ANNU
UAL REPO
ORT

20
019
9

บริษทั ทาเรือประจวบ
ป
จํจากัด

V
VISIO
ON
SS M
R TT PP OO R
R TT
M AA R
M
MISS
SION
N
1. พัฒนาานวัตกรรมมเทคโนโลยียีใหทนั สมัย เพือ่ เพิม่ ประสิ
ป ทธิภาาพการใหบริ
บ การ
ตรงตตามความตตองการของงผูใ ชบริการแบบ Multipurposee
2. สรางคความพรอมของท
ม าเรือ พัฒนาบุคลากร ใหมีขดี ความมสามารถเต็ต็ม
ศักยภภาพ
3. บริหารจัดการองงคกร ใหเปนเปนทีร่ จู กั และยอมรรับตอชุมชชน ภาครัฐ สังคม

สารจากกกรรมการรผูจัดการ
Message frrom Managging Directoor

ป 2562 เปนปที่สงเสริรมและสนับสนนุนใหเกิดควาามคิดในการสรางสรรคผลงงานนวัตกรรมมใหมๆ พรอมทั
ม ้ง
สรางงสัมพันธภาพทีที่ดีกับชุมชนและสังคม เพื่ออใหสอดรับกับยุ
บ ทธศาสตร “ประเทศไทย
“
4.0” การขับเคลื
บ ่อนเศรษฐฐกิจ
ดวยนนวัตกรรมซึ่งถือเปนกลไกสํําคัญในการพัพัฒนาเศรษฐกิกิจของประเทศศใหแข็งแกรง ตามนโยบายขของรัฐบาลในนชุด
ปจจุบบัน
นอกจากนีนี้บริษัทฯ ยังมีความมุงหวังงที่จะผลักดัน “ธุรกิจแหงนวัวัตกรรม” เพืพื่อสรางคุณคาและความยั
า
่งยื
ง น
ใหกับบธุรกิจ ดวยการส
ย งเสริมให
ใ เกิดการสราางสรรคผลงานนนวัตกรรม ทัั้งกระบวนการรทํางาน การบบริการในรูปแบบ
ตางๆๆ พรอมดวยกการตระหนักถึงความสํ
ง
าคัญขของผูมีสวนไดดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทาาน เพื่อสรางสสรรคคุณคาอันจะ
น
นําไปปสูการเติบโตกกาวหนาของกิจการอย
จ
างยั่งยืน
สําหรับในนป 2563 ดวยพั
ย นธกิจของบบริษัท ทาเรือประจวบ
ป
จํากััด ที่เปนหนวยยงานในการใหหบริการดานกการ
ขนสงงสินคา และกการรับฝากสินค
น า “ทาเรือป ระจวบ” ไดเริ่มเขาสูแผนธุรกิจใหมที่ไมไไดมองแตกิจกรรมการขนถ
ก
ถาย
สินคาาเทานั้น เรามุงเข
 าสูธุรกิจ Marine
M
Businness ไมวาจะเปนธุรกิจดานออูบริการ อาทิเเชน การตัดเรือ , Scrap yaard
, DDecommissiooning และะอีกหลายธุรกิ จตามโอกาสแและศักยภาพใในอนาคต รววมถึงการเตรียมความพร
ย
อมใน
ม
โครงสรางพื้นฐานตตางๆ ทั้งเรื่องการจั
ง ดทํา M
Master Plann การหาวิธและแนวทางใ
ี
ในการทะลุขอกํ
อ าจัดดานตางๆ
า
ตลอดดจนการจัดกาารดานบุคลากรใหพรอมรองงรับแผนธุรกิจในอนาคต
ใ
สวนผลประกอบการในนป 2562 นี้บบริษัทฯ มีรายไไดรวมทั้งสิ้น 265 ลานบาทท โดยลดลงจจากป 2561 ซึ่งมี
รายไไดท้งั สิ้น 283 ลลานบาท อยูร อยละ 6 โดยยบริษัทฯ มีกําไรสุ
ไ ทธิในป 25562 จํานวนทั้งงสิ้น 57 ลานบบาท
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมมการบริษัท คณะผูบริหาร รวมทั้งพนักง านทุกทาน สําหรั
า บความทุมเท
ม
ความมอุตสาหะและเปนกําลังสําคั
า ญในการขยยายธุรกิจรวมทั้งนําพาบริษัษทั ทาเรือประะจวบ จํากัด ให
ใ เปนที่รูจักและ
แ
ยอม รั บ ในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ท้ั งความมั่ น คงแและความยั่ ง ยื น ทางธุ ร กิ จอย า งแท จริ ง ประกอบกับการบริ
บ
ห ารแและ
ปฏิบัติงานอยางมืออาชี
อ พ ทําใหบริ
บ ษัทฯ ประสบบความสําเร็จได
ไ ตามเปาหมมาย
ในนามขอองคณะกรรมมการและผูบริ หารของบริษัษัท ทาเรือประะจวบ จํากัด ผมขอขอบคุณลู
ณ กคา ผูถือหุน
พันธมมิตรทางธุรกิจ และผูมีอุปกาารคุณทุกทาน ที่ใหความเชือมั
่ ่นและสนับสนุนกิจการขอองบริษัทฯ ดวยดี
ว เสมอมา และ
แ
และหหวังเปนอยางยิยิ่งวาจะไดรับการสนั
ก บสนุนจจากทุกทานอยยางตอเนื่องในอนาคต

(นายสสมศักดิ์ ศิวะไพบู
ะ ลย)
กรรรมการผูจัดการ
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บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด

2560

ขอมูลจากงบการเงิน

2561

2562

(ลานบาท)

ยอดขายสุทธิและรายไดคา บริการ

238.38

280.05

261.08

รายไดรวม

243.25

283.13

265.45

กําไรสุทธิ

52.12

74.18

56.60

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

144.20

166.94

145.85

สินทรัพยรวม

1,392.64

1,286.35

1,255.69

59.32

58.85

61.58

หนี้สินรวม
ขอมูลผูถ อื หุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กําไรสุทธิตอหุน

(บาท)
34.81

32.15

31.39

1.3

1.85

1.43

อัตราสวนทางการเงิน

(รอยละ)

อัตราสวนสภาพคลอง

6.01

4.96

9.55

อัตราสวนหนีส้ ินตอสวนผูถอื หุน

0.04

0.04

0.05

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

0.03

0.06

0.05

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

0.03

0.06

0.05

อัตรากําไรสุทธิ

0.21

0.26

0.21
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แผนผั ง องค ก ร
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คณะกกรรมการบริริษทั ทาเรือประจวบ
ป
จําากัด

นายสสมชาย สกุลสุสรรัตน

นายกกมล จันทิมา

นายวิน วิรยิ ประไไพกิจ

ประธาานกรรมการบริษัษท

กรรมมการ

กรรมกการ และประธาานกรรมการบริหาร

นายวีรระวิทย ดุละลั
ะ มพะ

นายจิจิร โชตินชุ ติ

นายสมมศักดิ์ ศิวะไไพบูลย

กรรมกาาร และกรรมการบริหาร

กรรมกการ และกรรมกการบริหาร

กรรมกการ กรรมการบบริหาร
กรรมกการผูจัดการ

นายสสุรเดช มุขยางกู
ย ร

นายออนุวตั ชัยกิตติ
ต วนิช

กรรมมการ

กรรมกการ

นางสาาวประภา วรรุตม
กรรมกการ
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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 / เหตุก ารณ์ ส าํ 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

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
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ขอมูลทัว่ ไปทาเรือ (ตอ)
วัน/เดือน/ป

รายละเอียด / เหตุก ารณ์ ส าํ คัญ

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 เปนครั้งที่ 3

8
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ทีต่ งั้
สํานักงงานกรุงเทพ
สํานักงงานบางสะพานน
(ทาเรืออ)

เลขที่ 28/1 อาคารปประภาวิทย ชัน้ 6 ถนนสุรศักดิ
ก ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ
ก งเทพฯ 105000
โทรศัพท
พ (02) 63000323 - 32 โทรสาร (02) 23367057
เลขที่ 62
6 อาคารทาเเรืื อประจวบ ชัน้ 2 หมู 3 ตําบลแมรําพึง อําเภภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคี
ด
รีขันนธ 77140
โทรศัพท
พ (032) 6933102 - 17 โทรศัพท (สายตรง) (032) 6993125
โทรสาร (032) 693 123 http:///www.ppc.coo.th

การบบริหารทาเรือ
บริษัทฯ ไดนําระบบมาตรรฐานสากลมาดดําเนินการบริหารท
ห าเรือ เพือให
่อ มั่นใจวาไดดใหบริการตามมมาตรฐานสากกล และ
ไดรับกการรับรองมาตรฐานการดําเนินนงานสากลระหหวางประเทศ เพื่อใหมั่นใจวาได
า ใหบริการตตามมาตรฐาน “ประมวลขอบัังคับวา
ดวยกาารรักษาความปปลอดภัยของเรืรือและทาเรือระะหวางประเทศศ (ISPS Codde)” อีกทั้งไดดมีการพัฒนารระบบการทํางานอยาง
ตอเนือ่อง ภายใตสโลแแกน “มุงเนนความปลอดภัย ใใสใจสิง่ แวดลอม พรอมคุณภาพพการบริการ ตตามมาตรฐานสาากล” ซึ่งประกออบดวย
 ประมววลขอบังคับวาดดวยการรักษาคความปลอดภัยของเรื
ข อและทาเรืเ อระหวางประะเทศ (ISPS Coode)
โดยกรรมการขนสงทาางน้ําและพาณิชชยนาวี หนังสือรับรองเลขที่ 177/2558
 ระบบบบริหารงาน Ceertificate of AApproval No. BGK10190015
ณภาพ ISO90001
- ระบบการจัจัดการบริหารคุณ
- ระบบการจัจัดการดานสิ่งแววดลอม ISO144001
- ระบบการจัจัดการอาชีวอนาามัย และความมปลอดภัย ISO
O45001

นโยบบายคุณภาพ
“ เปนททาเรือพาณิชย ทีม่ มี าตรฐานกาารใหบริการทีดีด่ ี และพัฒนาอยยางตอเนือ่ งเพือ่ อความพึงพอใจจของลูกคา ”

9
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อุปกรรณอํานวยความสะดวกใในเขตทาเรืรอ
 เรือลากจูงขนาด
ข 3,100 แรรงมา 3 ลํา
 Gantry Crrane ขนาด 200 ตัน 2 ตัว / ขขนาด 30 ตัน 2 ตัว
 Port Statioon 67 (Call Sign: HSC320)
 นํารองเอกชชนและเครื่องหมมายชวยในการรเดินเรือตามมาาตรฐานสากล
 Mobile Haarbor Crane 100 ตัน 2 ตัว
 Weigh Briddge 100 tonss

สินคาาผานทาเรือประจวบ
อ
 สวนใหญเปนผลิ
ป ตภัณฑจากเหล็
า ก
 สินคาอื่นๆ เชน ตูคอนเทรรนเนอร, น้ํามันนปาลม, เครื่องจจักร, แร, รางรถถไฟ และ Woood Chip

สิ่งอําานวยความสสะดวก
ภายในเขตททาเรือ บริษัท ททาเรือประจวบบ จํากัด ไดจัดพื้นที่และสถานนที่เก็บสินคาหลลายรูปแบบ คลลังสินคาทัณฑ
บน (Bonded Wareehouse) โรงพพักสินคาภายในนเขตทําเนียบททาเรือ (Transit Shed) พื้นที่ กลางแจงสําหรัรับสินคาทั่วไป
(Openn Storage Yaard) รวมทั้งพืนที
้น ่อเนกประสง ค (Marchellinng Yard) ซึ่งอยู
อ ภายใตการคววบคุมของกรมศุลกากร ตาม
รายละะเอียดดังตอไปนีนี้
คลังสินคาทัณฑบน (Bondded Warehouuse) เปนเขตพพื้นที่ที่จัดตั้งขึนเพื
้น ่อประโยชนนใ นการเก็บรักษาของที
ษ
่นําเขา
จากตาางประเทศ (กาารบรรจุหรือแบงบรรจุ การขนนถายสินคา การกระจายสินคา) และเพื่อกิจ การอื่นๆ ที่เปนประโยชน
น
แก
เศรษฐฐกิจของประเทศศ โดยของที่นาเข
ํา าฝากเก็บในนเขตดังกลาว จะได
จ รับสิทธิประโยชน
ร
ยกเวนนอากรนาน 2 ปป และสามารถ
ทยอยสิสินคาออกโดยชชําระอากรตามมจํานวนสินคาที่นําออก โดดยมีพ้ืนที่ประมมาณ 80 ไร และะมีโรงพักสินคาขนาด
า
1,000
ตารางเมตร
โรงพักสินคาภายในเขตทํําเนียบทาเรือ ทําใหผูใชบริการสามารถดํ
ก
าเนินพิธีการศุลลกากรตรวจปลลอยสินคาไดที่
ทาเรือ และสามารถคคงสินคาที่นําเขารอพั
า กไวเพื่อการตรวจปลอยใในเขตทําเนียบทาเรือไดไมเกิน 2 เดือน 15 วัวน โดยมีพ้ืนที่
กลางแแจงสําหรับวางพพักสินคาดังกลาวประมาณ
า
133 ไร และมีโรงพัพักสินคาขนาด 1,000 ตารางเเมตรไวใหบริการ
า
พื้นที่กลางแแจงสําหรับฝากกเก็บสินคาทั่วไไป อยูนอกเขตตทําเนียบทาเรือรวม
อ 70 ไร จําาแนกเปนพื้นที่สําหรับสินคา
ทั่วไป จํานวน 47 ไรร และสินคาเทกองอีก 23 ไรร นอกจากนี้ยังมี
ง ลานจัดเรียงตูคอนเทรนเนนอร ขนาดความจุ 300 TEUs
ไวบริกการ
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ทั มีพ้นื ที่ประมมาณ 400 ไร หรือื ประมาณ 640,000
6
ตารางงเมตร ไวบริการ ดังนี้
พื้นที่เอนกปประสงค บริษทฯ
 ระะบบการสื่อสารรและเครื่องหมาายชวยการเดินเรื
น อ ทุนนํารอง (Sea Buoy)
 สถานีทาเรือประะจวบ ชอง 67 ((Call Sign : HSC320) หรือ VHF
V 156
 เรืรือลากจูงขนาด 3,100 แรงมา ใหบริการจํานวน
น 3 ลําและเรืรือรับเชือก / Boollard Pull 45 Tons
 ระะบบการสื่อสารรที่ไดมาตรฐานนสากล ใชชองสัสัญญาณที่ 16
 มีการจัดเตรียมกกรรมกรแรงงานนสําหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
ล
 เจจาหนาที่กรมศุลกากร
 เจจาหนาที่กรมเจาทา
 ตรวจคนเขาเมือง และกองควบบคุมโรคติดตอ
 บริริการแบบครบววงจร (One Stop Servvice) ผูใชบริการสามารถดําาเนินการไดแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน
ทั้งในเรื
ง ่อง ของการเทียบทา กาารขนถาย การขขนยาย การนําฝาก
า การดําเนินินพิธีการศุลกากร
ก ณ จุดใหบริการ
ทีทท่ าเรือเพียงแหงเดี
ง ยว

ขีดคววามสามารถถของทาเรือ
บริษัท ทาเรือประจวบ จํากัด ประะกอบดวยทาเทีทียบเรือที่เปดใหหบริการแลวดังนี้
 ทาเทียบเรือ A 1 - A 2
 ทาเทียบเรือ B 1 - B 2
 ทาเทียบเรือ C1 - C 5
 ทาเทียบเรือ Barge D 1 - D 4

เตรียมความพรอมสํ
อ าหรับภาาวะฉุกเฉิน
 ทุนกักน้ํามััน (Oil Conntainment Boom) เปปนอุปกรณที่ใชในการกําจัดนน้ํามันหากเกิดการรั่วไหลของงน้ํามัน
ในปริมมาณมาก มีควาามยาวถึง 1,0000 เมตร ซึ่งไดดรับการออกแบบบใหสามารถใชงานกลางแจงงไดตลอดเวลาา มีระยะลอยเหหนือน้ํา
(Free board) 30 ซ.ม. และระยะะกั้นใตน้ํา (Skiirt) 70 ซ.มม. ตลอดจนฝกอบรมการซอม ทุนกักน้ํามันให
ใ แกพนักงาน เพื่อให
มีความมพรอมอยูเสมออ
 รถดับเพลิง , เรือดับเพลิง (Fire Boat , EExtinguisher) เปนอุปกรณทใช
ใี่ ในกรณีเกิดเหหตุการณฉุกเฉิน และปองกันบรรเทา
บ
สาธารณ
ณภัย เพื่อใชในท
น องถิ่นอําเภอบบางสะพาน แลละภายในบริษทฯ
ทั รวมทั้งบริษทในเครื
ัท
อสหวิรริิ ยา
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การสสงเสริมการลลงทุน (BOI))
วัน / เดือน / ป

รายละเอียด

17 กุมภภาพันธ 2537 - ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนทาเรือ เฟฟสที่ 1 และเรือลากจู
ล ง 2 ลํา [TTUG1-2]
31 กรกกฎาคม 2545

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนเรือลากจูง 2 ลํา [TUG3--4]

10 มิถุนายน 2547

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนทาเรือ เฟสที่ 2

29 ตุลลาคม 2547

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนเรือลากจูง 1 ลํา [TUG5]]

14 กุมภภาพันธ 2555

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนโครงการปปรับปรุงทาเทียบและขยายบริกการเพื่อรองรับ
เรือขนาดใใหญ

6 มีนนาคม 2555

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุน Gottwaald Crane 2 ตัว

29 ธันวาคม 2559

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุนเรือกลดันลากจู
น
ง

10 ตุลลาคม 2561

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุน Conveyyor

10 ตุลลาคม 2561

- ไดรับอนุมัมตั ิสงเสริมการลลงทุน Crane & Reach Stacker

ผลงานและเหตุการณสาํ คัญในป
ใ 2562
มกกราคม
มิถถุนายน

'ทาเรือประจจวบ' ขนถายสินนคารางรถไฟ กกอสรางรางรถไฟทางคู เฟส 2
‘ทาเรือประจจวบ’ รับประกาาศเกียรติบัตรวัันทะเลโลก Woorld Ocean DDay
‘ทาเรือประจจวบ’ ตอกย้ําคววามเปนผูนํา ทาเทียบเรือเอกชชน สูมาตรฐานน ISO45001:20018

กันนยายน

‘ทาเรือประจจวบ’ ฝกปฏิบตัติิ การรวมทัพเรือภาคที
อ
่ 1 ฝกซอมแผนรั
อ
กษาคความปลอดภัยททาเรือ
และเรือ ในรหัสฝก NAPPPEX 2019

ธันนวาคม

“ทาเรือประจจวบ” รวม 'กองงเรือยุทธการ' เป
เ ดเรือหลวงจักรี
ก นฤเบศร 9111 ใหเยี่ยมชม
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แนวโนมธุรกิจป 2563 : ‘ธุรกิจไทย’ ความทาทายครัง้ ใหญผบู ริหาร
เศรษฐกิจโลกจะยังไมสดใสตอเนื่องจากปที่ผานมา ทั้งการขึ้นๆ ลงๆ ของความสัมพันธระหวางสหรัฐกับจีน รวมถึงความ
ไมแนนอนของ Brexit ในสิ้นเดือนนี้ อีกทั้งความเสี่ยงในดานการเมืองการปกครองของภูมิภาคตางๆ สงผลใหผูประกอบการ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการภาคสงออกตองประสบกับความทาทายอยางตอเนื่องเชนเดียวกับปที่แลว
ที่จะโดนหนักๆ คือ ผูสงออกหรือบริษัทที่อยูใน Supply Chain ที่เกี่ยวเนื่องกับผูประกอบการยักษใหญที่ไดรับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก (เชน ผูสงออกสินคาไปจีน)
สํ า หรั บ การลงทุ น ในประเทศนั้ น หลั ก ๆ คงจะต อ งหวั ง พึ่ ง การลงทุ น ของภาครั ฐ เป น หลั ก รวมทั้ ง การลงทุ น จาก
ตางประเทศที่อาจจะเขามา สําหรับการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศนั้น ยังไมนาจะเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเติบโตได
ประกอบกับประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว ทําใหอัตราการออมจะสูงกวาอัตราการลงทุน ซึ่งก็พลอยสงผลกระทบตอ
คาเงินบาทดวยเชนกัน
ในปนี้จะพบวามีผูประกอบการขนาดกลางและยอมเริ่มทยอยปดตัวลงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่สายปานไมยาว
พอ หรือไมไดมีความเขมแข็งทางธุรกิจอยางแทจริง สําหรับองคกรขนาดใหญนั้น จะพบเห็นความพยายามในการลดหรือบริหาร
ตนทุนกันมากขึ้น ซึ่งสุดทายแลวก็หนีไมพนที่จะมีการลดจํานวนพนักงาน สําหรับองคกรที่ตัดสินใจไมลดพนักงานนั้น เรื่องของ
การ Reskills/Upskills จะเปนโจทยที่ทาทายแตมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับความทาทายทีส่ าํ คัญทีผ่ บู ริหารองคกรไทยจะตองเผชิญในปนี้ คือเรือ่ งทางเลือกของการเติบโตทั้งในโลกเกาและโลก
ใหม โลกใหมคือโลกธุรกิจที่เต็มไปดวย Disruption แตก็เปนโอกาสในการเติบโตใหมๆ มีความพยายามในการแสวงหา S-Curve
ใหมๆ เปนธุรกิจที่มีโอกาสสูงแตกําไรก็ยังคงนอยอยู แตขณะเดียวกันโลกเกาก็คือธุรกิจดั้งเดิมขององคกร เปนธุรกิจที่เปนฐานราก
เปนสิ่งที่มีความชํานาญ เชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันโลกเกานั้นก็กําลังถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงตางๆ แตก็ยังคงเปนธุรกิจที่
ทํารายไดและสรางกําไรเปนหลัก ซึ่งการตัดสินใจและการบริหารที่เหมาะสมเกี่ยวกับโลกเกาและโลกใหมนี้ ถือเปนความทาทายที่
ผูบริหารองคกรตางๆ จะตองเจอในปนี้
ขณะเดี ย วกั น องค ก รธุ ร กิ จ ก็ จ ะเผชิ ญ กั บ ความท า ทายในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ทางด า นสั ง คมและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง
(Stakeholders) ขององคกรมากขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากปที่ผานมา และจะทวีความสําคัญมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของ
ESG (Environment, Social, Governance) หรือเรื่องของ Circular Economy รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ผูถือหุนหรือ
การทํากําไรสูงสุด จะไมไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่สุดเพียงปจจัยเดียวที่ผูบริหารองคกรตางๆ จะตองตอบสนองอีกตอไป แต
ผูบริหารจะตองคํานึงถึงทั้งเรื่องของสิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล สังคม ชุมชน และผูมีสว นเกี่ยวของอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
“ทางเลือกหนึ่งในการเติบโตขององคกรไทย คือการเขาไปลงทุนในตางประเทศ จะพบเห็นการขยายตัวเขาไปใน
ตางประเทศขององคกรธุรกิจของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในกลุม ASEAN อยางไรก็ดี ก็ใชวาการเขาไปลงทุนใน
ตางประเทศ ไมวา จะเปนดานการผลิตหรือการขาย จะงายและมีโอกาสประสบความสําเร็จทุกราย สิ่งที่องคกรธุรกิจไทยจะตองเผชิญ
คือการเขามาเปนคูแขงของนักธุรกิจจากจีนและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค”
สรุปแลวป 2563 เปนอีกปที่ทาทายสําหรับผูบริหาร ยังไมนับปจจัยที่ไมสามารถพยากรณหรือคาดการณได เพียงแค
พิจารณาจากปจจัยและแนวโนมที่สืบเนื่องมาจากปที่ผานมา ก็พอจะทําใหเห็นถึงความทาทายที่ผูบริหารจะตองเผชิญ แตก็เชื่อวา
ทุกๆ องคกรก็คงจะเตรียมความพรอม
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เศรษฐกิจโลกป 2562
"ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวลง โดยเฉพาะภาคการสงออกและภาคการผลิต ขณะที่อัตราเงิน
เฟอ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการวางงานยังคงอยูในระดับทรงตัว"
ป 2562 IMF คาดการณวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.0 ลดลงจากป 2561 ที่ขยายตัวรอยละ 3.6 โดย
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกป 2562 มีทิศทางชะลอตัวตอเนื่อง ตามปริมาณการคาโลกที่หดตัวลง ซึ่งสาเหตุสําคัญเปนผลจาก
สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงอยูระหวางการเรงเจรจาหาขอยุติ
ชวงปลายป 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดมีมติลดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากระดับ 1.75-2.00%
เปน 1.50-1.75% โดยคาดหวังวาจะมีสวนชวยกระตุนการลงทุนสหรัฐฯ ในระยะตอไป สอดคลองกับประเทศคูคาหลักของ
ไทยที่สวนใหญยังคงมีแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณวาในป 2562 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่รอย
ละ 2.6
สถานการณราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอยูในทิศทางที่ชะลอตัวลง โดยราคาน้ํามันดิบดูไบ เดือนพฤศจิกายน
2562 อยูที่ 61.91 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่มีระดับราคา 65.79 ดอลลาร
สหรัฐฯ /บารเรล สําหรับป 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ราคาน้ํามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยูที่ 63.38 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล หดตัวลงเมื่อ
เทียบกับป 2561 ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ 70.52 ดอลลารสหรัฐฯ /บารเรล อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณราคาน้ํามันดิบ
อยางตอเนื่อง โดยปจจุบันกลุมโอเปคและประเทศพันธมิตรมีแนวโนมขยายระยะเวลาปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันดิบ ที่จะ
สิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2563 และปริมาณน้ํามันดิบคงคลังสหรัฐฯ คาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังทอขนสงน้ํามันดิบ จาก
แคนาดาไปยังสหรัฐฯ สามารถกลับมาดําเนินงานไดอีกครั้ง หลังเกิดเหตุน้ํามันรั่วไหล
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีประเด็นที่ตองติดตามทั้งการเผชิญกับความไมแนนอนของสงครามการคาที่
สรางแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
กลุมประเทศสหภาพยุโรป ขอพิพาทระหวางสหรัฐฯ และอิหรานที่อาจสงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้นเปนเหตุใหตนทุน
การผลิตปรับตัวตามไปได อยางไรก็ดี หากสหรัฐฯ และจีน สามารถบรรลุขอตกลงการคาไดเปนผลสําเร็จ อาจเปนตัวแปร
หนุนใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาคธุรกิจกลับคืนมา ตลอดจนภาคการสงออกและภาคการผลิตอาจมีแนวโนมปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไปจากปจจัยบวก

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2562 แนวโนมอุตสาหกรรม ป 2563
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2562 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะหดตัวรอยละ
3.8 ในขณะที่ป 2561 ที่ MPI ขยายตัวรอยละ 3.6 โดย อุตสาหกรรมสําคัญที่หดตัวในป 2562 อาทิ ผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ที่
มิใชยางลอ ตามปริมาณวัตถุดิบที่เขาสูตลาดลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด การชะลอตัวของตลาดจีน และ
ความสามารถในการแขงขันดานราคาที่ลดลง ยานยนต เปนการลดลงของตลาดในประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตัว สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเขมงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต และตลาดสงออก
เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว เหล็กและเหล็กกลา ลดลงทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรง
แบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่ลดลง เชน เหล็กลวด ลวดเหล็ก และเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ชนิดรีดรอน
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(ตอ) จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสรางที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจาก
มาตรการกํากับดูแลสินเชื่อที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สงผลใหยอด
จําหนาย และการกอสรางที่อยูอาศัยลดลง ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน เหล็กแผน
เคลือบดีบุก และ เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม เนื่องจากผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องนําเขาสินคาราคาถูกจากตางประเทศ เชน จีน
และญี่ปุน สวนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวดีในป 2562 อาทิ เครื่องปรับอากาศ โดยเครื่องปรับอากาศมีคําสั่งซื้อจากตางประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา เภสัชภัณฑ มีคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนของยาเม็ดและยาผงที่ผูผลิตบางราย
สามารถทําตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ทําใหมีการผลิตเพื่อสงออกเพิ่มขึ้น

แนวโนม ป 2563
ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ป 2563 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 2.0 - 3.0
โดยมีปจจัยบวกจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นาจะมีออกมาเปนระยะ นักลงทุนมีการยายสายการผลิตมาลงทุนใน
ประเทศไทยจากผลของสงครามการคา แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหนาของโครงการลงทุนที่สําคัญๆ รวมถึง
การดําเนินงานภายใตแผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เหล็กและเหล็กกลา คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของรัฐบาลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เชน
การสนับสนุนเงินคาผอนดาวนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งผลของมาตรการดังกลาว คาดวาจะ
ชวยกระตุนอุปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจําหนายที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น


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 จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสราง
ที่อยูอาศัยไดรับผลกระทบจากมาตรการกํากับดูแลสินเชื่อที่อยูอาศัย (Loan to Value : LTV) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2562 สงผลใหยอดจําหนาย และการกอสรางที่อยูอาศัยลดลง ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่ลดลง เชน เหล็กแผนรีด
รอนชนิดมวน เหล็กแผนเคลือบดีบุก และ เหล็กแผนเคลือบโครเมี่ยม เนื่องจากผูผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่องนําเขาสินคาราคาถูก
จากตางประเทศ เชน จีน และญี่ปุน
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
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมยานยนต เหล็กเพลาขาว และเหล็กลวด ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่มีมูลคา
นําเขาลดลง เชน ทอเหล็กมีตะเข็บ เหล็กแผนเคลือบชนิดอื่น ๆ และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ชนิด EGแนวโนม
อุตสาหกรรมเหล็กในป 2563 คาดการณวา การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยอยูที่ประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง
โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตาง ๆ ของรัฐบาลตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เชน การสนับสนุนเงินคาผอนดาวนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน ซึ่งผล
ของมาตรการดังกลาว คาดวาจะชวยกระตุนอุปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจําหนายที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น สําหรับการบริโภค
เหล็กป 2563 คาดวาจะมีปริมาณ 18.8 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.77


อุตสาหกรรมไฟฟา

มีการผลิตและการสงออกที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย รอยละ 1.5 และ 2.0 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับปกอน จากปจจัยบวก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการกระตุนความตองการซื้อสินคาของภาครัฐในชวงปลายป 2562 ซึ่งคาดวา
รัฐบาลจะมีมาตรการอัดฉีดทําใหเศรษฐกิจฟนตัว รวมถึงผูประกอบการมีการปรับตัวในการหาตลาดใหมในการสงออก
เพิ่มขึ้น


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

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ม.ค. - ต.ค. อยูที่ระดับ 94.07
ในชวงเดือน ม.ค. - ต.ค. (10 เดือนแรก) ของป 2562 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีคา 94.07 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
2561 (91.24) และดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณลวงหนา 3 เดือน อยูที่ระดับ 103.13 ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2561
(103.36)
สําหรับแนวโนมในป 2563 คาดวา ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากป 2562 เนื่องจากการเบิก
จายเงินงบประมาณประจําป 2563 เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเศรษฐกิจในประเทศแข็งแรง และความตอเนื่องในการลงทุน
โครงการขนาดใหญของภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขยายตัว
อยางตอเนื่อง อาทิ รถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู เปนตน ทั้งนี้ยังตองเฝาระวังการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อันอาจจะ
ทําใหเกิดการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศดวยเชนกัน
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การคาตางประเทศ
"มูลคาการคาตางประเทศป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) หดตัวจากป 2561 (ม.ค.-ต.ค.) โดยมีมูลคาการสงออกและนําเขาหดตัวลง
สวนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน สงผลใหปริมาณการคาในตลาดโลกชะลอตัวลง โดยใน
ภาพรวมดุลการคาตางประเทศยังคงเกินดุล 7,887.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ"
สถานการณการคาตางประเทศในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) การคาตางประเทศของไทยมีมูลคาทั้งสิ้น 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 สินคาแรและเชื้อเพลิงมีมูลคาการสงออก 7,466.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หดตัวรอยละ 19.0 ขณะที่สินคาอุตสาหกรรมการเกษตรมีมูลคาการสงออก 15,542.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 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
เพิ่มขึ้น เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (มูลคาการสงออก 13,976.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 37.6) ผลิตภัณฑยาง
(มูลคาการสงออก 9,226.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (มูลคาการสงออก
4,711.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9)
ทั้งหมดเปนแนวโนมถึงรายไดของบริษัทฯ ในป 2563 ซึ่งยังคงผันแปรไปตามอุตสาหกรรมเหล็กเปนหลัก สวนกลุมลูกคา
นอกเครื อ ในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ คงต อ งหวั ง ว า จะได รั บ ผลกระทบจากภาวะต า งๆของเศรษฐกิ จ โลกที่ ก ล า วมาแล ว น อ ยที่ สุ ด
และคาดหวังจะเกิดโอกาสใหมๆ ขึ้นจากการสงเสริมหรือกระตุนโครงการของภาครัฐฯ ดังเชน โครงการรถไฟทางคูเสนทางภาคใต
ในปที่แลวเปนตน ซึ่งทําใหมีการนําเขาเหล็กรางรถไฟมาขนถายที่ทาเรือประจวบ นอกจากนี้ก็หวังวา ลูกคากลุมน้ํามันปาลม
กลุมสินแร กลุมสินคาการเกษตร และกลุมอื่นๆ จะไดมีการพัฒนา ปรับปรุงแกไขปญหาและมีการนําเขาหรือสงออกสินคาผานทา
ของเราเพิ่มขึ้นในป 2563 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 เคลื่อนยายไปยัง
โรงพักสินคา และ/ หรือเคลื่อนยายสินคาถึงประตูนอกทาเรือ (Wharf handling charges) และรายไดอื่นๆ เชน
คาธรรมเนียมรถบรรทุกผานทา (Trailer admission fee) คาชั่งน้ําหนักรถ และรายไดอื่นๆ มาจากรายไดจากคลังสินคา
(Cargo storage) รายไดจากคาเชาอุปกรณขนถายสินคา (Equipment service) เชน ปนจั่น รวมทั้งรายไดอื่นๆ
สําหรับรายไดรวมในป 2562 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 265.45 ลานบาท โดยเปนสวนที่มาจากการ
ดําเนินงานและการใหบริการจํานวน 261.08 ลานบาท และรายไดอื่นๆ จํานวน 4.37 ลานบาท

ประเภทรายได
หนวย : ลานบาท

ประเภทรายได

จํานวนเงิน

สัดสวนรายได

รายไดนาํ เขา / สงออกจากตัวแทนเรือ

157.17

60.20%

รายไดนาํ เขาจากผูน าํ เขา

91.17

34.92%

รายไดสง ออกจากผูส ง ออก

1.64

0.63%

รายไดอนื่ ๆ

11.10

4.25%

261.08

100.00%

ปริมาณสินคาที่ผานทาเรือประจวบ ในป 2562 พบวามีจํานวนรวมประมาณ 2.66 ลานตัน ลดลงจากป 2561
ที่มีปริมาณสินคาผานทาประมาณ 2.80 ลานตัน คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 5 โดยปริมาณสินคาที่ผานทาทั้งหมด
ประกอบดวย สินคานําเขาจํานวนประมาณ 2.08 ลานตัน สินคาสงออก 0.07 ลานตัน และสินคาขนสงภายในประเทศ
จํานวน 0.51 ลานตัน ถาพิจารณาจากรายได รายไดจากตัวแทนเรือเทากับรอยละ 60 และรายไดจากผูนําเขาและสงออก
เทากับรอยละ 36
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ประสิทธิภาพการขนถายสินคา
500
392.1

400
303.3

300

231.3
198.2

200

201.7

255.9

212.2
148.8

ม.ค.

179.7

163.9
123.0

182.0
158.9

100
0

241.6

163.8

148.7

39.6

276.8

348.2

251.8

49.5

ก.พ.

147.0
125.9

115.6

95.7
53.1

42.8

48.2

47.4

43.9

49.3

35.1

32.7

38.0

28.6

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

94.3

เรือสินค้าทัว่ ไป

เรือชายฝัง่

รวม

ประสิทธิภาพการขนถายสินคาโดย Shore Crane โดยมีปริมาณการใชงานลดลงจากปกอนคอนขางมาก
อันเนื่องมาจากความตองการใชงาน Shore Crane สําหรับเรือขน Slab มีปริมาณลดลง โดยเฉลี่ยการใชประโยชนอยูที่รอยละ 2

% G1

% Total

5%

2%

3%

1%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%

0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

2%

4%

3%

3%

6%

5%

6%

6%

8%

3%

10%

5%

9%

12%

0%

% G2

11%

14%

13%

Shore Crane (Gottwald) Utilization
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รายไดจากกิจกรรมนอกเครือป
อ 2562 - 2563
ดานสัดสวนของรายได
น
นอกเครื
อ อ ซึ่งเปนนเปาหมายที่บริิษัทฯ ตั้งเปาที่จะเพิ่มสัดสวนนดังกลาวนี้ในทุกป เพื่อเปน
การลดดการพึ่งพิงบริษัษัทแม และขยาายธุรกิจรองรับกการขนถายและะบริการอื่นๆ แต
แ สภาวะเศรษษฐกิจที่ยังไมฟนตั
น วในป 2562
บริษัทฯ มีรายไดจากกกิจการนอกเคครือลดลงจากทีที่คาดการณโดยยมีมูลคารวม 9.05 ลาานบาท ลดลง 3.5 ลานบาท
ในป 2562 คิดเปนอัตราลดลงร
ต
อยละ 27

รายไดนอกเครือ : เปรียบเทียบกั
ย บการปประมาณการร

เปา 6.4 MB.

ต
25633 แม อัต ราขอ งรายได จากกิจการนอกเครืรอจะลดลง สิ นนค าบางรายที่เคยใช บ ริ ก าร
อย างไรก็ตามในป
เกิดปรระสบปญหา เชน น้ํามันปาลม สินแร บริษทั ทฯ จึงประมาณ
ณการรายไดนอกกเครือปน้เี พียงแแค 6.4 ลานบาท

เป า หหมายและแแผนงานธุ รกิ จ ในป 25563
ในป 2563 บริษัท ทาเรือประจวบ
ป
จํากัด ไดพยายามเพิมประสิ
ม่
ทธิภาพในการใหบริกาาร โดยเฉพาะกักับลูกคาใหมๆ
เพื่อเปนการสรางฐานนลูกคา ฐานราายได ในอนาค ตอยางยั่งยืน สํสาหรับในปนบริ
้ีบ ษัทฯ ไดมีกาารกําหนดเปาหมายที
ห
่ทาทาย
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีการทําแผนยุทธศาตร
ท
10 ป ใหสอดคลองกกับแผนธุรกิจทั้งระยะสั้น ระะยะกลาง และระยะยาวของ
บริ ษัท ฯ โดยเฉพาะกการเพิ่มการใหหบริ การขนถ าย เพื่อสร างราายได จากกลุมลูลกคานอกเครื อสหวิริยาให เพิ่ มมากยิ่งขึ้น
อยางไรรก็ตามสามารถถสรุปแผนงานแและเปาหมายทีที่สําคัญของบริษัษทั ฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ มีเปาปริมาณสิสินคาผานทา 2.65 ลานตั
น น เพื่อมุงมันในการที
่น
่จะเปนนทาเรือมาตรฐฐานสากลตาม
Visionn : SMART PORT โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในนการที่จะเพิ่มการให
ก บริการสินค
น าหลากหลายยชนิด อยางครรบวงจร
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2. ในป 25663 บริษัทฯ มีเปาหมายในการรสรางกําไรสุทธิเปนมูลคา 67 ลานบาท เพิ่มขึ้ นจากป 2562 คิดเปนรอยละะ 18

3. บริษัทฯ มีเปาหมายสรางรายได
า
นอกเคครือสหวิริยาเปนมู
น ลคา 6.4 ลานบาท
า
ในป 25563 ลดลงประมมาณ รอยละ 28
2
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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 2562)

100 %

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

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

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

กรรมการทีม่ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการซึ่ง มีอํ า นาจลงลายมื อชื่ อ แทนบริษั ท ฯ คื อ นายกมล จัน ทิม า หรื อ นายวิ น วิ ริ ยประไพกิ จ หรื อ
นายวีระวิทย ดุละลัมพะ หรือนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย หรือนายจิร โชตินุชิต กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการอาจมอบหมายให ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ก ารอย า งใดอย า งหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการ ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของคณะกรรมการหรื อ มอบอํ า นาจให บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดังนี้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
2. นายวีระวิทย ดุละลัมพะ
3. นายจิร โชตินุชิต
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. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
2. นายสุรินทร สายสิน
3. นายชวินทร ทิพยสิทธิ์
4. นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย
5. นายชนยุธ นิลพานิช

กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
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ทิศทาางขององคกรและความ
ก
มรับผิดชอบตตอสังคม
บริษทั ทาเรือประะจวบ จํากัด
“บริษัท” ยึดมั่นในกรออบแนวทางการรดําเนินธุรกิจภายใต
ภ หลักการรกํากับดูแลกิจจการที่ดี แลละตระหนักถึง
ความสสําคัญของการดําเนินธุรกิจดวยความรั
ว
บผิดดชอบตอสังคม และสิ่งแวดดลอม เพื่อการเเติบโตอยางมันคงและยั
่น
่งยืน
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมี
อ
ตอผูมสี วนไดสวนเสียยทุกฝาย และเเพื่อสงเสริมใหการปฏิ
ก
บัติงานขของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยมีหลักการกําหนดไว
ห เพื่อเปนแนวปฏิ
น
บัติรวมมกัน
หนึ่งในคานิยมองคกรที่ฝงลึ
ง กอยูในตัวพนนักงานพีพีซี คือ ความรับผิดชอบตอสังคมม ชุมชน และะพื้นที่โดยรอบ
“พีพีซี ” ยึดมั่นเสมอใในการยกระดับคุ
บ ณภาพสังคคม การพัฒนาอย
ฒ
างเต็มศักยภาพและยัยั่งยืน โดยบริษัษัทฯ ไดมุงมั่น
ดําเนินนการอย างเปนระบบ
น
ตามวิถีถีธุรกิจที่ดําเนินนไปอยางมีจรรยาบรรณ
ร
คววามรั บผิด ชอบบต อสังคม ยุติธรรม
ธ โปรงใส
พรอมพพัฒนาคุณภาพชีวิต
บริษัท ทาเรืรือประจวบ จํากั
า ด หรือ (พีพีซซีี ) ใหความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมมมาตลอด โดยใใชแนวคิดที่วา
“GRO
OWING ONE MORE
M
STEP” เขาสูเปนปที่ 110 ของกิจกรรมมเพื่อสังคม (C
CSR) ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนหลักปรัชญา
นั่นคือ “สรางการมีสสวนรวมระหวางทาเรือกับชุมชชน และคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปปนนัยสําคัญ” นับเปนการดําเนิ
า นธุรกิจเพื่อ
สังคมเเสมอมา “พีพีพีซี” นําปรัชญานี้มาถายทอดเปปนวัฒนธรรมอองคกร หรือ Core Value ซึ่งเรื่องสําคัญที
ญ ่ตองมากอน
คือ การรับผิดชอบตอสั
อ งคม (Respoonsibility)

โครงการพีพีพีซี ซีเอสอาร : สรางสรรคเพื่ออแบงปนสูชุมชน
ช ริเริ่มและสานตอกิจกรรมออันเปนประโยชชนตอสังคมใน
ดานตาางๆ “พีพีซี” ถือกําเนิดโครงกการและกิจกรรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะะผานการวางกลลยุทธ ที่ใหความสํ
ว าคัญและ
คํานึงถึงลูกคา สิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม ผูถือหุน พนักงาน และผู
แ มีสวนไดสสวนเสียทั้งหมดด สิ่งที่ขาดไมได
ไ คือ “พีพีซี”
ใหควาามสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที
จ
่ดี การดู แลพนักงานแลละสิทธิมนุษยชนน การดูแลสิ่งแแวดลอม และคความปลอดภัย
การปรระกอบธุ ร กิ จ ด ว ยความเป นธรรม รวมถึ ง การพั ฒ นาชุ มชน
ม และสิ่ ง แววดล อ มเพื่ อ กาารพั ฒ นาที่ ยั่ งยืืน ตลอดจน
ใหควาามสําคัญกับผูดอยโอกาสทางสัสังคม
การดําเนินกิ
น จกรรมดานสสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเปนอีกหนึ่งของททาเรือเอกชนทีที่เกื้อกูลใหควาามอนุเคราะห
รวมทั้งงสนับสนุนชวยเหลื
ย อชุมชนโดดยรอบในดานตตางๆ อาทิ ใหหการสนับสนุนหน
ห วยงานราชกการกองทัพเรือ นําเรือหลวง
และเรือตรวจการณตตางๆ เขาเทียบท
บ า สนับสนุนกกลุมประมงในพื้นที่ อนุเคราะะหจอดเรือหลบบคลื่นมรสุม รววมถึงเรืออื่นๆ
ที่ผานไไปมาแถวนี้ไดขออาศั
ข
ยนําเรือต
อ างๆ เขามาขขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนําออุปกรณตางๆ เขามาขนถาย
อาทิ ยกอวน ใชบริการน้
า ําจืด ฯลฯ ในบริ
ใ เวณทาเรือ
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กิจกรรรมเพือ่ ประโยชนนตอ สังคมและสิสิง่ แวดลอม
นอกเหนือจากความรั
จ
บผิดชอบตอสังคมมที่บริษัทฯ ไดดําเนินกาารหรืออยูในกรระบวนการทํางานของบริษัทฯ
ท แลว
ในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินโครงกการตางๆ ที่แส ดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสนับสนุนดานการศึกษาสําหรับ
เด็กแลละเยาวชนที่จะกลายเปนกําลังสํ
บสนุนการ
ง าคัญในการพพัฒนาประเทศศในอนาคต บริ
บ ษัทฯ ยังไดรววมเปนสวนหนึงในการสนั
่
ดําเนินนโครงการตางๆๆ ของกลุมเหล็ล็กสหวิริยาอีกหหลายโครงการ โดยมุงหวังที่จะใหการดําเนินนโครงการตางๆ
ๆ นั้น สรางปรระโยชน
สูงสุดกกลับคืนสูสังคม ชุมชน และสิงแวดล
่ง
อม รวมททั้งกอใหเกิดผลลประโยชนแกสังคมเปนวงกวาางและมีความยััง่ ยืน อาทิ
โครงการมออบอุปกรณการเรียี น อุปกรณกฬีฬาใหแกโรงเรียนในถิ
ย น่ ทุรกันดารร
ด วมกับกองททัพเรือภาคที่ 1
โครงการสรรางสนามเด็กเลนโดยใช
น
หลักกาารเรียนรูข องสมมองเปนฐาน : Brrain-Based Leaarning (BBL)
สําหรับการพัฒนาดานอืนๆ
่น บริษัทฯ ไดดดําเนินกิจกรรมมการอนุรักษ ปองกัน และสงเเสริมดานภูมิปญญา
ญ ขนบธรรมเนียม
ประเพพณี ความเชื่อ รวมทั้งศิลปะใในทองถิ่น ทั้งงนี้กิจกรรมดานต
น างๆ ขางตนจะช
น วยสราง รั กษาและสงเสสริมความสัมพันธ
น อันดี
ความเขาใจอันดี ควาามสามัคคี และการอยูรวมกันออยางเอื้ออารีย ซึ่งเปนทัศนคติติ น้ําใจและและะลักษณะนิสัยที่ดีของคนไทย

ทางบริษัทฯ ไดใหความสําคั
า ญกับกิจกรรรมชุมชนสัมพันธ
น เพื่อการอยูรวมกับชุมชนนโดยรอบอยางยั
ง ่งยืน พรอมใหหความ
ชวยเหลือชุมชนอยางเรงดวน นํารถดดับเพลิงเขาดับบไฟที่ไหมขางทางเพื่อปองกันการลุ
ก กลามของงไฟไมใหเปนวงงกวาง
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ตลอดป 25562 ทางบริษัทฯ โดยไดสงเสริรม สนับสนุน จััดกิจกรรม CSRR. ใหกับชุมชนน ทองถิ่น และผูผูมีสวนไดสวน
เสียอื่นนๆ ที่เกี่ยวของผผานโครงการตางๆ อาทิ จัดกิ จกรรมงานวันเด็
น กแหงชาติ , จัดกิจกรรมรววมกับทัพเรือภาาคที่ 1 ในการ
มอบอุปปกรณการเรียน กีฬา ในโครงการสวนพระอ งค อําเภออมกกอย จังหวัดเชียงใหม
ย
, กิจกรรรมแหเทียนพรรรษาประจําป ,
และกิจจกรรมเปดโลกเรียนรู รวมแรง แปรงสี ป 6 พรอมมอบอุอุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาาใหกับโรงเรียนมั
น ธยมนพคุณ
ตําบลกกําเนิดนพคุณ อํอาเภอบางสะพพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ทาเรือประจวบอาสา
อ
า....
แบบงปนความสุข
และรอยยิม้
“มอบรัก”
ใหนอ ง
บนดอยสู
บ
งป 7

‘ทาเรือประจจวบ’ จัดกิจกรรรมเปดโลกเรียนนรู รวมแรง แปรรงสี ป 6
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นอกจากนี้ ตลอดป 25622 ที่ผานมา บริริษัทฯ ไดเปดโอกาสและต
โ
อนรั
น บหนวยงานภภาคตางๆ จํานวน
น 377 คน เขามา
เยี่ยมชชมทาเรือประจวบ ซึ่งประกอบบดวย ภาครัฐ หหนวยงานราชกการ หนวยงานนรัฐวิสาหกิจ ภาาคเอกชน ลูกคคา และบริษัทในเครื
ใ อ
ธุรกิจเออกชน ภาคการรศึกษา คณะครรู นักเรียน ประะชาชนในพื้นทีและนอกพื
่
้นที่ บริษัทในเครือสสหวิริยา เขามาาเยี่ยมชม ศึกษาดู
ษ การ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให
ใ เขาใจในกระบวนการทํางานนของบริษัทฯ รวมทั
ร ้งเปนอีกหนึ่งชองทางในสืสื่อสารของบริษัษทั ฯ ไดดียิ่งขึ้น

ในเดื อ นธั นวาคม
น
2562 ที่ ผ า นมา “ท าาเรื อ ประจวบ”” ร ว มกั บ กองเรื อ บรรทุ ก เฮลิลิ ค อปเตอร แลละกองเรื อ ฟริ เ กตที่ 1
กองทัพพเรือ เปด "เรือหลวงจั
อ
กรีนฤเบศร” ใหข้ึนชมม ณ ทาเทียบเรือื A โดยจัดอํ
ด านวยความสสะดวกใหพี่นองประชาชนทุกสารทิศ
ไดเที่ยวชมอยางเต็มที่ พรอมชมการรสาธิตทางทหาาร และชมอาวุธยุทโธปกรณตางๆ
 บนเรือหลลวง จํานวนกวา 35,000 คน จากทั่ว
ประเทศ
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สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR
“ทาเรือประจวบ” มีเจตนารมณในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมใหยั่งยืนเพื่อสรางความเชื่อมั่น การยอมรับและ
ความไววางใจจากชุมชนและสังคม ตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคมบนพื้นฐานแนวคิดการเติบโตรวมกัน
ระหวางทาเรือน้ําลึก สิ่งแวดลอมและชุมชนโดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบทาเทียบเรือใหมีสุขภาวะที่ดี
อยางรอบดานเสริมสรางศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2562
ลําดับ

โครงการ

หนวยงานสนับสนุน

งบประมาณที่ใช

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

14,500.00

1

สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ
ป 2562

5

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 เขาเยี่ยมชม

35,000

นักเรียน / ประชาชนทุก
ภาคสวน

46,950.00

รวม

35,212

พนักงาน 117 คน
เสียสละเวลาทํางาน

28

กลุม
ผูเขารวม

ครู , นักเรียน-นักศึกษา , ชาวบาน , ประชาชน

> 936
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ชั่วโมง

207,954.21

35,125 คน

“ทาเรือประะจวบ” เชื่อวาความยั่งยืนของบบริษัท ทาเรือประจวบ
ป
จํากัด หรือ “พีพีซี” หหนึ่งในกลุมธุรกิจเหล็ก SSI จะคงอยู
ไดตราาบเทาที่ชุมชนแและสังคมมีความเขมแข็งและพึพึ่งพาตนเองได ดังนั้น ความรัับผิดชอบตอสังั คม หรือ CSRR จึงเปนหนึ่งในนกรอบ
กลยุทธธของบริษัทฯ โดยให
โ
พนักงานนมีสวนรวมในกิกิจกรรมและโคครงการเพื่อสังคมต
ค างๆ เพื่อกกระตุนสํานึกคววามรับผิดชอบแและบม
เพาะจิตอาสาที่มีตอสังคม ตลอดจนนสื่อสารนโยบายยการดําเนินงานนเพื่อสังคมของงบริษัทฯ ใหผูมมีี สวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับรูและมี
สวนรววมในการดําเนินงานตามแนวท
น
ทางเพื่อสังคมเดีดียวกันอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง
ในป 2562 ที่ผานมานั้น บริษิ ัท ทาเรือปรระจวบ จํากัด ไดดําเนินกิจกรรรมผานโครงกาารเพื่อสังคมตางๆ
ง รวมถึงการบริจาค
ตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูของชุมชนโดยรอบบพื้นที่เปนจํานวนเงินกวา 43,000.00 บาท เพื่อตอบสนองงตอวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจขของบริษัทฯ และความตองการรของชุมชนและะสังคม

ชองททางการสือ่ สาร
“ทาเรือประะจวบ” พัฒนาาชองทางในกาารสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในและะภายนอกองคกร ทั้งชองทางทั่วไป
ที่ผูมีสววนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถถเขาถึงได และชชองทางเฉพาะะสําหรับผูมีสวนได
น สวนเสียภายยในองคกร ดังนีน้
1) ชองทางททัว่ ไปสําหรับผูมีม สี ว นไดสว นเสียยทุกกลุม
บริกิ ารขาวสารบบนเว็บไซต ทาเรืรือประจวบ www.ppc.co.t
w
th ตลอด 24 ชั่ วโมง
ศูนยบริการที่เดียวเบ็
ย ดเสร็จ (O
One Stop Servvice Center)
สื่อประชาสัมพันธ
น ตางๆ ไดแก โทรศัพท อีเมลล โทรสาร หนังสือื พิมพ
ชองทางสื่อสารอออนไลน ไดแก Facebook Tw
witter Instagrram
2) ชองทางเฉพาะสําหรับผูม สี ว นไดสว นเสีสียภายในองคกร
ก
สื่อประชาสัมพันธ
น ตางๆ ไดแก อีเมล โทรศัพท โทรสาร เอกสสารขาวประชาสัสัมพันธ บอรดประชาสั
ป
มพันธ
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รายงานทางการเงิน
บริษทั ทาเรือประจวบ จํากัด
หนวย : ลานบาท

งบกําไร (ขาดทุน)

ป 2562

%

ป 2561

%

เพิ่ม (ลด)

% เพิม่ (ลด)

265.45
261.08

100.00
98.35

283.12
280.05

100.00
98.92

(17.67)
(18.97)

(6.24)
(6.77)

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

กําไรขัน้ ตน

137.43

51.77

156.99

55.45

(19.56)

(12.46)

51.45

19.38

52.75

18.63

(1.30)

(2.46)

0.11

0.00

0.00

รายไดรวม
รายไดจากคาบริการ
รายไดอนื่ ๆ

- คชจ. ในการขายและ
บริหาร
- ตนทุนทีเ่ กิดจากปริมาณ
การใหบริการต่าํ กวาปกติ

11.82

8.54

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

0.31

0.12

0.31

(16.49)

(6.21)

(21.20)

57.36

21.61

74.19

4.71
26.20

(16.83)

(22.68)

ผลการดําเนินงานประจําป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 รายไดรวมลดลง 18 ลานบาท หรือคิดเปนลดลง
รอยละ 6 โดยรายไดหลักมาจาก คาบริการขนถายสินคาเทากับ 261 ลานบาท ลดลงจากปกอน 19 ลานบาท หรือคิดเปน
ลดลงรอยละ 7 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยูในชวงชะลอตัวการขนถายสินคาจึงมีปริมาณไมมากนัก
ตนทุนค าบริการในป 2562 เทากับ 128 ลานบาท เพิ่ม ขึ้นจากปกอน 2 ลานบาท คิดเปนเพิ่ม ขึ้นรอยละ 2
เมื่อเทียบกับรายไดรวมในปเดียวกันมีสัดสวนเปนรอยละ 48 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2561 ที่สัดสวนรอยละ 45 จากการ
เพิ่มขึ้นของการใหบริการ และมีตนทุนที่เกิดจากปริมาณการใหบริการต่ํากวาปกติ 12 ลานบาท สงผลใหกําไรขั้นตนในป
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

30

รายงานประจําป 2562

ฐานะการเงิน
งบดุล

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม (ลด)

% เพิม่ (ลด)

สินทรัพยรวม

1,255.69

1,286.35

(30.66)

(2.38)

หนีส้ นิ รวม

61.58

58.85

2.73

4.64

สวนของผูถ อื หุน

1,194.11

1,227.50

(33.39)

(2.72)

1) สินทรัพย
สิ น ทรั พ ย ร วมของบริ ษั ท ในป 2562 เท า กั บ 1,256 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 31 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 2
การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเนื่องมากจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและลูกหนี้
2) หนี้สิน
หนี้สิน ในป 2562 เทากับ 62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 จํานวน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ซึ่งสวนใหญเจาหนี้
การคา และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
3) สวนของผูถือหุน
สวนผูถือหุนเทากับ 1,194 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท จาก 1,228 ลานบาท ในป 2561 เกิดจากกําไรสะสมลดลงจาก
การปนผลในป 2562
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในป 2562 ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 6 อันสืบเนื่องเหตุปจจัยตางๆ หลาย
ปจจัยดวยกัน สวนที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทมากที่สุดคือ รายไดจากคาบริการทาจากลูกคาหลักของบริษัทฯ คือ SSI
ซึ่งมีการขายที่ลดลง อีกทั้งกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ รายอื่นๆ ก็มีแนวโนมที่ลดลงเชนกัน
ในสวนของสินคานอกเครือนั้น ยังมีปริมาณที่นอย โดยมีการรักษาฐานของกลุมลูกคาเดิม เชน กลุมน้ํามันปาลม และ
สินแร สวนการเพิ่มประเภทของการบริการ เชนการเพิ่มบริการขนถายตูคอนเทรนเนอร การเชื่อมโยงการขนสงกับกลุมเรือลําเลียง
ยังอยูในขั้นตอนพัฒนาใหเกิดเปนธุรกิจในอนาคต
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