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Message from the Chairman
สารจากประธานกรรมการ

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board

 TEAM GROUP’s vision and roadmap encompasses the following 
goal: ‘To be a Regional Leader in the integrated consulting and 
related businesses’ within 2020. As 2015 marked the official launch 
of the ASEAN Economic Community (AEC), we now have to face 
both opportunities and challenges to strengthen competitiveness at 
the regional level.
 In conforming to roadmap plan and suggestion from many  
senior associates, we are determined to “joining forces with 
organizations, both domestic and international, with similar values” 
to achieve our vision.
 At present, we have entered into a technical cooperation 
agreement with the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), a regional leader in the electricity supply sector, to exchange 
academic and professional experience. This will help to enhance our 
capacity in terms of electrical and energy services.  
 We have also collaborated with various leading educational 
institutions in order to boost multinational human resource capacity 
and promote research and innovation development. This will help 
to upgrade our services and create business opportunities in the 
ASEAN market.
 We have entered into a technical cooperation agreement with 
the Asian Institute of Technology (AIT), an international institute 
in the fields of science and technology, to exchange and present 
research, engineering advancements and innovations. This will help 
to create a new academic dimension for accommodating current 
global challenges or megatrends.
 We will also implement a cooperative education project for 
students of King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 
(KMITL), a leading institute whose goal is to be “The Master of 
Innovation”. The aim is to enhance graduates’ capacity through 
practical learning. We are committed to giving them advice but are 
also always looking for capable personnel to accommodate clients’ 
needs in various areas; so the KMITL will be a useful human resource 
pool in this context for us. In terms of research and development, 
we will mutually conduct research to generate knowledge and 
innovation to accommodate public needs.
 Recently, we entered into a technical cooperation agreement 
with Navamindradhiraj University – which aims to create urban 
management experts – for developing education plans that contribute 
to urban problem solving and development. We will provide students 
with practical learning to generate knowledge and innovation. This 
will help to enhance Bangkok’s role as a leading metropolis at the 
regional level. We are also committed to providing academic services 
and disseminating news and information.
 An integration of all cooperation will help to strengthen  
TEAM GROUP and other organizations. Together, we will build an 
eminent ‘TEAM Thailand’ to promote quality development projects 
at the national level in line with international standards, and upgrade 
Thailand’s profiles in the regional market.
 Moreover, we will be looking to further our outreach within 
Thailand and other countries in creating synergy in consulting and 
related businesses. This will help to create opportunities in the regional 
market on a continuous basis.

	 จากการที่ทีมกรุ๊ปขยายวิสัยทัศน์และก�าหนด	 Roadmap	 เพ่ือมุ่งสู ่
การเป็นผู้นำาในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน 
ระดบัภูมภิาคให้ได้ในปี 2020 (2563)	 ท�าให้การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนในปี	 2558	 เป็นโอกาสและความท้าทายของเราทีจ่ะก้าวผ่านประตู
ประเทศไทยเข้าแข่งขนัในตลาดการค้าการลงทนุของอาเซยีน		
	 ตาม	 Roadmap	 Plan	 และค�าแนะน�าจากผูใ้หญ่หลายท่าน	 ทมีกรุป๊ 
จึงมุ่ง	 “แสวงหาเครือข่ายพันธมิตรที่มีค่านิยมขององค์กร (Values) 
คล้ายคลงึกบัเรา รวมทัง้ความร่วมมอืทีด่ทีัง้ในและต่างประเทศ” เพ่ือผลักดนั
วิสยัทศัน์ไปสู่ความส�าเรจ็					
			 จนถึงปัจจุบัน	 ทีมกรุ๊ปได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	 ผู้น�าในด้านการผลิตและ 
ส่งไฟฟ้าแห่งภูมิภาคทางด้านวิชาการและแลกเปล่ียนความช�านาญการ	 
เพ่ือเสรมิสร้างขดีความสามารถในการให้บรกิารด้านไฟฟ้าและพลังงาน					
	 นอกจากนั้น	 เรายังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�า 
หลายแห่ง	 เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างทีมงานหลากหลายเชื้อชาต ิ
เพ่ือมุ ่งสู่อาเซียน	 และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม	 
เพ่ือน�ามาเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บรกิาร	
	 เราลงนามความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian  
Institute of Technology หรือ AIT)	 สถาบันการศึกษานานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือแลกเปล่ียนและน�าเสนองานวิจัย	 
ความก้าวหน้าด้านวศิวกรรม	 รวมทัง้นวัตกรรมทีจ่ะสร้างมติิใหม่ในแวดวง
วิชาการในหลายๆ	ด้าน	เพ่ือรองรบัความท้าทายหรอืเมกะเทรนด์ทีป่ระเทศ
ก�าลังเผชญิอยู	่
	 ต่อมาคอืความร่วมมอืกบัสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบัง (สจล.)	 สถาบันการศึกษาชั้นน�าที่พร้อมมุ่งหน้าสู่การเป็น	 
“เจ้าแห่งนวัตกรรม”	 ทีมกรุ๊ปจะรองรับนักศึกษาของสจล.	 เข้าฝึกงาน	 
เพ่ือพัฒนาศกัยภาพให้กบับณัฑิตทีส่�าเรจ็การศกึษาให้สามารถลงมอืปฎิบติั
งานจริงได้ทันที	 เราพร้อมที่จะให้บริการแนะน�าและสรรหาบุคลากรที่มี 
ความสามารถและตรงกับความต้องการของลูกค้าทีเ่ราให้บรกิารในด้านต่างๆ	
ด้านงานวิจยัและพัฒนา	เราร่วมกนัวิจยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์	สามารถน�ามาใช้ได้ตรงกบัความต้องการของตลาด 
	 และล่าสดุเราได้ลงนามความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ทีมกรุ๊ปจะ 
ร่วมจัดท�าหลักสูตรเฉพาะทางท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง	 
ให้นกัศกึษาได้ฝึกงานในโครงการจรงิ	 เพ่ือพัฒนาองค์ความรูแ้ละนวัตกรรม
ส�าหรบัพัฒนาเมอืงหลวงให้เป็นมหานครชัน้น�าในอาเซยีน	รวมทัง้ให้บริการ
ทางวชิาการและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
	 การบูรณาการความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความเข้มแข็ง 
ให้กับทีมกรุ๊ปและองค์กรชั้นน�าอื่นๆ	 รวมพลังกันเป็น “ทีมไทยแลนด์”  
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ	 ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับชาติ 
ให้มคีณุภาพ	ได้มาตรฐานสากล	และร่วมขับเคลือ่นประเทศไทยสู่ความเป็น
ผูน้�าในภูมภิาคอาเซยีนต่อไป
	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ทีมกรุ๊ปยังคงต้ังใจแสวงหาเครือข่ายพันธมิตรทั้งใน
ประเทศไทยและในทกุประเทศทีเ่ราได้เข้าไปให้บรกิาร	 รวมทัง้กบัเครอืข่าย
บริษัทข้ามชาติท่ีสนใจจะร่วมงานกับเราทั้งในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่อง	 เพ่ือเตรียมความพร้อมและความแข็งแกร่งในการมุ่งหน้า 
สู่โอกาสใหม่ๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งในภูมภิาคนี้

(Dr. Prasert Patramai)

“An integration of all cooperation will help to 
strengthen TEAM GROUP and other organizations. 

Together, we will build an eminent  
‘TEAM Thailand’ to promote quality development 

projects at the national level in line with  
international standards, and upgrade  

Thailand’s profiles in the regional market.”
“การบูรณาการความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเติมเต็ม
ความเข้มแข็งให้กับทีมกรุ๊ปและองค์กรชั้นนำาอื่นๆ 
รวมพลังกันเป็น “ทีมไทยแลนด์” ที่มีชื่อเสียง

และเป็นที่ยอมรับ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระดับชาติ
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย

สู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคอาเซียนต่อไป ”
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 Through almost 40 years of experience at the 

regional level, TEAM GROUP has consolidated its 

services with over 1,500 professionals. We have a 

proven track record of numerous achievements in over 

2,500 important projects. In order “To be a Regional 

Leader in the integrated consulting and related 

businesses”, we have enhanced capacity on an ongoing 

basis to deliver total solutions. An extensive network of 

cooperation with both domestic and foreign partners 

will also be propagated to achieve our Vision 2020. 

 With determination to be a regional leader,  

TEAM GROUP advances the organization, and enhances 

its capacity on an ongoing basis to deliver quality total 

solutions. Cooperation with partners will help to promote 

academic and human resource capacity development. 

We, TEAM Thailand, will move the country towards 

regional leadership. 

  	 ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานเกือบ	40	ปีในภูมภิาค	เกดิเป็น

ผลงานคุณภาพกว่า	2,500	โครงการ	จากความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า	1,500	คน	วันนี้	ทีมกรุ๊ปจะไม่หยุด

พัฒนาความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถ	 เพื่อเป็นหนึ่งใน

ผู้น�าด้านที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเก่ียวเนื่องในระดับ

ภูมิภาค	พร้อมผนึกก�าลังกันมอบบริการที่เปี่ยมคุณภาพ	ด้วยการ

ให้บรกิารแบบทกุข้ันตอนเบด็เสรจ็	(Total	Solutions)	โดยก�าหนด

ทิศทางการขับเคล่ือนธุรกิจตาม	 “วิสัยทัศน์	 2020”	 ซึ่งมุ่งเน้น 

การสร้างเครอืข่ายพันธมติรทัง้ในและต่างประเทศ	ด้วยความเชือ่มัน่

ในพลังอันยิ่งใหญ่ของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร	

	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นองค์กรชั้นน�าของภูมิภาค	 

ทีมกรุ๊ปไม่หยุดพัฒนาความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางธุรกิจ	 พร้อมมอบบริการที่เปี่ยมคุณภาพ	 ด้วยการให้บริการ 

ทกุขัน้ตอนแบบเบด็เสรจ็	และประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กร	 

เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบคุลากร	พัฒนาความก้าวหน้า

ทางวิชาการ	 ร่วมผนึกก�าลังกันเป็น “ทีมไทยแลนด์”	 ขับเคล่ือน

ประเทศไทยสู่ความเป็นผู้น�าในภูมิภาคอาเซียน	

	 ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานเกือบ ปีในภูมภิาค เกดิเป็น

สานสัมพันธ์เครือข่าย รองรับการขยายธุรกิจ

Expanding a Business
through an Extensive Network

Synergy and Strategic Alliances
รวมพลังเครือข่าย ขยายโอกาสทางธุรกิจ ตีตลาดอาเซียน
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 Domestically, TEAM GROUP has entered into 

technical cooperation agreements with many 

organizations, state enterprises, and institutes with 

similar values. The goals are to enhance academic 

capacity, boost human resource expertise, and upgrade 

service quality to extend business in the ASEAN market. 

 At the regional level, we have forged business ties 

with various firms in consulting and related businesses 

in Lao PDR, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapore, 

the Philippines, Indonesia and Japan to improve 

human resource capacity, and create a more inclusive 

integrated service in the future.

	 ในประเทศไทย	 ทีมกรุ๊ปท�าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร

ธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา	ที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกัน	

เพ่ือเสรมิศกัยภาพทางวิชาการ	สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บคุลากร

และเพ่ิมคณุภาพของการให้บริการ	ขยายธุรกจิออกสู่ตลาดอาเซียน

 ในระดบัภูมภิาค	เราสร้างเครอืข่ายพันธมติรในวชิาชพีทีป่รกึษา

และธุรกิจเก่ียวเนื่องกับองค์กรในประเทศต่างๆ	ทั้ง	สปป.	ลาว	

เวียดนาม	 เมียนมาร์	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	

และญี่ปุ่น	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากข้ึน 

และบูรณาการธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น	

	 ปี	2558	ทีมกรุ๊ปลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เพ่ือสร้างโอกาสงาน

ด้านระบบไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ	ด้วยความเชือ่มัน่ในศักยภาพ

ของกฟผ.	ทีด่�าเนนิการผลิต	จดัหา	และพัฒนาแหล่งผลิตและระบบ

ส่งไฟฟ้า	เพ่ือสร้างความมัน่คงในระบบไฟฟ้า	ตลอดจนรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	โปร่งใส	

มากว่า	46	ปี	จนสามารถก้าวสูก่ารเป็นองค์กรชัน้น�าในกจิการไฟฟ้า

ระดับโลก

 จากความร่วมมอืนี	้เราจะได้แบ่งปันข้อมลูทางวิชาการ	ร่วมกนั

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับงานบ�ารุงรักษาและพัฒนา

สถานีไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้า

 เรายงัท�างานร่วมกนัทางด้านวิชาการ	เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์

และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวางแผน	ปรับปรุง	พัฒนา	และ

บ�ารงุรกัษาระบบส่งไฟฟ้า	รวมทัง้ด้านสิง่แวดล้อม	ด้วยการบรรยาย	

สัมมนา	และเสวนาทางวิชาการ

	 นอกจากนั้น	ทีมกรุ๊ปยังจะได้ร่วมกับกฟผ.	ศึกษาโครงการ

ด้านไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศกลุ่มอาเซียน	 และ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ขยายกรอบความร่วมมือด้านอื่นๆ	ต่อไป

ในอนาคต		

Our Path 
to Success 
Our Path 
to Success 
Our Path 
to Success 
Our Path 
to Success to Success 

เส้นทางสู่ความสำาเร็จ

Collaboration with EGAT
ร่วมมือกับ EGAT

 In 2015, TEAM GROUP entered into a technical 

cooperation agreement with the Electricity Generating 

Authority of Thailand (EGAT) to create job opportunities 

in the electricity supply sector at domestic and 

international levels. With capacity in power generation, 

procurement, and development, EGAT is determined to 

ensuring electricity stability in order to contribute to 

society, communities, and the environment. Thus, it 

has remained in its position as a leading electricity 

generator	&	supplier	at	the	global	level	for	over	46	years.

 Through cooperation, TEAM GROUP has shared 

academic knowledge and analyzed problems and 

obstacles in the contexts of power station and 

transmission line maintenance and development. 

 We also develop academic cooperation to 

exchange experience and distribute knowledge in 

terms of electricity system planning, improvement, 

development, and maintenance, as well as environment 

consideration, through lectures, seminars and panel 

discussions.

 Moreover, we have cooperated with EGAT in 

studying projects on electricity and related businesses  

in all ASEAN nations. This will help to promote our 

future long-term collaboration.
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	 ทีมกรุ๊ปสร้างความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	

(Asian	 Institute	of	 Technology	หรือ	AIT)	สถาบันการศึกษา

นานาชาติ	ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	

และการจดัการในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมภิาคเอเชยี	

	 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจาก	AIT	จะได้มาฝึกงาน

และร่วมท�าวิจัยที่ทีมกรุ๊ป	 ท�าให้เรามีโอกาสบ่มเพาะบุคลากรจาก 

ทั่วโลกที่มีความรู้ความสามารถ	

 ยิง่ไปกว่านัน้	การแลกเปล่ียนและน�าเสนองานวิจยัด้านวิศวกรรม 

จะช่วยหาแนวทางร่วมกนัเพ่ือสร้างงานวิจยัทีใ่ช้ประโยชน์ได้จรงิ	และ

สร้างนวัตกรรม	เพื่อขยายธุรกิจสู่อาเซียน

	 เดอืนมนีาคม	 2559	 ทมีกรุป๊ลงนามบนัทกึข้อตกลงกบัสถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 (สจล.)	 สถาบัน 

การศึกษาชัน้น�าทีม่เีป้าหมายเป็น	“เจ้าแห่งนวตักรรม:	The	Master	

of	 Innovation”	 เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทีด่ทีีสุ่ด	1	ใน	10	ของภูมภิาค	ภายในปี	2563	

	 ความร่วมมอืนีแ้บ่งออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านบคุลากร	นกัศกึษา

ของ	 สจล.	 ซึง่จะได้ฝึกงานภาคปฏิบติักบัโครงการจรงิ	 โดยระยะแรก 

จะมุง่เน้นด้านการคมนาคมขนส่ง	ทรพัยากรน�า้	และสถาปัตยกรรม

และการพัฒนาเมอืง	โดยมโีครงการระดบัชาตทิีเ่ป็นคลังความรู	้เช่น	

ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบราง	

	 ด้านงานวิจัยและพัฒนา	 เราร่วมกันวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

และนวัตกรรมทีเ่ป็นประโยชน์	ตรงกบัความต้องการของตลาด	เช่น	

ทางด้านการคมนาคมขนส่ง	 วิศวกรรมระบบราง	 ทรัพยากรน�้า	

สถาปัตยกรรม	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 งานระบบและงานไฟฟ้า	

รวมทั้งยังจะได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพ่ือผลิตนักศึกษาให้พร้อม

ส�าหรับการเป็นวิศวกรทีป่รกึษาในภูมภิาค

	 สุดท้ายคือการผนึกก�าลังกันด้านวิชาการ	 ทั้งด้านงานวิจัยและ

ด้านบุคลากรเพ่ือการปฏิบัตงิานในประเทศกลุม่อาเซยีน	เพ่ือร่วมกนั

สร้าง	 “ทีมไทยแลนด์”	 ที่มีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในตลาด

อาเซยีน	และสร้างชือ่เสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทโีลก	

Joining Forces with KMITL
ผนึกกำาลังกับ สจล.

Joining Hands with AIT
จับมือกับสถาบันเอไอที

 TEAM GROUP has collaborated with the Asian 
Institute of Technology (AIT), an international institute 
which focuses on science, technology and management, 
all of which contribute to regional development.
 AIT’s master’s and doctoral students will be trained 
and conduct research with TEAM GROUP. This enables us 
to boost multinational human resource capacity.
 Moreover, engineering research exchange will 
promote the development of practical researches and 
innovations in contributing to business expansion in the 
regional market.

 TEAM GROUP has entered into a technical cooperation 
agreement with King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL), a leading educational institution whose 
goal is to be “The Master of Innovation”.  It is also designated 
to be one of the top 10 institutes for science and technology 
education at the regional level within 2020.
 Our cooperation includes three facets. Regarding 
personnel, KMITL’s students will be trained through practical 
learning in projects. In the early stages, we will focus on 
projects on transportation and logistics, water resources, as 
well as architecture and urban development. The national-
level projects, in terms of transportation and the rail transit 
system, will serve as a knowledge asset.
 Regarding research and development, we will join hands 
in conducting researches to create knowledge and innovation 
to respond to the public need in the contexts of transportation 
and logistics, rail engineering, water resources, architecture, 
environmental science as well as mechanical, electrical, and 
plumbing. In addition, we will mutually develop a curriculum 
to develop students into consulting engineers at the regional 
level.
 Finally, we will create academic cooperation in terms of 
researches and personnel for expanding services in ASEAN 
nations. We will together build “TEAM Thailand” with high 
competitiveness to upgrade our profiles in the global market.

Cooperating with Navamindradhiraj University
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Navamindradhiraj University’s main mission is to 
create capable human resources for contributing to urban 
problem solving and development as well as enhancement 
of quality of life.
 TEAM GROUP has entered into a technical cooperation 
agreement with Navamindradhiraj University in four 
primary areas. Regarding personnel, we will implement a 
cooperative education project for students to create “on-
the-job-training” experience through practical learning in 
the contexts of transportation and logistics, water resources, 
and infrastructural technologies and urban development.

 We also set to mutually develop education programs 
concerning urban problem solving and development. In 
terms of research and development, we focus on projects 
which can adopt and apply innovation and knowledge, for 
example, production of underground infrastructure mapping 
via a geographic information system (GIS). Moreover, we 
collaborate in providing academic services, disseminating 
news and information, and promoting public participation 
in urban problem solving and developing Bangkok further 
as a leading metropolis at the regional level.

	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็น	 “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง”	 

ที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหานคร	รวมทั้ง

คุณภาพชีวิตของคนเมือง	

	 ทีมกรุ๊ปได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการใน	 4	 ด้าน	 

กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 โดยในด้านบุคลากร	 นักศึกษา 

จะได้ฝึกงานในโครงการสหกจิศกึษา	ได้รบัการถ่ายทอดประสบการณ์

ทางวิชาชีพด้วย	 “ห้องเรียนในการปฏิบัติจริง”	 สาขาการคมนาคม

ขนส่ง	 ทรัพยากรน�้า	 และเทคโนโลยีส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานและ

การพัฒนาเมือง		

 ด้านหลักสูตรการศึกษา	 เราจะได้ร่วมกนัจดัท�าหลกัสูตรเฉพาะทาง

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามหานครด้านการวิจัยและ

พัฒนา	 เราเน้นโครงการทีส่ามารถน�านวตักรรมและองค์ความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ได้จรงิ	เช่น	การท�าแผนทีร่ะบบสาธารณปูโภคใต้ดนิด้วยระบบ 

GIS	นอกจากนัน้เราจะได้ร่วมกนัให้บรกิารทางวชิาการ	และเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารสู่สาธารณะ	 รวมทัง้ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ในการแก้ปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครชั้นน�า 

ในอาเซยีนต่อไป
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The high caliber of our executives, 
experts and multidisciplinary professionals 
enables us to offer premium services to 
both domestic and international clients. 

คณะผู้บริหาร กลุ่มบุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ความชำานาญ

และเปี่ยมประสบการณ์ในหลากหลายสาขา 

พร้อมให้บริการอย่างมีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความสำาเร็จ

Driving Success 
through Efffiicient Management

โครงสร้างองค์กร

TEAM GROUP’s 
Organizational Structure

GFE TEAM-CM ATT SQ

TGC Assets HB9ICNDRTEAM

TEAM GROUP

TEAM GROUP’s Board of Directors 
คณะกรรมการบริษัท

ดร.ประเสริฐ	ภัทรมัย 
Dr. Prasert Patramai 
Chairman of the Board 

1 นายพีรวัธน์	เปรมชื่น
Mr. Peerawat Premchun 
Director

2 ดร.ธนสาร	ก้วยเจริญพานิชก์
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk 
Director

3

นายอ�านาจ	พรหมสูตร
Mr. Amnat Prommasutra 
Director 

4 นายวีระ	สุธีโสภณ
Mr. Wera Sutesopon 
Director 

5 นายสุขสวัสดิ์	ศรีสุภรวาณิชย์
Mr. Suksavasdi Srisuphonvanij
Director 

6

3 2 1 5 4 6
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Executive Committee 
คณะกรรมการบริหาร

ดร.ประเสริฐ	ภัทรมัย
Dr. Prasert Patramai 
Chairman of the Board 

นายพีรวัธน์	เปรมชื่น
Mr. Peerawat Premchun 
Senior Executive Director 

ดร.ธนสาร	ก้วยเจริญพานิชก์
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Senior Executive Director 

นายอ�านาจ	พรหมสูตร	
Mr. Amnat Prommasutra 
Senior Executive Director 

นายโกศล	ฉันธิกุล
Mr. Kosol Chantikul 
Senior Executive Director 

1 2 3 4 5

1 2 3

4 5

นายสฤษฎิ์	อภัยภูมินารถ
Mr. Srid Aphaiphuminart 
Chairman - ATT 

Honorary Advisors 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1 นายประดาป	พิบูลสงคราม	ออท.
Ambassador Pradap Pibulsonggram 

2

นายโกศล	ฉันธิกุล
Mr. Kosol Chantikul 3 นายชัยยุทธ	สุทธิธนากร

Mr. Chaiyuth Sudthitanakorn 4

1 2 3 4

นายชวลิต	จันทรรัตน์
Mr. Chawalit Chantararat 
President 

นายประสงค์	หวังรัตนปราณี
Mr. Prasong Wangrattanapranee 
Senior Executive Vice President 
- Private (SEVP-P)

นายอิศรินทร์	ภัทรมัย
Mr. Issarin Patramai 
Senior Executive Vice President 
- Finance (SEVP-F)

นายอ�านาจ	พรหมสูตร	
Mr. Amnat Prommasutra 
Acting Senior Executive Vice President 
- Related Businesses (SEVP-R)

ดร.สิรินิมิตร	บุญยืน
Dr. Sirinimit Boonyuen 
Senior Executive Vice President 
- International (SEVP-I)

ดร.อภิชาติ	สระมูล
Dr. Aphichat Sramoon  
Senior Executive Vice President 
- Human Capital (SEVP-HC)

นายกิตติพล	บุลนิม
Mr. Kittipol Bunnim 
Senior Executive Vice President  
- Government (SEVP-G)

นางเลิศลักษณา	ยอดอาวุธ
Mrs. Lertluksna Yodavudh 
Senior Executive Vice President 
- Strategic Business Development 
  (SEVP-SBD) 

Management Team 
คณะผู้บริหารระดับสูง

6

42

7

53

8 9 

1

4

8

2

5

7

3

6

1

นางเพ็ญพิไล	พรชัยพานิช
Mrs. Penpilai Phonchaipanich
Senior Vice President
- General Affairs (SVP-GA)

9
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Moving Forward
with Sustainable Stability

มั่นคง ยืนหยัดและเติบโตอย่างยั่งยืน

Our superior workforce is determined to offering 

excellent total solutions that meet clients’ needs.  

TEAM GROUP will thus advance with sustainable growth 

in conjunction with the government’s stimulus package 

and off-budget expenditure policy of boosting 

expenditure and investment in infrastructure, water 

management and road transport infrastructure 

development projects in both public and private sectors. 

As a result, the national-level economic situation in 

2015 was expected to experience a growth rate of 2.5-

3.5	percent.

	 ด้วยบุคลากรคุณภาพที่มุ่งมั่นท�างานอย่างหนักจนเกิดเป็น 

ผลงานชั้นเลิศ	 และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ได้อย่างครบวงจร		ทมีกรุป๊จงึยังคงเดนิหน้าและเติบโตไปได้อย่าง

มเีสถยีรภาพ	สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศ

ในปี	 2558	 ที่มีอัตราการขยายตัวในช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	 

2.5-3.5	 จากนโยบายเร่งรัดเบิกจ่ายของรัฐบาลและการใช้จ่าย

นอกงบประมาณทีส่�าคญั	เช่น	โครงการลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครฐั	โครงการบรหิารจดัการน�า้	และโครงการพัฒนาระบบ

ขนส่งทางถนน	ซึง่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทนุของทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน
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ผลประกอบการ 
Corporate Performance 2012-2015

2014
Newly Acquired Contract Value . มูลค่ารับงาน
Operation Revenue . รายได้

YEAR

MB

1,826
1,580 1,700

1,826 1,798
1,575

1,754

2015

1,790

Delivering World-class Solutions
through a Professional Workforce

ทีมงานมืออาชีพ พร้อมมาตรฐานการให้บริการระดับสากล

With over 1,500 multidisciplinary professionals and 

a network of 1,000 foreign experts, TEAM GROUP is 

recognized as the largest Thai consulting firm which 

delivers total solutions. Our will for super actions 

enables us to exceed clients’ expectations, and receive 

business opportunities on a continuous basis. 

	 ทมีกรุป๊เป็นบรษิทัทีป่รกึษาท่ีใหญ่ทีสุ่ดของคนไทยทีใ่ห้บรกิาร

แบบเบด็เสรจ็	ด้วยความเชีย่วชาญและการท�างานแบบบรูณาการ

ของบุคลากรกว่า	1,500	คนในประเทศและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศกว่า	1,000	คน	เรามุง่มัน่ให้บรกิารอย่างโดดเด่นและ

เหนือชั้น	(Will	for	Super	Actions)	ตามข้อจ�ากัดที่มีอยู่	เพื่อให้

ได้ผลเหนอืความคาดหวังของลูกค้า	และน�ามาซึง่โอกาสทางธุรกจิ

ก้าวต่อๆ	ไป		
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จำานวนบุคลากร 
Workforce 2012-2015

2014 YEAR2015

PERSON

1,285

1,344
1,300

1,500

T E A M
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International Organizations & Private Enterprises 

Guaranteeing Quality
through Clients’ Maximum Satisfaction

การันตีคุณภาพด้วยความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 With SQT value of service mind for quality solutions 

through capable teamwork, our staff are determined  

to delivering premium services that meet standards. 

Satisfaction surveys are continually implemented to 

acknowledge clients’ suggestions and comments. This 

will contribute to improvement and development for 

more efficient work.

 The credentials from more than 100 leading 

organizations, both domestical and international, 

guarantee the trust in TEAM GROUP’s service quality.

	 บุคลากรผู้เชี่ยวชาญของทีมกรุ๊ปต่างยึดมั่นในจิตวิญญาณ

เดยีวกนั	นัน่คอื	การบรกิารด้วยหวัใจ	(Service)	ผลงานมคีณุภาพ

แบบมืออาชีพ	(Quality)	และการท�างานเป็นทีม	(Teamwork)	

(SQT)	 เรามุ่งมั่นทุ่มเท	 รักษามาตรฐานและคุณภาพของการ 

ให้บริการแก่ลูกค้า	 เราส�ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ 

อย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อน�าข้อคิดเห็น	ค�าติชมของลูกค้ามาปรับปรุง

และพัฒนาการท�างานให้ดียิ่งขึ้น	

	 มากกว่า	100	บริษทัและองค์กรชัน้น�า	ทัง้ในและต่างประเทศ

ที่มอบความไว้วางใจ	 เป็นเครื่องยืนยันได้ดีถึงความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพของการให้บริการจากทีมกรุ๊ป

Asian Development Bank

Japan Bank for International Cooperation

Mekong River Commission

Overseas Cambodian Investment Corporation

Petroleum Trading Lao Public Company

Souvanny Home Center Public Company

Advance Agro PCL.

Amata Corp. PCL.

Ananda Development PCL.

AP (Thailand) PCL.

Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

Bangkok Glass PCL.

Bangkok Life Assurannce PCL. 

Bangkok Mass Transit System PCL.

Bangkok Metal Works Co., Ltd.

Bangkok Metro PCL.

Bangpa-in Land Development Co., Ltd.

Better Pharma Co., Ltd.

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

C&G Environmental Protection Holdings Ltd.

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Central Pattana PCL.

CH. Karnchang PCL.

Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.

Community Pharmacy PCL.

CP All PCL.

CTI Engineering International Co., Ltd.

Dhammakaya Foundation

District Cooling System 
& Power Plants Co., Ltd.

Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)

Eastern Water Resources Development
and Management PCL.

EDF Group

EGCO Group

   Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

   Esso (Thailand) PCL.

   Gulf Electric PCL.

   GULF JP Co., Ltd.

   Halcrow Group

   Home Product Center PCL.

   IRPC PCL.

   Italian-Thai Development PCL.

   King Power International Co., Ltd.

   Land and Houses PCL.

   L.P.N. Development PCL.

   LOXLEY PCL.

   Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

   Mason Acoustics Co., Ltd.

   Minor Food Group PCL.

   MWH Global, Inc.

   National Power Supply Co., Ltd.

   Nava Nakorn PCL.

 Nawarat Patanakarn PCL.

Overseas Cambodian Investment Corporation

   National Power Supply Co., Ltd.

   Land and Houses PCL.

   Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

   Italian-Thai Development PCL.

   Halcrow Group

   MWH Global, Inc.

   King Power International Co., Ltd.

   Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

   GULF JP Co., Ltd.

   Home Product Center PCL.

   IRPC PCL.

   Nava Nakorn PCL.

   LOXLEY PCL.   LOXLEY PCL.

   Mason Acoustics Co., Ltd.

   Esso (Thailand) PCL.

Government & State Enterprises
Airports of Thailand PCL.

Bangkok Metropolitan Administration

CAT Telecom PCL.

Department of Highways

Department of Industrial Promotion

Department of Industrial Works

Department of Mineral Resources

Department of Public Works and Town 
& Country Planning

Department of Rural Roads

Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Electricity Generating Authority of Thailand

Expressway Authority of Thailand

Hua Hin Municipality

Industrial Estate Authority of Thailand 

Laem Chabang Port

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

MCOT PCL.

    Metropolitan Electricity Authority

    Metropolitan Waterworks Authority

    Ministry of Commerce

    Ministry of Energy

    Ministry of Finance

    Ministry of Industry

    Ministry of Information and 
    Communication Technology

    Ministry of Interior

    Ministry of Public Works and Transport, 
    Kingdom of Cambodia 

    Ministry of Transport

    National Institute of Metrology (Thailand)

    National Telecommunications Commission 

     Neighboring Countries Economic Development 
    Cooperation Agency (Public Organization)

    Office of Small and Medium Enterprises 
    Promotion

    Office of Transport and Traffic Policy 
    and Planning  

    Pollution Control Department

     Port Authority of Thailand

     Provincial Electricity Authority

     Provincial Waterworks Authority 

     State Railway of Thailand 

     Thai Airways International PCL.

     Thailand Institute of Nuclear 
     Technology

     Thailand Institute of Scientific and 
     Technological Research (TISTR)

     Thailand Tobacco Monopoly 

     The Excise Department

     The Government Lottery Office 

     The Liquor Distillery Organization

     The Secretariat of the House 
     of Representatives

     The Treasury Department 

     Tourism Authority of Thailand

     Wastewater Management Authority  

     and many more.

    National Institute of Metrology (Thailand)

    Ministry of Public Works and Transport, 
    Kingdom of Cambodia 

    Ministry of Information and 
    Communication Technology

    Ministry of Interior

    Metropolitan Waterworks Authority

    Ministry of Finance

    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport    Ministry of Transport

    Ministry of Industry

    Ministry of Energy

    Metropolitan Electricity Authority

    National Telecommunications Commission 

    Office of Transport and Traffic Policy    Office of Transport and Traffic Policy    Office of Transport and Traffic Policy

    Pollution Control Department

    Office of Small and Medium Enterprises
    Promotion

     Neighboring Countries Economic Developmen

     Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly      Thailand Tobacco Monopoly 

     The Liquor Distillery Organization

     Thai Airways International PCL.

     Tourism Authority of Thailand

     The Treasury Department 

     The Excise Department

     The Secretariat of the House
     of Representatives

     Port Authority of Thailand

     Technology
     Thailand Institute of Nuclear 
     Technology

     Thailand Institute of Scientific and
     Technological Research (TISTR)
     Thailand Institute of Scientific and
     Technological Research (TISTR)

NCC Management & Development Co., Ltd.

Nestle (Thai) Ltd.

Pruksa Real Estate PCL.

PTT Exploration and Production PCL.

PTT Global Chemical PCL. 

PTT PCL. 

Punj Lloyd Group JV

Rachapreuk Hospital

Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Ratch-Lao Services Co., Ltd.

River Kwai Village Hotel Resort

    Saraff Energies Ltd.

    SCG Logistics Management Co., Ltd.

    S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.

    SEAFCO PCL.

    SF Development Co., Ltd.

    Siam Kraft Industry Co., Ltd.

    Singha Corporation Co., Ltd.

    Surapon Foods PCL. 

    TCC Capital Land Ltd.

    TCC Land Co., Ltd. 

    Thai Oil PCL.

    Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

     Thai Polo Club Pattaya

     Thai Public Port Co., Ltd.

 The Church of Christ in Thailand

     The Linde Group

     Timor GAP, E.P. (TG)

     Tokyo Electric Power Company

     Torishima (Hong Kong) Ltd.

     TTW PCL.

     Ubon Bio Ethanol Ltd.

     Union Property Co., Ltd. 

     Unique Engineering 
     and Construction PCL.

     Vandapac Co., Ltd. 

     Verasu Group Co., Ltd.

     Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

‘

     Provincial Waterworks Authority 

     The Government Lottery Office 
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Delivering 
Total Solutions through Integrated Expertise

บูรณาการความเชี่ยวชาญ เพื่อบริการครบวงจร

“ทีมกรุ๊ปพร้อมที่จะเป็นผู้นำาของการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการในภูมิภาค 
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาเทคนิค Know How 
เทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน
ขององค์กร ด้วยการให้บริการคุณภาพในระบบ PDCA (Plan Do Check และ Action) 

ทำาให้ทีมกรุ๊ปสามารถขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 4 นโยบายส่วนหลักที่เรียกว่า 4 เครื่องยนต์ 
(งานจากภาครัฐ ภาคเอกชน งานต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ หรือ GPIR) 

ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

”

“TEAM GROUP 
 is prompt to be a leader in integrated consulting services 

at the regional level. It is thus determined 
to creating international-level human resources 

and developing techniques, expertise, technologies, 
and management system. A PDCA (Plan, Do, Check, and Action) 

system is also being adopted to enhance competitiveness 
and corporate sustainability. This will help to drive 

its economic strategies called ‘the four engines’ or GPIR model, 
which comprises consultancy services for governmental, 

private, and international projects as well as related businesses.

”

2 Private Projects

1 Governmental Projects

4 Related Businesses

3 International Projects
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Governmental Projects 
งานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐ

 We provide integrated consulting services on 
environmental engineering concepts, energy 
generation, transportation and logistics, building 
and infrastructure, management and training,  
as well as communications and public participation, 
ranging from project formulation to implementation 
and maintenance. We are committed to providing 
transparent services and creating business 
opportunities on an ongoing basis. Project 
management system development and 
implementation monitoring will help to ensure 
optimal services for our clients.

	 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ 
ให้บรกิารทีป่รกึษาแบบครบวงจรในโครงการด้านวิศวกรรม	
สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	คมนาคมและโลจิสติกส	์อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	การบริหารจัดการองค์กร	 
รวมทั้งการส่ือสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	ต้ังแต่การก�าหนดโครงการ	ไปจนถงึการด�าเนนิงาน
และบ�ารุงรักษาในด้านต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นให้บริการด้วย 
ความโปร่งใสและสร้างโอกาสงานอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบบริหารโครงการ	ติดตามและตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน	 เพ่ือคุณภาพสูงสุดของงานบริการส�าหรับ
ลูกค้า

Private Projects  
งานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาคเอกชน

 TEAM GROUP has provided integrated 
consultancy services for various leading private 
organizations for almost 40 years. We are 
determined to enhancing knowledge and capacity 
as well as upgrading technology, innovations,  
and services in the fields of building and 
infrastructure, urban development, and 
transportation and logistics to accommodate 
private market expansion. Our services cover 
project formulation and development, construction 
supervision, and project management to ensure 
efficient project implementation.

	 ด้วยความไว้วางใจจากหลากหลายบริษทัเอกชนชัน้น�า
ของไทย	 ให้เป็นท่ีปรึกษาแบบบูรณาการในสาขาต่างๆ	 
เป็นเวลาเกือบ	40	ปี	 ทีมกรุ๊ปจึงมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ	เพิ่มศักยภาพของบุคลากร	รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี	
นวัตกรรม	 และงานบริการในด้านอาคารและระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน	การพัฒนาเมือง	คมนาคมและ 
โลจิสติกส์	 เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภาคเอกชน	
ครอบคลมุตัง้แต่การรเิริม่และพัฒนาโครงการ	ไปจนถงึการ
ควบคมุงานก่อสร้างและบรหิารโครงการ	เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและด�าเนินงานขององค์กร
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International Projects  
ขยายฐานการให้บริการสู่ระดับภูมิภาค

 TEAM GROUP is committed to stimulating 
cross-border cooperation to expand business 
across the region. With our accrued knowledge 
and expertise, we are now engaged in various 
development projects in neighboring countries. 
We have established bases in Lao PDR, Myanmar, 
Cambodia, and Japan; moreover, we have 
marketing plans that focus on not only clients’ 
needs but also suitability with regard to local 
culture. In addition, we continually enhance 
personnel capacity in terms of language and 
project management in order to accommodate 
the launch of the ASEAN Economic Community 
(AEC). This will be a sustainable move towards 
achieving our vision, “To Be a REGIONAL LEADER 
in the Integrated Consulting and Related 
Businesses”.

	 ทมีกรุป๊ให้ความส�าคญักบัการสร้างเครอืข่ายพันธมติร
ในต่างประเทศ	ตามเป้าขยายธุรกจิให้ครอบคลมุทัง้ภูมภิาค	
วันนีเ้ราได้น�าความรูค้วามเชีย่วชาญเข้าไปมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาโครงการด้านต่างๆ	ในประเทศเพื่อนบ้าน	อีกทั้งยัง
ขยายฐานบริการทั้งใน	สปป.	ลาว	เมียนมาร์	กัมพูชา	และ
ญี่ปุ่น	ด้วยแผนการตลาดที่ค�านึงถึงความต้องการผสานกับ
ความเหมาะสมของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น	และบุคลากร 
ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและการบริหาร
โครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	
เราพร้อมก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่การเป็นหนึ่งในบริษัท 
ที่ปรึกษาชั้นน�าของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์	 “To	 Be	 a	
REGIONAL LEADER in the Integrated Consulting and 
Related Businesses”

Related Businesses   
ส่งเสริมการให้บริการแบบครบวงจร

 TEAM GROUP is prompt to deliver one-stop 
services for related businesses in order to 
strengthen our services and respond to the diverse 
needs of our clients. Our related businesses cover 
the following five areas:
 1. Education and Training. A personnel 
development institute has been established for 
facilitating and enhancing clients’ capacity in 
various fields including engineering techniques, 
3D	design	and	condominium	management.	In	
cooperation with educational institutes, we also 
provide students with academic training programs.
 2. 3D Design. With BIM software, we can 
offer	2D	or	3D	model-based	design.	This	facilitates	
animated presentation, structural analysis, 
standard price estimation, and clash detection. 
It also contributes to implementation during 
construction and maintenance periods.
	 3.	 Drone-based aerial photography and 
mapping. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) and 
RTK (Real Time Kinematic) technologies facilitate 
survey and yield high resolution aerial photography 
for	mapping,	producing	3D	design,	and	creating	
accurate	3D	spatial	data.
 4. Instrumentation. With extensive 
geotechnical and subterranean structural 
experience, we have been involved in instrument 
calibration, installation, geological survey, and 
impact assessment, ranging from pile construction, 
maintenance, and report production.
 5. Public Relations and Public Participation.  
We are prompt to serve as a communication 
center for, inter alia, producing publications, 
planning exhibitions, and multimedia delivery. 
This includes the promotion of public participation 
in strategic planning, action planning and 
implementation for urban problem solving and 
development projects.

	 ทมีกรุป๊พร้อมให้บรกิารในธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งหลากหลาย
ด้าน	เพ่ือเพ่ิมความแขง็แกร่งของการให้บริการและตอบสนอง
ทกุความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร	ประกอบด้วยงาน
บรกิารหลกั	5	ด้าน	ดงันี้
 1. การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and 
Training)	ทีมกรุ๊ปจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร	เพ่ือช่วย
อ�านวยความสะดวกและเพ่ิมศักยภาพให้แก่ลูกค้าในสาขา
ต่างๆ	เช่น	เทคนคิด้านงานวิศวกรรม	การเขียนแบบ	3	มติิ	
การจัดการอาคารชุด	 รวมท้ังการจัดอบรมด้านวิชาการ 
ร่วมกบัสถาบันการศกึษาต่างๆ	
 2. การบริการทำาแบบ 3 มิติ ด ้วย Building 
Information Modeling (BIM)	หรือซอฟต์แวร์ส�าหรับ 
การเขียนแบบอาคารแบบ	2	มติ	ิและ	3	มติ	ิเพ่ือแสดงผล
เป็นภาพเคล่ือนไหว	ช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง	ประมาณราคา	
ตรวจสอบความขดัแย้งของแบบและขยายผลไปใช้งานในช่วง
การก่อสร้าง	ตลอดจนการใช้งานและบ�ารงุรกัษาได้	
	 3.	การบริการถ่ายภาพทางอากาศและทำาแผนที่ 
(Drone-based Survey)	 ด้วยเทคโนโลยีการส�ารวจ
ภูมิประเทศรูปแบบใหม่	UAV&RTK	(Unmanned	Aerial	
Vehicle	และ	Real	Time	Kinematic)	ซึง่จะช่วยงานส�ารวจ
และจดัท�าแผนทีภ่าพถ่ายความละเอยีดสูง	จดัท�าแบบจ�าลอง	
3	มิติเสมือนจริงและจัดท�าชุดข้อมูลพิกัดเชิงพ้ืนผิว	3	มิติ 
ทีม่คีวามถกูต้องแม่นย�าในระดบัสงู	
 4. การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวัดการเปลีย่นแปลงทาง
ธรณเีทคนคิ (Instrumentation)	ทมีกรุป๊มปีระสบการณ์
ด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค	ฐานราก	และโครงสร้างใต้ดิน 
มายาวนาน	จึงเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการสอบเทียบค่า	 
การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด	การส�ารวจทางธรณีวิทยา	 
การประเมนิผลกระทบจากการก่อสร้างเสาเขม็เจาะ	การดแูล
รกัษาอปุกรณ์และระบบตรวจวดั	รวมทัง้การจดัท�ารายงาน
ผลการตรวจวดั
 5.  การประชาสัมพันธ ์และการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน (Public Relations and Public Participation) 
ทีมกรุ ๊ปพร้อมเป็นศูนย์กลางในการส่ือสารข้อมูลไปสู ่
สาธารณะ	ทัง้ในรปูของสือ่สิง่พิมพ์	ชดุนทิรรศการและส่ือ
มลัตมิเีดยีต่างๆ	รวมทัง้ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในขั้นตอนส�าคัญต่างๆ	ของการแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง	
ตัง้แต่การวางแผนกลยุทธ์	แผนปฏิบตักิารและการด�าเนนิการ
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Governmental Projects
งานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐ

“ 
Consulting services for government 

agencies are regarded as one 
of our engines for promoting 
our leadership position at the 

regional level. We have created 
a roadmap for the period up to 2020 
to enhance quality and transparent 

management and generate 
new business opportunities 

on a continuous basis. 

”
“งานจากภาครัฐนับเป็นเครื่องยนต์แรก

สำาหรับขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจ
ที่ปรึกษาแบบบูรณาการในภูมิภาค 
ทีมกรุ๊ปพร้อมกำาหนด Roadmap 

จากปัจจุบันสู่ปี 2020 ยึดมั่นในการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพ โปร่งใส 

เพิ่มโอกาสสร้างงานอย่างต่อเนื่อง    

”
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Feasibility Study on Public-Private Partnership for 
Nakhon Pathom-Cha-am Motorway Development

งานศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำา 

	 กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม	มีนโยบายที่จะเพ่ิมเส้นทาง 
ทางเลือกในการเดินทาง	แก้ไข	บรรเทาปัญหาการจราจรแออัด	 
ลดความสูญเสียทางด้านอุบัติเหตุ	และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใน 
การเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ	จึงด�าเนินงานให้เอกชน 
ร่วมลงทุน	ตาม	พ.ร.บ.	การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ	พ.ศ.	2556	ซึ่ง 
จะช่วยให้กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม	สามารถด�าเนนิการก่อสร้าง
และพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตามแผนที่วางไว	้ 
หนึง่ในนัน้คอืโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง	สายนครปฐม-ชะอ�า	
มลูค่าโครงการ	73,516	ล้านบาท
	 ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนรายละเอยีด
ความเหมาะสมของโครงการด้านเทคนิค	มาตรการป้องกันและลด 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและชุมชน	ด้านเศรษฐกิจและการเงิน	เพื่อน�า
เสนอผลการศกึษาไปยังกระทรวงคมนาคมส�าหรบัขออนมุติัความเหน็ชอบ
การให้เอกชนร่วมลงทนุในหลกัการ	รวมทัง้จดัท�าร่างประกาศเชญิชวน
เอกชนเข้าร่วมลงทนุ	และร่างสัญญาร่วมลงทนุโครงการ

Client:  Department of Highways, 
   Ministry of Transport
Service:  Feasibility study on public-private  
   partnership

เจ้าของโครงการ	:		 กรมทางหลวง	กระทรวงคมนาคม
ขอบเขตบริการ	:			 ศึกษาความเหมาะสม
	 	 	 ในการให้เอกชนร่วมลงทุน	(PPP)

 The Department of Highways, Ministry of Transport intends 
to increase optional routes, resolve the traffic crisis, mitigate 
accidents, and create rapid and convenient transportation and 
logistics systems at the national level. It is thus promoting private 
investment in line with the Private Investment in State Undertaking 
Act	BE	2556	(2013).	This	will	help	the	Department	of	Highways	to	
achieve its intercity motorway development plans, including the 
Nakhon Pathom-Cha-am Motorway Project with a net present 
value	of	73,516	million	baht.
 TEAM GROUP was entrusted with analysis, review, feasibility 
study, and provision of environmental and community impact 
prevention and mitigation measures, as well as economic and 
financial feasibility studies for the Ministry of Transport’s approval 
vis-a-vis private investment. Tasks also included the preparation 
of invitation letters to private sector businesses and draft joint 
venture agreements.

‘

Study on Railway Network Development Master Plan 
for Promoting Special Economic Zones, Tourism, 
and Area Development

งานศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ 
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่

Client:   Office of Transport and Traffic Policy 
   and Planning (OTP) 
Services: Production of a railway network development   
   master plan, identifying priority sequence of   
   development and investment funding, study on   
   guidelines for promoting the change of public   
   transport mode, as well as suggestions on 
   investment, implementation, and management   
   approaches

เจ้าของโครงการ	:		 ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)
ขอบเขตบริการ	:	 	 จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศไทย	
	 	 	 จดัล�าดบัความส�าคัญของการพัฒนาและงบประมาณการลงทนุ	
	 	 	 ศกึษาแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
   ของประชาชน	และเสนอแนะแนวทางการลงทนุ	การด�าเนนิงาน 
	 	 	 และรูปแบบการบริหารจัดการ

 The Ministry of Transport assigned the OTP to establish a 
railway network development master plan for promoting special 
economic zones, tourism, and area development. This includes the 
development of facilities for accommodating new transport modes 
that are cost-effective and energy-efficient. The railway network 
will then serve as a national transportation backbone in harmony 
with regional-level urban development directions. This will help to 
create economic opportunities at the national level and 
accommodate the increased traffic and transport volumes following 
ASEAN Economic Community (AEC) integration.
 TEAM GROUP was responsible for producing the railway 
network development master plan, studying and analyzing the 
current railway infrastructure, and sequencing the priority of 
national railway network development projects and investment 
plans. This included a study on operational guidelines and 
management approaches which can accommodate both current 
and future trends.

	 กระทรวงคมนาคม	มอบหมายให้ส�านกังานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร	 (สนข.)	ก�าหนดแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย 
ทางรถไฟสนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ	การท่องเทีย่ว	และการพัฒนา
พืน้ที	่ พัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรบัการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การเดนิทางและขนส่งไปสู่รปูแบบทีม่ต้ีนทนุการขนส่งต่อหน่วยต�า่และ
มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ	ผลักดันให้โครงข่ายทางรถไฟเป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ	(Backbone)	ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ	ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
แก่พ้ืนที่ต่างๆ	ในประเทศ	และรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่ง 
ทีค่าดว่าจะเพ่ิมขึน้จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ทางรถไฟสนบัสนนุเขตเศรษฐกจิพิเศษ	การท่องเทีย่ว	และการพัฒนา
พืน้ที	่ศกึษาและวเิคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่กีย่วข้องกบัโครงข่ายทางรถไฟ
ในปัจจบุนั	รวมทัง้ความส�าคญัของแต่ละโครงการ	เพ่ือจดัล�าดบัความส�าคัญ
ของการพัฒนาโครงข่ายของรถไฟทัง้ประเทศและแผนการลงทนุ	รวมทัง้
ท�าการศึกษาแนวทางด�าเนินงานและรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานะปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต
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 In line with its traffic resolution policy, the BMA has 
strived to develop rail transit systems to reduce the use of 
personal vehicles and promote the use of public transport. In 
this context, the Traffic and Transportation Department wishes 
to implement a feasibility study on the Gold Line project 
alignment. There are two phases: Phase 1 (BTS Krung Thon Buri 
Station-Taksin Hospital) with a total length of approximately 
1.7	km.	and	Phase	2	(Taksin	Hospital-Anongkharam	Temple)	
with	a	total	length	of	approximately	0.7	km.
 TEAM GROUP was entrusted with feasibility study, 
engineering design and tender document preparation for the 
selection of the contractor for operation and maintenance 
services.

เจ้าของโครงการ	:		 ส�านักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตบริการ	:	 	 ศึกษาความเหมาะสม	จัดท�าแบบรายละเอียด
	 	 	 และเอกสารประกวดราคา

	 กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด	โดยจะเร่งพัฒนาเส้นทางระบบราง 
เพื่อส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ	เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล	ส�านักการจราจรและขนส่งมีความประสงค์ที่จะศึกษา 
ความเหมาะสมของแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง	ซึง่แบ่งเป็น	2	ระยะ	
คือ	ระยะที่	1	เริ่มต้นบริเวณสถานี	BTS	กรุงธนบุรี	สิ้นสุดที่บริเวณ
โรงพยาบาลตากสิน	รวมระยะทางประมาณ	1.7	กม.	ระยะท่ี	2	 
แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากระยะที่	1	บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ตากสิน	มาสิ้นสุดที่บริเวณก่อนถึงหน้าวัดอนงคาราม	รวมระยะทาง
ประมาณ	0.7	กม.	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม	
พร้อมทั้งออกแบบทางด้านวิศวกรรม	และจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างให้บริการเดินรถและงานบ�ารุงรักษา

Client:   Traffic and Transportation Department, 
   Bangkok Metropolitan Administration
Services: Feasibility study, definitive design
   drawing and tender document 
   preparation

Feasibility Study of the Gold Line Rail Feeder System 
(BTS Krung Thon Buri Station-Khlong San District-
Prajadhipok Section) Construction

งานศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง 
สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-เขตคลองสาน-ประชาธิปก)

Analysis and Feasibility Study on the Finance 
and Investment Approach for the Thailand-China 
Cooperation for Railway Infrastructural Development

งานศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินและรูปแบบการลงทุน
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน

 The governments of Thailand and China signed an MOU on 
cooperation for railway infrastructural development under the 
Transport Infrastructural Development Strategic Framework 
(2015-2026).	 The	aim	was	 to	 collaborate	 in	developing	 the	
Standard Gauge Double-track Railway Project, Bangkok-Nakhon 
Ratchasima-Nong Khai and Kaeng Khoi-Map Ta Phut routes. This 
cooperation will promote new technology exchange between 
Thailand and China and create a significant opportunity for 
forging improved business ties in the contexts of maintenance 
depot development and rail component production. Moreover, 
the Chinese investment will contribute to risk management 
capability, particularly in terms of cross-border passenger and 
freight transport management.
 TEAM GROUP was assigned to study and introduce a proper 
investment approach, as well as to produce and manage 
agreements in line with the MOU.

เจ้าของโครงการ	:		 การรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)
ขอบเขตบรกิาร	:		 	 ศกึษาความเหมาะสมทางการเงนิ
	 	 	 และรปูแบบการลงทนุ	

	 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนาม 
ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางรถไฟ	ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย	พ.ศ.	2558-2569	เพ่ือร่วมกนัพัฒนา
โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน	(Standard	Gauge)	 เส้นทาง
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย	และเส้นทางแก่งคอย-ท่าเรือ
มาบตาพุด	ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่อย่างใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน	นับเป็นโอกาสส�าคัญในการขยาย 
ความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ารุงและการผลิตชิ้นส่วน 
ในประเทศไทย	ย่ิงไปกว่านัน้	การมีส่วนร่วมลงทนุจากรฐับาลจนีจะช่วยให้
สามารถบริหารความเส่ียงจากการลงทนุ	โดยเฉพาะการบรหิารจดัการ
การขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้าระหว่างไทย-จนี	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการ
ลงทนุทีเ่หมาะสม	และสนับสนนุการด�าเนนิการภายใต้รปูแบบสัญญาและ
บริหารจัดการสัญญาตามกรอบความตกลงร่วมมือไทย-จีน	โครงการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟไทย-จีน

Client:   State Railway of Thailand (SRT) 
Service:  Feasibility study on finance and 
   investment approach
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 The MEA plans to construct an underground substation in 
Khlong Toei District to connect with the existing and future 
distribution systems. This pilot project for construction of an 
underground substation in a congested area is the first of its 
type in Thailand. The objectives are to reduce noise pollution, 
ensure public safety and mitigate environmental impacts. The 
project includes construction of a four-storey underground 
building (22 m.-depth) and installation of four power transformers 
with	capacity	of	115/69/24	kV-60	MVA,	switchgears	with	capacity 
of	115	and	69	kV,	and	other	control	systems,	i.e.	fire	suppression	
system, building service, and underground cable systems.
 TEAM GROUP was entrusted with detailed design, standard  
price estimation, tender document preparation and 
construction supervision. 

เจ้าของโครงการ	:		 การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)
ขอบเขตบริการ	:	 	 ออกแบบรายละเอียด	จัดท�าราคากลาง		
	 	 	 เตรียมเอกสารประกวดราคา
	 	 	 และควบคุมงานก่อสร้าง

	 กฟน.	มีแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินบริเวณคลองเตย	 
เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบจ�าหน่ายเดิมและระบบจ�าหน่ายที่จะก่อสร้าง 
ในอนาคต	โครงการดังกล่าวเป็นโครงการน�าร่องการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่จ�ากัดแห่งแรกของประเทศไทย	 ซ่ึงจะช่วย
ลดมลภาวะทางเสียง	 เพ่ิมความปลอดภัย	และลดผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม	โครงการนี้ประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใต้ดิน	4	ชั้น	
ลึกประมาณ	22	ม.	การติดตั้งหม้อแปลงจ�านวน	4	ลูก	ขนาดตั้งแต่	
115/69/24	กิโลโวลต์	ถึง	60	 เมกะโวลต์แอมแปร์	และอุปกรณ์
ตัดตอนไฟฟ้า	 (Switchgear)	 ขนาด	 115	และ	 69	กิโลโวลต	์ 
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	ทั้งระบบดับเพลิง		ระบบประกอบอาคาร	
และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินงานออกแบบรายละเอียด	 
จดัท�าราคากลาง	เตรยีมเอกสารประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

Client:   Metropolitan Electricity Authority (MEA)
Services: Detailed design, standard price estimation, 
   tender document preparation and   
   construction supervision

Detailed Design and Construction Supervision of 
Khlong Toei Underground Substation

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย

 The Department of Drainage and Sewerage, Bangkok 
Metropolitan Administration, assigned TEAM GROUP to perform 
project management and monitor and oversee the construction 
of a 5-meter-diameter drainage tunnel with a total length of 
9.40	km.	Covering	an	area	of	85	sq.km.,	the	project	aims	to	
help drain water in the eastern part of Bangkok to the Chao 
Phraya River so as to alleviate flooding problems in the districts 
of Prawet, Suan Luang, Bang Na, and Phra Khanong as well as 
nearby areas. The tunnel runs from Nong Bon Swamp passing 
beneath Nong Bon Canal, Ta Chang Canal, Srinagarindra 
Road, Udom Suk Road, Sukhumvit 101/1, and Bang O Canal 
and terminates at the location of Thai Plywood Co., Ltd. 

เจ้าของโครงการ	:		 	ส�านักการระบายน�า้	กรุงเทพมหานคร	
ขอบเขตงานบริการ	:	บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 ส�านักการระบายน�้า	กรุงเทพมหานคร	มอบหมายให้ทีมกรุ๊ป 
ด�าเนินการตรวจสอบ	ควบคุมงานก่อสร้าง	ก�ากับดูแลการจัดการ	 
และบริหารโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้าหนองบอนลงสู่แม่น�้า
เจ้าพระยา	ซ่ึงเป็นอโุมงค์ระบายน�า้ขนาดใหญ่เส้นผ่านศนูย์กลาง	5	ม.	
ระยะทางยาว	9.40	กม.	 รับน�้าจากพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ	
โดยเริม่ก่อสร้างจากบรเิวณบงึรับน�า้หนองบอนลอดใต้คลองหนองบอน	
คลองตาช้าง	ถนนศรีนครินทร์	ถนนอุดมสุข	ถนนสุขุมวิท	101/1	และ
คลองบางอ้อ	ออกสู่แม่น�้าเจ้าพระยาบริเวณพ้ืนที่บริษัทไม้อัดไทย	
(เดิม)	รวมพ้ืนทีป่ระมาณ	85	ตร.กม.	เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมในพ้ืนที่
เขตประเวศ	สวนหลวง	บางนา	พระโขนงและพื้นที่ต่อเนื่อง		

Client:   Department of Drainage and Sewerage,   
   Bangkok Metropolitan Administration
Services: Project management and construction   
   supervision

Construction Supervision of a Drainage Tunnel from 
Nong Bon Swamp to the Chao Phraya River

งานควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ระบายนำาหนองบอนลงสู่แม่นำาเจ้าพระยา  ้ ้
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Feasibility Study and EIA of the Monkey Cheeks of 
the Wetland Area to the North of Nakhon Sawan

 Floods that regularly occur in the Chao Phraya River Basin 
have a major impact on the country’s economy. As the situation 
is getting worse and floods are becoming more frequent, 
development of the lowland on both banks of the river to serve 
as the catchment area for inundation is necessary. It will also 
be another option for water resource management. 
 The Royal Irrigation Department has a development plan 
for the irrigated agricultural area and the wetland area to the 
north of Nakhon Sawan. TEAM GROUP was assigned to 
undertake the feasibility study and EIA of the catchment area 
- consonant with His Majesty the King’s Kaem Ling or monkey 
cheeks’ initiative - to the north of Nakhon Sawan to serve as a 
temporary catchment area and ease potential flood situations. 
With appropriate control and discharge of water, this water 
resource management scheme will benefit agricultural activity. 
The project’s important strategies are public relations and 
public participation activities which will raise awareness about 
the project and win support from the people.

เจ้าของโครงการ	:		 กรมชลประทาน	
ขอบเขตงาน	:	 	 ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 อุทกภัยในลุ่มน�้าเจ้าพระยาหลายๆ	ครั้งที่ผ่านมา	ได้สร้างความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย	ขณะที่
สถานการณ์น�้าล้นตลิ่งก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต	จึงจ�าเป็น
ต้องศึกษาความเหมาะสม	ในการพัฒนาพ้ืนที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น�้า 
ให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมและรับน�้าหลากอย่างเป็นระบบ	 เพ่ือเป็นอีก 
ทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน�้า
	 กรมชลประทานจึงได้มีแผนที่จะพัฒนาพ้ืนที่เกษตรชลประทาน
และพ้ืนที่ลุ ่มต�่าธรรมชาติเหนือ	 จ.นครสวรรค์	 เป็นพ้ืนที่แก้มลิง 
เพ่ือใช้กักเก็บน�้าหลากชั่วคราว	แก้ปัญหาอุทกภัย	โดยมอบหมายให้
ทมีกรุป๊ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการพัฒนา
แก้มลิงพ้ืนทีลุ่่มต�า่เหนอื	จ.นครสวรรค์	เพ่ือใช้เป็นพ้ืนทีก่กัเกบ็น�า้หลาก
ชั่วคราวในช่วงที่เกิดอุทกภัย	รวมทั้งบริหารจัดการน�้าที่กักเก็บไว้ 
เพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลกูและควบคมุการระบายน�า้ออกจากพ้ืนที่
ตามเวลาที่เหมาะสม	โดยยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของโครงการนี้คือ	 
การด�าเนนิงานประชาสัมพันธ์	มวลชนสัมพันธ์	และการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชน	 เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจและสนับสนุนการพัฒนา
โครงการ

Client:   Royal Irrigation Department 
Services:  Feasibility study and environmental  
   impact assessment 

งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
แก้มลิงพ้ืนท่ีลุ่มตำา่เหนือ จ.นครสวรรค์  

Improvement and Expansion of the Provincial Waterworks 
in Mueang Nong Khai District-Sa Khrai, Nong Khai Province

งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย 
อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย 

The Provincial Waterworks Authority has implemented 
many projects for accommodating consumers’ needs and 
special economic zones through expansion of water supply 
distribution systems in suburban areas. This includes the Project 
on Improvement and Expansion of the Provincial Waterworks 
Authority (Nong Khai Branch) in Mueang Nong Khai District- 
Sa Khrai, Nong Khai Province. The project consisted of the 
construction of a water pumping station, a water supply production 
system with capacity of 1,000 cu.m./hr., a distribution station; 
and installation of raw water pipelines, 4.0 km. in length; 
transmission and distribution pipeline networks with a total 
length	of	72.5	km.	were	also	developed.	
 TEAM GROUP was assigned to produce a topographic map, 
design, analyze, and create a ground plan for the construction 
of the water supply production system, raw water pumping 
system, distribution station, water pipeline system, and other 
facilities. The objective was to promote cost-effective design 
and develop the most efficient pipeline system. The delivery of 
a bill of quantity, standard price estimation details, and a tender 
document was also included.

เจ้าของโครงการ	:		 	การประปาส่วนภูมิภาค	(กปภ.)				
ขอบเขตบริการ	:			 	ศึกษา	ส�ารวจและออกแบบรายละเอียด
	 	 			ของโครงการ

 การประปาส่วนภูมภิาคจดัท�าโครงการต่างๆ	เพ่ือบริการน�า้ประปา
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าของประชาชน	ขยายพ้ืนที่จ่ายน�้า 
ไปให้บริการชุมชนรอบนอกเมืองที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น	และรองรับ
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	โดยหนึ่งในโครงการเหล่านั้น	คือ	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค	 สาขา
หนองคาย	อ.เมืองหนองคาย-สระใคร	จ.หนองคาย	ซึ่งวางแผน 
การก่อสร้างสถานีสูบน�้าดิบแห่งใหม่และวางท่อส่งน�้าดิบ	ระยะทาง	
4.0	กม.	 ก่อสร้างระบบผลิตขนาด	1,000	ลบ.ม./ชม.	ก่อสร้างสถาน ี
จ่ายน�า้	1	แห่ง	รวมทัง้วางท่อส่งน�า้และท่อจ่ายน�า้ระยะทางรวม	72.5	กม.	
	 ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้จดัท�าแผนทีภู่มปิระเทศทีต้ั่ง	ออกแบบ	
วิเคราะห์และจัดท�าแบบแปลนเพ่ือการก่อสร้างระบบผลิตน�้าประปา	
ระบบสูบน�้าดิบ	สถานีจ่ายน�้า	ระบบท่อส่งน�้า	ระบบท่อจ่ายน�้า	และ
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือการออกแบบที่มีต้นทุนเหมาะสมที่สุด	รวมถึง 
การปรับปรุงระบบท่อจ่ายน�้าเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	จัดท�า
รายการแสดงปรมิาณงาน	และรายละเอยีดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	
รวมทั้งเอกสารประกวดราคา

Client:    Provincial Waterworks Authority (PWA)
Services: Study, survey, and detailed design
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Private Projects
งานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาคเอกชน

“ 
 Focusing on marketing, service, 

personnel, and quality 
TEAM GROUP 

has inclusively extended its businesses 
for the private sector, developed 

services, enhanced personnel 
capacity, and controlled quality 
for maximizing client satisfaction.

”
“ด้วยความตั้งใจในงาน 4 ด้าน 

คือ การตลาด งานบริการ บุคลากร และคุณภาพ 
ทีมกรุ๊ปจึงพร้อมขยายตลาดของงานภาคเอกชน

ให้กว้างขวางและรอบด้าน 
พัฒนาต่อยอดงานบริการ เพิ่มศักยภาพ

ของบุคลากร และควบคุมคุณภาพของงาน
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า    

”
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Study, Design, and Traffifififififfiic Solutions for   
Mega Bangna Shopping Center

งานศึกษาออกแบบและแก้ไขปัญหาจราจรศูนย์การค้าเมกาบางนา

 SF Development Co., Ltd., a retail leasing company, 
commenced	business	in	2008.	In	2010,	it	joined	hands	with	
partners in developing the Mega Bangna Shopping Center.  
The project is situated in Bang Kaew Subdistrict, Bang Phli 
District, Samut Prakan Province.
 TEAM GROUP was assigned to create a more efficient 
traffic system for the shopping center, study, plan, and produce 
traffic models for accommodating future phase 2 development. 
The models include traffic plan, parking plan, and locations of 
entrances, exits, and ramps which facilitate traffic flow and 
enhance all-direction accessibility.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	เอสเอฟ	ดีเวลอปเมนท	์จ�ากัด
ขอบเขตบริการ	:	 	 แก้ไขปัญหาการจราจรในระยะเร่งด่วน	
	 	 	 ศึกษาวางแผนการพัฒนาในระยะสั้น	
	 	 	 และจัดท�าแบบจ�าลองด้านการจราจร
   เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทยีบผลการแก้ไขปัญหา

	 บริษัท	เอสเอฟ	ดีเวลอปเมนท	์จ�ากัด	ด�าเนินกิจการให้เช่าและ
บริการพ้ืนที่ศูนย์การค้า	รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ที่พักอาศัย	 
ตั้งแต่	พ.ศ.	2551	ต่อมาใน	พ.ศ.	2553	จึงได้ผนึกก�าลังกับพันธมิตร
ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์การค้าเมกาบางนาอย่างเป็น
ทางการ	โครงการเมกาบางนา	ต้ังอยู่ที	่ต.บางแก้ว	อ.บางพล	ีจ.สมุทรปราการ 
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดระบบการจราจรภายในพ้ืนที่
ศูนย์การค้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	ศึกษาวางแผนและจัดท�าแบบ
จ�าลองด้านการจราจรส�าหรบัรองรบัการพัฒนาเฟส	2	ในอนาคต	เช่น	
ผงัการจราจร	ผงัทีจ่อดรถ	ต�าแหน่งทางเข้าออกและ	Ramp	เพ่ือสร้าง
ความคล่องตัวและเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงในทุกทิศทาง	 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ		

Client:    SF Development Co., Ltd.
Services: Urgent traffic solution, short-term   
   development planning, and traffic modeling  
   for result analysis and comparison

 ASEAN Potash Chaiyaphum PCL. intended to develop a 
Combined Cycle Power Plant Project, located in the Potash 
and Rock Salt Mining project site in Hua Thale Subdistrict, 
Bamnet Narong District, Chaiyaphum Province. The aim is to 
promote steam turbine power generation at the project site. 
The	plant	has	steam	generating	capacity	of	248	tons/hr.	with	
an electricity generating capacity of 54 MW. Approximately 
1,337.8	tons	of	coal	serve	as	the	main	fuel	for	this	process.	
TEAM GROUP was assigned to offer advisory services, 
coordination, and environmental impact assessment (EIA).

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	อาเซียนโปแตชชัยภูมิ	จ�ากัด	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:	 	 ให้ค�าปรึกษา	ประสานงาน	และประเมิน
	 	 	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	(EIA)

	 บริษัท	อาเซียนโปแตชชัยภูมิ	จ�ากัด	(มหาชน)	ต้องการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่
โพแทชและเกลือหิน	ต.หัวทะเล	อ.บ�าเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	ส�าหรับ
ผลิตไอน�า้ไว้ใช้ในการขบัเคล่ือนกงัหนัไอน�า้	เพือ่ผลติไฟฟ้าไว้ใช้ภายใน
โครงการ	โดยมีก�าลังการผลิตไอน�า้	248	ตันต่อชั่วโมง	สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้	54	 เมกะวัตต์	 ใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิงประมาณ	
1,337.8	ตันต่อวัน	ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษา	ประสาน
งาน	และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินโครงการ

Client:   ASEAN Potash Chaiyaphum PCL.
Services: Consulting services, coordination, and   
   environmental impact assessment (EIA)

Environmental Consulting Services for Combined Cycle Power 
Plant Construction for ASEAN Potash Chaiyaphum PCL.

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)
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 Siam Food Products PCL. is aware of the importance of 
potential land development to accommodate industrial estate 
expansion in Chon Buri Province for promoting economic 
growth, investment and employment. This will help to empower 
competitiveness	at	the	international	level.	A	16,702-rai	plot	of	
land in Khlong Kiew Subdistrict, Ban Bueng District, Chon Buri 
Province has been proposed for development of an industrial 
park and logistics park for other industrial estates in nearby 
areas.
 TEAM GROUP was responsible for master planning for 
development of the project area including preliminary 
infrastructure design in accordance with the master plan, cost 
estimation as well as project phasing for construction of 
industrial parks, logistics parks and infrastructure system.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)	
ขอบเขตบริการ	:	 	 วางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น

 บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	(มหาชน)	เล็งเห็นความส�าคัญของ
การพัฒนาที่ดินที่มี ศักยภาพ	 เพ่ือรองรับการเติบโตของนิคม 
อุตสาหกรรมใน	จ.ชลบุรี	ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
และการจ้างงาน	 ซึ่งจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ 
ต่างประเทศ	 จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ใน	 ต.คลองกิ่ว	
อ.บ้านบึง	จ.ชลบุรี	พื้นที่รวม	16,702	ไร่	 ให้เป็นสวนอุตสาหกรรม	
นคิมอตุสาหกรรม	และคลังสินค้าส�าหรบันคิมอตุสาหกรรมต่างๆ	ทีอ่ยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
	 ทีมกรุ ๊ปได้รับมอบหมายให้วางผังแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่
โครงการ	ออกแบบเบื้องต้นระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
ทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนแม่บท	ประมาณราคาค่าก่อสร้างและค่า
ด�าเนินโครงการ	รวมทั้งแบ่งระยะเวลาการด�าเนินงานก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรม	คลังสินค้า	และระบบสาธารณูปโภค

Master Planning Services for Khlong Kiew 1 Development, 
Ban Bueng District, Chon Buri Province

งานวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่คลองกิ่ว 1 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

Client:    Siam Food Products PCL.
Services: Master planning and preliminary design

	 The	Rojana	Power	3	(SPP3)	Combined	Cycle	Power	Plant	
Project	is	situated	in	Rojana	Industrial	Park	3	over	a	total	area	
of	27	rai.	The	aim	was	to	further	national	energy	security,	
particularly in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Natural gas 
is carried via a 12-inch transmission pipeline. The plant will 
consume water from Rojana Industrial Park. The water for initial 
treatment will be reused before being released to a wastewater 
treatment plant and external water resources respectively. With 
generation	capacity	of	about	90	MW,	the	plant	exports	power	
to the Electricity Generating Authority of Thailand and retains 
some power for internal consumption. 
 TEAM GROUP was entrusted with general analysis, 
preparation of an EIA report, survey and monitoring of 
environmental quality before project development, and a public 
hearing activity.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	โรจนะเพาเวอร์	จ�ากัด
ขอบเขตบริการ	:			 ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
	 	 	 ของประชาชน	และจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
	 	 	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์	3	(SPP3)	
ต้ังอยู่ในพ้ืนทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ	3	ขนาดพ้ืนที	่27	ไร่	เพ่ือสนบัสนนุ
ความมัน่คงทางด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ	โดยเฉพาะพ้ืนที่
ใน	จ.พระนครศรีอยุธยา	การด�าเนินงานจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชือ้เพลิงผ่านท่อส่งก๊าซขนาด	12	นิว้	ใช้น�า้จากสวนอตุสาหกรรมโรจนะ	
และน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดัเบือ้งต้น	น�ากลับมาใช้ประโยชน์ก่อนระบายให้
สวนอุตสาหกรรมบ�าบัดและระบายออกสู่แหล่งน�้าภายนอก	ไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้ประมาณ	90	เมกะวัตต์	จะจ�าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทยและใช้เองบางส่วน	ขณะที่ไอน�้าความดันต�่าที่เกิดขึ้น 
ภายหลังการผลิตไฟฟ้าจะจ�าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมใน 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินการศึกษาและจัดเตรียม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA	Report)	ส�ารวจ	และ
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบันก่อนการพัฒนาโครงการ	รวมทั้ง 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ	

Client:   Rojana Power Co., Ltd.
Services: Environmental study, public participation,   
   and environmental impact assessment 
   (EIA) report production

Environmental Study and Public Participation for  
the Rojana Power 3 (SPP3) Combined Cycle Power Plant 
Development, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) จ.พระนครศรีอยุธยา
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FMC Chemical (Thailand) Co., Ltd. intended to transform 
an existing plant in Rayong Province into a microcrystalline 
cellulose (MCC) plant for manufacturing pharmaceutical 
products. TEAM GROUP was assigned to provide conceptual 
design in line with the corporate and local engineering design 
guidelines and Thai FDA requirements.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	เอฟเอ็มซี	เคมิคัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ขอบเขตบริการ	:			 ออกแบบและจัดท�าแบบขออนุญาต

 บริษัท	เอฟเอ็มซี	เคมิคัล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	มีความประสงค์
จะเปล่ียนโรงงานเดิมเป็นโรงงานผลิตไมโครคลิสตัลลีน	 เซลลูโลส	
ส�าหรบัผลิตยา	จงึมอบหมายให้ทมีกรุป๊ออกแบบโรงงานให้สอดคล้อง
กบัแบบวิศวกรรมของบรษิทัและท้องถิน่	และข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา

Client:  FMC Chemical (Thailand) Co., Ltd.
Services:  Conceptual design and permission process

Project Management and Construction Supervision of 
Float Glass Factory for Kabinburi Glass Industry Co., Ltd.

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานผลิตกระจก 
บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำากัด 

The float glass plant project was developed under the 
name Kabinburi Glass Industry Co., Ltd. It is located inside 
Rojana Industrial Park, Si Maha Phot District, Prachin Buri 
Province.	The	project	includes	the	construction	of	a	47,000-
sq.m.	warehouse,	a	19,000-sq.m.	furnace	building,	a	batch	
plant building, a raw material building, a cullet yard, an office 
building, a canteen and a parking area. TEAM GROUP was 
responsible for project management, standard price estimation, 
bid management, terms of reference (TOR) production, 
implementation of building information modeling (BIM) in 
design coordination and construction management, as well as 
construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	บางกอกกล๊าส	จ�ากัด	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:	 	 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 การก่อสร ้างโรงงานผลิตกระจกด�าเนินการในชื่อบริษัท	 
กบนิทร์บรุกีล๊าส	อนิดสัทร	ีจ�ากดั	ตัง้อยูภ่ายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
อ.ศรมีหาโพธิ	จ.ปราจนีบรีุ	งานก่อสร้างภายในโครงการประกอบด้วย
โกดังสินค้า	ขนาด	47,000	ตร.ม.	โรงหลอม	ขนาด	19,000	ตร.ม.	
อาคารผสม	อาคารวัตถุดิบ	ลานเก็บเศษแก้ว	ส�านักงาน	โรงอาหาร	
และลานจอดรถ	ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการ	จัดท�า
ราคากลาง	ประกวดราคา	จัดท�าเอกสารขอบเขตงาน	(TOR)	และ 
น�าระบบ	BIM	เข้ามาใช้ในการประสานงานออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง	รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

Client:    Bangkok Glass PCL.
Services: Project management and construction   
   supervision

Design of Microcrystalline Cellulose (MCC) Plant for 
FMC Chemical (Thailand) Co., Ltd. 

งานออกแบบโรงงานผลิตไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส 
ของบริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำากัด 
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 Sithan Medical Co., Ltd. wishes to construct new buildings 
inside Rachapreuk Hospital on Mittraphap Road, Nai Mueang 
Subdistrict, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province 
over	a	total	area	of	approximately	10	rai	or	16,640	sq.m.	 
The aim is to address urban expansion and population growth 
following the launch of the ASEAN Economic Community 
(AEC). The project includes a 14-storey building and a  
three-storey	building.	The	buildings	contain	190	patient	rooms,	
12	intensive	care	units	and	237	parking	lots.	TEAM	GROUP	was	
entrusted with standard price estimation, bid management,  
as well as project management and construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	สีฐานการแพทย์	จ�ากัด
ขอบเขตบริการ	:	 	 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 บรษิทั	สีฐานการแพทย์	จ�ากดั	มคีวามประสงค์จะก่อสร้างอาคาร
เพ่ิมเติมจ�านวน	2	อาคาร	ภายในบริเวณพ้ืนที่โรงพยาบาลบนถนน
มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมืองขอนแก่น	 จ.ขอนแก่น	 เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเมืองและจ�านวนประชากรจากการที่ประเทศไทย 
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง	14	ชั้น	
จ�านวน	1	อาคารและอาคารสูง	3	ชัน้	จ�านวน	1	อาคาร	ซึง่ประกอบด้วย
ห้องพักผู้ป่วยจ�านวน	190	ห้อง	ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต	(ICU)	จ�านวน	
12	ห้อง	และที่จอดรถส�าหรับรถยนต์จ�านวน	237	คัน	รวมพ้ืนท่ี
ประมาณ	10	ไร่	หรือ	16,640	ตร.ม.	และทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมาย 
ให้จดัท�าราคากลาง	จดัการประกวดราคา	บรหิารโครงการและควบคมุ
งานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์	

Client:    Sithan Medical Co., Ltd.
Services: Project management and construction   
   supervision

Project Management and Construction Supervision of 
Rachapreuk Hospital, Khon Kaen Province

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชพฤกษ์ 
จังหวัดขอนแก่น

Project Management and Construction Supervision of 
Ashton Residence 41

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้าง Ashton Residence 41

 Ananda Development PCL. is the developer of the Ashton 
Residence 41 Project, located on Sukhumvit Road, Soi 41, 
Khlong Tan Nuea Subdistrict, Vadhana District, Bangkok. There are 
two	buildings,	covering	a	total	area	of	19,326.7	sq.m.,	consisting	
of	eight	floors	with	79	residential	units	and	three	underground	
floors	with	160	parking	lots.
 TEAM GROUP was involved in pre-construction management 
including standard price estimation, bid management, as well as 
construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 บรษิทั	อนนัดา	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:			 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินการ
ก่อสร้าง	Ashton	Residence	41	ซึ่งเป็นอาคารสูง	8	ชั้น	จ�านวน	 
2	อาคาร	ประกอบด้วยห้องพัก	79	ห้อง	และที่จอดรถใต้ดิน	3	ชั้น	
ส�าหรับจอดรถยนต์	160	คัน	รวมพ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ	19,326.7	
ตร.ม.	อยู่บนถนนสุขุมวิท	ซอย	41	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ
	 ทมีกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้ด�าเนนิการจดัการโครงการในช่วง
ก่อนการก่อสร้าง	จดัท�าราคากลาง	จดัประกวดราคาเพ่ือจดัจ้างผู้รบัเหมา 
รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้ส�าเร็จตามแผนการด�าเนินงาน 
ที่วางไว้

Client:    Ananda Development PCL.
Services:  Project management and construction   
   supervision
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Project Management and Construction Supervision of 
Plum Condo Laem Chabang (Phase 2)

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้างพลัม คอนโด แหลมฉบัง 2   

Plum Condo Laem Chabang (Phase 2) Project falls under 
the “Plum Condo” Project developed by Pruksa Real Estate 
PCL. Employing the fully precast approach, the two eight-
storey	buildings	comprise	378	residential	units.	Covering	a	
total	area	of	14,900	sq.m.,	the	project	is	located	on	Mueang	
Mai Klang Road, Thung Sukhla Subdistrict, Si Racha District, 
Chon Buri Province. TEAM GROUP was involved in pre-
construction management including standard price estimation, 
bid management, as well as construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:			 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 การก่อสร้างพลัม	คอนโด	แหลมฉบัง	2	เป็นหนึ่งในโครงการ 
กลุ่ม	 “Plum	Condo”	ของบริษัท	พฤกษา	 เรียลเอสเตท	จ�ากัด	
(มหาชน)	โดยมลัีกษณะเป็นอาคารชดุพักอาศัย	สูง	8	ชัน้	ระบบ	Fully	
Precast	รวม	2	อาคาร	ประกอบด้วยห้องชดุพักอาศยัประมาณ	378	ห้อง	
รวมพ้ืนที่ประมาณ	14,900	ตร.ม.	มีที่ต้ังติดถนนเมืองใหม่กลาง	 
ต.ทุง่สุขลา	อ.ศรรีาชา	จ.ชลบรุ	ีทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงาน
จัดการโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้าง	จัดท�าราคากลาง	จัดการ
ประกวดราคาเพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมา	รวมถึงควบคุมงานก่อสร้างของ
ผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพ

Client:    Pruksa Real Estate PCL.
Services:  Project management and construction   
   supervision

Project Management and Construction Supervision of 
IDEO Tha Phra Interchange

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้างไอดีโอ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์

 Ananda Development PCL. intended to construct the 
IDEO Tha Phra Interchange Project, located on Phet Kasem 
Road,	Soi	Phet	Kasem	9,	Wat	Tha	Phra	Subdistrict,	Bangkok	Yai	
District, Bangkok. The project consists of a 22-storey building 
with	844	residential	units	covering	a	total	area	of	50,000	sq.m.	
TEAM GROUP was entrusted with project management 
including standard price estimation, bid management, as well 
as construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 บรษิทั	อนนัดา	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:			 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 บรษิทั	อนนัดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(มหาชน)	ด�าเนนิโครงการ
ไอดีโอ	 ท ่าพระ	 อินเตอร ์เชนจ ์	 ซึ่ง ต้ังอยู ่บนถนนเพชรเกษม	 
ซอยเพชรเกษม	9	แขวงวัดท่าพระ	 เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	 
โดยมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย	สูง	22	ชั้น	จ�านวน	1	อาคาร	
ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย	844	ห้อง	รวมพื้นที่ประมาณ	50,000	
ตร.ม.	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินการจัดการโครงการ	 
จดัท�าราคากลาง	จดัประกวดราคา	รวมทัง้ควบคมุงานก่อสร้างอาคาร
ให้ส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนดไว้

Client:    Ananda Development PCL.
Services:  Project management and construction   
   supervision
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International Projects
ขยายฐานการให้บริการสู่ระดับภูมิภาค

“TEAM GROUP 
is committed to creating cooperation 

with partners at both regional 
and international levels in establishing 

business development policies 
and marketing plans. 

With quality and strong synergy, 
we are determined to maintaining 
our position as one of the leading 

multinational consultancy companies 
at the regional level.

”
“ทีมกรุ๊ปเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับองค์กรพันธมิตรในกลุ่มอาเซียนและทุกประเทศ 
เพื่อกำาหนดและวางนโยบายการพัฒนาธุรกิจ 

รวมทั้งแผนการตลาดให้เหมาะสม
สำาหรับแต่ละประเทศ ด้วยบุคลากรคุณภาพ

และทีมงานที่แข็งแกร่ง พร้อมมุ่งหน้าสู่
การเป็นบริษัทข้ามชาติชั้นนำาในภูมิภาค    

”
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 The Department of Public Works and Transport, Vientiane 
Capital wanted to improve road networks and infrastructure 
including traffic signage and drainage and sewerage systems 
in Vientiane Capital. The aim was to maximize utilization of 
the existing road networks through road condition improvement 
and to avoid future environmental degradation through provision 
of proper drainage and sewerage systems along four routes at 
a	total	length	of	9.55	km.	TEAM	GROUP	was	assigned	to	conduct	
project management, construction supervision, and quality 
control.

เจ้าของโครงการ	:		 แผนกโยธาธิการและผังเมืองและคมนาคม		
	 	 	 นครหลวงเวียงจันทน์
ขอบเขตบริการ	:			 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 แผนกโยธาธิการและผงัเมอืงและคมนาคม	นครหลวงเวียงจนัทน์
ต้องการปรับปรุงโครงข่ายถนนและโครงสร้างพ้ืนฐาน	เพ่ือส่งเสริม
การใช้ประโยชน์โครงข่ายถนนเดิมด้วยการปรับปรุงสภาพถนน	 
รวมท้ังเครื่องหมายจราจร	และควบคุมความเส่ือมโทรมของคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมในอนาคตด้วยการปรบัปรงุระบบระบายน�า้ท่ีเหมาะสมและ
ระบบระบายน�้าใน	4	 เส้นทาง	รวมระยะทางยาวประมาณ	9.55	
กิโลเมตร	ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารงานโครงการ	ควบคุม 
งานก่อสร้าง	และควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Client:    Department of Public Works and 
   Transport, Vientiane Capital
Services:  Project management and construction   
   supervision

งานควบคุมงานก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร 
แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว

 The Hongsa-Ban Chiang Man Road Construction Project 
was funded by the Neighboring Countries Economic 
Development Cooperation Agency (NEDA). TEAM GROUP was 
assigned to survey, conduct detailed design, and supervise 
construction of Highway No. 4B. The highway is a standard 
two-lane road, employing a double bituminous surface 
treatment (DBST). The project starts from Ban Napoung, 
Hongsa District, Xayaburi Province and ends in Chomphet 
District, Luang Prabang Province, Lao PDR with a total length 
of 114 km. The alignment improvement will enhance traffic 
safety and facilitate travel from Huai Kon Border Crossing, 
Chaloem Phra Kiat District, Nan Province to Luang Prabang 
Province. This also boosts logistics between Thailand and Lao 
PDR in all seasons apart from creating more efficient 
transportation in the Greater Mekong Sub-region.

เจ้าของโครงการ	:		 กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง	สปป.	ลาว	
ขอบเขตบริการ	:			 ส�ารวจ	ออกแบบรายละเอียด	
	 	 	 และควบคุมงานก่อสร้าง

	 โครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนได้รับเงิน 
ช่วยเหลอืจาก	NEDA	ในการพฒันาโครงการนี	้ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมาย
ให้ด�าเนินการส�ารวจ	ออกแบบรายละเอียด	และควบคุมงานก่อสร้าง
ถนนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	4B	ซึง่มลัีกษณะเป็นถนน	2	ช่องจราจร
ที่ได้มาตรฐาน	ผิวจราจรเป็นแบบ	DBST	โครงการเริ่มจากบ้านนาปุง	
เมอืงหงสา	แขวงไซยะบุร	ีไปจนถึงเมอืงจอมเพชร	แขวงหลวงพระบาง	
ระยะทางรวม	114	กิโลเมตร	เมื่อปรับปรุงแนวเส้นทางที่พาดผ่าน
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงผิวทางจาก 
ถนนลูกรงัเป็นถนนลาดยาง	แล้วจะท�าให้การเดนิทางจากด่านห้วยโก๋น	
อ.เฉลิมพระเกยีรต	ิจ.น่าน	ไปยงัหลวงพระบาง	ใช้เวลาไม่เกนิ	4	ชัว่โมงครึง่ 
และช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยและ
สปป.	ลาว	ได้ทกุฤดกูาล	รวมทัง้ช่วยยกระดบัระบบคมนาคมในอนภูุมภิาค
ลุ่มแม่น�้าโขงในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Client:    Ministry of Public Works and Transport 
   of Lao PDR (MPWT)
Services: Survey, detailed design, and construction   
   supervision

Project Management and Construction Supervision for 
Infrastructure Improvement in Vientiane Capital, Lao PDR

Construction Supervision of Road from Hongsa to 
Ban Chiang Man, Chomphet District, Luang Prabang 
Province, Lao PDR

งานบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว 
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Stakeholder Participation Forum for Hanthawaddy 
International Airport, Myanmar

การดำาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี ประเทศเมียนมาร์

 Hanthawaddy International Airport is scheduled for 
development	about	80	km.	to	the	northeast	of	Yangon	on	a	
land plot of approximately 550 hectares to accommodate up 
to 12 million passengers per year – thrice the capacity of 
Yangon International Airport. The airport is expected to be 
completed in December 2022; it is currently in the initial stage 
of design.
 TEAM GROUP was assigned to conduct the first 
stakeholders’ meeting by coordinating with Myanmar’s 
Department of Civil Aviation to identify stakeholders, invite 
them to the meeting, and prepare meeting documents, 
minutes, as well as logistics arrangements for the meeting. The 
meeting aimed to provide the stakeholders - who are relevant 
officials in Bago Region and local residents around the 
proposed airport site - with information about the development 
of Hanthawaddy International Airport. The first stakeholder 
meeting was arranged successfully in mid-2015.

เจ้าของโครงการ	:	 	Japan	NUS	Co.,	Ltd.
ขอบเขตบริการ	:		 	ด�าเนนิงานด้านการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี	 ตั้งอยู่ห่างจาก 
นครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว	80	กม.	มีพื้นที่ประมาณ	
550	เฮกตาร์	สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ	12	ล้านคน/ปี	
มากกว่าสนามบินนานาชาตินครย่างกุ้งถึง	 3	 เท่า	สนามบินแห่งนี้ 
มีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม	2565	ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
การออกแบบ
	 ส�าหรบังานด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ได้มกีารจดัประชมุ
ครัง้แรกร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกบัโครงการ	ซึง่ประกอบด้วยภาคส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคพะโค	และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ	
บริเวณสนามบิน	 เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบิน	 
เป็นงานในระยะเริม่ต้นของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	
โดยทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับกรมการบิน
พลเรือนประเทศเมียนมาร์ในการจ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เชญิแขก
เข้าร่วมประชมุ	จดัเตรยีมเอกสารและสถานทีป่ระชมุ	ด�าเนนิการประชมุ	
และจดัท�ารายงานการประชมุ	ซึง่ทมีกรุป๊ได้ด�าเนนิงานแล้วเสรจ็ด้วยดี
เมื่อกลางปี	2558

Client:    Japan NUS Co., Ltd.
Service:  Stakeholder participation 

The DPC planned to install multiple units of gas engine 
generators and construct a natural gas-fired combined cycle 
power plant in Dawei Special Economic Zone (DSEZ) with a 
combined capacity of 420 MW. The project included facility 
construction	on	approximately	37.19	acres	of	coastal	land	plot	
in	DSEZ	about	800	m.	 to	 the	west	of	 the	Andaman	Sea.	 
TEAM GROUP prepared ESIA and EMP reports covering 
construction and operation periods.

	 Dawei	Power	Company	Ltd.	วางแผนติดตั้งเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าเครือ่งยนต์ก๊าซและก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า	ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ
ทวาย	รวมก�าลังการผลิต	420	เมกะวัตต์	นอกจากนี้	ยังมีการวางแผน
ก่อสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกบนพ้ืนที่ชายฝั่ง	 รวมเนื้อที่	 37.19	
เอเคอร์	ห่างจากทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกประมาณ	800	เมตร	
ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้จัดท�ารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และสังคม	และแผนการจดัการสิง่แวดล้อมทัง้ในระยะก่อสร้างและการ
ด�าเนินงาน	

Client:    Dawei Power Company Ltd. (DPC)
Services:  Environmental and social impact    
   assessment (ESIA) and environmental   
   management plan (EMP) report preparation

เจ้าของโครงการ	:		 Dawei	Power	Company	Ltd.	(DPC)
ขอบเขตบริการ	:			 จัดท�ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 	 	 และสังคมและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

ESIA for Initial Phase Power Plant of Dawei Special 
Economic Zone (DSEZ), Myanmar

งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมสำาหรับโรงไฟฟ้า
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ประเทศเมียนมาร์

ESIA for Betano Refifif inery, Timor-Leste

งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมสำาหรับโรงกลั่นนำามันเบตาโน
ประเทศติมอร์-เลสเต

้

TIMOR GAP, E.P. planned to construct the Betano Refinery 
which is the first refinery in Timor-Leste to produce petro-
products for accommodating fuel demand at both national 
and international levels. The refinery site covers an area of 
approximately	230	hectares	with	a	capacity	of	30,000	barrels	
per day. The project also includes the construction of a water 
supply system and pipeline route for transporting products, i.e. 
condensate, light and heavy naphtha, and diesel from Betano 
Refinery to Suai. TEAM GROUP was engaged to conduct the 
environmental and social impact assessment (ESIA).

 TIMOR	GAP,	E.P.	 วางแผนก่อสร้างโรงกล่ันน�้ามันเบตาโน 
ซึ่งเป็นโรงกล่ันน�้ามันแห่งแรกในประเทศติมอร์-เลสเต	 เพ่ือผลิต
ผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมส�าหรบัผูบ้รโิภคทัง้ในและต่างประเทศ	โครงการ
ครอบคลุมเนื้อท่ีประมาณ	230	 เฮกตาร์	มีก�าลังการผลิต	30,000	
บาร์เรลต่อวัน	นอกจากนี้	 ยังมีการก่อสร้างระบบท่อน�้าประปาและ 
ท่อน�้ามันส�าหรับการขนส่งผลผลิต	อาทิ	ก๊าซธรรมชาติเหลว	น�้ามัน 
แนฟทาเบาและหนกั	และน�้ามันดีเซล	จากโรงกลั่นน�้ามันเบตาโนไปยัง
เมืองซูไอ	ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม

Client:    TIMOR GAP, E.P.
Service:  Environmental and social impact assessment 

เจ้าของโครงการ	:		 TIMOR	GAP,	E.P.
ขอบเขตบริการ	:			 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
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Technical and Engineering Consulting Services for 
Xe Namnoy 2-Xe Katam 1 Hydropower, Lao PDR

ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรมโครงการไฟฟ้าพลังนำา 
เซนำาน้อย 2-เซกะตาม 1 สปป. ลาว

เจ้าของโครงการ	:		 Xe	Namnoy	and	Xe	Katam	Hydropower	
   Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ	:			 ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรม	
	 	 	 และวิเคราะห์ศึกษางาน

Client:    Xe Namnoy and Xe Katam Hydropower
   Co., Ltd.
Services:  Technical and engineering consulting   
   services 

 Xe Namnoy and Xe Katam Hydropower Co., Ltd. intended 
to conduct investment and construction on Xe Namnoy 2-Xe 
Katam 1 Hydropower Project, located in Paksong District, 
Champasak, Lao PDR. The project was designed as a small-
scale run-of-the-river hydropower project with generating 
capacity of 20.1 MW to serve the Electricite du Laos (EDL).  
TEAM GROUP was engaged in providing technical, engineering, 
and academic consulting services; attending meetings; 
procuring a working team; and conducting other works as 
requested by the client. 

,

	 Xe	Namnoy	and	Xe	Katam	Hydropower	Co.,	Ltd.	ด�าเนนิ
การลงทนุและก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�า้ขนาดเล็ก	เซน�า้น้อย	2-	 
เซกะตาม	1	ต้ังอยู่ทีเ่มอืงปากซอง	แขวงจ�าปาสัก	สปป.	ลาว	มลัีกษณะ
โครงการแบบ	run-of-the-river	มกี�าลังผลิตถงึขนาด	20.1	เมกะวัตต์	
ขายไฟฟ้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	(Electricite	du	Laos:	EDL)	 
ทีมกรุ๊ปมีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค	วิศวกรรมและ
วิชาการ	รวมทั้งเข้าร่วมประชุม	จัดหาทีมงาน	และดูแลงานต่างๆ	 
ตามที่ลูกค้าต้องการ

,

้
้

Design Management for     
Long Thanh High Tech Industrial Park, Vietnam

งานบริหารงานออกแบบนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนาม

 Long Thanh High Tech Industrial Park is one of the largest 
hi-tech industrial parks in Dong Nai Province. It is located 
approximately 20 km. to the east of Ho Chi Minh city center. 
The ACLT wished to develop industrial areas with advanced 
technology to respond to clients’ needs in strategic locations 
near the new airport and city center.
 TEAM GROUP was assigned with overall design management, 
design conceptualization, preliminary design, detailed design, 
request for design approvals from government authorities, and 
the bidding process operation for procuring an appropriate 
contractor for industrial park construction in phase 1.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	อมตะ	ซิตี	้ลองถั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
งานบริการ	:		 	 บริหารโครงการและจัดการประกวดราคา

	 โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่นเป็นหนึ่งในเขต
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน	นิคมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่
ห่างจากใจกลางนครโฮจมินิห์ทางทศิตะวันออกประมาณ	20	กิโลเมตร	
บริษัทอมตะต้องการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม	โดย 
จัดต้ังอยู่ในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับสนามบินแห่งใหม่และศูนย์กลาง 
นครโฮจิมินห์
	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้บริหารงานออกแบบทั้งหมด	รวมทั้ง
วางแนวคิดการออกแบบ	ออกแบบขั้นต้น	ออกแบบรายละเอียด	 
ขอใบรับรองการออกแบบจากหน่วยงานรัฐ	รวมถึงจัดการประกวด
ราคาเพ่ือจดัจ้างผูร้บัเหมาทีเ่หมาะสมในการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรม
ในเฟสแรก	

Client:    Amata City Long Thanh Joint Stock   
   Company (ACLT)
Services:  Project management and bidding 
   process implementation 
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Related Businesses
ส่งเสริมการให้บริการแบบครบวงจร

“ 
 We have also set a roadmap 
to extend related businesses 

concomitant to our main portfolio. 
Our experience, knowledge, 

personnel capacity, and continual 
investment ethic will help 

to promote business expansion 
on a stable basis.

”
“ทีมกรุ๊ปสร้าง Roadmap สำาหรับขยายงาน

ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง คู่ขนานไปกับธุรกิจหลัก 
ตามประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 
และการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม

และต่อยอดความมั่นคงของการขยายธุรกิจ    

”
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Drone-based Survey for Developing a Topographic and 
Land-use Map of Boun Neua District, Lao PDR 

งานจัดทำาแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินสำารวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว

 AIDC Co., Ltd. wants a topographic and land-use map of 
Boun Neua District in Phongsali Province. The province borders 
China to the north and west, Vietnam to the east, Luang 
Prabang Province to the south, and Oudomxai Province to the 
southwest. With awareness of its strategic location in terms of 
a “land-link” with China, Myanmar, Vietnam and Thailand, 
AIDC Co., Ltd. is determined to develop Boun Neua into an 
export hub for agricultural products.
 TEAM GROUP was assigned to initially survey the area 
and develop a topographic and land-use map of Boun Neua 
using a drone-based surveying method, and to provide 
advisory services.

เจ้าของโครงการ	:		 AIDC	Co.,	Ltd.
ขอบเขตบริการ	:			 ส�ารวจ	จัดท�าแผนที่	และให้ค�าปรึกษา

AIDC	Co.,	 Ltd.	ต้องการจัดท�าแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที ่
แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองบุนเหนือ	แขวงพงสาลี	ซึ่งมี
พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือและทิศตะวันตก	ประเทศ
เวียดนามทางทิศตะวันออก	แขวงหลวงพระบางทางทิศใต้	 และ 
แขวงอุดมไซทางทิศตะวันตกเฉียงใต้	AIDC	Co.,	 Ltd.	ตระหนัก 
เห็นท�าเลยุทธศาสตร์ของเมืองบุนเหนือที่เชื่อมต่อกับประเทศจีน	 
เมยีนมาร์	เวียดนาม	และไทย	จงึต้องการพัฒนาเมอืงให้เป็นศนูย์กลาง
การส่งออกสินค้าการเกษตรของประเทศ
	 ทีมกรุ ๊ปได้รับมอบหมายให้ส�ารวจ	จัดท�าแผนที่เมืองโดยใช้
เทคโนโลยีโดรน	(Drone)	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการ

Client:    AIDC Co., Ltd.
Services:  Survey, mapping, and consulting services

Drone-based Survey and Analysis for Feasibility Study 
and Detailed Design of Xe Katam-Xe Namnoy Hydropower 
Development, Lao PDR

งานสำารวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบ
รายละเอียดในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนำาเซกะตาม-เซนำาน้อย สปป. ลาว้ ้

 Amata B. Grimm Power Co., Ltd. planned to conduct land 
survey and analysis for facilitating the feasibility study and 
detailed design of Xe Katam-Xe Namnoy Hydropower Project 
in Champasak Province in southwest Lao PDR. 
 In this context, TEAM GROUP was assigned to develop a 
topographic map using drone-based surveying and to provide 
advisory services.

เจ้าของโครงการ	:		 บรษิทั	อมตะ	บี.กรมิ	เพาเวอร์	จ�ากดั
ขอบเขตบรกิาร	:		 	 ส�ารวจและวิเคราะห์พ้ืนที	่และให้ค�าปรกึษา

	 บรษัิท	อมตะ	บ.ีกรมิ	เพาเวอร์	จ�ากัด	ต้องการส�ารวจและวเิคราะห์
พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้เซกะตาม-เซน�า้น้อย	ในแขวงจ�าปาศกัดิ	์ซึง่ต้ังอยูท่าง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศลาว
	 ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้ส�ารวจ	จดัท�าแผนทีโ่ดยใช้เทคโนโลยี
โดรน	(Drone)	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการ

Client:    Amata B. Grimm Power Co., Ltd.
Services:  Land survey, analysis, and consulting 
   services
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BIM Application for Design and Construction Supervision      
for Water Supply Plant Construction in Tachileik, Myanmar  

การใช้ BIM ในงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
โรงผลิตนำาประปา เมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ 

 Hein Linn San Co., Ltd. kick-started the construction of water 
supply pipeline networks and district metering area (DMA) in the 
sub area of Tachileik Town, Myanmar, covering an area of 14 
sq.km.	The	total	length	of	the	water	distribution	pipe	network	is	165	
km. The project includes the construction of water supply plant that 
has a capacity of 10,000 cu.m./day and a 14-kW power plant.
 Due to complicated pipeline networks with various types, a 
building information modeling (BIM) program was thus adopted for 
facilitating project design. It helps to ensure no conflict and clash 
between interfaced systems. In addition, a project contractor had 
no expertise in complicated construction, reinforced concrete 
building, and piping system inside water supply plant. The use of 
BIM thus helped the contractor to have better understanding in 
complicated construction work.
 TEAM GROUP was engaged in the feasibility study, survey and 
detailed design, project management and construction supervision.

เจ้าของโครงการ	:		 Hein	Linn	San	Co.,	Ltd.
ขอบเขตบริการ	:	 	 ส�ารวจ	ออกแบบรายละเอียด	
	 	 	 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	
	 	 	 บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

	 Hein	Linn	San	Co.,	 Ltd.	ด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบ 
ท่อจ่ายน�้าและระบบวัดน�้าในพ้ืนที่ย่อยในเขตเมืองท่าข้ีเหล็ก	รัฐฉาน	
เมียนมาร์	พื้นที่ให้บริการประมาณ	14	ตารางกิโลเมตร	ความยาวท่อ	
165	กิโลเมตร	รวมท้ังโรงผลิตน�้าประปา	 มีก�าลังผลิต	10,000	
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	และโรงผลิตไฟฟ้าขนาด	14	กิโลวัตต์	
	 เนื่องด้วยงานระบบท่อจ่ายน�้าของโครงการมีความซับซ้อนและ
หลากหลาย	จึงได้มีการน�าระบบ	BIM	มาใช้ในการออกแบบ	เพ่ือ 
ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าการออกแบบไม่มีความขัดแย้ง 
ของแบบ	เช่น	การชนกันของท่อระบบต่างๆ	นอกจากนี้	 โครงการนี้ 
ยังก่อสร้างโดยผู้รับเหมาบริษัทเมียนมาร์	ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญ 
ในงานก่อสร้างทีซ่บัซ้อน	รวมทัง้การก่อสร้างอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	
และการก่อสร้างงานระบบของโรงประปา	 ดังนั้น	 การใช้	 BIM	 
จึงช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถเข้าใจงานก่อสร้างที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น	
	 ทีมกรุ๊ปมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ	งานส�ารวจและออกแบบรายละเอยีด	การบรหิารและควบคมุ
งานก่อสร้าง	

Client:    Hein Linn San Co., Ltd.
Services:  Survey, detailed design, feasibility study,   
   and project management and 
   construction supervision

้

BIM Application for Project Management and Construction 
Supervision of IDEO Q (Siam-Ratchathewi) 

การใช้ BIM ในการบริหาร โครงการและควบคุมงานก่อสร้าง 
IDEO Q สยาม-ราชเทวี 

 Ananda Development PCL. collaborated with Mitsui 
Fudosan Co., Ltd. – a major real estate developer in Japan 
– to develop the IDEO Q (Siam-Ratchathewi) Project. The 
high-rise condominium was planned to be located on 
approximately 2-rai of land in the city center on Phetchaburi 
Road,	Bangkok.	The	36-storey	building	comprises	seven	floors	
of	parking	lots,	26	floors	of	residential	areas	(8th-29th	and	31st-
36th),	a	lobby	on	the	ground	floor,	a	facility	area	on	29M-30M	
floors, and a garden on the sky deck.
 TEAM GROUP was assigned to prepare standard price 
estimation, undertake the bidding process, as well as project 
management and construction supervision. The use of BIM 
(Building Information Modeling) was also included to facilitate 
clash detection. 

เจ้าของโครงการ	:		 บรษิทั	อนนัดา	ดเีวลลอปเม้นท์	จ�ากดั	(มหาชน)
ขอบเขตบริการ	:			 บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

	 บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับ 
กลุ่มบริษัท	มิตซุย	ฟูโดซัง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านการขายและ
พัฒนาอสังหารมิทรพัย์อนัดบัหนึง่ของญีปุ่น่	ได้พัฒนาโครงการ	IDEO	Q 
สยาม-ราชเทวี	ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม	High-Rise	
บริเวณใจกลางเมืองบนถนนเพชรบุรี	กรุงเทพฯ	มีความสูง	36	ชั้น	
ประกอบด้วยชัน้จอดรถบนดนิ	7	ชัน้	และทีพั่กอาศยั	26	ชัน้	(ชัน้	8-29	
และ	31-36)	ลอ็บบีอ้ยูท่ีช่ัน้	Ground	ส่วน	Facility	อยูท่ีช่ัน้	29M-30M	
และชัน้ดาดฟ้าเป็นสวน	รวมพ้ืนทีท่ัง้หมดประมาณ	2	ไร่
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดท�าราคากลาง	จัดการ
ประกวดราคาเพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมา	รวมถึงการบริหารโครงการและ
ควบคุมงานก่อสร้าง	โดยใช้เทคโนโลยี	BIM	(Building	Information	
Modeling)	เพือ่ตรวจสอบความขดัแย้งของแบบ	(Clash	Detection)

Client:    Ananda Development PCL.
Services:  Project management and construction   
   supervision
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 The DMR monitors the landslide and flash flood situation 
in 15 areas in six provinces namely Chiang Mai, Chiang Rai, 
Nan, Lampang, Krabi and Phatthalung. TEAM GROUP was 
entrusted with provision and installation of detectors, 
equipment and a warning system for monitoring landslide and 
flash flood potential efficiently.

เจ้าของโครงการ	:		 กรมทรัพยากรธรณี	
	 	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตบริการ	:	 	 จัดซื้อและติดตั้งเครื่องตรวจวัดและระบบ
	 	 	 เตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน�า้ป่าไหลหลาก

	 กรมทรัพยากรธรณีซึ่งได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง 
แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่มและน�้าป่าไหลหลากใน	 15	พื้นที	่ 
ใน	จ.เชยีงใหม่	เชยีงราย	น่าน	ล�าปาง	กระบ่ี	และพัทลุง	ได้มอบหมาย
ให้ทีมกรุ๊ปจัดซื้อและติดตั้งเครื่องตรวจติดตามการเคล่ือนตัวของ 
มวลดิน	พร้อมอุปกรณ์	 และระบบเตือนภัย	 เพื่อให้การติดตาม
สถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตอืนธรณพิีบตัภัิยดนิถล่มและน�า้ป่า
ไหลหลากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Client:   Department of Mineral Resources
   (DMR), Ministry of Natural Resources
   and Environment
Services:  Equipment procurement and installation

Geotechnical Instrumentation and Warning System for 
Monitoring Landslides and Flash Floods 

งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิคและระบบเตือนธรณีพิบัติภัย 
ดินถล่มและนำาป่าไหลหลาก้

 Huai Wang Nong Dam is a rolled-earthfill dam on the 
Daeng	River,	Roi	Et	Province.	The	dam	is	18.20	m.	high	and	900	m. 
long	with	a	gross	capacity	of	17	million	cu.m.	The	dam	was	
constructed	in	1984	and	completed	in	1987	for	the	purpose	of	
irrigation. To ensure dam safety during operation, dam 
instrumentation and proper monitoring and evaluation are 
extremely valuable in determining dam performance. 
 TEAM GROUP was engaged by the Royal Irrigation 
Department to supply, calibrate and install dam instrument, as 
well as set up an automatic monitoring system at Huai Wang 
Nong Dam. 

เจ้าของโครงการ	:		 กรมชลประทาน	
ขอบเขตบริการ	:	 	 จดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรมเขือ่น
	 	 	 พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัต	ิ

	 เข่ือนห้วยวงันองเป็นเขือ่นดนิถมบดอัดซึง่กัน้ล�าน�า้แดง	จ.ร้อยเอ็ด	
มีความสูง	18.20	ม.	และมีความยาวสันเขื่อน	900	ม.	ความจุของ 
อ่างเก็บน�้าประมาณ	17	ล้าน	ลบ.ม.	 เขื่อนห้วยวังนองเร่ิมก่อสร้าง 
เมื่อ	พ.ศ.	2527	และก่อสร้างเสร็จเมื่อ	พ.ศ.	2530	เพื่อใช้ส�าหรับ 
การชลประทาน	การท�าให้เขือ่นมคีวามปลอดภัยในระหว่างการใช้งาน
จ�าเป็นต้องมเีครือ่งมอืตรวจวัดพฤตกิรรมเขือ่น	พร้อมทัง้การตรวจวัด
และการประเมินผลในระหว่างการใช้งานอย่างเหมาะสม
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากกรมชลประทานให้เป็นผู้จัดหา	
สอบเทียบค่า	ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	และระบบ 
ตรวจวัดอัตโนมัติให้กับเขื่อนห้วยวังนอง

Client:   Royal Irrigation Department
Services:  Equipment procurement and installation

Dam Instrumentation and an Automatic Data Transfer 
System for Huai Wang Nong Dam in Nong Phok District, 
Roi Et Province

งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ
เขื่อนห้วยวังนอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
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Training Services for Construction Supervision Standards 
and BIM/CIM Knowledge

การจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการดำาเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง
และความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบ BIM/CIM

 TEAM GROUP has continuously organized technical 
training programs for enhancing personnel capacity internally 
and externally. In previous years, we have provided training 
on construction supervision standards to develop awareness  
of roles, duties, and operational processes. We have also 
developed training programs for generating knowledge and 
understanding on the use of BIM (Building Information 
Modeling)/CIM (Common Information Modeling) systems to 
provide staff with technical and practical learning, thus 
allowing them to adopt these systems efficiently.

เจ้าของโครงการ	:		 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	
	 	 	 แมเนจเมนท	์จ�ากัด
ขอบเขตบริการ	:	 	 จัดอบรม

	 ทมีกรุป๊จดัให้มกีารอบรมความรูเ้ชงิเทคนคิ	เพ่ือเสรมิประสทิธิภาพ
ในการท�างานให้แก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง	 
ที่ผ่านมา	ได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการด�าเนินงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง	 เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และกระบวนการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง	นอกจากนี้	 ยังพัฒนา
หลักสูตรส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้ระบบ	BIM	เพือ่ให้
บคุลากรได้เรยีนรูแ้ละฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการใช้งานและ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

Client:   TEAM Consulting Engineering and   
   Management Co., Ltd.
Services: Training services

Production of Chronicle of the Renovation of the 
Devasthana of the Capital City

งานจัดทำาหนังสือจดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำาหรับพระนคร

 TEAM GROUP was assigned to record details and the success of 
the renovation of the Devasthana. Through a conservation-oriented 
development approach, the project was implemented under the 
concept of jointly employing original wisdom for conserving architectural 
design and new technology for addressing current functionality. The 
aesthetic values of these religious premises constructed at the royal 
command of Chakri Dynasty monarchs were also retained.
 This book received an award in the 2015 Outstanding Book 
Awards contest held by the Office of the Basic Education Commission.

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้รวบรวมและบันทึกความส�าเร็จ 
ในการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน	ส�าหรับพระนคร	โดยยึดหลักการ
อนุรักษ์ผสานพัฒนา	 ใช้วิธีการตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ใช้รักษา 
ส่ิงปลูกสร้างและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือให  ้
เกิดประโยชน์ใช้สอยตามกาลสมัย	 ทั้งยังคงความสง่างามเป็น
เอกลักษณ์สมเป็นศาสนสถานที่บูรพมหากษัตริย์แห่งพระบรมราช 
จักรีวงศ์ทรงสถาปนา
	 หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นของ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	ประจ�าปี	2558	ด้วย

Client:   Devasthana
Services:  Content development, graphic design
   and illustration

เจ้าของโครงการ	:		 เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ขอบเขตบริการ	:	 	 จดัท�าเนือ้หา	ภาพประกอบ	และออกแบบรปูเล่ม

Production of Boromniwas Raja Anusorn: The Project for 
the Renovation of Boromniwas Temple

งานจัดทำาหนังสือ “บรมนิวาสราชอนุสรณ์” โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาส

 The CPB intended to implement the Project for the Renovation of 
Boromniwas Temple with the determination to preserve its aesthetic 
values. It is the first temple built at the royal command of King Rama 
IV	since	1834.	TEAM	GROUP	was	entrusted	with	production	of	the	book	
for recording details and the success of the renovation of the temple.
	 This	book	won	a	Commendable	Book	of	the	Year	2016	award	in	
the General Category, awarded by the Office of the Basic Education 
Commission in the Ministry of Education.

	 ส�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิต้องการบรูณปฏสัิงขรณ์
วัดบรมนิวาส	ด้วยปณิธานที่จะอนุรักษ์ให้คงคุณค่าและความงดงาม
ใกล้เคยีงเมือ่ครัง้แรกสร้าง	วดันีถ้อืเป็นปฐมพุทธสถานหรือพระอาราม
แห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างข้ึนเมื่อ	พ.ศ.	2377	ในการนี้	จึงได้มอบหมาย 
ทีมกรุ๊ปให้จัดท�าหนังสือเพ่ือรวบรวมและบันทึกความส�าเร็จในการ 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดบรมนิวาส
	 หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่น	
ประจ�าปี	2559	ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	
กระทรวงศึกษาธิการ

Client:   Crown Property Bureau (CPB)
Services:  Content development, graphic design
   and illustration

เจ้าของโครงการ	:		 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ขอบเขตบริการ	:	 	 จดัท�าเนือ้หา	ภาพประกอบ	และออกแบบรปูเล่ม
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Market Sounding Activities for the Development of the 
Commercial Area at Bang Sue Grand Station and 
Phahon Yothin Transportation Complex

กิจกรรม Market Sounding สำาหรับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
บริเวณสถานีกลางบางซื่อและศูนย์คมนาคมพหลโยธิน

เจ้าของโครงการ	:		 การรถไฟแห่งประเทศไทย	และส�านกังานนโยบาย
	 	 	 และแผนการขนส่งและจราจร
ขอบเขตบริการ	:			 ศึกษาความเหมาะสมด้านธุรกิจและการลงทุน		 	
   วางแผนแม่บท	ออกแบบรายละเอยีด	จดัท�าเอกสาร  
	 	 	 ประกวดราคา	ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
	 	 	 การมีส่วนร่วมของประชาชน
	 	 	 และ	Market	Sounding

	 การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการศกึษาความเหมาะสมด้านธรุกจิ
และการลงทนุ โครงการพฒันาพืน้ท่ีเชิงพาณชิย์บรเิวณสถานีกลางบางซ่ือ 
เพือ่เป็นศนูย์กลางการเดนิรถไฟ	โดยเลอืกพ้ืนทีฝ่ั่งเหนอืของกรงุเทพฯ	
“ย่านสถานกีลางบางซือ่”	เพ่ือพัฒนาเป็น	“ASEAN	Linkage	and	Business	Hub”	
ศนูย์กลางการคมนาคมสมยัใหม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของไทย	และพร้อมรองรบั
การเป็นศนูย์กลางมหานครในระดบัอาเซยีน	โดยเน้นการพฒันาพ้ืนที	่4	โซน 
โซน	A	B	C	และ	D	ตามหลักการการพัฒนาพ้ืนทีร่อบสถานขีนส่งมวลชน	
(Transit	Oriented	Development:	TOD)	ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ
พ้ืนที่แต่ละแปลงเพ่ือให้เกิดกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายและเกื้อกูลกัน 
ในระยะยาว	ทัง้นี	้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้พัฒนาพ้ืนทีโ่ซน	A	B	
และ	C	รวม	218	ไร่	ให้เป็นศูนย์กลางธุรกจิครบวงจร	ก่อเกิดย่านพาณชิยกรรม
แห่งใหม่	และพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย	รวมทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ	 
สร้างเมอืงแห่งความมชีวิีตชวีา	ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์ของคนเมอืง

Clients:  State Railway of Thailand and Office of   
   Transport and Traffic Policy and Planning
Services:  Business and investment feasibility, 
   master planning, detailed design, 
   tender document preparation as well as   
   public relations, public participation, 
   and market sounding activities

Bangkok Car Free Day 2015 
กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2015

เจ้าของโครงการ	:	 ส�านกัการจราจรและขนส่ง	กรงุเทพมหานคร
ขอบเขตบรกิาร	:		 จดัท�าส่ือประชาสัมพันธ์	จดังานแถลงข่าว
	 	 และจดักจิกรรมรณรงค์

Client:         Traffic and Transportation Department, BMA
Services:        Public relations media production, press   
          conference and campaign activities

	 ในส่วนโซน	D	กระทรวงคมนาคม	โดยส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ด�าเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคม
พหลโยธนิและการพฒันาต้นแบบการพฒันาพืน้ทีโ่ดยรอบศนูย์กลางคมนาคม	เพ่ือผลักดนัให้ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเป็นต้นแบบการพัฒนาตามหลักการ
การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งมวลชนแห่งแรกของไทย	โดยใช้สถานีขนส่งมวลชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง	และพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ 
ทีส่่งเสรมิกจิกรรมการเดนิทางในพ้ืนทีป่ระมาณ	83	ไร่	อาศยับรรยากาศทีด่ขีองการอยู่ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่	3	แห่ง	ซึง่มทีศันยีภาพทีส่วยงาม	 
มกีารเดนิทางทีส่ะดวก	ขยายต่อเนือ่งจากสวนจตุจกัรเพ่ือรองรบัการขยายตัวด้านการท่องเทีย่ว	และการจบัจ่ายใช้สอยของประชาชน	นบัเป็นการต่อยอด
การพัฒนาพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิม

 TEAM GROUP was entrusted with the business and investment feasibility study, detailed design, model development, and 
conceptual planning in the contexts of real estate development, architecture, engineering, traffic management, as well as 
environmental and community safety in line with business 
and marketing concepts. We were also responsible for master 
planning, a financial and investment feasibility study, 
a management approach study for soliciting private entity 
participation, tender document preparation, public relations 
and public participation activities, including in-depth 
interviews, focus group meetings, as well as public hearing 
and market sounding seminars for establishing practical 
investment guidelines.

	 ทมีกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้ศกึษาความเหมาะสมด้านธุรกจิและ 
การลงทนุ	ศกึษาออกแบบรายละเอยีดและพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
พ้ืนที	่วางแผนแนวคดิด้านการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์	สถาปัตยกรรม	
วิศวกรรม	จราจร	และความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน	 
ให้สอดคล้องกบัแนวคดิด้านธุรกจิและการตลาด	พร้อมทัง้วางแผนแม่บท
การพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการและความเหมาะสมด้านการเงิน	การลงทนุ	 
รวมถงึรูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือประกาศให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุ	
จดัท�าเอกสารประกวดราคา	ประชาสัมพันธ์และจัดกจิกรรมการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน	ทัง้การสัมภาษณ์เชงิลกึ	การประชมุกลุม่ย่อย	รวมทัง้ 
จดัสัมมนาเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและ	Market	Sounding	
เพือ่น�ามาประมวลผลเป็นแนวทางการลงทนุทีส่ามารถปฏิบตัไิด้จรงิ

 The State Railway of Thailand (SRT) has implemented the Business and Investment Feasibility Study for the Development of 
the Commercial Area at Bang Sue Grand Station – the Country’s Major Railway Hub. The plan is to develop the area in the 
northern metropolis into an “ASEAN Linkage and Business Hub”. This site will become the largest modern transportation hub in 
Thailand. It will help to promote Bangkok as a leading metropolitan center in the ASEAN region. Four zones (A, B, C and D) are 
being developed under the concept of transit-oriented development or TOD – a form of urban development employed by several 
leading cities around the world. These different zones will be developed in harmony with the environment to facilitate all activities 
related	to	creating	a	long-term	solution	to	urban	issues.	The	SRT	aims	to	develop	a	218-rai	plot	of	land	in	zones	A,	B	and	C	into	a	
business complex and a commercial and residential zone. 
 Regarding the area in zone D, the Ministry of Transport assigned the Office of Transport and Traffic Policy and Planning to 
conduct a study and detailed design of the Phahon Yothin Transportation Complex and Model for Development of its Vicinity. 
As the first model for development, this complex comprises transport links to the mass transit system. The project also includes the 
development	of	an	83-rai	plot	into	a	commercial	zone	for 
providing transport solutions to all activities. Three large 
public parks will create a pleasant atmosphere and landscape. 
People will enjoy convenient travel. Close to Chatuchak Market, 
this area will accommodate tourism expansion and promote 
economic growth through the existing commercial and 
residential zone development.  To develop a sustainable traffic and transport system, the 

BMA is determined to dissuade people from the use of personal 
vehicles and promote public transport, including walking and 
bicycle. TEAM GROUP was involved in a press conference and 
campaign activities to promote the use of public transport. PR 
media including printed matter, radio, television and online media 
were also produced.

	 กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้ชาวกรุงเทพฯ	ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ในการเดินทาง	หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ	การเดิน	และการ 
ใช้จักรยาน	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน	 
ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้จดังานแถลงข่าวและกจิกรรมรณรงค์	เพือ่กระตุ้น
ส�านกึในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในหมูป่ระชาชนทัว่ไป	พร้อม
จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	ทั้งสิ่งพิมพ	์สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	และสื่อออนไลน์
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TEAM GROUP’s 
Success Factors

ปัจจัยความสำาเร็จของทีมกรุ๊ป

ervice S
We are committed to delivering customer-centered 

services in an accountable and ethical manner.

TEAM GROUP is trusted by various organizations in 

both public and private sectors. With understanding and 

intent to respond to clients’ different needs, we can offer 

efficient work and gain compliments. This helps to drive our 

enthusiasm, accountability, honesty and justice, and 

contributes to our good image of a professional consultant.

	 การให้บริการโดยการให้ความส�าคัญกับลูกค้า	รู้จักและเข้าใจ

ความต้องการของลูกค้า	 (Customer	Centered)	ด้วยความใส่ใจ 

รับผิดชอบ	(accountability)	และมีจรรยาบรรณ	(Ethics)

	 ทมีกรุป๊ให้บรกิารลูกค้าทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	การเข้าใจและ

ให้ความส�าคญักบัความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้า	ท�าให้การด�าเนนิงาน

ลุล่วงไปได้ด้วยดี	นอกจากนั้น	 ส่ิงที่ลูกค้าชมเชยเสมอมาคือความ

กระตือรือร้นและความรับผิดชอบต่องาน	รวมทั้งความซื่อสัตย์และ

ความเป็นธรรมในฐานะที่ปรึกษามืออาชีพ

Our staff deliver services to clients with commitment to Service, Quality and Teamwork, which have 
been our core values and driven us towards success since inception.

ปัจจัยความสำาเร็จของทีมกรุ๊ปคือค่านิยม SQT: Services - Quality - Teamwork ซึ่งถือกำาเนิดขึ้นมาพร้อมกับ TEAM และชาวทีมกรุ๊ป
ทุกคนเชื่อมั่นและยึดถือปฏิบัติร่วมกันตลอดมา ได้แก่

eamworkT

ualityQ
 We are also committed to operating a knowledge-

based business that meets professional standards. On-

time delivery is also our commitment with the aim of 

satisfying clients.

 Our 40 years of experience in consultancy is the 

knowledge base that stimulates human resource 

expertise. An extensive network of cooperation with 

organizations at both domestic and international levels 

is a major factor that contributes to situation analysis 

and strategic development for continuous business 

growth. Moreover, we focus on strict quality audit, 

planning, consulting and mutual problem solving 

processes to create clients’ trust.

	 คุณภาพของงานท่ีได้มาตรฐาน	ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ 

ทางวิชาการ	(Knowledge	based)	มาตรฐานทางวชิาชพี	(Professional	

standards)	และการส่งงานตรงต่อเวลา	(On-time	delivery)	

	 ประสบการณ์ยาวนานเกือบ	40	ปี	ในวิชาชีพ	เป็นฐานความรู้

ส�าหรับอ้างอิงและประยุกต์ใช้	ท�าให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญ	 

เมื่อผนวกกับการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นน�าทั้งใน

และต่างประเทศ	ย่ิงเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ทมีกรุป๊สามารถวเิคราะห์

สถานการณ์และพัฒนากลยทุธ์ในการท�าธุรกจิให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ง	

ย่ิงไปกว่านัน้	การให้ความส�าคญักบัระบบคณุภาพและระบบการตรวจสอบ

อย่างเคร่งครัด	รวมทั้งวางแผนก�าหนดการด�าเนินงานต่างๆ	ด้วยการ

ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ได้สร้างความเชื่อถือเชื่อมั่น 

ให้แก่ลูกค้าเสมอมา

Teamwork, which requires synchronization, unity 

and borderless cooperation, is also our commitment.

With belief in human capacity, TEAM GROUP is 

determined to bettering human resource capacity by 

boosting strengths and improving weaknesses. We thus 

intend to enhance knowledge, and assign the right man 

to the right job to create quality teams and maintain 

good relations. This will help to promote business growth 

on a continuous basis.

	 การท�างานเป็นทมี	(Synchronization)	มเีอกภาพในการท�างาน	

(Unity)	และท�างานแบบไร้รอยต่อ	(Borderless)	

	 ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน	ทีมกรุ๊ปจึงให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนาคณุภาพของบคุลากร	เสรมิจดุแขง็	แก้ไขจดุอ่อน	เพ่ิมทกัษะ

ความรู	้และเลือกคนให้เหมาะสมกบังาน	เพ่ือให้ได้ทมีงานทีด่	ีมคีวาม

สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	ช่วยเหลือจุนเจือกัน	 ให้องค์กรได้รับประโยชน์ 

อย่างเตม็ที	่สามารถขยายธุรกจิให้เจรญิก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่ส้ินสุด
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	 The	TEAM	GROUP	Foundation	was	established	in	2007	
with the ambition to return happiness to society. Through 
cooperation with our partners we have been continuously 
conducting various activities that target society, communities 
and the environment in order to create a more livable society.
 In 2015, TEAM GROUP provided scholarships and 
educational supplies to nine schools patronized by  
TEAM GROUP in Nakhon Sawan and Nakhon Nayok provinces 
as well as Wat Nuan Chan School and Wat Nuan Chan  
Pre-school Child Center. A painting competition was also 
promoted to kindle creativity and imagination among  
children. We also presented a cash donation to the Christian 
Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage 
of His Majesty the King to support the operations of the  
Home for Multiple Handicapped Blind Children on Soi Ram 
Inthra	34.		

	 ทมีกรุป๊จดัตัง้	“มลูนธิิกลุ่มทมีรวมใจ”	ขึน้	เมือ่ปี	2550	ด้วยความ
ต้ังใจแน่วแน่ในการแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สังคม	 โดยร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ	ในการผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม	ชุมชน	
และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน	
	 ในปีที่ผ่านมา	ทีมกรุ๊ปมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
การสอนให้แก่เดก็ๆ	ในโรงเรยีนทีท่มีกรุป๊ให้ความอปุถมัภ์อย่างต่อเนือ่ง	
รวม	11	แห่ง	ทั้งใน	จ.นครสวรรค์	และ	จ.นครนายก	รวมทั้ง	รร. 
วัดนวลจนัทร์	และศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์	วัดนวลจนัทร์	พร้อมจัด
กิจกรรมประกวดภาพวาดเยาวชน	เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
และจนิตนาการของเดก็ๆ	นอกจากนี	้ยังได้มอบเงนิทนุสนบัสนนุมลูนธิิ
ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	
บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�้าซ้อน	รามอินทรา	34	
 

Creating a Learning 
and Sharing Society

ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน

 TEAM GROUP promotes a society of sharing through 
charity bowling events, the sale of purple polo shirts and 
‘เคล็ด(ไม่)ลับ	 ฉบับ	 TEAM	 GROUP’	 (TEAM	 GROUP’s	 Secret	
Revealed) retail to raise philanthropic funds. Several social 
activities were held last year including a donation of 142,500 
baht, to help those affected by the drought, to the Royal 
Rainmaking and Agricultural Aviation Fund; a donation of 
185,629 baht, to ease the suffering of victims of the Nepal 
earthquake, to the Thai Red Cross Society; a donation of 
USD2,800, to help Myanmar’s flood victims, to the Myanmar 
Red Cross Society; and a contribution of 30,000 baht to 
MWA’s Share a Smile Project.
 Being environmentally aware, TEAM GROUP organized an 
afforestation activity in Thaplan National Park, Prachin Buri 
Province in which 1,000 trees were planted. Moreover, TEAM 
GROUP and the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) 
co-organized a “Youth Camp for Water Conservation Awareness” 
at the Bhumirak Dhamachart Project, Nakhon Nayok Province.    
 We are also eager to share our knowledge and experience 
through several instructive windows, for example the “On a 
Path to Engineering Profession” project, a lecture on the  
WE Condo Project and a site visit to the Red Line Commuter 
Train Project (Bang Sue-Rangsit).
 We believe that giving always brings great joy, especially 
when the gift is essential to the receiver.

	 ทีมกรุ ๊ปร ่วมส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านกิจกรรม 
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล	 การจ�าหน่ายเสื้อโปโลสีม่วง	 และ 
การจ�าหน่ายหนังสือ	“เคล็ด(ไม่)ลับ	ฉบับ	TEAM	GROUP”	เพื่อน�า
รายได้มาสมทบทนุกจิกรรมเพ่ือสงัคม	ได้แก่	การบรจิาคเงนิช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภัยแล้งในประเทศไทยผ่านกองทนุฝนหลวงและการบนิเกษตร
จ�านวน	142,500	บาท	การบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหว
ในประเทศเนปาลผ่านทางสภากาชาดไทยจ�านวน	185,629	บาท	 
การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในประเทศเมียนมาร์ 
ผ่านทางสภากาชาดเมียนมาร์จ�านวน	2,800	 เหรียญสหรัฐ	และ 
การมอบเงนิสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิม้เพือ่สงัคม”	จ�านวน	
30,000	บาท	
	 นอกจากนี้	ทีมกรุ๊ปยังตระหนักถึงความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม
โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ 
อย่างต่อเนือ่ง	ณ	อทุยานแห่งชาตทิบัลาน	จ.ปราจนีบรุ	ีจ�านวน	1,000	ต้น 
ย่ิงไปกว่านั้น	 ในปีที่ผ่านมา	ทีมกรุ๊ปได้ร่วมกับกปน.	 จัดกิจกรรม 
ค่าย “เยาวชนอาสารักษ์นำ้า”	ณ	ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ	จ.นครนายก	 
เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกเรื่องการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
	 ทีมกรุ ๊ปร ่วมแบ ่งป ันความรู ้และถ ่ายทอดประสบการณ์ 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เช่น	โครงการ	“ศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่
วิศวะ”	การบรรยายโครงการ	WE	Condo	และทัศนศึกษาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต	
	 ทีมกรุ๊ปเชื่อว่า	“พลังแห่งการให้	เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่”	โดยเฉพาะ
การให้ในสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ	
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Upgrading Standards 
for Sustainable Growth

ยกระดับมาตรฐานองค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Training and Special Lectures
  • New staff orientation, enhancing knowledge 
    and understanding of our organizational culture and goal.
  • “Being a TEAM consultant” 
  • “Boost Up Your INSPIRATION for SUCCESS”
  • “TEAMwork”
  • “Self Management in the Project Work”
  • “TEAM Service for Professional Consultant”
  • “Be Excelled through Service, Quality, Teamwork” (Advanced SQT)
  • “Effective Business Presentation Skills”
  • “Team Leading for TEAM Leadership” 
  • “Strategic Thinking”
  • “Coaching for Higher Performance” 
  • “Occupational Health and Safety for General Employees 
    and New Employees in Line with Occupational Safety, 
    Health and Environment Act B.E. 2554 (2011)”
  • “Safety Officer for Supervisory Level”
  • “Safety Officer for Managerial Level”
  • “Knowledge Management for TEAM GROUP”
  • “Construction Supervision Standard”

Panel Discussions
  • “BIM/CIM Experience Sharing”
  • “Project Management and Construction Supervision
    Experience Sharing”
  • “Cost Estimation for Projects with Special Structure 
    and Temporary Structure”

  • “Project Management and Construction Supervision 
    for Condominium Projects, 2015”
  • “Business Development of Private Sector at National 
    and International Levels”
  • PMC Seminar 1/2015 “The Future of PMC”
  • “BIM/CIM”
  • “UAV (Unmanned Aerial Vehicle): a new survey 
    and monitoring technology”
  • Dhamma for Happiness Project, 2015 “Present of Life”
  • “Network Expansion, Heart of Sustainability”
  • “Happy Body and Happy Relax” 
  • “Healthy Workplace, Episode: Gastrointestinal 
    and Liver Diseases…Dangerous Threat”
  • “English… Say ‘YES’”
  • Lunch Talk, 2015 “Nurture a Good Network”
  • Lunch Talk, 2015 “The Benefits of Networking”
  • Lunch Talk, 2015 “Opportunity is like ice-cream, 
    eat before it melts”
  • Lunch Talk, 2015 “Strive to Be a Leader through SQT Values”

Field Study
  • The Relocation of the New Tobacco Plant Project
  • The Red Line Commuter Train Project: Bang Sue-Rangsit
  • The Phra Phu Prab Mara Building Project
  • The Pharmaceutical Plant for Community Pharmacy PCL. Project
  • The New Seven Stars Pharmaceutical Plant Project 
    (Design and Project Management)
  • The Energy Conservation Awareness Activities, 2015

TEAM GROUP is aware of the importance of organizational standards which contribute to service quality.
Many activities have been organized in cooperation with several agencies to share knowledge and experience. 
This helps to develop and create better attitudes for efficient performance and mutual success.

การอบรมและการบรรยายพิเศษ
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้	ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 

				และการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• “Being	a	TEAM	consultant:	ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษา

				 ของกลุ่มบริษัททีม”
• “Boost Up Your INSPIRATION for SUCCESS”
• “TEAMwork:	สร้างพลังทีมสู่พลังแห่งความส�าเร็จ”
• “Self	Management:	การบริหารตนเองในการปฏิบัติงานโครงการ”
• “TEAM Service for Professional Consultant”
• “ก้าวสู่คุณภาพที่เป็นเลิศด้วย	Service,	Quality,	Teamwork	

    (Advanced SQT)” 
• “Effective Business Presentation Skills”
• “Team Leading for TEAM Leadership” 
• “Strategic	Thinking:	ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์”
• “Coaching for Higher Performance” 
• “ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

				ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท�างานใหม่	ตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัย
				และอาชีวอนามัย	พ.ศ.	2554”

• “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน	
				 (จป.หัวหน้างาน)”

• “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท�างานระดับบรหิาร	(จป.บรหิาร)”
• “การจัดการความรู้ส�าหรับพนักงานกลุ่มบริษัททีม	

    (KM for TEAM GROUP)” 
• หลักสูตร	“มาตรฐานการด�าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง”

การเสวนา
• “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้	BIM/CIM	ในงานโครงการ”
• “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารโครงการควบคุมงานก่อสร้าง”	
• “การประมาณราคาโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้างชั่วคราว”

เพราะมาตรฐานขององค์กร เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทีมกรุ๊ปเล็งเห็นว่าเป็นพื้นฐานสำาคัญของการรักษาคุณภาพในการให้บริการ
แก่ลูกค้า ทมีกรุป๊จงึจดักจิกรรมต่างๆ และเชญิชวนพนัธมติรในเครอืข่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา 
และเสรมิสร้างทศันคตทิีด่ต่ีอการทำางานให้กบับุคลากร ผู้เปรยีบดงัฟันเฟืองเลก็ๆ ทีจ่ะรวมกนัเป็นพลงัขบัเคลือ่นอันยิง่ใหญ่ นำาพา
ทีมกรุ๊ปสู่เส้นชัยของความสำาเร็จ  

  • “การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม	ประจ�าปี	2558”	
  • “การพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนในไทยและต่างประเทศ”	
  • PMC	Seminar	1/2558	“The	Future	of	PMC”
  • “BIM/CIM	ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ”
  • “เทคโนโลยีการส�ารวจและติดตามรูปแบบใหม่	ในงานที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”	
  • บรรยายธรรม	โครงการธรรมะสุขใจ	ประจ�าปี	2558	หัวข้อ	“ของขวัญชีวิต”
  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“การสร้างเครือข่าย	หัวใจของความยั่งยืน”
  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“Happy	Body	and	Happy	Relax	:	สุขกาย	สบายอารมณ์”	
  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“องค์กรสุขภาพดี	
				 ตอน	:	โรคระบบทางเดินอาหารและตับ...	ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม”
  • บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“English...	Say	‘YES’”
  • Lunch	Talk	ประจ�าปี	2558	ในหัวข้อ	“การมีเครือข่ายที่ดี”
  • Lunch	Talk	ประจ�าปี	2558	ในหัวข้อ	“เปิดตาเปิดใจ	มองให้เชื่อมโยง	
				 ทุกโมงยามมีค่า”
  • Lunch	Talk	ประจ�าปี	2558	ในหัวข้อ	“โอกาสเหมือนไอศกรีม	กินให้ทันก่อนมันละลาย”
  • Lunch	Talk	ประจ�าปี	2558	ในหัวข้อ	“มุ่งหมายที่เป็นหนึ่ง	พร้อมถึงเป็นแชมเปี้ยน	
				 พากเพียรด้วย	SQT”

การศึกษาดูงาน     
  • โครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
  • โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต
  • โครงการอาคารพระผู้ปราบมาร
  • โครงการโรงงานยาของชุมชนเภสัชกรรม
  • โครงการออกแบบและบริหารโครงการโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ของ	
				 บริษัท	ห้างขายยาตราเจ็ดดาว	จ�ากัด
  • กิจกรรมปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงาน	
				 ประจ�าปี	2558	
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For almost 40 years,
TEAM GROUP has been determined to maintain its position as 

a leading Thai provider of consultation services. 
We will further develop network cooperation 

to achieve leadership in challenging markets regionally.

ด้วยประสบการณ์และความพร้อมในการให้บริการมาเกือบ 40 ป ี

ทีมกรุ๊ปยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อรักษาคุณภาพของความเป็นผู้นำา

ในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศ 

และจะผนึกกำาลังความเข้มแข็งกับเครือข่ายพันธมิตร

เพื่อต่อยอดความท้าทายสู่การเป็นผู้นำาทางธุรกิจในระดับภูมิภาคต่อไป

Stepping Stones to Success 
ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
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