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ทีมกรุ๊ป มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการ 

และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ 

“To be a Regional Leader in the integrated consulting and related businesses”

is determined to achieve its vision:
To be a REGIONAL LEADER in the

integrated consulting and related businesses.

TEAM GROUP
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(Dr. Prasert Patramai)

Chairman of the Board

 A tide of political, economic and social changes 

swept across the country in 2014. Many entities and 

sectors were forced to weather the storm. 

 For the past 36 years since its inception, TEAM GROUP 

has witnessed a series of changes and challenges. 

However it can still sustain growth and leadership in 

integrated multidisciplinary consultancy. Credibility, trust, 

and respect that inspire others are not generated by a 

single factor. Rather, these attributes are established by a 

combination of contributing assets. For us, more than 

2,500 projects in the country and overseas underscore 

our credibility.

 TEAM GROUP has established many bases to 

extend services at the international level including TEAM 

Consulting International Co., Ltd. (TEAMi), which provides 

ประธานกรรมการสารจาก

MESSAGE FROM THE

CHAIRMAN

one-stop services regarding consultancy in terms of 

engineering, environmental stewardship, and general 

management in neighboring countries. This is a strong 

foundation to boost capacity in providing services 

internationally and achieving our vision, “To be a Regional 

Leader in the integrated consulting and related 

businesses”.

 With such foundations, TEAM GROUP will continue 

to maintain its position as a leading and proud competitor 

in the regional market over the years to come.

 

	 ปี	 2557	 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน	 ทั้งด้าน

การเมอืง	เศรษฐกจิและสงัคม	ท�าให้ภาคส่วนต่างๆ	ต้องมกีารปรบัตวั

เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน	

	 ตลอดระยะเวลา	36	ปี	นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท	ทีมกรุ๊ปได้ผ่านร้อน	

ผ่านหนาว	 ผ่านการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมาหลายต่อหลายครั้ง	

แต่เราก็ยังสามารถยืนหยัดและเติบโตสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาท่ีให้

บริการอย่างครบวงจร	 และก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าของ

ประเทศ	ด้วยผลงานที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการลูกค้ากว่า	2,500	โครงการ	

ทั้งในและต่างประเทศ

	 ในปีท่ีผ่านมา	ทีมกรุป๊ได้เปิดฐานการให้บรกิารในต่างประเทศเพ่ิม

มากขึ้น	รวมทั้งก่อตั้งบริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	

(TEAMi)	ซึง่ให้บรกิารทีป่รกึษาด้านวศิวกรรม	สิง่แวดล้อม	และการจดัการ

แบบครบวงจรในต่างประเทศ	โดยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการในต่างประเทศ	 เป็นหนึ่งในการวางรากฐานของทีมกรุ๊ป

ในต่างประเทศ	เพือ่บรรลเุป้าหมายตามวสิยัทศัน์	“To	be	a	Regional	

Leader	in	the	integrated	consulting	and	related	businesses”

	 ผมเชือ่มัน่ว่า	ทมีกรุป๊จะสามารถก้าวสูก่ารเป็นบรษิทัทีป่รกึษาชัน้น�า

ในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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(Mr. Amnat Prommasutra)

Chief Executive Officer

สารจาก
MESSAGE FROM THECEO

 In the past few years, ASEAN member countries have been 

preparing for the launch of the ASEAN Economic Community (AEC). 

TEAM GROUP has been continuously extending our international 

services especially in ASEAN countries. We have established our 

operation in Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Japan. TEAM 

Consulting International Co., Ltd. (TEAMi) was founded to serve as 

a center for our international business operation. We have utilized 

new technologies and innovations to add value to our services, 

especially in international projects for effective performance.

 TEAM GROUP has given the highest priority to human resource 

development through a variety of capacity-building activities 

including various training courses, study tours, seminars, internship 

programs, etc. which have been organized on a continuous basis. 

Various Happy Workplace and social services activities have been 

actively implemented and fully supported by TEAM GROUP to 

promote a lively and sustainable society for all.

 In late 2015, the AEC will be officially integrated. TEAM GROUP 

will be one of the multidisciplinary consultancy conglomerates to 

take part in various development undertakings to create a stable 

and sustainable society among ASEAN member countries in the 

long run.

	 ในช่วง	 2-3	 ปีมานี้	 ประเทศที่เป็นสมาชิกสมาคม	 ASEAN	 มี 

ความตืน่ตวัและมีการเตรยีมความพร้อมเพือ่การรวมตวักนัเป็น	ASEAN	

Economic	Community	หรือ	AEC	กันอย่างกว้างขวาง	ทีมกรุ๊ปม ี

การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ	 โดยเน้นกลุ่มประเทศใน	 ASEAN	

อย่างต่อเนือ่ง	เราได้จดัตัง้บริษทัใน	สปป.ลาว	กมัพชูา	เมยีนมาร์	และ

ล่าสดุทีญ่ีปุ่น่	รวมท้ังจดัตัง้บรษิทั	ทมี	คอนซลัติง้	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	

ให้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศส�าหรับทีมกรุ๊ป	ทมีกรุป๊ได้

น�าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ	ทีเ่หมาะสมมาเพิม่คณุค่าแก่งานบรกิาร

ในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะงานต่างประเทศให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด

	 ทีมกรุ๊ปให้ความส�าคัญสูงสุดกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร	

เพือ่เพ่ิมศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ผ่านกจิกรรมการอบรม	

ดูงาน	สัมมนา	ฝึกงานในด้านต่างๆ	และอื่นๆ	สนับสนุนการท�างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุขในบรรยากาศท่ีดี	 นอกจากนี้	 ยังส่งเสริม

กิจกรรมของพนักงานที่ด�าเนินการเพื่อสังคม	 ร่วมกันเป็นผู้ให้	 และ

ช่วยกันสร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน	

	 ในปลายปี	 2558	นี้	 ประเทศต่างๆ	 ใน	ASEAN	จะเปิดระบบ

เศรษฐกิจให้รวมตัวกันได้อย่างเป็นทางการ	ทีมกรุ๊ปเองก็จะเป็นหนึ่ง

ในกลุม่บรกิารทีป่รกึษาและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง	ท่ีจะมส่ีวนในการพฒันา

ด้านต่างๆ	อันเป็นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่สังคมกลุ่มต่างๆ	

ของประเทศสมาชิก	ASEAN	ในระยะยาวต่อไป
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Delivering Holistic Solutions through Strong Synergy
ประสานพลังทีม สู่การบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำาในระดับภูมิภาคอย่างเต็มภาคภูมิ

	 นับตั้งแต่ปี	 2521	 ทีมกรุ๊ปได้ส่ังสมความรู้และประสบการณ์	 

รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์กร	 จากบริษัทที่ปรึกษาเล็กๆ	 มี

พนักงานไม่กี่สิบคน	 จนกระท่ังทุกวันน้ี	 ทีมกรุ๊ปเติบโตจนมีบริษัท 

ในเครอืกว่า	20	บรษัิท	มบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ	1,300	คน		มผีลงาน

เป็นทีย่อมรบักว่า	2,500	โครงการ	ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาค

	 ทีมกรุ๊ปด�าเนินการด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	

มาตรฐานสากล	ISO	9001	:	2008	เป็นส่ิงทีย่นืยนัได้อย่างดถีงึความมุง่มัน่

และความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า	

ด้วยบริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา	

 

 Since 1978, TEAM GROUP has been continuously 

accumulating knowledge and experience as well as 

enhancing its professional capacity. From just a few staff 

members in the beginning, we now have 1,300 

professionals in our group of over 20 firms with more 

than 2,500 project achievements at national and regional 

levels. 

 TEAM GROUP was awarded ISO 9001:2008 

certification which guarantees the quality of our 

international management system as well as our 

determination and capacity in providing solutions to 

meet clients’ needs.

 With our three core values, namely Service  

(to deliver services in a responsible and ethical manner), 

Quality (to deliver excellent work), and Teamwork,         

TEAM GROUP is now recognized as a leader in delivering 

integrated consulting and related services. To be a leader 

in the regional market, we will stimulate cooperation 

among personnel, domestically and internationally, for 

strengthening the organization to provide premium 

services to our clients.

	 ด้วยแนวทางการท�างานที่ยึดมั่นในหลัก	3	ประการ	คือ	บริการ

ด้วยความใส่ใจต่อลูกค้า ยึดถือจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ 

(Service)	ท�างานอย่างมอือาชีพด้วยผลงานทีม่คีณุภาพ	(Quality)	และ

ท�างานเป็นทีม	(Teamwork)	วนันี	้ทมีกรุป๊จงึได้รบัการยอมรบัเป็นผู้น�า

ในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	 ก้าวต่อไป	 ทีมกรุ๊ปจะเดินหน้า 

สู่การเป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค	โดยประสานความร่วมมือกับบุคลากร

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร	

เพือ่มอบบรกิารทีด่ทีีส่ดุให้แก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมและมปีระสิทธภิาพ

STEERING TEAM GROUP 
TOWARD REGIONAL LEADERSHIP
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กว่า 20 บริษัทในเครือทีมกรุ๊ปท่ีให้บริการธุรกิจท่ีปรึกษา

ด้านวิศวกรรม และธุรกิจเก่ียวเน่ือง พร้อมมอบบริการคุณภาพ

แบบ One-Stop Service

With over 20 affiliates, we are ready to 

provide engineering consultancy and related 

businesses for  one-stop quality service.

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 จำากัด
ผู ้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม	 
การตกแต่งภายใน	ภูมิสถาปัตยกรรม	และการพัฒนาเมือง

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

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน	ไฟฟ้า	น�้ามัน	ก๊าซ	ปิโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM)
Provide consultancy services regarding energy 
conservation, energy usage, system planning for energy 
management in both factory and building under Energy 
Conservation Acts 1992 and 2007 throughout the 
kingdom.

บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จำากัด
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน	 ให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน	การใช้พลังงาน	การจัดวางระบบการจัดการพลังงาน	 
การตรวจวัดพลังงาน	การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน	
แก่ภาครัฐและเอกชน	ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม	อาคารควบคุม	 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศ

TLT Consultants Co., Ltd. (TLT)
Integrated consultancy services in transportation and 
logistics engineering for road, rail, water, and air transport 
systems for both public and private sectors.

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำากัด
บริการที่ปรึกษาครบวงจรในงานวิศวกรรมด้านคมนาคมขนส่ง 
ทุกประเภท	 ท้ังระบบถนน	ระบบราง	ระบบขนส่งทางน�้า	 และ 
ทางอากาศให้แก่ภาครัฐและเอกชน

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure system engineering. 

บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำากัด 
บริการท่ีปรึกษาครบวงจรในงานวิศวกรรมด้านแหล่งน�้าและระบบ
สาธารณูปโภค

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 จำากัด

บริการครบวงจรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน	 ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ ์	 แผนปฏิบัติการ 
และการด�าเนินการ	ครอบคลุมการผลิตหนังสือ	 สื่อผสมเพ่ือ 
การประชาสัมพันธ์	การจัดการอีเวนต์และกิจกรรมด้านมวลชน
 
TCG Printing Co., Ltd. (PRT)
One-stop service in digital printing as well as design and 
related services.

บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำากัด
บริการด้านงานพิมพ์	การออกแบบศิลป์	และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

Modern Management and Technology Co., Ltd. (MMT) 
Human resource development, optimizing academic and 
administrative competence; and production and 
development of skillful professionals to meet the demand 
in engineering and related fields of the ASEAN market.
 
บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำากัด
เพ่ือการพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่ให้มคีวามรูท้างด้านวชิาการและ 
การบรหิารจดัการ	พฒันาและผลตินักปฏิบตักิารวชิาชพีให้มทีกัษะ
ทางด้านวิชาชีพตรงกับความต้องการทางด้านวิศวกรรมและ 
ด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องของตลาดอาเซียน
 
ICN System Co., Ltd. (ICN)
Provide e-Auction facilities and system for state agencies, 
state enterprises, and private companies with transparent 
and efficient operations.

บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำากัด  
ให้บริการการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้วยระบบ	e-Auction	แก่หน่วยงาน
ราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และบริษัทเอกชน	 อย่างโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ	

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 จำากัด
ผู้น�างานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	สิ่งแวดล้อม	และการจัดการ 
ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

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 จำากัด
บริการที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์	
การเงนิและการลงทนุ	บญัช	ีการตลาด	การบรหิารจดัการโครงการ
ตลอดจนการพัฒนาโครงการ

Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE)  
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services. 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำากัด
ผูเ้ช่ียวชาญด้านวศิวกรรมธรณเีทคนคิ	ฐานราก	และโครงสร้างใต้ดนิ

TEAM Construction Management Co., Ltd. (TEAM-CM)   
Consulting services in construction management and 
construction supervision for various types of project 
including residential and commercial buildings, office 
buildings, condominiums, resorts, hospitals, warehouses, 
factories, showrooms, service centers, and infrastructure.

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำากัด
บรกิารทีป่รกึษาด้านการบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง	ครอบคลมุ
งานก่อสร้างอาคารทุกประเภท	 เช่น	อาคารที่พักอาศัย	อาคาร
พาณิชย์	ส�านักงาน	คอนโดมิเนียม	รีสอร์ต	โรงพยาบาล	คลังสินค้า	
โรงงาน	ศูนย์บริการ	และสาธารณูปโภคต่างๆ

TEAM Legal Consultants Co., Ltd. (TLCS)
A rising-star law firm emphasizing its legal practices on trade 
and investment in ASEAN Community, including public 
international law, economic crimes, global supply chain 
transparency, and corporate responsibility beyond national 
boundaries. 

บริษัท ทีม ลีกัล คอนซัลแตนส์ จำากัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	เน้นให้ค�าปรึกษากฎหมายด้านการค้า 
และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน	รวมทั้งกฎหมายมหาชนระหว่าง
ประเทศ	กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ให้ค�าปรกึษา/ออกแบบ/
จดัท�าระบบตรวจสอบห่วงโซ่อปุทานในสายการผลติของอตุสาหกรรม
และการด�าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อมนุษยชน

TEAM Consulting International Co., Ltd. (TEAMi)
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in various countries specifically in the ASEAN region.

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Lao PDR.

บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน	สปป.ลาว	

CTEAM Co., Ltd. 
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in Cambodia.

บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Myanmar.

บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเมียนมาร์

JTEAM Inc.
Consultancy services and related businesses in Japan.

บริการที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศญี่ปุ่น

 ประสานพลังทีม สู่การบริการที่ปรึกษาอย่างครบวงจร

DELIVERING HOLISTIC SOLUTIONS
THROUGH STRONG SYNERGY 
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ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

ประธานกรรมการ

Mr. Srid Aphaiphuminart

Chairman - ATT

นายสฤษฎ์ิ อภัยภูมินารถ

ประธานกรรมการ - ATT

นายพีรวัธน์ เปรมช่ืน

กรรมการ
ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการ

Prof. Thavach Phusitphoykai

ศ.ธวัช ภูษิตโภยไคย

Ambassador Pradap Pibulsonggram

นายประดาป พิบูลสงคราม ออท.

นายอำานาจ พรหมสูตร

กรรมการ

Mr. Chaiyuth Sudthitanakorn

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร

นายวีระ สุธีโสภณ

กรรมการ

Mr. Kosol Chantikul

นายโกศล ฉันธิกุล

  นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

   กรรมการ

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Board

Mr. Peerawat Premchun
Director

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Director 

Mr. Amnat Prommasutra
Director 

Mr. Wera Sutesopon
Director

Mr. Suksavasdi Srisuphonvanij
Director 

TEAM GROUP’S BOARD OF DIRECTORS

123 5 6

คณะกรรมการบริษัท
HONORARY ADVISORS

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Mr. Peerawat Premchun

Member of the 

Audit Committee 

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

กรรมการตรวจสอบ

Ms. Vimol Ongsakul
l  Secretary of the 

 Audit Committee

l  Director of Corporate 

 Governance Office

นางสาววิมล อ๋องสกุล

l  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

l  ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุน

 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk

Member of the 

Audit Committee 

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการตรวจสอบ

Dr. Prasert Patramai

Chairman of the 

Audit Committee

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

1 2 3 4 5

1 2 3

54

1

4 5 6

2 3
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SENIOR MANAGEMENT TEAM MANAGEMENT TEAM AND EXPERTS

Mr. Amnat Prommasutra

Chief Executive Officer 

นายอำานาจ พรหมสูตร 

ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Kittipol Bunnim

Senior Executive Director  

นายกิตติพล บุลนิม

กรรมการบริหารอาวุโส

Dr. Sirinimit Boonyuen

Executive Director - TEAM

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

กรรมการบริหาร - TEAM

Dr. Werapol Thonguthai

Managing Director - ATT 

ดร.วีระพล ทองอุไทย

กรรมการผู้จัดการ - ATT

Mrs. Lertluksna Yodavudh

Managing Director - DR

นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ

กรรมการผู้จัดการ - DR

Mr. Issarin Patramai

Chief Financial Officer 

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

Mr. Thongchai Montapaneewat

Managing Director - TWI

นายธงชัย มันตภาณีวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ - TWI

Mr. Chawalit Chantararat

Chairman of the Executive Board - TEAMi

นายชวลิต จันทรรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร - TEAMi

Mr. Prasong Wangrattanapranee

Senior Executive Director - TEAMi

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

กรรมการบริหารอาวุโส - TEAMi

Dr. Pornsak Suppataratarn

Senior Executive Director - TEAMi

ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร

กรรมการบริหารอาวุโส - TEAMi

คณะผู้บริหารอาวุโส คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ

TEAM GROUP
 is comprised of professional executives 

and experts who are eager to integrate their knowledge, experience, and  
multidisciplinary expertise to offer quality services and total solutions to clients 

at national and international levels.

ทีมกรุ๊ป
ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมบูรณาการความรู้	ประสบการณ์	

และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา	
เพื่อมอบบริการคุณภาพอย่างครอบคลุมและครบวงจร	

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

HALLMARK OF

บริหารงานคุณภาพ  
ด้วยทีมงานมืออาชีพ

PROFESSIONALISM

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10

1 4 8

2 5 9

3 6

7

10
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สร้างรากฐานแข็งแรง เสริมความมั่นคง

Corporate
Performance 2014

 During 2014, TEAM GROUP has been continuously 

progressing and adapting to significant changes in our 

country. Over time we have continued to enhance our 

organizational capacity to expand services to clients in 

all sectors. In 2014, we focused on business expansion 

in neighboring countries in the ASEAN region to prepare 

for the inauguration of the AEC in 2015. We have 

established bases in Lao PDR, Cambodia, and 

Myanmar as well as TEAM Consulting International Co., 

Ltd. (TEAMi) as the center for TEAM GROUP’s services 

	 ปี	2557	เป็นอีกปีหนึ่งที่ทีมกรุ๊ปยังคงรักษาความเติบโตได้

อย่างต่อเน่ือง	 อีกทั้งมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงอย่างสม�่าเสมอในประเทศ	 พร้อมทั้งส่งเสริม

ศักยภาพขององค์กร	 เพ่ือขยายฐานการบริการไปสู่ลูกค้า 

ในทุกภาคส่วน	ในปีนีเ้ราให้ความส�าคัญกบัการรกุสู่ต่างประเทศ	

โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

ประชาคมอาเซยีนในปี	2558	 โดยเรามกีารขยายฐานบรกิารแล้ว

ในประเทศ	 สปป.ลาว	 กัมพูชา	 และเมียนมาร์	 รวมทั้งการ 

จดัตัง้	TEAMi	เพือ่เป็นศนูย์กลางการบรหิารงานในต่างประเทศ	

และในอนาคตอันใกล้น้ี	 ทีมกรุ๊ปจะขยายฐานการให้บริการท่ี

เวียดนาม	เพื่อให้บริการของเราครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

	 ปัจจุบัน	 ทีมกรุ๊ปมีบริษัทในเครือกว่า	 20	 บริษัท	 เพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลกูค้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

	 ในด้านบุคลากร	 เราได้เสริมความแข็งแกร่งในการ 

ให้บริการด้วยพนักงานและผู้เชี่ยวชาญรวม	1,300	คน

		 ด้วยทีมบริหารงานมืออาชีพ	 ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ในหลากสาขา	และการบรกิารคณุภาพ	เรามัน่ใจว่า	ทมีกรุป๊จะ

สามารถเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	สู่เป้าหมายการเป็นผู้น�าใน

ระดับภูมิภาคต่อไป

PERSON

Workforce

1,300

2011 2012 2013 2014

1,200
1,285

1,344

2013 1,826
1,700

1,826
1,580
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1,500
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Newly Acquired Contract Value / มูลค่ารับงาน

Operating Revenue / รายได้

MB

2012
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YEAR

at the international level. A Vietnamese branch will also be 

established in the near future.

 Currently, TEAM GROUP has over 20 subsidiaries to 

efficiently respond to our clients’ specific needs.

 We have also consolidated our services with 1,300 

staff members.

 Through our dedicated management team, 

multidisciplinary experts, and quality services, we are 

confident of a sustainable move toward regional leadership 

in the field of consultancy.

 

SOUND COMPETITIVENESS
CONSOLIDATING
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Private Enterprises & International Organizations

Airports of Thailand PCL.

Bangkok Metropolitan Administration

CAT Telecom PCL.

Department of Highways

Department of Industrial Promotion

Department of Industrial Works

Department of Mineral Resources

Department of Public Works and Town & Country Planning

Department of Rural Roads

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Electricity Generating Authority of Thailand

Expressway Authority of Thailand

Hua Hin Municipality

Industrial Estate Authority of Thailand 

Laem Chabang Port

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

MCOT Public Company Limited

Metropolitan Electricity Authority

Metropolitan Waterworks Authority

Ministry of Commerce

Ministry of Energy

Ministry of Finance

Ministry of Industry

Ministry of Information and Communication Technology

Ministry of Interior

Ministry of Public Works and Transport, 

Kingdom of Cambodia 

Ministry of Transport

National Institute of Metrology (Thailand)

National Telecommunications Commission 

Neighboring Countries Economic Development 

Cooperation Agency (Public Organization)

Office of Small and Medium Enterprises Promotion

Office of Transport and Traffic Policy and Planning  

Pollution Control Department

Port Authority of Thailand

Provincial Electricity Authority

Provincial Waterworks Authority 

State Railway of Thailand 

Thai Airways International PCL.

Thailand Institute of Nuclear Technology

Thailand Institute of Scientific and 

Technological Research (TISTR)

Thailand Tobacco Monopoly 

The Church of Christ in Thailand

The Excise Department

The Government Lottery Office 

The Liquor Distillery Organization

The Secretariat of the House of Representatives

The Treasury Department 

Tourism Authority of Thailand

Wastewater Management Authority

and many more.

Eastern Water Resources Development 
and Management PCL.

EDF Group

EGCO Group

Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

Esso (Thailand) PCL.

Gulf Electric PCL.

GULF JP Co., Ltd.

Halcrow Group

Home Product Center PCL.

IRPC PCL.

Italian-Thai Development PCL.

King Power International Co., Ltd.

Land and Houses PCL.

LOXLEY PCL.

Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

Mason Acoustics Co., Ltd.

Minor Food Group PCL.

MWH Global, Inc.

National Power Supply Co., Ltd.

Nava Nakorn PCL.

Nawarat Patanakarn PCL.

NCC Management & Development Co., Ltd.

Nestlé (Thai) Ltd.

Pruksa Real Estate PCL.

PTT Exploration and Production PCL.

PTT Global Chemical PCL. 

PTT Public Co., Ltd. 

Punj Lloyd Group JV

Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Ratchaburi Electricity 

Generating Holding PCL.

Ratch-Laos Services  Co., Ltd.

River Kwai Village Hotel Resort

Saraff Energies Ltd.

SCG Logistics Management Co., Ltd.

S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.

 SEAFCO PCL.

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

Singha Corporation Co., Ltd

Surapon Foods PCL. 

TCC Capital Land Ltd.

TCC Land Co., Ltd. 

Thai Oil PCL.

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

Thai Polo Club Pattaya

Thai Public Port Co., Ltd.

The Linde Group

Timor GAP, E.P. (TG)

Tokyo Electric Power Company

Torishima (Hong Kong) Ltd.

TTW PCL.

Ubon Bio Ethanol Ltd.

Union Property Co., Ltd. 

Unique Engineering and Construction PCL.

Vandapac Co., Ltd. 

Verasu Group Co., Ltd.

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ทมีกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ทัง้ในภาครฐัและ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนวันนี้เรามีเครือข่าย

ลูกค้ามากกว่า 100 องค์กร จากหลากหลายประเทศในภูมิภาค 

TEAM GROUP is trusted by various organizations – 

public, private, and international. Today we have a client 

base of more than 100 satisfied organizations.
เพิ่มเครือข่าย ขยายฐานการให้บริการ

Asian Development Bank

Japan Bank for International Cooperation 

Mekong River Commission

Advance Agro PCL.

Amata Corp. PCL.

Ananda Development PCL.

AP (Thailand) PCL.

Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

Bangkok Mass Transit System PCL.

Bangkok Metal Works Co., Ltd.

Bangkok Metro PCL.

Bangpa-in Land Development Co., Ltd.

Better Pharma Co., Ltd.

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

C&G Environmental Protection Holdings Ltd.

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Central Pattana PCL.

CH. Karnchang PCL.

Chevron Thailand Exploration 
and Production, Ltd.

CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.

Community Pharmacy PCL.

CP All PCL.

CTI Engineering International Co., Ltd.

District Cooling System & Power Plants Co., Ltd.

Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)

Government & State Enterprises 
 NETWORK AND CLIENT
EXPANSION
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Water
Engineering

Transportation and
Logistics

Environmental 
Management

Environmental
Engineering 
 

Building and 
Infrastructure

Management and 
Training

Communications and
Public Participation

Energy

บูรณาการความรู้และประสบการณ์

ทีมกรุ๊ปก้าวสู่การเป็นผู้นำา

ด้านที่ปรึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

โดยให้บริการใน 8 ด้าน ได้แก่  

การคมนาคม ทรัพยากรนำ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภค 

พลังงาน การบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

TEAM GROUP 
 is recognized as a leader in  

consultancy services and  
related businesses.  

Our services cover eight areas of  
expertise: transportation and  
logistics, water engineering,  
environmental management,  

environmental engineering, building 
and infrastructure, energy,  

management and training, and 
communications and public  

participation.
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INTEGRATING
KNOWLEDGE AND EXPERIENCE
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Service Areas
 •  Basin-wide water resource 
    management and development
 •  Irrigation and water supply
 •  Flood control and drainage
 •  Hydropower
 •  Coastal engineering

  	 To	 tackle	 the	challenges	of	 traffic	and	transportation,	
TEAM GROUP is set to continuously develop our  engineering 

services to reduce clients’ operating cost and ensure sustainable 
value in the transport sector.

Selected Project References
	 •		TA-Review	of	Master	Plan	of	Flood	Protection	and	Review	of	Feasibility	Study	and		
	 	 Detailed	Design	of	Tan	Thuan	Sluice	Gate	in	Ho	Chi	Minh	City,	Socialist	Republic	of		
  Vietnam: Neighboring	Countries	Economic	Development	Cooperation	Agency	(NEDA)	
  (Public	Organization)	
	 •		Water	Resources	Management,	Cambodia:	ADB
 •		Nam	Sa	Irrigation	Project,	Lao	PDR:	UNDP,	Lao	PDR	Office
	 •	 Xe	Pian-Xe	Namnoy	Hydroelectric	Power	Project,	Lao	PDR:	Xe	Pian-Xe	Namnoy		
	 	 Power	Company	Limited
	 •	 Nam	Ngum	2	Hydroelectric	Power	Project,	Lao	PDR:	CH.	Karnchang	PCL.
	 •	 Tanintharyi	Hydropower	Project,	Republic	of	the	Union	of	Myanmar:	Italian-Thai			
	 	 Development	PCL.
 •	 Design	of	Flood	Prevention	and	Drainage	Systems	at	Bangpa-in	Industrial	Estate:	 
  Bangpa-in	Land	Development	Co.,	Ltd.
	 •	 Drainage	Tunnel	from	Saen	Saep	and	Lat	Phrao	Canals	to	the	Chao	Phraya	River:	 
	 	 IN	Joint	Venture	Co.,	Ltd.
	 •	 Study	and	Implementation	of	an	Integrated	Telemetering	System	for	the	Purposes	of	
	 	 Effective	Flood	Forecasting	and	Warning	in	the	Area	of	Tapi	River	Basin,	Surat	Thani	
  Province:	Royal	Irrigation	Department

Selected Project References
  •	Suvarnabhumi	Airport	(Construction	Supervision): Airports	of	Thailand	PCL.
			•	High	Speed	Rail	Project:	Bangkok-Phitsanulok-Chiang	Mai	Section,	Phase	1-2		 	
	 (Feasibility	Study	and	Detailed	Design): Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning	
			•	Red	Line	Commuter	Train	Project,	Bang	Sue-Taling	Chan	Section	(Feasibility	Study,		
	 Detailed	 Design	 and	 Construction	 Supervision)	 and	 Bang	 Sue-Rangsit	 Section 
	 (Construction	Supervision): State	Railway	of	Thailand
			•	Industrial	Ring	Road	Bridges	(Construction	Supervision): Department	of	Rural	Roads
			•	MRT	Pink	Line	Project	Section	Khae	Rai-Min	Buri	(Revise	Feasibility	Study	and		 	
	 Prepare	Bidding	Document): Mass	Rapid	Transit	Authority	of	Thailand
			•	Mass	Rapid	Transit	Master	Plan	in	the	Bangkok	Metropolitan	Region	(Master	Plan	
	 and	Feasibility	Study): Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning
			•	Track	Doubling	Railway	System	in	Thailand	-	Phase	1	(Feasibility	Study	and		 	
	 Preliminary	Design): Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning
			•	Laem	Chabang	Port,	Phase	3	(Feasibility	Study	and	Detailed	Design):	Port	Authority		
	 of	Thailand
			•	Bangkok	Mass	Transit	System:	the	Green	Line,	Mo	Chit-Saphan	Mai-Lam	Luk	Ka		 	
	 Section	and	Bearing-Samut	Prakan-Bang	Pu	Section	(Feasibility	Study	and	Detailed		
	 Design):	Office	of	Transport	and	Traffic	Policy	and	Planning
			•	Motorway	No.	6:	Bang	Pa	In-Nakhon	Ratchasima	Section	(Survey	and	Detailed		 	
	 Design):	Department	of	Highways
 		•	Motorway	No.	81:	Bang	Pa	In-Nakhon	Sawan	Section	(Feasibility	Study	and		 	
	 Preliminary	Design):	Department	of	Highways

Service Areas
 •  Mass rapid transit
 •  Railways
 •  Motorways/expressways
 •  Urban and rural roads
 •  Bridges and overpasses
 •  Airports
 •  Seaports
 •		Traffic	engineering
 •  Logistical management

TEAM GROUP ensures effective management and development 
of water resources as well as hydroelectric power projects 
domestically and internationally. Our expertise also includes 
flood	forecasting	and	development	of	flood	control	systems.

Transportation
and Logistics Engineering

Water
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 TEAM GROUP offers integrated services in environmental 
study	and	management	to	ensure	minimal	environmental,	social,	

and health impacts for sustainable project development.
 

With	 integrated	 expertise	 in	 environmental	 engineering,	
TEAM GROUP is prompt to provide services from master 
planning	and	design,	to	construction	supervision	and	project	
implementation.

Selected Project References
   • EIA and HIA of Wind Energy Project: Thepsathit	Wind	Farm	Co.,	Ltd.
   • Environmental	and	Social	Impact	Assessments,	Environmental	Management	Plan	
  and Resettlement Action Plan for Xe Pian-Xe Namnoy Hydroelectric Power   
	 	 Project,	Lao	PDR: Ratchaburi	Electricity	Generating	Holding	PCL./SK	Engineering	&	
	 	 Construction	Co.,	Ltd.
   • Consulting Services for Implementation of the Environmental Management Plan 
	 	 and	Resettlement	Action	Plan	of	the	Hongsa	Mine	Mouth	Power	Project,	
  Lao PDR: Hongsa	Power	Co.,	Ltd.
   • Supervision of EMP and RAP Implementation during Construction Phase for   
  Xayaburi Hydroelectric Power Project: Xayaburi	Power	Co.,	Ltd.
   • Supervision of EMP Implementation during Construction of Bang Sue-Rangsit   
  Railway Project:	State	Railway	of	Thailand
   • EHIA for Replacement of Mae Moh Power Plant Units 4-7: Electricity	Generating	
	 Authority	of	Thailand	(EGAT)
   • EHIA for Natural Gas Pipeline for Uthai Power Plant: Gulf	JP	Co.,	Ltd.

Service Areas
Wastewater
 • Collection systems
 • Wastewater treatment plants
 • Biogas
Water supply
 • Water treatment plants
 • Distribution systems
 • Plumbing
Solid waste
 • Sanitary landfill
 • Composting system
 • Anaerobic digestion
 • Incineration
Hazardous waste
 • Collection systems
 • Secure landfills
 • Hazardous waste management

Selected Project References
   • Detailed Design and Construction Supervision for the Maha Sawat Water  
  Treatment Plant under the 8th Bangkok Water Supply Improvement Project:  
  Metropolitan	Waterworks	Authority
   • Master Plan and Feasibility Study of Water Supply System Improvement in  
  Surat Thani Province: Provincial	Waterworks	Authority
   • Expansion	Project	of	Provincial	Waterworks	Authority,	Area	3	(Mae	Sot	and	
	 	 Kamphaeng	Phet):	Fiscal	Year	2014: Provincial	Waterworks	Authority
   • Constructed	Wetland	System	of	Khon	Kaen	Brewery	Co.,	Ltd.: 
 Khon	Kaen	Brewery	Co.,	Ltd.
   •	Improvement of Wastewater Treatment Plant of Klaeng Aquatic Processing 
	 	 Food	Plant,	in	Klaeng	District,	Rayong	Province:	Charoen	Pokphand	Foods	PCL.	
   •	Improvement	of	a	6,000	CMD	Wastewater	Treatment	Plant	of	Mahachai	
	 	 Aquatic	Processing	Food	Plant,	Samut	Sakhon	Province: Charoen	Pokphand	
	 Foods	PCL.	
   • Feasibility Study and Detailed Design of Disposal Center in Khon Kaen  
  Municipality: Energy	&	Environmental	Management	(EEM) Co.,	Ltd.
   • Study,	Survey,	and	Assessment	of	Waste	Volume	and	Elements	in	Nong	Khai		
  Province: Ratchaburi	Electricity	Generating	Holding	PCL.
   • Study,	Survey,	Assessment,	and	Waste	Landfill	Management	in	Phraeksa	Mai		
	 	 Sub-district,	Samut	Prakan	Province: Ratchaburi	Electricity	Generating	Holding	PCL.
   • Study,	Survey	and	Assessment	Project	of	Municipal	Waste	and	Waste	Landfill		
	 	 Management	in	Vientiane	City,	Lao	PDR: Ratch-Lao	Services	Co.,	Ltd. 

Environmental Environmental 
Management Engineering

Service Areas
 •	 Strategic	Environmental
  Assessment	(SEA)
 • Initial Environmental 
	 	 Examination	(IEE)
 •  Environmental Impact 
    Assessment	(EIA)
	 •	 Social	Impact	Assessment	(SIA)
	 •	 Health	Impact	Assessment	(HIA)
	 •	 Environmental	Management	 
	 	 Plan	(EMP)
	 •	 Resettlement	Action	Plan	(RAP)
	 •	 Social	Development	Plan	(SDP)
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 TEAM GROUP integrates skills and experience in construction 
and	 infrastructure	development,	 land	development,	 as	well	 as	

urban and regional development. 

TEAM GROUP brings decades of engineering experience 
to	a	full	range	of	energy	technologies	covering	conventional,	
renewable,	and	alternative	energy.	We	also	offer	cutting-edge	
energy conservation to help clients reduce operational costs as 
well as address energy crisis.Service Areas

Urban and regional planning
 • National development plan
 • Regional development plan
 • Sub-regional development plan
 • Strategic master plan
 • Comprehensive plan
 • Specific plan/sub-area plan
Building and infrastructure
 • Architectural design
 • Infrastructural design
 • Engineering design
 • Interior design
 • Landscape design
 • Rehabilitation/renovation
 • Site selection 
 • Peer-review
 • Independent engineering 
 • Tendering process 
 • Green building
 Geotechnical engineering
 • Soil and rock mechanics
 • Sub-surface conditions and materials
 • Physical/mechanical and chemical 
   properties of materials
 • Design of earthwork and structural 
        foundations
 • Site conditions, earthwork and
        foundation construction
Facility and land development planning
 • Facility planning
 • Real estate development planning
 • Community/neighborhood development  
   planning
 •  Industrial estate development planning

Service Areas 
Conventional energy
 • Coal-based energy
 • Oil & gas based energy
Infrastructure development relating to 
energy project
 • Power plants
 • Transmission lines
 • Petroleum and pipelines
 • Petroleum loading facilities
 • Jetties
 • Tank farms
Energy conservation
 • Energy auditing
 • Energy efficiency improvement
 • Energy management
Independent Engineer	(IE)	or	Lender’s	
Engineer and Technical Due Diligence

Alternative and Renewable Energy
 • Hydropower
 • Biomass/biogas
 • Wind/solar/geothermal
 • Fuel switching
 • Energy from waste
 • Alternative transport fuels
 • Combined Cooling, Heating and 
   Power (CCHP)

Infrastructure
Building

Selected Project References
				 •	 Building	Energy	Awards	of	Thailand	(BEAT2010):	Case	of	the	Bangkok	Hospital:	
  Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency
				 •	 Technical	Due	Diligence	on	7.5	MW	Biomass	Fired	Power	Plant:	
  SAHAGREEN	FOREST	Co.,	Ltd.
 			•	 Independent	Engineer	(Lender’s	Engineer)	on	9.9	MW	Biomass	Fired	Power	Plant:	
  Phichit	AgriPower	Co.,	Ltd.
 			•	 Feasibility	Study	on	Combined	Cooling,	Heating	and	Power	(CCHP):	EK-Chai	
	 	 Distribution	System	Co.,	Ltd.	(TESCO	Lotus)
			 •	 Design,	Supply,	Installation	and	Commissioning	of	Biogas	System	TESCO	Lotus,	
  Salaya: EK-Chai	Distribution	System	Co.,	Ltd.	(TESCO	Lotus)
				 •	 Consultant	for	Project	Design	and	Construction	Management	for	10-MW	
	 	 Cogeneration	Plant	and	Air	Conditioning	System	for	the	600,000	m2 Building of 
	 	 the	Government	Complex,	Chaeng	Wattana	Road,	2005-2008: Dhanarak	Asset	
	 	 Development	Co.,	Ltd.
				 •	 Study,	Planning	and	Project	Management	Consultant	for	New	Tobacco	Factory	
	 	 Project	(Utility	System,	Machines	Layout	for	Tobacco	Factory	and	Printing		 	
	 	 Machine),	2008-2010: Thailand	Tobacco	Monopoly
 		 •	 Biogas	from	Food	Waste	Improvement	Project	at	TESCO	Lotus,	Salaya	Branch:	
  Ek-Chai	Distribution	System	Co.,	Ltd.	(TESCO	Lotus)
				 •	 Biogas	Production	System	Archetypes	from	Fresh	Food	Market	Solid	Waste	in	
  Bangkok:	Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency
  

Selected Project References
   •	 Cargill	 Integrated	Poultry	Processing	Complex	 in	Nakhon	Ratchasima	Province:  
  Cargill	Meats	(Thailand)	Limited
   •	 New	Tobacco	Factory: Thailand	Tobacco	Monopoly,	Ministry	of	Finance
   •	 PPMG	Building,	Cambodia: Pheapimex	Group	Co.,	Ltd.
   •	 Pharmaceutical	Plant	Construction	Project: Atlantic	Pharmaceutical	Co.,	Ltd.
   •	 Production	Capacity	Expansion	of	Siam	Kraft	Paper	Mill: Siam	Kraft	
	 	 Industry	Co.,	Ltd.	
   •	 Central	Distribution	Center	(CDC),	Wang	Noi,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Province:  
  SCG	Logistics	Management	Co.,	Ltd.		
   •	 Infrastructure,	Architecture,	and	Landscape	Works	of	the	118-rai	Plot	of	
  Land under the Land Utility Master Plan: PTT	PCL.
   •	 TREES	for	Toyota	Krungthai	in	Taling	Chan	District	and	Toyota	GND	in	Chon	Buri		
	 	 Province,	Toyota	T	Smile: Toyota	Motor	Thailand	Co.,	Ltd.
   •	 TREES	Consulting	and	Certification	Service	for	L-Project	of	Magnolia: Magnolia		
	 	 Quality	Development	Corporation	Co.,	Ltd.
   •	 Feasibility	Study	on	Industrial	Estates	in	Khon	Kaen,	Udon	Thani,	Nakhon		 	
  Ratchasima and Nakhon Phanom Provinces: Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	
   •	 Master	Planning	for	Khlong	Kio	Industrial	Estate	2,	Chon	Buri	Province: TCC	Land		
	 	 Industrial	and	Logistics	Co.,	Ltd.
   •	 Master	Planning	for	Ang	Thong	Industrial	Estate: Singha	Corporation	Co.,	Ltd.  

and
Energy
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To	assist	clients	in	strengthening	organizational	image,	our	
professional workforce provides integrated communication 
solutions	covering	publications,	public	relations	planning	and	
activities,	 media	 production,	 public	 participation,	 and	 CSR	
strategies and implementation.

Service Areas
	 •	Project	management	and	
  construction supervision
	 •		Marketing	and	financial	feasibility		
	 	 study,	target	customer	analysis	and		
  business plan
	 •		Business	rehabilitation,	financial		
  and investment models 
	 •	Real	estate	development	plans	and		
  master plans
	 •	Corporate	strategy,	business	
	 	 process	improvement,	and	quality		
  management
	 •		International	business	consultancy	
	 •	 Integrated	engineering
	 •	Marketing,	finance,	and	investment
	 •	Legal	and	tax	issues

Service Areas
Publications
 • Commemorative/special publications
 • Completion reports
 • Annual reports
 • Publication for marketing 
   communications
Event	organization,	management	&
campaigns
 • Road shows
 • Grand openings    
 • Fairs/exhibitions
 • Seminars/meetings
CSR	strategies	&	activities
Media production
 • Audio/visual media
 • Digital media
 • Websites
 • E-newsletters
 • E-books
Media relations
 • Press conferences
 • Press tours
 • Media planning/media buying
 • Broadcasting
Public participation
 • Public information
 • Public consultancy
 • Public involvement

Selected Project References
	 •	 Publication	of	“Monkey	Cheeks	Management	in	Line	with	Royal	Initiatives”:  
  The	Crown	Property	Bureau
	 •	 Publication	of	“Prayurawongsanusorn:	The	Project	for	the	Renovation	of	Khao	Mo	
	 	 at	Prayurawongsawas	Temple”: The	Crown	Property	Bureau
	 •	 Publication	of	“Devasthana,	Cultural	Heritage	of	the	Kingdom	of	Thailand”:  
  The	Crown	Property	Bureau
	 •	 Publication	of	“Friendship	Bridge	IV:	Chiang	Khong-Huayxay”: Department	of		 	
	 	 Highways,	Ministry	of	Transport
	 •	 Inauguration	of	the	Project	for	the	Development	of	Bike	Lanes	around	Rattanakosin	
  Island: Traffic	and	Transportation	Department,	BMA
 •	 Inauguration	of	the	Bridge	Crossing	the	Chao	Phraya	River	at	Nonthaburi	1	Road:	
	 	 Department	of	Rural	Roads,	Ministry	of	Transport
 •	 HM	the	King	Celebration	Events	between	30	November-6	December	2014:  
  Ministry	of	Transport

Selected Project References
	 •	 The	Government	Complex	Commemorating	His	Majesty	the	King’s	80th Birthday 
	 	 Anniversary,	5th December B.E. 2550: Dhanarak	Asset	Development	Co.,	Ltd.	
	 •	 Master	Plan	for	Developing	Consultancy	Services	for	the	Chroy	Changvar	
  Satellite City Project: Overseas	Cambodia	Investment	Corporation	(OCIC)
			 •	 Study	on	Kanchanaburi	and	Vicinity	Development	as	a	Western	Economic	
  Gateway: Office	of	National	Economic	and	Social	Development	Board
			 •	 Ben	Tre	Fish	Meal	Factory	and	Hue	Shrimp	Factory	in	Vietnam: CP	Vietnam		
	 	 Livestock	Corporation
	 •	 Mahasarakham	Beverage	Soda	and	Drinking	Water	Factory	Project: Khon	Kaen	
	 	 Brewery	Co.,	Ltd.
	 •	 The	Key	(Sathon-Charoenrat): Land	and	Houses	PCL.

Management
Trainingand

 We have practical expertise in developing and managing a 
variety	of	projects,	including	managing	organizations	in	terms	

of	marketing,	finance,	and	investment	needs.	We	also	offer	project	
development planning and international business consultancy 

services that facilitate value-added management for the client. 

Communications 
Public Participationand
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TEAM GROUP
is ready to deliver integrated 
consulting services. Through 

the contributions of our           
multidisciplinary experts, we 

have gained the trust of public 
and private organizations, and 
accomplished many projects 

that we are proud to
 present here.

ทีมกรุ๊ปพร้อมให้บริการที่ปรึกษา

อย่างครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ  

และประสบการณ์ จึงได้รับความไว้วางใจจาก

องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดเป็น

โครงการในความรับผิดชอบที่สร้าง 

ความภาคภูมิใจเป็นจำานวนมาก

ตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยบริการครบวงจร

DELIVERING
TOTAL SOLUTIONS 
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 The government has established a policy to enhance the 

Multimodal Transportation Network System for efficient and  

effective use of transport resources to reduce transport cost and 

upgrade national transportation capacity to support economic 

growth in the region.

 The State Railway of Thailand commissioned the TEAM GROUP 

to undertake an economic and financial feasibility study, preliminary 

survey and design, and initial environmental examination for the 

railway construction project to support the construction of deep 

sea port, a special economic zone, and Dawei Industrial Estate, 

Dawei District, Myanmar. The study also extended to the area 

between Laem Chabang Port and Dawei Deep Sea Port via 

Kanchanaburi Province.

 The Traffic and Transportation Department, Bangkok  

Metropolitan Administration was aware of the importance of  

development of the Commuter Rail System at the Silom Line  

Extension, Bang Wa Station. The plan is to provide links to the 

Red Line at Taling Chan Station to facilitate a more complete 

transit system. TEAM GROUP was designated project consultant 

responsible for the feasibility study, preliminary alignment design, 

as well as tender document and construction permit document 

preparation.

เจ้าของโครงการ : ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
   แมเนจเมนท์ จ�ากัด
   บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ�ากัด
   บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจ ออกแบบ และ 
   จัดท�าเอกสารประกวดราคา

โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (บางหว้า-ตลิ่งชัน)โครงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือนำ้าลึกทวาย

เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
  บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ�ากัด 
  บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
ขอบเขตบริการ :  ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ การเงิน 
  ส�ารวจออกแบบเบื้องต้น และศึกษาผลกระทบ
  สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

	 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีระบบเครือข่ายการขนส่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 (Multimodal	 Transportation	Network	
System)	เพิ่มขึ้นในประเทศ	เพื่อเป็นการร่วมใช้ทรัพยากรการขนส่ง
ของประเทศในรูปแบบต่างๆ	ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด	 โดยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งของ
ประเทศ	เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของย่านภูมิภาคเอเชีย	
	 รฟท.	มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปด�าเนินการศึกษาความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจ	การเงิน	ส�ารวจออกแบบเบื้องต้น	และจัดท�ารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น	ส�าหรับโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวาย	บริเวณเมืองทวาย	สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมาร์	โดยขยายขอบเขตการศกึษาครอบคลุมตัง้แต่
ท่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบงั	ถงึท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	ผ่านทาง	จ.กาญจนบุรี

Client:  State Railway of Thailand

Consultants:  TEAM Consulting Engineering and 

   Management Co., Ltd.

   TLT Consultants Co., Ltd. 

   Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Economic and financial feasibility study,  

    preliminary survey and design, and  

   initial environmental examination

 

Client:   Traffic and Transportation Department,  

  Bangkok Metropolitan Administration

Consultants:   TEAM Consulting Engineering and   

  Management Co., Ltd. 

  TLT Consultants Co., Ltd.  

  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services: Feasibility study, survey, design, and tender  

  document preparation

Railway Construction Project
Laem Chabang Port-Dawei Deep Sea Port 

Silom Line Extension, Section 3 (Bang Wa-Taling Chan) 
Bangkok Commuter Rail Project: 

	 ส�านักการจราจรและขนส่ง	กรงุเทพมหานคร	ตระหนกัถงึความ
ส�าคัญของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครบริเวณ
ส่วนต่อขยายสายสีลม	ช่วงสถานีบางหว้า	ให้สามารถเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้าสายสีแดงบริเวณสถานีตลิ่งชัน	 เพื่อให้ระบบการคมนาคม
ขนส่งมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน	ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้เป็น 
ทีป่รกึษาในการด�าเนินงานโครงการ	ครอบคลมุการศกึษาความเหมาะสม	
ออกแบบแนวเส้นทางเบื้องต้น	และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา	
พร้อมทั้งเอกสารส�าหรับการด�าเนินงานก่อสร้าง
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		 การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต	มีความ
จ�าเปน็ที่จะต้องก่อสรา้งเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ใกล้กับอุโมงค์ส่งน�้า
ประปาท่ีฝังอยู่ใต้ชั้นดินในหลายพื้นที่	ทั้งชนิดเสาเข็มเจาะเหล่ียม	
(Barrette	Pile)	และเสาเข็มเจาะกลม	(Bored	Pile)		เนื่องจากการ
ก่อสร้างเสาเขม็อาจส่งผลกระทบท�าให้เกดิการเสยีรปู	และเกดิความ
เสยีหายต่ออโุมงค์ส่งน�า้ในระหว่างการก่อสร้าง		และเมือ่เปิดใช้งาน	
เสาเข็มจะท�าหน้าที่รับน�้าหนักจากโครงสร้าง	ท�าให้เสาเข็มอาจเกิด
การทรุดตัวจากการรับน�้าหนักบรรทุก	และอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของอุโมงค์ส่งน�้าในระยะยาวได้
	 ทีมกรุ๊ปร่วมสนับสนุนโครงการด้วยการศึกษาและประเมินผล 
กระทบจากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะในบริเวณใกล้เคียงกับแนว
อโุมงค์ส่งน�า้ประปา	พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัผลกระทบ	
และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	 เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
โครงการจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

	 กรมชลประทาน	 โดยส�านักชลประทานท่ี	 1	 ได้เสนอให้ม ี
การก่อสร้างเขื่อนแม่สะลวม	บริเวณหมู่ที่	11	บ้านสหกรณ์แปลง	5	
ต.ป่าตุม้	อ.พร้าว	จ.เชยีงใหม่	เพือ่ใช้เป็นแหล่งกกัเก็บน�า้ส�าหรับการ
เพาะปลูก	อปุโภค	บรโิภคและส่งน�า้ให้กบัฝายแม่สะลวม	ซึง่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรเป็นประจ�าทุกปี	
	 ทมีกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผู้จดัหา	สอบเทยีบค่าติดต้ัง	
ทดสอบ	ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือน		
(Dam	Instrument)	เพื่อให้สามารถด�าเนินการตรวจวัดและติดตาม
พฤติกรรมเขื่อนในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากกักเก็บน�้า	

Client:   Italian-Thai Development PCL.

Consultant:  Geotechnical & Foundation Engineering 

  Co., Ltd.

Services: Study and impact assessment

 For the construction of the Red Line (Bang Sue-Rangsit) 

Railway Project, many long barrette piles and bored piles are 

needed, and they may deform or damage the water tunnels in the 

area. After operation commences, the piles may subside under 

the load they bear and may impact tunnel condition in the long 

run. 

  TEAM GROUP was involved in the study and assessment of 

impacts from pile construction in order to propose impact or 

damage prevention measures to ensure minimal effects on 

communities and the environment.

 Mae Saluam Dam Project, located at Moo 11, Ban Sahakorn 

Plang 5, Pa Tum Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province, 

was proposed by the the Regional Irrigation Office 1, the Royal 

Irrigation Department to store water for agriculture, consumption, 

and transmission to Mae Saluam Weir for solving drought 

problems.

 TEAM GROUP was requested to implement dam instrument 

procurement, calibration, installation, test, and maintenance for 

facilitating measurement and monitoring during construction and 

implementation.
เจ้าของโครงการ :  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
   จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศึกษาและประเมินผลกระทบ

งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าแม่สะลวม 

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : สอบเทยีบค่า ตดิต้ัง ทดสอบ ดแูลรกัษาเครือ่งมอื 
  และอุปกรณ์ และจัดท�ารายงานผลการตรวจวัด
  พฤติกรรมส�าหรับเขื่อน

Client:   Royal Irrigation Department

Consultant: Geotechnical & Foundation Engineering 

  Co., Ltd.

Services: Instrument calibration, installation, test, 

  and maintenance report

โครงสร้างฐานราก

อุโมงค์ส่งนำ้าประปา

เสาเข็มดินซีเมนต์

นำ้าหนักบรรทุก

โครงสร้างฐานราก

อุโมงค์ส่งนำ้าประปา

เสาเข็มเจาะเหลี่ยม
 (Barrette Pile)

เสาเข็มเจาะกลม 
(Bored Pile)

นำ้าหนักบรรทุก

Total Displacement = 6.39 mm     

MWA’s Water Transmission Tunnel
 โครงการประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างฐานรากต่ออุโมงค์ส่งนำ้าของการประปานครหลวง

Assessment of Impacts from Foundation Construction on Dam Instrument Procurement and Installation for 
Mae Saluam Dam Project

แนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

โครงการอ่างเก็บน�้าแม่สะลวม
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต.ป่าตุ้ม	อ.พร้าว	จ.เชียงใหม่

พิกัด	47	QNB	262-421	ระวาง	4847	I	V-1	

ถนนเข้าโครงการฯ

บริเวณที่ท�าการโครงการฯ

ระดับน�้าสันเขื่อน	+499,000	ม.

ระดับน�้าสูงสุด	+496,000	ม.

แนวระบบส่งน�้าฝั่งขวา

พื้นที่ชลประทาน
ฝั่งขวา	4,000	ไร่

พื้นที่ชลประทาน
ฝั่งซ้าย	6,000	ไร่

แนวระบบส่งน�้าฝั่งซ้าย
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	 บรษิทั	กลัฟ์	เอม็พ	ีจ�ากดั	ก�าลงัด�าเนนิโครงการพฒันาโรงไฟฟ้า	
12	โรง	ใน	จ.นครราชสีมา	สระบุรี	พระนครศรีอยุธยา	ปราจีนบุรี	
และระยอง	ทมีกรุป๊ได้มส่ีวนร่วมในการศึกษา	เพือ่ประเมนิความเสีย่ง
การเกิดน�้าท่วมในพื้นท่ีโครงการ	พร้อมท้ังเสนอมาตรการป้องกัน
และการประกันภัยน�้าท่วมบริเวณโรงไฟฟ้า

เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : ส�ารวจ ออกแบบ และจดัท�าเอกสารประกวดราคา

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 พื้นที่ 5   
(กปภ. สาขากาฬสินธุ์ และ กปภ. สาขาหลังสวน)

 GMP is currently developing 12 cogeneration small power 

plant (SPP) projects located in Nakhon Ratchasima, Saraburi, 

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Prachin Buri, and Rayong provinces. 

TEAM GROUP was assigned to conduct the flood study for 

evaluating flood risks in the project area and to propose flood 

prevention and insurance measures for the power plants.

Client:   Gulf MP Company Limited (GMP)

Consultant:   TEAM Consulting Engineering and 

    Management Co., Ltd.

Services:   Survey, study, evaluation, and recommendation

เจ้าของโครงการ :  บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
   แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ส�ารวจ ศึกษา ประเมินผล และเสนอแนะ

Client:  Provincial Waterworks Authority (PWA)

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Survey, design, and tender document 

  preparation

 The PWA initiated the expansion of its facilities at Kalasin and 

Lang Suan branches to increase productivity to meet consumers’ 

long-term demand and to expand its service areas. The project 

included expansion of raw water intake, production, and 

distribution systems. TEAM GROUP was entrusted with study; 

survey; detailed engineering design; development of the electricity 

system, control and structure system 

(including the raw water intake 

facility, raw water pipeline system, 

water treatment plant, clear water 

storage tank, distribution station, 

distribution pipelines, and other 

components); landscape design; 

cost estimation; and tender 

document preparation.

	 กปภ.	มีโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขากาฬสินธุ์และ
สาขาหลังสวน	ทั้งในส่วนของระบบน�้าดิบ	ระบบผลิต	และระบบ
จ่าย	เพือ่ให้มกี�าลังการผลติน�า้ประปาเพียงพอต่อความต้องการของ 
ผู้ใช้น�้าในระยะยาว	และขยายพื้นที่การให้บริการแก่ประชาชน	โดย
มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปศึกษา	ส�ารวจ	และจัดท�ารายละเอียดทาง
วิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	และภูมิสถาปัตยกรรม	อุปกรณ์และ

เคร่ืองกล	ระบบไฟฟ้า	
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล ะ
โครงสร้าง	 เช่น	โรงสูบ
น�า้ดบิ	ระบบท่อส่งน�า้ดบิ	
โรงผลิตน�้าประปา	ถัง
เก็บน�้าประปา	 โรงสูบ
จ่ายน�า้ประปา	ระบบท่อ
ส่งน�้า	ระบบท่อจ่ายน�้า	
และส่วนประกอบอื่นๆ	
ตลอดจนประมาณราคา
ค่าก่อสร้างและจัดท�า
เอกสารประกวดราคา

Waterworks	Facility	Expansion	of	Provincial	Waterworks	Authority,	
Area 5 (Kalasin and Lang Suan): Fiscal Year 2015

งานศึกษาความเสี่ยงการเกิดนำ้าท่วมโรงไฟฟ้า 12 โรง   

12 SPP Project Areas  
Flood Study in 
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	 กนอ.	ต้องการที่จะศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
ของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเชิง	Area	Base	ในพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใน	4	จังหวัดน�าร่อง	คือ	ขอนแก่น	อุดรธานี	
นครราชสีมา	และนครพนม	ทัง้ด้านกายภาพ	ด้านการเงิน	ด้านการ
จัดการ	ด้านการตลาด	และด้านสิ่งแวดล้อม	
	 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู ้ศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพ	ข้อจ�ากัด	โอกาส	และประเด็นอื่นๆ	ที่ส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาอตุสาหกรรม	คดัเลือกและก�าหนดท�าเลทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพ	 
และขนาดของพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสม	พร้อมจดัล�าดบัความส�าคัญ	
ก�าหนดกลุ่มหรือประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพ	โอกาส	ข้อจ�ากัด	พร้อมทั้งก�าหนดบทบาท
ของพืน้ทีท่ีค่ดัเลอืก	ก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย	จากน้ันศึกษาและ
ประเมนิความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด	โดยส�ารวจและวเิคราะห์
ความต้องการใช้พืน้ที	่จดัท�าแนวคดิการออกแบบเบือ้งต้นของนิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ออกแบบและวางผังแม่บท	และผังการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ	ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	(IEE)	ศกึษา
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิและเศรษฐศาสตร์	รวมถึงจดัสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	ผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ที่สนใจ

	 บรษัิท	กลัฟ์	เอสอาร์ซ	ีจ�ากดั	ได้ท�าสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้ากบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ศรีราชา	นิคมอุตสาหกรรมเหมราช	อีสเทิร์นซีบอร์ด	ต.เขาคันทรง	
อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	ในพื้นที่	450	ไร่	ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าของเอกชนรายใหญ่	 โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลัก 
ในการผลิต	มกี�าลังสุทธ	ิ2,500	เมกะวตัต์	บรเิวณดังกล่าวอยู่ใกล้พ้ืนที่
ทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสูง	มคีวามส�าคญัในการเพ่ิมความมัน่คงทาง
ด้านพลังงานไฟฟ้า	ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ	
(PDP	2010)	 โครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี	 2561	 ใช้ระยะเวลา
ประมาณ	40	เดือน
								ทีมกรุป๊เป็นผูศึ้กษาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการพัฒนา
โครงการทัง้ทรพัยากรกายภาพและชวีภาพ	โดยค�านงึถงึคุณภาพชวีติ
ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	ตลอดจนการด�าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ก่อนการพัฒนาโครงการ

Client:  Gulf SRC Co., Ltd.

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Study, survey, environmental impact 

  assessment, and public involvement 

  implementation 

 Gulf SRC Co., Ltd. has signed a supply contract with the 

Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The plan is to 

develop its power plant in Hemaraj Eastern Seaboard Industrial 

Estate, Khao Khan Song Sub-district, Si Racha District, Chon 

Buri Province with the total area of 450 rai. The project area is a 

generating and selling station belonging to a major independent 

power producer. Natural gas is its primary fuel and it generates 

2,500 MW of electricity. The plant is intended to enhance stability 

in electric power supply in line with the Power Development Plan 

(PDP) 2010. Construction will start in 2018, taking about 40 

months.

 TEAM GROUP was entrusted with the project’s environmental 

impact study on both physical and biological resources with a 

focus on quality of life which will be directly and indirectly impacted. 

Public involvement was also conducted.

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ในจ.ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา และนครพนม

โรงไฟฟ้าศรีราชา ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด

Client:  Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Service: Feasibility study

 IEAT wished to implement physical, financial, management, 

marketing, and environmental feasibility studies for industrial 

estates in Khon Kaen, Udon Thani, Nakhon Ratchasima, and 

Nakhon Phanom provinces. 

 TEAM GROUP was engaged in the study and analysis of 

strengths, weaknesses, opportunities, and other related issues 

which affect industry development; identification of potential 

locations and suitable land area, including priority sequence; 

selection of suitable types of industry; and identification of roles of 

selected areas and target groups. The projects included a 

feasibility study on marketing through survey and analysis of land-

use needs; provision of preliminary design concepts for eco-

industrial estates; design, master planning and land-use plans; 

initial environmental evaluation; financial and economic feasibility; 

and public hearing implementation.

เจ้าของโครงการ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศึกษาความเหมาะสม 

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศึกษา ส�ารวจ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  และด�าเนินการด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน

Feasibility	Study	on	Industrial	Estates	in	Khon	Kaen,	
Udon Thani, Nakhon Ratchasima, and Nakhon Phanom Provinces

Si Racha Power Plant 
in Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate
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	 ทีมกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้ด�าเนนิการออกแบบรายละเอยีด	
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง	งานสถาปัตยกรรมและ 
ภูมิสถาปัตยกรรม	เพื่อรองรับอาคารที่จะเกิดขึ้น	ตามแผนแม่บท 
การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่	118	ไร่	ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี	
ปตท.	ที่อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	โดยออกแบบให้โครงการมี
ความต่อเนื่อง	กลมกลืนกัน	ค�านึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
อาทิ	ให้มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ทั่วทั้งโครงการ	จัดการระบบขนส่งภายใน
พื้นท่ีโครงการ	 มีระบบบ�าบัดน�้าเสียและการวางแนวท่อเพื่อน�าน�้า 
ที่บ�าบัดแล้วมาใช้ในระบบรดน�้าต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการ	และการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน

	 บริษัท	ขอนแก่นบริวเวอรี่	จ�ากัด	มีความประสงค์จะก่อสร้าง
โรงงานผลิตโซดาและน�า้ด่ืมพร้อมระบบเครือ่งจกัรอปุกรณ์ต่างๆ	ใน
พืน้ทีห่มูท่ี	่18	บ้านใหม่หนองจาน	ต.นาโพธิ	์อ.กดุรัง	จ.มหาสารคาม		
ซ่ึงประกอบด้วยอาคารผลิตและบรรจุ	คลังเก็บสินค้า	อาคารโรง
อาหาร	อาคารเตาไอน�้าและระบบอัดอากาศ	โรงเก็บขยะ	อาคาร
บ�าบัดน�้าทิ้ง	และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายนอกอาคาร	รวม
พื้นที่กว่า	200,000	ตารางเมตร	ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัด
ท�าราคากลาง	จดัการประกวดราคา	บรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง

Client:  PTT PCL.

Consultants:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd. 

  SQ Architects and Planners Co., Ltd.

Services:  Detailed design, contractor procurement, 

  project management, and construction 

  supervision 

งานสาธารณูปโภค สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ตามแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่ 118 ไร่ ของสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

 TEAM GROUP was entrusted to undertake detailed design, 

project management, and construction supervision of the 

infrastructure, architecture and landscape works of the 118-rai 

plot of land under the land utility master plan of PTT Research and 

Technology Institute, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province. The environmentally-friendly design took into consideration 

the landscape; the wastewater treatment system for irrigating 

plants and trees in a pipeline network; and the solar system for 

lighting in the project area.

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
   แมเนจเมนท์ จ�ากัด 
   บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ 
   จ�ากัด 
ขอบเขตบริการ :  ออกแบบรายละเอียด จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง 
   บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client:  Khon Kaen Brewery Co., Ltd.

Consultant:  TEAM Construction Management Co., Ltd.

Services:  Project management and construction 

  supervision

 Khon Kaen Brewery Co., Ltd. planned to construct a soda 

and drinking water factory at Moo 18, Ban Mai Nong Chan, Na 

Pho Sub-district, Kut Rang District, Maha Sarakham. The 

compound includes the manufacturing and packing unit, 

warehouse, canteen, steam and gas containment building, waste 

plant, wastewater treatment plant as well as additional 

infrastructure covering a total area of 200,000 sq.m. TEAM GROUP 

was assigned to prepare cost estimation, undertake the bidding 

process, as well as construction supervision and management.

Maha Sarakham Beverage 
Soda and Drinking Water Factory Project

โครงการก่อสร้างโรงงานโซดา-นำ้าดื่ม มหาสารคามเบเวอเรช

Infrastructure,	Architecture,	and	Landscape	Works	
of the 118-rai Plot of Land under the Land Utility Master Plan
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	 บริษัท	เอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	บริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายในเครือ	 SCG	ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทย	มีความประสงค์จะสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง	
ที่อ.วังน้อย	จ.พระนครศรีอยุธยา	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานออกแบบงาน
โครงสร้าง	งานสถาปัตยกรรม	งานระบบเสริมผลิตทุกระบบ	จัดท�า
แบบขออนุญาตก่อสร้าง	แบบและเอกสารประกวดราคา	 รวมถึง 
การคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง	และควบคุมงานก่อสร้าง

	 บริษัท	แลนด์	แอนด์	 เฮ้าส์	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้ด�าเนินโครงการ
คอนโดมิเนียมหรู	สไตล์โมเดิร์น	The	Key	สาทร-เจริญราษฎร์	ประกอบ
ด้วยอาคารสูง	38	ชั้น	พร้อมที่จอดรถ	และ	Sky	Pool	360	องศา	บนชั้น	
Sky	Facilities	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดท�าราคากลาง	จัดการประกวด
ราคา	บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง	

Client:  Land and Houses PCL.

Consultant:  TEAM Construction Management Co., Ltd.

Services:  Project management and construction 

  supervision

Client:  Ananda Development PCL.

Consultant:  TEAM Construction Management Co., Ltd.

Services:  Project management and construction 

  supervision

เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
 

เจ้าของโครงการ :   บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
 

The Key สาทร-เจริญราษฎร์

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ออกแบบรายละเอยีด จดัหาผูร้บัเหมาก่อสร้าง  
  บรหิารโครงการและควบคมุงานก่อสร้าง

 Land and Houses PCL. has planned to develop a luxurious 

condominium – The Key – in Sathon-Charoenrat area.

 TEAM GROUP was assigned with the cost estimation,  

bidding process, project management, and construction 

supervision of this 38-storey condominium with car parking lots, 

and a roof-top 360-degree sky pool.

	 บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับกลุ่ม
บริษัท	 มิตซุย	 ฟูโดซัง	 จ�ากัด	 กลุ่มบริษัทด้านการขายและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น	 ได้พัฒนาโครงการ	 IDEO	Q	
สยาม-ราชเทวี	 ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม	 High-Rise	
บริเวณใจกลางเมืองบนถนนเพชรบุรี	กรุงเทพฯ	มีความสูง	36	ชั้น	
ประกอบด้วยชัน้จอดรถบนดนิ	7	ชัน้	และทีพั่กอาศยั	26	ชัน้	(ชัน้	8-29	
และ	 31-36)	 ล็อบบ้ีอยู่ที่ชั้น	 Ground	 ส่วน	 Facility	 อยู่ที่ชั้น	
29M-30M	และชั้นดาดฟ้าเป็นสวน	รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ	2	ไร่
	 	 	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดท�าราคากลาง	 จัดการ
ประกวดราคาเพ่ือจัดจ้างผู้รับเหมา	 รวมถึงการบริหารโครงการ 
และควบคุมงานก่อสร้าง

 SCG Logistics Management Co., Ltd., a subsidiary of SCG 

Distribution Business, is a leading Third Party Logistics Provider 

(3PL) in Thailand. The owner wished to build the Central 

Distribution Center, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province to support further distribution businesses in Thailand.

 TEAM GROUP was responsible for detailed design of structural 

works, architectural works, and system engineering; construction 

permit and tender documentation, contractor evaluation, and 

construction supervision.

 The Marine Department wished to expand its facilities at its 

head office located in Samphanthawong District, Bangkok to 

meet future demand and mitigate flooding problems. The project            

included development and improvement of the office and service 

areas. 

 TEAM GROUP was entrusted with area study as well as 

architectural and engineering designs for the office building,          

carpark, jetty, central utility systems, dyke and flood protection              

system, gardens and landscape; as well as master planning for 

development of the area and facilities.

Client:  SCG Logistics Management Co., Ltd.

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Detailed design, contractor procurement,  

  project management, and construction 

  supervision

	 กรมเจ้าท่ามคีวามประสงค์จะพฒันาพืน้ท่ีใช้สอยในส�านักงาน	
ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในอนาคต	พร้อมลดปัญหาน�า้ท่วม	โครงการประกอบด้วยการพัฒนา
และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของส�านักงานและพื้นที่ให้บริการ
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาและส�ารวจพื้นที	่
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมส�าหรับอาคารส�านักงาน	
ลานจอดรถ	ท่าเรือ	ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง	ระบบป้องกัน 
น�้าท่วม	สวนและภูมิทัศน์โดยรอบ	พร้อมทั้งวางแผนแม่บทส�าหรับ
พัฒนาพื้นที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  งานศึกษาและออกแบบรายละเอียด

Client:  Marine Department, Ministry of Transport

Consultant:  ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)

Services:  Study and detailed design

โครงการจัดทำาแผนแม่บทและออกแบบ
รายละเอียดอาคารสำานักงานกรมเจ้าท่า

 Ananda Development PCL. collaborated with Mitsui Fudosan 

Co., Ltd. – a major real estate developer in Japan – to develop 

the Ideo Q (Siam-Ratchathewi) Project. The high-rise condominium 

was planned to be located on approximately 2-rai of land in the 

city center on Phetchaburi Road, Bangkok. The 36-storey 

building comprises seven floors of parking lots, 26 floors of 

residential areas (8th-29th and 31st-36th), a lobby on the ground 

floor, a facility area on 29M-30M floors, and a garden on the sky 

deck.  

 TEAM GROUP was assigned to prepare cost estimation, 

undertake the bidding process, as well as construction  

supervision and management.

โครงการออกแบบศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง (CDC) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Central	Distribution	Center	(CDC)	Design,

Ideo Q
(Siam-Ratchathewi)

โครงการ Ideo Q สยาม-ราชเทวี

The Key
(Sathon-Charoenrat)

Master Plan and Detailed Design for 
Office Building of Marine Department
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	 บรษิทั	พฤกษา	เรยีลเอสเตท	จ�ากดั	(มหาชน)	ด�าเนินโครงการ	
Plum	Condo	บางใหญ่	สเตชัน่	ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการกลุ่ม	“Plum	
Condo”	เป็นอาคารสูง	8	ชั้น	จ�านวน	5	อาคาร	ตั้งอยู่บนถนน
ทางหลวงชนบท	นบ.	1009	จ.นนทบุรี
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินงานจัดการโครงการ 
ในช่วงก่อนการก่อสร้าง	จัดท�าราคากลาง	จัดการประกวดราคา 
เพือ่จดัจ้างผูร้บัเหมา	รวมถงึการบรหิารโครงการในช่วงการก่อสร้าง
และควบคมุงานก่อสร้างของผูร้บัเหมาให้ด�าเนนิตามแผนท่ีได้วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ

	 อาคารพระผู้ปราบมารเป็นอาคารที่พักสงฆ์ในพื้นที่วัดพระ
ธรรมกาย	ต.คลองสาม	อ.คลองหลวง	จ.ปทมุธานี	ประกอบด้วยงาน
ก่อสร้างอาคารสูง	12	ชั้น	จ�านวน	1	หลัง	และอาคารธุรการสูง	2	
ชั้น	1	หลัง	รวมพื้นที่ประมาณ	65,000	ตารางเมตร	
	 ทีมกรุป๊เป็นผู้จดัการโครงการช่วงก่อนการก่อสร้าง	จดัท�าราคา
กลาง	จดัการประกวดราคาเพือ่aจดัจ้างผูร้บัเหมา	รวมถงึการบรหิาร
โครงการในช่วงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
ให้มีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้	

 Phra Phu Prab Mara Building is a monks’  residence in Phra 

Dhammakaya Temple, Khlong Sam Sub-district, Khlong Luang 

District, Pathum Thani Province. The project consists of a 12-storey 

building and a two-storey administration unit with a total area of 

about 65,000 sq.m.

 TEAM GROUP was designated as project manager in the 

pre-construction stage responsible for cost estimation, bidding 

process, tender document preparation, project management, and 

construction supervision.

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
  ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์และวัดธรรมกาย
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 

Client:   Pruksa Real Estate PCL.

Consultant:   TEAM Construction Management Co., Ltd.

Services:   Project management and construction 

   supervision

เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client:  Maha Ratana Upasika Chandra

  Khonnokyoong Foundation under the

  Patronage of Phra Raja Pawana Wisutta and   

  Phra Dhammakaya Temple

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services: Project management and construction 

  supervision

โครงการอาคารพระผู้ปราบมาร เฟส 1โครงการ Plum Condo บางใหญ่ สเตชั่น

 Pruksa Real Estate PCL. is the developer of the Plum Condo 

(Bang Yai Station) Project. The project, located on Rural Road No. 

1009, Nonthaburi Province, includes five eight-storey buildings. 

 TEAM GROUP was involved in pre-project management 

including cost estimating, bidding, as well as construction 

supervision.

Phase 1 
Phra	Phu	Prab	Mara	Building, Plum Condo 

(Bang Yai Station)
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	 บริษัท	 เอพี	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความประสงค์ที่จะ
ท�าการก่อสร้างอาคารชดุพกัอาศยั	โครงการ	Rhythm	Asoke	II	ถนนอโศก	
มนตรี	กรุงเทพฯ	สูง	32	ชั้น	ประกอบด้วย	ชั้นจอดรถบนดิน	7	ชั้น	 
ชั้นพักอาศัย	24	ชั้น	รวมพื้นที่กว่า	23,000	ตารางเมตร
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดท�าราคากลาง	 จัดการประกวด
ราคา	บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

 AP (Thailand) PCL. wished to construct the Rhythm (Asoke 

II) condominium Project on Asoke Road, Bangkok. The 32-storey 

building consists of seven floors of parking lots and 24 floors of 

residential areas with a total utility area of 23,000 sq.m.

 TEAM GROUP was entrusted with cost estimation, bidding 

process implementation, as well as construction supervision and 

management.

เจ้าของโครงการ : บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client:  AP (Thailand) PCL.

Consultant:  TEAM Construction Management Co., Ltd.

Services:  Project management and construction 

  supervision

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.) มคีวามประสงค์จะ
สร้างอาคารปฏิบัติการเคมี	จึงได้มอบหมายให้ทีมกรุ๊ปด�าเนินการ
ออกแบบอาคารขัน้ต้น	รวมทัง้ออกแบบรายละเอยีดเพ่ือการก่อสร้าง	
โดยออกแบบเป็นอาคาร	3	ชั้น	ประกอบด้วย	พื้นที่ส�านักงาน	300	
ตารางเมตร	ห้องปฏบิตักิารเคม	ี1,500	ตารางเมตร	และพ้ืนทีใ่ช้สอย 
อื่นๆ	โดยรวมประมาณ	4,200	ตารางเมตร	การออกแบบอาคารได้
ค�านึงถึงภูมิทัศน์ที่มีอยู่เดิม	และมีการจัดวางต�าแหน่งที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	

Client:  Electricity Generating Authority of 

  Thailand (EGAT)

Consultant:  SQ Architects and Planners Co., Ltd.

Service:  Architectural design

เจ้าของโครงการ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
บรษิทัทีป่รกึษา :   บรษิทั เอสควิ อาร์คเีต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ากดั 
ขอบเขตบรกิาร :  งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

 The EGAT planned to construct a chemical laboratory 

building. TEAM GROUP was assigned to implement the 

preliminary design and detailed design of this three-storey 

building, comprising a 300-sq.m office area, a 1,500-sq.m 

laboratory area, and other areas with a total utility area of 4,200 

sq.m. The building was designed in harmony with the existing 

landscape design.

งานออกแบบอาคารปฏิบัติการเคมี 2

Design for Chemical Laboratory
Building 2

โครงการ Rhythm Asoke II

Rhythm 
(Asoke II)
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	 บรษิทั	สยามคราฟท์อตุสาหกรรม	จ�ากดั	จะด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ	 (Automatic	 Warehouse)	 โดยใช้
เครนไฟฟ้า	 เพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน	 ประกอบไปด้วย
อาคารคลังเกบ็สินค้าขนาด	41	x	82	เมตร	ความสงูอาคารประมาณ	
22.5	เมตร	โครงสร้างหลังคาเป็น	Metal	Sheet	
	 ทมีกรุป๊เป็นผูด้�าเนนิการออกแบบอาคาร	ทัง้ด้านสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม	รวมถึงการจัดท�าแบบขออนุญาตก่อสร้าง	

 To cope with the increasing production capacity, Siam Kraft 

Industry Co., Ltd. planned to construct an automatic warehouse 

using electric cranes. The project consists of a 41 x 82 m. 

warehouse with the height of 22.5 m. and metal sheet 

superstructure. 

 TEAM GROUP was entrusted with the architectural and 

engineering design including construction permit document 

preparation.

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  งานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
  จัดท�าแบบขออนุญาตก่อสร้าง

	 ห้างขายยาตราเจ็ดดาว	ผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมยา	
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	และเวชส�าอางอย่างครบวงจร	มีฐานลูกค้า
ทัง้ในและต่างประเทศ	มคีวามต้องการเพิม่ก�าลังการผลติเพือ่ตอบสนอง
ปริมาณความต้องการของตลาดที่มีอัตราการขยายตัวอย่างก้าว
กระโดด	และยกระดบัเทคโนโลยกีารผลติตามมาตรฐาน	GMP-PIC/S	
พร้อมตอบรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
	 ทีมกรุ ๊ปเป็นผู ้รับผิดชอบงานออกแบบและบริหารโครงการ
ก่อสร้างบนพื้นที่ก่อสร้างกว่า	 18,000	 ตร.ม.	 ในเนื้อที่	 21	 ไร่	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	อาคารโรงงานผลติยาท่ัวไป	อาคารยาเซฟาโล	อาคาร
ยาเพนิซลิลนิ	อาคารผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	และอาคารประกอบอ่ืนๆ

Client:  Seven Stars Pharmaceutical Co., Ltd.

Consultants:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

  SQ Architects and Planners Co., Ltd.

Services: Design and construction supervision

 Seven Stars Pharmaceutical is a pharmaceutical, dietary 

supplement, and cosmetics manufacturer. With a domestic and 

international client base, it has planned a factory capacity 

expansion to accommodate business growth and enhance its 

production technology in harmony with the GMP-PIC/S standard 

(Good Manufacturing Practice-Pharmaceutical Inspection 

Cooperation Scheme) as well as to prepare for the launch of the 

ASEAN Economic Community (AEC).

 TEAM GROUP was responsible for design and construction 

supervision of the new plant covering a total area of 18,000 sq.m 

on a 21-rai plot of land. The project comprises a General Medicine 

Building, Cephalo Building, Penicillin Building, Dietary Supplements 

Building, and other structures.

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
   แมเนจเมนท์ จ�ากัด
    บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ 
     จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้างโครงการ

Client:  Siam Kraft Industry Co., Ltd.

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Engineering and architectural design and 

  permit document preparation

งานออกแบบและบริหารงาน โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ งานออกแบบอาคารจัดเก็บสินค้า SKIC PM#2 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Design and Construction Supervision  
for a New Pharmaceutical Plant

SKIC	PM#2	Renovation	&	Warehouse	Improving	Project,	
Ban Pong District, Ratchaburi Province
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	 บริษัท	 เอสโซ่	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (มหาชน)	ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการจัดการความปลอดภัยจึงมีความประสงค์จะ 
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย 
ท้องถิ่นและบริษัท	เอ็กซอนโมบิล	จ�ากัด	ระบุไว้	จึงได้มอบหมายให้
ทีมกรุ๊ปเป็นผู้ฝึกสอนและให้ค�าปรึกษากับช่างก่อสร้างและช่างซ่อม
บ�ารุง	รวมถึงประเมินผลและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการอย่างมี
ประสิทธิผลและการให้บริการด้านความปลอดภัย	ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
และการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน

เจ้าของโครงการ :   บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทที่ปรึกษา :    บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :    งานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

เจ้าของโครงการ : กองวัฒนธรรม ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
  ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  จดัท�าเนือ้หา ภาพประกอบ และออกแบบรปูเล่ม 

Client:  ESSO (Thailand) PCL.

Consultant: ATT Consultants Co., Ltd. 

Service:  Safety coach

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างและซ่อมบำารุงภายในสถานีบริการนำ้ามันเอสโซ่ การจัดทำาหนังสือเชิงวิชาการชุด 730 ปี ลายสือไทย

	 ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว	โดยกองวัฒนธรรม	
ตระหนกัถงึความส�าคญัของลายสือไทย	ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
อันล�า้ค่าของชาต	ิจงึจดัท�าหนงัสือเชงิวชิาการชดุ	730	ปี	ลายสือไทย	
ในโอกาส	730	ปี	ลายสือไทย	ในปี	2556	เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาและคุณค่าของ
อักษรไทย	รวมทั้งวัฒนธรรมการอ่านและการเขียน
	 ทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายให้เป็นผูจ้ดัท�าหนงัสอื	พร้อมการค้นคว้า
รวบรวมเนือ้หาองค์ความรู้และภาพประกอบ	จ�านวน	3	เล่ม	ภายใต้
ชื่อหนังสือ	“พัฒนาการของอักษรไทย”	“วิวัฒน์การอ่านไทย”	และ	
“โลกเล่าขานนักประพันธ์ไทย”	

Client:  Culture Division, Culture, Sports and Tourism 

  Department, Bangkok Metropolitan 

  Administration (BMA)

Consultant:  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Content development, graphic design and

  illustration

 Aware of the importance of safety management, ESSO 

(Thailand) Public Company Limited wished to upgrade the 

company’s safety standards in accordance with local statutory 

and ExxonMobil (EM) requirements. To create understanding and 

upgrade both safety management systems and practices to meet 

standards, TEAM GROUP was thus engaged to provide coaching 

and counseling services to the construction, maintenance and 

repair workers on ExxonMobil sites, as well as to assess and 

advise on effective implementation and execution of safety 

measures.

 The BMA’s Culture Division, Culture, Sports and Tourism 

Department is well aware of the importance of the Thai alphabet 

which is a priceless cultural heritage. It thus planned to produce a 

book series entitled “Thai Script: A 730-year History” on the 

occasion of the 730th anniversary of the foundation of Thai script 

in 2013. The plan was to create cultural and historical knowledge 

in terms of the background and values of the Thai alphabet as well 

as to develop reading and writing cultures among Thais.

 TEAM GROUP was assigned to undertake the research and 

develop the content and illustration for the three-book series, 

namely “Thai Script: A 730-year History”, “Communicating with 

the Thai Alphabet…from the Years Past to the Present”, and 

“Globally Acclaimed Thai Writers”.

Safety Coaching Services for 
ESSO Service Stations

Book Series  
“Thai Script: A 730-year History”
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	 ในฐานะที่กรุงเทพฯ	เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเมืองการท่องเที่ยว
ในลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	(Lower	Mekong	Tourism	Cities)	ส�านัก
วัฒนธรรม	 กีฬา	 และการท่องเที่ยว	 จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชมุ	Lower	Mekong	Tourism	Cities	Mayors	Summit	ครัง้ที	่3	
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว	 ตลอดจนสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
ระหว่างเมืองในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
	 ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งส�าคัญ	 ในฐานะผู้จัด
ท�านิทรรศการด้านการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการจัดประชุม 
ในระหว่างวนัที	่5-8	พฤศจกิายน	2557	ณ	โรงแรมแชงกรลีา	กรงุเทพฯ

เจ้าของโครงการ : กองการท่องเที่ยว ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และ 
  การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  จดัท�าแนวคดิ ออกแบบ จดัท�าเนือ้หา และด�าเนิน
  การจัดท�านิทรรศการ

	 กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักการจราจรและขนส่งได้ร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ	จัดกิจกรรมโครงการ	Bangkok	Car	Free	Day	2014	
เมือ่วันท่ี	21	กนัยายน	2557	โดยมุง่หวงัให้ประชาชนเกดิความตืน่ตวั	
พร้อมใจกนัปรบัเปลีย่นพฤติกรรมในการเดนิทาง	ด้วยการลดการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคล	 และหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น	
ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย	อาท	ิขบวนจกัรยานกว่า	30,000	คนั
จากท้องสนามหลวงสู ่ถนนสีลม	 กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล	
นิทรรศการ	และบูธจ�าหน่ายสินค้า	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการ
รณรงค์	 แผนประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์
ในรูปแบบต่างๆ	 จนประสบความส�าเร็จและได้รับความร่วมมือ 
จากประชาชนจ�านวนมาก

Client:  Traffic and Transportation Department, 

  Bangkok Metropolitan Administration (BMA)

Consultant:  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Public relations planning and activities

เจ้าของโครงการ :  ส�านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   จดัท�าแผนกจิกรรมรณรงค์ แผนประชาสมัพนัธ์
   โครงการ ด�าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
   โครงการ

Client:  Tourism Division, Culture, Sports and Tourism  

  Department, Bangkok Metropolitan 

  Administration (BMA)

Consultant:  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Conceptualization, design and content of  

  exhibitions

 As Bangkok is one of the Lower Mekong Tourism Cities, the 

Culture, Sports and Tourism Department of the BMA was 

designated as the host for the 3rd Lower Mekong Tourism Cities 

Mayors Summit to promote tourism and create a tourism network 

in the Mekong Sub-region. 

 TEAM GROUP took part in this important event as the 

organizer of the tourism exhibition for the meeting at the Shangri-

La Hotel, Bangkok during 5-8 November 2014.

 

 In cooperation with allied agencies, the BMA’s Traffic and 

Transportation Department organized a Bangkok Car Free Day 

2014 on 21 September 2014 with an aim to dissuade the use of 

personal vehicles and promote public transport. The campaign 

included a parade of more than 30,000 bikes running from Sanam 

Luang to Silom Road where an exhibition, stage activities, and a 

fair were held.

 TEAM GROUP served as a consultant for campaign planning, 

PR planning, and various kinds of PR activities. The event was 

successfully concluded with a considerable number of 

participants.

The 3rd Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit
การจัดประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ 3  

Bangkok Car Free Day 2014
กิจกรรม Bangkok Car Free Day 2014
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ขยายฐานการให้บริการสู่ระดับภูมิภาค

TEAM GROUP intends 
to expand its services across                         

the region – Lao PDR, Cambodia, and 
Myanmar in particular. It has also established 

TEAMi to manage overseas projects.  
It will soon become the leader

at regional and international levels.

Myanmar Lao PDR

Vietnam

Cambodia

Japan
ทีมกรุ๊ปขยายเครือข่ายการให้บริการ 

ไปในภูมิภาค ทั้งใน สปป.ลาว กัมพูชา  

และเมียนมาร์ รวมทั้งการจัดตั้ง TEAMi  

เพื่อรองรับการบริหารงานในต่างประเทศ  

พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำาใน 

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  

EXPANDING
BEYOND BORDERS 
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	 รฐัวสิาหกจิไฟฟ้าลาว	(EDL)	จดัท�าแผนพฒันาและก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าขนาด	115	กิโลโวลต์	ในช่วงเมืองน�้าทงไปถึงห้วยทราย	และจาก
เมอืงห้วยทรายไปยงับ้านขอนแก้ว	รวมทัง้ท�าการปรบัปรงุระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าขนาด	 22	 กิโลโวลต์	 ท่ีมีอยู่เดิม	 ในช่วงบ้านขอนแก้วไปถึง 
บ้านต้นผ้ึงโดยอิงจากแผนพัฒนาพลังงาน	 (Power	 Development	
Plan)	ปี	2012-2022	ของ	EDL	เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองห้วย
ทรายและแขวงบ่อแก้ว	 รวมท้ังรองรับการขยายตัวทางอุตสาหกรรม	
และธรุกจิการท่องเท่ียว	ซึง่โครงการดังกล่าว	EDL	ได้ขอรบัการสนับสนุน
เงนิทนุจากส�านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน	
(องค์การมหาชน)	หรือ	NEDA
	 NEDA	ได้มอบหมายให้	กฟภ.	เป็นท่ีปรกึษาในการศึกษาความเป็น
ไปได้และการออกแบบส�าหรับโครงการนี้	 รวมทั้งด�าเนินการจัดท�า
รายงานการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดท�ารายงานศึกษาผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
	 กฟภ.	ได้ว่าจ้าง	บรษิทั	ทมี	คอนซลัติง้	เอนจเินยีริง่	แอนด์	แมเนจเมนท์	
จ�ากัด	 ให้ด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายงานการประเมินค่าใช้จ่ายใน
การจดัท�ารายงานศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้นโดยขอบเขตของ
งาน	 ประกอบด้วย	 การด�าเนินการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
เพื่อระบุผลกระทบส�าคัญที่อาจเกิดจากโครงการ	 และประมาณค่า 
ใช้จ่ายส�าหรบัการจดัท�ารายงานการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	
(IEE)	ค่าใช้จ่ายในการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสังคม	(ESIA)	โดยผลการศกึษาจะรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ

 Electricité du Laos (EDL) has planned to construct a 115 kV 

transmission line from Namthoung substation to Houayxai 

substation and from Houayxai substation to Ban Khonkeo. EDL 

has also planned to improve the 22 kV distribution line between 

Ban Khonkeo and Ban Tonpheung of Bokeo Province. These 

development projects are in line with the Power Development 

Plan (PDP 2012-2022) of EDL to support urban growth, industrial 

expansion, and tourism business in Houayxai District and Bokeo 

Province.

 For these projects, EDL requested funding support from the 

Neighboring Countries Economic Development Cooperation 

Agency (Public Organization) or NEDA. NEDA has engaged PEA 

as a consultant for the feasibility study and design, including 

preliminary environmental consideration.

 PEA engaged TEAM Consulting Engineering and 

Management Co., Ltd. to carry out the preliminary environmental 

consideration including identification of major project impacts 

and estimation of the cost for Initial Environmental Examination 

(IEE) and Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) 

which are mandatory components of the feasibility study.

Client:   Provincial Electricity Authority (PEA)

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Project description definition, data collection, 

  initial environmental examination, preliminary 

  mitigation measures proposal, program 

  monitoring and compensation estimation

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศึกษารายละเอียดโครงการ รวบรวมข้อมูล ท�าการ
  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เสนอ 
  มาตรการป้องกัน และมาตรการติดตามตรวจสอบ
  ด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และประเมินราคาการ 
  ชดเชยทรัพย์สินจากการพัฒนาโครงการ
 

รายงานการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดทำารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

	 บริษัท	 อิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีแผน 
ในการพัฒนาพื้นที่โครงการซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมืองทวาย	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร	์
โดยองค์ประกอบของโครงการประกอบด้วย	 ท่าเทียบเรือขนาดเล็ก	
จ�านวน	2	แห่ง	สถานีรับ-จ่าย	และโรงเปลีย่นสถานะของก๊าซธรรมชาติ
เหลว	(LNG)	ให้กลับเป็นก๊าซ	โรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซส่วนเกนิจากกระบวนการ
เปลี่ยนสถานะเป็นเชื้อเพลิง	(Boil-off	Power	Plant)	ท่อส่งก๊าซ	และ
การปรับปรุงถนนริมชายหาดความยาว	8.3	กิโลเมตร	
	 บรษัิท	 อิตาเลียนไทย	 ดเีวล๊อปเมนต์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 ได้ว่าจ้าง 
ทมีกรุป๊ให้ด�าเนินการส�ารวจภาคสนามด้านส่ิงแวดล้อมในช่วงฤดูฝน	
เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดท�าข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับการประเมินผล 
กระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม	(ESIA)	ในขั้นต่อไป

 Italian-Thai Development PCL. has a plan to develop 

infrastructure as part of the Dawei SEZ Initial Phase Development, 

Dawei, Myanmar; this includes two small ports, a liquid natural 

gas terminal and regasification facilities, a boil-off power plant, 

gas pipelines and 8.3 km of coastal road improvement. 

 Italian-Thai Development PCL. engaged TEAM GROUP to 

undertake the environmental survey during the wet season to 

collect and prepare baseline data for Environmental and Social 

Impact Assessment (ESIA) in the next stage.

Client:   Italian-Thai Development PCL.

Consultant:  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Data collection and environmental field survey 

  during the wet season and baseline data  

  preparation for Environmental and Social 

  Impact Assessment (ESIA)  

เจ้าของโครงการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด 
  (มหาชน)
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  รวบรวมข้อมลูและส�ารวจภาคสนามด้านสิง่แวดล้อม 
  รวมทั้งจัดท�าข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการประเมิน
  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 

โครงการสำารวจสภาพแวดล้อมในฤดูฝนบริเวณพื้นที่ิอเนกประสงค์
ปันเดนอิน เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 the Transmission Line from Namthoung-Houay Xay
Environmental Consideration for Environmental	Survey	(Wet	Season)	of		

the Pan Din In Multi-Purpose Terminal at Dawei, Myanmar
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	 บริษัท	ปตท.	สผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	มีความ
ประสงค์จะสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่

ท่ี	 Mayagone	 Township	 เมืองย่างกุ ้ง	
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	เพ่ือรองรบั
การขยายธุรกิจด้านการส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้
จัดท�าแนวคิด	 พร้อมทั้งออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 จัดท�า
ขอบเขตงานก่อสร้างและงานวศิวกรรม	
รวมทั้งด�าเนินงานด้านการขออนุญาต

ก่อสร้างจากหน่วยงานในท้องถิ่น	 อาคาร
ดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	 สูง	

12	ชัน้	มชีัน้ใต้ดนิ	2	ชัน้	พื้นที่จอดรถ	110	ช่อง
จอด	รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด	18,000	ตารางเมตร

	รฐับาล	สปป.ลาววางแผนพฒันาโครงการก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้านาบงขนาด	230/500	กโิลโวลต์

เพ่ือสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้น�้างึม	2	
รวมก�าลงัผลติ	615	เมกะวตัต์	โรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าน�้าเงี้ยบ	1	รวมก�าลังผลิต	
240	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้าใหม่ที่
จะก่อสร้างในอนาคต	รวมก�าลังผลิต	
460	เมกะวตัต์	รฐับาลได้ว่าจ้างบรษิทั	
น�า้งมึ	2	พาวเวอร์	จ�ากดั	เป็นผู้ด�าเนิน
งานโครงการ	ในการนี	้ทมีกรุป๊ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ศึกษา	ออกแบบ	
และจัดเตรียมเอกสารการประกวดราคา

 PTTEPI intends to construct its new office building in 

Mayagone Township, Yangon, Myanmar, in order to 

effectively support the expanding of exploration and 

production business of the company in this region. 

TEAM GROUP was assigned to provide the 

conceptual design consisting of preliminary 

architectural design and other necessary 

engineering design; detailed architectural and 

engineering design; and preparation of construction 

scope and engineering works. TEAM GROUP also 

assisted the client with a request for construction 

permit/license from local authorities. The building is 

aimed to be a reinforced concrete building of 12 storeys 

with 2 basements plus a 110-slot car parking area. The total 

construction area is 18,000 sq.m.

 The Government of Lao (GOL) planned to develop 

the 230/500 kV Nabong Substation Project for Nam 

Ngum 2 Hydroelectric Power Plant with a 

combined capacity of 615 MW; Nam Ngiep 1 

Hydroelectric Power Plant with capacity of 240 

MW; and a new power plant with capacity of 

460 MW. The Lao government has employed 

Nam Ngum 2 Power Company Limited, Lao 

PDR (NN2PC) in the build-transfer (BT) 

concept mode for developing this project. To 

support the NN2PC, TEAM GROUP has 

studied, designed, and prepared the tender 

document.

Client:   CH. Karnchang (Lao) Co., Ltd.

Consultants:  ATT Consultants Co., Ltd. 

  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd.

Services:  Design and tender document preparation

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
   บรษัิท เอสควิ อาร์คเีตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ากดั
    Total Business Solution Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ :  งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เจ้าของโครงการ : บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จ�ากัด
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
              บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

Client:   PTTEP International Limited 

Consultants:  ATT Consultants Co., Ltd. 

  SQ Architects and Planners Co., Ltd.

  Total Business Solution Co., Ltd.

Services:  Architectural and engineering design

โครงการออกแบบ (สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) อาคารสำานักงานของ ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เมียนมาร์

โครงการออกแบบและจัดเตรียมเอกสารการประมูล สถานีไฟฟ้านาบง แรงดัน 230/500 กิโลโวลต์ สปป.ลาว

	 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เซเปียนห้วยซอย	ตัง้อยูท่ี่แขวงอตัตะปือ	
ลาวตอนใต้	เป็นพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพสงูและมคีวามเหมาะสมทีจ่ะพฒันา 
เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้าจ�าหน่าย	ประกอบด้วย	ฝาย
ห้วยซอย	เขือ่นเซเปียน	โดยมีช่องระบายน�า้เชือ่มเขือ่นและฝาย	โรงไฟฟ้า	
และลานไกไฟฟ้า	
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ด�าเนินงานศึกษาเบ้ืองต้น	 ได้แก่	
ก�าหนดต�าแหน่งโรงไฟฟ้าและองค์ประกอบที่ส�าคัญในขั้นต้น	 ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ	 วิเคราะห์ก�าลังผลิตติดตั้งท่ีเหมาะสม		
ประเมินราคาและวิเคราะห์ด้านการเงิน	 จากผลการศึกษาเบื้องต้นน้ี 
ถ้าโครงการมีความเหมาะสม	 จะท�าการศึกษาความเหมาะสมใน 
รายละเอียด	 โดยเริ่มจากการจัดจ้างงานส�ารวจภูมิประเทศและธรณี
เทคนคิทีจ่�าเป็น	เพือ่น�ามาทบทวนองค์ประกอบโครงการ	การออกแบบ	
และทางเลอืกท่ีเหมาะสม	ประเมนิราคาและวเิคราะห์ด้านการเงนิ	และ
จดัท�ารายงานการศึกษาความเหมาะสม	เพือ่การอนมุตัขิอกูเ้งนิส�าหรบั
การก่อสร้าง

 Xepian-Houay Soi Hydropower Plant Project is located in 

Attapeu Province in the south of Lao PDR. It has high potential 

for hydroelectric development. The existing components include 

Houay Soi Reservoir and Xepian Dam; bank sluices; a power 

plant; and a step-up substation or switch yard. 

 TEAM GROUP was entrusted to carry out a preliminary 

study, including power plant location, specification and definition 

of major components. For the feasibility study, TEAM GROUP 

was involved in capacity assessment, budgeting and financial 

analysis. If there is suitable potential, a more detailed feasibility 

study will be conducted, ranging from geographical and 

geotechnical surveys, preliminary design, options, cost    

estimation and financial analysis to a feasibility study report        

for loan approval.

Client:   D.M.D. Co., Ltd.

Consultants:  TEAM Consulting International Co., Ltd.

  TEAM LAO Co., Ltd.

  Geotechnical & Foundation Engineering 

  Co., Ltd.

Services: Preliminary and feasibility studies

 

เจ้าของโครงการ :  D.M.D. Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
   TEAM LAO Co., Ltd.
   บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :  ศกึษาเบ้ืองต้นและศกึษาความเหมาะสมโครงการ

โครงการศึกษาความเหมาะสมโรงไฟฟ้าพลังนำ้าเซเปียนห้วยซอย สปป.ลาว

Architectural and Detailed Engineering Design for
PTTEPI Office Building in Myanmar

Feasibility Study of 
Xepian-Houay Soi Hydropower Plant in Lao PDR

Basic Design and Tender Document Preparation 
of the 230/500 kV Nabong Substation Project in Lao PDR

Xepian-Houay Soi
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Client:   Overseas Cambodia Investment   

  Corporation (OCIC)

Consultants: TEAM Consulting International Co., Ltd.

  TEAM Consulting Engineering and 

  Management Co., Ltd. 

  SQ Architects and Planners Co., Ltd. 

Services:  Feasibility study, city planning, and traffic and  

  infrastructure system design

เจ้าของโครงการ : Overseas Cambodia Investment 
  Corporation (OCIC)
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
  แมเนจเมนท์ จ�ากัด
  บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ : ศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจและออกแบบ
  วางผังเมือง การจราจรและระบบสาธารณูปโภค 

งานบริการที่ปรึกษาการพัฒนาแผนแม่บท สำาหรับโครงการ Chroy Changvar Satellite City

	 โครงการ	Chroy	Changvar	Satellite	City	เป็นโครงการสร้าง
เมืองใหม่บนพื้นที่ประมาณ	387	 เฮกตาร์	มูลค่าก่อสร้างโครงการ
ประมาณ	3,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งธุรกิจ	
(Central	Business	District	-	CBD)	อย่างครบวงจร	รองรบัการขยายตัว
ของกรงุพนมเปญท่ีมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็	นอกจากนีย้งัมแีนวคดิใน
การพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่	เพ่ือดงึดดูนักท่องเท่ียวทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ
	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ 
และออกแบบวางผังเมือง	การจราจร	และระบบสาธารณูปโภค	

 The Chroy Changvar Satellite City Project is a development 

venture for a new area covering approximately 387 hectares; it 

aspires to be the new central business district for facilitating the 

rapid growth of Phnom Penh City and also a destination for 

both local and international tourists. TEAM GROUP involved in 

the project’s feasibility study including the city planning as well 

as traffic and infrastructure system design.

	 Hein	Linn	San	Co.,	Ltd.	ด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อจ่าย
น�้าและระบบวัดน�้าในพื้นท่ีย ่อยในเขตเมืองท่าขี้ เหล็ก	 รัฐฉาน									
เมียนมาร์	พื้นที่ให้บริการประมาณ	14	ตารางกิโลเมตร	ความยาวท่อ
รวม	165	กิโลเมตร	รวมทั้งโรงงานผลิตน�้าประปา	มีก�าลังผลิต10,000	
ลกูบาศก์เมตรต่อวนั	และโรงผลติไฟฟ้าขนาด	14	กโิลวตัต์	ทมีกรุป๊ม ี
ส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 งาน
ส�ารวจและออกแบบรายละเอียด	บริหารและการควบคุมงานก่อสร้าง	

 Hein Linn San Co., Ltd. kick-started the construction of 

water supply pipeline networks and district metering area 

(DMA) in the sub area of Tachileik Town, Myanmar, covering an 

area of 14 sq.km. The total length of the water distribution pipe 

network is 165 km. The project includes the construction of 

water supply plant that has a capacity of 10,000 cu.m./day and 

a 14-kW power plant. TEAM GROUP was engaged in the 

feasibility study, survey and detailed design, project 

management and construction supervision. 

Client:   Hein Linn San Co., Ltd.

Consultants:  TEAM Consulting International Co., Ltd. 

  Total Business Solution Co., Ltd.

Services:   Study, detailed design, feasibility study, and  

  project management and construction 

  supervision

เจ้าของโครงการ :  Hein Linn San Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา :  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
    Total Business Solution Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ :  ส�ารวจ ออกแบบรายละเอียด ศกึษาความเป็น
   ไปได้ของโครงการ บรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตนำ้าประปาและระบบท่อส่ง-จ่ายนำ้า 
เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

Construction Project in Tachileik, Republic of the Union of Myanmar
Water Supply Plant and Water Distribution System    Master Plan Developing Consultancy Services for  

the Chroy Changvar Satellite City Project 
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	 โรงงานซีเมนต์อุดมไซต้ังอยู่ที่แขวงอุดมไซ	ทางตอนเหนือของ	
สปป.ลาว	ห่างจากชายแดนจีนประมาณ	50	กิโลเมตร	โรงงานแห่งนี้
สามารถผลิตปูนเม็ดได้วันละ	2,000	ตัน	หรือปีละ	700,000	ตัน	โดย
เริ่มการก่อสร้างในเดือนมกราคม	2557	ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม	24	
เดือน	ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	75	ล้านเหรียญสหรัฐ	จากงบ
ทั้งหมดของโครงการ	85	ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยมีบริษัท	กรุงไทย 
แอดไวซ์เซอร์รี	่จ�ากดั	เป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิของโครงการ	และว่าจ้าง
ทมีกรุป๊เป็นทีป่รกึษาด้านเทคนิค	เพ่ือจดัท�ารายงานการศกึษาโครงการ
เพื่อใช้เป็นเอกสารการกู้เงินจากธนาคาร

 Oudomxay Cement Plant is located in Oudomxay Province 

in the north of Lao PDR around 50 km from the Chinese border. 

The plant has the capacity to manufacture 2,000 tons/day or 

700,000 tons/year of cement clinker. Construction started in 

January 2014 with a total construction period of 24 months and 

construction cost of USD75 million from the total budget of 

USD85 million. KTB Advisory Co., Ltd. – the project’s financial 

advisor – assigned TEAM GROUP as technical consultant to 

produce a project report for loan application.

เจ้าของโครงการ :  Oudomxay Cement Co., Ltd.
   บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จ�ากัด 
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
   TEAM LAO Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ :   ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิค 

Clients:  Oudomxay Cement Co., Ltd.

  KTB Advisory Co., Ltd.

Consultants:  TEAM Consulting International Co., Ltd.

  TEAM LAO Co., Ltd.

Services:  Technical consulting services

โครงการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคสำาหรับผู้ให้กู้ โรงงานซีเมนต์อุดมไซ สปป.ลาว

	 Myanmar	Makro	Industry	Co.,	Ltd.	ต้องการออกแบบวางผังนคิม
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและระบบสาธารณูปโภค	 จึงได้มอบหมาย 
ให ้ทีมกรุ ๊ปจัดท�าแผนแม่บทการใช ้ประโยชน์ที่ดินภายในสวน
อุตสาหกรรม	 ซึง่มทีัง้โรงงาน	 ย่านการค้าและท่ีพกัอาศยั	 และระบบ
สาธารณปูโภคภายใน	ได้แก่	ระบบผลิตน�้าประปา	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	
การจัดการขยะที่ได้มาตรฐานสากล	 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบชีวมวลโดย
ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ไอน�้าเป็นผลพลอยได้	นอกจากนี้ยังรวมถึง
การวางผังและออกแบบท่าเรือประมงและตลาดปลา	 และการจัดหา
แหล่งน�้าดิบผิวดินจากพื้นที่ภายนอกเพื่อน�ามาผลิตน�้าประปาอีกด้วย
 

	 ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ประจ�ากรุงย่างกุ้ง	 
กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิจาก
การใช้มาตรการทีเ่ป็นอปุสรรคทางการค้าและการบรกิารของผู้ประกอบ
การค้าชาวไทยในตลาดเมียนมาร์	จึงมอบหมายให้ทีมกรุ๊ปด�าเนินการ
ศึกษา	ส�ารวจ	และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการใช้มาตรการ
ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าไทยอันนอกเหนือจากภาษี	ทั้งในส่วนของ 
การค้าและการบริการ	 รวมทั้งจัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การแก้ปัญหา	เพือ่สนับสนนุการเพ่ิมโอกาสทางการค้าในตลาดเมยีนมาร์
ให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทย

 Myanmar Makro Industry Co., Ltd. intended to develop a 

seafood-processing industrial estate and infrastructure system; 

it assigned TEAM GROUP to formulate a comprehensive master 

plan for land use inside the industrial park. The compound 

consisted of factories, commercial and residential zones, and 

infrastructure systems, i.e. water supply system, wastewater 

treatment system, solid waste disposal in line with international 

standards, and a biomass gasification system for electricity  

generation. The project also covered design and planning for a 

fishing pier and fish market, and exploration of raw surface   

water resources for potable water production.

 Thai Trade Center, Yangon, Department of Foreign Trade 

(DFT), Ministry of Commerce is aware that Thai traders have 

been encountering difficulties in accessing the Myanmar market 

due to non-tariff barriers, which significantly hinder Thailand’s 

exports and services to the market. TEAM GROUP was                  

assigned to study, survey, and analyze problems (apart from         

tariff measures) that impact on Thai trade as well as to set   

guidelines for resolution to boost Thai traders’ opportunities in 

the Myanmar market.

Client:   Myanmar Makro Industry Co., Ltd.

Consultants: TEAM Consulting International Co., Ltd.

  Total Business Solution Co., Ltd.

Services:  Master planning for land use and 

  infrastructure 

Client:   Thai Trade Center, Yangon, Department of 

  Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce

Consultants:  Total Business Solution Co., Ltd. 

         Management Solutions International Ltd.

Services:  Study, survey, problem analysis, and 

  recommendation

เจ้าของโครงการ :  Myanmar Makro Industry Co., Ltd.
บริษัทที่ปรึกษา : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  Total Business Solution Co., Ltd.
ขอบเขตบริการ :  จัดท�าแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบ
  สาธารณูปโภค

เจ้าของโครงการ: ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
  ประจ�ากรุงย่างกุ้ง กรมการค้าต่างประเทศ 
  กระทรวงพาณิชย์ 
บรษิทัทีป่รกึษา : Total Business Solution Co., Ltd. 
              บรษิทั แมเนจเมนท์ โซลชูัน่ส์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั
ขอบเขตบรกิาร : ศกึษา ส�ารวจ วเิคราะห์ปัญหา และจดัท�าข้อเสนอแนะ

Master Planning Services for 
Makro Industrial Park (Myeik) Project
โครงการพัฒนาแผนแม่บทสวนอุตสาหกรรมมาโคร (มะริด)  

โครงการศกึษามาตรการทีเ่ป็นอปุสรรคทางการค้า
ในตลาดเมยีนมาร์ทีม่ผีลกระทบต่อการค้าของไทย

Non-tariff Barriers Study 
in Myanmar  

LTA	(Lender	Technical	Assistance)	
for Oudomxay Cement Plant
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	 OCIC	มีแผนพัฒนาพื้นที่ท�าเลทองติดริมแม่น�้าโตนเลสาบให้
กลายเป็นศูนย์การค้าและธุรกิจ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
เตบิโตของธรุกจิ	การลงทนุ	และการท่องเทีย่ว	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

	 ในโอกาสที	่บรษัิท	ปิโตรเลยีมเทรดดิง้ลาว	มหาชน	ซึง่เป็นบรษิทั
ชั้นน�าที่ประกอบธุรกิจน�าเข้าและส่งออก	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

 The Overseas Cambodia Investment Corporation (OCIC) 

plans to develop the Chroy Changvar Satellite City project, 

which is destined to be Cambodia’s most developed area. The 

project will attract locals, tourists and investors, from all over the 

country, and beyond. This new and thriving commercial hub will 

contribute significantly to rapid growth in investment that has 

been driving the national economy.

 Using key multimedia channels, a PR package was 

designed to create understanding and inspiration among 

groups targeted to join the project. Computer graphics and 3D 

animation presented development of the land into the capital 

city’s central business district.

 Petroleum Trading Lao Public Company’s business deals 

mainly with the import and distribution of petroleum products. 

Client:  Petroleum Trading Lao Public Company

Consultant:  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Conceptualization, design,  content 

  development, and production 

เจ้าของโครงการ :  Overseas Cambodia Investment 
   Corporation (OCIC)
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   จัดท�าแนวคิด ออกแบบ จัดท�าเนื้อหา 
   และภาพประกอบ

เจ้าของโครงการ :  บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน
บริษัทที่ปรึกษา :   บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ขอบเขตบริการ :   จัดท�าแนวคิด ออกแบบ จัดท�าเนื้อหา 
   และภาพประกอบ

วีดิทัศน์สื่อผสมสำาหรับเผยแพร่โครงการ Chroy Changvar Satellite City 

Client:   Overseas Cambodia Investment 

  Corporation (OCIC)

Consultant:  Daoreuk Communications Co., Ltd.

Services:  Conceptualization, design, content 

  development, and production 

การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ของบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน

	 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ความประสงค์จะสร้างอาคารวิจัยคุณภาพน�้า	จึงได้มอบหมายให ้
ทีมกรุ๊ปออกแบบอาคาร	2	ชั้น	พื้นที่ประมาณ	1,500	ตารางเมตร	โดย
ออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัย	มีความโดดเด่น	ใช้โครงสร้างและวัสดุ
ที่เหมาะสม	มีภูมิทัศน์และองค์ประกอบของทางสัญจรที่สวยงาม	และ
ตอบสนองต่อการใช้งาน

 The Natural Resources and Environment Institute, Ministry 

of Natural Resources and Environment (MONRE), Lao PDR 

wanted to construct a state-of-the-art laboratory building 

designed to house specialized equipment for water quality 

testing. TEAM GROUP was assigned to design a two-storey 

building with a total area of about 1,500 sq.m. The design 

concept focused on outstanding and contemporary features.

Client:   Natural Resources and Environment Institute, 

  Ministry of Natural Resources and 

  Environment (MONRE), Lao PDR 

Consultant:  SQ Architects and Planners Co., Ltd. 

Service:  Architectural design

เจ้าของโครงการ :  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษัทที่ปรึกษา :  บรษิทั เอสควิ อาร์คเีตค็ แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ากดั
ขอบเขตบริการ :  งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

Mekong Integrated Water	Resources	Management	Project, 
MONRE, Lao PDR 
โครงการจัดการทรัพยากรนำ้าแม่นำ้าโขงอย่างบูรณาการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม สปป.ลาว

Video Presentation for 
Chroy Changvar Satellite City Project

PR Materials Production for 
Petroleum Trading Lao Public Company

On 9 October 2014, Petroleum 

Trading Lao Company was registered as 

a public company limited. On 20 

October 2014, it was listed on the 

Lao Securities Exchange (LSX) to 

attract Lao and foreign investors          

as shareholders. In this regard,    

roadshow events were organized and                           

TEAM GROUP was engaged in the 

production of video presentations and 

introductory printed materials.   

ปิโตรเลียมของ	สปป.ลาว	 ได้จด
ทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชน	เมือ่วนัที่	
9	ตุลาคม	2557	และยื่นเข้าตลาด
หลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว	 เมื่อวันที่	
20	ตุลาคม	2557	จึงได้จัดกิจกรรม	
Road	Show	 เพ่ือประชาสัมพันธ์
แนะน�าองค์กร	และเชิญชวนให้ผู้ที่
สนใจเข้าร่วมลงทุน
	 ทมีกรุป๊ได้รบัความไว้วางใจให้
เป็นผู ้จัดท�าวีดิทัศน์และสิ่งพิมพ์
แนะน�าบริษัท	ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง
ลาว	มหาชน	เพ่ือให้ความรูเ้กีย่วกบั
ประวัติความเป็นมา	รวมทั้งสินค้า
และบริการ

ของคนในประเทศกัมพูชา
	 ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้
วางใจให้เป็นผู้จัดท�าส่ือผสม	
เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบัโครงการ
สร้างความรู ้	 ความเข้าใจ	
และเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ
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	 ทีมกรุ ๊ปมุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู ่ไปกับการด�าเนินกิจกรรม 
รับผิดชอบเพื่อสังคม	ด้วยการสร้างสรรค์สังคมท่ีน่าอยู่และมีความ
เก้ือกูลด้วยการแบ่งปันน�้าใจให้โอกาสผ่านกิจกรรมของมูลนิธิ 
กลุ่มทีมรวมใจ	
	 ในปีท่ีผ่านมา	ทีมกรุ๊ปส่งเสริมเยาวชน	ด้วยการมอบทุนและ
อุปกรณ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนในจ.นครสวรรค์และนครนายก	

 Juxtaposing our business operation, the TEAM GROUP 

Foundation has conducted several activities in the interests of 

society such as assistance and charity programs.

 In 2014, TEAM GROUP presented funds and 

educational materials to schools in several provinces and 

kindled imagination among children via a drawing and writing 

contest. An “English for Kids 2” camp was arranged to 

enhance their English language skills and prepare for the 

launch of the ASEAN Economic Community. In addition, we 

granted funds for agricultural projects that promote jobs for 

students, hydroponic farm kits, and an artichoke project for 

schools in Nakhon Sawan and Nakhon Nayok provinces, the 

latter intended to encourage students to grow vegetables for 

their school lunch and to earn extra income. We have also 

cooperated with the Books for Thailand Foundation to create a 

reading society and donated books to students to foster the 

love of reading among children.

 The “Read for You” project was initiated to produce 

audio books for the visually-impaired while used calendars 

were offered for creating Braille teaching materials. In addition, 

the “Share Love for Children” project was organized for 

providing necessities and funding to Ban Dek Ramindra School 

and giving lunch to students at the Christian Foundation for the 

Blind in Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King.

พร้อมต่อเตมิเสรมิจนิตนาการของเดก็ๆ	ผ่านการประกวดวาดภาพและ
เรียงความ	รวมทั้งเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมค่าย	
“English	for	Kids	2”	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	นอกจากน้ีได้มอบทุนโครงการเกษตรเพ่ือส่งเสริมอาชีพ	 
มอบอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส ์และแก ่นตะวันแก ่โรงเรียน 
ใน	จ.นครสวรรค์และนครนายก	 เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ	ปลูกผักไว ้
รับประทานพร้อมพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคต	รวมทั้งร่วม
สร้างสังคมนิยมอ่านด้วยการเข้าร่วมภาคกีบัมลูนธิหินงัสอืเพ่ือไทย	และ
ทอดผ้าป่าหนงัสอืตดิอาวธุทางปัญญาในโครงการส่งเสรมินสัิยรกัการอ่าน
ให้แก่น้องๆ	นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
	 ทีมกรุ๊ปร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านกิจกรรมในโครงการ	
“อ่านเพือ่เธอ”	เพือ่เปิดโลกให้แก่ผูพ้กิารทางสายตา	โดยการผลติหนงัสือ
เสียง	พร้อมกันนี้ยังได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะของปีที่ผ่านมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ	ในเครือ	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน	และร่วม
ปันรักให้น้องๆ บ้านเดก็รามอนิทรา	ด้วยการบริจาคเงนิ	สิง่ของ	จดัเล้ียง
อาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการ
ซ�้าซ้อนเป็นประจ�า	
								ทีมกรุ๊ปตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยร่วมอนุรักษ์
ดินน�้าตามรอยเท้าพ่อ จัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน�้าตาม
แนวพระราชด�าริ	เป็นแนวทางการอนุรักษ์ดิน	น�้า	และป่า	ให้คงความ
อดุมสมบรูณ์	นอกจากน้ียงัคืนความสมดลุให้ระบบนเิวศใต้ผนืน�า้ทะเล 
ผ่านกิจกรรมปลูกปะการัง	และปล่อยลูกฉลาม
					ทีมกรุ๊ปร่วมแบ่งปันความรู้	 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์	ความ
เชีย่วชาญ	ผ่านการสัมมนาทางวชิาการและการบรรยายในหวัข้อต่างๆ	
ที่มีความเชี่ยวชาญ	เช่น	การจัดสัมมนาหัวข้อ	“เปิดมุมมองวิศวกรรม
ธรณีเทคนิคอย่างมืออาชีพ”
	 ทมีกรุป๊เชือ่มัน่ในพลงัของการแบ่งปันและเกือ้กลู	ทีจ่ะน�าพาความสุข
และสงบมาสู่สังคมอย่างแท้จริง		

SHARING WITH VOLUNTARY SPIRIT
สร้างสรรค์สังคมด้วยจิตอาสา

 In line with environmental 

awareness, TEAM GROUP 

joined in soil and water 

conservation after the 

Royal Initiative by 

planting trees and 

building a check dam, 

as well as activities 

such as coral planting 

and liberating baby 

sharks.

 In addition, we are 

eager to share our knowledge 

and accrued expertise through 

academic seminars and lectures 

on several topics, for example 

the seminar on “Professional 

Perspectives on Geotechnical 

Engineering”.

 Through the spirit of 

sharing, we believe that a 

better and happier society 

will be generated. 
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l	 หลักสูตร	“Intensive	Business	English	Course”
l	 หลักสูตร	“CIM	for	Architect,	Engineer	and	Draftsman”
l	 หลักสูตร	“CIM	for	Management”
l	 หลักสูตร	“เทคนิคในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติด้วย	
	 ความส�าเร็จ”
l	 บรรยายธรรมในหัวข้อ	“ชีวิต...ความรัก...ชีวิต	
	 (ความรักระหว่างชีวิต)”	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้น�าข้อคิด	
	 จากหลักธรรมค�าสอนมาประยุกต์ใช้	
l	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“แม่ผู้สร้างแรงบันดาลใจ”
l	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“การบริหารจิต...เพื่อชีวิตที่เป็นสุข”
l	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“สู่ความมั่งคั่งด้วยการ	(เริ่มต้น)	
	 วางแผนการเงิน”
l	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์โรงงานใน	
	 ประเทศตะวันออกกลาง”
l	 บรรยายพเิศษในหวัข้อ	“พระเจ้าอยู่หัวแห่งชีวติกบัเศรษฐกจิพอเพยีง”		
	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมน้อมน�า	
	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
l	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	“แปลงภาษีอย่างไรให้เป็นเงินออม”

l	 อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้	ความเข้าใจใน	
	 วัฒนธรรมองค์กร	และการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน
l	 หลักสูตร	“Being	a	TEAM	Consultant”	เพื่อสร้างเสริมความรู้	
	 ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทบาทหน้าที่	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	
	 อาชีพที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
l		 หลักสูตร	“Boost	Up	Your	Inspiration	for	Success”	
l	 หลักสูตร	“TEAMwork:	สร้างพลังทีมสู่พลังแห่งความส�าเร็จ”
l	 หลักสูตร	“TEAM	Service	for	Professional	Consultant”
l	 หลักสูตร	“Effective	Business	Presentation	Skills”
l	 หลักสูตร	”Team	Leading	for	TEAM	Leadership”
l	 หลักสูตร	“Strategic	Thinking:	ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์”
l	 หลักสูตร	“Coaching	for	Higher	Performance”
l	 หลักสูตร	“ผู้น�าเพื่อนสันติภาพ”
l	 หลักสูตร	“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	
	 (จป.บริหาร)”
l	 หลักสูตร	“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน		
	 (จป.หัวหน้างาน)”
l	 หลักสูตร	“ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมใน
	 การท�างาน	ส�าหรับลูกจ้าง”

TEAM GROUP has continually organized training, seminar, and study tour programs to broaden our 

staff’s worldview and create better attitudes for efficient performance. 

ทีมกรุ๊ปจัดให้มีการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปิดโลกทัศน์ และสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีแก่บุคลากร รวมท้ัง

ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำาเนินงานโดยรวมขององค์กร

l “CIM for Management”

l “Techniques for a Successful Public Involvement”

l “Life…Love…Life” (Love between Life) 

 to encourage executives  and staff to apply Dhamma in 

 their lives.

l  “A Tribute to an Inspiring Mother”

l “Mental Practice…for a Happy Life”

l “Start Financial Planning for Wealth”

l “Design and Construction of Tunnel in Factories in 

 the Middle East”

l “HM the King  and the Sufficiency Economy”  to educate  

 staff on the sufficiency economy  philosophy.

l	 “How to Transform Taxes into Savings”

l New staff orientation, enhancing knowledge and  

 understanding of our organizational culture and goal.

l “Being a TEAM Consultant” – to create knowledge and  

 understanding of roles, duties, and codes of ethics for  

 engineers.

l “Boost Up Your Inspiration for Success”

l “TEAMwork”

l “TEAM Service for Professional Consultant”

l “Effective Business Presentation Skills”

l “Team Leading for TEAM Leadership”

l “Strategic Thinking”

l “Coaching for Higher Performance”

l “Peace Leaders”

l “Safety Officer, Management Level”

l “Safety Officer, Supervisor Level”

l “Workplace Safety and Occupational Health” 

l “Intensive Business English Course”

l “CIM for Architect, Engineer and Draftsman”

ADVANCING THE ORGANIZATION    
เพิ่มศักยภาพพนักงาน สู่การขับเคลื่อนองค์กร

u	Training and Special Lectures

u	การอบรมและการบรรยายพิเศษ
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l “GIS for Water Resources Management”

l “Cloud Geographic Information System (Cloud GIS) for 

 Field Survey” 

l “Easy Mapping from Microsoft Office”

l “Autodesk Revit Essentials for Basic BIM/CIM”

l “Revit for BIM/CIM”

l “Revit for MEP Engineering”

l “Robot Structural Analysis Professional”

l “Going  International: Work Abroad Experience and   

 the Vietnam Perspective” 

l “Experience in Using BIM for Construction”

l “Cost Estimation for the Projects that Require Special and  

 Temporary Structures”

u	Panel Discussions

u	Study Tours and Site Visitsu	Workshops
l	 “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส�าหรับการจัดการทรัพยากรน�้า”
l	 “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนระบบคลาวด์	(CLOUD	GIS)	
	 เพื่อการส�ารวจภาคสนาม”
l	 “การสร้างแผนที่อย่างง่ายจาก	Microsoft	Office”	
l	 “Autodesk	Revit	Essentials	for	Basic	BIM/CIM”
l	 “ปรับพื้นฐาน	Revit	ส�าหรับ	BIM/CIM”
l	 “Revit	for	MEP	Engineering”
l	 “Robot	Structural	Analysis	Professional”

l	 เสวนากลยุทธ์การท�างานในต่างประเทศ	จากมุมมองและ	 	
	 ประสบการณ์ของมืออาชีพในหัวข้อ	“Going		International:	Work	
	 Abroad	Experience	and	the	Vietnam	Perspective”	
l	 “ประสบการณ์การใช้	BIM	ในงานก่อสร้าง”
l	 “การประมาณราคาโครงการที่มุ่งเน้นโครงสร้างพิเศษและโครงสร้าง	
	 ชั่วคราว”

l The new tobacco plant design and construction project 

l The road level raising for flood prevention construction  

 project

l The 8th Bangkok Water Supply Improvement Project

l The Energy Conservation Awareness Activities 

l Visit to Laem Chabang Port 

l The MRT Red Line Project (Bang Sue-Rangsit)

l	 เยี่ยมชมโครงการเพื่อการประมาณราคา	โครงการออกแบบรวม	
	 ก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
l	 เยีย่มชมโครงการควบคุมงานก่อสร้างยกระดบัถนนเพือ่ป้องกนั
	 น�า้ท่วม
l	 เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก	ครั้งที่	8
l	 เยี่ยมชมกิจกรรมปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานและ
	 การประหยัดพลังงาน
l	 เยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
l	 เยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง	ช่วงบางซื่อ-รังสิต

u	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ u	การศึกษาดูงาน

u	การเสวนา



ANNUAL 
REPORT 201472

With the proactive expansion of our 

comprehensive services and 

a comprehensive team of 

multidisciplinary experts, we are 

now ready for the launch of the 

ASEAN Economic Community. 

TEAM GROUP is now set to 

enhance its capacity for sustainable 

growth.

ทีมกรุ๊ป ขยายฐานการบริการอย่าง

ครอบคลุมในทุกด้าน  พร้อมก้ำวสู่
ควำมเป็นหนึ่งในภูมิภำค  
ด้วยการยึดมั่นในหลักการการให้บริการ 

อย่างครบวงจร พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านในหลากหลายสาขา  และมุ่งมั่น

พัฒนาศักยภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

GROWING
STRONGER TOGETHER

เติบโตอย่างยั่งยืน




