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(VISION)
“ มุงมั่น..เปนทาเรือมาตรฐานสากลในฝงอาวไทย
พรอมใสใจชุมชนและสิ่งแวดลอม ”

(Mission)
1. เพิ่มประเภทการขนถายสินคา และการใหบริการ เพื่อครอบคลุมความ
ตองการของลูกคา
2. เพิ่มและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมความตองการของลูกคา
3. ประชาสัมพันธธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนที่รจู ักและยอมรับ
4. สรางการมีสวนรวมระหวางทาเรือกับชุมชน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
เปนนัยสําคัญ

สารจากกรรมการผูจัดการ

ในป 2559 นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ายได ร วมทั้ ง สิ้ น 286 ล า นบาท โดยเพิ่ ม จาก
ป 2558 ซึ่งมีรายไดทั้งสิ้น 251 ลานบาท อยูรอยละ 14 โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
ในป 2559 จํานวนทั้งสิ้น 78 ลานบาท
ป นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศปที่ 6 ติดตอกัน นอกจากนี้
ยังไดรับมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางาน (Zero Accident)
โดยภาพรวมแลวในป 2559 เศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจในหลายๆ
ภูมิภาคของโลกอยูในชวงปรับตัว แตเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
พื้ น ฐานไม ว า เป น อุ ต สหกรรมเหล็ ก หรื อ อุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ล
ประกอบการที่ดีขึ้น แตก็ยังตองปรับตัวเพื่อความยั่งยืนในอนาคตของธุรกิจ ผมตอง
ขอขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ลู ก ค า คู ค า สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน หน ว ยงานภาครั ฐ
รวมทั้งเพื่อนๆ พนักงานทุกทาน ที่ชวยและสนับสนุนการทํางานของบริษัทฯ ผมในฐานะ
กรรมการผูจัดการ จะกํากับดูแลและพัฒนาทีมงานใหดําเนินการไปสูเปาหมายที่ทาทาย
และสูงขึ้นในปตอๆ ไป

(นายถาวร คณานับ)
กรรมการผูจัดการ
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สารบัญ
สารจากกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

จุดเดนทางการเงิน

แผนผังองคกร
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คณะกรรมการบริษัท

ประวัติความเปนมาและ
ขอมูลทั่วไปของทาเรือประจวบ

การบริหารทาเรือ
และสิ่งอํานวยความสะดวก
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ผลงานและเหตุการณสําคัญ
ในป 2559

แนวโนมธุรกิจ
ป 2560

ผลการดําเนินงาน

9
เปาหมายและแผนงานธุรกิจ
ในป 2559

10 13
โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ

โครงสรางการจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการ
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ทิศทางขององคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม

รายงานทางการเงิน

รางวัลแหงความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ
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จุ ด เด น ทางการเงิ น Financial Highlight
ข้ อมูลจากงบการเงิน ( ณ 31 ธันวาคม 2559)

หน่วย : ล้ านบาท

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ

ปี 2557
1.38
0.24
0.04
0.03
0.24

ปี 2558
0.72
0.2
-0.08
-0.06
-0.50

ปี 2559
2.85
0.05
0.05
0.04
0.27

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ

3

แผนผั ง องค ก ร
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คณะกรรมการบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
นายสมชาย สกุลสุรรั ตน์
ประธานกรรมการบริษัท

นายกมล จันทิมา
กรรมการ

นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
กรรมการ

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายถาวร คณานับ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายวีรวัฒน์ วงษ์ ประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวประภา วรรุ ตม์
กรรมการ
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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 บริ การเต็มรู ปแบบในปี พ.ศ. 2538 เรื่ อยมาจนปั จจุบนั ประกอบด้ วย ท่าเทียบเรื อหลัก และท่าเทียบเรื อ
รอง โดยสินค้ าที่ให้ บริ การบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าที่เกี่ยวกับเหล็กของเครื อสหวิริยา อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา PPC ยังให้
บริ การกับลูกค้ าอื่นๆ ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้ าต่างๆ อีกด้ วย เช่น นํ ้ามันปาล์ม , แร่ , ตู้คอนเทนเนอร์ , สินค้ าเกษตร อื่นๆ
PPC ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ ประกอบกิจการท่าเรื อพาณิชย์ นอกจากนี ้ยังได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินค้ าประเภทต่างๆ สําหรับ
การรับฝากเก็บสินค้ าอีกด้ วย
PPC เป็ นท่าเรื อนํ ้าลึก ให้ บริ การท่าเทียบเรื อสําหรับเรื อเดินทะเลพาณิชย์และเรื อบรรทุกสินค้ าทัว่ ไป โดยมีบริ การรับฝาก
เก็บสินค้ า ท่าเรื อประจวบถูกออกแบบให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของท้ องทะเล และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม อยู่ห่างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเหล็กเครื อสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื ้นที่ท่าเรื อและที่ดินติดกับ
ท่าเรื อรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 600 ไร่ อีกทังยั
้ งมี เขื่อนกันคลื่น (Break Water) มีลกั ษณะคล้ ายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัว
ท่าเรื อ ที่สร้ างขึ ้นจากวัสดุคอนกรี ตหล่อสําเร็จรูป เป็ นระยะทางทังสิ
้ ้น 1,400 เมตร โดยมีสนั เขื่อนสูง 6.5 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล
ปานกลางทําหน้ าที่รับแรงปะทะของคลื่นและลม เพื่อให้ เรื อสามารถจอดและทํางานได้ ตลอดทังปี
้ ซึ่งจะช่วยให้ สามารถขนถ่าย
สินค้ าได้ แม้ ในช่วงฤดูมรสุม ทําให้ มีมาตรฐานการให้ บริ การและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของ
เศรษฐกิจทังจากกลุ
้
ม่ อุตสาหกรรมในท้ องถิ่น และจังหวัดใกล้ เคียงได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจุบนั บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ มีการขยายและพัฒนารู ปแบบของการบริ การ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเภทต่าง ๆ ให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลทั่วไปทาเรือ
วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาํ คัญ

4 มิถนุ ายน 2535

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

เริ่มก่อสร้ 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 ยกสินค้ า

30 มิถนุ ายน 2555

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

15 กรกฎาคม 2557

ซ้ อมแผนรั กษาความปลอดภัยท่ าเรื อและเรื อ ตาม ศรชล.เขต 1 ในรหัสฝึ ก NAPPEX
2014” ร่วมกับทัพเรื อภาคที่ 1 และหน่ วยงานราชการต่ างๆ
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ที่ตั้ง
สํานักงานกรุงเทพ
สํานักงานบางสะพาน
(ท่าเรื อ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057
เลขที่ 62 อาคารท่าเรื อประจวบ ชัน้ 2 หมู่ 3 ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77140
โทรศัพท์ (032) 693102 - 17 โทรศัพท์ (สายตรง) (032) 693125
โทรสาร (032) 693123 http://www.ppc.co.th

การบริหารทาเรือ
บริ ษัทฯ ได้ นําระบบมาตรฐานสากลมาดําเนินการบริ หารท่าเรื อ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ให้ บริ การตามมาตรฐานสากล
และได้ รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ให้ บริ การตามมาตรฐาน “ประมวล
ข้ อบังคับว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีกทังได้
้ มีการพัฒนาระบบการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็ น “ท่ าเรื อพาณิชย์ เอกชนแห่ งแรกและแห่ งเดียว” ที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
ภายใต้ สโลแกน “มุ่ งเน้ นความปลอดภัย ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม พร้ อมคุณภาพการบริ การ ตามมาตรฐานสากล” ซึ่ง
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 ที่มีมาตรฐานการให้ บริการที่ดี และพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้ า ”

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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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

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

สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในเขตท่าเรื อ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ จัดพื น้ ที่และสถานที่ เก็บสินค้ าหลายรู ปแบบ คลังสินค้ าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่าเรื อ (Transit Shed) พื ้นที่กลางแจ้ งสําหรับสินค้ าทัว่ ไป (Open
Storage Yard) รวมทังพื
้ ้นที่อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ่งอยู่ภายใต้ การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
คลังสินค้ าทัณฑ์ บน (Bonded Warehouse) เป็ นเขตพื ้นที่ที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นําเข้ าจาก
ต่างประเทศ (การบรรจุหรื อแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้ า การกระจายสินค้ า) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยของที่นําเข้ าฝากเก็บในเขตดังกล่าว จะได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นอากรนาน 2 ปี และสามารถทยอยสินค้ าออกโดย
ชําระอากรตามจํานวนสินค้ าที่นําออก โดยมีพื ้นที่ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตร
โรงพักสินค้ าภายในเขตทําเนียบท่ าเรื อ ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้ าได้ ที่ท่าเรื อ
และสามารถคงสินค้ าที่นําเข้ ารอพักไว้ เพื่อการตรวจปล่อยในเขตทําเนียบท่าเรื อได้ ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื ้นที่กลางแจ้ ง
สําหรับวางพักสินค้ าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้ าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ ให้ บริ การ
พืน้ ที่กลางแจ้ งสําหรั บฝากเก็บสินค้ าทั่วไป อยู่นอกเขตทําเนียบท่าเรื อรวม 70 ไร่ จําแนกเป็ นพื ้นที่สําหรับสินค้ 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 บริ การ
 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 แบบเบ็ดเสร็ จทุกขัน้ ตอน
ทังในเรื
้ ่ อง ของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้ าย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุดให้ บริ การที่
ท่าเรื อเพียงแห่งเดียว
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ขีดความสามารถของทาเรือ
บริษัท 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

การสงเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ปี
17 กุมภาพันธ์ 2537

รายละเอียด
- 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

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบและขยายบริการเพื่อรองรับเรื อ
ขนาดใหญ่

6 มีนาคม 2555

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

29 ธันวาคม 2559

- ได้ รับอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนเรื อกลดันลากจูง

เตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
 ทุ่นกักนํา้ มัน (Oil Containment Boom) เป็ นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการกําจัดนํ ้ามันหากเกิดการรั่วไหลของนํ ้ามัน
ในปริ มาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึ่งได้ 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 และป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ ในท้ องถิ่นอําเภอบางสะพาน และภายในบริษัทฯ รวมทังบริ
้ ษัทในเครื อสหวิริย

ผลงานและเหตุการณสําคัญในป 2559
พฤษภาคม

“ท่าเรื อประจวบ” สนับสนุน สอ.รฝ ฝึ กภาคสนาม ประจําปี 2559

มิถุนายน

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้ าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน ระดับประเทศ ปี ที่ 6

กันยายน

ประกาศใช้ คมู่ ืออัตลักษณ์องค์กรของบริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด
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แนวโนมธุรกิจป 2560
คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2560 จะขยายตัว 3.4% เพิ่มขึ ้นจาก 3.3% ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสําคัญ ดังนี ้
ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจ
GDP
มูลค่าส่งออก
การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาครัฐ

ประมาณการ ปี 2559

ประมาณการ ปี 2560

3.3%
-0.5%
2.1%
1.6%
10.7%

3.4%
1.8%
3.2%
1.7%
6.2%

ที่มา : สศค., EIU
สําหรับเศรฐกิจปี 2560 Mega Projects ของภาครัฐเป็ น Key Driver สําคัญที่จะกระตุ้นให้ ภาคเอกชนลงทุนตาม การ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐหลายโครงการเริ่ มก่อสร้ างในปี 2560 อาทิ Motorway รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟฟ้ารางคู่
้ วยให้ เกิดการจ้ างงาน
เป็ นต้ น ปั จจัยดังกล่าวส่งผลเชิงบวก (Crowding In Effect) ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยในระยะสันจะช่
และส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตัวอย่างที่เห็นได้ ชัด อาทิ รับเหมาก่อสร้ าง วัสดุก่อสร้ าง เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เป็ นต้ น
้
ขณะที่ในระยะถัดไปการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานจะช่วยลดต้ นทุนด้ านโลจิสติกส์ และช่วยหนุนความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนทังใน
ประเทศและต่างประเทศให้ กลับมาลงทุนมากขึ ้น ส่วนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะ
ดึงดูดนักลงทุนหน้ าใหม่ให้ เข้ ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยรัฐบาลได้ เตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทางกายภาพ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านกฎหมายกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ที่ให้ แก่นกั ลงทุนในอนาคต

การสงออกมีแนวโนมฟนตัวในป 2560 สงผลดีตอการสงออกอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม
มูลค่าการส่งออกรวมในปี 2560 มีแนวโน้ มกลับมาขยายตัวเป็ นบวกต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ขยายตัวได้ ร้อยละ 0.1 โดย
การส่งออกได้ รับอานิสงส์จากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ วในปี 2559 รวมทัง้ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ ม
อ่อนค่าลง ทัง้ นี ้ การส่งออกที่มีแนวโน้ มขยายตัวดีขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารที่เป็ นอุตสาหกรรม
สําคัญในโครงสร้ างเศรษฐกิจของไทย โดยในปี 2560 การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้ มที่จะขยายตัวได้ ดีจากการฟื น้ ตัว
ของผลผลิต ทางการเกษตรที่ เป็ นวัตถุดิบ ของอุต สาหกรรมอาหารจากภาวะภัย แล้ ง ในปี ก่ อ นหน้ า และแนวโน้ ม การส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรมอาหารของภาครัฐ นอกจากนัน้ ปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ อาทิ เช่น ความเป็ นไปได้ ที่ไทยอาจจะได้ รับการยกเลิกใบเหลือง
จาก IUU Fishing การยกเลิกการนําเข้ าสินค้ าไก่ของไทยของเกาหลีใต้ ไข้ หวัดนกที่แพร่ระบาดในหลายประเทศผู้บริ โภคหลัก ล้ วน
เป็ นปั จ จัย บวกต่อ อุต สาหกรรมอาหารของไทยในปี 2560 ทัง้ สิ น้ จากปั จ จัย เศรษฐกิ จ ทัง้ ภายในและภายนอกที่ ก ระทบต่ อ
อุตสาหกรรมอาหาร ทําให้ คาดว่า อุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีมลู ค่าส่งออกในปี 2560 ที่ประมาณ 27.4 พันล้ านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัวจากปี 2559 ที่มีมลู ค่า 26.3 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.0

การสงออกผักและผลไมยังขยายตัวได นําโดยสับปะรดกระปองและขาวโพดหวานกระปอง
สินค้ าที่ สํา คัญ ที่อ ยู่ในเขตพื น้ ที่ ใกล้ ท่าเรื อ ถึงแม้ ว่า ปั จจุบันยังไม่ไ ด้ เปลี่ยนโหมดการขนส่งมายังที่ เรื อประจวบ คื อ
สับปะรดกระป๋ อง ที่ถงึ แม้ จะถูกตัดสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรปตังแต่
้ ปี 2544 แต่การส่งออกสับปะรดกระป๋ องก็ยงั สามาถแข่งขันได้
กับคูแ่ ข่งสําคัญ สําหรับในปี 2560 คาดว่า การส่งออกสับปะรดกระป๋ องจะขยายตัวดีขึ ้น จากความผันผวนด้ านผลผลิตที่ลดลงจาก
ปั ญ หาภัย แล้ ง ปี ก่ อ น อี ก ทัง้ ความต้ อ งการสับ ปะรดกระป๋ องยัง อยู่ใ นระดับ ที่ สูง โดยเฉพาะคู่ค้ า สํ า คัญ อย่ า ง สหรั ฐ ฯ และ
เนเธอร์ แลนด์ ที่นิยมสับปะรดของไทย ทําให้ คาดว่าการส่งออกทังด้
้ านปริมาณและมูลค่าจะขยายตัวขึ ้น
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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อุตสาหกรรมเหล็ก (กลุมลูกคาหลัก)
ปี 2560 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเริ่ มมีความหวังมากขึ ้น วัดจากภาพรวมของราคาเหล็กในตลาดโลกเริ่ มขยับ
ราคาสูงขึ ้น อีกทังมติ
้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมตั ิกฎหมายป้องกันการหลบเลี่ยงพิกดั เหล็ก คาดว่าภายในปี 2560 น่าจะปฏิบตั ิ
ได้ จะทําให้ ผ้ นู ําเข้ าเหล็กที่ชอบหลบเลี่ยงภาษี เลี่ยงพิกดั มีความยากลําบากในการนําเข้ าแบบผิดกฎหมายมากขึ ้น หลังจากที่
กระทรวงพาณิ ชย์ ลงนามให้ มีก ารใช้ มาตรการตอบโต้ การทุ่ม ตลาด(เอดี ) สํา หรั บ สิน ค้ าหลอดและท่อ ทํ า ด้ ว ยเหล็กหรื อ
เหล็กกล้ า ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีเป็ นการชัว่ คราวแล้ ว รวม 26 พิกดั เป็ นเวลา 4
เดือน (กลางพฤศจิกายน 2559 - กลางมีนาคม2560) ก่อนที่จะประกาศใช้ ต่อไป หลังพบว่าทัง้ 2 ประเทศส่งสินค้ าดังกล่าวมา
ทุ่มตลาดและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่อตุ สาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ส่งสินค้ าเหล็กเกือบทุกประเภทเข้ ามาตี
ตลาดอย่างรุนแรงในช่วง 2-3 ปี มานี ้

ทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กป 2560
สาเหตุที่ทําให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศประสบปั ญหา เกิดจากประเทศจีนเป็ นต้ นเหตุที่ทําให้ วงการเหล็กปั่ นป่ วนมาต่อเนื่อง
ตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากจีนเป็ นประเทศเดียวที่มีกําลังผลิตจริ งกว่า 800 ล้ านตัน เกินครึ่งของกําลังผลิตโลกที่มี 1,3001,400 ล้ านตัน จากกําลังผลิตปั จจุบนั จีนใช้ สําหรับบริโภคภายในประเทศ 600 ล้ านตัน และอีกกว่า 200 ล้ านตันเป็ นส่วนเกินที่
ส่งออกมาขายทัว่ โลกและเวลานี ้เชื่อว่า จีนกําลังได้ รับผลกระทบจากการทุ่มราคาเหล็กออกมานอกประเทศแล้ ว และเห็นแล้ ว
ว่าเมื่อปลายปี ที่ผ่านมาโรงงานผลิตเหล็กจากจีนก็ได้ รับผลกระทบจากการทุ่มราคาเหล็กส่งออกมา สะท้ อนภาพ ขาดทุนไป
หลายหมื่นล้ านบาท ทังที
้ ่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ขณะนี ้รัฐบาลจีนเข้ าใจแล้ วว่าการทุ่มตลาดไม่ได้ ทําให้ ธุรกิจจีนเจริ ญเติบโตได้ ก็เลยหันมาใช้ มาตรการตัดกําลังการ
ผลิตลงไป จึงทําให้ ราคาปรับขึ ้นมาเล็กน้ อย พอราคาดีทกุ คนก็กลับมาผลิตใหม่ ทําให้ ราคายังไม่ปรับอย่างถาวรเท่าที่ควร อีก
ทังจี
้ นมีการลดกําลังการผลิต ทําให้ ราคาเหล็กกลับมากระเตื ้องขึ ้นอีก รวมถึงราคาวัตถุดิบ เช่น โค้ ก ถ่านหิน ที่ใช้ ในการถลุง
เหล็ก ที่ปรับราคาขึ ้นจากจากกว่า 60 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อตันขึ ้นมาเป็ นกว่า 200 ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อราคา บิลเล็ต (วัตถุดิบ
สําหรับผลิตเหล็กเส้ น) ราคาขยับจาก 300 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อตันมาเป็ น 400 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อตัน สแลป (วัตถุดิบสําหรับ
ผลิตเหล็กแผ่น) จาก 380 ดอลลาร์ สหรัฐฯมาเป็ น 450 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ส่วนราคาวัตถุดิบที่สูงขึน้ นัน้ จะส่งผลมาถึงราคาเหล็กชนิดต่างๆที่สูงขึน้ ตามมา เช่น ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อนใน
ตลาดโลกขยับขึ ้นจาก 450 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อตันเป็ น 550 ดอลลาร์ สหรัฐฯต่อตัน ถ้ าคิดเป็ นกิโลกรัมเท่ากับว่าราคาขึ ้นมาอยู่ที่
19,000 บาทต่อตัน
สําหรับราคาเหล็กในประเทศ เวลานี ้ยังไม่ปรับขึ ้น ราคาเหล็กแผ่นรี ดร้ อนยังคงยืนอยู่ที่ 1.7-1.8 หมื่นบาทต่อตัน โดย
ราคาจะปรับขึ ้นช้ ากว่าราคาในตลาดโลกอยู่ราว 1-2 เดือน และคาดว่าราคาเหล็กในประเทศจะปรับสูงขึ ้นในต้ นปี หน้ าอีกราว
1-2 บาทต่อกิโลกรั ม แต่ก็ยังยืนอยู่ที่ความยากลําบาก เพราะ 1.เหล็กภายในประเทศไทยยังมีสต็อกเหล็กเก่าอยู่ 2.จีนเปิ ด
หน่วยลงทุนเรื่ องโลหะ เหล็กในตลาดหุ้น ดังนัน้ ชาวบ้ านที่ไม่มีส่วนร่ วมในธุรกิจก็มาแห่ซือ้ ไว้ ทําให้ ราคาสูงกว่าตลาด พอ
เหล็กในตลาดหุ้นสูงเกินตลาดจริ งโรงงานเลยต้ องขยับราคาตาม ทําให้ ราคาเหล็กดังกล่าวไม่สะท้ อนความเป็ นจริ งของดีมานด์
ซัพพาย คนซื ้อก็ไม่อยากซื ้อเหล็กในราคาสูง เพราะราคายังแกว่งอยูม่ ีขึ ้น มีลง อยากรอจังหวะให้ ราคาถูกที่สดุ
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อย่างไรก็ตามถือว่าปี 2558 ปี 2559 ยังเป็ นปี ที่ผ้ ผู ลิตเหล็กในประเทศอยู่ในสภาพที่ต้องบริ หารความเสี่ยงด้ านการผลิต
และบริ หารราคาได้ ยากเนื่องจากราคาวัตถุดิบไม่นิ่ง ฉะนันการกํ
้
าหนดราคาอาจจะกําไรหรื อขาดทุนจะไม่ร้ ู ล่วงหน้ า แต่ก็ยงั ดีกว่า
ปี 2556-2557ที่จะเห็นว่าราคาถอยลงมาจาก 600 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ลงมาเหลือ 300 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ ไม่มีโอกาสทํากําไร ขาดทุน
อย่างเดียว
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาเรี ยกว่าผู้ประกอบการเหล็กไม่มีโอกาสทํากําไรเลย ซึ่งตอนนันบรรดาเทรดเดอร์
้
นําเข้ าเหล็กมาจาก
้
ตอบโต้ การทุ่มตลาดหรื อเอดี
จีนจํานวนมาก อีกทังยั
้ งมีการนําเข้ ามาแบบเลี่ยงพิกดั จนทําให้ ไม่มีการเสียภาษี ทุกอย่างทังภาษี
ภาษี อากรขาเข้ า ขณะที่ไทยก็ยงั ไม่มีมาตรการรับมือที่รวดเร็วโดยจะเห็นว่าประเทศไทยใช้ เหล็กทุกชนิดรวมกัน 17 ล้ านตัน แต่เป็ น
การใช้ จากกําลังผลิตในประเทศเพียง 3-4 ล้ านตัน ที่เหลือเป็ นการบริ โภคจากการนําเข้ าทัง้ หมด ทําให้ ผ้ ูผลิตเหล็กในประเทศ
กระทบมาก
สําหรับปี 2560 เริ่ มมองเห็นสัญญาณบวก เพราะมองเห็นว่าการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานภาครัฐเริ่ มขยับได้ มากขึ ้น
มากกว่าปี 2559 อีกทังมติ
้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมตั ิกฎหมายป้องกันการหลบเลี่ยงพิกดั คาดว่าภายในปี 2560 น่าจะปฏิบตั ิได้
จะทําให้ ผ้ นู ําเข้ าเหล็กที่ชอบหลบเลี่ยงภาษี เลี่ยงพิกัดนําเข้ ายากขึน้ รวมถึงจะมีการลงทุนภาครัฐ ตรงนีจ้ ะเป็ นโอกาสที่เกิดขึน้
ในปี หน้ า ส่วนการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคอสังหาฯหลายค่ายยังไม่มนั่ ใจจะเปิ ดโครงการใหม่ๆ แต่ต้องการระบายสต็อก
เก่าเร่ งขายให้ หมดก่อน เช่นคอนโดมิเนียมที่สร้ างแล้ ว ยังไม่ปิดโครงการทําให้ การบริ โภคเหล็กเพื่อไปสูภ่ าคที่อยู่อาศัยยังขยายตัว
ได้ ไม่มากนัก อีกทังการบริ
้
โภคเหล็กยังเกิดขึ ้นได้ ไม่เต็มที่ เช่นเดียวกับความต้ องการใช้ เหล็กในตลาดโลกยังไม่น่าจะเพิ่มขึ ้นมาก
ด้ วย
สําหรับโครงการรถคันแรกครบอายุถือครอง โครงการรถยนต์คนั แรกที่เริ่มต้ นตังแต่
้ ปี 2554 ซึง่ กําหนดให้ ผ้ ซู ื ้อต้ องถือครอง
้ ปลายปี 2559 ทําให้ ผ้ ซู ื ้อรถสามารถขายเปลี่ยนมือ
รถยนต์ 5 ปี นับจากวันรับรถจึงจะได้ สิทธิ์คืนภาษี ได้ ทยอยหมดอายุลงตังแต่
หรื อซื ้อรถยนต์คนั ใหม่ได้ ปั จจัยดังกล่าวทําให้ เงินจํานวนหนึ่งที่ผ้ ซู ื ้อเคยใช้ ผ่อนรถจะถูกนํามาใช้ จ่ายเพื่ออุปโภคบริ โภคด้ านอื่นๆ
มากขึ ้น ซึง่ จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนได้ อีกทางหนึง่
จากทังหมดซึ
้
่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กที่ผลต่อการการขนสินค้ าผ่านท่าเรื อประจวบ โดยเฉพาะการนําเข้ าวัตถุดิบเหล็ก
จากต่างประเทศ ตลอดจนการส่งออกสินค้ าเหล็ก และการขนส่งชายฝั่ งซึง่ มีผลต่อการเชื่อมต่อโครงการลงทุนของกลุม่ บริ ษัทฯ กับ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ซึ่งจะทําให้ ภาพของการเชื่ อมต่อทัง้ ทางด้ านสินค้ า และการลงทุน และ

ผลประโยชน์ตา่ งๆ จากภาครัฐ สําหรับโครงการลงทุนในการพัฒนาพื ้นที่หลังท่าเรื อที่จะมีขึ ้นในอนาคต
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ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสรางรายได โครงสร้ างรายได้ ของ บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากัด แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก 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 จากผู้ส่งออกและผู้นําเข้ าสินค้ า ประกอบด้ วย รายได้ ค่าขนส่งสินค้ าขึน้ ลงเรื อ เคลื่อนย้ ายไปยังโรงพัก
สินค้ า และ/ หรื อเคลื่อนย้ ายสินค้ าถึงประตูนอกท่าเรื อ (Wharf handling charges) และรายได้ อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
รถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชัง่ นํ ้าหนักรถ และรายได้ อื่นๆ มาจากรายได้ จากคลังสินค้ า (Cargo storage)
รายได้ จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ า (Equipment service) เช่น ปั น้ จัน่ รวมทังรายได้
้
อื่นๆ
้ ้น 285.79 ล้ านบาท โดยเป็ นส่วนที่มาจากการดําเนินงาน
สําหรับรายได้ รวมในปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
และการให้ บริการจํานวน 282.38 ล้ านบาท และรายได้ อื่นๆ จํานวน 3.40 ล้ านบาท
หน่วย : ล้ านบาท

ประเภทรายได
ประเภทรายได้

จํานวนเงิน

สัดส่ วนรายได้

รายได้ นําเข้ า / ส่งออก จากตัวแทนเรื อ

165.11

58.47%

ราได้ นําเข้ าจากผู้นําเข้ า

91.22

32.30%

รายได้ สง่ ออกจากผู้สง่ ออก

11.57

4.10%

รายได้ อื่นๆ

14.48

5.13%

282.38

100.00%

ปริ มาณสินค้ าที่ผ่านท่าเรื อประจวบ ในปี 2559 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 2.73 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ที่มี
ปริ มาณสินค้ าผ่านท่าประมาณ 2.07 ล้ านตัน คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32 โดยปริ มาณสินค้ าที่ผ่านท่าทังหมด
้
ประกอบด้ วย
สินค้ านําเข้ าจํานวนประมาณ 2.17 ล้ านตัน สินค้ าส่งออก 0.07ล้ านตัน และสินค้ าขนส่งภายในประเทศ จํานวน 0.49 ล้ านตัน
ถ้ าพิจารณาจากรายได้ รายได้ จากตัวแทนเรื อเท่ากับร้ อยละ 58 และรายได้ จากผู้นําเข้ าและส่งออกเท่ากับร้ อยละ 42
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ประสิทธิภาพการขนถายสินคา

ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าโดย Shore Crane โดยมีปริมาณการใช้ งานลดลงจากปี ก่อนค่อนข้ างมาก อันเนื่องมาจาก
ความต้ องการใช้ งาน Shore Crane สําหรับเรื อขน Slab มีปริมาณลดลง โดยเฉลี่ยการใช้ ประโยชน์อยูท่ ี่ร้อยละ 4
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รายไดจากกิจกรรมนอกเครือป 2559
ด้ านสัดส่วนของรายได้ นอกเครื อ ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าที่จะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวนี ้ในทุกปี เพื่อเป็ นการลด
การพึง่ พิงบริ ษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริ การอื่นๆ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวในปี 2559 บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากกิจการนอกเครื อลดลงจากที่คาดการณ์ โดยมีมลู ค่ารวม 5.67 ล้ านบาท ลดลง 8.32 ล้ านบาท ในปี 2558 คิดเป็ น
อัตราลดลงร้ อยละ 60
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รายไดนอกเครือ : เปรียบเทียบกับการประมาณการ

อย่างไรก็ตามแม้ อตั ราของรายได้ จากกิจการนอกเครื อจะลดลง บริ ษัทฯ ยังคงเป้าหมายที่จะต้ องดําเนินการให้ เพิ่มขึ ้นในปี ถัดๆ ไป

เป า หมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในป 2560
ในปี 2560 บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ บริ การ โดยเฉพาะกับลูกค้ าใหม่ๆ นอก
เครื อสหวิริยา เพื่อเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยัง่ ยืน สําหรับในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการกําหนดเป้าหมายที่
ท้ าทายยิ่งขึ ้น โดยบริษัทฯ มีการตัง้ Goals Targets ให้ สอดคล้ องกับแผนธุรกิจของบริษทฯ โดยเฉพาะการเพิ่มการให้ บริ การขนถ่าย
เพื่อสร้ างรายได้ จากกลุม่ ลูกค้ านอกเครื อสหวิริยาให้ เพิ่มมากยิ่งขึ ้นกว่าปี 2559 อย่างไรก็ตามสามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายที่
สําคัญของบริ ษัท ดังนี ้
1.บริษัทฯ มีเป้าปริมาณสินค้ าผ่านท่า เพื่อมุง่ มัน่ ในการที่จะเป็ นท่าเรื อมาตรฐานสากลในฝั่ งอ่าวไทย โดยบริ ษัทฯมีเป้าหมาย
ในการที่จะเพิ่มการให้ บริ การสินค้ าหลากหลายชนิด อย่างครบวงจร
2.ในปี 2560 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้ างกําไรสุทธิเป็ นมูลค่า 193 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 147

3.บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้ างรายได้ นอกเครื อสหวิริยาเป็ นมูลค่า 40 ล้ านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 400
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รายได้ นอกเครื อ : เปรี ยบเทียบ 2015 กับ 2016
ล้ านบาท

4.บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการสูม่ าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ เช่น
- เพิ่มระบบศูนย์ควบคุมท่าเรื อแบบครบครัน เพิ่มการติดตังระบบ
้
CCTV , AIS และ IT Operation Control
- ซ่อมท่าเที่ยบเรื อ A, B, C และ D ให้ ใช้ งานได้ อย่างปลอดภัย
- พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้ าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ ใหม่ๆ เช่น การใช้ ประสิทธิ ภาพของเครนใหม่ใน
การขนถ่ายสินค้ า เป็ นต้ น
- เพิ่มกิจกรรมด้ านชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้ อม สร้ างความพึงพอใจให้ กับกลุ่มเป้าหมาย และ สร้ างรายได้ และ
ส่งเสริมสินค้ าชุมชน

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
ที่มา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

กลุมผูถือหุนรายใหญ
ผู้ลงทุน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

เปอร์ เซ็นต์
51.00 %

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จํากัด

48.99 %

อื่น ๆ

0.01 %

รวม (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

100%
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โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
1.นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
2.นายกมล จันทิมา
3.นายทรงศักดิ์ แพเจริ ญ
4.นายวิน วิริยประไพกิจ
5.นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว์
6.นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
7.นายวีรวัฒน์ วงษ์ ประเสริฐ
8.นางสาวประภา วรรุตม์
9.นายถาวร คณานับ
10.นายสรุศกั ดิ์ งามสิทธิพงศา

ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่มอี ํานาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายกมล จันทิมา หรื อนายวิน วิริยประไพกิจ หรื อนายกิตติศกั ดิ์
มาพะเนาว์ หรื อนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ หรื อนายถาวร คณานับ กรรมการสองในห้ าคนนี ล้ งลายมือชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่จดั การบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ภายใต้ การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรื อมอบอํานาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ
้ ได้

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

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรื องบประมาณการลงทุน ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการในธุรกิจ
ใหม่หรื อร่วมทุน
ดตาม
2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังการติ
้
และวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3. อํานาจต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ หาร ให้ เป็ นไปตาม และ/หรื อ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมตั ิภายใต้
อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดําเนินการเรื่ องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย

คณะผูบริหาร จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1.นายถาวร คณานับ
2.นายชวินทร์ ทิพย์สทิ ธิ์
3.นายสุรินทร์ สายสิน
4.นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์
5.นายชนยุธ นิลพานิช

กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการ

ทิศทางขององคกรและความรับผิดชอบตอสังคมของ
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
“ท่าเรื อประจวบ” มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจเชิงบูรณาการเป็ นท่าเรื อนํ ้าลึกเอกชนที่ดําเนินการให้ บริ การ
ขนถ่ายสินค้ า เทกอง ตลอดจนรับฝากสินค้ า ที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคทะเลฝั่ งอ่าวไทย และตระหนักดีว่าการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมและสังคมโดยมีการบริหารจัดการเป็ นอย่างดี
ด้ วยภารกิจ วิสยั ทัศน์และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม “ท่าเรื อประจวบ” คํานึงถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินงานในทุกระยะ โดยมุ่งให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจังในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยรอบ อันจะเป็ นผลกระทบ
หลักที่เกิดจากการดําเนินงาน
หนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในตัวพนักงานพีพีซี คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และพื ้นที่โดยรอบ “พีพีซี”
ยึดมัน่ เสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยัง่ ยืน โดยบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ มัน่ ดําเนินการอย่างเป็ น
ระบบ ตามวิถีธุรกิจที่ดําเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใส พร้ อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
“ท่าเรื อประจวบ” มีนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมและมีการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004
ตามขอบเขตที่ระบุไว้ ในคู่มือสิ่งแวดล้ อม ด้ วยจิตสํานึกของการมีสว่ นร่ วมในการรักษาสภาพแวดล้ อม และความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้เกี่ยวข้ อง และสาธารณชน รวมถึงการปรับปรุง การปฏิบตั ิงาน การควบคุมผลกระทบเนื่องจากกิจกรรม การ
บริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ เพื่อการพัฒนาด้ านการบริการอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํ ากัด หรื อ (พีพีซี) ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่ อสังคมมาตลอด โดยใช้ แนวคิดที่ว่า
“GROWING ONE MORE STEP” เข้ าสูเ่ ป็ นปี ที่ 7 ของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา นัน่ คือ
“สร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างท่าเรื อกับชุมชน และคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อมเป็ นนัยสําคัญ” นับเป็ นการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม
เสมอมา พีพีซี นําปรัชญานี ้มาถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร หรื อ Core Value ซึง่ เรื่ องสําคัญที่ต้องมาก่อน คือ การรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Responsibility)
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โครงการพีพีซี ซีเอสอาร์ : สร้ างสรรค์เพื่อแบ่งปั นสู่ชมุ ชน ริ เริ่ มและสานต่อกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคมในด้ าน
ต่างๆ พีพีซีถือกําเนิดโครงการและกิจกรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะผ่านการวางกลยุทธ์ ที่ให้ ความสําคัญและคํานึงถึงลูกค้ า
้
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “พีพีซี” ให้ ความสําคัญต่อการกํากับ
สิง่ แวดล้ อม ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมด
ดูแลกิจการที่ดี การดูแลพนักงานและสิทธิ มนุษยชน การดูแลสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัย การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ น
ธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิง่ แวดล้ อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตลอดจนให้ ความสําคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การดําเนินกิจกรรมด้ านสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเป็ นอีกหนึ่งของท่าเรื อเอกชนที่เกื อ้ กูลให้ ความอนุเคราะห์ รวมทัง้
สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนโดยรอบในด้ านต่างๆ อาทิ ให้ ชาวประมงในพื ้นที่ จอดเรื อหลบคลื่นมรสุม รวมถึงเรื ออื่นๆ ที่ผ่านไปมาแถว
นี ้ ได้ ขออาศัยนําเรื อต่างๆ เข้ ามาขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนําอุปกรณ์ ต่างๆ เข้ ามาขนถ่าย อาทิ ยกอวน ใช้ บริ การ
นํ ้าจืด ฯลฯ ในบริเวณท่าเรื อ

สําหรับการพัฒนาด้ านอื่นๆ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริ มด้ านภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ รวมทังศิ
้ ลปะในท้ องถิ่น ทังนี
้ ้กิจกรรมด้ านต่างๆ ข้ างต้ นจะช่วยสร้ าง รักษาและส่งเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี
ความเข้ าใจอันดี ความสามัคคี และการอยูร่ ่วมกันอย่างเอื ้ออารี ย์ ซึง่ เป็ นทัศนคติ นํ ้าใจและและลักษณะนิสยั ที่ดีของคนไทย

“ทัพเรือเปดโอกาสใหเยี่ยมชมเรือตรวจการณ ต.96 ในงานวันเด็กแหงชาติ ป 2559 @ ทาเรือประจวบ”
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“ทาเรือประจวบอาสา.... แบงปนความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ใหนองบนดอยสูง ป 4”
ทางบริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยได้ จดั หน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจระหว่างองค์กรกับชุมชน ท้ องถิ่น และสังคมในพื ้นที่ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดย
ร่ วมมือกับทัพเรื อนําเรื อตรวจการณ์ ต.96 ให้ เด็กขึ ้นเยี่ยมชม ณ ท่าเทียบเรื อประจวบ , จัดกิจกรรมร่ วมกับทัพเรื อภาคที่ 1 ใน
การมอบอุปกรณ์การเรี ยน กีฬา ในโครงการส่วนพระองค์ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ , กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจําปี ,
กิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัยผนึกกําลังสร้ างนักดับเพลิงรุ่ นจิ๋ว ซ้ อมระงับอัคคีภยั เบื ้องต้ น ณ โรงเรี ยนบ้ านดอนสํานัก และ
กิจกรรม “ร่วมแรง แปรงสี สร้ างสนามเด็กเล่น...Brain-Based Learning-BBL” พร้ อมมอบอุปกรณ์การเรี ยน อุปกรณ์กีฬาให้ กบั
โรงเรี ย นบ้ า นท่ า ขาม รวมถึ ง กิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมอื่ น ๆ อาทิ นํ า รถดับ เพลิ ง ไปช่ ว ยดับ ไฟป่ าพรุ , นํ า รถนํ า้ ออกช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยขาดแคลนนํ ้าอุปโภคและบริ โภค และที่ขาดไม่ได้ คือนําพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนผู้ประสบภัยนํ ้าท่วมเมื่อ
ปลายเดือนธันวาคม เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทัง้ ภายในและนอกองค์กร ในรู ปแบบต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ ซึง่ ได้ รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน

พนักงานจิตอาสาทาเรือประจวบ ชวยเหลือทําความสะอาดบานเรือนชุมชางสะพาน หลังประสบภัยน้ําทวม
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ทาเรือประจวบจัดกิจกรรม “เปดโลกเรียนรู กับสนามเด็กเลน...Brain-Based Learning : BBL”
นอกจากนี ้ ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสและต้ อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 819 คน เข้ ามา
เยี่ยมชมท่าเรื อประจวบ ซึ่งประกอบด้ วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้ า และบริ ษัทในเครื อ
ธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรี ยน ประชาชนในพื ้นที่และนอกพื ้นที่ บริ ษัทในเครื อสหวิริยา เข้ ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูการ
ปฏิบตั ิงานจริง เพื่อให้ เข้ าใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ได้ ดียิ่งขึ ้น
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สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR
“ท่าเรื อประจวบ” มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคมให้ ยงั่ ยืนเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ การยอมรับและความ
ไว้ วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ชุมชนและสังคมบนพื ้นฐานแนวคิดการเติบโตร่วมกันระหว่างท่าเรื อ
นํ ้าลึก สิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยมุ่งเน้ นการยกระดับคณภาพชีวิตของชุมชนรอบท่าเทียบเรื อให้ มีสขุ ภาวะที่ดีอย่างรอบด้ าน
เสริ มสร้ างศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2559
ลําดับ

โครงการ

กลุม
ผูเขารวม

หนวยงานสนับสนุน

งบประมาณที่ใช

15,500.00

1

สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ
ป 2559

5
95

อบต.แมรําพึง ,
อบต.กําเนิดนพคุณ ,
โรงเรียนบานอาวยาง ,
โรงเรียนวัดนาผักขวง ,
โรงเรียนดอนทอง ,
จัดงานวันเด็กรวมกับเรือ
ตรวจการณ ต.96

2

มอบอุปกรณงานเรียน กีฬา
ในโครงการสวนพระองคฯ
อําเภอแมแจม จ.เชียงใหม

4
70

ตัวแทนพนักงาน
(กรุงเทพฯ)
นักเรียนในโครงการตางๆ

57,550.95

3

แหเทียนพรรษา ประจําป 2559
@วัดบอทองหลาง /
วัดทามะนาว

17

พนักงานบางสะพาน

15,000.00

4

“ทาเรือประจวบ” แจกจายน้ํา
อุปโภคชวยเหลือผูประสบภัยแลง

4
21

การประปาสวนภูมิภาค
บางสะพาน /
ชุมชนตําบลรอนทอง

-

5

“ทาเรือประจวบ” ดับไฟปาพรุ
บานดอนสําราญ

4
6

แผนกบริการทา /
ชุมชนบานดอนสําราญ

-

6

“ทาเรือประจวบ” มอบสนามเด็ก
เลน BBL ใหแก
โรงเรียนบานทาขาม

30

พนักงาน /
โรงเรียนบานทาขาม

49,457.00

7

“ทาเรือประจวบ” สรางนัก
ดับเพลิงรุนจิ๋ว ซอมระงับอัคคีภัย
เบื้องตน ป 2

10
145

พนักงาน / ทีมดับเพลิง
/ ครู นักเรียนโรงเรียน
บานดอนสํานัก

29,998.00

8

กลุมจิตอาสาทาเรือประจวบ
รวมฟนฟู
ชุมชนบางสะพานหลังน้ําลด

5
20

พนักงาน /
ชุมชนบางสะพาน

880.00

รวม

436

79

พนักงาน
คน
เสียสละเวลาทํางาน

ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน

>3,438
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ชั่วโมง

168,385.95

342 คน

“ท่าเรื อประจวบ” เชื่อว่าความยัง่ ยืนของบริษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด หรื อ “พีพีซี” หนึง่ ในกลุม่ ธุรกิจเหล็ก SSI จะคงอยู่ได้
ตราบเท่าที่ชมุ ชนและสังคมมีความเข้ มแข็งและพึง่ พาตนเองได้ ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR จึงเป็ นหนึ่งในกรอบกล
ยุทธ์ของบริษัทฯ โดยให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อกระตุ้นสํานึกความรับผิดชอบและบ่มเพาะ
จิตอาสาที่มีตอ่ สังคม ตลอดจนสื่อสารนโยบายการดําเนินงานเพื่อสังคมของบริษัทฯ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้ รับรู้ และมีสว่ น
ร่วมในการดําเนินงานตามแนวทางเพื่อสังคมเดียวกันอย่างเป็ นระบบและอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 ที่ผ่านมานัน้ บริ ษัท ท่าเรื อประจวบ จํากัด ได้ ดําเนินกิจกรรมผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการบริ จาค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื ้นที่เป็ นจํานวนเงินกว่า 85,000.00 บาท เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และความต้ องการของชุมชนและสังคม

ชองทางการสื่อสาร
“ท่าเรื อประจวบ” พัฒนาช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์การ ทังช่
้ องทางทัว่ ไป
ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงได้ และช่องทางเฉพาะสําหรับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายในองค์กร ดังนี ้
1) ช่ องทางทั่วไปสําหรั บผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม
บริการข่าวสารบนเว็บไซต์ ท่าเรื อประจวบ www.ppc.co.th ตลอด 24 ชัว่ โมง
ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
สื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ได้ แก่ โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร หนังสือพิมพ์
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ได้ แก่ Facebook Twitter
2) ช่ องทางเฉพาะสําหรั บผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในองค์ กร
สื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ได้ แก่ อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ ดประชาสัมพันธ์
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รายงานทางการเงิน
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด

งบกําไร ( ขาดทุน )

ปี 2559

%

ปี 2558

%

หน่วย : ล้ านบาท
%
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม ( ลด )

285.79

100.00

250.52

100.00

35.27

14.08

282.38

98.81

244.01

97.40

38.37

15.72

3.40

1.19

6.51

2.60

(3.11)

(47.77)

ต้ นทุนค่ าบริการ

114.84

40.18

95.72

38.21

19.12

19.97

กําไรขัน้ ต้ น

170.95

59.82

154.80

61.79

16.15

10.43

- คชจ.ในการขายและบริหาร
- ต้ นทุนที่เกิดจากปริมาณการ
ให้ บริ การ
ตํ่ากว่าปกติ
- ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- ต้ นทุนทางการเงิน
- ภาษี นิติบคุ คล

62.81

21.98

43.48

17.36

19.33

44.46

7.95
(10.11)

2.78
(3.54)

43.34
(172.29)
19.45
(3.17)

7.76

(11.50)
(6.94)

(59.13)

78.33

27.41

-126.93

-50.67

205.26

(161.71)

รายได้ รวม
รายได้ จากค่าบริ การ
รายได้ อื่นๆ

กําไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

11.75

ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 รายได้ รวมเพิ่มขึ ้น 35.27 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 14 โดยรายได้ หลักมาจาก ค่าบริ การขนถ่ายสินค้ าเท่ากับ 282.38 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 38.37 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 16 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัวจากปี 2558 การขนถ่ายสินค้ าจึงมีปริมาณเพิ่มจากปี 2558
ต้ นทุนค่าบริ การในปี 2559 เท่ากับ 114.84 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 19.15 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 19
เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี เดียวกันมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 40.18 ใกล้ เคียงเมื่อปี 2558 ที่สดั ส่วนร้ อยละ 38.21 จากการเพิ่มขึ ้น
ของการให้ บริ การ และมีต้นทุนที่เกิดจากปริ มาณการให้ บริ การตํ่ากว่าปกติ 62.81 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรขันต้
้ นในปี 2559
เท่ากับ 170.95 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 16.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 62.81 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 19.33 ล้ านบาทจากปี 2558 คิดเป็ นร้ อยละ 44 แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมมีสดั ส่วนร้ อยละ 17.36 สูงว่าปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 0.99 ส่วนต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 7.95 ล้ าน
บาท ลดลง 11.50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 59 เปรี ยบเทียบกับรายได้ รวมคิดเป็ นร้ อยละ 2.78 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มี
สัดส่วนร้ อยละ 7.76 ทําให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ เท่ากับ 78.33 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 205.26
ล้ านบาท
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ฐานะการเงิน
งบดุล
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่ม ( ลด )

% เพิ่ม ( ลด )

1,463.52

1,618.46

(154.94)

(9.57)

72.32

274.89

(202.57)

(73.69)

1,391.20

1,343.57

47.63

3.55

1) สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 1,463.52 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 154.94 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.57
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมากจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี ้
2) หนีส้ นิ
หนี ้สิน ในปี 2559 เท่ากับ 72.32 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 202.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.69 ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และหนิ ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3) ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,391.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47.63 ล้ านบาท จาก 1,343.57 ล้ านบาท ในปี 2557 เกิดจากกําไร
สะสมที่เพิ่มขึ ้น
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2559 เพิ่มจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 13 อันสืบเนื่องเหตุปัจจัยต่างๆ หลายปั จจัย
ด้ วยกัน ส่วนที่สง่ ผลต่อผลประกอบการของบริ ษัทมากที่สดุ คือ รายได้ จากค่าบริ การท่าจากลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯคือ SSI ซึง่ มี
การขายที่ขยับตัวเพิ่มขึ ้น อีกทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าหลักของบริษัทฯ รายอื่นๆ ก็มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวเช่นกัน
ในส่วนของสินค้ านอกเครื อนัน้ ยังมีปริ มาณที่น้อย โดยมีการรักษาฐานของกลุ่มลูกค้ าเดิม เช่น กลุ่มนํ ้ามันปาล์ม และ
สินแร่ ส่วนการเพิ่มประเภทของการบริ การ เช่นการเพิ่มบริ การขนถ่านตู้คอนเทนเนอร์ การเชื่อมโยงการขนส่งกับกลุ่มเรื อลําเลียง
ยังอยูใ่ นขันตอนพั
้
ฒนาให้ เกิดเป็ นธุรกิจในอนาคต
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รางวัลแหงความสําเร็จและภาคถูมิใจ (Award for Proud)
 ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2558

 รางวัล ZERO ACCIDENT 6 ปี ติดต่ อกัน (ปี 2551 - 2556)
 รางวัลรณรงค์ ลดสถิตอิ ุบัตเิ หตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์ (ปี 2558)
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับจังหวัด ปี 2553

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่ นด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
ระดับประเทศ ปี 2554 - 2559

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