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Growing Sustainably through INNOVATIONS
เติบโต ยั่งยืน นวัตกรรมก้าวไกล

Expanding on a Firm Foundation
พัฒนาบนรากฐานที่มั่นคง

Outstanding Projects
โครงการเด่น

Moving Forward in a Sustainable Society
ก้าวไกลในสังคมที่ยั่งยืน

Strong Synergy for Better Services 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ

To Be a REGIONAL LEADER
   in the Integrated Consulting and Related Businesses



	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรอบด้าน	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	

การเมือง	การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม	รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค	

นับเป็นโอกาสและความท้าทายที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	

	 สำาหรับโอกาสสำาคัญในรอบปี	2559	 น้ี	คือ	 เอเชียยังคงเป็น	“Growth 

Area” ท่ีเป็นกำาลังหลักในการฉุดเศรษฐกิจโลกให้ฟ้ืนตัว	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรวมกลุม่

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำาให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเร่ิมศักราชใหม่ทาง

เศรษฐกิจของกลุม่ประเทศอาเซยีน กลายเปน็ตลาดเดยีว (Single Market)	และตลาด

เกิดใหม่ที่มีประชากรรวมกันมากกว่า	500	ล้านคน	มีมูลค่าเศรษฐกิจ	(GDP)	 

รวมกันกว่า	700,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการเติบโต 

อยา่งตอ่เน่ืองจากการเร่งรัดลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ	รวมถึงการเพ่ิมข้ึน

ของการบริโภคและการค้าการลงทุนของภาคเอกชน	

	 ขณะเดียวกัน	ประเทศไทยซึ่งมีโอกาสและศักยภาพสูงจากการเป็น

ศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน	ก็กำาลังเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขนานใหญ่	 ไปสู่	

“Thailand 4.0” คือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพ่ือก้าวข้าม 

กับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	

	 ทีมกรุ๊ปเห็นโอกาสและความท้าทายดังกล่าว	 เราจึงมุ่งขยายฐานธุรกิจ	

สร้างเครือข่ายพันธมิตร	และจัดตั้งทีมผู้เช่ียวชาญในตลาดอาเซียน	และเราเป็น 

องค์กรแรกๆ	ของประเทศไทยและอาเซียนท่ีเปิดรับและนำานวัตกรรมใหม่ๆ	มาปรับใช้	

เช่น	การเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม	BIM	ในการออกแบบ	หรือการใช้โดรนในการศึกษา

และสำารวจพ้ืนท่ี	 ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน	สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ให้กับธุรกิจ	และทำาให้องค์กรของเราสามารถยืนหยัดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ	ได้อย่างมั่นคง

	 และเพื่อก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้นำาด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบ 

บูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองในภูมิภาคอาเซียน	ภายใต้วิสัยทัศน์	“To be a 

Regional Leader in the integrated consulting and related businesses”  

ทมีกรุ๊ปจงึไดก้ำาหนดยทุธศาสตร์ในเชิงรุก	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	

รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการในตลาดอาเซียน

อย่างต่อเนื่องในอนาคต	

 In the current global transformation, the world is changing in all 
areas, from economies and politics, to technology, innovation, and consumer 
behavior. Seeing both the opportunities and the threats, businesses need 
to keep up with these changes.

 The major opportunity in 2016 lies in the fact that Asia continued 
to be the “growth area”, and became a key factor in driving the world’s 
economic situation, with, in particular, the start of the ASEAN Economic 
Community or AEC where the ASEAN region became “Single Market”. 
With a total population of over 500 million and more than USD700,000 
million GDP, this emerging market saw constant economic growth with the 
acceleration of investment in infrastructures from the public sector, and the 
increase of consumption, trade, and investment from the private sector.  

 Thailand, with opportunities from its high potential as the hub of 
ASEAN, is under a major economic reform. Heading towards “Thailand 
4.0” with the technology- and innovation-driven economy, the nation aims 
to overcome the middle income trap and move forward to high-income 
status.

 Recognizing both the opportunities and threats, TEAM GROUP 
focused on business and network expansion, and the establishment of 
expert teams in the ASEAN market. We rank among the first to use Building 
Information Modeling (BIM) technology in design, and Drone in geographical 
study and survey. These innovations have heightened our competitive 
advantage and increased the value of our business, and thus enabled us 
to stand firm among the winds of change.

 In a bid to achieve its vision “To be a Regional Leader in the 
integrated consulting and related businesses”, TEAM GROUP uses 
proactive strategies with its academic knowledge, experience, and innovation 
as tools to spread its wings of service in the ASEAN market. 

 (Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board

Message from the Chairman
สารจากประธานกรรมการ



	 สภาวะเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและการปกครองของโลกมีความ
แปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำาของประเทศ	เปลี่ยนข้ัวอำานาจทางเศรษฐกิจ	และ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใหม่อย่างรุนแรง	(Disruptive	Technology)	สร้างผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่	การประกอบอาชีพ	และการดำาเนินธุรกิจอย่างมาก	การปรับตัว 
เพ่ือสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการมีทัศนคติเชิงบวก	เพื่อให้ธุรกิจพัฒนา	
เติบโต	และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 การเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง	จึงเป็น
โอกาสในการขยายธุรกิจทีป่รึกษาแบบบรูณาการของทมีกรุ๊ปไปยงัประเทศต่างๆ	ได้
มากยิ่งข้ึนจนครบ	10	 ประเทศในปีน้ี	 ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของทีมกรุ๊ปใน 
แผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ปี	2020	(พ.ศ.2563)	ที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำาในธุรกิจที่ปรึกษา
แบบบูรณาการและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองในระดับภูมิภาค	นอกจากน้ี	 ในปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจของประเทศไทย	ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปีก่อน	 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการลงทนุของภาครัฐ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลงทนุในโครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน	จึงทำาให้ธุรกิจที่ปรึกษาในประเทศของทีมกรุ๊ป	มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ	9

 ทีมกรุ๊ปได้มีการพัฒนา และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการทำางาน ทัง้ทางดา้นการปฏบิติังานและการใหบ้ริการ	เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ	
เพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันและนำาไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	เช่น	การนำาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ	(Unmanned	
Aerial	Vehicle:	UAV)	หรือทีเ่รียกว่าโดรน	มาใช้ในการสำารวจพืน้ที	่สำารวจภูมปิระเทศ	
และจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศแบบ	3	มิติ	ที่มีความละเอียดสูง	มีมาตราส่วนถูกต้อง	
สามารถนำาไปใช้ในงานออกแบบได้	 การใช้โปรแกรม	BIM/CIM	(Building	and	
Construction	Information	Modeling)	ในการออกแบบอาคารแบบ	3	มิติ	ใช้ในการ
ปรับแก้ความขัดแย้งในแบบก่อนนำาไปก่อสร้างจริง	จัดลำาดับขั้นตอนในการก่อสร้าง	
คำานวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง	และการใช้แบบจำาลองคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์	 
คิดคำานวณ	จำาลองภาพเหตุการณ์	การเข้าเดินดูรายละเอียดในอาคารแบบเสมือนจริง 
การจำาลองการอพยพผูค้นในกรณีฉกุเฉนิตา่งๆ	เพือ่การออกแบบขนาดองคป์ระกอบ
อาคาร	ตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขก่อนทีจ่ะนำาไปใช้ก่อสร้างจริง	เพือ่ใหม้ขีนาด
ที่เหมาะสม	มีการใช้งานที่สะดวก	มีความปลอดภัยสูง	และลดค่าก่อสร้าง

	 ทมีกรุ๊ปมีความมุง่มัน่ในการใหบ้ริการทีป่รึกษาแบบบรูณาการ	และธรุกจิ
ทีเ่กีย่วเน่ืองในระดบัภูมภิาคอยา่งเปน็เลศิ	มพีฒันาการดา้นเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง	
เพื่อการให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	และพร้อมที่จะก้าวข้ึนเป็น
ผูน้ำาในประชาคมอาเซยีน	ดงัทีไ่ดต้ัง้เปา้หมายไวใ้นแผนยทุธศาสตร์สูวิ่สยัทศัน์	2020

 The world’s economic, social, and political fluctuation; the 
changes of leaders and economic giants; and disruptive technology have 
vastly affected people’s lifestyles, occupations and businesses. With a 
positive view, TEAM GROUP adopts those changes as our opportunities 
to develop, grow, and move forward with sustainability.

 The ASEAN Economic Community (AEC) is continuously growing. 
With this positive opportunity, TEAM GROUP has successfully extended 
its integrated consulting business to all 10 countries of the region. This is 
one of the targets of TEAM GROUP’s Strategic Vision towards 2020 - to be 
the leader in the integrated consulting and related businesses in the region. 
In addition, last year, Thailand saw an expanding economy, and thanks to 
support from the government, especially with infrastructure projects,  
TEAM GROUP, in consequence, enjoyed continued growth of nine percent.

 Through the use of digital technology, TEAM GROUP  
enhances its efficiency both in operations and services in a bid to obtain 
competitive advantage and win ultimate satisfaction from clients both  
locally and internationally. The Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or Drone 
enables higher accuracy in site survey, topographic survey, high resolution 
3D mapping, and detailed design. The use of BIM/CIM (Building and  
Construction Information Modeling) in 3D building design delivers conflict 
inspection and enables correction before construction. It also helps in 
construction process planning and material quantity calculating 
Mathematical modeling also enables calculating, analysis and simulation 
of various situations such as walking through the building and emergency 
evacuation. BIM/CIM helps in the design of building components as well 
as improvement or modification of the design to obtain the most appropriate 
proportion for convenience and safety, with lower construction cost.

 TEAM GROUP is determined to provide excellent services in its 
integrated consulting and related businesses by continuing to develop the 
best applicable technology to enhance its services both in local and 
international markets. We are now ready to be the leader in ASEAN according 
to our Strategic Vision towards 2020.

 (Mr. Chawalit Chantararat)
President

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from the President
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Growing Sustainably through 

เติบโต ยั่งยืน นวัตกรรมก้าวไกล
INNOVATIONS

Established nearly 40 years ago, TEAM GROUP has now prospered as a leading 
consulting company, domestically and regionally. Our solid academic knowledge, 
human-resource quality, and collaboration with local and foreign partners have 
been improving all the time as TEAM GROUP focuses on delivering total 
solutions. We have leveraged innovations in boosting our service efficiency for 
maximum customer satisfaction.

“ “



5ร า ย ง า น
ป ร ะ จํ า ปี  2559

เกือบ 40 ปีที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งและเติบโตเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำาของประเทศ
และในระดับภูมิภาค โดยพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการและศักยภาพของบุคลากร
พร้อมการผนึกกำาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการ
ทุกขั้นตอนแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solutions) ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และนำานวัตกรรม
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

“ “



Innovation Development for Better Services
พัฒนานวัตกรรม เพิ่มพลังในการให้บริการ 

	 โลกในทุกวันน้ีได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ทีห่ลอ่หลอมรวมเข้ากบัวถีิชีวติ	กจิกรรมทางเศรษฐกิจ	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	

ทีมกรุ๊ปเล็งเห็นความสำาคัญของนวัตกรรม	ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานและ

การให้บริการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง

 BIM	 เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม	โดยการจำาลองข้อมูลต่างๆ	ของอาคาร	สร้างเป็นโมเดล	3	มิติ	

กำาหนดรายละเอียดต่างๆ	ลงไปในโปรแกรม	 และดำาเนินการได้ครบ 

ทุกกระบวนการของการทำางานตั้งแต่การออกแบบอาคาร	 ไปจนถึงงาน

บริหารอาคาร	ลดการทำางานที่ซ้ำาซ้อน	และประหยัดค่าใช้จ่าย	

	 ทมีกรุ๊ปไดน้ำา	BIM	มาใช้เปน็เคร่ืองมอืในการบริหารโครงการต่างๆ	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ	เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร

จดัการโครงการ	และเพิม่ความสะดวกสบายใหแ้ก่ลกูค้าในการบริหารอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างหลังจากส่งมอบงาน

	 นอกจากน้ี	ทมีกรุ๊ปยงัไดต่้อยอดจากการใช้	BIM	ใหค้รบวงจร	เพือ่

ใหล้กูคา้สามารถมัน่ใจไดว้า่	อาคารหรือโครงสร้างพืน้ฐานสามารถใช้งานได้

ตามความตั้งใจของเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ	โดยการให้บริการงาน	

Simulation	(แบบจำาลองพฤติกรรม)	ทั้งการเดินเท้า	การอพยพหนีไฟ	การ

จราจร	รวมถึงการใช้งานภายในอาคาร	ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า	 เช่น	โรงพยาบาล	

สถานีรถไฟฟ้า	ห้างสรรพสินค้า	ให้ความสนใจในบริการดังกล่าว

 The world has already transformed itself into a digital 
economy and society. Impacts from this transformation have thus 
blended into people’s ways of life, economic activities, and much 
more. In such circumstances, TEAM GROUP has recognized that 
innovations are a major tool for bolstering our competitiveness, 
work efficiency, and services.  

 BIM is an innovation for composing engineering and 
architectural designs. With the BIM program, it is possible to  
create a 3D model of a building or an engineering system. BIM  
can help with the whole process from designing to building 
management. Not only does BIM reduce work redundancy, it also 
lowers costs.
 TEAM GROUP has used BIM as a project management 
tool to increase design efficiency and project management  
capabilities. The integration of BIM has also given our customers 
greater convenience in managing buildings after the building is 
handed over to them.
 An extensive use of BIM encompasses the simulations 
of walkways, traffic systems, and fire evacuation plans in the 
building, in response to the requirements of the owner and designer. 
The service is being of interest among clients from hospitals, mass 
transit system operators, and department stores.

BIM – Innovation for Engineering Design
BIM นวัตกรรมด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
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	 ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะก้าวเปน็ผูน้ำาทางดา้นทีป่รึกษาแบบบรูณาการ	

ทีมกรุ๊ปจึงนำาเอาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ	(UAV:	Unmanned	Aerial	

Vehicle)	หรือ	 “โดรน”	(Drone)	มาใช้ในการสำารวจและศึกษาข้อมูล

ภูมิประเทศ	 เพื่อการวางแผน	แก้ไขปัญหา	และพัฒนาเมือง	ซึ่งโดรน 

เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

มากข้ึน	ทำาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ	 

ทั้งแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	สามารถนำาไปต่อยอดทางธุรกิจได้หลากหลาย	 

มีความคุ้มค่าทั้งด้านเวลาและงบประมาณในการลงทุน	

 In pursuit of the goal to 
become a leading integrated 
consulting service provider, TEAM 
GROUP has applied Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) technology,  
or Drone, to its geographical 
studies and surveys. The move  
is in support of town planning, 
urban development and urban 
solutions. UAV technology makes 
it possible to cover a target area 

Drone: Good Value for Money & Greater Efficiency
Drone คุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

more comprehensively with the inclusion of aerial images. It is  
fast and efficient to gather complete and accurate data, both in 
2D and 3D formats, with UAV, too. Just as UAV can serve various 
business purposes, it also offers good value in terms of both time 
and money saving. 
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	 ทีมกรุ๊ปให้ความสำาคัญกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร	 ท้ังเครือข่าย 

ทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านวิชาการ	 

เพิ่มศักยภาพและความเช่ียวชาญของบุคลากร	 เพิ่มคุณภาพการให้บริการ	

และขยายฐานการให้บริการให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น	ที่ผ่านมา	ทีมกรุ๊ปได้ทำา 

ข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการศึกษาต่างๆ	

ในปี	2559	ได้มีการกระชับความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรดังนี้	

 � SCG	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	ทั้งในประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน	 โดยคุณศาณิต	 เกษสุวรรณ	ผู้อำานวยการสำานักงาน	

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เอสซีจี	 และคุณประสงค์	 หวังรัตนปราณี	 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	ทีมกรุ๊ป	เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง	

 � EGATi	ดา้นพลงังานไฟฟา้	โดยสนบัสนุนใหบ้คุลากรทำางานและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	 โดยคุณวัชรา	 เหมรัชตานันท์	กรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ	่EGATi และ	ดร.ประเสริฐ	ภทัรมยั	ประธานกรรมการ	ทมีกรุ๊ป	 

เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง	จากน้ันได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ	

“Enhancement of Power System Control, Protection, Operation & 

Maintenance”	สำาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(IPP)	และผู้เก่ียวข้องต่างๆ	 

โดยการสนับสนุนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

 TEAM GROUP has accorded much importance to 
developing partnerships in both academic and professional fields 
so as to boost academic strengths, empower staff, increase their 
expertise, enhance service quality, and expand the scope of 
services. To date, TEAM GROUP has signed cooperation 
agreements with various companies, state enterprises, and also 
educational institutes. In 2016, we forged closer partnerships with: 

 ● SCG for infrastructure development in Thailand and 
other ASEAN nations. The cooperation agreement was inked by 
Mr. Sanit Kessuwan, Innovation and Technology Director of SCG, 
and Mr. Prasong Wangrattanapranee, Senior Executive Vice 
President of TEAM GROUP.

 ● EGATi for electric-energy collaboration and exchange 
of experience among personnel. Mr. Watchara Hemruchatanun, 
President of EGATi, and Dr. Prasert Patramai, Chairman of  
TEAM GROUP, signed the agreement of cooperation. The two  
firms then jointly organized the “Enhancement of Power System 
Control, Protection, Operation & Maintenance” technical seminar 
for independent power producers and relevant parties. The power 
state enterprise of Lao PDR was the seminar’s sponsor. 

Stronger with Great Partnerships
เพิ่มความแข็งแกร่ง ด้วยเครือข่ายพันธมิตร
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 � มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรผ่านโครงการนักศึกษาฝึกงาน	การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง	 

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์	 และการให้

บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	โดย	ดร.พิจิตต	รัตตกุล	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	และคุณเลิศลักษณา	ยอดอาวุธ	 

เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง	ต่อมา	ดร.ปาริชาติ	พัฒนเมฆา	และนายสาธิต	

มาลัยธรรม	 ได้ไปบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำาปี	2559	 ของ

มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช	ในหวัข้อ	“ศาสตร์เขตเมอืงเพือ่ชุมชนคนเมอืง” 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

 � สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (สจล.) 

ดา้นการพฒันาคน	พฒันางานวิจยั	เพือ่กา้วสู่การเปน็องค์กรช้ันนำาในภมูภิาค

อาเซียน	 โดยศาสตราจารย์	ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และคุณเลิศลักษณา	 

ยอดอาวุธ	 เป็นผู้ลงนามในข้อตกลง	ต่อมาได้ดำาเนินโครงการสหกิจศึกษา	

ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาร่วมฝึกงานกับทีมกรุ๊ป			

 � สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)	 ด้านการพัฒนาคน	 และการวิจัยและพัฒนา 

ร่วมกัน	ในปี	2559	ได้ศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการไหลของน้ำาและประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไข

ปัญหาน้ำาในลุ่มน้ำาอิรวดีร่วมกัน	โดยใช้แบบจำาลองทางชลศาสตร์-อุทกวิทยา	(River	Network	Model)	

นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้นักศึกษา	AIT	มาฝึกงานที่ทีมกรุ๊ปอีกด้วย

 ● Navamindradhiraj University for human resource 
development via internship, urban development and urban solution 
projects, development of useful researches and innovations, 
academic services and information distribution. Dr. Bhichit Rattakul, 
President of Navamindradhiraj University, and Mrs. Lertluksna 
Yodavudh of TEAM GROUP, signed the agreement of cooperation. 
Following the signing, Dr. Parichart Pattanamekar and Mr. Sathit 
Malaitham joined the university’s 2016 academic seminar. Their 
lectures focused on, “Urbanology for Urbanites” so as to release 
useful information to the public. 

 ● The King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang (KMITL) for human and research development that 
will pave way for the organizations to become key players in the 
ASEAN region. The agreement of cooperation was signed by  
Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat, President of KMITL, and  
Mrs. Lertluksna Yodavudh of TEAM GROUP. Under this agreement, 
a cooperative education program has been introduced with 
students receiving opportunities to be interns at TEAM GROUP.

 ● The Asian Institute of Technology (AIT) for human resource development 
and co-research and development. In 2016, the studies on the water flow behavior and 
effectiveness of the water problem solutions in the Irrawaddy River were mutually 
undertaken using the River Network Model. In addition, students from AIT also attended 
the internship at TEAM GROUP. 
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Expanding on a

พัฒนาบนรากฐานที่มั่นคง
Firm Foundation

Human resource development is significantly focused in TEAM GROUP. 
Skills and knowledge of employees form a firm foundation that will
propel the organization towards its goals. 

“ “
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ทีมกรุ๊ปให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพราะบุคลากร
ที่มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอคือรากฐานอันแข็งแกร่งที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

“ “
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Professional Management Leads the Way
บริหารงานอย่างมืออาชีพนำาองค์กรก้าวไกล
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	 ทีมกรุ๊ปขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำาของผู้บริหารมืออาชีพ 

ที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน	ประสานความ

เช่ียวชาญหลากหลายสาขา	 จนสามารถนำาพาองค์กรสู่การเป็นบริษัท 

ที่ปรึกษาช้ันนำาของประเทศ	และพร้อมก้าวไกลสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาค

อาเซียน

	 ในวันน้ี	ทีมผู้บริหารได้สืบสานงานต่อจากผู้บริหารรุ่นแรก	ซ่ึงยังคง 

ทำาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คำาแนะนำา	และถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น 

อันถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทีมกรุ๊ปได้ปฏิบัติสืบเน่ืองมานับแต่ก่อต้ัง 

เมือ่เกอืบ	40	ปทีีแ่ลว้	และเปน็ปจัจยัสำาคญัประการหน่ึงทีช่่วยสร้างทรัพยากร

บุคคลที่ทรงคุณค่าและนำาพาองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ	จนเติบโตมาถึง 

ทุกวันนี้	

 Led by a highly effective professional management team 
with integrated experiences in various fields, TEAM GROUP has 
become a leading consultant in Thailand and it is set to be one of 
the leading consulting group in ASEAN.  
 Today, the management is passing down to the second 
generation of executives while their seniors turn to be the advisors. 
The coaching and mentor system has been an organizational 
culture through its 40 years in business. It is one of the key factors 
that create valuable human resource which has led the Group to 
sustainable growth.
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Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท
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นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
Mrs. Suvimol Chrityakierne
Director

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
Mr. Peerawat Premchun
Director

นายชวลิต จันทรรัตน์
Mr. Chawalit Chantararat
Director

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย 
Mr. Issarin Patramai
Director

นายวีระ สุธีโสภณ
Mr. Wera Sutesopon
Director

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ 
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Director

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

นายศานิต ร่างน้อย
Mr. Sanit Rangnoi 
Deputy Chairman

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
Gen. Wichien Sirisoonthorn
Director
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Audit Committee
คณะกรรมการตรวจสอบ
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Honorary Advisors
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายสฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ 
Mr. Srid Aphaiphuminart
Chaiman - ATT

นายโกศล ฉันธิกุล 
Mr. Kosol Chantikul

ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย
Dr. Suthep Chimklai

นายศานิต ร่างน้อย
Mr. Sanit Rangnoi 
Chairman of the Audit Committee

ดร.อัศวิน จินตกานนท์
Dr. Asavin Chintakananda

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร 
Mr. Chaiyuth Sudthitanakorn

นายกิตติพล บุลนิม
Mr. Kittipol Bunnim 

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
Gen. Wichien Sirisoonthorn
Member of the Audit Committee

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
Mrs. Suvimol Chrityakierne
Member of the Audit Committee

นายประดาป พิบูลสงคราม ออท.
Ambassador Pradap Pibulsonggram

นายอำานาจ พรหมสูตร 
Mr. Amnat Prommasutra
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Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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นายชวลิต จันทรรัตน์ 
Mr. Chawalit Chantararat 

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน 
Dr. Sirinimit Boonyuen 

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
Mrs. Penpilai Phonchaipanich

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk

นายอำานาจ พรหมสูตร 
Mr. Amnat Prommasutra

ดร.อภิชาติ สระมูล 
Dr. Aphichat Sramoon

นางสาวนวลแพร ภัทรมัย 
Ms. Nuanprae Patramai
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นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
Mr. Charnchai Gawgirdwiboon 

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
Mr. Issarin Patramai

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์  
Ms. Mayuree Khuayjarernpanishk

Chairman of the Risk Management Committee

Member of the Risk Management Committee
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Executive Committee

Management Team

คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร
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นายชวลิต จันทรรัตน์ 
Mr. Chawalit Chantararat
Chairman of the Executive Committee

นายชวลิต จันทรรัตน์ 
Mr. Chawalit Chantararat
• President
• Senior Executive Vice President - 
 Related Businesses

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
Mr. Peerawat Premchun
Executive Director

นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
Mr. Charnchai Gawgirdwiboon 
Senior Executive Vice President - 
Government

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย 
Mr. Issarin Patramai
Executive Director

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย 
Mr. Issarin Patramai
Senior Executive Vice President - Finance

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน 
Dr. Sirinimit Boonyuen
Executive Director

ดร.อภิชาติ สระมูล 
Dr. Aphichat Sramoon 
Senior Executive Vice President - 
Private

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk
Executive Director

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน 
Dr. Sirinimit Boonyuen
Senior Executive Vice President -
International
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 For nearly four decades, TEAM GROUP has been 
providing consultancy services to various government agencies 
and top enterprises, and growing trust and acceptance along the 
way. We are now well-known for our huge potential and academic 
strengths. Backed by highly-qualified staff and a network of foreign 
experts, TEAM GROUP is now running six subsidiaries:

TEAM Consulting Engineering 
and Management Co., Ltd.  (TEAM) 

Integrated engineering, environment, and 
management consultancy services in 

Thailand and the Asian region. 
 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

ผู้นำางานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม	และการจัดการ 

ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Architectural planning and design, interior 
design, landscape architecture, and 
design for urban development.
 
บริษัท เอสคิว อำร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม	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 จ�ำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน	ไฟฟ้า	นำ้ามัน	ก๊าซ	
ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	รวมทั้ง

ท่าเรือและสาธารณูปโภค

LTEAM SOLE Co., Ltd.
A full range of consulting services in 
terms of engineering, environment, and 
related businesses in Lao PDR.

บริการทีป่รึกษาด้านวศิวกรรมทกุสาขา
สิ่งแวดล้อม	และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องใน
สปป.ลาว	

Geotechnical & Foundation 
Engineering Co., Ltd. (GFE)  

Geotechnical, foundation and 
underground structure engineering 

consultancy services. 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จ�ำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค

ฐานราก	และโครงสร้างใต้ดิน

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 จ�ำกัด
บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง	ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคาร 
ทุกประเภท	เช่น	อาคารที่พักอาศัย	อาคาร
พาณิชย์	สำานักงาน	คอนโดมิเนียม	รีสอร์ต	 
โรงพยาบาล	คลังสินค้า	โรงงาน	ศูนย์บริการ	
และสาธารณูปโภคต่างๆ

	 เกือบ	40	ปีที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ

และองค์กรช้ันนำาต่างๆ	 จนเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในศักยภาพและ 

ความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ	 วันน้ีทีมกรุ๊ปมีบุคลากรท่ีเป่ียมไปด้วย 

ความสามารถ	และเครือข่ายผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติ	ร่วมกันขับเคล่ือน	6	บริษัท

ในเครือ	ประกอบด้วย

Our Growth Continues
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
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 Because internal strengths are a prerequisite for solid 
business expansion, TEAM GROUP has organized training for its 
staff on a regular basis. Knowledgeable and highly-skilled staff 
form the firm foundation for TEAM GROUP to fly high as they are 
key to our endless delivery of excellent services. 

 These are designed to equip staff with additional skills, knowledge, expertise 
and good attitudes towards teamwork. They cover academic topics, safety issues 
and much more. All of them aim at increasing work efficiency. Among the many training 
sessions are BIM/CIM training program, Civil 3D program, Midas Gen program, Being 
a TEAM Consultant program, TEAMwork program, Self-Management program, Team 
Leading for TEAM Leadership program, and a talk about TEAM GROUP’s secret to 
success.
	 เพื่อเพิ่มทักษะ	ความรู้	ความเช่ียวชาญ	พร้อมสร้างทัศนคติิที่ดีในการทำางานร่วมกัน	 

การฝึกอบรมและบรรยายทั้งในด้านวิชาการ	 ความปลอดภัย	 และด้านอื่นๆ	จะเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการทำางาน	ตัวอย่างเช่น	การอบรม	BIM/CIM	สำาหรับหน่วยงานต่างๆ	การอบรม

โปรแกรม	Civil	3D	การอบรมโปรแกรม	Midas	Gen	การอบรม	Being	a	TEAM	Consultant:	ความรู้

ในการเปน็ทีป่รึกษาของกลุม่บริษทัทมี	การอบรม	TEAMwork:	สร้างพลงัทมีสูพ่ลงัแหง่ความสำาเร็จ	

การอบรม	Self-Management:	การบริหารตนเองในการปฏิบัติงานในโครงการ	การอบรม	Team	

Leading	for	TEAM	Leadership	กิจกรรมสนทนาเคล็ด(ไม่)ลับฉบับทีมกรุ๊ป

 These seek to encourage the exchange of work experience and work-related 
attitudes to boost knowledge, understanding, and an ability to overcome problems 
during the work process. The panel discussions were held for such topics as the 
construction supervision of the water-pipeline system on Samui Island Project, and 
the Xayaburi Hydroelectric Power Project. TEAM GROUP also organized field studies 
at the site of mega projects we were working on such as the Blue Line Project, the 
Red Line: Bang Sue-Rangsit Project, and the New Tobacco Plant – Phase 2 
(construction and relocation of the manufacturing base). 
	 เป็นการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการทำางาน	มุมมองในการทำางาน	เพ่ือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ	และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการทำางานที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	เช่น	 

การเสวนาเร่ืองโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่อส่งน้ำาประปาเกาะสมุย	 

การเสวนาโครงการ	Xayaburi	Hydroelectric	Power	Project	และการ

ศึกษาดูงานโครงการขนาดใหญ่	ท้ังโครงการท่ีทีมกรุ๊ปเป็นผู้ดำาเนินงาน

รับผิดชอบและโครงการอื่นๆ	 เช่น	การเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้า

สายสีน้ำาเงิน	การเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง	 

ช่วงบางซือ่-รังสติ	การเยีย่มชมโครงการก่อสร้างโรงงานผลติยาสบู

แห่งใหม่ระยะที่	2	(ระยะก่อสร้างและย้ายฐานการผลิต)

	 การที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตข้ึนอย่างมีศักยภาพน้ัน	จะต้อง

พัฒนาความแข็งแกร่งจากภายใน	ทีมกรุ๊ปจึงจัดให้มีการอบรมและพัฒนา

ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือสร้างทีมงานมืออาชีพ 

ทีจ่ะร่วมกนัขับเคลือ่นองคก์รไปสูค่วามสำาเร็จ	และเปน็สว่นหนึง่ของการสร้าง

รากฐานที่มั่นคงแข็งแรง	อันจะนำามาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

Training and Special Lecture

Panel Discussion and Field Study

การอบรมและการบรรยายพิเศษ 

การเสวนาและศึกษาดูงาน



Moving Forward on a 
Sustainable Foundation

ก้าวไกล บนรากฐานของความมั่นคง
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 In 2016, there was still impact of world economic 
fluctuations due to several factors. This led to adjustment of policies 
and roles as well as Thailand’s domestic economic slowdown. 
However, TEAM GROUP has been continuously adapting to 
significant changes and has expanded services in the international 
market, specifically in the ASEAN region. Our staff are also 
passionately committed to living up to customers’ expectations 
and delivering the best of services. As we retain customers’ trust, 
we have still stood firm and advanced with sustainable growth. 
Total income in 2016 is 1,648 million baht.

	 ปี	2559	 เป็นอีกปีหน่ึงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างผันผวน 

ด้วยปัจจัยสำาคัญต่างๆ	เศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงชะลอตัว	และเติบโต

อย่างเช่ืองช้า	แต่ด้วยทีมกรุ๊ปได้มีการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	และการรุกเข้าไปยังตลาดต่างประเทศ	โดยเฉพาะใน

ภูมิภาคอาเซียน	ประกอบกับมีพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ	 มุ่งม่ันและ

ทุม่เทในการสร้างสรรค์งานบริการทีม่คุีณภาพสมกบัทีล่กูค้าใหค้วามไวว้างใจ	

ทำาให้ทีมกรุ๊ปยังรักษาเสถียรภาพทางการเงิน	 และมีอัตราเติบโตเป็นที่ 

น่าพึงพอใจ	สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 โดยในปี	2559	 

ทีมกรุ๊ปมีรายได้จากการให้บริการทั้งหมด	1,648	ล้านบาท

Service Revenue (million Baht)
รายได้จากการให้บริการ	(ล้านบาท)



Service
การให้บริการที่เป็นเลิศ	โดยให้ความสำาคัญกับลูกค้า	(Customer	
Centricity)	ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ	เต็มใจ	และ
กระตือรือร้น	(Accountability)	และมีจรรยาบรรณ	(Ethics)

Teamwork
การทำางานเป็นทีม	โดยทำางานประสานสอดคล้องกัน	
(Synchronization)	มีเอกภาพในการทำางานร่วมกัน	(Unity)
และทำางานแบบไร้รอยต่อ	(Seamless)

Quality
คุณภาพของงานที่ให้บริการ	ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
ทางวิชาการ	(Knowledge-based)	มีมาตรฐานทางวิชาชีพ	
(Professional	Standard)	และเป็นไปตามกำาหนดเวลาที่วางไว้	
(On-time	Delivery)

Quality Human Resources 
Deliver Excellent Services

S
Q
T

บุคลากรคุณภาพ สร้างบริการที่เป็นเลิศ
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 Our human resources are capable, knowledgeable, and 
well-experienced. Together, they are the driving force behind  
TEAM GROUP’s growing success. At present, TEAM GROUP has 
hired 1,500 experts in Thailand and overseas. All of them have 
received academic and work-attitude training on a regular basis. 
Embracing the Value of Service, Quality and Teamwork (SQT),  
customers, therefore, can have full confidence that TEAM GROUP 
delivers outstanding service excellence. 

	 บุคลากรที่มีศักยภาพ	 เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ	 

ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์	เป็นกำาลังสำาคัญที่จะนำาองค์กรก้าวไปสู่ 

เปา้หมายทีว่างไว	้ปจัจบุนัทมีกรุ๊ปประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศจำานวนกว่า	1,500	คน	ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกอบรม

และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง	ทั้งด้านวิชาการและด้านทัศนคติในการ

ทำางาน	พร้อมทั้งยึดมั่นในค่านิยม	SQT	(Service,	Quality,	Teamwork)	 

จึงสามารถมั่นใจได้ว่า	บริการของเราจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและโดดเด่น	

สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ	

Service
Excellent services are delivered on the basis of 
customer centricity, accountability, and ethics.

Quality
Quality of our services is based on 

knowledge and professional standard, and 
on-time delivery.

Teamwork
We work as a seamless team with 

synchronization and unity. 



Strong Synergy

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ
for Better Services

With strong synergy and determination, TEAM GROUP delivers 
integrated services in various fields including transportation 
and logistics, water engineering, environmental management, 
environmental engineering, building and infrastructure, energy, management 
and training, area development, and advanced technology; and thus receives 
trustfulness from both domestic and international organizations.

“ “
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ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ได้แก่ การคมนาคม
และโลจิสติกส์ ทรัพยากรน้ำา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน การบริหารจัดการและฝึกอบรม การวางแผน
พัฒนาพื้นที่ และการบริการเทคโนโลยีก้าวหน้า จึงสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน จนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“

“
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 TEAM GROUP is determined to become ASEAN’s 
integrated consulting service leader particularly in engineering and 
environmental fields. At present, our consulting services cover nine 
areas as follows:

	 ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นำาของการให้บริการที่ปรึกษา

ในรูปแบบบูรณาการ	(Integrated	Consulting)	ในภูมิภาคอาเซียนในงานที่

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก	 โดยแบ่งการให้

บริการเป็น	9	ด้าน	ดังนี้

Integrated Consulting Services
บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจร
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Public transportation systems, rail-based systems, roads, seaports, airports, traffic engineering, traffic  
management, and logistics management 
การคมนาคมและโลจิสติกส์	ได้แก่	ระบบขนส่งมวลชน	ราง	ถนน	ท่าอากาศยาน	ท่าเรือ	วิศวกรรมจราจร	การบริหารจัดการ
จราจร	และการบริหารจัดการโลจิสติกส์	

Water resources management/development, hydroelectricity, drainage systems and flood prevention systems, 
coastal engineering, and water forecasts
ทรัพยากรน้ำา	ได้แก่	การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำา	ไฟฟ้าพลังน้ำา	การระบายน้ำาและระบบป้องกันน้ำาท่วม	วิศวกรรม

ชายฝั่ง	รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น้ำา

Transportation and Logistics

Water Engineering

Strategic environmental assessment, initial environmental examination, environmental impact assessment, social 
impact assessment, health impact assessment, environmental management planning, resettlement action plans, 
and social development plans
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น	การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การประเมินผลกระทบด้านสังคม	การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	การวางแผน
จัดการสิ่งแวดล้อม	แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน	และแผนพัฒนาสังคม

Environmental Management
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Water supply systems, wastewater systems, solid waste systems, and hazardous waste systems from the  
stages of planning, to designing, construction supervision, and implementation
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ได้แก่	 ระบบประปา	ระบบจัดการและบำาบัดน้ำาเสีย	ระบบกำาจัดขยะมูลฝอย	การจัดการกากของเสีย 
อันตราย	นับตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนแม่บท	การออกแบบ	การควบคุมการก่อสร้าง	ไปจนถึงการดำาเนินโครงการ

Management of projects and construction; financial counseling services; risk management; marketing strategies 
and researches; financial, investment, and economic management; organizational management; and consulting 
services on overseas businesses
การบริหารจัดการและฝึกอบรม	ได้แก่	การบริหารจัดการโครงการและงานก่อสร้าง	การบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน	การบริหาร
จัดการความเสี่ยง	กลยุทธ์การตลาดและการวิจัยตลาด	การเงิน	การลงทุน	และการบริหารจัดการทางเศรษฐศาสตร์	การบริหาร
จัดการองค์กร	และการบริการที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ

Area development covers the work on the transit-oriented development, project investment analysis and PPP 
tender document preparation
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ ได้แก่	การพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ	(Transit-oriented	Development)	การวิเคราะห์

โครงการลงทุน	และจัดทำาเอกสารข้อเสนอการให้เอกชนร่วมลงทุน

Drone-based geographical survey and mapping, building design and management using BIM or Building  
Information Modeling, geotechnical instrumentation, and training/capacity building for better service quality
การบริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ได้แก่	การบริการถ่ายภาพทางอากาศและจัดทำาแผนที่	(Drone-based	Survey)	ด้วยเทคโนโลยี

การสำารวจภูมิประเทศโดยอากาศยานไร้คนขับ	(โดรน)	การออกแบบและบริหารอาคารด้วยบริการจัดทำาแบบ	2	มิติ	และ	3	มิติ	
(BIM:	Building	Information	Modeling)	การติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเทคนิค	(Geotechnical	 
Instrumentation)	การจัดอบรมเพื่อการสนับสนุนการทำางานของบุคลากร	เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการ

Natural and renewable energy; alternative energy; development of energy-related infrastructures such as power 
plants, pumping stations, and oil depots; energy conservation and management; independent engineer and due 
diligence services to save energy costs 
พลังงาน ได้แก่	 การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติและแหล่งพลังงานทดแทน	 การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ดา้นพลงังาน	เช่น	โรงไฟฟา้	สถานีสบูถา่ย	คลงัน้ำามนั	การอนุรักษพ์ลงังาน	การบริหารจดัการพลงังาน	รวมทัง้บริการวศิวกรอสิระ
และการทำา	Due	Diligence	เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

Environmental Engineering

Building and Infrastructure

Management and Training

Area Development

Advanced Technology

Energy

Design, planning and construction drawing of buildings and infrastructure; green buildings; city and regional 
planning; land, building and industrial estate development planning; geotechnical engineering; interior design for 
residential buildings, hotels, public buildings; landscape design; gardening and flora design and decorations 
อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 ได้แก่	การออกแบบวางผัง	 เขียนแบบงานก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 

งานอาคารเขียว	การวางผังเมืองและผังภูมิภาค	การวางแผนพัฒนาที่ดิน	อาคารและนิคมอุตสาหกรรม	รวมถึงงานวิศวกรรม 

ธรณีเทคนิค	เพือ่ใหก้ารออกแบบ-กอ่สร้างอาคารเปน็ไปโดยสมบรูณ์	การออกแบบตกแตง่ภายในอาคาร-สถานทีท่กุประเภท	ตัง้แต่

อาคารที่พักอาศัย	 โรงแรม	อาคารสาธารณะอื่นๆ	การวางผังภูมิสถาปัตยกรรม	การจัดวางต้นไม้	พืชพรรณต่างๆ	รวมทั้ง 

การตกแต่งวางผังประกอบอื่นๆ	ให้เหมาะสมกับงานภูมิสถาปัตยกรรม



International Organizations & Private Enterprises 
Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

C&G Environmental Protection
Holdings Ltd.

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Central Pattana PCL.

CH. Karnchang PCL.

Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.

Community Pharmacy PCL.

CP All PCL.

CTI Engineering International Co., Ltd.

Dhammakaya Foundation

District Cooling System and Power
Plant Co., Ltd.

Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)

Eastern Water Resources Development
and Management PCL.

EDF Group

EGCO Group

Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

Esso (Thailand) PCL.

Gulf Electric PCL.

GULF JP Co., Ltd.

Halcrow Group

Home Product Center PCL.

IRPC PCL.

Italian-Thai Development PCL. 

King Power International Co., Ltd.

Land and Houses PCL.

L.P.N. Development PCL.

LOXLEY PCL.

Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd. 

Mason Acoustics Co., Ltd.

Minor Food Group PCL.

MWH Global, Inc.

National Power Supply Co., Ltd.

Nava Nakorn PCL.

Nawarat Patanakarn PCL.

N.C.C. Management & Development Co., Ltd.

Nestlé (Thai) Ltd.

Pruksa Real Estate PCL.

PTT Exploration and Production PCL.

PTT Global Chemical PCL. 

PTT PCL. 

Punj Lloyd Group JV.

Ratchaphruek Hospital

Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

Asian Development Bank

Japan Bank for International Cooperation

Mekong River Commission

Overseas Cambodian Investment Corporation

Petroleum Trading Lao Public Company

Souvanny Home Center Public Company

Timor GAP, E.P. (TG)

Tokyo Electric Power Company

Torishima (Hong Kong) Ltd.

Advance Agro PCL.

Amata Corp. PCL.

Ananda Development PCL.

AP (Thailand) PCL.

Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

Bangkok Glass PCL.

Bangkok Life Assurance PCL. 

Bangkok Mass Transit System PCL.

Bangkok Metal Works Co., Ltd.

Bangkok Metro PCL.

Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

Better Pharma Co., Ltd. 

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.
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 TEAM GROUP is committed to delivering excellent 
services and responding to every need of its customers. To ensure 
maximum customer satisfaction, we have constantly improved our 
service standards based on the SQT principle. S stands for 
heartfelt Service, Q for Quality, and T for Teamwork. We pay 
heed to feedback, advice, and recommendations for the delivery 
of increasingly better services. Today, more than 100 leading 
companies and organizations both in the government and private 
sectors, in Thailand and beyond, have placed their trust in  
TEAM GROUP. 

Excellent Services for All Sectors
บริการเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน

	 ทมีกรุ๊ปมุง่มัน่และตัง้ใจในการใหบ้ริการทีเ่ปน็เลศิ	เพือ่ตอบสนอง 

ทุกความต้องการของลูกค้าทุกหน่วยงาน	ทุกองค์กร	ได้ยกระดับมาตรฐาน 

การให้บริการให้ดีย่ิงๆ	ข้ึน	เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า	โดยยึดม่ัน 

ในหลัก	SQT	คือ	การบริการด้วยหัวใจ	(Service)	ผลงานมีคุณภาพตาม

มาตรฐานมอือาชีพ	(Quality)	และการทำางานเปน็ทมี (Teamwork)	ไมเ่พยีง

เท่าน้ี	เรายังน้อมนำาความคิดเห็น	คำาแนะนำา	และข้อเสนอแนะต่างๆ	มาปรับปรุง 

การให้บริการอยู่เสมอ	ทุกวันน้ีทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน	องค์กร	และบริษัทช้ันนำา 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความไว้วางใจ

มากกว่า	100	แห่ง	



Government & State Enterprises

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Ratch-Lao Services Co., Ltd.

River Kwai Village 

S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.

Saraff Energies Ltd.

SCG Logistics Management Co., Ltd.

SEAFCO PCL.

SF Development Co., Ltd.

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

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

Department of Water Resources

Designated Areas for Sustainable Tourism 
Administration

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Electricity Generating Authority of Thailand

Expressway Authority of Thailand

Geo-Informatics and Space Technology
Development Agency (Public Organization)

Hua Hin Municipality

Hydro and Agro Informatics Institute

Industrial Estate Authority of Thailand 

Laem Chabang Port

Siam Piwat Co., Ltd.

Singha Corporation Co., Ltd.

Surapon Foods PCL. 

TCC Capital Land Ltd.

TCC Land Co., Ltd. 

Thai Public Port Co., Ltd.

Thai Oil PCL.

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

Thai Polo Club Pattaya

The Church of Christ in Thailand

The Linde Group

TTW PCL.

Ubon Bio Ethanol Co., Ltd.

Union Property Co., Ltd. 

Unique Engineering
and Construction PCL.

Vandapac Co., Ltd. 

Verasu Group Co., Ltd.

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

Pollution Control Department

Port Authority of Thailand

Provincial Electricity Authority

Provincial Waterworks Authority 

Royal Irrigation Department

State Railway of Thailand 

Thai Airways International PCL.

Thailand Institute of Nuclear 
Technology

Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR)

Thailand Tobacco Monopoly 

The Excise Department

The Government Lottery Office 

The Liquor Distillery Organization

The Secretariat of the House 
of Representatives

The Treasury Department 

Tourism Authority of Thailand

Wastewater Management Authority
 
and many more...

Marine Department

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

MCOT PCL.

Metropolitan Electricity Authority

Metropolitan Waterworks Authority

Ministry of Commerce

Ministry of Energy

Ministry of Finance

Ministry of Industry

Ministry of Information and
Communication Technology

Ministry of Interior

Ministry of Public Works and Transport, 
Kingdom of Cambodia 

Ministry of Transport

National Institute of Metrology (Thailand)

National Telecommunications Commission 

Neighbouring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization)

Office of Small and Medium Enterprises 
Promotion

Office of Transport and Traffic Policy 
and Planning  
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 TEAM GROUP has been driving its businesses forward via four engines: government 
sector projects, private sector projects, international projects, and related businesses.  
The categorization aims at facilitating works with clear systems and efficiency. 

	 ทีมกรุ๊ปได้แบ่งการขับเคลื่อนเป็น	4	นโยบายหลักที่เรียกว่า	4	 เคร่ืองยนต์	 ได้แก่	งานภาครัฐ	 

งานภาคเอกชน	งานต่างประเทศ	และธุรกิจเก่ียวเน่ือง	เพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ	ได้อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ



Consultancy for government projects is the first engine that has 
installed TEAM GROUP as Thailand’s leading consulting company. 
This engine focuses on transparency, consistent standards, quality, 
and opportunities for repeated customers.

ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แรกที่นำาทีมกรุ๊ปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาด้านงานบริการ
ที่ปรึกษาในประเทศ มุ่งเน้นให้บริการด้วยความโปร่งใส คงมาตรฐานและ
คุณภาพ พร้อมสร้างโอกาสงานอย่างต่อเนื่อง

“

“

Outstanding Government Projects
โครงการเด่นด้านงานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาครัฐ
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	 กรุงเทพมหานคร	(กทม.)	โดยสำานักการจราจรและขนส่ง	(สจส.)	

มคีวามประสงคจ์ะดำาเนินงานโครงการก่อสร้างทางเดนิยกระดบั	(Sky	Walk)	

เช่ือมตอ่กบัระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร	ในสว่นตอ่ขยายสายสขุุมวทิ	

จากสถานีอุดมสุขถึงสถานีบางนา	ระยะทางประมาณ	1,400	ม.	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน	

และเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนระหว่างเปลี่ยนถ่าย 

การเดินทางบริเวณสถานีอุดมสุขและสถานีบางนา

	 โครงการดังกล่าวประกอบด้วยงานเจาะสำารวจช้ันดินพร้อม

ทดสอบคุณสมบัติของดิน	จำานวน	15	หลุม	งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

และสิ่งกีดขวางอื่นๆ	เช่น	ไฟฟ้า	การสื่อสาร	ประปา	ระบายน้ำา	ป้ายจราจร	

งานร้ือถอนสะพานลอยคนข้ามเดมิ	จำานวน	2	แหง่	งานปรบัปรุงสะพานลอย

คนขา้มเดมิ	จำานวน	5	แหง่	งานกอ่สร้างทางเดนิยกระดบั	พืน้ทีร่วมประมาณ	

7,150	ตร.ม.	งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	งานติดต้ังระบบสุขาภิบาล	

งานติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด	 งานปรับปรุงระบบงานจราจรในแนวพื้นที่ 

ทีม่กีารกอ่สร้าง	งานปอ้งกนัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในระหวา่งการ

ก่อสร้าง	 งานประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างและจัดการจราจรระหว่าง

ก่อสร้าง

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง	

ตรวจสอบหลังการส่งมอบงาน	จัดทำาและนำาส่งรายงานความก้าวหน้า 

ของโครงการ

 In a bid to promote mass transportation, and enhance 
the services and convenience for the people in transiting, the BMA’s 
Department of Traffic and Transportation was to construct an 
approximately 1,400 m. long sky walk between the BTS’ Udom 
Suk Station and Bang Na Station on the Sukhumvit Line.
 The Project works consisted of soil quality survey and 
testing in 15 pits; utility systems relocation including electricity, 
telecommunication, tap water, drainage, and traffic signage; 
demolition of two pedestrian flyovers; refurbishment of five 
pedestrian flyovers; and construction of a sky walk with the total 
area of 7,150 sq.m. Also included was the installation of a lighting 
system, sanitary system, and CCTV system. During construction, 
the traffic system improvement, environmental impact mitigation 
measures, public relations plans, and traffic management were to 
be undertaken.
 TEAM GROUP was assigned to provide the construction 
supervision, as well as the inspection, and progress report 
preparation services.

งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) 
เช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยำย
สำยสุขุมวิทจำกสถำนีอุดมสุขถึงสถำนีบำงนำ

Construction Supervision for a 
Sky Walk from BTS’ Udom Suk 
Station to Bang Na Station

เจ้ำของโครงกำร :  สำานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตบริกำร :  ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบหลังการส่งมอบงาน 
  จัดทำาและนำาส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

Client: The Department of Traffic and Transportation,  
 Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
Services: Construction supervision, inspection, and progress  
 reporting
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	 โครงการพฒันาทา่อากาศยานสวุรรณภูม	ิระยะที	่2	เปน็การขยาย

ระบบต่างๆ	ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 

รองรับผู้โดยสารจาก	45	ล้านคนต่อปี	 เป็น	60	ล้านคนต่อปี	และบรรเทา

ความแออัดของผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โครงการ

ประกอบด้วย	งานก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังท่ี	1	(ช้ัน	B2	ช้ัน	B1 

ช้ัน	G	และช้ันที่	2-4)	ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบิน 

รองหลังท่ี	1	และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้	(งานโครงสร้าง	งานระบบหลัก 

และงานระบบย่อย)	งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก 

อาคารสำานักงานสายการบิน	และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก	งานก่อสร้าง

ระบบสาธารณูปโภค	งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ	

(APM)	งานจัดซื้อพร้อมติดต้ังระบบสายพานลำาเลียงกระเป๋า	(BHS)	และ

ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด	(EDS)

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานโครงการ	บริหารแผนงาน 

และควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง	ตรวจสอบหลังการส่งมอบงาน	จัดทำา

และนำาส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

 Suvarnabhumi Airport Development Phase 2 Project is 
aimed at expanding all airport systems to cope with the increasing 
number of passengers, from 45 to 60 million per year, so that the 
overcrowding of both the passengers and the air traffic will be 
reduced. The Project is consisted of the construction of midfield 
satellite building 1 (levels B2, B1, G, and 2-4) and parking bays; a 
south tunnel extension (structural and infrastructural works, and 
miscellaneous systems) and extension of the east side passenger 
terminal, airlines office building, and east side car park building. 
Also included are the construction of an infrastructural system, 
APM system procurement and installation, backage handling 
system (BHS) procurement and installation, and explosive detection 
system (EDS).
 TEAM GROUP was entrusted with the project management, 
work plan management, and construction supervision, inspection, 
and progress reporting.

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงกำร
พัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2

Project Management and 
Construction Supervision of 
Suvarnabhumi Airport 
Development Phase 2 

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  บริหารงานโครงการ บริหารแผนงาน และควบคุม 
  งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตรวจสอบหลังการส่งมอบงาน 
  จัดทำาและนำาส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

Client:  Airports of Thailand PCL.
Services:  Project management, work plan management, 
 construction supervision, inspection and progress  
 reporting
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	 กรมทรัพยากรน้ำามีแผนที่จะพัฒนาปรับปรุง	อนุรักษ์และฟื้นฟู

สภาพแหล่งน้ำาและทางน้ำาธรรมชาติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ทั้งในด้าน 

การส่งน้ำา	และการระบายน้ำาของระบบทางน้ำาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ	โดยการจัดทำาแผนหลักการพัฒนา	(Master	Plan)	และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการศึกษาและจัดทำาแผน

หลักฯ	และแผนยุทธศาสตร์	การสำารวจและออกแบบพร้อมจัดทำาเอกสาร

ประกวดราคากอ่สร้างโครงการทีม่ศีกัยภาพ	มคีวามเหมาะสม	และประชาชน

ให้การยอมรับ	จำานวน	28	ระบบโครงข่าย	(โครงการนำาร่อง)	ครอบคลุม 

ทกุภาคของประเทศ	ประกอบดว้ยการศกึษาดา้นวศิวกรรม	ดา้นเศรษฐศาสตร์	

ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 The Department of Water Resources has substantial plans 
to develop, improve, conserve, and rehabilitate natural water 
resources and waterways in order to increase their efficiencies in 
both water distribution and drainage aspects. Hence, a master 
plan and a strategic plan for the development are to be prepared 
accordingly.
 TEAM GROUP was entrusted with the study and 
preparation of the master plan and the strategic plan as well as 
the survey and design including preparation of bidding documents 
for the construction of 28 potential network systems (pilot projects) 
covering all regions of Thailand. The study encompassed 
engineering, economic, environment, PR, and PP studies.

งานศึกษาและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพกำรบริหำร
จัดกำรระบบแหล่งน้�ำและทำงน้�ำธรรมชำติ
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

The Study and Development to Increase 
the Capabilities for Sustainable
Management of Natural Water 
Resource Systems and Waterways 

เจ้ำของโครงกำร :  กรมทรัพยากรน้ำา 
ขอบเขตบริกำร :  จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนหลักพัฒนาการเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบแหล่งน้ำาและทางน้ำา 
  ธรรมชาติอย่างเหมาะสมและย่ังยืน การสำารวจ ออกแบบ  
  จัดทำาเอกสารประกวดราคา

Client: Department of Water Resources
Services: Preparation of strategic plan and master plan to 
 increase  the  capab i l i t ies  fo r  sus ta inab le  
 management of natural water resource systems  
 and waterways, survey, design, and preparation of  
 bidding documents
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	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงคูคต-ลำาลูกกา	 และช่วง

สมุทรปราการ-บางปู	 เป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักในโครงการระบบ

ขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ที่ต่อขยายเส้นทางจาก

โครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	และช่วง 

แบร่ิง-สมทุรปราการ	โดยโครงการฯ	ช่วงคคูต-ลำาลกูกา	มจีดุเร่ิมต้นทีส่ถานี

คูคต	ก่อสร้างเป็นทางวิ่งยกระดับไปตามแนวเกาะกลางถนนลำาลูกกา	ผ่าน

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	9	ไปส้ินสุดท่ีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า 

บิ๊กซี	สาขาลำาลูกกา	ระยะทางประมาณ	6.5	กม.	มีสถานีรถไฟฟ้าจำานวน	 

4	สถานี

	 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 ช่วงสมุทรปราการ-บางปู	 มี 

จดุเร่ิมตน้ทีส่ถานีสมทุรปราการ	ทีบ่ริเวณโรงจอดรถและซอ่มบำารุงหน้าสถานี

ไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง	ก่อสร้างเป็นทางวิ่งยกระดับไปตามแนวเกาะกลางถนน

สุขุมวิท	 ไปสิ้นสุดก่อนถึงแยกถนนตำาหรุ-บางพลี	 ระยะทางประมาณ	 

9.2	กม.	มีสถานีรถไฟฟ้าจำานวน	5	สถานี

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ทบทวนการศึกษาความเหมาะสม

และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา

และผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า	งานบำารุงรักษา	และงานให้บริการเดินรถ

 The Khu Khot-Lam Luk Ka and Samut Prakan-Bang Pu 
sections are the extension sections of the Green Line network. The 
Khu Khot-Lam Luk Ka section starts from the Khu Khot Station 
and runs along Lam Luk Ka Road, passes the Motorway No. 9, 
and ends at the Big C Hyper Market, Lam Luk Ka branch at the 
total length of 6.5 km. with four stations. 
 The Samut Prakan-Bang Pu Section starts from Samut 
Prakan Station at the depot in front of EGAT’s Bang Ping  
Sub-station as an elevated line along Sukhumvit Road and ends 
before reaching the Tamru-Bang Phli Intersection, at the total  
length of 9.2 km. with five stations.
 TEAM GROUP was assigned with the services on 
feasibility study review, preparation of bidding documents for civil 
works and train system investor, train maintenance system, and 
train service.  

งานศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม
โครงกำรรถไฟฟำ้สำยสเีขียว ชว่งคคูต-ล�ำลกูกำ 
และสมุทรปรำกำร-บำงปู

Feasibility Study Review for 
Green Line: Khu Khot-Lam Luk Ka 
and Samut Prakan-Bang Pu 
Sections

เจ้ำของโครงกำร :  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ขอบเขตบริกำร :  ศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ 
  และปรับปรุงเอกสารประกวดราคา

Client: Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Services: Feasibility study review, design and bidding  
 documents revision
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	 โครงการกอ่สร้างทางรถไฟทางคูส่ายเหนือ	ช่วงลพบรีุ-ปากน้ำาโพ	

มีระยะทางท้ังส้ินประมาณ	148	กม.	โดยแบ่งออกเป็น	2	เส้นทาง	คือ	1)	เร่ิมจาก 

บริเวณท่าแค	กม.ที่	136+375	ไปสิ้นสุดที่สถานีปากน้ำาโพ	จ.นครสวรรค์	 

กม.ที	่252+225	รวมระยะทางประมาณ	116	กม.	2)	เสน้ทางเลีย่งเมอืงลพบรีุ	

เร่ิมจากสถานีบ้านกลับ	ไปสิ้นสุดที่สถานีโคกกะเทียม	ระยะทางประมาณ	 

9	กม.	และทางรถไฟคู่ยกระดับ	ระยะทางประมาณ	23	กม.	งานก่อสร้าง

ของโครงการ	ประกอบด้วยทางรถไฟระดับพื้นดินและยกระดับทั้งที่เป็น 

ทางเดีย่วและทางคู่	งานก่อสร้างสถานีรถไฟใหมแ่ละปรับปรุงสถานีรถไฟเดมิ	

งานก่อสร้างและปรับปรุงจุดตัดรถไฟ	งานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุม 

การเดินรถ	(CTC)	 และงานก่อสร้างลานกองเก็บสินค้า	(CY)	 รวมท้ัง 

งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคม

	 ทมีกรุ๊ปไดรั้บความไวว้างใจใหจ้ดัเตรียมเอกสารประกวดราคาเพือ่

คัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาและจัดการประกวดราคา

 The Double-track Railway Construction for the Northern 
Line’s Lop Buri-Pak Nam Pho Section will stretch over about  
148 km. It comprises two parts: 1) The first part will start from  
the kilometer marker 136+375 in the Tha Khae area and end at  
Pak Nam Pho Train Station or the kilometer marker 252+225, 
covering a length of about 116 km.; and 2) The second part is a 
bypass route outside Lop Buri town. It will start from Ban Klap Train 
Station and end at Khok Kathiam Train Station, at the length of 
about 9 km. of at-grade track and 23 km. of elevated track. The 
project construction works are ground-level and elevated railways, 
with single and double tracks; construction of new train stations  
and improvement of existing train stations; construction and 
improvement of railroad crossings; construction of CTC building 
and container yard; and the installation of related signaling and 
telecom systems. 
 TEAM GROUP was entrusted with the mission of 
preparing bidding documents for contractor selection and 
organizing the bidding process.

ที่ปรึกษาเพ่ือจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทำงคู่ช่วงลพบุรี-
ปำกน้�ำโพ

Tender Management for Double-
track Railway Construction for the 
Lop Buri-Pak Nam Pho Section

เจ้ำของโครงกำร :  การรถไฟแห่งประเทศไทย
ขอบเขตบริกำร :  จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา

Client:  State Railway of Thailand
Services:  Bidding document preparation and bidding  
 arrangement   
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	 การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	มีโครงการปรับปรุงระบบการจ่าย

กระแสไฟฟ้าจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดินในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรัฐบาล	เพือ่ปรับปรุงระบบการจา่ยกระแส

ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีความน่าเช่ือถือและมีเสถียรภาพยิ่งข้ึน	อีกทั้ง

ช่วยปรับปรุงภูมทิศัน์ใหม้คีวามสวยงาม	และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย	โดยระบบ

จำาหน่ายใต้ดินแรงดันกลาง	(MV	12/24KV)	 และระบบจำาหน่ายใต้ดิน 

แรงดันต่ำา	(Low-Voltage)	จะใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิดผิวดินและวิธีที่

ไม่ต้องขุดเปิดผิวดิน	ส่วนระบบส่งใต้ดินแรงดันสูง	(HV	69/115KV)	จะ

ก่อสร้างโดยวิธีดันท่อ	(Pipe	Jacking)	นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้า	Nonsi	Switching	Unit	Station	งานจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า	ติดตั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้า	ทดสอบอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า	พร้อมฝึกอบรมสำาหรับงาน

ในสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าใต้ดิน	งานสำารวจบ่อพักไฟฟ้าเดิมเพื่อเก็บ

ข้อมูลนำามาจัดทำาแบบเพื่อการก่อสร้าง	 งานติดต้ังเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์

สำาหรับจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบรายละเอียด	ตรวจสอบ

การสำารวจ	การเกบ็ข้อมลูในสนาม	ควบคมุงานกอ่สร้างต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการ 

จนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งช่วย

แก้ไขปัญหาการร้องเรียนและอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างให้สำาเร็จลุล่วง	 

ตรวจสอบแบบและเอกสารต่างๆ	ที่ผู้รับจ้างนำาเสนอ	พร้อมให้ความเห็น 

และรวบรวมสรุปความเห็นส่งให้	กฟน.	 เพื่อพิจารณา	ก่อนแจ้งผู้รับจ้าง

ก่อสร้างอย่างเป็นทางการ	รวมทั้งจัดทำารายงานความก้าวหน้าของงาน	

รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย	 ตลอดจนผลการประชุมและ 

ข้อเสนอแนะเป็นประจำาทุกเดือน

 In response to the government policy, the MEA initiated 
a project to improve electricity distribution in Bangkok by replacing 
overhead cables with underground cables in order to enhance 
Bangkok’s landscape and increase public orderliness. For 
underground medium-voltage (MV 12/24KV) and low-voltage 
electricity distribution systems, the project would carry out both 
surface and non-surface construction. For the high-voltage system 
(HV 69/115KV), the project would deploy pipe-jacking construction. 
The project also covered the construction of the Nonsi Switching 
Unit Station; the procurement, installation and testing of electrical 
equipment and system; survey of existing manholes; the installation 
of electricity poles and devices for electricity distribution; and 
training.
 TEAM GROUP was assigned with the tasks on detailed 
design, data collection monitoring, construction supervision, 
coordinating with relevant agencies, and handling complaints as 
well as removing any obstacles during construction and reporting 
to the MEA for consideration. Progress reports were also prepared 
and submitted to the MEA on a regular basis. 

งานออกแบบเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน และควบคุมงานก่อสร้างโครงกำรนนทรี

Detailed Design and Construction 
Supervision for Overhead Cable 
Replacement with Underground 
Cable System: Nonsi Project

เจ้ำของโครงกำร :  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียด ควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำารายงาน 
  ความก้าวหน้าของงาน 

Client:  Metropolitan Electricity Authority (MEA)
Services:  Detailed design, construction supervision, and  
 progress reporting
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As we expand into the private sector, we increase and diversify 
staff skills. Modern technologies are integrated into our services. 
Our management and operations are brought to par with
international standards.

ขยายตลาดสู่ภาคเอกชน เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความหลากหลาย 
เพิ่มเทคโนโลยีในการให้บริการ ยกระดับการบริหารและดำาเนินงานของ
องค์กรและโครงการต่างๆ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

“

“

Outstanding Private Sector Projects
โครงการเด่นด้านงานบริการที่ปรึกษาให้แก่ภาคเอกชน
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	 โครงการสมาร์ท	กรีน	อินดัสเทรียล	พาร์ค	เป็นโครงการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาพื้นที่ประมาณ	512	ไร่	บนถนนบางนา-

ตราด	 กม.ที่ 	39	 ในอำา เภอบางปะกง	 จั งหวัดฉะเ ชิง เทรา	 เพื่ อ 

การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมแบบผสมผสาน	โดยมีเป้าประสงค์ให้

โครงการเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันานวัตกรรมทีจ่ะช่วยสนบัสนุนผูป้ระกอบ

กิจการชาวไทยและต่างชาติในการดำาเนินธุรกิจท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	

ตลอดจนช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

เป้าหมายตามนโยบาย	Super	Cluster	และระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออก 

ของรัฐบาล	โครงการจะแบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น	4	องค์ประกอบหลัก	

คือ	1)	พื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย	2)	อาคารสำานักงานและ

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3)	พื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรม	

สำาหรับผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม	และผูป้ระกอบการ

รายใหญ่	และ	4)	โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดทำาฐานข้อมูลภาพถ่ายทาง

อากาศสำาหรับพื้นที่	 วิเคราะห์สถานที่ต้ังของโครงการ	 จัดทำาแนวคิด 

การพัฒนาและการวางผังการใช้พื้นที่โครงการในเบื้องต้น	 ออกแบบ 

แนวความคิดสำาหรับงานอาคารและโรงงาน	 โครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สาธารณูปโภค	วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนในเบ้ืองต้น 

ของโครงการ	ตลอดจนจัดทำาแนวทางการดำาเนินโครงการ	รวมถึงข้อเสนอแนะ 

แนวทางในการดำาเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการในลำาดับต่อไป

 Smart Green Industrial Park required a feasibility study 
of the mixed-used industrial and commercial land development 
project in an area of 512 rai located at 39th-kilometer on Bang Na-
Trat Road, Bang Pakong District, Chachoengsao Province. The 
park is aimed to be a center of innovation development supporting 
both Thai and foreign investors that require advanced technologies, 
and to support and drive the growth of the target industries under 
the government’s Super Cluster and Eastern Economic Corridor 
Policy. The park wil l  comprise four main components:  
1) commercial and residential usage area; 2) buildings for rental 
office and laboratories for research and development; 3) industrial 
usage area supporting SMEs as well as large enterprises; and  
4) infrastructure & public utilities.  
  TEAM GROUP was assigned to provide various services 
such as developing aerial-image database of the park, performing 
project site analysis, developing preliminary conceptual land-use 
plan, preparing a conceptual design for buildings and factories, 
infrastructure and public utilities, performing preliminary financial 
analysis, and developing guidelines for moving the project to further 
stages.

ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
โครงกำรสมำร์ท กรีน อินดัสเทรียล พำร์ค  

Preliminary Feasibility Study 
for Smart Green Industrial Park 
Project

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท เดอะซิตี้ จำากัด (บริษัทในกลุ่มคาราบาว)
ขอบเขตบริกำร :  การจัดทำาฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสำาหรับพ้ืนที่  
  การจัดทำาแนวคิดการพัฒนาและการวางผังการใช้  
  พื้นที่โครงการในเบื้องต้น การออกแบบแนวความคิด 
  สำาหรับงานอาคารและโรงงาน โครงสร้างพื้นฐานและ 
  ระบบสาธารณูปโภค การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 
  ความคุ้มค่าในการลงทุนในเบื้องต้นของโครงการ  

Client: The City Co.,Ltd (Carabao Group) 
Services: Developing aerial-image database, developing  
 preliminary conceptual land-use plan, conceptual  
 design for buildings and factories, conceptual  
 design for infrastructure and public utilities, and  
 preliminary financial feasibility analysis
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	 ไอดีโอ	โมบิ	บางซื่อ	แกรนด์	อินเตอร์เชนจ์	เป็นหนึ่งในโครงการ

อาคารชุดพักอาศัยในชื่อ	ไอดีโอ	โมบิ	ของบริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	

จำากัด	(มหาชน)	ตั้งอยู่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประชาช่ืนและถนน

ประชาราษฎร์สาย	2	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	โครงการมีลักษณะเป็น

อาคารชุดพักอาศัย	สูง	32	 ช้ัน	จำานวน	1	อาคาร	ประกอบด้วยห้องชุด 

พักอาศัย	661	ห้อง	 รวมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ	40,428	ตร.ม.	 

เริ่มการก่อสร้างในปี	2559	และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2561

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำาเนินการบริหารโครงการ	

จัดทำาราคากลาง	จัดประกวดราคางานก่อสร้าง	รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้

 IDEO Mobi Bangsue Grand Interchange is a condominium 
project by Ananda Development PCL. Located on the Prachachuen 
Road–Pracharat Sai 2 Road junction in Bangkok’s Bang Sue 
District, this project features a 32-story condo building with a total 
of 661 units. Construction areas cover about 40,428 sq.m. Starting 
in 2016, the project’s construction is scheduled for completion in 
2018. 
 TEAM GROUP was entrusted with the mission of project 
management, specifying standard price, calling for bids, and 
construction supervision to ensure that the work plans would be 
met.

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงกำร 
 ไอดีโอ โมบิ บำงซื่อ แกรนด์ อินเตอร์เชนจ์

Project Management and 
Construction Supervision of 
IDEO Mobi Bangsue Grand 
Interchange Project

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Ananda Development PCL.
Services: Project management and construction supervision 
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	 พลัมคอนโด	ปิ่นเกล้า	สเตช่ัน	 เป็นหน่ึงในโครงการอาคารชุด 

พกัอาศยัภายใตช่ื้อ	PLUM	CONDO	ของบริษทั	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำากดั	

(มหาชน)	ตัง้อยูบ่นถนนสมเดจ็พระปิน่เกลา้	เขตบางพลดั	กรุงเทพมหานคร	

โครงการมีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย	สูง	22	ชั้น	และชั้นใต้ดิน	1	ชั้น	

จำานวน	1	อาคาร	ประกอบด้วยห้องชุดพักอาศัย	964	ห้อง	รวมพื้นที่ก่อสร้าง

ทั้งหมดประมาณ	47,000	ตร.ม.	 โดยได้เร่ิมการก่อสร้างในปี	2559	และ 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2561

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำาเนินการบริหารโครงการ	

จัดทำาราคากลาง	จัดประกวดราคางานก่อสร้าง	รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้

 Plum Condo Pinklao Station is one of the PLUM CONDO 
projects by Pruksa Real Estate PCL. Located on Somdet Phra 
Pinklao Road in Bang Phlat District, Bangkok, it features a 22-story 
condo building with one underground floor. The whole project will 
have a total of 964 condo units, with construction areas covering 
about 47,000 sq.m. Starting in 2016, the project’s construction is 
scheduled for completion in 2018. 
 TEAM GROUP was entrusted with the mission of 
managing this project, specifying its standard price, calling for bids, 
and then supervising the construction to ensure that the works 
would meet the schedule.

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงกำร
พลัมคอนโด ปิ่นเกล้ำ สเตชั่น 

Project Management and 
Construction Supervision of Plum 
Condo Pinklao Station Project 

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Pruksa Real Estate PCL.
Services: Project management and construction supervision 
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	 โครงการ	RHYTHM	Ekkamai	 เป็นหน่ึงในโครงการอาคารชุด 

พักอาศัยภายใต้ชื่อ	RHYTHM	ของบริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)	

ตัง้อยูใ่นซอยเอกมยั	ถนนสุขมุวทิ	63	เขตวฒันา	กรงุเทพมหานคร	โครงการ 

มีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัย	สูง	32	ช้ัน	จำานวน	1	อาคาร	ประกอบด้วย 

หอ้งชุดพกัอาศยั	326	หอ้ง	รวมพืน้ทีก่อ่สร้างทัง้หมดประมาณ	29,000	ตร.ม.	

เริ่มการก่อสร้างในปี	2559	และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2561	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำาเนินการบริหารโครงการ	

จัดทำาราคากลาง	จัดประกวดราคางานก่อสร้าง	รวมทั้งควบคุมงานก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้

 RHYTHM Ekkamai is a RHYTHM condo project by AP 
(Thailand) PCL. Located on Soi Ekkamai, Sukhumvit 63 Road, 
Vadhana District, Bangkok, it features a 32-story condo building. 
The whole project will have a total of 326 condo units, with 
construction areas covering about 29,000 sq.m. Starting in 2016, 
the construction is scheduled for completion in 2018. 
 TEAM GROUP was entrusted with the mission of managing 
this project, specifying its standard price, calling for bids, and 
supervising the construction to ensure that the works would meet 
the schedule.

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
โครงกำร RHYTHM เอกมัย

Project Management and 
Construction Supervision of 
RHYTHM Ekkamai Project

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

Client: AP (Thailand) PCL. 
Services: Project management and construction supervision 
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	 สมาคมสโมสรไทยออยล์มีความประสงค์ที่จะสร้างอาคารเพื่อ

กิจกรรมต่างๆ	ของสมาคมที่จังหวัดชลบุรี	ประกอบด้วยอาคารโครงสร้าง

อาคารอเนกประสงค์	 สำาหรับจัดงานเลี้ยงและเป็นพื้นที่เล่นกีฬาและ 

นันทนาการอื่นๆ	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการออกแบบรายละเอียด

ทางสถาปัตยกรรม	ประกอบด้วยการออกแบบอาคาร	การออกแบบภายใน	

และการออกแบบภูมิสถาปัตย์	การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม	

ประกอบด้วยงานโครงสร้าง	งานโยธา	งานไฟฟ้า	และงานเคร่ืองกล	นอกจากน้ี 

ยงัไดรั้บความไวว้างใจใหจ้ดัเตรียมเอกสารประกวดราคา	เกณฑก์ารคดัเลอืก

ผู้รับเหมา	และจัดทำาเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาต

 Thai Oil Club Association wished to construct a recreational 
center in Chon Buri Province. It will be a multi-purpose building for 
sports, banquet, and other recreational activities. 
 TEAM GROUP was assigned to prepare detailed 
architectural design for the building, interior decoration, and 
landscape; detailed engineering design covering structural work, 
civil work, electrical work and mechanical work. Moreover, it was 
assigned to draw up a technical proposal, construction cost 
estimation, and bidding documents. TEAM GROUP also handled 
the contractor selection, contract signing, and seeking permissions 
from authorities. 

งานออกแบบศูนย์นันทนำกำร
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

Design of Recreational Center, 
Thai Oil Public Company Limited

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

Client: Thai Oil PCL.
Services: Design and construction cost estimation 
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 Samui International Airport is set to undergo major 
renovation works in an effort to increase its capacity serving up to 
five million passengers annually.  With the design idea of a ‘Resort 
Airport’, the airport will have a unique architecture with safety and 
state-of-the-art technology to deliver conveniences for passengers 
and to comply with the green architecture concept. The total facility 
area is 45,500 sq.m., the project works are composed of the design 
and renovation for the departure check-in, departure area, arrival 
area, VIP area, and office area, as well as car-park and internal 
roads. The works also include the landscape of the entrance and 
around the project, traffic system, interior design and furniture, and 
signage.  
 TEAM GROUP was entrusted with the tasks on design 
& construction supervision and management including three phases 
namely, detailed design, bidding process services, and construction 
process services.

v
งานบริหารและควบคุมการออกแบบก่อสร้างและงานก่อสร้าง 
โครงกำรเพิ่มศักยภำพท่ำอำกำศยำนสมุย

Design & Construction Supervision 
and Management of Samui
International Airport 

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  บริหารและควบคุมการออกแบบก่อสร้างและงานก่อสร้าง

Client: Bangkok Airways PCL.
Services: Design & construction supervision and management

	 โครงการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานสมุย	เป็นการออกแบบและ

การปรับปรุง	 ก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อให้สามารถรองรับจำานวน 

ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว	ประมาณ	5	ล้านคนต่อปี	 โดยมีเป้าหมายให้ 

เป็นท่าอากาศยานที่มีเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม	มีความปลอดภัย	

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีความสะดวกสบาย	มีความสวยงามตามแนว

สถาปัตยกรรมสีเขียว	 เข้ากับบริบทและภูมิทัศน์เดิม	ภายใต้แนวคิด	 

“Resort	Airport”	มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	45,500	ตร.ม.	 โครงการ

ประกอบด้วยงานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กลุ่มอาคาร	อันได้แก่	

อาคารตรวจบัตรโดยสาร	อาคารผู้โดยสารขาออก	อาคารผู้โดยสารขาเข้า	

อาคารผูโ้ดยสาร	VIP	และกลุม่อาคารสำานกังาน	พืน้ทีจ่อดรถ	และถนนภายใน	

งานปรับภูมิทัศน์ทางเข้าและโดยรอบบริเวณโครงการ	งานปรับระบบจราจร

ภายในบริเวณโครงการ	งานออกแบบตกแต่งภายในและครุภัณฑ์	งานออกแบบ 

ป้ายสัญลักษณ์ภายในโครงการ

	 ทมีกรุ๊ปไดรั้บความไวว้างใจใหด้ำาเนนิการบริหารและควบคมุการ

ออกแบบก่อสร้างและงานก่อสร้างโครงการ	โดยดำาเนินงานเป็น	3	ระยะ	คือ	

งานให้บริการออกแบบรายละเอียด	งานให้บริการระหว่างประกวดราคา

จัดหาผู้รับจ้าง	และงานให้บริการในระหว่างดำาเนินงานก่อสร้าง

42 ANNUAL 2016R E P O R T



	 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง	 เป็นส่วนหน่ึง

ของแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง	(Feeder)	 เพื่อเชื่อมต่อและ

เพ่ิมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหลัก	เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร 

ทีม่อียูใ่นปจัจบุนั	โดยมจีดุเร่ิมตน้จากสถานีรถไฟฟา้กรุงธนบรีุไปยงัสำานักงาน

เขตคลองสาน	ระยะทาง	1.77	กม.	จำานวน	3	สถานี	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบส่วนงานโยธาและ

สถาปัตยกรรม	ไฟฟ้า	 เคร่ืองกลบริการของระบบรถไฟฟ้า	 โรงจอดและ 

ศูนย์ซ่อมบำารุง	(Depot)	งานร้ือย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแนวเส้นทาง

ของโครงการ	พร้อมทั้งสำารวจรายละเอียดและจัดทำาแผนที่แสดงลักษณะ

ภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ	 การออกแบบส่วนงานโครงสร้างจะใช้ 

หลักวิศวกรรมคุณค่า	(Value	Engineering)	ร่วมกับเจ้าของงานเพื่อให้เกิด 

การประหยัดต้นทุนการก่อสร้างโครงการ	 แต่ยังคงมาตรฐานด้าน 

ความปลอดภัย

 The Gold Line Monorail is part of the Feeder Line 
Development Plan connecting and enhancing the capacity of the 
major mass transit systems in order to relieve traffic problems. At 
the length of 1.77 km. and with three stations, the Gold Line starts 
from Krung Thon Buri Station and ends at the Khlong San District 
Office. 
 TEAM GROUP provided the service on the detailed design 
of civil and architectural works, as well as the mechanical and 
electrical works of the rail system and depot. It was also responsible 
for the infrastructure facility relocation along with the topographic 
survey and mapping. In a bid to save costs while maintaining the 
safety standards, the value engineering principle was deployed.   

ออกแบบรายละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ 
สำยสีทองระยะที่ 1 ช่วงสถำนีรถไฟฟ้ำกรุงธนบุรี-
ส�ำนักงำนเขตคลองสำน 

Detailed Design of Gold Line 
Monorail Phase 1, Krung Thon  Buri 
Station–Khlong San District 
Office

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียด

Client: Italian-Thai Development PCL.
Service: Detailed design
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	 บริษัท	โกรเฮ่	สยาม	จำากัด	ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ชั้นนำาของโลก

มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงและขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง	 โดย 

การกอ่สร้างโรงงานใหมเ่พือ่ขยายกำาลงัการผลติ	กอ่สร้างทีจ่อดรถใหม	่และ

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	ในโครงการ

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบรายละเอียด 

ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม	 โครงสร้าง	 เคร่ืองกล	 เคร่ืองไฟฟ้า	 ระบบ

สาธารณูปโภค	และระบายน้ำา	ทั้งในส่วนที่ต่อเติมและส่วนที่มีการปรับปรุง

ใหม่	 ให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของรัฐและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	

นอกจากน้ียังดำาเนินการในส่วนของการประกวดราคา	ครอบคลุมทั้งการ 

เตรียมเอกสาร	การประมาณราคา	และควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ได้

มาตรฐานตามที่กำาหนด

 Grohe Siam Limited, one of the world’s leading sanitary 
ware manufacturers, wishes to improve and expand its factory in 
Rayong Province to increase the manufacturing capacity. The 
project covered the construction of new factory and car park area, 
and improving of the existing public utility systems.
 TEAM GROUP was entrusted with the tasks on detailed 
architectural and structural design of mechanical and electrical 
systems, public utility and drainage systems for both the additional 
part and improved part as well as construction cost estimation and 
bidding documents preparation. It was also in charge of the 
construction supervision to ensure that the works meet the 
regulated standards. 

งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
โรงงำนโกรเฮ่ จังหวัดระยอง

Detailed Design and Construction 
Supervision for New Grohe Factory, 
Rayong Province

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำากัด
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบ จัดการประมูล และควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Grohe Siam Limited
Services: Detailed design, bidding and construction supervision
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	 บริษัท	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำากัด	เป็นผู้ผลิตและส่งออก

ไกป่รุงสกุรายใหญข่องประเทศไทย	มคีวามประสงคท์ีจ่ะขยายกำาลงัการผลติ	

โดยในสว่นของโรงงานชำาแหละและแปรรูป	(Primary	Processing	Plant:	PP3)	

จะขยายกำาลังการผลิตจาก	6,000	BPH	 เป็น	9,000	BPH	ในพื้นที่อาคาร

เดียวกัน	และก่อสร้างโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุกพร้อมรับประทาน	(Cooked	

Further	Processing	Plant:	FP4)	ที่มีกำาลังการผลิตอาหารปรุงสุก	26,000	MT	

ต่อปี

	 ทมีกรุ๊ปไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ปน็ทีป่รึกษาของโครงการ	โดยแบง่

การดำาเนินงานออกเปน็	3	ระยะ	คอื	ระยะที	่1	เปน็การออกแบบรายละเอยีด

ทางวิศวกรรม	ระยะที่	2	 เป็นการบริหารโครงการและจัดการประมูลเพื่อ 

คดัเลอืกหาผูรั้บจา้งในการกอ่สร้าง	และระยะที	่3	เปน็การบริหารและควบคมุ

งานก่อสร้าง	 โดยทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเน่ืองจากบริษัท	

คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	 จำากัด	 ให้บริการท่ีปรึกษาโครงการในพ้ืนท่ี 

อื่นๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 Cargill Meats (Thailand) Co., Ltd., one of Thailand’s major 
cooked-chicken manufacturers/exporters, wishes to boost its 
production capacity. For its Primary Processing Plant (PP3),  Cargill 
intends to increase capacity from 6,000 BPH to 9,000 BPH in the 
existing plant. Cargill also plans to construct a new Cooked Further 
Processing Plant (FP4) with the annual capacity to churn out 26,000 
MT of cooked food. 
 TEAM GROUP was assigned to be the project consultant. 
The project has three phases: detailed design, bidding and project 
management, and construction supervision. Apart from this project, 
TEAM GROUP was also entrusted as the consultant for other cargill 
projects both in Thailand and overseas.

ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
โรงงำนคำร์กิลล์มีทส์ จังหวัดนครรำชสีมำ

Detailed Design and Construction 
Supervision for Cargill Meats Plants, 
Nakhon Ratchasima Province

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบ จัดการประมูล และควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Cargill Meats (Thailand) Co., Ltd.
Services: Detailed design, bidding and construction supervision
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งานออกแบบรายละเอียดโครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีส้ม สัญญำที่ 1, 2

Detailed Design and Tender 
Documents Preparation for MRT 
Orange Line: Contracts 1, 2

	 โครงการรถไฟฟา้สายสสีม้	เปน็สว่นหน่ึงของโครงการระบบขนสง่

มวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรภายใน

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเน่ือง	 เป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน	 เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินและ 

ยกระดับ	รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนวตะวันออก-ตะวันตก	

โดยเร่ิมตน้จากจดุเช่ือมตอ่กับรถไฟฟา้มหานคร	สายเฉลมิรัชมงคล	ทีส่ถานี 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	ไปตามแนวถนนวัฒนธรรม	ออกสู่ถนน

พระราม	9	ท่ีบริเวณหน้าท่ีทำาการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก	ผ่านแยกพระราม	9-ประดิษฐ์มนูธรรม	แล้วเข้าสู่ 

ถนนรามคำาแหง	 ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ราชมังคลากีฬาสถาน	 

ผ่านแยกลำาสาลี	 แล้วเข้าสู่สถานีคลองบ้านม้าซึ่งเป็นสถานีใต้ดินสถานี

สดุทา้ยกอ่นจะเปลีย่นมาเปน็สถานียกระดบั	ระยะทางรวมประมาณ	13	กม.	

10	สถานี	ซึ่งในส่วนของสัญญาก่อสร้างที่อยู่ใต้ดิน	(สัญญา	1,	2)	มีลักษณะ

สัญญาแบบ	Design	&	Build

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดเตรียมเอกสารเพ่ือการประมูลงาน	

ถอดปริมาณ	ออกแบบงานโครงสร้างใต้ดิน	งานอุโมงค์	งานสถาปัตยกรรม	

งานไฟฟ้าและเคร่ืองกล	และจัดทำาแบบเพื่อการประมูลของสัญญา	1,	2	 

อีกทั้งหลังจากทาง	ช.การช่าง	ประมูลงานสัญญาที่	1	และ	2	ได้	ทีมกรุ๊ป 

ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการออกแบบในช่วงการก่อสร้างของงาน 

ทั้งสองสัญญานี้ด้วย

 The Orange Line is a part of the Mass Rapid Transit 
Authority of Thailand (MRTA)’s Mass Rapid Transit Master Plan in 
the Bangkok Metropolitan Region, which seeks to ease traffic 
problems in Greater Bangkok and develop a more comprehensive 
network of public transport. Designed for east–west travel, the 
Orange Line will feature both underground and elevated sections. It 
will stretch from the MRT Chaloem Ratchamongkhon Line’s Thailand 
Cultural Centre station, move along the Wattanatham Road, go past 
the MRTA headquarters, and head towards Rama IX Road. It will 
move eastwardly past the Rama IX-Pradit Manutham Intersection 
to Ramkhamhaeng Road, and go past Ramkhamhaeng University 
and Rajamangala Stadium to reach the Lam Sali Intersection. The 
Khlong Ban Ma Station will be the last station on ground level. From 
there, the Orange Line will be elevated. The entire length will be 
about 13 km., covering 10 stations. For underground section 
(Contracts 1, 2), it is a design and build contract.
 TEAM GROUP was entrusted with tender documents and 
tender drawings preparation, quantity take off, and underground 
structure, tunnel, architectural, electrical, and mechanical work 
design. In addition, after CH. Karnchang was awarded with a bid for 
Contracts 1 and 2, TEAM GROUP was entrusted with the detailed 
design work during construction phase for both contracts.

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท ช.การช่าง จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

Client: CH. Karnchang PCL.
Services: Detailed design and tender documents preparation
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	 การศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณการขายน้ำาประปาของบริษัท	

ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค	(กปภ.)	สาขา

นครปฐม	สามพราน	อ้อมน้อย	และสมุทรสาคร	เป็นโครงการศึกษาเพื่อให้

ระบบผลิตน้ำาประปาของบริษัท	ทีทีดับบลิว	จำากัด	(มหาชน)	ที่จะมีกำาลัง

การผลิตเท่ากับ	520,000	ลบ.ม./วัน	ในปี	2560	สามารถส่งน้ำาประปาได้เต็ม

ศักยภาพ

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลระบบประปา

ในพื้นที่และศึกษาความต้องการใช้น้ำา	 ระบบจ่ายน้ำาและพื้นที่จ่ายน้ำาของ	

กปภ.	ที่มีโอกาสเพิ่มปริมาณน้ำาจำาหน่าย	รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ระบบ

ส่งน้ำา	แนวทางการพัฒนา	และงบประมาณการลงทุนเบื้องต้น

 The study for the guidelines to increase tap water sales 
of TTW PCL. in the service areas of the Provincial Waterworks 
Authority (PWA) in Nakhon Pathom, Sam Phran, Om Noi and Samut 
Sakhon Branches, which will have production capacity of 520,000 
CMD in 2017, is aimed at enabling TTW to make the utmost use 
of its capacity. 
 TEAM GROUP was entrusted with the mission to collect 
information on waterworks systems and tap water demand, and 
analyze the distribution systems and service areas of the PWA that 
offer opportunities for bigger tap water sales, as well as prepare 
preliminary investment cost estimation.

งานศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณการขายน้ำาประปา
พื้นที่กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครปฐม
สำมพรำน อ้อมน้อย และสมุทรสำคร 

Study for Guidelines to Increase Tap Water 
Sales in the Service Areas of the PWA in 
Nakhon Pathom, Sam Phran, Om Noi 
and Samut Sakhon Branches

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท ทีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  รวบรวมข้อมูลระบบประปาในพ้ืนที่และความต้องการ 
  ใช้น้ำา ศึกษาและวิเคราะห์ระบบส่งน้ำา ระบบจ่ายน้ำาและ 
  พื้นที่จ่ายน้ำาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 

Client:  TTW PCL. 
Services:  Collecting information on waterworks systems  
  and tap water demand, and analyzing distribution  
  systems and service areas of the PWA 
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In a bid to become a regional leader, we form a business network, 
both in Thailand and overseas, and expand our services to 
neighboring countries; namely Lao PDR, Myanmar, and Cambodia, 
as well as to Japan. 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งใน สปป.ลาว 
เมียนมา กัมพูชา และญี่ปุ่น และมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษา
ชั้นนำาของภูมิภาค

“

“

Outstanding International Projects
โครงการเด่นด้านงานบริการที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานในต่างประเทศ
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	 IGE	Land	Co.,	Ltd.	ตอ้งการกอ่สร้างคลงัเช้ือเพลงิทีเ่ขตเศรษฐกจิ

พิเศษติลาวา	ให้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำามันสูงสุด	ประมาณ	30	ล้าน

แกลลอน	และก๊าซ	LPG	ประมาณ	2,500	ตัน	

	 ทมีกรุ๊ปไดรั้บความไว้วางใจใหอ้อกแบบรายละเอยีด	และประมาณ

ราคาคา่กอ่สร้างคลงัเช้ือเพลงิและระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	สถานี

จ่ายเชื้อเพลิง	ระบบป้องกันอัคคีภัย	อาคารสำานักงาน	และลานจอดรถ

 IGE Land Co., Ltd. wishes to construct a fuel depot at 
the Thilawa Special Economic Zone. The depot is expected to have 
the capacity to store up to 30 million gallons of oil and 2,500 tons 
of liquefied petroleum gas (LPG).
 TEAM GROUP was engaged in the detailed design and 
construction cost estimation for the fuel depot and related facilities 
such as fuel stations, fire prevention systems, an office building 
and a car park. 

งานออกแบบรายละเอียดคลังเชื้อเพลิง
เขตเศรษฐกิจพิเศษติลำวำ ประเทศเมียนมำ

Detailed Design for a Fuel Depot, 
the Thilawa Special Economic 
Zone, Myanmar

เจ้ำของโครงกำร :  IGE Land Co., Ltd.
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียดและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

Client: IGE Land Co., Ltd.
Services: Detailed design and construction cost estimation 
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	 TIMOR	GAP,	E.P.	มีแผนการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำามันเบตาโน	ซึ่ง

เป็นโรงกลั่นน้ำามันแห่งแรกในประเทศติมอร์-เลสเต	 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมสำาหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออก	โครงการน้ีครอบคลุม 

พ้ืนท่ีประมาณ	230	เฮกตาร์	มีกำาลังการผลิต	30,000	บาร์เรลต่อวัน	นอกจากน้ี 

ยังมีการก่อสร้างเมืองใหม่เพื่อรองรับพนักงานและการเจริญเติบโตของ 

ชุมชน		ระบบทอ่น้ำาประปาและทอ่น้ำามนัสำาหรับการขนสง่ผลผลติ	เช่น	กา๊ซ

ธรรมชาติเหลว	น้ำามันแนฟทาเบาและหนัก	และน้ำามันดีเซล	จากโรงกลั่น

น้ำามันเบตาโนไปยังเมืองสวย	

	 ทีมกรุ๊ปได้ รับมอบหมายให้ดำาเนินการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม	และจัดทำาแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 TIMOR GAP, E.P. plans to establish Timor Leste’s first oil 
refinery. Designed to produce petroleum products for both 
domestic consumption and export, this oil refinery will span over 
230 hectares of land and boast a capacity of up to 30,000 barrels 
per day. The project also includes the construction of Nova Betano 
for operation staff and community growth, a water supply system 
and pipeline route for transporting products, i.e. condensate, light 
and heavy naphtha, and diesel oil from Betano Refinery to Suai 
City.
 TEAM GROUP was engaged to conduct the environmental 
and social impact assessment (ESIA) and environmental management 
plan.

v งานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมสำาหรับ
โครงกำรโรงกลั่นน้�ำมันเบตำโน
ประเทศติมอร์-เลสเต 

Environmental and Social Impact 
Assessment (ESIA) for Betano 
Refinery Project, Timor-Leste

เจ้ำของโครงกำร :  TIMOR GAP, E.P.
ขอบเขตบริกำร :  ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคม และจัดทำา 
  แผนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

Client: TIMOR GAP, E.P.  
Services: Environmental and social impact assessment and  
 environmental management plan
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	 Cargill	Joy	Poultry	Meats	Production,	Inc.	ประเทศฟิลิปปินส์	

มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างโรงงานชำาแหละและแปรรูปบนพื้นที่ขนาด	

10,400	ตร.ม.	 ใกล้กับเมืองมะนิลา	ให้มีศักยภาพในการฆ่าและชำาแหละ 

สัตว์ปีก	9,000	ตัวต่อชั่วโมง	6	วันต่อสัปดาห์หรือ	300	วันต่อปี

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบรายละเอียด	บริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง	วางระบบสุขาภิบาล	ติดตั้งระบบไฟฟ้า	และระบบ

ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

 Cargill Joy Poultry Meats Production, Inc., the Philippines, 
wishes to construct a primary processing plant with an area of a 
10,400 sq.m. near Manila. This plant is expected to have the 
capacity to slaughter and process 9,000 fowls per hour, six days 
a week or 300 days a year.
 TEAM GROUP was assigned to provide the detailed 
design, construction management and supervision of the plant, 
along with the installation of its sanitary, electrical, and fire 
prevention systems.

งานออกแบบรายละเอียด และงานบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง Primary Processing Plant 
ประเทศฟิลิปปินส์

Detailed Design, Construction
Management and Supervision Services 
for the Primary Processing Plant, 
the Philippines

เจ้ำของโครงกำร :  Cargill Joy Poultry Meats Production, Inc.
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียด บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

Client: Cargill Joy Poultry Meats Production, Inc. 
Services: Detailed design, construction management and 
 supervision 
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	 กรุงริยาด	ประเทศซาอดุอีาระเบยี	กำาลงัมโีครงการก่อสร้างระบบ

ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่	ประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินจำานวน	6	สาย	ระยะทาง 

176	 กม.	มีทั้งสิ้น	85	 สถานี	 คาดว่าจะเปิดดำาเนินการได้ในปี	2561		 

โดยกิจการร่วมค้า	BACS	 ได้รับการว่าจ้างในแพ็คเกจ	1	ประกอบด้วย 

งานออกแบบและก่อสร้าง	สายที่	1	(ระยะทาง	38	กม.	ส่วนใหญเ่ป็นเส้นทาง

ใต้ดิน	มี	22	สถานี	และ	4	สถานีเปล่ียนถ่ายผู้โดยสาร)	และสายท่ี	2	(ระยะทาง 

15	กม.	ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางระดับพ้ืน	มี	13	สถานี	และ	3	สถานีเปล่ียนถ่าย 

ผู้โดยสาร)	รวมทั้งงานจัดซื้อตู้รถไฟและงานระบบ

	 ทีมกรุ๊ปสนับสนุนในส่วนของการออกแบบระบบไฟฟ้า-เคร่ืองกล	

สำาหรับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน	4	สถานีของสายที่	1	ประกอบด้วยงานระบบ

ไฟฟ้าแรงดันต่ำา	ระบบควบคุมสิ่งแวดล้อม	(ECS)	ระบบสัญญาณเตือนภัย	

และระบบท่อและการระบายน้ำา

 Riyadh, the capital of Saudi Arabia, is currently 
constructing a large urban mass transit network comprising six 
metro lines, 176 km. long with 85 stations. The system is expected 
to be in operation in 2018. BACS consortium was awarded with 
Package 1 to design and build Line 1 (38 km. long mostly 
underground with 22 stations and four interchange stations) and 
Line 2 (15 km. mostly at grade with 13 stations and three 
interchange stations) including procurement of the rolling stocks 
and related systems.
 TEAM GROUP supported our client to undertake the 
detailed design of the mechanical, electrical and plumbing (MEP) 
system for the four underground stations of Line 1. The MEP system 
comprises LV electrical system, environmental control system 
(ECS), fire alarm system and plumbing & drainage system.

v
งานออกแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
Riyadh Metro Project ประเทศซำอุดีอำระเบีย 

Detailed Design for Subway 
Station, Riyadh Metro Project, 
Saudi Arabia

เจ้ำของโครงกำร :  Arup Singapore Pte Ltd.
ขอบเขตบริกำร :  ออกแบบรายละเอียดระบบไฟฟ้า-เคร่ืองกลของสถานี 
  รถไฟฟ้าใต้ดิน

Client: Arup Singapore Pte Ltd.
Service: MEP detailed design for the underground MRT  
 stations
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	 โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคลองถั่นเป็นหน่ึงในเขต

อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดดองไน	 ประเทศเวียดนาม	 นิคม

อุตสาหกรรมแห่งน้ีต้ังอยู่ห่างจากใจกลางนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ	20	กม.	 โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับสนามบินแห่งใหม่

และศูนย์กลางนครโฮจิมินห์	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	ลองถั่น	จำากัด	(มหาชน)	

ต้องการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้บริหารงานออกแบบในโครงการ	

ทัง้การทบทวนแผนแมบ่ท	งานออกแบบข้ันตน้และการออกแบบรายละเอยีด

ขอใบรับรองการออกแบบจากหน่วยงานรัฐ	รวมถงึจดัการประกวดราคาเพือ่

จัดจ้างผู้รับเหมาที่เหมาะสมในการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมในระยะที่	1

 The Long Thanh High Tech Industrial Estate is one of the 
biggest industrial zones in Vietnam’s Dong Nai Province. Located 
about 20 km. east of Ho Chi Minh City, this new industrial estate 
boasts a strategic location because it is also close to the city’s new 
airport. Amata City Long Thanh JSC intends to develop this 
industrial estate for high-tech industrial enterprises in response to 
the demand from the industrial sector. 
 TEAM GROUP was assigned to prepare the designs for 
the Long Thanh High Tech Industrial Estate, from review of master 
plan, preliminary design to detailed design. It was also assigned 
to seek approval for the designs from relevant authorities and 
organize contractor bidding for Phase 1 of the industrial estate.

งานบริหารงานออกแบบนิคมอุตสำหกรรม
ไฮเทคลองถั่น ประเทศเวียดนำม

Management of Designs for
Long Thanh High Tech Industrial 
Estate, Vietnam

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท อมตะ ซิตี้ ลองถั่น จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร : งานออกแบบ บริหารโครงการ และจัดการประกวดราคา

Client: Amata City Long Thanh JSC
Services: Design,  project  management and bidding 
 arrangement 
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	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาเซกอง	4A	และเซกอง	4B	(เซกอง	4A&4B	

HPPs)	ตั้งอยู่บนแม่น้ำาเซกอง	แขวงเซกอง	สปป.ลาว	ประกอบด้วยเข่ือน 

เซกอง	4A	ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณดา้นเหนือน้ำาหา่งจากตวัจงัหวดัเซกองไปประมาณ	

30	กม.	และเขื่อนเซกอง	4B	ตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนเซกอง	4A	ไปด้านเหนือน้ำา

อีกประมาณ	50	กม.	 เข่ือนทั้ง	2	 เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำา	ซึ่ง

โครงสร้างหลักของโครงการประกอบไปด้วย	 โครงสร้างผันน้ำาระหว่าง 

การก่อสร้าง	 เช่น	 เข่ือนกั้นน้ำาช่ัวคราว	และท่อผันน้ำาระหว่างการก่อสร้าง	

อาคารหัวงานเป็นเข่ือนคอนกรีตบดอัด	อาคารระบายน้ำาล้นชนิดบานโค้ง	

อาคารระบายน้ำาลงลำาน้ำาเดิม	ทางส่งน้ำาสู่โรงไฟฟ้า	และโรงไฟฟ้า

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ทำาการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการ	รวมถึงการสำารวจเพื่อจัดทำาแผนที่ภูมิศาสตร์	การศึกษาด้าน

ธรณีวทิยา	การศกึษาดา้นอทุกวทิยา	ออกแบบและประมาณการงบประมาณ

ในการก่อสร้างเบื้องต้น

 The Xekong 4A and 4B Hydroelectric Power projects are 
located on the bank of the Xekong River in Xekong Province, Lao 
PDR. The Xekong 4A Dam is about 30 km. upriver from Xekong 
Town. The distance between the two dams is about 50 km. The 
Xekong 4A and Xekong 4B HPPs are of storage scheme, each 
consisting of the following main structures: river diversion 
comprising pre-cofferdams, cofferdams and diversion culvert, RCC 
gravity dam, gated crest spillway, bottom outlet, power waterway 
and powerhouse. 
 TEAM GROUP was assigned to conduct feasibility study 
and provide site investigations including topographic and 
geological investigations and hydrological monitoring, conceptual 
design and cost estimation.

v
งานศึกษาความเหมาะสมโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังน้�ำเซกอง สปป.ลำว

Feasibility Study of Xekong 4A and 
4B Hydroelectric Power Projects,
Lao PDR

เจ้ำของโครงกำร :  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จำากัด (มหาชน)
  Lao World Engineering & Construction Co., Ltd.
  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร :  ศึกษาความเหมาะสม การสำารวจจัดทำาแผนท่ีภูมิประเทศ 
  สำารวจทางด้านธรณีวิทยา และการตรวจวัดข้อมูล 
  ด้านอุทกวิทยาของลำาน้ำา 

Clients: Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. 
 Lao World Engineering & Construction Co., Ltd.  
 B.Grimm Power PCL.
Services: Feasibility study, site investigations including  
 topographic and geological investigations and  
 hydrological monitoring, conceptual design, and  
 cost estimation

Xekong 4B DamXekong 4A Dam
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	 Overseas	Cambodian	Investment	Corporation	(OCIC)	

ประเทศกัมพูชา	ต้องการพัฒนา	Chroy	Changvar	Satellite	City	ในกรุง

พนมเปญ	ให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยและแหล่งธุรกิจ	(Central	Business	District:	

CBD)	แห่งใหม่	จึงจำาเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาเมือง	หนึ่งในนั้นคือ

ระบบสาธารณูปโภค	ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบระบบสาธารณูปโภค	

ระบบท่อระบายน้ำาฝนโดยใช้แรงโน้มถ่วงลงสู่ทะเลสาบ	Tonle	Sap	ระบบ 

ท่อส่งน้ำาประปา	ระบบท่อรวบรวมน้ำาเสีย	และระบบบำาบัดน้ำาแบบเปิด	รวมท้ัง 

ออกแบบโรงบำาบัดน้ำาเสียใต้ดิน	 ระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า	 ระบบ

โทรคมนาคมสาธารณะ	และระบบอินเทอร์เน็ต

 Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC) 
intends to develop the Chroy Changvar Satellite City in Phnom 
Penh as a residential zone and a central business district (CBD). 
For such a development, it is necessary to prepare well-planned 
and efficient public utility systems. 
 TEAM GROUP was entrusted with the designing of public 
utility systems, a gravity-based water-drainage system that links 
to the Tonle Sap, water-pipe system, central wastewater collection 
system, open wastewater treatment system, an underground 
wastewater treatment plant, electrical system, power distribution 
system, public telecommunication system and Internet system.

งานออกแบบระบบสาธารณูปโภคตามแนวถนนหลักของ
พื้นที่โครงการใน Chroy Changvar พนมเปญ 
ประเทศกัมพูชำ 

Design of Public Utility Systems 
along Main Road of Chroy Changvar, 
Phnom Penh, Cambodia

เจ้ำของโครงกำร : Overseas Cambodian Investment Corporation  
  (OCIC) 
ขอบเขตบริกำร : ออกแบบระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อน้ำา ระบบไฟฟ้า 
  และระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมสาธารณะและ 
  อินเทอร์เน็ต 

Client: Overseas Cambodian Investment Corporation  
 (OCIC) 
Services: Design of public utility systems, water-pipe system,  
 electrical system, power distribution system,  
 telecommunication and Internet systems 
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	 สำานักระบายน้ำานครโฮจิมินห์	 มีความประสงค์ที่จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการและการบำาบัดน้ำาเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำา

ธรรมชาติในนครโฮจมินิหแ์ละบริเวณใกลเ้คยีง	จงึวางแผนกอ่สร้างระบบทอ่

รวบรวมน้ำาเสียและโรงงานบำาบัดน้ำาเสียรวม	12	แห่ง	 โดย	TRUNGNAM	

Group	สนใจที่จะลงทุนก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ำาเสียในพื้นที่	7	 

(ไซงอ่นเหนือ	1)	ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตอำาเภอทดูึก๊	ทางตอนเหนือของนครโฮจมิินห	์

ในลักษณะ	Public-Private	Partnership	(PPP)	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ดำาเนินการศึกษาความเหมาะสม

เบื้องต้น	ศึกษาความเหมาะสม	ออกแบบรายละเอียด	และบริการทางด้าน

เทคนิคในระหว่างการก่อสร้าง

 The Water Drainage Office of Ho Chi Minh City wishes to 
increase the efficiency of its wastewater management and 
treatment system, which releases treated water into natural 
waterways. Therefore, the Office has come up with a plan to set 
up 12 wastewater collection systems and treatment plants; and 
TRUNGNAM Group was interested in constructing the wastewater 
drainage system in Zone 7 (North Saigon 1), Thu Duc District, Ho 
Chi Minh City, through Public-Private Partnership (PPP) scheme.
 TEAM GROUP was entrusted with the mission of 
conducting a preliminary feasibility study and then a feasibility 
study, detailed design, and providing technical services during 
construction.

v งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดและบริการ
ด้านเทคนิคระหว่างการก่อสร้าง โครงกำรระบบระบำย
น้�ำเสียในพ้ืนท่ี 7 (ไซง่อนเหนือ 1) ประเทศเวียดนำม

Feasibility Study, Detailed Design, 
and Technical Services of Wastewater 
Treatment System in Area 7 
(North Saigon 1), Vietnam

เจ้ำของโครงกำร :  TRUNGNAM Group
ขอบเขตบริกำร :  ศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองต้น ศึกษาความเหมาะสม  
  ออกแบบรายละเอียด และบริการทางด้านเทคนิคใน 
  ระหว่างการก่อสร้าง

Client: TRUNGNAM Group
Services: Preliminary feasibility study, detailed design, and  
 technical services during construction 
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	 รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า	 การพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกทวายให้เป็น

ศูนย์กลางการผลิตและการค้าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ	สร้างความก้าวหน้า

และเพิ่มการเจริญเติบโตทางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกทวาย	

พร้อมกับสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างไทยและเมียนมา

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา	 เพื่อศึกษาและให้ 

คำาแนะนำาเก่ียวกับการพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกทวาย	 โดยทบทวนแผนแม่บท 

ซึ่งได้ดำาเนินการโดยสำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

เพ่ือนบา้น	(องค์การมหาชน)	(สพพ.)	และข้อมลูการศึกษาจากหน่วยงานอืน่ๆ	 

ที่เกี่ยวข้องร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของไจก้า

 With an insight that the development of Dawei Deep-sea 
Port as a manufacturing and trading hub will stimulate economy, 
encourage development, and increase trade and investment in 
Southeast Asia, the Japanese government has supported the study 
of the development of the Dawei Deep-sea Port and connection 
road between Thailand and Myanmar.
 TEAM GROUP served as the consulting firm to study and 
give recommendations on the project. It was also in charge of the 
mission to work with JICA experts in reviewing the master plan 
prepared by the Neighbouring Countries Economic Development 
Cooperation Agency (Public Organization) as well as relevant 
studies by other agencies. 

งานศึกษาแผนพัฒนาภายใต้โครงกำรส่งเสริม 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรเชื่อมต่อในพื้นที่
ภำคตะวันตก (ทวำย) ประเทศเมียนมำ

Study on the Development Plan under the 
Project for Economic Development and 
Connectivity in Western Region (Dawei), 
Myanmar

เจ้ำของโครงกำร : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า)
ขอบเขตบริกำร : ศึกษาและทบทวนแผนแม่บท

Client: Japan International Cooperation Agency (JICA) 
Services: Master plan study and review
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In related businesses, TEAM GROUP’s services cover the areas 
of management and training, building design with BIM program,  
Drone-based survey, and geotechnical equipment installation.

ให้บริการในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในหลากหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการและฝึกอบรม การออกแบบด้วย
โมเดล 3 มิติ (BIM) การถ่ายภาพทางอากาศและทำาแผนที่ (Drone-based 
Survey) และการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีเทคนิค

“

“

Outstanding Projects in Related Businesses
โครงการเด่นด้านงานบริการในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
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	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	มีโครงการก่อสร้างอาคาร

สำานักงานใหญ่แห่งใหม่	ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ	60,000	ตร.ม.	ประกอบด้วย	

งานสถาปัตยกรรม	งานโครงสร้าง	 งานระบบประกอบอาคาร	และงาน

ครุภัณฑ์	 จำาเป็นต้องมีเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอาคาร

สำานักงานในช่วงการใช้อาคาร	ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำาเนินการบริหารโครงการ

และควบคุมงานก่อสร้าง	และได้นำาเทคโนโลยี	BIM	(Building	Information	

Modeling)	มาให้บริการ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารจัดการอาคารสามารถเห็น

และเข้าใจรายละเอยีดและสว่นประกอบของอาคารอยา่งชัดเจน	ผา่นโมเดล	

3	มิติของตัวอาคาร	และสามารถนำามาเป็นข้อมูลสำาหรับการบริหารจัดการ	

และการซ่อมบำารุงหลังจากก่อสร้างและเปิดใช้งานอาคาร

 The Stock Exchange of Thailand has a plan to construct 
its new headquarters. Architectural works, structural works, 
building-system works, and durable-goods works will be required 
for the construction of this new facility, which will cover about 
60,000 sq.m. of utility space. The management of this office building 
also needs a solution for fast flow of work and efficiency.
 TEAM GROUP was entrusted with the project management 
and construction supervision. The Building Information Modeling 
(BIM) was deployed to create a 3D model of the new headquarters 
which enables the building administrators to clearly understand its 
components. Such information will also be helpful for building 
management and maintenance. 

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำาระบบเทคโนโลยี 
Building Information Modeling (BIM) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
ส�ำนักงำนใหญ่ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

BIM Application for Project 
Management and Construction 
Supervision of the Headquarters of 
the Stock Exchange of Thailand

เจ้ำของโครงกำร : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอบเขตบริกำร : บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำา 
  ระบบเทคโนโลยี Building Information Modeling  
  (BIM)

Client: Stock Exchange of Thailand 
Services: Project management, construction supervision, and  
 Building Information Modeling (BIM)

Outstanding Projects in Related Businesses
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	 โครงการทางด่วนเมืองเวียงจันทน์	 ช่วงที่	1	 สปป.ลาว	 เป็น

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองเวียงจันทน์

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสม 

ในการลงทุน	ทั้งการคาดการณ์ปริมาณจราจร	รายได้	ค่าลงทุน	ค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินงาน	ออกแบบเบื้องต้น	และวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์และ 

การเงิน	รวมถึงสำารวจจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศ	และแผนที่การใช้ประโยชน์

ที่ดินด้วย	UAV	 หรืออากาศยานไร้คนขับ	 และประมวลผลโดยใช้วิธี	

Photogrammetry	พร้อมทั้งจัดทำาแบบจำาลองระดับสูงเชิงเลข	(Digital	

Elevation	Model:	DEM)	ที่มีความถูกต้องสูง	และแผนที่เส้นช้ันความสูง	

(Contour	Map)	เพ่ือนำาไปใช้ออกแบบและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ	

 The Vientiane Expressway Phase 1 Project aims at easing 
traffic problems in the Lao capital.
 TEAM GROUP was entrusted to undertake the feasibility 
study of the Project including the forecast on traffic volume, income, 
investment cost, and operation expenses. We also conducted the 
preliminary design, economic and financial analysis, and surveyed 
to prepare the topographic and land-use maps using the Drone or 
UAV. The photogrammetry was employed to adjust the photos 
taken after which the Digital Elevation Model (DEM) and contour 
map could then be prepared and used for the study and detailed 
design.  

v งานจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
โดยใช้โดรน โครงกำรทำงด่วนเมืองเวียงจันทน์ 
ช่วงที่ 1 สปป.ลำว 

Drone-based Survey for Developing 
a Topographic and Land-use Maps,
the Vientiane Expressway 
Phase 1, Lao PDR

เจ้ำของโครงกำร :  Asia Investment, Development & Construction  
  Sole Co., Ltd. (AIDC)
ขอบเขตบริกำร :  ศึกษาดา้นปริมาณการจราจร สำารวจ จัดทำาแผนท่ีภูมิศาสตร์  
  จัดทำาแผนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน และให้คำาปรึกษา

Client: Asia Investment, Development & Construction Sole  
 Co., Ltd. (AIDC)
Services: Study for traffic demand, survey, topographic and  
 land-use mapping, and consulting services
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	 บริษัท	 โรงไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำาแจ	1	จำากัด	ต้องการสำารวจและ

วิเคราะห์พื้นที่เพื่อการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียด	

โรงไฟฟา้พลงัน้ำาน้ำาแจ	1	เมอืงทา่โทม	สปป.ลาว	โดยดำาเนินการจดัทำาแผนที่

ทางอากาศของโครงการน้ำาแจ	1	ครอบคลุมพื้นที่	1.2	ตร.กม.

	 ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้สำารวจจัดทำาแผนที่ภูมิประเทศ	และ

แผนที่เส้นชั้นความสูง	(Contour	Map)	ด้วย	UAV	หรืออากาศยานไร้คนขับ	

และประมวลผลโดยใช้วิธี	Photogrammetry	ในการปรับแก้ภาพถ่ายทาง

อากาศ	จากน้ันนำาข้อมูลมาจัดทำาแบบจำาลองระดับสูงเชิงเลข	(Digital	

Elevation	Model:	DEM)	ที่มีความถูกต้อง	เพื่อนำาไปใช้ศึกษาและออกแบบ

รายละเอียดของโครงการ	

 With the intent to develop the Namche 1 Hydropower 
Project in Thathom District, Lao PDR, Namche 1 Hydropower  
Co., Ltd. needed to conduct the feasibility study and detailed 
design of the Project. For this study, the Project’s aerial map 
covering an area of 1.2 sq.km. was needed.
 TEAM GROUP was entrusted with the aerial survey using 
the Drone or UAV for creating the topographic map and contour 
map. The photogrammetry was employed to adjust the photos 
taken after which the Digital Elevation Model (DEM) could then be 
prepared and used for the study and detailed design.  

v งานสำารวจและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด โรงไฟฟ้ำพลังน้�ำน้�ำแจ 1 
สปป.ลำว

Drone-based Survey and Analysis 
for Feasibility Study and Detailed 
Design of Namche 1 Hydropower 
Project, Lao PDR 

เจ้ำของโครงกำร :  Namche 1 Hydropower Co., Ltd.
ขอบเขตบริกำร :  สำารวจและวิเคราะห์พ้ืนท่ี และให้คำาปรึกษา

Client: Namche 1 Hydropower Co., Ltd.
Services: Land survey, analysis, and consulting services
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	 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำาน้ำาเงี้ยบ	1	กำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า	 

290	เมกะวตัต	์ปจัจบุนักำาลงัดำาเนินการกอ่สร้างทีแ่ขวงบอลคิำาไซ	สปป.ลาว	

โครงการประกอบดว้ยเข่ือนและโรงไฟฟา้อยา่งละ	2	แหง่	และอาคารประกอบ 

อื่นๆ	 เข่ือนหลักเป็นเข่ือนคอนกรีตถมบดอัด	(สูง	167	ม.	ยาว	530	ม.)	 

เพือ่เก็บกกัน้ำาโดยมพีืน้ทีอ่า่งเกบ็น้ำาประมาณ	67	ตร.กม.	ครอบคลมุถงึแขวง 

ไชยสมบูรณ์	และมีโรงไฟฟ้ากำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า	272	 เมกะวัตต์	 

เพื่อส่งออกและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย	โดยน้ำาที่ปล่อยออก 

จากโรงไฟฟ้าหลักจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำาด้านท้ายน้ำา	ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อน

แห่งที่สอง	(สูง	20	ม.	ยาว	90	ม.)	และโรงไฟฟ้ากำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้า	

18	เมกะวัตต์	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายใน	สปป.ลาว	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ดำาเนินการ

จัดหา	ติดตั้ง	และตรวจวัดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน	จัดทำารายงานและ

คู่มือการใช้งานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้ยังให้บริการที่ปรึกษาทางด้าน

ธรณีวิทยา	 เช่น	การจัดทำาและแปลผลแผนที่ทางธรณีวิทยาอย่างละเอียด	

การควบคมุงาน	ตรวจสอบ	ใหค้วามเหน็และอนุมตักิารออกแบบทีเ่กีย่วข้อง

กับงานด้านธรณีวิทยา

 Nam Ngiep 1 HPP is a 290 MW hydropower project under 
construction in Bolikhamxay Province, Lao PDR. The project 
consists of two dams and powerhouses and other appurtenant 
structures. The main RCC dam (167 m. high, 530 m. long) will create 
a water storage reservoir covering a 67 sq.km. area extending into 
Xaysomboun Province, the main powerhouse will generate about 
272 MW of electricity for export to Thailand and will release water 
to a regulating reservoir at the downstream where a re-regulation 
dam (20 m. high, 90 m. long) and powerhouse will generate about 
18 MW of electricity for demestic use.
 TEAM GROUP was assigned by the clients to supply, 
install and monitor all instruments at the main dam, and prepare 
of reports and operation manuals. TEAM GROUP also provided 
geological consultancy services such as detailed geological 
mapping and interpretation, site supervision, as well as geological-
related design review, comment and approval.

v
โครงกำรไฟฟ้ำพลังน้�ำน้�ำเงี้ยบ 1: เครื่องมือวัด
พฤติกรรมเขื่อนและงานที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา

Nam Ngiep 1 Hydropower 
Project: Dam Instrumentation and 
Geological Consultancy Services

เจ้ำของโครงกำร :  Obayashi Corporation

  Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd.
ขอบเขตบริกำร :  งานบริการที่ปรึกษาทางด้านธรณีวิทยา และจัดหา ติดต้ัง 
  และตรวจวัดเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน จัดทำารายงานและ 
  คู่มือการใช้งานต่างๆ

Clients: Obayashi Corporation
 Nam Ngiep 1 Power Co., Ltd.
Services: Supply, instal lat ion and monitoring of dam  
 instruments, preparation of reports and operation  
 manuals, consultancy services for geological works

62 ANNUAL 2016R E P O R T



	 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	(เหนือ)	

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต		ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดทำา	Shop	

Drawing	สถานีรถไฟฟ้า	จำานวน	4	สถานี	ได้แก่	สถานีพิพิธภัณฑ์ทหาร

อากาศ	สถานีโรงพยาบาลภูมิพล	สถานี	กม.25	และสถานีคูคต	เพ่ือตรวจสอบ 

ความขัดแย้งของแบบการก่อสร้างและการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดข้ึน 

ก่อนก่อสร้าง	เป็นการลดความสูญเสียในด้านทรัพยากรและเวลา

 This work is a part of the Green Line (North), Mo Chit-
Saphan Mai-Khu Khot Section. TEAM GROUP was assigned to 
prepare shop drawings for four stations namely the Royal Thai Air 
Force Museum Station, the Bhumibol Hospital Station, the KM25 
Station, and the Khu Khot Station. The shop drawings can be used 
to double-check the construction design and assess possible 
problems, thus minimizing the loss of resources and time. 

งาน Shop Drawing สถานีรถไฟฟ้า  
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (เหนือ) 
ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต สัญญำที่  2

Shop Drawing Preparation for 
Stations of Green Line (North),
Mo Chit-Saphan Mai-Khu Khot 
Section, Contract 2

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท  ยูนิค  เอ็นจิเนียร่ิง  แอนด์  คอนสตรัคชั่น  จำากัด  
  (มหาชน)
ขอบเขตบริกำร : จัดทำา Shop Drawing (Architectural/Structural/ 
  Steel Structure/M&E)

Client: Unique Engineering and Construction PCL.
Service: Shop drawing (architectural/structural/steel  
 structure/M&E) 
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	 โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก	

(แนวเหนือ-ใต้)	อยู่ในพ้ืนท่ีดินเหนียวอ่อน	การก่อสร้างคันทางจะเกิดปัญหา 

ด้านเสถียรภาพและการทรุดตัว	เพ่ือเผ่ือการทรุดตัวท่ีจะเกิดข้ึน	จึงมีความจำาเป็น

จะต้องถมคันทางให้สูงและกว้างกว่าท่ีกำาหนดไว้ในแบบแปลน	และเม่ือก่อสร้าง

เสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องปล่อยให้คันทางเกิดการทรุดตัว	(Pre-loading)	เป็น

ช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีเหมาะสม	 โดยการประเมินระยะเวลาการหยุดรอ	

(Pre-loading	Period)	ให้เกิดการทรุดตัวท่ีเหมาะสมน้ัน	จำาเป็นต้องติดต้ัง 

เคร่ืองมือควบคุมการทรุดตัว	(Settlement	Control	Devices)	และต้องทำาการ

ตรวจวัดการทรุดตัวอย่างต่อเน่ือง	และนำาข้อมูลการตรวจวัดดังกล่าวมา

วิเคราะห์	เพ่ือขอความเห็นชอบจากวิศวกรของกรมทางหลวงชนบท	ก่อนท่ี 

ผู้รับจ้างจะเร่ิมงานก่อสร้างโครงสร้างช้ันผิวทางต่อไป	

	 ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือวัดแรงดัน

น้ำาในดิน	(Piezometer)	จำานวนท้ังหมด	78	หัว	สำาหรับ	13	Sections	แต่ละ	

Section	ติดตั้งจำานวน	6	หัว	พร้อมทั้งรับผิดชอบการอ่านค่า	แปลผลและ

จัดทำารายงานผลการติดต้ังและตรวจวัด

 The Ratchaphruek-Kanchanaphisek Road Extension 
(North-South) is to be constructed on soft Bangkok clay which can 
cause embankment stability and settlement problems. Pre-loading 
method was applied for ground improvement to minimize the 
settlement during construction and operation. Settlement control 
devices were installed for continued monitoring and evaluation of 
the settlement behavior and to control the construction stage of 
the embankment works. Interpretation report was to be submitted 
to the Department of Rural Roads’ engineers for approval prior to 
the construction of pavement structures.
 TEAM GROUP was assigned to supply and install 78 nos. 
of the electric piezometers (total 13 sections with 6 nos. per 
section). The tasks also included the monitoring, interpreting and 
preparing the installation and monitoring report. 

งานจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือควบคุมการทรุดตัว ตรวจวัด และ
แปลผล โครงกำรก่อสร้ำงถนนต่อเชื่อมถนนรำชพฤกษ์-
ถนนกำญจนำภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) 

Procurement and Installation of Settlement 
Control Devices, Monitoring and Data
Interpretation for the Construction of 
Ratchaphruek-Kanchanaphisek Road 
Extension (North-South)

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท  ยูนิค  เอ็นจิเนียร่ิง  แอนด์  คอนสตรัคชั่น  จำากัด  
  (มหาชน)  
ขอบเขตบริกำร : จัดหาและติดต้ังเครื่องมือควบคุมการทรุดตัว พร้อมทั้ง 
  ตรวจวัด และแปลผล

Client: Unique Engineering and Construction PCL.
Services: Supply and installation of settlement control devices,  
 monitoring and data interpretation 
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	 ทมีกรุ๊ปจดัใหม้กีารอบรมความรู้เชิงเทคนิค	เพือ่เสริมประสทิธิภาพ

ในการทำางานให้แก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง	ที่ผ่านมา

ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำาหรับวิศวกร

ใหม	่(วศิวกรโยธา)	เพือ่ใหผู้จ้บการศกึษาใหมท่ีเ่ข้าอบรมไดเ้ข้าใจในบทบาท

หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย	และกระบวนการดำาเนินงานอยา่งถกูตอ้ง	ในปน้ีีได้

เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีก	3	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรเทคนิคควบคุมและ

บริหารงานกอ่สร้าง	สำาหรับวศิวกรโยธา	สำาหรับผูท้ีม่ปีระสบการณ์	หลกัสตูร

การออกแบบและการควบคุมงานโครงการขนาดใหญ่	สำาหรับวิศวกร	M&E	

(เคร่ืองกล&ไฟฟา้)	สำาหรับผูท้ีม่ปีระสบการณ์	หลกัสูตรการออกแบบและการ

ควบคุมงานโครงการขนาดใหญ่	สำาหรับวิศวกร	M&E	(เคร่ืองกล&ไฟฟ้า)	

สำาหรับวิศวกรใหม่	 และยังพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการใช้ระบบ	BIM	

	 เมื่อกลางปี	2559	ทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็น

องค์กรแม่ข่ายมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม 

อย่างต่อเนื่อง	Continuing	Professional	Development	(CPD)	 เน้น 

การจัดอบรมด้านวิชาชีพเป็นหลัก	 โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบการเรียน	 

การสอนรวมถึงการสอบต่างๆ	เพื่อนำาไปต่อยอดในการปฏิบัติงาน	

 TEAM GROUP has conducted trainings for both its 
employees and outsiders on a regular basis among which is the 
training on construction supervision and management techniques 
for new engineers who will then be able to fully understand their 
roles, duty, and work process. From positive feedback, we are 
going to conduct more training courses in related fields, namely 
Construction Supervision and Management Techniques for 
Experienced Engineers; Design and Construction Supervision of 
Mega Projects for Experienced M&E Engineers; Design and 
Construction Supervision of Mega Projects for New M&E Engineers. 
In addition, the training on BIM or Building Information Modeling 
was also conducted.
 In mid 2016, TEAM GROUP was certified by the Council 
of Engineers as the central body for Continuing Professional 
Development (CPD). In a bid to maximize benefits for engineers in 
their professional development, as the central body, we are 
entrusted with the tasks on course curriculum design, test 
arrangement, and provision of lecturers which include both external 
and TEAM GROUP’s experts.

งานการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงาน
ก่อสร้างสำาหรับวิศวกรใหม่ และกำรจัดอบรม
ด้ำนวิชำชีพต่อยอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ BIM

Training on Construction Supervision 
and Management Techniques for 
New Engineers, and 
Occupational Training on BIM 

เจ้ำของโครงกำร : บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์  
  จำากัด
ขอบเขตบริกำร : จัดอบรมหลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมและความรู้ 
  ประกอบสำาหรับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม

Client: TEAM Consulting Engineering and Management  
 Co., Ltd.
Service: Engineering occupational training
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Moving Forward in a 

ก้าวไกลในสังคมที่ยั่งยืน
Sustainable Society

TEAM GROUP has continuously conducted CSR activities. Happiness-building
efforts always extend from our workplaces to not just neighboring 
communities but also the society.

“ “
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ทีมกรุ๊ปได้ดำาเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการสร้างความสุขจากที่ทำางาน แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง
และสังคมในท้ายที่สุด

“ “
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 “มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2550	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง

และเป็นรูปธรรม	มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติ 

ในแง่มุมต่างๆ	เพื่อให้เด็กๆ	เหล่าน้ีเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

ในอนาคต	นอกจากนีย้งัไดด้ำาเนินกจิกรรมการช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมและ

บรรเทาทุกข์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 ในปีที่ผ่านมาได้ดำาเนิน

กิจกรรมดังนี้

 สนับสนุนการศึกษา สร้างอนาคตของชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่ 

โรงเรียนทีท่มีกรุ๊ปใหก้ารอปุถมัภ์	รวม	11	แหง่	ใน	จ.นครสวรรค์	จ.นครนายก	

และกรุงเทพฯ	และร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ในการมอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	และทุนอาหาร

กลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนพรุศรี	จ.สุราษฎร์ธานี	

 Established on 27 August 2007, “TEAM GROUP 
Foundation” has the objective to conduct activities for the concrete 
benefit of the society on a continued basis. The foundation places 
a strong emphasis on youth development in a hope to see children 
grow up into quality citizens. The foundation has also engaged in 
the delivery of humanitarian aid, relief operations, and environmental 
conservation. 
 Educational Support for the Future of the Nation:  
TEAM GROUP Foundation handed out scholarships to 11 schools 
under its patronage. They are located in Nakhon Sawan, Nakhon 
Nayok and Bangkok. The foundation, in collaboration with the 
Electricity Generating Authority of Thailand, also granted scholarships 
and lunch funds to students at the Phru Si School in Surat Thani 
Province.

Contributing to a Sustainable Society
ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
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 จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ	 ร่วมมือกับเครือข่าย

พันธมิตรในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	 กิจกรรม	 “ค่ายเยาวชนรู้รักษ์

พลงังาน”	ร่วมกบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย	กจิกรรม	“ศกึษาแหล่ง

เรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ”	ร่วมกับการประปานครหลวง	นอกจากนี้ยังจัดประกวด

ภาพวาดในหัวข้อ	 “น้ำาคือชีวิต”	 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึง 

ความสำาคัญของน้ำา

 แบ่งปันน้ำาใจ รวมใจ ช่วยเหลือสังคม	 ร่วมกับการประปา

นครหลวง	จัดโครงการ	“น้ำาดื่มสะอาด”	โดยการส่งมอบระบบผลิตน้ำาดื่ม

สะอาด	ให้โรงเรียนและชุมชนบ้านใหม่ศรีสุข	จ.นครราชสีมา	และร่วมกับ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	

(EGATi)	โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ	์(วัดไร่ขิง)	บริษทั	หอแวน่กรุ๊ป	จำากัด	

บางกอกแอร์เวยส์	และ	IServe	จดักิจกรรมในโครงการ	“แวน่แก้ว สปป.ลาว”  

ด้วยการออกหน่วยตรวจวัดสายตาและมอบแว่นสายตา	ตรวจสุขภาพในช่องปาก 

ให้แก่ประชาชน	พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี	ณ	บ้านห้วยสูบ 

แขวงบอลิคำาไซ	สปป.ลาว	

 Inspiring Activities: TEAM GROUP Foundation, together 
with its partners, staged various constructive activities. In 
collaboration with the Electricity Generating Authority of Thailand, 
the foundation organized the “Youth Camp for Energy 
Conservation”. Partnering with the Metropolitan Waterworks 
Authority, it held the activities “On the Path to Engineering 
Profession” and “Water is Life” painting contest to bring youth 
attention to the importance of water. 
 Sharing & Caring Help: TEAM GROUP Foundation gave 
clean-drinking-water production system to the Ban Mai Si Suk 
Community and its school in Nakhon Ratchasima under the “Clean 
Drinking Water” project which was conducted through its 
collaboration with the Metropolitan Waterworks Authority. 
Moreover, the foundation joined hands with the Electricity 
Generating Authority of Thailand, the EGAT International Company 
Limited, the Metta Pracharak Hospital (Wat Rai Khing), Better Vision 
Group, Bangkok Airways, and IServe in the “Waenkaew Laos” 
project. This initiative dispatched a mobile unit to Lao PDR to 
provide visual acuity tests, oral health checks,
 and glasses to Laotians. Sports equipment
was also given to schools in Ban Huai Soob,
Bolikhamxay Province, Lao PDR.
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	 นอกจากนี้	ผู้บริหารและพนักงานยังได้จัดกิจกรรม	“การแข่งขัน

โบว์ลิ่งการกุศล”	 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์	และ

มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านเด็กรามอินทรา	(บ้านเด็ก

ตาบอดผู้พิการซ้ำาซ้อน)	ภายใต้การดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด

ในประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และบริจาคเสือ้ผ้าและสิง่ของเคร่ืองใช้ 

ให้แก่สภากาชาดไทย

 Executives and staff of TEAM GROUP also organized a 
“Charity Bowling Event” to raise funds for good causes. Cash 
and basic commodities were donated to the Home for the Blind 
with Multiple Disabilities which is under the supervision of the 
Christian Foundation for the Blind in Thailand under Royal Patronage. 
Furthermore, clothes and basic necessities were also given to 
the Thai Red Cross Society.

70 ANNUAL 2016R E P O R T



 ปลูกหัวใจอนุรักษ์ คืนธรรมชาติให้ท้องทะเลและผืนดิน	ผ่าน

กิจกรรม	“ปลูกปะการังและปล่อยปลา”	ณ	หาดเตยงาม	จ.ชลบุรี	กิจกรรม	

“ปลูกป่าชายเลน”	ณ	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	5	(ชลบุรี)	จ.ชลบุรี	

และกจิกรรม	“ทมีกรุ๊ปปลกูปา่และทำาโปง่เทยีม”	ณ	อทุยานแหง่ชาติทบัลาน	

จ.นครราชสีมา

 Growing a Green Mind, Protecting Nature for the Sea 
and the Earth: “Releasing Fish to the Sea and Coral Planting” 
at Toei Ngam Beach in Chon Buri Province; “Mangrove Forestation” 
at the Mangrove Forest Resource Development Station 5 (Chon Buri) 
in Chon Buri Province; and “TEAM GROUP for Forestation and 
Artificial Salt Lick” at the Thap Lan National Park in Nakhon 
Ratchasima Province.
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ทีมกรุ๊ปพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้นำา
ในธุรกิจที่ปรึกษาแบบบูรณาการ

และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค 

ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง 

บุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ที่ช่วยให้ทีมกรุ๊ป 

เติบโต ยั่งยืน นวัตกรรมก้าวไกล

TEAM GROUP is now ready
to become a Regional Leader

in the Integrated Consulting and Related Businesses through Innovations, 

Modern Technology, Solid Partners, and Highly-capabled Staff. 

Growing Sustainably through Innovations

“

“
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