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เปนทาเรือมาตรฐานสากล ทีต่ อบโจทยและสนอง
ความตองการของลูกคา
International Standard Port with suitable
solution and meet customers’ requirements.

1. เพิม่ ประเภทการขนถายสินคา การบริการ และสิง่ อํานวยความสะดวก เพือ่
ครอบคลุมความตองการของลูกคา
Increasing in more cargoes’ handling, services and facilities to cover
customers’ requirements.
2. สรางภาพลักษณธรุ กิจของบริษทั ฯ ใหเปนทีร่ จู กั และยอมรับ
To enhance our company corporate image of being recognized.

สารจากกรรมการผูจัดการ
Message from Managing Director

ความสํา เร็ จที่เ กิดขึ้ นย อมแสดงให เห็น ถึง การทุมเทความพยายามของบริ ษัทที่ จะเดินหนา พัฒ นาธุ รกิ จ
ในทุกดาน ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม พรอมดวยการตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดห ว งโซ อุ ป ทาน เพื่ อ สร างสรรคคุ ณ ค า อัน จะนํ า ไปสู ก ารเติ บ โตก า วหน า ของกิ จ การอย า งยั่ง ยื น นอกจากนี้
ในดานจริยธรรมองคกรและการกํากับดูแล
สําหรับการดําเนินงานในรอบป 2561 ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีแนวโนมขยายตัวไดดี
อยางตอเนื่อง แตการดําเนินธุรกิจของบริษัทยังคงตองเผชิญกับความทาทายหลายดาน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาและมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอยางนัยสําคัญและเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมหมายถึงโอกาสที่จะสรางการเติบโตทางธุรกิจ
ใหกับบริษัทดวยเชนกัน ตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทฯ จึงไมเคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจในทุกดาน โดยมีการวางแผน
กลยุทธทั้งแผนแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสรางรากฐานการดําเนินธุรกิจใหมีความมั่นคง
สวนผลประกอบการในป 2561 นี้บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 280 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2560 ซึ่งมี
รายไดทั้งสิ้น 238 ลานบาท อยูรอยละ 18 โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 74 ลานบาท
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความมุงหวังที่จะผลักดัน “ธุรกิจแหงนวัตกรรม” เพื่อสรางคุณคาและความยั่งยืน
ใหกับธุรกิจ ดวยการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม ทั้งกระบวนการทํางาน การบริการในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความคิดในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหมๆ พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีกับชุมชนและสังคม เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมซึ่งถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรงตามนโยบายของรัฐบาลในชุดปจจุบัน
สุดทายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ใครขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีอุปการ
คุณทุกทาน ที่ใหความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา และที่สําคัญขอขอบคุณคณะผูบริหาร
และพนักงานทุกทาน สําหรับความมุงมั่นและทุมเทอยางเต็มกําลังความสามารถ ในการบริหารและปฏิบัติงานอยาง
มืออาชีพ ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย บริษัทฯ ขอใหคํามั่นวา บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน เพื่อใหบริษัท
ทาเรือประจวบ จํากัด เปนองคกรคุณภาพที่เติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป

(นายถาวร คณานับ)
กรรมการผูจัดการ

สารบัญ

สารจากกรรมการผูจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท

จุดเดนทางการเงิน
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แผนผังองคกร
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ประวัติความเปนมาและ

การบริหารทาเรือ

ขอมูลทั่วไปของทาเรือประจวบ

และสิ่งอํานวยความสะดวก
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7

ผลงานและเหตุการณสําคัญ

แนวโนมธุรกิจ

ในป 2561

ป 2562

เปาหมายและแผนงานธุรกิจ

โครงสรางการถือหุน

โครงสรางการจัดการ

ในป 2562

และการจัดการ

และการกํากับดูแลกิจการ

8
ผลการดําเนินงาน

11 12 17
19 21 21
ทิศทางขององคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม

รายงานทางการเงิน

รางวัลแหงความสําเร็จ
และความภาคภูมิใจ

23 29 30

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
สําหรับงวดปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2559

ขอมูลจากงบการเงิน

2560

2561

(ลานบาท)

ยอดขายสุทธิและรายไดคา บริการ

282.38

238.38

280.05

รายไดรวม

285.79

243.25

283.13

กําไรสุทธิ

78.33

52.12

74.18

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

224.11

144.20

170.35

สินทรัพยรวม

1,463.52

1,392.64

1,286.35

72.32

59.32

58.85

หนี้สินรวม
ขอมูลผูถ อื หุน

(บาท)

มูลคาตามบัญชีตอหุน

36.59

34.81

32.15

กําไรสุทธิตอหุน

1.95

1.3

1.85

อัตราสวนทางการเงิน

(รอยละ)

อัตราสวนสภาพคลอง

2.85

6.01

4.96

อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนผูถอื หุน

0.05

0.04

0.04

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

0.05

0.03

0.06

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

0.04

0.03

0.06

อัตรากําไรสุทธิ

0.27

0.21

0.26
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คณะกรรมการบริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด

นายสมชาย สกุลสุรรัตน

นายกมล จันทิมา

นายวิน วิรยิ ประไพกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นายวีระวิทย ดุละลัมพะ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย

นายถาวร คณานับ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

นายสุรเดช มุขยางกูร

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวประภา วรรุตม
กรรมการ
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ประวัตคิ วามเปนมา
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือมีชื่อยอวา “PPC” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 400 ลาน
บาท 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 นอกจากนี้ยังไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ใหบริการทาเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินคาประเภทตางๆ สําหรับ
การรับฝากเก็บสินคาอีกดวย
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 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางทําหนาที่รับแรงปะทะของคลื่นและลม เพื่อใหเรือสามารถจอดและทํางานไดตลอดทั้งป ซึ่งจะชวยใหสามารถขนถาย
สินคาไดแมในชวงฤดูมรสุม ทําใหมีมาตรฐานการใหบริการและศักยภาพการแขงขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจทั้งจากกลุมอุตสาหกรรมในทองถิ่น และจังหวัดใกลเคียงไดเปนอยางดี
ปจจุบันบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดมีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
ประเภทตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ

ขอมูลทัว่ ไปทาเรือ
วัน/เดือน/ป

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาํ คัญ

4 มิถุนายน 2535

ดําเนินการกอสรางทาเรือ เฟสที่ 1 ขนาดหนาทายาวรวม 695 เมตร

18 กุมภาพันธ 2537

เปดดําเนินการ พรอมใหบริการเรือลําแรก ชื่อ M.V. SUNKO HEART

24 กุมภาพันธ 2537

ทําพิธีเปดทาเรือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

2 กรกฎาคม 2546

เริ่มกอสรางทาเรือ เฟสที่ 2 ขนาดความยาวหนาทารวม 892 เมตร

15 กันยายน 2549
8 พฤศจิกายน 2549
14 ธันวาคม 2554
15 มีนาคม 2555

เปดดําเนินการทาเรือ เฟสที่ 2
ทําพิธีเปดทาเรือ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ
เซ็นตสัญญาซื้อ-ขายเครน Gottwald
M.V. BBC TAXAS เรือบรรทุกเครน Gottwald

30 พฤษภาคม 2555

ทําพิธีเปดการใชงาน Gottwald Crane

16 มิถุนายน 2555
30 มิถุนายน 2555

M.V. BLUE FIN เรือบรรทุก SLAB ลําแรกจาก SSI UK ซึ่งใช Gottwald Crane ยกสินคา
M.V. SHI DAI 20 เรือที่มีความยาวที่สุด 254 LOA. เขาเทียบทา
ซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1) ในรหัสฝก NAPPEX 2014”
รวมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหนวยงานราชการตางๆ

15 กรกฎาคม 2557
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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 ”
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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
 Weigh Bridge 100 tons

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
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พื้นที่เอนกประสงค บริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไวบริการ ดังนี้
 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 จุดใหบริการ
ที่ทาเรือเพียงแหงเดียว

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

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
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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

10 ตุลาคม 2561

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน Conveyor

10 ตุลาคม 2561

- ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน Crane & Reach Stacker

ผลงานและเหตุการณสาํ คัญในป 2561
‘ทาเรือประจวบ’ จัดอบรมหลักสูตร “Happy Workplace”
มีนาคม
‘ทาเรือประจวบ’ เปดบานเปนเจาภาพจัดประชุมกลุมเพชรสมุทรคีรี
มิถุนายน

‘ทาเรือประจวบ’ รับประกาศเกียรติบัตรวันทะเลโลก World Ocean Day

กรกฎาคม

“ทาเรือประจวบ” ศึกษาดูงานโครงการทาเรือโมเดลโซนตะวันออก

กันยายน

'ทาเรือประจวบ' จัดงานสัปดาหความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม Safety week 2018

ตุลาคม

'ทาเรือประจวบ' ขนถายสินคารางรถไฟ กอสรางรางรถไฟทางคู เฟส 1
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แนวโนมธุรกิจป 2562 : จะเติบโตในระดับปานกลางทามกลางเงินเฟอในระดับต่าํ
ในชวง 2-3 ไตรมาสที่ผานมา ภาวะเศรษฐกิจโลกไดผานพนการเติบโตในระดับสูงที่พรอมเพรียงกันดวยผลกระทบและ
ความไมชัดเจนที่เกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่สงผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม
ในสวนของปจจัยบวก ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับลดลงในชวงที่ผานมาจะเปนปจจัยที่ชวยประคับประคองไมเพียงแตเศรษฐกิจ
ของประเทศที่พัฒนาแลว แตยังรวมถึงกลุมเศรษฐกิจประเทศเกิดใหม ดังนั้น คาดวาภาวะเศรษฐกิจโลกในป 2562 นาจะอยูใน
ภาวะของการชะลอตัวลง แตยังไมถึงขั้นเขาสูภาวะถดถอย ซึ่งปจจัยทางภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของกลุมประเทศเศรษฐกิจ
หลักที่คาดวาจะสงผลตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในป 2562 อันไดแก
1. การชะลอตัวลงของอัตราการเติบโตของ GDP รายไตรมาสของสหรัฐฯ รวมถึงผลจากมาตรการกระตุนทางการคลัง
ที่จะทยอยลดลงในป 2562 แสดงใหเห็นวาภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ไดเติบโตผานจุดสูงสุดแลว นอกจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายแลวสภาพทางการเงินในป 2562 นาจะตึงตัวขึ้นมากจากการปรับลดขนาดของงบดุลที่ปรับลดลงในอัตราที่สูงสุดแลว
เชนกัน แมตลาดแรงงานจะตึงตัว แตการเติบโตนาจะชะลอลงจากแรงหนุนจากนโยบายการเงินแบบผอนคลายที่จะทยอยลดลง
คาดวา แรงหนุนจากนโยบายการเงินที่คอยสนับสนุนภาวะเศรษฐกิจจะเริ่มทยอยลดลง ไมเพียงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอยางตอเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เทานั้น แตยังเปนผลมาจากการปรับลดขนาดของงบดุลที่จะเริ่มลดลงอยาง
เต็มอัตรา ขนาดของงบดุลจะปรับลดอยางเต็มอัตรา ในสวนของนโยบายการเงิน คาดวาจะมีการดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้น
อยางเต็มรูปแบบในป 2562
2. คาดวาภาวะเศรษฐกิจจีนจะยังชะลอตัวลงในป 2562-63 (เฉลี่ย6.2% ในป 2562-63 เทียบกับที่ 6.6% ในป 2561)
ขอพิพาททางการคาเริ่มสงผลกระทบตอตัวเลขทางเศรษฐกิจอยางชัดเจนมากขึ้นในชวงครึ่งหลังของป 2561 และคาดวาจะสงผล
กระทบตอเนื่องในป 2562 หากทั้งทางสหรัฐฯ และจีนไมสามารถบรรลุขอตกลงทางการคาได
- กอนที่จะเกิดขอพิพาททางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน รัฐบาลจีนพยายามที่จะลดหนี้สินโดยเพิ่มอัตราการ
เติบโตของสินเชื่อ อยางไรก็ดี หลังเริ่มไดรับผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีการคาของสหรัฐฯ รัฐบาลจีนจึงหันไปมุงเนนยังการ
บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแทน โดยคาดวาธนาคารกลางของจีน (PBOC) และรัฐบาลจีนพรอมที่จะผอนคลายนโยบายการเงินลง
ในป 2562 (เชน เพิ่มสภาพคลองและลดคาเงินหยวน) และเพิ่มการลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น
- ในกลุมประเทศเศรษฐกิจหลัก จีนเปนประเทศเดียวที่ประสบปญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะหนี้สิน
ของภาคเอกชน ซึ่งรวมทั้งกลุมธุรกิจและครัวเรือน แตไมถือวาเปนปญหาใหมแตอยางใด อยางไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับ
ชะลอตัวลงและนโยบายการเงินที่ผอนคลายมากขึ้น จึงคาดวาตลาดอาจจะเริ่มกลับมากังวล เรื่องความสามารถในการชําระหนี้ของ
ภาคธุรกิจที่มีการกูยืมในระดับสูงอยางตอเนื่อง
3. ธนาคารกลางยุโรป (EBC) สงสัญญาณที่ชัดเจนวามาตรการ QE จะสิ้นสุดลงในไตรมาส 4/2561 อยางไรก็ดี ECB
ยังตั้งเปาการรักษาขนาดงบดุลใหอยูในระดับเดิมไปอีกระยะหนึ่ง ประมาณการลาสุดของ ECB คาดวาจะมีการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในชวงฤดูรอนของป 2562 อยางไรก็ดี จาก GDP ของยูโรโซนที่เติบโตชาลงในชวงที่ผานมา คาดวาทาง ECB จะ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกนับตั้งเดือน ก.ค. 2554 ในชวงครึ่งปหลังของป 2562
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4. การดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลายของญี่ปุนจะชวยบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นVAT คาดจะปรับขึ้น
VAT (จาก 8% เปน 10%) ในเดือน ต.ค. 2562 การปรับขึ้น VAT ครั้งลาสุดของรัฐบาลญี่ปุนเมื่อเดือน เม.ย. 2557 (จาก 5% เปน
8%) แสดงใหเห็นวาอุปสงคในการบริโภคของภาคเอกชนจะเรงตัวขึ้นกอนที่จะมีการปรับขึ้น VAT แตภายหลังจากนั้นจะปรับลดลง
อยางรวดเร็ว กอนที่ยอดขายปลีกถึงจะเริ่มฟนตัวขึ้นในลักษณะของ V-shape แตทายที่สุดแลว คาดวาภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะ
ไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยจากการปรับขึ้น VAT อยางมีนัยสําคัญ และเชื่อวาจะยังคงผอนคลายนโยบายการเงิน แมวาธนาคาร
กลางญี่ปุน (BOJ) ไดสงสัญญาณชัดเจนวา BOJ จะเริ่มดําเนินนโยบายการเงินที่เขมงวดมากขึ้น (เชน ลดขนาดการซื้อสินทรัพย
และ เพิ่มเปาหมายอัตราตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ป ขึ้นจาก 0.1% เปน 0.2%) อยางไรก็ดี นอกจากการปรับขึ้น VAT แลวคาด
วา อัตราเงินเฟอที่ยังฟนตัวชานาจะทําให BOJ ดําเนินนโยบายการเงินที่ เขมงวดชากวาธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆ
โดยในสวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นายคูโรดะ ตั้งเปาอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ําตามเดิมไปอีกระยะหนึ่ง
5. ประมาณการราคานามันดิบดูไบ ป 2562/63 อยูที่ 67/65 ดอลลาร ฯ / บารเรล คาดวาอุปทานจะเปนตัวกําหนด
ราคาน้ํามันทั่วโลก มองวา ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ผันผวนสูงขึ้นในชวงครึ่งปหลังของป 2561 เปนผลมาจาก 2 ปจจัย ไดแก
- อุปทานที่ลดลงจากการที่สหรัฐฯ คว่ําบาตรการสงออกน้ํามันของอิหรานและวิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลา
- อุปทานที่เพิ่มขึ้นทั้งจากกลุมประเทศ OPEC ในเดือน ต.ค. (โดยเฉพาะจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและ
ซาอุดิอาระเบีย) และจากนอกกลุมประเทศ OPEC โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และรัสเซีย
จากปจจัยดังที่ไดกลาวขางตนเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจโลก สรุปไดวา ปจจัยสําคัญหลักๆ 4 ประการที่จะสงผลตอภาวะ
เศรษฐกิจไทยและการลงทุนในป 2562 มีดังตอไปนี้
1. ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับลดลงอยางมีนัยจะเปนปจจัยที่ชวยประคับประคองการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
2. เศรษฐกิจโลกป 2562 มีแนวโนมที่จะเติบโตชะลอลง แตยังไมเขาสูภาวะถดถอย
3. นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักที่จะเริ่มเขมงวดขึ้นและจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางชาๆ
4. คาดขอพิพาททางการคาในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งความกังวลตอตลาดเกิดใหมจะบรรเทาลง เนื่องจากแนวโนมการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่คาดวาจะชาลงและราคานามันที่ปรับลดลง

ปจจัยสําคัญตอเศรษฐกิจไทย
1. ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกป 2562 ลงเหลือ 5.5% จาก 7.2% เพื่อสะทอนอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทั้งนี้ไดรวมผลกระทบเชิงลบที่คาดจะเกิดขึ้นจากขอพิพาททางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนไว
ในประมาณการการเติบโตการสงออกของไทยในป 2562 โดยตั้งขอสมมติฐานวาสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีจากสินคานําเขาจากจีน
มูลคา 2.5 แสนลานดอลลารฯ โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2562-63
2. มูลคาการนําเขาคาดจะชะลอลงจากราคาน้ํามันที่ปรับลดลง นอกจากการปรับลดคาดการณการเติบโตของมูลคาการ
สงออก แลว ยังไดปรับลดประมาณการมูลคาการนําเขาวัตถุดิบ (คิดเปนสัดสวน 40% ของมูลคานําเขารวมในป 2561) นอกจากนี้
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโนมลดลง คาดวาจะสงผลใหมูลคาการนําเขาสินคาที่เกี่ยวของเชื้อเพลิงปรับลดลงเชนกัน (สัดสวน
17% ของมูลคานําเขารวม) จึงไดปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของมูลคาการนําเขาในป 2562 ลงเหลือ 7.4% จาก
คาดการณกอนหนาที่ 9.2%
3. การบริโภคในประเทศยังคงฟนตัวไมทั่วถึง โดยราคายางพาราที่ทรงตัวในระดับตางจะยังเปนปจจัยกดดันตอรายได
เกษตรกร
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4. คาดคาจางนอกภาคเกษตรจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อัตราการเติบโตของคาจางในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตและ
ภาคการทองเที่ยว (คิดเปนสัดสวน 23% ของการจางงานรวม) เริ่มเห็นภาพการชะลอตัวลง ซึ่งเปนผลจาก
5. คาดรัฐบาลออกมาตรการกระตุนการใชจายกอนการเลือกตั้งโดยคาดจะมุงเนนไปที่มาตรการใหความชวยเหลือทางดาน
รายได ชวยลดคาครองชีพ และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่ ใหความชวยเหลือเฉพาะกลุม
โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมผูสูงอายุ มาตรการของภาครัฐที่ประกาศออกมา ซึ่งรวมเปนเงินงบประมาณ จํานวน 8.2
หมื่นลานบาท (คิดเปน 0.5% ของ GDP) โดยมาตรการสวนใหญจะมีผลบังคับใชในชวงเดือน ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2562 ขณะที่
มาตรการที่มีผลบังคับใชทันทีมี 2 มาตรการ ซึ่งเปนมาตรการที่ ใหความชวยเหลือทางดานรายไดคือ
- เงินชวยเหลือดานรายไดแกผูมีรายไดนอยจํานวน 500 บาท/คน (จํานวน 14.5 ลานคนที่ ลงทะเบียนผานการ
ขอรับบัตรสวัสดิการผูมีรายไดนอยกับรัฐบาล)
- เงินชวยเหลือผูสูงอายุจํานวน 1,000 บาท/คน (จํานวน 3.5 ลานคนตามการลงทะเบียนกับภาครัฐ) คิดเปนเงิน
งบประมาณรวม 1.08 หมื่นลานบาท (0.06% ของ GDP) ซึ่งไมคาดวาจะเกิดผลกระทบเชิงบวกอยางมีนัยตอการบริโภคภาคเอกชน
ในไตรมาส 4/2561
6. มาตรการกระตุนการทองเที่ยว โดยมุงเนนดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหกลับมาทองเที่ยวในไทย หลังจากจํานวน
นักทองเที่ยวชาวจีนที่ปรับลดลงไปอยางมีนัย รัฐบาลกลับมาใชมาตรการที่ดําเนินในอดีต เชน การยกเวนคาธรรมเนียมวีซา
ทองเที่ยว , วีซาทองเที่ยวแบบเขาออกไดสองครั้ง (double entry visa) , การอนุญาตกลับเขามาในไทยไดอีก หลังจากเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักร (re-entry visa) , ยกเวนวีซาเวลา 30 วัน สําหรับการเขามาทองเที่ยวในประเทศ ซึ่งมาตรการดังกลาว
ทั้ง 4 มาตรการจะบังคับใชกับ 21 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศจีนดวย คิดเปนสัดสวน 35% ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติรวมใน
ไทยในป 2560 มาตรการดานความปลอดภัยคาดจะตองใชเวลาอีกระยะ แมวารัฐบาลจะประกาศยกเวนคาธรรมเนียมวีซา
ทองเที่ยว แตก็ยังคงคาดจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจะยังคงฟนตัวอยางชาๆ ในไตรมาส 4/2561 และไตรมาส 1/2562 เนื่องจาก
มาตรการความปลอดภัยที่เปนปจจัยเรียกความเชื่อมั่นจากนักทองเที่ยวชาวจีนใหกลับเขามาเที่ยวในไทยอีกครั้ง ยังตองใชเวลา
ดําเนินการอีกระยะหนึ่ง คาดจํานวนนักทองเที่ยวที่ 39.5 ลานคน และ 41ลานคนในป 2562/63 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตที่
5.0%/4.0% YoY ตามลําดับ
7. เดินหนาโครงการโครงสรางพื้นฐานภาครัฐอยางตอเนื่องในป 2562 - 2563 นอกเหนือจากโครงการโครงสรางพื้นฐาน
ที่ประกาศโดยภาครัฐภายใต แผนปฏิบัติการ 1 และ 2 (ในป 2559-60) เราคาดวาอุปสงคตอโครงสรางพื้นฐานในจังหวัดใหญอื่นๆ
จะปรับสูงขึ้นดวยแรงหนุนจากจํานวนประชากรและนักทองเที่ยวที่ปรับสูงขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่จังหวัดดังกลาว เชน โครงการใน
เขต EEC: ไมเพียงแตปรับปรุงพื้นที่อุตสาหกรรม แตจะยกระดับพื้นที่ผังเมืองดวย รัฐบาลจะยังคงมีมาตรการจูงใจดานภาษีและ
แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อดึงดูด FDI เขาสูพื้นที่ โครงการ EEC โดยเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมเปาหมาย นอกจากนี้
พื้นที่ EEC ก็มีโอกาสไดรับการพัฒนาเปนเขตเมือง เพื่อลดปญหาความแออัดในกรุงเทพฯ ลง ซึ่งมองวา โครงการคมนาคมขนาด
ใหญ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา) จะเปนปจจัยสําคัญที่จะเรงการขยายตัวของ
พื้นที่ เมืองในเขตพื้นที่ EEC
8. คาดอัตราเงินเฟอจะยังคงชะลอตอไป และมองวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเปนไปอยางชาๆ โดยไดปรับลด
ประมาณการอัตราเงินเฟอป 2562 - 2563 ลงเปน 1.1% / 1.0% (จาก 1.7%/2.2%) หลังจากการปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันลง
กอปรกับอัตราเงินเฟอพื้นฐานและราคาอาหารสดที่ฟนตัวขึ้นชาเทียบกับกรอบเปาหมายอัตราเงินเฟอของ ธปท. ที่อยูระหวาง
1% - 4% ประมาณการของเราถือวาอัตราเงินเฟออยูในระดับที่ต่ําเปนอยางมากในชวงปถัดๆไป ทั้งนี้คาดวา อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ซึ่งไมนับรวมผลจากราคาน้ํามันและอาหารสดในชวงป 2562/2563 จะอยูที่ 0.9% / 1.1% ตามลําดับ
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9. คาดวาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง (50 bps) ในป 2562 เปนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยางชาๆ ในป 2562
นอกเหนือจากประเด็นการเติบโต อยางยั่งยืนของภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางราคาและทางการเงิน ทาง ธปท. ยังเพิ่ม
ความสําคัญตอประเด็นขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต (policy space) เปนอีกประเด็นสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายการเงิน กนง. จะใหความสําคัญกับขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายในการกําหนด
ทิศทางนโยบายการเงินในป 2562 อยางไรก็ตาม ดวย downside risk ตอภาพการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ แรงกดดันจากอัตรา
เงินเฟอที่ต่ํา และมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่ประกาศออกมา จึงคาดวาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียง
2 ครั้งในป 2562 โดยครั้งแรกจะปรับขึ้นในไตรมาส 1/2562 และปรับขึ้นอีกครั้งในชวงครึ่งหลังของป 2562
10. คาดคาเงินบาท/ดอลลารฯ โดยเฉลี่ยออนคาลงในป 2562 ที่ 33.4 บาท (เทียบ 32.3 บาทในป 2561) ปจจัยสําคัญ
ที่กําหนดทิศทางของคาเงินบาท/ดอลลารฯ อยางไรก็ตาม มีอีก 2 ปจจัยที่อาจฉุดคาเงินบาท/ดอลลารฯ ลงคือการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. และ ECB คาดวาสภาวะการเกินดุลของบัญชีเดินสะพัดของไทยจะมีผลตอคาเงินบาทที่คอนขาง
จํากัดลง เพราะความกังวลเกี่ยวกับกลุม EM ที่นาจะเริ่มคลี่คลายลง ขณะที่ขนาดการเกินดุลนั้นจะยังคงมีระดับที่ใกลเคียงกับ
ในป 2561 และ 2562 (ราวๆ 7.0% ตอ GDP)

แนวโนมอุตสาหกรรม ป 2562
ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในป 2562 คาดวานาจะยังมีแรงสงจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ นําโดยการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนที่แนวโนมปรับตัวดีขึ้นตามการเติบโตของกําลังซื้อในประเทศ ผลของมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
เพิ่มเติมการลงทุนของภาครัฐที่คาดวาจะมีความคืบหนาและตอเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐานสําคัญภายใตแผนงาน
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ ศูนยซอมบํารุง
ทาอากาศยานอู ต ะเภา และโครงการทา เรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป นตน ขณะที่ อุปสงค จากตา งประเทศในป 2562 ที่มีก าร
คาดหมายกันวาจะชะลอตัวลง จากสงครามการคาที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
การคาโลกนั้น อาจจะยังคงมีความเปนไปไดวาจะยังสามารถรักษาทิศทางของการเติบโตเอาไวได
ดานปจจัยที่ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่องในป 2562 ประกอบดวย การชะลอตัวลงของภาคการคาโลกจากผลกระทบ
ของมาตรการกีดกันทางการคา, ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนจากความแตกตางของนโยบายการเงิน การคลัง ในประเทศ
เศรษฐกิจแกนหลักของโลก รวมทั้งแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ สถานการณเศรษฐกิจในบางประเทศที่
มีปจจัยพื้นฐานออนแอ, สภาพแวดลอมทางการเงินของโลกที่เริ่มมีความตึงตัวมากขึ้น และสถานการณความตึงเครียดดาน
ภูมิศาสตรการเมือง เปนตน
 อุตสาหกรรมยานยนต
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดปรับประมาณการผลิตรถยนตป 61 เปน 2.1 ลานคัน โดยผลิตเพื่อจําหนายใน
ประเทศ 1 ลานคัน และผลิตเพื่อสงออก 1.1 ลานคัน สําหรับป 2562 สถานการณการสงออกรถยนตนั้นยังนาเปนหวง โดยเฉพาะ
สงครามการคาระหวางสหรัฐ กับ จีน ที่อาจขยายผลจนทําใหไทยสงออกรถยนตไดนอยลง ทั้งนี้ สอท. จะตั้งเปาสงออกป 2562
ไวเทาเดิมที่ 1.1 ลานคัน อยางไรก็ตาม ยังตองติดตามสถานการณที่ยอดสงออกและยอดขายรถยนตของจีนลดลง ซึ่งหากรายได
จีนลดลง จะสงผลตอการสั่งซื้อสินคาจากไทยไปยังจีนลดลง และทําใหตลาดอาเซียนไดรับผลกระทบตามไปดวย
 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
สถานการณอุตสาหกรรมปโตรเคมีในชวงป 2561 ยังขยายตัวไดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักอยางจีน
เวียดนาม อินโดนีเซีย และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวแข็งแกรงขึ้น ประกอบกับการขยายตัวตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตภายในประเทศ อยางการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และการขยายตัวของผลผลิตภาคการเกษตร
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ทิศทางอุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2562 คาดวา จะยังขยายตัวไดตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเติบโตไดแมวา
จะมีเริ่มชะลอตัว แตการสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซียน และ CLMV นาจะขยายตัวไดดี ดานตลาดภายในประเทศมีแนวโนม
เติ บ โตได ตามภาวะเศรษฐกิ จ และการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งอย า งอุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น ชิ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส การผลิตบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง เปนตน
 อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมเหล็กในป 2561 สามารถเติบโตไดตามโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และความตองการ
ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล เปนตน สวนการสงออกสินคาไปยัง อินเดีย
กัมพูชา ลาว ญี่ปุน ฟลิปปนส ออสเตรเลีย ยังขยายตัวตอเนื่อง
สําหรับแนวโนมป 2562 คาดวา ความตองการใชเหล็กภายในประเทศ จะเติบโตตอเนื่องตามการขยายตัวของภาค
การกอสรางจากโครงการภาครัฐที่นาจะดําเนินการไดตามแผนและมีเม็ดเงินลงสูระบบเศรษฐกิจไดมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )
โอกาสสําหรับการสงออกเหล็กไปยังประเทศ CLM ที่มีชายแดนติดกับไทย ซึ่งเปนกลุมประเทศที่กําลังมีการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจสูง โดยประเทศเหลานี้จะมีความตองการใชเหล็กทรงยาวเพื่อการกอสรางในระบบโครงสรางพื้นฐานและโครงการ
อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงผลดีตออุตสาหกรรมเหล็กของไทยที่จะมีโอกาสเติบโตไปพรอมๆ กับการขยายตัวของเมืองในประเทศ
เพื่อนบานอาเซียน
ปจจัยเสี่ยงที่ควรใหความสําคัญ ไดแก ผลจากที่อเมริกาเดินมาตรา 232 ตออุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก ทําใหอีกหลาย
ประเทศยั ก ษ ใ หญ ใ นอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ต อ งออกมาประกาศใช ม าตรการป อ งกั น เพื่ อ กั น การทะลั ก ของเหล็ ก ที่ Overflow
ในตลาดโลก ซึ่งจะเปนความเสี่ยงที่ถูกทุมตลาดเขามาในประเทศไทยและ ประเทศแถบอาเซียนไมเพียงเทานั้น โลกยังตองเผชิญ
กับยุทธวิธีในการทําการคาของจีนอยางตอเนือง ตั้งแตการเปดกลยุทธเดินสายทุมตลาดเหล็กไปทั้งโลก รัฐบาลจีนใหการอุดหนุน
การสงออกกอนหนานี้ เพื่อระบายเหล็กจํานวนมากออกนอกประเทศตีตลาดโลกในราคาที่ถูกกวาผูผลิตในประเทศนั้นๆ
ทั้งหมดเปนแนวโนมถึงรายไดของบริษัทฯ ในป 2562 ซึ่งยังคงผันแปรไปตามอุตสาหกรรมเหล็กเปนหลัก สวนกลุมลูกคา
นอกเครื อในอุ ต สาหกรรมอื่น ๆ คงตอ งหวั งวา จะได รับ ผลกระทบจากภาวะต างๆของเศรษฐกิ จ โลกที่ กล า วมาแล ว น อ ยที่สุ ด
และคาดหวังจะเกิดโอกาสใหมๆ ขึ้นจากการสงเสริมหรือกระตุนโครงการของภาครัฐฯ ดังเชน โครงการรถไฟทางคูเสนทางภาคใต
ในปที่แลวเปนตน ซึ่งทําใหมีการนําเขาเหล็กรางรถไฟมาขนถายที่ทาเรือประจวบ นอกจากนี้ก็หวังวา ลูกคากลุมน้ํามันปาลม
กลุมสินแร กลุมสินคาการเกษตร และกลุมอื่นๆ จะไดมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหาและมีการนําเขาหรือสงออกสินคาผานทา
ของเราเพิ่มขึ้นในป 2562 นี้อีกดวย
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ผลการดํา เนิ น งาน
โครงสรางรายได โครงสรางรายได แบงออกเปน 2 สวนหลัก 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 2561 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 283.12 ลานบาท โดยเปนสวนที่มาจากการดําเนินงาน
และการใหบริการจํานวน 280.05 ลานบาท และรายไดอื่นๆ จํานวน 3.07 ลานบาท

ประเภทรายได
หนวย : ลานบาท

ประเภทรายได

จํานวนเงิน

สัดสวนรายได

รายไดนาํ เขา / สงออกจากตัวแทนเรือ

171.75

61.33%

รายไดนาํ เขาจากผูน าํ เขา

97.37

34.77%

รายไดสง ออกจากผูส ง ออก

2.22

0.79%

รายไดอนื่ ๆ

8.71

3.11%

280.05

100.00%

ปริมาณสินคาที่ผานทาเรือประจวบ ในป 2561 พบวามีจํานวนรวมประมาณ 2.80 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มี
ปริมาณสินคาผานทาประมาณ 2.37 ลานตัน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 18 โดยปริมาณสินคาที่ผานทาทั้งหมด ประกอบดวย
สินคานําเขาจํานวนประมาณ 2.20 ลานตัน สินคาสงออก 0.08 ลานตัน และสินคาขนสงภายในประเทศ จํานวน 0.51 ลานตัน
ถาพิจารณาจากรายได รายไดจากตัวแทนเรือเทากับรอยละ 61 และรายไดจากผูนําเขาและสงออกเทากับรอยละ 36
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ประสิทธิภาพการขนถายสินคา

ประสิทธิภาพการขนถายสินคาโดย Shore Crane โดยมีปริมาณการใชงานลดลงจากปกอนคอนขางมาก
อันเนื่องมาจากความตองการใชงาน Shore Crane สําหรับเรือขน Slab มีปริมาณลดลง โดยเฉลี่ยการใชประโยชนอยูที่รอยละ 6
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รายไดจากกิจกรรมนอกเครือป 2561
ดานสัดสวนของรายไดนอกเครือ ซึ่งเปนเปาหมายที่บริษัทฯ ตั้งเปาที่จะเพิ่มสัดสวนดังกลาวนี้ในทุกป เพื่อเปนการลด
การพึ่ ง พิ ง บริ ษั ท แม และขยายธุ ร กิ จ รองรั บ การขนถ า ยและบริ ก ารอื่ น ๆ แต ส ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ยั ง ไม ฟ น ตั ว ในป 2561
บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการนอกเครือลดลงจากที่คาดการณโดยมีมูลคารวม 6.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.9 ลานบาท ในป 2560
คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 39

รายไดนอกเครือ : เปรียบเทียบกับการประมาณการ
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ล้ านบาท

อยางไรก็ตาม แมอัตราของรายไดจากกิจการนอกเครือจะลดลง บริษัทฯ ยังคงเปาหมายที่จะตองดําเนินการใหเพิ่มขึ้นในปถัดๆ ไป

เป า หมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในป 2562
ในป 2562 บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยเฉพาะกับลูกคาใหมๆ นอก
เครือสหวิริยา เพื่อเปนการสรางฐานลูกคา ฐานรายได ในอนาคตอยางยั่งยืน สําหรับในปนี้บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเปาหมายที่ทาทาย
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีการตั้ง Goals Targets ใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเพิ่มการใหบริการขนถาย เพื่อสราง
รายไดจากกลุมลูกคานอกเครือสหวิริยาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นกวาป 2561 อยางไรก็ตามสามารถสรุปแผนงานและเปาหมายที่สําคัญของ
บริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีเปาปริมาณสินคาผานทา 3.17 ลานตัน เพื่อมุงมั่นในการที่จะเปนทาเรือมาตรฐานสากลในฝงอาวไทย
โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการที่จะเพิ่มการใหบริการสินคาหลากหลายชนิด อยางครบวงจร
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2. ในป 2562 บริษัทฯ มีเปาหมายในการสรางกําไรสุทธิเปนมูลคา 137 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 คิดเปนรอยละ 75

3. บริษัทฯ มีเปาหมายสรางรายไดนอกเครือสหวิริยาเปนมูลคา 62 ลานบาท ในป 2562 เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 800
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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 2561)

100 %

โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน
2. นายกมล
จันทิมา
3. นายวิน
วิริยประไพกิจ
4. นายวีระวิทย ดุละลัมพะ
5. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
6. นายสุรเดช มุขยางกูร
7. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
8. นางสาวประภา วรรุตม
9. นายถาวร คณานับ

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

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายกมล จันทิมา หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายวีระวิทย
ดุละลัมพะ หรือนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย หรือนายถาวร คณานับ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทให เปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
2. นายวีระวิทย ดุละลัมพะ
3. นายถาวร คณานับ
4. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิ เ คราะห เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุท ธ แผนงานระยะยาว แผนงานประจําป
(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
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

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 9 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
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การดําเนินกิจกรรมดานสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเปนอีกหนึ่งของทาเรือเอกชนที่เกื้อกูลใหความอนุเคราะห รวมทั้ง
สนับสนุนชวยเหลือชุมชนโดยรอบในดานตางๆ อาทิ ใหการสนับสนุนหนวยงานราชการกองทัพเรือ นําเรือหลวง และเรือตรวจ
การณตางๆ เขาเทียบทา สนับสนุนกลุมประมงในพื้นที่ อนุเคราะหจอดเรือหลบคลื่นมรสุม รวมถึงเรืออื่นๆ ที่ผานไปมาแถวนี้
ไดขออาศัยนําเรือตางๆ เขามาขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนําอุปกรณตางๆ เขามาขนถาย อาทิ ยกอวน ใชบริการน้ํา
จืด ฯลฯ ในบริเวณทาเรือ
กิจกรรมเพือ่ ประโยชนตอ สังคมและสิง่ แวดลอม
นอกเหนือจากความรับผิดชอบตอสังคมที่บริษัทฯ ไดดําเนินการหรืออยูในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ แลว
ในป 2561 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานการศึกษา ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูและเปนกําลัง
สําคัญที่จะพัฒนาประเทศในอนาคต บริษัทฯ จึงไดสนับสนุนดานการศึกษาผานการโครงการตางๆ ในการใหความชวยเหลือ
โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณทางการศึกษาหรือไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
ไดมีการพัฒนา ดังนี้
โครงการมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณกฬี าใหแกโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารรวมกับกองทัพเรือภาคที่ 1
โครงการสรางสนามเด็กเลนโดยใชหลักการเรียนรูข องสมองเปนฐาน : Brain-Based Learning (BBL)
สําหรับการพัฒนาดานอื่นๆ บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ ปองกัน และสงเสริมดานภูมิปญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งศิลปะในทองถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมดานตางๆ ขางตนจะชวยสราง รักษาและสงเสริมความสัมพันธอันดี
ความเขาใจอันดี ความสามัคคี และการอยูรวมกันอยางเอื้ออารีย ซึ่งเปนทัศนคติ น้ําใจและและลักษณะนิสัยที่ดีของคนไทย

ทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เพื่อการอยูรวมกับชุมชนโดยรอบอยางยั่งยืน พรอมใหความ
ชวยเหลือชุมชนอยางเรงดวน นํารถกระเชาตัดตนไม ปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหปลอดภัย เพื่อปองกันการเกิดเหตุ และเปนการพัฒนา
ภูมทัศนใหสวยงาม
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ตลอดป 2561 ทางบริษัทฯ โดยไดสงเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรม CSR. ใหกับชุมชน ทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ที่เกี่ยวของผานโครงการตางๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ , จัดกิจกรรมรวมกับทัพเรือภาคที่ 1 ในการมอบอุปกรณการ
เรียน กีฬา ในโครงการสวนพระองค อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน , กิจกรรมแหเทียนพรรษาประจําป , และกิจกรรมเปดโลกเรียนรู
รวมแรง แปรงสี ป5 พรอมมอบอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบานในล็อค ตําบลทองมงคล อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ อาทิ ปรับปรุงซอมแซมโรงเรียนบานอาวยาง

ทาเรือประจวบอาสา.... แบงปนความสุขและรอยยิม้
“มอบรัก” ใหนอ งบนดอยสูง ป 6

‘ทาเรือประจวบ’ จัดกิจกรรมเปดโลกเรียนรู รวมแรง แปรงสี ป5
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ทาเรือประจวบ. . . กลาทําดี พัฒนาโรงเรียนเพือ่ นอง...
@โรงเรียนบานอาวยาง

และกิจกรรมที่สรางความภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากสวนงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
(สบทช.4) ในวันทะเลโลก ซึ่งบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่มาโดยตลอดในการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดกิจกรรม รวมถึงสนับสนุนของที่ระลึกสําหรับประชาชน และนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

นอกจากนี้ ตลอดป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสและตอนรับหนวยงานภาคตางๆ จํานวน 835 คน เขามา
เยี่ยมชมทาเรือประจวบ ซึ่งประกอบดวย ภาครัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกคา และบริษัทในเครือ
ธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ บริษัทในเครือสหวิริยา เขามาเยี่ยมชม ศึกษาดูการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อใหเขาใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ไดดียิ่งขึ้น
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สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR
“ทาเรือประจวบ” มีเจตนารมณในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมใหยั่งยืนเพื่อสรางความเชื่อมั่น การยอมรับและความ
ไววางใจจากชุมชนและสังคม ตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานแนวคิดการเติบโตรวมกันระหวางทาเรือ
น้ําลึก สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทาเทียบเรือใหมีสุขภาวะที่ดีอยางรอบดาน
เสริมสรางศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2561
ลําดับ

กลุม
ผูเขารวม

โครงการ

หนวยงานสนับสนุน
อบต.แมรําพึง
อบต.กําเนิดฯ, ร.ร.บาน
ดอนทอง , ร.ร.บานอาว
ยาง , ร.ร.บานทาขาม ,
ร.ร.นาผักขวง , ร.ร.
บานดอนสํานัก
พนักงาน (บางสะพาน) ,
พนักงาน (SVL) /
นักเรียน / ประชาชน
ชาวบางสะพาน

งบประมาณที่ใช

1

สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ
ป 2561

5
95

2

จัดงานวันเด็กแหงชาติ
@ ทาเทียบเรือประจวบ

20
386

3

มอบอุปกรณงานเรียน กีฬา
ในโครงการสวนพระองคฯ
อําเภอบอเกลือ จ.นาน

4
281

ตัวแทนพนักงาน
(กรุงเทพฯ)
นักเรียนในโครงการตางๆ

70,436.00

4

แหเทียนพรรษา ประจําป 2560
@วัดบอทองหลาง /
วัดทามะนาว

18

พนักงานบางสะพาน

12,000.00

5

“ทาเรือประจวบ” รวมแรงแปรงสี
ป 5

30
27

พนักงานบางสะพาน /
โรงเรียนบานในล็อค

49,661.00

6

“ทาเรือประจวบ กลาทําดี”
@โรงเรียนบานอาวยาง

25
28

พนักงาน /
โรงเรียนบานอาวยาง

30,000.00

รวม

919

พนักงาน 102 คน
เสียสละเวลาทํางาน

ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน

> 816

ชั่วโมง

14,500.00

30,000.00

206,597.00

817 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 2561 ที่ผานมานั้น บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดดําเนินกิจกรรมผานโครงการเพื่อสังคมตางๆ รวมถึงการบริจาค
ตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนโดยรอบพื้นที่เปนจํานวนเงินกวา 88,950.00 บาท เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และความตองการของชุมชนและสังคม

ชองทางการสือ่ สาร
“ทาเรือประจวบ” พัฒนาชองทางในการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกองคกร 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 อีเมลล โทรสาร หนังสือพิมพ
ชองทางสื่อสารออนไลน ไดแก Facebook Twitter Instagram
2) ชองทางเฉพาะสําหรับผูม สี ว นไดสว นเสียภายในองคกร
สื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก อีเมลล โทรศัพท โทรสาร เอกสารขาวประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ
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รายงานทางการเงิน
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
หนวย : ลานบาท

งบกําไร (ขาดทุน)

ป 2561

%

ป 2560

%

เพิ่ม (ลด)

% เพิม่ (ลด)

283.12
280.05

100.00
98.92

243.26
238.39

100.00
98.00

39.86
41.66

16.39
17.48

3.07

1.08

4.87

2.00

(1.80)

(36.96)

ตนทุนคาบริการ

126.13

44.55

122.72

50.45

3.41

2.78

กําไรขัน้ ตน

156.99

55.45

120.54

49.55

36.45

30.24

52.75

18.63

54.08

22.23

(1.33)

(2.46)

0.25

(0.30)

(49.18)

รายไดรวม
รายไดจากคาบริการ
รายไดอนื่ ๆ

- คชจ. ในการขายและ
บริหาร
- ตนทุนทีเ่ กิดจากปริมาณ
การใหบริการต่าํ กวาปกติ

8.54

10.90

- คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
- ตนทุนทางการเงิน
- ภาษีนติ บิ คุ คล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.31

0.11

0.61

(21.20)

(7.49)

(2.83)

74.19

26.20

52.12

(18.37)
21.43

22.07

42.34

ผลการดําเนินงานประจําป 2561 เปรียบเทียบกับป 2560 รายไดรวมเพิ่มขึ้น 39.86 ลานบาท หรือคิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 16 โดยรายไดหลักมาจาก คาบริการขนถายสินคาเทากับ 280.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 42 ลานบาท หรือคิดเปน
เพิ่มขึ้นรอยละ 17 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยูในชวงเริ่มฟนตัวการขนถายสินคาจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นแตไมมากนัก
ตนทุ นคา บริ การในป 2561 เทากั บ 126.13 ล านบาท เพิ่ม ขึ้ นจากป กอน 3.42 ลา นบาท คิด เป น เพิ่ม ขึ้น รอยละ3
เมื่อเทียบกับรายไดรวมในปเดียวกันมีสัดสวนเปนรอยละ 45 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 ที่สัดสวนรอยละ 51 จากการเพิ่มขึ้น
ของการให บ ริ ก าร และมี ตนทุ นที่ เ กิด จากปริม าณการให บ ริ การต่ํา กว า ปกติ 8.54 ลานบาท ส ง ผลใหกํ า ไรขั้นต น ในป 2561
เทากับ 148.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 39.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35
คาใชจายในการบริหารเทากับ 52.74 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 แตเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายไดรวมมีสัดสวนรอยละ 18.62 ใกลเคียงกับป 2560 ที่รอยละ 22 สวนตนทุนทางการเงินเทากับ 0.10 ลานบาท
ลดลง 0.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22 เปรียบเทียบกับรายไดรวมคิดเปนรอยละ 0.1
ทําใหในป 2561 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 74.19 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 เทากับ 7.36 ลานบาท

ฐานะการเงิน
งบดุล
สินทรัพยรวม
หนีส้ นิ รวม
สวนของผูถ อื หุน

ป 2561

ป 2560

1,286.35

1,392.64

58.85

59.32

1,227.50

1,333.32

เพิ่ม (ลด)

% เพิม่ (ลด)

(106.29)

(7.63)

(0.47)

(0.79)

(105.82)

(7.94)
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1) สินทรัพย
สิน ทรั พ ยร วมของบริษั ท ในป 2561 เทา กับ 1,286.35 ล านบาท ลดลงจากปก อ น 106 ล า นบาท คิ ด เปน ร อ ยละ 8
การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเนื่องมากจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้
2) หนี้สิน
หนี้สิน ในป 2561 เทากับ 58.85 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 0.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ซึ่งสวนใหญ
เจาหนี้การคา และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
3) สวนของผูถือหุน
สวนผูถือหุนเทากับ 1,227.50 ลานบาท ลดลง 105.82 ลานบาท จาก 1,333.32 ลานบาท ในป 2560 เกิดจากกําไรสะสม
ลดลงจากการปนผลในป 2561
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในป 2561 เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 16 อันสืบเนื่องเหตุปจจัยตางๆ หลาย
ปจจัยดวยกัน สวนที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทมากที่สุดคือ รายไดจากคาบริการทาจากลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ SSI
ซึ่งมีการขายที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ รายอื่นๆ ก็มีแนวโนมที่จะขยับตัวเชนกัน
ในสวนของสินคานอกเครือนั้น ยังมีปริมาณที่นอย โดยมีการรักษาฐานของกลุมลูกคาเดิม เชน กลุมน้ํามันปาลม และ
สินแร สวนการเพิ่มประเภทของการบริการ เชนการเพิ่มบริการขนถายตูคอนเทรนเนอร การเชื่อมโยงการขนสงกับกลุมเรือลําเลียง
ยังอยูในขั้นตอนพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคต

รางวัลแหงความสําเร็จและภาคภูมใิ จ (Award for Proud)
 รับประกาศเกียรติบตั รวันทะเลโลก World Ocean Day จังหวัดเพชรบุรี
 รับประกาศเกียรติบตั รวันทะเลโลก World Ocean Day จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
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