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ANNUAL REPORT

“ เปนทาเรือมาตรฐานสากล เชื่อมโยง
กิจกรรมโลจิสติกส พรอมใสใจ
ผูม สี ว นไดสว นเสียอยางยัง่ ยืน ”

1.เพิ่มประเภทการขนถายสินคา และการใหบริการ เพื่อครอบคลุมความตองการ
ของลูกคา
2.เพิ่มและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหครอบคลุมความตองการของลูกคา
3.สรางภาพลักษณธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจักและยอมรับ
4.สรางการมีสวนรวมระหวางทาเรือกับผูมีสวนไดสวนเสีย
5.ใสใจดูแลผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ ใหไดรับผลตอบแทนและ
ประโยชนอยางคุมคา

สารจากกรรมการผูจัดการ
Message from Managing Director

ปนี้ถือเปนปที่ประชาชนชาวไทยตางเศราเสียใจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต และ
ทางบริ ษั ท ฯ ได รั บ เกี ย รติ อ ย า งสู ง ในการร ว มเป น เจ า ภาพการบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
สวนผลประกอบการในป 2560 นี้บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 243 ลานบาท โดยลดลง
จากป 2559 ซึ่ ง มี ร ายได ทั้ ง สิ้ น 286 ล า นบาท อยู ร อ ยละ 13 โดยบริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรสุ ท ธิ
ในป 2560 จํานวนทั้งสิ้น 52 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015
ซึ่งเปนระบบมาตรฐานเวอรชั่นลาสุด และไดรับเกียรติจากกองทัพเรือ ใหเ ขารับเครื่องหมาย
อภิรักษนาวีของกองทัพเรือใหเปนกิตติมศักดิ์ รวมถึงรับประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบ
กิจการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย ระดับเพชร
โดยภาพรวมแลวในป 2560 เศรษฐกิจภายในประเทศยังไมฟนตัวมากนัก การบริโภค
สินคาสาธารณูปโภคยังไมขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพื้นฐานไมวาเปนอุตสาหกรรมเหล็ก
หรือสินคาการเกษตร ซึ่งเปนลูกคาหลักของบริษัทฯ ทั้งนําเขาและสงออก สงผลใหปริมาณสินคา
ผานทาลดลงจากปกอนถึงรอยละ 25 แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมีผลประกอบการที่ยังมีกําไร
ดังนั้น ผมตองขอขอบคุ ณท านผูถือหุน ลูกคา คูคา สถาบันการเงิน ชุมชน หน วยงานภาครัฐ
รวมทั้ ง เพื่ อ นๆ พนั ก งานทุ ก ท า น ที่ ช ว ยและสนั บ สนุ น การทํ า งานของบริ ษั ท ฯ ผมในฐานะ
กรรมการผูจัดการ จะกํากับดูแลและพัฒนาทีมงานใหดําเนินการไปสูเปาหมายที่ทาทายและสูงขึ้น
ในปตอๆ ไป

(นายถาวร คณานับ)
กรรมการผูจัดการ

สารบัญ

สารจากกรรมการผูจัดการ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด
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คณะกรรมการบริษัท

จุดเดนทางการเงิน
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แผนผังองคกร

5

ประวัติความเปนมาและ

การบริหารทาเรือ

ขอมูลทั่วไปของทาเรือประจวบ

และสิ่งอํานวยความสะดวก

6

7

ผลงานและเหตุการณสําคัญ

แนวโนมธุรกิจ

ในป 2560

ป 2561

เปาหมายและแผนงานธุรกิจ

โครงสรางการถือหุน

โครงสรางการจัดการ

ในป 2561

และการจัดการ

และการกํากับดูแลกิจการ

8
ผลการดําเนินงาน

11 12 13
16 17 18
ทิศทางขององคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม

รายงานทางการเงิน

รางวัลแหงความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ

20 26 28

จุดเดนทางการเงิน Financial Highlight
ขอมูลจากงบการเงิน ( ณ 31 ธันวาคม 2560)

หนวย : ลานบาท

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตรากําไรสุทธิ

ปี 2558
0.72
0.2
-0.08
-0.06
-0.50

ปี 2559
2.85
0.05
0.05
0.04
0.27

ปี 2560
6.01
0.04
0.03
0.03
0.21
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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แผนผั ง องค ก ร

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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คณะกรรมการบริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
นายสมชาย สกุลสุรรัตน
ประธานกรรมการบริษทั

นายกมล จันทิมา
กรรมการ

นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
กรรมการ
นายวิน วิรยิ ประไพกิจ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายกิตติศกั ดิ์ มาพะเนาว
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายถาวร คณานับ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ ดั การ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายวีรวัฒน วงษประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวประภา วรรุตม
กรรมการ
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ประวัตคิ วามเปนมา
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือมีชื่อยอวา “PPC” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 400
ลานบาท สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ
1. เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของกลุมอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา
2. เพื่อรองรับความตองการของกลุมลูกคาอื่นๆ ที่มีตอทาเทียบเรือน้ําลึก
PPC ไดเปดใหบริการเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2538 โดยสินคาที่ใหบริการบรรทุกขนถายสวนใหญเปนสินคาที่เกี่ยวกับเหล็ก
ของเครือสหวิริยา รวมถึงใหบริการกับลูกคาอื่นๆ ในการบรรทุกขนถายสินคาตางๆ อีกดวย เชน น้ํามันปาลม , แร , ตูคอน
เทรนเนอร , สินคาเกษตร และอื่นๆ
PPC ไดรับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมใหประกอบกิจการทาเรือพาณิชย นอกจากนี้ยังไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ใหบริการทาเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินคาประเภทตางๆ สําหรับการ
รับฝากเก็บสินคาอีกดวย
PPC เปนทาเรือน้ําลึก ใหบริการทาเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเลพาณิชยและเรือบรรทุกสินคาทั่วไป โดยมีบริการรับฝาก
เก็บสินคา ทาเรือประจวบถูกออกแบบใหสอดคลองกับธรรมชาติของทองทะเล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยูหางจากกลุม
อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทาเรือและที่ดินติดกับ
ทาเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ไร อีกทั้งยังมี เขื่อนกันคลื่น (Break Water) มีลักษณะคลายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวทาเรือ
ที่สรางขึ้นจากวัสดุคอนกรีตหลอสําเร็จรูป เปนระยะทางทั้งสิ้น 1,400 เมตร โดยมีสันเขื่อนสูง 6.5 เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางทําหนาที่รับแรงปะทะของคลื่นและลม เพื่อใหเรือสามารถจอดและทํางานไดตลอดทั้งป ซึ่งจะชวยใหสามารถขนถายสินคาได
แมในชวงฤดูมรสุม ทําใหมีมาตรฐานการใหบริการและศักยภาพการแขงขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ทั้งจากกลุมอุตสาหกรรมในทองถิ่น และจังหวัดใกลเคียงไดเปนอยางดี
ปจจุบันบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดมีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเภทตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลทัว่ ไปทาเรือ
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 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

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ทีต่ งั้
สํานักงานกรุงเทพ
สํานักงานบางสะพาน
(ทาเรือ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057
เลขที่ 62 อาคารทาเรือประจวบ ชั้น 2 หมู 3 ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77140
โทรศัพท (032) 693102 - 17 โทรศัพท (สายตรง) (032) 693125
โทรสาร (032) 693123 http://www.ppc.co.th

การบริหารทาเรือ
บริษัทฯ ไดนําระบบมาตรฐานสากลมาดําเนินการบริหารทาเรือ เพื่อใหมั่นใจวาไดใหบริการตามมาตรฐานสากล และ
ไดรับการรับรองมาตรฐานการดําเนินงานสากลระหวางประเทศ เพื่อใหมั่นใจวาไดใหบริการตามมาตรฐาน “ประมวลขอบังคับวา
ดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ (ISPS Code)” อีกทั้งไดมีการพัฒนาระบบการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ภายใตสโลแกน “มุงเนนความปลอดภัย ใสใจสิง่ แวดลอม พรอมคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสากล” ซึ่งประกอบดวย
 ประมวลขอบังคับวาดวยการรักษาความปลอดภัยของเรือและทาเรือระหวางประเทศ (ISPS Code)
โดยกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขที่ 59/2548
 มาตรฐานระบบบริหารงาน Certificate of Approval No. BGK 0403720
- ระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ISO9001
- ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS18001

นโยบายคุณภาพ
“ เปนทาเรือพาณิชย ทีม่ มี าตรฐานการใหบริการทีด่ ี และพัฒนาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ความพึงพอใจของลูกคา ”
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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อุปกรณอํานวยความสะดวกในเขตทาเรือ
 เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงมา 3 ลํา
 Gantry Crane ขนาด 20 ตัน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน 2 ตัว
 Port Station 67 (Call Sign: HSC320)
 นํารองเอกชนและเครื่องหมายชวยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล
 Mobile Harbor Crane 100 ตัน 2 ตัว

สินคาผานทาเรือประจวบ
 สวนใหญเปนผลิตภัณฑจากเหล็ก
 สินคาอื่นๆ เชน ตูคอนเทรนเนอร, น้ํามันปาลม, เครื่องจักร, แร, และ Wood Chip

สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในเขตทาเรือ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดจัดพื้นที่และสถานที่เก็บสินคาหลายรูปแบบ คลังสินคาทัณฑบน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินคาภายในเขตทําเนียบทาเรือ (Transit Shed) พื้นที่กลางแจงสําหรับสินคาทั่วไป (Open
Storage Yard) รวมทั้งพื้นที่อเนกประสงค (Marchelling Yard) ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) เปนเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการเก็บรักษาของที่นําเขาจาก
ตางประเทศ (การบรรจุหรือแบงบรรจุ การขนถายสินคา การกระจายสินคา) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยของที่นําเขาฝากเก็บในเขตดังกลาว จะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนอากรนาน 2 ป และสามารถทยอยสินคาออกโดย
ชําระอากรตามจํานวนสินคาที่นําออก โดยมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร และมีโรงพักสินคาขนาด 1,000 ตารางเมตร
โรงพักสินคาภายในเขตทําเนียบทาเรือ ทําใหผูใชบริการสามารถดําเนินพิธีการศุลกากรตรวจปลอยสินคาไดที่ทาเรือ และ
สามารถคงสินคาที่นําเขารอพักไวเพื่อการตรวจปลอยในเขตทําเนียบทาเรือไดไมเกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื้นที่กลางแจงสําหรับ
วางพักสินคาดังกลาวประมาณ 13 ไร และมีโรงพักสินคาขนาด 1,000 ตารางเมตรไวใหบริการ
พื้นที่กลางแจงสําหรับฝากเก็บสินคาทั่วไป อยูนอกเขตทําเนียบทาเรือรวม 70 ไร จําแนกเปนพื้นที่สําหรับสินคาทั่วไป
จํานวน 47 ไร และสินคาเทกองอีก 23 ไร นอกจากนี้ยังมีลานจัดเรียงตูคอนเทรนเนอร ขนาดความจุ 300 TEUs ไวบริการ
พื้นที่เอนกประสงค บริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไวบริการ
 ระบบการสื่อสารและเครื่องหมายชวยการเดินเรือ ทุนนํารอง (Sea Buoy)
 สถานีทาเรือประจวบ ชอง 67 (Call Sign : HSC320) หรือ VHF 156
 เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงมา ใหบริการจํานวน 3 ลําและเรือรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons
 ระบบการสื่อสารที่ไดมาตรฐานสากล ใชชองสัญญาณที่ 16
 มีการจัดเตรียมกรรมกรแรงงานสําหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
 เจาหนาที่กรมศุลกากร
 เจาหนาที่กรมเจาทา
 ตรวจคนเขาเมือง และกองควบคุมโรคติดตอ
 บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ผูใชบริการสามารถดําเนินการไดแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน
ทั้งในเรื่อง ของการเทียบทา การขนถาย การขนยาย การนําฝาก การดําเนินพิธีการศุลกากร ณ จุดใหบริการที่
ทาเรือเพียงแหงเดียว
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ขีดความสามารถของทาเรือ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ประกอบดวยทาเทียบเรือที่เปดใหบริการแลวดังนี้
 ทาเทียบเรือ A 1 - A 2
 ทาเทียบเรือ B 1 - B 2
 ทาเทียบเรือ C1 - C 5
 ทาเทียบเรือ Barge D 1 - D 4

การสงเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ป

รายละเอียด

17 กุมภาพันธ 2537 - ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนทาเรือ เฟสที่ 1 และเรือลากจูง 2 ลํา [TUG1-2]
31 กรกฎาคม 2545

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเรือลากจูง 2 ลํา [TUG3-4]

10 มิถุนายน 2547

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนทาเรือ เฟสที่ 2

29 ตุลาคม 2547

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเรือลากจูง 1 ลํา [TUG5]

14 กุมภาพันธ 2555

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนโครงการปรับปรุงทาเทียบและขยายบริการเพื่อรองรับ
เรือขนาดใหญ

6 มีนาคม 2555

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

29 ธันวาคม 2559

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเรือกลดันลากจูง

เตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
 ทุนกักน้ํามัน (Oil Containment Boom) เปนอุปกรณที่ใชในการกําจัดน้ํามันหากเกิดการรั่วไหลของน้ํามัน
ในปริมาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึ่งไดรับการออกแบบใหสามารถใชงานกลางแจงไดตลอดเวลา มีระยะลอยเหนือน้ํา
(Free board) 30 ซ.ม. และระยะกั้นใตน้ํา (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝกอบรมการซอม ทุนกักน้ํามันใหแกพนักงาน เพื่อให
มีความพรอมอยูเสมอ
 รถดับเพลิง , เรือดับเพลิง (Fire Boat , Extinguisher) เปนอุปกรณที่ใชในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และปองกันบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อใชในทองถิ่นอําเภอบางสะพาน และภายในบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือสหวิริยา

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ผลงานและเหตุการณสาํ คัญในป 2560
มิถุนายน

‘ทาเรือประจวบ’ รวมเปนเจาภาพพิธีสวดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กรกฎาคม

“ทาเรือประจวบ” ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

กันยายน

'ทาเรือประจวบ' รับเครื่องหมายอภิรักษนาวีของกองทัพเรือใหเปนกิตติมศักดิ์

ตุลาคม

‘ทาเรือประจวบ’ รับประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย
ระดับเพชร

พฤศจิกายน

‘ทาเรือประจวบ’ อบรมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมในสถานประกอบกิจการ

แนวโนมธุรกิจป 2561
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยป 2561 นี้มีแนวโนมสดใสขึ้น หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
ในชวงไตรมาสสุดทายของปที่ผานมา โดยคาดการณวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือ GDP จะขยายตัวที่ 3.8% และการ
สงออกจะเปนสวนสําคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ เชนเดียวกับการลงทุนภาครัฐในโครงการขนาดใหญตางๆ

คาดการณเศรษฐกิจไทยป 2561
ภาคเศรษฐกิจ
GDP

อัตราการขยายตัว
3.80 %

การลงทุนภาครัฐ

11.90 %

ปจจัยสําคัญ
การใชจายภาครัฐและการสงออกขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ
การขับเคลื่อนการใชจายภาครัฐของรัฐบาลผานโครงการใหญ

การบริโภคภาคเอกชน

3.40 %

การจางงานนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวขึ้นดีขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน

3.40 %

ความเชื่อมั่นจากความชัดเจนจากการเลือกตั้งและการลงทุนภาครัฐ

การสงออก

4.00 %

เศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัว

การนําเขา

5.40 %

สอดคลองกับการลงทุนภาคเอกชนที่ดีขึ้น

อัตราเงินเฟอทั่วไป

1.40 %

กําลังซื้อในประเทศเริ่มฟนตัวและราคาพลังงานปรับสูงขึ้น

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ( สศค )
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็ก ( กลุม ลูกคาหลัก )
ประมาณการความตองการใชเหล็กในตลาดโลกป 2560 - 2562 มีปริมาณ 1.54 , 1.55 และ 1.57 พันลานตันตอป
เนื่องจากคาดวาอุปสงคเหล็กที่ใชในงานกอสรางมีแนวโนมขยายตัวตามภาคอสังหาริมทรัพยในจีนที่มีทิศทางฟนตัวและผลของการ
เรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซี่ยน
ปญหาการผลิตเหล็กสวนเกินของโลกยังไมคลี่คลายในอีก 2 ปขางหนาแมวาจีนมีแผนลดกําลังการผลิตเหล็กใหไ ด
100 -150 ลานตัน ภายในป 2563 แตผูประกอบการจีนบางรายอาจยายฐานการผลิตเหล็กจากจีนไปยังประเทศอื่น นอกจากนี้
อินเดีย ซึ่งเปนประเทศผูผลิตเหล็กอันดับ 3 รองจากจีนและญี่ปุนไดเตรียมแผนเพิ่มกําลังการผลิตเหล็กในอีก 5 ปขางหนาเปน 300
ลานตันตอป (ปจจุบันมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 100 ลานตอป) เพื่อใชในภาคอุตสาหกรรมในประเทศและลดการนําเขาเหล็กจาก
ตางประเทศ (โดยเฉพาะจากประเทศจีน)

ทิศทางอุตสาหกรรมเหล็กของไทยป 2561 - 2562
คาดวาความตองการใชเหล็กจะอยูที่ 20 และ 21 ลานตันตอปตามลําดับ ขยายตัวเฉลี่ย 3.0 - 5.5 % ตอป เนื่องจากงาน
กอสรางมีแนวโนมเติบโต โดยเฉพาะโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐ ไดแก การลงทุนโครงสรางพื้นฐานในระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC ) และโครงการรถไฟฟาสายตางๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล โครงการ
รถไฟรางคู สวนภาคอสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรมที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบ/สวนประกอบคาดวาจะทยอยฟนตัวดีขึ้นอยางคอยเปน
คอยไป สวนดานภาคการผลิต เนื่องจากผูผลิตตองเผชิญแรงกดดันจากการสูญเสียสวนแบงตลาดใหแกเหล็กราคาถูกที่นําเขาจาก
ตางประเทศและเหล็กที่นักลงทุนตางชาติเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทย ประกอบกับยังมีปญหาอุปทานสวนเกิน ทําใหโอกาสการ
ผลิตเหล็กขยายตัวในกรอบจํากัด
กลุมผูผลิตเหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ คาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากคําสั่งซื้อเพื่อใชในงานกอนสรางตามการ
ขยายการลงทุนโครงการโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่ภาครัฐพยายามเรงผลักดัน อยางไรก็ดีผูผลิตไทยอาจเผชิญการแขงขันทางดาน
ราคาที่รุนแรงขึ้นจากเหล็กนําเขาที่มีราคาถูกและการที่นักลงทุนจีนเริ่มเขามาตั้งโรงงานผลิตในไทยมากขึ้น ซึ่งอาจจํากัดการ
เติบโตของกําไรของผูผลิตเหล็กประเภทนี้
ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอน/รีดเย็น ( ลูกคาหลัก ) คาดวารายไดของกลุมนี้จะฟนตัวชากวารายไดของกลุมผูผลิตเหล็กเสน
และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ เนื่องจากถึงแมวาอุปสงคในอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็กแผนที่ผลิตในไทยเปนสวนประกอบ
( เชน อุปกรณ/เครื่องจักรกลการเกษตร ทอเหล็ก และเฟอรนิเจอร ) กําลังจะเริ่มฟนตัวดีขึ้น แตอุตสาหกรรมตอเนื่องเหลานั้นอาจ
เผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้นกับผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่นําเขาจากตางประเทศ ซื่งจะสงผลใหคําสั่งซื้อเหล็กแผนที่ผลิตในประเทศ
ลดลงตามไปดวย สวนการฟนตัวของตลาดยานยนตจะสงผลบวกอยูบาง แตไมเต็มที่นัก เนื่องจากชิ้นสวนยานยนตสวนใหญมัก
นํามาจากบริษัทแมในตางประเทศเขามาประกอบในไทย เมื่อพิจารณาอัตรากําไรของผูผลิตประเภทนี้ คาดวาคงอยูระดับต่ํา
เนื่องจากภาวะการแขงขันกับสินคานําเขายังคงรุนแรงอยู ซื่งนอกจากสินคานําเขาจะไดเปรียบดานคุณภาพที่สูงแลว ยังมีตนทุนที่
ต่ํากวาทําใหกําหนดราคาถูกวาในไทย เนื่องจากเหล็กแผนที่นําเขามักผลิตจากแรเหล็ก ( Iron ore ) ขณะที่เหล็กแผนที่ผลิตในไทย
สวนใหญมาจากเศษเหล็ก ( Scrap ) และแมวาบางรายผลิตมาจากเหล็กแผนนําเขา แตผูผลิตตองแบกรับตนทุนที่สูงขึ้น
กลุมผูคา / นําเขาเหล็ก โดยเฉพาะกลุมนําเขาเหล็กที่ใชในงานกอนสรางที่บางประเภทไมมีการผลิตในไทย เชน เหล็ก
ราง โดยอานิสงสมาจากการเรงกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ตองการเหล็กจํานวนมาก ไดแก โครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา
และรถไฟทางคู ขณะที่รายไดของกลุมผูคา/นําเขาเหล็กประเภทอื่นนาจะทรงตัว เนื่องจากตองรอใหธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช
เหล็กฟนตัวชัดเจนขึ้น
ทั้งหมดเปนแนวโนมถึงรายไดของบริษัทฯ ในป 2561 ซึ่งผันแปรไปตามอุตสาหกรรมเหล็กคอนขางมาก วามีแนวโนมที่ดี
และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแมจะไมรอนแรงก็ตาม ในกลุมลูกคาหลักยังเปนธุรกิจเหล็กอยู สวนกลุมลูกคานอกเครือในสวนของ
ลูกคากลุมน้ํามันปาลม กลุมสินแร กลุมสินคาเกษตร เริ่มจะมีการนําเขาและสงออกสินคาผานทาเพิ่มขึ้นในป 2561 นี้
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสรางรายได โครงสรางรายไดของ บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด แบงออกเปนสองสวนหลัก ประกอบดวย
1. รายไดที่มาจากเจาของเรือและเอเยนตเรือ ประกอบดวย คาบริการใชทา (Port service) คาเชาทา (Berth hire)
คาบริการเรือลากจูง (Tug service) คาเชาทาสําหรับสินคา (General cargo wharfage) คานํารอง (Berth Master/
Pilotage) รวมทั้งรายไดอื่นๆ เชน คาทําความสะอาดทา
2. รายไดที่ไดจากผูสงออกและผูนําเขาสินคา ประกอบดวย รายไดคาขนสงสินคาขึ้นลงเรือ เคลื่อนยายไปยังโรงพักสินคา
และ/ หรือเคลื่อนยายสินคาถึงประตูนอกทาเรือ (Wharf handling charges) และรายไดอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมรถบรรทุกผาน
ทา (Trailer admission fee) คาชั่งน้ําหนักรถ และรายไดอื่นๆ มาจากรายไดจากคลังสินคา (Cargo storage) รายไดจากคาเชา
อุปกรณขนถายสินคา (Equipment service) เชน ปนจั่น รวมทั้งรายไดอื่นๆ
สําหรับรายไดรวมในป 2560 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 243.25 ลานบาท โดยเปนสวนที่มาจากการดําเนินงาน
และการใหบริการจํานวน 238.38 ลานบาท และรายไดอื่นๆ จํานวน 4.87 ลานบาท

ประเภทรายได
หนวย : ลานบาท

ประเภทรายได

จํานวนเงิน

สัดสวนรายได

รายไดนาํ เขา / สงออกจากตัวแทนเรือ

132.62

55.63 %

รายไดนาํ เขาจากผูน าํ เขา

92.02

38.60 %

รายไดสง ออกจากผูส ง ออก

9.23

3.87 %

รายไดอนื่ ๆ

4.51

1.89 %

238.38

100.00 %

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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ปริมาณสินคาที่ผานทาเรือประจวบ ในป 2560 พบวามีจํานวนรวมประมาณ 2.07 ลานตัน ลดลงจากป 2559 ที่มีปริมาณ
สินคาผานทาประมาณ 2.78 ลานตัน คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 25 โดยปริมาณสินคาที่ผานทาทั้งหมด ประกอบดวย สินคานําเขา
จํานวนประมาณ 1.82 ลานตัน สินคาสงออก 0.07 ลานตัน และสินคาขนสงภายในประเทศ จํานวน 0.49 ลานตัน ถาพิจารณาจาก
รายได รายไดจากตัวแทนเรือเทากับรอยละ 56 และรายไดจากผูนําเขาและสงออกเทากับรอยละ 42

ประสิทธิภาพการขนถายสินคา

ประสิทธิภาพการขนถายสินคาโดย Shore
Crane
โดยมีปริมาณการใชงานลดลงจากปกอนคอนขางมาก
อันเนื่องมาจากความตองการใชงาน Shore Crane สําหรับเรือขน Slab มีปริมาณลดลง โดยเฉลี่ยการใชประโยชนอยูที่รอยละ 6
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รายไดจากกิจกรรมนอกเครือป 2560
ดานสัดสวนของรายไดนอกเครือ ซึ่งเปนเปาหมายที่บริษัทฯ ตั้งเปาที่จะเพิ่มสัดสวนดังกลาวนี้ในทุกป เพื่อเปนการลดการ
พึ่งพิงบริษัทแม และขยายธุรกิจรองรับการขนถายและบริการอื่นๆ แตสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวในป 2560 บริษัทฯ มีรายได
จากกิจการนอกเครือลดลงจากที่คาดการณโดยมีมูลคารวม 6.35 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.68 ลานบาท ในป 2559 คิดเปนอัตราลดลง
รอยละ 12

รายไดนอกเครือ : เปรียบเทียบกับการประมาณการ
8 ล้ านบาท

อยางไรก็ตามแมอัตราของรายไดจากกิจการนอกเครือจะลดลง บริษัทฯ ยังคงเปาหมายที่จะตองดําเนินการใหเพิ่มขึ้นในปถัดๆ ไป
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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เป า หมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในป 2561
ในป 2561 บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยเฉพาะกับลูกคาใหม ๆ นอก
เครือสหวิริยา เพื่อเปนการสรางฐานลูกคา ฐานรายได ในอนาคตอยางยั่งยืน สําหรับในป 2561 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเปาหมาย
ที่ทาทายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีการตั้ง Goals Targets ใหสอดคลอองกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเพิ่มการใหบริการ
ขนถาย เพื่อสรางรายไดจากกลุมลูกคานอกเครือสหวิริยาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นกวาป 2560 อยางไรก็ตาม สามารถสรุปแผนงานและ
เปาหมายที่สําคัญของบริษัท ดังนี้
1.บริษัทฯ มีเปาปริมาณสินคาผานทา 3.47 ลานตัน เพื่อมุงมั่นในการที่จะเปนทาเรือมาตรฐานสากลในฝงอาวไทย
โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการที่จะเพิ่มการใหบริการสินคาหลากหลายชนิด อยางครบวงจร
2.ในป 2561 บริษัทฯ มีเปาหมายในการสรางกําไรสุทธิเปนมูลคา 133 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 คิดเปนรอยละ 156

3.บริษัทฯ มีเปาหมายสรางรายไดนอกเครือสหวิริยาเปนมูลคา 50 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 700
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4.บริษัทฯ เปาหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการสูมาตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน
-เพิ่มระบบศูนยควบคุมทาเรือแบบครบครัน เพิ่มการติดตั้งระบบ CCTV , AIS และ IT Operation control
-ซอมทาเทียบเรือ A, B, C และ D ใหใชงานไดอยางปลอดภัย
-พัฒนาประสิทธิภาพการขนถายสินคาดวยเครื่องมือและอุปกรณใหมๆ เชน การใชประสิทธิภาพของเครน ใหม
ในการขนถายสินคา เปนตน
-เพิ่มกิจกรรมดานชุมชนและสังคม สิ่งแวดลอม สรางความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมาย และสรางรายได และ
สงเสริมสินคาชุมชน

โครงสรางการถือหุน และการจัดการ
กลุม ผูถ อื หุน รายใหญ

ที่มา : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
ผูล งทุน

เปอรเซ็นต

บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

51.00 %

บริษัท เอสวีแอล คอรปอเรชั่น จํากัด

48.99 %

อื่น ๆ

0.01 %

รวม (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

100 %

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
2. นายกมล
จันทิมา
3. นายทรงศักดิ์ แพเจริญ
4. นายวิน
วิริยประไพกิจ
5. นายกิตติศักดิ์
มาพะเนาว
6. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
7. นายวีรวัฒน วงษประเสริฐ
8. นางสาวประภา วรรุตม
9. นายถาวร คณานับ

ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายกมล จันทิมา หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายกิตติศักดิ์
มาพะเนาว หรือนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย หรือนายถาวร คณานับ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทให เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุ มผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว
กรรมการบริหาร
3. นายถาวร คณานับ
กรรมการบริหาร
4. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
กรรมการบริหาร
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อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1.ศึ ก ษา วิเ คราะห เพื่ อ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาอนุมั ติเ กี่ ยวกั บ นโยบาย กลยุ ท ธ แผนงานระยะยาว แผนงานประจํ า ป
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการในธุรกิจใหมหรือรวมทุน
2.รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและวิเคราะหผล
การดําเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3.อํานาจตางๆ ของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตาม และ/หรือ จํากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใตอํานาจดําเนินการ
(Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
4.ดําเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
คณะผูบ ริหาร
1. นายถาวร คณานับ
2. นายสุรินทร สายสิน
3. นายชวินทร ทิพยสิทธิ์
4. นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย
5. นายชนยุธ นิลพานิช
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กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
ผูจัดการฝายปฎิบัติการ

ทิศทางขององคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
“บริษัท” ยึดมั่นในกรอบแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมี
ตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และเพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีหลักการกําหนดไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกัน ดังนี้
1.การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2.การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม
3.การปฏิบัติดานแรงงานอยางเปนธรรม
4.การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และการสงเสริมการศึกษา
5.ความรับผิดชอบตอลูกคา คูคา และผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวยภารกิจ วิสัยทัศนและความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม “ทาเรือประจวบ” คํานึงถึงผลกระทบจากการ
ดําเนินงานในทุกระยะ โดยมุงใหพนักงานปฏิบัติงานอยางจริงจังในเรื่องสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ อันจะเปนผลกระทบหลักที่
เกิดจากการดําเนินงาน
หนึ่งในคานิยมองคกรที่ฝงลึกอยูในตัวพนักงานพีพีซี คือ ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และพื้นที่โดยรอบ “พีพีซี” ยึด
มั่นเสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ไดมุงมั่น ดําเนินการอยางเปนระบบ
ตามวิถีธุรกิจที่ดําเนินไปอยางมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอสังคม ยุติธรรม โปรงใส พรอมพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริ ษัท ท า เรื อประจวบ จํากัด หรือ (พีพีซี)
ใหความสําคัญ กับกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด โดยใชแนวคิด ที่วา
“GROWING ONE MORE STEP” เขาสูเปนปที่ 8 ของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา นั่นคือ
“สรางการมีสวนรวมระหวางทาเรือกับชุมชน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนนัยสําคัญ” นับเปนการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมเสมอมา
“พีพีซี” นําปรัชญานี้มาถายทอดเปนวัฒนธรรมองคกร หรือ Core Value ซึ่งเรื่องสําคัญที่ตองมากอน คือ การรับผิดชอบตอสังคม
(Responsibility)

โครงการพีพีซี ซีเอสอาร : สรางสรรคเพื่อแบงปนสูชุมชน ริเริ่มและสานตอกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมในดาน
ตางๆ “พีพีซี” ถือกําเนิดโครงการและกิจกรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะผานการวางกลยุทธ ที่ใหความสําคัญและคํานึงถึงลูกคา
สิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด สิ่งที่ขาดไมได คือ “พีพีซี” ใหความสําคัญตอการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน การดูแลสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย การประกอบธุรกิจดวยความ
เปนธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนใหความสําคัญกับผูดอยโอกาสทางสังคม
รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ
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การดําเนินกิจกรรมดานสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเปนอีกหนึ่งของทาเรือเอกชนที่เกื้อกูลใหความอนุเคราะห รวมทั้ง
สนับสนุนชวยเหลือชุมชนโดยรอบในดานตางๆ อาทิ ใหการสนับสนุนหนวยงานราชการกองทัพเรือ นําเรือหลวง และเรือตรวจ
การณตางๆ เขาเทียบทา สนับสนุนกลุมประมงในพื้นที่ อนุเคราะหจอดเรือหลบคลื่นมรสุม รวมถึงเรืออื่นๆ ที่ผานไปมาแถวนี้ ได
ขออาศัยนําเรือตางๆ เขามาขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนําอุปกรณตางๆ เขามาขนถาย อาทิ ยกอวน ใชบริการน้ําจืด
ฯลฯ ในบริเวณทาเรือ

สําหรับการพัฒนาดานอื่นๆ บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ ปองกัน และสงเสริมดานภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งศิลปะในทองถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมดานตางๆ ขางตนจะชวยสราง รักษาและสงเสริมความสัมพันธอันดี
ความเขาใจอันดี ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางเอื้ออารีย ซึ่งเปนทัศนคติ น้ําใจและและลักษณะนิสัยที่ดีของคนไทย

ทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เพื่อการอยูรวมกับชุมชนโดยรอบอยางยั่งยืน พรอมใหความ
ชวยเหลือชุมชนอยางเรงดวน เมื่อปลายป 2559 ชาวชุมชนในพื้นที่บางสะพานไดเกิดภัยพิบัติน้ําทวมสูงฉับพลัน ประชาชนในพื้นที่
ตางไดรับความเดือดรอนกันถวนหนา ทางบริษัทฯ ใหความใสใจจัดพนักงานจิตอาสาเขาชวยเหลือชุมชนผูประสบภัยน้ําทวมฟนฟู
ที่อยูอาศัยและสถานที่ตางๆใหกับชุมชน

ตลอดป 2560 ทางบริษัทฯ โดยไดสงเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรม CSR. ใหกับชุมชน ทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ที่เกี่ยวของผานโครงการตางๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ , จัดกิจกรรมรวมกับทัพเรือภาคที่ 1 ในการมอบอุปกรณการ
เรียน กีฬา ในโครงการสวนพระองค อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม , กิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําป , กิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภั ยผนึก กําลัง สรา งนักดับ เพลิง รุนจิ๋ว ซอมระงับ อัคคีภั ย เบื้อ งตน ณ โรงเรี ยนบานท าขาม และกิ จกรรมเป ด โลกเรียนรู
“หองสวมสุขสันต และผนังหองหรรษา” รวมแรง แปรงสี ป4 พรอมมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบานดอน
สํานัก รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อาทิ ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบรวมกับกลุมประมงอาวเทียน
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และกิจกรรมที่สรางความภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรม “ประดิษฐดอกไมจันทน ทําดวยใจ ถวายพอ” กิจกรรมแหง
ความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีตอในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผูทรงสถิตอยูในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร โดยมีผูบริหาร
พนักงานรวมมือ รวมใจประดิษฐดอกไมจันทน “ดอกดารารัตน” เพื่อทูลเกลาฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“ดอกดารารัตน”
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‘ทาเรือประจวบ’ จัดกิจกรรมเปดโลกเรียนรู “หองสวมสุขสันต และผนังหองหรรษา” รวมแรง แปรงสี ป4

นอกจากนี้ ตลอดป 2560 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสและตอนรับหนวยงานภาคตางๆ จํานวน 389 คน เขามา
เยี่ยมชมทาเรือประจวบ ซึ่งประกอบดวย ภาครัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกคา และบริษัทในเครือ
ธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ บริษัทในเครือสหวิริยา เขามาเยี่ยมชม ศึกษาดูการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อใหเขาใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น

รายงานประจําป : ทาเรือประจวบ

23

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR
“ทาเรือประจวบ” มีเจตนารมณในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมใหยั่งยืนเพื่อสรางความเชื่อมั่น การยอมรับและความ
ไววางใจจากชุมชนและสังคม ตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานแนวคิดการเติบโตรวมกันระหวางทาเรือ
น้ําลึ ก สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทาเทียบเรือใหมีสุขภาวะที่ดีอยางรอบดาน
เสริมสรางศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2560
ลําดับ

โครงการ

กลุม
ผูเขารวม

หนวยงานสนับสนุน

งบประมาณที่ใช
10,410.00

1

สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ
ป 2560

5
95

อบต.แมรําพึง ,
อบต.กําเนิดนพคุณ ,
โรงเรียนบานอาวยาง ,
โรงเรียนดอนทอง

2

มอบอุปกรณงานเรียน กีฬา
ในโครงการสวนพระองคฯ
อําเภออมกอย จ.เชียงใหม

5
70

ตัวแทนพนักงาน
(กรุงเทพฯ)
นักเรียนในโครงการตางๆ

72,382.70

3

แหเทียนพรรษา ประจําป 2560
@วัดบอทองหลาง /
วัดทามะนาว

17

พนักงานบางสะพาน

12,000.00

4

จากไพรพนา สูน าวสีคราม #2
ปลูกปะการัง @บอทองหลาง

20
104

พนักงานบางสะพาน /
นักเรียนโรงเรียนสวนผึ้ง
วิทยา

15,000.00

5

“ทาเรือประจวบ” รวมแรงแปรงสี
ป 4

40

พนักงานบางสะพาน /
โรงเรียนบานดอนสํานัก

48,927.00

6

“ทาเรือประจวบ” PPC Care
ปฐมพยาบาลเบื้องตน สอนการ
ชวยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
โรงเรียนบานทาขาม

6
120

พนักงาน /
โรงเรียนบานทาขาม

23,309.00

7

น้ําใจไมเหือดแหง ...
กลุมจิตอาสารวมฟนฟู
บางสะพาน

25

พนักงาน / ชุมชน
บางสะพาน

-

รวม

507

พนักงาน 118 คน
เสียสละเวลาทํางาน

182,028.70

ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน

>1,320

ชั่วโมง

389 คน
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“ทาเรือประจวบ” เชื่อวาความยั่งยืนของบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือ “พีพีซี” หนึ่งในกลุมธุรกิจเหล็ก SSI จะคงอยู
ไดตราบเทาที่ชุมชนและสังคมมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR จึงเปนหนึ่งในกรอบ
กลยุทธของบริษัทฯ โดยใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมตางๆ เพื่อกระตุนสํานึกความรับผิดชอบและบม
เพาะจิตอาสาที่มีตอสังคม ตลอดจนสื่อสารนโยบายการดําเนินงานเพื่อสังคมของบริษัทฯ ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับรูและมี
สวนรวมในการดําเนินงานตามแนวทางเพื่อสังคมเดียวกันอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง
ในป 2560 ที่ผานมานั้น บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดดําเนินกิจกรรมผานโครงการเพื่อสังคมตางๆ รวมถึงการบริจาค
ตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนโดยรอบพื้นที่เปนจํานวนเงินกวา 67,437.00 บาท เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และความตองการของชุมชนและสังคม

ชองทางการสือ่ สาร
“ทาเรือประจวบ” พัฒนาชองทางในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกองคการ ทั้งชองทางทั่วไป
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถเขาถึงได และชองทางเฉพาะสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร ดังนี้
1) ชองทางทัว่ ไปสําหรับผูม สี ว นไดสว นเสียทุกกลุม
บริการขาวสารบนเว็บไซต ทาเรือประจวบ www.ppc.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนยบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
สื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก โทรศัพท อีเมล โทรสาร หนังสือพิมพ
รายงานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป
ชองทางสื่อสารออนไลน ไดแก Facebook Twitter
2) ชองทางเฉพาะสําหรับผูม สี ว นไดสว นเสียภายในองคกร
สื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก อีเมล โทรศัพท โทรสาร เอกสารขาวประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ
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รายงานทางการเงิน
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
หน่วย : ล้ านบาท
งบกํา ไร ( ขาดทุน )
รายได้รวม

ปี 2560

%

ปี 2559

%

่ ( ลด )
เพิม
่ (ลด) % เพิม

2 4 3 .2 6

1 0 0 .0 0

2 8 5 .7 9

1 0 0 .0 0

(4 2 .5 3 )

(1 4 .8 8 )

2 3 8 .3 9

9 8 .0 0

2 8 2 .3 8

9 8 .8 1

(4 3 .9 9 )

(1 5 .5 8 )

4 .8 7

2 .0 0

3 .4 0

1 .1 9

1 .4 7

4 3 .2 4

ต้นทุนค่า บริการ

1 2 2 .7 2

5 0 .4 5

1 1 4 .8 4

4 0 .1 8

7 .8 8

6 .8 6

กํา ไรขนต้
ั้ น

1 2 0 .5 4

4 9 .5 5

1 7 0 .9 5

5 9 .8 2

(5 0 .4 1 )

(2 9 .4 9 )

5 4 .0 8

2 2 .2 3

6 2 .8 1

2 1 .9 8

(8 .7 3 )

(1 3 .9 0 )

7 .9 5
(1 0 .1 1 )

2 .7 8

(7 .3 4 )
7 .2 8

(9 2 .3 3 )

7 8 .3 3

2 7 .4 1

(2 6 .2 1 )

(3 3 .4 6 )

รายได ้จากค่าบริการ
รายได ้อื่นๆ

- คชจ.ในการขายและบริหาร
- ต ้นทุนทีเ่ กิดจากปริม าณการให ้บริการ
ตํ่ากว่าปกติ
- ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ
- ต ้นทุนทางการเงิน
- ภาษี นิตบ
ิ ุคคล
กํา ไร ( ขาดทุน ) สุทธิ

1 0 .9 0

1 1 .7 5

0 .6 1
(2 .8 3 )

0 .2 5
(1 .1 6 )

5 2 .1 2

2 1 .4 3

ผลการดําเนินงานประจําป 2560 เปรียบเทียบกับป 2559 รายไดรวมลดลง 42.53 ลานบาท หรือคิดเปนลดลง
รอยละ 15 โดยรายไดหลักมาจาก คาบริการขนถายสินคาเทากับ 238.39 ลานบาท ลดลงจากปกอน 44 ลานบาท หรือคิดเปน
ลดลงรอยละ 16 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยูในชวงชะลอจากป 2559 การขนถายสินคาจึงมีปริมาณลดลงจากป 2559
ตนทุนคาบริการในป 2560 เทากับ 122.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 7.88 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อ
เทียบกับรายไดรวมในปเดียวกันมีสัดสวนเปนรอยละ 50.45 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2559 ที่สัดสวนรอยละ 40.18 จากการเพิ่มขึ้น
ของการใหบริการ และมีตนทุนที่เกิดจากปริมาณการใหบริการต่ํากวาปกติ 10.90 ลานบาท สงผลใหกําไรขั้นตนในป 2560 เทากับ
120.54 ลานบาท ลดลงจากปกอน 50.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.49
คาใชจายในการบริหารเทากับ 54.08 ลานบาท ลดลงจากปกอน 8.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดรวมมีสัดสวนรอยละ 22.23 ใกลเคียงกับป 2559 ที่รอยละ 21.93 สวนตนทุนทางการเงินเทากับ 0.61 ลานบาท
ลดลง 7.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92 เปรียบเทียบกับรายไดรวมคิดเปนรอยละ 0.25 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 ที่มีสัดสวน
รอยละ 2.78
ทําใหในป 2560 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 52.12 ลานบาท ลดลงจากป 2559 เทากับ 26.21 ลานบาท
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ฐานะการเงิน
งบดุล

ปี 2560

ิ
สนทร
ัพย์รวม
ิ
หนีส
้ นรวม
สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้

ปี 2559

เพิม
่ ( ลด ) % เพิม
่ ( ลด )

1 ,3 9 2 .6 4

1 ,4 6 3 .5 2

(7 0 .8 8 )

(4 .8 4 )

5 9 .3 2

7 2 .3 2

(1 3 .0 0 )

(1 7 .9 8 )

1 ,3 3 3 .3 2

1 ,3 9 1 .2 0

(5 7 .8 8 )

(4 .1 6 )

1) สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทในป 2560 เทากับ 1,392.64 ลานบาท ลดลงจากปกอน 70.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.84
การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเนื่องมากจากการลดลงของเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้
2) หนี้สิน
หนี้สิน ในป 2560 เทากับ 59.32 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.98 ซึ่งสวนใหญ
เจาหนี้การคา และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
3) สวนของผูถือหุน
สวนผูถือหุนเทากับ 1,333.32 ลานบาท ลดลง 57.88 ลานบาท จาก 1,391.20 ลานบาท ในป 2559 เกิดจากกําไรสะสม
ลดลงจากการปนผลในป 2560
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในป 2560 ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 15 อันสืบเนื่องเหตุปจจัยตาง ๆ หลาย
ปจจัยดวยกัน สวนที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทฯ มากที่สุดคือ รายไดจากคาบริการทาจากลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ SSI
ซึ่งมีการขายที่ขยับตัวลดลง อีกทั้งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ รายอื่นๆ ก็มีแนวโนมที่จะชะลอตัวเชนกัน
ในสวนของสินคานอกเครือนั้น ยังมีปริมาณที่นอย โดยมีการรักษาฐานของกลุมลูกคาเดิม เชน กลุมน้ํามันปาลม และ
สินแร สวนการเพิ่มประเภทของการบริการ เชน การเพิ่มบริการขนถายตูคอนเทรนเนอร การเชื่อมโยงการขนสงกับกลุมเรือลําเลียง
ยังอยูในขั้นตอนพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคต
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รางวัลแหงความสําเร็จและภาคถูมใิ จ (Award for Proud)
 ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 เวอรชนั่ ลาสุด
 รับเครือ่ งหมายอภิรกั ษนาวีของกองทัพเรือใหเปนกิตติมศักดิ์
 รับประกาศนียบัตรเกียรติยศสถานประกอบการตนแบบดีเดนดานความปลอดภัย ระดับเพชร

 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับจังหวัด ป 2553
 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระดับประเทศ ป 2554 - 2560
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