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วิสัยทัศน์
(Vision)
“มุ่งมันเป็ นท่ าเรื อมาตรฐานสากลในฝั งอ่ าวไทย
พร้ อมใส่ ใจชุมชนและสิงแวดล้ อม”

พันธกิจ
(Mission)
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3. ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นทีร้ ูจักและยอมรับ
4. สร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่ างท่ าเรือกับชุมชน และคํานึงถึงสิงแวดล้ อมเป็ นนัยสําคัญ
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สารบัญ

หน้ า

Contents
จุดเด่นทางการเงิน...........................................................................................................................................1
สาส์นจากประธานกรรมการ..............................................................................................................................2
สาส์นจากกรรมการผู้จดั การ..............................................................................................................................3
แผนผังองค์กร..................................................................................................................................................5
คณะกรรมการ..................................................................................................................................................6
ประวัติความเป็ นมา..........................................................................................................................................7
ผลงานและเหตุการณ์สาํ คัญในปี 2555............................................................................................................15
อุตสาหกรรมท่าเรื อและการแข่งขัน..................................................................................................................16
ผลการดําเนินงาน..........................................................................................................................................22
เป้าหมายและแผนงานธุรกิจในปี 2556 – 2558................................................................................................26
โครงสร้ างการถือหุ้น และการจัดการ................................................................................................................28
โครงสร้ างการจัดการ และการกํากับดูแลกิจการ................................................................................................29
รายงานทางการเงิน........................................................................................................................................34
รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ..............................................................................................................................38

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

จุ ด เด่ น ทางการเงิ น Financial Highlight
ข้ อมูลจากงบการเงิน (ณ 31 ธันวาคม 2555)
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อัตราส่วนทางการเงิน

อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี Dสิ นต่อ ส่วนผู้ถือ หุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ
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สาส์ นจากประธานกรรมการ

Message from Chairman
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 เป็ นอีกปี หนึงH ทีHบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท สหวิริยาฯ ได้ ก้าวข้ ามปั ญหาและมรสุมทางเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของวิกฤตเศรษฐกิจ ซึHงเริH มดีขึ Dนจากปี 2554 จากปริ มาณความต้ องการเหล็กโดยภาพรวมดีขึ Dน ส่งผลให้ ปริ มาณการขนถ่าย
เหล็กของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิHมขึ DนโดยเฉพาะในครึH งปี หลัง ทําให้ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด มีรายได้ เพิHมขึ DนเมืHอเทียบกับปี ก่อน
ซึHงฝ่ ายจัดการได้ บริ หารจัดการ ควบคุมต้ นทุน จนทําให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการทีHดี ซึHงบริ ษัทฯ ยังคงมุ่งมันH ทีHจะพัฒนา
ทุกๆด้ าน เพืHอผลสําเร็ จ และความก้ าวหน้ าขององค์กร
ในปี 2556 นีบD ริ ษัทฯ มีแ นวทางทีHจะดําเนินธุรกิ จ ทีHหลากหลายขึนD โดยเพิHมรายได้ น อกกลุ่มบริ ษัท ฯ ให้ มากขึนD
มี ก ารลงทุน ใหม่ ๆ ทีH เ ป็ นพื นD ฐานเพืH อ ความแข็ ง แกร่ ง ในอนาคตและเพิH ม ศัก ยภาพของการให้ บ ริ ก าร ซึH ง เป็ นส่ว นหนึH ง
ของโครงการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต
ท้ ายสุดนี D ผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ทีHได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของบริ ษัทด้ วยดีเสมอมา รวมทังกรรมการ
D
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ทีHได้ อุทิศแรงกาย แรงใจ ปฏิบตั ิหน้ าทีHอย่าง
เต็มกํ าลังความสามารถ ร่ วมกันพัฒนาองค์ กร และทําให้ บริ ษัทฯ เจริ ญเติบโตไปข้ างหน้ า พร้ อมทังสร้
D างผลตอบแทนทีHดี
ต่อผู้ถือหุ้น บนพื Dนฐานของการดําเนินงานอย่างเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย และยังประโยชน์ตอ่ สังคมต่อไป

(นายทวีศกั ดิV เสนาณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท

สาส์ นจากกรรมการผู้จัดการ

Message from Managing Director
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2555 เป็ นปี ทีHมีการเปลีHยนแปลงอย่างมากอีกปี สําหรับ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ผลจากปั ญหาเศรษฐกิจ

ในหลายภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ ในช่วงครึH งแรกของปี บริ ษัทฯ มีปริ มาณการขนถ่ายสินค้ าผ่านท่าตํHากว่าประมาณการ
เป็ นอย่างมาก แต่ในช่วงครึH งหลังของปี ปริ มาณการขนถ่ายสินค้ าผ่านท่าก็มีทิศทางทีHเพิHมขึ Dนเป็ นลําดับ ทําให้ ในปี 2555
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
D Dน 372 ล้ านบาท โดยสูงขึ Dนจากปี 2554 ซึงH มีรายได้ ทงสิ
ั D Dน 280 ล้ านบาท อยูร่ ้ อยละ 33 โดยบริ ษัทฯ
มีกําไรสุทธิในปี 2555 จํานวนทังสิ
D Dน 154 ล้ านบาท สูงขึ Dนจากปี 2554 ซึงH มีกําไรสุทธิ 109 ล้ านบาท ร้ อยละ 41 และจาก
รายได้ ทงหมดที
ัD
Hกล่าวมาช้ างต้ น เป็ นรายได้ ทีHมาจากลูกค้ านอกเครื อฯ 18.31 ล้ านบาท สูงขึ Dนจากปี 2554 ซึHงมีรายได้ จาก
ลูกค้ านอกเครื อฯ 16.60 ล้ านบาท อยูร่ ้ อยละ 12
สําหรับโครงการ PPC Shore Crane ซึHงเป็ นโครงการสําคัญทีHมีขึ DนเพืHอรองรับการขนถ่าย Slab จาก SSI – UK โดย
บริ ษัทฯ ได้ จดั ซื Dอเครนขนาดความสามารถยกขนสูงสุด 100 ตัน จํานวน 2 ตัว จาก Gottwald Port Technology ประเทศ
เยอรมัน บริ ษัทฯ ได้ ทําการประกอบและติดตังแล้
D วเสร็ จเริH มใช้ งานในเดือนมิถนุ ายน 2555 ได้ ทําการยกขน Slab ทีHมาจาก
SSI-UK ออกจากเรื อจนถึงสิ Dนเดือนธันวาคม 2555 ไปเป็ นจํานวนทังสิ
D Dน 1,020,646 ตัน ซึHงประสิทธิ ภาพในการยกขน
มีการพัฒนาเพิHมขึ Dนมาเป็ นลําดับ โดยสามารถยก Slab ออกจากเรื อได้ มากกว่า 20,000 ตันต่อวันตามเป้าหมายทีHกําหนดไว้
และทีมงานได้ มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพให้ สงู ขึ Dนในอนาคต โดยเป้าหมายต่อไปกําหนดไว้ ว่าจะยก Slab ออกจากเรื อให้ ได้
25,000 ตันต่อวัน
ในด้ านชุมชนและสิHงแวดล้ อม ก็ เป็ นอีกส่วนหนึHงทีHบริ ษัทฯ ยังคงให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก โดยในปี 2555
บริ ษัทฯ มีกิจกรรมเพือH สังคมอยูห่ ลายกิจกรรม อาทิ บริ ษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมเพืHอชุมชนบางสะพาน จํานวน 3 กิจกรรรม ได้ แก่
สนับสนุนเงินโครงการสร้ างบ้ านปลาด้ วยปะการังเทียม (ซังกอ)
D ระยะทีH 1 กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความสะอาดพื DนทีH
โดยรอบบริ ษัทฯ และกิจกรรมแห่เทียนเข้ าพรรษา โดยได้ รับผลตอบรับเป็ นอย่างดีจากผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมและผู้มีสว่ นได้ เสีย
รอบพื DนทีH นอกจากนี Dยังจัดให้ มีกิจกรรมเพืHอสังคมไทยในส่วนของสํานักงานกรุงเทพฯ จํานวน 4 กิจกรรม คือ โครงการปฏิทนิ
ความสนุก มอบความสุขให้ ดวงตา โครงการปลูกป่ าชายเลนคืนสู่สงั คม ปลูกคืนให้ ชุมชนทีHยงัH ยืน โครงการรักษ์ ปะการั ง

สร้ างบ้ านปลา ฟื นD คืนชีวิตทะเลไทย และบริ จาคสิHงของอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์ กีฬา ให้ นกั เรี ยนโครงการส่วนพระองค์
อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึงH ได้ รับผลตอบแทนทีHดีจากพนักงานทีHเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยเช่นกัน
ในด้ า นรางวัล แห่ง คุณ ค่าของปี 2555 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวัล สถานประกอบการดี เด่นด้ า นความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับประเทศ ต่อเนืHองกันเป็ นปี ทีH 2 สร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั บริ ษัทฯ เป็ นอย่างยิHง และเป็ น
สิงH ยืนยันว่าบริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก
โดยภาพรวมแล้ วในปี 2555 แม้ วา่ มีปัญหาเศรษฐกิจในหลายๆ ภูมิภาคของโลก บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมีรายได้ และกําไร
เติบโตขึ Dนจากปี 2554 ผมต้ องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า สถาบันการเงิน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมทังเพื
D Hอนๆ
พนักงานทุกท่าน ทีHช่วยกันสร้ างสรรค์ และสนับสนุนการทํางานของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีรายได้ และผลกําไรทีHเติบโตขึ Dน
ผมในฐานะกรรมการผู้จดั การ จะกํากับดูแลและพัฒนาทีมงานให้ ดําเนินการไปสูเ่ ป้าหมายทีHท้าทายและสูงขึ Dนในปี ต่อๆ ไป

( นายถาวร คณานับ )
กรรมการผู้จดั การ

แผนผั ง องค์ ก ร
บริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

QMR, EMR, SMR

สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ าย

สายงานบริ หารและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื Dอ
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ าย

คณะกรรมการบริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด

1. นายทวีศักดิY เสนาณรงค์

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายกมล จันทิมา

กรรมการ

3. นายทรงศักดิY แพเจริญ

กรรมการ

4. นายปิ ยะ

วิริยประไพกิจ

กรรมการ

5. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

กรรมการ

6. นายวิน

วิริยประไพกิจ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7. นายกิตติศักดิY มาพะเนาว์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

8. นายถาวร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

9. พลเอกมนตรี

คณานับ

สุภาพร

ทีปรึกษาบริษัทฯ

ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริ ษั ท ท่าเรื อประจวบ จํ ากัด หรื อ มีชืHอ ย่อ ว่า “PPC” ก่อ ตังD ขึนD เมืHอวันทีH 4 ตุลาคม 2533 ด้ วยทุนจดทะเบีย น
400 ล้ านบาท สร้ างแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ
1. เพืHอรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนืHองของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา
2. เพืHอรองรับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าอืHนๆ ทีHมีตอ่ ท่าเทียบเรื อนํ Dาลึก
PPC ได้ เปิ ดให้ บริ การเต็มรู ปแบบในปี พ.ศ. 2538 เรืH อยมาจนปั จจุบนั ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อหลัก และท่าเทียบ
เรื อรอง โดยสินค้ าทีHให้ บริ การบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าทีHเกีHยวกับเหล็กของเครื อสหวิริยา อย่างไรก็ตาม ทีHผ่านมา
PPC ยังให้ บริ การกับลูกค้ าอืHนๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต่างๆ อีกด้ วย เช่น นํ Dามันปาล์ม, แร่ , ตู้คอนเทนเนอร์ , สินค้ าเกษตร
อืHนๆ
PPC ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ ประกอบกิจการท่าเรื อพาณิ ชย์ นอกจากนี D ยังได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน (BOI) ทีHให้ บริ การท่า เที ยบเรื อ สํา หรั บเรื อเดิน ทะเล รวมถึ งโรงพักสินค้ า
ประเภทต่างๆ สําหรับการรับฝากเก็บสินค้ าอีกด้ วย
PPC เป็ นท่าเรื อนํ Dาลึก ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเลพาณิชย์และเรื อบรรทุกสินค้ าทัวH ไป โดยมีบริ การ
รั บ ฝากเก็ บ สิ น ค้ า ท่ า เรื อ ประจวบถูก ออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกับ ธรรมชาติ ข องท้ อ งทะเล และเป็ นมิ ต รกับ สิH ง แวดล้ อ ม
อยู่ห่า งจากกลุ่ม อุต สาหกรรมเหล็ ก เครื อ สหวิ ริ ย าในอํ า เภอบางสะพาน จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ประมาณ 5 กิ โ ลเมตร
มีพื DนทีHท่าเรื อและทีHดินติดกับท่าเรื อรวมทังสิ
D Dนประมาณ 600 ไร่ อีกทังยั
D งมี เขือนกันคลืน (Break Water) มีลกั ษณะคล้ าย
บูม เมอแรง วางตัว ขนานกับ ตัว ท่ า เรื อ ทีH ส ร้ างขึ นD จากวัส ดุ ค อนกรี ต หล่อ สํ า เร็ จ รู ป เป็ นระยะทางทังD สิ นD 1,400 เมตร
โดยมีสนั เขืHอนสูง 6.5 เมตร จากระดับนําD ทะเลปานกลางทําหน้ าทีHรับแรงปะทะของคลืHนและลม เพืHอให้ เรื อสามารถจอด
และทํ า งานได้ ต ลอดทังD ปี ซึH ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถขนถ่ า ยสิ น ค้ า ได้ แ ม้ ใ นช่ ว งฤดูม รสุม ทํ า ให้ มี ม าตรฐานการให้ บ ริ ก าร
และศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ในระดับ สากล สามารถรองรั บ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ทังD จากกลุ่ม อุต สาหกรรมในท้ อ งถิH น
และจังหวัดใกล้ เคียงได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ มีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริ การ รวมถึงสิงH อํานวยความสะดวก
ประเภทต่าง ๆ ให้ มีความหลากหลายมากขึ Dน ทังนี
D DเพืHอให้ สอดคล้ องกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ

ข้ อมูลทัวไปท่ าเรือ

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาํ คัญ

4 มิถนุ ายน 2535

ดําเนินการก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสทีH 1 ขนาดหน้ าท่ายาวรวม 695 เมตร

18 กุมภาพันธ์ 2537

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

24 กุมภาพันธ์ 2537

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

2 กรกฎาคม 2546

เริH มก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสทีH 2 ขนาดความยาวหน้ าท่ารวม 892 เมตร

15 กันยายน 2549

เปิ ดดําเนินการท่าเรื อ เฟสทีH 2

8 พฤศจิกายน 2549

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ

14 ธันวาคม 2554

เซ็นต์สญ
ั ญาซื Dอ-ขายเครน Gottwald

15 มีนาคม 2555

M.V. BBC TAXAS เรื อบรรทุกเครน Gottwald

30 พฤษภาคม 2555
16 มิถนุ ายน 2555
30 มิถนุ ายน 2555

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

การส่ งเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

17 กุมภาพันธ์ 2537

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนท่าเรื อ เฟสทีH 1 และเรื อลากจูง 2 ลํา [TUG1-2]

31 กรกฎาคม 2545

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสิรมการลงทุนเรือลากจูง 2 ลํา [TUG3-4]

10 มิถนุ ายน 2547

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนท่าเรื อ เฟสทีH 2

29 ตุลาคม 2547

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนเรือลากจูง 1 ลํา [TUG5]

14 กุมภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบและขยายบริ การ
เพืHอรองรับเรื อขนาดใหญ่
- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

ทีตงั d
สํานักงานกรุงเทพ

เลขทีH 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชันD 6 ถนนสุรศักดิV แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057

สํานักงานบางสะพาน (ท่าเรื อ)

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

การบริหารท่ าเรือ

บริ ษัท ฯ ได้ นําระบบมาตรฐานสากลมาดําเนินการบริ หารท่าเรื อ เพืHอให้ มนัH ใจว่าได้ ให้ บริ การตามมาตรฐานสากล
และได้ รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพืHอให้ มนัH ใจว่าได้ ให้ บริ การตามมาตรฐาน “ประมวล
ข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีกทังได้
D มีการพัฒนาระบบ
การทํางานอย่างต่อเนืHอง นับว่าเป็ น “ท่ าเรือพาณิชย์ เอกชนแห่ งแรกและแห่ งเดียว” ทีHได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
ภายใต้ สโลแกน “มุ่ ง เน้ น ความปลอดภัย ใส่ ใจสิ งแวดล้ อม พร้ อมคุ ณภาพการบริ การ ตามมาตรฐานสากล”
ซึงH ประกอบด้ วย
• ประมวลข้ อ บัง คับ ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภัย ของเรื อ และท่า เรื อ ระหว่า งประเทศ (ISPS Code)
โดยกรมการขนส่งทางนํ Dาและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขทีH 59/2548
• ระบบการจัดการบริ หารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 Certificate No.BGK 0403720
• ระบบการจัดการด้ านสิงH แวดล้ อม ISO 14001 : 2004 Certificate No.BGK 0403844
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 Certificate No.BGK 6002836

นโยบายคุณภาพ
“เป็ นท่ าเรือพาณิชย์ ท มี ีมาตรฐานการให้ บริการทีดี และพัฒนาอย่ างต่ อเนืองเพือความพึงพอใจของลูกค้ า”

อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในเขตท่ าเรือ :
•
•
•
•
•

เรื อลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ า 3 ลํา
Gantry Crane ขนาด 20 ตัน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน 2 ตัว
Port Station 67 (Call Sign: HSC320)
นําร่องเอกชนและเครืH องหมายช่วยในการเดินเรื อตามมาตรฐานสากล
Mobile Harbor Crane 100 ตัน 2 ตัว

สินค้ าผ่ านท่ าเรือประจวบ :
• ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

• สินค้ าอืHนๆ เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์ , นํ Dามันปาล์ม, เครืH องจักร, แร่, และ Wood Chip

สิงอํานวยความสะดวก
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จดั พื DนทีHและสถานทีHเก็บสินค้ าหลายรู ปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) พื DนทีHกลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัวH ไป (Open
Storage Yard) รวมทังพื
D DนทีHอเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึHงอยู่ภายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี D
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (Bonded Warehouse) เป็ นเขตพืนd ทีท ีจัดตังd ขึนd เพือประโยชน์ ในการเก็บรั กษาของ
ทีนํ าเข้ าจากต่ างประเทศ (การบรรจุหรื อ แบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้ า การกระจายสินค้ า ) และเพืHอกิ จการอืHนๆ ทีHเป็ น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของทีHนําเข้ าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ยกเว้ นอากรนาน 2 ปี
และสามารถทยอยสินค้ าออกโดยชํ าระอากรตามจํ านวนสินค้ าทีHนําออก โดยมีพื นD ทีHประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้ า
ขนาด 1,000 ตารางเมตร
โรงพั กสิน ค้ าภายในเขตทําเนี ย บท่ า เรื อ ทําให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารสามารถดําเนินพิ ธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้ า
ได้ ทีHท่าเรื อ และสามารถคงสินค้ าทีHนําเข้ ารอพักไว้ เพืHอการตรวจปล่อยในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมี
พื DนทีHกลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
พืนd ทีกลางแจ้ งสําหรั บฝากเก็บสินค้ าทัวไป อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรื อรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื DนทีHสําหรับสินค้ า
ทัวH ไป จํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี Dยังมีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs ไว้ บริ การ
พืนd ทีเอนกประสงค์ บริ ษัทฯ มีพื DนทีHประมาณ 400 ไร่ หรื อ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้ บริ การ
• ระบบการสือH สารและเครืH องหมายช่วยการเดินเรื อ ทุ่นนําร่ อง (Sea Buoy)
Position
Latitude

•
•
•
•
•
•

Longitude

Sea buoy

11 11.1 N.

099 95.8 E.

Boarding ground

11 11.0 N.

099 36.3 E.

Quarantine anchorage

11 11.5 N.

099 97.0 E.

สถานีทา่ เรื อประจวบ ช่อง 67 (Call Sign : HSC320) หรื อ VHF 156
เรื อลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ า ให้ บริ การจํานวน 3 ลําและเรื อรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons
ระบบการสือH สารทีHได้ มาตรฐานสากล ใช้ ช่องสัญญาณทีH 16
มีการจัดเตรี ยมกรรมกรแรงงานสําหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชัวH โมง
เจ้ าหน้ าทีHกรมศุลกากร
เจ้ าหน้ าทีHกรมเจ้ าท่า

• ตรวจคนเข้ าเมือง และกองควบคุมโรคติดต่อ
• บริ การแบบครบวงจร (One Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินการได้ แบบเบ็ดเสร็ จทุกขันตอน
D
ทังใน
D
เรืH องของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้ าย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุดให้ บริ การทีHท่าเรื อ
เพียงแห่งเดียว

วัตถุประสงค์ ในการก่ อสร้ างท่ าเรือ
เพืHอรองรั บการขยายตัวอย่างต่อเนืHองของกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยา และเพืHอรองรั บความ
ต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าอืHนๆ ทีHมีตอ่ ท่าเทียบเรื อนํ Dาลึกทังในประเทศ
D
และต่างประเทศ
บริ ษัทฯ ได้ เพิHมขีดความสามารถในการรับสินค้ าผ่านท่าเรื อจาก 5 ล้ านตัน เป็ น 10 ล้ านตันต่อปี ด้ วยการสร้ างท่าเรื อ
ส่วนต่อขยาย ซึHงจะเพิHมประสิทธิภาพในการขนส่งทางนํ Dาของประเทศ และการเพิHมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ในประเทศไทย อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของประเทศเป็ นส่วนรวม

ขีดความสามารถของท่ าเรื อ
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ประกอบด้ วยท่าเทียบเรื อทีHเปิ ดให้ บริ การแล้ ว ดังนี D
•
•
•
•

ท่ าเทียบเรือ A 1 - A 2
ท่ าเทียบเรือ B 1 - B 2
ท่ าเทียบเรือ C1 - C 5
ท่ าเทียบเรือ Barge D 1 - D 4

ท่ าเทียบเรือบริษัท ท่ าเรื อประจวบ จํากัด
ท่ าเทียบ
เรือ (Berth)

ความสามารถรองรับเรือ
(Capacity: DWT)

ความกว้ าง
(Width:เมตร)

A

ไม่เกิน 100,000 ได้ คราวละ 2 ลํา

25

450

15

B

ไม่เกิน 20,000 ได้ คราวละ 2 ลํา

25

245

8 - 12

50

892

14

50

250

8

ไม่เกิน 110,000 ได้ คราวละ 1 ลํา
C

D

ไม่เกิน 20,000 ได้ คราวละ 4 ลํา
เรื อลําเลียง ขนาดไม่เกิน 2,200
ได้ พร้ อมกัน 4 ลํา

ความยาว
ความลึกจากระดับนําd ทะเล
(Length:เมตร) ปานกลาง (Depth: MSL(เมตร)

การขยายฐานธุรกิจ
PPC ยังให้ บริ การกับลูกค้ าอืHนๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต่างๆ และตระหนักถึงศักยภาพ และขีดความสามารถ
บริ ษัทท่าเรื อประจวบ จึงมีแนวความคิดทีHจะเพิHมสายธุรกิจโดยเฉพาะการเพิHมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ Dา ซึHงสอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐบาล โดยลดปั ญหาด้ านการจราจร ลดอุบตั ิเหตุจากการขนส่ง และประหยัดงบประมาณด้ านการซ่อมแซม
ถนน สําหรับผู้ประกอบการ บริ ษัทท่าเรื อประจวบ ได้ เพิHมช่องทางการขนส่งไปประเทศพม่า เพืHอลดปั ญหาเรืH องระยะเวลา
และต้ น ทุน การขนส่ง ซึH ง ถื อ เป็ นการส่ง เสริ ม และเพิH ม มูล ค่ า ของอุต สาหกรรมการขนส่ง ภายในจัง หวัด และสอดคล้ อ ง
ตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัดอีกด้ วย
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด เดินหน้ าเปิ ดสายธุรกิจใหม่ พร้ อมผลักดันโครงการการขนถ่ายตู้คอนเทรนเนอร์ ซึHง
สามารถรองรับเรื อขนถ่ายตู้คอนเทรนเนอร์ เข้ าเทียบท่าเพืHอทําการขนถ่ายตู้คอนเทรนเนอร์ โดย Spreader เป็ นเครืH องมือยก

เตรียมความพร้ อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
- ทุ่นกักนําd มัน (Oil Containment Boom) เป็ นอุปกรณ์ทีHใช้ ในการกําจัดนํ DามันหากเกิดการรัHวไหลของนํ Dามัน
ในปริ มาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึงH ได้ รับการออกแบบให้ สามารถใช้ งานกลางแจ้ งได้ ตลอดเวลา มีระยะลอยเหนือ
นํ Dา (Free board) 30 ซ.ม. และระยะกันใต้
D นํ Dา (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝึ กอบรมการซ้ อม ทุน่ กักนํ Dามันให้ แก่พนักงาน เพืHอให้ มี
ความพร้ อมอยูเ่ สมอ

- รถดับเพลิง , เรื อดับเพลิง (Fire Boat, Extinguisher) เป็ นอุปกรณ์ ท ีใช้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพืHอ ใช้ ใ นท้ อ งถิH น อําเภอบางสะพาน และภายในบริ ษัท ฯ รวมทังD บริ ษัท ในเครื อ สหวิ ริย า

ด้ านสิงแวดล้ อม
บริ ษัท ฯ ได้ รับการรับรองระบบการจัดการด้ านสิHงแวดล้ อม ISO 14001: 2004 โดยมีการศึกษาและวางมาตร
การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิHงแวดล้ อมในบริ เวณท่าเทียบเรื อ ร่ วมกับชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง เพืHอป้องกันมิให้ เกิดผล
กระทบทังทางตรงและทางอ้
D
อมต่อสิงH แวดล้ อม
ทั งD นี D ได้ ทํ า การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิH ง แวดล้ อม ตามเงืH อ นไขของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิHงแวดล้ อม รวมทังกรมการขนส่
D
งทางนํ Dาและพาณิชยนาวี เป็ นประจําทุก 3 เดือน และ 6 เดือน
ดังเช่น
1. ด้ านคุณภาพนํ Dาทะเล
2. ด้ านทรัพยากรชีวภาพในทะเล
3. ด้ านคุณภาพอากาศ
4. ด้ านคุณภาพนํ Dาทิ Dง

กิจกรรมเพือชุมชนและสังคม
ตลอดระยะเวลาในช่วง 2-3 ปี ทีHผ่านมาบริ ษัทฯ มีนโยบายทีHจะเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและอยากให้ พนักงาน
ในองค์กรทราบถึงเรืH องของ CSR จึงได้ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เปิ ดตัว และจัดอบรม “การเรี ยนรู้ CSR ทีถกู ต้ องร่ วมกัน”
เพื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม (CSR) อย่ า งแท้ จ ริ ง อี ก ทังD
ยังสร้ างความเข้ าใจและทราบถึงความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสิงH แวดล้ อมเพืHอการพัฒนาทีHยงัH ยืน
“ด้ วยปรัชญาและแนวความคิดการพัฒนาอย่ างยังยืน บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่ อการพัฒนาชุมชน
และดูแลสิงแวดล้ อม ควบคู่กบั การพัฒนาธุรกิจ”
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีHดี · การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน ·
การดูแลสิHงแวดล้ อม และความปลอดภัย · การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิHงแวดล้ อม
เพืHอการพัฒนาทีHยงัH ยืน ผ่านโครงการต่างๆ ทีHจดั ทําโดยบริ ษัทฯ ภายใต้ สโลแกน “เพือนชุมชน ท่ าเรือประจวบน่ าอยู่ ชุมชน
ยังยืน”

นอกจากนี Dบริ ษัทฯ ยังได้ มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการ พร้ อมสนับสนุนกับภาครัฐและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อาทิ ตํารวจนํ Dา , กองทัพเรื อ เป็ นต้ น อีกทังยั
D งให้ ความสําคัญต่อการดูแลและป้องกันสาธารณะภัย โดยการจัดซื Dอ
รถดับเพลิงเพืHอใช้ งานในบริ ษัทและท้ องถิHน เช่น การฝึ กซ้ อม ฝึ กสาธิต และการฝึ กปฏิบตั ิการร่ วม (ศรชล.เขต๑) , การนําเรื อ
หลวงของกองทัพเรื อเข้ าเทียบท่าให้ ประชาชน นักเรี ยน ชุมชนขึ DนเยีHยมชม , การนําเรื อเข้ าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
เป็ นต้ น

เหตุการณ์ สาํ คัญ ในปี 2555
14 กุมภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบและขยายบริ การ
เพืHอรองรับเรื อขนาดใหญ่
ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริ มการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

30 พฤษภาคม 2555

ทําพิธีเปิ ดการใช้ งาน Gottwald Crane

15 มิถนุ ายน 2555

รับมอบกุญแจเครนหน้ าท่า

16 มิถนุ ายน 2555

M.V. BLUE FIN เรื อบรรทุก SLAB ลําแรกจาก SSI UK ซึงH ใช้ Gottwald
Crane ในการยกสินค้ าเข้ าเทียบท่า

30 มิถนุ ายน 2555

M.V. SHI DAI 20 เรื อทีHมีความยาวทีHสดุ 254 LOA. เข้ าเทียบท่า

17 สิงหาคม 2555

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้ าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ระดับประเทศ ปี ทีH 2

19-22 กันยายน 2555

ออกบูธงาน The 9th Thailand International Logistics Fair 2012
(TILOG 2012)

27 กันยายน 2555

“ท่าเรื อประจวบ” เซ็นต์ MOU กับการท่าเรื อแห่งประเทศไทย

14 ตุลาคม 2555

รับมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ในโครงการรณรงค์ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการ
ทํางานให้ เป็ นศูนย์ ปี 2555 “Zero Accident” (ไม่มีอบุ ตั ิเหตุจากการ
ทํางานถึงขันหยุ
D ดงานต่อเนืHองในรอบปี ทีHผา่ นมา) เป็ นปี ทีH 5

อุตสาหกรรมท่ าเรื อและการแข่ งขัน
การพัฒนาท่ าเรือประจวบให้ เป็ นท่ าเรือมาตรฐานสากล
ได้ รับทราบกันแล้ วถึงบทบาททีHผ่านมากับสภาพแวดล้ อมทีHเปลีHยนไป ยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ โครงการต่างๆ ทีHมี
การดําเนินการและอยู่ในแผนทีHจะดําเนินการ รวมทังปั
D จจัยแวดล้ อมของภูมิภาคทีHมีผลต่อโอกาสและการแข่งขัน ซึHงเกีHยวข้ อง
ทังโดยทางตรงและทางอ้
D
อมกับธุรกิจของบริ ษัทท่าเรื อประจวบ ซึงH สรุปได้ วา่ ท่าเรื อประจวบต้ องทบทวนและพิจารณา เพืHอปรับ
ทิศทางและบทบาทให้ ชดั เจน โดยต้ อง
1. ลดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆทีHมีอยู่ เพืHอให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ คล่องตัวยิHงขึ Dน ไม่ตา่ งจากคูแ่ ข่งขัน
2. พัฒนาองค์กร ทีมงานบุคคลากรและอืHนๆให้ เป็ นสากล มีความเป็ นมืออาชีพมากยิHงขึ Dน
3. สร้ างการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ของภาครัฐในทุกระดับ ได้ แก่
ระดับจังหวัด ต้ องเข้ าไปผลักดันและดําเนินการให้ หลายๆโครงการเกิดมีขึ Dน เพืHอให้ เกิดประโยชน์กบั ท่าเรื อ
เช่น การเชืHอมโยงการคมนาคมทังทางรถไฟและทางถนน
D
ระดับภาค ต้ องเป็ นตัวเลือกในการเป็ น Land Bridge เมืHอโครงการของภาครัฐยังไม่เกิด ล่าช้ าหรื ออาจ
เปลียH นแปลงจนไม่เกิดขึ Dน
ระดับประเทศ ต้ องสร้ างบทบาทให้ เกิดเป็ นท่าเรื อทีHสาํ คัญอีกท่าเรื อหนึงH ของประเทศ
4. แสวงหาโอกาสในทุกมิติทีHจะเกิดมีในอนาคต โดยใช้ จุดแข็งและความได้ เปรี ยบของทังท่
D าเรื อประจวบเอง และ
ของประเทศไทยทีHจะมีสว่ นแบ่งในปริ มาณการค้ าทีHมหาศาล
จะเห็นได้ ว่าทังD 4 เรืH องดังกล่าวข้ างต้ นมีความสัมพันธ์ กัน ต้ องดําเนินการควบคู่กันไปและใช้ เวลาอย่างมาก
เพี ยงลํา พัง แค่มี เงิ นมาลงทุน คงไม่ส ามารถทํ า ให้ สํา เร็ จ ได้ โดยเร็ ว เนืH องจากมีตัวแปรอี กมากมายทีHต้ องพยายามจัดการ
จึงจะทําให้ ประสบความสําเร็ จได้

นอกจากนี Dต้ องคํานึงถึงบทบาทของเวทีการค้ าทีใH หญ่กว่าระดับประเทศด้ วย อันได้ แก่ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ซึHงการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC [ASEAN Economic Community] ในปี 2558 กําลังเป็ นทีHจบั ตามองว่า
จะมีการเปลียH นแปลงอย่างไรบ้ าง ซึงH ประเทศไทยเป็ นหนึงH ในสิบประเทศทีHจะต้ องปรับตัวและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ซึงH ในบางเรืH อง
แต่ละประเทศก็ ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงตามกรอบเวลาทีHกําหนดไว้ ได้ ร้อยเปอร์ เซ็นต์ ประกอบกับการไม่มีกรอบ
บทลงโทษและแต่ละประเทศยังคงต้ องปกป้องดูแลรักษาธุรกิจท้ องถิHนของประเทศของตนให้ สามารถยืนอยูแ่ ละแข่งขันได้

ในเวทีระดับโลกเองจะเห็นว่ามีการแบ่งแยกออกเป็ น 2 ขัวที
D HเริH มชัดเจน คือ มหาอํานาจเดิมประเทศสหรัฐอเมริ กา
และมหาอํ านาจใหม่ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนจี น เนืH องจากเศรษฐกิ จของโลกยังคงมี ปัญหาต่อ เนืHอ ง
ทังประเทศสหรั
D
ฐอเมริ กาและประเทศในทวีปยุโรป จึงทําให้ ประเทศในทวีปเอเซียกลายเป็ นทีHสนใจมากกว่า ทังสองขั
D
วอํ
D านาจ
จึ ง แข่ ง ขัน กัน ทีH จ ะมี บ ทบาทกับ กลุ่ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเซี ย โดยประเทศไทยในฐานะประเทศทีH อ ยู่ใ นกลุ่ม อาเซี ย น
(10 ประเทศ-กัมพูชา เมียนม่าร์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐสังคมนิยมเวียตนาม สาธารณรั ฐ

อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ บรู ไนดารุ สซาลาม มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และไทย) และเป็ นสมาชิกประเทศในกลุม่
ลุม่ นํ Dาโขง,GMS (Greater Mekong Subregion) ซึHงประกอบด้ วย 6 ประเทศ จีน, ลาว, เวียตนาม, กัมพูชา, เมียนมาร์ และ
ไทยด้ วย ถูกมองว่ามีศกั ยภาพในการทีHจะเป็ นฐานทีHมนัH ของทังสองขั
D
วอํ
D านาจในการติดต่อเชืHอมโยงในภูมิภาคนี D

สัง เกตได้ จ ากเหตุก ารณ์ ทีH ไ ม่ไ ด้ เ กิ ด ขึนD บ่อ ยนัก ในประเทศไทย เมืH อ 2 ผู้นํ า ประเทศมหาอํ า นาจยัก ษ์ ใ หญ่ ข องโลกอย่า ง
นายบารั ค โอบามา ทีH เ พิH ง ชนะเลื อ กตังD เป็ นประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ อเมริ ก าอี ก สมัย กับ นายเหวิ น เจี ย เป่ า นายกรั ฐ มนตรี
ของประเทศจี น ได้ เ ดิน ทางมาเยือ นไทยในระยะเวลาไล่เลีHยกัน ทํ าให้ อดทีH จะสงสัยไม่ไ ด้ ว่า ไทยจะได้ ห รื อ เสีย ประโยชน์
จากการต้ อ นรั บ 2 อาคัน ตุก ะมหาอํ านาจของโลกมากกว่า กัน โดยเฉพาะผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ การค้ าและการลงทุน

การเดินทางมาครังD นี Dของโอบามาเป็ นการมาฉลองความสัมพันธ์ ทางการทูตไทย-สหรัฐครบรอบ 180 ปี และสะท้ อนให้ เห็นถึง
นโยบายของสหรัฐว่า
ในอนาคตจะให้ นํ Dาหนักต่อการสร้ างความสัมพันธ์มายังเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนให้ แน่นแฟ้ นยิHงขึ Dน สาเหตุเพราะเอเชียกําลัง
มีเศรษฐกิจทีHเติบโตอย่างมันH คงและรวดเร็ ว รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทีHอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ
ทีHกําลังจะเกิดการรวมตัวกันเป็ นตลาดเดียวกัน เป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึHงจะทําให้ ชาติอาเซียนกลายเป็ น
ตลาดการค้ าใหญ่อนั ดับ 3 ของเอเชีย รองแค่จีนและญีH ปนุ่ โดยมีจีดีพีถึง 3 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และประชากรมากกว่า
600 ล้ านคน ซึHงสวนทางกับโครงสร้ างตลาดสินค้ าของสหรั ฐในช่วงทีHผ่านมา ทีHส่งออกสินค้ ามาอาเซียนลดน้ อยลงเรืH อยๆ
จากเคยมีส่วนแบ่งตลาดในอาเซียนสูงถึง 20% เมืHอ 20 ปี ก่อน เหลือเพียง 7.5% ในปั จจุบันเท่านันD ดังนันสหรั
D
ฐจึงต้ องการ
ปรั บสมดุลเศรษฐกิ จของตัวเองใหม่ ให้ มีเอเชี ยเป็ นแกนหลักในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิHงในภาวะทีHเศรษฐกิ จสหรั ฐ
ต้ องพึงH พารายได้ จากการส่งออกมากขึ Dนเช่นนี D
ขณะเดียวกันสหรัฐต้ องการคานอํานาจจากประเทศจีนทีHเข้ ามามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนมากขึ DนเรืH อยๆด้ วย โดยในการ
ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนปี นี Dประธานาธิบดีสหรัฐถึงกลับเดินทางมาด้ วยตัวเองทังที
D Hก่อนหน้ านี Dจะส่งแค่นางฮิลลารี คลินตัน
รมว.ต่างประเทศมาร่ วมแค่นนั D ไทยนับว่ามีความสําคัญยิHงต่อสหรัฐในการแผ่อิทธิ พลเข้ ามาในอาเซียนและประเทศในกลุ่ม
ลุ่มนําD โขง (GMS) เนืHองจากไทยมีความพร้ อมมากทีHสุดในบรรดาทุกชาติ การเดินทางมาเยือนของโอบามาครั งD นี D เป็ นแค่
จุดเริH มต้ นของนโยบายแผ่อิทธิพลของสหรัฐสูเ่ อเชียเพืHอคานอํานาจกับจีน โดยมีกลไกของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจ

ภาคพื Dนแปซิฟิก Trans Pacific Partnership (TPP) เป็ นเครืH องมือหลักทีHจะใช้ ต่อสู้แข่งขันกับจีนทีHใช้ กลไกความตกลงภูมิภาค
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ทีHต่อยอดมาจากความตกลงการค้ าเสรี
อาเซียนกับพันธมิตรรายประเทศ 6 ประเทศ ASEAN+6 Partnership on Connectivity ได้ แก่ จีน ญีHปนุ่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึHงมีแผนประกาศรวมตัวกันให้ ได้ ภายในปี 2558 และก่อให้ เกิดเขตการค้ าเสรี ขนาดใหญ่ทีHสดุ ในโลก
มากกว่า TPP ของสหรั ฐเสียอีก ไทยจะขับเคลืHอนสนับสนุนการจัดตังD RCEP เพืHอให้ เป็ นเขตการค้ าเสรี ทังนี
D D RCEP
ประกอบด้ วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ บวกกับ 6 ประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ได้ แก่ จีน ญีHปนุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ในส่วนของสหรัฐนันคงมี
D
ความต้ องการทําให้ TPP มีความคืบหน้ าในระดับหนึHงเพราะจะเห็นได้ ว่า TPP นันหากจะเป็
D
นกลุ่ม
ประเทศในสองฟากของมหาสมุทรแปซิฟิกจริ งก็จะต้ องนําเอาไทย อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์เข้ ามาเป็ นสมาชิก นอกจากนันD
จะเห็นว่า TPP นันไม่
D มีจีนร่ วมอยู่ด้วย จึงอาจเป็ นการสะท้ อนว่าสองประเทศมหาอํานาจคือสหรัฐกับจีนนันD ยังพยายามชิงดี
ชิงเด่นกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในอีกด้ านหนึHงข้ อเสนอ RCEP นันดู
D เสมือนว่าเป็ นข้ อเสนอทีHพยายามจะสร้ างภาพพจน์
ว่าอาเซียนเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยอาจต้ องการให้ จดั ตังขึ
D DนเพืHอให้ แซงหน้ าหรื อกลบความโดดเด่นของเอเปค (APEC)
ซึงH ถูกจัดตังขึ
D Dนโดยออสเตรเลีย สําหรับ ASEAN+3 นันดู
D เสมือนว่าไทยอยากให้ จีน ญีHปนและเกาหลี
ุ่
ใต้ มาร่ วมลงทุนโครงสร้ าง
พื Dนฐานต่างๆ ในอาเซียนโดยเฉพาะทีHทวาย ซึHงก็ไม่แน่ใจว่าสหรัฐอเมริ กาและยุโรปจะอยู่เฉยๆ และทังD 3 ประเทศ คือ จีน
ญีHปนุ่ และเกาหลีใต้ ก็นา่ จะสามารถเจรจาโดยตรงกับเมียนมาร์ หรื อประเทศอาเซียนอืHนๆได้ โดยไม่ต้องผ่านกรอบของอาเซียน

กล่าวโดยสรุปคือ การประกาศกลุม่ การค้ าเสรี ต่างๆทีHกล่าวข้ างต้ นนันD ดูเสมือนว่าเป็ นการกําหนดท่าทีทางการเมือง (Political
posturing) มากกว่าการส่งสัญญาณว่าจะมีการเจรจาเปิ ดเสรี ทางการค้ าและบริ การอย่างเร่งรี บให้ เกิดผลโดยเร็ วครับ

การทีสH หรัฐยังพยายามคะยันคะยอและกดดั
D
นให้ ไทยเข้ าร่วมกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจภาคพื Dนแปซิฟิก
Trans Pacific Partnership (TPP) โดยเร็ ว เพืHอต้ องการใช้ ไทยเป็ นประตูและฐานทีHมนัH สําคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี D
คําถามทีHตามมาว่าการเข้ าทีพีพีจะดีต่อไทยแค่ไหน? เพราะเมืHอดูสถานภาพปั จจุบนั ของTPP ซึHงมีวตั ถุประสงค์ทีHจะเปิ ดเสรี
การค้ า การบริ การระหว่างประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้ แก่ บรู ไน ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สหรัฐ ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม
มาเลเซีย เม็กซิโก และแคนาดา โดยมีถึง 4 ประเทศทีHเป็ นชาติในอาเซียนคือ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรู ไน และเวียตนาม ซึHงหาก
ถ้ าไทยไม่เข้ ามาร่ วมก็อาจก่อให้ เกิดผลเสียทางการค้ า เพราะไทยจะเสียเปรี ยบในการส่งสินค้ าไปสหรัฐและชาติอืHนๆ ในกลุ่ม
ทันที เนืHองจากไม่ได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี ขณะเดียวกันสหรัฐ อาจออกมาตรการเข้ มงวดในการนําเข้ าสินค้ าจากประเทศ
นอกกลุม่ ทีพีพีเพิHมอีกด้ วย แต่ในทางกลับกันหากไทยเข้ าร่วมจะช่วยให้ ภาคการค้ า การส่งออกมีโอกาสขยายตัวได้ ดีขึ Dนกว่าเดิม
ผลเสียทีHอาจมีอีกก็ คือ จะเกิ ดปั ญหาเกีHยวกับระบบทรัพย์ สินทางปั ญญา ภาคการเงิน และการผูกขาดตลาดยา ในอนาคต
ราคายาอาจสูง เป็ น 2 เท่าของปั จ จุบัน หรื อสูง ขึนD อี ก กว่า 80,000 ล้ า นบาทต่อ ปี และกระทบระบบหลัก ประกัน สุข ภาพ
ให้ ออ่ นแอลง ขณะทีHระบบภาคการเงิน แม้ สถาบันการเงินไทยจะมีความเข้ มแข็งระดับหนึHงแต่ยงั ไม่สามารถสู้กบั เงินทุนขนาด
ใหญ่จากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ วได้ รวมทังต้
D องระวังปั ญหาการเคลือH นย้ ายเงินทุนเข้ าออกอย่างรวดเร็ ว ซึงH อาจก่อให้ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจไทยได้ ในระยะยาว นอกจากนี Dไทยอาจต้ องขอให้ สหรัฐขยายสิทธิพิเศษทางภาษี ศลุ กากร (จีเอสพี) ในปี 2555-2556

และขอให้ สหรัฐคืนสิทธิจีเอสพีทงเครื
ั D H องประดับเครืH องเงิน และยางรถยนต์ของไทยกลับคืน ต่อมาคือด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา
ควรสร้ างความเข้ าใจต่อผู้นําสหรัฐ ให้ ปลดประเทศไทย พ้ นจากสถานะของประเทศทีHถูกจับตาเป็ นพิเศษทางด้ านทรัพย์สิน
ทางปั ญญา หรื อพีดับเบิลยูแอล ขณะเดียวกันควรสร้ างความเข้ าใจ ขอให้ ผ่อนปรนมาตรการกีดกันทางการค้ าและกดดัน
ทางการค้ า โดยเฉพาะมาตรการแรงงานและสิHงแวดล้ อม ทีHกําลังมีผลกระทบต่ออาหารทะเล ซึHงเป็ นสินค้ าสําคัญของไทย
รวมทังขอรั
D บการสนับสนุนจากสหรัฐในโครงการทวาย และขอให้ เชิญชวนภาคเอกชนของสหรัฐ เข้ าร่ วมโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างไทยและเมียนมาร์ ตลอดจนการทําความเข้ า ใจต่อโครงการจํ านําข้ าวของไทย ว่าไม่ได้ ขัดต่อกฎองค์ การการค้ า
โลก ดังนันต่
D อจากนี Dจึงเป็ นโจทย์สาํ คัญทีHรัฐบาลไทย ต้ องคิดให้ ดีวา่ ประโยชน์ทีHไทยจะได้ รับจาก TPP นันคุ
D ้ มค่ากับทีHจะเสียไป
หรื อไม่ โดยเฉพาะเรืH องการปรับตัวของภาคธุรกิจ และหลักประกันสุขภาพของประชาชนทีHอาจถูกคุกคาม รวมถึงสัมพันธภาพ
กับจีน เพราะปั จจุบนั จีนได้ กลายเป็ นประเทศคูค่ ้ าอันดับ 1 ของไทย โดยมีสดั ส่วนการค้ าแซงหน้ าสหรัฐอเมริ กาไปแล้ ว

หันมามองการเดินทางเยือนไทยของ นายเหวิน เจียเป่ า นายกรัฐมนตรี ของจีน ช่วงใกล้ ๆกันบ้ างแม้ การมาเยือนของผู้นําจีน
จะไม่โด่งดังเท่ากับผู้นําสหรัฐเพราะไทย-จีนมีการเดินทางเยือนในระดับผู้นําบ่อยครังD และมีความสัมพันธ์ กบั ไทยมายาวนาน
โดยภารกิจสําคัญนอกจากจะเข้ าร่ วมพิธีเปิ ดป้ายศูนย์วฒ
ั นธรรมไทย-จีนอย่างเป็ นทางการ ร่ วมกับ น.ส.ยิHงลักษณ์ ชินวัตร
เพืHอกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศให้ แน่นแฟ้ น รวมถึงพบปะกับตัวแทนจากสมาคมหอการค้ าไทย-จีน
และตัวแทนองค์กรชาวจีนแล้ ว

จีนยังน่าจะเข้ ามาแสดงจุดยืนถึงบทบาทของจีนทีHมีตอ่ อาเซียนและประเทศไทย โดยเฉพาะหลังจากทีHจีนกําลังอยู่ช่วงถ่ายโอน
อํานาจ โดยมีการแต่งตังD รองประธานาธิ บดีสี จินD ผิง เป็ นประธานาธิ บดี ต่อจากหู จิHนเทา และให้ นายหลีH เค่อเฉี ยง เข้ ารั บ
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อจากเหวิน เจียเป่ า ดังนันจี
D นจึงน่าจะเข้ ามายืนยันว่า ยังคงให้ ความสําคัญต่อไทยและอาเซียนอยู่
เช่นเดิม รวมทังน่
D าจะมีขา่ วดี ความคืบหน้ าเกีHยวกับโครงการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้ างพื Dนฐานต่างๆ เช่น รถไฟความเร็ วสูง
จากจีน ลาว ไทย หรื อโครงการสนับสนุนเงินกองทุนต่างๆ เข้ ามาด้ วย นอกจากนี Dฝ่ ายไทยเองจะใช้ โอกาสนี Dให้ ผ้ นู ําทังไทย
D
และจีนเจรจาซื Dอขายข้ าวรัฐต่อรัฐ(จีทจู ี)ต่อกัน เพราะล่าสุดเมืHอ 2 สัปดาห์ทีHผ่านมา ครม. เพิHงเห็นชอบให้ ไทยมีการลงนามเอ็ม
โอยู เพืHอขายข้ าวให้ รัฐบาลจีนอีก 5 ล้ านตันต่อปี เป็ นระยะเวลา 3 ปี อีกด้ วย เพืHอเป็ นการช่วยระบายข้ าวสารในสต๊ อกของ
รัฐบาลทีHเหลือจํานวนมากออกไป ซึHงจะเป็ นการสร้ างความเชืHอมันH ของ 2 ฝ่ าย และความเชืHอมันH ต่อตลาดข้ าวโลกในอนาคต
ตลอดจนสร้ างความมันH คงให้ กบั รัฐบาล

ดังนันการเดิ
D
นทางมาเยือนไทยของ 2 ผู้นําประเทศมหาอํานาจจีนและสหรัฐครังD นี D จึงเหมือนกับว่าเป็ น 2 การเดินทางทีHมีวาระ
เป้าหมายเดียวกัน คือการทําให้ ไทยเป็ นฐานทีHมนัH ทางเศรษฐกิจของอาเซียน อย่างไรก็ตามแม้ ไทยเองจะเนื Dอหอม แต่ก็ถือ
เป็ นการบ้ า นของรั ฐ บาลต้ อ งรั บ มื อ ให้ ดี โดยเฉพาะจะบริ ห ารจัด การเพืH อ สร้ างประโยชน์ ใ ห้ กับ คนส่ว นรวมของประเทศ
ซึงH ไม่ใช่เรืH องง่ายเลย เพราะจะเอียงไปทางไหนก็ดไู ม่ดีกบั ไทยนัก

รูปแบบการค้ าและการขนส่ งสินค้ าและบริการทีกาํ ลังเปลียนแปลงไป
ผลการประเมินข้ อเท็จจริ งในปั จจุบันจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หารธุรกิ จชันD นําของไทยสามารถสรุ ปได้ ถึงแนวโน้ ม
การเปลีHยนแปลงของรู ปแบบการแข่งขันของไทยทีHกําลังเกิดขึ Dน (Shifts in Competition Landscape) หลายประการ โดยสรุ ป
ภายใต้ สภาวะการแข่งขันแบบใหม่ซึHงมีตลาดและกระบวนการผลิตกระจายออกไปยังหลายพื DนทีHเช่นนี D ปั จจัยความสําเร็ จ
จะขึ Dนอยู่กับประสิทธิ ภาพของบริ การนําส่งสินค้ า (Delivery Services) เพืHอเชืHอมโยงการผลิตและการจัดซื Dอจัดหาวัตถุดิบ
ให้ สามารถผลิตสินค้ าและบริ การให้ ถึงมือลูกค้ าได้ อย่างตรงความต้ องการ รวดเร็ ว และถูกทีHสดุ ระดับการแข่งขันจะขยับขึ Dน
เป็ นการแข่งขันระหว่างโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) ซึงH ถ้ าต้ องการสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)

ผู้ประกอบการไทยจําเป็ นจะต้ องหาทางเข้ าถึงตลาดและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เพืHอทีHจะสามารถเข้ าไปควบคุมช่องทางการค้ า
และการกระจายสินค้ าอย่างครบวงจรได้ สาํ เร็ จ
ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาระบบโลจิ สติก ส์ของประเทศในช่วงต่อไปจึง ควรเน้ น การต่อยอดและใช้
ประโยชน์ จากองค์ ประกอบพืนD ฐานทีHไ ด้ รับการพัฒ นาในช่วงทีHผ่านมา เพืHอสนับสนุนให้ เกิ ดการดําเนินธุรกิ จเชิ งรุ กของ
ผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเป้าหมายให้ ธุรกิจไทยสามารถเข้ าไปคุมเส้ นทางการตลาดและการค้ าในแต่ละประเทศ และ
กลายเป็ นส่วนหนึHงของ Regional Supply Chain ได้ สําเร็ จ ซึHงจําเป็ นต้ องอาศัยปั จจัยแวดล้ อมทีHเอื Dอต่อการเริH มต้ นธุรกิจ
หรื อลดความเสีHยงของผู้ประกอบการไทยในการออกไปแข่งขันในตลาดภูมิภาคและการปรั บ ตัวของทุกภาคส่วน ดังนันD
เพืHอสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ ภายใต้ ภาวะแวดล้ อมใหม่นี D แนวทางการพัฒนาระบบโลจิ สติกส์
และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยควรอยูบ่ นหลักการพื Dนฐาน ดังนี D
• ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ เป็ นผู้ประกอบการข้ ามชาติ จากการเป็ นผู้ผลิตสินค้ า(Mere Producers) สูน่ กั ธุรกิจ
(Businessmen) ซึHงมีความรู้ เรืH องลูกค้ า ตลาด และอืHนๆ มีความเป็ นสากลและมืออาชีพ ซึHงจําเป็ นต้ องปรับทังในแง่
D
ของทัศนคติ ทักษะ องค์ความรู้ และความเข้ าใจในกลุ่มลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง รวมถึงสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนต่างๆ
• ส่งเสริ มให้ ธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสการเข้ าไปควบคุมช่องทางการค้ าในตลาดคู่ค้าทีHสําคัญด้ วย
มาตรการส่งเสริ มทางภาษี สิทธิประโยชน์ หรื อลักษณะการบุกตลาดทีHเหมาะสมกับบริ บทในแต่ละประเทศ

• สร้ างพันธมิตรธุรกิจอย่างใกล้ ชิดระหว่างผู้ประกอบการในภาคการผลิต และ LSPs เพืHอเสริมกําลังในการรุกไปด้ วยกัน
ในเวทีสาํ หรับภูมิภาคอาเซียน (AEC) มีนกั วิชาการได้ แนะนําหลักการง่ายๆไว้ วา่

1.

Identification

= รู้จกั ตัวเอง

2.

Awareness

= รู้จกั อาเซียน

3.

Mindset

= ปรับเปลียH นวิธีคิด

4.

Competitiveness = เพิHมขีดความสามารถในการแข่งขัน

5.

Utilization

= ฉลาดในการใช้ ประโยชน์จากประสิทธิภาพทีHสงู ขึ Dน

ซึH ง หลัก การทีH ก ล่า วมานี นD ่ า จะเป็ นแนวทางเดี ย วกั บ ทีH ท่ า เรื อ ประจวบนํ า มาใช้ พิ จ ารณาในการกล่า วสู่ก ารเป็ นท่ า เรื อ
มาตรฐานสากลต่อไปได้ เช่นกัน

ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้ ของ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลัก ประกอบด้ วย
1. รายได้ ทีHมาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth
hire) ค่าบริ การเรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่ อง
(Berth Master/ Pilotage) รวมทังรายได้
D
อืHนๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า
2. รายได้ ทีHได้ จากผู้ส่งออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าขนส่งสินค้ าขึ Dนลงเรื อ เคลืHอนย้ ายไปยัง
โรงพักสินค้ า และ/ หรื อเคลืHอนย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อืHนๆ
เช่น ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชังH นํ Dาหนักรถ และรายได้ อืHนๆ มาจากรายได้
จากคลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service) เช่น ปั นD จันH
รวมทังรายได้
D
อืHนๆ
สําหรั บรายได้ รวมในปี 2555 ทีHผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ รวมทังD สิ Dน 375.52 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนทีHมาจากการ
ดําเนินงานและการให้ บริ การจํานวน 372.37 ล้ านบาท และรายได้ อืHนๆ จํานวน 3.15 ล้ านบาท

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้ นําเข้ า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

102.28

27.23%

ราได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

255.20

67.96%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

2.39

0.64%

รายได้ อืHนๆ จากค่าบริ การท่า

10.10

2.70%

รายได้ จากคลังสินค้ า

2.40

0.64

รายได้ อืHนๆ

3.15

0.83%

375.52

100.00%

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า
ปริ มาณสินค้ าทีHผ่านท่าเรื อประจวบ ในปี 2555 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 3.49 ล้ านตัน เพิHมขึ Dนจากปี 2554
ทีHมีปริ มาณสินค้ าผ่านท่าประมาณ 2.68 ล้ านตัน คิดเป็ นอัต ราเพิHมขึนD ร้ อยละ 30 โดยปริ มาณสินค้ าทีH ผ่านท่าทังD หมด
ประกอบด้ วย สินค้ านําเข้ าจํ านวนประมาณ 2.55 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.09 ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ
จํานวน 0.85 ล้ านตัน จากสถิติดงั กล่าวจะเห็นได้ วา่ ปริ มาณสินค้ านําเข้ าเพิHมขึ Dนในปริ มาณทีHน่าพอใจ คือเพิHมขึ Dนร้ อยละ 23
ส่วนสินค้ าส่งออกมีปริ มาณเพิHมขึ Dนมากกว่าถึงร้ อยละ 80 ซึHงสะท้ อนให้ เห็นถึงสถาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี ทีHผ่านมา
และอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดต่างประเทศได้ เป็ นอย่างดี

สถิติปริมาณสิ นค้าผ่านท่า รายปี
Domestic

5.5

Export

Import

5.0
4.5

1

0.93

4.0
0.41

1.34

1.31

0.42

0.4

0.53

1.16

3.5
3.0

0.92

0.85

0.24
0.53

2.5

0.54

2.0

0.33

0.56

0.47

1.5

3.49
2.71

0.12

0.46
2.89

2.75
2

1.85

0.09

0.26

0.27
3.58

1.0

0.6

0.5

1.86

2.21

2.55
2.05

1.45

0.5
0.0
2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ประสิทธิภาพการขนถ่ ายสินค้ า
ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าโดย Shore Crane โดยมีทิศทางทีHเพิHมขึ DนจากเริH มต้ น Operate เมืHอเดือนมิถนุ ายน
2555 โดยเฉลียH การใช้ ประโยชน์อยูท่ ีHร้อยละ 32 ทังในระยะยาวจะพั
D
ฒนาขึ Dนอยูท่ ีHระดับร้ อยละ 50

สําหรับส่วนของกําไร บริ ษัทฯ ตังเป
D ้ าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2555 จํานวน 112 ล้ านบาท และจากการดําเนินการ
ทั งD ในส่ ว นการควบคุ ม ใช้ จ่ า ย และเพิH ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บริ ก ารทํ า ให้ บริ ษั ท รั ก ษาผลกํ า ไรได้ ตามเป้ าหมาย
จํานวน 153 ล้ านบาท
เปรียบเทีย
 Budget - Actual ปี 2555
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ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึงH เป็ นเป้าหมายทีHบริ ษัทตังเป
D ้ าทีHจะเพิHมสัดส่วนดังกล่าวนี Dในทุกปี เพืHอเป็ นการลด
การพึHงพิงบริ ษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริ การอืHนๆ อย่างไรก็ตามในปี 2554 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการ
นอกเครื อมูลค่ารวม 18.64 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจาก 1.98 ล้ านบาท ในปี 2554 คิดเป็ นอัตราเพิHมร้ อยละ 12

รายได้ จากกิจกรรมนอกเครือปี 2555

อย่างไรก็ตามแม้ อตั ราการเพิHมของรายได้ จากกิจการนอกเครื อจะเพิHมขึ Dน แต่เมืHอเทียบกับรายได้ จากการบริ การ
การขนถ่ายสินค้ าของเครื อ นับว่ายังมีมลู ค่าน้ อยมาก ซึงH ยังเป็ นเป้าหมายทีHจะต้ องดําเนินการให้ เพิHมขึ Dนในปี ถัดๆ ไป

เป้ าหมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในปี 2556-2558

ในปี 2555 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิHมประสิทธิภาพในการให้ บริ การ โดยเฉพาะกับลูกค้ าใหม่ ๆ
นอกเครื อสหวิริยา เพืHอเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยังH ยืน สําหรับในปี 2556 - 2558 บริ ษัทฯ ได้ มีการ
กําหนดเป้าหมายทีHท้าทายยิHงขึ Dน โดยบริ ษัทฯ มีการตังD Goals Targets ให้ สอดคร้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษทฯ โดยเฉพาะ
การเพิHมการให้ บริ การขนถ่าย เพืHอสร้ างรายได้ จากกลุ่มลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิHมมากยิHงขึ Dนกว่าปี 2555 อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายทีHสาํ คัญของบริ ษัท ในปี 2556 - 2558 ดังนี D

1. บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าปริ ม าณสิ น ค้ าผ่ า นท่ า เพืH อ มุ่ ง มัHน ในการทีH จ ะเป็ นท่ า เรื อ มาตรฐานสากลในฝัH ง อ่ า วไทย
โดยบริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการทีHจะเพิHมการให้ บริ การสินค้ าหลากหลายชนิด อย่างครบวงจร

ปริมาณสินค้ าผ่ านท่ า

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

90,00

100,500

120,000

4,640,457

5,172,375

5,528,127

12,000

72,000

145,000

560

1,920

5,040

Break – Bulk ( ตัน/ปี )

12,000

72,000

264,000

Bulk Liquid ( ตัน / ปี )

11,500

90,450

108,000

Bulk ( ตัน / ปี )

6,000

6,500

7,500

Container ( ตู้ / ปี )

520

1,800

4,560

Bulk Liquid ( ตัน / ปี )
Bulk ( ตัน / ปี )
Break - Bulk ( ตัน / ปี )
Container ( ตู้ / ปี )
บริมาณสินค้ าฝากและกระจาย

2. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิเป็ นมูลค่า 195.07 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจากปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 67
Revenue & Profit 2011-2013
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3. บริ ษัทมีเป้าหมายสร้ างรายได้ นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 26 ล้ านบาท 30 ล้ านบาท และ 45 ล้ านบาท ในปี
2556 , ปี 2557 และ ปี 2558 เพิHมขึ Dนประมาณ ร้ อยละ 44 ร้ อยละ 64 และ 145

4. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริ การสูม่ าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุ งโครงสร้ าง
พื Dนฐานต่าง เช่น
-

เพิHมระบบศูนย์ควบคุมท่าเรื อแบบครบครัน เพิHมการติดตังระบบ
D
CCTV , AIS และ IT Operation
control

-

เพิHม Weighting Bridge 1 สถานี Capacity 100 tons

-

เปลียH น Fenders & Bollard ทีHทา่ เรื อ A & B

-

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

-

ดําเนินการขุดลอกร่องนํ Dา ให้ มีความลึกตามประกาศของกรมเจ้ าท่าทีHออกใบอนุญาตให้

-

ศึกษาเตรี ยมการ เพืHอลดผลกระทบจากคลืนH Swell

-

พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าด้ วยเครืH องมือและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น การใช้ ประสิทธิภาพ
ของเครน ใหม่ในการขนถ่ายสินค้ าเป็ นต้ น

-

เพิHมกิจกรรมด้ านชุมชนและสังคม สิงH แวดล้ อม สร้ างความพึงพอใจให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย และ สร้ าง
รายได้ และส่งเสริ มสินค้ าชุมชน

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
สํานักงานสอบบัญชี

: บริ ษัท สอบบัญชีเคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัดชันD 50-51 เอ็นไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-677-2000

ผู้สอบบัญชี

: สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทีH 4409

โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทีHมา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
ผู้ลงทุน

เปอร์ เซ็นต์

บริ ษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

51.00 %

บริ ษัท กลุม่ ขนส่งสหวิริยา จํากัด

48.99 %

อืHน ๆ

0.01 %

รวม (ข้ อมูล ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2555)

100 %

โครงสร้ างการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายทวีศกั ดิV

เสนาณรงค์

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ

2. นายกมล

จันทิมา

กรรมการบริษัท

3. นายทรงศักดิV

แพเจริ ญ

กรรมการบริษัท

4. นายปิ ยะ

วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท

5. นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

กรรมการบริษัท

6. นายวิน

วิริยประไพกิจ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

7. นายกิตติศกั ดิV

มาพะเนาว์

กรรมการบริษัท และ กรรมการบริ หาร

8. นายถาวร

คณานับ

กรรมการบริษัท , กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ

9. นายมนตรี

สุภาพร

ทีHปรึกษาบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นายสรุศกั ดิV งามสิทธิพงศา

กรรมการทีมีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการซึHงมีอํานาจลงลายมือชืHอแทนบริ ษัท คือ นายทวีศกั ดิV เสนาณรงค์ หรื อ นายกมล จันทิมา หรื อ นายปิ ยะ
วิริยประไพกิจ หรื อ นายวิน วิริยประไพกิจ หรื อ นายกิตติศกั ดิV มาพะเนาว์ หรื อ นายถาวร คณานับ กรรมการสองใน
หกคนนี DลงลายมือชืHอร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าทีHจดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของทีHประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงH หรื อหลายคนหรื อบุคคลอืHนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึHงแทนคณะกรรมการ
ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรื อมอบอํานาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีHคณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาทีHกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียH นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ
D ได้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี D
1. นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการบริ หาร

2. นายกิตติศกั ดิV มาพะเนาว์

กรรมการบริ หาร

3. นายถาวร คณานับ

กรรมการบริ หาร

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพืHอเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเกีHยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรื องบประมาณการลงทุน ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการ
ดําเนินการในธุรกิจใหม่หรื อร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานทีHได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังการติ
D
ดตาม
และวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพือH เสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา
3. อํานาจต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตาม และ/หรื อ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมตั ิภายใต้
อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ทีHอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ
4. ดําเนินการเรืH องอืHนใดตามทีHคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะผู้บริหาร

จํานวน 7 ท่าน ดังนี D

1. นายถาวร

คณานับ

กรรมการผู้จดั การ

2. นายมานพ

เหลืองไพโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

3. นางสาวประภา

วรวุตม์

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

4. นายชวินทร์

ทิพย์สทิ ธิV

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

5. นายสุรินทร์

สายสิน

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

6. นางสาวปภาดา

ธนบวรบัณฑิตย์

ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื Dอ

7. นายชนยุธ

นิลพานิช

ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ

สร้ างกิ จ กรรมเพื อ ชุ ม ชน CSR
สําหรั บกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มใหญ่ทีHสดุ ซึHงเป็ นปั จจัยภายนอกทีHสําคัญและมีอิทธิ พลต่อการดําเนินธุรกิ จของ
องค์กรอย่างกว้ างขวางในทุกโอกาส ได้ แก่ ประชาชน ท้ องถิHน สังคม ทังระดั
D บท้ องถิHนและส่วนกลาง รวมทังสภาวะแวดล้
D
อม
ดังนันทางบริ
D
ษัทได้ เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ นี Dเป็ นอย่างมาก โดยมีจุดยืนอย่างชัดเจนในการ
แก้ ปัญหา พัฒนาและการป้องกัน ประชาชน ท้ องถิH น สังคม และสิHงแวดล้ อม ทังในเชิ
D
งองค์ บุคคล องค์วัตถุ และสิHงทีHเป็ น
นามธรรม เพืHอคุณภาพชี วิต วิถีชีวิตมนุษย์ สัมพันธภาพการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ อันดี สมดุล และการพัฒนาอย่าง
เต็ ม ศัก ยภาพและยัHง ยื น โดยบริ ษั ท ได้ มุ่ง มัHน ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ นระบบ ตามวิ ถี ธุ ร กิ จ ทีH ดํ า เนิ น ไปอย่า งมี จ รรยาบรรณ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่ งใส ด้ วยความเป็ นพลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็ นมิตรกับสิHงแวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
เพืHอให้ บรรลุเป้าหมายเกีHยวกับคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ อนั ดี รวมทังการพั
D
ฒนา
ทีHยงัH ยืน สมดุล และการพัฒนาทีHยงัH ยืน ในแง่การป้องกันและแก้ ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบบริ หารสิงH แวดล้ อม ISO 14001: 2004
ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อสากล
ISPS รวมทังD มีแผนทีHจะศึกษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภัย “ห่วงโซ่อปุ ทาน” (Supply chain security
management systems) ISO 28000:2007 มาประยุกต์ใช้ ด้วย
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ให้ ความสําคัญต่อการกํ ากับดูแลกิจการทีHดี การดูแลพนักงานและสิทธิ มนุษยชน
การดูแลสิHงแวดล้ อม และความปลอดภัย การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิHงแวดล้ อม
เพืHอการพัฒนาทีHยงัH ยืน ตลอดจนให้ ความสําคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จัดกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ทีHจดั ทําโดยบริ ษัทฯ
ภายใต้ โครงการ “ปฏิทินความสนุก มอบความสุขให้ ดวงตา”

สํ า หรั บ การพัฒ นาด้ านอืH น ๆ บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ป้ องกั น และส่ ง เสริ ม ด้ านภู มิ ปั ญญา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชืHอ รวมทังศิ
D ลปะในท้ องถิHน ทังนี
D Dกิจกรรมด้ านต่างๆข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง รักษาและส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดี ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างเอื Dออารี ย์ ซึHงเป็ นทัศนคติ นํ Dาใจ และลักษณะนิสยั
ทีHดีของคนไทย ผ่านกิจกรรมท่าเรื อชุ่มฉํHา เล่นนํ Dาสงกรานต์ หัวใจเบิกบาน ร่ วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา

ทังD นี D เพืH อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมเกีH ย วกับ ประชาชน ท้ อ งถิH น และสัง คมประสบความสํา เร็ จ ทางบริ ษั ท ฯ ได้ เ ริH ม
ดําเนินการจากภายในสู่ภายนอก โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในฐานะ “ทรัพยากรทุนมนุษย์ ”
(Human Capital) สร้ างทีมงานเพืHอการทํางานเป็ นทีม การมีส่วนร่ วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติทีHดี
ในการทํางาน สร้ างนวัตกรรมและความคิดริ เริH มโดยการบริ หารอย่างมืออาชี พสร้ างสรรภาวะแวดล้ อมในการทํางานทีH ดี
รวมทังการพั
D
ฒนาคนอย่างเต็มความสามารถ

ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จัดหน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพืHอสร้ างความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิH น และสังคมในพืนD ทีH ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ สนับสนุนเงิ นโครงการ
สร้ างบ้ านปลาด้ วยปะการังเทียม ระยะทีH 1 ซังกอ
D
, กิจกรรม Big Cleaning Day ทําความสะอาดพื DนทีHโดยรอบบริ ษัทฯ ,
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา , โครงการปฏิทินความสนุก มอบความสุขให้ ดวงตา , โครงการปลูกป่ าชายเลนคืนสูส่ งั คม ปลูกคืน
ให้ ชุมชนทีHยงัH ยืน , โครงการรักษ์ ปะการัง สร้ างบ้ านปลา ฟื นD คืนชีวิตทะเลไทย และบริ จาคสิHงของอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์
กีฬา ให้ นกั เรี ยนโครงการส่วนพระองค์ฯ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงาน
ภาคราชการต่างๆ เป็ นต้ น อีกทังD ยังมี การสืHอ สารและประชาสัมพันธ์ ทังD ภายในและนอกองค์ กร ในรู ป แบบต่างๆ อย่า ง
สมํHาเสมอ ซึงH ได้ รับผลตอบรับทีHดีจากพนักงานทีHเข้ าร่วมกิจกรรม และผู้มีสว่ นได้ เสียรอบพื DนทีH

นอกจากนี D ตลอดปี 2555 ทีHผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 1,960 คน
เข้ ามาเยีHยมชมท่าเรื อประจวบ ซึHงประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และ
บริ ษัทในเครื อธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื DนทีHและนอกพื DนทีH บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ ามา
เยีHยมชม ศึกษาดูการปฏิบตั ิงานจริ ง เพืHอให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริ ษัทฯ ได้ ดียิHงขึ Dน

กิจกรรมเพือสังคมปี 2555
ลําดับ
1
2
3

โครงการ
โครงการ “ปฏิทินความสนุก มอบ
ความสุขให้ ดวงตา”
โครงการ “ท่ าเรือชุ่มฉํา เล่ นนําd
สงกรานต์ หัวใจเบิกบาน ร่ วมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย”
โครงการ “ปลูกป่ าชายเลนคืนสู่
สังคม ปลูกคืนให้ ชุมชนทีย งั ยืน”

กลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วม
22
49
22

4

โครงการ “แห่ เทียนพรรษา”

25

5

สนับสนุนเงินโครงการ “สร้ างบ้ าน
ปลาด้ วยปะการังเทียม ระยะที 1
ซังd กอ

10

6
7

8

กิจกรรม Big Cleaning Day 2012
โครงการ “รักษ์ ปะการัง สร้ างบ้ าน
ปลา ฟื d นคืนชีวิตทะเลไทย”
บริจาคสิงของอุปกรณ์ การเรียน
อุปกรณ์ กีฬา ให้ นักเรียนโครงการ
ส่ วนพระองค์ ฯ
อ.อมก๋ อย จ.เชียงใหม่

รวม

75
30

10

243

หน่ วยงาน
สนับสนุน
พนักงาน
(กรุ งเทพฯ)
พนักงาน (บาง
สะพาน/กรุ งเทพฯ/
จนท.Gottwald)
พนักงาน
(กรุ งเทพฯ)
พนักงาน (บาง
สะพาน/ประชาชน)
พนักงาน (บาง
สะพาน/ประชาชน)
พนักงาน (บาง
สะพาน/กรุ งเทพฯ/
จนท.พิราบ/ไลน์ )
พนักงาน
(กรุ งเทพฯ)
พนักงาน
(กรุ งเทพฯ)

งบประมาณที
ใช้
17,928.00
22,717.00
34,294.50
17,410.00
4,250.00

12,117.50
42,410.00

10,000.00

161,127.00

พนักงาน 243 คน / กิจกรรม เสียสละ 1,944 ชัวH โมง ครู , นักเรี ยน, ชาวบ้ าน และประชาชนกว่า 235 คนเข้ าร่วมกิจกรรม

รายงานทางการเงิน
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด
งบกําไร ( ขาดทุน )

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2555

%

ปี 2554

%

เพิม (ลด)

% เพิม ( ลด )

375.52
372.37

100.00
99.16

282.42
279.88

100.00
99.10

93.10
92.49

32.97
33.05

3.14

0.84

2.54

0.90

0.60

23.62

ต้ นทุนค่ าบริการ

143.5

38.21

117.76

41.70

25.74

21.86

กําไรขันd ต้น

228.87

60.95

162.12

57.40

66.75

41.17

48.25 12.85
22.86
6.09
(5.99) - 1.60

39.79
15.47

14.09
5.48

8.46
7.39
-5.99

21.26
47.77

41.25

109.39

38.73

45.53

41.62

รายได้ รวม
รายได้จ ากค่าบริการ
รายได้อืH นๆ

คชจ.ในการขายและบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษี นิติบุคคล
กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

154.92

ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 เปรี ยบเทียบกับปี 2554 รายได้ รวมเพิHมขึ Dน 93.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิHมขึ Dน
ร้ อยละ 33 โดยรายได้ หลักมาจากค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าเท่ากับ 372.37 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจากปี ก่อน 92.49 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นเพิHมขึ Dนร้ อยละ 33 เนืHองจากภาวะเศรษฐกิจเริH มฟื นD จากทีHชะลอตัวจากภัยพิบัติเมืHอปี 2554 อีกทังการกระตุ
D
้น
เศรษฐกิจจากภาครัฐบาล ทําให้ เริH มมีการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าในเครื อเพิHมมากขึ Dน
ต้ นทุนค่าบริ การในปี 2555 เท่ากับ 143.50 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจากปี ก่อน 25.74 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิHมขึ Dนร้ อยละ 22
เมืHอเทียบกับรายได้ รวมในปี เดียวกันมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 38.21 ซึHงตํHากว่าเมืHอปี 2554 ทีHสดั ส่วนร้ อยละ 41.70 อันเนืHอง
มาจาก Economy of scale จากการทีHบริ ษัทมีการให้ บริ การทีHเพิHมขึ Dน ทําให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลง อันเนืHองจากหน่วยทีHลดลง
ของการให้ บริ การ และการเพิHมขึ Dนของต้ นทุนพลังงาน ส่งผลให้ กําไรขันต้
D นในปี 2555 เท่ากับ 229 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจาก
ปี ก่อน 66 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 41
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 48.25 ล้ านบาท เพิHมขึ Dน 8.46 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจากปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 21
แต่เมืHอเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมมีสดั ส่วนร้ อยละ 12.85 ตํHากว่าปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 14.09 ส่วนต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ
22.86 ล้ านบาท เพิHมขึ Dน 7.39 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48 เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นร้ อยละ 6 เพิHมขึ Dนจากปี 2554
ทีHมีสดั ส่วนร้ อยละ 5.48 เนืHองจากมีการจัดการเช่าซื Dอเครนหน้ าทีHมลู ค่า 285 ล้ านบาท และมีการชําระเงินต้ นคืนตามกําหนด
และจ่ายเงินต้ นเพิHมจากส่วนเกิน EBITDA บางส่วน

ทําให้ ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีผลกําไรเท่ากับ 154.92 ล้ านบาท เพิHมขึ Dนจากปี 2554 เท่ากับ 45.53 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 41.63 เนืHองจากการทีHปริ มาณสินค้ า และรายได้ ทเีH พิHมขึ Dน จึงส่งผลต่อการเพิHมขึ Dนของกําไรโดยตรง โดยเฉพาะ
รายได้ ทีHมาจากปริ มาณสินค้ าผ่านท่า ซึงH มีปริ มาณเพิHมขึ Dนจาก 2.68 ล้ านตัน เป็ น 3.49 ล้ านตัน คิดเป็ นเพิHมขึ Dนร้ อยละ 30
ในส่วนของรายได้ นอกเครื อนันD ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากลูกค้ านอกเครื อมีมลู ค่ารวม 18.64 ล้ านบาท เพิHมขึ Dน
จาก 16.66 ล้ านบาท ในปี 2554 เป็ นการเพิHมขึ Dนของลูกค้ านอกเครื อในกลุม่ นํ Dามันปาล์มส่งออกเป็ นหลัก
งบดุ ล

ปี 2555

ปี 2554

เพิม ( ลด )

% เพิม ( ลด )

สินทรั พย์ รวม

2,206.14

1,972.47

233.67

11.85

หนีสd ินรวม

332.40

203.62

128.78

63.25

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,873.73

1,768.84

104.89

5.93

ฐานะการเงิน
1) สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทในปี 2555 เท่ากับ 2,206.14 ล้ านบาท เพิHมจากปี ก่อน 233.67 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12
การเปลียH นแปลงส่วนใหญ่เนืHองมาจากการลงทุนเพิHมในโครงการ PPC Shore Crane
2) หนี Dสิน
หนี Dสิน ในปี 2555 เพิHมขึ Dนจากปี 2554 จํานวน 128.96 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63 ซึHงเป็ นการเพิHมขึ Dนของโครงการ
เครนหน้ าท่า PPC Shore Crane
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,873.73 ล้ านบาท เพิHมขึ Dน 104.89 ล้ านบาท จาก 1,768.84 ล้ านบาท ในปี 2554 โดยมี
การเปลีHยนแปลงทีHสําคัญ คือ ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง 30.01 ล้ านบาท สํารองตามกฎหมายเพิHมขึ Dน 5.47
ล้ านบาท และ กําไรสะสมทียH งั ไม่ได้ จดั สรรเพิHมขึ Dน 129.43 ล้ านบาท

อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี Dสิ นต่อ ส่ว นผู้ถือ หุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือ หุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ

ปี 2553
0.88
0.19
0.10
0.09
0.48

ปี 2554
0.55
0.12
0.06
0.06
0.38

ปี 2555
0.79
0.18
0.08
0.07
0.41

4) สภาพคล่อง
บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 0.79 เท่า เพิHมขึ Dน 0.24 เท่า ในปี 2555 เนืHองจากบริ ษัทฯ
มีสินทรัพย์ หมุนเวียนเพิHมขึ Dน เช่น ลูกหนี Dการค้ า ส่วนเงิ นสดลดลง จากการชําระเงิ นต้ นแก่เจ้ าหนี DธนาคารทีHมีกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี รวมกับชําระเงินต้ นเพิHมเติมจากส่วนเกิน EBITDA เป็ นต้ น ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ในปี 2555
มีการลงทุนในเครืH องจักร อุปกร์ 63.90 ล้ านบาท ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 456.94 ล้ านบาท
เพิHมขึ Dนจากปี ก่อน 258.8 ล้ านบาท เนืHองจากลงทุนโครงการ PPC Shore Crane
อัตราส่วนหนี Dสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.18 เท่า ในปี 2555 ลดลงจาก 0.12 ในปี 2553 เนืHองมาจากหนี Dสิน
รวมเพิHมขึ Dน 128.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 63 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิHมขึ Dน 104.89 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6
อัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.08 เท่า เพิHมขึนD จาก 0.06 เท่า ในปี 2554 เนืHองจากกําไรเพิHมขึ Dน ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 7 เพิHมขึ Dนจากปี 2554 ทีHร้อยละ
ด้ านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากํ าไร เพิHมขึ Dนในปี 2555 เมืHอเปรี ยบเทียบกับปี 2554 โดยมีรายได้
จากสินค้ าผ่านท่าเพิHมขึ Dนถึงร้ อยละ 33 ทําให้ อตั รากําไรสุทธิเพิHมขึ Dนเท่ากับร้ อยละ 42 ในปี 2555
5) แหล่งทีHมาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึHงเตรี ยม
ไว้ สําหรับโครงการจัดซื Dอเครน สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยทุนทีHเรี ยกชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท และกําไรสะสม
1,161ล้ านบาท
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2555 ดีขึ Dนจากปี ก่อนค่อนข้ างมาก อันสืบเนืHองเหตุปัจจัยต่าง ๆ หลายปั จจัย
ด้ ว ยกัน ส่ว นทีH ส่งผลต่อ ผลประกอบการของบริ ษัท ฯ มากทีH สุด คื อ รายได้ จ ากค่า บริ การท่า จากลูก ค้ าหลักของบริ ษั ท ฯ
คือ SSI ซึHงมีการขายทีHเพิHมขึ Dน อีกทังปั
D จจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลหลังการเกิดวิกฤตินํ Dาท่วมใหญ่เมืHอปลาย
ปี 2554 เช่น โครงการรถคันแรก ทําให้ กลุ่มธุรกิ จยานยนต์ ซึHงเป็ นลูกค้ ากลุ่มใหญ่ ของ SSI เพิHมการผลิตอย่างต่อเนืHอง
ซึHงมีผลโดยตรงต่อยอดขายสินค้ ากลุ่มเหล็ก จึงทําให้ การนําเข้ าและส่งออก และการใช้ เหล็กในประเทศของกลุ่มลูกค้ าหลัก
ของบริ ษัทฯ เพิHมขึ Dน

ในส่วนของสินค้ านอกเครื อนันD ถึงแม้ ปริ มาณยังน้ อยแต่มีผลประกอบการทีHนา่ พอใจ โดยมีการเพิHมฐานของกลุม่ ลูกค้ า
เช่น การเพิHมขึ Dนของกลุม่ นํ Dามันปาล์ม และ ประเภทของการบริ การ เช่น การเพิHมบริ การขนถ่านตู้คอนเทนเนอร์ การเชืHอมโยง
การขนส่งกับกลุม่ เรื อลําเลียง ซึงH บางบริ การยังไม่ยงัH ยืนแต่ก็มีแนวโน้ มทีHดีในอนาคต
ในส่วนการลงทุนนันD บริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ หยุดนิHง บริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงการ PPC Shore Crane Project ซึHงเป็ น
การลงทุนในการจัดซื Dอเครนขนาดยก 100 ตัน จํานวน 2 ตัว เพืHอรองรับการขนถ่ายสินค้ าจาก SSI-UK ซึHงจะเป็ นรายได้ หลัก
ของบริ ษัทฯ อีกส่วนหนึงH ถึงแม้ ในปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไม่ดีนกั บริ ษัทฯ ยังรักษาผลประกอบการให้ มีกําไร
โดยมีกําไรสุทธิถึง 155 ล้ านบาท ยังคงรักษาและสร้ างผลประโยชน์ทีHดีให้ กบั กลุม่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

รางวัลแห่ งความภาคภูมิใจ Award for Proud
• รางวัล ZERO ACCIDENT 5 ปี ติดต่ อกัน ( ปี 2551 - 2555 )
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับจังหวัด ปี 2553
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศ ปี 2554
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศ ปี 2555
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