าเรื ออืนๆ 8,484,191 ล้ าน
ตัน หรื อร้ อยละ 4

แหล่ งที2มา: ข้ อมูลและสถิตกิ ารขนส่ งสินค้ า กรมเจ้ าท่ า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th
ส่วนแบ่งการตลาดตามจํานวนเรื อ ท่าเรื อทีมีเรื อเข้ า – ออก มากทีส ดุ 3 อันดับแรก ได้ แก่ ท่าเรื อพาณิชย์แหลมฉบังมีสว่ นแบ่ง
การตลาด 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 อตราด 5,389 ลํา หรื อ
ร้ อยละ 5 ท่าเรื อสุราษฎรธานี 4,800 ลํา หรื อร้ อยละ 4 ท่าเรื อกรุงเทพ 2,795 ลํา หรื อร้ อยละ 2 ท่าเรื อประจวบ 620 ลํา หรื อร้ อยละ 1
และท่าเรื ออืนๆ 11,167 ลํา หรื อร้ อยละ 10

แหล่ งที2มา: ข้ อมูลและสถิตกิ ารขนส่ งสินค้ า กรมเจ้ าท่ า กระทรวงคมนาคม http://md.go.th
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ผลประกอบการ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลัก ประกอบด้ วย
1. รายได้ ทีมาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ทา่ (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth hire) ค่าบริ การ
เรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่ อง (Berth Master/ Pilotage)
รวมทังรายได้
$
อืนๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า
2. รายได้ ทีได้ จากผู้ส่งออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าขนส่งสินค้ าขึ $นลงเรื อ เคลือนย้ ายไปยังโรงพักสินค้ า
และ/ หรื อเคลือ นย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมรถบรรทุก
ผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง นํ $าหนักรถ และรายได้ อืนๆ มาจากรายได้ จากคลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้
จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service) เช่น ปั น$ จัน รวมทังรายได้
$
อืนๆ
สําหรับรายได้ รวมในปี 2553 ทีผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
$ $น 376.4 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนทีมาจากการดําเนินงานและการ
ให้ บริ การจํานวน 373.9 ล้ านบาท และรายได้ อืนๆ จํานวน 2.5 ล้ านบาท ซึงในส่วนของรายได้ จากการดําเนินงานและการให้ บริ การ มี
รายละเอียดประกอบด้ วย
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้ นําเข้ า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

117.97

31.54%

ราได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

235.70

63.04%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

5.30

1.42%

รายได้ อืนๆ

14.96

4.00%

373.90

100.00%

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
ปริ มาณสินค้ าทีผ่านท่าเรื อประจวบ ในปี 2553 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 4.29 ล้ านตัน เพิมขึ $นจากปี 2552 ทีมีปริ มาณ
สินค้ าผ่านท่าประมาณ 3.0 ล้ านตัน คิดเป็ นอัตราเพิมร้ อยละ 43 โดยปริ มาณสินค้ าทีผ่านท่าทังหมด
$
ประกอบด้ วย สินค้ านําเข้ าจํานวน
ประมาณ 2.89 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.24 ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ จํานวน 1.16 ล้ านตัน จากสถิติดงั กล่าวจะเห็นได้ ว่า
ปริ มาณสินค้ านําเข้ า และ สินค้ าทีสง่ ในประเทศ มีปริ มาณเพิมขึ $นจากปี ทีผ่านมา แต่สินค้ าส่งออก กลับอยู่ในสถานการณ์ทีมีปริ มาณ
ลดลง ซึง สะท้ อนให้ เห็นถึงการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี

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

หน้ า 23

Annual Report 2010

อย่างไรก็ตามในจํานวนสินค้ าผ่านท่าของปี 2553 สัดส่วนกว่าร้ อยละ 97 เป็ นสินค้ าเหล็กของเครื อสหวิริยา ส่วนทีเ หลือเป็ น
สินค้ าอืนๆ ทีเข้ ามาใช้ บริ การ เช่น นํ $ามันปาล์ม เศษไม้ เป็ นต้ น

ปริมาณเรื อสินค้ าที2เข้ าท่ า
ความเคลือนไหวด้ านปริ มาณเรื อทีเข้ ามาขนถ่ายสินค้ า โดยทัว ไปมีทิศทางการเคลือนไหวเช่นเดียวกับปริ มาณสินค้ า ทังใน
$
ระยะสันและระยะยาว
$
ในปี 2553 ปริ มาณเรื อทีเข้ าเทียบท่าเรื อประจวบมีปริ มาณทีมากกว่าทีประมาณการ โดยมีจํานวนเรื อทีเข้ าใช้
บริ การทังหมด
$
1,590 ลํา สูงกว่าประมาณการร้ อยละ 44 ประกอบด้ วยเรื อนําเข้ า จํานวน 127 ลํา เรื อส่งออก จํานวน 37 ลํา และ เรื อ
ลําเลียง จํานวน 1,426 ลํา
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ผลการดําเนินงาน
ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มียอดขายรวมทังสิ
$ $น 376.4 ล้ านบาท สูงกว่ารายได้ ของปี 2552 ทีมียอดรวม 275.2
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเพิมร้ อยละ 36.8 แบ่งเป็ นรายได้ จากการดําเนินงานและให้ บริ การ จํานวน 373.9 ล้ านบาท และรายได้ อืนๆ
จํานวน 2.5 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามแม้ ว่ารายได้ รวมของปี 2553 จะเพิมสูงขึ $นแต่ยงั คงตํากว่าเป้าหมายทีตงไว้
ั $ ที 424.3 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 11
สําหรับส่วนของกําไร บริ ษัทตังเป
$ ้ าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2553 จํานวน 159 ล้ านบาท แต่จากการดําเนินการทังในส่
$ วน
ของการพยายามลดต้ นทุน การลดการใช้ จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ ทําให้ บริ ษัทมีผลกําไรจํานวน 181.2 ล้ านบาท สูงกว่าประมาณการ
ร้ อยละ 14
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ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึงเป็ นเป้าหมายทีบริ ษัทตังเป
$ ้ าทีจะเพิมสัดส่วนดังกล่าวนี $ในทุกปี เพือเป็ นการลดการพึงพิง
บริ ษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริ การอืนๆ อย่างไรก็ตามในปี 2553 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการนอกเครื อสหวิริยามูลค่า
รวม 3.71 ล้ านบาท เพิมขึ $นจาก 1.59 ล้ านบาท ในปี 2552 คิดเป็ นอัตราเพิมร้ อยละ 133

อย่างไรก็ตามแม้ อตั ราการเพิมของรายได้ จากกิจการนอกเครื อจะเพิมขึ $นสูงมาก แต่เมือเทียบกับรายได้ จากการบริ การการ
ขนถ่ายสินค้ าของเครื อ นับว่ายังมีมลู ค่าน้ อยมาก ซึง ยังเป็ นเป้าหมายทีจะต้ องดําเนินการในปี ถัดๆ ไป

กิจกรรมด้ านสั งคม สาธารณะ และอื2นๆ
สําหรับกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ใหญ่ทีสดุ
ซึง เป็ นปั จจัยภายนอกทีสาํ คัญและมีอิทธิพลต่อการดําเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
กว้ างขวางในทุกโอกาส ได้ แก่ ประชาชน ท้ องถิน สังคม ทังระดั
$ บท้ องถินและส่วนกลาง รวมทังสภาวะแวดล้
$
อม ดังนันทางบริ
$
ษัทได้
เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ นี $เป็ นอย่างมาก โดยมีจดุ ยืนอย่างชัดเจนในการแก้ ปัญหา พัฒนาและการป้องกัน
ประชาชน ท้ องถิน สังคม และสิง แวดล้ อม ทังในเชิ
$ งองค์บคุ คล องค์วตั ถุ และสิง ทีเ ป็ นนามธรรม เพือคุณภาพชีวติ วิถีชีวิตมนุษย์
สัมพันธภาพการอยูร่ ่วมกัน มีความสัมพันธ์อนั ดี สมดุล และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง ยืน โดยบริ ษัทได้ มงุ่ มัน ดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ ตามวิถีธุรกิจทีด าํ เนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชองต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใส ด้ วยความเป็ นพลเมืองดี (Good
Citizenship) และ เป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพือให้ บรรลุเป้าหมายเกียวกับคุณภาพชีวติ วิถีชีวิตมนุษย์ การอยูร่ ่วมกัน ความสัมพันธ์อนั ดี รวมทังการพั
$
ฒนาทีย งั ยืน สมดุล
และการพัฒนาทียงั ยืน ในแง่การป้องกันและแก้ ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะ
ระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบบริ หารสิง แวดล้ อม ISO 14001: 2004 ระบบจัดการอาชีวนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS รวมทัง$ มีแผนทีจะศึกษาความเหมาะสม
ในการนํามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security management systems) ISO 28000:2007 มา
ประยุกต์ใช้ ด้วย
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บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํ ากัด ให้ ความสําคัญต่อการกํ ากับดูแลกิ จการทีดี การดูแลพนักงานและสิทธิ มนุษยชน การดูแล
สิง แวดล้ อม และความปลอดภัย การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิง แวดล้ อมเพือการพัฒนาทียงั ยืน
ผ่านโครงการต่างๆ ทีจดั ทําโดยบริ ษัทฯ ภายใต้ สโลแกน “เพือนชุมชน ท่าเรื อประจวบน่าอยู่ ชุมชนยัง ยืน”

การพัฒนาสภาวะแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้ แก่ โครงการปลูกป่ า ปลูกป่ า
ชายเลน การทําความสะอาดทะเล การปล่อยเต่าทะเล การอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรทางทะเล แหล่งปะการัง การพัฒนาแหล่งนํ $า
สําหรับการพัฒนาด้ านอืนๆ บริ ษัทได้ ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริ มด้ านภูมิปัญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชือ รวมทังศิ
$ ลปะในท้ องถิน ทังนี
$ $กิจกรรมด้ านต่างๆข้ างต้ นจะช่วยสร้ างสร้ าง รักษาและส่งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี ความเข้ าใจอัน
ดี ความสามัคคี และการอยูร่ ่วมกันอย่างเอื $ออารี ย์ ซึง เป็ นทัศนคติ นํ $าใจและและลักษณะนิสยั ทีดีของคนไทย
ทังนี
$ $ เพือการดําเนินกิจกรรมเกียวกับประชาชน ท้ องถิน และสังคมประสบความสําเร็ จ ทางบริ ษัทได้ เริ มดําเนินการจากภายใน
สูภ่ ายนอก โดยเฉพาะ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในฐานะ “ทรัพยากรทุนมนุษย์” (Human Capital) สร้ างทีมงานเพือ
การทํางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติทีดีในการทํางาน สร้ างนวัตกรรมและความคิดริ เริ ม โดยการ
บริ หารอย่างมืออาชีพ สร้ างสรรค์ภาวะแวดล้ อมในการทํางานทีดี รวมทังการพั
$
ฒนาคนอย่างเต็มความสามารถ
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ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จัดหน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพือสร้ างความ
เข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิน และสังคมในพื $นที ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมอบทุนการศึกษา , โครงการ I Love My
School “ท่าเรื อ” รักษ์ โรงเรี ยน, การส่งเสริ มกิจกรรมกีฬา, การปรับปรุ งพื $นทีชายทะเลเพือการสาธารณะ, การสร้ างห้ องปฐมพยาบาล,
กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาคราชการต่างๆ เป็ นต้ น อีกทังยั
$ งมีการสือสารและประชาสัมพันธ์ ทังภายในและ
$
นอกองค์กร ในรูปแบบต่างๆ อย่างสมําเสมอ
ในส่ว นของการประสานงานและการบริ การกับ ส่ว นราชการ ทางท่า เรื อ ประจวบยัง ได้ บ ริ ก ารเรื อ ภายนอก เรื อ ราชการ
โดยเฉพาะ เรื อรบของกองทัพเรื อ เรื อของกรมตํารวจ เรื อของกรมศุลกากร รวมทังบริ
$ การจอดเฮลิคอปเตอร์ เพือสนับสนุนหน่วยราชการ
และการกู้ภยั หรื อฝึ กร่วมกันตามโอกาสอันสมควร

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

หน้ า 28

Annual Report 2010
นอกจากนี $ ตลอดปี 2553 ทีผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 6,504 คน เข้ ามาเยียม
ชมท่าเรื อประจวบ ซึง ประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และบริ ษัทในเครื อธุรกิจเอกชน
ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื $นทีและนอกพื $นที บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ ามาเยียมชม ศึกษาดูการปฏิบตั ิงานจริ ง
เพือให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริ ษัทฯ ได้ ดียิงขึ $น
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โครงสร้ างองค์ กรและการบริ หารจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

QMR , EMR , SMR

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 2553 การจัดแบ่งโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ในภาพรวมได้ แบ่งหน้ าทีและความรับผิดชอบ
เป็ น 2 สายงาน 4 ฝ่ าย และ 3 แผนก
การบริ หารในระดับสายงาน สายงานบริ หารและการเงิน ภายใต้ หน้ าทีรับผิดชอบของผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การทีได้ รับมอบหมาย
มีหน้ าทีรับผิดชอบฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื $อ ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน ซึง อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การฝ่ าย สําหรับสายงาน
ปฏิบตั ิบตั ิการท่าเรื ออยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ าย โดยมีผ้ ชู ่วยผู้จัดการฝ่ ายเป็ นผู้ช่วย ซึงผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงาน
ทัง$ 2 สายงานรับผิดชอบโดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การ ซึง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทอีกชันหนึ
$ ง
ในระดับฝ่ าย ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื $อ มีผ้ จู ัดการฝ่ ายมีหน้ าทีรับผิดชอบด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและ
การจัดซื $อของบริ ษัท ฝ่ ายบัญชี มีผ้ จู ัดการฝ่ ายมีหน้ าทีรับผิดชอบด้ านงานบัญชี และฝ่ ายการเงิน มีผ้ จู ัดการฝ่ ายมีหน้ าทีรับผิดชอบ
ด้ านการบริ หารการเงิน
ส่วนฝ่ ายปฏิบัติการท่าเรื อ มีผ้ จู ัดการฝ่ ายรับผิดชอบด้ านการปฏิบัติการท่าเรื อ มีหน้ าทีรับผิดชอบหน่วยงานภายใต้ ความ
รับผิดชอบ 3 แผนก ได้ แก่ แผนกปฏิบตั ิการสินค้ า แผนกบริ การท่า และ แผนกเรื อ ซึงแต่ละ แผนกอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้ า
แผนกซึง จะรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบแต่ละด้ าน
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ณ สิ $นปี 2553 ประกอบด้ วยคณะกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี $

1) ดร. มารวย ผดุงสิทธิ@ ประธานกรรมการ

2) นายทวีศกั ดิ@ เสนาณรงค์ กรรมการ

3) นายกมล จันทิมา กรรมการ

4) นายทรงศักดิ@ แพเจริ ญ กรรมการ

5) นายปิ ยะ วิริยประไพกิจ กรรมการ

6) นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ

7) นายสมศักดิ@ ศิวะไพบูลย์ กรรมการ

8) นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

9) พลเอกมนตรี ศุภาพร ทีปรึกษาบริ ษัทฯ
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บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ประกอบด้ วยผู้บริ หารและฝ่ ายจัดการดังนี $
-

นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์

กรรมการผู้จดั การ

-

นายมานพ เหลืองไพโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ ารท่าเรื อ

-

นาวสาวประภา วรรุตม์

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

-

นายชนยุธ นิลพานิช

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรื อ

ณ สิ $นปี บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดมีกําลังคนทังสิ
$ $น 80 คน ทังผู
$ ้ บริ หาร ฝ่ ายจัดการและพนักงาน

การบริหารจัดการ
การบริ หารธุ รกิ จบริ ษั ทขับเคลือนกลยุท ธ์ ท างธุร กิ จ อย่างเป็ นระบบ ทัง$ การกํ า หนดนโยบาย การประเมิ นภาวะแวดล้ อ ม
ทางธุ รกิ จ กํ า หนดเป้าหมายทางธุร กิ จ วางยุทธศาสตร์ จัดทํ าแผนธุร กิ จ การบริ ห ารงาน รวมทัง$ การควบคุมและประเมินผลเพื อ
การพัฒนาอย่างต่อเนืองสามารถสนองตอบต่อปั จจัยภายนอกได้ อย่างทันท่วงที ในทางปฏิบัติ ทางบริ ษัทกํ าหนดการวางแผนและ
ประเมินผลธุรกิจไว้ ปีละ 2 ครัง$ กลางปี และปลายปี งบประมาณ ส่วนการลงทุนในลักษณะโครงการบริ ษัทจะดําเนินการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการ เพือการพิจารณาและอนุมตั ิการลงทุน ซึงอาจมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารจัดการท่านใดท่านหนึงพร้ อมทัง$
ทีมงานบริ หารโครงการรับผิดชอบการบริ หารโครงการลงทุน
เพื อ ให้ ส ามารถนํ านโยบายขององค์ กร โดยเฉพาะการสร้ างมูลค่า เพิ ม ให้ กับ องค์ กร ลูก ค้ า และผู้ถื อหุ้น รวมทัง$ มีค วาม
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังระบบ
$
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัดมีการบริ หารทีเป็ นระบบ ทังในส่
$ วนการบริ หารธุรกิจ และการบริ หาร
ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ดําเนินธุรกิจทีมีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชองต่อสังคม (Social
Responsibility) ยุติธรรม โปร่งใส และเป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อม ด้ วยความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) โดยผู้บริ หารและพนักงาน
ในองค์กรทุกระดับ
สําหรับการส่งมอบบริ การทีมีคณ
ุ ภาพสมําเสมอตรงตามความต้ องการของลูกค้ า บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ นํามาตรฐาน
การบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ซึงยอมรับว่าเป็ นมาตรฐานคุณภาพทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีดีทีสดุ ในปั จจุบนั มาเป็ นกรอบการ
ดําเนินธุรกิจทัว ทังองค์
$ กร ทุกกระบวนการธุรกิจ และทุกระดับในองค์กร ทีสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ คุณค่าและมูลค่าเพิมให้ แก่ลกู ค้ า
บริ ษัทได้ ออกแบบและพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 โดยมีองค์ประกอบทีสําคัญ ได้ แก่ นโยบายคุณภาพ
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริ หาร รวมทังบั
$ นทึกคุณภาพ ภายใต้ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระบบคุณภาพ เพือให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามทีกําหนด บริ ษัทได้ ใช้ “ระบบ” เป็ นมาตรฐานการดําเนินธุรกิจแทน “คน”
ซึง โดยธรรมชาติมีการเปลีย นแปลงอยูต่ ลอดเวลา อนึง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความเป็ นผู้นํา ความมุ่งมัน และความรับรับผิดชอบ ได้ สะท้ อน
อย่างชัดเจนในนโยบาย “คุณภาพ” ของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ซึงผู้บริ หารสูงสุดได้ กําหนดไว้ เสมือนพันธสัญญาทีเรามีต่อลูกค้ า
ของเรา ทีเป็ นกรอบในการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทังหมดของบริ
$
ษัท การบริ หาร
จัดการดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ ทังกระบวนการวางแผน
$
กระบวนการบริ หาร กระบวนปฏิบตั ิงาน กระบวนตรวจสอบ ทังภายในและ
$
ภายนอก รวมทังกระบวนการแก้
$
ไข พัฒนาและการป้องกันสิง ทีไม่พงึ ประสงค์ สําหรับระเบียบวิธีการปฏิบตั ิ (Procedures) วิธีการทํางาน
(Work Instructions) ได้ กําหนดหลักการ กระบวนการและวิธี
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ในการทํางานสําหรับผู้บริ หาร ฝ่ ายจัดการ และพนักงานของบริษัททีผา่ นการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ทุกระดับและทัว ทัง$
องค์กร รวมถึงระบบบันทึกคุณภาพและระบบ Feedback สามารถสือ สารกับลูกค้ าได้ ตลอดเวลา เพือให้ มนั ใจในคุณภาพทีเราส่งมอบ
ทางบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการการดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อย่างสมํา เสมอ ทังการตรวจ
$
ติดตามภายในและการตรวจติดตามโดย Third Party ทังนี
$ $ จึงทําให้ เรามัน ใจว่าเราได้ สง่ มอบบริ การทีมีคณ
ุ ภาพสมําเสมอ ตรงตาม
ความต้ องการและเหนือความคาดหวังของลูกค้ า ซึง เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียโดยตรงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนี $ เพือให้ สามารถสนองตอบต่อผลประโยชน์ ความคาดหวัง ป้องกัน และ/ ลดผลกระทบทีไม่พึงประสงค์ต่อผู้มีสว่ นได้
เสียทุกภาคส่วน บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พฒ
ั นาระบบบริ หารอืนๆ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท ได้ แก่ ระบบจัดการอาชี
วนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล ISPS มาตรฐานของ
องค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) อนึง บริ ษัทฯ ยังมีแผนทีจะศึกษาความเหมาะในการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain Security Management Systems) ISO 28000:2007
เนืองจาก “ทุนทรัพยากรมนุษย์” (Human Capital) เป็ นปั จจัยทีมีคณ
ุ ค่าของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั บริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นา
ระบบการฝึ กอบรมฝ่ ายบริ หารและพนักงานขึ $น ซึงมีการฝึ กอบรมเป็ นประจํา ทังฝึ
$ กอบรมเมือเริ มปฏิบตั ิงาน (Initial Training) ระหว่าง
ทํางาน (On the Job Training) รวมทังการฝึ
$
กอบรมทบทวน (Refresher Training) เพือให้ บุคลากรของบริ ษัทได้ มีโอกาสพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถ และสร้ างประสบการณ์ให้ สามารถเติบโตไปกับบริ ษัทอย่างเต็มศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในฐานะท่าเรื อพาณิชย์ การปฏิบตั ิการท่าเรื อได้ ดําเนินอย่างเป็ นระบบในทุกขันตอนการทํ
$
างาน ทังก่
$ อน และ
หลังการปฏิบตั ิการขนถ่ายสินค้ า ก่อนเรื อกําหนดเรื อเข้ า-ออกจากท่า ทางแผนกบริ การท่าจะวางแผนการใช้ โครงสร้ างพื $นฐานและสิง
อํานวยความสะดวก ซึง จะได้ รับการตวจสอบล่วงหน้ า เพือให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจากการทํางาน โดยเฉพาะ ร่ องนํ $า
เรื อลากจูง ท่าเทียบเรื อ ปั น$ จัน โรงพักสินค้ า อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ าต่างๆ และแผนเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน รวมถึงการ
ประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีตา่ งๆของรัฐบาล โดยเฉพาะ เจ้ าหน้ าทีกรมศุลกากร เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง เจ้ าหน้ าสาธารณสุข และเจ้ า
หน้ าจากกรมเจ้ าท่า ดังนันเมื
$ อเข้ าเทียบท่า การปฏิบตั ิการต่างๆ โดยเฉพาะ การประชุมระหว่างท่ากับเรื อเกียวกับการขนถ่ายสินค้ า
มาตรการสิง แวดล้ อม ความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าสากล
การขนถ่ายสินค้ า การขนย้ ายสินค้ าออกจากท่าเรื อ หรื อการเก็บสินค้ าในพื $นทีหรื อสถานทีเก็บสินค้ าในการควบคุมของเจ้ าหน้ าทีกรม
ศุลกากร เมือเสร็ จสิ $นการขนถ่ายสินค้ าขึ $นหรื อลงจากเรื อแล้ ว จึงนําเรื อเดินทางออกจากท่า นอกจากการปฏิบตั ิงานขนถ่ายสินค้ าตาม
ปรกติ
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อนึง ทางท่าเรื อพาณิชย์ประจวบได้ กําหนดแผนการฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิการฉุกเฉินอย่างสมําเสมอ ทังการฝึ
$
กซ้ อมดับเพลิง และการ
ฝึ กซ้ อมการปฏิบตั ิการขจัดคราบนํ $ามันในทะเล เพือให้ เกิดความพร้ อมและความชํานาญในการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน รวมถึงการฝึ กร่ วม
ระหว่างเรื อกับท่าตามแผนการฝึ กซ้ อมของเรื อตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายและแผนงานธุ รกิจในปี 2554
ในปี 2553 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิมประสิทธิภาพในการให้ บริ การ โดยเฉพาะกับลูกค้ าใหม่ ๆ นอก
เครื อสหวิริยา เพือเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัง ยืน ซึง นับได้ วา่ บริ ษัทประสบความสําเร็ จเกินกว่าเป้าหมายทีตงั $
ไว้ ในส่วนของลูกค้ านอกเครื อ แต่ตวั เลขการขนถ่าย ให้ บริ การ รวมทังรายได้
$
ในส่วนดังกล่าวนี $ ก็ยงั มีมลู ค่าน้ อยมากเมือเทียบกับรายได้
รวมของบริษัท
สําหรับในปี 2554 บริ ษัทได้ มีการกําหนดเป้าหมายทีท้าทายยิง ขึ $น โดยเฉพาะการเพิม การให้ บริ การขนถ่าย เพือสร้ างรายได้
จากกลุม่ ลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิมมากยิงขึ $นกว่าปี 2553 ทีมีอตั ราการขยายตัวมากกว่าร้ อยละ 133 อย่างไรก็ตามสามารถสรุป
แผนงานและเป้าหมายทีสาํ คัญของบริ ษัท ในปี 2554 ดังนี $
1. บริ ษัทมีเป้าหมายในการสร้ างรายได้ คิดเป็ นมูลค่า 502 ล้ านบาท เพิมขึ $นจากปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 34.2
2. บริ ษัทมีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิเป็ นมูลค่า 201 ล้ านบาท เพิมขึ $นจากปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 11.0

3. บริ ษทั มีเป้ าหมายสร้างรายได้นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 20 ล้านบาท เพิม# ขึ&นประมาณ 5 เท่า ของปี 2553
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4. บริ ษัทมีเป้าหมายในการดูแลกลุม่ ผู้เกียวข้ อง (Stakeholders) ทังด้
$ านการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานของบริ ษัท และ การพัฒนาความร่วมมือ และความสัมพันธ์กบั กลุม่ ชุมชนรอบข้ างบริ ษัทผ่านกิจกรรม CSR โดย
วัดผลจากความพึงพอใจ
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