


IntegratIng 
Knowledge and experIence

แข็งแกร่งด้วยความรู้และประสบการณ์

	 กว่า	 30	 ปีที่ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นมอบบริการที่กลั่นกรองจากความรู้	 สั่งสม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 เราพร้อมบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ตามสภาวการณ์ของโลก	 พร้อมทั้งร่วมสร้างสรรค์	 
และดูแลสังคม	
 
 

	 More	 than	30	 years	 commitment	 to	world-class	 knowledge-based	
services	 has	 provided	TEAM	GROUP	with	 incomparable	 experience	 and	
expertise.	 By	 integrating	 knowledge	 and	 experience,	 we	 have	 built	 a	
business	which	is	not	only	responsive	to	changing	global	requirements	but	
also	works	for	the	benefit	of	the	public.



	 In	 2011,	 Thailand	 experienced	 one	 of	
its	worst	 ever	 floods,	 resulting	 in	 damages	
amounting	to	several	hundred	billion	baht,	along	
with	uncountable	personal	losses.	During	this	
difficult	time,	TEAM	GROUP	became	recognized	
as	a	leader	in	specialized	water	management	
consultancy,	in	particular	flood	forecasting	and	
prevention,	due	to	our	close	monitoring	of	the	
situation	and	the	reports	and	warnings	provided	
by	our	experts.		The	River	Network	Model,	the	
software	we	have	developed	for	more	than	30	
years,	contributed	considerably	to	our	accurate	
predictions.
	 Since	our	inception,	TEAM	GROUP	has	been	
entrusted	with	 numerous	 projects	 involving	
water	resources	development	and	these	have	
added	to	our	experience	and	strengthened	our	
expertise	 in	 this	 field.	Combining	 knowledge,	
experience,	 and	 a	 firm	 determination	 to	
contribute	to	society,	we	provided	extensive	
assistance	during	the	floods	and	helped	many	
of	those	affected	by	the	floods	overcome	their	
problems.
	 Over	more	than	thirty	years	of	operations,	
we	have	worked	in	many	fields,	encouraging	us	
to	develop	multidisciplinary	expertise.	As	a	result,	
TEAM	GROUP	has	diversified	into	the	areas	of	
infrastructure,	 environment,	management,	
communications	 and	 public	 involvement,	 as	
well	as	real	estate	development.	 	 In	the	past	
year,	we	took	part	in	public	and	private	projects	
in	many	of	these	fields,	both	in	the	domestic	
market	and	overseas;	a	number	of	these	are	
described	in	this	report.

chaIrman’s  
statement

	 In	my	capacity	as	chief	executive,	I	am	confident	that	our	professional	
staffs	are	committed	to	using	their	knowledge	and	experience,	whether	
in	water	resources	or	in	other	areas,	to	deliver	innovative	solutions	to	
meet	changing	global	needs	and	to	satisfy	fully	our	clients’	needs.	At	the	
same	time,	we	never	neglect	our	corporate	social	responsibilities;	we	
will	always	be	first	to	initiate	and	join	in	activities	for	the	public	good	as	
a	way	to	ensure	the	Group	and	all	sectors	of	society	will	be	able	to	cope	
with	the	obstacles	which	we	face	and	so	grow	together	in	a	sustainable	
manner.

(Dr. Prasert Patramai) 
Chairman of the Board 



(ดร.	ประเสริฐ		ภัทรมัย)	
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
	 อย่างไรก็ตาม	 ตลอดระยะเวลากว่า	 30	 ปี		
แห่งการดำเนินงาน	 ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสในงาน
ด้านต่างๆ	 ที่ช่วยให้เราได้พัฒนาความรู้	 เสริม
สร้างความชำนาญในหลากหลายสาขา	 จน
สามารถขยายการบริการครอบคลุมทั้ งด้ าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน	 สิ่งแวดล้อม	 การบริหาร
จัดการ	 การสื่ อสารและการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน	 	 และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								
โดยในปีที่ผ่านมา	 เราได้มีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาด้านต่างๆ	เหล่านี้	ทั้งที่เป็นโครงการภาครัฐ
และโครงการภาคเอกชน	 ทั้งในประเทศและ						
ต่างประเทศ	 ซึ่งส่วนหนึ่งจะได้นำมาเสนอใน
รายงานประจำปีเล่มนี้	 เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักทีมกรุ๊ป
มากขึ้น	 นอกเหนือจากที่ทราบว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านน้ำ	
	 ในฐานะผู้บริหารของทีมกรุ๊ป	 ผมขอยืนยัน	 
ด้วยความมั่นใจว่า	 ไม่ว่าจะเป็นงานด้านน้ำ	 หรือ	 
ด้านใดๆ	 ทีมงานของเราพร้อมที่จะผสานความรู้
ความสามารถ	 และประสบการณ์ในวิชาชีพ	 
เพื่อสร้างสรรค์งานคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์
ใหม่ๆ	 ตามสภาวการณ์ของโลก	 และสร้างความ	 
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ไม่
ละเลยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคม
ที่ดี	 ทีมกรุ๊ปพร้อมที่จะร่วมดูแลสังคมเพื่อให้เรา	 
ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทาย
ต่างๆ	และเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง	

	 ในปี	 2554	 ประเทศไทยต้องเผชิญกับ						
ม ห า อุ ท ก ภั ย ที่ ส ร้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย มู ล ค่ า	 
นับแสนล้านบาท	 ยังไม่รวมถึงความสูญเสียด้าน
จิตใจของประชาชน	 ในช่วงเวลาแห่งความยาก
ลำบาก	 ชื่อของ “ทีมกรุ๊ป” ได้กลายเป็นที่รู้จักใน
สังคมวงกว้างในฐานะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ					
โดยเฉพาะการพยากรณ์และการป้องกันน้ำท่วม	
จากการที่เราได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์
อย่างใกล้ชิด	 ตลอดจนรายงานและเตือนภัย							
ต่อสังคมผ่านสื่อต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เพราะ
เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยความรู้ด้านวิศวกรรม
น้ำ	 รวมทั้งแบบจำลองชลศาสตร์-อุทกวิทยา	 
ซึ่งทีมกรุ๊ปได้ออกแบบและพัฒนามาเป็นเวลากว่า	
30	 ปี	 นอกจากนี้	 เมื่อก่อตั้งบริษัท	 งานโครงการ
แรกๆ	 ที่เราได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมก็เป็น
งานด้านแหล่งน้ำ	 ซึ่งเราได้ทำงานด้านนี้ต่อเนื่อง
มาโดยตลอด	 ทำให้เราสั่งสมประสบการณ์มาเป็น
เวลายาวนาน	 เมื่อนำความรู้	ประสบการณ์	ผนวก
เข้ากับความมุ่งมั่นของเราที่จะตอบแทนสังคม	 
ในฐานะคนไทย	 เราจึงสามารถให้การสนับสนุน
ภาคส่วนต่างๆ	 ให้พร้อมรับมือและฟันฝ่าวิกฤต	 
ดังกล่าวไปด้วยกัน	
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meeting the client’s need  
through smarter  

Infrastructure and Urban development 
ร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตรงความต้องการลูกค้า 

reconciling development and 
environmental Issues 
ร่วมศึกษาผลกระทบโครงการ  

ประสานประโยชน์การพัฒนา 
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optimizing water  
resources management 

ร่วมบริหารจัดการน้ำ  
นำประโยชน์สู่ชีวิต 

working in support of energy  
development and efficiency 
ร่วมพัฒนาพลังงานมั่นคง ส่งเสริมทุกภาคส่วน 
 

helping clients  
overcome challenges  
through efficient management 
ร่วมเสริมประสิทธิภาพโครงการ  
บริหารอย่างมืออาชีพ 
 

helping clients Build relationship  
with the public 
สื่อสาร ร่วมสร้างสัมพันธ์มวลชน 
 

contributing  
to society 
ร่วมดูแลสังคม 
 

harnessing expertise  
to reach higher standards 

มุ่งมั่นพัฒนา  
พร้อมเผชิญหน้าความท้าทาย 





	 Incorporated	 in	 1978,	 TEAM	 Consulting	 Engineers	
Co.,	 Ltd.	 (currently	 TEAM	 Consulting	 Engineering	 and	
Management	 Co.,	 Ltd.)	 has	 expanded	 into	 the	 largest		
Thai-owned	 conglomerate	 of	 consulting	 companies		
-	TEAM	GROUP.	From	water	and	environmental	engineering,	
we	 have	 diversified	 into	 the	 fields	 of	 architecture,	 urban	
development,	 energy,	 transport,	 management,	 public	
relations,	as	well	as	media	and	communications.		With	a	high	
caliber	workforce	of		1,200	staff	working	in	14	affiliates,	we	
have	a	proven	track	record	of	numerous	achievements	in	the	
region	and	now	aim	to	prove	ourselves	on	the	global	stage.
	 Our	 growth	 did	 not	 happen	 by	 chance;	 it	 is	 the	 result	
of	our	commitment	 to	 integrating	knowledge	and	accrued	
experience	 to	 deliver	 sound	 and	 cost-effective	 services	
that	 best	 meet	 our	 clients’	 needs.	 Extensive	 experience	
in	 multidisciplinary	 areas	 allows	 us	 to	 provide	 a	 one-stop	
service	which	assists	clients	at	all	stages	of	the	project	cycle,	
from	conceptualization	to	implementation	and	evaluation.	

รู้จักทีมกรุ๊ป

	 ใน	 พ.ศ.	 2521	 วิศวกรกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง	 บริษัท	 ทีม	
คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียร์	จำกัด	(บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	
แอนด์	 แมเนจเมนท์	 จำกัด	 ในปัจจุบัน)	 เพื่อให้บริการที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่ งแวดล้อม	 ก่อนขยายสาขา									
การบริการไปในด้านสถาปัตยกรรม	 การพัฒนาเมือง	 พลังงาน									
การขนส่งและจราจร	 การบริหารจัดการ	 และการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์	 จนเติบโตขึ้นเป็น	 ทีมกรุ๊ป	 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	ปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่ม	14	บริษัทและ
ทีมงานคุณภาพ	1,200	คน	มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการ
พัฒนาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า	 1,800	
โครงการ	
	 ปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ทีมกรุ๊ปเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	
คือ	 การบูรณาการความรู้และประสบการณ์	 กลั่นกรองเป็นบริการ
คุณภาพ	 คุ้มค่า	 และตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ความรู้
ความเชี่ยวชาญในหลากสาขาช่วยให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้า
ในโครงการต่างๆ	ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	นับตั้งแต่การ
กำหนดโครงการ	 การดำเนินโครงการ	 และการประเมินผล	 และ
เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายฐานบริการสู่ภูมิภาคเอเชียและเวทีโลกต่อไป	
 

team groUp 
at a glance 

To be a REGIONAL LEADER  
in the integrated consulting and 

related businesses



พลังทีม พลังคุณภาพ 

solId amalgamatIon :  a QUalItY power 
TEAM	GROUP’s	14	affiliates	with	interests	in	diversified	businesses		
offer	exceptional	expertise	in	four	main	areas:	
14 บริษัทของทีมกรุ๊ป พร้อมบูรณาการความชำนาญเพื่อมอบบริการใน 4 สาขาหลัก 

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM)  
Integrated	engineering,	environment,	and	
management	consultancy	services	in	Thailand		
and	the	region.		

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง  
แอนด แมเนจเมนท จํากัด  
ผู้นํางานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	สิ่งแวดล้อม		
และการจัดการ	ครบวงจรทั้งในประเทศและ	
ภูมิภาคเอเชีย	
  
 
Geotechnical & Foundation Engineering        
Co., Ltd. (GFE)   
Geotechnical,	foundation	and	underground	
structure	engineering	consultancy	services.		

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค	ฐานราก	
และโครงสร้างใต้ดิน	
  
 
SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)  
Planning	and	design	of	building	architecture,	
interior	design,	landscape	architecture,	and	design	
for	urban	development.		

บริษัท เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จํากัด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทาง	 
สถาปัตยกรรม	การตกแต่งภายใน		
ภูมิสถาปัตยกรรม	และการพัฒนาเมือง		
 
  
TEAM Logistics and Transport Co., Ltd. (TLT)  
Transportation	planning,	traffic	management,	and	
traffic	impact	management,	logistics	and	supply	
chain	management.		

บริษัท ทีม โลจิสติกส แอนด ทรานสปอรต จํากัด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง	จราจร	และ
ระบบโลจิสติกส์	

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	
และองค์กรนานาชาติ	ในประเทศลาวและประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง		
 
 
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.   
มุ่งเน้นการบริการที่ปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ
ในท้องถิ่น		
  
 
 
TGC Assets Co., Ltd. 
Focuses	on	property	and	real	estate	development	
and	investment.	

บริษัท ทีจีซี แอสเสทส จำกัด 
ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

InFrastrUctUre & enVIronment  
กลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 
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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.	

บริษัท ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่นส จํากัด  
บริการครบวงจรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ	
การมีส่วนร่วมของประชาชน	ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์		
แผนปฏิบัติการและการดําเนินการ	ครอบคลุมการผลิต
หนังสือ	สื่อผสมเพื่อการประชาสัมพันธ์	การจัดอีเวนท์	
และกิจกรรมด้านมวลชน		
  
 
 

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop	service	in	digital	printing	as	well	as	design	
and	related	services.		

บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด  
ให้บริการด้านงานพิมพ์	การออกแบบศิลป์และ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง		

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

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จํากัด  
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน	ไฟฟ้า	น้ำมัน	ก๊าซ		
ปโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	รวมทั้ง	
ท่าเรือและสาธารณูปโภคอื่นๆ 
 
TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM)  
Provides	the	services	of	a	product	design,	product,	
service,	personnel,	as	well	as	production	process	
and	plant	in	order	to	be	certified	according	to	
related	standards	and	requirements.		

บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด  
ให้บริการในการดำเนินงานตรวจสอบการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์		งานบริการ	และบุคลากร	
รวมทั้งกระบวนการผลิตและโรงงาน	เพื่อขอการ	
รับรองตามมาตรฐานและข้อกำหนดท่ี่เกี่ยวเนื่อง		

Energy and 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 จัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม จํากัด  
ให้บริการครบวงจรทางด้านการพัฒนาโครงการ
พลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม		
รวมถึงการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และก่อสร้าง		
การให้บริการในลักษณะ	Turnkey	การปฏิบัติการ	
และการบำรุงรักษา	

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

บริษัท แมเนจเมนท โซลูชั่นส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
บริการที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กร
เชิงกลยุทธ์	การเงินและการลงทุน	บัญชี	การตลาด	
การบริหารจัดการโครงการ	ตลอดจนการพัฒนา
โครงการ	

Modern Management and Technology Co., Ltd. 
(MMT)  
Human	resource	development,	optimizing	academic	
and	administrative	competence.		

บริษัท โมเดิรน แมเนจเมนท แอนด เทคโนโลยี่ จํากัด 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ทั้ง	
ทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการ	

energY 
กลุ่มพลังงาน 

management and traInIng 
กลุ่มการจัดการและการฝกอบรม 

commUnIcatIons & pUBlIc partIcIpatIon 
กลุ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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dr. prasert patramai
ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

Chairman of the Board
ประธานกรรมการ

mr. amnat prommasutra  
นายอำนาจ พรหมสูตร

Director 
กรรมการ

mr. peerawat premchun
นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

Director 
กรรมการ

mr. wera sutesopon
นายวีระ สุธีโสภณ

Director
กรรมการ 

dr. thanasarn Khuayjarernpanishk
ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

Director 
กรรมการ

mr. suksavasdi srisuphonvanij
นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

Director
กรรมการ  

Board of dIrectors
คณะกรรมการบริษัท
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1 4

5

Prof. Thavach Phusitphoykai
Member of the Audit Committee 

ศ. ธวัช ภูษิตโภยไคย
กรรมการตรวจสอบ

Ms. Vimol Ongsakul
Secretary of the Audit Committee
Director of the Office of Corporate  

  Governance

นางสาววิมล อ๋องสกุล
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการกำกับดูแล
 กิจการที่ดี

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Audit Committee

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 Dr. Thanasarn 
Khuayjarernpanishk
Member of the Audit Committee 

ดร. ธนสาร กวยเจริญพานิชก
กรรมการตรวจสอบ

2 Mr. Peerawat Premchun
Member of the Audit Committee 

นายพีรวัธน เปรมชื่น
กรรมการตรวจสอบ

audit committee

32 41 5

คณะกรรมการตรวจสอบ
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1

6
3

2

4

5

Mr. Amnat Prommasutra
Senior Executive Director 

นายอำนาจ พรหมสูตร 
 กรรมการบริหารอาวุโสTEAM
 กรรมการผู้จัดการTEAMLao

Dr. Sirinimit Boonyuen 
Executive Director

ดร. สิรินิมิตร บุญยืน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 -วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Mr. Chawalit Chantararat
Executive Director

นายชวลิต จันทรรัตน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
 -ธุรกิจแหล่งน้ำ

Mr. Kittipol Bunnim
Executive Director

นายกิตติพล บุลนิม
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
 -วิศวกรรมธรณีเทคนิค


Mr. Prasong 
Wangrattanapranee
Executive Director

นายประสงค หวังรัตนปราณี
  กรรมการบริหาร
  กรรมการผู้จัดการ

 - บริหารจัดการองค์กรและโครงการ   
 - พัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค 
 - ควบคุมงานก่อสร้าง
  กรรมการผู้จัดการ MMT

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Executive Board

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการบริหาร

7 Mr. Thongchai  Montapaneewat
Executive Director

นายธงชัย มันตภาณีวัฒน
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้จัดการ
 -วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 กรรมการผู้จัดการEEM

8 Mr. Issarin Patramai
Executive Director
Chief Finance Officer

นายอิศรินทร ภัทรมัย
 กรรมการบริหาร
 ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน

1

3 4 5 6 7 82

management 
team
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Mr. Srid Aphaiphuminart
Chairman(ATT)

นายสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ
ประธานกรรมการบริหาร ATT

Mr. Arnon Kulruedeerittha
ExecutiveDirector(ATT)

นายอานนท กุลฤดีฤทธา
กรรมการบริหารATT

Mr. Wirat Ongprasert
ExecutiveDirector(ATT)

นายวิรัช องคประเสริฐ
กรรมการบริหารATT

Mr. Wijit Silavisesrith
ManagingDirector(SQ)

นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการSQ

Mr. Kaiwut Simtarakaew
DeputyManagingDirector(TLT)

นายไกรวุฒิ สิมธาราแกว
รองกรรมการผู้จัดการTLT

Mr. Wichian 
Wachirachowpong
Director(SQ)

นายวิเชียร วชิรเชาวพงศ
กรรมการSQ

Mr. Preecha Vongvitavat
ExecutiveDirector(DR)

นายปรีชา วงศวิทวัส
กรรมการบริหารDR

Ms. Lertluksna Yodavudh
ManagingDirector(DR)

นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ
กรรมการผู้จัดการ DR

Dr. Aphichat Sramoon
ManagingDirector(GFE)

ดร. อภิชาติ สระมูล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 -วิศวกรรมธรณีเทคนิค
 กรรมการผู้จัดการGFE

Ms. Sopapan Chintaganont
ExecutiveDirector(SQ)

นางสาวโสภาพันธ จินตกานนท
กรรมการบริหารSQ

Dr. Surasak Taweesilp
ManagingDirector(TLT)

ดร. สุรศักดิ์ ทวีศิลป์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 -ขนส่งและโลจิสติกส์
 กรรมการผู้จัดการTLT

Dr. Werapol Thonguthai
ManagingDirector(ATT)

ดร. วีระพล ทองอุไทย
กรรมการผู้จัดการATT

Mr. Teeravit Jomsueb
DeputyManagingDirector(SQ)

นายธีรวิทย จอมสืบ
รองกรรมการผู้จัดการSQ

Mr. Rachapon Silavisesrith
Director(SQ)

นายรัชพล ศิลาวิเศษฤทธิ์
กรรมการSQ

Mr. Siwarote Thepkhun
ExecutiveDirector(SQ)

นายสิวโรจน เทพขุน
กรรมการบริหารSQ
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1 Mr. Kosol Chantikul
Director(TEAM)

นายโกศล ฉันธิกุล
กรรมการTEAM
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Mr. Choosak Losagulpong
AssistantManagingDirector
-ConstructionSupervision
 Consulting

นายชูศักดิ์ โล่สกุลพงษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ควบคุมงานก่อสร้าง Ms. Pramwanee Predapun

AssistantManagingDirector
-EnvironmentalScience

นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Ms. Budsaba 
Israngura Na Ayudhya
AssistantManagingDirector
-EnvironmentalScience

นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Mr. Charnchai 
Gowgirdwiboon
AssistantManagingDirector
-TransportationandLogistics

นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ขนส่งและโลจิสติกส์

Ms. Yaowapa Chuwong
AssistantManagingDirector
-EnvironmentalScience

นางสาวเยาวภา ชูวงษ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Mr. Sathit Malaitham
AssistantManagingDirector
-TransportationandLogistics

นายสาธิต มาลัยธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ขนส่งและโลจิสติกส์

Mr. Wattana 
Limdaengsa-nguan
AssistantManagingDirector
-ConstructionSupervision
 Consulting

นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ควบคุมงานก่อสร้าง

5

9

6

7

8

3

4 Mr. Somkiat Manirudj 
AssistantManagingDirector
-WaterResources

นายสมเกียรติ มณิรุจิ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ธุรกิจแหล่งน้ำ

10

Mr. Natee Yanpirat
AssistantManagingDirector
-WaterResources

นายนที ญานภิรัต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-ธุรกิจแหล่งน้ำ

11

Ms. Chariya Punyaprabhasara
AssistantManagingDirector(MSI)
-Corporate&ProjectManagement
 Consulting

นางจริยา บุณยะประภัศร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการMSI
-บริหารจัดการองค์กรและโครงการ

12

Dr. Jeerakiat Apibunyopas
ManagingDirector(TQM)

ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
กรรมการผู้จัดการTQM

Dr. Ampol Tungkanawanich
Director(TQM)

ดร. อำพล ตังคนาวนิชย
กรรมการTQM
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Ms. Vasana Khompeera
AssistantExecutiveDirector(DR)

นางสาววาสนา คำภีระ
ผู้ช่วยกรรมการบริหารDR

Ms. Jaros Kairoje
AssistantExecutiveDirector(DR)

นางสาวจรส กายโรจน
ผู้ช่วยกรรมการบริหารDR

Mr. Srijaroung Bandhaya
DepartmentHead
-HumanResources

นายศรีจรุง พันธัย
ผู้อำนวยการ
-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Ms. Kanittha Yim-On
AssistantExecutiveDirector(DR)

นางสาวกนิษฐา ยิ้มอ่อน
ผู้ช่วยกรรมการบริหารDR

Ms. Roongtip Koungyuttamongkol
DepartmentHead
-BusinessPromotionandCommunications

นางสาวรุ่งทิพย ควงยุตมงคล
ผู้อำนวยการ
-ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร

Ms. Tisana Dumrisomkul
AssistantExecutiveDirector(EEM)

นางสาวธิษณา ดำริหสมกุล
ผู้ช่วยกรรมการบริหารEEM

4

8

9

5

6

7

Ms. Sawanmon Awaiwanont
AssistantExecutiveDirector(DR)

นางสาวสวรรณมณฑ อวัยวานนท
ผู้ช่วยกรรมการบริหารDR

3

Mr. Cherd-matee Pinittanon
AssistantManagingDirector
(TEAMLao)

นายเฉิดเมธี พินิตตานนท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการTEAMLao

2

Mr. Grisada Anoosittagool
AssistantManagingDirector
(TEAMLao)

นายกฤษฎา อนุสิฏฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการTEAMLao
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	 2011	 was	 a	 challenging	 year	 for	 TEAM	
GROUP.	The	floods	 in	the	second	half	of	the	
year	impeded	development	of	many	projects	
but,	 at	 the	 same	 time,	 provided	 us	 with	 a	
chance	 to	 integrate	 our	 competence	 and	
expertise	 in	 water	 resources	 engineering	 in	
support	 of	 flood-fighting,	 both	 at	 regional	
and	community	levels.	In	the	face	of	a	difficult	
situation,	our	tireless	work	not	only	contributed	
to	society	but	also	helped	to	sustain	business	
expansion.

	 ปี	 2554	 เป็นปีที่ท้าทายยิ่งปีหนึ่งของทีมกรุ๊ป	
เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่	 
ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพฯ	 ซึ่ งไม่ เพียง	 
แต่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและธุรกิจ
ต่างๆ	 แต่ยั งส่ งผลให้ โครงการพัฒนาหลาย
โครงการต้องชะงักงัน	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ	 เราได้
มีส่วนในการเสนอแนะมาตรการป้องกันและรับมือ
น้ำท่วม	 ให้กับหน่วยงานและประชาชนทั่วไป
นอกจากได้มีส่วนร่วมในการฟันฝ่าวิกฤตดังกล่าว
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชุมชนแล้ว	 เรายัง
สามารถรักษาอัตราการเติบโตขององค์กรได้	 
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งผู้บริหารและ	 
พนักงานทุกคน		

CORPORATE PERFORMANCE / ผลการดำเนินงาน
MB
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NEWLY ACQUIRED CONTRACT VALUE / มูลค่ารับงาน
OPERATING REVENUE / รายได้
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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

       Port Authority of Thailand

 Laem Chabang Port 

 

 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

 Mass Rapid Transit Authority of Thailand

 Expressway Authority of Thailand

 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
เติบโตด้วยความไว้วางใจ
Thanks	to	the	trust	from	our	clients,	TEAM	GROUP	has	had	invaluable	opportunities	
to	develop	expertise	and	diversify	into	a	more	established	business.

ความไว้วางใจจากลูกค้าที่มอบให้ทีมกรุ๊ปมาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้เรา	
ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	และเติบโตจนถึงทุกวันนี้	

 Asian Development Bank

           Japan Bank for International Cooperation 

 Mekong River Commission

 Italian-Thai Development PCL

 Central Pattana PCL 

  

 CH. Karnchang PLC

 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

  Home Product Center PCL

 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.

 Rangsit Plaza Co., Ltd.

 EDF Group

 Halcrow Group

 District Cooling System &  Power Plants Co., Ltd.

 MWH Global, Inc.

 Gulf Electric Public Co., Ltd.

 Amata Corp. PCL

 Cargill Meats (Thailand) Limited

 GULF JP Company Limited

 Druk Green Power Corporation  Limited (DGPC)

 Torishima (Hong Kong) Limited

  Pruksa Real Estate PCL

  PTT Public Company Limited

  Thai Airways International PCL

  Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

  Nava Nakorn PCL

Private Enterprises & International
Organizations

Government & State Enterprises 

  Department of Public Works and Town 
 & Country Planning

IRPC Public Company Limited

 Tokyo Electric Power Company

 Ministry of Commerce

 

 Ministry of Finance

 Ministry of Information and Communication
 Technology

 Ministry of Transport

 Ministry of Energy

 Ministry of Industry

 Ministry of Interior

 The Secretariat of the 
 House of Representatives

 Department of Rural Roads

 Department of Highways

 The Excise Department

 The Treasury Department

 CTI Engineering International Co., Ltd.
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	 Our	 balanced,	 enthusiastic	 and	 highly	 skilled	 teams	

offer	 one-stop	 solutions	 which	 integrate	 the	 team’s	

expertise	 in	all	areas	of	engineering	and	architecture,	as	

well	as	mechanical,	electrical	and	communication	systems,	

enabling	 our	 clients	 to	 successfully	 complete	 projects	

involving	infrastructure	development,	transportation	and	

logistics	development,	waste	management	systems	and	

urban	planning	and	development.

	 ทีมงานคุณภาพที่ เปี่ยมความรู้ของทีมกรุ๊ปพร้อมมอบ
บริการแบบครบวงจร	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐาน	 ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม	 การพัฒนาการ
คมนาคมขนส่ง	 การบริหารจัดการของเสีย	 หรือการวางแผน
และพัฒนาเมือง	

ร่วมพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตรงความต้องการลูกค้า
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Transportation and Logistics 
การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
In	 2011,	we	 took	 part	 in	many	 projects	 initiated	 to	 address	 traffic	 problems	 in	 Bangkok	 and	 to	 enhance	
transportation	in	both	the	urban	and	regional	areas.		
ในปี	 2554	 เรามีส่วนร่วมในโครงการด้านคมนาคมหลายโครงการ	 ทั้งการเสริมประสิทธิภาพการจราจรในกรุงเทพฯ	 และการ
ส่งเสริมการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค	

 

การก่อสร้างทางลอดบริเวณวงเวียน
ถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์

Ratchaphruek-Nakhon In Underpass 

Client: 	 	 Department	of	Rural	Roads		
Consultants: 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
	 	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.	
Service: 	 Construction	supervision	

เจ้าของงาน:		 กรมทางหลวงชนบท	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด		
	 						 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ควบคุมงานก่อสร้าง 

 The	 six-lane,	 669-meter	 long	 underpass,	 not	 only	 alleviates	 traffic	 problems	 at	 the	 Ratchaphruek-Nakhon	 In	
intersection	 but	 also	 increases	 the	 efficiency	 of	 the	 transport	 network	 on	 the	western	 bank	 of	 the	Chao	Phraya	River,	
facilitating	transportation	to	and	from	the	Inner	Ring	Road	(Ratchadaphisek	Road)	and	the	Outer	Ring	Road	(Kanchanaphisek	
Road),	linking	to	a	larger	travel	network	from	the	suburbs	to	the	city	center.	

 ทางลอดขนาด	 6	 ช่องจราจร	 ความยาวประมาณ	 669	 เมตร	 ช่วยแก้ปัญหาการจราจรบริเวณวงเวียนจุดตัดถนนราชพฤกษ์-ถนน	 
นครอินทร์	 เสริมโครงข่ายการจราจรด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เกิดความคล่องตัว	 รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่ง	 
ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนวงแหวนรอบใน	 (ถนนรัชดาภิเษก)	 และถนนวงแหวนรอบนอก	 (ถนนกาญจนาภิเษก)	 และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม
ขนาดใหญ่ที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างชานเมืองสู่ตัวเมือง 
	 	20
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โครงข่ายเพิ่มเติมเชื่อมต่อทางยกระดับอุตราภิมุข

Link between Uttraphimuk Elevated 
Road and the 2nd Stage Expressway 

Client: 	 Don	Muang	Tollway	PCL	
Consultant:		 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.	
Services:		 Feasibility	study	and	conceptual	design		

เจ้าของงาน:		 บริษัท	ทางยกระดับดอนเมือง	จำกัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ศึกษาความเป็นไปได้โครงการและออกแบบเบื้องต้น 
 

	 An	earlier	study	showed	that	the	existing	design	of	the	planned	link,	including	its	five	tollbooths,	would	not	be	sufficient	
to	accommodate	increasing	traffic	volume.	We	were	thus	assigned	to	conduct	a	feasibility	study	for	a	two-level	link	with	six	
tollbooths	which	would	allow	drivers	on	 the	expressway	 from	Thon	Buri	 and	 southern	Bangkok	 to	enter	 the	Uttraphimuk	
elevated	road	for	rapid	access	to	Ratchayothin	Road.									

 แต่เดิม	 โครงการเชื่อมต่อทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางด่วนขั้นที่	 2	 ได้ออกแบบไว้ให้เป็นทางเชื่อมต่อระดับเดียว	มีด่านเก็บค่าผ่านทาง	
5	 ด่าน	 แต่จากการศึกษา	 พบว่ารูปแบบดังกล่าวไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรในปัจจุบันได้	 เราจึงได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ	 2	 ชั้น	 ประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทาง	 6	 ด่าน	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ใช้ทางด่วนขั้นที่	 2	 เดินทาง	 
มาจากฝั่งธนบุรีและกรุงเทพฯ	 ด้านใต้สามารถเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ทางยกระดับอุตราภิมุขและลงสู่จุดหมายบริเวณถนนรัชโยธินได้โดยไม่ต้อง
ไปลงทางด่วนที่แจ้งวัฒนะแล้วย้อนกลับมา	

Client: 	 Department	of	Rural	Roads	
Consultants: 	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.	
	 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Study	on	the	problems	and	solutions	to	degradation	of	bridge	
	 	 superstructure	bearings	

เจ้าของงาน:	 กรมทางหลวงชนบท	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด	
	 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบรองรับ	
	 	 โครงสร้างส่วนบนของสะพาน	 	 		
	 	 	
	 We	 studied	 the	 problems	of	 bearing	 pad	 degradation	 at	 several	
bridges	under	supervision	of	the	Department	of	Rural	Roads,	which	had	
served	 traffic	 for	 more	 than	 20	 years.	 In	 addition	 to	 proposing	
solutions	 for	 further	 improvement	of	 bridge	 superstructure	bearings,	
we	were	responsible	for	the	design	and	development	of	machinery	to	
lift	 the	pavement	for	 replacement	of	bearing	pads.	The	approach	can	
be	adopted	in	improvement	of	all	bridges	across	the	country.		

	 ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษาวิธีแก้ไขการชำรุดเสียหายของแผ่นรองรับพื้น
สะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบทซึ่งหลายแห่งมีอายุการใช้งานมานาน
กว่า	 20	 ปี	 เพื่อนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา	 แนวทางการแก้ไขการเสื่อม
สภาพของระบบรองรับโครงสร้างส่วนบนของสะพาน	 พร้อมทั้งออกแบบ	 จัดทำ
เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับยกพื้นสะพานเพื่อเปลี่ยนแผ่นยางรองพื้นสะพาน	
ทั้งนี้เพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของ
แผ่นยางรองพื้นสะพานของสะพานอื่นๆ	ได้ต่อไป	 	

การแก้ไขการเสื่อมสภาพของระบบรองรับโครงสร้างส่วนบนของสะพาน
Addressing Degradation of Bridge Superstructure Bearings 
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 To	support	development	of	rail	transit	system	to	enhance	mobility	between	the	eastern	and	western	banks	of	the	Chao	
Phraya	River,	we	 installed	 settlement	 points	 and	monitored	ground	 and	building	 settlement	 prior	 to	 construction	 of	 the	
underground	track	to	collect	all	settlement	information	without	effects	from	construction	activities.	

	 ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	ช่วงสนามไชย-ท่าพระ	จะก่อสร้างเป็นทางรถไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา	เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทีมกรุ๊ปดำเนินการติดตั้งหมุดตรวจวัดการทรุดตัวของผิวดิน	 อาคาร	 และโครงสร้างต่างๆ	  
ที่อยู่ในบริเวณที่มีอิทธิพลต่อการทรุดตัวของโครงการ ทำการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วงระยะเวลาก่อนเริ่มการก่อสร้าง	 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล	
และตรวจวัดการทรุดตัวโดยไร้อิทธิพลจากงานก่อสร้าง	
	 	

ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสนามไชย-ท่าพระ

Client:	 	 Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning,		
	 	 	 Ministry	of	Transport	
Consultants:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.		
																						 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.	
Services: 	 	 Master	planning,	pre-feasibility	study,	conceptual	design,	initial		 	 	
	 	 	 environmental	examination,	and	public	participation	

เจ้าของงาน:		 	 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	กระทรวงคมนาคม	
ที่ปรึกษา: 	 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด		
								 	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น	จัดทำแผนแม่บท	ออกแบบแนวคิด		
	 	 	 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 Aiming	to	integrate	bridge	and	road	networks,	the	plan	included	efficiency	improvement	of	the	existing	bridges	and	proposed	
that	additional	bridges	be	constructed	in	the	next	20	years	to	better	accommodate	traffic	between	eastern	and	western	sides	
of	the	river.	It	is	expected	that	the	people	will	benefit	from	time-saving	mobility	and	the	country	will	save	considerably	on	
energy	costs.

	 การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางในการบูรณาการโครงข่ายถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเพื่อรองรับการจราจร  
ระหว่างด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและลดภาระของสะพานที่มีอยู่	 โดยเพิ่มประสิทธิภาพสะพานเดิมและเสนอ  
แนวโครงข่ายสะพานแห่งใหม่ จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนโครงการต่างๆ	เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทระยะ	20	ปี	ซึ่งเป็นแผนบูรณาการ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน 
	 	

Master Plan for Bridges  
over the Chao Phraya River  
in Bangkok Metropolitan Region  

MRT Blue Line Extension  
from Sanam Chai to Tha Phra Station 

Client: 	 CH.	Karnchang	PLC		
Consultant: 	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.	
Services: 		 Installation	of	settlement	points,	monitoring,	and	analysis	

เจ้าของงาน:		 บริษัท	ช.	การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ติดตั้งหมุดตรวจวัดการทรุดตัว	ตรวจวัดและศึกษาวิเคราะห์	
	 	 การทรุดตัว		
 

แผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายถนน
สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
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Client: 	 Department	of	Highways	
Consultants:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,Ltd.		
	 	 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.	
	 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services:	 Strategic	and	master	plan	study,	a	feasibility	study,		
	 	 financial	study	and	environmental	impact	assessment	for		
	 	 the	pilot	project	

เจ้าของงาน:		 กรมทางหลวง		
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
	 	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ: ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท	และศึกษาโครงข่าย	แผนการลงทุน			
	 	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และความเป็นไปได้โครงการนำร่อง	
 

 We	 studied	 the	 strategic	 and	master	 plan	 for	 inter-city	motorway	 development	 to	 provide	 viable	 and	 up-to-date	
guidelines	on	development	of	motorways	across	the	country.	These	have	a	combined	length	of	about	5,000	km.	Economic,	
engineering,	financial	and	environmental	feasibility	studies	were	conducted	for	top-priority	routes.	

	 แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย	 เพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักของการขนส่งในประเทศและในภูมิภาค	
โดยมีแนวเส้นทางครอบคลุมทั่วประเทศ	รวมระยะทางประมาณ	5,000	กิโลเมตร	พร้อมกันนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ	วิศวกรรม	
การเงิน	และสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงด้วย	
	 	

แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย
Strategic Plan of Inter-city Motorway Development 
 

Client: 			 	 Department	of	Industrial	Works,	Ministry	of	Industry	
Consultants:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.		
	 	 	 	 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.	
Services:	 	 Study	and	development	of	the	GPS	tracking	system	
	
เจ้าของงาน:			 กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
ที่ปรึกษา: 	 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 	 	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษา	พัฒนา	ติดตั้ง	และทดสอบระบบ	
 

Development of GPS Tracking System  
for Trucks Carrying Hazardous  
Industrial Waste  

 This	 project	 involved	 Installation	of	GPS	 tracking	 system	 in	 trucks	 carrying	 industrial	waste	 for	 disposal	 and	will	 help	
prevent	fly-tipping	or	illegal	disposal	of	waste.	The	work	included	establishment	of	a	data	tracking	center	at	the	Ministry	of	
Industry	and	running	a	three-month	testing	with	40	trucks.	

	 การติดตั้งระบบติดตาม	 GPS	 บนรถขนส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดไปยังแหล่งฝังกลบหรือกำจัดอย่างถูกวิธี		 
จะช่วยป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมระหว่างทาง	 โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและติดตาม	 
การขนส่งกากอุตสาหกรรม	ทั้งนี้	ไดด้ำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบกับรถ	40	คัน	เป็นเวลา	3	เดือน	
	 	

โครงการปรับปรุงระบบการขนส่งกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรายโดยใช้ระบบGPS
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โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3
Laem Chabang Port Construction (Phase 3) 

	 The	new	U-shaped	port,	920	meters	wide,	2,275	meters	long	and	equipped	with	7	quays,	will	be	able	to	accommodate			
a	Super-Post	Panamax	(100,000	DWT	with	the	capacity	to	carry	more	than	10,000	TEUs).	When	the	third	phase	is	complete,	
Thailand	will	rank	among	the	world’s	top	10	countries	in	terms	of	port	traffic.		
	
	 โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง	ขั้นที่	3	ประกอบด้วยแอ่งรูปตัวยู	(U)	กว้าง	920	เมตร	ยาว	2,275	เมตร	สามารถรองรับเรือ	Super-	
Post	Panamax	ขนาด	100,000	DWT	บรรทุกตู้สินค้าได้มากกว่า	10,000	 TEU	และท่าเทียบเรือ	7	ท่า	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันทางการขนส่งสินค้าทางทะเล	 เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	 (Gateway	 Port	 of	 the	
Sub	Region)	และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้า	การคมนาคมขนส่ง	รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศ	
คาดว่าเมื่อการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ	จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น	1	ใน	10	ประเทศที่มีเรือผ่านท่ามากที่สุดในโลก	
  

Client: 	 State	Railway	of	Thailand	
Consultants: 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
																							 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.	
													 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services:		 Feasibility	study,	initial	environmental	examination,	economic		
	 	 and	financial	evaluations,	and	public	participation	

เจ้าของงาน:		 การรถไฟแห่งประเทศไทย	
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
											 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
	 	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	 	 เบื้องต้น	ศึกษา	วิเคราะห์	และประเมินผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและ	 	
	 	 การเงิน	และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	
	

	 Sitting	 in	 the	East-West	 Economic	Corridor,	 the	Bua	Yai-Mukdahan-Nakhon	Phanom	 railway	project	was	 initiated	 to	
facilitate	 transportation	of	passengers	and	goods	 in	northeastern	Thailand.	Our	professional	assistance	helped	ensure	that	
the	demands	of	the	local	logistics	infrastructure	were	met	while	imposing	minimum	impacts	on	the	environment	and	ways	of	
life	of	the	local	people.	
 
 ทางรถไฟสายบัวใหญ่-มุกดาหาร-นครพนม	 เป็นทางรถไฟในแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		 
เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้า	 ทีมกรุ๊ปศึกษาความเหมาะสมโครงการทั้งด้านวิศวกรรม		 
เศรษฐกิจ	การเงิน	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งสูงสุด	ในขณะที่มีผลกระทบต่อ	 
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด	
	 	

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบัวใหญ่(ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม
Bua Yai (Khon Kaen)-Mukdahan-Nakhon Phanom Railway 

Client: 	 Port	Authority	of	Thailand		
Consultants: 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.		
	 	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.,	SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.		
	 	 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.,	Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services:	 Economic,	engineering	and	environmental	feasibility	study,		
	 	 detailed	design,	and	public	participation	

เจ้าของงาน:	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด,	บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
	 	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด,	บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบรายละเอียด	ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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Waste Management System 
ระบบบริหารจัดการของเสีย
Our	experts	used	 their	 engineering	competence	 to	 research	appropriate	 solutions	 to	 the	management	of	
waste	and	wastewater,	so	benefiting	the	environment	and	the	health	of	local	communities.		
ทีมกรุ๊ปนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเสียและน้ำเสีย		
เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	
 

การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยอง

Client:	 Charoen	Pokphand	Foods	PCL	(CPF)
Consultant:		 Energy	and	Environmental	Management	Co.,	Ltd.
Service:	 Turnkey	service

เจ้าของงาน:	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	งานออกแบบรวมก่อสร้าง	(Turnkey)	

Improvement of Wastewater  
Treatment Plant of Klaeng Aquatic  
Processing Food Plant  
in Klaeng District, Rayong  

	 To	cope	with	increasing	wastewater,	this	project	aimed	to	increase	the	daily	capacity	of	the	wastewater	treatment	system	
from	4,500	m3	to	6,000	m3.	The	anaerobic	covered	lagoon,	consisting	of	an	anaerobic	baffled	reactor	(ABR)	and	activated	sludge,	
ensures	that	the	wastewater	is	treated	in	accordance	with	the	standards	set	by	the	Ministry	of	Industry.	Our	work	included	the	
design,	construction,	installation,	and	test-run	to	ensure	the	efficiency	of	equipments	and	machines,	and	commissioning.		We	
were	also	responsible	for	an	operations	handbook	for	the	CPF	staff	and	for	their	subsequent	training.	
	
	 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำแกลง	 จากขนาด	 4,500	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน										
เป็น	 6,000	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	 โดยระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ	 Anaerobic	 Covered	
Lagoon	ที่ประกอบด้วย	 Anaerobic	 Baffled	 Reactor	 (ABR)	 และ	Activated	 Sludge	 ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ำและน้ำทิ้ง	 ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ทีมกรุ๊ปรับผิดชอบงานออกแบบ	 ก่อสร้าง	 ติดตั้ง	 ทดสอบประสิทธิภาพ	 
การทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ	 และการเริ่มต้นการเดินระบบ	 รวมถึงการจัดทำคู่มือ	 และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการดูแลและบำรุง
รักษาระบบ	เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Urban Planning and Development 
การวางแผนและพัฒนาเมือง
Through	research	and	analysis,	strategic	thinking,	urban	design,	public	consultation,	and	policy	recommendations,	we	assist	
our	clients	with	effective	land	utilization	planning	and	design	of	the	urban	environment	and	transportation	networks.	
This	ensures	the	orderly	development	of	settlements	and	communities.	
ทีมกรุ๊ปพร้อมศึกษา	 วิจัย	 กำหนดกลยุทธ์	 ออกแบบ	 ดำเนินการหารือกับสาธารณชน	 และให้คำแนะนำเชิงนโยบาย	 เพื่อสนับสนุน
ลูกค้าในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	และการวางผังพัฒนาเมือง	รวมทั้งโครงข่ายคมนาคม	เพื่อให้เกิดผังเมืองที่เป็นระบบและ
มีระเบียบ		
 
 

โครงการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยเขตประเวศเขตสะพานสูง
เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรี

Client: 	 Department	of	City	Planning,	Bangkok	Metropolitan		
	 	 Administration	(BMA)
Consultant: 	 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Urban	design,	master	planning,	detailed	design,	
	 	 and	landscape	design

เจ้าของงาน: 	 สำนักผังเมือง	กรุงเทพมหานคร	
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ออกแบบชุมชน	วางผัง	ออกแบบรายละเอียด		
	 	 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	

	 Due	to	its	proximity	to	urban	areas,	rapid	growth	has	plagued	this	266	km2	of	rural	and	agricultural	conservation	zones	and	
sparsely	populated	residential	areas	in	the	four	districts	with	traffic	congestion,	disorderly	land	utilization,	and	a	disproportionate	
number	of	workplaces	and	residential	areas.	Our	services	helped	provide	the	BMA	with	a	guideline	on	developing	the	area	into	
an	eco-city	with	efficient	transport	network.

 เขตประเวศ	เขตสะพานสูง	เขตลาดกระบัง	และเขตมีนบุรี	มีพื้นที่รวมประมาณ	266	ตารางกิโลเมตร	จัดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม	และประเภททีอ่ยูอ่าศยัหนาแนน่นอ้ย	แตเ่นือ่งจากเปน็พืน้ทีต่ดิตอ่กบัเขตชมุชนเมอืง	ทำใหม้อีตัราการขยายตวัของชมุชนเมอืงสูง	
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	และความไม่สมดุลของแหล่งงานและแหล่งที่อยู่อาศัย	การจัดทำแผนแม่บทช่วยกำหนด  
กรอบการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ให้สอดคล้องกับแนวคิดเมืองสีเขียวที่มีระบบการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ	
  

Development of Residential Areas in the Districts of Prawet,  
Saphansoong, Ladkrabang  and Minburi 
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Bangkok Urban Space Improvement  
Design Concept Master Plan toward “A Heaven City”,  
in Response to His Majesty the King’s Remark 

  
 In	1994,	His	Majesty	 the	King	gave	a	 royal	 speech	mentioning	his	hope	of	seeing	a	heaven-on-earth	Bangkok	by	his			
84th	 birthday	 anniversary.	 In	 response	 to	his	 remarks,	 the	Department	of	City	Planning	 aimed	 to	develop	Bangkok	 into	 a	
bright,	beautiful,	modern	and	pleasant	city	of	historical	significance.	Our	collective	expertise	was	brought	to	bear	 in	urban	
space	classification,	urban	space	design	concept	master	plan,	pilot	project	selection,	overall	design,	and	public	participation	to		
ensure	the	project’s	success.	

	 เมื่อปี	 2537	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงพระราชดำริที่จะทำให้กรุงเทพฯ	 เป็นเมืองสวรรค์	 ในโอกาสที่จะเจริญ
พระชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 กรุง เทพมหานครน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากรุง เทพฯ	 ให้ เป็นเมืองที่ โปร่ ง	 เป็นเมืองที่น่ าดู	  
เป็นเมืองประวัติศาสตร์	และเป็นเมืองสวยงาม	ทีมกรุ๊ปร่วมสนับสนุนโครงการให้ประสบความสำเร็จ	ด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูล	จัดทำกรอบแนวคิด	
วางผังออกแบบฟื้นฟูเมือง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน		
	 	

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวพระราชดำริ“กรุงเทพฯเมืองสวรรค์”

Client:	 	 Department	of	City	Planning,	Bangkok	Metropolitan	Administration
Consultants:	 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.
	 	 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.
Service: Master	planning

เจ้าของงาน:		 สำนักผังเมือง	กรุงเทพมหานคร	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
	 	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท	
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การวางผังการพัฒนาเมืองหงสาสปป.ลาว
Client:	 Hongsa	Power	Co.,	Ltd.	
Consultant: 	 TEAM	Lao	Co.,	Ltd.
Services:	 Master	planning	and	public	participation

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	ไฟฟ้าหงสา	จำกัด	
ที่ปรึกษา: 	 TEAM	Lao	Co.,	Ltd.	
ขอบเขตบริการ: 	ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท	
 

 

Hongsa Integrated Development 

 Awarded	the	concession	of	the	lignite	power	plant	in	Hongsa,	Xayabouri	Province,	Lao	
PDR,	from	2015	to	2035,	Hongsa	Power	planned	to	develop	infrastructure	and	public	utilities	
in	Hongsa	and	Ngeun,	two	affected	districts,	to	accommodate	future	growth	and	improve	
the	quality	of	life	as	well	as	the	environment	in	the	areas.	We	formulated	a	development	master	plan	to	guide	the	districts	in	
preparation	of	urban	land	allocation,	urban	road	networks,	public	infrastructure	and	urban	services,	food	safety,	and	tourism	
development.	

	 บริษัท	ไฟฟ้าหงสา	จำกัด	ได้รับสัมปทานในการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์	ในเมืองหงสา	จังหวัดไซยะบุรี	
เป็นระยะเวลา	30	ปี	ตั้งแต่ปี	2558	ถึง	2578	จึงมีโครงการที่จะปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค	สาธารณูปการในเมืองหงสาและเมืองเงิน	
ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้า	 เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในเมือง	 ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทซึ่งประกอบด้วยผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ผังโครงข่ายถนน	 ผังระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	รวมทั้งแผนพัฒนาการเกษตรและการท่องเที่ยว  

 

การวางผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์
บริเวณจุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว

Client:	 Sa	Kaeo	Provincial	Authority
Consultant:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Service:	 Master	planning

เจ้าของงาน: 	 จังหวัดสระแก้ว	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ศึกษาและจัดทำแผนแม่บท	

Development of Communities around 
the Thai-Cambodian Border in Sa Kaeo 

	 Situated	in	the	East-West	and	North-South	economic	corridors,	the	project	area	included	four	check	points	in	addition	
to	the	Khlong	Luek	permanent	crossing	point	in	Aranyaprathet	District.	Aiming	to	accommodate	logistics	growth,	the	project	
will	help	improve	the	quality	of	life	of	those	in	local	communities,	optimize	land	utilization	and	pave	the	way	for	the	area	to	
be	a	distribution	center	serving	the	Indochina	region	and	beyond.	An	additional	permanent	crossing	point	is	to	be	developed	
at	Tha	Kham	Sub-district	in	Aranyaprathet	District.	

	 พื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกและแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้	 เป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวร	 
บ้านคลองลึก	 อำเภออรัญประเทศ	 และจุดผ่อนปรน	 4	 แห่ง	 การวางผังเมืองชุมชนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้
ประชาชนในชุมชนบริเวณจุดผ่านแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีการใช้พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ	 พร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง	 
การกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและตลาดโลก	ในอนาคตจะมีการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติมในตำบลท่าข้าม	อำเภออรัญประเทศด้วย	 	
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Hongsa Integrated Development 

บลูวนาเพลส2

Architecture
สถาปัตยกรรม

Client :	 	 Ratcha	Ordinary	Partnership	
Consultant:	 SQ	Architects	and	Planners		Co.,Ltd.
Services: Master	planning,	architectural	and	engineering	design,	
	 	 landscape	design,	and	refurbishment	of	the	Blue	Wana	Place	I

เจ้าของงาน:	 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	รัตน์ชา	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	วางผังและออกแบบระบบสาธารณูปโภค		
	 	 งานออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรมอาคาร		
	 	 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม	และงานปรับปรุงเฟส	1	

Client :		 Vandapac	Co.,	Ltd.
Consultant: 	 SQ	Architects	and	Planners		Co.,	Ltd.			
Services: 	 Architectural	and	engineering	design	and	construction	supervision

เจ้าของงาน:		 บริษัท	แวนด้าแพค	จำกัด	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ออกแบบสถาปัตยกรรม	วิศวกรรมอาคาร	และควบคุมงานก่อสร้าง	

Blue Wana Place II

 Situated	on	an	area	of	1,284	m2	on	Soi	Sukhumvit	89,	Blue	Wana	Place	II	is	an	apartment	block	built	in	a	contemporary	
style,	featuring	eight	floors	with	a	total	of	144	rooms,	designed	for	high-end	clients.

	 อพาร์ตเมนต์	8	ชั้น	จำนวนห้อง	144	ห้อง	บนเนื้อที่	1,284	ตารางเมตร	ภายในซอยสุขุมวิท	89	ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย	เพื่อรองรับลูกค้า 
ชั้นนำในย่านสุขุมวิท
	

อาคารและสาธารณูปโภคอาคารผลิต5
Production Facility 5 

 

 Vandapac’s	Production	Facility	5	is	located	on	a	9,000	m2	site	in	Samut	Prakan.		The	client	is	a	leading	manufacturer	of	
plastic	containers,	pallets	and	vehicle	liners	and	their	new	production	facility	consists	of	two	floors,	housing	a	production	area,	
office	area,	material	handling	area	and	other	infrastructure.	Embracing	a	modern	design,	this	new	facility	adds	to	the	positive	
image	of	the	company.	

	 อาคารผลิต	 5	 ของแวนด้าแพคตั้งอยู่บนเนื้อที่	 9,000	 ตารางเมตร	 บนถนนกิ่งแก้ว	 อำเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นอาคาร		 
2	ชั้น	ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนผลิต	พื้นที่สำนักงาน	พื้นที่ส่วนขนถ่ายวัตถุดิบ	 และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	ออกแบบให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย	 
สอดรับกับธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท	

 

We	have	a	proven	track-record	in	developing	structural	designs	which	both	exhibit	strong	aesthetic	values	
and	meet	the	functional	requirements	of	the	clients,	so	ensuring	their	complete	satisfaction.	
เราพร้อมบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
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	 TEAM	GROUP	integrate	a	global	vision	and	technical	

expertise	to	help	our	clients,	both	public	and	private,	

to	resolve	the	most	complex	environmental	 issues	and	

so	enable	their	projects	to	win	public	acceptance	and	

achieve	the	elusive	goal	of	sustainability.	Our	integrated	

environmental	management	scheme	 includes	 initial	

environmental	examination	(IEE),	environmental	health	

impact	assessment	(EHIA),	social	impact	assessment	(SIA),	

environmental	management	planning	(EMP),	resettlement	

action	plan	(RAP),	and	social	development	plan	(SDP).	

	 ทีมกรุ๊ปบูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุน
โครงการพัฒนาต่างๆ	 ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น	 ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน	 รวมทั้งได้รับการยอมรับจาก
สาธารณะ	 เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน		 
ด้วยบริการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	 ทั้งการศึกษา	 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 การประเมินผลกระทบด้าน	 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 การประเมินผลกระทบทางสังคม			 
การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม	 การจัดทำแผนปฏิบัติการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	และการจัดทำแผนพัฒนาสังคม	

Reconciling   
Development and 
Environmental Issues 

รว่มศกึษา
ผลกระทบโครงการ

ประสานประโยชน์
การพฒันา
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โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4-7
อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง

Client:	 Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	
Consultant:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 EHIA	and	public	participation	

เจ้าของงาน: 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท ทีม	คอนซลัติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และจัดทำกระบวนการ 
  มีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Replacement of Units 4-7  
at Mae Moh Power Plant, Lampang  

	 Having	a	combined	capacity	of	600	MW,	units	4-7	of	the	lignite-burning	Mae	Moh	power	plant	have	operated	for	more	
than	25	years.	Construction	of	a	new	plant	as	a	replacement	for	these	units	was	therefore	planned	to	meet	domestic	demand	
for	electricity	and	ensure	national	energy	security.	The	new	plant,	with	the	same	600	MW	capacity,	will	be	located	on	an	area	
of	17.39	acres	within	the	Mae	Moh	power	plant	compound.	The	new	units	will	produce	substantially	fewer	pollutants	than	the	
existing	ones.

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	 อำเภอแม่เมาะ	 จังหวัดลำปาง	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า	 
พลังความร้อนโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง	 โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่	 4-7	 ซึ่งมีอายุการใช้งานครบ	 25	 ปี		 
ในช่วงปี	 2552-2553	 โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้จะประกอบด้วยอาคารติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	 และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 บนพื้นที่
ประมาณ	44	ไร่	อยู่ในบริเวณเดียวกับพื้นที่ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะปัจจุบัน	มีขนาดกำลังการผลิต	600	เมกะวัตต์	สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ	 ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ในประเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	ขณะเดียวกันยังปล่อยสารก่อมลพิษน้อยกว่าโรงไฟฟ้าเครื่องที่	4-7	ในปัจจุบัน	
  

In	2011,	we	were	entrusted	with	conducting	environmental	studies	 in	many	development	projects	and	 in	many	
different	parts	of	the	country.	We	provided	our	clients	with	 information	on	environmental	features	of	the	areas	
affected,	the	needs	of	local	people,	and	preventive	and	mitigation	measures	for	the	environmental	and	health	impacts.	
These	ensured	that	our	projects	were	sustainable	and	at	the	same	time	met	the	needs	of	all	stakeholders.	
ในปี	 2554	 ทีมกรุ๊ปได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้โครงการสำคัญหลายโครงการ	 พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง และ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสนองความต้องการของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	

	 	

Environmental Management 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
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โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจังหวัดนครสวรรค์

Client:	 Aqua	Plus	Co.,	Ltd.	
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 IEE,	preliminary	environmental	mitigation	programs,	and	preliminary	recommendation	for	monitoring	programs	

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	แอควา	พลัส	จำกัด	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	และมาตรการติดตาม 
  ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
	

Client: 		 PTT	Public	Company	Limited	
Consultant:			 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 		 EIA	and	public	participation	

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)		
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
	 	 และร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

Wind-Turbine Generator in Mueang  
Samut Sakhon District, Samut Sakhon  

Nakhon Sawan On-land Natural Gas Transmission Pipeline  
ฯ

 The	onshore	Kalong	Sub-district	of	Mueang	Samut	Sakhon	District	is	among	the	most	promising	locations	for	a	wind	
energy	system	in	Thailand.	Consisting	of	five	1.5	MW	capacity	wind	turbines,	and	service,	buffer	and	green	areas,	the	wind	
farm	will	cover	an	area	of	about	100	acres	in	an	area	of	salt	farms	and	coastal	aquaculture.	The	wind	turbines	will	generate	a	
total	of	19,628,539	kWh/annual	of	electricity	for	use	by	the	local	community	and	will	also	reduce	CO

2
	emissions	by	as	much	

as	12,248.21	tons	each	year.	The	project	will	qualify	for	the	clean	development	mechanism	and,	by	establishing	a	renewable	
energy	information	center,	the	project	will	promote	tourism	and	bring	additional	income	to	communities	in	the	area.	

	 บริเวณตำบลกาหลง	อำเภอเมืองสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร	มีสภาพภูมิประเทศและความเร็วลมที่เอื้อต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า	
บริษัท	แอควา	พลัส	จำกัด	จึงวางแผนที่จะติดตั้งกังหันลมจำนวน	5	ต้น	ขนาดกำลังการผลิตต้นละ	1.5	 เมกะวัตต์	บนเนื้อที่ประมาณ		 
255	ไร่	ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาเกลือและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	โครงการประกอบด้วยพื้นที่บริการ	พื้นที่กันชน	และพื้นที่สีเขียว	เมื่อเปิด
ดำเนินการ	คาดว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในชุมชนได้ประมาณ	19,628,539	กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การผลิตไฟฟ้าในรูปแบบอื่นได้	 12,248.21	ตันต่อปี	และยังสามารถพัฒนาเป็นโครงการพัฒนากลไกที่สะอาดได้	 นอกจากนี้	หากก่อตั้งศูนย์
บริการข้อมูลการให้ความรู้เรื่องการผลิตพลังงานทดแทน	จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย	
 

 PTT	plans	to	expand	natural	gas	pipelines	across	the	country	to	provide	opportunities	for	natural	gas	stations,	to	promote	
the	use	of	natural	gas	electricity	generation	as	well	as	in	industry	and	transportation,	and	to	ensure	national	energy	security	in	
the	face	of	global	energy	crises.
	 The	pipeline,	28	inches	in	diameter,	starts	at	the	metering	station	Wang	Noi	(MRS	Wang	Noi),		Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya,	
passes	through	Ang	Thong,	Sing	Buri,	Lop	Buri,	Chai	Nat	and	ends	at	Yang	Tan	Sub-district,	Krok	Phra	District,	Nakhon	Sawan,	
giving	a	total	length	of	200	km.	Construction	is	scheduled	to	start	in	early	2013.	

	 ปตท.	 มีแผนขยายเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและรองรับ
การขยายตัวและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า	 ภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง	 ขยายโอกาสสำหรับธุรกิจสถานีก๊าซ
ธรรมชาติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ		
	 สำหรับการวางเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซไปยังภาคเหนือ	 จะมีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายประธานบนบก	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	
28	นิ้ว	จากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผ่านพื้นที่จังหวัดอ่างทอง	สิงห์บุรี	ลพบุรี	ชัยนาท	ไปสิ้นสุดที่ตำบล
ยางตาล	อำเภอโกรกพระ	จังหวัดนครสวรรค์	รวมความยาวแนวท่อประมาณ	200	กิโลเมตร	โดยจะเริ่มการก่อสร้างราวต้นปี	2556	
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รว่มบรหิารจดัการนำ้  
นำประโยชนส์ูช่วีติ 

	 TEAM	GROUP	staff	have	extensive	expertise	 in	

water	resources	engineering,	 including	development	

of	water	 util it ies,	 hydroelectric	 power,	 irrigation	

systems,	 and	drainage	and	 flood	control	 systems.

	 ด้วยความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ	
บุ คลากรของที มกรุ๊ ปพร้ อมมอบบริ ก า ร เพื่ อสนั บสนุ น	 
การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำ	 ไฟฟ้าพลังน้ำ	 ระบบ
ชลประทาน	ระบบระบายน้ำ	และระบบป้องกันน้ำท่วม	
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Hydropower
ไฟฟ้าพลังน้ำ 
TEAM	GROUP	has	decades	of	experience	in	the	development	of	hydroelectric	power	and	has	participated	in	the	
preliminary	work	and	construction	of	several	hydropower	plants	and	dams	in	Thailand	and	abroad.	
ทีมกรุ๊ปนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมทุกด้านมาสนับสนุนการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในและต่างประเทศ												
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้	งานสำรวจ	ออกแบบ	ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ไปจนถึงควบคุมการก่อสร้าง 

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย  
สปป. ลาว 

Clients:	 SK	Engineering	&	Construction	Co.,	Ltd.		
													 Korea	Western	Power	Co.,	Ltd.		
	 	 Ratchaburi	Electricity	Generating	Holding	PCL	
	 	 Lao	Holding	State	Enterprise	
Consultant:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services:	 Geological	and	geographical	survey,	and	EIA	
	
เจ้าของงาน: SK Engineering & Construction Co., Ltd.  
  Korea Western Power Co., Ltd.		
	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	
  Lao Holding State Enterprise   
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ควบคุมและดำเนินการสำรวจภาคสนามทั้งทางด้านธรณีวิทยา	
	 	 และสำรวจภูมิประเทศ	และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
	

BasicDesignofandTenderDocument
PreparationforXePianXeNamnoy
HydroelectricPowerProject,LaoPDR

 Xe	Pian	Xe	Namnoy	Hydroelectric	Power	Project	is	located	in	an	area	covering	Kwaeng	Jampasak	and	Kwaeng	Attapue	in	
the	southern	part	of	Lao	PDR.	This	is	an	investment	project	with	investors	coming	from	Korea,	Thailand,	and	Lao	PDR.		Upon	
completion,	this	hydroelectric	power	project	will	have	a	capacity	of	400	MW,	which	will	be	sold	to	the	Electricity	Generating	
Authority	of	Thailand	and	the	Laotian	EDL.	The	water	from	the	generator	will	be	discharged	into	an	irrigation	area	close	to	the	
plant.

	 โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย	 ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ	 ตอนใต้ของประเทศ	 สปป.ลาว		 
เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของกลุ่มนักลงทุนจากประเทศเกาหลี	ไทย	และ	สปป.	ลาว		มีกำลังการผลิต	400	เมกะวัตต์	ไฟฟ้าที่ผลิตได้
ส่วนหนึ่งจะขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 นอกจากนี้น้ำที่ได้จากการปั่นไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	 ยังสามารถส่งเข้าสู่พื้นที่
ชลประทานบริเวณท้ายโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย	
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	 •  Master	 planning,	 feasibility	 study	 and	 detailed	
design	of	a	 flood	prevention	system	for	communities	 in	

Lat Sawai Municipality in Lam Lukka District, Pathum 

Thani,	 covering	 an	 area	 of	 33	 km2	 consisting	 of	 66	

housing	 estates	 and	 77	 factories.	 To	 ensure	 efficient	

flood	fighting,	the	master	plan	was	formulated	to	cover	

the	whole	municipal	area	and	design	of	appropriate	flood	

dyke	 around	 the	 area,	 drainage	 system,	 clarifiers	 and	

pumping	station.		

FloodControlSystem
ระบบป้องกันน้ำท่วม 

The	great	floods	of	2011	brought	major	loss	of	life	and	destruction	of	property,	both	personal	and	commercial.	
By	using	our	River	Network	Model,	which	we	have	been	developing	for	more	than	thirty	years,	complete	with	
study	of	basic	 information	such	as	geographical	 features,	soil	 types	and	foundation,	geological	data,	 rainfalls,	
TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	carried	out	a	study	on	flood	forecasting	and	as	a	result	we	have	
generated	an	appropriate	design	for	a	flood	prevention	system.	Our	recent	work	includes:
มหาอุทกภัยในปี	 2554	 ก่อให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	 ตลอดจนภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรม	บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน	เช่น	ข้อมูลสภาพ	 
ภูมิประเทศ	 ข้อมูลผลสำรวจดินและธรณีวิทยาฐานราก	 ข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำฝน	 ร่วมกับการใช้แบบจำลองชลศาสตร์-
อุทกวิทยา	(River	Network	Model)	ซึ่งทีมกรุ๊ปได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า	30	ปี	ในการวิเคราะห์สถานการณ์	คาดการณ์	
และออกแบบระบบปอ้งกนันำ้ทว่มทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศเพือ่ใหล้กูคา้พรอ้มรบัมอืนำ้ทว่มและปอ้งกนัการสญูเสยีซำ้รอย	

	 	• ศึกษาวางแผนหลัก	ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและ
เตือนภัยให้กับชุมชนเทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี	ซึ่งมีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งสิ้น	 33	ตาราง
กิโลเมตร	มีหมู่บ้านจัดสรร	66	หมู่บ้าน	 โรงงานอุตสาหกรรม	
77	 แห่ง	 เพื่อให้มีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย  
วางแผนหลักครอบคลุมเนื้อที่เทศบาลฯ	ทั้งหมด	ออกแบบระบบ
ป้องกันน้ำท่วมรอบเขตเทศบาลทั้งสี่ด้าน	 ระบบระบายน้ำ		 
รวมทั้งบ่อพักน้ำและสถานีสูบน้ำที่เหมาะสม 
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	 •  Interim	 consulting	 services	 for	
Bangchak Petroleum PCL	when	 their	 solar	

power	 plant	 in	 Bang	 Pa	 In	 District,	 Phra	

Nakhon	 Si	 Ayutthaya,	 were	 inundated.	

Thanks	to	our	advice,	their	tank	farm,	biofuel	

plant	 and	 the	 office	 of	 Fuel	 Pipeline	

Transportation	 Limited,	 	were	 saved	 from	

flooding.	 Subsequently,	we	were	 entrusted	

with	study,	detailed	design	and	construction	

supervision	 services	 for	 flood	 prevention	

system	 of	 these	 facilities.	 Bangchak	 also	

assigned	 us	 to	 study	 and	 generate	

conceptual	 design	 of	 flood	 prevention	

system	 for	 their	 solar	 power	plants	 in	Bang	

Pa	Han	District,	 Phra	Nakhon	 Si	 Ayutthaya,	

and	in	Bamnet	Narong	District,	Chaiyaphum.	

	 • Study	 and	design	of	 flood	dyke	 and	
drainage	system	appropriate	 for	Bang Pa In 

Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

as	well	as	study	of	different	flood	prevention	

levels	and	meteorological-hydrological	study	

of	 the	Chao	Phraya	River	Basin,	 taking	 into	

consideration	the	global	warming,	for	Western 

Digital (Thailand) Co., Ltd.,	whose	 factory	

is	 located	 in	 the	 estate.	Our	 study	 allowed	

them	to	know	an	appropriate	flood	prevention	

system,	essential	for	their	decision	for	further	

action.

	

 • ประเมินและให้คำปรึกษาการป้องกันน้ำท่วมในระยะ	 
เร่งด่วนแก่	บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)   
หลังจากที่พื้นที่โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 อำเภอบางปะอิน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		 
จากข้อแนะนำในการป้องกันอุทกภัยในภาวะวิกฤต	ทำให้พื้นที่
ในส่วนของคลังน้ำมันบางปะอิน	 โรงผลิตไบโอฟูเอล	 รวมทั้ง
บริษัท	 ขนส่งน้ำมันทางท่อ	 จำกัด	 ที่บางปะอินรอดพ้นจาก
ความเสียหายจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้	 จากผลงานดังกล่าว	
บางจากจึงมอบความไว้วางใจให้ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษา	
สำรวจ	ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	และควบคุมงานก่อสร้าง
ระบบป้องกันน้ำท่วมโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 คลังน้ำมัน
บางปะอิน	 โรงผลิตไบโอฟูเอล	และบริษัท	ขนส่งน้ำมันทางท่อ	
จำกัด	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก	นอกจากนี้		 
ยังมอบหมายให้เราเป็นผู้ศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ
ป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก	 สำหรับโรงไฟฟ้า	 
พลังแสงอาทิตย์ที่อำเภอบางปะหัน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
และออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้ำท่วมโรงไฟฟ้าพลังแสง
อาทิตย์	ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์	จังหวัดชัยภูมิด้วย	
  
 • ศึกษา	 ออกแบบระบบคันป้องกันน้ำท่วมและระบบ
ระบายน้ำที่เหมาะสมให้นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 รวมทั้งศึกษาเพื่อกำหนดระดับป้องกัน	 
น้ำท่วมที่คาบการเกิดซ้ำต่างๆ		และศึกษาสภาพอุตุอุทกวิทยา
ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 โดยพิจารณาภาวะโลกร้อนประกอบ	
พร้อมทั้งเสนอระดับป้องกันน้ำท่วม	 โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตัล 
(ประเทศไทย)	ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	ช่วยให้โรงงาน
ทราบถึงระดับน้ำท่วมที่เหมาะสม	เพื่อตรวจสอบกับนิคมฯ	และ
ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิผลต่อไป	
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 • ศึกษาทบทวนแบบระบบป้องกันน้ำท่วม
นคิมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธาน	ีพรอ้มทัง้ 
เสนอแนะแนวทางการออกแบบที่ เหมาะสม	
นอกจากนี้	ยังออกแบบปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำ
ภายในพื้นที่นิคมฯ	และควบคุมงานก่อสร้างระบบ
ป้องกันน้ำท่วม	
  
 • ศึกษาเพื่อกำหนดระดับป้องกันน้ำท่วม	 
ที่คาบการเกิดซ้ำต่างๆ	 และศึกษาสภาพอุตุ
อุทกวิทยาของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	พร้อมทั้งเสนอ
ระดับป้องกันน้ำท่วม	 ให้สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ช่วยให้นิคมฯ	ทราบถึง
ระดับน้ำท่วมที่เหมาะสม	 เพื่อเสริมคันป้องกัน						
ทีม่อียู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
 

	 • Review	of	the	design	of	the	flood	control	system	
of	Nava Nakorn Industrial Estate in Pathum Thani,	and	

suggesting	an	appropriate	solution	to	the	design.	We	also	

generated	a	design	and	offered	construction	supervision	

service	for	their	improved	drainage	system.	

	 • Study	 of	 different	 flood	 prevention	 levels	 and	
meteorological-hydrological	study	of	the	Chao	Phraya	River		

Basin	 to	 propose	 an	 appropriate	 flood	prevention	 level	

for	Rojana Industrial Park in 

Phra Nakhon Si Ayutthaya.	

This	 encouraged	 them	 to	

reinforce	 their	 exist ing	

flood	 dyke	 in	 an	 effective	

manner.
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	 • ดำเนินการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร  
เพื่อการบริหารจัดการน้ำ การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล	 โดยครอบคลุมการ
ก่อสร้างสถานีสนาม	 การติดตั้ งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ		 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์		 
และระบบช่วยตัดสินใจ	 ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 
และฝึกอบรมการใช้งานระบบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
 
 

	 • Study	 and	 implementation	 of	 an	
integrated	 telemetering system for the 

purposes of effective water resources 

management, flood forecasting and 

warning in the area of Mun River Basin.	

The	 scope	 includes	 the	 construction	 of	

remote	 stations,	 the	 installation	 of	

measurement	 equipment,	 the	 development	

of	 database	 system,	mathematic	 simulation	

model	and	decision	support	system,	and	the	

intensive	training	to	transfer	the	experience	

and	 knowledge	 to	 personnel	 of	 the	 Royal	

Irrigation	Department.	
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 The	 River	 Network	 Model	 of	 TEAM	

GROUP	 is	the	model	formulated	to	describe	

the	hydrodynamic	 flow	 in	 the	Lower	Chao	

Phraya	River	Basin.	Flow	is	computed	both	in	

the	river	and	floodplain.	The	model	configures	

all	the	physical	characteristics	 including	river,	

floodplain,	 dyke,	 regulators	 and	 pumping	

stations.	Hydrological	inputs	are	flow	from	the	

upstream,	 tidal	 conditions,	 rain,	 and	

evaporation.	The	model	efficiently	simulates	

behaviors	of	all	the	flood	flow	in	years	1980,	

1983,	1995,	2002,	2006,	and	2011.	The	

River	 Network	 Model	 can	 forecast	 flood	

conditions	up	to	30	days	ahead	and	is	used	to	

simulate	effectiveness	and	 impacts	of	 the	

proposed	mitigation	measures.		

 แบบจำลอง	River	Network	Model	ของทมีกรุป๊ 
เปน็แบบจำลองดา้นชลศาสตร-์อทุกวทิยาทีพ่ฒันาขึน้ 
เพื่อจำลองการหลากของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา	 
ตอนล่าง	 โดยรวบรวมและคำนวณการไหลของน้ำ	 
ทั้ งในแม่น้ำและพื้นที่ ราบลุ่ม	 แบบจำลองนี้ ได้	 
จัดสร้างขึ้น	 โดยนำข้อมูลทางกายภาพที่มีผลต่อการ
ไหลของน้ำ	 ได้แก่	 ลักษณะของลำน้ำ	 ที่ราบลุ่ม		 
คันกั้นน้ำ	 ประตูระบายน้ำ	 และสถานีสูบน้ำ	
ประมวลผลร่วมกับปริมาณการไหลของน้ำจาก
ต้นน้ำ	ระดับน้ำขึ้นน้ำลง	ปริมาณน้ำฝน	การระเหย
ของน้ำ	ที่ผ่านมาได้ใช้ในการคำนวณการหลากของ
น้ำในปี	2523	2526	2538	2545	2549	และ	2554	
ได้อย่างถูกต้อง	 แม่นยำ	 แบบจำลองนี้สามารถ
พยากรณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าได้ถึง	30	วัน	และ
ยังใช้ในการประเมินประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ	
เพื่อบรรเทาความรุนแรงของน้ำท่วมได้อย่างดี	
 
 

River Network Model ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 
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ร่วมพัฒนา 
พลังงานมั่นคง 
ส่งเสริมทุกภาคส่วน 

	 TEAM	GROUP	assists	all	 sectors	 in	society	with	

energy	provision	and	use.	This	 includes	conventional	

energy,	 alternative	 and	 renewable	energy,	 energy	

conservation	and	development	of	energy	infrastructure.			

 
	 ทีมกรุ๊ ปพร้ อมสนับสนุนทุ กภาคส่ วนในการพัฒนา					
พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ												
ทั้งพลังงานไฟฟ้า	น้ำมัน	พลังงานทดแทน	พลังงานหมุนเวียน	
การอนุรักษ์พลังงาน	และสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน	
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โครงการต้นกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด 55 MW จังหวัดลพบุร ี
 
Clients:  Italian-Thai	Development	PCL	(ITD)		
	 	 	 Italthai	Engineering	Co.,	Ltd.	(ITE)	
Consultant: 	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.		
Services:	 Detailed	design	of	a	115/22	kV	substation,	inverter	houses,		
	 	 	 foundation	for	the	PV	system,	amenities	and	security	system,		
	 	 	 and	accompanying	infrastructure	

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำกัด	(มหาชน)	
	 	 บริษัท	อิตัลไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ออกแบบรายละเอียดสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด	115/22	กิโลโวลท์		 
	 	 อาคารประกอบ	และสาธารณูปโภค	

Developmentof55MWACSolar
EnergyProjectinLopBuri

	 ITD	and	ITE	were	assigned	to	construct	a	55	MW	(net)	AC	solar	plant	on	a	600-acre	plot	in	Wang	Phloeng	Sub-district,	
Khok	Samrong	District,	Lop	Buri.	The	project	is	part	of	the	Natural	Energy	Development	Co.,	Ltd.’s	solar	power	plant,	one	of	
the	world’s	largest	solar	photovoltaic	schemes.	Over	the	25	years	the	project	will	run	for,	it	will	help	the	country	reduce	CO

2
	

emissions	by	over	1.3	million	 tons	and	cut	 fuel	 imports	by	over	35,000	tons	per	year.	 In	 the	 future,	a	 renewable	energy	
learning	center	specializing	 in	solar	power	will	be	established	and	 it	 is	expected	that	this	will	attract	 increasing	numbers	of	
visitors	to	the	area,	thus	increasing	income	for	the	community	and	nearby	areas.		

	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 และ	 อิตัลไทย	 เอ็นจิเนียริ่ง	 ได้รับมอบหมายจากบริษัท	 พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	 จำกัด	 ให้ดำเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนเนื้อที่	 1,150	 ไร่	 ในตำบลวังเพลิง	 อำเภอโคกสำโรง	 จังหวัดลพบุรี	 ซึ่งถือเป็นโครงการต้นกำเนิด
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก	 มีกำลังการผลิตสุทธิ	 55	 เมกะวัตต์	 โครงการนี้จะช่วยให้ประเทศไทยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้มากกกว่า	 1.3	 ล้านตันตลอดอายุการดำเนินโครงการ	 25	 ปี	 และช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิง	 
ได้มากถึงปีละ	 35,000	 ตัน	 ในอนาคต	 จะมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทนขึ้นในพื้นที่โครงการ	 โดยเน้นพลังงาน	 
แสงอาทิตย์เป็นหลัก	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 และเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี	 ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนและพื้นที่รอบข้างมีรายได้	 
เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงาน	

AlternativeandRenewableEnergy
พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 
Over	 the	past	 year,	 our	 experts	 have	provided	public	 and	private	 clients	with	 engineering	 support	 to	develop	

alternative	and	renewable	energy.		
ในปีที่ผ่านมา	 เราได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงาน
หมุนเวียน	 

	

44

รา
ยง

าน
ปร
ะจ
ำป
ี



ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนในชนบท 11 แห่ง 
 Client:			 Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency,		

	 	 Ministry	of	Energy	
Consultant: 	 Energy	and	Environmental	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Turnkey	service	ranging	from	detailed	design,	procurement	to	installation	
	เจ้าของงาน:		 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	
ผู้ดำเนินการ:		 บริษัท	จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ออกแบบ	จัดหา	และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์
 

InstallationofSolarCellSystemforPowerGeneration
at11SchoolsinRemoteAreas

electricity	 for	 lighting,	 computers,	 sound	 lab,	 and	other	electrical	 appliances	 in	 the	 schools,	 thus	building	a	better	 learning	
environment	and	allowing	the	students	to	keep	in	touch	with	the	wider	world.	

 ทีมกรุ๊ปร่วมพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ	 เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า		 
11	แห่ง	 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เชียงใหม่	 ตาก	และอุบลราชธานี	 โดยมีขนาดกำลังไฟฟ้าประมาณ	3,000	 วัตต์	 สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า	 
ที่เป็นสื่อการเรียนการสอน	 เช่น	 โทรทัศน์	 คอมพิวเตอร์	 เครื่องขยายเสียง	 อุปกรณ์ห้องโสตทัศนศึกษา	 รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	 เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า	 ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการต่างๆ	 ได้ทันยุค		 
ทันเหตุการณ์	เช่นเดียวกับโรงเรียนในเขตชุมชนที่มีไฟฟ้าแล้ว	

การศกึษาศกัยภาพขยะจากหลมุฝงักลบเกา่และแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานขยะ 
Client: 	 	Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency		
	 	 (DEDE),	Ministry	of	Energy	
Consultant: 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.		
Services:	 Feasibility	study,	IEE	for	reuse	of	solid	waste	at	existing	old	landfills		
	 	 and	evaluating	nationwide	landfill	potential	for	development	of		
	 	 alternative	energy	from	waste	

เจ้าของงาน: 	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ: ศึกษาแนวทางในการนำขยะจากหลุมฝังกลบเก่ามาใช้ผลิตพลังงาน		 
	 	 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และประเมินแหล่งศักยภาพของ	
	 	 หลุมฝังกลบที่สามารถนำขยะมาใช้ผลิตพลังงาน 
 

StudyofWaste-to-EnergyDevelopment
atLandfillsacrosstheCountry

	 To	 extract	 the	 greatest	 value	 from	 solid	waste	 and	 to	 develop	 alternative	 energy,	 the	DEDE’s	15-year	 Renewable	
Energy	Development	Plan	 (REDP)	 for	development	of	 alternative	energy	 calls	 for	 a	 study	of	 the	potential	 for	 generating	
energy	 from	 solid	waste	 at	 existing	 landfills.	 This	would	 include	 refuse-derived	 fuel	 (RDF),	 biogas	 and	oil	 from	pyrolysis.	
Based	on	our	study,	at	least	10	landfills	with	potential	for	biogas	generation	and	at	least	30	landfills	with	potential	for	RDF	
and	pyrolysis	oil	production	were	identified.	

	 เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะอย่างคุ้มค่าและเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงกำหนด
ในแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี	ให้มีการศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานหลายรูปแบบจากขยะในหลุมฝังกลบ
เก่า	 เช่น	 นำมาเป็นเชื้อเพลิงขยะ	 ก๊าซชีวภาพ	 และน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส	 ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษาและประเมินแหล่งศักยภาพ
ของหลุมฝังกลบที่สามารถรวบรวมก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์อย่างน้อย	 10	 แห่ง	 และหลุมฝังกลบที่สามารถนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหรือ
น้ำมันไพโรไลซิสอย่างน้อย	30	แห่งทั่วประเทศ	

	 To	 support	 the	 education	 sector,	 a	 stand-alone	 PV	 system	 is	 to	 be	
installed	 at	 eleven	 rural	 schools	 in	 the	provinces	of	Mae	Hong	Son,	Chiang	
Mai,	 Tak	 and	 Ubon	 Ratchathani.	 The	 system	 supplies	 about	 3	 kW	 of	
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EnergyInfrastructure
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน 

We	have	 also	 provided	 engineering	 services	 for	 the	 development	 of	 energy	 infrastructure	 both	 in	 Thailand											

and	overseas.		
ทีมกรุ๊ปนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ 

	

โรงงานผลิตเอทานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย   
จังหวัดอุบลราชธานี 
Clients: 	 Ubon	Bio	Ethanol	Co.,	Ltd.,	Bangchak	Petroleum	PCL,	Thai	Oil	PCL		
Consultant: 	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.	
Services:	 Lender-engineer	and	owner-engineer	(technical	due	diligence,		 	
	 	 budget	and	schedule	review,	operation	test	and	construction		
	 	 quality	control	to	ensure	completion	on	schedule,	within	budget		
	 	 and	in	compliance	with	international	standards)	
	
เจ้าของงาน:	 บริษัท	อุบลไบโอเอทานอล	จำกัด		
	 	 บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	
	 	 บริษัท	ไทยออยล์	จำกัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	วิศวกรอิสระและวิศวกรที่ปรึกษา	(ตรวจสอบทบทวนด้านเทคนิค	ตรวจสอบ	 	
	 	 ทบทวนงบประมาณ	ตารางเวลาในการก่อสร้าง	ทดลองเดินเครื่อง	ตรวจสอบ	
	 	 ความถูกต้องตามมาตรฐานของงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ)	

EthanolPlantatNaDiSub-district,
NaYiaDistrict,UbonRatchathani

	 This	project	 involved	the	construction	of	an	ethanol	plant,	an	office	building,	dormitory,	necessary	 infrastructure	and	a	
4.5	MW	biogas	plant	to	generate	electricity	for	the	Provincial	Electricity	Authority.	The	plant,	the	first	of	its	kind	in	the	lower	
northeastern	region,	will	boast	the	latest	ethanol	production	capacity	in	Thailand	and	is	expected	to	daily	produce	400,000	
liters	of	cassava	ethanol,	mostly	for	export	to	China.	The	resulting	increasing	market	demand	for	cassava	would	help	increase	
the	incomes	of	local	farmers.	

	 โครงการนี้ประกอบด้วยโรงงานผลิตเอทานอล	 อาคารสำนักงาน	 หอพัก	 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด	 4.5	 เมกะวัตต์เพื่อขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังมีขนาดกำลังการผลิต	
400,000	ลิตรต่อวัน	ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งไปขายให้ประเทศจีน	ถือเป็นโรงงานผลิตเอทานอลแห่งแรกของภาคอีสานตอนล่าง	โครงการนี้จะทำให้	 
ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น	 ส่งผลให้ราคามันสำปะหลัง					
สูงขึ้น	ช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับชีวิตของเกษตรกร		
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โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 110 เมกะวัตต์ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดระยอง 

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและหลักผูกเรือ 
ขนส่งก๊าช ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

Client:		 Toshiba	Plant	Systems	&	Services	Co.,	Ltd.	(TPSC)	
Consultant:			 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.	
Service:		 	 Civil	design	of	main	structures	and	utility	buildings	for	the	entire		
	 	 	 power	plant	

Client: 	 Italian-Thai	Development	PCL	(ITD)		
Consultant: 	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Detailed	engineering	design	of	the	berths,	stationary		
	 	 re-gasification	barges	and	mooring	dolphins,	developing	the	3-D		
	 	 mathematic	model	of	the	port	structure,	seismic	analysis	and		
	 	 design,	and	construction	planning	

เจ้าของงาน:		 โตชิบา	แพลนท์	ซิสเต็มส์	แอนด์	เซอร์วิส	คอร์ปอร์เรชั่น	
ที่ปรึกษา:		 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ออกแบบโครงสร้างหลักของโรงไฟฟ้าและอาคารประกอบทั้งหมด	
 

เจ้าของงาน:		 บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำกัด	(มหาชน)	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ: ออกแบบรายละเอียด	และจัดทำแบบจำลองสามมิติโครงสร้างท่าเรือ		
	 	 ศึกษาวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหว	เละวางแผนการก่อสร้าง	
 

TwoUnitsofa110MWCombinedCycleCogenerationPlant
atAmataCityIndustrialEstate,Rayong

BerthingandMooringDolphinsforBali
DistributionProject

	 Amata	B.	Grimm	Power	(Rayong)	1	&	2	Limited	assigned	TPSC	the	task	of	constructing	the	new	generating	plant.	Each	
unit	 consists	 of	 two	gas	 turbine	 generators,	 heat	 recovery	 steam	generators	 and	 a	 steam	 turbine	with	 a	water-cooled	
condenser	utilizing	open-loop	forced	draft	cooling	tower.		
	 Scheduled	for	completion	in	2013,	the	plant	will	supply	90	MW	of	electricity	for	the	Electricity	Generating	Authority	of	
Thailand	and	the	remainder,	and	the	waste	steam,	will	be	used	by	local	factories.	

	 กลุ่มบริษัทอมตะ	 บี	 กริม	 เพาเวอร์	 กำลังพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจำนวน		 
2	โครงการ	แต่ละโครงการประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ	2	เครื่อง	เครื่องผลิตไอน้ำจากความร้อนทิ้ง	2	เครื่อง	และกังหันไอน้ำ
พร้อมเครื่องควบแน่นแบบใช้น้ำหล่อเย็น	
	 โรงไฟฟ้าแต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน	 90	 เมกะวัตต์	 และจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือ	 
และไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ	การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2556	

	 ITD	was	awarded	the	turnkey	project	to	construct	three	berthing	and	mooring	dolphins	to	accommodate	LNG	carriers	at	
Bali,	 Indonesia.	 This	 gas	 distribution	 infrastructure	will	 supply	 liquefied	 natural	 gas	 for	 power	 plants	 on	 the	 island,	which	
currently	use	fuel	oil	for	electricity	generation.	With	the	use	of	gas,	a	large	amount	of	fuel	oil	will	be	saved	each	year	and	the	
population	will	enjoy	an	improved	environment.	

	 ในปัจจุบัน	 การผลิตกระแสไฟฟ้าบนเกาะบาหลีใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลัก	 จึงมีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
เหลวเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า	 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมาก	 อิตาเลียนไทย		 
ดีเวล๊อปเมนต์	ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือและหลักผูกเรือ	3	แห่ง	เพื่อรองรับเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว		
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	 Being	at	 the	forefront	of	 the	Thai	management	

consultancy	 industry,	TEAM	GROUP	offers	quality	

management	and	training	services	that	meet	clients’	

objectives	in	a	timely	and	cost-effective	manner	and	so	

help	them	enhance	their	capacity	and	competitiveness.	

Our	services	range	from	corporate	strategic	management,	

financial	management,	marketing	and	human	resource	

development	to	project	and	organization	management.

 
	 ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารจัดการและฝึกอบรม	
ทีมกรุ๊ปพร้อมสนับสนุนลูกค้าในการเสริมศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขัน	ด้วยบริการคุณภาพทั้งในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์องค์กร	 การบริหารการเงิน	 การตลาด	 การพัฒนา
บุคลากร	ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรและโครงการ	

รว่มเสรมิ 
ประสทิธภิาพโครงการ 
 บรหิารอยา่งมอือาชพี 
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โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกแบบครบวงจรของคาร์กิลล์ จังหวัดนครราชสีมา 
 
Client:	 Cargill	Meats	(Thailand)	Limited	
Consultant:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Engineering	design	and	construction	management	and	supervision	

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	ออกแบบรายละเอียด	บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

Cargill Integrated Poultry Processing Complex  
in Nakhon Ratchasima 

	 Cargill	Meats	(Thailand)	Limited,	a	subsidiary	of	the	internationally	recognized	US	agribusiness	Cargill,	wished	to	expand	
their	production	of	chickens	and	eggs	in	Nakhon	Ratchasima.	Breeder	farm	expansion	will	add	more	than	300,000	chickens	a	
year,	new	hatchery	farms	will	produce	43	million	chicks	a	year,	and	egg	farm	development	will	see	an	additional	20-21	million	
more	eggs	annually.	The	project	also	includes	a	new	processing	plant	to	handle	40,000	tons	of	chicken	meat	annually	and	a	
new	feed	mill	with	annual	poultry-feed	production	capacity	of	360,000	tons.	Combined	construction	area	is	25,000	m2.
	 The	expansion	will	increase	Cargill’s	annual	production	capacity	of	cooked	poultry	products	in	Thailand	by	24,000	tons	
and	create	2,000	new	jobs	in	the	country.

	 คาร์กิลล์มีทส์	 (ไทยแลนด์)	 หนึ่งในกลุ่มบริษัทคาร์กิลล์	 ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับโลก	 มีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงาน
แปรรูปเนื้อสัตว์ปีก	 จังหวัดนครราชสีมา	 ประกอบด้วยการขยายฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อรองรับไก่เพิ่มขึ้นปีละกว่า	 300,000	 ตัว	 ฟาร์มเพาะพันธุ์
แห่งใหม่ซึ่งจะผลิตลูกไก่ได้ปีละประมาณ	 43	 ล้านตัว	 การปรับปรุงโรงฟักให้ฟักไข่ได้มากขึ้นปีละ	 20-21	 ล้านฟอง	 นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
โรงงานเพื่อแปรรูปเนื้อไก่ปีละ	 40,000	 ตัน	 และโรงงานผลิตอาหารไก่ที่ผลิตอาหารไก่ได้ปีละ	 360,000	 ตัน	 โดยจะมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น	
ประมาณ	25,000	ตารางเมตร	
	 คาดว่าโครงการขยายกำลังการผลิตนี้จะช่วยให้คาร์กิลล์ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นปีละ	 24,000	 ตัน	 และช่วย
เพิ่มการจ้างงานได้ประมาณ	2,000	อัตรา	
  

 

 

We	offer	management	support	catering	to	a	wide	variety	of	projects	in	a	number	of	different	sectors.	Our	specialists		
can	always	be	relied	upon	to	bring	insight,	understanding	and	knowledge	to	clients’	projects.	The	year	2011	provided	us		
with	challenging	and	exciting	business	developments,	especially	with	our	construction	and	project	management	services		
as	we	were	entrusted	by	Thai	and	international	leaders	in	the	food	industry	to	assist	in	their	business	expansion.	
ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการและควบคุมการก่อสร้าง	เราพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงการ	
ในด้านต่างๆ	ให้ประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย	ในปี	2554	เราได้มีส่วนร่วมในการขยายกิจการของ	
บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งระดับประเทศและระดับโลก	โดยการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง	
 

Construction and Project Management 
การบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง 
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โรงงานแปรรูปปลา เบ้นแจ และโรงงานแปรรูปกุ้ง  
เว้ ประเทศเวียดนาม 
Client:	 CP	Vietnam	Livestock	Corporation	
Consultant:	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Detailed	design,	project	management	and	construction		
	 	 	supervision	
	เจ้าของงาน:  CP Vietnam Livestock Corporation 
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ: 	ออกแบบรายละเอียด	บริหารโครงการ	และควบคุมงานก่อสร้าง	
 

Ben Tre Fish Meal Factory and  
Hue Shrimp Factory in Vietnam 

	 The	Ben	Tre	Fish	Meal	factory	is	the	largest	ever	foreign	direct	investment	project	in	Ben	Tre.	The	project	consists	of	a	
factory	building	with	an	area	of	11,000	m2	along	with	additional	facilities	including	an	office	building,	a	two-storey	dormitory,	
a	warehouse,	a	machinery	building	and	a	cafeteria.	
	 Located	in	Hue,	the	shrimp	factory	consists	of	a	12,000	m2	factory	and	23	other	buildings	with	a	combined	area	of	8,000	
m2.	The	project	will	help	boost	local	employment	and	bring	additional	income	to	the	local	community.

 โรงงานแปรรูปปลาเป็นโครงการลงทุนของบริษัทต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเบ้นแจ	 นับตั้งแต่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด	
โครงการประกอบด้วยโรงงานพื้นที่ประมาณ	 11,000	 ตารางเมตร	 และอาคารประกอบอื่นๆ	 เช่น	 อาคารสำนักงาน	 อาคารหอพักพนักงาน		 
2	 ชั้น	 อาคารโกดังเก็บกล่องบรรจุ	 อาคารเครื่องจักรและห้องควบคุม	 และอาคารโรงอาหาร	 ส่วนโรงงานแปรรูปกุ้งในจังหวัดเว้นั้น	 มีพื้นที่
อาคารประมาณ	12,000	ตารางเมตร	มีอาคารประกอบ	23	อาคาร	ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ	8,000	ตารางเมตร	นอกจากทั้งสองโครงการ
จะช่วยขยายฐานการผลิตของ	 CP	 Vietnam	 Livestock	 Corporation แล้ว	 ยังจะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน	 ช่วยให้คนในพื้นที่มีรายได้	 
เพิ่มขึ้นด้วย	
	 	

Design	of	a	production	facility	of	the	shrimp	factory	in	Hue.	
แบบอาคารผลิต	โรงงานแปรรูปกุ้ง	จังหวัดเว ้

Construction	of	the	fish	meal	factory	in	Ben	Tre.	
การก่อสร้างโรงงานแปรรูปปลา	จังหวัดเบ้นแจ 
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โชว์รูมบุญถาวร หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 Client:	 Boonthavorn	Co.,	Ltd.		
Consultant: 	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.	
Service: 	 Green	building	consulting	services	

เจ้าของงาน: 	 บริษัท	บุญถาวร	จำกัด	
ที่ปรึกษา: 	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ที่ปรึกษาการพัฒนาอาคารเขียว	

New Boonthavorn Superstore  
in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan  

 Located	on	a	5-acre	plot,	the	project	consists	of	a	21,000	m2	superstore	and	other	seven	buildings	with	a	combined	
area	 of	15,000	m2.	 The	development	 focuses	 on	water	 saving,	 energy	 efficiency,	 and	 creating	 a	 pleasant	 eco-friendly		
environment,	which	will	result	in	improved	quality	of	life	of	staff.	Thanks	to	our	consulting	services,	the	project	was	recognized	
as	a	green	building	in	accordance	with	the	Thai	Rating	of	Energy	and	Environmental	Sustainability	(TREES),	as	designated	by	
the	Thai	Green	Building	Institute	(TGBI).

 
 โชว์รูมแห่งใหม่ของบุญถาวรตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ	 13	 ไร่ในอำเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ	 21,000	 ตารางเมตร	 และมีอาคารประกอบ	  
7	 อาคาร	 มีพื้นที่รวมกันประมาณ	 15,000	 ตารางเมตร	 โดยมีแนวคิดในการก่อสร้าง  
มุ่งให้เป็นอาคารเขียวตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ  
สิ่งแวดล้อมไทย	(TREES)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สถาบันอาคารเขียวไทยจัดทำขึ้น	จึงให้ความ
สำคัญในเรื่องของการประหยัดน้ำ	 การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	 รวมทั้งการเลือกใช้	 
วัสดุทั้งหมดต้องเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เราให้คำปรึกษาด้านวิธีการและการ
ดำเนินการ	 รวมทั้งวิเคราะห์โครงการ	 ทำให้การก่อสร้างโชว์รูมแห่งนี้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานอาคารเขียวของ	TREES	 	
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
 Client:	 Public	Debt	Management	Office	(PDMO)	
Consultants:  TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.		
	 	 Management	Solutions	International	Ltd.	
Services: 	 Follow-up	of	budget	disbursement	and	monitoring	of	problems	and	
	 	 obstacles	during	project	implementation,	evaluation		
	 	 of	accomplished	projects,	and	procurement	and	technical	audit		

เจ้าของงาน: 	 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
ที่ปรึกษา:	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
							 บริษัท	แมเนจเมนท์	โซลูชั่นส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		ติดตามการดำเนินโครงการและความก้าวหน้าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	 	 ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ	เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรค	
	 	 ในการดำเนินงาน	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	และตรวจสอบทางเทคนิค	

Thai Kem Kaeng Economic Stimulus  
2012 Project  

	 Since	March	2011,	we	have	been	monitoring	and	evaluating	the	project	progress	in	the	24	provinces	of	central	Thailand	
and	 in	 the	16	provinces	of	 the	 northern	 region.	 Thanks	 to	our	world-class	 services,	 the	PDMO	has	been	provided	with	
invaluable	 information	 for	 improving	project	efficiency	and	so	stimulate	 the	national	economy,	promote	public	 investment	
and	employment,	and	help	promote	investment	in	public	services	in	rural	areas.	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 2555	 ในพื้นที่	 
ภาคกลาง	(24	จังหวัด)	และพื้นที่ภาคเหนือ	(16	จังหวัด)	ช่วยให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับข้อมูลสนับสนุนเพื่อการบริหารโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 บรรลุเป้าหมายของโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ	 เพิ่มการลงทุนภาครัฐ	 เพิ่มการจ้างงานในสาขา
เศรษฐกิจต่างๆ		และเพิ่มการกระจายการลงทุนด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไปสู่ชนบท		
  

 
 
We	offer	a	full	range	of	project	evaluation	services	tailored	to	our	clients’	needs.	Through	our	constructive		
advice	and	guidance,	clients	can	maximize	the	benefits	of	their	undertakings	and	ensure	their	success.		

ทีมกรุ๊ปให้บริการประเมินผลการดำนินโครงการ	พร้อมข้อเสนอแนะ	เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด	
 

New Boonthavorn Superstore  
in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan  

Project Monitoring and Evaluation  
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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สื่อสาร 
ร่วมสร้างสัมพันธ์มวลชน 

	 Public	involvement	and	efficient	communications	are	

essential	for	building	better	understanding	among	target	

audiences	and	for	helping	build	and	reinforce	the	image	of	a	

project	or	of	an	organization.	To	assist	our	clients	in	informing,	

influencing	and	persuading	the	public,	our	professionals	set	

the	standard	for	made-to-order	publications,	planning	

and	 implementation	 for	public	 involvement,	 event	

management,	media	production	and	media	relations.

  
	 การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกุญแจ
สำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีของกลุ่มเป้าหมายและ	 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้โครงการหรือองค์กร	 ทีมงาน	 
มืออาชีพของทีมกรุ๊ปพร้อมมอบบริการด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์		 
การวางแผนและดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	
การจัดอีเวนท์	 การผลิตสื่อ	 และงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์	
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล		
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We	efficiently	developed	and	put	into	action	strategies	to	help	the	clients	provide	the	public	with	precise	information	
and	attract	their	participation.	Through	various	activities,	we	encouraged	all	stakeholders	to	share	their	opinions	
and	suggestion	to	help	ensure	the	project	meets	its	goal	as	well	as	the	needs	of	all	relevant	parties.		
ด้วยกลยุทธ์และการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เราสนับสนุนลูกค้าในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อให้สาธารณชนเกิด
ความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ	 และพร้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ	 ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินโครงการอย่างราบรื่น	 บรรลุวัตถุประสงค์	 และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	
  

โครงการ “ถวายปณิธาน ล้านหัวใจ รักษ์วินัยจราจร” 
 
Client:	 Traffic	and	Transportation	Department,	Bangkok	Metropolitan	Administration	
Consultant: 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Public	relations	planning	and	implementation	and	public	participation	

เจ้าของงาน: 	 สำนักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร		
ผู้ดำเนินการ: 		 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ	 และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	

One Million Hearts Committed to Traffic Discipline 

	 Initiated	 in	honor	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	on	his	84th	birthday	anniversary	 in	2011,	the	project	has	an	
objective	of	encouraging	the	public	to	observe	traffic	laws	and	regulations	and	so	reducing	the	number	of	road	accidents	and	
the	level	of	traffic	congestion	in	Bangkok.	The	project	aimed	to	convince	at	least	one	million	participants	to	commit	to	driving	
safely	and	with	discipline.		
	 Using	our	skills	in	public	relations	planning,	we	publicized	the	project	and	brought	more	than	two	million	people	into	the	
program.	Our	services	included	production	of	pledge-cards,	a	TV	documentary	and	design	of	the	project	website.	

	 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา	 84	พรรษา	ในปี	 2554	สำนักการจราจรและขนส่งได้ริเริ่ม	
โครงการ	“ถวายปณิธาน	ล้านหัวใจ	รักษ์วินัยจราจร”	ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน	และกระตุ้น
เตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร	เพื่อความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรติดขัด	โดยตั้งเป้าหมายรวมพลังประชาชนร่วมตั้งปณิธาน
รักษ์วินัยจราจรอย่างน้อยหนึ่งล้านคน	 เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 เช่น	สารคดีโทรทัศน์	 เว็บไซต์โครงการ								
รวมทั้งบัตรถวายปณิธาน	สามารถเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการได้กว่าสองล้านคน	
  

Public Relations & Public Participation 
การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์  
ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 

Client: 	 Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning	
Consultant: 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Public	participation	and	public	relations	
	
เจ้าของงาน: 	 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
ผู้ดำเนินการ:		 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:		การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์	
 

Development of Double-Track Railway for Transportation and 
Logistics Management (Urgent Phase) from Thanon Chira 
Junction to Khon Kaen 

	 Providing	convenient,	safe	transport	at	lower	cost,	this	railway	portion,	185	km	in	length,	will	increase	national	logistics	
capacity.	As	it	features	double	track,	it	helps	save	much	time	for	passenger	and	goods	transportation.	The	track	will	also	usher	
development	to	communities	along	its	alignment.
	 To	ensure	public	acceptance	and	project	success,	we	developed	different	channels	to	disseminate	news	and	information	
about	 the	 project,	 such	 as	 fact	 sheet,	 brochures,	 exhibition	 board,	 video	 presentation	 and	 website.	 Seminars	 and	 public	
consultations	were	also	organized	to	obtain	opinions	and	suggestions	from	all	stakeholders,	an	 important	consideration	for	
improving	the	project	to	best	meet	the	needs	of	the	people.

 การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่	 ช่่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	 ระยะทาง	 185	 กิโลเมตร	 จะช่วยเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ของประเทศ	
เพราะมีความสะดวก	 ปลอดภัย	 และมีต้นทุนการขนส่งน้อยกว่าการขนส่งทางถนน	 ระบบรถไฟทางคู่ยังช่วยลดระยะเวลาเดินทางและขนส่ง
สินค้า	และเอื้อให้เกิดการพัฒนาเมืองในแนวเส้นทาง	ช่วยสร้างงาน	สร้างรายได้	นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่น	
	 เราร่วมสนับสนุนโครงการโดยการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ	 ทั้งเอกสารข้อเท็จจริง	 โบรชัวร์	 บอร์ด
นิทรรศการ	วีดิทัศน์	และเว็บไซต์	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน	รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ของสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การสัมมนาและการปรึกษาหารือระดับอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 
เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด	
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หนังสือที่จัดพิมพ์เนื่องในการปรับปรุงภูมิทัศน์  
สภาพแวดล้อม และปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวง 
และปริมณฑล 

 

Publications on the Occasion of  
Major Renovation of Sanam Luang 

	 Chronicle of the Renovation	of Sanam Luang (in	Thai)	and	The Glory of Sanam Luang	(in	Thai	and	English),	specially	
published	 on	 the	 occasion	 of	major	 renovation	 of	 Sanam	 Luang,	which	 started	 in	 2010.	 The	 books	 record	 the	 historical	
background	and	important	events	held	at	Sanam	Luang	throughout	its	229	years	as	well	as	its	successful	renovation.	Also,	
during	the	last	quarter	of	2011,	we	organized	a	series	of	exhibitions	recapitulating	the	glorious	history	of	Sanam	Luang,	which	
was	attended	by	more	than	70,000	people.

	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	สร้างสรรค์หนังสือ	จดหมายเหตุการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ท้องพระโรงกลางแจ้ง ท้องสนามหลวง 
(ภาษาไทย)	 และหนังสือ	 เรืองรองท้องสนามหลวง (ภาษาไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน)	 เนื่องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของท้องสนามหลวง
ครั้งใหญ่ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี	 2553	 เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา	 ความสำคัญ	 และกิจกรรมของท้องสนามหลวงที่อยู่คู่คนไทยมา
เป็นเวลา	 229	 ปี	 รวมทั้งจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องสนามหลวงเพื่อร่วมฉลองท้องสนามหลวง
อย่างเป็นทางการ	ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2554	มีนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	เข้าร่วมชมกว่า	70,000	คน	

Our	talented	pool	of	editorial,	design	and	production	teams	provides	expertise	in	publishing	all	types	of	books	and		
printed	materials.		Focusing	on	precise	content	and	aesthetic	value,	we	offer	a	one-stop	service	from	conception,		
content	development,	design	to	publication.		

ทีมงานคุณภาพของเราพร้อมผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท	ด้วยบริการครบวงจร	ตั้งแต่การวางแนวคิด	เรียบเรียงเนื้อหา	 
ออกแบบรูปเล่ม	และควบคุมคุณภาพการจัดพิมพ์	โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง	ชัดเจน	และรูปลักษณ์ที่สวยงาม		
	 	

Client: 	 Public	Works	Department,	Bangkok	Metropolitan	Administration	
Consultant: 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Content,	design	and	arts	

เจ้าของงาน: 	 สำนักการโยธา	กรุงเทพมหานคร		
ที่ปรึกษา: 		 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	จัดทำเนื้อหา	ออกแบบรูปเล่มและองค์ประกอบศิลป์	

 

Creative Publications 
สิ่งพิมพ์สร้างสรรค ์
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หนังสือสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) 
Client: 	 Department	of	Highways		
Consultant: 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Content,	design	and	arts	

เจ้าของงาน: 	 กรมทางหลวง	
ที่ปรึกษา: 		 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:  จัดทำเนื้อหา	ออกแบบรูปเล่ม	
	 	 และองค์ประกอบศิลป์	

Friendship Bridge III  
(Nakhon Phanom-Khammouan) 

	 A	 commemorative	 book	 telling	 the	 story	 of	 the	 Friendship	 Bridge	 III	
(Nakhon	 Phanom-Khammouan),	 its	 construction,	 its	 benefits	 and	 tourist	
attractions	along	 the	Mekong.	The	book,	published	 in	Thai,	 Lao	and	English,	
was	 presented	 to	Her	 Royal	 Highness	 Princess	Maha	Chakri	 Sirindhorn	 and	
other	honorable	guests	from	both	countries	on	the	opening	of	the	bridge	on		

11	November	2011.		

 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ	3	 (นครพนม-คำม่วน)	มีเนื้อหารวบรวม
สาระความรู้เชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมา	การก่อสร้าง	ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การสร้างสะพานมิตรภาพเชื่อมชายแดนไทย-ลาว	 รวมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว	 
ริมสองฝั่งโขง	โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย	ภาษาลาว	และภาษาอังกฤษ	ในเล่มเดียวกัน	
กรมทางหลวงได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	 และมอบแด่ผู้นำประเทศ	บุคคลสำคัญ	และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิด
สะพานอย่างเป็นทางการ	ในวันที่	11	พฤศจิกายน	2554	

หนังสือเทพศิรินทรานุสรณ์ 
 Client: 	 Crown	Property	Bureau	
Consultant: 	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.	
Services: 	 Content,	design	and	arts	

เจ้าของงาน: 	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
ที่ปรึกษา:  	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ:	จัดทำเนื้อหา	ออกแบบรูปเล่มและองค์ประกอบศิลป์	

Debsirindranusorn 

  
	 Debsirindranusorn,	a	commemorative	book	published	 in	Thai	on	the	occasion	of	major	 restoration	of	Desirindrawas	
Temple	undertaken	by	the	Crown	Property	Bureau,	in	cooperation	with	different	agencies	and	the	general	public,	presents	the	
history	and	the	renovation	in	details.	The	restoration	started	in	2010	on	the	centenary	of	the	demise	of	King	Chulalongkorn,	
who	commanded	construction	of	the	temple	as	a	tribute	to	his	mother,	Queen	Debsirindra.

	 บริษัท	 ดาวฤกษ์	 คอมมูนิเคชั่นส์	 จำกัด	 ร่วมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของวัดเทพศิรินทราวาส	 พร้อมรายละเอียดในการ	 
บูรณปฏิสังขรณ์วัดซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี	 2553	 โดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 หน่วยงานต่างๆ		 
และภาคประชาชน	 เนื่องในวาระครบ	 100	 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		 
ให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี	ผู้เป็นพระบรมราชชนนี		
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	 ด้วยความยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้ก่อตั้งมูลนิธิ
กลุ่มทีมรวมใจขึ้นในปี 2550 การดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์    
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา เพราะเราตระหนักดีว่าการศึกษาคือ
ปัจจัยสำคัญที่จะหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ในปีที่ผ่านมา เราได้มอบทุนการศึกษา 
ทุนอาหารกลางวัน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน        
ในจังหวัดนครสวรรค์ นครนายก และกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และในอนาคต
จะมีการขยายพื้นที่กิจกรรมไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย 
	 	

	

ร่วมดูแลสังคม
Contributing  to Society 

 The	 principle	 of	 corporate	 social	

responsibility	(CSR)	is	firmly	embedded	in	our	

philosophy	so	we	constantly	strive	to	work	

towards	a	better	society.	We	work	mainly	

through	TEAM	GROUP	Foundation,	established	

in	2007,	and	our	top	priority	 is	education	

because	we	recognize	that	the	young	represent	

the	country’s	future	and	education	is	a	key	

factor	in	developing	moral	and	capable	citizens.	

As	a	result,	free	lunches,	educational	supplies	

and	scholarships	are	regularly	presented	by	us	

to	schools	in	need.	So	far,	our	activities	have	

been	concentrated	in	Nakhon	Nayok,	Nakhon	

Sawan	and	Bangkok	but	we	plan	to	expand	our	

activities	to	other	provinces	in	the	future.	
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 Bes i de s , 	 we 	 ho s ted		

a	 study	 tour	 for	 students,	

	 “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ” เป็นหนึ่งใน
กิ จ ก ร รมที่ เ ร า จั ด ขึ้ น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม และแนะ  
แนวทางการศึกษาด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย  
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวัยเรียนโดย  
ผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุ๊ป และการนำนักเรียนไปชม
งานโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟยกระดับสาย 
สีแดง 
 นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังได้จัดพิมพ์หนังสือ      
เพื่อให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และพัฒนาจิตใจ     
ของผู้อ่าน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เป็นประจำ  
ทุกปี ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน กิจกรรม 
CSR และไฟฟ้าพลังน้ำ ในปี 2554 เราได้จัดพิมพ์
หนังสือ สงครามโลกครั้งที่ 2... ทำไมไทยจึงไม่แพ้ 
ซึ่งรวบรวมบทความของ ดร. อัศวิน จินตกานนท์  
ที่ปรึกษาอาวุโสของทีมกรุ๊ป เพื่อบอกเล่าเรื่องราว
วีรกรรมของขบวนการเสรีไทยที่อยู่ทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ซึ่งช่วยให้ประเทศสามารถรักษาเอกราชอธิปไตย
ของชาติเอาไว้ได้ และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับ
เยาวชนคนรุ่นหลัง ในเรื่องของความรักชาติและ
ความเสียสละ โดยมีการแจกจ่ายไปตามห้องสมุด
โรงเรียนและห้องสมุดประชาชนเพื่อเป็นของขวัญ  
ปีใหม่ 2555  

encouraging	 them	 to	 explore	 the	 path	 toward											

engineering	 studies. 	 The	 activ it ies	 included	 a		

discussion	by	our	experts,	held	to	share	the	students		

with	engineering	study	experience,	 and	a	visit	 at		

the	construction	site	of	the	Red	Line	Commuter		

Train	Project.

	 It	has	become	a	tradition	for	us	to	publish	a	

book	each	year	to	provide	readers,	 in	particular	the	

young,	with	 informational	and	ethical	content.	Our	

past	publications	included	the	issues	of	global	warming,	

CSR	and	hydropower.	In	2011,	we	

published	Why was Thailand not 

Defeated in World War II?	to	recall	

heroic	acts	of	the	almost-forgotten	

Free	Thai	Movement	and	increase	

a	sense	of	patriotism	among	Thai	

youth	as	well	as	the	general	public.	

The	book	was	written	by	corporate	

advisor	Dr.	Asavin	Chintakananda,	and	

was	distributed	to	schools	and	public	

libraries	as	a	New	Year	present.
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	 In	addition	 to	educational	 support,	

contributions	and	disaster	relief	were	provided	

to	domestic	and	overseas	disaster	victims.	In	

March	2011,	Japan	was	struck	by	a	tsunami	

and	southern	Thailand	experienced	a	severe	

flood,	both	causing	great	loss	to	the	people	and	

to	the	countries	and	in	response,	our	executives	

and	staff	made	generous	donations	to	the	

victims.

  
 นอกจากการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
แล้ว ในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป
ยังพร้อมใจกันให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย  
ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยในช่วง
เดือนมีนาคม ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยธรณีพิบัติและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น 
และผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ของไทย 
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	 During	the	major	flooding	in	Bangkok	and	

the	central	part	of	the	country,	TEAM	GROUP,	

in	cooperation	with	national	media,	provided								

the	public	with	helpful	information	and	warnings,	

while	our	staff	represented	the	company	in	

presenting	flood	relief	to	affected	people.		

We	also	arranged	a	relief	center	for	employees	

whose	homes	had	been	inundated.

  
 ในช่วงปลายปี เกิดมหาอุทกภัยถล่มพื้นที่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร นอกจากการ
บริจาคเงิน อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว เรายังนำความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำมาใช้
วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และเพื่อการเตือนภัยผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกัน เรายังได้ดูแลพนักงานของเรา  
ด้วยการเปิดศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ประสบภัยด้วย 
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Harnessing Expertise  
to Reach Higher Standards 

 เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จ
ของเรา ทีมกรุ๊ปจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าในการรับมือกับ
ความท้าทายต่างๆ ด้วยการผสานความรู้ 
ประสบการณ์ และนวัตกรรม เราพร้อมเสมอ
สำหรับโอกาสและความท้าทายของธุรกิจที่ปรึกษา
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในตลาดโลก 

มุง่มัน่พฒันาพรอ้มเผชญิหนา้ความทา้ทาย

	 Our	 clients’	 success	 is	 our	 success	 so	

TEAM	 GROUP	 has	 the	 strongest	 possible	

commitment	 to	 developing	 and	 delivering	

client-centered	 solutions	 to	 any	 and	 all	

challenges.	 With	 a	 unique	 combination	 of	

knowledge,	 experience	 and	 innovation,	 we	

always	strive	to	 reach	ever	higher	standards	

in	our	consulting	services.
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