
บริษัท เอ. แอนด มารีน (ไทย) จำกัด ในเครือ “มารีนไทยกรุป” เปดเผยวา ไดรับงาน “โครงการจัดหาพรอมติดต้ังระบบตรวจสอบเรือเขาออกทา (Berthing 
Aid System) ทาเรือคลังน้ำมันศรีราชาและคลังกาซเขาบอยา” ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือระบบ Laser Docking System รวมท้ังสิ้น 4 ทา 

มารีนไทยและ Koden ควางานระบบตรวจสอบเรือเขาออกทาที่ ปตท.
MarineThai and KODEN grab a job the Berthing Aid system for ships entering at PTT Terminal ports

A. & Marine (Thai) Co., Ltd. a subsidiary in "MarineThai Group" has 
been revealed that they have got a work to supply and installation of 
Berthing Aid System for ships entering port of Sriracha Oil Storage 
Warehouse and Khao Bo Ya Gas Storage Warehouse belonging of PTT 
Public Company Limited or called the Laser Docking System in total of 
4 Jetties.

A. & Marine (Thai) Company will be cooperate above project to installa-
tion the Berthing Aid System with Koden Electronics Co., Ltd. from 
Japan for 2 jetties at Sriracha Oil Storage Warehouse and another 2 
jetties at Khao Bo Ya Gas Storage Warehouse, total of 4 jetties.

This system will assist all ships easy to berthing the jetty by using the 
laser beam from the Laser head (Laser Docking System) installed at the 
jetty as sensor to monitoring the movement of ship, distance between 
the ship away from the jetty, degree angle in the berthing jetty and 
measure speed of the ship while berthing. The objective is to ensure 
safety and reduce accidents. The PTT staff can access berthing opera-
tion data from control room and these data can transfer via radio link to 
a receiver unit on board ship useful for pilot or captain in their berthing 
ship operation.

The Laser Docking System is manufactured by Koden Electronics Co., 
Ltd. from Japan who has recorded to sales contributions this system to 
major ports both in Japan and international more than 130 sets. It is 
suitable for installation with the ports or jetties transportation of oil or gas 
with the Loading Tower because the laser docking system will help pilot 
or captain to bring the ship berthing at the jetty in precise, safety, saving 
time and cost savings over the traditional berthing method.  Although it 
will have strong wind or high waves at the front of jetty, it does not pose 
a difficulty to their berthing ship operation.

After the 1st phase of this project was completed, we are aware that the 
PTT Public Company Limited has also planned to procurement and 
installation the Laser Docking System more for their ports or jetties at 
Gas/Oil Storage Warehouse Terminals in the future. For the further 
information about this project, please contact to our company; A. & 
Marine (Thai) Co., Ltd. by Telephone number 0-2703-5544 or 0-2703-
5858 or by e-mail: info@marinethai.net and visit to website at 
www.marinethaigroup.com.
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โครงการดังกลาว บริษัทฯ จะเปนผูดำเนินการติดต้ังระบบตรวจสอบเรือเขา 
ออกทาเรือ (Berthing Aid System) รวมกับบริษัท โคเดน อิเล็กทรอนิกส 
จำกัด แหงประเทศญ่ีปุน ที่ทาเรือคลังน้ำมันศรีราชา จำนวน 2 ทาและทาเรือ 
คลังกาซเขาบอยา  จำนวน 2 ทา รวมทั้งหมดเปน 4 ทา ซึ่งระบบน้ีเปนระบบที่ 
ชวยในการเทียบเรือโดยใชแสงเลเซอรจากหัวยิง Laser ติดต้ังไวที่ทาเรือเปน 
ตัวตรวจจับเพ่ือชวยการเทียบเรือ (Laser Docking System) สามารถตรวจ 
สอบการเคลื่อนที่ของเรือ ระยะทางระหวางเรือหางจากทาเทียบเรือ มุมองศา 

ในการเขาเทียบทา และความเร็วของเรือขณะทำการเขาเทียบทา วัตถุประ 
สงคเพื่อใหมีความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได โดยเจาหนาที่ทาเรือ 
สามารถดูขอมูลตางๆ ไดจากหองควบคุมและสงขอมูลไปใหเครื่องรับขอมูล 
ทางวิทยุที่อยูบนเรือใหเจาหนาที่นำรองหรือกัปตันผูนำเรือเขาเทียบทา

ระบบ  Laser Docking System นี้ผลิตโดยบริษัท โคเดน จากประเทศญ่ีปุน 
ที่มีผลงานการขายและติดตั้งทาเรือสำคัญขนาดใหญทั้งในประเทศญี่ปุนและอื่
นๆ มากกวา 130 ชุด เหมาะสำหรับการติดต้ังใชงานกับทาเทียบเรือขนสง 
น้ำมันหรือกาซที่มีเสาทอจาย (Loading Tower) เพราะเม่ือไดติดต้ังระบบนี้ 

กับทาเทียบเรือแลว จะชวยใหการนำเรือเขาเทียบทาไดตรงจุดจายน้ำมันหรือ 

กาซไดอยางแมนยำ ปลอดภัย ประหยัดเวลาและประหยัดคาใชจายมากกวา 
การเทียบทาแบบเดิม ถึงแมวาบริเวณหนาทาจะมีกระแสลมหรือคล่ืนรุนแรงก็ 
ตาม ก็ไมเปนอุปสรรคในการเขาออกทาเลยแมแตนอย 

ทั้งน้ีทราบวา กลุมธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังมีโครงการ 

ที่จะจัดหาพรอมติดต้ังระบบตรวจสอบเรือเขาออกทาเรือ (Berthing Aid 

System) ที่ทาเรือคลังน้ำมัน และทาเรือคลังกาซ ของ ปตท. เพิ่มเติมอีกใน 
อนาคต หลังจากเสร็จสิ้นโครงการระยะแรกน้ีแลว หากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สนใจและตองการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการน้ีไดท่ี บริษัท 
เอ. แอนด มารีน (ไทย) จำกัด โทรศัพทหมายเลข 0-2703-5544 หรือ 
0-2703-5858 หรืออีเมล info@marinethai.net และเว็บไซด www. 

marinethaigroup.com
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