บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญในชวงที่ผานมา
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) (Thai Nondestructive Testing Public Company Limited) จดทะเบียน
กอตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2525 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เพื่อประกอบ
ธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ดวยกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive
Testing - NDT) ซึ่งดําเนินงานโดยกลุมนักธุรกิจคนไทย นําโดยคุณชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนผูที่มีความรู
และประสบการณในธุรกิจมาเปนเวลากวา 25 ป
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังนี้
ป 2525: กอตั้ง บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเทากับ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาท
ถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชําระเต็มมูลคา
ป 2527: วันที่ 17 สิงหาคม บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เปน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา
ป 2532: บริษัท ไดรับความไววางใจใหเขาดําเนินงานดานการทดสอบความปลอดภัยดวยกระบวนการทดสอบ
และตรวจสอบโดยวิธีไมทําลาย (NDT) ใหแก บริษัท ไทย นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูรับเหมาในสวนของการกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามันกลางทะเล
(Off-Shore) ใหกับ บริษัท ยูโนแคล (ประเทศไทย) จํากัด และในปดังกลาว ทางบริษัท ไดกอตั้ง
สํานักงานสาขาแหงแรกที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับการใหบริการแกกลุมลูกคาบริเวณพื้นที่
ดังกลาว
ป 2533: บริษัท ไดยายที่ตั้งสํานักงานจาก เลขที่ 7/1 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่เชา มายังที่ตั้งสํานักงานปจจุบันคือ เลขที่ 19 ซอยสวนสน 8
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ดวยเหตุผลเพื่อการขยายพื้นที่
สํานักงานเพิ่มขึ้น และสะดวกตอการติดตอกับหนวยงานและกลุมลูกคาที่ใหบริการ
ป 2534: บริษัท ไดลงนามในขอตกลงกับ Korea Inspection and Engineering Company Limited (KIECO)
เพื่อความรวมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในการทํางานดานการใหบริการการตรวจสอบและ
ทดสอบความปลอดภัยดวย NDT และบริการดานการตรวจสอบ (Inspection) ใหกับลูกคา
ภายในประเทศและตางประเทศ และยังรวมถึงการสั่งซื้อสินคาที่ผลิตจาก KIECO ดวย เนื่องจากทาง
KIECO มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชประกอบการปฏิบัติงานดาน NDT มาอยาง
ตอเนื่อง
ป 2537: วันที่ 21 พฤศจิกายน บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เปน
6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดยเรียกชําระเต็มมูลคา
ป 2538: บริษัท ไดกอตั้งสํานักงานสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแหง ซึ่งเปนสาขาแหงที่สองที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับ
การใหบริการแกกลุมลูกคาประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน กาซ ธุรกิจอุตสาหกรรมดานป
โตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง และ
บริษัท ไดกอตั้งสํานักงานสาขาแหงที่สามที่ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อรองรับ การ
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ป 2542:
ป 2543:

ป 2545:

ป 2546:

ใหบริการแกอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันใหแก Thai Shell Exploration & Production Co.,Ltd. ซึ่ง
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด
บริษัท ไดกอตั้งสํานักงานสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแหง ซึ่งเปนสาขาแหงที่สี่ ที่อําเภอเขาหินซอน จังหวัด
ปราจีนบุรี
- บริษัท ไดกอตั้งสํานักงานสาขาแหงที่หาที่อําเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการ
ใหบริการแก UCU Alliance ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน CUEL Company Limited นอกจากนี้
ยังใหบริการแก Unithai Shipyard Engineering Company Limited และบริษัทตาง ๆ ใน
บริเวณพื้นที่ดังกลาว
- วันที่ 8 มิถุนายน บริษัท ไดลงนามในขอตกลงการเขารวมลงทุนกับบริษัทจากประเทศอังกฤษ
ภายใตชื่อ “บริษัท โอ.ไอ.เอส. (ประเทศไทย) จํากัด” โดยมี OIS International Inspection PLC
เปนบริษัทแมที่ตั้งอยูในประเทศอังกฤษ (ซึ่งตอมาในป 2547 บริษัทแหงนี้ไดถูกครอบงํากิจการ
โดย Oceaneering International (โดยยังคงมีบริษัทแมตั้งอยูในประเทศอังกฤษ ดําเนินธุรกิจ
การใหบริการการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ดวย NDT เชนเดิม) ทั้งนี้
บริษัท โอ.ไอ.เอส. (ประเทศไทย) จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจการใหบริการการตรวจสอบ
และทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ดวย NDT และเพื่อประโยชนตอบริษัท ในดานความ
รวมมือในการเขาประมูลงานและดําเนินการโครงการรวมกัน ในกรณีที่เจาของงานตองการผู
ใหบริการที่มีประสบการณมาแลว ซึ่งบางงานบริษัทของไทยยังไมเคยไดโอกาสเขาใหบริการ เชน
งานตรวจสอบทอลําเลียงกาซจากแหลงกาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งที่ผานมามีเพียงบริษัทตางชาติ
เปนผูใหบริการเทานั้น นอกจากนี้การใหความรวมมือยังรวมไปถึงการถายทอดความรู และ
ประสบการณในการปฏิบัติงานการใหบริการดาน NDT ที่เปนเทคโนโลยีช้นั สูง (Advanced
Technology) ใหกับบริษัทดวย อยางไรก็ตามในปจจุบัน บริษัท โอ.ไอ.เอส. (ประเทศไทย) จํากัด
ไดหยุดการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไดมีประสบการณเพื่อการอางอิง สามารถเขาประมูล
งานไดเอง โดยไมตองอาศัยประสบการณการผานงาน (Track Record) จาก บริษัท โอ.ไอ.เอส.
(ประเทศไทย) จํากัด แลว แตทั้งนี้ในสวนของการใหความรวมมือในการเขาประมูลงาน การ
ถายทอดความรู และประสบการณ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยี
ชั้นสูง ระหวางบริษัทแม (Oceaneering International) กับทางบริษัทยังมีการดําเนินการอยู
อยางตอเนื่อง
วันที่ 24 มิถุนายน บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) เปน
50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) โดยจํานวนหุนที่จดทะเบียนเพิ่มเทากับ 440,000 หุน มี
มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 100 บาท รวม 44,000,000 บาท (สี่สิบสี่ลานบาทถวน) โดยเรียกชําระคาหุน
บางสวนเทากับ 15,400,000 บาท (สิบหาลานสี่แสนบาทถวน) สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระ
แลวเทากับ 21,400,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน) ทั้งนี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให
เปนไปตามขอบังคับของกรมธุรกิจพลังงานที่กําหนดใหนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนประเภทที่ 1 ตองมีทุน
จดทะเบียนที่ชําระแลวไมต่ํากวา 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
วันที่ 26 พฤศจิกายน บริษัท ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีก 3,740,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนสี่
หมื่นบาทถวน) จาก 21,400,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดลานสี่แสนบาทถวน) สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียน
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ป 2547:

ป 2548:

ป 2549:

ป 2550:

ชําระแลวเทากับ 25,140,000 บาท (ยี่สิบหาลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) จากจํานวนทุนจด
ทะเบียน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) ทั้งนี้เพื่อนําเงินไปใชขยายธุรกิจในสวนของ
สํานักงานและเตรียมการฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะใหกับบุคลากรของบริษัท
- วันที่ 16 ธันวาคม บริษัท ไดลงนามในขอตกลงกับฝายกอสรางพลังความรอน การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย เพื่อความรวมมือในงานดานการทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive
testing) สนับสนุนในการจัดหาบุคลากรและเครื่องมือใหแกกัน ตามที่ตกลงกันในแตละโครงการ
รวมถึงรวมกันใหความชวยเหลือทางเทคนิคและทางวิชาการ
- วันที่ 28 ธันวาคม บริษัท ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีก 2,860,000 บาท (สองลานแปดแสนหก
หมื่นบาทถวน) จาก 25,140,000 บาท (ยี่สิบหาลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) สงผลใหบริษัทมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลานบาทถวน) จากจํานวนทุนจด
ทะเบียน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) ทั้งนี้เพื่อนําเงินไปใชลงทุนกอสรางศูนย
ฝกอบรมภายในและจัดซื้ออุปกรณในการทํางานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงาน
วันที่ 20 พฤษภาคม บริษัท ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีก 2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาท
ถวน) จาก 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดลานบาทถวน) เปน 30,200,000 บาท (สามสิบลานสองแสน
บาทถวน) จากจํานวนทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) ทั้งนี้เพื่อนําเงินไปใช
ขยายธุรกิจและจัดซื้ออุปกรณใหเพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และในปนี้บริษัท ไดกอตั้ง
สํานักงานสาขาแหงที่หกที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ 24 เมษายน บริษัท ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มเติมอีก 19,800,000 บาท (สิบเกาลานแปดแสน
บาทถวน) จาก 30,200,000 บาท (สามสิบลานสองแสนบาทถวน) เปน 50,000,000 บาท (หา
สิบลานบาทถวน) โดยเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคา เพื่อนําเงินไปใชขยายธุรกิจและลงทุนในการ
ทํางานดานเครื่องมือและอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology)
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 มีมติพิเศษใหเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน) เปน
70,000,000 บาท (เจ็ดสิบลานบาทถวน)
- วันที่ 14 ธันวาคม บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาทถวน)
เปน 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระคาหุนเต็มมูลคา ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกลาวเปนการเพิ่มทุนใหกับ
ผูถือหุนเดิมทั้งจํานวน
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 มีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 70,000,000 บาท (เจ็ดสิบลานบาทถวน) เปน 80,000,000 บาท (แปดสิบลานบาท
ถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 8 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเรียกชําระคาหุน
เต็มมูลคา ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อขายใหกับกองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 มีมติพิจารณาอนุมัติการขาย
หุนบุริมสิทธิของ บริษัท โอ.ไอ.เอส (ประเทศไทย) จํากัด ที่บริษัทไดเขาไปลงทุนใหแกบุคคลอื่นที่
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สนใจลงทุน โดยใหคณะกรรมการเปนผูดําเนินการจัดหาผูสนใจลงทุน และดําเนินการขายหุน
ดังกลาวในราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติพิเศษใหบริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนเปน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) และมีมติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่
ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท สงผลใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
100,000,000 หุน โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 80,000,000 บาท (แปดสิบลานบาท
ถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีหุนที่ยัง
ไมไดเรียกชําระจํานวน 20,000,000 หุน ซึ่งหุนเพิ่มทุนที่ยังไมไดเรียกชําระจํานวน 20,000,000
หุน นั้น ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหจัดสรรไวสําหรับการเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป
- วันที่ 9 เมษายน 2550 บริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปน 100,000,000
บาท (หนึ่งรอยลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท และดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด (มหาชน)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั
บริษัท ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมการตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยดวยกระบวนการทดสอบโดยไม
ทําลาย (Nondestructive Testing - NDT) โดยความหมายของ กระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive
Testing - NDT) คือ วิธีการทดสอบเพื่อหาจุดบกพรอง รอยแยก รอยรั่ว การปนเปอน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อถูกกระทบ
โดยปจจัยแวดลอม และความไมสมบูรณของ วัสดุอุปกรณ สวนประกอบหรือโครงสรางตาง ๆ โดยที่ทั้งกอน ขณะ
ปฏิบัติการและภายหลังการทดสอบ จะไมมีสวนทําใหชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไมวาจะเปนรูปลักษณหรือคุณสมบัติ
นอกจากนี้ NDT ยังสามารถนํามาปรับใชกับระบบแบบ Real Time เพื่อตรวจสอบในระหวางการประกอบ การทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ อาทิเชน การหาคาความแข็ง และความตึงเครียดภายใน การตรวจสอบความแข็งแรงของการ
ประกอบ ตําแหนงติดตั้ง และการตรวจสอบตามระยะเวลาเพื่อหาขอบกพรอง หรือความเสียหายที่เกิดแกวัสดุอุปกรณ
เพื่อที่จะไดทําการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพที่สมบูรณไดทันทวงที
โดยทางบริษัทไดดําเนินบทบาทในการเปนผูใหบริการตรวจสอบและทดสอบดวย NDT เพื่อความปลอดภัยตอการใช
งานของอุปกรณ ระบบทอลําเลียงน้ํามัน กาซ สารเคมี ภาชนะรับแรงดันสูง เชน ถังบรรจุกาซ NGV LPG หมอตมไอน้ํา (Boiler)
โครงสรางโลหะเหล็กขนาดใหญ ซึ่งกลุมลูกคาโดยสวนใหญในปจจุบันเปนกลุมลูกคาภายในประเทศ ที่อยูในอุตสาหกรรมการ
ผลิตปโตรเลียม ซึ่งไดแก การผลิตและสํารวจน้ํามัน กาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน
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โครงสรางรายไดของบริษัท
มูลคาการใหบริการ (ลานบาท)
โครงสรางรายไดการใหบริการ

ณ 31 ธ.ค. 2547
จํานวน

1. มูลคารายไดจากการใหบริการ
ในประเทศ
2. มูลคารายไดจากการใหบริการใน
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการใหบริการ
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รายไดรวม

ณ 31 ธ.ค. 2548

ณ 31 ธ.ค. 2549

ณ 31 มิ.ย. 2550
จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

84.92

99.33

116.62

97.43

151.67

98.12

84.87

98.85

0.00

0.00

2.92

2.44

2.24

1.45

0.15

0.17

84.92 99.33
0.57 0.67
85.50 100.00

119.54
0.15
119.69

99.87
0.13
100.00

153.91 99.57
0.66 0.43
154.57 100.00

%

85.02 99.02
0.84 0.98
85.86 100.00

หมายเหตุ :
- รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ คือ รายไดทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรง อาทิ กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ เปนตน
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