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3 รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
บริษัท ดําเนินธุรกิจภายใตวิสัยทัศน (Vision) ของผูบริหารบริษัท ที่มีความมุงมั่นที่จะเปนผูนําในธุรกิจการ
ใหบริการวิศวกรรมการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยดวยกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive
Testing - NDT) และใหวิชาชีพนี้ในประเทศไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยใหความสําคัญในการใหบริการดวย
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เครื่องมือและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพทั้งดานมาตรฐานและเทคโนโลยีที่กาวหนา จากความมุงมั่น
ที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่วางไว ทําใหปจจุบัน บริษัทเปนผูนําดานการใหบริการการ
ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยดวย NDT ใหกับกลุมลูกคาที่เปนโครงการขนาดใหญ ไดแก โรงกลั่นน้ํามัน
อุตสาหกรรมแยกกาซ โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทอสงกาซ ทอสงน้ํามัน ทอลําเลียงสารเคมี ฯลฯ เปนตน สําหรับ
มาตรฐานที่ใชในการใหบริการทั้งทางดานการทดสอบและตรวจสอบ
จะดําเนินการตามหลักวิชาการและประสบการณ
ภายใตขอกําหนดในมาตรฐานที่เปนสากล ดังนี้
- The American Society of Nondestructive Testing (“ASNT”)
- American Petroleum Institute (“API”)
- European Norms (“EN”)
- The American Society of Mechanical Engineers (“ASME”)
- British Standards (“BS”)
- Deutsche Industrial Norms (“DIN”)
- Japanese Industrial Standards (“JIS”)
- American Society for Testing and Material (“ASTM”)
- Thai Industrial Standard (“TIS”)
- หลักเกณฑและขอกําหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- หลักเกณฑและขอกําหนดของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม
ทั้งนี้มาตรฐานสากลที่จะใชในการใหบริการโดยสวนใหญ บุคลากรที่จะเปนผูใหบริการการตรวจสอบและทดสอบ
ดาน NDT จะตองไดรับใบอนุญาตเฉพาะตัวบุคคล เพื่อแสดงถึงการเปนผูมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติในการเปนผู
ใหบริการการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ตามมาตรฐานสากลประเภทนั้น ๆ ได
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เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางราบรื่นตอเนื่อง และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย บริษัท ได
ดําเนินการจัดหาพันธมิตร เพื่อประโยชนในดานการใหความชวยเหลือและความรวมมือในดานตาง ๆ ใหกับบริษัท ดังนี้
- Oceaneering International Co.,Ltd. จากประเทศอังกฤษ
Oceaneering International Co.,Ltd. เปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานการใหบริการการ
ตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรมความปลอดภัย ดวย NDT เพื่อประโยชนตอบริษัท ในดานความ
รวมมือในการเขาประมูลงาน และดําเนินการโครงการรวมกัน ซึ่งที่ผานมาทางบริษัท ไดมีโอกาสเขาไป
รับงานจากความรวมมือดังกลาวใหกับ โครงการสถานีผลิตกาซธรรมชาติภูฮอม จังหวัดขอนแกน ในการ
กอสรางและวางแนวทอแกสธรรมชาติ ของบริษัท ของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) งานกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลใหกับ CUEL Company Limited นอกจากนี้ยังรวม
ไปถึงความรวมมือในการถายทอดความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานการใหบริการดาน NDT ที่
เปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology) ใหกับบริษัทดวย ซึ่งความรวมมือตาง ๆ ดังกลาว
ขางตน ทางบริษัทไมเสียคาใชจายแตอยางใด
- Korea Inspection & Engineering Co.,Ltd. จากประเทศเกาหลี
เพื่อประโยชนตอบริษัท ในดานความรวมมือในการเขาประมูลงาน และยังรวมถึงการสั่งซื้อสินคา
ที่ผลิตจาก KIECO ดวย เนื่องจากทาง KIECO มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ และเครื่องมือที่ใช
ประกอบการปฏิบัติงานดาน NDT มาอยางตอเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัท
ไดอาศัยความรวมมือกับ KIECO จนทําใหมีโอกาสไดเขารับงานจากลูกคาชั้นนํา อาทิเชน บริษัท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันคือ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)) โครงการ
งานกอสรางแทนขุดเจาะน้ํามันกลางทะเล (Off-Shore) ของบริษัท ไทย นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด และงานโครงการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน ซึ่งความ
รวมมือตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทางบริษัทไมเสียคาใชจายแตอยางใด
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เพื่อประโยชนในการถายทอดความรูทางดานเทคนิคใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา เพื่อทาง
บริษัทสามารถใชประโยชนเพื่อการวางแผนและจัดหาวิธีการใหบริการดานการตรวจสอบและทดสอบ
ดวย NDT ที่เหมาะสม ซึ่งความรวมมือตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทางบริษัทไมเสียคาใชจายแตอยางใด
- ภาควิชานิวเคลียร คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนดานความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือดานทาง NDT โดย
ทางบริษัทเปนผูใหการสนับสนุนดานทุนวิจัย การศึกษาและทุนวิจัย
ปจจุบัน บริษัท มีสํานักงานสาขาที่พรอมใหบริการกับลูกคาในบริเวณพื้นที่ดังกลาวและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนรวม
ทั้งหมด 6 แหง ไดแก
1. สํานักงานที่ตําบลทายบาน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
2. สํานักงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง
3. สํานักงานที่อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
4. สํานักงานที่อําเภอเขาหินซอน จังหวัดปราจีนบุรี
5. สํานักงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สวนที่ 2 – หนาที่ 13

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

6. สํานักงานที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื่องจากงานการใหบริการดานตาง ๆ ของบริษัท ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดานในงานตรวจสอบและ
งานวิศวกรรมบริการ ทางบริษัท จึงตองใหความสําคัญตอการจัดการฝกอบรมทีมผูบริหารและพนักงานภายในบริษัท และ
การจัดสงพนักงานไปอบรมภายนอกกับองคกรตาง
ๆ
ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน ASNT ASME EN BS DIN JIS ASTM API TIS เปนตน
ในสวนของการจัดการอบรมภายใน บริษัทไดทําการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบดวยกระบวนการวิธี
ทดสอบโดยไมทําลายซึ่งมีอยูหลายวิธีตามขอบขายที่บริษัทใหบริการแกลูกคา และจะทําการจัดสอบเพื่อออกใบรับรองให
บุคลากรที่สอบผานตามเกณฑที่กําหนด
โดยเปนไปตามขอกําหนดจาก
“สมาคมทดสอบโดยไมทําลายแหง
สหรัฐอเมริกา (ASNT)” และองคกรสากลอื่น ๆ เชน ISO นอกจากนั้นยังมีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศและใน
ประเทศมาทําการฝกอบรมใหแกบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มเติมความรูในดานตาง ๆ เชน การใชเทคโนโลยีชั้นสูง ความ
ปลอดภัยในการทํางานกับรังสี มาตรฐานงานเชื่อมตามมาตรฐานสากลที่ใชในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ASME Code การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เปนตน
จากการใหความสําคัญในเรื่องของการจัดการฝกอบรม ทางบริษัท จึงไดสรางอาคารศูนยฝกอบรมขึ้นเพื่อ
รองรับการฝกอบรมพนักงานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อใหการฝกอบรมพนักงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และขอกําหนดเปนกฎเกณฑในมาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัท ยังไดจัดสงบุคลากรไปรับการฝกอบรมอีกหลาย
หลักสูตรทั้งในประเทศและตางประเทศกับองคกรตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใหทันตอ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดมาก
ขึ้น โดยการพิจารณาการจัดสงพนักงานไปฝกอบรมภายนอก จะพิจารณาจากปจจัยดานผลประโยชนที่จะไดรับ
อยางคุมคา เปนสําคัญ อาทิ เชน
- สถานที่จัดการจัดหลักสูตรอบรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค เชน สิงคโปร มาเลเซีย ที่เขามาเปดหลักสูตรของ
ทีมงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปนการชวยประหยัดตนทุนในการเดินทางและคาครองชีพได
- คํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพที่จะใชเปนขอกําหนดและกฎเกณฑ
- คํานึงถึงความสอดคลองกับการใหบริการที่จะขยายหรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ตัวอยางหลักสูตรการฝกอบรมจากสถาบันตาง ๆ ไดแก
- สมาคมทดสอบโดยไมทําลายแหงสหรัฐอเมริกา (The American Society for Nondestructive Testing :
ASNT)
โดยสมาคมดังกลาวจะเปนศูนยออกใบรับรองบุคลากรใหกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่
สมาคมไดกําหนดไว ตามระดับของการรับรอง ดังนี้
• ASNT ระดับ 1 2 และ 3
• ACCP (ASNT Central Certification Program) ระดับ 1 2 และ 3
โดย ASNT ระดับ 3 จะตองผานการอบรมและรับรองจาก ASNT โดยตรง ซึ่งอาจจะเปนศูนยอบรม
ที่สหรัฐอเมริกาหรือศูนยอบรมที่กําหนดและไดรับการรับรองจาก ASNT โดยระดับ 1 และ 2 จะตองผาน
การฝกอบรม และสอบใบรับรองจากระดับ 3 เทานั้น
สําหรับ ACCP ระดับ 1 2 และ 3 นั้น จะตองผานการอบรมและสอบใบรับรองจาก ACCP โดยตรง
เทานั้น ซึ่ง ACCP ระดับ 3 จะไมสามารถใหการฝกอบรมและควบคุมการทดสอบไดเชนเดียวกับผูที่ผาน
การรับรอง ASNT ระดับ 3
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มาตรฐานนี้ไดแบงการรับรองเปนระดับ ดังนี้
1. ระดับที่ 1 ระดับปฏิบัติการ ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรในระดับนี้ สามารถที่จะทําการ
ตรวจสอบรอยรั่วและรอยเชื่อมระหวางโลหะได
2. ระดับที่ 2 ระดับผูประเมิน ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรในระดับนี้ สามารถที่จะประเมินและ
รับรองผลการทดสอบและตรวจสอบรอยรั่วและรอยเชื่อมระหวางโลหะ
ที่ผู
ปฏิบัติการไดทําการทดสอบและตรวจสอบไว
3. ระดับที่ 3 ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรในระดับนี้ เปนผูที่สามารถจัดการฝกอบรม จัดการ
สอน และการสอบพรอมทั้งลงนามรับรองในใบรับรอง ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2
อีกทั้งสามารถวินิจฉัยและตัดสินขอพิพาทอันเนื่องจากการประเมินของ
บุคลากรระดับ 2 ได
- สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ป.ส.)
• การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ I และ II
• การตรวจสอบโดยไมทําลาย ระดับ I และ II
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (Welding Institute, WIT)
• WIT Radiographic Testing Level III (ISO 9712 and EN 473)
• WIT Ultrasonic Testing Level II (ISO 9712 and EN 473)
- สมาคมการเชื่อมโลหะ : สชล. (The Thai Welding Society TWS)
• UT Level II (SNT-TC-1A C.G.S.B. Standard)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส)
• วิศวกรการเชื่อมสากล (International Welding Engineer (IWE))
- Eastman Kodak Company (School of Industrial Radiography)
• RT Level I II (SNT-TC-1A)
- กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
• เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร และระดับ
วิชาชีพ
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• การปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ I
- สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
• การจัดการสมัยใหม (Modern Management Program (MMP))
บริษัท มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางบุคลากรใหไดรับการรับรองตามระดับความสามารถปฏิบัติงานของ
แตละวิธีและขอบขายการใหบริการ เพราะการทํางานทางดาน NDT จําเปนตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ถูกตองและความแมนยําของผลทดสอบ ซึ่งถาหากผูปฏิบัติใชดุลยพินิจผิดพลาดอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัย ซึ่ง
หมายถึง ความเสียหายทางทรัพยสิน การเงิน และชีวิต ดังนั้น บริษัท จึงตองแสวงหาและพัฒนาบุคลากรใหไดรับการ
รับรองทาง NDT ตามกฎเกณฑมาตรฐานเขามารวมงานเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ เพราะนอกจากเครื่องมือ อุปกรณและ
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เทคโนโลยีที่พัฒนาแลว บุคลากรก็นับเปนสวนสําคัญที่จะทําใหงานบริการทางดาน NDT ประสบความสําเร็จจนเปนที่
ยอมรับในปจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัท ยังไดรับใบรับรอง ประเภทที่ 1 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหเปนผูมีคุณสมบัติ
และคุณวุฒิในการทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและอุปกรณทุกชนิด
ที่เกี่ยวของ
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ (Key Success Factor)
1. ผลงานและมาตรฐานการใหบริการของบริษัท
2. ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการใหบริการ
3. บุคลากรและทีมงานที่มีความชํานาญ
รวมทั้งเปนผูมีคุณสมบัติในการเปนผูปฏิบัติงานที่ผานการ
รับรองตามมาตรฐานสากล
4. ระเบียบวินัยในการจัดการบริหารธุรกิจ
5. ฐานะการเงินของบริษัท
6. ความนาเชื่อถือและภาพลักษณของบริษัท
3.1 ลักษณะการใหบริการ
การใหบริการของบริษัท จะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 การทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive Testing : NDT) เปนการใชหลักวิชาการทางฟสิกสเพื่อ
ตรวจสอบวัสดุ และชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องจักร ระบบทอลําเลียง กาซ น้ํามัน สารเคมี ถังรับแรงดัน
สูง หมอตมไอน้ํา (Boiler) และโครงสรางโลหะเหล็กขนาดใหญ เพื่อหารอยตําหนิภายในโครงสรางของวัสดุ
ซึ่งอาจจะมีผลทําใหเกิดความเสียหาย ไมปลอดภัย เปนอันตรายตอทรัพยสินและสิ่งแวดลอมได โดยงาน
NDT เปนการทดสอบเพื่อหารอยตําหนิภายในโครงสรางของวัสดุที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา โดยไม
ทําใหโครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกอน ขณะปฏิบัติงาน และหลังการทดสอบแตอยางใด ขอบขายการ
ใหบริการ NDT ที่บริษัท ใหบริการหลักในปจจุบัน จะประกอบดวย 4 วิธีการใหบริการหลัก ไดแก RT UT MT
และ PT และวิธีอื่น ๆ อีก 5 วิธีการใหบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังอยูระหวางการเตรียมความพรอมการ
ใหบริการผานการฝกอบรมบุคลากรใหเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ
และสั่งซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณที่เปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology) เพิ่มเติมอีก 3 วิธีการใหบริการ รวมทั้งหมด 12
วิธีการใหบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิธีการที่ใหบริการในกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย
วิธีการใหบริการ
รายละเอียด
1. Radiographic Testing (RT) (การ วิธีการทดสอบโดยการฉายรังสี คือ การตรวจหารอยตําหนิภายใน
ทดสอบดวยภาพถายรังสี)
วัสดุ โดยใชสารกัมมันตภาพรังสี และใชแผนฟลมบันทึกขอมูล
ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานทอ งานแนวเชื่อม
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วิธีการที่ใหบริการในกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (ตอ)
วิธีการใหบริการ
2. Ultrasonic Testing (UT) (การทดสอบ
ดวยคลื่นความถี่สูง)

3. Magnetic Particles Testing (MT) (การ
ทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก)

4. Liquid Penetrant Testing (PT) (การ
ทดสอบโดยสารแทรกซึม)

5. Ultrasonic Thickness Measurement
6. Coating/Wrapping Holiday Detection

7. Hardness Measurement

8. Hydrostatic Testing
9. NDT and Engineering Consultation

รายละเอียด
การทดสอบโดยการใชคลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งเปนที่นิยมมากในงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและศึกษาถึง
สวนประกอบ แตสวนมากใชตรวจสอบหารอยตําหนิและวัดหา
ขนาดความหนา ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานโครงสราง
โลหะ
เปนวิธีการทดสอบโดยใชผงแมเหล็ก และขบวนการเหนี่ยวนําใหเกิด
สนามแมเหล็ก ซึ่งใชตรวจสอบชิ้นงานที่มีคุณสมบัติประเภท สารพวก
เหล็กและเหล็กกลาที่สามารถดูดไดดวยแมเหล็ก (Ferro Magnetic
Material) ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานทอ งานโครงสราง
โลหะ
เปนวิธีการตรวจหาความบกพรองบนผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ผิวหนา
ปด แตไมมีรูพรุน เปนวิธีที่นิยมใชตรวจสอบกับวัสดุที่ไมมีคุณสมบัติ
เปนแมเหล็ก โดยกระบวนการแทรกซึมของน้ํายา ตัวอยางชิ้นงานที่
ใชวิธีการนี้ คือ งานทอ งานโครงสรางโลหะ
การทดสอบโดยกระบวนการใชคลื่นเสียงในการตรวจสอบความ
หนาของถัง ระบบทอ อุปกรณตาง ๆ
การทดสอบ Holiday ใชเพื่อทดสอบหาการแตกหรือรั่วของสารที่ใช
เคลือบบนผิวโลหะ เชน สี หรือวัสดุที่ใชเคลือบเพื่อปองกันการกัด
กรอนผิวงานโลหะ ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานวางทอใต
พื้นดิน
เปนการวัดความแข็งแกรงของเนื้อโลหะ ซึ่งเปนการตรวจวัดทาง
เครื่องกล ทําใหทราบถึงความแข็งแรงของโลหะซึ่งมีประโยชนใน
การนํามาคํานวณ ออกแบบโครงสราง ระบบทอ ภาชนะรับแรงดัน
ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานโครงสรางโลหะ งานถังบรรจุ
สารไวไฟ
วิธีการตรวจสอบรอยรั่วซึมของถัง ระบบทอ ดวยแรงดันน้ํา ตัวอยาง
ชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานตรวจสอบถังกาซ
การใหบริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมและกระบวนการทดสอบดวย
NDT โดยทางบริษัทจะเปนผูใหคําแนะนําถึงขอควรปฏิบัติเพื่อให
ชิ้นงานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดของเทคโนโลยีที่ใช เชน งาน
เชื่อมโลหะ งานทอลําเลียง ซึ่งภายหลังจากที่ดําเนินงานเสร็จ
เรียบรอยแลว ทางบริษัทจะเปนผูเขาไปใหการทดสอบและตรวจสอบ
ความปลอดภัยดวย NDT อีกครั้งหนึ่ง
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วิธีการที่ใหบริการในกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย (ตอ)
นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวางการเตรียมความพรอมการใหบริการ NDT (โดยการซื้ออุปกรณ เครื่องมือ และฝกอบรม
บุคลากร) เพิ่มเติมอีก 3 วิธีการใหบริการ ไดแก
วิธีการใหบริการ
รายละเอียด
10. Bore Scope (Visual Test)
วิธีการตรวจสอบโดยการสองกลองเพื่อรับภาพภายในของชิ้นงาน
ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ งานทอทนความรอน
11. Eddy Current
วิธีการตรวจสอบดวยกระแสไหลวน ตัวอยางชิ้นงานที่ใชวิธีการนี้ คือ
งานทอทนความรอน
12. Acoustic Emission
วิธีการตรวจสอบดวยการจับเสียง Acoustic ตัวอยางชิ้นงานที่ใช
วิธีการนี้ คือ งานถังเก็บสารไวไฟ หรือแกส
กระบวนการใหบริการดาน NDT จะเริ่มรับงานโดย ทางผูวาจางจะเปนผูกําหนดวิธี NDT ที่ใชในการทดสอบมาให
ทางบริษัท พรอมกับระบุรายละเอียดของชิ้นงานที่จะใหทําการทดสอบ ซึ่งภายหลังจากที่ไดทดสอบชิ้นงานดวยวิธีการตาง
ๆ ตามที่กลาวขางตนแลว ขั้นตอนตอไปผูทดสอบจะทํารายงานผลที่ไดจากการทดสอบใหกับผูวาจาง เพื่อประเมินความ
สมบูรณของชิ้นงานตามหลักเกณฑ (Code) ที่ใชกับชิ้นงานนั้น ๆ ตอไป โดยบริษัท จะดําเนินงานทั้งในสวนของการทดสอบ
และรายงานผลตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้วิธีการที่ใหบริการดาน NDT ดังกลาวขางตนนั้น สามารถแบงการใหบริการออกเปน 2 แนวทาง ตาม
ความกาวหนาของการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในการผลิตและปรับปรุงเครื่องมือ และอุปกรณ ที่ใชประกอบการใหบริการ
ดาน NDT โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1.1 การทดสอบดวยแนวทางดั้งเดิม (Conventional Method)
เปนแนวทางการทดสอบที่ยังคงมีการปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนแนวทางที่คอนขางใช
ระยะเวลาและจํานวนผูปฏิบัติในการตรวจสอบ และทดสอบมากกวาการทดสอบดวยแนวทางการใชเทคโนโลยี
ชั้นสูง (Advanced Method) ซึ่งปจจุบันทางบริษัทมีสัดสวนการรับงานประเภทนี้คิดเปนรอยละ 90 – 95 โดย
ขอดีของแนวทางนี้ คือ มีตนทุนเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชประกอบการปฏิบัติงานคอนขางต่ํา และ
เนื่องจากเปนวิธีที่ใชทดสอบมานานตั้งแตอดีต บริษัทจึงไดประโยชนจากการใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีอยูได
เปนการประหยัดตนทุนบริการไดมาก อีกทั้งบริษัทไดใหความสําคัญในการซอมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอม
ใชอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดอายุขัยของการใชงาน
สวนการที่จะสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณดังกลาว
เพิ่มเติม ก็ตอเมื่อมีการรับงานที่ตองใชบริการในแนวทางนี้จากลูกคาที่เพิ่มขึ้นเทานั้น
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รูปภาพ แนวทางการทดสอบแบบ Conventional Method

Ultrasonic Testing (UT)

Radiographic Testing (RT)
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Magnetic Particles Testing (MPI)

Liquid Penetrant Testing (PT)
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3.1.1.2

การทดสอบดวยแนวทางการใชเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Method)
เปนวิธีการทดสอบที่ใชเครื่องมือและอุปกรณที่พัฒนาขึ้นมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหมที่
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนดานการทดสอบที่สามารถลดเวลาลงกวาเดิมมาก
เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชแนวทางดั้งเดิม (Conventional Method) นอกจากนี้ยังเปนการทดสอบที่มี
ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือในการทดสอบมีความงาย สะดวกสบายในการใชงาน และที่สําคัญการทดสอบจะมี
ความแมนยําและความปลอดภัยในการใชงานที่สูงมาก
รูปภาพ แนวทางการทดสอบแบบ Advanced Method
NDT : Acoustic Emission

NDT : Holiday Detection

NDT : Eddy Current

NDT : Bore Scope
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบวิธีการทดสอบ 2 แนวทาง ดังกลาวขางตน จะพบวา การทดสอบ
แนวทาง Advanced จะมีตนทุนดานเครื่องมือ และอุปกรณ ที่ใชประกอบการใหบริการที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเครื่องมือ และ
อุปกรณการทดสอบแบบ Conventional นอกจากนี้บุคลากรจะตองมีความรู และความเขาใจในการทํางานของเครื่องมือ
และอุปกรณดังกลาว เปนอยางดี จึงสงผลใหอัตราคาบริการสําหรับการทดสอบสูงเชนกัน ซึ่งลูกคาที่เลือกใชบริการ
Advanced Method จะคํานึงถึงประโยชนในดานการประหยัดเวลา เพื่อลดตนทุนคาเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
ยกตัวอยางเชน หากใชบริการที่เปน Advanced Method จะสามารถตรวจสอบจุดเชื่อมโลหะไดถึง 200 จุดตอวัน ในขณะที่
การทดสอบที่เปน Conventional Method จะตรวจสอบจุดเชื่อมไดเพียง 10 – 20 จุดตอวันเทานั้น ดังนั้นในกรณีที่โรงงาน
จะตองหยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบตามวาระ (Shut Down) ผูเกี่ยวของของกิจการจึงตองประเมินความคุมคาระหวางการ
ตรวจสอบโดยใช Advanced Method เพื่อประหยัดเวลา หรือ Conventional Method เพื่อประหยัดคาทดสอบ
ปจจุบัน บริษัทมีสัดสวนการรับงานที่เปน Advanced Method คิดเปนรอยละ 5 – 10 ของมูลคาการใหบริการ
ทั้งหมด โดยมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ที่ผานมา การที่บริษัทสามารถรับงานประเภทดังกลาวได เนื่องมาจากการมีพันธมิตรที่
ใหความรวมมือทั้งในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากรผูปฏิบัติงานการใหบริการดาน Advanced NDT ทําให
บุคคลากรของบริษัทมีความรู ความเขาใจ และประสบการณในการใหบริการที่เปน Advanced Method เพิ่มขึ้น
จากเปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทจะเพิ่มสัดสวนการรับงาน Advanced Method ใหมากขึ้นจาก
เดิม โดยทุนที่ใชดําเนินการสวนหนึ่งจะใชแนวทางการระดมทุนจากการเสนอขายหุนตอประชาชน เพื่อนําเงินที่ไดมาใชใน
การลงทุนสั่งซื้อเครื่องมือ และอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีชั้นสูง (Advanced Technology) เพื่อรองรับการใหบริการดังกลาว
รวมถึงการเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร ใหมีใบรับรองผานการอบรม และมีความรู ความชํานาญในการใชเครื่องมือ
และอุปกรณใหมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งการตั้งเปาหมาย ในการเพิ่มสัดสวนการรับงาน Advanced Method ก็เพื่อเขาไปแยงชิง
สวนแบงทางดานการตลาด ที่ปจจุบันบริษัทจากตางประเทศไดเขามาครองสวนแบงในการใหบริการที่เปน Advanced
Method คิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาการใหบริการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ทั้งหมดภายในประเทศ (ขอมูลจาก
คุณชมเดือน ศตวุฒิ ในฐานะนายกสมาคม “การทดสอบโดยไมทําลายแหงประเทศไทย และกรรมการผูจัดการ บริษัท
ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)) รวมทั้งการขยายการใหบริการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ไปยังตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงในขณะนี้
3.1.2

การตรวจสอบ (Inspection) คือ การใหบริการที่ตองมีผลสรุปถึงสภาพการใชงานของชิ้นงานอยางชัดเจน ตาม
จุดประสงคของการตรวจสอบ เชน การตรวจสอบถังบรรจุกาซวามีความปลอดภัยตอการใชงานหรือไม เปนตน ซึ่ง
ลูกคาสวนใหญที่บริษัทไดเขาไปใหบริการ จะเปนลูกคาโครงการ และเจาของชิ้นงานโดยตรง
ทั้งนี้สามารถแบงลักษณะการใหบริการ ตามประเภทของการตรวจสอบได ดังนี้
• งานตรวจสอบเพื่อปองกันการเกิดปญหา (Preventive Maintenance) คือ การเขาไปใหบริการงาน
ตรวจสอบเพื่อใหทราบวา โครงสรางโลหะ หรือชิ้นงานที่ตรวจสอบ จะมีความแข็งแกรงเหมือนเมื่อ
ครั้งที่เพิ่งสรางเสร็จหรือไม หรือการตรวจสอบเพื่อหาความสึกหรอของโครงสรางเพื่อการซอมบํารุง
เปนตน
• งานตรวจสอบภาชนะรับแรงดันสูง (Pressure Vessel Inspection) คือ การเขาไปใหบริการงาน
ตรวจสอบตามขอบังคับของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สําหรับงานถังบรรจุสารไวไฟ
เชน แกส เปนตน
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•

งานตรวจสอบเพื่อจัดทําฐานขอมูลใหลูกคา (Base Line Inspection)
เปรียบเทียบในการตรวจสอบครั้งตอ ๆ ไป

เพื่อใชเปนขอมูล

การใหบริการดานการตรวจสอบและทดสอบของบริษัท สามารถแบงลูกคาไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
1. ลูกคาประเภทที่จะตองรับการตรวจสอบและทดสอบตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวง กรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อใหไดใบรับรองความปลอดภัยเปนไปตามที่กฎหมายบังคับ เพื่อ
สามารถนําไปดําเนินการทางธุรกิจตอไปได เชน กลุมลูกคาที่ครอบครองระบบทอรับแรงดันสูง
ภาชนะรับแรงดัน เชน กาซ LPG NGV ตาง ๆ เปนตน
2. กลุมลูกคาประเภทที่ตองคํานึงถึงความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานสากลที่กําหนด เชน โรงแยกกาซ
โรงกลั่นน้ํามัน ทอขนสงน้ํามัน และงานขนสงทางทอ เปนตน โดยบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเหลานี้
จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ ASTM (American Society for Testing and Material) ซึ่ง
เปนมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนด
นอกจากนี้ยงั มี
มาตรฐานสากล ASME (The American Society of Mechanical Engineers) BS (British
Standards) DIN (Deutsche Industrial Norms) JIS (Japanese Industrial Standards) เปนตน
อยางไรก็ดี ไมวาจะเปนกลุมลูกคาประเภทใดก็ตาม ในการใหบริการลวนจําเปนจะตองใชบุคลากรที่มี
ความสามารถ ความชํานาญ และมีจรรยาบรรณทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อใหไดผลรายงานที่มีความแมนยํา ถูกตอง นาเชื่อถือ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงสุด ดังนั้นการคัดสรรบุคลากรในการทําหนาที่นี้ จึงจําเปนตองเขมงวด
เครงครัดและรัดกุม เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานที่ใชในงานนั้น ๆ
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3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน
3.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยดวยกระบวนการทดสอบแบบไมทําลาย
(ขอมูลจากการสอบถามคุณชมเดือน ศตวุฒิ (ในฐานะนายกสมาคม “การทดสอบโดยไมทําลายแหงประเทศ
ไทย” และกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน))

ชวง 50 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และรวมไปถึงในอนาคต เหลาอารยประเทศทางอุตสาหกรรมทั่วโลก ไดมีการ
ขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและกระจายไปทั่วในทุกระบบ เชน การขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
ระบบสาธารณูปโภค การกอสรางขนาดใหญ กระบวนการผลิตของสินคาอุปโภคและบริโภค และกระบวนการผลิตทางเคมี
ปโตรเคมี ตลอดจนการสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทะเล รวมถึงอุตสาหกรรมหนัก ขนาดใหญ เชน
โรงไฟฟา รถยนต เรือ เครื่องบิน อวกาศ เครื่องจักรกลขนาดใหญ ระบบทอขนสง เชน น้ํา น้ํามัน กาซ สารเคมี เปนตน การ
ขยายตัวเหลานี้จะดําเนินไปพรอม ๆ กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งเปนไปอยางตอเนื่องตลอดเวลามองไมเห็นที่สิ้นสุด
และเปนความจริงที่วา การใชเทคโนโลยีที่กาวหนามากเพียงใด ประโยชนที่ไดรับยอมมีมากขึ้นพอ ๆ กับความรุนแรงที่
กอใหเกิดอันตราย เมื่อเกิดความพลาดพลั้งเชนกัน ดังนั้นองคกรทางเทคนิคของแตละประเทศที่เปนเจาของเทคโนโลยี ตาง
ก็มีการกําหนดมาตรฐานของตนขึ้นมาเปนกฎเกณฑบังคับใหตองปฏิบัติตามในสาขาที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
เหลานั้นไวอยางชัดเจน เชน ASME ของสหรัฐอเมริกา API ของสหรัฐอเมริกา JIS ของญี่ปุน BS ของอังกฤษ DIN ของ
เยอรมัน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังไดมีการรวมตัวกันระหวางองคกรทางเทคนิคของแตละประเทศ รวมกันกําหนด
มาตรฐานสากลกลางขึ้น เชน ISO IAEA ฯลฯ ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา เจตนาของการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลานั้น มิไดเพียง
เพื่อมีไวแสดงถึงการวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร เพื่อความเปนอยูที่สะดวกสบายขึ้นเทานั้น แตยังไดมีการคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เมื่อใชเทคโนโลยีนั้น ๆ อีกดวย โดย
มีการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบทางวิศวกรรมรวมอยูเปน
สวนหนึ่งของมาตรฐานทางเทคโนโลยีดังกลาวขางตน เชน ASNT
PCN ISO ฯลฯ เปนตน ซึ่งเปนหลักเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
วิธีการทดสอบคุณสมบัติและการรับรองบุคลากรผูปฏิบัติการ
ทดสอบโดยกระบวนการทดสอบโดยวิธีไมทําลาย
(Nondestructive Testing - NDT) เปนการเฉพาะ
NDT เปนกระบวนการทดสอบที่มีบทบาทสําคัญมากใน
กระบวนการทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรมในเกือบทุก
ประเภท ทุกสาขาที่มีในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการทดสอบดวย
กระบวนการนี้ยังไดมีบทบาทอยางกวางขวางในทางการแพทยและการเกษตรอีกดวย กวา 50 ปที่ผานมา องคกรดาน
เทคนิคทั่วโลกไดจัดให NDT อยูในจําพวกเทคนิคชั้นสูง (High Technic) และเปนวิชาชีพที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
(Specialized Professional) ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา แนวทางการตัดสินใจของวิศวกรที่ทําการตรวจสอบขึ้นอยูกับความ
แมนยํา และความนาเชื่อถือของผลรายงานจากผูปฏิบัติงานทดสอบ NDT ความถูกตองนาเชื่อถือเกิดจากมาตรฐานและ
ระบบการสรรหาผูปฏิบัติงานที่มีความรู ประสบการณ ไดรับการอบรมอยางครบถวนตามหลักสูตร และผานการสอบคัดสรร
อยางถูกตองใหเปนผูมีคุณสมบัติ เปนผูปฏิบัติงานทดสอบ NDT หากการทดสอบไมไดปฏิบัติโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
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ตามมาตรฐานกําหนดแลว อาจกอใหเกิดวิกฤติความนาเชื่อถือตอกระบวนการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม ชีวิต
และทรัพยสินได
ในชวงเวลากวา 20 ป ที่ผานมา หลังจากนําแกสธรรมชาติขึ้นมาใช ประเทศไทยไดมีการขยายตัวทาง
ภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานพลังงาน ปโตรเคมี สาธารณูปโภค การกอสราง โรงงานผลิตยานยนตเครื่องจักร
ฯลฯ และเนื่องจากประเทศไทยไมมีเทคโนโลยีของตนเอง ตองอาศัยจากอารยประเทศทางอุตสาหกรรม ทั้งอเมริกา ยุโรป
ญี่ปุน ฯลฯ ดังนั้นในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนคุณภาพของวัสดุที่ใช ขั้นตอนการกอสราง การใชงาน การซอม
บํารุง ตองเปนไปตามมาตรฐานของเจาของเทคโนโลยีหรือมาตรฐานสากล และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ภาครัฐบาลโดยกระทรวงที่เกี่ยวของจึงตองออกกฎกระทรวงขึ้นมาใชกําหนดเปนขอบังคับใหปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดตามมาตรฐานสากล เชน กฎกระทรวงกรมธุรกิจพลังงาน กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ขอบังคับ สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ และเนื่องจากผลการทดสอบโดยไมทําลาย เปนขอมูลพื้นฐานที่ใชใน
การตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมทุกสาขาที่มีอยูในวงการอุตสาหกรรม และวงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ อุปกรณ
เครื่องจักร โครงสรางตาง ๆ ที่ใชในภาคการเกษตรและ
การแพทย เปนตน ดวยลักษณะเฉพาะของกระบวนการที่ใชใน
การทดสอบโดยไมทําลายทําใหมีบทบาทเปนพื้นฐานสําคัญ
อยางกวางขวาง
แทรกซึมอยูในทุกแวดวงธุรกิจตาง
ๆ
จนกระทั่งอาจกลาวไดวา สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไมอาจ
สงผลกระทบในเชิงลบตองานดาน NDT อยางมีนัยสําคัญ
อยางแนนอน
นอกจากนี้การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมมิไดมี
เพียงภายในประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงกลุมประเทศในแถบ
เอเชีย เชน เวียดนาม ลาว พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน ก็กําลังมีการขยายตัวเชนกัน ซึ่งการขยายตัวทาง
ภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี พลังงาน การกลั่นน้ํามันและกาซธรรมชาติ การกอสราง เปนตน ก็คงไม
สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงได ดังนั้นกระบวนการทางดานการตรวจสอบความปลอดภัย จึงเขาไปมีสวน
รวมกับเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงอยางหลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน และอาจกลาวไดวา NDT เปนการใหบริการที่ควบคูไปกับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมดังกลาว ดังนั้นการลงทุนขยายธุรกิจ NDT ในขณะนี้ จึงเปนโอกาสที่ดีโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยที่จะไดมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ เทคโนโลยี ฯลฯ พรอม ๆ กัน
ไป เพื่อใหเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการในการใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมที่มีอยูในขณะนี้และที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต รวมถึงการขยายพื้นที่การใหบริการครอบคลุมไปยังตางประเทศดวย
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันดิบ (อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

(www.eppo.go.th)

จากขอมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ํามันดิบในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 ที่ผานมา พบวา มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 35.6 คือ ผลิตอยูที่ 133 พันบารเรลตอวัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2548 เนื่องจากการเพิ่มอัตราการผลิตของ
แหลงน้ํามันดิบกลุมเดิม ไดแก แหลงเบญจมาศ แหลงนางนวลที่กลับมาผลิตอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเปนผลมาจากการผลิต
เพิ่มขึ้นของแหลงใหม เชน แหลงจัสมิน โดยแหลงเบญจมาศซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 มีการผลิต
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เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 16.9 แหลงยูโนแคลเปนแหลงผลิตที่มีสัดสวนรองลงมามีการผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ
64.6 แหลงสิริกิติ์มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 แหลงทานตะวันมีการผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ 129.2 ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผาน
มา (2545 – ชวงครึ่งปแรก ของป 2549) แนวโนมการผลิตน้ํามันดิบภายในประเทศไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยกเวนในชวงป
2547 เพียงปเดียวมีการผลิตลดลง เนื่องจากแหลงน้ํามันดิบขนาดใหญหลายแหลง ทําการปดซอม ในปดังกลาว
การใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่น ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 อยูที่ระดับ 934 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 1.4 คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ จากกําลังการผลิตของ
โรงกลั่นน้ํามันในประเทศรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,017 พันบารเรลตอวัน โดยโรงกลั่นไทยออยลใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่น
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 โรงกลั่นสตารปโตรเลียมและโรงกลั่นน้ํามันระยองใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เทา ๆ กัน
ในขณะที่โรงกลั่นบางจากใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 9.9 โรงกลั่นเอสโซใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ
4.0 และโรงกลั่นทีพีไอใชน้ํามันดิบเพื่อการกลั่นลดลงรอยละ 0.3
จากขอมูลเกี่ยวกับสถานการณน้ํามันดังกลาวขางตน จะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการผลิตของน้ํามันดิบ และการ
กลั่นน้ํามันดิบ ในชวงเวลาที่ผานมายังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับภาวะการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น
ตามภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมน้ํามันสําเร็จรูป

(อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

(www.eppo.go.th)

การผลิตน้ํามันสําเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 อยูที่ระดับ 872 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของปกอนรอยละ 2.4 โดยการผลิตน้ํามันดีเซลลดลงรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว การผลิต
น้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 สวนการผลิตน้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 17.4
การผลิตน้ํามันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0
จากขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตน จะแสดงใหเห็นถึง แนวโนมการผลิตของ
น้ํามันสําเร็จรูป ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 วา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยการผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2548 โดยจะมีเพียงแตน้ํามันดีเซลเทานั้นที่มีการผลิตลดลง แตทั้งนี้การผลิตน้ํามันเบนซิน กาซปโตรเลียม
เหลว น้ํามันเครื่องบิน และน้ํามันเตา ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของปจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีปริมาณการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้น
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ปริมาณการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปในชวง 6 ป ที่ผานมา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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จากขอมูลดังกลาวขางตนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาน้ํามันและการผลิตทั้งในสวนของน้ํามันดิบ
และน้ํามันสําเร็จรูปลวนเปนอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการและขั้นตอนผลิตที่ยุงยากและซับซอน และจําเปนจะตองมีการ
ผลิตที่ไดมาตรฐานการรับรองโดยทั่วไป ในแตละปโรงงานตาง ๆ เหลานี้ จะตองมีการปด (Shut Down) ในชวงระยะเวลา
หนึ่งเพื่อปรับปรุงหรือซอมแซมแกไขจุดบกพรองตาง ๆ ในขั้นตอนการผลิต อาทิ การตรวจสอบระบบทอลําเลียง เพื่อหารอย
รั่ว หรือมีโครงสรางสวนใดเริ่มมีจุดบกพรองหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้บทบาทของการใหบริการตรวจสอบและทดสอบความ
ปลอดภัยแบบไมทําลาย (NDT) จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของโดยตรง นอกจากนี้การจัดหาแหลงขุดเจาะน้ํามันแหงใหมของ
ประเทศไทย ยังคงดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งในการนําน้ํามันดิบจากแหลงน้ํามัน จะตองมีการสรางทอสงน้ํามันดิบจาก
แหลงเขาสูกระบวนการผลิตสวนกลาง ซึ่งบทบาทของการใหบริการ NDT จะเขาไปเกี่ยวของเชนกัน
ภาวะอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติ (อางอิงขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(www.eppo.go.th)

การใชกาซธรรมชาติ ในป 2549 การใชอยูที่ระดับ 3,236 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.8
โดยเปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของการใชทั้งหมด จํานวน 2,427 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 1.2 และเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ปริมาณ 518
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.5 และที่เหลือรอยละ 9 ใชเปนเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 291 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4
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จากขอมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไดคาดการณวา ปริมาณความตองการใช
กาซธรรมชาติ ในป 2550 จะเพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 7.0 โดยการใชมีจํานวน 3,460 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เนื่องจาก
การผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นจากแหลงภูฮอมจํานวน 80 – 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ทั้งนี้แหลงภูฮอมเริ่มทําการ
ผลิตในชวงปลายป 2549) และจากแหลง JDA (Joint Development Area ระหวางไทยกับมาเลเซีย) ที่คาดวา จะเริ่มผลิต
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2550 เปนตนไป โดยปริมาณการผลิตสูงสุดอยูที่ระดับ 200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน นอกจากนี้ยังมี
การนําเขาจากพมาเพิ่มขึ้น จากรอยละ 878 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 921 ลานลูกบาศกฟุตตอวันใน
ป 2550
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เนื่องจากการใชกาซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 75 ของการใชทั้งหมด จากขอมูลของ
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2558 (PDP 2004) สามารถประมาณการการใชกาซ
ธรรมชาติ เพื่อใชในการผลิตไฟฟา ไดตามแผนภาพ

ประมาณการการผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
หนวย : ลานกิโลวัตตชั่วโมง
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ที่มา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2558 (PDP 2004)

การจัดหากาซธรรมชาติในอีก 5 ปขางหนา (อางอิงขอมูลจากเอกสารประกอบการสัมมนาการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนรวม การจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2550 – 2564 (PDP 2007) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550)

ในอนาคตความตองการกาซธรรมชาติยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาคไฟฟา ตามประมาณ
การตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2007) ตั้งแตป 2550 – 2553 ระบบไฟฟาของประเทศจะมี
กําลังผลิตติดตั้งใหมรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,691 เมกะวัตต โดยจะเปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงประมาณ
5,869 เมกะวัตต หรือคิดเปนประมาณรอยละ 76 ของกําลังผลิตติดตั้งใหมทั้งหมด ซึ่งจะทําใหความตองการกาซธรรมชาติ
ในภาคไฟฟาเพิ่มขึ้นจากปจจุบันที่ระดับ 2,270 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 3,100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ณ ป พ.ศ. 2554
คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป ในขณะที่ความตองการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซ ก็
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเชนกัน ทําใหความตองการใชกาซธรรมชาติโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากปจจุบันที่ระดับ 3,100 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน เปน 5,030 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ณ ป พ.ศ. 2554 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป
ทั้งนี้จากการประมาณการการผลิตไฟฟาในอนาคตนับตั้งแตชวงป 2550 – 2558 คาดวา จะมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 7.2 ตอป ซึ่งจากแนวโนมดังกลาว สงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการผลิต จะ
ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ในการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้นดังกลาว บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.)ในปจจุบัน
ที่เปนผูรับซื้อและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ เจาของและผูบริหารและพัฒนาโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติเพียงราย
เดียวในประเทศ ไดวางแผนการจัดหากาซธรรมชาติ โดยมีแนวทางตาง ๆ ไดแก แผนการนําเขากาซธรรมชาติเหลว
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(Liquefied Natural Gas หรือ LNG) แผนการจัดหากาซธรรมชาติจากภูมิภาค และแผนการจัดหากาซธรรมชาติจากอาว
ไทยเพิ่มเติม และเพื่อรองรับแผนการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมดังกลาว ทาง ปตท. ไดวางแผนขยายโครงขายกาซ
ธรรมชาติผานโครงการตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการ LNG Receiving Terminal
เพื่อรองรับการนําเขา LNG ในอนาคต ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท PTTLNG จํากัด (PTTLNG) ขึ้น เพื่อดําเนิน
โครงการ LNG Receiving Terminal เพื่อใหบริการรับเรือที่นําเขา LNG เก็บรักษา LNG และแปลงสภาพ
กาซธรรมชาติจากสถานะของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดยไดมีการเลือกที่ตั้ง
โครงการที่เหมาะสม และเห็นวา โครงการทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 มีความเหมาะสมเนื่องจาก
สามารถพัฒนาเปนทาเรือน้ําลึกและมีขนาดที่ดินเพียงพอกับความตองการพื้นที่โครงการ โดยคาดวา จะ
สามารถเริ่มดําเนินงานขุดลอกพื้นที่และถมทะเลไดภายในกลางป พ.ศ. 2550 และจะสามารถดําเนินการ
กอสรางไดภายในตนป พ.ศ. 2551 โดยการกอสรางโครงการ จะใชเวลาประมาณ 3 - 4 ป ซึ่งจะแลวเสร็จ
ในชวงตนป พ.ศ. 2554

2. โครงการวางโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดยมีแผนจะขยายเพิ่มอีกมากกวา 2,000 กิโลเมตร
• ระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันออก
ปตท. มีแผนการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4 ขนาดกําลังสงกาซธรรมชาติสูงสุด
1,400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เชื่อมตอกับ LNG Receiving Terminal และเชื่อมโยงกับระบบทอ
สงกาซธรรมชาติในปจจุบันที่อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้อยูระหวางศึกษาแนวทาง
การวางทอที่เหมาะสม
• ระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก
เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพพมา ปตท. จะดําเนินการติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มความดันกาซ (Compressor) ในระบบทอสงกาซธรรมชาติเพื่อเพิ่มกําลังสงกาซ
ธรรมชาติของระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตกจากระดับปจจุบันที่ 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอ
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วัน เปน 2,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ ปตท. มีแผนที่จะวางทอสงกาซธรรมชาติจากราชบุรีไป
ยังทับสะแก เพื่อรองรับโรงไฟฟาแหงใหมที่จะมีขึ้นในอนาคต
• ระบบทอในภูมิภาค
เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติจากภูมิภาค ปตท. อยูระหวางการศึกษาความเปนไปได
ของการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ดังนี้
1. ระบบทอสงกาซธรรมชาติ A-1 ประเทศสหภาพพมา ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
รองรับการนําเขากาซธรรมชาติ คาดวา จะขยายเพิ่มอีกประมาณ 1,000 กิโลเมตร
2. ระบบทอสงกาซธรรมชาตินาทูนา เพื่อรองรับการนําเขากาซธรรมชาติจากแหลงนาทู
นา ประเทศอินโดนีเซีย โดยวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงนาทูนามาขึ้นฝงบริเวณ
ชายทะเลฝงตะวันออกของภาคใตตอนบน คาดวา จะขยายเพิ่มอีกประมาณ 1,100
กิโลเมตร
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จากขอมูลเกี่ยวกับแผนการจัดหากาซธรรมชาติ และการวางแผนขยายโครงขายกาซธรรมชาติ พบวา ปตท. ยังมี
แผนการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนโครงการที่ไดวางแผนไวเปนระยะทางการวางทอไมต่ํากวา 2,000 กิโลเมตร
ซึ่งในการจัดหากาซธรรมชาตินั้น ยังรวมถึงการขุดเจาะ เพื่อสํารวจและผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ (ปโตรเลียม จะหมายถึง
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และคอนเดนเสท) ดวย ซึ่งปจจุบันมีผูดําเนินการรายใหญ 3 ราย ไดแก บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สํารวจและผลิต จํากัด บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร จํากัด ซึ่ง
แผนการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. การขุดเจาะ เพื่อสํารวจและผลิตปโตรเลียม รวมถึงโครงการ LNG
Receiving Terminal นั้น เหลานี้ลวนตองใชบริการดานการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยแบบไมทําลาย ซึ่งจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของมาตรฐานสากล (API : American Petroleum Institute) ซึ่งจะทําใหบริการดานการ
ตรวจสอบและทดสอบ ดาน NDT เขามามีบทบาทสําคัญ
ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี
แนวโนมป 2550 (อางอิงขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : www.oie.go.th)
ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมีในป 2550 คาดวา จะเริ่มชะลอตัวลงบาง เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่ยังคงสงผลกระทบอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลโดยตรงตอราคาวัตถุดิบที่ใชผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี อีกทั้งภาวะ
ความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกเริ่มชะลอตัวลง
เนื่องจากแตละประเทศไดลดการพึ่งพาการนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีของตนและใชวัตถุดิบภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการรวมทุน
ระหวางประเทศในการผลิตและใชวัตถุดิบ
และมีขอตกลงในการจัดสรรสัดสวนวัตถุดบิ ที่ผลิตไดนํามาใชในการผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเคมี
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อยางไรก็ตาม แมวาแนวโนมป 2550 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี จะเริ่มชะลอตัวลง แตทางหนวยงานของภาครัฐ
ไดแก กระทรวงพลังงาน ยังคงดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศไทยซึ่งวางเปาหมายให
ประเทศไทยเปนผูนําของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทย อยูในชวงของการสงเสริมขั้นที่ 3 ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได
วางแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 โดยเนนสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาจากกาซ
ธรรมชาติ (Gas base) เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวาการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีจากแนฟธา (Oil base) และการที่
ประเทศไทยมีกาซธรรมชาติเปนทรัพยากรภายในประเทศ จึงนับเปนขอไดเปรียบที่สําคัญ นอกจากนี้ปโตรเคมีจากกาซ
ธรรมชาติยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติของประเทศมากขึ้น
ซึ่งทางภาครัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมีใหสอดคลองกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ โดยการจัดทําแผนบูรณาการระหวางแผนพลังงาน
กับแผนอุตสาหกรรมปโตรเคมี
และกําหนดเปนยุทธศาสตรหนึ่งของกระทรวงพลังงานที่จะเปนตัวกระตุนใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวตามเปาหมายของรัฐบาล
โดยที่ผานมา
ทางกระทรวงพลังงานไดจางสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ทําการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียมอยางเปน
ระบบ
และศึกษาตัวเลขมูลคาเพิ่มของการนํากาซธรรมชาติซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศมาเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยสาระสําคัญของแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 สรุปไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบท
เพื่อกําหนดทิศทางและโอกาสการผลิต
ผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 สําหรับ 15 ป ขางหนาอยางเปนระบบ และ
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จําเปน
เพื่อรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่ 3 ตลอดจนกําหนด
แผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุแผน
แมบท
2. ความตองการที่ดิน ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และกําลังคนสําหรับอุตสาหกรรมป
โตรเคมีระยะที่ 3
การสรางโรงงานใหมตามโครงการลงทุนในระยะที่ 3 ในพื้นที่เดียวกัน คือ มาบตาพุด และ พื้นที่ใกลเคียง
ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่ตองการ ประกอบดวย พื้นที่ในการสรางโรงงานทั้งหมดจํานวน 3,000 ไร ปริมาณความ
ตองการใชพลังงานไฟฟา 348 เมกะวัตต และปริมาณความตองการใชน้ํา 42.2 ลานลูกบาศกเมตร รวมทั้ง การจางแรงงาน
ใหมทั้งสิ้น 5,600 คน ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบวาพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคียง
บางแหง เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 เนื่องจากพื้นที่ในมาบตาพุดมี
โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคพรอมอยูแลว การขยายการผลิตในมาบตาพุดจะชวยใหมีการใชโครงสรางพื้นฐานที่
สรางไวแลวอยางเต็มที่ เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยทั้งระบบ
3. กลยุทธเปาหมาย (Target Strategies) สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 มี
ทั้งหมด 5 กลยุทธ โดยมีเปาหมาย ไดแก
• จัดตั้งหนวยงานเพื่อกําหนดและดูแลนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี
• สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
• ขยายการผลิตปโตรเคมีในเขตมาบตาพุดใหเกิดเปนคลัสเตอรที่เขมแข็ง
และพัฒนาอุตสาหกรรม
บางสวนที่อําเภอสิชลใหสอดรับกับโครงการ Land Bridge ที่จะเกิดขึ้น
• สรางความรวมมือทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (Alliances)
• เรงแกปญหาการพัฒนาบุคลากรและระบบขอมูลการคาในตลาดสากล
(อางอิงขอมูลจาก สถานการณนโยบายและมาตรการพลังงานของไทย 2547 สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน : http://www.eppo.go.th/doc/report-2547/part-4.html)

จากขอมูลดังกลาวขางตน แมวา การคาดการณของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอภาวะอุตสาหกรรมปโตร
เคมีในป 2550 คาดการณวา จะเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ที่จะสงผลโดยตรงตอ
ราคาวัตถุดิบ แตภาระและหนาที่ในการดําเนินการจัดใหมีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย ดวย NDT ใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ยังคงตองดําเนินตอไปแมในภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลง เนื่องจากการใหบริการตรวจสอบและ
ทดสอบความปลอดภัยจะดําเนินการเปนประจําทุกป สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่จะตองมีชวงเวลาหนึ่งในรอบป
ปดปรับปรุงและซอมแซมกระบวนการผลิต เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามจากขอมูลของกระทรวง
พลังงาน
ที่ไดวางยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี
โดยการตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปนผูนําใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น นับเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญ
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ที่ชวยใหเห็นถึงการใหการสนับสนุนและกระตุนใหภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมี ยังคงตองพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งหากในอนาคตอุตสาหกรรมประเภทนี้มีการเจริญเติบโตเปนอยางดี
บทบาททางดานการตรวจสอบและทดสอบดาน
NDT ก็จะเขามามีบทบาทที่สําคัญสวนหนึ่งดวยเชนกัน
ภาวะอุตสาหกรรมกอสราง
อัตราการใชกําลังการผลิตของวัสดุกอสราง
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จากอัตราการใชกําลังการผลิตวัสดุกอสรางพบวา มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแตป 2545 เปนตน
มา โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 69.2 มาอยูที่รอยละ 82.2 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 นอกจากนี้ในสวนของภาคการลงทุน
นั้น จะเห็นไดวาการลงทุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในป 2550 นี้นั้น จะอยูในภาวะที่ยังไมดีนัก อันเปนผลมาจาก
ความไมแนนอนของสถานการณทางการเมือง แตทั้งนี้ทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดการณวา ภาคการลงทุนทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน ในป 2551 จะกลับมาอยูในเกณฑดีอีกครั้ง โดยเฉพาะภายหลังจากมีความชัดเจนของการ
ลงทุนในโครงการเมกะโปรเจค
จากการสอบถามจากทางผูบริหารบริษัททราบวา
โดยขอมูลอยางไมเปนทางการที่ปรากฏในประเทศ
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปโตรเลียม การ
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สํารวจและขุดเจาะน้ํามัน และกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมการกอสรางที่ตองใชการกอสรางโครงสรางขนาดใหญ ฯลฯ จะ
มีสัดสวนงบประมาณที่จะใชเพื่อการตรวจสอบและการทดสอบความปลอดภัยดวย NDT ประมาณรอยละ 3 – 5 ของ
งบประมาณการลงทุนเฉพาะในสวนการกอสรางที่ตองลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอันตรายของโครงการ อาทิเชน การ
ลงทุนในสวนของระบบทอลําเลียงในอุตสาหกรรมปโตรเคมี โครงสรางโลหะขนาดใหญที่อาจสงผลใหเกิดอันตรายหาก
เกิดความเสียหาย ฯลฯ เปนตน ซึ่งในสวนนี้จะไมรวมถึงการลงทุนในที่ดิน ถนน ระบบสาธารณูปโภค การตกแตง ฯลฯ ที่
ไมมีสวนกอใหเกิดอันตราย
ทั้งนี้สามารถประมาณการมูลคาโดยรวมของงาน NDT ไดจากสวนที่เปนโครงการของภาครัฐ ไดแก โครงการเม
กะโปรเจค โครงการกอสรางรถไฟฟา นอกจากนี้ยังมีสวนของการขยายโครงการของภาคเอกชน ไดแก กลุมของ
ภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมปโตรเลียม และโอกาสในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่
กําลังอยูในชวงเริ่มตนของการขยายตัว ซึ่งเหลานี้คือ โอกาสสําหรับการใหบริการดานการตรวจสอบและทดสอบความ
ปลอดภัยแบบไมทําลายที่จะเขามามีบทบาทตอไป
เนื่องจากการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยูในชวงไมเกิน 25 ป ที่ผานมา โรงงานและระบบการ
ผลิตในอุตสาหกรรมจะมีอายุการใชงานอยูในชวง 1 – 25 ป เปนสวนใหญ การใชบริการดานการตรวจสอบและทดสอบ
ความปลอดภัยดวย NDT ในชวงของการเริ่มตนกอสรางใหม (New Project) และติดตั้งที่ผานมา ยังคงเปนการตรวจสอบ
และทดสอบความปลอดภัยดวย NDT ที่เปนแนวทางแบบดั้งเดิม (Conventional Method) แตในชวงเวลาในขณะนี้และใน
อนาคตไมวาจะเปนเรื่องของการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม หรือการซอมบํารุงรักษาก็ตาม ในสวนของประสิทธิภาพ
และเวลาที่ใชในการทดสอบดานความปลอดภัยเหลานี้ลวนมีผลตอความตองการในการใหบริการของผูประกอบการทั้งสิ้น
ซึ่งในอนาคตเมื่อการพัฒนากาวหนาไปมากกวาเดิม งานดานการตรวจสอบไมวาจะเปนการตรวจสอบสําหรับการกอสราง
ใหม (New Project) หรือเพื่อการบํารุงรักษา (Maintenance) จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโนมการขยายไปยังการ
ใหบริการดานการตรวจสอบดวย NDT ที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม (Advanced Technology) ซึ่งจะสอดคลองกับแนวโนม
การขยายตลาดของทางบริษัท ที่จะเพิ่มการใหบริการการทดสอบและตรวจสอบที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหมใหเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้
ในปจจุบันบริษัท รับงานการทดสอบและตรวจสอบดวย NDT สําหรับโครงการที่เปนการกอสรางใหมคิดเปนสัดสวนรอยละ
70 และงานการตรวจสอบดวย NDT เพื่อบํารุงรักษา คิดเปนสัดสวนรอยละ 30
นอกจากนี้การที่ประเทศไทยมีนโยบายการสงเสริมพลังงานทดแทนที่เกี่ยวของทางดานไบโอดีเซล (Biodiesel)
หรือเอทานอล (Ethanol) เหลานี้ ในดานการกอสรางโรงงานและกระบวนการผลิต ลวนจําเปนตองใชการตรวจสอบและ
ทดสอบความปลอดภัยทั้งเริ่มกอสรางกอนการใชงานจริง และขณะการดําเนินการของกระบวนการเพื่อประโยชนในแงของ
การตรวจสอบเพื่อซอมแซม และบํารุงรักษา โดยนับเปนโอกาสที่ดีในอีกอุตสาหกรรมหนึ่งสําหรับงานการใหบริการทดสอบ
ดาน NDT
3.2.2 ภาวะการแขงขัน
แมวาอุตสาหกรรมการใหบริการธุรกิจวิศวกรรมการทดสอบความปลอดภัยโดยไมทําลาย
(Nondestructive Testing – NDT) จะมีการขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ แต
ดวยลักษณะเฉพาะตัวที่องคกรดานเทคนิคทั่วโลกไดจัดให NDT อยูในกลุมเทคนิคชั้นสูง (High Technic) ซึ่งเปนสาขา
วิชาชีพที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialized Professional) ทําใหการใหบริการในปจจุบันถูกจํากัดอยูในกลุมผู
ใหบริการเพียงไมกี่ราย ซึ่งจํานวนผูใหบริการที่สําคัญและมีระดับการใหบริการใกลเคียงกับบริษัทในปจจุบันมีเพียง 2 ราย
จากจํานวนผูใหบริการที่เปนผูประกอบการคนไทยทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทและผูใหบริการ 2 รายดังกลาว มี
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การใหความชวยเหลือ และความรวมมือในลักษณะของพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจรวมกันเปนอยางดี สวนผูใหบริการราย
อื่น ๆ จะมีลักษณะเปนกลุมผูใหบริการรายยอยทั่วไป
ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นวา คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทในปจจุบัน คือ บริษัทจากตางประเทศที่เขามา
ดําเนินธุรกิจการใหบริการตรวจสอบและทดสอบทางดาน NDT ในประเทศไทย เนื่องจากเปนผูครองสวนแบงทางดาน
การตลาดสําหรับการใหบริการตรวจสอบและทดสอบทางดาน NDT ประเภท Advanced Method ที่ปจจุบันมีสวนแบง
ทางดานการตลาดประมาณรอยละ 30 ของมูลคาการใหบริการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ทั้งหมดในประเทศไทย
(ขอมูลจากคุณชมเดือน ศตวุฒิ ในฐานะนายกสมาคม “การทดสอบโดยไมทําลายแหงประเทศไทย” และกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)) ซึ่งทางบริษัทไดตั้งเปาหมายการเขาไปแยงชิงสวนแบงทางการตลาด
ดังกลาวจากบริษัทตางประเทศ โดยอาศัยความไดเปรียบจากตนทุนคาบริการในดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน ตนทุนการ
บริหารจัดการที่มีความไดเปรียบมากกวา และการใชความรวมมือในการเขารวมประมูลงานโครงการจากการกลุมพันธมิตร
ทางธุรกิจที่สําคัญของบริษัท ซึ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญที่ทางบริษัทจะใชยึดถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการเขาไปแยงชิง
สวนแบงทางการตลาดดังกลาว นอกจากนี้แนวโนมการเปดเสรีทางการคาที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศไทย เปนปจจัยหนึ่งที่เปด
โอกาสใหคูแขงขันจากตางประเทศเขามาเปดดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เปนคูแขงขันกับทางบริษัทมากขึ้นเชนกัน แตอยางไร
ก็ตามบริษัทจากตางประเทศจะมีขอเสียเปรียบทางการแขงขันที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การมีตนทุนทางดานการใหบริการที่สูง
กวา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีตนทุนดานการบริหารจัดการและบุคลากรที่สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับผูใหบริการในประเทศ
3.2.3 จุดแข็ง
1. บริษัท เปนบริษัทคนไทยที่ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยดวย NDT
เปนรายแรกของประเทศไทย ซึ่งดําเนินงานมาตั้งแตป 2525 ดวยประสบการณที่สั่งสมมายาวนานและ
มาตรฐานการใหบริการระดับดีเยี่ยมที่พรอมตอบสนองตอความตองการลูกคา อีกทั้งการบริหารจัดการที่
ยืดหยุน ประนีประนอม ทั้งลูกคาและพนักงาน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความถูกตอง รวมถึงคาบริการที่สม
เหตุผล และคาตอบแทนของพนักงานที่ยุติธรรม เหลานี้คือปจจัยที่ทําใหบริษัท มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและ
ยอมรับจากลูกคา นอกจากนี้ หนึ่งในผูบริหารหลักของบริษัท (คุณชมเดือน ศตวุฒิ) ยังไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนายกของสมาคมการทดสอบโดยไมทําลายแหงประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการไดรับ
การยอมรับและเชื่อถือจากสมาชิกในกลุมธุรกิจทางดานนี้
2. บริษัท มีอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทํางานที่มีประสิทธิภาพทั้งประเภทที่ใชอยูเปนปกติ และที่
เปนเทคโนโลยีชั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีทีมบุคลากรที่มีคุณสมบัติการทํางานผานการรับรองระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งเหลานี้เปนปจจัยสวนหนึ่งที่ชวยใหการทํางานดานการตรวจสอบสามารถดําเนินไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พนักงานของบริษัทระดับควบคุมงานเปนพนักงานที่มีประสบการณ
และความชํานาญในการ
ใหบริการ ซึ่งรวมงานกับบริษัท มานานกวา 5 – 20 ป ทําใหบริษัท สามารถวางแผนงานดานการ
บริหารและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ระบบการบริหารจัดการของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งเนนการบริหารจัดการที่โปรงใสและรักษาจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจเปนสําคัญ
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5. การที่บริษัท มีทําเลที่ตั้งของสํานักงานสาขารวม 6 แหง ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่สําคัญของประเทศไทย
ชวยใหการดําเนินธุรกิจการใหบริการ สามารถ
เขาถึงกลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
ทันเวลา
6. บริษัท มีฐานะทางดานการเงินที่มั่นคง โดยที่
ผานมาทางบริษัท
ขยายงานการใหบริการ
รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจักรดวยทุนของ
บริษัท เปนสวนใหญ ซึ่งชวยใหบริษัท มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเงินกูสถาบันการเงินคอนขางต่ํา
7. บริษัท มีศูนยฝกอบรม ซึ่งเปนการอบรมภายในใหกับพนักงาน โดยมีการฝกหลักสูตรการตรวจสอบ
และทดสอบดวยวิธีไมทําลายดวยวิธีตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ ทําใหสามารถพัฒนาและเพิ่มจํานวน
บุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถในการใหบริการแกลูกคาไดอยางเพียงพอ
3.2.4 กลุมลูกคาเปาหมายและกลยุทธทางดานการตลาด
กลุมลูกคาเปาหมาย
ที่ผานมากลุมลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนกลุมที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรม
กอสราง กลุมโรงงานผลิตขนาดใหญ ฯลฯ โดยบริษัทฯ ไดใหบริการในสวนที่เกี่ยวของกับงานการตรวจสอบอุปกรณ ระบบ
ทอลําเลียงน้ํามัน กาซ ภาชนะรับแรงดันสูง โครงสรางเหล็ก เปนตน
ปจจุบันทั้งภาครัฐบาลและเอกชนไดใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยทางวิศวกรรมมากขึ้นเปน
ลําดับ ทําใหโอกาสการขยายตัวของงานบริการการทดสอบมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดวางแผน
การตลาดโดยจัดกลุมลูกคาเปาหมายออกเปน 3 กุลม ดังนี้
1. กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมน้ํามัน กาซธรรมชาติ (Oil & Gas Industry) อาทิเชน บริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท ปตท. สผ. สยาม จํากัด บริษัท ยูนิมิต เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด (มหาชน) CUEL Co.,Ltd. Mc Connell Dowell Constructors Thai Co.,Ltd. บริษัท
ไทย นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น คอรปอเรชั่น จํากัด Ultimate Technology &
Services Co.,Ltd. เปนตน
2. กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) อาทิเชน บริษัท ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด Sriracha Construction (1994) Co.,Ltd. Clough Sino-Thai
Co.,Ltd. เปนตน
3. กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมกอสราง (Construction Industry) อาทิเชน บริษัท ช.การชาง จํากัด
(มหาชน) บริษัท อิตาเลี่ยน ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิไทย ชิบยารด แอนด เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท มั่นชัยแมชชีนเนอรี่ จํากัด เปนตน
โดยรายไดแยกตามประเภทของการใหบริการในชวง 3 ปยอนหลัง (ตั้งแตป 2547 2548 และ 2549) และ
ชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2550 สามารถแสดงไดตามภาพ
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ลานบาท

รายไดจากการใหบริการแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
Oil & Gas Industry

160.00

Petrochemical

Construction

Others

13.65
9.62

140.00
120.00
27.14

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00

46.00

5.48
18.77
11.67
12.45
42.04

16.46
2.90

30.20
84.63
56.71

27.75
37.91

-

ป
2547

2548

2549

2550 (ม.ค.-มิ.ย.)

กลยุทธทางดานการตลาด
ตลอดระยะเวลาที่ผานมากวา 25 ป บริษัท ใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การใหบริการในระดับสากล ตรงตามมาตรฐานหลักวิชาการ และตรงตามความตองการของลูกคา จนไดรับความเชื่อถือจาก
ลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหเปนผูดําเนินการในโครงการตาง ๆ มากมาย ซึ่งการใหความสําคัญกับคุณภาพของการ
ใหบริการที่ดีดังกลาว ถือเปนหนึ่งในกลยุทธการแขงขันที่สําคัญของบริษัท ที่ทําใหบริษัท มีการเจริญเติบโตมาอยางตอเนื่อง
ซึ่งกลยุทธดานการตลาดที่สําคัญของบริษัท สามารถจําแนกได ดังนี้
กลยุทธดานการใหบริการ (Product)
บริษัท ตระหนักอยูเสมอในเรื่องการควบคุมคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีอุปกรณและเครื่องมือสําหรับใชในการ
ทํางานที่มีความทันสมัยและเปนเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งมีการติดตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลา เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาและ
สรางความประทับใจในการใหบริการ นอกจากนี้บริษัท ยังใหความสําคัญตอการ
ฝกอบรมบุคลากรภายในองคกรใหเปนไปตามมาตรฐานจากสมาคมตรวจสอบโดยไมทําลายแหงสหรัฐอเมริกา (ASNT)
และมาตรฐานสากลอื่น ๆ เชน EN, BS, DIN, JIS, ASTM, API เปนตน เพื่อพัฒนาพนักงานใหมีความรูและความสามารถ
หลากหลายในการทํางานตรวจสอบโดยวิธีไมทําลายใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งใน
ประเทศและตางประเทศมาใหการฝกอบรมแกบุคลากรในดานตาง ๆ เชน ความปลอดภัยในการทํางานกับรังสี มาตรฐาน
งานเชื่อมตาม ASME Code การปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปองกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ เปนตน รวมทั้งการสง
บุคลากรไปฝกอบรมนอกสถานที่ ซึ่งทางบริษัท ไดจัดสงบุคลากรไปทําการฝกอบรมในหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศกับองคกรตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ
กาวหนาไปอยางรวดเร็ว

สวนที่ 2 – หนาที่ 38

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

นอกจากบุคลากรของบริษัท จะมีคุณสมบัติผานการ
รับรองตามมาตรฐานการทดสอบดังกลาวแลว
สําหรับงานดานการ
ตรวจสอบภาชนะแรงดัน บริษัท ยังไดรับใบอนุญาตประเภท 1 ใหเปนผู
ทดสอบ และตรวจสอบปมแกส ถังเก็บและจายกาซ ถังกาซบนรถไฟ และ
บนรถบรรทุกประเภทที่ 1 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งปจจุบัน มีผูไดใบอนุญาตเพียง 3 รายเทานั้น
กลยุทธดานราคา (Price)
การกําหนดราคาคาบริการของบริษัท
เปนการกําหนดราคาที่เนนความเหมาะสมตามลักษณะงาน,
คุณภาพของอุปกรณและเครื่องมือสําหรับใชในการทํางานรวมทั้งการจัดทีมบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ ทักษะการ
ทํางาน และผานการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งบริการสวนใหญจะกําหนดใกลเคียงกับคูแขงขัน โดยบริษัท จะใชการ
บริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุน และสามารถสรางกําไรที่สมเหตุสมผลใหกับบริษัท
กลยุทธดานชองทางการใหบริการ (Place)
การที่บริษัทอยูในธุรกิจดานการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT มาเปนเวลานานกวา 25 ป จึงทําให
เปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับถึงคุณภาพดานการใหบริการของวงการดานวิศวกรรมการตรวจสอบโดยไมทําลายเปนอยางดี
โดยที่ผานมาบริษัท มีชองทางการใหบริการ ดังนี้
1. การใหบริการผานกลุมพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งไดแก กลุมผูรับเหมาและเจาของโครงการ ซึ่งกลุม
จนเกิดเปนความ
พันธมิตรทางธุรกิจเหลานี้จะใชบริการกับบริษัทมาอยางตอเนื่องยาวนาน
เชื่อมั่นตอการใหบริการของบริษัท โดยกลุมลูกคาเหลานี้สวนใหญจะอยูในอุตสาหกรรมน้ํามัน
และแกส การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (Oil & Gas Industry) กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมปโตร
เคมี และกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน
2. การติดตอโดยตรงถึงลูกคาที่มีความตองการตรวจสอบดานความปลอดภัยตามกฎเกณฑและ
เงื่อนไขขอบังคับที่มีการกําหนดไวในมาตรฐาน เชน ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมกลั่น
น้ํามัน ในอุตสาหกรรมเหลานี้ จะตองปฏิบัติมาตรฐานสากลของ ASTM (American Society for
Testing and Material) ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
กําหนด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานสากล ASME (The American Society of Mechanical
Engineers) BS (British Standards) DIN (Deutsche Industrial Norms) JIS (Japanese
Industrial Standards) เปนตน
นอกจากการอาศัยชองทางการใหบริการดังกลาวขางตนแลว บริษัท ยังไดกอตั้งสํานักงานสาขาและมี
ทีมบุคลากรที่พรอมใหบริการ ทั้งนี้เพื่อครอบคลุมการใหบริการแกกลุมลูกคาที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่
ดังกลาว ซึ่งปจจุบันบริษัท มีสํานักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
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สํานักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา (ตอ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํานักงานสาขา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดระยอง
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทําเลที่ตั้ง
ตําบลทายบาน อําเภอเมือง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อําเภอลานกระบือ
อําเภอเขาหินซอน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา
อําเภอบางปะกง

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion)
บริษัทเนนการใชนโยบายรักษาฐานลูกคาเดิมที่มีอยู โดยวิธีการรักษาระดับมาตรฐานการใหบริการดวย
อัตราคาบริการที่เปนธรรม มีเหตุผล ไมเอาเปรียบ โดยบริษัท จะเปนฝายบริหารและจัดการตนทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งวิธีการนี้เปนสวนหนึ่งที่สรางความพึงพอใจใหลูกคาที่ใชบริการเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากคุณภาพในการใหบริการ
ขณะนี้ บริษัท อยูระหวางการนําเสนอการใหบริการดานการ
ปองกัน (Preventive Program) แกลกู คาเปาหมาย จึงเปนหนึ่งในโครงการใหมของ
บริษัท โดยการจัดสัมมนาเชิงอบรมและใหความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจและปองกัน
ปญหาดานความไมปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการดําเนินการผลิตหรือการ
กอสรางของโครงการแทนที่จะคํานึงถึงการแกไขแตเพียงดานเดียว ซึ่งอาจสงผล
เสียหายเกินกวาที่จะคาดการณได
นอกจากนี้ บริษัท ยังมุงเนนการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธอันดีทั้งลูกคาเดิมและลูกคาใหม
โดยการจัดอบรมโปรแกรม
Customer Relationship Management (CRM) ใหกับพนักงานบริษัท ทั้งนี้เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ทั้งตอบริษัท และตอลูกคา
3.3 การใหบริการ
การใหบริการ
บริษัท มีสํานักงานสาขาที่พรอมใหบริการกับลูกคาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ใกลเคียง จํานวนรวมทั้งหมด 6 แหง
ซึ่งมีลักษณะการใหบริการเปนทางเฉพาะวิธีที่ใชในกระบวนการทดสอบโดยไมทําลาย โดยมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ
ดังนี้
1. การใชวิธีการทดสอบใหเหมาะสมกับชิ้นงานที่นํามาตรวจสอบ
2. การเปลี่ยนวิธีการทดสอบใหเหมาะสมกับรอยบกพรอง (Defects) ภายในโครงสรางที่ตรวจพบ
3. การแปลความหมายของรอยตําหนิที่ตรวจสอบพบในโครงสรางของวัสดุ
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กระบวนการใหบริการ (Services Process)
ดานการทดสอบโดยไมทําลาย (NDT) และการตรวจสอบ (Inspection)
1
Client
(Issue P.O.)

2
Request
NDT Work
(Planning)

3

4

Team NDT
(Performing)

Testing & Report
(Evaluating /
Reporting)

5
Summary &
Invoice
(Accounting)

จากแผนภาพขั้นตอนในกระบวนการใหบริการ (Services Process) มีรายละเอียดคือ
- การวางแผนเริ่มแรก (Planning) – ภายหลังจากที่บริษัท ตกลงเขารับงานแลว ทางทีมงานบริษัท จะเริ่ม
การจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ วางแผนกระบวนการทํางาน และจัดเตรียมบุคลากรสําหรับการทํางาน
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ
- การทํางาน (Performing) – ทางบริษัท จะใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีศักยภาพในการตรวจสอบ พรอมกับ
บุคลากร ที่พรอมใหบริการดวยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
- การประเมินผล และรายงาน (Evaluating / Reporting) – ภายหลังจากที่กระบวนการตรวจสอบไดเสร็จ
สิ้นลง
ทางทีมงานจะดําเนินการประเมินผลและจัดทํารายงานการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับโดยทั่วไป
- ดานบัญชี (Accounting) – ขั้นตอนสุดทาย ภายหลังจากที่การตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบได
เสร็จสิ้นลง ทางบริษัท จะจัดสง Invoice ใหกับลูกคาตอไป
โครงสรางของทีมงานตรวจสอบ แบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. โครงสรางทีมงานตรวจสอบ (Inspection)
2. โครงสรางทีมงานทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive Testing : NDT)
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โครงสรางของทีมงานตรวจสอบ (Inspection)
วิศวกรตรวจสอบ / ผูคุมงาน
Supervisor / Engineer
ผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 2
NDT Level II
ผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 1
NDT Level I
ชางเทคนิค
Technician

สําหรับ บทบาทของผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 3 (NDT Level III) นั้น จะมีหนาที่วินิจฉัยและตัดสิน
ขอพิพาทจากการประเมินของผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 2 (NDT Level II)
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โครงสรางของทีมงานทดสอบโดยไมทําลาย ((Nondestructive Testing : NDT))

วิศวกรโครงการ / ผูควบคุมงาน
Supervisor / Engineer
เสมียน

ผูปฏิบัติงานทดสอบโดย
ถายภาพรังสี ระดับ 2
RT Personnel Level II

ผูปฏิบัติงานทดสอบโดยคลื่น
เสียงความถี่สูง ระดับ 2
UT Personnel Level II

ผูปฏิบัติงานทดสอบโดยผง
แมเหล็ก/ของเหลวแทรกซึม
ระดับ 2
MT/PT Personnel Level II

ผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไม
ทําลายวิธีอื่น ๆ ระดับ 2
Special Method/NDT
Personnel Level II

ผูปฏิบัติงานถายภาพดวยรังสี
ระดับ 1
RT Personnel Level I
ชางเทคนิค
Technician

สําหรับ บทบาทของผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 3 (NDT Level III) นั้น จะมีหนาที่วินิจฉัยและตัดสิน
ขอพิพาทจากการประเมินของผูปฏิบัติงานทดสอบโดยไมทําลาย ระดับ 2 (NDT Level II)
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รายละเอียดเกี่ยวกับการไดรับใบอนุญาตในการตรวจสอบและทดสอบ NDT ประเภทตาง ๆ ของผูปฏิบัติการดาน
NDT ของบริษัท มีจํานวนทั้งหมด 134 คน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 แบงออกเปนรายละเอียด ดังนี้
รายการ

แบงเปน
จํานวน (คน)
R3, U3, M3, P3
1
Multi - Tech Level III
R3, U2, M2, P2
1
รวม
2
รายการ
แบงเปน
จํานวน (คน)
R2, U2, M2, P2
6
R2, M2, P2, U1
5
R2, U1, M1, P1
1
R2, M2, U1
1
R2, M2, P2
17
R2, P2, M1
1
R2, M1 ,P1
1
U2, M2, P2, R1
5
U2, M2, P2
4
Multi - Tech Level II
U2, M2, R1
1
M2, P2, R1, U1
5
M2, P2, R1
17
M2, P2, U1
2
M2, U1, P1
2
M2, U1
1
M2, P2
9
P2, M1, R1
1
P2, M1
4
P2
1
รวม
84
รายการ
แบงเปน
จํานวน (คน)
R1, M1, P1
6
U1, M1, P1
2
R1, P1
3
Multi - Tech Level I
M1, P1
4
R1
13
U1
1
P1
1
รวม
30
Technician (ที่อยูระหวางการฝกอบรม)
18
รวมจํานวนทั้งหมด
134
หมายเหตุ R = Radiographic Testing, U = Ultrasonic Testing, M = Magnetic Particles Testing,
P = Liquid Penetrant Testing สําหรับตัวเลขที่อยูดานหลังคือ ตัวเลขของระดับ 1 2 หรือ 3
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ปจจุบันสําหรับยอด ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัท มี Multi-Tech Level III เพิ่มอีก 1 คน รวมเปน 3
คน

เนื่องจากการใหบริการของบริษัทมีความหลากหลาย ครบวงจร ตั้งแตเริ่มตนงานการกอสรางจนถึงขั้นตอนการ
บํารุงรักษา ดังนั้น จึงจําเปนตองพึ่งพาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เพื่อให
การบริการเปนไปอยางแมนยํา ถูกตอง และรวดเร็ว สามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดในสัญญาเวลาปจจุบัน การ
สั่งซื้อเครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการทํางานตรวจสอบสวนใหญถึงรอยละ 60 ของบริษัท เปนการนําเขาจากตางประเทศ
สวนวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชประกอบการใหบริการสวนใหญจะสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายที่นําเขาสินคาจากตางประเทศ คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 50 สําหรับสัดสวนที่เหลือจะเปนการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองภายในประเทศ ทั้งนี้ปจจุบันตัวแทน
จําหนายเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุสิ้นเปลืองมีจํานวนหลายรายที่ทางบริษัทสามารถเลือกใชบริการได โดยไมมีปญหา
เรื่องการผูกขาดการสั่งซื้อกับตัวแทนจําหนายรายใดรายหนึ่งแตอยางใด
ซึ่งขณะนี้ยังไมมีตัวแทนจําหนายรายใดมียอด
รับสั่งซื้อสินคาจากทางบริษัทคิดเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในอนาคต
อันใกลนี้ทางสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ อยูระหวางการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะสามารถผลิตเครื่องมือ และอุปกรณบางอยางสําหรับใช
ในการทํางานตรวจสอบไดเอง เปนการลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนผลดีในการชวยลดตนทุนใหกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทได
3.4 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
1. สัญญารวมลงทุน
วัตถุประสงคของการเขารวมลงทุน

ชื่อสัญญา
คูสัญญา

วันที่ลงนามสัญญา :
ระยะเวลาบังคับใชสัญญา

จํานวนเงินที่เขารวมลงทุน
จํานวนหุนเพิ่มทุน
สาระสําคัญบางสวนของสัญญา

: 1. เพื่อนําเงินที่ไดจากการเขารวมลงทุนมาใชในการดําเนินธุรกิจ
2. เพื่อเปนการเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท
3. เพื่อเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงาน
: สัญญารวมลงทุนและสัญญาระหวางผูถือหุน
: กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (กองทุนฯ)และ
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด และ ผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย นางสาวชมเดือน
ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ นางจุไรศรี ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลย
สกุล
: 26 ธันวาคม 2549
: ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2549 แตไมเกินอายุโครงการของกองทุนฯ (วันที่ 27
กรกฎาคม 2553 หรืออายุของกองทุนฯ ที่จะขยายออกไปโดยไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) เวนแตในกรณีที่ผูถือหุนฝายใดฝายหนึ่งขาย
หรือโอนหุนที่ตนถือทั้งหมดในบริษัท ทั้งนี้ใหรวมถึงในกรณีที่บริษัทนําหุนสามัญ
ของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดวย
: 24,000,000 บาท
: 1,000,000 หุน
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การเขาจดทะเบียน

การกําหนดราคา IPO
นโยบายการขายหุนของกองทุน
ภายหลังจากการเขาเปนบริษัท
จดทะเบียน
กรณีไมสามารถเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยได

กรณีผิดสัญญา

เงื่อนไขในระหวางการรวมลงทุน

: บริษัทจะตองเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใน 2 ป นับจากวันที่
กองทุนฯ เขารวมลงทุน (ประมาณภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551)
: บริษัท และผูถือหุนอื่น ๆ ตกลงที่จะนําหุนในสวนของกองทุนฯ เขากระจายใน
ตลาดหลักทรัพยทั้งหมด โดยไมขอติด Silent Period สําหรับกรณีการเปนผูถือ
หุนรายใหญที่มีสัดสวนเกินรอยละ 5
: ราคา IPO ตองไมต่ํากวาราคาที่กองทุนเขารวมลงทุนบวกดวยอัตราผลตอบแทน
(IRR) 12% ตอป เวนแตกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากกองทุนเทานั้น
: การพิจารณาตัดสินใจขายหุนของกองทุนจะพิจารณาภาวะตลาดหลักทรัพย
ภาวะเศรษฐกิจ สถานการณทางธุรกิจของบริษัท และนโยบายในขณะนั้น
ของกองทุนเปนสําคัญ
: ผูถือหุนหลัก ซึ่งประกอบดวย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
นางจุไรศรี ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล ตกลงซื้อหุนคืน และกองทุน
ตกลงจะขายหุนคืน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 ในราคาที่กองทุนฯ เขารวม
ลงทุนบวกดวยผลตอบแทน (IRR) 12 % ตอป นับจากวันที่กองทุนฯ เขารวม
ลงทุน
: กรณีที่ผูถือหุนไมซื้อหุนคืน กองทุนฯ จึงจะสามารถหาผูลงทุนรายใหมเขาซื้อได
(ผูถือหุนหลักยังคงตองซื้อหุนคืนจากกองทุนฯ ตามขอกําหนดขางตน หาก
กองทุนฯ ไมใชสทิ ธิขายหุนใหแกผูลงทุนรายใหม)
: ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ตองเปนกรณี
ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
(Uncontrollable Factor) และบริษัทฯ ไมไดมีสวนรวมตองรับผิดชอบ เชน
สถานการณบานเมือง กฎระเบียบขอบังคับ เปนตน
: ผูถือหุนเดิม ซึ่งประกอบดวย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ
นางจุไรศรี ศตวุฒิ และนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล จะซื้อหุนคืนจากกองทุนฯ ใน
ราคาที่กองทุนฯ เขารวมลงทุนบวกดวยผลตอบแทน (IRR) 15% ตอป นับจาก
วันที่กองทุนฯ เขารวมลงทุน
: การเขารวมเจรจา การทําสัญญา การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญา หรือการบอกเลิก
สัญญา เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมทางการคาของบริษัทที่สําคัญที่มีมูลคาเปน
จํานวนเงินเกินกวา 5,000,000 บาท เชน สัญญาซื้อขายทรัพยสิน ฯลฯ ทั้งนี้ไม
รวมถึงธุรกรรมทางการคาตามปกติ ตองผานมติที่ประชุมผูถือหุน
: ดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ไมเกิน 3:1

2. บันทึกความเขาใจ ที่เกี่ยวของกับการใหความรวมมือ และการสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ
บันทึกความเขาใจที่ 1
คูสัญญา
: บริษัท โอ.ไอ.เอส. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
วันที่ลงนาม
: 8 มิถุนายน 2543

สวนที่ 2 – หนาที่ 46

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ

: ทั้งสองฝายตกลงจะรวมมือกันในการประมูล และดําเนินการโครงการตาง ๆ ทั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธของคูสัญญาจะแปรผันไปตามลักษณะของโครงการและ
ความตองการของลูกคา
: โครงการที่ทํา คือ การใหบริการตรวจสอบและทดสอบทางดาน NDT และการ
ตรวจสอบระบบทอลําเลียง โดยใชวิธี Radiographic Testing ทั้งนี้คูสัญญา
สามารถใหบริการวิธีอื่นดาน NDT แกลูกคาไดในเรื่องที่ตนมีความเชี่ยวชาญ
: ขอบเขตการทํางานรวมกัน คือ ภายในพื้นที่ประเทศไทย
: ทั้งสองฝายตกลงที่จะจัดบุคลากรและอุปกรณใหกันและกัน รวมถึงรวมกันทํา
โครงการที่อีกฝายหนึ่งเปนผูดําเนินการ ภายใตขอตกลงทางการคาที่ทําระหวาง
กันในแตละโครงการ
คาตอบแทนในการใหความรวมมือ : ไมมี
ระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกความเขาใจ : เมื่อมีฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกบันทึกความเขาใจ ทั้งนี้จะตองแจงใหทราบ
ลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 30 วัน วาจะไมขอตออายุสัญญาอีก

บันทึกความเขาใจที่ 2
คูสัญญา
วันที่ลงนาม
สาระสําคัญของบันทึกความเขาใจ

: Korea Inspection & Engineering Co.,Ltd.
: ตั้งแตป พ.ศ. 2534
: ทั้งสองฝายตกลงจะใหความรวมมือซึ่งกันและกันสําหรับการใหบริการตรวจสอบ
และทดสอบทางดาน NDT
: ทั้งสองฝายตกลงที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานทางดานการตรวจสอบและทดสอบ
ทางดาน NDT สําหรับโครงการที่ดําเนินงานทั้งในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ
: ทั้งสองฝายตกลงที่จะใหความรวมมือกันในระยะยาวสําหรับการรวมกันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในดานการตรวจสอบและทดสอบทางดาน NDT และการ
ประเมินผลกระบวนการที่เกี่ยวของกับการบํารุงรักษาใหกับโครงการที่เขาไป
ปฏิบัติงาน
คาตอบแทนในการใหความรวมมือ : ไมมี
ระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกความเขาใจ : ไมมีระบุ

บันทึกขอตกลงความรวมมืองานทดสอบโดยไมทําลาย (Nondestructive Testing)
คูสัญญา
: ฝายกอสรางพลังความรอน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ลงนาม
: 16 ธันวาคม 2547
สาระสําคัญของบันทึกขอตกลง
: ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการเขาประมูลงานในโครงการที่เหมาะสม ดวย
การวิเคราะหและตัดสินใจรวมกันทั้งสองฝาย โดยยึดถือความเหมาะสมทั้งทาง
สถานภาพและความพรอม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
(ลูกคา) ในลักษณะโครงการตอโครงการ และอื่น ๆ
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: ขอบเขตของความรวมมือจะครอบคลุมเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ในกรณีที่
จะตองเกี่ยวของกับตางประเทศ
ทั้งสองฝายจะตองมีการพิจารณาเห็นชอบ
รวมกันเปนกรณีไป
: ทั้งสองฝายจะจัดหาบุคลากรและเครื่องมือในการทํางานใหแกอีกฝายหนึ่ง ตามที่
ไดตกลงกันเปนสัญญาในแตละโครงการ รวมถึงรวมกันใหความชวยเหลือทาง
เทคนิคทางวิชาการ ใบอนุญาตตาง ๆ ที่จะตองใชในโครงการที่ตกลงกัน
คาตอบแทนในการใหความรวมมือ : ไมมี
และมีกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของบันทึกความเขาใจ : ขอตกลงรวมมือกันเริ่มตนตั้งแตวันที่ลงลายมือชื่อทั้งสองฝาย
ระยะเวลา 1 ป และจะดําเนินขอตกลงนี้ตอไปโดยอัตโนมัติ เวนแตจะไดรับแจง
การยกเลิกขอตกลงจากอีกฝายหนึ่ง
3.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัท มีนโยบายใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกและใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม โดยการใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายใน และหนวยงานภายนอกองคกร อาทิเชน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในการปองกัน ติดตาม และ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัท เพื่อไมใหเกิดปญหาตาง ๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยการ
จัดใหมีเจาหนาที่ประจําในแตละโครงการฯ ทําหนาที่ดูแลในดานความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ
โดยมีการตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนตาง ๆ เพื่อจัดการของเสียและเศษวัสดุที่เหลือจากการใหบริการ เพื่อมิใหเกิดผล
เสียดานมลภาวะกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในสวนของเสียและเศษวัสดุที่เหลือจากการใหบริการ อาทิเชน กาก
กัมมันตภาพรังสี สเปรยกระปองผงแมเหล็ก เหลานี้ ทางบริษัทจะตองสงคืนใหกับตัวแทนจําหนายที่ทางบริษัทสั่งซื้อสินคา
เพื่อดําเนินการตอไป โดยสวนของกากกัมมันตภาพรังสี ทางตัวแทนจําหนายจะตองสงคืนผูผลิตในตางประเทศ สวนสเปรย
กระปอง ทางตัวแทนจําหนายจะสงใหกับบริษัทที่ไดรับอนุญาตในการจัดการของเสียมีพิษอยางเปนทางการ เพื่อดําเนินการ
กําจัดตามวิธีที่ถูกตองตอไป อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาการเกิดขอ
พิพาททางดานสิ่งแวดลอม หรือเคยถูกรองเรียนแตอยางใด
ในขณะนี้ บริษัท กําลังดําเนินการขอรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO 17020 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับ
การรับรองระบบงานของหนวยตรวจ เพื่อเปนการประกันคุณภาพในการใหบริการงานตรวจ และการสงผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอม ทั้งนี้บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเกี่ยวกับการสรางผลกระทบตอสภาวะแวดลอมแตอยางใด
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไดยดึ มั่นในปฏิญญาและนโยบายดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอม มาโดยตลอด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ปฏิญญา
• ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ มีระบบปองกันอันตรายในการทํางานใหกับ
พนักงานและสาธารณชนที่เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
• ใหความรวมมือกับทุกหนวยงานที่สงเสริมและสรางสรรคใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีและปลอดภัยในการ
ทํางาน
• ยึดมั่นและใหความรับผิดชอบตอสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ดี
• ในการทํางานจะตองเคารพกฎเกณฑขอบังคับและวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ และองคกรของรัฐอยาง
เครงครัด
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

• สงเสริมพนักงานใหมีความรูและความสํานึกถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาในเรื่องนี้
นโยบาย
• ปฏิบัติงานโดยใหความรวมมือกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
• คณะบริหารความปลอดภัยจะตองรับผิดชอบดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงานในทุกระดับเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท และกฎเกณฑความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดลอม ซึ่งกําหนดโดยผูวาจางดวย
• จัดทําเอกสารวิธีการทํางาน จัดหาขอมูลดานเทคนิคในขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อปองกันและปกปองความ
เสียหายอันอาจเกิดตอทรัพยากร บุคคล และสภาพแวดลอม
• สงเสริมพนักงานใหมีความรูดานความปลอดภัย และใหมีความคุนเคยกับวิธีการทํางาน นโยบายและกฎ
ขอบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยการจัดการประชุม การอบรม และแนะนําเรื่องความปลอดภัย ใหกับ
พนักงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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