บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการตรวจสอบและทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม (Third party engineering service) โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะโครงสรางโลหะตางๆ ทั้งที่อยูระหวางการกอสราง และการตรวจสอบคุณภาพ
ระหวางกระบวนการผลิต เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมืออุปกรณและโครงสรางตางๆจะไมเกิดความเสียหายในระหวางการผลิต จนสงผลให
กระบวนการตองหยุดชะงัก ทั้งนี้บริษัทแยกประเภทการใหบริการเปน 2 ประเภทคือ การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Test)
และการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ (Inspection) ซึ่งรวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองถังบรรจุกาซและระบบทอ LPG และ NGV
3.1.1 ประเภทการใหบริการ
(1)
การทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Test: NDT)
การทดสอบโดยไมทําลาย หมายถึง การทดสอบหาความบกพรองหรือความผิดปกติของชิ้นงาน รอยเชื่อมของชิ้นงาน โดยที่
ไมตองทําลายชิ้นงานเพื่อการทดสอบ ไมทําใหชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปราง ขนาด หรือสมรรถนะ กลาวคือเปนการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางฟสิกส เชน แสง ความรอน รังสี คลื่นเสียง ไฟฟา หรือแมเหล็กของวัสดุ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความผิดปกติของ
โครงสรางภายในหรือรอยบกพรองที่มีอยู การวัดคุณสมบัติเหลานี้จะสามารถประเมินความผิดปกติของโครงสรางภายในหรือรอย
บกพรองที่มีอยูไดโดยไมทําใหวัดสุเกิดความเสียหาย การทดสอบโดยไมทําลายมีวัตถุประสงคหลักเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีตนทุนการผลิตสูงและผลิตทีละชิ้นตามสั่ง นอกจากนี้ยังใชในการตรวจสอบรอยบกพรองของอุปกรณและโครงสราง
ทั่วไป ทั้งกอนการใชงาน (Pre-Service) ระหวางการใชงาน (On service) และตรวจสอบระหวางหยุดโรงงาน (Plant shutdown) เพื่อ
ประเมินอายุการใชงาน
ขอดีของการทดสอบโดยไมทําลาย
• ชิ้นงานไมไดรับความเสียหายใดๆ หลังการทดสอบแลวสามารถนําชิน้ งานกลับมาใชไดตามปกติ
• ตรวจสอบในขณะใชงานได
• การตรวจสอบชิ้นงานตามระยะเวลาการใชงาน จะทําใหทราบการเปลีย่ นแปลงของสภาพชิ้นงานหลังผานการใชงานแลว
• อุปกรณมีความสะดวกในการเคลื่อนยาย สามารถออกงานภาคสนามได
• สามารถใชในการปรับปรุงเทคนิคการผลิต เชน ใชวิธกี ารทดสอบโดยไมทําลายตรวจสอบงานเชือ่ มแบบตางๆ และ
เลือกใชวธิ ีการเชือ่ มที่ไดคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน เปนตน
• ชวยลดตนทุนการผลิต เนื่องจากชวยลดของเสียระหวางการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
การทดสอบโดยไมทําลายสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การทดสอบโดยไมทําลายแบบดั้งเดิม (Conventional NDT)
เชนการทดสอบโดยการใชรังสี และอนุภาคแมเหล็ก เปนตน ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันมายาวนาน ยังคงไดรับความนิยมและมีประสิทธิภาพอยูใน
ปจจุบัน และการทดสอบโดยไมทําลายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งเปนวิธีการตรวจสอบที่ใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มี
ความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น มีขอดีคือใชบุคลากรนอย ระยะเวลาในการทดสอบนอยกวา รวดเร็วกวา นอกจากนี้ยังสามารถ
ใหผลที่ชัดเจนและครอบคลุมกวา และในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหธุรกิจตองมีการปรับตัวไปสู Advanced NDT มาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใชในการทดสอบที่ซับซอนและมีขอจํากัดในแบบที่การทดสอบแบบดั้งเดิมไมสามารถทําได เชน การตรวจสอบทอ
สงกาซที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ เปนตน
บริษัทเริ่มตนจากการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายแบบดั้งเดิมและขยายบริการสูการทดสอบโดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง โดยใน
ปจจุบันสามารถใหบริการทดสอบโดยไมทําลายที่ไดรับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมทั้งหมด 14 วิธี ดังตอไปนี้
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ประเภทของการทดสอบ

ชิ้นงานที่ทดสอบ

Conventional NDT
Radiographic Test: การทดสอบดวยรังสี
เปนการตรวจหารอยตําหนิภายในวัสดุ โดยใชสารกัมมันตภาพรังสีและใชแผนฟลม
บันทึกขอมูล เหมาะสําหรับใชตรวจสอบรอยบกพรองที่อยูลึกเขาไปตามแนวรังสี
Magnetic Particle Test: การทดสอบดวยสนามแมเหล็ก
เปนการวัดรอยบกพรองบริเวณผิววัสดุโดยการใชการเหนี่ยวนําจากสนามแมเหล็กจาก
ไฟฟากระแสตรงหรือกระแสสลับ
Penetrant Test: การทดสอบดวยสารแทรกซึม
เปนการใชการฉีดสีลงบนพื้นผิววัสดุและทําความสะอาดสีบนผิววัสดุเพื่อตรวจสอบดู
รอยแตกของผิววัสดุดวยตาเปลา หรือภายใตแสง Black Light
Ultrasonic Test: การทดสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง
เปนการตรวจสอบโดยการใชคลื่นเสียงเพื่อวัดความหนาและคนหาจุดบกพรองที่
เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุ
Hardness Test: การทดสอบความแข็ง
เปนการทดสอบความแข็งของโลหะในการตานทานตอการแปรรูปถาวร ซึ่งมีประโยชน
ในการนํามาออกแบบภาชนะรับแรงดันตางๆ
Positive Material Identification Test:การทดสอบหาสวนผสมทางเคมี
เปนการตรวจสอบเพื่อบอกชนิดสวนประกอบทางเคมีของวัสดุซึ่งมีความจําเปนของ
โลหะในงานอุตสาหกรรม
Vacuum Test: วิธีสุญญากาศ
เปนการตรวจสอบรอยรั่วของรอยปดผนึกโดยใชเทคนิคความแตกตางของความดัน
ภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ
Holiday Detector/Pin Hole Test: การตรวจสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว
เปนการตรวจสอบเพื่อหารอยที่เคลือบไมเรียบรอยซึ่งจะทําใหความชื้นหรือนํ้าซึมผาน
ได
Advanced NDT
Acoustic Emission Test:การตรวจสอบดวยคลื่นเสียงอะคูสติก
เปนการตรวจสอบหารอยรั่วหรือการเปนสนิมของอุปกรณ
Eddy Current:การตรวจสอบโดยใชกระแสไหลวน
เปนการตรวจคัดแยกความสมบูรณของทอสเตนเลส และอื่นๆที่ไมใชเหล็กคารบอน
Remote Field Eddy Current:
เปนการตรวจคัดแยกความสมบูรณของทอเหล็กคารบอน
Magnetic Flux Leakage:
เปนการตรวจคัดแยกความสมบูรณของทอเหล็กคารบอนที่มีครีบระบายความรอน
Internal Rotating Immersion System:
เปนการตรวจวัดความสมบูรณของทอขนาดเล็กที่ทําจากโลหะตางๆจากภายใน
Replica:
เปนการทดสอบหาคาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของโลหะ

สวนที่ 2 หนา 9

การตรวจสอบรอยเชื่อม เชนในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน
ปโตรเคมี ทอขนสง เปนตน รวมทั้งการตรวจสอบความ
บาง (Thinning) และการสึกกรอน
การตรวจสอบรอยเชื่อม เชนในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน
ปโตรเคมี ทอขนสง เปนตน
การตรวจสอบรอยเชื่อม เชนในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน
ปโตรเคมี ทอขนสง เปนตน
การตรวจสอบรอยเชื่อม เชนในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน
ปโตรเคมี ทอขนสง เปนตน และงานหนาทุกชนิด
การตรวจสอบรอยเชื่อม เชนในโรงกลั่นน้ํามัน โรงงาน
ปโตรเคมี ทอขนสง เปนตน
ตรวจวิเคราะหสวนผสมของโลหะ

ตรวจสอบรอยรั่วตามแนวเชื่อม และบริเวณของพื้นถึง
บรรจุน้ํามัน หรือชิ้นงานที่เขาถึงไดเพียงดานเดียว
ตรวจความสมบูรณของการเคลือบวัสดุที่ไมเปนตัวนําที่
เคลือบบนวัสดุโลหะที่เปนตัวนําไฟฟา

ถังเก็บผลิตภัณฑ แนวเชื่อมในถัง (Aboveground
storage tank, Pressure Vessel) และตรวจหารอยรั่ว
ของวาวล
ภาชนะผลัดความรอน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ภาชนะผลัดความรอน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ภาชนะผลัดความรอน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ภาชนะผลัดความรอน (Heat exchanger) และ
condenser ทีใชในอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ใชในการวิเคราะหสาเหตุความเสียหายของวัสดุอุปกรณ
ที่ทําจากโลหะทุกชนิด

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหบริการทดสอบโดยไมทําลายสําหรับชิ้นงานตางๆตามที่ลูกคากําหนด โดย NDT ซึ่งใชสําหรับทดสอบความสมบูรณ
ของการติดตั้งหรือการเชื่อมวัสดุ มีความจําเปนอยางยิ่งยวดในอุตสาหกรรมที่ตองการความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
พลังงาน เชน การวางทอกาซธรรมชาติ การตรวจสอบระบบทอและถังในโรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ แทนขุดเจาะน้ํามัน โรงงานไฟฟา
เปนตน
ลักษณะลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนผูรับเหมาที่ตองการใหบริษัทตรวจสอบคุณภาพของงานแตละงาน และมีลูกคาบางสวน
ที่เปนเจาของโครงการโดยตรงที่ใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลา จัดทําสัญญาระยะยาว
ตัวอยางเชน บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท สล็อท-นานไก จํากัด เปนตน ทั้งนี้
บริษัทมีการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาทุกรายสําหรับการใหบริการของพนักงาน คุณภาพมาตรฐานการตรวจสอบ ความ
รวดเร็วในการใหบริการ ความปลอดภัย ฯลฯ และนําขอคิดเห็นของลูกคามาใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดรับการติดตองานจากลูกคารายใหมๆอยูเสมอ โดยในป 2549
– ป 2551 บริษัทมีสัดสวนลูกคาใหมโดยเฉลี่ยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 29 ของรายไดจาก NDT
การทดสอบแบบไมทําลายนี้จะมีการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลพรอมหลักฐานหรือขอมูลประกอบ เชน
ฟลมเอ็กซเรย สําหรับการตรวจสอบโดยวิธีถายภาพดวยรังสี เปนตน ซึ่งเปนการรายงานความสมบูรณหรือบกพรองของชิ้นงานตามผล
การตรวจสอบจริงที่เกิดขึ้น แตมิไดเปนการรับประกันหรือรับรองวาชิ้นงานที่ตรวจสอบนั้นยังอยูในสภาพที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน
หรือไม
มาตรฐานสากล (Standard and Code) ที่เกี่ยวของกับการทดสอบโดยไมทําลาย
การทดสอบโดยไมทําลายนั้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดคือการปองกันมิใหโครงสรางทางวิศวกรรมตางๆเกิดความเสียหาย
อันจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน โดยอุตสาหกรรมที่เปนกลุมเปาหมายคืออุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีความเสี่ยงในการ
ทํางานสูง และมีโอกาสเกิดอันตรายรายแรงในวงกวางหากเกิดความผิดพลาด เชน อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปน
ตน ดังนั้นเพื่อความนาเชื่อถือในระดับสากล การทดสอบโดยไมทําลายจึงถูกควบคุมโดยมาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมหรือองคกร
ระดับประเทศตางๆ ซึ่งแตละสมาคมจะกําหนดวิธีการตรวจสอบโดยไมทําลายแตละประเภทขึ้นมาเปนมาตรฐานของตนเอง ตัวอยาง
องคกรหรือสถาบันวิชาชีพสําคัญในตางประเทศที่มีการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการทดสอบโดยไมทําลายมีดังตอไปนี้
• The American Society of Nondestructive Testing (ASNT)
• American Petroleum Institute (API)
• Certification Scheme for Welding and Inspection Personnel (CSWIP)
นอกเหนือจากมาตรฐานในการทดสอบแลว สมาคมเหลานี้ยังมีการกําหนดระดับทักษะของบุคลากรผูตรวจสอบ โดย
บุคลากรจะตองไดรับการอบรม ทดสอบความรู และไดรับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรตามระดับขั้นที่กําหนดไวจึงจะสามารถทําการ
ทดสอบตามมาตรฐานได เชนบุคลากรที่ผานการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานของสมาคม ASNT จะมีทั้งหมด 3 ระดับ บุคลากรที่
ผานการทดสอบในระดับที่ 1 จะสามารถทําการทดสอบและบันทึกผลไดตามวิธีการที่กําหนด สําหรับระดับที่ 2 บุคลากรมีอํานาจในการ
ตัดสินหรือประเมินใหชิ้นงานผานหรือไมผานการทดสอบ สวนบุคลากรที่ผานการทดสอบในระดับที่ 3 ซึ่งเปนระดับสูงสุด จะมีอํานาจใน
การเลือกวิธีการทดสอบ สามารถจัดการฝกอบรมพรอมทั้งออกใบรับรองใหกับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได
บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับการทดสอบโดยไมทําลายประเภทตางๆ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจํานวน
บุคลากรที่ไดรับการรับรองที่สําคัญจากสถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ดังตอไปนี้
สถาบันที่ใหการ
รับรอง
ASNT

ชื่อใบรับรอง
(Name of Certificate)

ระดับ
(Level)

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การรับรอง (คน)*

จํานวนบุคลากรที่อยูระหวาง
การขอการรับรอง (คน)*

3
3
3

3
3
4

-

Radiographic Testing Method
Ultrasonic Testing Method
Magnetic Particle Testing Method
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สถาบันที่ใหการ
รับรอง

อบรมและรับรอง
ภายในบริษัทโดย
บุคลากร
ระดับ 3 ที่ไดรับ
การรับรองจาก
ASNT
API

CSWIP
กรมธุรกิจ
พลังงาน

ชื่อใบรับรอง
(Name of Certificate)

ระดับ
(Level)

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การรับรอง (คน)*

จํานวนบุคลากรที่อยูระหวาง
การขอการรับรอง (คน)*

Liquid Penetrant Testing Method
Visual and Optical Testing Method
Radiographic Testing Method
Ultrasonic Testing Method
Magnetic Particle Testing Method
Liquid Penetrant Testing Method
Visual and Optical Testing Method
Radiographic Testing Method
Ultrasonic Testing Method
API-570 Piping Inspector
API-510 Pressure Vessel Inspector
API-653 Aboveground Storage Tank
Inspector
Certificate Scheme for Welding & Inspection
Personnel
ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม
ผูชํานาญการทดสอบกรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม

3
3
2
2
2
2
2
1
1
-

2
1
45
25
128
128
14
6
6
2
1
2

-

-

2

-

3
2

2
12

-

หมายเหตุ: *บุคลากร 1 คน อาจไดรับการรับรองมากกวา 1 ประเภท

บริษัทมีจํานวนบุคลากรที่ไดรับการรับรองทั้งหมด 155 คน โดยแบงเปนผูไดรับการรับรองระดับ 1 จํานวน 12 คน ระดับ 2
จํานวน 139 คน และระดับ 3 จํานวน 4 คน (เปนผูบริหารระดับสูง 2 ทาน) บริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรตอเนื่องเพื่อรองรับการ
หมุนเวียนของพนักงานและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจากเดือนมีนาคมป 2551 ถึงเดือนมีนาคมของป 2552 บริษัทมีบุคลากรที่
ไดรับการรับรองเพิ่มขึ้นรวม 16 คน และยังคงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป โดยเชื่อวาบุคลากรที่ไดรับการรับรองมีจํานวนพอเพียงและ
มีการหมุนเวียนอยางสมดุล
(2)
การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน (Inspection & Certification)
การใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน เปนกระบวนการที่ตอเนื่องหรือตอยอดจากการทดสอบโดยไมทําลาย ซึ่งทํา
โดยใชวิธีการทดสอบประเภทตางๆ รวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายในการตรวจสอบชิ้นงาน และประมวลผลการทดสอบพรอมทั้งออก
รายงานเพื่อรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ซึ่งจะมีการใหขอสรุปวาชิ้นงานนั้นๆมีสภาพเหมาะสมสําหรับการใชงานหรือไม การ
ตรวจสอบสามารถทําไดทั้งการตรวจสอบรับรองชิ้นงานแตละชิ้นงาน โดยดําเนินการในระหวางการผลิตใหมที่โรงงานผูผลิต หรือใน
ระหวางการติดตั้ง ณ สถานที่ใชงาน รวมทั้งดําเนินงานภายหลังการใชงาน เชนการตรวจสอบและรับรองคุณภาพประจําปสําหรับถังบรรจุ
กาซ หรือการตรวจสอบรวมทั้งระบบ เชน การตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection Service) เปนตน ลูกคาหลักสําหรับบริการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. ลูกคาที่ตองการการรับรองตามกฎหมาย เชน ตรวจสอบเพื่อรับรองถังบรรจุ (LPG NGV ถังบรรจุน้ํามัน ถังบรรจุสารเคมี
เปนตน) หมอไอน้ํา ภาชนะความดันประเภทตางๆ และอื่นๆ
2. ลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการความปลอดภัยสูง เชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ โรงงานปโตรเคมี แทนขุด
เจาะน้ํามัน ที่ตองการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงงานตามมาตรฐานการผลิตและการซอมบํารุง
การใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมีขอดีที่สําคัญคือมีความแนนอนของรายไดสูง ลูกคาสวนใหญใชบริการตรวจสอบ
ประจําปอยางตอเนื่องโดยจัดทําเปนสัญญาระยะยาว อาทิ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เปนตน โดยบริษัทมีสัดสวนลูกคาที่ใชบริการอยาง
ตอเนื่องคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 90 ของรายไดจากการตรวจสอบและรับรองสําหรับป 2549 - 2551 นอกจากนี้ธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพ
ในการเติบโตในอนาคตสูง สาเหตุหลักจากการขยายตัวของการใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ ซึ่งจําเปนตองมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของถังบรรจุ ทั้งถังติดตรึงและถังที่ใชในการขนสง และอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด (รายละเอียดแนวโนมการเติบโตของการใชพลังงาน
จากกาซธรรมชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ อยูในสวนที่ 2 หัวขอ 3.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม)
บริษัทมีการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือและอุปกรณตางๆดังตอไปนี้
• ถังอัดความดันสูง (Pressure Vessel) ที่ใชเก็บกาซอุตสาหกรรม อาทิ ไนโตรเจนเหลว คารบอนไดออกไซดเหลว คลอรีน
เหลว เปนตน
• ถังกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) และถังติดตรึง (Fixed Tank) เพื่อจัดทําประวัติ และรับรองคุณภาพ
แท็งกขนสงตามขอกําหนดของสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• ถังเก็บผลิตภัณฑปโตรเลียม (Aboveground Storage Tank) เชน ถังเก็บน้ํามัน
• หมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire Tube Boiler) และหมอไอน้ําแบบทอน้ํา (Water Tube Boiler)
• ปนจั่นแบบเคลื่อนที่และแบบติดตั้งกับที่ (Crane and Lifting Equipment)
• การตรวจสอบรอยเชื่อมและตรวจรับรองฝมือชางเชื่อม (Welding / Welder Qualification Test)
• ถังเก็บและจายกาซ และถังขนสงปโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งมีการใหบริการเฉพาะดังตอไปนี้
o ทดสอบครบวาระ (ณ คลังกาซ ลานบรรจุกาซ สถานีบรรจุกาซ สถานีที่ใชกาซ เชน โรงแรม โรงงาน สถานี
บริการ ปมกาซ และทดสองรถขนสงกาซทางบก)
o ทดสอบจัดทําประวัติถังที่มีประวัติเดิมแตขาดอายุการใชงาน
o ทดสอบเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ
o ทดสอบตอใบอนุญาตประกอบกิจการ
o ทดสอบเพื่อการโอนใบอนุญาต เปลี่ยนตัวแทนคาตาง แกไขระบบทอ
o ทดสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุ แกไข เปลี่ยนแปลง
o ทดสอบถังกาซหุงตม (Cylinder)
o งานจัดทําแบบกอสราง แบบติดตั้ง รายการคํานวณ เอกสารอื่นๆ รวมทั้งบริการติดตอประสานงานและให
คําปรึกษายื่นเรื่องขออนุญาตตอกรมธุรกิจพลังงานและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการผลิต การขนถายเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตราย (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 3.3.1 เรื่องภาวะอุตสาหกรรม) ดังนั้น
บริษัทจึงศึกษาติดตามการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง
ครอบคลุมมากที่สุด
ทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบรับรองตามปกติแลว บริษัทยังไดจัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการใชงานของเครื่องมือ
อุปกรณตางๆที่มีความสําคัญในกระบวนการผลิต โดยติดตามการเปลี่ยนแปลง ความเสียหายและการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน
และนํามาประมวลผล ตัวอยางเชน ประมวลผลใหลูกคาทราบวา ภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ชิ้นงานที่ตรวจสอบมีความเสียหายหรือ
เสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด และประเมินไดวาหากชิ้นงานมีการเสื่อมสภาพในอัตราเดิม ชิ้นงานนั้นๆจะสามารถใชงานอยาง
ปลอดภัยไดอีกนานเทาใด ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนประโยชนอยางมากสําหรับลูกคา เชน ทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือแตละชิ้น สามารถวางแผนการซอมบํารุงประจําปไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน นอกจากนี้ในบางกรณีลูกคา
สามารถใชผลการตรวจสอบเปนเครื่องยืนยันสําหรับการขอลดเบี้ยประกันภัยไดอีกดวย
นอกจากนี้บริษัทยังมีการใหบริการประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆดวยหลักการ Risk Based Inspection
(RBI) เพื่อกําหนดความถี่ วิธีการทดสอบ และความเขมงวดในการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ โดย RBI จะทําใหการตรวจสอบมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถลดคาใชจายไดโดยการลดความถี่การตรวจสอบอุปกรณที่มีความเสี่ยงต่ํา และลดภาระเบี้ยประกันภัย
ของโรงงานที่นําวิธีการนี้มาใช
การจัดทําประกันภัยสําหรับความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
บริษัทมีการจัดทําประกันภัยบุคคลที่สามกรณีการเกิดอุบัติเหตุตอบุคคลและทรัพยสินเปนวงเงินรวมทั้งหมด 30 ลานบาท เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ยังมีการจัดทําประกันภัยเพิ่มเติมสําหรับลูกคาบางรายที่
มีการปฏิบัติงานนอกชายฝง (Offshore) โดยเปนการประกันภัยแบบ Workman Compensation ซึ่งจะคลอบคลุมอุบัติเหตุเฉพาะที่อาจ
เกิดขึ้น เชน อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร เปนตน อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา บริษัทยังไมเคยมีกรณีเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งนําไปสูการเรียกรองเงินประกันแตอยางใด
ใบรับรองทีเ่ กี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
ขั้นตอนการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ประกอบดวย (1) การทดสอบชิ้นงานโดยใชวิธีการทดสอบโดยไมทําลาย
และ (2) การประเมินผลเพื่อรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ดังนั้นใบรับรองที่เกี่ยวของจะแบงเปน 2 ขั้นตอนเชนกัน คือใบรับรอง
สําหรับการทดสอบโดยไมทําลาย ตามรายละเอียดในขอ 3.1.1 (1) และใบรับรองสําหรับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพซึ่งถือเปนงาน
ควบคุมทางดานวิศวกรรม ดังนั้นบุคลากรที่สามารถออกใบรับรองคุณภาพของชิ้นงานไดนั้นตองเปนบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับสภา
วิศวกรสําหรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป โดยระดับของวิศวกรควบคุมจะแบงออกไดเปน 4 ระดับคือ
• ภาคีวิศวกรพิเศษ
• ภาคีวิศวกร
• สามัญวิศวกร
• วุฒิวิศวกร (ระดับสูงสุด)
ทั้งนี้ขอบเขตของงานที่แตละระดับสามารถทําไดแตกตางกันออกไป ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 3 และ 4 (พ.ศ. 2508)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 (กําลังอยูใน
ระหวางการปรับปรุงรางโดยสภาวิศวกร) เชน ภาคีวิศวกร สามารถทํางานออกแบบและคํานวณ สวนสามัญวิศวกร สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบงานติดตั้ง และวุฒิวิศวกรสามารถทํางานวิศวกรรมไดทุกรูปแบบ อยางไรก็ตามขอบเขตการทํางานของวิศวกรควบคุมแตละ
ระดับในรายละเอียดก็จะแตกตางกันตามสาขาวิศวกรรม
นอกจากการขึ้นทะเบียนบุคลากรแลว บริษัทที่ใหบริการตรวจสอบและรับรองก็ตองมีการขึ้นทะเบียนดวยเชนกัน โดยเฉพาะ
การตรวจสอบที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย เชนการตรวจสอบถังกาซแอลพีจี เปนตน ซึ่งหนวยงานของภาครัฐ เชน กรมธุรกิจพลังงาน
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะเปนผูควบคุมขั้นตอนในการฝกอบรมบุคลากรไปจนถึงการออกใบรับรองหรือประกาศนียบัตรใหกับ
บุคลากร และขึ้นทะเบียนใหกับบริษัทผูตรวจสอบดวย โดยบริษัทและบุคลากรของบริษัทไดรับการขึ้นทะเบียน/ใบรับรองสําหรับบริการ
ตรวจสอบและทดสอบดังตอไปนี้
(1) ใบรับรองสําหรับบุคลากรของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)
สถาบันที่ให
การรับรอง
สภาวิศวกร

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ชื่อใบรับรอง
(Name of Certificate)
วิศวกรควบคุมระดับภาคีวิศวกร
วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกร
วิศวกรควบคุมระดับวุฒิวิศวกร
วิศวกรตรวจทดสอบหมอไอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
สื่อนําความรอน
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จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การรับรอง (คน)*
4
5
3**
8

จํานวนบุคลากรที่อยูระหวาง
การขอการรับรอง (คน)*
-

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
สถาบันที่ให
การรับรอง
กรมธุรกิจ
พลังงาน

ชื่อใบรับรอง
(Name of Certificate)
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม ถังเก็บและจาย
กาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอและอุปกรณ ประเภทที่ 1

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การรับรอง (คน)*
2

จํานวนบุคลากรที่อยูระหวาง
การขอการรับรอง (คน)*
-

-

-

API

วิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังกาซ ถังเก็บและจายกาซ ถัง
ขนสงกาซ ระบบทอกาซธรรมชาติและอุปกรณ ประเภทที่ 1
API-570 Piping Inspector
API-510 Pressure Vessel Inspector
API-653 Aboveground Storage Tank Inspector

2
1
2

-

CSWIP

Certificate Scheme for Welding & Inspection Personnel

2

-

หมายเหตุ: *บุคลากร 1 คน อาจไดรับการรับรองมากกวา 1 ประเภท
**บุคลากรผูไดรับใบรับรองการเปนวิศวกรควบคุมระดับวุฒิวิศวกรทั้ง 3 ทานคือผูบริหารและผูถือหุนของบริษัท

ณ 31 มีนาคม 2552 บริษัทมีจํานวนบุคลากรที่ไดรับการรับรองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพรวม 29 คน
ใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งยังอยูในระดับที่เพียงพอกับการดําเนินงานในปจจุบัน อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายพัฒนา
บุคลากรในสวนนี้อยางตอเนื่องเชนเดียวกับบุคลากรดานการทดสอบโดยไมทําลาย
(2) ใบรับรองสําหรับบริษัท
หนวยงานทีใ่ ห
การรับรอง
กรมการขนสง
ทางบก

กรมธุรกิจพลังงาน

สภาวิศวกร
สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ

ชื่อใบรับรอง / การขึ้นทะเบียน

ขอบเขต

ผูตรวจและทดสอบถังกาซและการ
ติดตั้งสวนควบและเครื่องมืออุปกรณ
ของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปน
เชื้อเพลิง
ผูตรวจและทดสอบถังกาซและการ
ติดตั้งสวนควบและเครื่องมืออุปกรณ
ของรถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว
เปนเชื้อเพลิง
ผูทดสอบและตรวจสอบถังกาซหุงตม
ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ
ระบบทอกาซและอุปกรณ ประเภทที่ 1
วิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่
ใชกาซธรรมชาติ ประเภทที่ 1

ใชในงานการตรวจสอบและทดสอบถังกาซ
และการติดตั้งสวนควบคุมและเครื่องมือ
อุปกรณของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปน
เชื้อเพลิง
ใชในงานการตรวจสอบและทดสอบถังกาซ
และการติดตั้งสวนควบคุมและเครื่องมือ
อุปกรณของรถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว
อัดเปนเชื้อเพลิง
ใชในงานการทดสอบและตรวจสอบถังกาซ
หุงตม ถังเก็บและจายกาซ ถังขนสงกาซ
ระบบทอกาซ และอุปกรณ ประเภทที่ 1
ใชในงานการทดสอบและตรวจสอบถังกาซ
และจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบทอกาซและ
อุปกรณกาซธรรมชาติ
ใชในงานดานวิศวกรรมควบคุม

ไดรับสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิติบุคคล
ไดรับอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใชซึ่งวัสดุพลอยได
ไดรับอนุญาตผลิต มีไวครอบครอง
หรือใชซึ่งวัสดุตนกําลังซึ่งพนสภาพที่
เปนอยูตามธรรมชาติในทางเคมี

ใชในงานการทดสอบชิ้นงานดวยรังสี และ
เปนใบอนุญาตครอบครองสารรังสี (Source)
ใชในงานการทดสอบชิ้นงานดวยรังสี และ
เปนใบอนุญาตครอบครอง
Depleted Uranium

วันที่ไดรับการ
ขึ้นทะเบียน
27 พ.ย.49

อายุการ
ใชงาน
3 ป

27 พ.ย.49

3 ป

9 ส.ค.49

3 ป

25 มี.ค.51

3 ป

1 ธ.ค.51

1 ป

7 เม.ย.52

ถึง
3 พ.ค.53
ถึง
3 พ.ค.53

7 เม.ย.52

บริ ษั ท มี ร ะบบการตรวจติ ดตามใบอนุ ญ าตตา งๆให มีค วามต อ เนื่ อ งทั้ ง หมด 3 หน ว ยงาน คื อ (1) ผู ใ ห บริ ก าร ซึ่ง ต อ งนํ า
ใบอนุญาตติดตัวไปเพื่อนําเสนอตอลูกคา (2) ฝาย Safety มีหนาที่ควบคุมใบอนุญาตในการตรวจสภาพใหตรงตามขอกําหนด และ (3)
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ฝายบุคคล ที่จะจัดเก็บตนฉบับใบอนุญาตทั้งหมดและนํามาตรวจสอบอายุของใบอนุญาตเปนระยะเพื่อนําเสนอใหผูบริหารพิจารณาตอ
อายุ ซึ่งโดยปกติแลวบริษัทจะทําการตออายุกอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุประมาณ 60 วัน
บริษัทติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของและผลกระทบที่อาจเกิดกับบริษัทอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเตรียมการขึ้นทะเบียนบุคลากร
และขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคลเพื่อใหสามารถใหบริการตรวจสอบรับรองไดอยางครบวงจร โดยในปจจุบันบริษัท
สามารถใหบริการดานตรวจสอบและรับรองคุณภาพตามที่กฎหมายกําหนดไดครบทุกประเภท
3.1.2 การใหการอบรม
การดําเนินธุรกิจใหบริการทดสอบทางวิศวกรรมนี้ บุคลากรผูมีความชํานาญถือเปนสวนสําคัญยิ่งสําหรับการดํารงอยูและ
ความกาวหนาของธุรกิจ บริษัทจําเปนตองมีบุคลากรที่มีความรู ไดรับการรับรองสําหรับการทดสอบประเภทตางๆใหครอบคลุมและ
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความชํานาญและแมนยําในการตรวจสอบและวิเคราะหผล เนื่องจากความผิดพลาดเพียงเล็กนอย
อาจสงผลกระทบในวงกวางตอชีวิตและทรัพยสินทั้งของบริษัทเองและของลูกคาได ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรเปนอยางมาก มีเปาหมายใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได จึงไดมีการจัดตั้งศูนยการฝกอบรมภายในขึ้น มีการอบรมอยางตอเนื่องในหัวขอเรื่องการทดสอบประเภท
ตางๆ โดยสามารถออกใบรับรองการทดสอบโดยไมทําลายตามมาตรฐานของ ASNT ใหกับบุคลากรในระดับที่ 1 และ 2 ได (ใบรับรอง
ออกโดยผูผานการทดสอบของ ASNT ในระดับที่ 3) ตัวอยางหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการทดสอบโดยไมทําลาย มีดังตอไปนี้
• Radiographic Testing Level I & II
• Magnetic Particle Testing Level I & II
• Liquid Penetration Testing Level I & II
• Ultrasonic Testing Level I & II
• Visual Testing Level I & II
• Ultrasonic Thickness of Measurement Level I & II
นอกเหนือจากความรูที่จําเปนสําหรับการทดสอบโดยไมทําลายแลว บริษัทยังมีการเปดอบรมความรูทั่วไปใหกับพนักงานเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ความปลอดภัยในองคกร รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ โดยหลักสูตรทั่วไปที่เปดอบรม อาทิเชน
หลักสูตรการปฐมพยาบาล การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัยในการทํางาน การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (Confined space)
จริยธรรมองคกร เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดสงบุคลากรไปรวมอบรมกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูและ
ทักษะที่จําเปนใหแข็งแกรงขึ้น
3.2

การตลาดและสภาวะการแขงขัน
3.2.1

กลยุทธทางการตลาด

สรางมูลคาเพิ่ม (Value-added) เพิ่มใหกับบริการของบริษทั
นอกเหนือจากการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายและบริการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากลแลว บริษัทยังมี
นโยบายที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการของตน โดยการทําความเขาใจความตองการที่แทจริงของลูกคาและตอบสนองใหลูกคาไดรับ
ประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน ในการทดสอบโดยไมทําลายดวยรังสี การใหบริการตามมาตรฐานสากลคือการรายงานผลรอยบกพรอง
ของวัตถุโดยมีฟลมเอ็กซเรยเปนหลักฐานประกอบ แตการใหบริการของบริษัทจะกาวไปอีกขั้นคือการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ แลว
ประมวลสิ่งที่สําคัญใหลูกคาไดทราบ เชน รอยบกพรองในการเชื่อมที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากชางเชื่อมคนใดบาง เครื่องมือหรืออุปกรณมี
การเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบครั้งกอนมากนอยเพียงใด คาดวาจะใชงานไดอยางปลอดภัยอีกนานเทาไร เปนตน ซึ่งจะทําให
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ลูกคาไดทราบถึงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน รวมถึงสามารถวางแผนการซอมบํารุงระบบไดอีกดวย ในปจจุบันการใหบริการ
ในลักษณะนี้ไดรับความนิยมจากลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัทมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการประมวลผล
(รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอที่ 4 การวิจัยและพัฒนา) รวมทั้งศึกษาปรับปรุงการประมวลผลใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางคลอบคลุม
การใหบริการทีห่ ลากหลายและมีมูลคาผลตอบแทนสูง
บริษัทมีการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายที่หลากหลาย ทั้งวิธีการแบบดั้งเดิม (Conventional NDT) และวิธีที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced NDT) สวนในดานของการใหบริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพ บริษัทและบุคลากรของบริษัทไดรับใบอนุญาต
ตรวจสอบจากภาคราชการหลายประเภท
ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริการที่บริษัทมีอยูในปจจุบันสามารถครอบคลุมความตองการที่
หลากหลายของกลุมลูกคาเปาหมาย และบริษัทยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎหมายเพื่อนําเสนอการใหบริการ
ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีเปาหมายในการขยายบริการทางดาน Advanced NDT ใหมากขึ้นเพื่อใหกาวทันตอการพัฒนาของ
เทคโนโลยี มีมูลคาของการใหบริการสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใชวิธีการแบบดั้งเดิม และสามารถใหบริการทดสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมี
การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและมีแผนที่จะลงทุนในอุปกรณสําหรับ Advanced NDT เพิ่มเติม (รายละเอียดในสวนที่ 2 หัวขอ 6
โครงการในอนาคต)
ขยายการใหบริการในตางประเทศ
บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายการใหบริการในตางประเทศ โดยมุงเนนการสรางพันธมิตรซึ่งเปนผูรับเหมาขนาดใหญในประเทศ
ไทยที่มีโครงการกอสรางในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบานใกลเคียง ในอดีตที่ผานมาบุคลากรของบริษัทยังไมเพียงพอ
สําหรับการขยายบริการดังกลาว แตในปจจุบันบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมมากขึ้นและเริ่มมีการใหบริการแลวใน
ป 2549 ตอเนื่องถึง 2551 สําหรับโครงการกอสรางเขื่อนในประเทศลาว และคาดวาจะขยายบริการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
นําเสนอแนวทางการแกปญ
 หาทางวิศวกรรม
ดวยประสบการณกวา 16 ปในธุรกิจการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม ทําใหบริษัทสามารถประยุกตใชการทดสอบโดย
ไมทําลาย ความรูทางวิศวกรรม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหคําปรึกษาแนวทางการแกปญหาทางวิศวกรรม (Engineering
solution provider) และนําเสนอบริการที่เหมาะสมสําหรับลูกคา โดยบริษัทจะทําการสํารวจระบบ เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งความ
ตองการของลูกคา และนําเสนอทางเลือกในการทดสอบที่คลอบคลุมและคุมคาที่สุดสําหรับลูกคารายดังกลาว รวมถึงใหคําแนะนําทาง
วิศวกรรมในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ เพื่อใหลูกคาดําเนินการแกไขไดอยางมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยสูงสุด
สรางความแตกตางดานคุณภาพและความปลอดภัยดวยราคาที่แขงขันได
สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายคือการใหผลการทดสอบที่ถูกตองแมนยําไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทนําเสนอบริการในราคาที่แขงขันได โดยมุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งตองอาศัย
บุคลากรที่เชี่ยวชาญประกอบกับการควบคุมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทีมงานเฉพาะกิจดานความปลอดภัยเขาตรวจสอบหนางานอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหลูกคาเชื่อมั่นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของการบริการ สงผลใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไดอยางตอเนื่อง
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทในปจจุบันคือบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมพลังงาน เชนผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับน้ํามัน
และกาซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ โรงผลิตไฟฟา โรงงานปโตรเคมี เปนตน โดยในป 2550 – 2551 บริษัทมีสัดสวนลูกคาใน
อุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเคมีโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 89 เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานจําเปนตองมีการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
ตองการความปลอดภัยสูงมาก หากเครื่องมือหรืออุปกรณเกิดความเสียหายที่ควบคุมไมไดอันจะสงผลใหเกิดความสูญเสียขนาดใหญได
โดยกลุมลูกคาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้
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(1) เจาของโครงการ (Project Owners) ในป 2551 – งวด 3 เดือนป 2552 บริษัทรับงานจากเจาของโครงการโดยตรงในการ
ใหบริการทดสอบโดยไมทําลาย และบริการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 และรอยละ 70 ของรายได
จากการทดสอบโดยไมทําลาย และรายไดจากการตรวจสอบและรับรอง ตามลําดับ (สวนที่เหลือเปนรายไดจากผูรับเหมา) สวนใหญ
เจาของโครงการจะเปนคูคาในงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ โดยเปนการตรวจสอบโรงงานประจําป และการตรวจสอบเพื่อการ
รับรองตามกฎหมาย
(2) ผูรับเหมา (Contractors) ตามปกติแลวโครงการที่มีขนาดใหญ เชนการสรางโรงไฟฟา การวางทอกาซ เจาของโครงการจะ
วาจางผูรับเหมาเปนผูดําเนินโครงการแทน โดยบริษัทจะเปนหนึ่งในผูรับเหมาชวงในสวนของงานทดสอบและตรวจสอบทางวิศวกรรม
อยางไรก็ตามการจะไดรับงานเปนผูรับเหมาชวง บริษัทจะตองอยูในรายชื่อผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง (Approved vender list) ของ
เจาของโครงการดวย
กลุมลูกคาเปาหมายรองของบริษัทคืออุตสาหกรรมการกอสราง โดยเฉพาะงานวิศวกรรมใชโครงสรางเหล็ก เชน รางรถไฟ
อุโมงค อาคารสูง เปนตน ซึ่งตองการการทดสอบโดยไมทําลายในการควบคุมคุณภาพ แมในปจจุบันรายไดจากการใหบริการใน
อุตสาหกรรมนี้ยังคิดเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับรายไดอื่น อยางไรก็ตามผูบริหารเชื่อวารายไดจากอุตสาหกรรมกอสรางจะมีสัดสวนที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปจจุบันงานวิศวกรรมโครงสรางเหล็กเปนที่นิยมใชมากขึ้นแทนโครงสรางคอนกรีต เนื่องจากกอสรางได
รวดเร็ว แข็งแรง มีความยืดหยุนตอการปองกันความเสียหายจากแผนดินไหว
ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากคูคา โดยในการพิจารณาใหเครดิตตอผูรับเหมาหรือเจาของโครงการ
บริษัทจะทําการวิเคราะหฐานะการเงินของคูคา ความเหมาะสมของทุนจดทะเบียนตอขนาดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้ง
พิจารณาประวัติการชําระหนี้โดยการสอบถามขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาจัดระดับชั้นลูกหนี้ทุกๆไตรมาส หาก
เกิดกรณีที่คูคาที่เปนผูรับเหมาโครงการชําระเงินลาชา บริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้โดยการทําหนังสือโอน
สิทธิเรียกรองจากผูรับเหมาไปยังเจาของโครงการโดยตรง หรืออาจงดการใหบริการชั่วคราวจนกระทั่งมูลหนี้เกาไดรับการชําระ เปนตน
3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทมีชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางคือ
(1) การติดตอลูกคาโดยตรง สําหรับเจาของโครงการแลวบริษัทจะใชวิธีการติดตอนําเสนอบริการโดยตรงเพื่อสรางโอกาสใน
การใหบริการและการไดเปนผูใหบริการที่ไดรับการรับรอง (Approved vender list) ซึ่งเมื่อบริษัทไดรับโอกาสในการใหบริการแลว ลูกคา
มักจะใชบริการอยางตอเนื่องและยาวนาน และมีการแนะนําตอๆกัน สําหรับในสวนของผูรับเหมาบริษัทใชวิธีการติดตอโดยตรงเพื่อ
สรางความเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยสวนใหญผูรับเหมาในอุตสาหกรรมนี้จะเปนผูรับเหมารายใหญที่ใชบริการกันมาอยางตอเนื่อง
(2) การใชภาคราชการเปนสื่อกลาง การใหบริการตรวจสอบและทดสอบโดยเฉพาะทางดานการตรวจรับรองถังรับแรงดันสูง
และถังแอลพีจี จะเปนการตรวจสอบตามกฎหมายโดยผูตรวจสอบตองไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งการขึ้น
ทะเบียนถือเสมือนเปนการประชาสัมพันธบริษัทดวยเนื่องจากหนวยงานราชการจะชวยแนะนําลูกคาใหติดตอกับผูที่ขึ้นทะเบียนดังกลาว
ซึ่งบริษัทก็ไดรับการแนะนําอยางสม่ําเสมอ
3.3

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน

3.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม
การทดสอบโดยไมทําลายมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยในการติดตั้งหรือใชงานวัสดุหรือโครงสราง
ตางๆ สามารถประยุกตใชไดกับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยการเติบโตของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายมีแนวโนมเปนไปตาม
การพัฒนาของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่สําคัญโดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนในการดํารงชีพไดถูกพัฒนาให
กาวหนาอยางไมหยุดยั้งเพื่อตอบสนองความตองการที่ไมมีขีดจํากัด อยางไรก็ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งความเสี่ยงที่
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เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ความผิดพลาดหรือขอบกพรองเพียงนอยนิดอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง ดังนั้นการควบคุมและ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจึงเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวการทดสอบโดยไมทําลายมีความ
จําเปนแพรหลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมพลังงาน การกอสราง การเกษตร การแพทย เปนตน แมกระทั่งสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจําวัน เชน สะพาน ลิฟทโดยสาร เครื่องเลนในสวนสนุก ก็ยังมีการทดสอบความปลอดภัยโดยอาศัยการทดสอบโดยไมทําลาย
อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยการทดสอบโดยไมทําลายยังถูกจํากัดอยูเฉพาะในบางอุตสาหกรรม เชนเดียวกับการควบคุม
คุณภาพโดยทั่วไปการทดสอบโดยไมทําลายจัดเปนคาใชจายสวนเพิ่มที่นอกเหนือจากตนทุนที่จําเปนในการผลิต ดังนั้นธุรกิจที่ใชบริการ
ทดสอบโดยไมทําลายจึงเปนธุรกิจที่ตองการความปลอดภัยสูงหรือถูกควบคุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานและ
ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะที่ใชโครงสรางโลหะ เชน ตึกสูง สะพาน การกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตางๆ เปนตน
เนื่องจากอุบัติเหตุและความผิดพลาดในอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางรายแรง
ทั้งนี้ ผูบริหารประเมินวาแนวโนมการเติบโตของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลายในประเทศไทยปจจุบันยังคงมีการพึ่งพิง
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดหาพลังงานเปนสําคัญ ซึ่งความเกี่ยวเนื่องของ NDT กับอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรุปไดดังภาพ
การเชื่อมโยงของ NDT / Inspection & Certification กับอุตสากรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีของไทย
NDT / Inspection & Certification

ปโตรเลียมและปโตรเคมี

ทดสอบการกอสรางและติดตั้งแทนขุดเจาะ
น้ํามัน และตรวจสอบระหวางการใชงาน

การสํารวจและผลิต

โรงบรรจุกาซ

กาซ
ธรรมชาติ

น้ํามันดิบ

คอนเดนเสทและ
ไฮโดรคารบอนอื่นๆ

โรงแยกกาซ

โรงกลัน่ น้ํามัน

โรงแยกคอนเดนเสท

กาซ
NGV,LPG

น้ํามัน
สําเร็จรูป

อื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ
สําหรับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี

สถานี
บริการกาซ

รานคากาซ

อื่นๆ

โรงงานปโตรเคมีขั้นตน
โรงงานปโตรเคมีขั้นกลาง
และขั้นปลาย

ทดสอบรอยเชื่อม คุณภาพของทอสงกาซ
ธรรมชาติ ทอสงน้ํามัน และอื่นๆ
ทดสอบการกอสรางและติดตั้งโรงงาน
และตรวจสอบระหวางการใชงาน
ตรวจสอบและรับรองถังบรรจุกาซ น้ํามัน
รวมทั้งสารเคมีอันตรายอื่นๆ ตาม
กฎหมาย ในกระบวนการขนสงและการ
เก็บรักษา
ทดสอบการกอสรางและตรวจสอบระหวาง
การใชงานสําหรับโรงงานปโตรเคมีขั้นตน
รวมทั้งขั้นกลางและปลายบางสวน
ตรวจสอบและรับรองโรงบรรจุกาซ สถานี
บริการกาซ ถังบรรจุกาซ LPG และ NGV
ตามที่กฎหมายกําหนด

ผูใชกาซรายยอย

NDT / Inspection & Certification มีความจําเปนตอการตรวจสอบคุณภาพสําหรับการจัดหาพลังงานทั้งกระบวนการตั้งแต
การสํารวจและผลิตจนกระทั่งถึงผูใชพลังงานรายยอยระดับครัวเรือน ดังนั้น NDT / Inspection & Certification จึงมีแนวโนมการเติบโต
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ตามอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีโดยตรง ซึ่งมีขอดีคือเปนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอยางตอเนื่องตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ โดยผูบริหารใหขอมูลวา สัดสวนงบประมาณที่ใชในการทดสอบโดยไมทําลายสําหรับโครงการกอสรางในอุตสาหกรรม
พลังงานและปโตรเคมี รวมทั้งการกอสรางโครงสรางขนาดใหญอยางไมเปนทางการอยูที่ประมาณรอยละ 2-3 ของมูลคาโครงการรวม
นอกจากนี้ภาครัฐไดเริ่มใหความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นไดจากการออกกฎหมายควบคุม
ใหมีการตรวจสอบถังกาซตลอดจนอุปกรณที่เกี่ยวของกับกาซ LPG และ NGV อยางไรก็ตามผูประกอบการบางสวนยังคงหลีกเลี่ยงการ
ตรวจสอบตามกฎหมายเนื่องจากไมตองการมีคาใชจายที่สูงขึ้น ซึ่งหากมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดจะทําใหการเติบโตของการ
ใหบริการตรวจสอบและทดสอบเปนไปอยางกาวกระโดด
ทั้งนี้ ธุรกิจการใหบริการตรวจสอบ NDT / Inspection & Certification เปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะและเปนการใหบริการที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานของคูคาโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจพลังงานและปโตรเคมี ซึ่งตองมีการตรวจสอบรับรองโรงงานและอุปกรณที่
มีอยูอยางตอเนื่องตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบตามกฎหมาย จึงทําใหฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทมีการใช
บริการอยางตอเนื่อง สงผลใหผลประกอบการของบริษัทไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนอย
แนวโนมของอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
การจัดหาน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
การจัดหาน้ํามันและกาซธรรมชาติมีแนวโนมเติบโตตามความตองการในการใชพลังงาน โดยในชวง 5 ปที่ผานมา เศรษฐกิจ
ไทยอยูในภาวะฟนตัวจากวิกฤตและมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 5.5 ตอป การเติบโตของเศรษฐกิจกอใหเกิดการขยายตัวของการ
ใชพลังงานในเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นทุกป สําหรับในป 2551 สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานมีการประเมินในเบื้องตนวา
ความตองการใชพลังงานในเชิงพาณิชยอยูที่ระดับ 1,639 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ
2.0 โดยความตองการกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 7.7 สวนในป 2552 คาดวาการใชพลังงานในเชิงพาณิชยจะเพิ่มขึ้นจากป 2551
รอยละ 1.9 หรืออยูที่ระดับ 1,670 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่รอยละ
3.9 ความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว สงผลใหตองมีการจัดหาแหลงพลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันประเทศไทยมี
แหลงปโตรเลียมที่คนพบแลวทั้งสิ้น 72 แหลง (รวมพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย หรือเจดีเอ) เปนแหลงกาซธรรมชาติ 46 แหลงและ
น้ํามันดิบ 26 แหลง โดยมีแทนผลิตปโตรเลียมทั้งหมด 225 แทน (ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2552 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) และมีแผน
ขยายการสํารวจและเรงขุดเจาะอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการพลังงานที่สูงขึ้นทุกป
การผลิตน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ
อัตราการใชน้ํามันมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548 เปนมา ซึ่งในปจจุบันโรงกลั่นน้ํามันจํานวนทั้งหมด 6 โรงกลั่น
ทั่วประเทศมีกําลังการผลิตเพียงพอจะรองรับความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปไดเปนอยางดี และยังไมมีแผนการขยายทอสงน้ํามันหรือ
สรางโรงกลั่นน้ํามันเพิ่มขึ้นในขณะนี้ (ขอมูลจากสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย)
อยางไรก็ตามความตองการใชกาซธรรมชาติมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปทดแทนการใชน้ํามันและมีแนวโนมเติบโตตอเนื่องใน
อนาคต สาเหตุหลักมาจากความตองการใชกาซในภาคคมนาคมขนสง ซึ่งชวยลดตนทุนจากใชน้ํามันที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ประกอบกับความตองการใชกาซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟา
กาซธรรมชาติที่เปนผลผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกกาซแบงเปน 2 ประเภทหลักคือ LPG (Liquid Petroleum Gas /
กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม) และ NGV (Natural Gas Vehicles) ความตองการใชกาซทั้ง 2 ชนิดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป
2550 และ 2551 ปริมาณการใชกาซ LPG (ไมรวม Feedstock) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่รอยละ 14.5 และรอยละ 18.6 ตามลําดับ โดย
เพิ่มขึ้นจากการใชงานสําหรับรถยนตถึงรอยละ 24.7 และรอยละ 35.2 ในป 2550 และป 2551 ตามลําดับ สวนในป 2552 สํานักนโยบาย
และแผนพลังงานคาดการณวาความตองการใช LPG ในประเทศจะอยูที่ประมาณ 7.3 ลานลิตร หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1
จากป 2551
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ความตองการใช LPG

พันตัน
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2546

2547
ครัวเรือ น

2548

2549

อุ ตสาหกรรม

2550

รถยนต

อื่ นๆ

2551

การสงออก

ที่มา: สํานักงานโยบายพลังงานและแผนพลังงาน

สําหรับการใชกาซ NGV มีแนวโนมเติบโตอยางกาวกระโดดเนื่องจากไดรับการสงเสริมจากภาครัฐอยางตอเนื่อง เชนโครงการ
สงเสริมการลงทุนติดตั้ง NGV ของภาคเอกชน การสงเสริมการใช NGV ในรถขนสงมวลชน รถราชการ และแท็กซี่ การเรงขยายสถานี
บริการ NGV เปนตน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานไดพยากรณความตองการใช NGV สําหรับป 2551 – 2555 ดังภาพ
ความตองการใช NGV
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
300

271
230

250
188

200
132

150
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100
50
0.3

3

6.4

10.8
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2547
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2549

28

0
2550

2551

2552F 2553F 2554F 2555F

ประมาณการจํานวนรถและสถานี NGV

พันคัน / สถานี
700

595

600
465

500

400

400

303

300
166

200
100

530

102
23

127

195

166

207

220

55

0
2549

2550

2551

2552F

จํานวนรถ NGV (พันคัน)

2553F

2554F

2555F

สถานี NGV สะสม (สถานี)

ที่มา: บมจ. ปตท.

จากการขยายตัวของความตองการใชกาซธรรมชาติดังกลาว ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงจัดหาและผลิตกาซธรรมชาติ
โดยเฉพาะการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) และจัดสรางโรงแยกกาซเพิ่มเติม ซึ่ง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) เปนผูดําเนินการแตเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยมีแผนโดยสรุปดังนี้
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
การขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ
การลงทุนกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ ดําเนินการภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน
2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ซึ่งอนุมัติ
แผนการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 14 โครงการในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ลานบาท ทั้งนี้โครงการวางทอ
สงกาซที่คาดวาจะแลวเสร็จตั้งแตป 2552 เปนตนไปสามารถสรุปไดดังนี้
เสนทาง
แหลงเชฟรอน – ทอสงกาซเสนที่ 3 (Off shore)
แหลง GBS - ทอสงกาซเสนที่ 3 (Off shore)
แหลงไพลิน - ทอสงกาซเสนที่ 3 (Off shore)
ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ (On shore)
ระยอง – แกงคอย (ทอสงกาซเสนที่ 4) (On shore)

ความยาว
(กิโลเมตร)
45
50
40
8
300

ปที่เริ่มเปดใชงาน
ทอสงกาซ
2554
2555
2561
2553
2555

ที่มา: ปตท. และ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2552)

นอกเหนือจากโครงการวางทอสงกาซขางตนซึ่งมีระยะทางรวม 900 กิโลเมตรแลว ยังมีโครงการที่อยูในระหวางการศึกษาเพื่อ
การจัดหากาซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก
• ทอสงกาซฝงตะวันตก เพื่อรองรับการจัดหาเพิ่มเติมจากสหภาพพมา วางทอในทะเลจากแหลง A1 เชื่อมกับแหลง M7
และ M9 ในสหภาพพมาเขาสูจังหวัดกาญจนบุรี ความยาวประมาณ 1,000 กิโลเมตร
• ทอสงกาซเพื่อรองรับการจัดหาในอนาคตจากแหลง Natuna ประเทศอินโดนีเซีย วางทอในทะเลจากชายแดนอินโดนีเซีย
เชื่อมตอกับราชบุรี ระยอง ทับสะแกและนครศรีธรรมราช ความยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร
การจัดสรางโรงแยกกาซ
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงแยกกาซจํานวน 5 โรง ซึ่งดําเนินการโดยปตท.ทั้งหมด โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ ปตท.ครั้งที่
12/2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรางโรงแยกกาซหนวยที่ 6 และหนวยที่ 7 โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการ
ภายในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหกําลังการผลิตจากเดิมที่มีอยู 4.1 ลานตันตอป เพิ่มขึ้นเปน 6.7 ลานตันตอป และ
8 ลานตันตอป ตามลําดับ
กระบวนการผลิตปโตรเลียมทุกขั้นตอน ตั้งแตแหลงสํารวจและแทนขุดเจาะ โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ ถังบรรจุ จําเปนตอง
ไดรับการควบคุมและตรวจสอบโดยอาศัยการทดสอบโดยไมทําลาย ซึ่งธุรกิจการตรวจสอบโดยไมทําลายจะมีรายไดสวนหนึ่งจากการ
ใหบริการรายป (Recurring Income) จากการตรวจสอบแหลงขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ และโรงงานที่มีอยูเดิม และรายไดอีก
สวนหนึ่งที่เติบโตตามการขยายการผลิต เชน การสรางโรงงาน การวางทอกาซ เปนตน ความตองการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําให
มีการเรงขยายการผลิตโดยเฉพาะการผลิตกาซธรรมชาติ ซึ่งจะเปนโอกาสใหธุรกิจการทดสอบโดยไมทําลายเติบโตอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้การขยายอัตราการใชกาซธรรมชาติยังสงผลตอเนื่องใหมีความตองการการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณที่ใช
เก็บรักษาและขนถายกาซธรรมชาติตามกฎหมายมากขึ้น โดยหลายหนวยงานราชการ ไดแก สํานักความปลอดภัยธุรกิจกาซธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ไดมีการออกขอกําหนดในการควบคุมความปลอดภัยของการใชกาซ LPG และ NGV
สามารถสรุปไดดังนี้
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการควบคุมความปลอดภัยของกาซธรรมชาติ
กาซ LPG :
- สถานีบรรจุกาซ สถานีบริการ สถานที่ใชกาซ ลานบรรจุกาซ หองบรรจุกาซ ตองขอรับใบอนุญาตและกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกป
- ถังบรรจุกาซหุงตม ซึ่งรวมถึงถังเก็บและจายกาซทุกชนิดจะตองทําการตรวจสอบทุก 5 ป 6 ป และ10 ป (แลวแตชนิดและ
ขนาดบรรจุ)
- ยานพาหนะที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง กําหนดใหมีการตรวจสอบถังกาซ การติดตั้งสวนควบและเครื่องอุปกรณทุก 5 ป
- ถังกาซ LPG สําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน (เชน รถฟอรคลิฟ) ตองทําการตรวจสอบทุกป
กาซ NGV :
- สถานีบรรจุกาซ สถานีบริการ สถานที่ใชกาซ ลานบรรจุกาซ หองบรรจุกาซ ตองขอรับใบอนุญาตและกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุทุกป
- สถานที่ใชกาซ CNG รวมถึงโรงไฟฟาและโรงงานอุตสาหกรรม ตองมีการตรวจสอบและรับรองทั้งในการกอสรางใหมและ
ทุกๆ 5 ป
นอกเหนือจากกฎหมายเพื่อควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ใชงานและการขนสงกาซธรรมชาติแลว ภาครัฐยังไดใ ห
ความสําคัญกับการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาและขนสงสารเคมีอันตราย โดยกําหนดใหถังบรรจุและขนสงสารเคมี
อันตรายตองมีการตรวจสอบตามมาตรฐานทุก 3 และ 6 ป
อยางไรก็ดี ถึงแมวาจะมีการออกกฎหมายบังคับใชเพื่อความปลอดภัยของธุรกิจ แตหนวยงานเอกชนสวนใหญรวมถึงผูใชกาซ
รายยอยยังไมพรอมที่จะดําเนินการตรวจสอบ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาหากทุกฝายรวมมือกันอยางจริงจังแลว ธุรกิจการใหบริการตรวจสอบ
รับรองจะมีการขยายตัวมากกวาที่เปนอยูในปจจุบันอีกหลายเทา
แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
อุตสาหกรรมกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องของการผลิตพลังงานจากน้ํามันหรือกาซธรรมชาติ โครงสรางของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีแบงออกไดเปน 3 ขั้น คือ
• อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน เปนการนํากาซปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑในรูปของน้ํามันมาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส
หรืออะโรเมติกส โดยผานกระบวนการกลั่น แยก ทําใหแตกตัว และแปรรูป
• อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง เปนการนําผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนไปผานกระบวนการแปรรูปตางๆ
• อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย เปนการนําผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลางไปผานกระบวนการแปรรูป
ตางๆ เชนเม็ดพลาสติก วัสดุสังเคราะห ซึ่งจะถูกนําไปใหในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เปนตน
ปจจุบันการพัฒนาของอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทยอยูภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 ซึ่งกําหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรมในระยะ 15 ป (2546 – 2561) โดยเนนการผลิตปโตรเคมีจากกาซธรรมชาติ (Gas base) เพื่อลดตนทุน ซึ่งแผน
แมบทดังกลาวไดกําหนดแผนการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีไวดังนี้
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขั้นตน
ขั้นกลาง
ขั้นปลาย

กําลังการผลิต (KTA) ภายใตแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3
จนถึงป 2546
ป 2561
5,532
5,622
2,922
6,098
6,402
6,006

ที่มา: สถาบันปโตรเลียม (ปรับปรุงขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2550)

สวนที่ 2 หนา 22

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ในแผนแมบทยังไดมีการกําหนดมูลคาเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยตั้งแตป 2547 – 2561 แผนการ
ลงทุนดังนี้
ป
2547 – 2550
2551 - 2555
2556 - 2561
มูลคารวม

มูลคาเงินลงทุน (ลานเหรียญสหรัฐ)
5,051
4,211
2,917
12,179

ที่มา: สถาบันปโตรเลียม (ปรับปรุงขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2550)

การทดสอบโดยไมทําลายและการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจะเกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิตมีการใชถังบรรจุความดันสูง ถังบรรจุสารเคมีอันตรายและสารกัดกรอน ซึ่งจําเปนตองมีการตรวจสอบ (Plant
shutdown inspection) ตามมาตรฐานการซอมบํารุงประจําป ดังนั้นการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีสวนชวยสงเสริม
การเติบโตของธุรกิจ NDT/Inspection & Certification ไดเปนอยางดี
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองจังหวัดระยองไดมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกาศให
ทองที่เขตตําบลมาบตาพุด ซึ่งเปนพื้นที่หลักของการลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนเขตควบคุมมลพิษภายใน 60 วันนับจากวันที่
ศาลมีคําพิพากษา ซึ่งอาจสงผลใหแผนแมบทปโตรเคมีระยะที่ 3 เกิดการชะลอตัวหรือยายฐานการผลิตได แตผลกระทบดังกลาวยังไม
ความไม แ น น อนสู ง และอยู ร ะหว า งการศึ ก ษาความเป น ไปได อยา งไรก็ ต ามผู บ ริ ห ารคาดการณ ว า การประกาศให ท อ งที่ เ ขตนิ คม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษดังกลาว จะสงผลใหกลุมผูประกอบการปโตรเคมีเกิดการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดลอมมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุนใหมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมการปลอยมลพิษในโรงงาน ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทเนื่องจากบริษัทสามารถใหบริการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการรั่วไหลของทอและวาวลตางๆไดดวยเครื่องมือ Advanced NDT
ความตองการและการจัดหาพลังงานไฟฟา
การดําเนินการของโรงไฟฟาแมความซับซอนจะไมเทากับระบบการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี แตก็ตองไดรับการควบคุม
โดยการทดสอบโดยไมทําลายรวมถึงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเชนกัน ซึ่งสวนใหญจะเปนในรูปแบบของงานติดตั้งโรงไฟฟาใหม
เชน โรงไฟฟาพลังน้ํา ตองมีการตรวจสอบทอลําเลียงน้ําจากเขื่อนมาสูกังหัน โรงไฟฟาถานหิน มีการตรวจสอบหมอน้ํา ทอสงไอน้ํา
โรงไฟฟาพลังกาซธรรมชาติ มีการตรวจสอบทอสงกาซ เปนตน ในปจจุบันบริษัทเปนผูตรวจสอบที่ไดรับการรับรอง (Approved vender
list) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ทําใหไดรับงานตรวจสอบโรงไฟฟา
อยางตอเนื่อง และมีโอกาสในการเติบโตตามการขยายตัวของการผลิตไฟฟา
กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาของประเทศไทย ณ 30 กันยายน 2551 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,892 เมกะวัตต โดยเปนการผลิต
ติดตั้งของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รอยละ 50 จากผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และผูผลิตเอกชนรายเล็ก (SPP)
รอยละ 41 และรอยละ 7 ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนการนําเขาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแลกเปลี่ยนกับประเทศ
มาเลเซีย โดยกําลังผลิตติดตั้งแยกตามประเภทเปนดังนี้

ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) โดยฉบับปรับปรุง
ครั้งลาสุด (ครั้งที่ 2) ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ซึ่งในป 2564 กฟผ.ตั้งเปากําลังผลิตติดตั้งไฟฟา
โดยรวมไวที่ 44,281 เมกะวัตต และวางแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟาสําหรับป 2552 – 2564 ทั้งสิ้นจํานวน 30,155 เมกะวัตต โดยมี
โครงการผลิตไฟฟาในชวงป 2552 – 2564 ดังตอไปนี้
ชนิดของเชื้อเพลิง

จํานวนโครงการ
14
5
2
3
1
22
7
99

กาซธรรมชาติ
ถานหิน
นิวเคลียร
พลังน้ําจากโครงการในสปป.ลาว
พลังน้ําจาก SPP
SPP และ VSPP ซึ่งยังไมระบุรูปแบบพลังงาน
การจัดหาจากประเทศเพื่อนบาน
รวม

กําลังผลิตรวม (เมกะวัตต)
14,890
4,000
2,000
1,737
79
4,149
3,300
30,155

ที่มา: PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2552

3.3.2

สภาพการแขงขัน

สภาวะการแข งขั น ในอุ ต สาหกรรมการตรวจสอบและทดสอบทางวิศ วกรรมถูก จํ ากั ด อยูใ นกลุ ม ผู ป ระกอบการน อ ยราย
เนื่องจากเปนธุรกิจที่อาศัยทักษะเฉพาะดานสูง ซึ่งตองสั่งสมประสบการณ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร รวมทั้งตองมีเงินลงทุนเบื้องตนใน
การจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน ทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขามาแขงขันไดโดยงาย ในปจจุบันมีผูประกอบการ
จํานวนทั้งหมด 9 ราย โดยเปนผูประกอบการรายใหญจํานวน 4 ราย (ขอมูลจากผูบริหารบริษัท) โดยบริษัทเปนหนึ่งในผูนําตลาดในธุรกิจ
NDT โดยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 30
สําหรับในประเทศไทยธุรกิจนี้จัดวามีการแขงขันที่ไมรุนแรง ผูประกอบการแตละรายมักจะมีฐานลูกคาเปนของตนเอง โดยปกติ
จะไมมีการแยงลูกคากันเวนแตลูกคามีความประสงคจะเปลี่ยนผูใหบริการเนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพการใหบริการ สําหรับคู
แขงขันจากตางประเทศ สวนใหญจะเปนผูใหบริการดานการทดสอบโดยไมทําลายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced NDT) ซึ่งลูกคาที่ใช
บริการสวนใหญจะเปนบริษัทตางชาติเชนกัน บริษัทขามชาติเหลานี้ยังมีการใหบริการในวงจํากัดเนื่องจากมีตนทุนการใหบริการที่สูงเมื่อ
เทียบกับผูประกอบการในประเทศไทย ในปจจุบันบริษัทที่ใชการทดสอบแบบ Advanced NDT ยังมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
แบบดั้งเดิม (Conventional NDT) เนื่องจากเทคโนโลยีรูปแบบใหมมีตนทุนที่สูงกวามาก ดังนั้นบริษัทจึงมองวาการเขามาใหบริการของ
บริษัทตางชาติจะเปนการเปดตลาด Advance NDT ใหกวางขึ้น ทําใหบริษัทอื่นๆเล็งเห็นขอดีและความคุมคาของเทคโนโลยีนี้ และจะมี
สวนชวยใหเทคโนโลยี Advanced NDT ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
บริษัทไมมีนโยบายแขงขันโดยตรงกับผูใหบริการจากตางประเทศ แตใชนโยบายการสรางพันธมิตรโดยรวมเปนคูคากับบริษัท
ขามชาติหลายราย เพื่อใหบริการทางดาน Advanced NDT (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 3.5 สัญญาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ) ใน
ขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาเทคโนโลยีใหมๆจากคูคาเหลานี้เพื่อพัฒนาการใหบริการของตนเอง เพื่อเรงเตรียมความพรอมสําหรับการ
แขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในอนาคตเมื่อมีการเปดเสรีทางการคาและวิศวกรรม โดยบริษัทมีโครงการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหลักทรัพยในครั้งนี้เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณสํากรับการทดสอบแบบ Advanced NDT เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
แขงขันในอนาคต
ความไดเปรียบในการแขงขันสําหรับธุรกิจ NDT อยูที่ศักยภาพในการใหการทดสอบที่หลากหลายครอบคลุมความตองการของ
ลูกคา ความนาเชื่อถือของผลการทดสอบและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ และความ
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รวดเร็วในการใหบริการ จากประสบการณที่ผานมาทําใหบริษัทมีความพรอมในดานตางๆ ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีขอไดเปรียบหรือ
จุดเดนในการแขงขัน ดังตอไปนี้
• เปนหนึ่งในผูนําตลาด โดยมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 30 จากมูลคาตลาดรวม
• มีบริการที่ครบวงจร โดยเฉพาะในดานการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีบุคลากรในดานนี้มากกวา
คูแขงรายอื่นๆ และสามารถใหบริการตรวจสอบรับรองตามกฎหมายที่เกี่ยวของไดทุกประเภท
• มีความแนนอนของรายไดสูง โดยเฉพาะรายไดจากการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ซึ่งมีฐานลูกคาที่ใช
บริการอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 90
• มีการสรางมูลคาเพิ่มของการบริการ โดยการนําผลการทดสอบตามมาตรฐานมาประมวลในรูปแบบที่ตอบโจทยความ
ตองการที่แทจริงของลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
• มีพันธมิตรทางการคาที่แข็งแกรง ลูกคาหลักของบริษัท เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย)
จํากัด เปนตน ลวนแลวแตเปนบริษัทที่ม่ันคงมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นลูกคาใหมเกิดความไววางใจ
ในคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการของบริษัท
• มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการทํางาน โดยมีทีมงานความปลอดภัยทําหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ ชวยใหลูกคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพการบริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
• มี ค วามพร อ มของที ม งาน เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ เพี ย งพอต อ การให บ ริ ก ารสํ า หรั บ โครงการขนาดใหญ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
• ไดรับการรับรองดานคุณภาพโดย ISO 9001: 2000 และ ISO 17025 (มาตรฐานการทดสอบในหองปฏิบัติการสําหรับใน
การวัดความหนาของเหล็กและเหล็กกลา) และมีโครงการขอใบรับรองมาตรฐานการทดสอบประเภทอื่นๆในอนาคตเพื่อ
เปนการยืนยันคุณภาพในการใหบริการของบริษัท
• ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมดจํานวน 3 ใบ โดยไดรับการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป และไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
3.4

การจัดหาวัตถุดบิ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ
วัตถุดิบที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภท คือเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดสอบโดยไมทําลาย และ
วัสดุสิ้นเปลือง เชน สารรังสี แผนฟลม เปนตน เครื่องมือและอุปกรณสวนใหญบริษัทนําเขาจากตางประเทศและบางสวนสั่งซื้อกับ
ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย สวนวัสดุสิ้นเปลืองจะสั่งซื้อกับตัวแทนจําหนายในประเทศแทบทั้งหมด ทั้งนี้ตัวแทนจําหนายเครื่องมือ
และวัสดุสิ้นเปลืองมีอยูหลายราย บริษัทจึงไมมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่ง
บริษัทมีสัดสวนการนําเขาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 9.58 เมื่อเทียบกับยอดซื้อทั้งหมดในป 2551 โดยเปนการนําเขา
เครื่องมือและอุปกรณที่ไดรับการยกเวนภาษีนําเขาตามสิทธิประโยชนจาก BOI สวนใหญเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐอเมริกา บริษัทมิได
ทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบ อยางไรก็ตามที่ผานมาผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไมจัดวามี
นัยสําคัญตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท สําหรับในอนาคตผูบริหารมีนโยบายในการพิจารณาทําสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงในกรณีที่ยอดซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
3.5

สัญญาที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
สัญญา
ขอตกลงความรวมมือในการดําเนินธุรกิจ (Partner Agreement)
คูสัญญา
Physical Acoustics Malaysia Sdn. Bhd. (“PAC”) ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Physical Acoustics
Corporation ผูใหบริการ Advanced NDT ประเภท Acoustic Emission ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา
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และมีสาขาอยูในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีสวนแบงการตลาดดาน Acoustic Emission ประมาณรอยละ
80 ทั่วโลก
วันเริ่มตนสัญญา 18 มิถุนายน 2550 และมีการแกไขเพิ่มเติมในวันที่ 1 สิงหาคม 2551
อายุสัญญา
3 ป
คาตอบแทน
ไมมี
สาระสําคัญ
- บริษัทเปน Partner เพียงผูเดียวในประเทศไทยของ PAC (Exclusive Territory) รวมกันใหบริการ
Advanced NDT ประเภท Acoustic Emission Field Test โดย PAC จะเปนผูจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณที่จําเปน และควบคุมการปฏิบัติงาน
- PAC จะทําการฝกอบรมบุคลากรของบริษัทดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
- PAC ไดมีการวางเปาหมายยอดขายในแตละปใหกับบริษัท อยางไรก็ตามหากยอดรายไดการใหบริการ
ปตอปไมไดตามเปาที่ระบุ จะไมมีการคิดเบี้ยปรับและไมมีผลตอการดําเนินงาน
- การวิจัยและพัฒนาใดๆที่เกิดขึ้นในระหวางโครงการจะเปนลิขสิทธิ์รวมระหวางคูสัญญา โดยบริษัทมี
สิทธิในการใชลิขสิทธิ์ดังกลาวดวย อยางไรก็ตามในปจจุบันบริษัทยังมิไดมีการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนารวมกันอยางเปนทางการแตอยางใด
การแบงคาบริการ PAC จะเสนอราคาคาบริการมาใหกับบริษัท เพื่อใหบริษัทนําเสนอลูกคาโดยบริษัทสามารถบวกกําไรใน
การใหบริการไดตามความเหมาะสม (cost plus)
ความรับผิดชอบ PAC จะรับรองการตรวจสอบในสวนที่ PAC เปนผูใหบริการ โดยมีการลงนามรับรองผลการทดสอบตาม
มาตรฐาน
นับแตที่ไดลงนามในขอตกลงรวมกับ PAC บริษัทไดพยายามนําเสนอบริการ Advanced NDT ดาน Acoustic Emission
อยางตอเนื่อง แตผูประกอบการสวนใหญยังคงเลือกวิธีการทดสอบแบบ Conventional NDT ทั่วไป อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ป 2551
บริษัทไดมีการตกลงใหบริการ Acoustic Emission รวมกับ PAC ใหกับลูกคารายหนึ่ง ซึ่งถือไดวาเปนความสําเร็จเบื้องตนในการเปด
ตลาดดาน Acoustic Emission สําหรับบริษัท
นอกเหนือจากขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจที่จัดทํากับ PAC แลว บริษัทยังมีการใหบริการรวมกับพันธมิตรขามชาติรายอื่น
เชน MJ Inspection Consultancy Snd. Bhd. ประเทศมาเลเซีย เปนตน โดยเปนการรวมใหบริการดาน Advanced NDT อยางไรก็ตาม
บริษัทมิไดทําขอตกลงระยะยาวเชนเดียวกับที่จัดทํากับ PAC แตเปนการจัดทําขอตกลงความรวมมือสําหรับแตละโครงการ
3.6

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การใชงานวัสดุอันตรายที่มีความจําเปนสําหรับการทดสอบโดยไมทําลาย เชน สารรังสี ไดรับการควบคุมจากสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ โดยบริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บและใชงานสารรังสีอยางเขมงวด สารรังสีที่เหลือจากการใชงานจะถูกสงคืนใหกับ
ตัวแทนจําหนายเพื่อจัดสงกลับไปในประเทศผูผลิตตามขอกําหนดทางกฎหมาย สวนวัสดุที่อาจกอใหเกิดอันตรายประเภทอื่น เชน ผง
แมเหล็ก น้ํายาลางฟลม จะถูกรวบรวมและจัดสงใหกับบริษัทรับกําจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ไดรับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัท
ใหความสําคัญตอความปลอดภัยของผูเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก โดยจะจัดใหมีทีมเฉพาะกิจเขาตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานที่หนางานลูกคาและรายงานตอผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เพื่อดูแลปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับพนักงานและสิ่งแวดลอม
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
3.7

สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
การประกอบธุรกิจของบริษัท ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุป

ไดดังนี้
รายละเอียด
วันที่ไดรับการสงเสริม
เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
นับแตวันที่มีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้นเปนระยะเวลา

1092(4)/2549
28 ธันวาคม 2548
บริการตรวจสอบความ
สมบูรณของเนื้อโลหะ และ
บริการตรวจสอบชนิดของ
โลหะ

บัตรสงเสริมเลขที่
1721(4)/2550
18 มิถุนายน 2550
บริการตรวจสอบความสมบูรณของ
พื้นถังบรรจุน้ํามันตามโรงกลั่นหรือ
คลังน้ํามัน และตรวจสอบความ
สมบูรณของถังบรรจุน้ํามันและ
ภาชนะบรรจุแรงดันทั้งใบ (UNIT)
โดยไมตองเปดถังหรือหยุดการผลิต

8 ป
สิ้นสุดเดือนมกราคมป 2557

8 ป
สิ้นสุดเดือนตุลาคมป 2558

1897(4)/2551
12 กันยายน 2551
บริการตรวจสอบความสมบูรณ
ของเนื้อโลหะ และบริการ
ตรวจสอบชนิดของโลหะ

8 ป
สิ้นสุดเดือนกันยายน ป 2559

ในป 2551 บริษัทมีรายไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามสิทธิ BOI คิดเปนรอยละ 62 ของรายไดรวม โดยในสวนของการใหบริการ
ทดสอบโดยไมทําลาย บริษัทไดรับ BOI คิดเปนรอยละ 86 ของรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลาย และสวนของการใหบริการตรวจสอบ
และรับรองไดรับ BOI คิดเปนรอยละ 36 ของรายไดจากการตรวจสอบและรับรอง
ทั้งนี้ ผลจากบัตรสงเสริมการลงทุนใบที่ 3 ที่บริษัทไดรับในวันที่ 12 กันยายน 2551 ทําใหรายไดที่ไดรับยกเวนภาษีตามสิทธิ
BOI สําหรับในงวด 3 เดือนป 2552 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85 ของรายไดรวม โดยในสวนของการใหบริการทดสอบโดยไมทําลาย บริษัท
ไดรับ BOI คิดเปนรอยละ 89 ของรายไดจากการทดสอบโดยไมทําลาย และสวนของการใหบริการตรวจสอบและรับรองไดรับ BOI คิด
เปนรอยละ 81 ของรายไดจากการตรวจสอบและรับรอง
งานที่ยังไมไดสงมอบ
งานที่ยังไมไดสงมอบของบริษัทภายในเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2552 แบงออกไดเปน 2 สวนคือ
(1) งานที่เซ็นสัญญากับคูคา และมีมลู คางานที่แนนอน มีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 55 ลานบาท เชน การทดสอบตามวาระ
และการตรวจสอบระหวางการปฏิบัติงานของกลุมผูผ ลิตและจําหนายกาซธรรมชาติ
(2) งานที่เซ็นสัญญากับคูคา ที่มิไดระบุปริมาณและมูลคางาน หรือระยะเวลาของโครงการที่แนนอน หรือคูค าอาจวาจางผู
ใหบริการเชนเดียวกับบริษัทมากกวา 1 รายในโครงการเดียวกัน อยางไรก็ตามจากประสบการณในอดีต และการ
วิเคราะหขอมูลในปจจุบัน ผูบริหารคาดวางานในสวนนี้มีมูลคารวมประมาณ 125 ลานบาท เชน การใหบริการทดสอบ
โดยไมทําลายใหกับผลิตภัณฑของ บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต บมจ.ไออารพีซี
บมจ.เอสโซ (ประเทศไทย) บมจ.ปตท.
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