COMPANY PROFILE

JML DOCK and Shipyard Company Limited
บริษัท เจเอ็มแอล ดอค แอนด ชิปยารด จํากัด
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ประวัติความเปนมา

บริษัท เจเอ็มแอล ดอค แอนด ชิปยารด จํากัด (JML Dock and Shipyard Co.,Ltd.) กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ.2556 ดวยทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท (ชําระเต็ม) มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการดานตางๆของเรือ (One Stop Service) เชน ซอมบํารุงรักษา, ดัดแปลง ตกแตง ซื้อ-ขาย
รวมทั้งรับยุบเรือที่ปลดระวาง หรือเรือที่หมดอายุการใชงาน โดยบริษัทไดรับความไววางใหใจจาก บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ใหบริหารจัดการอูลอย
ขนาด 3,000ตัน ที่ตั้งอยูที่ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ตั้ง

สํานักงาน : เลขที่ 529/2 หมู 2 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
อูลอย : อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เลขที่ 2369 หมู 2 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

วิสัยทัศน :

“เปนอูเรือที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค ไดรับมาตรฐานระดับสากล และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการแกลูกคา”

พันธกิจ :

“ตอบสนองความตองการในทุกๆดาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา”

บริการของบริษัท

บริษัท เจเอ็มแอล ดอค แอนด ชิปยารด จํากัด ไดดําเนินธุรกิจเพื่อใหบริการดานตางๆของเรือ (One Stop Service) โดยมีรายการใน
การใหบริการ ดังตอไปนี้
1. การซอมบํารุงรักษาเรือ
a. งานทําความสะอาดตัวเรือ (Body Vessel Cleaning)
• งานพนทราย/พนกริด (Sand, Copper Slug and Grid Blasting)
• งานฉีดน้ําแรงดันสูง (High Pressure Water Jet 2500-3000psi.)
• งานทําความสะอาดถังน้ํามัน (Tank Cleaning)
• งานสมอ, โซสมอ (Anchor & Chain Cleaning)
• งานพนสี (Body Vessel Paint)
• งานเหล็ก (Steel Work)
b. งานเครื่องยนต เครื่องกล และงานไฟฟา (Engine, Mechanical and Electrical)
• งานเครื่องจักรใหญ/เครื่องไฟฟา (Vessel Engine, Electrical Generator)
• งานระบบทําความเย็น ใหกับหองแชเย็น (Refrigerant, Chiller)
• งานซอมหมอน้ํา (Boiler Maintenance)
• งานใบจักร (Propeller Work)
• งานเพลาใบจักร (Propeller Shaft Work)
• งานทอ (Pipe Work)
• งานไฟฟา และอิเล็คโทรนิกส (Electric, Electronic System)
2. การรับยุบเรือที่ปลดระวาง
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History :

JML Dock and Shipyard was established on September 2013, having total registered capital 5.0million bath (Already
collected and paid-up under the described amount) The Company has main purpose to provide service of repair vessels in
nature of making drying. The company has potential of maintenance in every system of ocean liners of all categories, for
example sand blasting, Vessel hull paint, cargo tanks, steelwork, propellers, raising of shafts, machines, engines and
mechanical work, pipe work and valve work, etc.

Location :

Head Quarter : No.529/2 Moo.2 Khaokansong Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province, Thailand 21110
Floating Dock : Mahidol Navy Shipyard No.2 3 6 9 Moo.2 Sattahip Sub-District, Sattahip District, Chonburi Province
Thailand 20180

Vision :

“Our vision is to become the leading and preferred ship repair company in AEC”

Mission :

“We aspire to carry a reputation in the marketplace for repair and developing quality vessels, at competitive
price,and on time for use in the maritime industry”

Services :

JML Dock and Shipyard operate provide every sizing of Vessels maintenances (One Stop Service) as follow
3. Vessels Maintenances
a. Body Vessel Cleaning
• Sand, Copper Slug and Grid Blasting
• High Pressure Water Jet 2500-3000psi.
• Tank Cleaning
• Anchor & Chain Cleaning
• Body Vessel Paint
• Steel Work
b. Engine, Mechanical and Electrical
• Vessel Engine, Electrical Generator
• Refrigerant, Chiller
• Boiler Maintenance
• Propeller Work
• Propeller Shaft Work
• Pipe Work
• Telecommunication, Electric, Electronic System
4. Vessels Breaking for Scrap
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สาธารณูปโภคหลัก

อูลอย

ตําแหนงที่ตั้งอูลอย พรอมแสดง 75 TONS Crane
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Dry Dock

W x L x D (M.)
40 x 236 x 18 (M.)
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Quality Assurance:

In ship repair work, the company realizes the importance of quality, it sets up quality
control department, which is a working unit emphasizing on and selecting efficient personnel,
and it is also certified by quality control working units according to the repair and ship building
standards, as follows
•
•
•
•
•

•

Welder Certificate : ABS, BV, NK, GL, LR
Welding Procedure : ABS, BV, NK, GL, LR
Thickness Measurement : DNV, IRS
Ultrasonic Testing (UT)
Penetrant Testing (PT)
Magnetic Testing (MT)

Safety, Environment and Health:

The company emphasized the safety, environment and health for all the time throughout
in policy and action, In practice, the company provides fully necessary equipment and tools, for
example, Personal Protective Equipment –PPE, full fire-extinguishers, according to the types of
fire, etc. as well as there is regular training for every time period on primary safety, working in airconfined place, working on high places
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ผลงาน

งานซอมบํารุงรักษาเรือทัก (TUG Boat)

งานยุบเรือที่ปลดระวาง

งานซอมบํารุงเรือบรรทุกน้ํามัน
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ผลงาน (ตอ)
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ผลงาน (ตอ)
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ผลงาน (ตอ)
งานยุบเรือ

งานใบจักร
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ผลงาน (ตอ)
ลําดับที่

รายชื่อเรือ

ชนิดเรือ

มูลคา
(ลานบาท)

รายชื่อบริษัทผูวาจาง

รายชื่อบริษัทเจาของเรือ

1

เรือหลวงสุโขทัย

เรือฟริเกต

1.90 บจก.อูกรุงเทพ
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เรืออารเอส 25

เรือลากจูง

1.20 บจก.เอสซี แมนเนจเมนท บจก.เอสซี แมนเนจเมนท
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เรืออารเอส 32

เรือลากจูง

1.60 บจก.เอสซี แมนเนจเมนท บจก.เอสซี แมนเนจเมนท
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เรือรุงนที 4

เรือลากจูง

1.20 บจก.รุงนที

บจก.รุงนที
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เรือหลวงสีชัง

เรือยกพลและยุทธบริการ

2.80 บจก.อูกรุงเทพ

กองทัพเรือไทย
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เรืออารเอส 31

เรือลากจูง

1.56 บจก.เอสซี แมนเนจเมนท บจก.เอสซี แมนเนจเมนท
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เรือ ฐท.สส. 24

เรือลากจูง

0.30 บจก.อูกรุงเทพ

กองทัพเรือไทย
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เรือ JML 9

เรือบรรทุกสินคาประเภทเทกอง

0.50 บจก.อูกรุงเทพ

บจก.เจเอ็มแอล ดอค แอนดชิปยารด
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เรือเอ็น พี จัสมิน

เรือลากจูง

1.30 บจก.เอสซี แมนเนจเมนท บจก.เอสซี แมนเนจเมนท
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เรือรุงนที 3

เรือลากจูง

1.20 บจก.รุงนที

บจก.รุงนที
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อูลอยบางกอก ดอค

อูลอย

1.50 บจก.อูกรุงเทพ

บจก.อูกรุงเทพ
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เรือ RTT 1

เรือลากจูง

2.60 บจก.อูกรุงเทพ

บมจ.ไออารพีซี
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เรือ RTT 2

เรือลากจูง

2.22 บจก.อูกรุงเทพ

บมจ.ไออารพีซี
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เรือ RTT 3

เรือลากจูง

2.00 บจก.อูกรุงเทพ

บมจ.ไออารพีซี
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เรืออนุรักษอาวไทย

เรือรับเชือก

0.87 บจก.อูกรุงเทพ

บมจ.ไออารพีซี
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เรืออนุรักษสิ่งแวดลอม

เรือรับเชือก

1.10 บจก.อูกรุงเทพ

บมจ.ไออารพีซี
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เรือ เควี 9

เรือบรรทุกสินคาประเภทเทกอง

2.40 บจก.อูกรุงเทพ

บจก.อูกรุงเทพ
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เรือหลวงคํารณสินธุ

เรือฟริเกต

0.30 บจก.อูกรุงเทพ

กองทัพเรือไทย
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เรือโพราลิส

เรือยอชท

0.10 บจก.อูกรุงเทพ

บจก.อูกรุงเทพ

รวมทั้งสิ้น

24.75
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กองทัพเรือไทย

บริษัท เจเอ็มแอล ดอค แอนด ชิปยารค จํากัด
JML Dock & Shipyard Co.,Ltd.

สํานักงานใหญ : 529/2 หมู2 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
อู : อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 2369 หมู2 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Head Office: 529/2 M.2, Khaokansong, Sriracha, Chonburi 20110 Thailand
Dock : Mahidoladullyadej Naval Dockyard 2369 Moo.2 Sattahip, Chonburi 20180
www.jmldock.com
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