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We are truly Thai Company 
with international standards

With the expertise and experiences, we offers integrated facility service that 
combine all of the services and support functions into a single solution. We create 

synergies for our clients based on our management expertise.

OUR 3 SERVICES

บริษัท แอ๊ดวานซ ์กรุ๊ป เอเซีย 
เป็นบรษิทัสญัชาติไทยมาตรฐานสากลอนัดับ 1 อย่างแท้จรงิ 
ด้วยความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้สามารถจัดสรรงานบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการรวมการ
บริการต่างๆ ไว้ที่ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  

แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ได้น ากระบวนการ นวัตกรรม และเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง  
โดยค านึงถึงสุขภาพ สุขอนามัย และ ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ ‘’Advance Environmental Services’’ นี้ 
เป็นการเชื่อมงานระหว่างสองงานบริการ หรือมากกว่า เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณประโยชน์ที่มากขึ้น

• การติดต่อประสานงานแบบรวมศูนย์กับผู้ให้บรกิารเพียงรายเดียว ช่วยลดความยุ่งยากในการสื่อสาร
• เกิดความคุ้มค่าด้านงบประมาณและเวลา
• ได้รับคุณภาพงานบริการทุกระดับที่เป็นมาตรฐาน และเชื่อถือได้ 100%
• มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัย
• ได้รับประโยชน์จากความรู้ และประสบการณ์อันยาวนานของ แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย ทั้งในด้านการบริหารงาน

บุคคล และ ด้านการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหวา่ง แมลง สัตว์พาหะ ความสะอาด สุขอนามัย 
• บริษัทได้รับการรับรองจากทุกหน่วยงาน เพื่อรองรับข้อก าหนดต่างๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละองค์กร      



Service trucks         140 Trucks

Motorbike         40       units
Officers                  280   People
Service staffs         850  People

We are 36 Years Experience
With capital Investment of 

40,000,000 Baht.



Professional Teamwork

Building Trust Pay attention to details
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1.Pest 
Management

• Bangkok
• Northern
• Southern
• Central
• Eastern
• North Eastern
• Western

9001:2015

บริษัทควบคุมแมลงชั้นน าของประเทศ
ที่มีสาขาครอบคลุมมากที่สุด อันดับ 1



บริการควบคุมแแมลง และสตัวพ์าหะทกุชนดิ 
ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน ตัวเรือด สัตว์พาหะรบกวนอ่ืนๆ
• เข้าถึงทุกปัญหาเร็ว เน้นการท างานใกล้ชิด
• ปฏิบัติงานโดยนักวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง
• มีขั้นตอนการท างานที่เป็นระบบ ติดตามผลได้
• เน้นการมอบความรู้ ให้ค าปรึกษา 
• ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง
• มีระบบ Customer Service ส่วนกลางติดตามงาน

Why Us

Advance Group Asia specializes in Termites Ants Cockroaches Rats Mosquitos 

Flies Bed bugs Lizards and other pest management services.

• Approach problems rapidly with emphasis on customer service.
• Perform operation with academic specialists and  well-trained service 

technicians.
• Employ monitored systematic operations.
• Provide knowledge and consulting services.
• Emphasis in safety for humans and pets.

• Customer Service System 
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Pest

SERVICES

1.บรกิารส ารวจและตรวจสอบพื้นที ่(Site Survey and inspection Service) 
พร้อมให้ค าปรึกษา เพื่อวิธีการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยผู้ช านาญการ

2.บรกิารปอ้งกนั และก าจดัปลวก (Termite Management System) 
• ระบบวางท่อ (Pre-Construction / Pipe System) 
• ระบบการเจาะพื้น และอัดสารเคมีลงดนิ (Post-Construction System) 
• ระบบการอัดสารเคมีลงดนิ (Soil Treatment System) 
• ระบบเหยื่อป้องกันและก าจัดปลวก (Termite Bait System)

3.บรกิารควบคมุแมลง และสตัวพ์าหะ (General Pest Management )  
ควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน จิ้งจก ตัวเรือด และสัตว์พาหะรบกวน อื่นๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิด

4.การจดัการดา้นเอกสาร ตามมาตรฐานทีร่องรบั  (Document Management)
รวมไปถึงการค านึงถึงกฏระเบียบดา้นอุตสาหกรรมและมาตรฐานการตรวจสอบ (Auditing) 

5.บรกิารฝกึอบรมดา้น Pest Management ในสถานประกอบการ (Pest management Course Service) 
โดย นักวิชาการด้านแมลงโดยตรง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้อยุ่อาศัยในพื้นที่

6.บรกิารส ารวจและตรวจหาปลวก (Detection of Termite) 
ด้วยระบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมทันสมัยเพื่อตรวจจบัความเคลื่อนไหวของปลวก ในผนังปูน ผนังไม้ หรือตู้ประกอบติดผนัง 

7.บรกิารควบคมุแมลง ด้วยระบบเทคโนโลย ี(Technology)
เช่น เครื่องดักแมลง พร้อมเก็บข้อมูลทางสถิติ นับจ านวนแมลงที่เกิดการระบาดในพื้นที่ซ่ึงไดร้ับการรับรองมาตรฐาน และ
ผลงานเต็มประสิทธิภาพ

8.บรกิารวเิคราหแ์มลงปนเปือ้น (Insect Analysis) 
เมื่อพบแมลง อันเป็นสิ่งปนเปื้อนในพื้นที่ของคุณ เราสามารถน าตัวอย่างแมลงนั้น มาวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อมูลเบ้ืองต้น



CLEANING
Services



• Bangkok
• Nonthaburi
• Samutsakhon
• Ayutthaya
• Samutprakarn
• Chachoengsao
• Chonburi

2.Cleaning

Services



2.Cleaning

Services

Contract Service Single Service



Human

Value add through our services
• Professional in performing operations 
• Relieving burdens on personnel and labor development
• personnel with over 20 years of experience
• All employees are inspected on criminal record
• Department of Personnel Training and Development
• Allocation of substitute employees in case of leave Personnel in supervisor level will 

supervise and inspect all units 
• Monitoring System from central unit

มาตรฐานการปฏบิตังิานจากเรา
• ความมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
• แบ่งเบาภาระ ด้านการบริหารบุคคลและแรงงาน
• มีผู้บริหาร บุคลากรประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
• พนักงานผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
• มีแผนกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• จัดสรรพนักงานทดแทนเมื่อขาดงาน
• มีบุคลากรระดับหัวหน้าดูแลและตรวจตราทุกหน่วยงาน
• มีระบบติดตามงานจากส่วนกลาง



Equipment
And chemical

• quality and certified equipment, chemicals, and 
technologies 

• Providing Material Safety Data Sheet (MSDS)
• emphasis on safety operation

• อุปกรณ์ เคมี เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรอง
• ต้องมีเอกสาร MSDS และ ผ่านการรับรองจาก อย.
• เน้นการท างานที่ปลอดภัย ต่อพนักงานและลูกค้า



Image

CLEAN
Besides cleaning the sites, cleanliness of uniforms and personnel is also the first priority for 
good image of service areas 
PROPER
Appropriate dressing that suits with the sites and orderliness help to improve personality of 
personnel and service areas.
PROFESSIONAL

Dressing can present profession, flexibility, and convenience for movements. We also mainly 
emphasizes on work safety

CLEAN
นอกจากการสร้างพื้นที่ให้สะอาด ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย และตัวบุคคลก็ควรสะอาดเป็นที่หนึ่ง เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
พื้นที่ให้บริการ
PROPER
การแต่งกายที่เหมาะสมกับลักษณะหน้างาน เป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมบุคคลิกให้แก่ตัวบุคลากร และพื้นที่ให้บริการ
PROFESSIONAL
สื่อความเป็นมืออาชีพ คล่องตัว สะดวกต่อการเคลื่อนไหว เหมาะสมกับแต่ละลักษณะหน้างาน อีกทั้งบริษัทจะเน้นในเรื่องความ
ปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน เป็นหลัก เช่น การใช้ถุงมือ รองเท้ากันลื่น ผ้าปิดจมูก แว่นตานิรภัย หมวก หรือ รองเท้านิรภัย 
ส าหรับโรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น





FRONT                  BACKปก

Janitor

FRONT                  BACKปก

Supervisor



HYGIENE
Services



3.Hygiene

Service

• Bangkok

• Taling Chan
• Pattaya
• Chiang Mai
• Phuket
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Our products are outstanding on strength, durability, and ease of 
use. it can assist to prevent extent of germs and safety for users.

We provide services on installing equipment for toilets, filling 
antiseptic, hand sanitizer, and diffusers as well as provide services on 
equipment maintenance and inspection regularly.

Urinal sanitizer service Sanitary Lady napkin bin service Fragrance auto spray and insect repellent 
service

Soap / foam dispenser service

othersFlytrap Service

3.Hygiene

Service

ผลิตภัณฑ์ของเรา โดดเดน่ในเรือ่งของความแข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย 
ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เราให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ เติมน้ ายาฆ่าเชื้อ และอื่นๆ รวมไปถึง บริการ
ตรวจเช็ค บ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ



Sincerely
Empathy

Responsibility

Inhouse Training Programs

“Keep Learning until you get it right”



Sport Day & New Year Party

ACTIVITY

Joining activities invitation 
from partner 



CSR Activity



Client 
References

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaifranchisecenter.com/links/images/web_link_4143_logo_20150126.gif&imgrefurl=http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id%3D4143&h=100&w=350&tbnid=WCO4313T9yBLDM:&zoom=1&docid=FpecPOVviInmTM&ei=sW-DVYzGLsSHuASXxI_QCw&tbm=isch&ved=0CCAQMygcMBw4ZA


Advance
Group Asia

Customer service

Contact Us
T : 02 704 5333          F  :  02 704 5353
Email  :  support@advancegroupasia.com
Website    :   www.advancegroupasia.com

Our Company
Head Office 234/9 Head office 

Seri Thai RD., Khannayao, 
Khannayao Bangkok 10230

Follow Us
advancegroupasiathailand @advancegroupasia


