


To Be a regional leader 
in The inTegraTed consulTing 
and relaTed Businesses



Message 
from The 

ChairMan

 In July 2012, TEAM GROUP began its 35th year of 
operation. A man of this age would be advancing in his 
career path and persevering in consolidating his family 
life. Likewise, TEAM GROUP has grown from a small firm 
with a low number of employees into a secure, large 
group of companies with a workforce of more than 1,200 
personnel. Our staff’s unique combination of knowledge 
and expertise has been prominent in every sector both at 
home and abroad; and this makes the “TEAM GROUP” a 
well-recognized and most trusted brand.
 Professional and efficient organizational management 
is a significant key in strengthening such proficient 
teamwork. Good corporate governance has played 
a vital role in our business operations. Transparency, 
accountability and integrity have helped increase our 
competitive power and enhance our performance.

We also place emphasis on human resource 
development and corporate social responsibility. Last 
year, seminars and training programs on various topics 
were held for our executives and employees to kindle 
their service ethics and heighten the spirit of teamwork. 
They also took part in numerous public benefit activities, 
especially contributions to youth education, which the 
TEAM GROUP Foundation has continuously carried out on 
a regular basis.

All these factors have contributed to enhanced 
corporate image, which will sustain our success. For us, a 
reputation for excellence and integrity is one of our most 
valuable assets. This recognition has been accrued over 
the past three decades through our quality services and 
highest standards of business conduct. I hope that all 
executives and employees will combine their efforts to 
maintaining and fostering this reputation.

            (Dr. Prasert Patramai)
                        Chairman of the Board
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(ดร. ประเสริฐ  ภัทรมัย) 
ประธานกรรมการ 

สารจาก
ประธานกรรมการ

 นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในปีที่ผ่านมาทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย  
ที ่ส่ ง เ สริ มทั ศนคติที ่ด ีในการ ให้บริ ก ารและ  
การทำงานร่วมกัน ซึง่ช่วยเสริมสร้างทั ้งความ
สัมพันธ์ภายในองค์กรและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริม
ด้านการศึกษาของเยาวชน ซึง่ทีมกรุ๊ปในนามของ
มูลนิธิกลุ ่มทีมรวมใจได้ดำเนินการเป็นประจำ  
และต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว 
 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ ์ 
ที่ดีของทีมกรุ๊ป ซึง่จะส่งผลให้องค์กรประสบความ
สำเร็จได้อย่างยั่งยืน ชือ่เสียงที่ทีมกรุ๊ปได้สร้างสม
มาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษจากผลงานบริการ
คุณภาพระดับมาตรฐานและการดำเนินงานอย่างมี
จริยธรรมนี้ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่ง ผมหวังว่า
ทีมงานของเราทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันรักษา  
ให้คงอยู่และงอกเงยยิ่งๆ ขึ้นต่อไป  

 ในเดือนกรกฎาคม 2555 ทมีกรุ๊ปได้ดำเนนิงาน  
มาครบ 34 ป ีและก้าวเข้าสู่ปทีี่ 35 ด้วยความมุ่งมั่น 
หากเปรียบเป็นคน ก็ถือว่าพร้อมด้วยวัยวุฒิ อยู่ใน
ช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน  
และการสร้างครอบครัวที่มั่นคง ทีมกรุ๊ปก็เช่นกัน 
จากบริษัทเล็กๆ ที่มีพนักงานเพียงหลักสิบ ถึงวันนี้
เราเติบโตเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความมั่นคง และเป็น
ครอบครัวใหญท่ี่มีสมาชิกกว่า 1,200 คน รวมพลงักนั 
ประสานความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ สร้างผลงาน  
ให้เป็นที ่ร ูจ้ักในทุกภาคส่วน ทั ้งในประเทศและ  
ต่างประเทศ ทำให้ “ทีมกรุ๊ป” เป็นแบรนด์ที่ได้รับ
การยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวาง  
 ปัจจัยสำคัญประการหนึ ่งที ่เอื ้อให้เราสร้าง  
ทีมงานที ่ม ีความเป็นน้ำหนึ ่ง ใจเด ียวกันได ้นี ้    
คือการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพ บรรษัทภิบาลมีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนนิงานของเรามาโดยตลอด การบรหิารงาน 
ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ความ  
น่าเชือ่ถ ือ รวมทั ้งความยึดมั ่นในจรรยาบรรณ   
เป็นสิ ่งที ่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและ
ประสิทธิภาพการบริการของเราเสมอมา  
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 To many homeowners, businesses and industries, 
2012 started with the strenuous burden of post-flood 
rehabilitation plus serious worry about reoccurrence of the 
event.  In an effort to help relieve people’s concerns and 
boost their confidence, TEAM GROUP’s experts used our 
wealth of knowledge and experience to promote public 
awareness and proper preparedness and to assist with 
development of efficient flood prevention and mitigation 
systems.
 Apart from the flood risk, 2012 also began the 
countdown to opening of the ASEAN Economic Community 
(AEC) integration in 2015. TEAM GROUP has prepared for 
forthcoming opportunities and striven to actively expand 
into the ASEAN market. We have made a significant stride 
by founding Total Business Solution Co., Ltd. (TBS), which 

is the first Thai-Myanmar partnership consultancy firm 
in the Republic of the Union of Myanmar. The company 
offers one-stop services to clients and investors for 
the establishment and operation of their businesses in 
Myanmar; it will be one of our strongest service bases for 
achieving our corporate vision, “To be a REGIONAL LEADER 
in the integrated consulting and related businesses”.

Certainly, there remain many other steps in our effort 
to strengthen our position in the region. Still, I am confident 
that our personnel will vigorously join forces in delivering 
excellent services through integration of their knowledge, 
expertise and experience. This synergy will be a major force 
for driving TEAM GROUP ahead, enabling us to overcome 
all challenges and sustaining our growth, no matter how 
much the global context changes.

(Mr. Amnat Prommasutra)
                       Chief Executive Officer

Message
from The Ceo
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                                   (นายอำนาจ พรหมสูตร) 
                                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สารจาก
CEO

Solution Co., Ltd. หรือ TBS นับเป็นบริษัท  
ที่ปรึกษาแห่งแรกของคนไทยที่เข้าไปบุกเบิกตลาด  
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจะให้
บริการที ่ปรึกษาแบบครบวงจรแก่ลูกค้าและ  
นักลงทุนในการก่อตั ้งและดำเนินกิจธุรกิจใน  
เมียนมาร์ และจะเป็นฐานกำลังสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
ในภูมิภาคที ่จะช่วยนำพาทีมกรุ ๊ปไปสู ่เป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ “To be a REGIONAL LEADER in 
the integrated consulting and related 
businesses” 
 แน่นอนว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ทีมกรุ๊ปในระดับภูมิภาคนั้นยังมีอีกหลายก้าวที่จะ
ต้องเดินต่อไป ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า “พลังของบุคลากร
ทีมกรุ๊ป” ซึง่เกิดจากการประมวลองค์ความรู้และ
ความเชี ่ยวชาญหลายสาขา ประสานรวมกับ
ประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำมายาวนานถึง 35 ปี และ
ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐาน 
จะเป็น “พลังคุณภาพ” ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเรา
ไปสู ่เป้าหมาย สามารถพิชิตทุกความท้าทาย   
และเติบโตอย่างยั ่งยืนได ้ ไม่ว่าบริบทโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 ปี 2555 เปิดฉากขึน้ในขณะที่กระบวนการ
ฟื้นฟูบูรณะหลังมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ยัง
คงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสร้างความหวาด
วิตกแก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชน
จำนวนมาก ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำรอยขึ้น
อีกหรือไม่ ทีมกรุป๊ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริม
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกี ่ยวกับสถานการณ์น้ำ 
แนวทางการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ที่มีประสิทธิภาพ นับเป็นบทบาทสำคัญที่เราได้นำ
ความรูแ้ละประสบการณ์มาใช้เพื่อช่วยคลายความ
วิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้สังคมในวงกว้าง 
 นอกจากความกังวลในเรื ่องของน้ำท่วมแล้ว 
ในปีที่ผ่านมา คนไทยเริม่ตื่นตัวและให้ความสนใจ
กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community – AEC) ในป ี2558 มากขึ้น 
ทีมกรุป๊เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส
ใหม่ๆ นี ้ และมุง่มัน่ที ่จะขยายฐานบริการไปสู ่
ตลาดอาเซียนให้มากขึน้ ก้าวสำคัญก้าวหนึ่งคือ
การที ่เราได ้ร ่วมกับกลุ ่มวิศวกรชาวพม่าก่อตั ้ง  
บริษัทใหม่ในกลุ ่มขึน้ในนาม Total Business 
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 Since our inception in 1978, TEAM GROUP 
has been committed to integrating knowledge 
and expertise in diverse areas ranging from 
engineering, architecture, urban development, 
transportation,  management, communications and 
public participation, to help clients address their 
most critical needs and realize their development 
projects.
 Now, in our 35th year, we have become the 
largest Thai-owned consultancy group with 15 
subsidiaries and a high caliber workforce of more 
than 1,200 staff, who adhere to the core values 
of Service, Quality and Teamwork. Thanks to their 
synergy and bank of knowledge and experience, we 

สู่ปีที่ 35 ด้วยความภาคภูม ิ

The 35th Year 
of TeaM achievements 

Total solutions 
Experience 
Accountability 
Moving Forward organization 

are always quick to address new challenges and assist 
clients in both public and private sectors. 
 Also we have used our considerable experience 
to assist with projects, both large and small, 
in neighboring countries, where infrastructure 
development is urgently warranted to accommodate  
implementation, growth and progress of the ASEAN 
Economic Community (AEC) in 2015.
 To date, we have taken part in more than 2,000 
projects in Thailand, Lao PDR, Cambodia, Vietnam, 
Myanmar, Indonesia, China, Bhutan and Yemen. We 
are well recognized as a premium service provider 
and in this context the TEAM acronym represents:
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 นบัต้ังแต่ก่อต้ังบริษทั เม่ือ พ.ศ. 2521 ทมีกรุ๊ปมุ่งมั่นบรูณาการ 
ความรูท้างวิชาการและความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา  
ทั้งด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง พลังงาน  
การคมนาคม การบริหารจัดการ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้สามารถรับมือกับความ
ท้าทายต่างๆ ในการพัฒนาโครงการได้อย่างมั่นใจ 
 ปัจจุบัน เราได้เติบโตเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 อย่างเต็มภาคภูมิ 
ทีมกรุป๊ม ีบร ิษัทในกลุ ่ม 15 บริษัท พรั ่งพร้อมด้วยทีมงาน 
ที่มีประสิทธิภาพกว่า 1,200 คน ร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่ง  
ภายใต้ค่านิยม Service, Quality และ Teamwork สามารถ
ตอบโจทย์และความท้าทายที่เกิดขึน้ตามสภาวการณ์ของโลกได้
อย่างทันท่วงที สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

 และด้วยความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศ ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
โครงการต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งล้วนต้องพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื ่อรองรับการเติบโตและการเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  
 ถึงวันนี้ เราได้แสดงพลังทีม พลังคุณภาพ ในโครงการ
ต่างๆ มากกว่า 2,000 โครงการทั ้งในประเทศไทย ลาว 
กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ภูฏาน และ
เยเมน ทีมกรุ๊ปในวันนี้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้บริการ
แบบครบวงจร (Total Solutions) ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 
(Experience) มีความน่าเชื่อถือ (Accountability) และด้วย
ความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงเป็นองค์กรที่พร้อม
ขับเคลื่อนไปข้างหน้า (Moving Forward Organization) 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
 

นบัต้ังแต่ก่อต้ังบริษทั เม่ือ พ.ศ. 2521 ทมีกรุ๊ปมุ่งมั่นบรูณาการ
ความรูท้างวิชาการและความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา 

นบัต้ังแต่ก่อต้ังบริษทั เม่ือ พ.ศ. 2521 ทมีกรุ๊ปมุ่งมั่นบรูณาการ
ความรูท้างวิชาการและความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา 

นบัต้ังแต่ก่อต้ังบริษทั เม่ือ พ.ศ. 2521 ทมีกรุ๊ปมุ่งมั่นบรูณาการ

ทั้งด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง พลังงาน 
ความรูท้างวิชาการและความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา 
ทั้งด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง พลังงาน 
ความรูท้างวิชาการและความเชีย่วชาญในหลากหลายสาขา 

และด้วยความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศ ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน

และด้วยความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศ ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน

และด้วยความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่เป็น

โครงการต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งล้วนต้องพัฒนาระบบ
ที่ยอมรับในระดับประเทศ ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
โครงการต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งล้วนต้องพัฒนาระบบ
ที่ยอมรับในระดับประเทศ ทีมกรุ๊ปได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
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TeaM Consulting engineering  
and Management Co., ltd. (TeaM) 
Integrated engineering, environment, and  
management consultancy services in Thailand  
and the region. 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด  

ผู้นํางานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม  
และการจัดการครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย  
 
aTT Consultants Co., ltd. (aTT) 
Energy, oil and gas, power plant, petrochemical-related  
projects, berth, building, pipeline system and utilities. 

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จํากัด  

บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ  
ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือ  
และสาธารณูปโภคอื่นๆ  
 
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  
subregion. 

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. 
มุ่งเน้นการบริการที่ปรึกษาโดยทีมงาน 
มืออาชีพในท้องถิ่น  
 

Total Business solution Co., ltd. (TBs) 
One Stop Services for Business Establishment 
and Operation in Myanmar, TBS provides 
services to clients, investors to establish  
and operate their business in Myanmar  
covering all three stages of investment:  
Stage 1 Investment Opportunity Studies;  
Stage 2 Feasibility Assessment;  
Stage 3 Implementation and Operation. 

Total Business Solution Co., Ltd. 
บริการครบวงจรด้านการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
ทีบีเอสพร้อมให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าและ 
นักลงทุนในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์  
ครอบคลุมทั้งสามขั้นตอนของการลงทุน  
นับตั้งแต่การศึกษาโอกาสในการลงทุน  
การประเมินความเหมาะสมโครงการ และ 
การดำเนินโครงการ  
 
geotechnical & Foundation 
engineering Co., ltd. (gFe) 
Geotechnical foundation and underground  
structure engineering consultancy services. 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จํากัด 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค  
ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน  
 
TeaM logistics and Transport Co., ltd. (TlT)    
Transportation planning, traffic management,  
and traffic impact management, logistics,  
and supply chain management. 

บริษัท ทีม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง จราจร  
และระบบโลจิสติกส์  
 

พลังทีม
Power of TeaM 

Our 15 affiliates are prompt to integrate expertise  
in a diverse range of fields to offer total solutions  
to help the clients cope with their challenges. 
15 บริษัทในกลุ่มซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  
พร้อมประสานพลัง มอบบริการที่ครอบคลุมและครบวงจร  
เพื่อสนับสนุนลูกค้าในการก้าวข้ามความท้าทายทุกรูปแบบ 
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sQ architects and Planners Co., ltd. (sQ)   
Planning and design of building architecture,  
interior design, landscape architecture,  
and design for urban development. 

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จํากัด 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบ 
ทางสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน  
ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง  
 
Management solutions international ltd. (Msi) 
Integrated consultancy services in corporate  
strategic management, finance and investment,  
accounting, marketing, project management  
and project development. 

บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  
บริการที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กร 
เชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน บัญชี การตลาด  
การบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการพัฒนาโครงการ  
 
energy & environmental Management  
Co., ltd. (eeM) 
Provides integrated services for renewable  
energy and environmental management projects,  
including EPC contracting, turnkey services,  
operation and maintenance 

บริษัท จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จํากัด  

ให้บริการครบวงจรทางด้านการพัฒนาโครงการ  
พลังงานทางเลือกและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และก่อสร้าง  
การให้บริการในลักษณะ Turnkey การปฎิบัติการ 
และการบำรุงรักษา  
 
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 ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด 

บริการครบวงจรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการและการดําเนินการ ครอบคลุม 
การผลิตหนังสือ สื่อผสมเพื่อการประชาสัมพันธ์  
การจัดอีเวนท์ และกิจกรรมด้านมวลชน  
 

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

บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ 
ทั้งทางด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ  
 
TgC assets Co., ltd. 
Focuses on property and real estate  
development and investment 

บริษัท ทีจีซี แอสเสทส์ จำกัด 

ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
   
 
TCg Printing Co., ltd. (PrT) 
One-stop service in digital printing as well as  
design and related services. 

บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จํากัด  

ให้บริการด้านงานพิมพ์ การออกแบบศิลป์ 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง  
 
TeaM Quality Management Co., ltd. (TQM)  

บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด 
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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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Prof. Thavach Phusitphoykai
Member of the Audit Committee 

ศ. ธวัช ภูษิตโภยไคย
กรรมการตรวจสอบ

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

นางสาววิมล อ๋องสกุล
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการกำกับดูแล

 กิจการที่ดี

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Audit Committee

ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Member of the Audit Committee 

ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการตรวจสอบ

Mr. Peerawat Premchun
Member of the Audit Committee 

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
กรรมการตรวจสอบ

audit Committee

32 41 5

คณะกรรมการตรวจสอบ

1 4

2 5

3
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Mr. Amnat Prommasutra
Chief Executive Officer (CEO)

นายอำนาจ พรหมสูตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Thongchai Montapaneewat
Managing Director
- Water Resources and 
 Geotechnical

นายธงชัย มันตภาณีวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ       
- ธุรกิจแหล่งน้ำและธรณีเทคนิค     

Mr. Chawalit Chantararat
Managing Director
- International Business

นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจต่างประเทศ

Mr. Kittipol Bunnim
Managing Director
- Transportation and Logistics 

นายกิตติพล บุลนิม
กรรมการผู้จัดการ    
- ธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์ 

Mr. Prasong Wangrattanapranee
Managing Director
- Integrated Development 
 Consulting

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
กรรมการผู้จัดการ    
- ธุรกิจท่ีปรึกษาการพัฒนาโครงการ
  แบบบูรณาการ     

Dr. Sirinimit Boonyuen 
Managing Director
- Environmental Science

ดร. สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Dr. Pornsak Suppataratarn 
Managing Director
- International Business

ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร      
กรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจต่างประเทศ

Mr. Wijit Silavisesrith
Managing Director
- Architecture and Engineering

นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

Dr. Werapol Thonguthai
Managing Director
- Power and Engineering

ดร. วีระพล ทองอุไทย
กรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจพลังงานและวิศวกรรม

Ms. Lertluksna Yodavudh
Managing Director
- Communications

นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ
กรรมการผู้จัดการ 
- ธุรกิจส่ือสารประชาสัมพันธ์

Mr. Issarin Patramai
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

Chief Financial Officer (CFO)
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Mr. Wirat Ongprasert
Executive Director (ATT)

นายวิรัช องค์ประเสริฐ
กรรมการบริหาร ATT

Mr. Preecha Vongvitavat
Executive Director (DR)

นายปรีชา วงศ์วิทวัส
กรรมการบริหาร DR

Dr. Jeerakiat Apibunyopas
Managing Director (PRT)

ดร. จีรเกียรติ อภิบุณโยภาส
กรรมการผู้จัดการ PRT

Mr. Rachapon Silavisesrith
Director (SQ)

นายรัชพล ศิลาวิเศษฤทธิ์
กรรมการ SQ

Mr. Teeravit Jomsueb
Executive Director (SQ)

นายธีรวิทย์ จอมสืบ
กรรมการบริหาร SQ

Dr. Surasak Taweesilp
 Assistant Managing Director
 Managing Director (TLT)

ดร. สุรศักดิ์ ทวีศิลป์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 - ธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์
 กรรมการผู้จัดการ TLT

Mr. Kaiwut Simtarakaew
Deputy Managing Director (TLT)

นายไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการ TLT

Mr. Charnchai Gowgirdwiboon
Deputy Managing Director 
- Transportation and Logitics

นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์

Dr. Aphichat Sramoon
 Deputy Managing Director
 Managing Director (GFE)

ดร. อภิชาติ สระมูล
 รองกรรมการผู้จัดการ

 - ธุรกิจต่างประเทศ
 กรรมการผู้จัดการ GFE

Mr. Arnon Kulruedeerittha
Executive Director (ATT)

นายอานนท์ กุลฤดีฤทธา
กรรมการบริหาร ATT

Ms. Sopapan Chintaganont
Executive Director (SQ) 

นางสาวโสภาพันธ์ จินตกานนท์
กรรมการบริหาร SQ

Mr. Siwarote Thepkhun
Executive Director (SQ)

นายสิวโรจน์ เทพขุน
กรรมการบริหาร SQ
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Mr. Srid Aphaiphuminart
Chairman (ATT)

นายสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ
ประธานกรรมการบริหาร ATT
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Mr. Wichian Wachirachowpong
Director (SQ)

นายวิเชียร วชิรเชาวพงศ์
กรรมการ SQ
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Ms. Budsaba 
Israngura Na Ayudhya
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Mr. Sathit Malaitham
Assistant Managing Director 
- Transportation and Logistics

นายสาธิต มาลัยธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์

Mr. Somkiat Manirudj 
Assistant Managing Director 
- Water Resources  and 
   Geotechnical

นายสมเกียรติ มณิรุจิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจแหล่งน้ำและธรณีเทคนิค

Mr. Choosak Losagulpong
Assistant Managing Director  
- Integrated Development
   Consulting 

นายชูศักดิ์ โล่สกุลพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
-  ธุรกิจที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
 แบบบูรณาการ

Dr. Chariya Punyaprabhasara
Assistant Managing Director 
- Integrated Development
   Consulting 

ดร. จริยา บุณยะประภัศร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
- ธุรกิจที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
   แบบบูรณาการ

Mr. Natee Yanpirat
Assistant Managing Director 
- International Business

นายนที ญานภิรัต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจต่างประเทศ
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Ms. Yaowapa Chuwong
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางสาวเยาวภา ชูวงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - ธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Ms. Pramwanee Predapun
Assistant Managing Director 
- Environmental Science

นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- ธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Mr. Wattana 
Limdaengsa-nguan
Assistant Managing Director 
-  Integrated Development
   Consulting 

นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 - ธุรกิจที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
  แบบบูรณาการ
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Ms. Vasana Khompeera
Assistant Executive Director (DR)

นางสาววาสนา คำภีระ
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร DR

Ms. Jaros Kairoje
Assistant Executive Director (DR)

นางสาวจรส กายโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร DR

Mr. Saksit Sathanapong
Department Head 
- Human Resources

นายศักดิ์สิทธิ์ สธนพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Ms. Kanittha Yim-On
Assistant Executive Director (DR)

นางสาวกนิษฐา ยิ้มอ่อน
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร DR

Ms. Roongtip Koungyuttamongkol
Department Head 
- Business Promotion and Communications

นางสาวรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร

Ms. Tisana Dumrisomkul
Assistant Executive Director (EEM)

นางสาวธิษณา ดำริห์สมกุล
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร EEM  

Ms. Sawanmon Awaiwanont
Assistant Executive Director (DR)

นางสาวสวรรณมณฑ์ อวัยวานนท์
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร DR

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

นายเฉิดเมธี พินิตตานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TEAM LAO

Mr. Grisada Anoosittagool
Assistant Managing Director 
(TEAM LAO)

นายกฤษฎา อนุสิฏฐกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TEAM LAO
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 In 2012, the risk of another severe flooding incident 
preoccupied many minds while we, in our capacity as 
experts in water resources management, continued 
our significant role in providing the public with useful 
information to prepare people if the situation arose. 
Additionally, we used knowledge and experience to 
assist different sectors, private and industrial estates 
in particular, to develop flood prevention and drainage 
systems and to ensure efficient solutions and minimum 
losses if the catastrophe recurred.
 With regard to ongoing or newly developed projects 
in Thailand and regionally, our involvement was also 
prominent. Most importantly, our new subsidiary – Total 
Business Solutions Co., Ltd. – which is a joint venture 
between TEAM GROUP and Myanma engineers was 
established to provide one-stop services in the Republic 
of the Union of Myanmar. This third cross-border 
affiliate will consolidate our strength and help secure 
our consultancy premiership in the region. 

2012 
review 

 ปี 2555 ผ่านพ้นไปท่ามกลางความวติกกังวลของผู้คน  
ที่กลัวว่าจะเกิดเหตุมหาอุทกภัยซ้ำรอย ทีมกรุป๊ยังคงดำเนิน
บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่
สังคมอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์น้ำอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ 
ความเช ีย่วชาญ และประสบการณ์ในฐานะที ่ปร ึกษา  
ผู ้เ ชี ่ย วชาญด ้านทร พัยากรน้ ำ ไปใช ้สนับสนุนลู กค า้  
ในภาคส่วนต ่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนและนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ในการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและ
ระบบระบายน้ำ เพื ่อให้สามารถร ับม ือก ับน้ำท่วมได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด 
 ขณะเดียวกัน เรายังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในส่วนที่
เป็นโครงการต่อเนื ่องมาจากปีก่อนๆ และโครงการใหม่  
รวมทั ้งได้ก่อตัง้ Total Business Solutions Co., Ltd.   
ซึง่เป็นกิจการร่วมค้า ระหว่างทีมกรุป๊และวิศวกรชาวพม่า 
โดยให้บริการแบบครบวงจร ในลักษณะ one-stop services 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นบริษัทสาขาใน  
ต่างประเทศแห่งที่ 3 ซึง่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ  
ทีมกรุป๊และสนับสนุนให้องคก์รเติบโตอย่างมัน่คงในระดบั
ภูมิภาคต่อไป 
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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 

 

 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
 

 and many more.

Clients
The trust from clients has provided us with invaluable opportunities 
to work on all issues that drive competitive advantage and performance.

ทีมกรุ๊ปขอขอบคุณความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้รับโอกาสอันมีค่ายิ่ง 
ในการทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของทีมงานเสมอมา 

 Asian Development Bank

           Japan Bank for International Cooperation 

 Mekong River Commission

 Italian-Thai Development PCL

 Central Pattana PCL 

  

 CH. Karnchang PCL

 King Power International Co., Ltd.

    

 National Power Supply Co., Ltd.

 EGCO Group

  Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

 Bangchak Biofuel Co., Ltd.

  Thai Oil PCL

 Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

  Advance Agro PCL

 SEAFCO PCL

  Thai Polo Club Pattaya

 PTT Exploration and Production PCL

  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

  Nestlé (Thai) Ltd.

  Nawarat Patanakarn PCL

  

Private Enterprises & International Organizations

Government & State Enterprises 

  

The Treasury Department 

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

 CTI Engineering International Co., Ltd.
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ToTal SolutionS



	 TEaM GRoUP is a multidisciplinary 
consultancy group in which professionals 
with skil ls and knowledge in different 
fields unite to make a difference. our total 
initiative serves the entire spectrum from 
planning and design, implementation, 
management to public relations, has led to 
greater client satisfaction. 

	 โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริษัท

ในกลุ่มซึ่งมีความรู	้ ความชำนาญในหลากหลายสาขา	

ทีมกรุ ๊ปพร้อมมอบบริการที ่ปรึกษาอย่างครบวงจร		 

ตั้งแต่การวางแผน	 การออกแบบ	 การดำเนินโครงการ	

การบริหารจัดการ	 ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์		 

เพื่อประสิทธิผลและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	
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	 ระบบรถไฟชานเมือง	 (สายสีแดง)	 เป็นหนึ ่งในโครงการ
ก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสำคัญของโครงข่ายระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ที่จะเป็น
แกนหลักในการเดินทางระหว่างใจกลางเมืองไปสู่ย่านชานเมือง
โดยรอบ	 โดยโครงการแรกช่วงบางซือ่-ตลิ ่งช ันได้ก่อสร้าง	 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม	2555		
	 โครงการช่วงตลิ่งชัน-ศิริราชนี	้ เป็นการปรับปรุงแนวเส้นทาง
รถไฟเดิม	ระยะทางรวม	6.50	กิโลเมตร	ให้สามารถรองรับระบบ
รถไฟชานเมืองที ่เป็นระบบรถไฟฟ้าและระบบรถไฟดีเซลราง		 
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชและกรุงเทพฯ	
ฝั่งตะวันตกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า	 
อยู่หั ว	 พร้อมกับปรับปรุ งสถานีตลาดน้ำตลิ ่งช ัน	 สถานี
จรัญสนิทวงศ	์ และสถานีธนบุรี-ศิริราช	 ให้ได้มาตรฐานเดียวกับ
สถานีรถไฟของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเดิม	 โดยคาดการณ์
ว่าจะมีผู้ใช้บริการทั้ง	 3	สถานี	ประมาณ	55,200	คน-เที่ยว/วัน	
ในปี	2564	

	 The	Commuter	Rail	System	Project	(Red	Line)	is	part	
of	the	mass	transit	network	in	the	Bangkok	metropolitan	
region.	It	helps	facilitate	travel	between	downtown	Bangkok	
to	the	suburbs	and	the	first	phase	(Bang	Sue	-	Taling	Chan	
section)	has	been	operational	since	July	2012.	
	 The	Red	 Line	 Project	 (Taling	Chan	 -	 Siriraj	 portion)	
aims	to	improve	the	existing	railway,	6.5	km	in	length,	for	
implementation	of	the	electric	commuter	train	and	diesel	
railcar,	and	to	upgrade	three	stations	-	Taling	Chan	Floating	
Market,	Charan	Sanit	Wong,	and	Thon	Buri	-	Siriraj,	which	
are	expected	to	accommodate	55,200	passengers-trip/day	
in	2021.	The	project,	responding	to	His	Majesty	the	King’s	
guidance,	will	alleviate	traffic	congestion	in	the	vicinities	of	
Siriraj	Hospital	and	western	Bangkok.	

โครงการระบบรถไฟชานเมือง	(สายสีแดง)	ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช	

the Commuter Rail System Project (Red Line from Taling Chan to Siriraj) 

เจ้าของโครงการ	 การรถไฟแห่งประเทศไทย		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบรายละเอียด	วิเคราะห์ผลกระทบ	
	 สิ่งแวดล้อม	และดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	

Client:		 State	Railway	of	Thailand
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Feasibility	study,	detailed	design,	tender	document	
	 preparation,	EIA,	and	public	participation

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาในการตรวจวัด
พฤติกรรมด้านธรณีเทคนิคในโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	 สัญญาที	่ 2	 ซึง่เริ่มจากสถานี
สนามชัยไปยังสถานีอิสรภาพ	 และไปสิ ้นสุดที ่บริเวณท่าพระ		 
จุดเชือ่มต่อระหว่างใต้ดินเป็นลอยฟ้า	 การดำเนินงานครั้งนี้เป็น
ไปเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของดิน	 และให้สามารถนำข้อมูลนี้ไป
ทำนายพฤติกรรมที ่จะเกิดขึน้	 เพื ่อป้องกันเหตุการณ์อันไม	่ 
พึงประสงค์ต่างๆ	 เช่น	 ความเสียหายของอาคารข้างเคียง		 
เนื่องจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง	D-wall	เป็นต้น	

	 After	 TEAM	 GROUP	 installed	 settlement	 points	
and	monitored	 ground	 and	 building	 settlement	 prior	 to	
construction	of	the	underground	track	in	2011,	we	were	
assigned	 to	 continue	with	monitoring	 of	 geotechnical	
performance	of	the	Blue	Line	Extension	Project,	Contract	2,	
which	starts	from	Sanam	Chai	Station	to	Tha	Phra	Station,	
from	where	 the	underground	track	will	be	elevated.	The	
mission	included	monitoring	and	forecast	of	soil	performance	
to	prevent	undesirable	effects	such	as	damage	to	buildings	
in	the	project’s	neighborhood	caused	by	movement	of	the	
D-walls.

โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย	สัญญาที่	2			

Blue line Extension Project, Contract 2:  
Geotechnical Instrumentation Phase II  

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ช.การช่าง	จำกัด	(มหาชน)		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ติดตั้งและตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมทางด้านธรณีเทคนิค	

Client:		 CH.	Karnchang	PCL
Consultant:		 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.
Services: 	 Installing	and	monitoring	geotechnical	instruments



เจ้าของโครงการ	 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	กระทรวงคมนาคม	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด	
	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม	เศรษฐกิจ	สังคม	การเงิน	และแนวการลงทุน	ตลอดแนวเส้นทาง	ออกแบบกรอบรายละเอียด		
	 จัดทำเอกสารประกวดราคา	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และการมีส่วนร่วมของประชาชน	

Client:		 Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning	(OTP),	Ministry	of	Transport
Consultants:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
	 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.
	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.
	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.
Services: 	 Feasibility	study,	definitive	engineering	and	architectural	design,	preparation	of	
	 tender	documents,	EIA	report	and	public	participation	activities
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	 การส่งเสริมการเดินรถไฟฟ้ารางเดีย่วในบริเวณรอบพื้นที ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จะช่วยคลี ่คลายปัญหาการจราจร	 
หนาแน่นในพื้นที	่ ทำให้ประชาชนเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้น	 มีความ
ปลอดภัย	 และสามารถเชือ่มต่อระบบการคมนาคมขนส่งระบบ
หลัก	 ได้แก่	 รถไฟฟ้า	 BTS	 และรถไฟฟ้าใต้ดินได	้ ทั้งยังช่วยลด
การใช้เชื้อเพลิง	ลดมลพิษ	และแก้วิกฤตโลกร้อน	ทำให้กรุงเทพฯ	
เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย		
 

	 ระบบรถไฟความเร็วสู ง เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์	 
ของประเทศ	 เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและขนส่ง	
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 ทีมกรุ๊ปร่วมดำเนินงานศึกษาและ
ออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม	่ ระยะที	่ 1	
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก	ซึ่งมีเป้าหมายเปิดให้บริการปลายปี	2561	
	 รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จะช่วยเติมเต็ม
โครงข่ายการคมนาคมในภาคเหนือ	 ให้รถไฟเป็นทางเลือกหลัก
ในการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัย	 เอื้อให้เกิดการพัฒนาเมือง
ตามแนวเส้นทาง	 ทั ้งยังช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก
เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้า	

	 Development	of	the	monorail	system	in	the	vicinities	of	
Chulalongkorn	University,	Silom	and	Sam	Yan,	with	efficient	
integration	with	the	BTS	SkyTrain	and	the	MRT	subway,	will	
alleviate	traffic	congestion	and	enhance	better	accessibility	
and	mobility	 in	the	area.	Powered	by	non-fossil	 fuel,	 the	
system	will	 not	 generate	 pollution	 and	 so	mitigate	 the	
effects	of	global	warming.

	 Development	of	 the	high	speed	rail	 system	 is	one	of	
Thailand’s	mega	projects	aiming	to	enhance	transportation	
efficiency	and	boost	economic	growth.	TEAM	GROUP	has	
taken	part	in	feasibility	study	and	design	of	the	Bangkok	-	
Chaing	Mai	Route,	Phase	1	(Bangkok	-	Phitsanulok),	which	
was	scheduled	for	operation	around	the	end	of	2018.
	 Encouraging	time-saving	and	safe	transportation,	the	
Bangkok	-	Chiang	Mai	high	speed	rail	project	will	complement	
the	rail	network	in	northern	Thailand	and	usher	development	
to	 cities	 along	 its	 route.	 Powered	by	electricity,	 the	high	
speed	rail	also	helps	reduce	greenhouse	gas	emissions.

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว	(Monorail)	สายจุฬาฯ-สีลม-สามย่าน		

ระบบรถไฟความเร็วสูง	สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	
 

the Monorail System Project (Chula - Silom - Sam Yan) 

High Speed Rail Projects, Bangkok - Chiang Mai Route 

เจ้าของโครงการ	 สำนักการจราจรและขนส่ง	กรุงเทพมหานคร	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทางด้านวิศวกรรม	เศรษฐศาสตร์		
	 และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ศึกษาและ	
	 วิเคราะห์การบูรณาการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน	
	 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	

Client:		 Traffic	and	Transportation	Department,	Bangkok	Metropolitan	Administration
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Feasibility	study	in	engineering,	economic,	and	environmental	aspects;	
	 mitigation	measures	for	environmental	impacts,	and	analysis	for	integration	
	 of	the	proposed	monorail	system	with	the	existing	mass	transit	system

Transport

preparation of

Bangkok - Chiang Mai Route
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	 เพื ่อรองรับปริมาณการจราจรที ่เพิ ่มข ึน้อย่างต่อเนื ่อง	 
บนทางหลวงหมายเลข	 338	 สายปิ ่นเกล้า-นครชัยศรี	 ซึ่ง
ประกอบด้วยทางหลวงระดับพื้นราบ	 ระยะทาง	 30	 กิโลเมตร	
และทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	ระยะทาง	9	กิโลเมตร	
กรมทางหลวงได้ริเริ ่มโครงการต่อขยายทางคู ่ขนานลอยฟ้า	 
ไปจนถึงถนนเพชรเกษม	 และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงระดับ
พื้นราบ	 ขนาด	 12	 ช่องจราจรให้เต็มประสิทธิภาพเขตทางเดิม	
ซึง่จะช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัด	 เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า	 และ
เพื่อเป็นเส้นทางสำรองในการเดินทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก	
หากเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ	จนไม่สามารถเดินทางบนทางระดับ
พื้นราบได้		

	 To	accommodate	 the	ever-increasing	 traffic	volume	
on	Highway	No.	338	(Pin	Klao	-	NaKhon	Chai	Si),	which	
features	a	12-lane	road,	30	km	 in	 length,	and	the	9	km	
long	Elevated	Way	Parallel	to	Borom	Ratchonnani	Road,	the	
Department	of	Highways	initiated	a	project	for	extension	
of	 its	elevated	way	 to	meet	with	Phet	Kasem	Road	and	
efficiency	enhancement	of	its	ground	level	road.	The	project	
will	encourage	efficient	transportation	of	people	and	goods.	
The	elevated	road	extension	will	also	serve	as	a	convenient	
outbound	route	to	western	and	southern	Thailand	in	time	
of	severe	flooding.

โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี	และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	
หมายเลข	338	สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี		

Extension of Elevated Way Parallel to Borom Ratchonnani Road 
and Efficiency Enhancement of the Highway No. 338 (Pin Klao – Nakhon Chai Si) 

เจ้าของโครงการ	 กรมทางหลวง	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ	วิศวกรรม		
	 และผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และออกแบบรายละเอียด	 
 

Client:		 Department	of	Highways
Consultants:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
	 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.
Services: 	 Engineering,	economic	and	environmental	feasibility	study	
	 and	detailed	design
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	 ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทมีสะพานในความรับผิดชอบ
ประมาณ	 6,000	 แห่งทั่วประเทศ	 แต่เดิมสะพานได้ถูกออกแบบ
ให้สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อได้ไม่เกิน	 21	 ตัน	 ขณะที่
กฎหมายอนุญาตให้รถบรรทุกสิบล้อบรรทุกได้ไม่เกิน	 25	 ตัน	
กรมทางหลวงชนบทจึงมอบหมายให้ทีมกรุ ๊ปทำการศึกษา
ประเมินสมรรถนะสะพานโครงข ่ายทางหลวงชนบทที ่ต้อง
ปรับปรุงเสริมกำลัง	 รวมทั้งจัดทำแบบมาตรฐานการปรับปรุง	 
พื้นสะพาน	เพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุงสะพานต่อไป	
 

	 There	 are	 approximately	 6,000	 bridges	 across	 the	
country	for	which	the	Department	of	Rural	Roads	is	currently	
responsible.	These	bridges	were	designed	to	have	a	maximum	
load-carrying	 capacity	 for	 a	 10-wheel	 truck	 of	 21	 tons.	
However,	the	present	load-carrying	capacity	for	the	truck	can	
legally	be	up	to	25	tons.	Therefore,	the	Department	assigned	
TEAM	GROUP	to	study	and	conduct	capacity	assessment	of	
bridge	decks	in	Bangkok’s	vicinities	that	require	strengthening	
and	to	develop	standard	drawings	for	bridge	deck	strengthening	
for	future	maintenance.

โครงการศึกษาประเมินสมรรถนะสะพานโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ต้องปรับปรุงเสริมกำลังในเขตปริมณฑล	

Capacity Assessment and Strengthening 
of Bridges in Bangkok’s Vicinities  

เจ้าของโครงการ	 กรมทางหลวงชนบท	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ตรวจสอบสภาพสะพานและทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นสะพาน		
	 วิเคราะห์หาค่าความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่เหลือของสะพาน		
	 ออกแบบการปรับปรุงสะพาน	และจัดทำแบบมาตรฐานการปรับปรุงพื้นสะพาน		

Client:		 Department	of	Rural	Roads
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Bridge	condition	survey,	load-carrying	test	of	bridge	decks,	
	 evaluation	of	bridge	remaining	life,	design	and	development	
	 of	standard	drawings	for	bridge	deck	strengthening

	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที ่ตั ้งอยู	่ 
บนถนนพหลโยธิน	 ซึง่เป็นเส้นทางสำคัญสู่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 พื้นที่ดังกล่าวจึงคับคั่งไปด้วยยวดยานของ
ทั้งผู้ที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าและผู้ที่เดินทางเข้าและออกจาก
กรุงเทพฯ	ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว	รถโดยสารสาธารณะ	หรือ
รถบรรทุก	 ส่งผลให้การจราจรบริ เวณศูนย์การค้าติดขัด	 
เป็นประจำ	 รงัสติพลาซ่าซ่ึงเปน็ผู้บรหิารศูนยก์ารคา้จงึมอบหมาย
ให้ทีมกรุ ๊ปเป็นที ่ปรึกษาด้านจราจรเพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพ	 
การจราจรทั ้งภายในศูนย์การค้าและบริเวณโดยรอบ	 รวมทั ้ง
ทำการวิเคราะห์ศักยภาพด้านจราจรของพื้นที่โครงการในอนาคต		 
ในกรณีที่ทางศูนย์การค้ามีโครงการพัฒนาพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมาณฑลอื่นๆ	ไม่เกิน	2	แห่ง	

	 Future	Park	Rangsit	is	a	largest	shopping	complex	located	
on	Phahon	Yothin	Road,	which	is	an	arterial	road	to	northern	
and	 northeastern	 Thailand.	 Undoubtedly,	 its	 location	 is	
usually	 jammed	with	 cars,	 taxi	 vans,	 buses	 and	 trucks,	
resulting	in	traffic	congestion.	Rangsit	Plaza,	administrator	
of	 the	 complex,	 thus	 assigned	TEAM	GROUP	 to	 deliver	
consulting	services	to	ensure	efficient	management	of	local	
traffic.	The	services	included,	in	case	Rangsit	Plaza	plans	to	
develop	another	project,	analysis	of	traffic	capacity	at	not	
more	than	two	locations	in	Bangkok	and	its	environs.	

ที่ปรึกษาด้านจราจร	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	

traffic Management Consulting Services for Future Park Rangsit 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	โลจิสติกส์	แอนด์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ให้คำปรึกษาด้านจราจรภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง		
	 และวิเคราะห์ศักยภาพด้านจราจรของพื้นที่โครงการในอนาคต	

Client:		 Rangsit	Plaza	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Logistics	and	Transport	Co.,	Ltd.
Services: 	 Providing	advice	on	traffic	management	on	
	 a	continuous	basis	and	analysis	of	traffic	
	 potential	of	future	project	areas
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	 บริษัท	 ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี	้ จำกัด	 ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
กระเบื้องพีวีซีปูพื้นสตาร์เฟล็กซ	์ มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปออกแบบ
ต่อเติมอาคารคลังสินค้าที่มีอยู่เดิม	บนถนนงามวงศ์วาน	จังหวัด
นนทบุรี	 โดยปรับปรุงให้มีเนื้อที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น	 780	 ตารางเมตร	
ออกแบบปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและตกแต่งภูมิทัศน	์ และ
ออกแบบอาคารสำนักงานใหม	่ ซึง่เป็นอาคารสูง	 4	 ชั้น	 ขนาด
พื้นที่	3,400	ตารางเมตร	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ	
 

	 Union	 Property	 Co.,	 Ltd.	 –	 one	 of	 the	 leading	
manufacturers	of	PVC	floorings	and	accessories	in	Thailand	
under	the	brand	name	STARFLEX	–	assigned	TEAM	GROUP	
to	generate	a	renovation	design	of	their	warehouse	on	Ngam	
Wong	Wan	Road,	Nonthaburi,	 to	accommodate	business	
growth.	The	renovation	included	expansion	of	the	building	
by	780	m2	and	improvement	of	its	utilities	and	landscape.	
Also,	a	new	four-storey	office	with	a	combined	functional	
area	of	3,400	m2	was	designed.

โครงการออกแบบวางผังอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	สตาร์เฟล็กซ์		

Master Planning and Design of STARFLEX’s Office and Warehouse 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบสถาปัตยกรรมและให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง	

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

	 ในโอกาสครบรอบ	 10	 ปีของการดำเนินธุรกิจ	 ในปี	 2555	
ศูนย์การค้าเกษร	 พลาซ่ามีโครงการปรับโฉมและยกระดับ
ศ ูนย์การค้าครั ้งประวัติศาสตร์	 ส่วนหนึ ่งของโครงการคือ	 
การปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้าและทางเดิน	 
ราชประสงค์	สกายลิงค์	จากเดิมที่มีความกว้าง	3	เมตร	เพิ่มขึ้น
เป็น	 6	 เมตร	 เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
ภายในศูนย์การค้า	 การปรับปรุงดังกล่าวประกอบด้วยงาน
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม	 งานอลูมิเนียมและงานประดับ
กระจก	 การติดตั ้งลิฟต์สำหรับผู ้พิการและบันไดเลื ่อน		 
โดยทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารและ
ควบคุมการก่อสร้าง	

	 To	 celebrate	 the	 10th	 anniversary	 of	 operation	 in	
2012,	Gaysorn	Shopping	Center	 strived	 to	 reinforce	 its	
image	with	a	new	look.	As	part	of	this	move,	the	Skylink	
connecting	the	shopping	center	building	with	Ratchaprasong	
Skywalk	was	upgraded	by	doubling	its	width	from	3	m	to		
6	m,	 to	 ensure	 easy	 and	 spacious	 link	 to	 and	 from	 the	
shopping	center.	TEAM	GROUP	 took	part	 in	 this	historic	
facelift	 through	 our	 construction	management	 and	
supervision	services	for	the	upgrading	of	the	Skylink,	which	
consisted	 of	 architectural	works,	 aluminium	 and	glazing	
works,	and	installation	of	elevator	for	people	with	a	disability	
and	escalators.

โครงการทางเดินลอยฟ้าเชื่อมสกายวอล์กและศูนย์การค้าเกษร	พลาซ่า		

Skylink Junction to Gaysorn Plaza 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	เกษร	แลนด์	แอสเซท	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	อัมรินทร์	ราชประสงค์	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 บริหารและควบคุมการก่อสร้าง		

Clients:		 Gaysorn	Land	Asset	Management	Co.,	Ltd.	
	 Amarin	Ratchaprasong	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Construction	management	and	supervision
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เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ยูเนี่ยนปรอพเปอร์ตี้	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบสถาปัตยกรรมและให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง	

	 เมื่อปี	 2552	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบอาคาร
ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคม	ี ในอำเภอคลองหลวง	 จังหวัด
ปทุมธานี	 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับผลิตวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิง
รับรองตามมาตรฐานสากล	ต่อมาในปี	2555	สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติมีความประสงค์จะเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างกรอบของ
อาคาร	 จึงได้มอบหมายให้เราออกแบบโครงสร้างกรอบของ
อาคารขึน้ใหม่จากเดิมซึง่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมปรับเปลี่ยนเป็นรูป	 
ทรงกลมสัณฐานรูปโลก	 ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เพื่อให้เป็น
เสมือนจุดหมายตา	 และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร	 ทำให้
อาคารแห่งนี้มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้ที่พบเห็น		

	 ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	 มูลนิธิแห่งสภา	 
คริสตจักรในประเทศไทย	มีอาคารให้บริการ	8	อาคาร	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการ	 จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารรักษา
พยาบาลหลังใหม	่ บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาล	 เรียกว่า
อาคาร	B	เป็นอาคารเขียว	เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	
สูง	21	ชั้น	พื้นที่ใช้สอยประมาณ	50,000	ตารางเมตร	ภายในมี	 
ห้องผ่าตัดใหญ่และห้องผ่าตัดเล็กกว่า	 20	 ห้อง	 ห้องรักษา
พยาบาลด้านอื ่นๆ	 รวมทั้งพื ้นที ่ให้เช่าเชิงพาณิชย์เพื ่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่	 ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาล
สามารถรองรบัผู้ปว่ยนอกได้เพิ่มข้ึนเปน็วนัละประมาณ	4,000	คน 
และผู้ป่วยในประมาณ	400	เตียง	

	 In	2009	TEAM	GROUP	was	entrusted	with	the	design	
of	 the	NIMT’s	Chemical	Metrology	 Laboratory	 in	Khlong	
Luang	District,	Pathum	Thani	and,	 in	2012,	with	 the	 re-
façade	project	to	convert	the	building’s	rectangular	shape	
to	sphere	world	shape	to	be	a	landmark	and	to	promote	an	
organization	outstanding	and	notable	image	to	descriers.	The	
building	was	designed	to	be	unique	for	reference	material	
and	standard	reference	materials,	SRMs	production.

	 Design	of	a	new	medical	building	for	Bangkok	Christian	
Hospital,	a	21	storey	building	comprised	of	20	regular	and	
minor	operating	theatres,	ER,	OPD,	ICU,	patient	rooms	and	
retail	space,	to	serve	approximately	4,000	out	patients	per	
day	and	400	in	patient	beds	 in	an	area	of	about	50,000	
m2.	The	design	focuses	on	green	building	approach	aiming	
at	energy	conservation	and	efficiency	and	environmental	
friendly	operation.	The	construction	cost	is	approximately	
1,000	million	baht.

โครงการออกแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมี	พร้อมครุภัณฑ์	

โครงการก่อสร้างอาคาร	B	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน		

Renovation Design of NIMT’s Chemical Metrology Laboratory 

Design of Building B, Bangkok Christian Hospital 

เจ้าของโครงการ	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด		
		 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบสถาปัตยกรรม	ภูมิสถาปัตยกรรม	ตกแต่งภายใน		
	 ออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง	ไฟฟ้า	และสุขาภิบาล	

เจ้าของโครงการ	 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน	มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร	
	 ในประเทศไทย	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบสถาปัตยกรรม	ภูมิสถาปัตยกรรม	ตกแต่งภายใน	และ			
	 ออกแบบด้านวิศวกรรมทุกสาขา	

Client:		 National	Institute	of	Metrology	(Thailand)	(NIMT)
Consultants:		 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.
	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.
Services: 	 Architectural	design,	landscape	design,	interior	design,	
	 and	structural,	electrical	and	sanitary	engineering	design

Client:		 Bangkok	Christian	Hospital,	The	Church	of	Christ	
	 in	Thailand	Foundation
Consultants:		 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.
	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Architectural	design,	landscape	design,	interior	design,	
	 and	engineering	design
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	 โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติกผู้นำทางด้านการผลิตและ
จำหน่ายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน	 ต้องการสร้างโรงงานแห่งใหม	่
บนพื้นที่	 15	 ไร่	 บริเวณถนนบางนา-ตราด	 กม.34	 จังหวัด
สมุทรปราการ	 เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นสองเท่าของโรงงาน
เดิม	 โรงงานใหม่ซึง่ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน	 PIC/S
ประกอบด้วยอาคารผลิตและคลังสินค้า	 2	 ชั้น	 สำนักงานและ
ห้องปฏิบัติการ	3	ชั้น	อาคาร	Utility	และอาคารโรงอาหาร		
	 ทีมกรุ๊ปเป็นบริษัทหลักในการออกแบบรายละเอียดโครงการ	
รวมทั้งการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ	

	 Atlantic	 Laboratories	 Corporation,	 a	 specialized	
manufacturer	and	distributor	of	pharmaceutical	and	related	
products,	 planned	 to	 construct	 a	 new	manufacturing	
plant	on	a	patch	of	2.4	hectares	on	Bang	Na-Trat	Road,	
Km	34	 in	 Samut	 Prakan,	 to	 double	 their	 productivity.	
The	new	plant,	designed	and	constructed	in	line	with	the	
PIC/S	 standard,	 comprises	 a	 two-storey	manufacturing	
building	and	warehouse,	a	three-storey	office	building	with	
laboratories,	a	utility	building	and	a	canteen.	TEAM	GROUP	
was	responsible	 for	the	detailed	design	and	construction	
supervision	and	management.

โรงงานผลิตยาแห่งใหม่	บริษัท	โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก	จำกัด		

A new Pharmaceutical Plant of Atlantic Laboratories Corporation 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติก	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์		
	 จำกัด	
	 บริษัท	เอสคิว	อาร์คีเต็ค	แอนด์	แปลนเนอร์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบรวมก่อสร้าง	

Client:		 Atlantic	Laboratories	Corporation	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	
	 Co.,	Ltd.
	 SQ	Architects	and	Planners	Co.,	Ltd.
Service:  Turnkey	service
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บริษัทในเครือ	 คราวน์	 โฮลดิง้ส์	 ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์	 
ให้กับบริษัทสินค้าบริโภคทั ่วโลก	 ต้องการขยายฐานการผลิต	 
ในเอเชียด้วยการสร้างโรงงานผลิตกระป๋องเครือ่งดืม่ที ่อำเภอ
หนองแค	จังหวัดสระบุรี	มีพื้นที่ใช้สอยรวม	15,532	ตารางเมตร	

	 Crown	Bevcan	and	Closures	(Thailand)		is	a	subsidiary	
of	 Crown	Holdings,	 a	 global	 leader	 in	metal	 packaging	
manufacturing.	 To	expand	 their	 production	base	 in	Asia,	
a	 beverage	 can	 factory	was	 constructed	 at	Nong	Khae	
District,	Sara	Buri.	The	main	and	auxiliary	buildings	have	a	
combined	area	of	15,532	m2.

โรงงานคราวน์ฟู้ด	อำเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี		
Crown Food Factory at Nong Khae District, Sara Buri 

เจ้าของโครงการ บรษิทั	คราวน	์เบบ็แคน	แอนด	์โคลสเชอร์ส	(ประเทศไทย)	จำกัด  
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบรายละเอียดทุกระบบ	และควบคุมการก่อสร้างโรงงาน	
	 และสำนักงาน	

Client:		 Crown	Bevcan	and	Closures	(Thailand)	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Detailed	design	of	all	factory	systems	and	supervision	
	 of	the	construction	of	the	factory	and	office	

	 ศูนย์กระจายสินค้าของ	 Sinotrans	 &	 CSC	 (Thailand)	
บริษัทลูกของ	Sinotrans	Limited	ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งสินค้า	 
ในประเทศจีน	 ตัง้อยู ่บนถนนบางนา-ตราด	 กม.19	 จังหวัด
สมุทรปราการ	 ประกอบด้วยโกดังเก็บสินค้า	 2	 หลัง	 มีพื้นที่
ใช้สอยรวมกัน	13,891	ตารางเมตร	มีสำนักงาน	2	ชั้นอยู่ภายใน
อาคารทั้ง	2	หลัง	
 

	 Sinotrans	Limited,	one	of	the	largest	logistics	companies	
in	China,	planned	to	construct	an	international	distribution	
center	 on	 Bang	Na-Trat	 Road,	 Km	19,	 Samut	 Prakan.	
The	Center	comprises	two	warehouses	with	a	combined	
area	of	13,891	m2.	A	 two-storey	office	 is	 part	 of	 each	
warehouse.

ศูนย์กระจายสินค้านานาชาติของ	Sinotrans			

Sinotrans international Distribution Center 

เจ้าของโครงการ	 Sinotrans	&	CSC	(Thailand)	Co.,	Ltd.		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบ	จัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง	แบบประกวดราคา		
	 และเอกสารประกวดราคา	รวมทั้งสัญญาก่อสร้าง		
	 และควบคุมงานก่อสร้าง	

Client:		 Sinotrans	&	CSC	(Thailand)	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Design;	preparation	of	documents	for	construction	permit,	
	 bid	documents	and	contracts;	and	construction	supervision
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	 การขยายตัวของโรงพยาบาลสมิติเวช	 สุขุมวิท	 ส่งผลให้
ปริมาณน้ำเสียจากกิจกรรมของโรงพยาบาลเพิ่มขึน้เป็นจำนวน
มาก	 กอปรกับโรงพยาบาลประสบกับปัญหาคุณภาพน้ำจาก	 
การบำบัดน้ำเสียไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	 จึงต้องมี
การปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเดิม	 และขยายระบบ
บำบัดน้ำเสียใหม่ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ ้ง	 รวมทั้งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย	 
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย	
	 บริษัท	 จัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อม	 จำกัด	 ได้รับ	 
ความไว้วางใจจากผู้บริหารของโรงพยาบาลสมิติเวช	 สุขุมวิท		 
ให้ดำเนินการปรับปรุง/ซ ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเด ิม		 
และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่เพื่อเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมของโรงพยาบาลในการรองรับปริมาณน้ำเสีย	 800	 ลูกบาศก์
เมตร/วัน	 รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของ	 
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา	24	เดือน	
 

	 Due	 to	 its	 growth,	 Samitivej	 Hospital	 generated	
increasing	wastewater,	 of	which	 quality	 did	 not	meet	
its	wastewater	 treatment	 standard.	 The	 hospital	 thus	
developed	a	project	for	the	repair	and	improvement	of	the	
existing	wastewater	 treatment	 system	and	 construction	
of	 an	 additional	 one	 to	 ensure	 greatest	 efficiency	 and	
accommodate	 future	 increasing	 volume	of	wastewater.	
The	facility	was	expected	to	have	the	capacity	to	treat	an	
average	daily	flow	of	800	m3.
	 EEM	was	entrusted	with	the	development	of	the	project	
from	design	to	construction.	We	are	also	responsible	for	the	
maintenance	for	a	period	of	24	months.

โครงการออกแบบรวมก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	ขนาด	800	ลูกบาศก์เมตร/วัน		
โรงพยาบาลสมิติเวช	สุขุมวิท	

turnkey Service for the improvement  
of Wastewater Treatment System of Samitivej Hospital, Sukhumvit 

ผู้ว่าจ้าง	 บริษัท	สมิติเวช	จำกัด	(มหาชน)	
ผู้รับจ้าง	 บริษัท	จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบรวมก่อสร้าง	

Client:		 Samitivej	PCL
Contractor:		 Environmental	and	Energy	Management	Co.,	Ltd.	(EEM)
Service: 	 Turnkey	service

	 ในปี	 2554	 ทีมกรุ ๊ปได ้ออกแบบ	 บริหารและควบคุม	 
การก่ อสร้ า ง โ ร งงานแปรรู ป เนื ้อสั ตว์ ปี กแบบครบวงจร	 
ที่นครราชสีมา	 ในปี	 2555	 เรายังได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง
จากคาร์กิลล์ให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงเรือน
สำหรบัเลี้ยงไกพ่อ่แมพ่นัธ์ุ	ขนาดกวา้ง	14.15	เมตร	ยาว	126	เมตร 
จำนวน	 9	 หลัง	 พร้อมอาคารประกอบอื่นๆ	 ถนนในโครงการ
อาคารที่ทำการ	 ระบบระบายน้ำแบบรางเปิดโดยรอบตัวอาคาร	
และรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	

	 In	2011,	TEAM	GROUP	generated	a	detailed	design	
and	managed	and	 supervised	 construction	of	 the	Cargill	
Integrated	 Poultry	 Processing	 Complex	 in	 Nakhon	
Ratchasima	to	expand	their	production	of	chickens	and	eggs.	
In	2012,	we	were	engaged	in	construction	of	nine	breeding	
houses,	14.15	X	126	m	each,	and	other	auxiliary	facilities,	
roads	in	the	project	area,	an	office	building,	open	channel	
drainage	system,	and	fence	around	the	project	area.	

โครงการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์	11		

Construction of Cargill Breeding Houses and Facilities 

เจ้าของโครงการ	บริษัท	คาร์กิลล์	มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ		

Client:		 Cargill	Meats	(Thailand)	Co.,	Ltd.
Consultant:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Service: 	 Construction	supervision
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	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ซีพี-เมจ	ิ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม	 
พาสเจอร์ไรส์รายใหญ่ของประเทศได้ขยายกำลังการผลิตของ
โรงงานที่จังหวัดสระบุร	ี ส่งผลให้เกิดน้ำเสียในโรงงานเพิ่มขึ้น	
จากเดิมวันละ	2,500	ลูกบาศก์เมตร	เป็นวันละ	5,000	ลูกบาศก์
เมตร	 จึงต้องก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเพิ่มเติม		 
โดยจัดทำเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศชนิดแผ่นกั้นและ	 
ปิดคลุม	 ซึง่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายน้ำเสียได้
สงูสดุถงึ	2,400	ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั	สามารถนำไปใชก้บัหมอ้ไอนำ้	 
ขนาด	 0.5	 ตัน	 สำหรับใช้ในโรงงานได	้ จึงช่วยลดต้นทุนด้าน
พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งลดการกระจาย
ของกลิ ่นน้ำเสีย	 โครงการนี ไ้ด ้รับการสนับสนุนงบประมาณ	 
จาก	สนพ.	

	 CP-Meiji,	 one	 of	 the	 largest	manufacturers	 and	
distributors	of	 dairy	 products	 in	 Thailand,	 had	expanded	
productivity	of	their	factory	in	Sara	Buri	and,	consequently,	
wastewater	generated	from	production	process	increased	
from	2,500	to	5,000	m3/day.	Therefore,	they	decided	to	
construct	an	additional	wastewater	treatment	unit	which	
includes	 an	 anaerobic	baffled	 reactor	 (ABR)	 system.	The	
system	produces	2,400	m3	of	biogas	daily,	which	can	be	
fed	 to	boiler	 for	 factory	use.	 In	 this	manner,	 the	project	
helps	 reduce	bad	odor,	energy	cost	and	greenhouse	gas	
emissions.	The	project	was	subsidized	by	the	EPPO.

ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานซีพี-เมจิ	จังหวัดสระบุรี	

Wastewater treatment System of CP-Meiji Factory at Sara Buri 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ซีพี-เมจิ	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ออกแบบรายละเอียด	จัดทำเอกสารบัญชีวัสดุและปริมาณงาน		
	 และจัดทำเอกสารรายงานเพื่อยื่นของบสนับสนุนจากสำนักงาน	
	 นโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน 

Client:		 CP-Meiji	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Detailed	design,	workload	and	material	accounting	and	preparation	
	 of	documents	for	requisition	of	subsidy	from	the	Energy	Policy	
	 and	Planning	Office	(EPPO),	Ministry	of	Energy

	 เนื ่องจากกระทรวงพลังงานมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชน	 
ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้ก๊าซ	 
และถ่านหินซึง่นับวันจะหมดไปและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ	
ทีมกรุ ๊ปจึงได ้รับมอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล	ขนาด	9.9	เมกะวัตต์	โดยใช้ปีกไม้และ
ขีเ้ลื่อยไม้ยางพาราที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้จากโรงงาน
แปรรูปไม้ยางพารา	มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า	เพื่อจำหน่าย
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในรูปแบบ	 VSPP	 รวมทั้งจำหน่ายไอน้ำ
ให้แก่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อใช้ในกระบวนการอบไม้ยาง
พาราหลังการแปรรูป	 เมื่อสร้างเสร็จ	 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังจะช่วย
สร้างงานและเป็นแหล่งพลังงานทดแทนแก่ชุมชนอีกด้วย		

	 As	the	Ministry	of	Energy	set	up	a	policy	to	encourage	
the	private	sector	to	generate	electricity	from	alternative	
sources	to	reduce	import	of	natural	gases	and	fossil	fuels,	
construction	of	a	9.9	MW	biomass	power	plant	in	Chawang	
District	was	 planned.	Operating	 as	 a	 very	 small	 power	
producer	(VSPP),	the	plant	will	use	parawood	slabs	and	saw	
dust	 from	a	 rubberwood	processing	 factory	 to	generate	
electricity	for	sale	to	the	Electricity	Generating	Authority	
of	Thailand.	 Steam	will	 be	 sold	 back	 to	 the	 rubberwood	
processing	factory	for	kiln	dry	process.	The	plant	will	be	a	
significant	source	of	job	opportunity	and	alternative	energy	
for	local	communities.

โครงการศึกษาความเหมาะสม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
โรงไฟฟ้าชีวมวล	อำเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

Biomass Power Plant at Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ออสการ์	เซฟ	เดอะ	เวิลด์	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐกิจ	การเงิน		
	 และผลตอบแทน	ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน		

Client:		 Oscar	Save	the	World	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Economic,	financial	and	cost	and	return	feasibility	study,	
	 IEE,	and	public	participation	activities
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	 โครงการโรงงานกำจัดมูลฝอยดว้ยพลังงานความร้อนสูง	 
ที ่ศ ูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	 เป็นโครงการนำร่องในการ	 
นำเทคโนโลยีข ัน้สู งที ่ทันสมัยมาใช้ ในการบริหารจัดการ	 
ขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร	 แทนการฝังกลบที ่ใช้อยู	่ 
ในปัจจุบัน	 ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยจะก่อสร้าง
และเดินระบบเตาเผาขยะขนาด	 300-500	 ตันต่อวัน	 พร้อม	 
โรงไฟฟ้าขนาด	 9	 เมกะวัตต์	 ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ขยะ
สามารถนำไปแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างได้อีกด้วย	
	 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู ้ดำเนินการประเมิน	 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน	และการประเมินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	 (ESA)	 แล้วเสร็จ	 
ในเดือนกันยายน	 2555	 ปัจจุบันอยู่ในขัน้ตอนของการออกแบบ
และขออนุญาตก่อสร้าง	

	 Construction	of	 thermal	 incinerator	 at	Nong	Khaem	
Waste	Management	Center	is	the	BMA’s	pilot	project	for	
state-of-the-art	waste	 treatment	 technology	 intended	
to	 replace	 the	 landfill	 system	which	 usually	 causes	
environmental	 problems.	 The	 project	 is	 expected	 to	
incinerate	300-500	tons	of	garbage	a	day.	Output	such	
as	 ashes	 from	 the	 incinerators	 can	 be	 used	 to	 produce	
construction	materials	and	the	heat	generated	can	be	used	
to	produce	electricity.
	 To	 assist	 in	 project	 development,	 TEAM	GROUP	
accomplished	 the	 IEE,	 public	 participation	 activities	 and	
environmental	and	safety	assessment	(ESA)	in	September	
2012.	At	present,	the	design	and	authority	permitting	are	
in	progress.

โรงงานกำจัดมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูงที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม	กรุงเทพฯ	

Construction of thermal incinerator  
at Nong Khaem Waste Management Center, Bangkok 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ซีแอนด์จี	เอ็นไวรอนเมนทอล	โปรเท็คชั่น		
	 (ประเทศไทย)	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษารายผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
	 ออกแบบ	ดำเนินขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง		
	 และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	

Client:		 C&G	Environmental	Protection	(Thailand)	Co.,	Ltd.
Consultants:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.
Services: 	 IEE,	design,	authority	permitting	and	public	participation	
	 activities
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	 เพื่อส่งเสริมการนำขยะมาใช้เป็นพลังงาน	พพ.	 จึงสนับสนุน
ให้	 อปท.	 10	 แห่งในจังหวัดนครปฐม	 นครราชสีมา	 อุตรดิตถ	์
ชัยภูมิ	ระยอง	อุบลราชธานี	บุรีรัมย์	ลำพูน	และสงขลา	ดำเนิน
การก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากขยะตั้งแต่ป	ี 2553	
ซึง่ประกอบด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และระบบ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ	
	 ทีมกรุ๊ปร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการด้วยการวิเคราะห์
แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงาน	 
จากขยะที่ติดตั้งไว้	 เพื่อให้ระบบดังกล่าวใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และยั ่งยืน	 พร้อมกระตุ ้นให้มีการผลิตพลังงานจากขยะ		 
และการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ	 ช่วยลดการปล่อยก๊าซ	 
เรือนกระจก	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน		
 

	 To	 promote	 energy	 generation	 from	 garbage,	 the	
DEDE	had	encouraged	10	local	administrative	organizations	
in	 Nakhon	 Pathom,	 Nakhon	 Ratchasima,	 Uttaradit,	
Chaiyaphum,	Rayong,	Ubon	Ratchathani,	Buri	Ram,	Lamphun,	
and	Songkhla	to	construct	and	install	waste-to-energy	units	
which	consist	of	a	biogas	generator	and	a	refuse-derived	
fuel	(RDF)	system	since	2010.
	 In	2012,	TEAM	GROUP	conducted	study	and	developed	
guidance	 for	 increasing	 efficiency	 of	 existing	 systems	
conforming	to	the	DEDE’s	Renewable	Energy	Development	
Plan.	 The	project	will	 enable	 continuous	 and	 sustainable	
operation	of	the	systems,	promote	the	generation	of	energy	
from	waste	 and	 sanitary	waste	management,	 and	 help	
reduce	emission	of	greenhouse	gases.

โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน		
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	10	แห่ง	

increasing Efficiency of Waste-to-Energy Systems  
of 10 Local Administrative Organizations 

เจ้าของโครงการ	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)		
	 กระทรวงพลังงาน		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 สำรวจและรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานของระบบผลิต	
	 พลังงานจากขยะ	และวิเคราะห์อุปสรรคและประเด็นปัญหา	
	 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ	พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

Client:		 Department	of	Alternative	Energy	Development	
	 and	Efficiency	(DEDE),	Ministry	of	Energy
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey	and	collecting	data	on	efficiency	of	
	 waste-to-energy	systems,	analysis	of	problems	
	 and	obstacles,	and	suggesting	solutions

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ซีแอนด์จี	เอ็นไวรอนเมนทอล	โปรเท็คชั่น		
	 (ประเทศไทย)	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษารายผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
	 ออกแบบ	ดำเนินขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง		
	 และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	

	 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	เป็นการจัดทำ
แผนที่น้ำของชุมชนทั่วประเทศ	 โดยนำร่อง	 500	 ตำบลในป	ี
2555	 ในพื้นที่เสี ่ยงเกิดอุทกภัย	 ดินถล่ม	 ภัยแล้ง	 โครงการนี	้ 
จะช่วยทำให้ฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีอยู่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
มากข ึน้ ทั ้งยั งใช้ เป็นข้อมูลและประยุกต์ ใช ้งานเพื ่อ เ พิ ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชุมชนให้ทันกับสถานการณ์
ภัยธรรมชาติ	เป็นการแก้ปัญหาน้ำตั้งแต่ระดับฐานราก		
  

	 The	program	 involved	 survey	and	mapping	of	water	
sources	in	communities	across	the	country.	The	pilot	project	
was	implemented	in	2012	at	500	sub-districts	at	risk	of	
flooding,	landslide	and	drought.	The	project	will	complete	
the	existing	water	source	database	for	future	application	
and	enhancement	of	community	water	management.
	

โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล	ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	

Development of Geographic information of Water Sources at  
Sub-district Level, Fiscal Year 2012 in cooperation with local agencies 

เจ้าของโครงการ	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	(องค์การมหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 จัดการฝึกอบรมฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	และร่วมกับ	
	 หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงและจัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล		

Client:		 Hydro	 and	Agro	 Informatics	 Institute	 (Public	Organization)
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Training	on	water	source	database	and	mapping,	
	 cooperating	with	local	agencies	in	improving	and	developing		
	 sub-district	water	source	maps	
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	 โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย	ของบริษัท	กัลฟ์	 เจพี	ยูที	จำกัด	ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระรายใหญ่ของไทย	เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตรวม	1,700	เมกะวัตต์	
ตัง้อยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 อำเภออุทัย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้า
ทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เพื่อเพิ่มความมั่นคงทาง
กระแสไฟฟ้าให้กับประเทศ	คาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี	2558	 	

	 เขตอุตสาหกรรมนวนคร	 ปทุมธานี	 เป็นเขตอุตสาหกรรม
แหง่แรกของประเทศไทย	 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธนิ	 ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	มีพื้นที่กว่า	6,485	ไร่	ได้รับ
ความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั ้งใหญ่ในป	ี
2554	 ซึง่ต้องได้รับการฟื้นฟูพื้นที่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม	 
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย	 
ส่วนกลาง	 ซึง่เป็นระบบตะกอนเร่ง	 ทั้งแบบบ่อเติมอากาศแบบ
ปกติและแบบคลองวนเวียน	 อันเป็นระบบบำบัดที่ทันสมัยและ	 
มีประสิทธิภาพ	 โดยทั้งสองระบบจะทำงานตลอด	 24	 ชั่วโมง	
และมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำเสียไดสู้งสุดวันละ	 40,000	
ลูกบาศก์เมตร	

	 The	Utai	Power	Plant	Project	was	developed	by	Gulf	JP	UT	Co.,	
Ltd.,	a	foremost	Thai	independent	power	producer	(IPP).	The	project	
is	located	in	the	Rojana	Industrial	Park	in	Utai	District,	Phra	Nakhon	Si	
Ayutthaya.	Fueled	by	natural	gas,	the	plant	will	produce	1,700	MW	of	
electricity	for	sale	to	the	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	to	
secure	domestic	electricity	supply.	The	plant	was	slated	for	operation	
in	2015.
	

	 The	Nava	Nakorn	Industrial	Zone	in	Pathum	Thani,	the	
first	industrial	zone	in	Thailand,	covers	an	area	of	more	than	
1,037	hectares	on	Phahon	Yothin	Road	 in	Khlong	Nueng	
Sub-district,	Khlong	Luang	District.	It	was	critically	affected	
from	the	great	flood	in	2011	and	needed	major	rehabilitation	
of	 both	 the	 area	 and	 its	 facilities	 including	 the	 central	
wastewater	treatment	system,	which	features	an	activated	
sludge	treatment.	The	unit	consists	of	conventional	aeration	
and	oxidation	ditch	systems,	a	state-of-the-art	and	efficient	
wastewater	 treatment	 technology.	Operating	 round	 the		
clock,	the	unit	can	treat	40,000	m3	of	wastewater	each	day.

โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย	ตำบลบ้านช้าง	อำเภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

โครงการบริหารจัดการ	ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค	ภายหลังน้ำท่วม	เขตอุตสาหกรรมนวนคร	ปทุมธานี	

utai Power Plant Project, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Post-Flood Management and Rehabilitation of Nava Nakorn’s Facilities 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน		
	 และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการติดตาม	
	 ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	นวนคร	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ประสานงานก่อสร้าง	ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่เสียหาย	
	 จากเหตุการณ์น้ำท่วม	ตรวจสอบบัญชีวัสดุและประเมินราคากลาง	
	 ตลอดจนพิจารณาสนับสนุนเอกสารประกันภัย	

Client:		 Sino-Thai	Engineering	and	Construction	PCL
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Auditing	the	implementation	of	environmental	impact	
	 mitigation	measures	and	environmental	impact	monitoring		
	 program

Client:		 Nava	Nakorn	PCL
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Construction	coordination,	examination	of	damaged	equipment	
	 and	device,	material	audit	and	cost	estimation,	consulting
	 services	for	insurance	documents
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Client:		 Nava	Nakorn	PCL
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Construction	coordination,	examination	of	damaged	equipment	
	 and	device,	material	audit	and	cost	estimation,	consulting
	 services	for	insurance	documents

	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	 แห่งที่	 2	
จังหวัดชลบุรี	มีพื้นที่ประมาณ	18,900	ไร่	ตั้งอยู่
บนพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง	 เสี่ยงต่อการ
เกิดน้ำท่วม	 การพัฒนาระบบระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	
แห่งที่	 2	 และพื้นที่โดยรอบ	 จะช่วยให้สามารถ
บริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ	 ทั้งยังช่วย
ป้องกันเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรภายใน
นิคมฯ	และประชาชนในพื้นที่โดยรอบ	
 

	 As	the	2nd	Amata	Nakorn	Industrial	Estate	
located	in	the	flood-prone	area	of	the	lower	
Bang	Pakong	River	Basin	in	Chon	Buri,	Amata	
Corporation	 assigned	 TEAM	 GROUP	 to	
conduct	feasibility	study	and	design	a	drainage	
and	flood	protection	system	for	the	Estate	
and	 its	 vicinity	 to	 ensure	 comprehensive	
flood	management.	The	system	is	expected	
to	encourage	the	Estate	to	efficiently	control	
flood	in	the	area	and	prevent	losses	of	lives	
and	 properties	 of	 both	 its	 staff	 and	 local	
people.

ระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	แห่งที่	2		

Feasibility Study and Planning for Drainage and Flood  
Protection System of the 2nd Amata Nakorn Industrial Estate 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชัน	จำกัด	(มหาชน)		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาและคาดการณ์ระดับน้ำท่วม	ประเมินสภาพปัญหา	
	 และประสิทธิภาพของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ	
	 ที่มีอยู่ในโครงการ	เสนอแนวทางแก้ไขและการบริหาร	
	 จัดการน้ำแบบบูรณาการ	ออกแบบและประมาณราคา	
	 ค่าลงทุนโครงการเบื้องต้น	

Client:		 Amata	Corporation	PCL
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	
	 Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	of	recorded	flood	levels,	efficiency	
	 assessment	of	existing	drainage	and	flood	
	 protection	system,	integrated	flood	management
	 planning,	and	preliminary	design	and	cost	
	 estimation	of	the	project
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	 นิคมอุตสาหกรรมเอเช ีย	 (สุวรรณภ ูม ิ)	 
ก่อตั ้งขึน้ในปี	 2551	 บนพื้นที ่กว่า	 3,500	 ไร่		 
ในอำเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	ด้วยเหตุที่	
ต ัง้อยู ่ในที ่ราบลุ ่ม	 เสี ่ยงต ่อการเก ิดน้ำท่วม		 
จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ		
	 ทีมกร ุป๊ศ ึกษาการเก ิดน้ำท่วมด ้วยแบบ
จำลองคณิตศาสตร	์ และคำนวณระดับน้ำท่วม
สำหรับคาบการเกิดซ้ำ	 100	 ปี	 โดยคำนึงถึง	 
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน	 เพื ่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม	 ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการออกแบบระบบป้องกัน	 
น้ำท่วมอย่างเหมาะสม	 เพื่อป้องกันการสูญเสีย	 
ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในอนาคต	

	 The	Asia	Industrial	Estate	(Suvarnabhumi)	
was	established	in	2008	on	the	area	of	more	
than	560	hectares	in	Bang	Bo	District,	Samut	
Prakan.	Due	 to	 its	 location	 in	 a	 flood	plain,	
it	 is	 essential	 to	 develop	 an	 efficient	 flood	
prevention	system.
	 TEAM	GROUP	was	 entrusted	with	 a	
flood	study	based	on	a	mathematical	model,	
taking	 into	 account	 the	 effects	 of	 global	
warming,	to	assess	efficiency	of	the	existing	
flood	prevention	system.	We	also	proposed	a	
conceptual	design	of	the	system	to	prevent	
and	mitigate	impacts	of	future	floods.

คันกั้นน้ำ	นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	(สุวรรณภูมิ)	จังหวัดสมุทรปราการ		
levee of the Asia industrial Estate (Suvarnabhumi), Samut Prakan 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาเพื่อกำหนดระดับป้องกันน้ำท่วมที่คาบการเกิดซ้ำ	
	 ต่างๆ	ศึกษาสภาพอุตุอุทกวิทยา	และออกแบบแนวคิด	
	 คันกั้นน้ำของพื้นที่โครงการ	

Client:		 Asia	Industrial	Estate	Co.,	Ltd.
Consultant:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	of	flood	protection	levels	at	different	recurrence
	 intervals,	meteorological-hydrological	study,	and	
	 conceptual	design	of	the	project’s	levee
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	 พื้นที่ชุมชนด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่เขตบางนา	 เขตพระโขนง	 และบางส่วนของเขตประเวศ	
เขตสวนหลวง	 เขตวัฒนา	 และเขตคลองเตย	 ประสบปัญหา	 
น้ำท่วมขังบ่อยครั้ง	 สำนักการระบายน้ำจึงริเริ่มโครงการก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื ้นทีด่ ังกล่าว	 รวมประมาณ		 
85	ตารางกิโลเมตร	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เพื่อป้องกัน	แก้ไข	
และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและบูรณาการ	 โดยจัด
ให้มีแผนหลักระบบระบายน้ำและข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ	 
ในการพัฒนาระบบระบายน้ำ	 อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเสีย	 
ในพื้นที ่โครงการ	 โดยดำเนินโครงการตามความต้องการของ
ชุมชนและมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม	 รวมทั ้ง	 
มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ		
 

	 To	address	frequent	floods	in	several	areas	in	eastern	
Bangkok,	especially	the	Districts	of	Bang	Na,	Phra	Khanong	
and	parts	of	the	Districts	of	Prawet,	Suan	Luang,	Watthana	
and	Khlong	Toei,	the	Department	of	Drainage	and	Sewerage	
thus	 saw	 the	need	 to	 improve	and	construct	 a	drainage	
system	to	ensure	greater	drainage	efficiency	in	these	areas,	
which	covers	85	km2.	A	drainage	system	master	plan	was	
developed,	providing	systematic	and	 integrated	solutions	
to	flooding	 in	Bangkok	as	well	 as	mitigating	 the	problem	
of	polluted	water.	It	was	underlined	that	the	project	met	
the	needs	of	local	people,	embraced	mitigation	measures	
for	 the	 environmental	 impacts,	 and	 conformed	 to	other	
infrastructure	development	projects	in	the	area.	

แผนแม่บทระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางนา	เขตพระโขนง	และบางส่วนของเขตประเวศ	เขตสวนหลวง		
เขตวัฒนา	และเขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	

A Master Plan for Drainage System in the Districts of Bang Na, Phra Khanong 
and Parts of the Districts of Prawet, Suan Luang, Watthana and Khlong Toei, Bangkok 

เจ้าของโครงการ	 สำนักการระบายน้ำ	กรุงเทพมหานคร		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 สำรวจ	ออกแบบ	และจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำ	
	 แบบบูรณาการ		

Client:		 Department	of	Drainage	and	Sewerage,	
	 Bangkok	Metropolitan	Administration
Consultants:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
	 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey,	design	and	formulating	a	drainage	system	master	plan

	 อมตะ	บี	กริม	เพาเวอร์	ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยรายใหญ่อันดับ	
2	 ของประเทศ	 ดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าเพื ่อใ ช้ในนิคม
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม	 และกำลัง
พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	ขนาดกำลังการผลิต	120	
เมกะวัตต์	ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	จำนวน	2	โรง	มีกำหนด
จ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกลางปี	 2557	
แต่เหตุอุทกภัยครั้งรุนแรงในป	ี 2554	 ทำให้ต้องเลื่อนการจ่าย
ไฟฟ้าไปเป็นเดือนมีนาคม	 2558	 จึงจำเป็นต้องพัฒนาคันกั้นน้ำ
และระบบระบายน้ำ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม
และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในอนาคต	
 

	 Amata	B.	Grimm	Power,Thailand’s	second	largest	small	
power	 producer	 (SPP)	which	 generates	 electricity	 for	
industrial	estates	in	Thailand	and	Vietnam,	is	developing	two	
combined	cycle	co-generation	power	plants,	each	with	120	
MW	capacity,	at	Bang	Kadi	Industrial	Park.	The	plants	were	
slated	for	operation	around	mid-2014	but	the	great	flood	
of	2011	resulted	in	a	postponement	to	March	2015.
	 To	ensure	efficient	flood	protection	and	mitigate	impacts	
from	future	floods,	levee	and	drainage	system	thus	should	
be	developed.

คันกั้นน้ำโรงไฟฟ้าอมตะบีกริม	สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	จังหวัดปทุมธานี	
levee of the B. Grimm’s Power Plant at Bang Kadi Industrial Park, Pathum Thani 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	อมตะ	บี	กริม	เพาเวอร์	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาเพื่อกำหนดระดับป้องกันน้ำท่วมที่คาบการเกิดซ้ำต่างๆ	ศึกษาสภาพ	
	 อุตุอุทกวิทยา	และออกแบบแนวคิดคันกั้นน้ำของพื้นที่โครงการ	

Client:		 Amata	B.	Grimm	Power	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	of	flood	protection	levels	at	different	recurrence	
	 intervals,	meteorological-hydrological	study,	and	conceptual	
	 design	of	the	project’s	levee
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	 โครงการคลองถนนเป็นหนึ ่งในแนวทางป้องกันพื ้นที	่ 
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาจากอุทกภัย	 โดยการระบายน้ำ
จากพื้นที่ตอนบนของคลองมหาสวัสดิ	์ ผ่านแนวถนนพุทธมณฑล
สาย	 5	 และกระจายลงสู่คลองระบายน้ำในพื้นที่ในแนวเหนือ-ใต้	
รวมทั ้งกระจายน้ำไปลงคลองต่างๆ	 เพื ่อระบายลงสู ่คลอง
มหาชัย-สนามชัย	เข้าสู่ระบบแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย	
	 โครงการนี ้จะเพิ ่มการระบายน้ำบริเวณทุ ่งฝั ่งตะวันตก	 
ผ่านระบบแก้มลิงและออกสู่ทะเลได้สูงสุด	 98	 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที	 ช่วยให้ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เพิ่มขึน้วันละ	 5.7	 ถึง	 8.3	
ล้านลูกบาศก์เมตร	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการแก้มลิง	 
คลองมหาชัย-สนามชัย	 และใช้เป็นโครงการนำร่องของระบบ
คลองถนนในพื้นที่อื่นๆ	ที่มีปัญหาในการระบายน้ำหลากได้ด้วย	

	 The	Street	Canal	Project	is	a	measure	for	protection	of	
the	area	on	the	west	bank	of	the	Chao	Phraya	River	from	
flooding.	The	project	aims	to	drain	water	from	the	upper	
Maha	 Sawat	Canal	 via	 Phutthamonthon	 Sai	Ha	Road	 to	
drainage	canals	which	lie	in	the	north-south	direction	before	
entering	Phasi	Charoen	Canal	and	the	Maha	Chai	-	Sanam	
Chai	Catchment	Area	(Kaem	Ling)
	 The	project	will	enhance	drainage	efficiency	in	the	area	
to	the	Kaem	Ling	system,	with	a	maximum	drainage	capacity	
of	98	m3/second,	and	increase	water	drainage	into	the	sea	
by	5.7	to	8.3	million	m3	each	day.	It	also	serves	as	a	pilot	
project	for	development	of	street	canals	in	other	areas.	

โครงการคลองถนนเพื่อการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา	

the Street Canal Project for Drainage Efficiency of the Area on  
the West Bank of the Chao Phraya River 

เจ้าของโครงการ	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาวางแผนหลักการพัฒนาโครงการ	

Client:		 The	Crown	Property	Bureau
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	and	master	planning	

	 บางจาก	 โซลาร์	 เอ็นเนอร์ยี	่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	
บางจากปิโตรเลียม	 จำกัด	 (มหาชน)	 	 จัดตั ้งขึ ้นเพื ่อบริหาร
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	 ซึง่มีสัญญาจำหน่าย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยทั้งสิ้น	 118	 เมกะวัตต์	 ใน	 3	 ระยะ	 โดยระยะที่	 1		 
มีโครงการตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
กำลังการผลิต	 38	 เมกะวัตต์	 เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือน	
สิงหาคม	 2554	 แต่เหตุการณ์น้ำท่วมในปลายปีนั ้นทำให	้ 
โรงไฟฟ้าเสียหายเกือบทั้งหมด		
	 เมื่อเริ่มดำเนินโครงการระยะที	่ 2	 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	
ขนาดกำลังการผลิต	 25	 เมกะวัตต	์ ที ่อำเภอบางปะหัน		 
จึงต้องศึกษาและออกแบบระบบระบบระบายน้ำและป้องกัน	 
น้ำท่วม	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก	
 

	 Bangchak	 Solar	 Energy	 is	 a	 subsidiary	 of	 Bangchak	
Petroleum	PLC	which	 is	 responsible	 for	 the	 solar	 power	
project.	The	project,	comprising	three	phases,	will	generate	
a	total	of	118	MW	of	electricity	to	the	Provincial	Electricity	
Authority	 and	 the	 Electricity	 Generating	 Authority	 of	
Thailand.	However,	Phase	1	of	the	project	which	is	located	
in	Bang	Pa	In	District	and	has	generating	capacity	of	38	MW,	
has	almost	totally	damaged	from	the	great	flood	of	2011	
after	a	few	months	of	operation.
	 To	 prevent	 such	 a	 costly	 loss,	 TEAM	GROUP	was	
entrusted	with	the	study	and	detailed	design	of	the	drainage	
and	flood	protection	system	of	the	25MW	solar	power	plant	
at	Bang	Pa	Han	District,	part	of	Phase	2	to	be	implemented	
in	early	2012.

ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	บางปะหัน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

Drainage and Flood Protection System of Bang Chak’s  
Solar Power Plant at Bang Pa Han District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	บางจาก	โซลาร์	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	

Client:		 Bangchak	Solar	Energy	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	and	detailed	design	of	drainage	and	flood	
	 protection	system
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	 หลังเกิดเหตุน้ำท่วม	 เมื่อปี	 2539	 ทำให้พื ้นที ่บริ เวณ	 
โรงไฟฟ้าราชบุร	ี ในจังหวัดราชบุร	ี ได้รับความเสียหายบางส่วน	
เนื่องจากยังไม่มีระบบป้องกันน้ำท่วม	 หลังจากนั้นจึงได้ก่อสร้าง
คันกั ้นน้ำขึน้รอบๆ	 พื้นที ่โรงไฟฟ้า	 ทว่าโรงไฟฟ้าราชบุรียังมี
ความเสี่ยงจะเผชิญเหตุน้ำท่วมอีกในอนาคต	 เนื่องจากตั้งอยู่ใน
ที่ราบลุ่ม	 ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง	 43.5	 กิโลเมตร	 ทั้งยัง	 
ใกล้กับแม่น้ำแม่กลองและมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการปล่อย
น้ำของเขื่อนขนาดใหญ่	 2	 เขือ่นในจังหวัดกาญจนบุร	ี จึงต้อง
ดำเนนิการศึกษาและประเมินความเสีย่งภัยน้ำท่วมและออกแบบ
ระบบป้องกันน้ำท่วม	

	 ทีมกรุ๊ปสนับสนุน	 DHI	 ในการดำเนินงานตามข้อตกลงหลัก	 
ที่มีกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร	 (องค์การ
มหาชน)	 ในโครงการ	 “Develop	 modeling	 system	 for	
analyzing	 flow	 in	 the	 Chao	 Phraya	 River	 Basin	 with	
automatic	 data	 updating	 as	 part	 of	 the	 project	 to	
utilize	 water-related	 information	 for	 analyzing	 flow	 in	
the	Chao	Phraya	River	Basin”	โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้าน
แบบจำลองคณิตศาสตร์เข้าสนับสนุนการสอบเทียบแบบจำลอง
พยากรณ์น้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	
 

	 The	Ratchaburi	 Power	 Plant	was	 partly	 damaged	 in	
the	1996	flood	 and	 levees	 had	 since	 been	 constructed	
around	the	plant.	However,	due	to	its	location	in	a	floodplain	
only	43.5	km	from	the	Gulf	of	Thailand	and	close	to	the	
Mae	Klong	River,	the	plant	is	still	at	risk	of	flooding	and	so	
assigned	TEAM	GROUP	to	conduct	a	study	and	design	a	
more	efficient	flood	protection	system.

	 TEAM	GROUP	supported	DHI	in	carrying	out	the	main	
agreement	with	Hydro	and	Agro	Informatics	Institute	(Public	
Organization)	in	the	project,	“Develop	modeling	system	for	
analyzing	flow	in	the	Chao	Phraya	River	Basin	with	automatic	
data	updating	as	part	of	the	project	to	utilize	water-related	
information	 for	 analyzing	 flow	 in	 the	Chao	Phraya	River	
Basin”	by	provide	the	expertise	in	modeling	to	support	the	
calibration	 of	 flood	 forecasting,	 flood	mapping	model	 of	
Chao	Phraya	River	Basin.

ระบบป้องกันน้ำท่วม	โรงไฟฟ้าราชบุรี		
Flood Protection System of the Ratchaburi Power Plant 

Development of a Modeling System  
for Analyzing Flow in the Chao Phraya River Basin 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ราชบุรี	เพาเวอร์	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาและคาดการณ์ระดับน้ำท่วม	ประเมินสภาพปัญหา	
	 และประสิทธิภาพของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ	
	 ที่มีอยู่ในโครงการ	เสนอแนวทางแก้ไขและการบริหารจัดการน้ำ	
	 แบบบูรณาการ		

เจ้าของโครงการ	 DHI,	Denmark	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 สอบเทียบแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์	
	 น้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	

Client:		 Ratchaburi	Power	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	and	forecast	of	flood	levels,	efficiency	assessment	
	 of	existing	drainage	and	flood	protection	system,	
	 and	integrated	flood	management	planning

Client:		 DHI,	Denmark
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	
	 Management	Co.,	Ltd.
Service: 	 Calibration	of	flood	forecasting	model
	 of	the	Chao	Phraya	River	Basin

โครงการพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์น้ำท่วมของลุ่มน้ำเจ้าพระยา	
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	 นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานของรัฐ	 ในที่นี้	คือ	ทอท.	ว่าจ้าง
ที่ปรึกษาเอกชน	 เพื่อจัดเตรียม	 รวบรวมเอกสารข้อมูล	 และสรุป
ข้อเท็จจริง	 ให้ความเห็น	 วิเคราะห์	 และสนับสนุนช่วยเหลือ
หน่วยงานและอัยการในการต่อสู ้คดีข้อพิพาทในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการระหว่าง	 ทอท.	 กับ	 กลุ่มบริษัทร่วมค้า	 SV	
(SVJV)	 ในฐานะผู ้เ รียกร้อง	 ซ ึง่ เป็นผู ้รับจ้ างก่อสร้ าง	 
ถนนยกระดับและถนนพื ้นราบ	 บริเวณหน้าอาคารผู ้โดยสาร	 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ตามคำเสนอข้อพิพาทคดีดำ	 ลงวันที	่
4	 พฤษภาคม	 2553	 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ชั้นอนุญาโตตุลาการ		

	 จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป	ี 2554	 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
และโรงงานในพื ้นที ่ถูกน้ำท่วมเสียหาย	 Federal-Mogul	
Corporation	 หนึ่งในผู้ได้รับความเสียหายได้เรียกร้องค่าชดเชย
ความเสียหายจาก	 Insurance	 Company	 of	 State	 of	
Pennsylvania	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 บริษัทประกันภัยจึงว่าจ้าง
ทีมกรุ ๊ปซึง่เป็นผู ้เช ีย่วชาญด้านอุทกวิทยาให้ศึกษาวิเคราะห์	 
ว่าพื ้นที ่สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยู่ในเขตของการเกิดน้ำท่วม	 
ในรอบปีการเกิดซ้ำ	 100	 ปี	 ทั้งพื้นที่หรืออยู่เพียงบางส่วน	 และ
วิเคราะห์ว่าระบบป้องกันน้ำท่วมโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรม
สามารถป้องกันน้ำท่วมที่รอบปีการเกิดซ้ำ	 100	 ปี	 ได้ทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วน	เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	

	 On	 4	May	 2007,	 SV	 Joint	 Venture	 (SVJV),	 the	
contractor	of	construction	of	elevated	frontage	road	and	
at-grade	road	in	front	of	the	passenger	terminal	complex	
of	Suvarnabhumi	Airport	from	2003	to	2006,	referred	a	
dispute	between	SVJV	and	the	AOT	to	the	Thai	Arbitration	
Institute.	AOT	was	accused	for	breach	of	contract		due	to	
its	extension	of	time,	deduction	of	liquidated	damages,	and	
delayed	cost	valuation	and	issue	of	certification	of	payment.	
The	dispute	is	under	the	arbitrators’	adjudication.	This	was	
the	first	time	in	Thailand	that	a	state	agency	employed	a	
consultancy	company	to	support	its	defense	in	a	dispute.

	 In	2011,	Rojana	Industrial	Park	where	Federal-Mogul	
Corporation’s	factory	is	located,	was	severely	affected	by	
the	floods.	This	led	to	an	insurance	claim	by	Federal-Mogul	
Friction	 Products	 (Thailand)	 Limited	 and	 so	 Insurance	
Company	of	State	of	Pennsylvania	assigned	TEAM	GROUP	
to	conduct	a	study	and	identify	whether	Rojana	Industrial	
Park	is	entirely	or	partially	located	in	the	100-	year	flood	
zone	and	whether	 its	 flood	protection	 system	had	been	
intended	 for	 comprehensive	 or	 partial	 100-year	 flood	
protection.

งานขจัดข้อโต้แยง้ขอ้พพิาทงานกอ่สรา้งถนนยกระดบัและถนนพื้นราบหนา้อาคารผู้โดยสารทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ	

บริการที่ปรึกษาในการศึกษาสภาพน้ำท่วม		

Dispute Resolution for PTC Package 5 of Suvarnabhumi Airport 

testifying as an Expert Witness & Consultancy Services  
for 100-Year Flood Study  

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำกัด	(มหาชน)	(ทอท.)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 จัดทำและรวบรวมเอกสารอ้างอิง	วิเคราะห์		
	 และให้ข้อคิดเห็นด้านเทคนิคและสัญญา	เพื่อสนับสนุน		
	 อัยการในการแก้ต่างคดี	

เจ้าของโครงการ	 Insurance	Company	of	State	of	Pennsylvania	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาพื้นที่น้ำท่วมและให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ	

Client:		 Airports	of	Thailand	PCL	(AOT)
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Study	and	analysis	of	the	facts	and	providing	the	
	 attorney	with	technical	and	contract	advice	for	
	 the	defense

Client:		 Insurance	Company	of	State	of	Pennsylvania
Consultant:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey,	hydrological	study,	and	consultancy	services



41

t
o

tal S
o

lutio
ns

	 บางจาก	 ปิโตรเลียม	 มุ ่งขยายฐานการผลิตในจังหวัด
เพชรบุรี	 เพื่อการส่งออก	 จึงมอบหมายให้	 เอทีที	 คอนซัลแตนท์	
ดำเนินการตรวจสอบทางวิศวกรรมโรงกลั ่นน้ำมันของบริษัท	
สยามกัลฟ์	 ปิโตรเคมิคอล	 จำกัด	 ซึง่มีกำลังการผลิต	 25,000	
บาร์เรลต่อวัน	 สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ป	ี 2549	 แต่ยังไม่เคยใช้งาน	
รวมทั้งตรวจสอบสภาพการใช้งานของคลังน้ำมันขนาดความจุ	
500	 ล้านลิตร	 และท่าเรือขนส่งน้ำมัน	 ของบริษัท	 แพนเอเซีย		 
สตอเรจ	แอนด์	เทอร์มินัล	จำกัด	ซึ่งสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี	2542	
และเปิดใช้งานเพียงบางส่วน	

	 อาคารวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม	 ตั้งอยู่ที่	 
ศูนย์นวัตกรรม	 สถาบันวิจัย	 ปตท.	 อำเภอวังน้อย	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 ถูกจัดตั ้งเพื ่อรองรับงานวิจัยและพัฒนา		 
รวมถึงเทคนิคที่เกี่ยวข้องด้านปิโตรเคมีและวิศวกรรมธรณีให้แก่
หน่วยธุรกิจของ	ปตท.	และบริษัทในเครือ	เป็นอาคารที่ออกแบบ	 
ในแนวทางอาคารเขียว	 มีพื ้นที ่ใช้สอยรวมประมาณ	 12,000	
ตารางเมตร	 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านธรณีวิทยา	
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านปิโตรเลียม	 และสำนักงานของ	 
นักวิจัย	

	 In	their	effort	to	expand	productivity	for	export	purpose,	
Bangchak	Petroleum	assigned	ATT	to	conduct	technical	due	
diligence	of	 the	25,000	barrel-per-day	 refinery	of	Siam	
Gulf	Petrochemical	Co.,	 Ltd.	 and	 the	500	million-liter	oil	
terminal	and	marine	facilities	of	Pan	Asia	Storage	&	Terminal	
Co.,	Ltd.	Located	in	Phetchaburi,	the	refinery	construction	
was	completed	and	commissioned	in	early	2006	but	has	
never	been	used	while	the	oil	terminal	and	marine	facilities	
construction	were	completed	 in	1999	but	were	partially	
operated.

	 Located	 at	 the	 Innovation	 Center,	 PTT	 Research	
Institute,	in	Wang	Noi	District,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya,	
the	 Geological	 and	 Petroleum	 Engineering	 Research	
Facility	was	expected	to	host	research	and	development	in	
petrochemical	and	geological	engineering	of	the	PTT	Group.	
Embracing	the	green	building	concept,	this	facility	will	house	
a	geological	 laboratory,	a	petrochemical	 laboratory	and	a	
researchers’	office,	making	a	combined	area	of	12,000	m2.

งานตรวจสอบโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมัน	จังหวัดเพชรบุรี	

โครงการอาคารวิจัยธรณีและวิศวกรรมปิโตรเลียม		

Refinery and oil terminal in Phetchaburi 

Geological and Petroleum Engineering Research Facility Project 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	บางจาก	ปิโตรเลียม	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 ศึกษาและตรวจสอบส่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม		
	 พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายและเวลาในการปรับปรุง	

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 สำรวจ	ออกแบบเบื้องต้น	ตกแต่งภายใน	วิศวกรรม	
	 โครงสร้าง	วิศวกรรมระบบ	ภูมิสถาปัตยกรรม	บริหาร	
	 และควบคุมการก่อสร้าง	

Client:		 Bangchak	Petroleum	PLC	
Consultant:		 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.
Services: 	 Examining	and	identifying	what	should	be	done	or	
	 improved	as	well	as	indicating	budgeting	and	estimated	
	 time	for	implementation	according	to	improvement	plan

Client:		 PTT	Public	Company	Limited
Consultant:		 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey,	preliminary	design,	interior	design,	structural
	 and	utility	systems	engineering,	landscaping,	and	
	 construction	supervision	and	management
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 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จพระราชดำเนนิ 
ไปทรงเปิด	 “พระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด ็จ	 
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 พระอัฐมรามาธิบดินทร”	 เมื่อ
วันที่	9	มิถุนายน	2555	สำนักการโยธาได้มอบหมายให้ดาวฤกษ์	
คอมมูนิเคชัน่ส์จัดแสดงนิทรรศการชัว่คราวเกี่ยวกับพระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์	 พร้อมด้วย
ความเป็นมาเกี่ยวกับสะพานพระราม	 8	 สวนหลวงพระราม	 8	
และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที	่ 8	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร	
 พรอ้มกันนี	้ยงัได้จดัทำหนงัสอืที่ระลกึ	พระบรมราชานสุาวรยี ์
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระอัฐมรามาธิบดินทร	โดยจัดพิมพ์
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ทูลเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 รวมทั ้ง	 
แจกจ่ายแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่สนใจด้วย	
 

	 On	9	June	2012,	His	Majesty	the	King,	accompanied	
by	Her	Majesty	the	Queen	and	HRH	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn,	 proceeded	 to	open	 the	King	Ananda	Mahidol	
Royal	Monument.	The	Public	Works	Department	assigned	
Daoreuk	Communications	 to	 organize	 an	 exhibition	 to	
present	the	royal	biography	and	royal	duties	of	King	Ananda	
Mahidol	and	His	Majesty	the	King	as	well	as	the	history	of	
Rama	VIII	Bridge,	Suan	Luang	Rama	VIII	Park	and	the	royal	
monument.	On	this	occasion,	a	commemorative	book	was	
also	created	and	published	in	Thai	and	English.	The	book	was	
presented	to	Their	Majesties	the	King	and	the	Queen,	HRH	
Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn,	distinguished	guests	and	
distributed	to	interested	people.

นิทรรศการพิธีเปิด	“พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” 
opening Ceremony of King Ananda Mahidol Royal Monument 

เจ้าของโครงการ	 สำนักการโยธา	กรุงเทพมหานคร	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในพิธีเปิด	
	 พระบรมราชานุสาวรีย์	และจัดทำหนังสือที่ระลึก	

Client:		 Public	Works	Department,	Bangkok	Metropolitan	
	 Administration
Consultant:		 Daoreuk	Communications	Co.,	Ltd.
Services: 	 Exhibition	construction	and	publication	of	a	
	 commemorative	book

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จพระราชดำเนนิ
ไปทรงเปิด
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เจ้าของโครงการ
บริษัทที่ปรึกษา	
ขอบเขตบริการ
	 พระบรมราชานุสาวรีย์

Client: 	 Public

Consultant:
Services: 



43

T
o

tal S
o

lutio
ns

	 เนื ่องในโอกาสที ่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา		 
สิริโสภาพัณณวด	ี ทรงเจริญ
พระชนมายุ	 7	 รอบ	 ในวัน
อังคารที	่ 24	 พฤศจิกายน	 2552		 
ทรงพระกรุณาโปรดให้จั ดสรร เงิน	 
ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นทุนในการบูรณะเทวสถาน	 นำมาสู่โครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน	 (โบสถ์พราหมณ์)	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 เทวสถาน	 ตลอดจนรัฐบาลและ
เอกชน	 และได้จัดทำหนังสือที ่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน	
สำหรับพระนครขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และวิทยาทานความรู้ด้านการประกอบ
พระราชพิธีสำคัญของฝ่ายพราหมณ์แก่ชนรุ่นหลังสืบไป	

	 On	the	occasion	of	the	84th	birthday	of	HRH	
Princess	Bejratana	Rajasuda	Sirisobhabannavadi	
on	 24	 November	 2009,	 Her	 Royal	 Highness	
granted	money	 from	 her	 royal	 purse	 for	 the	
restoration	of	Devasthan	(Brahmin	Temple).	This	
led	 to	 the	project	 for	 renovation	of	Devasthan	
under	 the	 cooperation	 of	 the	Crown	Property	
Bureau,	the	Brahmin	Temple,	and	the	public	and	
private	 sectors.	Daoreuk	Communications	was	
entrusted	with	the	creation	and	publication	of	a	
commemorative	book	to	present	the	history	and	
renovations	of	the	Devasthan,	Hindu	beliefs	and	
the	roles	of	Brahmins	in	the	Thai	society	from	the	
past	to	present.

“เทวสถาน” มรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย หนังสือที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร 
Devasthan: Cultural Heritage of the Kingdom of Thailand 

เจ้าของโครงการ	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 จัดทำเนื้อหา	ภาพประกอบ	และออกแบบรูปเล่ม	

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

	 ในโอกาสมหามงคลที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู ่หั ว	 
เจริญพระชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 ใน	 พ.ศ.	 2554	 ซึง่ตรงกับ
วาระครบรอบ	154	ปแีหง่การสถาปนาวดัปทมุวนาราม	สำนกังาน
ทรพัยส์นิส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินโครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ผู้ทรงสถาปนาวัดปทุมวนารามขึ้น		
	 ดาวฤกษ	์ คอมมูนิเคชั ่นส์ได้รับความไว้วางใจให้จัดทำ
หนงัสอืที่ระลกึในโอกาสสำคญันี้	 เพื่อบอกเลา่ประวตัคิวามเปน็มา
ของวัดปทุมวนารามและพื้นที่โดยรอบ	 บันทึกเรื่องราวการบูรณ
ปฏิสังขรณ์วัดในครั้งนี	้ และคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์
ของอาคารและเสนาสนะสำคัญในวัด	โดยจัดพิมพ์เป็นฉบับภาษา
ไทยและฉบับภาษาอังกฤษ	

	 As	 2011	marked	 the	 auspicious	 occasions	 of	 His	
Majesty	the	King’s	84th	birthday	and	154th	anniversary	of	
the	establishment	of	Pathumwanaram	Temple,	the	Crown	
Property	 Bureau,	 in	 cooperation	with	 relevant	 parties,	
initiated	 the	project	 for	 the	 renovation	of	 the	 temple	 in	
honor	 of	 both	His	Majesty	 the	 King	 and	 King	 Rama	 IV,	
who	 founded	 the	 temple.	Daoreuk	Communications	was	
responsible	 for	 publication	of	 this	 commemorative	book	
from	conceptualization	 to	 publication,	 Published	 in	 Thai	
and	English,	the	book	not	only	narrates	the	history	of	the	
temple	and	 its	vicinities,	but	also	detailed	the	renovation	
and	artistic	value	of	buildings	and	objects	of	worships	in	its	
compound.	

“ปทุมวนานุสรณ์” หนังสือที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม 

Pathumwananusorn - A Commemorative Publication  
for Major Renovation of Pathumwanaram Temple 

เจ้าของโครงการ	 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ดาวฤกษ์	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 จัดทำเนื้อหา	ภาพประกอบ	และออกแบบรูปเล่ม	

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

	 เนื ่องในโอกาสที ่
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญ

7 รอบ ในวัน
พฤศจิกายน 2552

ทรงพระกรุณาโปรดให้จั ดสรร เงิน
ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นทุนในการบูรณะเทวสถาน นำมาสู่โครงการ

	 ในโอกาสมหามงคลที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู ่หั ว
พรรษา ใน พ.ศ. 2554 ซึง่ตรงกับ

	 ในโอกาสมหามงคลที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู ่หั ว
ซึง่ตรงกับ

	 ในโอกาสมหามงคลที ่พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู ่หั ว
of His

 หนังสือที่ระลึกโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม

- A Commemorative Publication 
for Major Renovation of Pathumwanaram Temple



ExpEriEncE




 Thanks to accrued experience and
expertise of our workforce,TEAM GrOUp
is not only acknowledged in Thailand but 
also has been entrusted with many 
different development projects and 
knowledge transfer in neighboring 
countries. This, in turn, has added to our 
strength. 

	 ด้วยประสบการณ์และความเชี ่ยวชาญที่สั ่งสม

มากว่า	 3	 ทศวรรษ	 ผสานกับความรู	้ และพลัง

สร้างสรรค์ของทีมงานมืออาชีพ	 ทำให้ชื่อของทีมกรุ๊ป

ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับภายในประเทศ	 แต่ยังได้รับความ

ไว้วางใจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	

ในประเทศเพื ่อนบ้าน	 รวมทั ้งช่วยถ่ายทอดความรู	้ 

และประสบการณ์แก่บุคลากรในท้องถิ่น	 ขณะเดียวกัน	 

ก็ เ ป็ นการ เพิ ่มพู นปร ะสบการณ์ ของที มง าน ใ ห้	 

ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น	
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	 The	National	Highway	No.	4B,	120	km	in	length	from	Ban	Na	Pung	in	
Hongsa,	Sayaboury	Province	to	Ban	Xieng	Man	in	Chom	Phet,	Luang	Prabang	
District,	is	a	transport	link	between	Thailand	and	Lao	PDR.	Improving	this	
laterite	road	to	be	a	standard	paved	road		with	two	traffic	lanes	will	facilitate	
transportation	of	people	and	goods	between	the	two	countries	in	all	seasons,	
promote	Thai-Lao	border	trading,	and	encourage	more	efficient	transport	
and	logistics	in	the	Greater	Mekong	Subregion.

โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน	(เมืองจอมเพชร	แขวงหลวงพระบาง)	สปป.	ลาว		

Construction of a Road from Hongsa to Ban Xieng Man  
(ChomPhet,LuangPrabangDistrict),LaoPDR

เจ้าของโครงการ	 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน		
	 (องค์การมหาชน)	(สพพ.)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 สำรวจและออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมงานทาง		
	 ระบบระบายน้ำ	โครงสร้างสะพาน	และงานออกแบบ	
	 ทางด้านสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	รวมทั้ง	
	 ประมาณปริมาณงานและค่าก่อสร้าง		

Client:		 Neighboring	Countries	Economic	Development	
	 Cooperation	Agency	(Public	Organization)		(NEDA)
Consultant:		TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey	and	engineering	detailed	design	for
		 roadwork,	drainage	system,	and	bridge	structure,	
	 architectural	and	landscape	design,	and	estimation	
	 of	work	load	and	construction	cost

	 เนื่องจากสนามบินไซยะบุรีแห่งเดิมมีขนาดเล็ก	 ทั้งยังตั้งอยู่
ในเขตตัวเมือง	 ยากต่อการขยายสนามบิน	 แขวงไซยะบุรีจึงมี
โครงการก่อสร้างสนามบินไซยะบุรีแห่งใหม่	 ให้เป็นสนามบิน	 
ตามมาตรฐานสากล	 สามารถรองรับเครื่องบินแบบ	ART	 72	 ซึ่ง
จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวและการพาณิชย์
ของแขวงไซยะบุรีในระยะเวลา	15	ปีข้างหน้าได้เป็นอย่างดี	

	 The	existing	airport	in	Sayaboury	District,	Lao	PDR,	has	
fallen	in	an	unpleasant	condition	while	expansion	is	beyond	
the	 bounds	 of	 possibility	 due	 to	 its	 downtown	 location.	
Construction	 of	 a	 spacious,	 new	 airport	 on	 a	 par	with	
international	 standards	will	 thus	 strengthen	 tourism	 and	
commercial	capacity	of	the	district	over	the	next	15	years.	

สนามบินไซยะบุรีแห่งใหม่	สปป.	ลาว	

New Sayaboury Airport, LaoPDR

เจ้าของโครงการ	 PT	Construction	Co.,	Ltd.	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	แมเนจเมนท์	โซลูชั่นส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
	 บริษัท	เอทีที	คอนซัลแตนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 สำรวจ	ศึกษาความเหมาะสม	และออกแบบรายละเอียด	

Client:		 PT	Construction	Co,	Ltd.
Consultants:		 Management	Solutions	International	Ltd.
	 ATT	Consultants	Co.,	Ltd.
Services: 	 Site	selection,	feasibility	study,	survey,	and	
	 detailed	design

	 ทีมกรุ๊ปดำเนินการออกแบบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	4B	เป็นถนนขนาด	
2	 ช่องจราจรที่ได้มาตรฐาน	 จากบ้านนาปุง	 เมืองหงสา	 แขวงไซยะบุร	ี ไปยังเมือง
จอมเพชร	 แขวงหลวงพระบาง	 ระยะทางรวม	 120	 กิโลเมตร	 เมื่อปรับปรุงแนวเส้น
ทางที ่พาดผ่านภูมิประเทศที ่เป็นภูเขาให้มีความปลอดภัยและปรับปรุงผิวทาง	 
จากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง	 จะทำให้การเดินทางจากด่านห้วยโก๋น	 อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดน่าน	 ไปยังหลวงพระบาง	 ใช้เวลาไม่เกิน	 4	 ชั่วโมงครึ่ง		 
และช่วยให้การขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยและ	สปป.	ลาว	สามารถ
ทำได้ทุกฤดูกาล	 รวมทั้งช่วยยกระดับระบบคมนาคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	 
ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ
เอเชีย-ยโุรป	(Asia-Europe	Meeting:	ASEM)	ครัง้ที	่9	ซ่ึงจดัขึ้น 
ระหว่างวันที	่ 5-6	 พฤศจิกายน	 2555	 นครหลวงเวียงจันทน์จึง
มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงคุณภาพถนน
บริเวณที่เกี ่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว	 รวมทั้งสิ ้น	 6	 สาย	
ได้แก่	ถนนเกสร	ความยาว	2,900	เมตร	ถนนฟ้างึม	ความยาว	
3,100	 เมตร	ถนนดองพาลัน	ความยาว	600	 เมตร	ถนนคูเวียง	
ความยาว	 3,600	 เมตร	 ถนนคุณบุรม	 ความยาว	 2,000	 เมตร	
และถนนหนองบอน	 ความยาว	 4,000	 เมตร	 เพื่อให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	 และช่วยบรรเทา
ปัญหาการจราจร	

	 To	prepare	 for	 the	9th	Asia-Europe	Meeting	 (ASEM)	
which	Lao	PDR	would	host	on	5	and	6	November	2012,	
the	Vientianne	Authorities	 entrusted	TEAM	GROUP	with	
consulting	services	for	construction	and	 improvement	of	
roads	 to	be	used	 for	 the	meeting.	The	project	 aimed	 to	
ensure	road	standards	and	enhance	traffic	efficiency	of	six	
roads:	Kaysone,	2,900	m	 long;	 Fa	Ngum,	3,100	m	 long;	
Dong	Palan,	600	m	long;	Khou	Viang,	3,600	m	long;	Khoun	
Bouloum	2,000	m	long;	and	Nongbone,	4,000	m	long.

โครงการปรับปรุงคุณภาพถนนรองรับการประชุม	ASEM	ครั้งที่	9	ณ	กรุงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว		

Road Improvement for the 9th Asia-Europe Meeting atVientiane,LaoPDR

เจ้าของโครงการ แผนกโยธาธกิารและผงัเมอืงและคมนาคม	นครหลวงเวียงจันทน์	
บริษัทที่ปรึกษา	 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.	
ขอบเขตบริการ	 ให้คำแนะนำแก่กระทรวงสาธารณูปโภคและคมนาคม		
	 ของรัฐบาล	สปป.	ลาวในการดำเนินโครงการก่อสร้าง	
	 และปรับปรุงคุณภาพถนน	

Client:		 Department	of	Public	Works	and	Transport,	
	 Vientiane	Capital	City
Consultant:		 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.
Services: 	 Consulting	services	for	road	construction	
	 and	improvement
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	 เขื ่อนน้ำแก่นเป็นโครงการเขื ่อนกักเก็บน้ำสำหรับโรงผลิต
ไฟฟา้จากถา่นหนิลกิไนต	์ ขนาด	 1,600	 เมกะวตัต	์ ตัง้อยูท่ีเ่มอืง	 
หงสา	 แขวงไซยะบุรี	 สปป.	 ลาว	 กำหนดจ่ายกระแสไฟฟ้า	 
เข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี	 2558	
พร้อมอำนวยประโยชน์ด้านการชลประทานและแหล่งน้ำอุปโภค
บริโภคของท้องถิ่น	 ทีมกรุ๊ปดำเนินงานติดตาม	 ตรวจสอบ	 และ
ประเมินผล	 การป้องกันและแก้ปัญหาการวิบัติของลาดเขา	 
ในระหว่างงานขุดบริเวณอาคารระบายน้ำล้นของเขื่อน	
 

	 Construction	of	Nam	Ken	Dam	 is	a	subsidiary	project	

of	the	1,600	MW	Hongsa	Lignite	Power	Plant	 in	Hongsa	

City,	Sayaboury	Province,	Lao	PDR,	which	was	scheduled	to	

generate	electricity	for	the	Electricity	Generating	Authority	

of	 Thailand	 in	2015.	The	dam	will	 also	be	beneficial	 for	

agricultural	activities	and	feed	daily	consumption	of	people.	

TEAM	GROUP	provided	engineering	assistance	to	prevent	

and	address	the	problem	of	slope	failure	during	excavation	

around	the	spillway.

วิศวกรที่ปรึกษางานขุด	โครงการเขื่อนน้ำแก่น	สปป.	ลาว	

Engineering Assistance for Excavation atNamKenDam

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ไทยวัฒน์วิศวการทาง	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	วิศวกรรมธรณีและฐานราก	จำกัด		
ขอบเขตบริการ	 สำรวจสภาพและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยา	และให้คำแนะนำ	
	 ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสถียรภาพในระหว่างงานขุด	
	 บริเวณอาคารระบายน้ำล้น	

Client:		 Thaiwat	Engineering	Co.,	Ltd.
Consultant:		 Geotechnical	&	Foundation	Engineering	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey,	geological	mapping	and	providing	advice	
	 on	ground	stabilization	during	excavation	around	
	 the	spillway

	 น้ำกงเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเซกอง	 ในแขวงอัตตะปือ	
สปป.	 ลาว	 แม้จะมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง	 1	 2	
และ	 3	 แล้ว	 แต่พื้นที่ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการได้อีก		 
ในป	ี 2554	 จึงมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการไฟฟ้า	 
พลงันำ้น้ำกง	0	บริเวณท้ายเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง	1		
 โครงการนี้ประกอบด้วยโรงไฟฟา้กำลงัการผลติ	 24	 เมกะวตัต	์
และเขือ่นกักน้ำขนาดเล็ก	 2	 เขือ่นในลำน้ำกงและห้วยสาขา		 
มีพื ้นที ่รับน้ำประมาณ	 1,530	 ตารางกิโลเมตร	 กระแสไฟฟ้า	 
ที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้การไฟฟ้าลาว	
  

	 Nam	Kong	 is	 a	 tributary	 on	 the	 left	 bank	 of	 the	 Se	
Kong	River	and	situated	in	the	south	of	Attapeu	Province.	
Three	cascade	hydropower	projects	-	Nam	Kong	1,	Nam	
Kong	2	and	Nam	Kong	3	were	developed	but	there	was	still	
potential	for	a	hydropower	project	at	downstream	of	Nam	
Kong	1	dam	site.	Hence,	Nam	Kong	0	Hydropower	Project	
was	proposed	and	studied	in	2011.
	 The	catchment	area	of	Nam	Kong	River	at	the	proposed	
dam	site	of	Nam	Kong	0	Hydropower	Project	covers	an	area	
of	about	1,530	km2,	lying	in	the	territory	of	Ban	Viengxai	in	
Phouvong	District.

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำกง	0	แขวงอัตตะปือ	สปป.	ลาว	

Nam Kong 0 Hydropower Project 

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	พีที	คอนสตรัคชั่น	จำกัด		
บริษัทที่ปรึกษา	 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.	
	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด	
ขอบเขตบริการ	 ทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบและ	
	 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประมูล	และทำหน้าที่วิศวกรของ	
	 เจ้าของโครงการช่วงการก่อสร้าง	

Client:		 PT	Construction	Co.,	Ltd.
Consultants:		 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.
	 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
Services: 	 Feasibility	study	review,	tender	design	and	tender	
	 document	preparation,	and	serving	as	Owner	
	 Engineer	during	construction	phase	
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	 ก า ร ศ ึก ษ า เ บื ้อ ง ต้ น โ ค ร ง ก า ร ไ ฟฟ้ า พ ลั ง น้ ำ น้ ำ ฮุ ่ง	 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในระดับ	
Desk	 Study	 โดยใช้ข้อมูลที ่มีอยู	่ ได้แก่	 แผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน	 1:100000	 ข้อมูลด้านอุทกวิทยา	 และข้อมูลด้าน
ธรณีวิทยา	โดยไม่มีการสำรวจสภาพภูมิประเทศภาคสนาม	
	 น้ำฮุ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศ	 สปป.	 ลาว	
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำฮุ่งนี ้เป็นโครงการขนาดเล็กเพื่อผลิต
ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในแขวง	 ตำแหน่งที่ตั้งหัวงานโครงการอยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองไซยะบุรีประมาณ	23	
กิโลเมตร	
 

	 The	Preliminary	Desk	Study	for	the	Upper	Nam	Houng	
Hydropower	 Project	 aims	 to	 identify	 and	 evaluate	 the	
project	at	desk	study	level	by	using	available	topographic	
maps,	hydrological	data	and	geological	data	without	visiting	
the	site.	This	project	is	a	small-scale	(<5	MW)	project	that	
will	be	beneficial	for	domestic	electricity	supply.	The	project	
is	located	in	Sayaboury	Province	on	the	Nam	Houng	River,	
one	of	 the	 tributaries	of	 the	Mekong	River.	 The	Project	
headwork	 is	 located	 at	 about	23	km	north-west	of	 the	
province’s	capital	in	the	boundary	of	Ban	Xaysavath.

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำฮุ่งตอนบน	แขวงไซยะบุรี	สปป.	ลาว	

Upper Nam Houng Hydropower Project inSayabouryProvince,LaoPDR

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	พีที	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	
บริษัทที่ปรึกษา	 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.	
ขอบเขตบริการ	 การศึกษาโครงการเบื้องต้นขั้น	Desk	Study	

Client:		 PT	Construction	Co.,	Ltd.
Consultant:		 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.
Service: 	 Preliminary	Desk	Study
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	 อุทกภัยเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนานครโฮจิมินห์	 ซึ่ง
เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า	 การลงทุน	 และการพัฒนาของ
เวียดนาม	สพพ.	ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก
สำนักระบายน้ำนครโฮจิมินห	์ ซึง่มีหน้าที ่ด ูแลระบบป้องกัน	 
น้ำท่วมนครโฮจิมินห์ให้หาที ่ปรึกษาทำการศึกษาการป้องกัน	 
น้ำท่วมและออกแบบรายละเอียดประตูกั ้นน้ำสำหรับนคร	 
โฮจิมินห	์ สพพ.	 ได ้มอบหมายให้ทีมกรุ ๊ปศึกษาทบทวน	 
แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	 ทบทวนรายงานผลการศึกษา
ความเป็นไปได	้ และออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างประตู	 
กั้นน้ำที่	Tan	Thuan	ในพื้นที่ปากคลองเตซึ่งเต็มไปด้วยโครงข่าย
คลอง	 และการไหลของน้ำได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลที่ม	ี 
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ทุกปี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา
ให้ได้สูงสุด	 เมื ่อก่อสร้างเสร็จแล้ว	 ประตูกั ้นน้ำแห่งนี ้จะเป็น
ปราการสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในนครโฮจิมินห์	

	 Flooding	is	a	major	drawback	to	development	of	Ho	Chi	
Minh	City	(HCMC),	which	is	a	Vietnam’s	hub	of	investment	
and	development.	NEDA	was	 requested	by	 the	Steering	
Center	of	Urban	Flood	Control	Program	(SCFC)	which	take	
charge	of	the	flood	protection	of	HCMC	to	give	technical	
assistance	 for	 a	 flood	 prevention	 study	 and	 a	 detailed	
design	of	water	regulations	for	HCMC,	and	engaged	TEAM	
GROUP	to	review	the	master	plan	for	a	flood	prevention	
solution	as	well	as	feasibility	study	and	detailed	design	of	
Tan	Thuan	tidal	sluice,	which	would	be	built	at	the	Te	Canal	
confluence	where	water	flow	is	influenced	from	the	higher	
sea	level,	for	an	optimum	outcome.	The	sluice	will	serve	as	
a	major	mechanism	for	flood	prevention	and	mitigation	of	
the	city.		

โครงการทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม	
และออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างประตูกั้นน้ำที่	Tan	Thuan	นครโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม	

Review of Master Plan of Flood Protection andReview
ofFeasibilityStudyandDetailedDesignofTanThuanSluiceGate
inHoChiMinhCity,TheSocialistRepublicofVietnam

เจ้าของโครงการ	 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ	
	 ประเทศเพื่อนบ้าน	(องค์การมหาชน)	(สพพ.)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์		
	 แมเนจเมนท์	จำกัด	(บริษัทหลัก)	
ขอบเขตบริการ	 ทบทวนผลการศึกษาแผนแม่บท	ทบทวนผลการศึกษา	
	 ความเหมาะสม	ออกแบบรายละเอียด	จัดทำเอกสาร	
	 ประกวดราคา	และประมาณราคาค่าก่อสร้าง	

Client:		 Neighboring	Countries	Economic	Development	
		 Cooperation	Agency	(Public	Organization)	(NEDA)
Consultant:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	
	 Co.,	Ltd.	(lead	firm)
Services: 	 Review	of	master	plan	and	feasibility	study,	
	 detailed	design,	preparation	of	tender	
	 documents	and	cost	estimation
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	 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นที ่ปรึกษาในโครงการ
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน	 4	 แห่ง	 ใน	 สปป.	 ลาว	 ประกอบด้วย	 ระบบ
ชลประทานห้วยโซ	 เมืองปากทา	 ระบบชลประทานน้ำติน	 เมอืง
ห้วยซาย	 แขวงบ่อแก้ว	 ระบบชลประทานน้ำลาน	 เมืองบุนใต้	
และระบบชลประทานน้ำอู	 เมืองยอดอู	 แขวงพงสาลี	 ซึ่งทั้งหมด
เป็นโครงการภายใต้การอนุมัติ เง ินช ่วยเหลือของธนาคาร	 
เพื ่อการพัฒนาเอเชีย	 และเป็นส่วนหนึ ่งของโครงการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานใน	4	แขวงทางภาคเหนือของ	สปป.	ลาว	
ได้แก	่ แขวงบ่อแก้ว	 แขวงหลวงน้ำทา	 แขวงพงสาล	ี และแขวง
อุดมไซ	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที	่ โดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนด้านระบบชลประทาน	 เพื่อการขนส่ง	
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสในการค้าขายสินค้าเกษตร
ได้มากขึ้น	ทั้งใน	สปป.	ลาว	และประเทศเพื่อนบ้าน	
 

	 TEAM	LAO	provided	consulting	services	for	the	projects	
on	improvement	of	irrigation	systems	at	four	locations	in	
Lao	PDR:	Houay	Xo	in	Paktha	District,	Nam	Tin	in	Houayxai	
District,	 Nam	 Lan	 in	 Bountai	 District,	 and	 Nam	Ou	 in	
Ngot	Ou	District,	all	of	which	were	financed	by	the	Asian	
Development	Bank.	The	projects	were	part	of	the	Northern	
Rural	 Infrastructure	 (NRI)	Development	 Sector	 Project,	
which	was	planned	 for	 implementation	 in	 the	provinces	
of	Bokeo,	 Luang	Namtha,	Phongsaly	 and	Oudomxai.	 The	
Project	will	 address	 two	 fundamental	 constraints	–	 low	
agricultural	 productivity	 and	 limited	market	 access	 –	
through	 investments	 in	 rural	 infrastructure	 for	 irrigation	
and	rural	access	 roads,	and	 initiatives	to	achieve	greater	
commercialization	in	agriculture	by	exploiting	opportunities	
in	Lao	PDR	and	neighboring	countries.

ระบบชลประทานในแขวงบ่อแก้ว	(ห้วยโซและน้ำติน)	และระบบชลประทานในแขวงพงสาลี	(น้ำลานและน้ำอู)	สปป.	ลาว	

Irrigation Systems in Bokeo Province (HouayXoandNamTin)
andin Phongsaly Province(NamLanandNamOu),LaoPDR

เจ้าของโครงการ	 กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้	สปป.	ลาว	
บริษัทที่ปรึกษา	 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.	
ขอบเขตบริการ	 สำรวจ	ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม		
	 และควบคุมงานก่อสร้าง	

Client:		 Ministry	of	Agriculture	and	Forestry,	Lao	PDR
Consultant:		 TEAM	LAO	Co.,	Ltd.
Services: 	 Survey,	Design	and	Construction	Supervision

Nam Lan 
น้ำลาน	

Nam Tin 
น้ำติน	

Nam Ou
น้ำอู	

Houay Xo
ห้วยโซ	
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	 เมืองมัณฑะเลย์	 เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าทาง
ตอนเหนือของเมียนมาร์	 ทั้งยังเป็นเมืองจุดหมายการลงทุนของ
นักลงทุนทั้งชาวพม่าและชาวต่างชาติ	 เทศบาลมัณฑะเลย์จึงต้อง
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 
ของเมือง	เพื่อให้มีความทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ	ในระดับสากล	
	 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ	 เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที ่เทศบาลกว่า	 160	 ตารางกิโลเมตร	 เป็นหนึ่งใน
โครงการสำคัญของเทศบาลมัณฑะเลย์	 ทั ้งยังมีการปรับปรุง	 
ภ ูมิ ทั ศน์คั นป้ อ งกันน้ ำท่ วมและคลองระบายน้ ำ ให้ เป็ น	 
สวนสาธารณะแนวยาวที่มีความสวยงาม	 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนและเป็นพื ้นที ่สี เขียวที ่มีศ ักยภาพ	 ช่วยเสริม	 
ภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวของมัณฑะเลย์	
	 นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียชุมชนเพื ่อ	 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ ่งแวดล้อมประกอบด้วยบ่อบำบัด	 
น้ำเสียซึง่เป็นบึงธรรมชาต	ิ สามารถใช้เป็นสวนน้ำเพื ่อการ	 
พักผ่อนได้อีก	 รวมทั้งระบบจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม	
 

	 Once	 the	 capital	 city	 of	Myanmar	 (then	 Burma),	
Mandalay	is	now	the	economic	hub	of	upper	Myanmar	as	
well	 as	 an	 investment	 destination	of	 both	Myanma	and	
foreign	investors.	The	Mandalay	Municipality	thus	saw	the	
need	to	upgrade	infrastructure	system	to	meet	international	
standards.	
	 Among	Mandalay’s	several	schemes	was	development	
of	flood	protection	system	as	well	as	drainage	and	sewerage	
system	 to	 save	 the	160	km2	of	 its	municipal	 area	 from	
floods.	The	project	included	landscape	improvement	of	dikes	
and	drainage	canals	to	be	green	and	recreational	areas	for	
public	benefits.
	 In	addition,	to	improve	quality	of	life	and	the	environment,	
a	community	wastewater	treatment	system,	comprising	a	
natural	pond	which	can	also	serve	as	a	public	water	park,	
and	an	industrial	wastewater	treatment	system	were	to	be	
developed.

โครงการศึกษารูปแบบการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของเขตเทศบาลมัณฑะเลย์		
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์		

Proposed Improvement Plan forFloodProtection,Drainageand
SewerageSystemforMandalayCity,RepublicoftheUnionofMyanmar

เจ้าของโครงการ	บริษัท	ช.	การช่าง	จำกัด	(มหาชน)	
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จำกัด		
	 Total	Business	Solutions	Co.,	Ltd.		
ขอบเขตบริการ	 วางแผนและออกแบบเบื้องต้นระบบป้องกันน้ำท่วมและ	
	 ระบายน้ำ	ระบบจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาล		
	 และระบบจัดการน้ำเสียอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล	
 

Client:		 CH.	Karnchang	PCL
Consultants:	TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	Co.,	Ltd.
	 Total	Business	Solutions	Co.,	Ltd.
Services: 	 Planning	and	preliminary	detailed	design	of	flood
	 protection	system,	drainage	and	sewerage	system	
	 as	well	as	community	and	industrial	wastewater	
	 treatment	systems



53

E
xperience

	 ในการแสวงหาและพัฒนาแหล่ งพลั งงานทาง เลื อก	 
ประเภทต่างๆ	 จากภายในและภายนอกประเทศ	 เพื ่อสร้าง
เสถียรภาพและความมั ่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ		 
กลุ่มบริษัท	 ปตท.	 โดย	 บริษัท	 ปตท.	 สผ.	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำกัด	 ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลงสัมปทาน	 
ก๊าซธรรมชาติ	 M9	 ซึ่งอยู่บริเวณอ่าวเมาะตะมะ	 ร่วมกับ	 บริษัท	
Myanmar	 Oil	 &	 Gas	 Enterprise	 (MOGE)	 และดำเนินการ
เจาะสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติซอติกา	 เพือ่เชือ่มต่อโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวมาใช้ประโยชน์	 
ในประเทศไทย	บริษัท	ปตท.	 จำกัด	 (มหาชน)	 จะเป็นผู้ดำเนิน
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อจากบริเวณจุดส่งมอบ
ก๊าซธรรมชาติชายแดนประเทศไทย-เมียนมาร์มาเชื่อมต่อกับ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตกของ	ปตท.	ที่สถานีควบคุม
ความดันก๊าซที	่ 1	 บ้านอีต่อง	 ตำบลปิล็อก	 อำเภอทองผาภูมิ	
จังหวัดกาญจนบุร	ี คาดว่าโครงการนี้จะผลิตก๊าซธรรมชาติได	้ 
วันละประมาณ	 300	 ล้านลูกบาศก์ฟุต	 โดยจะส่งมาขายให้
ประเทศไทย	 240	 ล้านลูกบาศก์ฟุต	 ส่วนที่เหลือสำหรับใช้ใน	 
เมียนมาร์	
	 ทีมกรุ๊ปดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพความปลอดภัย	 สุขภาพ		 
อาชีวอนามัย	 และสิ ่งแวดล้อม	 เพื ่อให้การพัฒนาโครงการ	 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	
 

	 In	a	bid	to	seek	and	develop	alternative	energy	from	
domestic	and	overseas	sources	to	secure	Thailand’s	energy	
situation,	the	PTTEPI,	a	subsidiary	of	PTT	Group,	signed	the	
Production	Sharing	Contract	(PSC)	with	the	Myanmar	Oil	&	
Gas	Enterprise	(MOGE)	for	the	exploration	and	production	
of	natural	gas	from	Zawtika	Field	in	block	M9	located	in	the	
Gulf	of	Martaban.	The	gas	will	be	transported	to	a	pipeline	
operating	center	on	the	Thailand	border,	from	where	PTT	
will	develop	a	new	onshore	pipeline	heading	to	connect	to	
PTT	42-inch	pipeline	at	Ban	I-Tong	in	Kanchanaburi,	with	
a	total	length	of	approximately	65	km.
	 The	project	is	estimated	to	produce	240	million	cubic	
feet	 of	 gas	 per	 day	 to	 be	 dispatched	 to	 Thailand	while	
another	60	million	 cubic	 feet	will	 be	 used	 for	 domestic	
consumption.
		 TEAM	GROUP	has	 conducted	 environmental	 impact	
assessment	 to	 ensure	 that	 the	 project	 is	 in	 compliance	
with	international	standards	on	safety,	health,	occupational	
health	 and	 the	 environment	 to	minimize	 environmental	
impacts	from	the	project	development.

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งซอติกา	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	
Zawtika Onshore Gas Pipeline Project,RepublicoftheUnionofMyanmar

เจ้าของโครงการ	 บริษัท	ปตท.	สผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	(มหาชน)		
			 China	Petroleum	Pipeline	International	LLC		
บริษัทที่ปรึกษา	 บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	และแมเนจเมนท์	จำกัด	
	 Total	Business	Solution	Co.,	Ltd.	
ขอบเขตบริการ	 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

Clients:		 PTT	Exploration	and	Production	International	PLC	(PTTEPI)		
	 China	Petroleum	Pipeline	International	LLC
Consultants:		 TEAM	Consulting	Engineering	and	Management	
	 Co.,	Ltd.		
	 Total	Business	Solution	Co.,	Ltd.
Service: 	 EIA
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 Owing to experience, continuous 
knowledge development, and operation 
with transparency and professional ethics, 
TEAM GrOUp remains answerable to the 
welfare of Thai society and clients in other 
countries. We are always willing to share 
our knowledge and, through TEAM GROUP 
Foundation, we initiate and take part in 
myriad public service activities.   
 
	 ด้วยประสบการณ์	 การพัฒนาองค์ความรู	้ 

อย่างต่อเนื ่อง	 และการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส		 

มีจริยธรรม	 ทีมกรุ ๊ปจึงเป็นที ่ยอมรับและได้รับความ	 

เชื่อถือจากสังคมในวงกว้าง	 และเพื่อเป็นการตอบแทน

สังคม	 เราพร้อมเผยแพร่องค์ความรู ้แก่ประชาชน		 

รวมทั ้งสร้ างสรรค์กิ จกรรมสาธารณประ โยชน์	 

หลากหลายรูปแบบผ่านมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ	

ACCOUNTABIlITy
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untability 	 แม้ในปี	 2555	 จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรง	 แต่เพื่อให้
เ กิ ดความ ต่อ เนื ่อ ง ในการป้ อ ง กันและบรร เทาอุ ทกภั ย	 
ในประเทศไทย	 และในฐานะที ่ทีมกรุ ๊ปเป็นกลุ ่มที ่ปรึกษา	 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำ	 จึงได้จัดงานสัมมนา	 “รับรู้...สู้ภัยน้ำ”	
เมื่อวันที่	 21	 มิถุนายน	 2555	ณ	ห้องแกรนด์	 บอลรูม	 โรงแรม	 
ดิเอมเมอรัล	 กรุงเทพฯ	 เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ	 
ในการรับรู้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยน้ำท่วม
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 งานสัมมนาครั้งนี	้ 
มีผู ้สนใจเข้าร่วมถึง	 800	 คน	 ทั ้งจากภาครัฐ	 บริษัทเอกชน	
องค์กรระหว่างประเทศ	สื่อมวลชน	และประชาชนทั่วไป	
 นอกจากนี	้ เรายังได้จัดทำหนังสือ	 “รับรู ้...สู ้ภัยน้ำ”	 เพื่อ	 
แจกใหแ้กผู่้เข้ารว่มสัมมนา	 โดยผู้เช่ียวชาญดา้นการบรหิารจดัการนำ้ 
ของทีมกรุ๊ปได้รวบรวมและนำเสนอข้อมูลน่ารู ้เกี ่ยวกับน้ำที่เป็น
ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมและรับมือน้ำท่วมอย่างเท่าทัน		

	 Although	such	a	disastrous	flood	as	that	of	2011	did	
not	reoccur	in	the	past	year,	in	our	capacity	as	an	expert	in	
water	resources	management,	TEAM	GROUP	underscores	
continuity	 of	 flood	 prevention	 and	mitigation	 and	 so	
organized	a	seminar,	Flood Awareness and Preparedness,	
on	21	June	2012	at	the	Grand	Ballroom,	the	Emerald	Hotel,	
Bangkok.	The	seminar	aimed	to	raise	public	awareness	of	
water-related	threats	and	to	inform	people,	government	
agencies,	private	companies	and	media	of	what	preparations	
they	would	need	to	take.	There	were	800	participants.
	 Along	with	the	seminar,	Rap Ru Su Phai Nam	 (Flood	
Awareness	and	Preparedness),	a	book	providing	knowledge	
on	the	same	subject	was	published	and	given	out	to	the	
participants.
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	 โครงการ	 “ศึกษาแหล่งเรียนรู	้ มุ่งสู่วิศวะ”	 หนึ่งในโครงการ	 
ที่ทีมกรุ๊ปภาคภูมิใจเพื่อผลักดันให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้มี
ความรู ้และความเข้าใจเพิ ่มขึน้เกี ่ยวกับการเรียนการสอนและ
ลักษณะวิชาชีพของสาขานี	้ เราได้จัดเสวนาในหัวข้อ	 “ก้าวสู่ฝัน
ปั้นวิศวกร”	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2555	 โดยมีทีมวิศวกร	 
ผู ้เชี ่ยวชาญของเราเป็นผู ้ดำเนินรายการและวิทยากร	 เพื่อ	 
แลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียน
นครสวรรค	์ นอกจากนี ้ยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานำคณะ
นักเรียนไปชมงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง	 โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง	 (สายสีแดง)	
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันด้วย	

		 “Engineering	Designs	 the	World”	was	 a	 project	we	
initiated	to	provide	Thai	high	school	students	with	a	clear	
understanding	of	what	they	can	expect	from	undergraduate	
engineering	curricula	and	later	from	a	career	in	engineering.	
On	25	February	2012,	we	organized	 a	discussion	 titled	
“Chase	Your	Dream	of	Becoming	an	Engineer”,	with	our	
veteran	engineers	as	speakers	to	share	their	experience	in	
engineering	classes	and	work	with	students	and	teachers	
from	Nakhon	Sawan	School.	We	also	led	them	to	view	the	
construction	site	for	the	Commuter	Train	System	(Red	Line)	
Bang	Sue	-	Taling	Chan	project.	
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	 ตลอดปีที่ผ่านมา	 เราได้สานต่อโครงการ
เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปลูกฝังจิตสำนึก
ของเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ	 โดยมูลนิธิกลุ่มทีม
รวมใจร่วมกับคณะผู ้บริหารและพนักงาน	 
ทมีกรุ๊ปได้มอบทนุการศกึษา	ทนุอาหารกลางวนั 
ทนุหอ้งสมดุ	และอปุกรณก์ารศกึษา	แกน่กัเรยีน 
ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครนายก	
รวมทั้งจัดการประกวดภาพวาดเยาวชนระดับ
ประถมศึกษา	ชั้นปีที่	 4-6	 ในหัวข้อ	 “ชุมชน
ในฝัน”	 ด้วย	 โดยผู้ชนะได้รับทุนการศึกษา
และประกาศเกียรติคุณ	

	 Throughout	 2012,	 we	 continued	
our	educational	support	and	activities	to	
encourage	 the	 youth	 to	 become	 good	
persons,	 on	 behalf	 of	 TEAM	GROUP	
Foundation,	 our	 executives	 and	 staff	
presented	 scholarships,	 lunch	 funds,	
library	 funds,	 and	 educational	 supplies	
to	 students	 in	 the	provinces	of	Nakhon	
Sawan	and	Nakhon	Nayok.	In	addition,	we	
ran	a	drawing	contest	under	 the	theme	
of	“My	Dream	Community”,	of	which	the	
winners	were	awarded	scholarships	and	
certificates.
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	 นอกจากนี	้ ในวันที ่12 กรกฎาคม 2555	 มูลนิธิกลุ ่มทีม 
รวมใจได ้มอบเงินให้แก่มูลนิธิ ธรรมิกชนเพื ่อคนตาบอด	 
แห่งประเทศไทยฯ	 หรือ	 บ้านเด ็กตาบอดผู ้พิการซ ้ำซ ้อน	
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ	 และ	 
ในวันที	่ 28	 ธันวาคม	 2555	 ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียน	 
วัดนวลจันทร์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์		

	 สำห รับ กิ จกร รม เพื ่อ ส่ ง เ ส ริ ม
พระพุทธศาสนา	 ทีมกรุ ๊ปได้จัดงาน
กุศลใหญ่ประจำปี	 ทอดกฐินสามัคค	ี
ร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของที่เป็น
ประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนา	ณ	วัดเขามโน	ตำบลหนองเสือ	
อำเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อวันที ่  
3	พฤศจิกายน	2555		

	 On	12	July	2012,	TEAM	GROUP	Foundation	presented	
cash	donation	to	the	Christian	Foundation	for	the	Blind	in	
Thailand,	which	is	under	the	Royal	Patronage	of	His	Majesty	
the	King	(a	home	for	multiply	handicapped	blind	children)	
and	on	28	December,	we	presented	scholarships	to	Wat	
Nuan	Chan	School	and	Wat	Nuan	Chan	Pre-school	Children	
Training	Center.

	 To	 nurture	 Buddhism,	 we	
organized	a	Kathin	merit-making	at	
the	Khao	Mano	Temple	 in	Nakhon	
Sawan	on	3	November	2012.	



MOvinG FOrwArd 
ORGANIZATION



 To ensure ever higher-quality services 
and continued growth, which attribute 
considerably to the personnel, we 
underscore human resource development, 
With their capacity improvement, we are 
able to strengthen our position and are 
more than ready for any opportunity and 
challenge that would emerge.  

	 ทีมกรุ๊ปให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล	 ซึ ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื ่อนองค์กร	 

ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	 การเสริมสร้างศักยภาพ

ของบุคลากรจึงเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง	 ทำให้

เราพร้อมตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคตอย่างมั่นใจ	
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	 นอกจากพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร	
เพื ่อ เสริมสร้ า งความรู ้ความสามารถของบุคลากรผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว	 ทีมกรุ๊ปยังได้จัดให้มีการเสวนา	
สัมมนา	และการฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตร	ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ	 ให้มี
ความรู ้ความเข ้าใจทั ้งในเรื ่องของวัฒนธรรมและกลยุทธ์	 
ขององค์กร	 บทบาท	 หน้าที่	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณ	 
ในวิชาชีพ	 ตลอดจนการบริหารตนเอง	 ทีมงาน	 และโครงการ	
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน	 ส่งผลให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน		 
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 สร้างความพึงพอใจสูงสุด	 
แก่ลูกค้า	และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ	

	 Apart	 from	 implementing	 a	 knowledge	management	
system	 to	 encourage	 personnel	 development	 through	
mutual	 learning	experience,	TEAM	GROUP	has	organized	
seminars	 and	 trainings	 on	 various	 fields	 for	 both	 the	
executives	and	employees.	These	programs	aim	to	boost	
their	 understanding	of	 corporate	 culture	 and	 strategies;	
their	roles,	duties,	and	professional	ethics;	as	well	as	self,	
teamwork	and	project	management,	to	ensure	their	better	
work	attitudes	as	well	as	efficient	and	compliant	operations	
which	will	lead	to	corporate	success,	optimum	satisfaction	
of	clients	and	progress	in	their	career	path.



63

M
o

ving F
o

rw
ard

O
rganizatio

n

Series Talks • เสวนาพิเศษ	
 • “Working Abroad: Perspectives and Experience  
  of Professionals”
	 	 “กลยุทธ์การทำงานในต่างประเทศ	 มุมมองและ		
	 	 ประสบการณ์จากคนทำงานมืออาชีพ”		

 •  “Senior Executives’ Experience in Administration”,  
  a series talk on “TQM in Business Management”
	 	 “ประสบการณ์การบริหารงานของผูบ้ริหารระดับสูง”		
	 	 ในหัวข้อ	“TQM	กับการบริหารธุรกิจ”	

Seminars • สัมมนา	
 • “Toward the Same Goal” 
	 	 “โครงการก่อสร้างก่อพลัง	สู่เส้นทางสายเดียวกัน”		

 • “From an Operating Unit to a Business Unit”
	 	 “โครงการพัฒนาหน่วยงานมุ่งสู่หน่วยธุรกิจ”		

Workshop • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
 •  “SWOT Analysis” 

Training Programs • การอบรม	
 • “Being a TEAM Consultant”   
  “Being	a	TEAM	Consultant	ความรู้ในการ	
	 	 เป็นที่ปรึกษาของทีมกรุ๊ป”	
 • “Boost up Your INSPIRATION for SUCCESS” 
 • “TEAM Service for Professional Consultant”  
 • “Environmental Impact Assessment (EIA) and   
  TEAM GROUP’s Projects”  
 • “Leadership Development for TEAM Leader” 
 • “To Excel through Service, Quality, and   
  Teamwork (Advanced SQT)” 
	 	 “ก ้าวสู ่ค ุณภาพที ่เป็นเลิศด ้วย	 Service,	 Quality,			
	 	 Teamwork	(Advanced	SQT)”		
 • “Self Management in Project Implementation” 
	 	 “การบริหารตนเองในการปฏิบัติงานโครงการ”		
 • “Strengthen Teamwork for Success”  
	 	 “TEAMwork:	สร้างพลังทีม	สู่พลังแห่งความสำเร็จ”		
 • “Project Management: TEAM GROUP Standard”,   
  to encourage better understanding of the  
  principles of and approaches to project   
  management according to TEAM GROUP’s  
  standard and to ensure efficient use of work tools. 
  “Project	 Management:	 TEAM	 GROUP	 Standard”		
	 	 เพื ่อสร ้างความร ูค้วามเข ้าใจในหลักการและวิธีการ		
	 	 วางแผนการบริหารและควบคุมโครงการตามมาตรฐาน		
	 	 การทำงานของทีมกรุ๊ป	รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ			
	 	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 • “Strategic Thinking: To Be a Strategic Thinker” 
	 	 “Strategic	Thinking:	ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์”	
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	 ด้วยพลังทีม...พลังคุณภาพ	 ทีมกรุ๊ปพร้อมดำเนินงานเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	
ทางธุรกิจทั ้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ในรูปแบบของการเปิดสาขา	 
ร่วมกับทีมงานในประเทศเพื่อนบ้าน	และการให้บริการร่วมกับบริษัทในท้องถิ่น	ซึ่งนอกจาก	 
จะเป็นการขยายตลาดในภูมิภาคแล้ว	 ยังช่วยสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ปรึกษา	 เสริมความ
เข้มแข็งของบริษัทในกลุ่ม	 เพื่อมอบบริการด้วยมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุด	 
แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้งเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านบริการแบบ
ครบวงจรในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค	
 

	 With	confidence	in	the	power	of	our	teamwork,	we	adopt	a	proactive	approach	
to	new	opportunities	 in	both	Thailand	and	ASEAN	countries	either	by	setting	up	
subsidiaries	 to	 share	our	knowledge	and	experience	with	 the	 local	engineers	or	
cooperating	with	local	firms.	The	effort	not	only	aims	to	expand	the	market	but	also	
to	consolidate	teams	of	proficient	Thai	and	foreign	engineering	consultants	whose	
work	based	on	mutual	synergy,	to	ensure	international	standards	and	optimal	service	
delivery.	This	will	also	encourage	us	to	achieve	our	vision	to	be	a	regional	leader	in	
integrated	consulting	and	related	businesses.

รุกหน้า...แสวงหาโอกาส 

Seeking New Opportunities 






