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Growing one more step

(Vision)
“ มุงมั่นเปนทาเรือมาตรฐานสากลในฝงอาวไทย พรอมใสใจชุมชนและสิ่งแวดลอม ”

(Mission)
1. เพิ่มประเภทการขนถ่ายสิ นค้า และการให้บริ การ เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
2. เพิ่มและพัฒนาสิ่ งอํานวยความสะดวกให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
3. ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับ
4. สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างท่าเรื อกับชุมชน และคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อมเป็ นนัยสําคัญ
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จุ ด เด น ทางการเงิ น Financial Highlight
ข้ อมูลจากงบการเงิน ( ณ 31 ธันวาคม 2557 )

หน่วย : ล้ านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัต ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนหนีส้ ิ นต่อส่ วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ

ปี 2555
0.79
0.18
0.08
0.07
0.32

ปี 2556
1.83
0.18
0.08
0.07
0.39

ปี 2557
1.38
0.24
0.04
0.03
0.24
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สาสนจากกรรมการผูจดั การ

เรี ยน

Message from Managing Director

ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 นี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 286 ล้ านบาท โดยลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 396 ล้ าน
บาท อยู่ร้อยละ 28 โดยบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิในปี 2557 จํานวนทังสิ
้ ้น 69 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีกําไรสุทธิ
156 ล้ านบาท ร้ อยละ 56 และจากรายได้ ทงหมดที
ั้
่กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นรายได้ ที่มาจากลูกค้ านอกเครื อฯ 14 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2556 ซึง่ มีรายได้ จากลูกค้ านอกเครื อฯ 22 ล้ านบาท อยูร่ ้ อยละ 36
ปี นี ้บริษัทฯ ได้ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้ าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน ระดับประเทศ ปี ที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายา
เสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และรับโล่เชิดชูเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
อีกทังยั
้ งเข้ าร่ วมซ้ อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรื อและเรื อ ตาม ศรชล.เขต 1 ในรหัสฝึ ก NAPPEX
2014” ร่วมกับทัพเรื อภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ
โดยภาพรวมแล้ วในปี 2557 เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจในหลายๆ ภูมิภาคของโลกยังไม่ดีนกั บริ ษัท
ฯ ก็ยงั สามารถดําเนินการจนมีผลกําไรที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ผมต้ องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า สถาบันการเงิน
ชุมชน หน่วยงานภาครั ฐ รวมทัง้ เพื่อนๆ พนักงานทุกท่า น ที่ช่วยและสนับสนุนการทํางานของบริ ษัทฯ ผมในฐานะ
กรรมการผู้จดั การ จะกํากับดูแลและพัฒนาทีมงานให้ ดําเนินการไปสูเ่ ป้าหมายที่ท้าทายและสูงขึ ้นในปี ต่อๆ ไป

( นายถาวร คณานับ )
กรรมการผู้จดั การ
4

แผนผั ง องค ก ร
บริษัท ท่ าเรือประจวบ จํากัด

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ

QMR , EMR , SMR

สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้จดั การฝ่ าย

สายงานบริหารและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผู้จดั การฝ่ าย

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ าย
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คณะกรรมการบริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
1. นายสมชาย สกุลสุรรั ตน์

ประธานกรรมการบริษัท

2.

นายกมล จันทิมา

กรรมการ

3.

นายทรงศักดิ์ แพเจริญ

กรรมการ

4.

นายปิ ยะ

วิริยประไพกิจ

กรรมการ

5.

นายวิน

วิริยประไพกิจ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

6.

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

7.

นายถาวร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

8.

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

กรรมการ และกรรมการบริหาร

9.

นายชานันท์

กรรมการ

คณานับ

ดวงจินดา
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ประวัติความเปนมา
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อมีชื่อย่อว่า “PPC” ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ด้ วยทุนจดทะเบียน
400 ล้ านบาท สร้ างแล้ วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ
1. เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา
2. เพื่อรองรับความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าอื่นๆ ที่มีตอ่ ท่าเทียบเรื อนํ ้าลึก
PPC. ได้ เปิ ดให้ บริการเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2538 เรื่ อยมาจนปั จจุบนั ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อหลัก และท่าท่า
เทียบเรื อรอง โดยสินค้ าที่ให้ บริ การบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่เกี่ยวกับเหล็กของเครื อสหวิริยา อย่างไรก็ตามที่
ผ่านมา PPC. ยังให้ บริการกับลูกค้ าอื่นๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต่างๆ อีกด้ วย เช่น นํ ้ามันปาล์ม , แร่ , ตู้คอนเทนเนอร์
, สินค้ าเกษตร อื่นๆ
PPC. ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ ประกอบกิจการท่าเรื อพาณิชย์ นอกจากนี ้ยังได้ รับการส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่ให้ บริการท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินค้ าประเภท
ต่างๆ สําหรับการรับฝากเก็บสินค้ าอีกด้ วย
PPC. เป็ นท่าเรื อนํ ้าลึก ให้ บริการท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเลพาณิชย์และเรื อบรรทุกสินค้ าทัว่ ไป โดยมีบริ การ
รับฝากเก็บสินค้ า ท่าเรื อประจวบถูกออกแบบให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของท้ องทะเล และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม อยู่ห่าง
จากกลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื ้นที่ท่าเรื อ
และที่ดินติดกับท่าเรื อรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 600 ไร่ อีกทังยั
้ งมี เขื่อนกันคลื่น (Break Water) มีลกั ษณะคล้ ายบูมเมอแรง
วางตัวขนานกับตัวท่าเรื อ ที่สร้ างขึ ้นจากวัสดุคอนกรี ตหล่อสําเร็ จรู ป เป็ นระยะทางทังสิ
้ ้น 1,400 เมตร โดยมีสนั เขื่อนสูง
6.5 เมตร จากระดับนํ ้าทะเลปานกลางทําหน้ าที่รับแรงปะทะของคลื่นและลม เพื่อให้ เรื อสามารถจอดและทํางานได้ ตลอด
ทังปี
้ ซึ่งจะช่วยให้ สามารถขนถ่ายสินค้ าได้ แม้ ในช่วงฤดูมรสุม ทํามีมาตรฐานการให้ บริ การและศักยภาพการแข่งขันใน
ระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทังจากกลุ
้
ม่ อุตสาหกรรมในท้ องถิ่น และจังหวัดใกล้ เคียงได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ มีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิง่ อํานวยความ
สะดวกประเภทต่าง ๆ ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ
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ขอมูลทั่วไปของทาเรือประจวบ
วัน/เดือน/ปี
4 มิถนุ ายน 2535

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาํ คัญ
ดําเนินการก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสที่ 1 ขนาดหน้ าท่ายาวรวม 695 เมตร

18 กุมภาพันธ์ 2537

เปิ ดดําเนินการ พร้ อมให้ บริการเรื อลําแรก ชื่อ M.V. SUNKO HEART

24 กุมภาพันธ์ 2537

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

2 กรกฎาคม 2546

เริ่ มก่อสร้ างท่าเรื อ เฟสที่ 2 ขนาดความยาวหน้ าท่ารวม 892 เมตร

15 กันยายน 2549

เปิ ดดําเนินการท่าเรื อ เฟสที่ 2

8 พฤศจิกายน 2549

ทําพิธีเปิ ดท่าเรื อ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ

14 ธันวาคม 2554

เซ็นต์สญ
ั ญาซื ้อ-ขายเครน Gottwald

15 มีนาคม 2555

M.V. BBC TAXAS เรื อบรรทุกเครน Gottwald

30 พฤษภาคม 2555

ทําพิธีเปิ ดการใช้ งาน Gottwald Crane

16 มิถนุ ายน 2555

M.V. BLUE FIN เรื อบรรทุก SLAB ลําแรกจาก SSI UK ซึง่ ใช้ Gottwald
Crane ในการยกสินค้ า

30 มิถนุ ายน 2555

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

15 กรกฎาคม 2557

ซ้ อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรื อและเรื อ ตาม ศรชล.เขต 1 ในรหัสฝึ ก
NAPPEX 2014” ร่วมกับทัพเรื อภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ

ที่ตั้ง
สํานักงานกรุงเทพ

สํานักงานบางสะพาน (ท่าเรื อ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิ ท ย์ ชั น้ 6 ถนนสุ ร ศั ก ดิ์ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057
เลขที่ 62 อาคารท่าเรื อประจวบ ชัน้ 2 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทรศัพท์ (032) 693101 - 17 โทรศัพท์ (สายตรง) (032) 693125
โทรสาร (032) 693123 http://www.ppc.co.th
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การบริหารทาเรือ
บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า ระบบมาตรฐานสากลมาดํ า เนิ น การบริ หารท่ า เรื อ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ได้ ให้ บริ การ
ตามมาตรฐานสากล และได้ รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ให้ บริ การ
ตามมาตรฐาน “ประมวลข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีก
้ มีการพัฒนาระบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็ น “ท่ าเรื อพาณิชย์ เอกชนแห่ งแรกและแห่ งเดียว” ที่ได้ รับ
ทังได้
การรั บ รองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ ส โลแกน “มุ่ ง เน้ นความปลอดภั ย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อมคุ ณ ภาพ
การบริการ ตามมาตรฐานสากล” ซึง่ ประกอบด้ วย
 ประมวลข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ (ISPS Code)
โดยกรมการขนส่งทางนํ ้าและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขที่ 59/2548
 ระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 Certificate No.BGK 0403720
 ระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 : 2004 Certificate No.BGK 0403844
 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 Certificate No.BGK 6002836

นโยบายคุณภาพ
“ เป็ นท่ าเรื อพาณิชย์ ท่ ีมีมาตรฐานการให้ บริ การที่ดี และพัฒนาอย่ างต่ อเนื่ องเพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ”

อุปกรณอํานวยความสะดวกในเขตทาเรือ
-

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)
นําร่องเอกชนและเครื่ องหมายช่วยในการเดินเรื อตามมาตรฐานสากล
Mobile Harbor Crane 100 ตัน 2 ตัว
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สินคาผานทาเรือประจวบ
-

ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
สินค้ าอื่นๆ เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์ , นํ ้ามันปาล์ม, เครื่ องจักร, แร่, และ Wood Chip

สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จดั พื ้นที่และสถานที่เก็บสินค้ าหลายรู ปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์
บน (Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) พื ้นที่กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว่ ไป
(Open Storage Yard) รวมทังพื
้ ้นที่อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (Bonded Warehouse) เป็ นเขตพื ้นที่ที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ ในการเก็บรักษาของที่
นําเข้ าจากต่างประเทศ (การบรรจุหรื อแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้ า การกระจายสินค้ า) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์
แก่เศรษฐกิ จของประเทศ โดยของที่ นําเข้ าฝากเก็บในเขตดัง กล่าว จะได้ รับ สิทธิ ประโยชน์ ยกเว้ นอากรนาน 2 ปี และ
สามารถทยอยสินค้ าออกโดยชําระอากรตามจํานวนสินค้ าที่นําออก โดยมีพื ้นที่ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด
1,000 ตารางเมตร
โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่ าเรื อ ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริการสามารถดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้ าได้ ที่
ท่าเรื อ และสามารถคงสินค้ าที่นําเข้ ารอพักไว้ เพื่อการตรวจปล่อยในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื ้นที่
กลางแจ้ งสําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริการ
พืน้ ที่กลางแจ้ งสําหรั บฝากเก็บสินค้ าทั่วไป อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรื อรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพืน้ ที่สําหรับ
สินค้ าทัว่ ไป จํานวน 47 ไร่ และสินค้ าเทกองอีก 23 ไร่ นอกจากนี ้ยังมีลานจัดเรี ยงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs
ไว้ บริ การ
พืน้ ที่เอนกประสงค์ บริษัทฯ มีพื ้นที่ประมาณ 400 ไร่ หรื อ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้ บริการ
 ระบบการสื่อสารและเครื่ องหมายช่วยการเดินเรื อ ทุ่นนําร่ อง (Sea Buoy)
 สถานีทา่ เรื อประจวบ ช่อง 67 (Call Sign : HSC320) หรื อ VHF 156
 เรื อลากจูงขนาด 3,100 แรงม้ า ให้ บริการจํานวน 3 ลําและเรื อรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons
 ระบบการสื่อสารที่ได้ มาตรฐานสากล ใช้ ช่องสัญญาณที่ 16
 มีการจัดเตรี ยมกรรมกรแรงงานสําหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชัว่ โมง
 เจ้ าหน้ าที่กรมศุลกากร
 เจ้ าหน้ าที่กรมเจ้ าท่า
 ตรวจคนเข้ าเมือง และกองควบคุมโรคติดต่อ
 บริ การแบบครบวงจร (One Stop Service) ผู้ใช้ บริ การสามารถดําเนินการได้ แบบเบ็ดเสร็จทุกขันตอน
้
ทังใน
้
เรื่ องของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้ าย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุดให้ บริ การที่ท่าเรื อ
เพียงแห่งเดียว
10

ขีดความสามารถของทาเรือ
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ประกอบด้ วยท่าเทียบเรื อที่เปิ ดให้ บริ การแล้ วดังนี ้
 ท่ าเทียบเรื อ A 1 – A 2
 ท่ าเทียบเรื อ B 1 – B 2
 ท่ าเทียบเรื อ C1 – C 5
 ท่ าเทียบเรื อ Barge D 1 – D 4
 การขยายฐานธุรกิจ

การสงเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ปี
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2537 - ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนท่าเรื อ เฟสที่ 1 และเรื อลากจูง 2 ลํา [TUG1-2]
31 กรกฎาคม 2545

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสิรมการลงทุนเรื อลากจูง 2 ลํา [TUG3-4]

10 มิถนุ ายน 2547

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนท่าเรื อ เฟสที่ 2

29 ตุลาคม 2547

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนเรื อลากจูง 1 ลํา [TUG5]

14 กุมภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบและขยายบริการเพื่อรองรับ
เรื อขนาดใหญ่
- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

เตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
- ทุ่นกักนํา้ มัน (Oil Containment Boom) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการกําจัดนํ ้ามันหากเกิดการรั่วไหลของนํ ้ามันใน
ปริ มาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึง่ ได้ รับการออกแบบให้ สามารถใช้ งานกลางแจ้ งได้ ตลอดเวลา มีระยะลอยเหนือ
นํ ้า (Free board) 30 ซ.ม. และระยะกันใต้
้ นํ ้า (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝึ กอบรมการซ้ อม ทุ่นกักนํ ้ามันให้ แก่พนักงาน
เพื่อให้ มีความพร้ อมอยูเ่ สมอ
- รถดับเพลิง , เรื อดับเพลิง (Fire Boat , Extinguisher) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน และ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ ในท้ องถิ่นอําเภอบางสะพาน และภายในบริษัทฯ รวมทังบริ
้ ษัทในเครื อสหวิริยา
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เหตุการณสาํ คัญ ในป2557
กรกฎาคม

กันยายน
ธันวาคม

รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ ปที่ 4
ซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือและเรือ ตาม ศรชล.เขต 1 ในรหัสฝก NAPPEX
2014” รวมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหนวยงานราชการตางๆ
ออกบูธงาน The 10th Thailand International Logistics Fair 2014
(TILOG 2014)
‘ทา เรื อ ประจวบ’ รั บ โล เ ชิ ดชู เ กีย รติพิ ธีล งนามความร วมมื อ (MOU)
การจั ด การ
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รับมอบใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

อุตสาหกรรมทาเรือและการแขงขัน
ความหวังจากภาครั ฐในการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ยุทธศาสตร์ ของภาครัฐได้ กําหนดที่จะกระจายความเจริ ญ
จากกรุ งเทพมหานคร และบริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกสู่ภูมิภาค โดยพื ้นที่ในแผนพัฒนาฯดังกล่าวไม่เกี่ยวข้ องกับเขต
บริ เวณจังหวัดที่ท่าเรื อประจวบจะได้ รับผลประโยชน์เลย จวบจนปั จจุบนั แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ก็ไม่
เห็นรู ปธรรมที่จะสนับสนุนให้ เกิดมี สาธารณูปโภค หรื อกิจกรรมใดๆเพื่อให้ ท่าเรื อมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
เพิ่มขึ ้นได้ เลย นอกจากนี ้ยังเกิดปั ญหาทางการเมือง มีการปฎิวตั ิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี ที่ผ่านมาจึงทําให้ มีการขาดช่วงใน
การบริหารและไม่มีทิศทางที่ชดั เจนในการจะลงทุนต่อไป
ทิศทางและแนวโน้ มที่จะต้ องทํา
อุปสรรคในปั จจุบนั นอกจากการตกตํ่าในภาพรวมของเศรษฐกิจ ความไม่พร้ อมในเรื่ องที่ดินที่จะรองรับสนับสนุน
กิจกรรมต่อเนื่องหลังท่าและการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกพื ้นฐานทางบกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายการคมนาคมที่
เชื่อมต่อพื ้นที่แนวหลังกับธุรกิจของลูกค้ า ได้ หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ ้น ทําให้ ยงั คงต้ องพึง่ พาการนําเข้ าและส่งออก
ของธุรกิจหลักๆ ได้ แก่ ปาล์มนํ ้ามัน, แร่ และหินต่างๆ โดยมีการขยายตัวเป็ นทังนํ
้ าเข้ าและส่งออก ซึ่งเดิมมีเพียงกิจกรรม
เดียว มีการนําเข้ าของสินค้ าอื่นๆเกิดขึ ้น ได้ แก่ ปศุสตั ว์ และมีการส่งออกของพลังงานชีวมวล คือ ไม้ อดั แท่ง (Wood Pellet)
นอกจากนี ้มีการพัฒนาในธุรกิจใหม่อื่นๆด้ วย อาทิ Oil rig supply base, Oversea Off-shore Project ซึ่งมีโอกาสสูงที่
ท่าเรื อประจวบ เนื่องจากการขาดแคลนท่าเรื อที่มีศกั ยภาพในย่านนี ้ในประเทศเพื่อนบ้ านซึง่ มีต้นทุนตํ่าเมื่อเทียบกับภูมิภาค
อื่น และในประเทศไทยก็มีปัญหาและอุปสรรคในชายฝั่ งด้ านตะวันออก ทําให้ ทกุ ๆคนเล็งมาที่ท่าเรื อประจวบเพราะมีความ
พร้ อมเพียงแห่งเดียวในฝั่ งด้ านนี ้ แต่ก็ดงั ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ธุรกิจเหล่านี ้ต้ องการพื ้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
รองรับจึงเป็ นอุปสรรคที่ต้องพยายามแก้ ตอ่ ไปเพื่อให้ โอกาสเหล่านี ้เกิดขึ ้น
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ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสร้ างรายได้ โครงสร้ างรายได้ ของ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลัก ประกอบด้ วย
1. รายได้ ที่มาจากเจ้ าของเรื อและเอเยนต์เรื อ ประกอบด้ วย ค่าบริ การใช้ ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth
hire) ค่าบริ การเรื อลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้ า (General cargo wharfage) ค่านําร่อง
(Berth Master/ Pilotage) รวมทังรายได้
้
อื่นๆ เช่น ค่าทําความสะอาดท่า
2. รายได้ ที่ได้ จากผู้สง่ ออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าขนส่งสินค้ าขึ ้นลงเรื อ เคลื่อนย้ ายไปยัง
โรงพักสินค้ า และ/ หรื อเคลื่อนย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อื่นๆ
เช่น ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง่ นํ ้าหนักรถ และรายได้ อื่นๆ มาจาก
รายได้ จากคลังสินค้ า (Cargo storage) รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service)
เช่น ปั น้ จัน่ รวมทังรายได้
้
อื่นๆ
้ ้น 286.33 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที่มาจากการ
สําหรับรายได้ รวมในปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
ดําเนินงานและการให้ บริการจํานวน 283.17 ล้ านบาท และรายได้ อื่นๆ จํานวน 3.16 ล้ านบาท
หน่วย : ล้ านบาท

ปริมาณสินคาผานทา
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้ นําเข้ า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

80.97

28.60%

รายได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

188.83

66.68%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

2.43

0.86%

รายได้ อื่นๆ

10.94

3.86%

283.17

100.00%

ปริมาณสินค้ าที่ผ่านท่าเรื อประจวบ ในปี 2557 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 2.84 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2556
ที่มีปริ มาณสินค้ าผ่านท่าประมาณ 3.65 ล้ านตัน คิดเป็ นอัตราลดลงร้ อยละ 24 โดยปริ มาณสินค้ าที่ผ่านท่าทังหมด
้
ประกอบด้ วย สินค้ านําเข้ าจํานวนประมาณ 1.98 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.10 ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ
จํานวน 0.76 ล้ านตัน ถ้ าพิจารณาจากรายได้ รายได้ จากตัวแทนเรื อเท่ากับร้ อยละ 28.6 และรายได้ จากผู้นําเข้ าและ
ส่งออกเท่ากับร้ อยละ 67.54
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ประสิทธิภาพการขนถายสินคา

สถิ ติปริ มาณสิ นค้าผ่านท่ าปี 57
(M. Ton)
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0.93
0.41

2.72
0.54
0.33

4.47

4.46

1.34

1.31

0.42

0.40

Export

1.00
0.53

3.58

4.29

Import
3.48
0.92
0.56

3.49
2.71

1.85

Domestic

5.02

4.92

2.51

2.63

0.60

0.50
0.27

0.46

2.75
2.00

3.49

1.16

1.45

3.00
0.53
0.26

0.24

2.21

0.82

2.64

0.85

0.47
0.12

0.09

0.18

2.55

2.65

2.89
1.86

3.65

2.05

2.84
0.76
0.10
1.98

ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าโดย Shore Crane โดยมีปริ มาณการใช้ งานลดลงจากปี ก่อน อันเนื่องมาจาก
ปริ มาณ Slab ที่นําเข้ ามีปริ มาณลดลง โดยเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์อยู่ที่ร้อยละ 14 ทังในระยะยาวจะพั
้
ฒนาขึ ้นอยู่ที่ระดับ
ร้ อยละ 50
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Gottwald Utilization
50%
% G1

% Total

0%

14%
14%
14%

25%
25%
25%
24%
24%
24%

22%
22%
22%
0%
0%
0%

5%

4%6%9%

10%

11%
11%
11%
11%
12%
11%

15%

19%
19%
19%

20%

8%
7%
7%

25%

12%
12%
12%

30%

17%
17%
17%
15%
15%
15%

35%

24%
24%
24%

40%

% G2

30%
35%
32%

45%

สําหรับส่วนของกําไร บริ ษัทตังเป
้ ้ าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2557 จํานวน 88 ล้ านบาท และจากการดําเนินการ
ทังในส่
้ วนการควบคุมใช้ จ่ายและรักษาระดับการให้ บริ การทําให้ บริ ษัทรักษาผลกําไรลดลงจากเป้าหมายจํานวน 69 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 21

รายได้ จากกิจกรรมนอกเครือปี 2557
ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึ่งเป็ นเป้าหมายที่บริ ษัทตังเป
้ ้ าที่จะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวนี ้ในทุกปี เพื่อ
เป็ นการลดการพึง่ พิงบริ ษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริ การอื่นๆ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวใน
ปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการนอกเครื อลดลงจากที่คาดการณ์โดยมีมลู ค่ารวม 14 ล้ านบาท ลดลง 8 ล้ านบาท
ในปี 2556 คิดเป็ นอัตราลดร้ อยละ 36
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อย่ า งไรก็ ต ามแม้ อัต ราของรายได้ จ ากกิ จ การนอกเครื อ จะลดลง บริ ษั ท ฯ ยัง คงเป้ าหมายที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการให้ เพิ่มขึ ้นในปี ถัดๆ ไป

เป า หมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในป 2558-2560
ในปี 2557 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิ่มประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การโดยเฉพาะกับลูกค้ า
ใหม่ ๆ นอกเครื อสหวิริยา เพื่อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน สําหรับในปี 2558 - 2560 บริ ษัท
ฯ ได้ มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายที่ ท้ า ทายยิ่ ง ขึ น้ โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารตัง้ เป้ าหมายให้ ส อดคร้ องกับ แผนธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทฯ
โดยเฉพาะการเพิ่มการให้ บริ การขนถ่าย เพื่อสร้ างรายได้ จากกลุ่มลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้นกว่าปี 2557
อย่างไรก็ตามสามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายที่สําคัญของบริษัท ในปี 2558 - 2560 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายปริ มาณสินค้ าผ่านท่า เพื่อมุ่งมัน่ ในการที่จะเป็ นท่าเรื อมาตรฐานสากลในฝั่ งอ่าวไทย
โดยบริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายในการที่ จ ะเพิ่ ม การให้ บริ ก ารสิ น ค้ าหลากหลายชนิ ด อย่ า งครบวงจร
บริมาณสินค้ าผ่ านท่ า

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

Bulk Liquid ( ตัน / ปี )

100,000

120,000

130,000

Bulk ( ตัน / ปี )

5,070,338

5,306,540

5,458,208

รวม

5,170,338

5,426,540

5,588,208
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2. ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิ เป็ นมูลค่า 181
คิดเป็ นร้ อยละ 162

ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2557

3. บริ ษัทฯ มีเป้าหมายสร้ างรายได้ นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 20 ล้ านบาท 25 ล้ านบาท และ 30 ล้ านบาท
ในปี 2558 , ปี 2559 และปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 46 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ 20
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4. บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ าหมายในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารสู่ม าตรฐานสากล โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างพื ้นฐานต่างเช่น
-

เพิ่มระบบศูนย์ควบคุมท่าเรื อแบบครบครัน เพิ่มการติดตังระบบ
้
CCTV , AIS
Operation control

และ IT

-

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

-

พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น การใช้ ประสิทธิภาพ
ของเครน ใหม่ในการขนถ่ายสินค้ า เป็ นต้ น

-

เพิ่มกิจกรรมด้ านชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้ อม สร้ างความพึงพอใจให้ กับกลุ่มเป้าหมาย และ
สร้ างรายได้ และส่งเสริมสินค้ าชุมชน

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
กลุมผูถือหุนรายใหญ

ที่มา : รายงานแบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

ผู้ลงทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

เปอร์ เซ็นต์ (%)
51.00 %

บริษัท สหโลจิสติกส์ โฮลดิ ้ง จํากัด

48.99 %

อื่น ๆ
รวม (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)

0.01 %
100 %

โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
2. นายกมล จันทิมา
3. นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
4. นายปิ ยะ วิริยประไพกิจ
5. นายวิน วิริยประไพกิจ
6. นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์
7. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
8. นายถาวร คณานับ
9. นายชานันท์ ดวงจินดา
10.นายสรุศกั ดิ์ งามสิทธิพงศา

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท , กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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กรรมการที่มอี ํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการซึ่ง มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ฯ คื อ นายสมชาย สกุล สุร รั ต น์ หรื อ นายกมล จัน ทิ ม า หรื อ
นายปิ ยะ วิ ริ ย ประไพกิ จ หรื อ นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ หรื อ นายกิ ต ติ ศัก ดิ์ มาพะเนาว์ หรื อ นายถาวร คณานับ
กรรมการสองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่จดั การบริษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการ ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรื อมอบอํานาจให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข
อํานาจนันๆ
้ ได้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
2. นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์
3. นายถาวร คณานับ
4. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.ศึก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการพิจ ารณาอนุมัติเ กี่ ย วกับ นโยบาย กลยุท ธ์ แผนงานระยะยาว
แผนงานประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรื องบประมาณการลงทุน ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการ
ดําเนินการในธุรกิจใหม่หรื อร่วมทุน
2.รั บผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้ การ
ติดตามและวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณา
3.อํานาจต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ให้ เป็ นไปตาม และ/หรื อ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมตั ิภายใต้
อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
4.ดําเนินการเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะผูบริหาร จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายถาวร คณานับ
2. นายมานพ เหลืองไพโรจน์
3. นางสาวประภา วรรุตม์
4. นายชวินทร์ ทิพย์สทิ ธิ์
5. นายสุรินทร์ สายสิน
6. นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์
7. นายชนยุธ นิลพานิช

กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานปฏิบตั ิการท่าเรื อ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการท่าเรื อ

กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อ (พีพีซี) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก SSI ได้ เล็งเห็นความสําคัญและบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ เสียกลุม่ นี ้เป็ นอย่างมาก โดยมีจดุ ยืนอย่างชัดเจนในการแก้ ปัญหา พัฒนาและการป้องกัน ประชาชน ท้ องถิ่น สังคม
และสิ่งแวดล้ อม ทังในเชิ
้
งองค์บคุ คล องค์วตั ถุ และสิ่งที่เป็ นนามธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกัน
มีความสัมพันธ์อนั ดี
“ท่า เรื อ ประจวบ” มุ่ง มั่น ที่ จ ะเป็ นผู้นํ า ในการดํ า เนิ น ธุรกิ จ เชิ ง บูร ณาการเป็ นท่า เรื อ นํ า ลึก เอกชนที่ ดํา เนิ น การ
ให้ บริ การขนถ่ายสินค้ า เทกอง ตลอดจนรับฝากสินค้ า ที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคทะเลฝั่ งอ่าวไทย และตระหนักดี
ว่าการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต้ องคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมและสังคมโดยมีการบริ หารจัดการเป็ นอย่างดี ท่าเรื อประจวบจึงให้
ความสําคัญกับประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมทังในระยะวางแผน
้
ระยะก่อสร้ าง และระยะดําเนินการ
หนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในตัวพนักงานพีพีซี คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และพื ้นที่โดยรอบ “พี
พีซี” ยึดมัน่ เสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน โดยบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ มัน่ ดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ ตามวิถีธุรกิจที่ดําเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่ งใส พร้ อมพัฒนา
คุณภาพชีวิต บนความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและสังคมอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อ (พีพีซี) ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด โดยใช้ แนวคิดที่ว่า
“GROWING ONE MORE STEP” เข้ าสูเ่ ป็ นปี ที่ 5 ของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา
นัน่ คือ “สร้ างการมีสว่ นร่ วมระหว่างท่าเรื อกับชุมชน และคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมเป็ นนัยสําคัญ” นับเป็ นการดําเนินธุรกิจเพื่อ
สังคมเสมอมา พีพีซีนําปรัชญานี ้มาถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร หรื อ Core Value ซึง่ เรื่ องสําคัญที่ต้องมาก่อน คือ การ
รับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)
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การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจท่าเรื อประจวบ ซึ่งกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบริษัทฯ ตามพันธกิจของบริษัท โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้ าที่ในการดําเนินการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ตน
รับผิดชอบเพื่อระบุและจัดลําดับประเด็นสําคัญ ทังนี
้ ้ ผลที่ได้ รับจากการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นปั จจัยที่สําคัญ
ในการพิจารณาต่อความยัง่ ยืนของบริษัท
โครงการพีพีซี ซีเอสอาร์ : สร้ างสรรค์เพื่อแบ่งปั นสู่ชมุ ชน ริ เริ่ มและสานต่อกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมใน
ด้ านต่างๆ พีพีซีถือกําเนิดโครงการและกิจกรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะผ่านการวางกลยุทธ์ ที่ให้ ความสําคัญและ
้
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “พีพีซี” ให้
คํานึงถึงลูกค้ า สิ่งแวดล้ อม ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทังหมด
ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพนักงานและสิทธิ มนุษยชน การดูแลสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึง การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้ อ มเพื่ อ การพัฒนาที่ ยั่ง ยื น ตลอดจนให้
ความสําคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การดําเนินกิจกรรมด้ านสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเป็ นอีกหนึง่ ของท่าเรื อเอกชนที่เกื ้อกูลให้ ความอนุเคราะห์ รวมทัง้
สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนโดยรอบในด้ านต่างๆ อาทิ ให้ ชาวประมงในพื ้นที่ จอดเรื อหลบคลื่นมรสุม รวมถึงเรื ออื่นๆ ที่ผ่าน
ไปมาแถวนี ้ ได้ ขออาศัยนําเรื อต่างๆ เข้ ามาขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนําอุปกรณ์ต่างๆ เข้ ามาขนถ่าย อาทิ ยก
อวน ใช้ บริการนํ ้าจืด ฯลฯ ในบริเวณท่าเรื อ
สํ า หรั บ การพัฒ นาด้ า นอื่ น ๆ บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมการอนุรั ก ษ์ ป้ องกัน และส่ ง เสริ ม ด้ า นภูมิ ปั ญ ญา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ รวมทังศิ
้ ลปะในท้ องถิ่น ทังนี
้ ้กิจกรรมด้ านต่างๆ ข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง รักษาและส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ อนั ดี ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ อารี ย์ ซึ่งเป็ นทัศนคติ นํ า้ ใจและและ
ลักษณะนิสยั ที่ดีของคนไทย

ทางบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มดําเนินการจากภายในสู่ภายนอก โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
สร้ างทีมงานเพื่อการทํางานเป็ นทีม การมีส่วนร่ วม มีความสมัครสมานสามัคคี สร้ างทัศนคติที่ดีในการทํางาน สร้ าง
้
ฒนาคน
นวัตกรรมและความคิดริ เริ่ มโดยการบริ หารอย่างมืออาชีพสร้ างสรรค์ภาวะแวดล้ อมในการทํางานที่ดีรวมทังการพั
อย่างเต็มความสามารถ

“งานวันเด็กแหงชาติ ป 2557 @ ทาเรือประจวบ”
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“มอบอุปกรณการเรียน กีฬา ในโครงการสวนพระองคฯ อําเภออมกอย จ.เชียงใหม”

พี่ทาเรือพานองเที่ยว : เปดโลกการเรียนรู...ทองไปในสวนสัตว ป 1
ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จดั หน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อ
สร้ างความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิ่น และสังคมในพืน้ ที่ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ พร้ อมให้ เด็กขึน้ เยี่ยมชมเรื อหลวง ณ ท่าเทียบเรื อประจวบ , จัดกิจกรรมร่ วมกับทัพเรื อภาคที่ 1 ในการมอบ
อุปกรณ์การเรี ยน กีฬา ในโครงการส่วนพระองค์ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , กิจกรรมพี่ท่าเรื อพาน้ องเที่ยว : เปิ ดโลก
การเรี ยนรู้ ...ท่องไปในสวนสัตว์ ปี 1 , กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโดยทัพเรื อภาคที่ 1 เข้ าร่ วมกิจกรรม , กิจกรรมปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ริมถนนชุมชนบ้ านอ่าวยาง และกิจกรรมตุลา..อาสา สนามกีฬาสร้ างสุข ทาสีสนามเด็กเล่น เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งมีการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทังภายในและนอกองค์
้
กร ในรูปแบบต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน
ที่เข้ าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้มีสว่ นได้ เสียรอบพื ้นที่

“กิจกรรมตุลา..อาสา สนามกีฬาสรางสุข ทาสีสนามเด็กเลน”

“รวมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนริมถนนชุมชนบานอาวยาง”
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นอกจากนี ้ ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 1,941 คน
เข้ ามาเยี่ยมชมท่าเรื อประจวบ ซึ่งประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และ
บริษัทในเครื อธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื ้นที่และนอกพื ้นที่ บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ ามา
เยี่ยมชม ศึกษาดูการปฏิบตั ิงานจริง เพื่อให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ได้ ดียิ่งขึ ้น

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR
“ท่าเรื อประจวบ” มีเจตนารมณ์ ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคมให้ ยงั่ ยืนเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ การยอมรับและ
ความไว้ วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับชุมชนและสังคมบนพื ้นฐานแนวคิดการเติบโตร่ วมกัน
ระหว่างท่าเรื อนํ ้าลึก สิง่ แวดล้ อมและชุมชนโดยมุง่ เน้ นการยกระดับคณภาพชีวิตของชุมชนรอบท่าเทียบเรื อให้ มีสขุ ภาวะที่ดี
อย่างรอบด้ านเสริมสร้ างศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2557
ลําดับ

โครงการ

กลุม
ผูเขารวม

หนวยงานสนับสนุน

งบประมาณที่ใช

1

งานวันเด็กแหงชาติ ป 2557
@ ทาเรือประจวบ

30
1,200

พนักงาน (บางสะพาน) ,
กองทัพเรือ , ประชาชน

40,000.00

3

ตัวแทนพนักงาน
(กรุงเทพฯ)

45,981.21

มอบอุปกรณงานเรียน กีฬา
ในโครงการสวนพระองคฯ
อําเภออมกอย จ.เชียงใหม
พี่ทาเรือพานองเที่ยว :
เปดโลกการเรียนรู...
ทองไปในสวนสัตว ป 1
แหเทียนพรรษาประจําป 2557
@วัดบอทองหลาง /
วัดทามะนาว

20
25

5

รวมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ริมถนนชุมชนบานอาวยาง

15
20

6

ตุลา..อาสา สนามกีฬาสรางสุข
ทาสีสนามเด็กเลน

47
15

รวม

1,455

2
3
4

พนักงาน

145 คน

เสียสละเวลาทํางาน

>1,160

30
50

พนักงาน (บางสะพาน) ,
ครู-นักเรียน ,
ผูปกครอง
พนักงาน (บางสะพาน)
/ ทหารเรือ
(ทัพเรือภาคที่ 1)
พนักงาน (บางสะพาน)
/ ชาวบานชุมชนบาน
อาวยาง
พนักงาน
(กรุงเทพ - บางสะพาน)
, นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย

เสียสละเวลาเวลางาน

11,000.00
-

74,145.10

211,126.31

ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน
ชั่วโมง

40,000.00

>10,480

1,310 คน

ชั่วโมง เขารวมกิจกรรม
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“ท่าเรื อประจวบ” เชื่อว่าความยัง่ ยืนของบริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อ “พีพีซี” หนึ่งในกลุม่ ธุรกิจเหล็ก SSI จะ
คงอยูไ่ ด้ ตราบเท่าที่ชมุ ชนและสังคมมีความเข้ มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR จึงเป็ น
หนึง่ ในกรอบกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ
โดยให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อกระตุ้นสํานึกความรับผิดชอบและบ่มเพาะ
จิตอาสาที่มีต่อสังคม ตลอดจนสื่อสารนโยบายการดําเนินงานเพื่อสังคมของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ รับรู้
และมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานตามแนวทางเพื่อสังคมเดียวกันอย่างเป็ นระบบและอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ดําเนินกิจกรรมผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการ
บริ จาคต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชนโดยรอบพืน้ ที่เป็ นจํานวนเงินกว่า 357,718.31 บาท เพื่อตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และความต้ องการของชุมชนและสังคม
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รายงานทางการเงิน
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
หน่วย : ล้ านบาท
งบกําไร ( ขาดทุน )

ปี 2557

%

ปี 2556

%

เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม ( ลด )

286.33

100.00

396.65

100.00

(110.32)

(27.81)

283.17

98.90

393.88

99.30

(110.71)

(28.11)

3.16

1.10

2.76

0.70

0.40

14.49

ต้ นทุนค่ าบริ การ

113.23

39.55

158.76

40.03

(45.53)

(28.68)

กําไรขัน้ ต้ น

169.94

59.35

235.12

59.28

(65.18)

(27.72)

46.86

16.37

59.31

14.95

(12.45)

(20.99)

3.93

(3.31)

(21.25)

รายได้ รวม
รายได้ จากค่าบริ การ
รายได้ อื่นๆ

- คชจ.ในการขายและบริ หาร
- ต้ นทุนที่เกิ ดจากปริ มาณการให้ บริ การ
ตํ่ากว่าปกติ

41.43

- ต้ นทุนทางการเงิน

12.27

4.29

15.58

- ภาษี นิติบคุ คล

(3.61)

(1.26)

(7.22)

68.92

24.07

155.78

กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

3.61
39.27

(86.86)

(55.76)

ผลการดําเนินงานประจําปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556 รายได้ รวมลดลง 110.32 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลง
ร้ อยละ 27.81 โดยรายได้ หลักมาจากค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าเท่ากับ 283.17 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 110.71 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 28.11 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟืน้ ตัวจากปี 2556 ต่อเนื่องมาปี 2557 การขนถ่าย
สินค้ าจึงมีปริมาณลดลงจากปี 2556
ต้ นทุนค่าบริ การในปี 2557 เท่ากับ 133.23 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 45.53 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ
28.68 เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี เดียวกันมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 39.55 ใกล้ เคียงเมื่อปี 2556 ที่สดั ส่วนร้ อยละ 40.03
จากการลดลงของการให้ บริ การ และมีต้นทุนที่เกิดจากปริ มาณการให้ บริ การตํ่ากว่าปกติ 41.43 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไร
ขันต้
้ นในปี 2557 เท่ากับ 169.94 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 65.18 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 27.72
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 46.86 ล้ านบาท ลดลง 12.45 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 20.99
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมมีสดั ส่วนร้ อยละ 16.37 สูงว่าปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 14.95 ส่วนต้ นทุนทางการเงิน
เท่ากับ 12.27 ล้ านบาท ลดลง 3.31 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.25 เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นร้ อยละ 4.29
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีสดั ส่วนร้ อยละ 3.93
ทําให้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีผลกําไร เท่ากับ 68.92 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 86.86 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 55.76 เนื่องจากการที่ปริมาณสินค้ า และรายได้ ที่ลดลงจึงส่งผลต่อการลดลงของกําไร
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ฐานะการเงิน
งบดุล

ปี 2557

ปี 2556

เพิ่ม ( ลด ) % เพิ่ม ( ลด )

สินทรั พย์ รวม

2,109.53

2,052.42

57.11

2.78

หนีส้ ินรวม

408.35

313.14

95.21

30.40

ส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,701.18

1,739.28

(38.10)

(2.19)

1) สินทรัพย์
สิน ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท ฯ ในปี 2557 เท่า กับ 2,109.53 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่อ น 57.11 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 2.78 การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมากจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี ้
และเงินกู้ยืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ อง
2) หนี ้สิน
หนี ้สินในปี 2557 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 95.21 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.40 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,701.18 ล้ านบาท ลดลง 38.10 ล้ านบาท จาก 1,739.28 ล้ านบาท ในปี 2556 โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ผลต่างจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง 17 ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรลดลง 21.48 ล้ านบาท
4) สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.38 เท่า ลดลง 0.45 เท่า ในปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
้
นการเงิน ส่วนกระแสเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น เช่น ลูกหนี ้การค้ า ส่วนเงินสดเพิ่มขึ ้น จากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
สดจากกิจกรรมการลงทุน ในปี 2557 มีการลงทุนในเครื่ องจักร อุปกรณ์ 39.29 ล้ านบาท ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 2.48 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 252.58 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.24 เท่า ในปี 2557 และอัตราส่วนตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.04 เท่า
ลดลงจากปี 2556 ที่ 0.08 เช่นเดียวกับส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับร้ อยละ 4 เท่ากัน
ด้ านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไรในปี 2557 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 อัตรากําไรสุทธิลดลง
เท่ากับร้ อยละ 24 จากร้ อยละ 39 ในปี 2556
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5) แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการดําเนินงาน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สําหรับส่วน
ของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยทุนที่เรี ยกชําระแล้ ว 400 ล้ านบาท และกําไรสะสม 1,089 ล้ านบาท
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 ลดลงจากปี ก่อนค่อนข้ างมาก อันสืบเนื่องเหตุปัจจัยต่าง ๆ หลายปั จจัย
ด้ วยกัน ส่วนที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษัทฯ มากที่สุดคือ รายได้ จากค่าบริ การท่าจากลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ
คือ SSI ซึง่ มีการขายที่ลดลง อีกทังปั
้ จจัยการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลและเศรษฐกิจโลกที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวในปี 2557
จึงทําให้ การนําเข้ าและส่งออก และการใช้ เหล็กในประเทศของกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริษัทฯ ลดลง
ในส่ว นของสิน ค้ า นอกเครื อ นัน้ ถึง แม้ ป ริ มาณยัง น้ อ ยแต่ มี ผ ลประกอบการที่ น่า พอใจ โดยมี ก ารรั ก ษาฐานของ
กลุ่ม ลูก ค้ า เดิ ม เช่ น กลุ่ม นํ า้ มัน ปาล์ ม และสิน แร่ ส่ว นการเพิ่ ม ประเภทของการบริ ก าร เช่ น การเพิ่ ม บริ ก ารขนถ่ า ย
ตู้คอนเทนเนอร์ การเชื่อมโยงการขนส่งกับกลุม่ เรื อลําเลียง ซึง่ บางบริการยังไม่ยงั่ ยืนแต่ก็มีแนวโน้ มที่ดีในอนาคต
ในส่วนการลงทุนนัน้ บริ ษัทฯ ก็ไม่ได้ หยุดนิ่ง บริ ษัทฯ มีการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้ า
ทังจากสิ
้
นค้ าในเครื อ และสินค้ านอกเครื อ ซึง่ จะเป็ นรายได้ หลักของบริ ษัทฯ อีกส่วนหนึ่ง ถึงแม้ ในปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจ
โลกและประเทศไม่ดีนกั บริ ษัทฯ ยังรักษาผลประกอบการให้ มีกําไรได้ โดยมีกําไรสุทธิถึง 68.92 ล้ านบาท ยังคงรักษาและ
สร้ างผลประโยชน์ที่ดีให้ กบั กลุม่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

รางวั ล แห ง ความสํา เร็ จ และภาคภู มิ ใ จ (Award for Proud)
 รางวัล ZERO ACCIDENT 6 ปี ติดต่อกัน (ปี 2551 - 2556) **
 รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ านความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งาน
ระดับจังหวัด ปี 2553
 รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ านความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อมในการทํ า งาน
ระดับประเทศ ปี 2554 - 2557

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