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ขอมูลทางการเงินโดยสรปุ 
  สําหรับงวดปสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด 2560 2561 2562 

ขอมูลจากงบการเงิน  (ลานบาท)  

ยอดขายสุทธแิละรายไดคาบริการ 238.38 280.05 261.08 

รายไดรวม 243.25 283.13 265.45 

กําไรสุทธ ิ 52.12 74.18 56.60 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 144.20 166.94 145.85 

สินทรัพยรวม 1,392.64 1,286.35 1,255.69 

หนี้สินรวม 59.32 58.85 61.58 

ขอมูลผูถือหุน  (บาท)  

มูลคาตามบัญชีตอหุน 34.81 32.15 31.39 

กําไรสุทธิตอหุน 1.3 1.85 1.43 

อัตราสวนทางการเงิน  (รอยละ)  

อัตราสวนสภาพคลอง 6.01 4.96 9.55 

อัตราสวนหนีส้ินตอสวนผูถือหุน 0.04 0.04 0.05 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 0.03 0.06 0.05 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 0.03 0.06 0.05 

อัตรากําไรสุทธ ิ 0.21 0.26 0.21 

4 
รายงานประจําป 2562
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ประวัติความเปนมา 

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด หรือมีช่ือยอวา “PPC” กอต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ดวยทุนจดทะเบียน 400 ลาน
บาท  สรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ   

   1.  เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเน่ืองของกลุมอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา 
                 2.  เพื่อรองรับความตองการของกลุมลูกคาอ่ืนๆ ที่มีตอทาเทียบเรือนํ้าลึก 

PPC ไดเปดใหบริการเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2538 โดยสินคาที่ใหบริการบรรทุกขนถายสวนใหญเปนสินคาที่เก่ียวกับเหล็ก
ของเครือสหวิริยา รวมถึงใหบริการกับลูกคาอ่ืนๆ ในการบรรทุกขนถายสินคาตางๆ อีกดวย เชน นํ้ามันปาลม , แร , ตูคอน
เทรนเนอร , สินคาเกษตร และอ่ืนๆ 

PPC ไดรับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมใหประกอบกิจการทาเรือพาณิชย นอกจากน้ียังไดรับการสงเสริมการลงทุน 
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ที่ใหบริการทาเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินคาประเภทตางๆ สําหรับ
การรับฝากเก็บสินคาอีกดวย   

PPC เปนทาเรือนํ้าลึก ใหบริการทาเทียบเรือสําหรับเรือเดินทะเลพาณิชยและเรือบรรทุกสินคาทั่วไป โดยมีบริการรับฝาก
เก็บสินคา ทาเรือประจวบถูกออกแบบใหสอดคลองกับธรรมชาติของทองทะเล และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อยูหางจากกลุม
อุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยาในอําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทาเรือและที่ดินติดกับ
ทาเรือรวมทั้งส้ินประมาณ 600 ไร  อีกทั้งยังมี เข่ือนกันคล่ืน (Break Water)  มีลักษณะคลายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับตัวทาเรือ 
ที่สรางข้ึนจากวัสดุคอนกรีตหลอสําเร็จรูป  เปนระยะทางทั้งส้ิน 1,400 เมตร โดยมีสันเข่ือนสูง  6.5 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
ปานกลางทําหนาที่รับแรงปะทะของคล่ืนและลม เพื่อใหเรือสามารถจอดและทํางานไดตลอดท้ังป ซึ่งจะชวยใหสามารถขนถาย
สินคาไดแมในชวงฤดูมรสุม ทําใหมีมาตรฐานการใหบริการและศักยภาพการแขงขันในระดับสากล สามารถรองรับการเติบโต 
ของเศรษฐกิจทั้งจากกลุมอุตสาหกรรมในทองถ่ิน และจังหวัดใกลเคียงไดเปนอยางดี 

ปจจุบันบริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ไดมีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
ประเภทตาง ๆ ใหมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ขอมูลท่ัวไปทาเรือ    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

วัน/เดือน/ป รายละเอ ียด / เหตุการณ์สาํคัญ 

4  มิถุนายน  2535 ดําเนินการกอสรางทาเรือ เฟสที่ 1 ขนาดหนาทายาวรวม 695 เมตร 

18  กุมภาพันธ  2537 เปดดําเนินการ พรอมใหบริการเรือลําแรก ช่ือ M.V. SUNKO HEART 

24  กุมภาพันธ  2537 ทําพิธีเปดทาเรือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย 

2  กรกฎาคม  2546 เร่ิมกอสรางทาเรือ เฟสที่ 2 ขนาดความยาวหนาทารวม 892 เมตร 

15  กันยายน  2549 เปดดําเนินการทาเรือ เฟสที่ 2 

8  พฤศจิกายน  2549 ทําพิธีเปดทาเรือ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ 

14  ธันวาคม  2554 เซ็นตสัญญาซื้อ-ขายเครน Gottwald 

15  มีนาคม  2555 M.V. BBC TAXAS เรือบรรทุกเครน Gottwald 

30 พฤษภาคม  2555 ทําพิธีเปดการใชงาน Gottwald Crane 7
รายงานประจําป 2562
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วัน/เดือน/ป รายละเอ ียด / เหตุการณ์สาํคัญ 

16  มิถุนายน  2555 M.V. BLUE FIN เรือบรรทุก SLAB ลําแรกจาก SSI UK ซึ่งใช Gottwald Crane ยกสินคา  

30  มิถุนายน  2555 M.V. SHI DAI 20 เรือที่มีความยาวที่สุด 254 LOA. เขาเทียบทา 

15  กรกฎาคม 2557 
ซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1) ในรหัสฝก NAPPEX 2014” 

รวมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหนวยงานราชการตางๆ 

15 กุมภาพันธ 2562 ขนถายสินคาประเภทรางรถไฟ (STEEL RAILS) 

17 มิถุนายน 2562 ไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  ISO45001:2018 

4 กันยายน 2562 
ซอมแผนรักษาความปลอดภัยทาเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1) ในรหัสฝก NAPPEX 2019” 

รวมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหนวยงานราชการตางๆ 

26 ธันวาคม 2562 เรือหลวงจักรีนฤเบศร 911 เขาเทียบทา เปนคร้ังที่ 3 

8 
รายงานประจําป 2562
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แนวโนมธุรกิจป 2563  :  ‘ธุรกิจไทย’ ความทาทายคร้ังใหญผูบริหาร 

   

             เศรษฐกิจโลกจะยังไมสดใสตอเน่ืองจากปท่ีผานมา ท้ังการข้ึนๆ ลงๆ ของความสัมพันธระหวางสหรัฐกับจีน รวมถึงความ
ไมแนนอนของ Brexit ในส้ินเดือนน้ี อีกท้ังความเส่ียงในดานการเมืองการปกครองของภูมิภาคตางๆ สงผลใหผูประกอบการ 

ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการภาคสงออกตองประสบกับความทาทายอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับปท่ีแลว  
ท่ีจะโดนหนักๆ คือ ผูสงออกหรือบริษัทท่ีอยูใน Supply Chain ท่ีเก่ียวเน่ืองกับผูประกอบการยักษใหญท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก (เชน ผูสงออกสินคาไปจีน) 

สําหรับการลงทุนในประเทศน้ัน หลักๆ คงจะตองหวังพึ่งการลงทุนของภาครัฐเปนหลัก รวมทั้งการลงทุนจาก
ตางประเทศที่อาจจะเขามา สําหรับการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศน้ัน ยังไมนาจะเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเติบโตได 

ประกอบกับประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว ทําใหอัตราการออมจะสูงกวาอัตราการลงทุน ซึ่งก็พลอยสงผลกระทบตอ
คาเงินบาทดวยเชนกัน 

ในปน้ีจะพบวามีผูประกอบการขนาดกลางและยอมเร่ิมทยอยปดตัวลงมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจที่สายปานไมยาว

พอ หรือไมไดมีความเขมแข็งทางธุรกิจอยางแทจริง สําหรับองคกรขนาดใหญน้ัน จะพบเห็นความพยายามในการลดหรือบริหาร
ตนทุนกันมากข้ึน ซึ่งสุดทายแลวก็หนีไมพนที่จะมีการลดจํานวนพนักงาน สําหรับองคกรที่ตัดสินใจไมลดพนักงานนั้น เร่ืองของ

การ Reskills/Upskills จะเปนโจทยที่ทาทายแตมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

สําหรับความทาทายท่ีสําคัญท่ีผูบริหารองคกรไทยจะตองเผชิญในปน้ี คือเร่ืองทางเลือกของการเติบโตท้ังในโลกเกาและโลก
ใหม โลกใหมคือโลกธุรกิจท่ีเต็มไปดวย Disruption แตก็เปนโอกาสในการเติบโตใหมๆ มีความพยายามในการแสวงหา S-Curve 

ใหมๆ เปนธุรกิจท่ีมีโอกาสสูงแตกําไรก็ยังคงนอยอยู แตขณะเดียวกันโลกเกาก็คือธุรกิจด้ังเดิมขององคกร เปนธุรกิจท่ีเปนฐานราก 
เปนส่ิงที่มีความชํานาญ เช่ียวชาญ ขณะเดียวกันโลกเกาน้ันก็กําลังถูก Disrupt จากการเปล่ียนแปลงตางๆ แตก็ยังคงเปนธุรกิจที่
ทํารายไดและสรางกําไรเปนหลัก ซึ่งการตัดสินใจและการบริหารที่เหมาะสมเก่ียวกับโลกเกาและโลกใหมน้ี ถือเปนความทาทายที่
ผูบริหารองคกรตางๆ จะตองเจอในปน้ี 

ขณะเดียวกันองคกรธุรกิจก็จะเผชิญกับความทาทายในเร่ืองเก่ียวกับปจจัยทางดานสังคมและผูมีสวนเก่ียวของ 

(Stakeholders) ขององคกรมากข้ึน ซึ่งเปนเร่ืองที่สืบเน่ืองมาจากปที่ผานมา และจะทวีความสําคัญมากข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองของ 
ESG (Environment, Social, Governance) หรือเร่ืองของ Circular Economy รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกัน ผูถือหุนหรือ
การทํากําไรสูงสุด จะไมไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่สุดเพียงปจจัยเดียวที่ผูบริหารองคกรตางๆ จะตองตอบสนองอีกตอไป แต
ผูบริหารจะตองคํานึงถึงทั้งเรื่องของส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล สังคม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

“ทางเลือกหน่ึงในการเติบโตขององคกรไทย คือการเขาไปลงทุนในตางประเทศ จะพบเห็นการขยายตัวเขาไปใน

ตางประเทศขององคกรธุรกิจของไทยมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในกลุม ASEAN อยางไรก็ดี ก็ใชวาการเขาไปลงทุนใน
ตางประเทศ ไมวาจะเปนดานการผลิตหรือการขาย จะงายและมีโอกาสประสบความสําเร็จทุกราย ส่ิงท่ีองคกรธุรกิจไทยจะตองเผชิญ
คือการเขามาเปนคูแขงของนักธุรกิจจากจีนและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค” 

สรุปแลวป 2563 เปนอีกปที่ทาทายสําหรับผูบริหาร ยังไมนับปจจัยที่ไมสามารถพยากรณหรือคาดการณได เพียงแค
พิจารณาจากปจจัยและแนวโนมที่สืบเน่ืองมาจากปที่ผานมา ก็พอจะทําใหเห็นถึงความทาทายที่ผูบริหารจะตองเผชิญ แตก็เช่ือวา
ทุกๆ องคกรก็คงจะเตรียมความพรอม 
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เศรษฐกิจโลกป 2562 
"ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวลง โดยเฉพาะภาคการสงออกและภาคการผลิต ขณะที่อัตราเงิน

เฟอ อัตราดอกเบ้ีย และอัตราการวางงานยังคงอยูในระดับทรงตัว" 

ป 2562 IMF คาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.0 ลดลงจากป 2561 ที่ขยายตัวรอยละ 3.6 โดย
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป 2562 มีทิศทางชะลอตัวตอเน่ือง ตามปริมาณการคาโลกที่หดตัวลง ซึ่งสาเหตุสําคัญเปนผลจาก
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงอยูระหวางการเรงเจรจาหาขอยุติ 

ชวงปลายป 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดมีมติลดระดับอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง 0.25% จากระดับ 1.75-2.00% 
เปน 1.50-1.75% โดยคาดหวังวาจะมีสวนชวยกระตุนการลงทุนสหรัฐฯ ในระยะตอไป สอดคลองกับประเทศคูคาหลักของ
ไทยที่สวนใหญยังคงมีแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาในป 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอย
ละ 2.6 

สถานการณราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกอยูในทิศทางที่ชะลอตัวลง โดยราคาน้ํามันดิบดูไบ เดือนพฤศจิกายน 
2562 อยูที่ 61.91 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีระดับราคา 65.79 ดอลลาร
สหรัฐฯ /บารเรล สําหรับป 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ราคาน้ํามันดิบดูไบ เฉล่ียอยูที่ 63.38 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเมื่อ
เทียบกับป 2561 ซึ่งเฉล่ียอยูที่ 70.52 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณราคาน้ํามันดิบ
อยางตอเน่ือง โดยปจจุบันกลุมโอเปคและประเทศพันธมิตรมีแนวโนมขยายระยะเวลาปรับลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบ ที่จะ
ส้ินสุดในเดือน มี.ค. 2563 และปริมาณนํ้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ คาดวาจะปรับตัวเพิ่มข้ึน หลังทอขนสงนํ้ามันดิบ จาก
แคนาดาไปยังสหรัฐฯ สามารถกลับมาดําเนินงานไดอีกคร้ัง หลังเกิดเหตุนํ้ามันร่ัวไหล 

นอกจากน้ี ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ตองติดตามทั้งการเผชิญกับความไมแนนอนของสงครามการคาที่
สรางแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดข้ึนใน
กลุมประเทศสหภาพยุโรป ขอพิพาทระหวางสหรัฐฯ และอิหรานที่อาจสงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงข้ึนเปนเหตุใหตนทุน
การผลิตปรับตัวตามไปได อยางไรก็ดี หากสหรัฐฯ และจีน สามารถบรรลุขอตกลงการคาไดเปนผลสําเร็จ อาจเปนตัวแปร
หนุนใหความเช่ือม่ันของนักลงทุนและภาคธุรกิจกลับคืนมา ตลอดจนภาคการสงออกและภาคการผลิตอาจมีแนวโนมปรับตัว
เพิ่มข้ึนอยางคอยเปนคอยไปจากปจจัยบวก 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2562 แนวโนมอุตสาหกรรม ป 2563 

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะหดตัวรอยละ 
3.8 ในขณะที่ป 2561 ที่ MPI ขยายตัวรอยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัวในป 2562 อาทิ ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ที่
มิใชยางลอ ตามปริมาณวัตถุดิบที่เขาสูตลาดลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด การชะลอตัวของตลาดจีน และ
ความสามารถในการแขงขันดานราคาที่ลดลง ยานยนต เปนการลดลงของตลาดในประเทศเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัว สวนหน่ึงเปนผลมาจากความเขมงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเช่ือรถยนต และตลาดสงออก
เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว เหล็กและเหล็กกลา ลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรง
แบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กลวด ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน  
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(ตอ) จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสรางที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจาก
มาตรการกํากับดูแลสินเช่ือที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สงผลใหยอด
จําหนาย และการกอสรางที่อยูอาศัยลดลง ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหล็กแผน
เคลือบดีบุก และ เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม เน่ืองจากผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเน่ืองนําเขาสินคาราคาถูกจากตางประเทศ เชน จีน 
และญ่ีปุน สวนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในป 2562 อาทิ เครื่องปรับอากาศ โดยเครื่องปรับอากาศมีคําส่ังซื้อจากตางประเทศ
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เภสัชภัณฑ มีคําส่ังซื้อที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในสวนของยาเม็ดและยาผงที่ผูผลิตบางราย
สามารถทําตลาดตางประเทศไดมากข้ึน ทําใหมีการผลิตเพื่อสงออกเพ่ิมข้ึน 

แนวโนม ป 2563 

ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2563 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 2.0 - 3.0 
โดยมีปจจัยบวกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นาจะมีออกมาเปนระยะ นักลงทุนมีการยายสายการผลิตมาลงทุนใน
ประเทศไทยจากผลของสงครามการคา แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหนาของโครงการลงทุนที่สําคัญๆ รวมถึง
การดําเนินงานภายใตแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของรัฐบาลตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 26 พ.ย.62 เชน 
การสนับสนุนเงินคาผอนดาวนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งผลของมาตรการดังกลาว คาดวาจะ
ชวยกระตุนอุปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจําหนายที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึน 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2562* ลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 โดยลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็ก
ทรงยาวและเหล็กทรงแบน ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กลวด และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน และ
ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหล็กแผนเคลือบดีบุก 

การผลิตป 2562 คาดวาลดลงเมื่อเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูที่ 95.5 ลดลงรอยละ 10.3 (%YoY) 
ลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กลวด ลวดเหล็ก 
และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสราง
ที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจากมาตรการกํากับดูแลสินเช่ือที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2562 สงผลใหยอดจําหนาย และการกอสรางที่อยูอาศัยลดลง ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวน เหล็กแผนเคลือบดีบุก และ เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม เน่ืองจากผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเน่ืองนําเขาสินคาราคาถูก
จากตางประเทศ เชน จีน และญ่ีปุน 

การจําหนาย ป 2562* คาดวามีปริมาณ 18.7 ลานตัน ลดลงรอยละ 3.4 (%YoY) ลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรง
ยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑ ในกลุมเหล็กทรงยาวที่จําหนายลดลง เชน เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน ผลิตภัณฑใน
กลุมเหล็กทรงแบนที่จําหนายลดลง เชน เหล็กแผนบางรีดรอน เหล็กแผนรีดเย็น และ เหล็กแผน เคลือบดีบุก 
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การนําเขา ป 2562* คาดวามีมูลคา 10.7 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 1.7 (%YoY) ลดลง ทั้งผลิตภัณฑใน

กลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่มีมูลคานําเขาลดลง เชน เหล็กเสนที่ใชใน
อุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เหล็กเพลาขาว และเหล็กลวด ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่มีมูลคา
นําเขาลดลง เชน ทอเหล็กมีตะเข็บ เหล็กแผนเคลือบชนิดอ่ืน ๆ และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด EGแนวโนม
อุตสาหกรรมเหล็กในป 2563 คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน อุตสาหกรรมกอสราง 
โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของรัฐบาลตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เชน การสนับสนุนเงินคาผอนดาวนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งผล
ของมาตรการดังกลาว คาดวาจะชวยกระตุนอุปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจําหนายที่อยูอาศัยเพิ่มข้ึน สําหรับการบริโภค
เหล็กป 2563 คาดวาจะมีปริมาณ 18.8 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 0.77 

 อุตสาหกรรมไฟฟา 

มีการผลิตและการสงออกที่เพิ่มข้ึนเล็กนอย รอยละ 1.5 และ 2.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน จากปจจัยบวก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการกระตุนความตองการซื้อสินคาของภาครัฐในชวงปลายป 2562 ซึ่งคาดวา
รัฐบาลจะมีมาตรการอัดฉีดทําใหเศรษฐกิจฟนตัว รวมถึงผูประกอบการมีการปรับตัวในการหาตลาดใหมในการสงออก
เพิ่มข้ึน 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในป 2562 ปรับตัวลดลงรอยละ 6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 โดยปรับตัวลดลง
ในสินคา HDD, IC, Semiconductor PWB และ PCBA เปนผลจากการหดตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกสของโลกชะลอ
ลดลง และมีมูลคาการสงออกในตลาดหลักลดลง ไดแก ญี่ปุน อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา  

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรม 
ม.ค. - ต.ค. อยูท่ีระดับ 94.07 

ในชวงเดือน ม.ค. - ต.ค. (10 เดือนแรก) ของป 2562 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีคา 94.07 เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 
2561 (91.24) และดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 103.13 ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2561 
(103.36) 

สําหรับแนวโนมในป 2563 คาดวา ดัชนีความเช่ือม่ันภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ึนจากป 2562 เน่ืองจากการเบิก
จายเงินงบประมาณประจําป 2563 เปนสวนหน่ึงที่ทําใหเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง และความตอเน่ืองในการลงทุน
โครงการขนาดใหญของภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขยายตัว 
อยางตอเน่ือง อาทิ รถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู เปนตน ทั้งน้ียังตองเฝาระวังการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันอาจจะ
ทําใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศดวยเชนกัน 
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การคาตางประเทศ 

"มูลคาการคาตางประเทศป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) หดตัวจากป 2561 (ม.ค.-ต.ค.) โดยมีมูลคาการสงออกและนําเขาหดตัวลง 
สวนหน่ึงเกิดจากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน สงผลใหปริมาณการคาในตลาดโลกชะลอตัวลง โดยใน
ภาพรวมดุลการคาตางประเทศยังคงเกินดุล 7,887.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ" 

สถานการณการคาตางประเทศในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) การคาตางประเทศของไทยมีมูลคาทั้งส้ิน 406,771.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยเปนมูลคาการสงออกเทากับ 207,329.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มูลคาการสงออกหดตัว 
รอยละ 2.4 และมูลคาการนําเขาเทากับ 199,441.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มูลคาการนําเขาหดตัวรอยละ 4.1 
อยางไรก็ตาม ป 2562 ยังคงมีดุลการคาเกินดุล 7,887.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โครงสรางการสงออก 

การสงออกในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลคา 207,329.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 2.4 เมื่อพิจารณาแยกราย 
หมวดสินคา พบวา สินคาเกษตรกรรมมีมูลคาการสงออก 18,425.8 เหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 4.91 สินคาอุตสาหกรรมมีมูลคา
การสงออก 165,894.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.4 สินคาแรและเช้ือเพลิงมีมูลคาการสงออก 7,466.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 19.0 ขณะที่สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคาการสงออก 15,542.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 0.8 

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 1.4 โดยสินคาอุตสาหกรรมที่มี
มูลคาการสงออกหดตัวลง เชน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 23,387.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
4.0) เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 15,031.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 10.0) และเม็ด
พลาสติก (มูลคาการสงออก 7,744.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 11.1) ขณะที่สินคาบางรายการยังคงมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มข้ึน เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 13,976.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 37.6) ผลิตภัณฑยาง 
(มูลคาการสงออก 9,226.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.5) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก 
4,711.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.9) 

ทั้งหมดเปนแนวโนมถึงรายไดของบริษัทฯ ในป 2563  ซึ่งยังคงผันแปรไปตามอุตสาหกรรมเหล็กเปนหลัก สวนกลุมลูกคา
นอกเครือในอุตสาหกรรมอื่นๆ คงตองหวังวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะตางๆของเศรษฐกิจโลกที่กลาวมาแลวนอยที่สุด  
และคาดหวังจะเกิดโอกาสใหมๆ ข้ึนจากการสงเสริมหรือกระตุนโครงการของภาครัฐฯ ดังเชน โครงการรถไฟทางคูเสนทางภาคใต 
ในปที่แลวเปนตน ซึ่งทําใหมีการนําเขาเหล็กรางรถไฟมาขนถายที่ทาเรือประจวบ  นอกจากน้ีก็หวังวา ลูกคากลุมนํ้ามันปาลม  
กลุมสินแร กลุมสินคาการเกษตร และกลุมอ่ืนๆ จะไดมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหาและมีการนําเขาหรือสงออกสินคาผานทา
ของเราเพ่ิมข้ึนในป 2563 น้ีอีกดวย 
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ผลการดําเนินงาน 

  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) รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ เชน คาทําความสะอาดทา 

2. รายไดที่ไดจากผูสงออกและผูนําเขาสินคา ประกอบดวย รายไดคาขนสงสินคาข้ึนลงเรือ เคล่ือนยายไปยัง
โรงพักสินคา และ/ หรือเคล่ือนยายสินคาถึงประตูนอกทาเรือ (Wharf handling charges) และรายไดอ่ืนๆ เชน 
คาธรรมเนียมรถบรรทุกผานทา (Trailer admission fee) คาช่ังนํ้าหนักรถ และรายไดอ่ืนๆ มาจากรายไดจากคลังสินคา 
(Cargo storage) รายไดจากคาเชาอุปกรณขนถายสินคา (Equipment service) เชน ปนจ่ัน รวมทั้งรายไดอ่ืนๆ 

สําหรับรายไดรวมในป 2562 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดรวมทั้งส้ิน 265.45 ลานบาท โดยเปนสวนที่มาจากการ
ดําเนินงานและการใหบริการจํานวน  261.08 ลานบาท และรายไดอ่ืนๆ จํานวน 4.37 ลานบาท        

 
 

  ประเภทรายได                                                                                                              
                   หนวย : ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ปริมาณสินคาที่ผานทาเรือประจวบ ในป 2562 พบวามีจํานวนรวมประมาณ 2.66 ลานตัน ลดลงจากป 2561  
ที่มีปริมาณสินคาผานทาประมาณ 2.80 ลานตัน คิดเปนอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 5 โดยปริมาณสินคาที่ผานทาทั้งหมด 
ประกอบดวย สินคานําเขาจํานวนประมาณ 2.08 ลานตัน สินคาสงออก 0.07 ลานตัน และสินคาขนสงภายในประเทศ 
จํานวน 0.51 ลานตัน ถาพิจารณาจากรายได รายไดจากตัวแทนเรือเทากับรอยละ 60 และรายไดจากผูนําเขาและสงออก
เทากับรอยละ 36 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประเภทรายได จํานวนเงิน สัดสวนรายได 

รายไดนําเขา / สงออกจากตัวแทนเรือ 157.17 60.20% 

รายไดนําเขาจากผูนําเขา 91.17 34.92% 

รายไดสงออกจากผูสงออก 1.64 0.63% 

รายไดอ่ืนๆ  11.10 4.25% 

 261.08 100.00% 
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ประสิทธิภาพการขนถายสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการขนถายสินคาโดย Shore Crane โดยมีปริมาณการใชงานลดลงจากปกอนคอนขางมาก  
อันเน่ืองมาจากความตองการใชงาน Shore Crane สําหรับเรือขน Slab มีปริมาณลดลง โดยเฉล่ียการใชประโยชนอยูที่รอยละ 2   
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ดจากกิจกร
ดานสัดสวน

ดการพึ่งพิงบริษั
ฯ มีรายไดจาก
562 คิดเปนอัต

ดนอกเครือ 
 

อยางไรก็ต
ระสบปญหา เชน

หมายและแ

ในป 2563 
นการสรางฐาน
โดยบริษัทฯ มี
ฯ โดยเฉพาะก
รก็ตามสามารถ

1. บริษัทฯ 
n : SMART PO

0 
านประจําป 2

รมนอกเครือ
นของรายไดนอ
ษัทแม และขยา
กกิจการนอกเค
ตราลดลงรอยล

: เปรียบเทีย

ตามในป 2563
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แผนงานธุรกิ
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มีเปาปริมาณสิ
RT  โดยบริษัทฯ

562

อป 2562 - 
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ะ 27 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

        กลุมผูถือหุนรายใหญ                ที่มา : รายงาน แบบ บอจ.5  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

ผูลงทุน เปอรเซ็นต (%)- 

บริษัท  สหวิริยา สตีลอินดัสตรี  จํากัด (มหาชน) 51.00 % 

บริษัท  เอสวีแอล คอรปอเรช่ัน จํากัด 48.99 % 

อ่ืน ๆ 0.01 % 

รวม  (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562) 100 % 

 

  โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

             คณะกรรมการบริษัท 
1. นายสมชาย     สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการบริษัทฯ 
2. นายกมล       จันทิมา  กรรมการบริษัท 
3. นายวิน        วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
4. นายวีระวิทย   ดุละลัมพะ  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
5.นายจิร     โชตินุชิต  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
6. นายสมศักดิ์    ศิวะไพบูลย กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 

 7. นายสุรเดช   มุขยางกูร  กรรมการบริษัท 
8. นายอนุวัต   ชัยกิตติวนิช  กรรมการบริษัท 
9. นางสาวประภา   วรรุตม  กรรมการบริษัท 
 

    เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท นายสุรศักดิ์   งามสิทธิพงศา 
 
   กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือ นายกมล  จันทิมา  หรือนายวิน  วิริยประไพกิจ  หรือ 
นายวีระวิทย  ดุละลัมพะ หรือนายสมศักดิ์  ศิวะไพบูลย หรือนายจิร  โชตินุชิต  กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 
  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนปฏิบั ติการอยางใดอยางหน่ึง 
แทนคณะกรรมการ ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร  คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 
หรือแกไขอํานาจน้ันๆ ได  
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  คณะกรรมการบรหิาร  ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังน้ี 

 

1. นายวิน     วิริยประไพกิจ  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวีระวิทย  ดุละลัมพะ  กรรมการบริหาร 
3. นายจิร     โชตินุชิต                 กรรมการบริหาร 
4. นายสมศักดิ์    ศิวะไพบูลย           กรรมการบริหาร 

 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร  
  
1. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับนโยบาย กลยุทธ 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. ดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

คณะผูบริหาร       

1. นายสมศักดิ์   ศิวะไพบูลย   กรรมการผูจัดการ 
  2. นายสุรินทร      สายสิน   ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

 3. นายชวินทร      ทิพยสิทธ์ิ   ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
4. นางสาวปภาดา    ธนบวรบัณฑิตย  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ 
5. นายชนยุธ     นิลพานิช   ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
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ลยุทธ ที่ใหคว
ด ส่ิงที่ขาดไมไ
แวดลอม และค
ารพัฒนาที่ ย่ัง ื

ที่เก้ือกูลใหควา
การกองทัพเรือ
บคล่ืนมรสุม รว
อุปกรณตางๆ 

ละตระหนักถึง
นคงและย่ังยืน
ผูบริหาร และ

ะพื้นที่โดยรอบ 
ษัทฯ ไดมุงมั่น 
ธรรม โปรงใส

ใชแนวคิดที่วา 
นหลักปรัชญา 
าเนินธุรกิจเพื่อ
ญที่ตองมากอน 

ชนตอสังคมใน
วามสําคัญและ
ได คือ “พีพีซี” 
ความปลอดภัย 
ยืน ตลอดจน

ามอนุเคราะห 
อ นําเรือหลวง 
วมถึงเรืออ่ืนๆ 
เขามาขนถาย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรร

ในป 2
เด็กแล
ดําเนิน
สูงสุดก

ประเพ
ความเ

ชวยเห

รมเพ่ือประโยชน

นอกเหนือจ
562 บริษัทฯ ไ
ละเยาวชนที่จะ
นโครงการตางๆ
กลับคืนสูสังคม 

โครงการมอ
โครงการสร

สําหรับการ
พณี  ความเช่ือ 
ขาใจอันดี ควา

ทางบริษัทฯ
ลือชุมชนอยาง

  

นตอสังคมและสิ

จากความรับผิ
ดดําเนินโครงก
กลายเปนกําลัง
ๆ ของกลุมเหล็
ชุมชน และส่ิง

อบอุปกรณการเ ี
รางสนามเด็กเลน

พัฒนาดานอ่ืน
รวมทั้งศิลปะใ
ามสามัคคี และ

ฯ ไดใหความสํา
เรงดวน นํารถด

ส่ิงแวดลอม 

ดชอบตอสังคม
การตางๆ ที่แส
งสําคัญในการพ
ล็กสหวิริยาอีกห
งแวดลอม รวมท

รียน อุปกรณกีฬ
นโดยใชหลักกา

นๆ บริษัทฯ ไดด
ในทองถ่ิน ทั้ง
การอยูรวมกันอ

าคัญกับกิจกรร
ดับเพลิงเขาดบั

มที่บริษัทฯ
ดงถึงความรับผิ
พัฒนาประเทศ
หลายโครงการ 
ทั้งกอใหเกิดผล

ฬาใหแกโรงเรยี
ารเรยีนรูของสม

ดําเนินกิจกรรม
งน้ีกิจกรรมดาน
อยางเอ้ืออารีย 

    

รมชุมชนสัมพัน
บไฟที่ไหมขางท

ไดดําเนินกา
ผิดชอบตอสังค
ศในอนาคต บ
โดยมุงหวังที่จ

ลประโยชนแกสั

ยนในถ่ินทุรกันด
มองเปนฐาน : Br

มการอนุรักษ ป
นตางๆ ขางตน
ซึ่งเปนทัศนคติ

นธ เพื่อการอ
างเพื่อปองกันก

  

ารหรืออยูในกร
ม ส่ิงแวดลอม 
บริษัทฯ ยังไดรว
ะใหการดําเนิน
ังคมเปนวงกวา

ดารรวมกับกองท
rain-Based Lea

องกัน และสงเ
นจะชวยสราง รั
ติ นํ้าใจและและ

ยูรวมกับชุมชน
การลุกลามของ

ระบวนการทํา
และสนับสนุน
วมเปนสวนหน่ึ
นโครงการตางๆ
างและมีความย่ั

ทัพเรอืภาคท่ี 1 
arning (BBL)  

เสริมดานภูมิปญ
รักษาและสงเส
ะลักษณะนิสัยที

นโดยรอบอยาง
งไฟไมใหเปนวง

รา

งานของบริษัท
ดานการศึกษา
งในการสนับส
ๆ น้ัน สรางปร
ังยืน อาทิ 

ญญา ขนบธรร
สริมความสัมพัน
ที่ดีของคนไทย

 

งย่ังยืน พรอมให
งกวาง 

ยงานประจําป

ทฯ แลว 
สําหรับ
นุนการ
ระโยชน

มเนียม 
นธอันดี  

หความ

25
ป 2562



 

 

 

 
 
 
 
 

เสียอ่ืน
มอบอุป
และกิจ
ตําบลก
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รายงา

ตลอดป 25
นๆ ที่เก่ียวของผ
ปกรณการเรียน
จกรรมเปดโลก
กําเนิดนพคณุ อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
านประจําป 2

562 ทางบริษัทฯ
ผานโครงการต
น กีฬา ในโครง
เรียนรู รวมแร
อําเภอบางสะพ

562

ฯ โดยไดสงเสริ
างๆ อาทิ จัดกิ
การสวนพระอ
ง แปรงสี ป 6
พาน จงัหวดัปร

รม สนับสนุน จั
กิจกรรมงานวัน
งค อําเภออมก
พรอมมอบอุ

ะจวบคีรีขนัธ์ 

‘ทาเรือประจ

ัดกิจกรรม CSR
นเด็กแหงชาติ ,
กอย จังหวัดเชีย
อุปกรณการเรีย

จวบ’ จัดกิจกรร

R. ใหกับชุมชน
, จัดกิจกรรมรว
ยงใหม , กิจกรร
น อุปกรณกีฬา

รมเปดโลกเรียน

น ทองถ่ิน และผู
วมกับทัพเรือภา
รมแหเทียนพรร
าใหกับโรงเรียน

ทาเรือ
แบ

บ

นรู รวมแรง แปร

ผูมีสวนไดสวน
าคที่ 1 ในการ
รษาประจําป , 
นมัธยมนพคุณ

อประจวบอาสา
บงปนความสขุ
และรอยย้ิม 

“มอบรัก”  
ใหนอง 

บนดอยสูงป 7

รงสี ป 6

า.... 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

เย่ียมช
ธุรกิจเอ
ปฏิบัติ

       
 

       

กองทัพ
ไดเที่ย
ประเท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากน้ี 
ชมทาเรือประจ
อกชน ภาคการ
งานจริง  เพื่อใ

 

 

ในเดือนธัน
พเรือ เปด "เรือ
วชมอยางเต็มที
ศ 

ตลอดป 2562
วบ ซึ่งประกอบ
รศึกษา คณะคร
ใหเขาใจในกระ

นวาคม 2562 
อหลวงจักรีนฤเ
ที่ พรอมชมการ

2 ที่ผานมา  บริ
บดวย ภาครัฐ ห
รู นักเรียน ประ
บวนการทํางาน

ที่ผานมา “ทา
บศร” ใหข้ึนชม
รสาธิตทางทหา

ริษัทฯ  ไดเปดโ
หนวยงานราชก
ะชาชนในพื้นที่
นของบริษัทฯ ร

าเรือประจวบ”
ม ณ ทาเทียบเ ื
าร และชมอาวุ

โอกาสและตอน
การ หนวยงาน
และนอกพื้นที่ 
รวมทั้งเปนอีกห

” รวมกับกองเ
รือ A โดยจัด
ธยุทโธปกรณต

นรับหนวยงานภ
นรัฐวิสาหกิจ ภา
บริษัทในเครือส
น่ึงชองทางในสื

รือบรรทุกเฮลิ
ดอํานวยความส
างๆ บนเรือหล

ภาคตางๆ จําน
าคเอกชน ลูกค
สหวิริยา เขามา
ส่ือสารของบริษั

ลิคอปเตอร แล
สะดวกใหพี่นอ
ลวง จํานวนกว

ราย

นวน 377 คน  
คา และบริษัทใ
าเย่ียมชม ศึกษ
ษทัฯ ไดดีย่ิงข้ึน

ละกองเรือฟริเ
งประชาชนทุก
า 35,000 คน 

ยงานประจําป

เขามา
ในเครือ
ษาดูการ

กตที่ 1  
สารทิศ 
จากทั่ว
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สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR 

“ทาเรือประจวบ” มีเจตนารมณในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมใหย่ังยืนเพื่อสรางความเช่ือม่ัน การยอมรับและ
ความไววางใจจากชุมชนและสังคม ตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานแนวคิดการเติบโตรวมกัน
ระหวางทาเรือนํ้าลึก ส่ิงแวดลอมและชุมชนโดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทาเทียบเรือใหมีสุขภาวะท่ีดี
อยางรอบดานเสริมสรางศักยภาพคนในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเพ่ือสังคม  ประจําป  2562 

ลําดับ โครงการ 
กลุม

ผูเขารวม 
หนวยงานสนับสนุน งบประมาณที่ใช 

1 
สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ  

ป 2562 
5 
 

อบต.แมรําพึง  
อบต.กําเนิดฯ, ร.ร.บาน
ดอนทอง , ร.ร.บานอาว
ยาง , ร.ร.บานทาขาม , 

ร.ร.นาผักขวง ,  
ร.ร.บานดอนสํานัก  

14,500.00 

2 
มอบอุปกรณงานเรียน กีฬา 
 ในโครงการสวนพระองคฯ  
อําเภออมกอย จ.เชียงใหม 

5 
125 

ตัวแทนพนักงาน 
(กรุงเทพฯ)  

นักเรียนในโครงการตางๆ 
79,396.04 

3 
ทอดกฐิน 3 วัด  

วัดดอนสําราญ , วัดบอ
ทองหลาง , วัดทามะนาว 

15 
ตัวแทนพนักงาน  
(บางสะพาน)  

25,000.00 

4 
แหเทียนพรรษา ประจําป 2562  

@วัดบอทองหลาง /  
วัดทามะนาว 

27 พนักงานบางสะพาน  12,000.00 

5 
“ทาเรือประจวบ” รวมแรง แปรง

สี ป  6  
@โรงเรียนมัธยมนพคุณ 

35 พนักงานบางสะพาน 30,108.17 

6 
“ทาเรือประจวบ” เปด  

ร.ล.จักรีนฤเบศร เขาเย่ียมชม 
35,000 

นักเรียน / ประชาชนทุก
ภาคสวน 

46,950.00 

  รวม 35,212  207,954.21 

พนักงาน 117 คน 
ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน 35,125 คน 

เสียสละเวลาทํางาน  > 936  ชั่วโมง 

28 
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ไดตรา
กลยุทธ
เพาะจิ
สวนรว

ตางๆ 
ธุรกิจข

ชองท

ที่ผูมีสว

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
“ทาเรือประ

าบเทาที่ชุมชนแ
ธของบริษัทฯ โ
ตอาสาที่มีตอสั
วมในการดําเนิน

ในป 2562 
เพื่อพัฒนาคว

ของบริษัทฯ แล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการส่ือส
“ทาเรือประ

วนไดสวนเสียทุ
1) ชองทางท
 บ ิ
 ศู
 ส่ื
 ช
2) ชองทาง
 ส่ื

ะจวบ” เช่ือวาค
และสังคมมีควา
โดยใหพนักงาน
สังคม ตลอดจน
นงานตามแนวท
ที่ผานมาน้ัน บ ิ
ามเปนอยูของ
ะความตองการ

าร 
ะจวบ” พัฒนา
ทกุกลุมสามารถ
ท่ัวไปสําหรับผูมี
ริการขาวสารบ
นยบริการที่เดยี
อประชาสัมพนั
องทางสื่อสารอ
เฉพาะสําหรับผู
อประชาสัมพนั

วามย่ังยืนของบ
มเขมแข็งและพึ
นมีสวนรวมในกิ
นส่ือสารนโยบาย
ทางเพื่อสังคมเดี
ริษัท ทาเรือปร
ชุมชนโดยรอบ
รของชุมชนและ

าชองทางในกา
ถเขาถึงได และช
มีสวนไดสวนเสีย
บนเว็บไซต ทาเรื
ยวเบ็ดเสร็จ (O
นธตางๆ ไดแก
ออนไลน ไดแก 
ผูมีสวนไดสวนเสี
นธตางๆ ไดแก

บริษัท ทาเรือป
พึ่งพาตนเองได
กิจกรรมและโค
ยการดําเนินงาน
ดยีวกันอยางเป
ระจวบ จํากัด ไ
บพื้นที่เปนจําน
ะสังคม 

ารส่ือสารกับผู
ชองทางเฉพาะ
ยทุกกลุม  
รือประจวบ  w

One Stop Serv
โทรศัพท อีเมล
Facebook Tw
สียภายในองคก
อีเมล โทรศัพท

ประจวบ จํากัด 
 ดังน้ัน ความรั
ครงการเพื่อสังค
นเพื่อสังคมของ
นระบบและอย
ดดําเนินกิจกรร
วนเงินกวา 43

มีสวนไดสวนเ
ะสําหรับผูมีสวน

www.ppc.co.t
vice Center)
ล โทรสาร หนัง ื
witter Instagr
กร 
ท โทรสาร เอกส

หรือ “พีพีซี” ห
ับผิดชอบตอสัง
คมตางๆ เพื่อก
งบริษัทฯ ใหผูมี
างตอเน่ือง 
รมผานโครงกา
,000.00 บาท 

สียภายในและ
นไดสวนเสียภาย

th ตลอด 24 ช่ั

สือพิมพ      
ram 

สารขาวประชาสั

หน่ึงในกลุมธุรกิ
ังคม หรือ CSR
กระตุนสํานึกคว
มีสวนไดสวนเสี

ารเพื่อสังคมตาง
เพื่อตอบสนอง

ะภายนอกองค
ยในองคกร ดังน

ช่ัวโมง 

  

สัมพันธ บอรดป

ราย

กิจเหล็ก SSI จ
R  จึงเปนหน่ึงใน
วามรับผิดชอบแ
ยทุกกลุมไดรับ

งๆ รวมถึงการ
งตอวัตถุประส

กร ทั้งชองทา
น้ี 

ประชาสัมพันธ

ยงานประจําป

ะคงอยู
นกรอบ
และบม
รูและมี

บริจาค
งคทาง

งทั่วไป 
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รายงานทางการเงิน  

บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด                                                                                               

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

ผลการดําเนินงานประจําป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 รายไดรวมลดลง 18 ลานบาท หรือคิดเปนลดลง 
รอยละ 6  โดยรายไดหลักมาจาก คาบริการขนถายสินคาเทากับ 261 ลานบาท ลดลงจากปกอน 19 ลานบาท หรือคิดเปน
ลดลงรอยละ 7 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจยังอยูในชวงชะลอตัวการขนถายสินคาจึงมีปริมาณไมมากนัก 

ตนทุนคาบริการในป 2562 เทากับ 128 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากปกอน 2 ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 2 
เมื่อเทียบกับรายไดรวมในปเดียวกันมีสัดสวนเปนรอยละ 48 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับป 2561 ที่สัดสวนรอยละ 45 จากการ
เพิ่มข้ึนของการใหบริการ และมีตนทุนที่เกิดจากปริมาณการใหบริการต่ํากวาปกติ 12 ลานบาท สงผลใหกําไรข้ันตนในป 
2562 เทากับ 137 ลานบาท ลดลงจากปกอน 20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 

คาใชจายในการบริหารเทากับ 52 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 แตเมื่อเปรียบเทียบ 
กับรายไดรวมมีสัดสวนรอยละ 19 ใกลเคียงกับป 2561 ที่รอยละ 19 สวนตนทุนทางการเงินเทากับ  0.3 ลานบาท  
เทากับปที่แลว สวนภาษีเงินไดฯ เทากับ 16 ลาน ลดลงจากป 61 จํานวน  5 ลานบาท  

   ทําใหในป 2562 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ เทากับ  57 ลานบาท ลดลงจากป 2561 เทากับ 17 ลานบาท  

              

 
 
 
 
 
 

งบกําไร (ขาดทุน) ป 2562 % ป 2561 % เพ่ิม (ลด) % เพ่ิม (ลด) 

รายไดรวม 265.45 100.00 283.12 100.00 (17.67) (6.24) 

   รายไดจากคาบริการ 261.08 98.35 280.05 98.92 (18.97) (6.77) 

   รายไดอ่ืนๆ 4.37 1.65 3.07 1.08 1.30 42.35 

ตนทุนคาบริการ 128.02 48.23 126.13 44.55 1.89 1.50 

กําไรข้ันตน 137.43 51.77 156.99 55.45 (19.56) (12.46) 

   - คชจ. ในการขายและ
บริหาร 

51.45 19.38 52.75 18.63 (1.30) (2.46) 

   - ตนทุนท่ีเกิดจากปริมาณ
การใหบริการต่าํกวาปกติ 

11.82  8.54    

   - คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ       

   - ตนทุนทางการเงิน 0.31 0.12 0.31 0.11 0.00 0.00 

   - ภาษีนิติบุคคล (16.49) (6.21) (21.20)  4.71  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 57.36 21.61 74.19 26.20 (16.83) (22.68) 

หนวย : ลานบาท 
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ฐานะการเงิน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1) สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทในป 2562 เทากับ 1,256 ลานบาท ลดลงจากปกอน 31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 

การเปล่ียนแปลงสวนใหญเน่ืองมากจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหน้ี  
2) หน้ีสิน 

หน้ีสิน ในป 2562 เทากับ  62 ลานบาท   เพิ่มข้ึนจากป 2561 จํานวน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ซึ่งสวนใหญเจาหน้ี
การคา และหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
3) สวนของผูถือหุน 

สวนผูถือหุนเทากับ 1,194 ลานบาท ลดลง  33 ลานบาท จาก 1,228 ลานบาท ในป 2561 เกิดจากกําไรสะสมลดลงจาก
การปนผลในป 2562 

สรุปภาพรวมของผลประกอบการในป 2562   ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 6 อันสืบเน่ืองเหตุปจจัยตางๆ หลาย
ปจจัยดวยกัน สวนที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทมากที่สุดคือ รายไดจากคาบริการทาจากลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ SSI 
ซึ่งมีการขายที่ลดลง อีกทั้งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ รายอ่ืนๆ ก็มีแนวโนมที่ลดลงเชนกัน 

ในสวนของสินคานอกเครือน้ัน ยังมีปริมาณที่นอย โดยมีการรักษาฐานของกลุมลูกคาเดิม เชน กลุมนํ้ามันปาลม และ 
สินแร สวนการเพิ่มประเภทของการบริการ เชนการเพ่ิมบริการขนถายตูคอนเทรนเนอร  การเช่ือมโยงการขนสงกับกลุมเรือลําเลียง 
ยังอยูในข้ันตอนพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

งบดุล ป 2562 ป 2561 เพ่ิม (ลด) % เพ่ิม (ลด) 

สินทรัพยรวม 1,255.69 1,286.35 (30.66) (2.38) 

หน้ีสินรวม 61.58 58.85 2.73 4.64 

สวนของผูถือหุน 1,194.11 1,227.50 (33.39) (2.72) 
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