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สารจากกรรมการผู้จัดการ
Message from Managing Director

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายความสามารถในการดาเนินธุรกิจของประเทศ
ไทย ภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหา
ทาให้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องปรับตัวลดการผลิต จากการส่งออก
สินค้าที่ลดลง ส่งผลถึงการลดการนาเข้าวัตถุดิบต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease
2019) ที่ยังมีการระบาดระลอก 2 ต่อเนื่องจากปี 2562 ทาให้เศรษฐกิจไทย
โดยรวมชะลอลงกว่าที่คาดการณ์ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 (ข้อมูลสภาพัฒน์ฯ)
ถึงแม้ว่าภาครัฐได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากมาตรการต่างๆ
ทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย การสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้ง
การเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยภาวะ
เศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 157
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 41 มีผลขาดทุนสุทธิ จานวนทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
สาหรับปี 2564 ประเทศยักษ์ใหญ่ อย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรปและจีน ต่างใช้นโยบายการคลังเพื่อเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาค รวมถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะยอมรับและนามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น
การผ่อนคลายการเดินทาง ทาให้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นตามลาดับ บริษัทฯ จึงได้เตรียมจัดเตรียม
แผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
สร้างรายได้จากหลายกิจกรรม โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การพัฒนาในด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจใหม่
รวมทั้งแผนในการขยายขอบเขตการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ปี 2564 บริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ใหม่ : ผู้นาธุรกิจท่าเรือแห่งอนาคตให้บริการอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ : สรรสร้าง
การให้บริการ (ท่าเรือ) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางทะเลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมวางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาท่าเรือ
ทันสมัย พร้อมรองรับกิจกรรมใหม่ รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องทางทะเล ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี โซลูชั่นที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อการขยายฐานธุรกิจท่าเรือในอนาคต
โอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ท่ า เรื อ ประจวบ จ ากั ด ผมขอขอบคุ ณ ลู ก ค้ า
ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา สาหรับความทุ่มเท ความ
อุตสาหะและเป็นกาลังสาคัญในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า และเสริมสร้างรากฐานให้
เข้มแข็งเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

“

ผูน้ าธุรกิจท่าเรือแห่งอนาคต
ให้บริการอย่างยัง่ ยืน

”

“

สรรสร้างการให้บริการ (ท่าเรือ) และอุตสาหกรรม
ต่อเนือ่ งทางทะเลด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี

”

“

Service ให้บริการ (ครบวงจร)
Support สนับสนุน (ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งทางทะเล)
Develop พัฒนา (โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เตรียมพร้อมรองรับ)

”

แผนผังองค์กร

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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คณะกรรมการบริษทั ท่าเรือประจวบ จากัด

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

นายกมล จันทิมา

นายวิน วิรยิ ประไพกิจ

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร

นายจิร โชตินชุ ติ

นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นายสุรเดช มุขยางกูร

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

กรรมการบริษทั

กรรมการบริษทั

นางสาวประภา วรรุตม์
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินชุ ติ ตระกูล
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

ทีม่ า : รายงาน แบบ บอจ.5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผูล้ งทุน

เปอร์เซ็นต์ (%)

บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

51.00 %

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จากัด

48.99 %

อื่นๆ

0.01 %

รวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

100 %

โครงสร้างการจัดการและการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั
1. นายสมชาย
2. นายกมล
3. นายวิน
4. นายจิร
5. นายณรงค์ฤทธิ์
6. นายสมศักดิ์
7. นายสุรเดช
8. นายอนุวัต
9. นางสาวประภา

สกุลสุรรัตน์
จันทิมา
วิริยประไพกิจ
โชตินุชิต
โชตินุชิตตระกูล
ศิวะไพบูลย์
มุขยางกูร
ชัยกิตติวนิช
วรรุตม์

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา

กรรมการทีม่ อี านาจลงนามแทนบริษทั
กรรมการซึ่ ง มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ แทนบริ ษั ท ฯ คื อ นายกมล จั น ทิ ม า หรื อ นายวิ น วิ ริ ย ประไพกิ จ หรื อ
นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล หรือนายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ หรือนายจิร โชตินุชิต กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
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อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการหรือมอบอานาจให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และ
ภายในระยะเวลาที่กรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวิน วิรยิ ประไพกิจ
2. นายจิร โชตินุชติ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
4. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุ ทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจาปี
(งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน Capital Expenditure (CapEx) แผนการขยายงาน แผนการดาเนินการใน
ธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดาเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์
ผลการดาเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
3. อานาจต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตาม และ/หรือ จากัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้อานาจ
ดาเนินการ (Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดาเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
คณะผูบ้ ริหาร
1. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์
2. นายชนยุธ
นิลพานิช
3. นายชวินทร์ ทิพย์สทิ ธิ์
4. นายรัฐศาสตร์ กันวี
5. นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์
6. นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์

กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบตั ิการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ
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ข้อมูลทัว่ ไปบริษทั

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด หรือมีชื่อย่อว่า “PPC” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 ด้วยทุ นจดทะเบียน 400
ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ
1. เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา
2. เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่มีต่อท่าเทียบเรือน้าลึก
PPC ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2538 โดยสินค้าที่ให้บริการบรรทุกขนถ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับ
เหล็กของเครือสหวิริยา รวมถึงให้บริการกับลูกค้าอื่นๆ ในการบรรทุกขนถ่ ายสินค้าต่างๆ อีกด้วย เช่น น้ามันปาล์ม , แร่ ,
ตู้คอนเทนเนอร์ , สินค้าเกษตร และอื่นๆ
PPC ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมให้ประกอบกิจการท่าเรือพาณิชย์ นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ให้บริการท่าเทียบเรือสาหรับเรือเดินทะเล รวมถึงโรงพักสินค้าประเภทต่างๆ
สาหรับการรับฝากเก็บสินค้าอีกด้วย
PPC เป็นท่าเรือน้าลึก ให้บริการท่าเทียบเรือสาหรับเรือเดินทะเลพาณิชย์และเรือบรรทุกสินค้าทั่ วไป โดยมีบริการ
รับฝากเก็บสินค้า ท่าเรือประจวบถูกออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของท้องทะเล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่ห่ างจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยาในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ท่าเรือและที่ดิน
ติดกับท่าเรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ไร่ อีกทั้งยังมีเขื่อนกันคลื่น (Break Water) มีลักษณะคล้ายบูมเมอแรง วางตัวขนานกับ
ตั ว ท่ า เรื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากวั ส ดุ ค อนกรี ต หล่ อ ส าเร็ จ รู ป เป็ น ระยะทางทั้ ง สิ้ น 1,400 เมตร โดยมี สั น เขื่ อ นสู ง 6.5 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลาง ทาหน้าที่รับแรงปะทะของคลื่นและลม เพื่อให้เรือสามารถจอดและทางานได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้แม้ในช่วงฤดูมรสุม ทาให้มีมาตรฐานการให้บริการและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล สามารถ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งจากกลุ่มอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันบริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ได้มีการขยายและพัฒนารูปแบบของการบริการ รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวก
ประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศ
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วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด / เหตุการณ์ สาคัญ

4 มิถุนายน 2535

ดาเนินการก่อสร้างท่าเรือ เฟสที่ 1 ขนาดหน้าท่ายาวรวม 695 เมตร

18 กุมภาพันธ์ 2537

เปิดดาเนินการ พร้อมให้บริการเรือลาแรก ชื่อ M.V. SUNKO HEART

24 กุมภาพันธ์ 2537

ทาพิธีเปิดท่าเรือ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย

2 กรกฎาคม 2546

เริ่มก่อสร้างท่าเรือ เฟสที่ 2 ขนาดความยาวหน้าท่ารวม 892 เมตร

15 กันยายน 2549

เปิดดาเนินการท่าเรือ เฟสที่ 2

8 พฤศจิกายน 2549

ทาพิธีเปิดท่าเรือ โดย ฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ

14 ธันวาคม 2554

เซ็นต์สัญญาซื้อ-ขายเครน Gottwald

15 มีนาคม 2555

M.V. BBC TAXAS เรือบรรทุกเครน Gottwald

30 พฤษภาคม 2555

ทาพิธีเปิดการใช้งาน Gottwald Crane

16 มิถุนายน 2555

M.V. BLUE FIN เรือบรรทุก SLAB ลาแรกจาก SSI UK ซึ่งใช้ Gottwald Crane ยกสินค้า

30 มิถุนายน 2555

M.V. SHI DAI 20 เรือทีม่ ีความยาวที่สุด 254 LOA. เข้าเทียบท่า

15 กรกฎาคม 2557

ซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1) ในรหัสฝึก NAPPEX 2014”
ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ขนถ่ายสินค้าประเภทรางรถไฟ (STEEL RAILS)

17 มิถุนายน 2562

ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001:2018

4 กันยายน 2562

ซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือและเรือ (ศรชล.เขต 1) ในรหัสฝึก NAPPEX 2019”
ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานราชการต่างๆ

26 ธันวาคม 2562

เรือหลวงจักรีนฤเบศรเข้าเทียบท่า HTMS Chakri Naruebet : CVH-911
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ทีต่ งั้
สานักงานกรุงเทพ
สานักงานบางสะพาน
(ท่าเรือ)

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 6300323 - 32 โทรสาร (02) 2367057
เลขที่ 62 อาคารท่าเรือประจวบ ชั้น 2 หมู่ 3 ตาบลแม่ราพึง อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ (032) 693102 - 17 โทรศัพท์ (สายตรง) (032) 693125
โทรสาร (032) 693123 http://www.ppc.co.th

การบริหารท่าเรือ
บริษัทฯ ได้นาระบบมาตรฐานสากลมาดาเนินการบริหารท่าเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐานสากล และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการดาเนินงานสากลระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่ นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐาน “ประมวลข้อบังคับว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)” อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจสิง่ แวดล้อม พร้อมคุณภาพการบริการ ตามมาตรฐานสากล” ซึ่งประกอบด้วย



ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code)
โดยกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี หนังสือรับรองเลขที่ 17/2558
ระบบบริหารงาน Certificate of Approval No. BGK10190015
- ระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ISO9001
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO45001

นโยบายคุณภาพ
“ เป็นท่าเรือพาณิชย์ ทีม่ มี าตรฐานการให้บริการทีด่ ี และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้า ”
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อุปกรณ์อานวยความสะดวกในเขตท่าเรือ

 เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า 3 ลา
 Gantry Crane ขนาด 20 ตัน 2 ตัว / ขนาด 30 ตัน 2 ตัว
 Port Station 67 (Call Sign: HSC320)
 นาร่องเอกชนและเครื่องหมายช่วยในการเดินเรือตามมาตรฐานสากล
 Mobile Harbor Crane 100 ตัน 2 ตัว
 Weigh Bridge 100 tons

สินค้าผ่านท่าเรือประจวบ

 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
 สินค้าอื่นๆ เช่น ตู้คอนเทนเนอร์, น้ามันปาล์ม, เครื่องจักร, แร่, รางรถไฟ และ Wood Chip

สิ่งอานวยความสะดวก
ภายในเขตท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ได้จัดพื้นที่และสถานที่เก็บสินค้าหลายรูปแบบ คลังสินค้าทัณฑ์บน
(Bonded Warehouse) โรงพักสินค้าภายในเขตทาเนียบท่าเรือ (Transit Shed) พื้นที่กลางแจ้งสาหรับสินค้าทั่วไป (Open
Storage Yard) รวมทั้งพื้นที่อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เป็นเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศ (การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า) และเพื่อกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยของที่นาเข้ าฝากเก็บในเขตดั งกล่าว จะได้ รับสิทธิ ประโยชน์ย กเว้ นอากรนาน 2 ปี และสามารถทยอย
สินค้าออกโดยชาระอากรตามจานวนสินค้าที่นาออก โดยมีพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตร
โรงพักสินค้าภายในเขตทาเนียบท่าเรือ ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถดาเนินพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าได้ที่ท่าเรือ
และสามารถคงสินค้าที่นาเข้ารอพักไว้เพื่อการตรวจปล่อยในเขตทาเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน โดยมีพื้ นที่กลางแจ้ง
สาหรับวางพักสินค้าดังกล่าวประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพักสินค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ
พื้นที่กลางแจ้งสาหรับฝากเก็บสินค้าทั่วไป อยู่นอกเขตทาเนียบท่าเรือรวม 70 ไร่ จาแนกเป็นพื้นที่สาหรับสินค้าทั่วไป
จ านวน 47 ไร่ และสิ น ค้ า เทกองอี ก 23 ไร่ นอกจากนี้ ยั ง มี ล านจั ด เรี ย งตู้ ค อนเทนเนอร์ ขนาดความจุ 300 TEUs
ไว้บริการ
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พื้นที่เอนกประสงค์ บริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ หรือ ประมาณ 640,000 ตารางเมตร ไว้บริการ ดังนี้
 ระบบการสื่อสารและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ ทุน่ นาร่อง (Sea Buoy)
 สถานีท่าเรือประจวบ ช่อง 67 (Call Sign : HSC320) หรือ VHF 156.37
 เรือลากจูงขนาด 3,100 แรงม้า ให้บริการจานวน 3 ลาและเรือรับเชือก / Bollard Pull 45 Tons
 ระบบการสื่อสารที่ได้มาตรฐานสากล ใช้ช่องสัญญาณที่ 16 หรือ VHF 156.80
 มีการจัดเตรียมกรรมกรแรงงานสาหรับทุกๆ กิจกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง
 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
 เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
 ตรวจคนเข้าเมือง และกองควบคุมโรคติดต่อ
 บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ผู้ใช้บริการสามารถดาเนินการได้แบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอน
ทั้งในเรื่อง ของการเทียบท่า การขนถ่าย การขนย้าย การนาฝาก การดาเนินพิ ธีการศุลกากร ณ จุดให้บริการ
ที่ท่าเรือเพียงแห่งเดียว

ขีดความสามารถของท่าเรือ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการแล้วดังนี้
 ท่าเทียบเรือ A 1 - A 2
 ท่าเทียบเรือ B 1 - B 2
 ท่าเทียบเรือ C1 - C 5
 ท่าเทียบเรือ Barge D 1 - D 4

เตรียมความพร้อมสาหรับภาวะฉุกเฉิน

 ทุ่นกักน้ามัน (Oil Containment Boom) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกาจัดน้ามันหากเกิดการรั่วไหลของน้ามัน
ในปริมาณมาก มีความยาวถึง 1,000 เมตร ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ตลอดเวลา มีระยะลอยเหนือน้า
(Free board) 30 ซ.ม. และระยะกั้นใต้น้า (Skirt) 70 ซ.ม. ตลอดจนฝึกอบรมการซ้อม ทุ่นกักน้ามันให้แก่พนักงาน เพื่อให้
มีความพร้อมอยู่เสมอ
 รถดับเพลิง , เรือดับเพลิง (Fire Boat , Extinguisher) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในท้องถิ่นอาเภอบางสะพาน และภายในบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือสหวิริยา
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การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
วัน / เดือน / ปี

รายละเอียด

17 กุมภาพันธ์ 2537

- ได้รับอนุมตั ิส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 1 และเรือลากจูง 2 ลา [TUG1-2]

31 กรกฎาคม 2545

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเรือลากจูง 2 ลา [TUG3-4]

10 มิถุนายน 2547

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนท่าเรือ เฟสที่ 2

29 ตุลาคม 2547

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเรือลากจูง 1 ลา [TUG5]

14 กุมภาพันธ์ 2555
6 มีนาคม 2555

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการปรับปรุงท่าเทียบและขยายบริการเพื่อรองรับ
เรือขนาดใหญ่
- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน Gottwald Crane 2 ตัว

29 ธันวาคม 2559

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเรือกลดันลากจูง

10 ตุลาคม 2561

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน Conveyor

10 ตุลาคม 2561

- ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน Crane & Reach Stacker
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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2563

2562

2561

154.14
7.42
166.78
79.67
(5.22)

261.08
4.37
203.13
142.73
62.33

280.06
3.07
208.94
171.86
74.19

1,213.47
69.60
1,143.86

1,256.64
57.55
1,199.08

1,286.35
58.85
1,227.51

9.47
0.06
(0.00)
(0.00)
(0.13)

9.55
0.05
0.05
0.05
1.56

4.96
0.04
0.06
0.06
0.26

งบกาไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน (EBITDA)
กาไรสาหรับปี
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)1
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (เท่า)2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น (%)3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)4
อัตรากาไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
1
2
3
4

อัตราส่วนสภาพคล่อง = ทรัพย์สินหมุนเวียนหารหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = กาไรสุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กาไรสุทธิหารสินทรัพย์รวม
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รายงานทางการเงิน
บริษทั ท่าเรือประจวบ จากัด
งบกาไร (ขาดทุน)

ปี 2563

%

ปี 2562

%

เพิม่ (ลด)

% เพิม่ (ลด)

157.03
154.14

100.00
98.16

265.11
261.08

100.00
98.48

( 108.08 )
( 106.94 )

( 40.77 )
( 40.96 )

2.89

1.84

4.03

1.52

( 1.14 )

28.29

ต้นทุนค่าบริการ

112.06

71.36

126.54

47.73

( 14.48 )

( 11.44 )

กาไรขัน้ ต้น

44.97

28.64

138.57

52.27

( 93.60 )

( 67.55 )

34.44

21.93

51.45

19.41

( 17.01 )

( 33.06 )

18.98

12.09

11.82

4.46

0.53

0.20

รายได้รวม
รายได้จากค่าบริการ
รายได้อนื่ ๆ

- คชจ. ในการขายและ
บริหาร
- ต้นทุนทีเ่ กิดจากปริมาณ
การให้บริการต่ากว่าปกติ
- ผลกระทบจากอุทกภัย
- รายได้ทางการเงิน

4.53

2.88

0.33

0.12

4.20

- ต้นทุนทางการเงิน

1.80

1.15

0.31

0.12

1.49

480.65

- ภาษีนติ บิ คุ คล

0.50

0.32

(12.46)

(4.70)

12.96

( 104.03 )

( 5.22 )

( 3.32 )

62.33

23.51

( 67.55 )

( 108.37 )

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 รายได้รวมลดลง 108 ล้านบาท หรือคิดเป็น ลดลง
ร้อยละ 41 โดยรายได้หลักมาจาก ค่าบริการขนถ่ายสินค้าเท่ากับ 154 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 41 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงชะลอตัวการขนถ่ายสินค้าจึงมีปริมาณไม่มากนัก ประกอบกับเกิดการ
ระบาดของไวรัสโควิด19 ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2563 เกิดการชะงักงัน โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอย
ต้ น ทุ น ค่ า บริ ก ารในปี 2563 เท่ า กั บ 112 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 14 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ลดลงร้ อ ยละ 11
เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีเดียวกันมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 71 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่สัดส่วนร้อยละ 48 จากการเพิ่มขึ้น
ของการให้บริการ และมีต้นทุนที่เกิดจากปริมาณการให้บริการต่ากว่าปกติ 18 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรขั้นต้นในปี 2563 เท่ากับ
45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ รายได้ ร วมมี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ22 ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี 2562 ที่ ร้ อ ยละ19 ส่ ว นต้ น ทุ น ทางการเงิ น เท่ า กั บ 1.8 ล้ า นบาท
ส่วนภาษีเงินเป็นรายได้ทางเครดิตเท่ากับ 0.5 ล้านบาท
ทาให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 5.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 68 ล้านบาท
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ฐานะทางการเงิน
งบดุล

ปี 2563

ปี 2562

เพิม่ (ลด)

% เพิม่ (ลด)

สินทรัพย์รวม

1,213.47

1,256.64

( 43.17 )

( 3.44 )

หนีส้ นิ รวม

69.60

57.55

12.05

20.93

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

1,143.86

1,199.08

( 55.22 )

( 4.61 )

1) สินทรัพย์
สิน ทรั พ ย์ ร วมของบริ ษั ท ในปี 2563 เท่ า กั บ 1,213 ล้า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 43 ล้า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เนื่องมากจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้
2) หนี้สิน
หนี้สินในปี 2563 เท่ากับ 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จานวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่
เจ้าหนี้การค้า และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
3) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,145 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท จาก 1,199 ล้านบาท ในปี 2562 เกิดจากกาไรสะสมลดลง
จากผลขาดทุนในปี 2563 และการปันผล
สรุปภาพรวมของผลประกอบการในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 40 อันสืบเนื่องเหตุปัจจัยต่างๆ หลาย
ปัจจัยด้วยกัน ส่วนที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทมากที่สุดคือ รายได้จากค่าบริการท่าจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ SSI
ซึ่งมีการขายที่ลดลง อีกทั้งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ รายอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน จากภาวะเศรษฐกิจและโควิด 19
ในส่วนของสินค้านอกเครือนั้น ยังมีปริมาณที่น้อย โดยมีการรักษาฐานของกลุ่มลูกค้าเดิม เช่น กลุ่มน้ามันปาล์ม และ
สินแร่ ส่วนการเพิ่มประเภทของการบริการ เช่นการเพิ่มบริการขนถ่า ยตู้คอนเทนเนอร์ การเชื่อมโยงการขนส่งกับกลุ่มเรือ
ลาเลียง ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจในอนาคต
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ผลการดาเนิ น งาน
โครงสร้างรายได้ โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย
1. รายได้ที่มาจากเจ้าของเรือและเอเย่นต์เรือ ประกอบด้วย ค่าบริการใช้ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth hire)
ค่าบริการเรือลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสาหรับสินค้า (General cargo wharfage) ค่านาร่อง (Berth Master/
Pilotage) รวมทั้งรายได้อื่นๆ เช่น ค่าทาความสะอาดท่า
2. รายได้ที่ได้จากผู้ส่งออกและผู้นาเข้าสินค้า ประกอบด้วย รายได้ค่าขนส่งสินค้าขึ้นลงเรือ เคลื่อนย้ายไปยังโรงพัก
สินค้า และ/ หรือเคลื่อนย้ายสินค้าถึงประตูนอกท่าเรือ (Wharf handling charges) และรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
รถบรรทุกผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชั่งน้าหนักรถ และรายได้อื่นๆ มาจากรายได้จากคลังสินค้า (Cargo storage)
รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Equipment service) เช่น ปั้นจั่น รวมทั้งรายได้อื่นๆ
สาหรับรายได้รวมในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 157.03 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่มาจากการ
ดาเนินงานและการให้บริการจานวน 154.14 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จานวน 2.89 ล้านบาท

ประเภทรายได้
ประเภทรายได้

จานวนเงิน (ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้

รายได้นาเข้า / ส่งออกจากตัวแทนเรือ

91.42

59.30%

รายได้นาเข้าจากผูน้ าเข้า

51.08

33.14%

รายได้สง่ ออกจากผูส้ ง่ ออก
รายได้อนื่ ๆ

2.07
9.57

1.34%
6.22%

154.14

100.00%

ปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเรือประจวบ ในปี 2563 พบว่ามีจานวนรวมประมาณ 1.62 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562
ที่ มี ป ริ ม าณสิน ค้ า ผ่ า นท่ า ประมาณ 2.66 ล้า นตั น คิ ด เป็ น อั ต ราลดลงร้ อ ยละ 39 โดยปริ ม าณสิน ค้ า ที่ ผ่ า นท่ า ทั้ ง หมด
ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ า น าเข้ า ประมาณ 1.16 ล้ า นตั น สิ น ค้ า ส่ ง ออก 0.08 ล้ า นตั น และสิ น ค้ า ขนส่ ง ภายในประเทศ
จานวน 0.38 ล้านตัน ถ้าพิจารณาจากรายได้ รายได้ จากตัวแทนเรือเท่ากับร้อยละ 59 และรายได้จากผู้ นาเข้าและส่งออก
เท่ากับร้อยละ 34

ประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้า
หน่วย: พันตัน
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รายได้จากกิจกรรมนอกเครือปี 2563
สัดส่วนรายได้ รายได้นอกเครือ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นในทุกปี เพื่อลดการพึ่งพิงบริษัทแม่ และขยาย
ธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริการอื่นๆ โดยปี 2563 ตั้งเป้าไว้ที่ 11 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ช่วงต้นปีสินค้านอกเครือที่นาเข้าและส่งออกได้รับผลกระทบ จึงมีการปรับเป้าจากเดิมที่ตั้ง
ไว้ เหลือเพียง 8.6 ล้านบาท
ในช่วงไตรมาสที่ 3 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่อนคลายลง ทาให้การส่งออกของน้ามันปาล์ม
และการนาเข้าของแร่สามารถดาเนินการได้ บริษัทฯ จึงมีรายได้จากกิจกรรมนอกเครือเพิ่มขึ้นมูลค่ารวม 14.01 ล้านบาท เพิ่ม
จากปีก่อน 4.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 55

รายได้นอกเครือ : เปรียบเทียบกับการประมาณการ
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แนวโน้มธุรกิจปี 2564

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
มุมมองจากนักวิเคราะห์ "เศรษฐกิจไทย" ปี 2564 ปีที่ยากจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในระดับ 4-5% การใช้นโยบายการ
คลังจะเป็นตัวนาในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายการเงินเป็นส่วนเสริม กับการต่อสูก้ บั โควิดทีจ่ ะฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกและ
ความเชื่อมั่นภาคเอกชน
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2563 จะไม่โต แต่ความเสี่ยงวิกฤติจะมากขึ้นตามดัชนี Inverted Yield Curve หรือ
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกลับทิศ ขณะที่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 การส่งออกจะไม่โต เงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่ 1% และ
จีดีพีโตที่ 2%
แต่จากการระบาดของโควิดที่นาไปสู่การปิดเมืองทาให้เศรษฐกิจโลกหดตัวในระดับ 4% ตกต่าที่สุดตั้งแต่ยุค the
great depression ในช่วง 80 ปีก่อน ขณะที่เศรษฐกิจไทยการส่งออกติดลบประมาณ 8% ต่าสุดตั้งแต่วิกฤติต้มยากุ้ง และเงิน
เฟ้อติดลบประมาณ 1% (แต่ดอกเบี้ยอยู่ที่ +0.5%)
ยิ่งไปกว่านั้น หลายประเทศกาลังเผชิญกับการติดเชื้อครั้งใหม่ (Second wave) ขณะที่ประเทศที่ยังไม่ติดก็ไม่กล้า
เปิดประเทศให้กับนักเดินทาง ส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวและบริการโดยรวม
จะเกิดอะไรขึ้นในปี 2564 เศรษฐกิจจะกลับมาโตเป็นปกติได้ไหม คาตอบของคาถามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการมาของ
วัคซีน ซึ่งจะได้กต็ อ่ เมือ่ วัคซีนได้รบั การคิดค้น พิสูจน์ ยอมรับ และแจกจ่ายให้กบั พลโลกทั้งหมด หรือมิฉะนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับ
ที่จะอยูก่ บั ไวรัสตลอดไป ในกรณีแรกนัน้ หลายฝ่ายคาดว่าวัคซีนอาจสาเร็จได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และได้รับการแจกจ่าย
ทั่วโลกภายในไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างเร็วทีส่ ดุ กระนัน้ ก็ตาม แม้ผคู้ นจะได้วคั ซีนแล้วแต่ความเชือ่ มัน่ การเดินทาง การสันทนาการ
ยากที่จะกลับสู่ระดับเดิม
เมื่อเป็นเช่นนั้น ภูมิลักษณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะมีภาพ 3 ประการ คือ 1.การขยายตัวจะต่าลง โอกาสที่จะฟื้น
ในระดับ 4-5% เป็นไปได้ยาก 2.นโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุ้นจะลดลง โดยนโยบายการคลังจะเริ่มกังวลเรื่องหนี้สาธารณะและ
การขาดดุลงบประมาณมากขึ้น ขณะที่การเงินจะกังวลเรื่องภาวะฟองสบู่และพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการลงทุน (Moral Hazard)
อันเป็นผลจากนโยบายดอกเบี้ยต่ามากขึ้น และ 3.ความเสี่ยงมีมากขึ้น ทั้งการเมืองในสหรัฐ ยุโรป รวมถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างจีนกับสหรัฐ (โดยเฉพาะในประเด็นไต้หวัน) และภาวะภูมิอากาศผันผวนอันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน
เมื่อภูมลิ กั ษณ์เศรษฐกิจโลกเป็นเช่นนัน้ ยากทีจ่ ะเห็นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นในระดับ 4-5% อันเป็นระดับที่สานักวิจัย
หลายแห่งคาดในปีหน้า โดยนักวิเคราะห์ได้มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 นั้นจะประกอบด้วยภาวะความแตกต่าง 3 ประการ
คือ
1.เศรษฐกิจระหว่างประเทศกับในประเทศ โดยภาวะโควิดที่ลากยาวนั้น จะทาให้เศรษฐกิจที่พึ่งพิงต่างประเทศ เช่น
การท่องเที่ยวและการส่งออกนั้นยังถูกกดดัน ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ เช่น การบริโภคเอกชนและการลงทุนภาครัฐจะฟื้นตัว
ได้บ้างตามมาตรการการคลัง
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2.ภาคการผลิ ต กั บ ภาคบริ ก าร โดยภาคบริ ก ารจะยั ง ถู ก กดดั น จากการท่ อ งเที่ ย วและความกั ง วลของผู้ บ ริ โ ภค
(Consumer risk-averse) ทาให้จะยังหดตัวหรือเติบโตต่า ขณะที่ภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตรจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ตาม
ความต้องการซื้อสินค้าไม่คงทน (Non-durable) ที่จะเริ่มกลับมาบ้างตามการบริโภค รวมถึงภาวะ La Nina ที่ทาให้ผลิตผล
ทางการเกษตรออกมาดี
3.นโยบายการเงินและการคลัง โดยการคลังจะเห็นการอัดฉีดที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากโครงการ “ช้อปดีมีคืน” “คนละครึ่ง”
และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะกระตุ้นอารมณ์การบริโภคต่อเนื่องได้บ้าง อย่างน้อยในครึ่งปีแรก และจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ (หวังว่า) จะเพิ่มขึ้น ขณะที่นโยบายการเงินจะหันมาเป็นกองหลังเนื่องจากคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) กังวลผลข้างเคียงจากนโยบายดอกเบี้ยต่า
มุมมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 จะเป็นปีแห่ง 4-3-2-1 โดย
4% คือระดับการเติบโตของการบริโภค ที่ถูกฉุดขึ้นจากสินค้าไม่คงทนเป็นหลัก (รวมถึงการฟื้นตัวของสินค้าคงทน
เช่น รถยนต์ รถกระบะ บ้าง)
3% คือการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (จีดพี )ี ที่จะต่ากว่ารูปแบบการฟื้นตัวปกติที่ควรจะเป็นอย่างน้อย 5% หลังจากติด
ลบประมาณ 8% ในปีนี้
2% คือการฟื้นตัวของการลงทุนเอกชนและปริมาณการส่ งออกสินค้าและบริการสุทธิ โดยการลงทุนฟื้นตัวได้น้อย
เนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่เชื่อมั่น และกาลังการผลิตส่วนเกินยังอยู่สูง ขณะที่ปริมาณการส่งออกถูกกดดันด้วยโรคโควิดที่ยัง
ทาให้การส่งออกและท่องเที่ยวอ่อนแอ
1% คือภาวะเงินเฟ้อที่อาจฟื้นตัวได้ในระดับ 0.6-0.7% ตามราคาน้ามันโลกที่อาจฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ไม่มากนัก ขณะที่
ความต้องการนาเข้ายังอยู่ระดับต่าจากการลงทุนเอกชนที่อ่อนแอ ทาให้บัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลค่อนข้างสูง บาทยังคงแข็งค่า
ซึ่งจะกดดันทาให้เงินเฟ้อต่ากว่าที่ควรจะเป็นด้วย และเป็นไปได้สูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องลดดอกเบี้ยลงอีก
ครั้งเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท
กล่าวโดยสรุปคือ ปีแห่ง 4-3-2-1 คือปีที่การคลังเป็นกองหน้านาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเงินเป็นกองหลัง เพื่อ
ต่อสู้กับทัพของโควิด ที่จะฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ขณะที่ความเสี่ยงด้ านลบคือบาทแข็ง การ
เบิกจ่ายภาครัฐไร้ประสิทธิภาพ และการติดเชื้อรอบที่สาม แต่ก็มีความหวังด้านบวกจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่
ภาครัฐวาดฝัน เช่น สะพานไทย และ Land bridge เชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน เป็นต้น
ทีม่ า : กรุงเทพธุรกิจ; 16 ตุลาคม 2563 | โดย ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ | คอลัมน์ Global Vision
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เป้ า หมายและแผนงานธุ ร กิ จ ในปี 2564
ในปี 2564 บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ได้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะกับลูกค้าใหม่ๆ
เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้า ฐานรายได้ ในอนาคตอย่างยั่งยืน สาหรับในปีนี้บริษัท ฯ ได้มีการกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้น
โดยบริษัทฯ มี การทาแผนยุทธศาตร์ เพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท ฯ
โดยเฉพาะการเพิ่มการให้บริการขนถ่าย เพื่อสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้านอกเครือสหวิริยาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
สามารถสรุปแผนงานและเป้าหมายที่สาคัญของบริษัทฯ ในด้านการเงิน และการตลาด ดังนี้

ด้านการเงิน :
1. บริษัท ฯ มีเป้าปริมาณสินค้าผ่านท่า 2.57 ล้านตัน เพื่ อมุ่งมั่นในการที่จะเป็น ท่ าเรือมาตรฐานสากลตาม
Vision : ผู้นาธุรกิจท่าเรือแห่งอนาคต ให้บริการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการที่จะเพิ่มการให้บริการสินค้า
หลากหลายชนิด อย่างครบวงจร โดยมุ่งมัน่ พัฒนาท่าเทียบเรื อ และรู ปแบบการให้ บริ การ รวมทังสิ
้ ่งอานวยความสะดวกที่
ทัน สมัย และเป็ น มาตรฐานสากล เพื่ อ สร้ างความหลากหลายของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและเพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน
นอกจากนี ้ยังมีบริ หารจัดการองค์กรด้ วยระบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของการดาเนินงาน กับการพัฒนาให้ เป็ น
องค์กรแห่งความรู้ (Learning Organization) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้ อมูลทางธุรกิจ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริ หารจัดการตลอดจนยัดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชนข้ างเคียง สิ่งแวดล้ อม และ
ความปลอดภัย
2. ในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายของ Revenue เท่ากับ 268 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างกาไรสุทธิเป็นมูลค่า 64 ล้านบาท
โดยมี EBITDA ที่ 169 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ขาดทุน 5.2 ล้านบาท และEBITDA เท่ากับ 81 ล้าน โดยปี 2564 จะเป็นปี
ที่เราเริ่มกลับมาสู่ระดับรายได้และกาไรที่คุ้นเคย ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนที่มีความยากลาบาททั้งเศรษฐกิจการค้ า และสภาวะ
การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ปี 2564 นี้ถือว่าเป็นปีแห่งการฟื้นตัว พร้อมทั้งปรับสมดุลต่างๆ ที่ผิดแผกแตกต่างออกไป
เข้าสูส่ ภาวะปกติ
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ด้านการตลาด :
1. บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างรายได้นอกเครือสหวิริยาเพิ่มขึ้น 30% เป็นมูลค่า 16 ล้านบาท ในปี 2564

2. เพิ่มการให้บริการทีห่ ลากหลาย ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในการใช้บริการท่าเรือ เช่น เรือ RORO, เรือคอนเทนเนอร์
3. ดูแลติดตามลูกค้ารายเดิมอย่างใกล้ชิดและหาโซลูชั่นใหม่ๆให้ลกู ค้า เพื่อเพิม่ ปริมาณการนาเข้า-ส่งออก
4. ให้บริการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้าน Marine Business อย่างครบวงจร
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่าเทียบเรือ เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล เชื่อมโยงภูมิภาค
ด้วยระบบโลจิสติกส์ต่อเนื่องทั้งทางน้าและทางบก
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ท่าเรือประจวบ จากัด
บริษัทฯ มีการดาเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการผ่านโครงการ
พัฒนาสังคมและชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดาเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียรอบพื้นที่การดาเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
หนึ่งในค่านิยมองค์กรที่ฝังลึกอยู่ในตัวพนักงานพีพีซี คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และพื้นที่โดยรอบ “พีพีซี”
ยึดมั่นเสมอในการยกระดับคุณภาพสังคม การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้มุ่งมั่น ดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ ตามวิถีธุรกิจที่ดาเนินไปอย่างมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม ยุติธรรม โปร่งใส พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการพีพีซี ซีเอสอาร์ : สร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชน เข้าสู่เป็นปีที่ 11 โดยริเริ่มและสานต่อกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ “พีพีซี” ถือกาเนิดโครงการและกิจกรรมหลากหลาย ทุกโครงการจะผ่านการวางกลยุทธ์ ที่ให้
ความสาคัญและคานึงถึงลูกค้า สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ
“พีพีซี” ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี การดูแลพนักงานและสิทธิมนุษยชน การดูแลสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนให้
ความสาคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การดาเนินกิจกรรมด้านสังคม (CSR) “พีพีซี” นับเป็นอีกหนึ่งของท่าเรือเอกชนที่เกื้อกูลให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้ง
สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนโดยรอบในด้านต่างๆ อาทิ ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการกองทัพเรือ นาเรือหลวง และเรือตรวจ
การณ์ต่างๆ เข้าเทียบท่า สนับสนุนกลุ่มประมงในพื้นที่ อนุเคราะห์จอดเรือหลบคลื่นมรสุม รวมถึงเรืออื่นๆ ที่ผ่านไปมาแถวนี้
ได้ขออาศัยนาเรือต่างๆ เข้ามาขอจอดเพื่อหลบคลื่นลมแรง รวมถึงการนาอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาขนถ่าย อาทิ ยกอวน ใช้บริการ
น้าจืด ฯลฯ ในบริเวณท่าเรือ

กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ สังคมของบริษทั ฯ นัน้ อยูบ่ นหลักการสาคัญ 2 ประการ คือ



เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภารกิจองค์กรและเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
คานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสังคม
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กรอบกลยุทธ์ดา้ นกิจกรรมเพือ่ สังคม
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการกิจการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนครอบคลุม
ทั้ง 2 ด้านของกรอบกลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่

1. ด้านการศึกษา

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษา
โดยการเข้ า ไปเป็ น ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น
อุปกรณ์การเรียน กีฬา รวมถึงการสร้างสนามเด็ก
เล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน :
Brain-Based Learning (BBL)

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ
มีสว่ นร่วมกับภาคประชาชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็น อย่างของผู้คนในชุมชน
และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจาก
อั น ตรายต่ า ง ๆสนั บ สนุ น การท ากิ จ กรร ม
สาธารณประโยชน์ แ ละสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชน

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้วในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดาเนินโครงการต่างๆ
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชน บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดาเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มเหล็กสหวิริยาอีกหลายโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะให้การดาเนิน
โครงการต่างๆ นั้น สร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สั งคมเป็นวง
กว้างและมีความยั่งยืน อาทิ
โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี าให้แก่โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1
บริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ ป้องกัน และส่งเสริมด้านภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ
รวมทั้งศิลปะในท้องถิ่น ทั้งนี้กิจกรรมด้านต่างๆ ข้างต้นจะช่วยสร้าง รักษาและส่งเสริ มความสัมพันธ์อันดี ความเข้าใจอันดี
ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกัน
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ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนอย่างเร่งด่วน อาทิ นารถดับเพลิงเข้าดับไฟที่ไหม้ข้างทาง เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟไม่ให้เป็นวง
กว้าง , การนารถน้าออกไปแจกจ่ายน้าอุปโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง , กิจกรรมเก็บขยะบริเวณอ่าวเทียน , นารถเฮียบ
(กระเช้า) ตัดต้นไม้ เป็นต้น
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ตลอดปี 2563 ทางบริษัทฯ โดยได้ส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรม CSR. ให้กับชุมชน ท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการต่างๆ อาทิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ , จัดกิจกรรมร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ในการมอบ
อุปกรณ์การเรียน กีฬา ในโครงการส่วนพระองค์ อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ . มอบของในกิจกรรมวันเด็กประจาปี

ท่าเรือประจวบอาสา....
แบ่งปันความสุขและรอยยิม้
“มอบรัก” ให้นอ้ ง
บนดอยสูงปี 8
นอกจากนี้ ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและต้อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จานวน 601 คน เข้ามา
เยี่ยมชมท่าเรือประจวบ ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลูกค้า และบริษัทใน
เครือธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา คณะครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ามาเยี่ยมชม
ศึกษาดูการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทางานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในสื่อสารของบริษัทฯ
ได้ดียิ่งขึ้น
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สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม CSR
“ท่าเรือประจวบ” มีเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับและ
ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมบนแนวคิ ดการเติบโตร่วมกันระหว่าง
ท่าเรือน้าลึก สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุ ณภาพชีวิตของชุมชนรอบท่าเทียบเรือให้มีสุขภาวะที่ดีอย่าง
รอบด้านเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชน

กิจกรรมเพือ่ สังคม ประจาปี 2563
ลาดับ

1

2

3

4

โครงการ

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2563

มอบอุปกรณ์งานเรียน กีฬา
ในโครงการส่วนพระองค์ฯ
อาเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
ทอดกฐิน 3 วัด
วัดดอนสาราญ , วัดบ่อทองหลาง ,
วัดท่ามะนาว
แห่เทียนพรรษา ประจาปี 2563
@วัดบ่อทองหลาง /
วัดท่ามะนาว

รวม

กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม

7

5
110

หน่วยงานสนับสนุน
อบต.แม่ราพึง
อบต.กาเนิดฯ, ร.ร.บ้าน
ดอนทอง , ร.ร.บ้านอ่าว
ยาง , ร.ร.บ้านท่าขาม ,
ร.ร.นาผักขวง ,
ร.ร.บ้านดอนสานัก
ตัวแทนพนักงาน
(กรุงเทพฯ)
นักเรียนในโครงการต่างๆ

งบประมาณทีใ่ ช้

16,000.00

67,287.71

15

ตัวแทนพนักงาน
(บางสะพาน)

25,000.00

27

พนักงานบางสะพาน

10,464.00

164

118,751.71

ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด ได้ดาเนินกิจกรรมผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการ
บริจ าคต่า งๆ เพื่อ พัฒ นาความเป็ นอยู่ข องชุ มชนโดยรอบพื้ นที่ เป็ นจ านวนเงิ นกว่า 100,200.00 บาท เพื่อ ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และความต้องการของชุมชนและสังคม

ช่องทางการสือ่ สาร
“ท่าเรือประจวบ” พัฒนาช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์ก ร ทั้งช่องทางทั่วไป
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ และช่องทางเฉพาะสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ดังนี้
1) ช่องทางทัว่ ไปสาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
บริการข่าวสารบนเว็บไซต์ ท่าเรือประจวบ www.ppc.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร หนังสือพิมพ์
ช่องทางสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ Facebook Twitter Instagram Youtube
2) ช่องทางเฉพาะสาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในองค์กร
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
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