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	 กลุม่บริษัททีมมีความภูมิใจที ่จะนำเสนอ
รายงานประจำปี	 2553	ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและ
ผลงานตลอดทั้งปีในการขยายการดำเนินการทั้ง
ในและต่างประเทศ	 รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่เริ่มจะ
ส ่งผลสำเร็จอย่างต่อเนื ่องอีกทั ้งยังช่วยให้	 
กลุ่มบริษัททีมยืนหยัดอย่างมั่นคงในวงการ		

	 TEAM	GROUP	 is	 pleased	 to	 present	 our	
FY2010	 Annual	 Report	 which	 chronicles	
another	exciting	year	of	ongoing	national	and	
overseas	expansion.	This	strategy,	which	has	
begun	to	bear	fruit,	has	assisted	us	to	maintain	
our	profile	in	challenging	markets.

A TIME OF 
CHALLENGE AND

OPPORTUNITY

ช่วงเวลาแห่งโอกาส 
และความท้าทาย 
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	 While	 recovering	from	the	persistent	aftermath	of	the	2008	global	
financial	crisis,	in	2010,	Thailand	experienced	various	incidents	of	civil	unrest	
that	adversely	affected	the	business	and	tourism	sectors.	TEAM	GROUP	
suffered	the	consequences	as	some	of	our	consultancy	services	for	certain	
government	agencies	were	put	on	hold	or	brought	forward.	Consequently	
our	output	fell	short	of	the	2010	target.	However,	as	we	have	maintained	
trust	and	confidence	among	overseas	project	owners	in,	for	example,	Lao	
PDR,	Cambodia,	the	Republic	of	the	Union	of	Myanmar,	Vietnam	and	Bhutan,	
we	weathered	and	navigated	our	way	through	competitive	storms	in	2010	
safely.		
	 TEAM	GROUP	is	always	determined	to	overcome	challenges	in	scaling	
new	corporate	heights.	In	recent	years,	the	company’s	growth	plans	have	
focused	on	international	expansion.	Due	to	the	global	downturn,	growth	in	
emerging	economies	has	been	less	spectacular	than	before	but	in	a	number	
of	countries,	it	has	remained	relatively	robust.	
	 For	example,	 in	fiscal	year	2010,	Lao	PDR	operations	accounted	for	
over	90%	of	all	of	the	TEAM	GROUP’s	contracts	awarded	overseas.	Lao	PDR	
was	the	first	market	that	we	penetrated	when	we	initiated	a	maiden	foray	
out	of	the	Kingdom	of	Thailand.	Our	core	business	is	firmly	embedded	in	
key	markets	where	we	continue	to	see	increasing	potential	and	opportuni-
ties.	We	have	continued	to	make	inroads	in	Lao	PDR	by	winning	significant	
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contracts,	mainly	with	 government-linked	 and	
mega-companies.	
	 As	our	reputation	in	the	overseas	consultancy	
industry	has	grown,	we	have	also	focused	on	the	
South	Asia	region	as	well.	We	have	expanded	our	
portfolio	 in	 this	 flourishing	market	 in	 countries	
such	as	the	Kingdom	of	Bhutan,	India	and	Ban-
gladesh.	
	 Gearing	up	for	the	future,	we	have	the	key	
success	factors	necessary	for	continuous	expan-
sion.	TEAM	GROUP	will	maintain	close	contact	
with	government	bodies	for	betterment	of	the	
consulting	business	environment.	Growth	strate-
gies,	among	others,	include	taking	advantage	of	
strong	local	knowledge,	recruiting	qualified	full-
time	local	representatives	as	well	as	optimizing	
our	 commitment	 to	continue	 looking	 for	other	
investment	opportunities,	acquisitions,	strategic	
alliances	and	joint	ventures	with	local	firms.	These	

approaches	will	help	to	expand	our	geographical	
footprint.
	 I	would	also	like	to	express	my	sincere	ap-
preciation	to	all	our	clients	and	business	partners	
without	whom	 our	 success	would	 not	 have	
been	possible.	Additionally,	I	would	like	to	thank	
management	and	staff	for	their	relentless	hard	
work	that	has	helped	TEAM	GROUP	to	realize	its	
growth	plan	and	build	a	strong	business.
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัททีม

 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของ
โลกตั ้งแต่ปี	 2551	 สืบเนื ่องมาจนถึงปัจจุบัน	
ประกอบกับในปีที่ผ่านมา	 ปัญหาการเมืองภายใน
ประเทศมีความรุนแรงมาโดยตลอด	 ส่งผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจต่างๆ	 กลุม่บริษัททีมเองก็ได้รับ	 
ผลกระทบเหล่านี้เช่นกัน	งานด้านบริการที่ปรึกษา
ในโครงการภายในประเทศของภาครัฐส่วนหนึ่ง	 
ถูกระงับหรือล่าช้าออกไป	 ทำให้ได้ผลผลิตงาน
น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	 อย่างไรก็ดี	 ในปีที่ผ่าน
มา	 กลุม่บริษัททีมยังคงได้รับความไว้วางใจ	 
จากเจ้าของงานในต่างประเทศเป็นอย่างด	ี เช่น	
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
กัมพูชา	พม่า	 เวียดนาม	และภูฏาน	จนทำให้เรา
สามารถผ่านพ้นปี	2553	มาได้อย่างปลอดภัย	
	 กลุม่บริษัททีมของเรามุ ่งมั ่นที ่จะเอาชนะ
ความท้าทายในการบรรลุจุดมุ ่งหมายที ่ส ูงขึ ้น	 
อยู ่เสมอ	 ด้วยการมุ ่ง เน้นการขยายธ ุรกิจใน	 
ต่างประเทศมากยิ ่งขึ ้น	 แม้หลายประเทศใน

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย 
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททีม 

ภูมิภาคต่างๆ	 จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ	
แต่อีกหลายประเทศยังคงมีการเติบโตอย่าง	 
ต่อเนื่อง	 และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	
	 เห็นได้จาก	 ในปีงบประมาณ	 2553	 สัดส่วน
โครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวคิดเป็นกว่า ร้อยละ	 90	 ของ
โครงการในต่างประเทศทั ้งหมด	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรกทีเ่รา
ได้ขยายงานออกไป	 ซึ่งในปัจจุบันกลุม่บริษัททีม
ได้วางรากฐานงานบริการที่ปรึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อย่าง
มั ่นคง	 พร้อมกับการสร้างศักยภาพและโอกาส
อย่างต่อเนื ่อง	 โดยในปีที ่ผ่านมากลุม่บริษัททีม	 
ได้รับความไว้วางใจให้ มีส ่วนร่วมรับผิดชอบ	 
ในโครงการใหญ่ๆ	 หลายโครงการซึ่งดำเนินการ
โดยภาครัฐและภาคเอกชน		

	 ในโอกาสนี	้ ผมขอขอบคุณล ูกค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จ
ให้แก่กลุม่บริษัททีมของเรา	 รวมทั้งขอขอบคุณ	 
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ	และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย 
และสร้างธุรกิจที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นโดยลำดับ	 

	 เมื่อชื่อเสียงและประสบการณ์ในธุรกิจบริการ
ที่ปรึกษาของเราในระดับนานาประเทศได้เพิ่มพูน
ขึ้นเป็นลำดับ	 เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียใต้	 ซึ่งสามารถขยายตัวและเติบโต
ได้อีกมาก	 โดยในระยะแรกได้เริ่มขยายการสร้าง
มิตรภาพกับพันธมิตรในประเทศเขตนี	้ ไม่ว่าจะ
เป็นภูฏาน	อินเดีย	และบังคลาเทศ		
	 ก้าวต่อไปในอนาคต	 กลุม่บริษัททีมได้เตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง	 โดยการสานความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศต่างๆ	ให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น	 รวมทัง้การสร้างเสริมเพิ่มเติมความรู้เกีย่วกับ
ประเทศที่เราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจ	 การสรรหา
บุคลากรท้องถิ ่นที ่มีคุณภาพเปี ่ยมด้วยความรู ้
ความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท	 และการ
แสวงหาโอกาสในการร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่น
ในรูปแบบต่างๆ	 ตามความเหมาะสม	 เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้แก่กลุ่มบริษัททีมของเรา	
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เกี่ยวกับกลุ่มทีม

about TEAm 
GROUP

	 Over	 three	 decades	 TEAM	GROUP	 has	
been	 a	 peerless	 business	 success	 in	 Thai-
land	with	diversified	activities	 in	the	fields	of		
engineering	 and	 environmental	 consultancy,	
training,	 architecture,	 public	 relations	 and		
communications.	
	 With	over	1,000	professionals	across	15		
companies	 under	 four	 business	 units,	 TEAM	
GROUP	exhibits	considerable	depth	of	exper-
tise	across	many	disciplines.

	 กว่าสามทศวรรษที ่ผ่านมา	 ทีมเป็นกลุม่
บริษัทชั ้นนำที ่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที ่
หลากหลายทั้งบริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
และสิง่แวดล้อม	 การฝึกอบรม	 สถาปัตยกรรม	
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	
	 ด้วยการผสานความแข็งแกร่งทางด้านวิชา
การและประสบการณ์ของบุคลากรมืออาชีพกว่า	
1,000	คน	ใน	15	บริษัทในเครือ	ภายใต้หน่วย
ทางธ ุรกิจ	 4	 สาขาหลัก	 ซึ ่งแสดงถึงความ
เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา	
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TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. 
(TEAM)  
Integrated	engineering,	environment,	and	management	
consultancy	services	in	Thailand	and	Asia.		

บรษิทั ทีม คอนซัลต้ิง เอนจเินียร่ิง แอนด แมเนจเมนท จาํกดั 
ผู้นํางานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย		
  
 
 
Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE)  
Geotechnical,	foundation	and	underground	structure	
engineering	consultancy	services.		

บรษิทั วศิวกรรมธรณีและฐานราก จาํกดั  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค	ฐานราก	และโครงสร้าง	
ใต้ดิน		
  
 
 
SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)  
Planning	and	design	of	building	architecture,	interior	design,	
landscape	architecture	and	design	for	urban	development.		

บรษิทั เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จาํกดั  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม	
การตกแต่งภายใน	ภูมิสถาปัตยกรรม	และการพัฒนาเมือง	
  
  
 
 
TEAM Logistics and Transport Co., Ltd. (TLT)  
Transportation	planning,	traffic	management	and	traffic	
impact	management,	logistics	and	supply	chain	
management.		

บรษิทั ทีม โลจสิตกิส แอนด ทรานสปอรต จาํกัด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง	จราจร	และระบบ	 
โลจิสติกส์		
 

TEAM LAO Co., Ltd.  
A	full	range	of	consulting	services	for	the	public	and	
private	sectors	as	well	as	international	agencies	in	Lao	
PDR	and	the	Greater	Mekong	Sub-region.			

TEAM LAO Co., Ltd.   
ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และองค์กร
นานาชาติ	ในประเทศลาวและประเทศในอนุภูมิภาค	 
ลุ่มแม่น้ำโขง	
 
 
 
TEAM Consulting and Management (Cambodia) 
Co., Ltd.  
Based	in	Phnom	Penh,	capable	local	professionals	provide	
regional	consulting	services.		

TEAM Consulting and Management (Cambodia) 
Co., Ltd.   
มุ่งเน้นการบริการที่ปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพในท้องถิ่น		
  
 
 
  
iCube Corporation Co., Ltd.  
iCube	produces,	procures,	sells,	installs	and	offers	
maintenance	of	electronic	equipment,	communication	
and	telecommunication	control	devices,	software,	
hardware,	and	computer	program	products.	

บรษิทั ไอคิวบ คอรปอเรชั่น จำกดั  
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต	จัดหา	จำหน่าย	ติดตั้ง	
และบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์	อุปกรณ์ระบบ
ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม	ซอฟท์แวร์	
ฮาร์ดแวร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทุกชนิด	
 
 
 
TGC Assets Co., Ltd. 
The	newest	subsidiary	in	the	TEAM	GROUP	focusing	on	
property	and	real	estate	development	and	investment.	

บรษิทั ทจีซีี แอสเสทส จำกดั 
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

INFRAsTRUCTURE & ENVIRONmENT  
กลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
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ENERGY    

กลุ่มพลังงาน  
 
 
 
 
ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy,	oil	and	gas,	power	plant,	
petrochemical-related	projects,	berthing,	
building,	pipeline	systems	and	utilities.	

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จาํกัด  
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน	ไฟฟ้า	น้ำมัน		 
กาซ	ปโตรเคมีและอุตสาหกรรม	ที่เกี่ยวเนื่อง	
รวมทั้งท่าเรือ	และสาธารณูปโภคอื่นๆ	
 
 
  
TEAM Energy Management Co., Ltd. (TEM)  
Integrated	consulting	services	in	energy	
conservation,	energy	auditing	and	energy	
efficiency.	

บริษัท ทมี เอน็เนอรยี่ แมเนจเมนท จาํกดั  
บริษัทที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใน
อาคารและโรงงานแบบครบวงจร	
 
 
  
Energy & Environmental Management 
Co., Ltd. (EEM)  
Provides	integrated	services	for	renewable	
energy	and	environmental	management	
projects	including	EPC	contracting,	turnkey	
services	and	operation	and	maintenance.		

บริษัท จัดการพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม จาํกดั  
ให้บริการครบวงจรทางด้านการพัฒนา
โครงการพลังงานทางเลือกและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์	
และก่อสร้าง	การให้บริการในลักษณะ	
Turnkey	การปฏิบัติการและการบำรุงรักษา		

mANAGEmENT  
& TRAINING 
กลุ่มการจัดการ  
และฝกอบรม  
 
 
 
 
 
Management Solutions International 
Ltd. (MSI)  
Integrated	consultancy	services	in	
corporate	strategic	management,	finance	
and	investment,	accounting,	marketing,	
project	management	and	project	
development.	

บริษัท แมเนจเมนท โซลชูั่นส อนิเตอร
เนช่ันแนล จาํกดั  
บริการที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์	การเงินและการ
ลงทุน	บัญชี	การตลาด	การบริหารจัดการ
โครงการ	ตลอดจนการพัฒนาโครงการ	
 
  
  
Modern Management and Technology 
Co., Ltd. (MMT)  
Human	resource	development,	optimizing	
academic	and	administrative	competence.		

สถาบันเพื่อการบรหิารและจดัการด้วย
เทคโนโลยยีคุใหม่  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้
ทั้งทางด้านวิชาการ	และการบริหารจัดการ	

กลุม่การส่ือสารประชาสัมพันธ 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)  
Integrated	services	in	communications	and	
public	participation	in	strategic	planning;	
action	planning	and	implementation	ranging	
from	publication	and	multimedia	production	to	
event	management	and	community	relations.	

บรษิทั ดาวฤกษ คอมมนูเิคชั่นส จํากัด  
บริการครบวงจรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ตั้งแต่การ
วางแผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการและการดําเนิน
การ	ครอบคลุมการผลิตหนังสือ	สื่อผสม	 
เพื่อการประชาสัมพันธ์	การจัดอีเวนท์	และ
กิจกรรมด้านมวลชน		
 
 
  
TCG Printing Co., Ltd. (PRT)  
One-stop	service	in	digital	printing	as	well	as	
design	and	related	services.	

บรษิทั ทซีีจ ีพริ้นติ้ง จาํกดั  
ให้บริการด้านงานพิมพ์	การออกแบบศิลปและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง		

อมรวมถึงการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์

		

COmmUNICATIONs 
& PUBLIC 
PARTICIPATION 



Dr. Prasert Patramai
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

Chairman of the Board
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัททีม

mr. Amnat Prommasutra  
นายอำนาจ พรหมสูตร

Director 
กรรมการ

mr. Peerawat Premchun
นายพีรวัธน เปรมชื่น

Director 
กรรมการ

mr. Wera sutesopon
นายวีระ สุธีโสภณ

Director
กรรมการ 

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก

Director
กรรมการ

mr. suksavasdi srisuphonvanij
นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย

Director
กรรมการ  

BOArd OF DIRECTORs
คณะกรรมการบริษัท
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Mr. Amnat Prommasutra
Senior Executive Director 

นายอำนาจ พรหมสูตร 
กรรมการบริหารอาวุโส

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Senior Executive Director 

ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก
กรรมการบริหารอาวุโส

Mr. Peerawat Premchun
Senior Executive Director 

นายพีรวัธน เปรมช่ืน
กรรมการบริหารอาวุโส

Dr. Sirinimit Boonyuen 
Executive Director

ดร. สิรินิมิตร บุญยืน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา

 ในประเทศ
 - วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

Mr. Thongchai 
Montapaneewat
Executive Director

นายธงชัย มันตภาณีวัฒน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา 

 ในประเทศ
 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 กรรมการผู้จัดการ EEM

Mr. Chawalit Chantararat
Executive Director

นายชวลิต จันทรรัตน
  กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา 

 ในประเทศ 
    - แหล่งน้ำ  
 - พลังงาน

Mr. Kittipol Bunnim
Executive Director

นายกิตติพล บุลนิม
  กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา 

 ในประเทศ
 - ขนส่งและโลจิสติกส
 - วิศวกรรมธรณีเทคนิค

Mr. Chawan Theungsang
Executive Director

นายชวาล ถึงแสง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา

 ต่างประเทศ

Dr. Samran Chooduangngern
Deputy Managing Director
(TEAM Cambodia)

ดร. สำราญ ชูดวงเงิน
  รองกรรมการผู้จัดการ TEAM Cambodia
 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร    

 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 และจัดทำเอกสาร

Mr. Prasong 
Wangrattanapranee
Executive Director

นายประสงค หวังรัตนปราณี
  กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจท่ีปรึกษา

    ในประเทศ
 - บริหารจัดการองคกรและโครงการ
 - พัฒนาเมือง อาคารและสาธารณูปโภค
 - ควบคุมงานก่อสร้าง
  กรรมการผู้จัดการ MSI และ MMT

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Board

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษััททีม

Mr. Issarin Patramai
Executive Director

นายอิศรินทร ภัทรมัย
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ TGC Assets
 รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ

 ที่ปรึกษาในประเทศ
 - บริหารจัดการองคกรและโครงการ
 ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตรองคกรและ

 พัฒนาธุรกิจใหม่

Dr. Pradit Nopmongcol
Executive Director

ดร. ประดิษฐ นพมงคล  
กรรมการบริหาร

mANAGEmENT TEAM 
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Mr. Srid Aphaiphuminart
Chairman of the Board (ATT)

นายสฤษฎ์ิ อภัยภูมินารถ
ประธานกรรมการบริหาร ATT

Mr. Arnon Kulruedeerittha
Executive Director (ATT)

นายอานนท กุลฤดีฤทธา
กรรมการบริหาร ATT

Mr. Wirat Ongprasert
Executive Director (ATT)

นายวิรัช องคประเสริฐ
กรรมการบริหาร ATT

Mr. Wijit Silavisesrith
Managing Director (SQ)

นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธ์ิ
กรรมการผู้จัดการ SQ

Mr. Kaiwut Simtarakaew
Deputy Managing Director (TLT)

นายไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการ TLT

Mr. Wichian Wachirachowpong
Director (SQ)

นายวิเชียร วชิรเชาวพงศ
กรรมการ SQ

Mr. Preecha Vongvitavat
Executive Director (DR)

นายปรีชา วงศวิทวัส
กรรมการบริหาร DR

Ms. Lertluksna Yodavudh
Managing Director (DR)

นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ
กรรมการผู้จัดการ DR

Dr. Aphichat Sramoon
 Managing Director (GFE)

ดร. อภิชาติ สระมูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศ
 - วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 กรรมการผู้จัดการ GFE

Ms. Sopapan Chintaganont
Executive Director (SQ)

นางสาวโสภาพันธ จินตกานนท
กรรมการบริหาร SQ

Dr. Surasak Taweesilp
 Managing Director (TLT)

ดร. สุรศักด์ิ ทวีศิลป์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศ
 - ขนส่งและโลจิสติกส
 กรรมการผู้จัดการ TLT

Dr. Werapol Thonguthai
Managing Director (ATT)

ดร. วีระพล ทองอุไทย
กรรมการผู้จัดการ ATT

Mr. Teeravit Jomsueb
Deputy Managing Director (SQ)

นายธีรวิทย จอมสืบ
รองกรรมการผู้จัดการ SQ

Mr. Rachapon Silavisesrith
Director (SQ)

นายรัชพล ศิลาวิเศษฤทธ์ิ
กรรมการ SQ

Mr. Siwarote Thepkhun
Executive Director (SQ)

นายสิวโรจน เทพขุน
กรรมการบริหาร SQ
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Mr. Choosak Losagulpong
Assistant Managing Director  
- Construction Supervision Consulting

นายชูศักด์ิ โล่สกุลพงษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

Ms. Pramwanee Predapun
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

Ms. Budsaba Isrankura Na Ayudhaya
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

Mr. Grisada Anoosittagool
Assistant Managing Director 
(TEAM LAO)

นายกฤษฎา อนุสิฏฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TEAM LAO

Mr. Somkiat Manirudj
Assistant Managing Director 
- Water Resources

นายสมเกียรติ มณิรุจิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจแหล่งน้ำ

Mr. Cherd-matee Pinittanon
Assistant Managing Director 
(TEAM LAO)

นายเฉิดเมธี พินิตตานนท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TEAM LAO

Mr. Charnchai Gowgirdwiboon
Assistant Managing Director 
- Transportation and Logistics

นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส

Ms. Yaowapa Chuwong
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางสาวเยาวภา ชูวงษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม

Mr. Sathit Malaitham
Assistant Managing Director 
- Transportation and Logistics

นายสาธิต มาลัยธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส

Ms. Vimol Ongsakul
Division Head 
- Accounting and Finance

นางสาววิมล อ๋องสกุล
ผู้อำนวยการ
- สายงานบัญชีและการเงิน

Mr. Srijaroung Bandhaya
Department Head 
- Human Resources

นายศรีจรุง พันธัย
ผู้อำนวยการ
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Ms. Roongtip Koungyuttamongkol
Department Head 
- Business Promotion and 
 Communications

นางสาวรุ่งทิพย ควงยุตมงคล
ผู้อำนวยการ
- ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองคกร

Mr. Phisol Chansri
Assistant Managing Director 

- Water Resources

นายพิสณห จันทรศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจแหล่งน้ำ

Mr. Wattana Limdaengsa-nguan
Assistant Managing Director 
- Construction Supervision Consulting

นายวัฒนะ ล้ิมแดงสงวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- หน่วยธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

Ms. Sawanmon Awaiwanont
Assistant Executive Director (DR)

นางสาวสวรรณมณฑ 
อวัยวานนท
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร DR

Ms. Tisana Dumrisomkul
Department Head 
- Private Business Development

นางสาวธิษณา ดำริหสมกุล
ผู้อำนวยการ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน



THE YEAR IN REVIEW

To be a REGIONAL LEADER  
in the integrated consulting and 

related businesses
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	 We	executed	our	multi-year	plan	in	2010	
to	 become	 a	 regional	 integrated	 consulting	
service	leader,	move	with	existing	customers	
and	build	new	partnerships,	domestically	and	
internationally.
	 In	 this	 context,	 TEAM	 GROUP	 targets	
for	 2010	 included	 the	 strengthening	 of	 its	
presence	in	the	international	market.	In	doing	
so,	TEAM	GROUP	brings	 its	multi-disciplined	
expertise	 to	 a	wide	 range	of	 projects	 and	 is	
involved	 in	 challenging	 projects	 within	 Lao	
PDR,	 Cambodia,	 Myanmar,	 Vietnam,	 Bhutan	
and	other	countries.	As	a	result,	TEAM	GROUP	
has	 adjusted	 its	 vision: to be a REGIONAL 
LEADER in the integrated consulting and 
related businesses.

	 ปี	 2553	 เป็นการดำเนินการตามแผน
พัฒนาต่อเนื่อง	5	ปีในการที่จะทำให้กลุ่มบริษัท
ทีมก้าวขึ ้น เป็นกล ุม่บริษัทชั ้นนำในบริการ	 
ที่ปรึกษาแบบบูรณาการในภูมิภาคนี	้ พร้อมการ
ก้าวเดินเคียงคู่ไปกับลูกค้าในปัจจุบัน	 และการ
แสวงหาพันธมิตรทางธ ุร กิจรายใหม่ทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	
	 ด้วยเหตุนี	้ เป้าหมายหลักของกลุม่บริษัท
ทีมในป	ี 2553	 จึ งรวมถึงการสร้างความ
แข็งแกร่งและการยอมรับจากลูกค้าในระดับ
นานาชาติ	 กลุม่บริษัททีมได้นำความรู	้ ความ
สามารถ	 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลัก
ของเราไปสนับสนุนโครงการมากมายไม่ว่าจะ
เป็นโครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว	 กัมพูชา	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า	 เวียดนาม	 ภูฏาน	 เป็นต้น	 เราจึงได้ปรับ
เปลีย่นวิส ัยทัศน์ขององค์กรเป็น	 “To be a 
REGIONAL LEADER in the integrated 
consulting and related businesses” 

MB
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	 TEAM	 GROUP	 is	 comprised	 of	 experts	
and	 specialists	 with	 exceptional	 knowledge	
of	 integrated	 multidisciplinary	 model	 and	
considerable	international	project	experience.	
Besides	 a	 track	 record	 of	 successfully	
completed	 projects	 which	 can	 serve	 as	 a	
reference	 for	 future	ones,	 by	 now,	we	have	
established	 substantial	 operating	 experience	
and	a	strong	direct	labour	base	of	skilled	and	
semiskilled	local	and	foreign	expertise	in	many	
countries.
	 We	 will	 strive	 to	 strategically	 enhance	
internal	 efficiencies	 and	 develop	 our	 human	
resources	 and	 to	 fully	 utilize	 advanced	
information	 technology	 systems	 to	 build	
a	 long-term	 competitiveness	 based	 on	
QUALITY, EXPERIENCE	 and	 COST.	 With	
our	 ongoing	 expansion	 strategy,	 we	 believe	
that	we	will	be	well-positioned	to	seize	new	
opportunities	when	the	global	markets	finally	
stage	a	recovery.

	 กลุม่บริษัททีม	 มีวิศวกรและผู้เชี ่ยวชาญ
เ ฉ พ า ะ ท า ง ที เ่ ปี ่ย ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม รู ้แ ล ะ
ประสบการณ์ในโครงการระดับนานาชาต	ิ
โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
และเปรียบเสมือนสิง่รับรองความสำเร็จของ
โครงการในอนาคต	 นอกจากนี้เรายังได้สัง่สม
ประสบการณ์ในการดำเนินงานในต่างประเทศ	
และสรรหาบุคลากรในท้องถิ ่นและชาวต่าง
ประเทศเพื่อประจำในสำนักงานของเราในหลาย
ประเทศ	
	 เราจะมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้เต็ม
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเต็มที ่เพื ่อสร้างเสริมความ
สามารถในการแข่งขันที ่อยู ่บนพื ้นฐานของ	
คุณภาพ ประสบการณ์ และราคา	 ด้วย
ยุทธศาสตร์ทีมุ่ ่งเน้นการขยายการดำเนินงาน
ออกสูต่่างประเทศดังที ่กล่าวไปแล้ว	 สิ่งนี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความพร้อมที่จะแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ	 ได้ดียิ่งขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจ
โลกฟื้นตัวอย่างเต็มที่	
 

Management	 43

Key	Staff	 603

Technical	Supporting	Staff	 177

Admin	Supporting	Staff	 314

Total 1,137

Workforce     จำนวนบุคลากร
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 Department of Mineral Resources

 Neighboring Countries Economic 
 Development Cooperation Agency
 (Public Organization)

 Department of Industrial Promotion

 Electricity Generating Authority of Thailand

      The Government Lottery Office 

 Office of Transport and Traffic Policy and Planning  

 Industrial Estate Authority of Thailand 

 Metropolitan Waterworks Authority

       Thailand Institute of Scientific and 

 Technological Research

 National Institute of Metrology (Thailand)

 King Mongkut’s University of Technology

  Thonburi

 Wastewater Management Authority

 The Liquor Distillery Organization

 Provincial Waterworks Authority 

 Thailand Tobacco Monopoly 

  National Telecommunications Commission 

 Bangkok Metropolitan Administration

 State Railway of Thailand 

 Pollution Control Department

 Tourism Authority of Thailand

 

 Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

 Office of Small and Medium Enterprises Promotion

 Airports of Thailand PCL

 MCOT Public Company Limited

 Ministry of Public Works and Transport, 

 Kingdom of Cambodia

Our CREDENTIALs
ก้าวไกลไปด้วยกัน
	 Our	growth	is	the	result	of	expanding	our	client	base,	one	client	at	a	time,	and	never	varying	from	our	dedication	to	
proactive	service.	A	few	of	our	domestic	and	international	clients	are	listed	here.

	 การเติบโตของเราเกิดจากความไว้วางใจของลูกค้าและความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการมอบบริการที่ดี	 ส่วน
หนึ่งของรายชื่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศของเรามีดังนี้	

 Asian Development Bank

           Japan Bank for International Cooperation 

 Mekong River Commission

 Italian-Thai Development PCL

 Central Pattana PCL 

  

 CH.Karnchang PCL

 King Power International Co., Ltd.

    

 National Power Supply Co., Ltd.

 EGCO Group

  Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

 Bangchak Biofuel Co., Ltd.

  Thai Oil PCL

 Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

  Advance Agro PCL

 SEAFCO PCL

  Thai Polo Club Pattaya

 PTT Exploration and Production PCL

  Mitr Phol Group

 Bangkok Mass Transit System PCL

 Bangkok Metro PCL

 NCC Management & Development Co., Ltd.

  Land and Houses PCL

 Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

  TCC Capital Land Limited

 Esso (Thailand) PCL

  Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

 CLP Group

 Tokyo Electric Power Company

 Halcrow Group

 EDF Group

 MWH Global, Inc.

 District Cooling System & Power Plants Co., Ltd.

 Gulf Electric Public Co., Ltd.

 Amata Corp. PCL

 GULF JP Company Limited

 Torishima (Hong Kong) Limited

 Burns and Roe Asia, Ltd.

  Druk Green Power Corporation Limited (DGPC)

  Pruksa Real Estate PCL

  PTT Public Company Limited

  Thai Airways International PCL

  

Private Enterprises & International
Organizations

Government & State Enterprises 

  

 Ministry of Commerce

 

 Ministry of Finance

 Ministry of Information and Communication
 Technology

 Ministry of Labour

 Ministry of Energy

 Ministry of Industry

 Ministry of Interior

 The Secretariat of the 
 House of Representatives

 Department of Rural Roads

 Department of Science Service

 The Excise Department

 The Treasury Department

 Department of Public Works and Town 
 & Country Planning





INFRASTRUCTURE &    
ENVIRONMENT  
กลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐาน   
และสิ่งแวดล้อม 
	 This	 field	 covers	 engineering	 and	
consultancy	services	related	to	Transportation	
and	 Logistics,	 Building	 and	 Infrastructure,	
Water	Resources,	 Environmental	 Engineering	
and	Environmental	Management.	

	 สาธารณูปโภคพื ้นฐานและส ิง่แวดล ้อม 
สนองตอบความต้องการในบริการด้านการ
คมนาคมและโลจิสติกส ์  ด้ านอาคารและ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ  
 



 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จึงมีน้ำเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตจำนวนมาก จากการบริหาร
จัดการน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานใน
ปัจจุบัน โรงงานได้นำน้ำส่วนหนึ่งส่งไปหล่อเลีย้ง  
นาข้าวขนาด 44 ไร่ และระบบพืชชุ่มน้ำเทียมเดิม
ขนาด 10 ไร่ 
 บริษัท จึงมีแนวคิดที่จะลดขนาดแปลงนาข้าว 
และนำพื ้นที ่ส ่วนหนึ ่งเปลีย่นแปลงให้เป็นระบบ  
ที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จึงได้เสนอ
แนวคิดเปลีย่นจากนาข้าวเป็นระบบพืชชุ่มน้ำเทียม 
(Constructed Wetland) ที ่มีการจัดภูมิทัศน์
สวยงาม โดยรับน้ำเสียทีผ่่านการบำบัดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียในโรงงานปริมาณเฉลี่ย 3,400 ลบ.ม./
วัน มาบำบัดต่อด้วยระบบพืชชุ ่มน้ำเทียมใหม่  
ร่วมกับระบบพืชชุ ่มน้ำเทียมเดิม เพื ่อให้สามารถ  
ลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพก่อนนำน้ำที่ผ่านการบำบัดส่งไปใช้ 
ที่สนามกอล์ฟขนาด 500 ไร่  
  นอกจากประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย
แล้ว พืชชุ่มน้ำเทียมยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น กกกลม นำไปใช้ในการทำเครื่องจักสาน ทำ
เยื ่อกระดาษ ธูปฤาษี นำไปทำดอกไม้ประดิษฐ์   
เชื้อเพลิงเขียว ประดับเพื่อความสวยงาม เป็นต้น  

	 Khon	Kaen	Brewery	Co.,	Ltd.	discharges	over	5,000	m3	of	water	every	
day	during	production	of	various	types	of	beer	for	sale	in	the	region.	About	
1,600	m3	are	treated	and	reused	inside	the	plant.	The	rest	is	treated	for	
several	days	in	various	ponds	to	allow	the	sediment	to	settle	before	it	is	
released	into	the	10	rai	(1.6	hectares)	of	constructed	wetland	and	44-rai	
(7.04	hectares)	of	rice	fields.	
	 However,	 the	 remaining	 water	 exceeds	 the	 needs	 of	 any	 crop,	
even	 rice.	 TEAM	 Consulting	 Engineering	 and	 Management	 Co.,	 Ltd.	
recommended	and	designed	a	 “constructed	wetland”	where	water	goes	
through	a	10-step	process	in	the	dual-purpose	agricultural	wetland.	The	
process	 improves	 the	 quality	 of	 the	 water	 by	 decreasing	 nitrogen	 and	
phosphorus	levels	and	increasing	the	oxygen	level.	This	achieves	the	goal	
of	 zero-discharge	 initiation.	The	 treated	water	 subsequently	 serves	 the	
500-rai	 (80	 hectares),	 five-star/18-hole/par	 72	 golf	 course	 in	 Singha	
Park,	which	is	dotted	with	nine	lakes	and	was	recently	opened	just	behind	
the	brewery.	
	 To	mitigate	 eutrophication,	 the	 project	 has	 used	Cyperus or	water	
sedge,	 which	 also	 has	 water-oxygenation	 properties.	 Every	 45	 days,	
the	ponds	yield	enough	material	for	the	weaving	of	mats	–	a	Khon	Kaen	
signature	product	that	can	later	be	crafted	into	mattresses	or	paper	pulp;	
Typha angustifolia can	 be	 used	 to	make	 craft	 dried	 flowers	 and	 green	
fuel.

SINGHA PARK Hydroplant project
ระบบพืชชุ่มน้ำเทียมโครงการ Singha Park

Client:	Khon	Kaen	Brewery	Co.,	Ltd.
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
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a new condominium cum 
SHopping mall at PRATUNAM
โครงการศูนย์การค้าและคอนโดมิเนียมย่านประตูน้ำ  

Client:	Chaivoradis	Group	Co.,	Ltd.	
Administered	by:	SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: บริษัท ชัยวรดิศ กรุ๊ป จำกัด 
ดำเนินการโดย: บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด 
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	 SQ	 Architects	 and	 Planners	 Co.,	 Ltd.	
completed	 strategic	 planning,	 conceptual	 and	
detailed	 design	 for	 3.6	 rai	 (0.57	 hectares)	 of	
mixed	use	development	located	in	the	Pratunam	
area.	 The	 26-storey	 condominium	 project,	
strategically	 located	 on	 top	 of	 a	 fashion	 and	
beauty	product	shopping	mall	with	a	capacious	
five-storey	basement,	 is	 not	 far	 from	 the	BTS	
Ratchatewi	Station,	with	most	amenities	merely	
steps	away.	Completion	is	expected	in	the	near	
future.

 บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ 
จำกัด ได้ดำเนินการวางแผน ออกแบบแนวคิดและ
ออกแบบรายละเอียดโครงการอาคารชุดพักอาศัย 
พร้อมศูนย์การค้าส่งสินค้าด้านแฟชั่นและความงาม 
บนพื้นที่โครงการ 3.6 ไร่ ซึ่งจะตั้งอยู่ในย่านประตู
น้ำ ในส่วนของอาคารชุดพักอาศัยจะมีจำนวนชั้น 
26 ชั้น ด้านล่างก่อสร้างเป็นศูนย์การค้าส่งสินค้า
ด้านแฟชั่นและความงาม ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น โครงการนี ้
อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ย่านการค้า 
และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย 



XAYABURI Hydroelectric 
power project
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว

Client:	CH.	Karnchang	Public	Company	Limited
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	/		
	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.	/	ATT	Consultants	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)   
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด /  
 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด / บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด 
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 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นหนึ่งใน 9 
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่มีศักยภาพสูงบนลำน้ำโขง
สายหลัก ของลุม่น้ำโขงตอนล่าง คาดว่าเมื่อแล้ว
เสร็จในปี 2558 จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,285 
เมกะวัตต์ หรือประมาณ 2 เท่าของโครงการ  
โรงไฟฟ้าพล ังน้ำน้ำงึม 2 โดยพลังงานไฟฟ้า  
ส ่วนใหญ่จะจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผล ิต  
แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย และส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว  
 กลุม่บริษัททีมเป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ และประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สังคม ให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีใน  
ปี 2552 รวมถึงได้รับผิดชอบในการออกแบบงาน
โยธา การประเมินราคา กำหนดแผนการดำเนิน
งาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการประมูลและ
สัญญา ในปี 2553 ที่ผ่านมา งานบริการล่าสุดใน
โครงการนี ้ได้แก่ การออกแบบรายละเอียดและ
กำหนดรายการก่อสร้างของโครงการ ในการ
ออกแบบจะรวมถึงงานด้านธรณีเทคนิคและฐานราก 
โครงสร้าง สถาปัตยกรรมขององค์ประกอบต่างๆ 
ของโครงการ เช่น Cofferdams, Powerhouse, 
Spillway, Navigation Locks, Fish Passing 
Facilities, Instrumentation เป็นต้น อีกทั้งยังต้อง
ประสานงานในเรื่องการออกแบบกับผู้รับเหมาช่วง
และผู้รับเหมาอื่นๆ และการให้การสนับสนุนทาง
ด้านเทคนิคและจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง    

	 Located	in	a	mountainous	valley	in	Northern	
Lao	 PDR,	 the	 Xayaburi	 Dam	 is	 the	 most	
advanced	of	various	large	dams	planned	for	the	
main	course	of	the	Lower	Mekong	River.	After	
it	 becomes	operational	 in	2015,	 the	project	 is	
expected	to	generate	1,285	megawatts,	around	
95%	of	which	will	 be	 exported	 to	 Thailand	 by	
the	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	
(EGAT),	securing	electricity	provision	in	Thailand	
and	fostering	Lao	PDR’s	economic	growth.	
	 TEAM	 GROUP	 carried	 out	 a	 feasibility	
study	 and	 environmental	 and	 social	 impact	
assessment,	 and	 in	 2009	 was	 assigned	 to	
conduct	 civil	 work	 design,	 estimate	 the	 cost,	
establish	an	operational	plan	and	prepare	tender	
documents.	In	2010,	some	of	our	latest	services	
covered	 detailed	 design	 with	 precise	 working	
drawings	 and	 specifications	 for	 construction.	
Design	 shall	 address	 geotechnical	 aspects	 and	
foundations;	 structural,	 architectural	 features	
and	finishing	of	project	components	such	as	the	
Cofferdams,	 Powerhouse,	 Spillway,	 Navigation	
Locks,	 Fish	 Passing	 Facilities,	 Instrumentation,	
etc.	 In	 addition,	 design	 coordination	 will	 be	
carried	 out	 with	 package	 subcontractors,	 or	
other	contractors	combined	with	the	provision	
of	 technical	 support	 and	 assistance	 in	 the	
production	of	reports.



THANALENG-VIENTIANE railway
รถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์

Client:	Neighboring	Countries	Economic	Development	Cooperation	Agency	(Public	Organization)
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	/
	 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.	

เจ้าของงาน: สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด /  
  บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด 
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	 The	 9-km	 Thanaleng-Vientiane	 railway	
project	 is	 part	 of	 the	 Nong	 Khai-Vientiane	
railway	construction	 scheme	which	has	 a	 total	
length	 of	 12.5	 km.	 The	 project	 is	 considered	
to	 be	 the	most	 significant	 economic	 corridor	
for	 sub-regional	 economic	 cooperation	 among	
countries	 in	 the	Greater	Mekong	 Sub-region	
Economic	Cooperation,	which	comprises	Thailand,	
Cambodia,	 Lao	 PDR,	Myanmar,	 Vietnam	 and	
Yunnan	 Province	 of	 the	 People’s	 Republic	 of	
China.

	 TEAM	GROUP	was	engaged	 in	 the	 review	
of	 the	 feasibility	 study	 conducted	 in	 2008.	
Other	activities	have	 included	 further	 research	
and	 survey	 related	 to	 the	 current	 topographic	
and	 environmental	 situation,	 detailed	 project	
design,	 environmental	 impact	 assessment,	 the	
resettlement	action	plan,	cost	estimation,	bidding	
document	preparation	 as	well	 as	 identification	
of	 terms	 of	 reference	 for	 selection	 of	 the	
construction	supervision	consultant.
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 โครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์นี ้ เป็นส่วนหนึ ่งของโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีรถไฟหนองคาย ประเทศไทย ไปยังกรุงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งมีระยะทางรวม 12.5 
กิโลเมตร โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญสำหรับกรอบความร่วมมือ  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอินโดจีน (Indo China and Greater Mekong 
Sub-region - GMS) หรือที่รู้จักกันในนามโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ำโขง 6 ประเทศ (หกเหลีย่มเศรษฐกิจ) ซึ่ง
ประกอบด้วยราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐเวียดนาม
และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

	 The	 project	 also	 includes	 detailed	 design	
of	 the	 (Railway)	Main	 Line,	 the	 Laos	 Railway	
Authority	 headquarters,	 the	 Signalling	 and	
Telecommunication	System,	container	yards	and	
the	Vientiane	Station	Building	–	all	carried	out	by	
SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.
	 This	 project	 has	 helped	 to	 foster	 relations	
between	people	in	both	countries	through	joint	
activities	 and	cultural	 exchange	while	boosting	
tourism	and	improving	import	and	export	values	
bilaterally.	 In	addition,	the	project	 is	considered	
to	be	part	of	the	Trans-Asian	Railway	for	Indo-
Chinese	and	ASEAN	countries.	

 ทั ง้นี ้  กล ุม่บริษัททีมได้มีส ่วนในการศึกษา  
ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมที่ศึกษาไว้เมื่อ
ปี 2551 ตลอดจนการศึกษาสำรวจเพิ ่มเติมให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาวะแวดล้อม
ในปัจจุบัน ศึกษาและออกแบบรายละเอียดเส้นทาง
โครงการ ศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและจัดทำ
แผนโยกย้ายประชากรที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา 
จัดทำร่างเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์
การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างทางรถไฟต่อไป รวมทั ้งงานออกแบบ  
รายละเอียดเส ้นทางรถไฟสายหล ัก อาคาร
สำนักงานใหญ่ของการรถไฟแห่งสปป. ลาว ระบบ
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ศูนย์กองเก็บและ
ขนถ่ายสินค้า และงานออกแบบรายละเอียดสถานี
เวียงจันทน์ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค 
แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด 
 

 เมื่อแล้วเสร็จ โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม 
การเกษตร และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษา
ระหว่างกันตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั ้งเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ  
รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใน
เวทีการค้าโลก และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ก่อสร้างเส ้นทางรถไฟเชื ่อมประเทศในเอเชีย  
(Trans-Asian Railway) ซึ ่งจะเชื ่อมต่อไปยัง  
เส้นทางรถไฟในทวีปยุโรปอีกด้วย 



NABONG – KHOKSA pumping  
irrigation project
โครงการสูบน้ำเพื่อการชลประทานบ้านนาบง-โคกสา

Client:	Department	of	Irrigation	(DoI),	Lao	PDR	
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	/	TEAM	Lao	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: กรมชลประทาน สปป. ลาว 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท ทีมลาว จำกัด 
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 โครงการสูบน้ำเพื่อการชลประทานบ้านนาบง-
โคกสา ตั้งอยู่ในอำเภอปากงึม (เมืองปาก-งึม) ห่าง
จากกรุ ง เวียงจันทน์ ไปทางใต้ประมาณ 50 
กิโลเมตร สถานีสูบน้ำและคลองชลประทานบาง
ส่วนก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2543 บนฝั่งขวาของแม่น้ำ
น้ำงึมใกล้กับบ้านนาบง-โคกสา โครงการสูบน้ำเพื่อ
การชลประทานบ้านนาบง-โคกสาส่งน้ำไปหล่อเลีย้ง
ไร่นาในหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านนาบง บ้านโพนคำ 
บ้านหัวนา โครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ มีพื้นที่
ชลประทานทั ้งหมด 4,500 เฮคแตร์ ปัจจุบัน
โครงการนี้ส่งน้ำไปในพื้นที่ชลประทานได้เพียง 1/3 
ของระยะที่ 1 หรือ 500 เฮคแตร์เท่านั้น 

	 The	 Nabong-Khoksa	 Pumping	 Irrigation	
Project	is	located	about	50	kilometers	south	of	
Vientiane	Capital	 in	 the	 administration	 area	of	
Pak-Ngum	District	 (Muang	Pak-Ngum)	which	
is	 adjacent	 to	 the	Vientiane	City.	 The	 existing	
pump	 station	 and	 some	 irrigation	 canals	 had	
been	constructed	 since	 the	year	2000	on	 the	
right	bank	of	Nam	Ngum	River	near	Ban	Nabong,	
about	45	kilometers	upstream	of	the	confluence	
to	Mekong	River,	 to	 irrigate	 the	paddy	field	of	
several	villages	i.e.	Ban	Nabong,	Ban	Phonkham	
and	Ban	Houana.	The	project	area	was	planned	
to	 be	 developed	 in	 three	 phases,	with	 a	 total	
irrigable	area	of	4,500	hectares.	At	present,	the	
Nabong-Khoksa	Pumping	 Irrigation	Project	 can	
serve	paddy	fields	of	only	one-third	of	Phase	1	
irrigable	area	or	about	500	hectares.

	 To	conduct	a	Feasibility	Study	and	Preliminary	
Engineering	 Design	 for	 Rehabil itation	 of	
Nabong-Khoksa	 Pumping	 Irrigation	 Project,	
the	Department	 of	 Irrigation	 Lao	 PDR	 (DoI)	
has	obtained	the	Technical	Assistance	from	the	
Kuwait	Fund	and	has	engaged	TEAM	Consulting	
Engineering	 and	Management	Co.,	 Ltd.,	 TEAM	
Lao	Co.,	Ltd.	and	Pan	Arab	Consulting	Engineers	
as	the	consultant.	
	 The	 purpose	 of	 the	 Feasibility	 Study	 and	
Preliminary	Engineering	Design	for	Rehabilitation	
of	Nabong-Khoksa	Pumping	Irrigation	Project	is	
to	 have	 a	whole	 and	 comprehensive	 irrigation	
development	of	the	area	which	will	be	commanded	
by	pumping	water	 from	Nam	Ngum	River	 and	
from	the	regulating	pond	and	to	carry	out	the	
feasibility	 study	on	 an	 area	of	4,500	hectares	
within	 the	 existing	 scheme.	 This	 scheme	 is	
considered	as	a	pilot	area	for	other	rehabilitation	
projects.

 กรมชลประทาน สปป. ลาว ได้กำหนดให้มี
การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้น 
ทางวิศวกรรมในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพื่อการ
ชลประทานบ้านนาบง-โคกสา โดยได้รับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนคูเวต และมอบหมายให้บริษัท ทีม 
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
บริษัท ทีมลาว จำกัด และบริษัท แพนอาหรับ 
คอนซัลติ้งเอนจิเนียส์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา  
 จุดมุ่งหมายของการศึกษาความเหมาะสมและ
การออกแบบเบื ้องต้น คือ เพื ่อพัฒนาการ
ชลประทานแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมพื้นที่ส่งน้ำจาก
การสูบน้ำจากแม่น้ำงึม  และเพื ่อศึกษาความ
เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ 4,500 เฮคแตร์ ของ
โครงการที่ก่อสร้างไว้เดิม ทั้งนี้การดำเนินโครงการ
จะเป็นต้นแบบของโครงการชลประทานประเภทนี้
ต่อไป  
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commuter train SyStem project  
(red line) BANG SUE-TALING CHAN Section
โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน

Client:	The	State	Railway	of	Thailand	(SRT)
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วง
บางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. เป็นหนึ่งในโครง
ข่ายระบบขนส ่งมวลชนในแผนเร่ง รัดตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
ซึ่งในปัจจุบันได้เริ ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วตั้งแต่  
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 
สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และ
สถานีตล ิง่ชัน โดยรถไฟชานเมืองดังกล ่าวมี
วัตถุประสงค์ในการรับส ่งประชาชนที ่เ ดินทาง  
มาจากชานเมือง ซึ่งมีโครงการที่จะขยายแนวเส้นทาง 
ในอนาคตเพื่อรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดนครปฐม 
ดังนั ้นระยะทางระหว่างสถานีของระบบรถไฟ
ชานเมืองนี้ไม่ควรมีระยะห่างใกล้กันจนเกินไป เพื่อ
ที่จะให้รถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเต็มที่และ
จะใช้เวลาในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทาง
น้อยที่สุดเพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการ 
 

	 The	15-km	commuter	train	system	project	
(Red	 Line)	 Bang	 Sue-Taling	 Chan	 section	 is	
part	of	the	mass	rapid	transit	system	network’s	
accelerated	plan	in	accordance	with	the	Cabinet	
resolution	 of	 7	November	2006.	 The	 Project	
commenced	on	15	January	2009	and	there	are	
three	stations	–	Bang	Son	Station,	Bang	Bum	Ru	
Station	and	Taling	Chan	Station.	The	objective	is	
to	 transport	suburban	commuters	and	 there	 is	
a	plan	to	expand	the	route	for	passengers	from	
Nakhon	Pathom	Province.	The	distance	between	
the	system’s	stations	should	not	be	too	short	to	
allow	the	train	to	achieve	maximum	speed	and	
spend	minimum	time	in	offloading	and	receiving	
passengers.

	 TEAM	 Consu l t ing 	 Eng ineer ing 	 and	
Management	Co.,	Ltd.	was	engaged	in	study	and	
review	of	the	environmental	impact	assessment	
for	 construction	 of	 the	Bang	Kruai-EGAT	 and	
Rama	VI	Bridge	Stations	(Phra	Nakhon	side)	and	
route	 expansion	 of	 the	 Red	 Line	 from	Taling	
Chan	Station	to	Salaya	Station.	This	was	done	in	
accordance	with	the	requirements	of	the	Office	
of	Natural	Resources	and	Environmental	Policy	
and	Planning	 and	 included	 detailed	 design	 for	
preparation	of	schematics	and	specification	and	
construction	cost	estimation.			

 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ศึกษาทบทวนความเหมาะสม รายงานผลกระทบ  
สิง่แวดล้อมของการก่อสร้างสถานีบางกรวย-กฟผ. 
สถานีสะพานพระราม 6 (ฝั่งพระนคร) และการ
ขยายเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จาก
สถานีตลิ่งชันไปจนถึงสถานีศาลายา ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส ิง่แวดล ้อม (สผ.) รวมถึงการ
ออกแบบรายละเอียด เพื ่อจัดทำแบบก่อสร้าง  
ข้อกำหนดของการก่อสร้าง และการประมาณราคา
ค่าก่อสร้างในโครงการนี้ด้วย 



tHe 8th BANGKOK WATER SUPPLY 
improvement project
ประปาแผนหลักครั้งที่ 8

Client:	The	Metropolitan	Waterworks	Authority	(MWA)
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: การประปานครหลวง (กปน.) 
ดำเนินการโดย:  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

29

 การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างตามโครงการประปาแผนหลักครั้งที่ 8 เพื่อ
เพิ ่มกำล ังผล ิตน้ำที ่โรงงานผลิต ก่อสร้างและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบจ่ายน้ำที่สถานีสูบจ่าย
น้ำต่างๆ ให้มีความสามารถสูบจ่ายน้ำประปาได้
ตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ โดยการขยายกำลัง
การผลิตที ่โรงงานผลิตน้ำบางเขน มหาสวัสดิ ์ 
สามเสนและธนบุรี เป็น 6.32 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน รวมทั้งขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำ
มหาสวัสดิ์ และบางเขน พร้อมงานที่เกีย่วข้องเพิ่ม
ขึ้นอีกแห่งละ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จัดซื้อ
และติดตั ้งเครื ่องสูบน้ำขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ ที ่
สถานีสูบน้ำดิบและโรงสูบส่งน้ำ เพื ่อรองรับการ
ขยายกำลังการผลิตและเพิ่มศักยภาพระบบประปา 
สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนที ่ยังไม่มี  
น้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดย
มีเป้าหมายขยายพื้นที่บริการน้ำประปาออกไปอีก
ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ กำลังผลิตน้ำ
ดังกล่าวจะสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
พอเพียงจนถึงพ.ศ. 2560 
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด ได้เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบใน
งานควบคุมงานก่อสร้างและการคัดเลือกผู้รับจ้าง
สัญญาต่างๆ   

	 The	MWA	 is	 undertaking	 construction	 of	
water	 supply	 facilities	 under	 the	 scope	of	 the	
Eighth	 Bangkok	Water	 Supply	 Improvement	
Project.	This	addresses	the	production	system;	
the	water	 transmission	 system;	 and	 the	water	
distribution	system.	After	project	implementation,	
the	total	water	production	capacity	at	the	four	
water	treatment	plants	–	Bangkhen,	Mahasawat,	
Samsen	 and	 Thonburi	 –	will	 be	 upgraded	 to	
6.32	million	m3	per	day.	The	main	objective	is	to	
increase	water	supply	production	capacity	at	the	
Bangkhen	Water	Treatment	Plant	to	400,000	m3	
per	day	and	to	install	additional	pumps	and	related	
facilities	at	various	pump	and	distribution	stations.	
Thus,	the	MWA	will	be	able	to	extend	the	water	
supply	 service	 area	 by	 another	200	 km2.	 The	
additional	 capacity	will	 contribute	 to	 sufficient	
water	supply	capacity	up	to	2017.				
	 TEAM	 Consu l t ing 	 Eng ineer ing 	 and	
Management	Co.,	Ltd.	is	engaging	in	construction	
supervision	and	bid	evaluation	by	providing	overall	
guidance	 for	 project	 implementation	 including	
pre-	 and	 post-qualification	 of	 contractors,	
evaluation	of	bids,	recommendation	for	contract	
awards	etc.



การพัฒนาถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน 
(เมืองจอมเพชร หลวงพระบาง) สปป.ลาว

Client:	Neighbouring	Countries	Economic	Development	Cooperation	Agency	(Public	Organization)	or	NEDA
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)   
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

improvement of road from 
HONGSA TO BAN XIANGMAN in lao pdr
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	 The	 road	 from	Hongsa	 to	 Ban	 Xiangman	
(Chom	Petch,	Luang	Prabang)	is	a	one-	or	two-
lane	bumpy,	non-asphalt	road	with	a	total	length	
of	135	km.	It	offers	fair	drive	in	the	dry	season	
only,	causing	 inconvenience	to	communities	on	
both	sides	along	the	alignment.	Due	to	the	dense	
population,	the	rehabilitation	of	this	strategic	road	
is	of	first	priority	to	benefit	local	people	and	the	
economies	of	Thailand	and	Lao	PDR.	

 ถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ซึ่งมีจุดเริ่มต้น
ทีเ่มืองหงสา และสิน้สุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอม
เพชร หลวงพระบาง มีระยะทางประมาณ 135 
กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นถนนกว้าง 1-2 ช่องจราจร 
สภาพถนนเป็นดินลูกรัง ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
อยู่ในสภาพทรุดโทรม สามารถใช้งานได้ดีเฉพาะ
หน้าแล้ง ส่งผลต่อการเดินทางของชุมชนในแนว
เส้นทาง ดังนั้น สปป.ลาว จึงมีความประสงค์ที่จะ
พัฒนาเส้นทางดังกล่าว เพื ่อความปลอดภัยและ
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางขนส่งสินค้าและ
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการ
ดำรงชีวิตของประชาชนที ่อาศัยตามถนนเส ้น  
ดังกล่าวให้ดีขึ้น    
 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เห็น
สมควรให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สปป.ลาว 
โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ ้ง   
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการ
ศึกษาความเป็นไปได้ และออกแบบเบื้องต้น ก่อนที่
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป 
การพัฒนาถนนเส้นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน ์ 
ทั ้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศไทย และ 
สปป.ลาวเป็นอย่างมาก ทัง้ในด้านการแลกเปลีย่น
สินค้า การขนส่งสินค้า การลงทุน และเป็นการ
เชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวทางด้านวัฒนธรรมให้แก่
จังหวัดน่านและหลวงพระบาง เพื่อสร้างเมืองคู่แฝด 
เนื ่องจากถนนเส้นดังกล่าวจะเชื่อมต่อไปยังเมือง
หลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกได้ นอกจากนี้
ถนนเส้นดังกล่าว จะเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง
ระหว่างภาคเหนือของทั ้งสองประเทศให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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	 TEAM	 Consu l t ing 	 Eng ineer ing 	 and	
Management	 Co.,	 Ltd.	 played	 an	 active	 and	
committed	role	in	assisting	NEDA	to	implement	
the	 feasibility	 study	 and	 conceptual	 design	 of	
this	 infrastructural	project	before	proposing	an	
appropriate	financial	assistance	plan.	The	newly	
rehabilitated	 road	will	 be	 the	 area’s	 economic	
artery,	 invigorating	 cross-border	 economics,	
trade,	 investment,	 transportation	 and	 cultural	
tourism	between	the	two	countries,	particularly	
Nan	and	Luang	Prabang	which	is	considered	the	
twin	 cities.	 The	 route	 also	 connects	 to	 Luang	
Prabang,	 the	 former	 capital	 of	 Lao	PDR	and	 a	
UNESCO	World	Heritage	city.	





ENERGY      
กลุ่มพลังงาน 
	 The	 companies	 in	 this	 subgroup	 provide	
services	 relating	 to	 conventional	 energy,	
alternative	 and	 renewable	 energy,	 energy	
conservation	 and	 implementing	 the	 Clean	
Development	Mechanism	(CDM),	greenhouse	
gas	 mitigation,	 carbon	 footprints	 and	 eco-
labeling.	

 กลุม่พลังงาน ครอบคลุมพลังงานแก๊สและ
น้ำมัน พลังงานทดแทนและหมุนเวียน รวมไปถึง 
การอนุรักษ์พลังงาน กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
ตลอดจนการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการ
จัดทำฉลากคาร์บอน  



34

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
Client:	King	Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi
Administered	by:	TEAM	Energy	Management	Co.,	Ltd.	(TEM)

เจ้าของงาน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 
 

BUILDING ENERGY AWARDS of tHailand 
(Beat 2010): caSe of tHe Bangkok HoSpital

 บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี ่ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก  
โรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยการสำรวจตรวจวัดการใช้พลังงาน หา
มาตรการประหยัดพลังงาน ออกแบบรายละเอียด ติดตั้ง ทดลองเดินเครื่องและ
ประเมินผลประหยัด ซึ่งมาตรการที่ปรับปรุงคือ มาตรการติดตั้งระบบปรับ
อากาศแบบรวมศูนย์ ที่เรียกว่าระบบ District Cooling เพื่อเข้าประกวดใน
โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน Building Energy 
Awards of Thailand (BEAT 2010) โดยยกเลิกระบบปรับอากาศที่ระบายความ
ร้อนด้วยอากาศจำนวน 19 ชุดและเปลีย่นเป็นการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูงและเดินท่อจ่ายน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ ไปยังอาคาร  

	 TEAM	Energy	Management	Co.,	 Ltd.	was	
entrusted	by	the	Bangkok	Hospital	to	investigate	
energy	usage	in	Bangkok	Hospital’s	11	buildings,	to	
seek	appropriate	measures	for	energy	efficiency	
improvement	 for	 buildings	 and	machinery,	 and	
to	 conduct	 an	 energy	 audit	 as	well	 as	 offer	
consultancy	in	the	control,	installment	inspection	
and	 energy	 conservation	 device	 examination.	
It	 recommended	district	 cooling	 system	 to	be	
contested	 in	 “Building Energy Awards of 
Thailand (BEAT 2010)”	 campaign.	 The	 new	
system	replaced	19	Air	Cooled	Air-conditioning	

units	and	 installed	chilled	water	piping	systems	
in	all	buildings.	This	enables	the	hospital	to	save	
about	16	million	baht	per	year.	Total	replacement	
cost	was	70	million	baht,	with	15-million-baht	
improvement	subsidy	from	the	project.					
	 The	other	energy-efficient	measure	includes	
Variable	Speed	Drive	equipment	and	Automatic	
Lighting	Control.	TEM	also	engaged	 in	offering	
consulting	 service	concerning	PR	activities	 and	
campaign	 organizing	 for	 energy	 conservation	
promotion	and	internal	participation.	
	 The	 Energy	 Policy	 and	 Planning	 Office,	
Ministry	of	Energy	of	Thailand	launched	a	one-
year-long	 campaign	 called	 “Building	 Energy	
Awards	 of	 Thailand	 (BEAT	2010)”	with	 King	
Mongkut’s	University	of	Technology	Thonburi	as	
the	appointed	project	manager.	The	event	lasts	
until	 August	2011.	 For	more	 information,	 visit	
http://www.beat2010.net/.

ทั้ง 11 อาคาร เกิดการประหยัดพลังงานกว่า 16 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในการติดตั้ง 
ระบบ District Cooling ใช้เงินลงทุนกว่า 70 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุน 
จากโครงการจำนวน 15 ล้านบาท  
 นอกจากมาตรการดังกล่าว ยังมีมาตรการลดพลังงานในการจ่ายลมเย็น
ด้วยอุปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive) และมาตรการลดการใช้พลังงาน
แสงสว่างด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสือ่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล การกระตุ้นจิตสำนึก
การใช้พลังงานให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล   
 อนึ่ง โครงการสร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน Building 
Energy Awards of Thailand (BEAT 2010) เป็นโครงการที ่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและได้รับความ
ร่วมมือดำเนินการจัดการโครงการโดยสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้บริหาร 
โครงการ สามารถติดตามผลการแข่งขันซึ่งจะตัดสินในเดือนสิงหาคม 2554  
ได้ที่ http://www.beat2010.net/ 
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บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 
Client:	GULF	JP	Company	Limited
Administered	by:	TEAM	Energy	Management	Co.,	Ltd.	(TEM)

เจ้าของงาน: GULF JP Company Limited 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด 

CHACHOENGSAO cogeneration 
company limited

	 Chachoengsao	 Cogeneration	 Company	
Limited	(CCL)	will	develop,	construct,	own	and	
operate	the	Chachoengsao	Cogeneration	power	
project.	This	is	a	110-megawatt,	20	tons/hour	
of	steam,	and	3,000	tons	of	refrigeration	(TR)	
of	 chilled	water	 gas-fired	 cogeneration	power	
project	 in	 Alpha	 Technopolis	 Industrial	 Estate	
(Alpha	Tech),	Chachoengsao	Province.	

 บริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เป็น
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดย
ปัจจุ บันความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าภายใน
ประเทศมีเพิ ่มส ูงขึ ้น ดังนั ้น เพื ่อรองรับความ
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ ทางบริษัทฯ จึง
ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื ่อ
ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ที่ขนาดกำลังผลิต 110 เมกะ
วัตต์ และผลิตน้ำเย็น ที่กำลังการผลิต 3,000 ตัน
ความเย็น โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะตั ้งอยู ่ภายใน 
เขตนิคมอุตสาหกรรมอัลฟาเทคโนโพลิส (Alpha 
Technopol i s Indus t r ia l Es tate) จั งหวัด 
ฉะเชิงเทรา โดยมีกลุม่ลูกค้าเป้าหมายคือ บริษัท 
ไมโครชิพ เทคโนโลยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด และศูนย์ 

	 CCL	will	supply	electricity	to	the	Electricity	
Authority	of	Thailand	as	well	 as	 electricity	 and	
steam	 to	 industrial	 customers	 in	 Alpha	 Tech,	
mainly	 to	Microchip	 Technology	 (Thailand)	
Co,	 Ltd.	 and	 the	Thai	Microelectronics	Center	
which	utilize	water-	and	air-cooled	water	chiller	
systems.	
	 CCL	 employed	 TEM	 as	 a	 consultant	 to	
investigate	chilled-water	production	optimization	
for	 both	organizations	based	on	 the	operating	
cost	of	chilled-water	production	(baht/TR).

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (TMEC) ซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและ
น้ำเย็นสูง  
 ดังนั้น ทางบริษัท ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น 
จำกัด จึ งว่ าจ้ างให้  บริษัท ทีม เอ็น เนอร์ยี ่  
แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการตรวจ
วัดและประเมินราคาต้นทุนดำเนินการผลิตน้ำเย็น 
ของทั ้งสองบริษัทโดยพิจารณาบนฐานของราคา
ต้นทุนการผลิตน้ำเย็นเฉลี่ยต่อหน่วย (Baht/TR) ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ระบบเครื ่องทำน้ำแบบรวมศูนย์ขนาด
ใหญ่ ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-
Cooled Water Chiller) และ ชนิดระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Water Chiller) 
ประกอบร่วมกัน 



โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vung Ang 1 ประเทศเวียดนาม
Client:	Torishima	(Hong	Kong)	Limited	
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	/	ATT	Consultants	Co.,	Ltd.	

เจ้าของงาน: Torishima (Hong Kong) Limited 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด  
 

VUNG ANG 1 tHermal power plant 
project, vietnam
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	 Vung	 Ang	 Economic	 Zone	 is	 located	 on	
the	 North-South	 traffic	 axis	 and	 the	 East-
West	economic	corridor	which	 is	 favorable	 for	
transportation	 and	 development.	 Just	 60	 km	
from	Ha	Tinh	City	and	Thach	Khe	iron	ore	mine,	
it	houses	the	Vung	Ang	deep-sea	port	complex.	
Vung	Ang	1	Thermal	Power	Plant	Project,	which	
is	planned	to	be	the	 largest	plant	of	 its	type	 in	
the	country,	will	provide	10%	of	 the	country’s	
total	electricity	output.	This	will	provide	enough	
electricity	not	only	for	Ha	Tinh	but	also	for	other	
localities.
	 Torishima	(Hong	Kong)	Limited	has	engaged	
TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	
Co.,	Ltd.	and	ATT	Consultants	Co.,	Ltd.	to	carry	
out	the	engineering	scoping	for	the	main	cooling	
water	system	of	the	Vung	Ang	1	Thermal	Power	
Plant.	 The	 scoping	will	 address	 basic/detailed	
design	 and	 specification	 provision	 for	 the	
main	 cooling	water	 system	as	well	 as	 civil	 and	
mechanical	work,	computation	of	fluid	dynamics,	
transient	analysis	and	commissioning,	design	of	
the	cathodic	protection	system,	etc.
	 In	 future,	 Vung	 Ang	 Economic	 Zone	 is	
expected	 to	 become	 a	 dynamic	 and	 efficient	
industrial,	trading	and	service	city	at	regional	and	
international	scales.
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 Vung Ang เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญหนึ่งใน
หลายๆ เขตของประเทศเวียดนาม มีความโดดเด่น
ในเรื่องของทำเลทีต่ั้ง ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศ 
ไม่ไกลจากเมือง Ha Tinh และเหมืองแร่เหล็ก 
Thach Khe มีท่าเรือน้ำลึก Vung Ang เป็นท่าเรือ
สำคัญที ่จะสร้างความเจริญมาสูเ่ขตเศรษฐกิจนี ้ 
นอกจากนี้ยังเป็นทางผ่านของเส้นทางจราจรเหนือ-
ใต้และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ
ด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vung Ang 
ซึ ่ง เป็นโรงไฟฟ้าพล ังความร้อนที ่ใหญ่ที ่ส ุดใน
เวียดนาม จะสามารถผล ิตพล ังงานไฟฟ้าได้
ประมาณ 10% ของกำลังการผลิตทั่วประเทศ ช่วย
สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่เมือง Ha Tinh 
และเมืองใกล้เคียงอื่นๆ 
 

 ในการนี้ บริษัท Torishima (Hong Kong) 
Limited ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด และบริษัท 
เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู ้ออกแบบ  
รายละเอียดและข้อกำหนดทางวิศวกรรมของส่วน 
Main Cooling Water System (MCW) สำหรับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vung Ang 1 ดังกล่าว 
รวมทั้งงานโยธา งานด้านเครื่องกล การคำนวณ
พลศาสตร์ของของไหล การวิ เคราะห์ด้ าน 
Transient และการทดสอบการใช้งานของระบบ 
การออกแบบระบบป้องกันการผุกร่อน เป็นต้น 
 เขตเศรษฐกิจ Vung Ang จะมีศักยภาพสูงใน
การรองรับกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนของ
เวียดนามต่อไปในอนาคต 



โครงการไฟฟ้าพลังน้ำตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Client:	Italian-Thai	Development	Public	Company	Limited
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	

เจ้าของงาน: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

TANINTHARYI Hydropower project,  
repuBlic of tHe union of myanmar
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 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่่าได้ร่วมมือ
กับประเทศในเอเชียหลายประเทศ เช่น ไทย จีน 
เกาหลีใต้และบังคลาเทศในการพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
แหล่งน้ำ ซึ่งจะช่วยให้พม่าแก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้า
ขาดแคลนได้ เพือ่สนองตอบต่อคำเชิญชวนให้  
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคพลังงานดังกล ่าว 
ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ 
รวมทั ้ง โครงการเขื ่อนท่าซางกั้นลำน้ำสาละวิน 
บริเวณจุดก่อสร้างในจังหวัดท่าขี ้เหล็ก รัฐฉาน  
ตะวันออก มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 7,110 เมกะวัตต์ 
ด้วยมูลค่าก่อสร้างกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ซึ่งได้เซ็นสัญญาไปตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 
 

	 With	 rich	water	 resources,	 the	Republic	of	
the	Union	of	Myanmar	possesses	great	potential	
for	 the	development	of	 its	 hydropower	 sector	
to	resolve	its	power	shortage	issue.	Myanmar	is	
cooperating	with	various	Asian	countries	including	
Thailand,	 China,	 South	 Korea	 and	 Bangladesh	
in	 hydropower	 development,	 and	 has	 initiated	
major	 hydropower	 projects	 in	 recent	 years.	 In	
response	to	the	country’s	 invitation	for	foreign	
investment	 in	 the	 sector,	 Thailand	 is	 involved	
in	the	7,110	megawatt	Tar-hsan	 joint	venture	
hydropower	project	on	Myanmar’s	Thanlwin	River	
in	 eastern	Shan	State’s	Tachilek	under	 a	US$6	
billion	contract	reached	in	April	2006.

 อีกโครงการหนึ่งที่บริษัทของคนไทยได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมคือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตะนาวศรี ซึ่งจะ
สร้างกั้นลำน้ำตะนาวศรี เขตตะนาวศรีทางตอนใต้
ของประเทศสหภาพพม่า ในการศึกษาความเหมาะ
สมในการพัฒนาพบว่ามีพื ้นที ่รับน้ำเหนือเขื ่อน
ขนาดประมาณ 9,870 ตารางกิโลเมตร มีกำลังผลิต
ติดตั้งประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้สำหรับการ
ส่งไปให้นิคมอุตสาหกรรมทวาย นอกจากนั้น ไฟฟ้า
ส่วนหนึ่งจะถูกส่งมาขายในพื้นที่อีกด้วยในช่วงที่มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก 
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
โครงการให้เข้าไปศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาขั้นความเหมาะสม ทำการสำรวจและ
ตรวจสอบงานด้านต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อ
การศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อ
ช่วยให้การก่อสร้างเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ 

	 Thailand	 is	 also	 involved	 in	 the	 1,000	
megawatt	Tanintharyi	hydropower	project	which	
is	located	on	the	Tanintharyi	River	in	Tanintharyi	
Division,	southern	Myanmar.	The	catchment	area	
is	approximately	9,870	km2.	This	project	could	
be	developed	for	power	supply	mainly	to	Dawei	
Industrial	 Estate.	 Power	 generated	 from	 the	
project	is	expected	to	be	partly	supplied	locally	
during	peak	demand	periods.
	 TEAM	 Consu l t ing 	 Eng ineer ing 	 and	
Management	Co.,	Ltd.		was	assigned	to	gather	
available	 relevant	 data	 and	 carry	 out	 surveys	
and	 research	 to	 obtain	 adequate	 information	
for	analysis.	We	also	advise	the	client	on	how	to	
render	the	project	possible	for	construction.
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โครงการด้านพลังงานทดแทน
Clients:	Kornburi	Biomass	Co.,	Ltd.	/	Thepsathit	Wind	Farm	Co.,	Ltd.
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: บริษัท ครบุรี ไบโอแมส จำกัด / บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
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 วิกฤติพลังงานเป็นปัญหาและภาระหนักแก ่ 
ทุกประเทศทั่วโลก การแก้ปัญหาพลังงานของโลก 
คงไม่สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว หรือมีสูตร
สำเร็จตายตัว แต่จะต้องประกอบด้วยการเปลีย่น
แปลงหลายๆ ด้านไปพร้อมกันจากทุกภาคส่วน 
กล ุม่บริ ษั ทที มมี ความภาคภูมิ ใ จที ่ไ ด้ เ ข้ า ไป  
มีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาโครงการด้านการพัฒนา
พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ  
 บริษัท ครบุรี ไบโอแมส จำกัด เป็นบริษัทหนึ่ง
ที่มอบหมายให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ศึกษาและประเมิน  
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น เพ ื่อพิจารณาถึง  
แนวโน้มของผลกระทบที ่อาจส ืบเนื ่องจากการ
พัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างและดำเนินการ
โครงการ รวมถึงการนำเสนอมาตรการลดและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเบื้องต้น
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อพื ้นที ่ใกล้เคียงโครงการ วัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรในท้องถิ่นเมื่อมาเปลีย่นเป็นพลังงานทดแทน 
ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น  
ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงผลิต
ไฟฟ้า ขนาด 1.2 เมกะวัตต์ ของบริษัทฯ ได้   

	 The	energy	crisis	not	only	affects	Thailand,	
but	also	impacts	every	country	around	the	world.	
There	is	no	tailor-made	formula	to	solve	energy	
problems.	To	avoid	looming	crises,	all	parties	need	
to	participate	and	contribute.	TEAM	GROUP	 is	
proud	to	have	been	involved	in	many	renewable	
development	 projects	 for	 both	 governmental	
and	private	organizations	in	recent	years.	Some	
examples	are	provided	below.
	 Kornburi	Biomass	Co.,	Ltd.	employed	TEAM	
Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
to	conduct	the	Initial	Environmental	Examination	
(IEE)	and	propose	suitable	mitigation	measures	
for	 its	project	 to	extract	energy	 from	biomass	
using	the	gasification	method.	Derived	synthesis	
gas	 is	then	used	as	fuel	 for	the	company’s	1.2	
megawatt	power	plant.
	 TEAM	 Consu l t ing 	 Eng ineer ing 	 and	
Management	 Co.,	 Ltd.	 also	 conducted	 the	
project’s	environmental	impact	assessment	(EIA)	
and	health	impact	assessment	(HIA)	for	a	44-rai	
(7.04	hectares)	wind	farm	in	Thep	Sathit	District,	
Chaiyaphum	Province.	Total	electricity	generated	
will	amount	to	about	192,000	megawatts/hour	
per	 year,	 sufficient	 for	 approximately	43,000	
households	per annum.

 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด ยังได้รับมอบหมายให้ทำการ
ศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพให้กับ
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมบนพื้นที่
ประมาณ 44 ไร่ ที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม 
จำกัด ทัง้นีป้ริมาณกระแสไฟฟ้าทีค่าดว่าจะผลิตได้
จากโครงการมีประมาณ 192,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง
ต่อปี หรือเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 
43,000 ครัวเรือนต่อปี 



โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Clients:	Burns	and	Roe	Asia,	Ltd.
Administered	by:	Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.	

เจ้าของงาน: บริษัท เบอร์นแอนด์โรเอเชีย จำกัด  
ดำเนินการโดย: บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด 

NUCLEAR power plant
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 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE) 
ได้ทำสัญญาเพื ่อให้บริการงานที่ปรึกษากับบริษัท 
เบอร์นแอนด์โรเอเชีย จำกัด ในการศึกษาความ
เหมาะสมของพื้นที่ที ่มีศักยภาพจำนวน 17 แห่ง  
ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย  
 

	 Geotechnical	 &	 Foundation	 Engineering	
Co.,	 Ltd.	 (GFE)	 entered	 into	 a	 contract	 for	
consulting	services	with	Burns	and	Roe	Asia,	Ltd.	
to	conduct	a	feasibility	study	on	site	selection	for	
the	construction	of	a	nuclear	power-generating	
facility	 in	Thailand.	The	study	area	covered	17	
potential	site	locations	around	the	country.	

	 The	 scope	 of	 the	GFE	mainly	 focused	 on	
geological,	geotechnical	engineering,	seismological	
and	 hydrogeological	 aspects	which	 included	
geological	hazards,	seismic	hazards	and	bearing	
capacity	of	 the	 foundation.	 The	 results	 of	 this	
study	were	 finally	 integrated	with	 the	 study	
outcomes	 from	environmental,	 economic	 and	
other	engineering	aspects	using	the	composite	
ranking	approach	to	recommend	the	three	most	
preferable	sites	for	further	detailed	study	on	the	
construction	of	a	nuclear	power	plant.

 โครงการนี้ GFE รับผิดชอบในการศึกษาด้าน
ธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิทยาแผ่นดินไหว 
อุทกธรณีวิทยา และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ ่ง
ครอบคลุมถึง การสำรวจภัยพิบัติทางธรณีวิทยา 
ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว และความสามารถในการ
รับน้ำหนักของฐานราก โดยผลที่ได้จากการศึกษา
จะนำไปใช้ประมวลผลร่วมกับผลการศึกษาด้าน
อื่นๆ อาทิ ด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และ 
วิศวกรรมด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อนำมาจัดอันดับและ
คัดกรองหาพื้นทีซึ่ ่งมีความเหมาะสมมากทีสุ่ด 3 
แห่ง สำหรับศึกษาในขั ้นรายละเอียดและพัฒนา
เป็นโครงการฯ ในอนาคตต่อไป 



โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ Nikachhu ประเทศภูฏาน
Client:	Druk	Green	Power	Corporation	Limited	(DGPC)
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	

เจ้าของงาน: Druk Green Power Corporation Limited (DGPC) 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

NIKACHHU Hydropower project, BHutan
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	 Bhutan	has	an	enormous	total	hydropower	
development	 potential	 of	 about	 30,000	
megawatts.	The	Government	of	Bhutan	targets	
hydroelectric	generation	of	10,000	megawatts	
by	 2020.	 Druk	 Green	 Power	 Corporation	
Limited	 (DGPC)	 is	 one	of	 the	most	prominent	
state-owned	enterprises	in	the	power	sector	in	
Bhutan	and	 is	mandated	 to	 take	a	 leading	 role	
in	accelerating	hydropower	development	in	the	
Kingdom.	DGPC	assigned	 a	TEAM	Consortium	
(TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	

 ภูฏานเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนา
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำรวมมากกว่า 30,000 เมกะ
วัตต์ ซึ่งรัฐบาลภูฏานได้วางแผนที่จะจัดสร้างให้ได้ 
10,000 เมกะวัตต์ ภายใน พ.ศ. 2563 โดยที่ Druk 
Green Power Corporation Limited (DGPC) 
เป็นรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลด้านพลังงานรวมทั้งการ
เร่งพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำของภูฏาน DGPC 
ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทีม ซึ่งประกอบ
ด้วยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด และ Ka lachakra 
Consultancy แห่งประเทศภูฏาน เป็นผู้ดำเนินการ
ศึกษาทางด้านธรณีวิทยาและธรณีเทคนิคเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ Nikachhu ที่มีกำลังการ
ผลิต 208 เมกะวัตต์  

Project	Area	
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Co.,	Ltd.	and	Kalachakra	Consultancy	of	Bhutan)	
to	provide	consultancy	services	for	the	geological	
and	geotechnical	studies	for	the	feasibility	study	
of	the	208-MW	Nikachhu	Hydropower	Project.	
	 The	proposed	Nikachhu	Hydropower	Project	
is	 located	between	the	Nikachhu/Chhunabchhu	
and	 Nikachhu	 /Mangdechhu	 confluences	 in	
Trongsa	District,	 and	 is	 approximately	 3	 km	
downstream	 from	Chhunabchhu	 confluence.	
The	 project	will	 supplement	 power	 shortage	
in	 the	 east	 and	 central	 Bhutan	 hence	 fulfilling	
the	DGPC’s	mandate	for	energy	security	in	the	
country.	Most	of	 the	generated	power	will	 be	
exported	to	India	during	summer	months.

 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ Nikachhu ตั้งอยู่ห่าง
จากจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำ Nikachhu และ 
Chhunabchhu และจุดบรรจบของแม่น้ำ 
N ikachhu และ Mangdechhu ในตำบล 
Trongsa เมื่อแล้วเสร็จโครงการนี้จะสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการขาดแคลนไฟฟ้าใน
ภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภูฏาน พลังงานไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ในช่วงฤดูร้อนจะถูกส่งไปขายให้
แก่อินเดีย   



โรงไฟฟ้าพลังถ่านหินเมืองก๊ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
Client:	Italian-Thai	Power	Company	Limited
Administered	by:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.

เจ้าของงาน: Italian-Thai Power Company Limited (IPC) 
ดำเนินการโดย: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 
 

MAI KHOT ipp coal fired power plant
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 Italian-Thai Power Company Limited  ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท อิตาเล ียนไทย   
ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วางแผนในการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ประเทศพม่า โดยโรงไฟฟ้า
แห่งนี้ จะตั้งอยู่ที่เมืองมงสาด รัฐฉาน ประเทศพม่า 
ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 120 กิโลเมตร 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่บริเวณปากเหมืองจะใช้
ถ่านหินล ิกไนต์เป็นเชื ้อเพลิง มีกำล ังการผลิต
ประมาณ 405 เมกะวัตต์  
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาผลกระทบ
ทางด้านสิง่แวดล้อม สังคมและสุขภาพเนื่องจาก
การพัฒนาโรงไฟฟ้าดังกล่าว โดยดำเนินการตาม
ข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ ADB 

	 Italian-Thai	Power	Company,	a	wholly-owned	
subsidiary	of	ITD,	planned	to	develop	an	IPP	Coal	
Fired	Power	Plant	which	will	be	adjacent	to	the	
Mai	Khot	mine	in	Mong	Hsat	Township,	Eastern	
Shan	State,	Union	of	Myanmar,	 approximately	
120	 km	 from	Thailand’s	Chiang	Rai	 Province.	
The	 project	 consists	 of	 three	 units	 of	 135	
megawatt	 gross	 output.	 Total	 gross	 output	 is	
405	megawatts.	
	 TEAM	carried	out	environmental,	social	and	
health	 impact	 assessments	 in	 accordance	with	
the	ADB’s	environmental	and	social	regulations.
	 Power	 sale	 to	 the	 Electricity	 Generating	
Authority	 of	Thailand	will	 serve	 the	 expanding	
electricity	demand	 in	 the	northernmost	 region	
of	 Thailand,	 especially	Chiang	Rai.	 The	 project	
will	 strengthen	power	 stability	 in	 Thailand	 and	
provide	electricity	to	this	region	of	Myanmar;	this	
will	lead	to	improved	socio-economic	conditions,	
especially	for	local	people.
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มี
แผนที่จะซื้อกระแสไฟฟ้าเข้ามายังประเทศไทยเพื่อ
สนองตอบความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในเขต
ภาคเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
เชียงราย รวมทัง้จะช่วยสร้างความมั ่นคงทาง
พลังงานให้แก่พื ้นที ่ส่วนนี ้ของประเทศพม่าซึ ่งจะ  
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
อีกด้วย 





MANAGEMENT  
& TRAINING 

กลุมการจัดการ


และฝึกอบรม


	 This	 subgroup	 is	 skilled	 in	project	and	organizational	
management	including	quality,	time,	contract,	and	budget	
management,	 procurement,	 business	 process	 redesign	
and	 improvement.	 Its	 services	 also	 include	 strategic	
and	 marketing	 planning,	 marketing	 research,	 financial	
and	 investment	 analysis,	 integrated	 risk	 management,	
economic	value	management,	as	well	as	capacity	building	
and	training.	

	 กลุมการจัดการและฝึกอบรม
 มอบบริการทางด้านการ
บริหารคุณภาพ	เวลา	สัญญา	งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง	
การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ	 การจัดทำ
แผนกลยุทธ์และวิจัยทางตลาด	 การศึกษาด้านการเงินและ
การลงทุน	 การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ	 การบริหาร
มูลคาทางเศรษฐศาสตร์	 รวมถึงการฝึกอบรม	 การเพิ ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร	
 



The NeW PARLIAMENT HOUSE of ThailaNd
อาคารรัฐสภาแหงใหม

Client: The Secretariat of the House of Representatives
Administered by: ATT Consultants Co., Ltd.

เจ้าของงาน:
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ดำเนินการโดย:
บริษัท
เอทีที
คอนซัลแตนท์
จำกัด
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	 หลังจากการรอคอยมาอยางยาวนาน	 รัฐสภา
แหงใหมก็ได้เริ่มดำเนินการ	 โดยจะมีการกอสร้าง	
ณ	พื้นที่ราชพัสดุ	ถนนทหาร	(เกียกกาย)	เขตดุสิต	
บนพื้นที่	 122	 ไรริมแมน้ำเจ้าพระยา	 ตามรูปแบบ
อาคารที ่ผานการคัดเลือกตามแนวคิดหลักการ
สถาปัตยกรรมไทยแบบแผนไตรภูมิตามพุทธคติ	 
มาเป็นแรงบันดาลใจ	 ที่มีชื่อวา	 “สัปปายะสภา
สถาน”	 หมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี	 และจะมี
พื้นที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ	300,000	ตร.ม.	

	 Years	 of	 waiting	 for	 the	 construction	 of	
the	new	parliament	building	to	begin	have	now	
come	 to	 an	 end.	 The	 new	 parliament	 house	
and	compound	will	 be	built	on	122	 rai	 (19.52	
hectares)	 in	 the	 Kiakkai	 area	 of	 Dusit	 District	
beside	 the	 Chao	 Phraya	 River.	 The	 design	 is	
called	Sappaya-Saphasathan,	meaning	a	house	
where	 residents	 do	 good	 deeds.	 It	 resembles	
Khao	Phra	Sumeru,	a	sacred	mountain	in	Hindu-
Buddhist	cosmology,	with	a	golden	pagoda-like	
top.	It	will	have	a	total	building	area	of	300,000	
m2.

	 TEAM	 GROUP’s	 ATT	 Consultants	 Co.,	 Ltd.	
has	 been	 offered	 a	 project	 management	
consultancy	service	contract	(PMC)	for	planning	
of	the	new	parliament	house.	A	PMC	envisions	
the	entire	project	from	start	to	finish,	including	
design,	construction	management	and	providing	
the	 complete	 range	 of	 services	 needed	 to	
conceptualize,	 design,	 engineer	 and	 construct	
the	 project	 to	meet	 the	 specific	 requirements	
of	 the	 client.	 Overseeing	 and	 inspecting	 each	
and	 every	 stage	 of	 the	 project	 is	 an	 integral	
component.	

	 บริษัท	 เอทีที	 คอนซัลแตนท์	 จำกัด	 ได้เข้าไป
รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารโครงการด้าน
การออกแบบ	 ด้านการกอสร้าง	 และด้านการบำรุง
รักษาภายหลังการกอสร้าง	 และการเข้าใช้อาคาร	 
ให้กับสำนักงานฯ	ตามแผนงานที่สำนักงานเห็นชอบ 
รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ประสานงานรวมกับผู้ออกแบบ	
ผู้กอสร้าง	ผู้ควบคุมงานและอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องให้กับ
เจ้าของโครงการ 
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NEW Tobacco facTory
โรงงานยาสูบ

Client: Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance 
Administered by: TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. / Management Solutions International Ltd. /   
 ATT Consultants Co., Ltd. / TEAM Energy Management Co., Ltd. / SQ Architects and Planners Co., Ltd.

เจ้าของงาน:
โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง

ดำเนินการโดย:
บรษิทั
ทีม
คอนซัลต้ิง
เอนจิเนียริ่ง
แอนด์
แมเนจเมนท์
จำกดั
/
บรษิทั
แมเนจเมนท์
โซลูช่ันส์
อนิเตอรเ์นช่ันแนล
จำกดั
/


 
 บรษิทั
เอทีที
คอนซลัแตนท์
จำกดั
/
บรษิทั
ทีม
เอน็เนอรย์ี
่แมเนจเมนท์
จำกดั
/



 
 บรษิทั
เอสควิ
อารคี์เต็ค
แอนด์
แปลนเนอร
์จำกดั


	 โรงงานยาส ูบมีความจำเป็นที ่จะต้องย้าย
โรงงานผลิตจากคลองเตย	 กรุงเทพฯ	 ไปยังที่ดิน
แหงใหมทีจ่ัดซื้อไว้แล้วจำนวน	 2	 แปลง	 คือแปลง
ที่ดินกอสร้างโรงงานผลิต	ขนาดพื้นที่ประมาณ	220	
ไร	 ในบริเวณสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 อำเภออุทัย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และแปลงที่ดินกอสร้าง
ที่พักพนักงานขนาดประมาณ	 22	 ไรอยูภายนอก
เขตสวนอุตสาหกรรมฯ	
	 กลุมบริษัททีม	 ได้รับความไว้วางใจให้เป็น	 
ที ่ปรึกษาวางแผนบริหารและควบคุมโครงการ
กอสร้างโรงงานแหงใหมตั้งแตระยะกอสร้างและ
ย้ายฐานการผลิต	 โดยเข้าไปรับผิดชอบในการ
ควบคุมงานเตรียมพื้นที่และงานกอสร้างสำนักงาน
โครงการชั ่วคราว	 วางแผนและบริหารโครงการ		 
คัดเลือก	จัดจ้างผู้ควบคุมงานกอสร้างอาคาร	ระบบ
ในอาคาร	 ระบบเสริมผลิต	 ระบบสาธารณูปโภค	
งานภูมิสถาปัตยกรรม	 งานเฟอร์นิเจอร	์ ครุภัณฑ์
และงานตกแตงภายใน	 ควบคุมงานติดตั้ง	 ทดสอบ
เครื ่องจักรการผลิต	 อุปกรณ์และเครื ่องพิมพ์ใหม	 
ทั้งโครงการ	 ควบคุมงานซอมแซมเครื่องจักร	 และ
งานติดตั้งเครื่องจักรเกา	 ทดสอบระบบและอุปกรณ์
ในคลังสินค้า	 การบริหาร	 จัดจ้างและควบคุมงาน
ย้ายฐานการผลิต	 บริหารโครงการระยะประกัน
ประสิทธิภาพ	 บริหารจัดจ้างจัดการซากเครื่องจักร	
อุปกรณ์เกาที่ไมใช้ประโยชน์	 บริหารจัดจ้างควบคุม
งานรื ้อถอนโรงงานยาสูบเดิม	 ศึกษาผลกระทบ	 
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่พักพนักงาน	 จัดทำยุทธศาสตร์
และแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ
ย้ายโรงงานยาสูบ		

	 Thailand	 Tobacco	 Monopoly	 (TTM)	 plans	
to	 build	 a	 new	 manufacturing	 plant	 outside	
the	 capital.	 The	 main	 production	 facilities	 will	
be	 situated	on	 a	220-rai	 (35.2	 hectares)	 plot	
of	 land	 at	 Rojana	 Industrial	 Park,	 Ayutthaya	
Province.	Personnel	dormitory	will	also	be	built	
on	 a	 22-rai	 (3.52	 hectares)	 land	 outside	 the	
industrial	park.
	 TEAM	GROUP	has	been	awarded	a	project	
management	 and	 construction	 supervision	
consultancy	 (PMSC)	 services	 contract.	 The	
consortium	will	be	fully	responsible	for	selecting	
a	 group	 of	 design	 consultants	 to	 realize	 the	
finalized	 design	 and	 conceptual	 master	 plan;	
decide	on	construction	contractors;	and	choose	
qualified	service	providers,	project	management,	
procurement,	 supervision	 of	 demolishment	
and	 movement	 the	 machinery	 and	 equipment	
from	 the	 existing	 plant	 to	 the	 new	 plant	 and	
warehouses,	 supervision	 of	 production	 base	
movement;	and	warranty	period	for	verification	
and	 restoration	 supervision	 in	 the	 warranty	
period.
	 In	 a	 later	 stage,	 the	 consortium	 will	
implement	 studies	 on	 various	 aspects	 related	
to	 the	 project	 including	 Environmental	 Impact	
Assessment	(EIA)	of	the	dormitory	area	as	well	
as	 conduct	 strategic	 public	 relations	 plan	 for	
TTM’s	relocation.



PHUKET INTERNATIONAL 
coNveNTioN aNd exhibiTioN ceNTer
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต

Client: The Treasury Department, Ministry of Finance
Administered by: TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. / Management Solutions International Ltd. /   
 ATT Consultants Co., Ltd. / TEAM Energy Management Co., Ltd. / SQ Architects and Planners Co., Ltd. 
เจ้าของงาน:
กรมธนารักษ์

ดำเนินการโดย:

บรษิทั
ทีม
คอนซัลต้ิง
เอนจิเนียริ่ง
แอนด์
แมเนจเมนท์
จำกดั
/
บรษิทั
แมเนจเมนท์
โซลูช่ันส์
อนิเตอร์เนช่ันแนล
จำกดั
/







 บรษิทั
เอทีที
คอนซลัแตนท์
จำกดั
/
บรษิทั
ทีม
เอน็เนอรย์ี
่แมเนจเมนท์
จำกดั
/




 บรษิทั
เอสควิ
อารคี์เต็ค
แอนด์
แปลนเนอร
์จำกดั
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 Aiming	at	stimulating	the	country’s	economic	
growth	 and	 sustainability	 in	 the	 region,	 the	
Treasury	 Department	 under	 the	 Ministry	 of	
Finance	has	planned	to	develop	an	International	
Convention	and	Exhibition	Center	on	a	150-rai	
(24	hectare)	parcel	of	land	on	Mai	Khao	Beach	
in	 the	northern	part	of	Phuket	 Island.	Not	only	
is	 this	 mega	 project	 expected	 to	 substantially	
increase	 its	 property	 value	 but	 it	 will	 also	
elevate	 national	 status	 as	 the	 regional	 hub	 for	
international	 MICE	 (Meetings,	 Incentives,	 and	
Conventions	&	Exhibitions)	facilities.
	 TEAM	 GROUP,	 under	 TEAM,	 MSI,	 ATT,	
TEM	and	SQ,	has	been	engaged	by	the	Treasury	
Department	 to	 undertake	 crucial	 consulting	
tasks	 for	 this	 project.	 MSI	 and	 ATT	 have	
conducted	 the	 business	 plan	 formulation	 of	
the	 project	 focusing	 on	 strategic	 marketing	
and	 financial	 perspectives	 including	 marketing	
research,	 market	 position	 identification,	 the	
marketing	plan,	 financial	 feasibilities,	 as	well	 as	
optimal	 investment	 and	 operation	 schemes.	
Meanwhile,	TEAM	has	been	engaged	in	project	
management	 and	 planning,	 cost	 control,	 pre-	
and	post-construction	management,	evaluation	
and	selection	of	design	consultants,	contractors	
as	 well	 as	 other	 qualified	 service	 providers	
to	 ensure	 project	 development	 success	 and	
effectiveness.


 กรมธนารักษ์ได้รับนโยบายในการดำเนินการ
จัดตั้ง	 “ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
ภูเก็ต”	 บนที่ดินขนาด	 150	 ไร	 ในตำบลไม้ขาว	
ทางตอนเหนือของภูเก็ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ในการพัฒนาโครงการดังกลาว	
นอกจากจะชวยให้เกิดการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลคาทรัพย์สินของ
ภาครัฐแล้วยังนับเป็นการยกระดับประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางการจัดประชุมในระดับนานาชาติใน
ภูมิภาค	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ด้านธุรกิจการจัดประชุมไมซ์	 (MICE:	 Meetings,	
Incentives,	Conventions,	and	Exhibitions)	อีก
ด้วย	
	 ในการนี	้ กลุมบริษัททีมได้รับความไว้วางใจ
จากกรมธนารักษ์ให้เข้ามาชวยดำเนินการใน	 2	
ด้านหลัก	 ได้แก	 การเป็นที่ปรึกษาโครงการดำเนิน
การศึกษาและจัดทำแผนธุรกิจ	แผนการตลาด	การ
เงินและการลงทุนของโครงการ	 โดยบริษัท	 MSI	
และ	 ATT	 ซึ่งมุงเน้นการศึกษาวิจัยตลาด	 การ
กำหนดกลุมลูกค้าเป้าหมาย	 และตำแหนงทางการ
ตลาด	การจัดทำแผนการตลาด	การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และผลตอบแทนทางการเงิน	 ตลอดจนให้
คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุนและดำเนิน
การศูนย์ที่เหมาะสม	 ในขณะเดียวกัน	 TEAM	 ก็ได้
รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารโครงการ	ควบคุม
วางแผนดำเนินโครงการ	 ควบคุมคาใช้จายการ
บริหารงานระหวางการกอสร้าง	การจัดการหลังการ
กอสร้างแล้วเสร็จ	ชวยเหลือเจ้าของโครงการดำเนิน
การจัดหาผู้รับจ้าง	 จัดทำข้อกำหนดในการคัดเลือก
ผู้รับจ้างของงานสวนที่เกี่ยวข้องในโครงการคัดเลือก
ผู ้ออกแบบและควบคุมงานผู ้รับจ้างเหมางาน
กอสร้างและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



SUGAR REFINERY aT choN buri
โครงการโรงงานแปรรูปน้ำตาล
จ.
ชลบุรี

Client:
Thai Ruamcharoen Sugar Co., Ltd.


Administered by: Management Solutions International Ltd. (MSI)

เจ้าของงาน:
บริษัท
ไทยรวมเจริญ
(2000)
จำกัด

ดำเนินการโดย:
บริษัท
แมเนจเมนท์
โซลูชั่นส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
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	 This	 project	 encompassed	 a	 marketing	
feasibility	 study,	 coupled	 with	 sugar	 export	
information	 and	 studies	 on	 potential	 and	
readiness	of	basic	 infrastructure	 in	 the	area	as	
the	client	aims	to	develop	the	ultimate	usage	of	
its	100-rai	 (16	hectares)	plot	of	 land	 in	Chon	
Buri	for	the	construction	of	a	new	sugar	refinery.	
Research	 includes	 land-use	 planning,	 civil	 and	
mechanical	 engineering	 and	 land	 suitability	
analysis.	MSI	also	assessed	financial	returns	and	
supplied	investment	and	operation	plans,	which	
include	 environmental	 impact	 assessment,	
specifying	 finance	 sources,	 detailed	 design	 as	
well	 as	 studies	 on	 wastewater	 treatment	 and	
manufacturing	systems.

	 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด	
โดยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการสงออกน้ำตาลของ
ประเทศไทย	 ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของ
โครงสร้างพื ้นฐานในพื ้นที ่เพื ่อการพัฒนาพื ้นที	่
ขนาดประมาณ	 100	 ไร	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		 
วางผังการใช้พื้นที่ศึกษาทางวิศวกรรมทั้งด้านงาน
โยธาและงานระบบเครื ่องจักรและอุปกรณ์	 ให้
เหมาะสมกับที่ดิน	 จัดทำประมาณการของการเงิน	
เพื ่อวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางการเงิน	 จัดทำ
แผนการลงทุน	 วางแผนดำเนินงานโครงการ	 เชน	
การศึกษาเบื ้องต้น	 ทั้งการออกแบบ	 ศึกษาการ
บำบัดน้ำเสียและระบบการผลิต	
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NeW PHARMACEUTICAL PlaNT
โรงงานผลิตยาแหงใหม

Client: Thaipharmed 1942 Co., Ltd.
Administered by: TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. /  
 SQ Architects and Planners Co., Ltd. / TEAM Energy Management Co., Ltd. 

เจ้าของงาน:
บรษิทั
ห้างยาไทย
1942
จำกดั

ดำเนนิการโดย:
บรษิทั
ทมี
คอนซลัติ้ง
เอนจเินยีริ่ง
แอนด
์แมเนจเมนท
์จำกดั
/




 
 บรษิทั
เอสควิ
อารคี์เตค็
แอนด
์แปลนเนอร
์จำกดั
/
บรษิทั
ทีม
เอน็เนอรย์ี
่แมเนจเมนท์
จำกดั
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 Thaipharmed	 1942	 Co.,	 Ltd.	 intends	 to	
move	 its	 production	 base	 from	 the	 existing	
drug	manufacturing	plant	 located	 in	Ratburana	
District,	Bangkok	to	Sinsakhon	Industrial	Estate	
in	Samut	Sakhon	Province	because	the	existing	
plant	is	unable	to	support	the	expansion	of	the	
company	in	the	future.	Therefore,	the	company	
hired	 a	 consultancy	 group	 to	 conduct	 detailed	
design,	 project	 management	 and	 construction	
supervision	of	the	new	drug	manufacturing	plant	
both	during	construction	and	construction	base	
movement	periods,	including	employment	of	the	
contractor	until	the	project	has	been	completed	
according	to	the	objective.	
	 The	 project	 is	 divided	 into	 three	 phases:	
detailed	design	for	the	new	drug	manufacturing	

	 บริษัท	 ห้างยาไทย	 1942	 จำกัด	 มีความ
ประสงค์ในการที่จะย้ายฐานการผลิตจากโรงงาน
ผลิตยาเดิม	 ซึ่งตั้งอยูที ่แขวงราษฎร์บูรณะ	 เขต
ราษฎร์บู รณะ	 กรุ ง เทพฯ	 ไปตั ้งอยู ในนิคม
อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร	 เนื่องจากโรงงานผลิตยาเดิม	 
ไมสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ	 ได้ใน
อนาคต	 ดังนั้น	 จึงได้ทำการจัดจ้างกลุมบริษัท	 
ที ่ปรึกษาเพื ่อดำเนินการออกแบบรายละเอียด	
บริหารและควบคุมโครงการกอสร้างโรงงานผลิตยา
แหงใหมในระยะกอสร้างและย้ายฐานการผลิต	 รวม
ถึงการจัดจ้างผู้รับจ้างกอสร้างโรงงานผลิตยาที่นิคม
อุตสาหกรรมสินสาครจนแล้วเสร็จสามารถดำเนิน
การได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	

plant	 in	 accordance	 with	 the	 GMP	 Standard	
(PIC/S),	 Building	 Law	 and	 Factory	 Act;	
construction	 management	 and	 supervision;	
project	 management	 and	 procurement;	
supervision	of	demolition	at	 and	movement	of	
machinery	and	equipment	from	the	existing	plant	
to	the	new	plant;	supervision	of	production	base	
movement;	 and	 establishing	 a	warranty	 period	
for	 verification	 and	 rehabilitation	 supervision	
after	the	project	has	been	completed.	
	 The	 new	 manufacturing	 plant,	 located	 on	
15	 rai	 (2.4	 hectares)	 of	 land,	 will	 enable	 the	
company	to	at	least	double	existing	production	
capacity	 for	 both	 contract	 manufacturing	
and	 in-house	 production	 under	 its	 own	 brand	
effectively.	The	new	manufacturing	plant	must	
conform	to	the	new	PIC/S	standard	as	well.

	 โครงการแบงออกเป็น	 3	 ระยะหลัก	 ดังนี้	
ร ะยะออกแบบรายละ เอี ยดตามข้ อกำหนด	
มาตรฐาน	GMP	 (PIC/S),	 กฎหมายควบคุมอาคาร	
และพระราชบัญญัติโรงงาน	 ในระยะกอสร้าง	 ให้
บริการในการบริหารและควบคุมการกอสร้าง	 การ
บริหารโครงการ	 การจัดซื้อ	 จัดจ้างผู้รับจ้าง	 การ
ควบคุมการกอสร้าง	 การควบคุมการรื ้อถอนและ	 
ขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จากโรงงานปัจจุบัน
ไปติดตั้งทีโ่รงงานผลิตยาแหงใหม	 การควบคุมการ
ย้ายฐานการผลิต	 และระยะประกันผลงาน	 ให้
บริการตรวจสอบ	 ควบคุมการซอมแซม	 สิง่ชำรุด	
เส ียหาย	 ในระยะประกันผลงานนับตั ้งแตวันที่
โรงงานผลิตยาแหงใหมกอสร้างแล้วเสร็จ	
 อาคารโรงงานผลิตยาบนเนื้อที่	15	ไร	จะชวยให้
บริษัทฯ	 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากกวาโรงงาน
ผลิตยาแหงเดิมอยางน้อย	 2	 เทา	 สามารถเป็น	
Contract	Manufacturer	และผลติยาภายใตแ้บรนด ์
ของบริษัทฯ	 ได้อยางมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกบัขอ้กำหนดมาตรฐานใหม	PIC/S 
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buildiNg a SucceSSful 
CORPORATE CULTURE
โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมพฤกษา
(Pruksa
Culture)

Client: Pruksa Real Estate Public Company Limited
Administered by: Management Solutions International Ltd. (MSI)

เจ้าของงาน
:
บริษัท
พฤกษา
เรียลเอสเตท
จำกัด
(มหาชน)

ดำเนินการโดย:
บริษัท
แมเนจเมนท์
โซลูชั่นส์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด


 

	 While	 the	 world	 economy	 faces	 one	 of	
the	most	 challenging	 crises	 in	modern	 history,	
the	 property	 development	 industry	 in	 Thailand	
and	 Southeast	 Asia	 has	 managed	 to	 grow	
and	 develop	 certain	 evolution	 and	 progress	
in	 a	 number	 of	 aspects.	 Amid	 increasingly	
intense	 competition	 within	 the	 industry,	 from	
dominant	players	and	new	entrants	alike,	Pruksa	
Real	 Estate	 Plc.,	 with	 its	 unique	 competitive	
advantages	as	well	as	 its	capable	and	visionary	
management,	 has	 successfully	 strived	 to	
become	undoubtedly	one	of	leaders	in	property	
development	industry	in	Thailand.		Currently,	the	
company's	management	has	put	high	priority	on	
corporate	 culture	 enhancement	 in	 line	with	 its	
business	 strategies	 to	 maintain	 its	 continuous	
growth	and	expansion.	MSI	has	been	engaged	as	
the	company's	consultant	 in	strengthening	and	
enhancing	the	'Pruksa	culture'	aiming	at	service-
oriented	employees	striving	to	impress	its	clients	
and	eventually	driving	the	company	to	become	
among	Asia's	top	10	property	developers.

	 ในขณะที ่เศรษฐกิจโลกโดยรวมต้องเผชิญ
วิกฤตการณ์ครั ้งสำคัญในชวง	 2-3	 ปีที่ผานมา	
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ยังคง
สามารถเติบโตได้อย างมั ่นคง	 และเกิดการ
เปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าขึ้นหลายประการ	
ทามกลางการแขงขันของผู้ประกอบการทั้งรายเกา
และรายใหมหลายรายที่นับวันจะทวีความรุนแรง	 
ยิ่งขึ้น	บมจ.พฤกษา	เรียลเอสเตท	ได้ก้าวขึ้นมาเป็น
หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมได้อยางเต็มภาคภูมิด้วย
ความสามารถและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร	 ประกอบ
กับความสามารถในการแขงขันเฉพาะตัวอันหา
บริษัทใดเทียบได้ยาก	 ในปัจจุบันบริษัทยังคงขยาย
ธุรกิจอยางตอเนื่องทัง้ในและตางประเทศ	 ผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์ที ่ได้วางไว้จึงได้มอบ
หมายให้	MSI	ดำเนินโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
พฤกษา	 เพื่อสนับสนุนให้บริษัท	 พฤกษาก้าวเป็น
องค์กรชั้นนำ	 1	 ใน	 10	 ของเอเชีย	 ด้วยพนักงาน	 
ที่มีความใสใจในการให้บริการ	 สร้างความประทับ
ใจให้แกลูกค้า	 และสามารถรักษาความสามารถใน
การแขงขันเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป	
 



COMMUNICATIONS 
& PUBLIC 
PARTICIPATION 
กลุมการสื่อสารประชาสัมพันธ์

และการมีสวนรวมของประชาชน

 
	 Public	 Relations	 and	 Public	 Participation	
business	provides	services	in	corporate	image	
enhancement,	 ranging	 from	 media	 planning,	
media	 production,	 event	 management,	
media	 relations	 and	 community	 and	 public	
involvement.			

	 การส ือ่สารประชาส ัมพันธ	์ และการมี	 
สวนรวมของประชาชน	 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอ
โครงการ	และองค์กรอยางครบวงจร	ตั้งแต	การ
จัดทำกลยุทธ์และแผนการประชาสัมพันธ	์ การ
ผลิตสือ่	 การจัดอีเวนท	์ งานสือ่มวลชนสัมพันธ	์
งานด้านมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ตางๆ		
 
 





MarkeT SouNdiNg for 
HIGH SPEED RAIL ProjecTS
โครงการรถไฟความเร็วสูง

Clients: Ministry of Finance / Ministry of Transport
Administered by: Daoreuk Communications Co., Ltd. 

เจ้าของงาน:
กระทรวงการคลัง
/
กระทรวงคมนาคม

ดำเนินการโดย:
บริษัท
ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์
จำกัด


 ProjecTS

Clients: Ministry of Finance / Ministry of Transport
Administered by: Daoreuk Communications Co., Ltd. 

กระทรวงคมนาคม
จำกัด
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	 รถไฟความเร็วสูง	 เป็นเป้าหมายสำคัญของการ
พัฒนาโครงขายคมนาคมของประเทศตามนโยบาย
การพัฒนาระบบรางของรัฐบาล	 เพื่อพัฒนาระบบ
การขนสงให้มีมาตรฐาน	 เชื ่อมโยงโครงขาย
คมนาคมขนสงได้อยางมีประสิทธิภาพ	 และให้
ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น	 รวมทั้ง
เพิ ่มขีดความสามารถของประเทศ	 สูการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมในระดับภูมิภาค		
	 รัฐบาลจึงมีนโยบายเรงรัดการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง	 แตเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวน
มาก	 ใช้เทคโนโลยีทีทั่นสมัย	 และความเชี่ยวชาญ
ของเอกชนในการดำเนินงาน	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
รับทราบและเห็นชอบให้คณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจพิจารณาแนวทางการเพิ ่มบทบาทภาค
เอกชนในรูปแบบ	 PPP	 พร้อมเปิดโอกาสให้ภาค
เอกชนทั้งไทยและตางประเทศเข้ารวมลงทุน	 ซึ่งจะ
สงผลตอความสำเร็จของโครงการ		

	 High	speed	rail	projects	fall	under	the	Ministry	
of	Transport’s	rail	development	plan	to	upgrade	
the	national	rail	transit	system,	which	has	lacked	
development	 continuity	 for	 some	 time.	 The	
plan	 also	 aims	 to	 improve	 safety,	 punctuality,	
and	rapidity	for	better	service,	and	to	enhance	
logistical	 efficiency	 and	 the	 cost-effectiveness	
of	the	regional	transportation	system.
	 The	Government,	thus,	backs	public-private	
partnerships	 or	 PPP	 for	 project	 development	
and	 has	 made	 an	 initial	 study	 for	 investment	
options.	 It	 also	 supports	 this	 market	 sounding	
exercise	 to	obtain	up-to-date	 information	and	
feedback	from	private	sector	service	providers	
on	their	levels	of	interest,	scope	of	involvement	
in	 service	 provision,	 as	well	 as	 operational	 and	
commercial	 arrangements	 under	 a	 risk-sharing	
scheme.

	 Daoreuk	 Communications	 Co.,	 Ltd.	 has	
been	entrusted	by	the	Ministry	of	Finance	and	
Ministry	 of	 Transport	 to	 organize	 a	 market	
sounding	 session	 for	 the	 development	 of	 the	
country’s	 two	 initial	 HSR	 projects	 (Bangkok-
Chiang	 Mai	 and	 Bangkok-Rayong)	 which	
presided	 over	 by	 H.E.	 Mr.	 Sophon	 Zarum	 the	
Transport	Minister	and	H.E.	Mr.	Korn	Chatikavanij	
the	 Finance	 Minister.	 We	 provided	 complete	
end-to-end	public	relations	campaign	and	event	
organizing,	 by	 carefully	 planning	 the	 whole	
event,	 marketing	 collateral,	 exhibition	 boards	
and	media	management	scheme	to	deliver	 the	
key	messages.
		 This	 successful	 newsworthy	 event,	 held	 in	
December	 2010	 provides	maximum	 exposure	
to	the	desired	audiences	of	over	500	qualified	
national	 and	 international	 investors	 prior	 to,	
during	and	after	the	session.			

	 กระทรวงการคล ังและกระทรวงคมนาคม	 
ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ	 จึงได้
รวมมือกันจัดการทดสอบความสนใจของภาค
เอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูง	 2	 สายทาง	 คือ	
สายเหนือ	 (กรุงเทพฯ-เชียงใหม)	 และสายตะวัน
ออก	 (กรุงเทพฯ-ระยอง)	 โดยได้รับเกียรติจาก		 
นายกรณ์	 จาติกวนิช	 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลัง	 และนายโสภณ	 ซารัมย์	 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานเปิดงาน	 ทั้งนี้
บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	ได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นผู ้ดำเนินการจัดงานดังกลาวเมื ่อ
เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2553	 โดยให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์อยางครบวงจรทั ้งในด้านการจัด
กิจกรรม	 การจัดทำสือ่ประชาสัมพันธ	์ โบรชัวร์	
นิทรรศการ	 มัลติมีเดีย	 รวมทั้งการบริหารจัดการ
สื่อมวลชน	
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	 การจัดงานในครั ้งนี ้ประสบความสำเร็จเป็น
อยางด	ี โดยมีผู ้แทนหนวยงานภาครัฐและเอกชน	 
ที่ มี ส ว น เ กี ่ย ว ข้ อ งทั ้ง ไ ทยและต า งป ร ะ เ ทศ	 
ให้ความสนใจเข้ารวมรับฟังและแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น	จำนวนกวา	500	คน	และได้รับความสนใจ
จากสือ่มวลชนทุกสาขานำเสนอขาวโครงการอยาง
กว้างขวาง	 



TRACK DOUBLING SySTeM for logiSTicS 
MaNageMeNT aNd TraNSPorTaTioN  
รถไฟทางคูเพื่อการขนสงและการจัดการโลจิสติกส์

Client: Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), Ministry of Transport
Administered by: TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. / Daoreuk Communications Co., Ltd.

เจ้าของงาน:
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
(สนข.),
กระทรวงคมนาคม

ดำเนินการโดย:
บริษัท
ทีม
คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ง
แอนด์
แมเนจเมนท์
จำกัด
/
บริษัท
ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์
จำกัด
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	 The	State	Railway	of	Thailand	(SRT)	currently	
operates	services	over	a	network	of	about	4,422	
km	of	 track,	 all	 of	which	 is	 single	 line.	 As	 line	
capacity	is	approaching	its	limit,	additional	tracks	
are	 required	to	cope	with	the	 large	number	of	
trains	 that	 SRT	plans	 to	 operate	 in	 the	 future	
to	 serve	 the	 growing	 needs	 of	 the	 country.	
Extension	of	the	double-track	system	is	therefore	
unavoidable.
	 In	 April	 2010,	 the	 Thai	Cabinet	 approved	
in	principle	an	SRT	investment	plan	of	THB170	
billion	 to	 upgrade	 existing	 infrastructure	 such	
as	tracks	and	bridges,	track-doubling,	procuring	
electric	diesel	locomotives	and	installing	signalling	
and	level	crossings.

	 In	addition,	implementation	plan	in	accordance	
with	 public	 participation	 process	 for	 Analysis	
and	Route	 Selection	 and	 Feasibility	 Study	 and	
Preliminary	Design	is	under	the	process	by	TEAM	
GROUP	affiliate	–	Daoreuk	Communications	Co.,	
Ltd.	
	 The	 passing	 year,	 the	 Project	 embraced	
opinion	and	suggestion	in	the	preliminary	design	
to	 reduce	adverse	 affects	 to	 local	 people	 to	 a	
minimum	via	activities	that	are	compatible	with	
target	groups,	 including	 six	 seminars	 to	obtain	
suggestions	at	all	related	provinces,	two	technical	
seminars,	 16	 in-depth	 interviews,	 40	 group	
meetings,	attitude	surveys	as	well	as	information	
dissemination	through	various	PR	channels	and	
media.

	 Office	of	 Transport	 and	Traffic	Policy	 and	
Planning	(OTP)	assigned	consultants’	consortium,	
including	 TEAM	Consulting	 Engineering	 and	
Management	Co.,	Ltd.,	Daoreuk	Communications	
Co.,	 Ltd.,	 SPAN	Consultants	Co.,	 Ltd.,	 PB	Asia	
Ltd.	and	MAA	Consultants	Co.,	Ltd.	to	conduct	
feasibility	study,	preliminary	design,	preparation	
of	project	engineering,	economics	and	financial	
feasibility	study	report,	strategic	environmental	
assessment	 report	 and	 initial	 environmental	
examination	report.		
	 Three	 pioneering	 routes	 with	 the	 total	
distance	of	415	km	were	selected	to	conduct	the	
preliminary	design,	construction	and	expropriation	
cost	 estimation,	 viz.	 Map	 Kabao-Nakhon	
Ratchasima	 (132	 km),	 Lop	 Buri-Pak	Nampho	
(118	 km)	 and	Nakhon	 Pathom-Nong	Pla	Duk	
Junction-Hua	Hin	(165	km).	
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สายตะวันออกเฉียงเหนือ

สายใต

ประจวบคีรีขันธ-
ชุมพร

167 กม.
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	 ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีเครือขายรถไฟระยะ
ทางรวม	 4,422	 กิโลเมตร	 สวนใหญเป็นรางเดี่ยว	
เมื่อความต้องการการขนสงเพิ่มมากขึ้น	 ขณะที่ราง
มีจำกัด	กระทรวงคมนาคมจึงริเริ่มแผนการกอสร้าง
รถไฟทางคูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณ	 
ผู้โดยสารและการขนสงสินค้า	 รวมถึงการเชื่อมโยง
สูการขนสงระบบอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์ของ
ประเทศ	ตอมา	 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานระบบรถไฟที ่มีอยูให้มี
ประสิทธิภาพ	 รวมถึงการพัฒนารถไฟทางคูระยะ
เรงดวนกวา	170,000	ล้านบาท		
	 กระทรวงคมนาคม	 โดยสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร	 (สนข.)	 ได้มอบหมายให้
กลุมบริษัทที่ปรึกษา	นำโดย	บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	
เอนจิเนียริ ่ง	 แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จำกัด	 บริษัท	
ดาวฤกษ์	คอมมนูเิคชั่นส์	จำกดั	บรษิทั	สแปน	จำกดั 
บริษัท	พีบี	 เอเชีย	 จำกัด	 รวมด้วยบริษัท	 เอ็มเอเอ	
จำกัด	 ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบื ้องต้นระบบรถไฟทางคูเพื ่อการขนสง
และการจัดการโลจิสติกส์	(ระยะที่	1)		
	 ในขั ้นต้นได้คัดเล ือกแนวเส ้นทางที ่มีความ
จำเป็นเรงดวนในการพัฒนารถไฟทางคู	 3	 เส้นทาง	
ได้แก	 1)	 ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ	 ระยะ
ทาง	132	กิโลเมตร	2)	ชวงลพบุรี-ปากน้ำโพ	ระยะ
ทาง	118	กิโลเมตร	และ	3)	ชวงนครปฐม-ชุมทาง

หนองปลาดุก-หัวหิน	ระยะทาง	165	กิโลเมตร	เพื่อ
นำมาศึ กษาความ เหมาะสม ด้านวิ ศวกรรม	
เศรษฐกจิ	การเงนิ	และผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น 
รวมทั้งการออกแบบเบื้องต้น	(Preliminary	Design)	
	 ในการนี	้ บริษัท	 ดาวฤกษ์	 คอมมูนิเคชั ่นส	์
จำกัด	 ได้รับผิดชอบด้านการมีสวนรวมและการ
ประชาส ัมพันธ ์โครงการ	 โดยดำเนินงานตาม
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนผาน
กิจกรรมการสัมมนาตามแนวเส้นทาง	 6	 ครั้ง	 การ
สัมมนาเชิงวิชาการ	2	ครั้ง	การสัมภาษณ์เชิงลึก	16	
ครั้ง	และการประชุมกลุม	จำนวน	40	ครั้ง	 เพื่อให้
ทุกภาคสวนที่เกี ่ยวข้องได้รวมแสดงความคิดเห็น	
และนำข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้เหมาะสมตอไป		
	 นอกจากนี	้ ยังได้ดำเนินการเผยแพรข้อมูล	 
ขาวสารของโครงการผานสือ่ประชาสัมพันธ์ตางๆ	
ทัง้เอกสารข้อเท็จจริงประกอบการสมัภาษณ์เชิงลกึ
และการประชุมกลุม	 แผนพับ	 โบรชัวร์	 บอร์ด
นิทรรศการ	วิดีทัศน์ประกอบการสัมมนาเชิงวิชาการ 
และเว็บไซต์	 ด้วยความมุงหวังให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลตางๆ	 ของโครงการอยางครบถ้วน	 รอบด้าน	
โปรงใส	 เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปเพื่อประชาชน
อยางแท้จริง	



EXQUISITE PublicaTioNS
สิ่งพิมพ์ที่ทรงคุณคา

Clients: National Telecommunication Commission of Thailand (NTC) / 
 Department of Rural Roads
Administered by: Daoreuk Communications Co., Ltd.
เจ้าของงาน:
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
/
กรมทางหลวงชนบท

ดำเนินการโดย:
บริษัท
ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์
จำกัด
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	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.,	a	multi-
year	national	book	award	winner,	has	extensive	
experience	in	publishing	a	full	range	of	publication	
with	creativity	and	competency.	
	 The	 past	 year,	 Daoreuk	was	 entrusted	 by	
various	 public	 and	 private	 entities	 to	 provide	
services	in	book	creation.	One	of	the	exemplary	
examples	 is	 the	 NTC’s	 “The Monarchy and 
Communications”	which	was	created	to	honor	
the	 ancestral	 kings	 and	 in	 commemorating	
the	 auspicious	 occasion	 of	 His	 Majesty	 King	
Bhumibol	 Adulyadej’s	 60th	 anniversary	 of	 the	
Royal	Coronation.	
	 The	 one-volume	 history	 book	 compiles	
insightful	information	focusing	on	the	monarchs	
that	utilized	communications	as	a	tool	to	create	
peaceful	 coexistence	 and	 prosperity	 of	 the	
kingdom.			
	 The	 book	 is	 organized	 chronologically,	 but	
each	chapter	also	focuses	on	a	specific	theme.	
This	historical	research	focuses	on	analysis	and	
synthesis	of	the	primary	and	secondary	sources,	
academic	articles	and	papers	as	well	as	related	
publications.

	 The Monarchy and Communications	 won 

a Commendable Book Award in the General 

Category (for books published in 2010) in the 

2011 Outstanding Book Awards Contest held by 

the Office of the Basic Education Commission, 

Ministry of Education. 

	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการตัดสินให้หนังสือ ทรงสื่อสารวัฒนา
ประชาไทย ซึ่งจดัทำโดยบรษิทั ดาวฤกษ ์คอมมนิูเคชั่นส ์
จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงาม
ทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2554  

 บริษัท	 ดาวฤกษ์	 คอมมูนิเคชั่นส	์ จำกัด	 เป็น	 
ผูเ้ชี่ยวชาญการผลิตหนังสือและสือ่สิง่พิมพ์ทีไ่ด้รับ
รางวัลในการประกวดหนังสือจากสถาบันระดับชาติ
มาแล้ว	 4	 ครั้ง	 แสดงถึงความสำเร็จและมาตรฐาน
ของบริษัทแหงคุณภาพ	
	 ในปีที่ผานมา	บริษัทฯ	ได้รับความไว้วางใจจาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชนให้ผลิตผลงานหนังสือ
และสือ่สิง่พิมพ์หลากหลายประเภท	 ซึ่งล้วนได้รับ
การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ชวนติดตาม	 สามารถอ้างอิง
ได้ทางวิชาการ	 มีการออกแบบที่สวยงามนาสนใจ
ดังผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ	 (กทช.)	 ให้จัดทำ
หนังสือ	 ทรงสือ่สารวัฒนาประชาไทย	 เพื่อบันทึก
ประวัติศาสตร์การสือ่สารพระราชปณิธานของ	 
พระมหากษัตริย์ตั ้งแตอดีตจนถึงปัจจุบันในการ
สร้างระเบียบอันดีงามเพื่ออยูรวมกันในสังคม	กอให้
เกิดความสงบรมเย็น	 ความเจริญรุงเรืองในพระราช
อาณาจักร	 เพื ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ	 
พระบุรพมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว	เนื่องในโอกาสครบรอบ	60	ปี	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพ.ศ.	2553	
	 บริษัทฯ	 ได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร	 บทความ	 และภาพประวัติศาสตร์ชั้นต้น	
ชั้นรองในทุกยุคสมัย	 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและการ
สังเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร	์ เพื่อนำเสนอในเชิง
วิเคราะห์	และมีการออกแบบรูปเลมอยางสวยงาม	
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	 Aside	 from	 historic	 content,	 the	
Department	 of	 Rural	 Roads	 also	 designated	
Daoreuk	 to	 produce	 the	 “Bhumibol 1 Bridge 
and Bhumibol 2 Bridge”	to	commemorate	the	
official	inauguration.	
	 The	book	tells	the	story	of	the	two	striking	
cable-stayed	 bridges	 project,	 a	 royal	 scheme	
initiated	 by	 King	 Bhumibol	 Adulyadej	 that	 aims	
to	 solve	 traffic	 problems	 within	 Bangkok	 and	
surrounding	 areas,	 especially	 the	 industrial	
area	and	to	complement	the	missing	link	of	the	
industrial	 ring	 road	 project.	 It	 also	 accolades	
the	 remarkable	 engineering	 and	 architectural	
innovations	of	the	bridges.
	 The	completion	of	the	Industrial	Ring	Road	
Bridges	 was	 synonymous	 with	 the	 auspicious	
occasions	 of	 His	 Majesty	 the	 King’s	 Diamond	
Jubilee	of	Accession	to	the	Throne	in	2006.

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

accompanied by HRH Princess Maha Chakri 

Sirindhorn presided over the opening ceremony 

of the Bhumibol 1 and Bhumibol 2 Bridges, on 

24 November 2010. The book entitled	 the 

Bhumibol 1 Bridge and Bhumibol 2 Bridge was 

publised by Daoreuk Communications Co., Ltd. 

as a special commemoration of the event.

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลอง 
ลัดโพธิ์ และสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 ในการนี้ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด 
ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบทให้จัดทำ 
หนังสือที่ระลึก “สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2”

	 ไมเพียงเทานี้	บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	
จำกัด	 ยังได้รับความไว้วางใจจากหนวยงานรัฐ
หลายแหงให้จัดทำหนังสือและสือ่ประชาสัมพันธ์
ตางๆ	รวมทั้งหนังสือสะพานภูมิพล	1	และสะพาน
ภูมิพล	2	ของกรมทางหลวงชนบท	เพื่อเป็นที่ระลึก
ในพิธีเปิดสะพานภูมิพล	 1	 และสะพานภูมิพล	 2	
อยางเป็นทางการ	
	 ภายในหนังสือบอกเลาถึงความเป็นมาของ
สะพานขึงข้ามแมน้ำเจ้าพระยาทั้งสองแหง	 ซึ่งเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวเพื่อเชื่อมโครงขายการจราจร
บริเวณกรุงเทพฯ	 ตอนใต้กับเขตอุตสาหกรรม	 
ของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นวงแหวนโดย
สมบูรณ์	 การกอสร้างด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม	 
ที่ทันสมัย	 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม	
คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย	 ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยูของชุมชนชาวมอญบริเวณโดยรอบสะพาน		
	 สะพานภูมิพล	 1	 และสะพานภูมิพล	 2	
กอสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการใน	 พ.ศ.	 2549	
อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ	60	ปี		
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GOOD  
CORPORATE  
citizenship 
 

	 Within	 this	 challenging	 context,	 TEAM	
GROUP	strives	 to	uphold	 its	commitment	 to	
doing	business	ethically	and	philanthropically.	
The	GROUP	has	maintained	a	strong	tradition	
of	returning	wealth	to	society	by	contributing	
to	various	social	causes.	
	 The	 TEAM	 GROUP	 Foundation	 was	
established	 on	 27	 August	 2007	 to	 create	
balance	 between	 growth	 for	 our	 company	
and	 healthy	 development	 for	 society.	 Our	
corporate	citizenship	goal	was	developed	for	
sharing	 across	 the	 entire	 group.	Companies	
under	 the	 umbrella	 of	 TEAM	GROUP	 carry	
out	 social	 contribution	 activities,	 as	 good	
corporate	 citizens,	 focusing	 on	 education,	
environmental	 awareness	 and	 humanitarian	
relief.	

	 แม้ในชวงเวลาแหงความท้าทาย	 กลุม
บริษัททีมยังคงมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคูไป
กับการทำความดี	 ด้วยการทำสิง่ที่ดี	 มอบน้ำใจ	
การแบงปัน	ความเอื้ออาทรให้กับสังคม	
	 มูลนิธิกลุมทีมรวมใจซึ ่งได้กอตั ้งในวันที	่
27	 สิงหาคม	 2550	 เพื่อสร้างสมดุลระหวางการ
เติบโตของบริษัทและเป้าหมายในการมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคม	 ได้มีการกำหนดเป้าหมาย
ในการสร้างองค์กรทีม่ีความรับผิดชอบตอสังคม
ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี	(Good	Corporate	
Citizen)	 เพื ่อเป็นแนวทางให้บริษัทในกลุม
ดำเนินรอยตาม	 โดยมุงเน้นที่กิจกรรมที่ให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษา	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการชวยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทา
ทุกข์	เป็นต้น	
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	 กลุมบริษัททีม	 พร้อมมอบบริการที่จะชวย
เสริมสร้างความสามารถในการแขงขันให้แก
ลูกค้าในภูมิภาคตางๆ	 กลุมบริษัททีมได้วาง
กลยุทธ ์องค์กร	 อันได้แก	 การสร้างความ
แข็งแกรงของธุรกิจหลักของเราในตางประเทศ	
โดยเฉพาะอยางยิง่ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ซึง่
เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจที่นาจับตามอง			
	 ยังมีความต้องการบริการที่ปรึกษาที่คอน
ข้างสูงในหลายประเทศในเอเชีย	และกลุมบริษัท
ทีมกำลังสร้างรูปแบบทางธุรกิจที ่เหมาะสมใน
การตอบสนองความต้องการ	 และก้าวเข้าไปสู
ตลาดตางประเทศแหงใหม	เพราะความต้องการ
ของลูกค้ามีสวนสำคัญในการผลักดันธุรกิจของ
เรา	 และทำให้เราสามารถเติบโตก้าวแกรงไป
พร้อมๆ	กับลูกค้าของเรา	 

	 TEAM	GROUP	offers	a	complete	 range	
of	 services	 to	 help	 our	 clients	maintain	 a	
competitive	edge	in	their	respective	markets.	
In	 its	attempt	to	sustain	its	business	growth,	
TEAM	GROUP	devised	the	following	corporate	
strategy:	 Strengthening	 the	 role	of	 our	 core	
businesses	overseas,	especially	 in	the	ASEAN	
region	which	hosts	many	exciting	opportuni-
ties.	
	 In	the	high	growth	markets	of	Asia,	there	
is	 strong	 demand	 for	 our	multi-disciplinary	
services	and	we	are	building	out	our	business	
platform	to	tap	this	demand.	Our	clients’	needs	
drive	our	business,	 so	we	grow	 in	pace	with	
their	growth.	Staying	tightly	focused	on	clients’	
needs	 has	 helped	 TEAM	GROUP	 to	 expand	
continuously	each	year.

beyond  
THE  BOUNDARY 
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