


สวัสดีปีใหม่ 2559 เป็นปีแรกของการ 
เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน หรอืเออีซี  
อย่างเป็นทางการ ประเทศไทยและชาวไทย 
ทุกคนคงต้องปรบัตวั เพือ่เข้าเป็นส่วนหนึง่ 
ของ "ประชาคมอาเซียน" ซ่ึงจะต้อง 
ยึดมั่นในกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน

ส�าหรับทีมกรุ๊ปเราได้มีการเตรียมตัว
กันมาระยะหนึ่งแล้ว และพร้อมท่ีจะก้าว 
ผ่านประตูประเทศไทยเข้าสู ่เออีซี โดย 
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่ง 
ในผู้น�าด้านท่ีปรึกษาแบบบูรณาการและ 
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียน และ 
เริ่มขยายการบริการในประเทศเพื่อนบ้าน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีท่ีผ่านมา เราได ้
ขยายวิสัยทัศน์และก�าหนด Road Map  
และแผนปฏบัิตกิารเพือ่การเป็นหนึง่ในผูน้�า 
ด้านท่ีปรึกษาในอาเซียนให้ได้ในปี 2020  
(2563) และเราก�าลงัเดนิตามแผนดงักล่าว 
ด้วยความมั่นใจอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากน้ีเรายังได้รับค�าแนะน�าและ
ก�าลังใจจากผู้ใหญ่หลายท่าน โดยเฉพาะ 
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ได้กรุณา 
แนะน�าให ้ เราจับมือกับพันธมิตร ท่ีม ี
ค่านยิมขององค์กรหรอื Values คล้ายคลงึกนั  
อันจะเป ็นป ัจจัยส� าคัญ ท่ีจะผลักดัน 
วิสัยทัศน์ไปสู่ความส�าเร็จ เราจึงตั้งใจและ
ยินดหีาพนัธมิตรท่ีจะร่วมเดนิทางไปกบัเรา 
ท้ังในธุรกิจท่ีปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
เราต้องการสร้างให้เป็นทีมไทยแลนด์  
เพื่อให้ทีมกรุ๊ปมีส่วนร่วมในความส�าเร็จ
ของประเทศไทย

Happy New Year! As 2016 marks an 
official launch of the ASEAN Economic 
Community or AEC, Thailand and its 
people have to face many changes to 
become a member of the Community. 
In addition, there are mutual rules and 
regulations that we have to follow.

It's been a while since TEAM 
GROUP has prepared for entering the 
AEC. We have extended our services 
to cover the neighboring countries, and 
have set a Vision, 'To be a Regional 
Leader in the integrated consulting 
and related businesses'. Last year, 
in particular, a target to achieve this 
Vision within 2020 was announced. 
With this time frame, a road map and an 
operation plan were in place to ensure 
that the target would be accordingly 
achieved. 

In addition, many eminent and 
highly experienced persons, among 
which is Dr. Chirayu Isarangkun Na 
Ayuthaya, encouraged us and gave 
advice to join force with organizations of 
similar values to move forward together. 
Appreciating their advice, we thus seek 
cooperation with many organizations 
and institutes both in the consulting and 
related businesses. Together, we will 
build a 'Team Thailand', and be a part 
of the country's success and prosperity.

“ ประเทศไทยและชาวไทยทุกคนคงต้องปรับตัว
เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ "ประชาคมอาเซียน"  

Thailand and its people have to face many changes to 
become a member of the Community. ”

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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เชื่อมร้อยอาเซียนสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
ASEAN Connectivity 

แนวคิด ASEAN Connectivity เป ็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์หลักท่ีจะประสานเช่ือมโยงชาติสมาชิก
อาเซียนให้เป ็นหนึ่งเดียวตามกรอบของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะช่วยขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาในภูมิภาคให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน 
อย่างไรกด็ ีการเช่ือมร้อยระหว่างกนัภายใต้ยทุธศาสตร์นี้ 
ยังคงมีความท้าทายอยู่มากมาย โดยเฉพาะในด้าน
กายภาพ เพราะแม้ว่าหลายชาตจิะมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน แต่กยั็งมี
อีกหลายพื้นที่ที่ยังรอการพัฒนาอยู่ 

ความท้าทายนี้จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีทีมกรุ๊ปจะได้ใช้
ศกัยภาพของบุคลากรและองค์ความรูท่ี้มีอยู่ ช่วยร้อยเรยีง 
อาเซียนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวผ่านการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงทีมกรุ๊ปมีประสบการณ์มา
อย่างต่อเนื่องท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
โครงการด้านระบบคมนาคมและขนส่ง ดังโครงการ
ตัวอย่างท่ีจะน�าเสนอใน TEAM GROUP Newsletter 
ฉบับนี้

ASEAN Connectivity is one of the strategies 
that will draw all the ASEAN member countries into 
‘one’ under the framework of the ASEAN Economic 
Community. It will be an engine that drives all ASEAN 
nations to grow prosperously together. However, 
challenges are still there to impede the anticipated 
accomplishment. The infrastructure system, is one 
of the key elements that will drive the achievement 
of the AEC, but at the same time is a major obstacle 
as each member of ASEAN has different levels of 
infrastructure development. 

This, however, becomes an opportunity for 
TEAM GROUP to use our body of knowledge and 
high-potential staff to get involved in the infrastructure 
development projects in Thailand and in other ASEAN 
nations. Transportation system development is one of 
the core areas of expertise that we have experience 
in providing consulting services, as evidenced in the 
sample projects shown on the following pages.
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การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี 
เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย      

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ทีมกรุ๊ป 
ด�า เนินการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ 
รายละเอยีด โครงการรถไฟทางคูช่่วงชุมพร-สรุาษฎร์ธาน ี
ซึ่งเป็นทางคู่ขนาด 1 เมตร ระยะทาง 167.5 กม. ต้นทาง
ท่ีสถานีชุมพรและสิ้นสุดปลายทางท่ีสถานีสุราษฎร์ธานี 
ผ่านพื้นที่ 9 อ�าเภอใน 2 จังหวัด รวม 21 สถานี มีจุด
ตดัถนนจ�านวน 105 จดุ ซ่ึงต้องก่อสร้างสะพาน ทางลอด 
และอุโมงค์เพื่อความปลอดภัยตลอดเส้นทาง พร้อมศูนย์
ซ่อมบ�ารุง ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม 
เพือ่พฒันาโครงข่ายระบบรางและการให้บรกิารรถไฟ และ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการขนส่ง

Feasibility Study and Detailed Design for the 
Double-Track Railway Project 
(Chumphon-Surat Thani Section)
Client: The State Railway of Thailand (SRT)

The State Railway of Thailand entrusts TEAM 
GROUP to conduct a feasibility study and generate 
detailed design for the Double-Track Railway Project 
(Chumphon-Surat Thani Section), which features 
construction of a meter gauge (one-meter-wide) 
track, 167.5 km. in length in parallel with the existing 
track from Chumphon Station to Surat Thani Station. 
The track runs past 21 stations in nine districts of the 
two provinces, and has 105 level crossings, where 
overpasses, underpasses or tunnels will be built, as 
appropriate, to ensure traffic safety. Other facilities 
include a maintenance depot, signaling system and 
telecommunication system. The project aims to 
improve railway networks and services in Thailand 
and to shorten transportation time, which means 
increasing efficiency.
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โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ 
สปป.ลาว  
เ จ้าของโครงการ : กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง  
สปป.ลาว

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวยีงจนัทน์  
เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีรถไฟ 
หนองคาย ประเทศไทย ไปยังนครหลวงเวยีงจนัทน์ สปป. ลาว  
ประกอบด้วยงานระบบรางรถไฟหลกั ระยะทางรวมท้ังสิน้ 
7.75 กม. งานระบบอาณัติสัญญาณ สถานีเวียงจันทน์ 
อาคารส�านักงานการรถไฟ อาคารท่ีพักเจ ้าหน้าท่ี  
ลานกองเก็บตู้สินค้า และจุดตัดบริเวณถนนค�าสวัสดิ์ 
ก่อสร้างเป็นจุดตัดแบบทางผ่านเสมอระดับ  

นอกจากทีมกรุ ๊ปจะเป็นผู ้ด�าเนินการควบคุมงาน
ก่อสร้างในโครงการแล้ว ยังมีส่วนในการศึกษาทบทวน 
ผลการศึกษาความเหมาะสม ศึกษาและออกแบบ 
รายละเอียดเส้นทาง ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
จัดท� าแผนโยกย ้ ายประชากร ท่ี ได ้ รั บผลกระทบ  
ประมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดท�าเอกสารประกวด
ราคา จัดท�าร่างเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์ 
การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างทางรถไฟ
Thanaleng-Vientiane Railway Construction 
Project, Lao PDR
Client: Ministry of Public Works and Transport, Lao PDR

The Thanaleng-Vientiane Railway Construction 
Project is part of the railway construction from Nong 
Khai Province, Thailand to Vientiane, the capital of 
Lao PDR. The project components comprise main 
tracks of 7.75 km. in length, signals and turnouts, 
Vientiane main station, the Lao Railway Authority 
headquarters, housing for officers, container yards, 
and a level crossing at Kham Sawat Road.

Apart from being the project construction 
supervision consultant, TEAM GROUP is also 
responsible for the feasibility study review, detailed 
design, EIA and a resettlement action planning. 
We are also assigned to prepare construction 
cost estimation and bidding documents as well as 
selection criteria for railway construction supervision 
consultant.

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-
อุบลราชธานี 
เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะพัฒนา 
โครงข่ายระบบรางและการให้บริการรถไฟเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย และลดระยะเวลา 
ในการขนส่ง รวมท้ังเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส ์
ของประเทศ หนึง่ในโครงการเหล่านัน้คอื โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ซึ่งม ี
ระยะทางประมาณ 309 กม. จ�านวน 34 สถานี ผ่านพื้นที่ 
16 อ�าเภอ ใน 5 จังหวัด พร้อมศูนย์ซ่อมบ�ารุง สถาน ี
ผู้โดยสาร ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ทีมกรุ๊ป
ศึกษาความเหมาะสม ส�ารวจออกแบบรายละเอียดทาง
วิศวกรรม และจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
Feasibility Study and Detailed Design for the 
Double-Track Railway Project  (Thanon Chira 
Junction-Ubon Ratchathani Section)
Client: The State Railway of Thailand (SRT)

Wishing to improve the railway networks and 
services to shorten transportation time, ensure safety 
and upgrade Thailand’s logistics system standards, 
the State Railway of Thailand initiates many related 
projects one of which is the Thanon Chira Junction-
Ubon Ratchathani Section Double-Track Railway 
Construction Project. 

The SRT assigns TEAM GROUP to conduct the 
feasibility study, detailed design, EIA report, and PP 
activities for the project which consists of the 309 km. 
track running past 34 stations in 16 districts of five 
provinces, a maintenance depot, railway stations, 
signaling system and telecommunication system. 
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ท่าเรือน้ำาลึกทวาย
Dawei Deep-Sea Port

การศึกษาแผนพัฒนาภายใต้โครงการส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเชื่อมต่อในภาคตะวันตก
เจ้าของโครงการ : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (ไจก้า)  

การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
การผลติและการค้า ท่ีตอบสนองและกระตุน้การค้า สร้าง
ความก้าวหน้า และเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และภาคใต้ของจนี พร้อมกบั
สนองความต้องการด้านการขนส่งทางทะเลในมหาสมุทร
อินเดียและทะเลอันดามัน รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการพฒันาท่าเรอืแห่งนีซ่ึ้งจะน�าไปสูก่ารพัฒนา
เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของไทย จงึได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกบัรฐับาลเมยีนมาร์เพือ่พฒันาท่าเรอืน�า้ลกึทวาย 
พร้อมกับสร้างถนนเชื่อมโยงประเทศทั้งสอง 

ทีมกรุ ๊ปได้รับความไว้วางใจให้ท�าการศึกษาและ
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย 
โดยทบทวนแผนแม ่บท ซ่ึ งจั ดท� า โดยส� านั กงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(องค์การมหาชน) (สพพ.) และข้อมูลการศึกษาจาก 
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญของ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า)

Study on Development Plan under the Project 
for Promotion of Economic Development and 
Connectivity in the Western Region
Client: The Japan International Cooperation 
Agency (JICA) 

The Dawei Deep-Sea Port Development is 
expected to be a manufacturing and trading hub of the 
region to respond to progressive trade and increased 
economic growth within the Southeast Asia and South 
China, along with the continuing demand for sea 
transportation in the Indian Ocean and Andaman Sea. 
With the recognition of the importance as well as the 
impact towards Thailand’s economic and industrial 
development, the governments of Thailand and 
Myanmar have signed an MOU to develop a deep-sea 
port in Dawei and a connecting road link to Thailand.

TEAM GPOUP is assigned to provide 
recommendations on the Project and review 
the conceptual master plan conducted by the 
Neighbouring Countries Economic Development 
Cooperation Agency (Public Organization) or NEDA 
as well as the studies implemented by related 
organizations in cooperation with the JICA.
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ปัจจัยความส�าเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP

การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ในวันน้ี 
เป็นคลังความรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้และ
ต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

Knowledge Management is the stock  
of knowledge and experience which  
are the best resources for future  
development of works and services.

การประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล  
ปัจจุบันทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ 
คณุภาพ ISO 9001:2008 อันเป็นสิง่ยนืยัน 
ถึงคุณภาพของงานท่ีเราส่งมอบให้แก่
ลูกค้า

ISO 9001:2008: The quality insurance  
system reflects how we care to deliver  
the best quality services for our clients.

อุดมการณ์ “SQT” ท่ีประกอบด้วย 
การบรกิารดว้ยหัวใจ (Service) มีคณุภาพ 
เป็นเลิศ (Quality) และประสานพลังทีม 
(Teamwork) อย่างเข้มแข็ง

SQT (Service, Quality, Teamwork)  
has always been our core value and  
philosophy since the beginning of  
our organization.

การศึกษาความเป็นไปได้ ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่าง
ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้�าลึกทวาย
เจ้าของโครงการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย 

โครงการเช่ือมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรอืแหลมฉบัง- 
ท่าเรือน�้าลึกทวาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทาง 
โลจิสติกส์แนวตะวันออก-ตะวันตก ก่อให้เกิดเส้นทาง
ขนส่งสินค้าทางบกรูปแบบแลนด์บริดจ์ระหว่างฝั ่ง
มหาสมทุรอินเดยีและมหาสมุทรแปซิฟิก โดยไม่ต้องอ้อม
ผ่านทางช่องแคบมะละกาอกีต่อไป การออกแบบเบ้ืองต้น 
จะรองรบัการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าในอนาคตไว้ด้วย โดยใช้ 
เส้นทางบ้านภาชี-แก่งคอย-ท่าเรือแหลมฉบังเป็นหลัก  
เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู ่พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและลด
ความแออัดในเขตเมือง  

การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ทีมกรุ ๊ป
ด�าเนนิการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกจิและการเงนิ  
ส�ารวจออกแบบเบ้ืองต้น และจัดท�ารายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ส�าหรับโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวาย บริเวณ
เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ โดยขอบเขตการศึกษา
ครอบคลมุตัง้แต่ท่าเรอืน�า้ลกึแหลมฉบังจนถงึท่าเรอืน�า้ลกึ 
ทวาย ผ่านทาง จ.กาญจนบุรี รวมระยะทาง 464 กม.

Feasibility Study of the Rail Link Project 
between Laem Chabang Port and Dawei 
Deep-Sea Port
Client:  The State Railway of Thailand (SRT)

The Rail Link between Laem Chabang Port and 
Dawei Deep-Sea Port is aimed to be an east-west 
logistics connection. The route will be a land-bridge 
for freight transportation between the Pacific Ocean 
and Indian Ocean without a need to pass through 
the Strait of Malacca. In the initial design, the SRT 
also planned to have commuter train lines from 
Ban Phachi to Kaeng Khoi and Laem Chabang Port 
to avoid passing through the already congested 
Bangkok traffic.

The SRT assigns TEAM GROUP to conduct 
the feasibility study of the project covering financial 
and economic aspects, undertake the survey and 
preliminary design, and study the initial environmental 
evaluation. The study covers the area between the 
Dawei Special Economic Zone and Laem Chabang 
Port via Kanchanaburi Province at the total distance 
of 464 km.
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In the face of Bangkok’s rising population, the 
city has become overcrowded and its traffic very 
congested in recent years. The road network is limited, 
but the number of private cars has continued to soar 
significantly. The government, therefore, has found 
it necessary to push hard for punctual rail-based 
transport systems that can carry a huge number of 
passengers at the same time. When these systems 
have been integrated together as an efficient network, 
then a transportation hub to link and facilitate travel 
flows between different parts of the country is very 
necessary.  

The State Railway of Thailand is now developing 
the Commuter Train System (Red Line) Project in the 
area of Phahon Yothin Transportation Complex. The 
first phase will be ready for service in 2019, extending 
the mass-transit reach to suburban zones that sit 
west and north of Bangkok. When the whole project 

การเพิม่ขึน้ของประชากรในกรงุเทพมหานคร ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความแออัดของเมืองและการ 
จราจรท่ีติดขัดอย่างมากจากปริมาณของรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลท่ีเพิม่ข้ึนสวนทางกบัพืน้ผวิจราจรท่ีมอียู่อย่างจ�ากดั 
ภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องผลักดันให้เกิดระบบขนส่งทางราง 
ท่ีสามารถขนคนได้คราวละมากๆ และมคีวามตรงต่อเวลา
ให้เพยีงพอต่อความต้องการเดนิทางของประชาชน ขณะ
เดยีวกนัการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง 
เส้นทางต่างๆ เข้าด้วยกันนั้นจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมี 
ศูนย์กลางคมนาคมขนาดใหญ่ ท่ีสามารถรองรับการ 
เดินทางของประชาชนจ�านวนมาก เพื่อรวบรวมและ
กระจายออกไปสูทิ่ศทางต่างๆ ได้อย่างราบรืน่และคล่องตวั

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยก�าลังด�าเนิน
การก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ในบริเวณพื้นท่ีศูนย์คมนาคมพหลโยธิน โดยมีแผนท่ีจะ
เปิดให้บรกิารเส้นทางระยะแรกภายใน พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะท�า 
หน้าท่ีเช่ือมโยงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้
ไกลออกไปถงึพืน้ท่ีปรมิณฑลด้านทิศเหนอืและทิศตะวนัตก 

พลิกโฉมบางซื่อ พลิกโฉมคมนาคมไทยและอาเซียน
Bang Sue Grand Station: The ASEAN Linkage and Business Hub
Sompat Suwapit
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is completed, this integrated mass-transit system of 
Bangkok will provide convenient links to neighboring 
provinces: northward to Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
eastward to Chachoengsao, westward to Nakhon 
Pathom, and southward to Samut Sakhon. Through 
such links, urban zones will spread more evenly like a 
metropolis of a developed nation. People will no longer 
have to live in the crowded, central zones of Bangkok. 
By opting for a housing unit in the suburbs, they can 
own a larger place at not too high a price, and will still 
spend no more than one hour to reach their workplace.

At present, the State Railway of Thailand is also 
developing the Bang Sue Grand Station to serve as 
a main station in place of the Hua Lamphong Train 
Station. Designed to connect trains from all regions of 
Thailand, the Bang Sue Grand Station is set to serve 
as the country’s key rail-based transportation hub in 
the near future.

The Bang Sue Grand Station will offer a convenient 
link to the Don Mueang and Suvarnabhumi airports via 
the Airport Rail Link. It, moreover, will be connected 
with neighboring countries’ railways via high-speed train 
projects. The Bang Sue Grand Station, ultimately, has 
the solid potential to serve as the ASEAN Linkage and 
Business Hub. Its development therefore is in line with 
the 12th National Economic and Social Development 
(2017 - 2021), which aims to establish Thailand as 
ASEAN’s transport and logistics hub. 

The State Railway of Thailand’s Phahon Yothin 
Transportation Complex spans over 2,300 rai of land. 
It has what it takes to become a rail-based transport 
center because it covers a vibrant zone. Various 
activities have been thriving in this area. Economically 
speaking, the Energy Complex, Central Plaza Lardprao, 
and the world-famous Chatuchak Weekend Market 
are parts of the complex. Socially speaking, the 
Queen Sirikit Park, the Vachirabenjatas Park, and 
the Chatuchak Park are also included. Government 
agencies are also available in this area, among them 
are the Land Transport Department, the Energy Ministry 
and the Horwang School. Importantly, the Phahon 
Yothin Transportation Complex will integrate the Mass 
Transit Blue Line and the Mass Transit Green Line 
projects to various other rail-based routes in the near 
future.

ของกรุงเทพฯ และในอนาคตหากก่อสร้างแล้วเสร็จ
ท้ังระบบ จะเป็นระบบขนส่งมวลชนท่ีส�าคัญในการ 
ท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เข้ากบัจงัหวดั 
โดยรอบ ได้แก่ พระนครศรอียุธยาทางทิศเหนอื ฉะเชิงเทรา 
ทางทิศตะวนัออก นครปฐมทางทิศตะวนัตก และสมทุรสาคร 
ทางทิศใต้ ซึ่งจะท�าให้การกระจายตัวของเมืองในอนาคต 
มคีวามคล้ายคลงึกบัมหานครในประเทศท่ีพฒันาแล้ว โดย
ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องอาศยัอยู่อย่างแออดัในเมืองหลวง
แต่สามารถเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดใกล้เคียง
ท่ีมีพื้นท่ีกว้างกว่าและราคาไม่สูงมากนัก โดยสามารถ
เดินทางเข้ามาท�างานในตัวเมืองได้ภายในเวลาไม่เกิน  
1 ชั่วโมง

ขณะเดียวกันการรถไฟแห ่งประเทศไทยยังมี 
เป้าหมายจะพัฒนาสถานีกลางบางซ่ือให้เป็นสถานีหลัก 
แทนสถานีรถไฟหัวล�าโพง เพื่อเช่ือมโยงการเดินทาง 
ด ้วยรถไฟจากท่ัวทุกภาคของประเทศเข ้ ามายัง
กรงุเทพมหานคร ซ่ึงจะท�าให้สถานกีลางบางซ่ือมบีทบาท
ท่ีส�าคัญในฐานะของศูนย์กลางระบบคมนาคมขนส่ง 
ทางรางของประเทศ 

นอกจากนี้สถานีกลางบางซ่ือยังท�าหน้าท่ีเป็นจุด
เช่ือมต่อระหว่างการคมนาคมทางรางกับการคมนาคม
ทางอากาศ ผ่านโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ท่ีเช่ือมโยง
สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจน
เช่ือมต่อกบัระบบคมนาคมทางรางของประเทศเพือ่นบ้าน
ในอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูง ท�าให้สถานี
กลางบางซื่อมีศักยภาพในการเป็น ASEAN Linkage 
and Business Hub สอดคล้องกับการก�าหนดต�าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจสิติกส์ของภมิูภาค ในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่จะประกาศใช้ใน พ.ศ. 
2560-2564 

ศูนย ์คมนาคมพหลโยธินของการรถไฟแห ่ง
ประเทศไทยมีพื้นท่ีกว่า 2,300 ไร่ มีศักยภาพในการ
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระบบขนส่งทางรางเนื่องจากมี
กลุ่มของกิจกรรมท่ีหลากหลายรวมอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 
ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ศูนย์พลังงาน 
แห่งชาติ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ตลาดนัดจตุจักร
ท่ีมีช่ือเสียงท่ัวโลก กลุ่มกิจกรรมทางสังคม เช่น สวน
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ สวนวชริเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
และสวนจตุจักร ซึ่งเป็นพื้นที่ปอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกิจกรรมภาครัฐ เช่น กรมการ
ขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน โรงเรียนหอวัง ที่ส�าคัญ
ยังเป็นท่ีตั้งของกลุ่มกิจกรรมขนส่งมวลชนซ่ึงประกอบ
ไปด้วย รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินและรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
ท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าเส้นทางอ่ืนๆ  
ที่ก�าลังจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้
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After the mass-transit projects linked to the Phahon 
Yothin Transportation Complex are completed, Thailand 
will turn a new page in terms of transportation and 
land use. The complex looks set to encourage Transit 
Oriented Development (TOD) or a mixed-use area 
designed to maximize access to public transport, and 
incorporates features to encourage transit ridership. 
Such an approach promises to deliver a variety of 
activities including adequate green space, and promote 
pollution-free travel. The development of the Phahon 
Yothin Transportation Complex also takes into account 
the need to have safe footpaths and integrated bicycle 
lanes in the complex. When people increasingly 
shifted to public transport, the use of private cars 
will automatically reduce, and so will pollution and 
economic waste. Thailand should then be able to cut 
down on oil imports, and people will spend much less 
time on the road.

เม่ือโครงข่ายระบบขนส่งทางรางในพื้นท่ีศูนย ์
คมนาคมพหลโยธินแล้วเสร็จ คาดว่าจะเป็นการพลิก
บทบาทการคมนาคมและการใช้ท่ีดินครั้งส�าคัญของ
ประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเมืองตามหลัก 
Transit Oriented Development (TOD) หรือการพัฒนา
พื้นท่ีรอบสถานีขนส่งมวลชนท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
แบบผสมผสาน โดยอาศัยการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพสูง 
ของระบบขนส่งสาธารณะมาเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนา โดยก�าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินสูงสุดตาม
ศักยภาพด้วยการพัฒนาในแนวตั้งในรูปแบบผสมผสาน 
(Mixed Use) เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริม
ความมีชีวิตชีวาของเมือง ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการ 
มสีดัส่วนพืน้ท่ีสเีขียวท่ีเหมาะสม ส่งเสรมิให้เกดิการเดนิทาง 
ท่ีปลอดมลพษิ เช่น ทางเดนิเท้าท่ีปลอดภยั และทางสญัจร 
จกัรยานท่ีเช่ือมโยงทุกส่วนของพืน้ท่ีโครงการเข้าด้วยกนั 
ในอนาคตเมื่อประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
มากย่ิงข้ึน ความต้องการในการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
กจ็ะลดลง ซ่ึงนัน่กห็มายถงึมลภาวะและความสญูเสยีทาง
เศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การน�าเข้าน�้ามันและมูลค่า
เวลาท่ีสูญเสียไปจากการเดินทางบนท้องถนนก็จะลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ 
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Development in the surrounding areas will create 
job opportunities and stimulate economic growth. The 
moves respond well to the government’s key policy to 
engage the private sector in efforts to build long-term 
economic security for Thailand.

It is a very challenging mission for the government 
to attract investors, local and foreign, to the 
development of areas around the Bang Sue Grand 
Station. To accomplish this mission, the government 
must demonstrate a firm commitment to carry out 
its policy and present clear-cut work plans. As 
the ASEAN Economic Community materializes in 
2016, the government needs to urgently implement 
its policy. Any delay means Thailand will not only 
lose the opportunity to establish itself as ASEAN’s 
transport hub but also disrupt the region’s chance of 
rail-based transport integration, which is needed for 
all ASEAN nations’ mutual prosperity. 

ในขณะเดียวกันการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบศูนย ์
คมนาคมจะช่วยให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนท่ีส่งผล
ให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือ
เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลท่ีต้องการให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้เกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นับเป็นความท้าทายอย่างย่ิงส�าหรับภาครัฐในการ
ท่ีจะชักจูงภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนนิการพฒันาพืน้ท่ีรอบสถานกีลาง 
บางซื่อ ในการนี้ภาครัฐจะต้องด�าเนินนโยบายด้วยความ
มุง่ม่ันและมแีผนงานท่ีชัดเจน ขณะเดยีวกนัการก้าวเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ.2559 รัฐจ�าเป็น
ต้องเร่งผลักดันนโยบายให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว เพราะ
หากล่าช้าออกไป ไม่เพียงประเทศไทยจะเสียโอกาส 
ในการพฒันาเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนส่งของอาเซียน 
เท่านั้น แต่ยังเป็นการชะลอโอกาสของทั้งภูมิภาคในการ
เชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งทางรางเพื่อสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกัน
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โอกาสมีมากมายในอาเซียน
บทเรียนความส�าเร็จจากบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน)
ASEAN Opportunities:
Success Stories from Amata Corporation PCL

TEAM GROUP Newsletter ฉบับต้อนรับ 
AEC ได้รับเกียรติจาก คุณสัทธา วนลาภพัฒนา  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ  
คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) มาแบ ่งป ัน
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการเป ิดตลาดใหม ่ๆ 
ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 2 ประเทศ คือ 
เมียนมาร ์และเวียดนาม ซ่ึงจะเป ็นประโยชน์ 
อย่างมากต่อภาคธุรกิจในประเทศไทยในการ 
ขยายฐานธุรกิจออกไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ ในอนาคต

Mr. Satha Vanalabh-patana, an 
Industrial Business Development 
Manager for Amata Corporation PCL, 
recently visited TEAM GROUP and 
shared the success stories of Amata 
in Myanmar and Vietnam. Amata’s 
achievement in those countries is a 
good example for business owners 
in Thailand who wish to expand their 
market into the region. 

12 TEAM GROUP Newsletter

คุยนอกกรอบกับทีม l Talk with TEAM



ถาม: อมตะฯ มีแนวคิดและกลยุทธ์อย่างไรในการ 
ที่จะก้าวออกสู่ตลาดอาเซียน

ตอบ: อาเซียนมีประชากรรวมราว 620 ล้านคน ใน
ขณะท่ีไทยมปีระชากรประมาณ 70 ล้านคน หรอืประมาณ
ร้อยละ 10 ของอาเซียน โอกาสในการที่เราจะมุ่งสู่ตลาด
ขนาดใหญ่ภายนอกประเทศยงัมอียู่อกีมากมาย ย่ิงกว่านัน้  
หากรวมประชากรจีนและอินเดียท่ีเป็นเพ่ือนใกล้ชิด 
ของอาเซียนเข้าไปด้วย จะท�าให้ตลาดมีขนาดถึงสามพัน 
กว่าล้านคน นับเป็นตลาดท่ีใหญ่ จับต้องได้ และมีไทย
เป็นศูนย์กลาง ท�าให้ภาคธุรกิจของไทยต่างมุ่งหน้าสู่ 
โอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

จากความส�าเร็จในประเทศไทย อมตะฯ มุ ่งมั่น 
อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อขยายอาณาเขตธุรกิจสู่สากล ด้วย
การมองหา “โอกาส” แล้วท�าให้โอกาสนั้นเป็น “รูปธรรม” 
พร้อมกับมีทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) พร้อม
เผชิญปัญหาที่จะเข้ามาและท�าปัจจัย “ลบ” ให้กลายเป็น 
“โอกาส”  มีการยอมรับในความเปลี่ยนแปลง (Change) 
มีความพร้อมที่จะปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับ (Interpersonal 
Skills) ต้ังแต่ระดบัรฐั ระดบัท้องถิน่ ไปจนถงึภาคประชาชน 
และมีความสามารถรอบตัว (Dynamic) คือสามารถ
มองในมุมสูง มีความพร้อมท่ีจะเดินก้าวไปข้างหน้า 
อยู ่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ผลักดันโครงการให้ไป 
สู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

อมตะฯ มุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสและพร้อมท่ีจะ
ท�าให้โอกาสนั้นกลายเป็นรูปธรรมข้ึนมา โดยมีแนวทาง
ในการด�าเนินกลยุทธ์เชิงรุกที่ค�านึงถึงปัจจัยหลัก 4 ด้าน 
ได้แก่ การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  โดย
ไม่ลืมท่ีจะค�านึงถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขส�าคัญท่ีอยู่เหนือ
ความสามารถของมนุษย์ท่ีจะควบคุมได้ นั่นก็คือ ภัย
ธรรมชาติ ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการลงทุนหรอืสร้างธรุกจิในพืน้ท่ีใหม่ๆ เราจงึพยายาม
เกบ็รวบรวมข้อมูลสถติิในเรือ่งของภยัธรรมชาตต่ิางๆ ไว้ 
เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาด�าเนินโครงการหรือการ
ลงทุนใหม่ๆ ในแต่ละพืน้ท่ี เพราะประเทศเพือ่นบ้านของเรา  
ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาร์หรือเวียดนาม ล้วนต้องเผชิญ 
กับภัยธรรมชาติอันรุนแรงอยู่บ่อยครั้ง

ถาม: เมียนมาร์และเวียดนามมีความเหมือนหรือ 
แตกต่างกันในประเด็นใดบ้าง

ตอบ: ขอเริ่มจากประเทศเมียนมาร์ ส�าหรับปัจจัย
ในด้านของการเมือง ระบบการปกครอง และสภาพสงัคม
ของเมียนมาร์ซ่ึงได้มกีารเลอืกตัง้ และมีการปกครองท่ีเริม่
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  เมียนมาร์ประกอบด้วยหลาก
หลายชาติพันธุ ์ต่างกลุ่มในด้านสังคมจึงต้องท�าความ
เข้าใจในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ซ่ึงประกอบด้วย    
7 กลุม่ชาตพัินธุ ์และ 7 เขตการปกครอง ในแต่ละกลุม่ต่าง

Q: Please share Amata’s strategies in 
entering the ASEAN market. 

A: ASEAN is home to a total population of 
approximately 620 million people, and Thailand 
comprises approximately 70 million people or about 
10 percent. With that healthy ratio, Thai businesses 
have huge potential in the overseas market, and if the 
neighboring countries such as China and India are 
combined, our market will be much bigger with a total 
target population of more than three billion people. 
Situated right in the heart of the region, Thailand 
enjoys strengths and opportunities in conducting 
trade with ASEAN countries.

After achieving success in Thailand, Amata 
Corporation PCL is determined to expand its 
business at an international level. It begins with 
seeking opportunities and then turning them into 
tangible results. Positive and challenging attitudes 
will help to transform "negative” factors into 
“opportunities”. Change acceptance, interpersonal 
skills at governmental, local, and public levels, 
as well as dynamic capability are the significant 
characteristics of farsighted business people who can 
always keep moving forward and driving projects to 
achieve goals.

Amata Corporation PCL is committed to seeking 
new opportunities and turning them into tangible 
results in line with active strategies regarding four 
factors: politics, economy, society, and technology. 
Natural disaster is also one of the significant factors 
which can also affect investment and business 
expansion in new areas. It is thus necessary to 
collect disaster statistical data when considering 
project investment and operations in each area. 
Neighboring countries like Myanmar and Vietnam 
have experienced many severe disasters.

Q: What is the similarities and differences 
of Myanmar and Vietnam in doing business 
with?

A: Regarding politics, government, and social 
conditions, Myanmar has become a more democratic 
country with an electoral system, and is a polyethnic 
nation. Myanmar is divided into seven states (ethnic 
groups) and seven divisions (administration). Business 
people thus should learn the local uniqueness related 
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มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างชัดเจนท้ังภาษา วัฒนธรรม 
และวิธีคิด ยิ่งกว่านั้น กฎหมายเฉพาะของแต่ละรัฐก็เป็น
สิ่งท่ีต้องศึกษาท�าความเข้าใจให้ดี เพราะในบางพื้นท่ี 
นัน้มิได้ใช้เพยีงกฎหมายของรฐับาลกลางเท่านัน้ แต่มกีาร
บังคับใช้ข้อปฏิบัติท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย

ส�าหรับเวียดนามนั้น มีการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข พร้อมกับ
มีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ อย่างไรก็ตามพรรค
คอมมิวนิสต์ยังมีบทบาทส�าคัญผ่านคณะโปลิตบูโร 
(Politburo) แต่ก็ถือได้ว่าเวียดนามมีการสร้างสมดุล
ระหว่างพรรคการเมืองและการบรหิารราชการเป็นอย่างด ี
ไม่มีป ัญหา นอกจากนี้ ยังมีการกระจายอ�านาจการ
ปกครองสู ่ระดับท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะผู ้ว ่า
ราชการจังหวัด มีอ�านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
มากพอสมควร ดังนั้นการจะเข้าไปติดต่อหรือลงทุนใน
เวียดนาม จะต้องศึกษาให้ดีว่าเรื่องใดเป็นอ�านาจของ 
ส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น 

นอกจากนีส่้วนท้องถิน่ในแต่ละจงัหวัดของเวยีดนาม  
ยังมกีารตัง้เป้าหมายในการพฒันาท้องถิน่ของตนเองและ 
มกีารแข่งขนักนั ท�าให้เกดิประโยชน์ต่อท้องถิน่เป็นอย่างมาก  
หากผู้ท่ีเข้าไปลงทุนหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้ดี ก็จะเป็น
ประโยชน์ไม่น้อย

ในเรื่องของประชากรนั้น แม้ชาวเวียดนามจะมิได ้
มหีลากหลายชาตพินัธุเ์หมือนเมยีนมาร์ แต่ความแตกต่าง 
ของอุปนิสัยใจคอของคนแต่ละภาค ก็เป็นสิ่งท่ีควร
ตระหนัก ลักษณะนิสัยของชาวเวียดนามอาจแบ่งตาม
ภมิูภาคได้เป็นสามกลุม่ คอื คนในภาคเหนอืมีความคุน้เคย 
กับการเมืองการปกครอง ส่วนคนภาคใต้ท่ีเคยเป็น
ประชาธิปไตย ก็จะคุ้นเคยกับระบบการค้าขาย ในขณะที่
คนภาคกลางเป็นกลุ่มคนท่ีตรงไปตรงมา เปิดกว้างและ
เข้าถึงได้ง่ายกว่าคนในภาคอื่นๆ 

ในด้านของกฎหมาย ระบบกฎหมายของเมียนมาร์
มีรากฐานจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ และยอมรับ
ภาษาอังกฤษในการท�าสัญญาต่างๆ ได้ ซ่ึงท�าให้ง่าย 
ต่อการท�าความเข้าใจส�าหรับผู้ลงทุนจากต่างถิ่น ส่วน
เวยีดนามนัน้ กฎหมายอาจเรยีกได้ว่าเป็นปัจจยัปราบเซียน 
เพราะใช้ภาษาเวียดนามเท่านั้น สัญญาต่างๆ ก็ไม่
ยอมรับภาษาอ่ืนๆ ดังนั้นจึงควรอาศัยคนท้องถิ่น หรือ 
Local Partner ในการท�าธุรกิจในเวียดนาม จึงจะมีความ 
คล่องตัว 

ถาม: สภาพเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศปัจจุบัน
เป็นอย่างไร

ตอบ: รายได้ต่อหัวของประชากร ปัจจุบันชาว
เวียดนามมีรายได้ต่อหัว 2,052 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีซ่ึง
น้อยกว่าไทยประมาณครึ่งหนึ่ง ในขณะท่ีเมียนมาร์มี 

to language, culture, and the ways of thinking of each 
group. In addition, particular regulations of each state 
should be considered, as some states enforce local 
regulations along with government regulations.

Vietnam has a communist system of government 
with a president as the country’s leader and a prime 
minister as governor. The communist party was 
controlled by the Politburo (the Political Bureau 
of the Central Committee Communist Party of 
Vietnam). However, Vietnam can effectively manage 
and balance the authority of political parties and 
government. In addition, it decentralizes to local 
administrative agencies, so provincial governors have 
authority in decision making. It is advisable to search 
for information about which agency is authorized 
in what matters before doing business or making 
investments in Vietnam. Besides this, administrative 
agencies in each province set their own goals, which 
leads to competitiveness in contributing to local 
development. Investors should find and learn as 
much information as possible before seeking business 
opportunities. 

Regarding population, although Vietnam has no 
ethnic varieties, people in each region have particular 
behaviors. The northern people are familiar with the 
current system, while the southern people are more 
experienced in a democratic system. The people 
in the central part of the country have more open-
handedness and open-mindedness than those in 
other parts.

Regarding laws and regulations, Myanmar 
inherited a law system from Great Britain and English 
is allowed for use in business contracts, making 
it easier for foreign investors. Conversely, laws 
and all kinds of contracts in Vietnam are written in 
Vietnamese only, so local partners are essential for 
business communication.
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รายได้ต่อหัว 1,194 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณครึ่ง
หนึ่งของเวียดนาม เวียดนามก�าลังจะก้าวขึ้นมาแข่งขัน
กับไทยเราโดยมีการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ 
GDP ในอัตราท่ีค่อนข้างเร็ว และเวียดนามนั้นแม้จะ 
เสยีเปรยีบในเรือ่งของสภาพทางภมิูศาสตร์ เพราะมีลกัษณะ 
แคบและยาว อกีทัง้ภมูปิระเทศไม่ค่อยมพีืน้ทีร่าบ แต่ก็ม ี
ต้นทุนทางทรัพยากรมนษุย์ท่ีดมีากๆ คอืมีความขยันและ
อดทน

ถาม: การคมนาคมมีส่วนช่วยในการสร้างโอกาส
การค้าและการลงทุนในอาเซียนอย่างไรบ้าง

ตอบ: ปัจจัยทางการคมนาคมขนส่ง ก็เป็นสิ่งท่ี
สร้างโอกาสและเป็นหนึง่ในปัจจยัทีส่�าคญัในการพจิารณา
การลงทุน  ประเทศเมียนมาร์มีท่าเรือน�้าลึกจ๊อกพยู 
ซึ่งเป็นจุดที่สามารถติดต่อค้าขายเชื่อมต่อกับจีนได้อย่าง
ใกล้ชิด ในขณะที่เวียดนามเองก็มีท่าเรือไฮฟอง ใกล้กับ
ชายแดนจีน 

ในส่วนของเส้นทางคมนาคมนั้น ตอนกลางของ
ภูมิภาคอาเซียน เรามี Southern Corridor เป็นเส้นทาง
ถนนเชื่อมระหว่างเมืองท่าทวายของพม่า ผ่านกรุงเทพฯ 
สู ่ชายทะเลฝั ่งตะวันออกของไทยไปยังพนมเปญของ
กมัพชูา และสิน้สดุท่ีเมืองหวงุเต่าในเวยีดนาม นอกจากนี้ 
ยังมีเส้นทางเหนือ-ใต้ จากคุนหมิงในจีนตอนใต้ สู ่
กรุงเทพฯ และเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งล้วนแล้ว
แต่น�าโอกาสใหม่ๆ มาสู่ภูมิภาคนี้ทั้งสิ้น

Q: How about the economic aspect in 
these two countries?

A: Per capita income of the Vietnamese is 
USD2,052 per year, about half that of the Thais and 
almost double that of the Myanmar people, which 
is about USD1,194. Vietnam is competing with 
Thailand as its GDP has rapidly risen. Despite the 
disadvantage of its narrow long land territory with rare 
plains, Vietnam is blessed with high quality human 
resources; the people are very diligent and patient.

Q: How does transportation system 
development facilitate commercial and 
investment opportunities in ASEAN?

A: Transportation, as a major tool for creating 
opportunities, is an important consideration for 
investment. In Myanmar, the Kyaukpyu deep-sea port  
provides the quickest trade route with China, while 
the Hai Phong Port in northern Vietnam facilitates 
freight transport to and from China.

Major arteries that help bring new opportunities 
to the central ASEAN region are: the Southern 
Economic Corridor, which starts from Dawei in 
Myanmar and runs to Bangkok, Thailand’s Eastern 
Seaboard, Phnom Penh, and Vung Tau in Vietnam; 
the North-South Economic Corridor, which links 
China’s Khunming with Bangkok; and the East-West 
Economic Corridor.

Q: Do you have any advice for Thai 
business owners who wish to share the cake 
in ASEAN market?  

A:  When compared with Myanmar and 
Vietnam, Thailand is in a prime position, especially 
on the technological side. However, we should 
wisely adopt the technology that suits the different 
investment contexts.  

The ‘opportunity’ we have will not be ‘concretized’ 
unless we develop precise and quick decision making. 
The survey team thus should keep in touch with those 
who have been authorized with decision making 
since the beginning to provide them with correct 
and complete information. This will contribute to the 
most appropriate investment decisions and business 
success.

ถาม: มีค� าแนะน� าที่จะฝากส�าหรับภาคธุรกิจใน
ประเทศไทยที่จะพัฒนาไปยังตลาดอาเซียนอย่างไร

ตอบ: ไทยเรานับว่ามีความได้เปรียบในหลายๆ  
ด้านเมื่อเทียบกับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของ
เทคโนโลยี เพียงแต่เราจะต้องเลือกท่ีจะใช้เทคโนโลยี 
ให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และพื้นที่ที่จะไปลงทุน 

ท่ีส�าคญั “โอกาส” จะไม่สามารถส�าเรจ็เป็น “รปูธรรม”  
ได้เลย หากขาดกระบวนการตดัสนิใจท่ีเฉียบคมและฉับไว 
ดงันัน้หน่วยหน้าจ�าเป็นต้องสื่อสารกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
ในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอตั้งแต่เริ่มต้น 
เพ่ือให้ผู้มีอ�านาจได้ทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย�า และ
ครบถ้วน อันจะน�าไปสูก่ารตดัสนิใจลงทุนท่ีเหมาะสมและ
ประสบความส�าเร็จในที่สุด
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โอกาส
Opportunity

แชมเป��ยน 
หรือผู�ที่เป�นเจ�าภาพ

Champion 
or Host

การเตรียมพร�อม
Preparedness

เครือข�ายที่ดี
(ลูกค�า ผู�ร�วมอาชีพ ผู�ร�วมงาน ผู�เคยร�วมงาน ผู�ที่พึ่งพาอาศัยกัน เป�นต�น) 

A Strong Network
(clients, associates, colleagues, ex-colleagues, interdependent parties)

ป�จจัยที่ทำให�ประสบความสำเร็จ
Key Success Factor

แชมเป��ยน หรือผู�ที่เป�นเจ�าภาพ
Champion or Host

เครือข�ายที่ดี 
A Strong Network 

(ลูกคา ผูรวมอาชีพ ผูรวมงาน ผูเคยรวมงาน ผูที่พึ�งพาอาศัยกัน เปนตน) 
(clients, associates, colleagues, ex-colleagues, interdependent parties)

ป�จจัยที่ทำให�ประสบความสำเร็จ
Key Success Factors

การเตรียมพร�อม
Preparedness

โอกาส
Opportunity

การขยายธุรกิจไปสู่อาเซียนให้เป็นผลส�าเร็จ หัวใจ
ส�าคัญอยู่ท่ีการสร้างเครือข่าย รู้ว่าใครท่ีไหนควรหรือ 
สามารถเป็นเครือข่ายของเราได้ รวมท้ังการมีค่านิยม 
องค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงธุรกิจการให้บริการท่ีปรึกษา 
เป็นธุรกิจท่ีอาศัยการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อกันไป  
ประเดน็ส�าคญัคอื จะท�าอย่างไรจงึจะสามารถสร้างเครอืข่าย 
ที่ดี และน�าไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร จึงขออธิบายเป็น
ภาพให้เห็นชัดดังนี้

The key success factors for businesses to 
spread their wings in the ASEAN region are the 
perception of who should be their alliances and 
where to find these people, as well as the networking 
among organizations that have similar values. For a 
consulting company, in particular, the reputation is 
usually spread through words of mouth; therefore, a 
strong network is vital to its achievement. This can 
be explained in the chart below: 

การมีเครือข่ายที่ดี
How to Build a Strong Network
Dr. Prasert Patramai

คุณสมบัติ
◆  มีส่วนร่วมกับเรา มีใจกับเรา สามารถเป็นหูเป็นตา เป็นมือ

เป็นเท้า เป็นสมองให้เราได้
◆ บอกข่าวสารข้อมูล
◆ แนะน�าให้ลูกค้ามาใช้บริการ 

วิธีสร้างเครือข่ายที่ดี
1. ใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์
	 ◆  การพูดคุยผ่านโทรศัพท์
	 ◆  การใช้ Social Network ต่างๆ เช่น Line, Facebook   
2. ติดต่อกันเป็นประจ�า
	 ◆  อย่ารอให้ถึงเวลาท่ีต้องการความช่วยเหลือแล้วค่อย

ติดต่อไป
3. ถือว่าเขาเป็นเพื่อนสนิท
	 ◆  ช่วยเหลือเขาบ้าง ส่งข้อความและความห่วงใยไปให้กัน 

ทั้งที่มีสาระและไม่มีสาระ และ หากมสีิง่ใดทีเ่ป็นประโยชน์ก็ให้นกึถงึ
เขาก่อนคนอื่น 

Qualifications:
◆ Having a cooperative, sincere, and helpful attitude.
◆ Keeping us updated on news and information.
◆ Introducing new clients.

How to Build a Strong Network:
1. Make use of communication devices:
	 ◆  Telephone
	 ◆  Social networks such as Line, Facebook, etc.
2. Keep contact
	 ◆  Don't wait till we need help, just keep in touch 

regularly.
3. A friend in need is a friend indeed
	 ◆  Be a good friend, help them out, share their grievance, 

send messages regularly, and share useful information with 
them.
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ประชาคมอาเซียน : บริบทใหม่ของภูมิภาค 
The ASEAN Community: The New Regional Parameter
Pradap Pibul.

For nearly five decades, we have lived with 
ASEAN. Now we have to adjust to being “a part” of the 
newly established ASEAN Community. Many must 
wonder how to chart their courses in the years ahead. 
The pointers were made clear by ASEAN Leaders’ 
declared “Vision 2025” at the ASEAN Summit in 
Malaysia last year.

The ASEAN Community will be consolidated, 
rule-based, people-centered, where people enjoy 
human rights and fundamental freedoms, peace and 
stability; guided by the ASEAN Charter which adheres 
to the principles of democracy.

To fulfill this Vision, the leaders agreed on further 
deepening the integration process in political security, 
economic, social and cultural aspects, which are the 
new parameters for the region.

The member states will remain sovereign, but the 
community will naturally dilute nationalistic mindsets 
over the years. Common interests and benefits 
derived across the borders, and the increasingly 
interdependent enterprises will gradually eliminate 
the national barriers.  

The peoples of the ASEAN Community need 
to grasp these changes and challenges quickly. 
Innovations in wide-ranging areas will be undertaken 
by ASEAN civil services and governments.      

For Thai land, land-based, mult i-modal 
transportation will be our “golden goose.” Logistics, 
infrastructure development and management, and 
urbanization will open up vast opportunities for doing 
business in the new ASEAN.

For all the Community members, efficient and 
competent human resources will certainly be in 
greater demand as well as being the decisive factor 
for the realization of Vision 2025.

เป็นเวลาเกอืบ 5 ทศวรรษแล้วท่ีเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
หรือ อาเซียน บัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวเพื่อเข้าเป็น  
“ส่วนหนึ่ง” ของ “ประชาคมอาเซียน” อย่างไรก็ดี  
หลายภาคส่วนยังคงสงสยัว่าจะเริม่ต้นอย่างไรด ีค�าตอบนัน้ 
ชัดเจนอยู่ในค�าประกาศ “วิสัยทัศน์ 2025” ของผู้น�า
อาเซียนในการประชุมสุดยอดที่มาเลเซีย เมื่อปีที่ผ่านมา

“ประชาคมอาเซียน” จะเกดิความม่ันคง การยึดมัน่ใน 
กฎกตกิา การยดึถอืประชาชนเป็นท่ีตัง้ เคารพสทิธมินษุยชน 
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้
กฎบัตรอาเซียนที่ยึดมั่นพื้นฐานของประชาธิปไตย 

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์นี้ ผู้น�าอาเซียนได้ตกลง
ท่ีจะกระชับการบูรณาการด้านการเมือง ความม่ันคง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นบริบทใหม่
ของทั้งภูมิภาค 

ชาติสมาชิกจะยังคงด�ารงไว้ซ่ึงอธิปไตย แต่ผลจาก
ความส�าเร็จในการรวมเป็นประชาคมจะค่อยๆ สลาย
แนวคิดชาตินิยมไปตามธรรมชาติ ผลประโยชน์ร่วมกัน
และสิทธิประโยชน์ข้ามพรมแดนท่ีได้รับ และการพึ่งพา
กนัมากข้ึนของผูป้ระกอบการจะช่วยลดหรอืขจดัอปุสรรค
ระหว่างชาติออกไป 

ประชาชนของประชาคมอาเซียนจ�าเป็นต้องเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว ระบบราชการของ
อาเซียนและรัฐบาลชาติสมาชิกจะเข้ามาช่วยผลักดัน
นวัตกรรมใหม่ๆ ในขอบเขตที่หลากหลายมากขึ้น

ส�าหรับประเทศไทยซ่ึงมีการคมนาคมเช่ือมโยงท่ี
หลากหลาย โดยมีการขนส่งทางบกเป็นแกนหลัก จะเป็น
โอกาสทองของเรา การบริการและการขนส่ง การพัฒนา
และบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน และการขยายตวัของ
ชุมชนเมอืง จะช่วยเปิดโอกาสด้านการท�าธรุกจิในอาเซียน
อย่างมากมาย

ส�าหรับชาติสมาชิกประชาคมท้ังหมดรวมถึง
ประเทศไทย จะมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความสามารถเป็นจ�านวนมากอย่าง
แน่นอน และจะเป็นปัจจัยช้ีขาดท่ีท�าใหัวิสัยทัศน์ 2025 
สัมฤทธิ์ผล
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เออีซี : โอกาสและความท้าทายของทีมกรุ๊ป
AEC: The Opportunities and Challenges of TEAM GROUP
Dr. Prasert Patramai

ในโอกาสท่ีอาเซียนเริ่มเข้าสู่การเป็น “ประชาคม
อาเซียน” อย ่างเป ็นทางการในป ีนี้  ผมมีเรื่อง ท่ี
อยากจะมา “บอกเล่าเก้าสิบ” ในฉบับนี้ 2-3 เรื่อง 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ 

เร่ืองท่ีจะต้องกล่าวถึงเป็นอันดับแรกคือ การเป็น
หนึ่งในอาเซียน 

ดงัท่ีได้บอกเล่ามาอย่างต่อเนือ่งว่า วสิยัทัศน์ของเรา
คอื “จะเป็นผูน้�าในภมูภิาคในด้านท่ีปรกึษาแบบบูรณาการ 
และธุรกิจเกี่ยวเนือ่ง” และเราก็ได้ขยายวิสัยทัศน์ของเรา
เป็น “เป้าหมายของปี ค.ศ. 2020” และหนึ่งในเป้าหมาย
นั้นคือ การก้าวข้ึนเป็นหนึ่งในผู้น�าของการให้บริการ 
ที่ปรึกษาแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค 

ในปีท่ีผ่านมา เราได้ด�าเนินการส�ารวจหาบริษัท 
ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีด�าเนินธุรกิจ 
ในลกัษณะคล้ายคลงึกบัเรา เพือ่ตัง้เกณฑ์การเปรยีบเทียบ
สถานะ รวมทั้งผลงานและขีดความสามารถในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านความหลากหลายของประเภทการให้บรกิาร ด้าน
สิง่แวดล้อม ด้านน�า้ (ประปา ป้องกนัอุทกภยั พฒันาแหล่ง
น�้า บ�าบัดน�้าเสีย) ด้านไฟฟ้าและพลังงาน ด้านระบบ
คมนาคม ด้านการพัฒนาพื้นที่ ฯลฯ เพื่อให้รู้ว่าทีมกรุ๊ป
อยู่ในระดบัใดในอาเซียน ซ่ึงในเบ้ืองต้นเราค่อนข้างม่ันใจ
ว่าเราเป็นอันดับต้นๆ ในด้านของความหลากหลายของ
ประเภทงานและความเป็นมืออาชีพ แต่แน่นอนว่าเราจะ
ไม่หยุดพัฒนาความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถ 
เพือ่จะได้บรรลวัุตถปุระสงค์ตามเป้าหมายในปี 2020 และ
ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียนตามที่มุ่งหวังไว้ 

 In line with the launching of the ASEAN 
Community this year, I have a few things to share 
about TEAM GROUP's opportunities and challenges 
from this.

First of all, let's talk about being 'a regional 
leader'.

We had earlier announced TEAM GROUP's 
Vision, 'to be a Regional Leader in the integrated 
consulting and related businesses'. Recently, we 
have set the deadline to achieve this Vision within 
the year 2020.

Last year, we conducted a survey on consulting 
companies in other ASEAN countries with similar 
services to ours to gain some idea of our regional 
position. The survey covered a variety of expertise, i.e. 
environment, water (water supply, flood prevention, 
water resource development, and wastewater), 
electricity and energy, transportation, and area 
development. At an initial stage, we are quite 
confident in our forefront position on diversified 
expertise and professionalism. However, we will 
continue to build our capacity and grow stronger in 
order to achieve our targeted vision within 2020.

Next, I would like to share my idea on the 
networking concept.
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เรื่องต่อมาท่ีมีความส�าคัญไม่แพ้กัน คือ การสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร

ตามท่ีได้กล่าวไว้ในบท "ทักทาย" ฉบับนี้ว่า เราจะ
หาพันธมิตรท่ีมีค่านิยมคล้ายคลึงกันเพื่อจับมือกันขยาย
ธรุกจิออกสูภ่มิูภาคอาเซียน นอกจากพนัธมิตรในวิชาชพี
ที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของไทยแล้ว ในการพัฒนา
ธุรกิจในภูมิภาค เรายังมีแผนท่ีจะหาและสร้างพันธมิตร
ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและจากท่ีต่างๆ เพิ่มข้ึน เพ่ือ
มาเติมจุดแข็งซึ่งกันและกัน 

ส�าหรับในประเทศไทย ทีมกรุ๊ปได้มีข้อตกลงความ
ร่วมมอืกบัองค์กรธรุกจิ รฐัวสิาหกจิและสถาบันการศกึษา 
ท่ีจะร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การให้
บริการ และการพัฒนาธุรกิจ ส่วนในระดับภูมิภาค เรา
ได้สร้างเครอืข่ายพันธมิตรกบัองค์กรในประเทศต่างๆ ท้ัง
ในประชาคมอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ 
อินโดนเีซีย เมยีนมาร์ เวยีดนาม สปป.ลาว และในภมูภิาค 
อื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ส่งท้ายฉบับนีก้นัด้วยเรือ่งของ การขยายแนวธุรกิจ 
เกี่ยวเนือ่ง

ในปี 2015 ที่ผ่านมา เราตื่นตัวในการเพิ่มขีดความ
สามารถด้วยการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการให้บริการ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพมากขึ้น และขยายแนวธุรกิจให้มีความหลากหลาย
และบูรณาการเพิ่มขึ้น

ทีมกรุ ๊ปได้น�าเทคโนโลยี Building Information 
Modeling (BIM) เข้ามาใช้ในงานด้านวิศวกรรมและการ 
น�าเสนอท่ีจะสามารถสร้างรูปแบบและช่วยในงานพัฒนา 
การใช้อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่ข้ันวางแผน ออกแบบ ไปจนถงึ
การบริหารงาน การปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา ที่จะท�าให้
ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
เราก�าลังพิจารณาขยายแนวธุรกิจไปในด้าน Facility 
Management ซึ่งเป็นการให้บริการในขั้นปฏิบัติการและ
บ�ารุงรักษาจากการใช้ BIM ดังกล่าว

นอกจากนี้ เรายังได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร 
มืออาชีพข้ึน เพื่อพัฒนาวิศวกรและช่างท่ีเพิ่งส�าเร็จ 
การศึกษา ให้สามารถเข้าท�างานอย่างมืออาชีพได้เลย 
โดยไม่ต้องไปเริ่มฝึกงานใหม่ ในเบ้ืองต้นนี้เราพัฒนา
บุคลากรมอือาชพีเหล่าน้ี เพือ่ขยายขีดความสามารถของ 
ทีมกรุ ๊ปเอง และต่อไปในอนาคตเราจะเปิดให้บริการ
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพท่ีพร้อมท�างานได้ทันทีให้แก่
องค์กรต่างๆ อีกด้วย  

ผมมีความเช่ือมั่นว่า เมื่อเราได้ด�าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ทีมกรุ๊ปก็จะสามารถบรรลุความ
ส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้อย่างไม่ยากเย็น

In a bid to expand into the ASEAN market, as 
I have mentioned in 'A Word from Our Chairman', 
we are looking for alliances with similar values and 
comparable businesses, not only in Thailand but also 
in other ASEAN nations, to join forces and fulfill our 
strength. 

At the national level, we are now cooperating with 
a number of Thai organizations and institutes to boost 
our capacity not just from the academic point of view, 
but also with the services and business development. 
At the regional level, TEAM GROUP has already 
built a network of alliances in Malaysia, Singapore, 
the Philippines, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Lao 
PDR, as well as Japan.

Last but not least, let me share with you news 
of the related businesses.

During 2015, human resource capacity building, 
in the services, professionalism, and business 
development and integration facets, was actively 
undertaken using cutting-edge technologies.

We have adopted the Building Information 
Modeling, or BIM, which is a model for engineering 
design and presentation. Using the BIM, clients 
can see the overall picture of the project, from the 
planning stage, through design and management, to 
operation and maintenance, thus resulting in effective 
and uninterrupted project development. The facility 
management service using the BIM is also in the 
pipeline.

An institute for professional development was 
established to boost the capacity of newly graduated 
engineers and technicians, so that they can perform 
their duties without having to go through additional 
training. Initially, we aim to develop only in-house 
personnel. The professional development services will 
be provided for other organizations at a later stage.

With all the above-mentioned activities, I am 
confident that TEAM GROUP will effortlessly reach 
our vision within the set time frame.
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ยลเสน่ห์ริมโขงที่เชียงของ
The Charms of Chiang Khong

“หลวงพ่อเพชรคู ่เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร้ 
แหล่งผ้าทอน�้าไหล ประตูใหม่อินโดจีน” ค�าขวัญประจ�า 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย หน้าด่านส�าคญัสูภ่มูภิาคอาเซียน
เนื่องจากเป็นที่ตั้งท่าเรือและสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่
เชื่อมการเดินทางระหว่างจีน-สปป.ลาว-ไทย

มนต์เสน่ห์ของเชียงของมิได้มีแค่การเป็นชุมทาง 
ผ่านแดนเท่านัน้ เชยีงของยังเป็นเมืองท่ีมคีวามหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม เพราะติดต่อสัมพันธ์กับคนต่างถิ่น 
ด้วยภูมิประเทศที่เอื้ออ�านวย และมีธรรมชาติที่สวยงาม

สถานท่ีแรกท่ีควรไปเยือนกค็อื วดัศรดีอนชยั สถานท่ี 
ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปาง 
มารวชิยั พระพทุธรูปคูเ่มืองเชียงของมาแต่โบราณ จากนัน้ 
ไปสมัผสัธรรมชาตแิสนบรสิทุธิท่ี์น�า้ตกห้วยเม็งท่ีอยู่ไม่ไกล 
จากตัวอ�าเภอมากนัก ช่วงท่ีเหมาะแก่การท่องเท่ียวคือ
ปลายฝนต้นหนาว

หากต้องการชมววิรมิโขงสามารถแวะไปท่ีถนนเลยีบ
ล�าน�้าโขง ตั้งแต่บ้านหาดไคร้ไปถึงบ้านหัวเวียง ใกล้กับ
สวนป่าห้วยทรายมาน ทิวทัศน์ริมน�้าโขงบริเวณนี้งดงาม
เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในยามเย็น

บ้านหาดไคร้ มีชื่อเสียงเรื่องประเพณีการจับปลาบึก 
ทุกวันท่ี 17-19 เมษายน ของทุกปี จะมีการบวงสรวง
และจับปลาบึกท่ีลานหน้าวัดหาดไคร้ หรือท่าจับปลาบึก 
ซ่ึงปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จับได้ปีละครั้งเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ปลาบึก

วิถีชุมชนท่ีน่าสนใจของชาวเชียงของอีกอย่างก็คือ 
การเก็บสาหร่ายน�้าจืด หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “ไก” น�า
มาตากแห้งแล้วใส่เครือ่งปรงุ เช่น งา ข่า และตะไคร้ ทอด
กินเป็นอาหารว่าง รสชาติหวานกรอบ ปัจจุบันเป็นสินค้า
โอท็อปขึ้นชื่อของเชียงของ ส่วนสินค้าหัตถกรรมอื่นๆ ก็
มีให้เลอืกซ้ือมากมาย เช่น กล้วยอบเนยศรลีานนา ผ้าศรี
ดอนชัย ผ้าทอลายน�้าไหลเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ ที่มี
การสบืทอดมาแต่โบราณ สามารถแวะชมซ้ือหาได้ท่ีศนูย์
ผ้าทอไทลือ้ต�าบลศรดีอนชยัและศนูย์หัตถกรรมบ้านสถาน  

วิถีชีวิตท้องถิ่นอันเรียบง่ายของชาวบ้านยังช่วยเติม
เสน่ห์ให้เชียงของควรค่าแก่การมาเยือน ส�าหรับผู้ที่มอง
หาค�าว่า “ธรรมชาติ สายน�้า และวัฒนธรรม” เชียงของ
คงตอบโจทย์ได้ดี

Located on the bank of the Mekong River, Chiang 
Khong is one of the important gateways from Thailand 
to the other ASEAN countries. With the fourth Thai-
Lao Friendship Bridge located in this town, passage 
from Thailand to Lao PDR and China is a lot easier 
and faster.

The charms of Chiang Khong, however, is not 
only being a gateway to the AEC, this small town is 
also rich with cultural heritage and natural resources. 
The recommended time for visiting Chiang Khong is 
between the end of the rainy season (around October) 
to early cold season (December).

If you visit Chiang Khong, you should not miss 
Wat Si Don Chai, the temple where the revered 
Luang Phor Phet, the bronze Buddha image in the 
subduing Mara posture, is enshrined. From there 
you can proceed to Huai Meng Waterfall, the famous 
tourist destination of Chiang Khong, which is not so 
far from the town. Before sunset, you can stroll along 
the bank of the Mekong River from Ban Hat Khrai to 
Ban Hua Wiang, which is in close proximity to Huai 
Sai Man Forest Park, and relish the serenity of the 
river at sundown.

One of Chiang Khong's important traditions is 
the Pla Buek (giant catfish) fishing, which takes place 
during 17 - 19 April every year at Ban Hat Khrai. As 
the fish is regarded with reverence, offerings will be 
made at the fishing pier or sometimes in front of Wat 
Hat Khrai before fishing. Pla Buek fishing is permitted 
only once a year.

Chiang Khong's renowned OTOP product is 
“Kai”, a kind of fresh water plant similar to seaweed 
(scientific name Cladophora). It is taken as a snack 
and is favored by locals and tourists alike. Before 
serving, Kai will be dried in the sun. It is then flavored 
with seasoning, sesame, galangal and lemongrass, 
and then deep fried. Apart from Kai, Chiang Khong 
has an array of favorite products including the Si 
Lanna crispy bananas, and Si Don Chai hand-woven 
cotton, or Pha Thor Lai Nam Lai, the heritage of the 
Tai Lue tribe. These products are available at the 
Tai Lue Hand-woven Cotton Center and Ban Sathan 
Handicraft Center.

The charms of Chiang Khong and its serene 
way of life will surely make your trip a memorable 
experience. 
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เดิน-ปั่น เพื่อสุขภาพ 
Bike for Health

การปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เนือ่งจากเป็นการเดนิทางและการออกก�าลงักาย 
ท่ีแตกต่างไปจากการออกก�าลังกายภายในห้องฟิตเนส
ทั่วไป แม้ว่าบางครั้งจะพบกับอุปสรรคจากอากาศที่ร้อน
และฝนตกอยู่บ้าง แต่ก็คุ้มค่ากับการได้รับความสุขกาย 
สบายใจพร้อมกับค่าใช้จ ่ายท่ีลดลงจากการหยุดใช้
รถยนต์ ช่วยให้โลกสดใสไร้มลพิษ และได้ออกไปสัมผัส
กับทัศนียภาพรอบข้าง 

ในปี 2559 นี้ เราควรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการปั่น 
จกัรยานออกก�าลงักายกนั เพยีงเริม่ต้นวนัละ 30 นาที กจ็ะ 
ช่วยให้กล้ามเนือ้ต้นแขนต้นขากระชับ กล้ามเนือ้ส่วนหลงั 
และกระดูกแข็งแรง ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตและการ 
หายใจท�างานดีข้ึน อีกท้ังยังไม่ท�าให้เกิดแรงกระแทก 
บรเิวณหัวเข่าและข้อเท้า เหมือนการออกก�าลังกายด้วย
วิธีอื่นๆ

การปั่นจักรยานยังถือเป็นทางเลือกท่ีดีส�าหรับผู้ท่ี
ต้องการลดน�้าหนัก นอกเหนอืจากการควบคุมอาหาร  
ทั้งยังช่วยให้รูปร่างดูดีได้สัดส่วน

ปัจจบัุนมเีส้นทางป่ันจกัรยานเพือ่การท่องเท่ียวท้ังใน
กรงุเทพฯ และต่างจงัหวดัให้เลอืกมากมาย อาทิ เส้นทาง
ย่านชุมชนเก่าสามแพร่ง เลียบเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เทียน
ทะเล บางขุนเทียน ส่วนในต่างจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพฯ 
ก็เช่น เส้นทางจักรยานชมมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา 
เส้นทางจักรยานชมสวนวิถีอัมพวา เส้นทางปั ่นชม
ธรรมชาตสิวนผึง้ ชมทะเลปราณบุรแีละหาดสามร้อยยอด 
ส่วนท่ีไกลออกไปหน่อย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ 
เมืองสุโขทัย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ ธัญญปุระ จ.ภูเก็ต หรืออาจจะ 
เปิดประสบการณ์ผจญภยัใหม่ๆ กบัสองล้อคู่ใจด้วยการป่ัน 
ข้ามพรมแดนไปในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว 
โดยมีเส้นทางด่านพรมแดนห้วยโก๋น-หลวงพระบาง   
และจงัหวดัน่าน-หงสา-ไซยะบรุ ีหรอืจะเป็นพม่าในเส้นทาง 
กาญจนบุรี-พญาตองซู และแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ฯลฯ

มเีส้นทางให้เลอืกป่ันมากมายแบบนี.้..ว่าแล้วกล็กุไป
ปั่นจักรยานกันเถอะ!

“… Ride a bike, hey, let’s go! Ride a bike, hey, 
let’s ride …”*

Cycling has become more popular among Thais 
as it is not only a kind of transportation but is also 
a good form of exercise. Outdoor cycling can be a 
pleasurable sport as you can enjoy nice views along 
the route. No matter how the weather is–sunny 
and hot, or cool and rainy–cycling is far better 
than exercising in an air-conditioned fitness room. 
Cycling is also good for the environment–refraining 
from driving a car means reducing pollution and thus 
increasing clean air.  

Start from this year, let’s get healthier through 
cycling. You can begin with just a thirty-minute ride 
each day. This is enough to help tighten and tune 
your arm, leg, and back muscles, as well as help 
strengthen your bones. It can also improve your blood 
circulation and keep your heart strong. In addition, 
cycling is better for your knees and ankles than other 
kinds of sport as it reduces the impact on joints. 

In addition to diet control, cycling is a choice for 
those wishing to lose weight as it helps tighten your 
muscles and thus keeps you fit.

There are many inviting bike routes in Bangkok 
and other provinces around Thailand. The Sam 
Phraeng old community, the route along the Thon Buri 
bank of the Chao Phraya River, and the Thian Thale 
area in Bang Khun Thian District are recommended 
routes in Bangkok. For nearby provinces, you 
can choose the Ayutthaya world heritage site, the 
Amphawa district of Samut Songkhram, Suan Phueng 
District in Ratchaburi Province, and Pran Buri Beach 
and Khao Samroi Yot National Park in Prachuap 
Khiri Khan. A bit farther away, there are places 
like the Sukhothai historical site, Khao Yai National 
Park in Nakhon Ratchasima, Sattahip in Chon Buri, 
Huai Tueng Thao in Chiang Mai, and Thanyapura in 
Phuket. You can also choose a trip to neighboring 
countries like Lao PDR through the Huai Kon-Luang 
Prabang and the Nan-Hongsa-Xayaburi routes, or 
Myanmar through the Kanchanaburi-Phaya Tong Su 
and Mae Sai-Tachileik routes.

No matter which route you choose, just go ride 
a bike!

Note: Part of the lyrics from the Bike for Dad festival's 
theme song

“...ปั่นๆ จักรยานไป  
ปั่นๆ จักรยานกัน 

ปั่นด้วยใจ 
ที่แสนชื่นบาน 
ให้โลกสวย 
สวยงาม

ว่ิงผ่านสองล้อเรา...”
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TEAM GROUP Foundation and the Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) co-organized a “Youth 
Camp for Water Conservation Awareness” for 
primary students from Wat Tha Dan, Wat Tha Chai, 
Wat Hup Moei, and Wat Wang Yai Chim schools at 
the Bhumirak Dhamachart Project, Nakhon Nayok 
Province during 20 - 21 November 2015.

น้�าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain
กปน. ทีมกรุ๊ป จัดค่าย “เยาวชนอาสารักษ์น้�า”

ทีมกรุป๊ โดยมูลนธิกิลุม่ทีมรวมใจ ร่วมกบัการประปา
นครหลวง (กปน.) จดักจิกรรม “ค่ายเยาวชนอาสารักษ์น�า้”  
ให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถม จาก รร.วัดท่าด่าน 
รร.วัดท่าชัย รร.วัดหุบเมย และรร.วัดวังยายฉิม ณ ศูนย์ 
ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เมื่อวันท่ี 20-21 
พฤศจิกายน 2558 เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการใช้น�้า 
อย่างรู้คุณค่า ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และน�าความรู้ 
ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสารักษ์น้�า I Youth Camp for Water Conservation Awareness

วิศวฯ จุฬาฯ 08 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
ดร.ประเสริฐ ภทัรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุป๊ ขอ

ขอบคุณ กลุ่มเพื่อนวิศวฯ จุฬาฯ 08 ที่สนับสนุนหนังสือ 
“เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” ในโอกาสงานเลี้ยง
สังสรรค์ ณ บุญถาวร ส�านักงานใหญ่ 

ผูส้นใจท่ัวไปสามารถตดิต่อขอซ้ือหนงัสอืได้ท่ีมูลนธิฯิ 
ในราคาเล่มละ 109 บาท จ�านวน 100 เล่มข้ึนไป ราคาเล่มละ  
99 บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจโดยไม่หัก 
ค่าใช้จ่าย สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 0 2509 9000 ต่อ 2414 
คุณกรรณิการ์ อีเมล kannika@team.co.th

Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP's Chairman 
of the Board, extended his gratitude to CU's Faculty 
of Engineering Alumni (Class 08) who bought the 
book “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” at the 
alumni party.

The book is also available at the TEAM GROUP 
Foundation at 109 baht each, and 99 baht for an order 
of over 100 copies. For more information, please 
contact Khun Kannika at 0 2509 9000 ext. 2414 or  
kannika@team.co.th.
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TEAM GROUP's executives and staff led by  
Dr. Prasert Patramai presented second semester 
2015 scholarships, learning materials, the book  
“หนังสือเคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” (TEAM 
GROUP's Secret Revealed), as well as books 
donated by the Books for Thailand Foundation 
to schools in Nakhon Sawan Province namely, 
Wichawadi School, Wat Ban Makluea School, Wat 
Khao Mano School, Wat Si Sawan Sangkharam 
School, and Nakhon Sawan School; and in Nakhon 
Nayok Province namely, Wat Tha Dan School, Wat 
Wang Yai Chim School, Wat Hup Moei School and 
Wat Tha Chai School. The events took place on 12 
and 20 November 2015 respectively.

ทีมกรุ๊ป มอบทุนภาคเรียนที่ 2/2558
ผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป น�าโดย ดร.ประเสริฐ 

ภัทรมัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ "เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ 
TEAM GROUP" และหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย  
ประจ�าภาคเรียนท่ี 2/2558 ให้แก่น้องๆ โรงเรียนท่ี 
ทีมกรุ๊ปให้ความอุปถัมภ์รวม 9 แห่ง ได้แก่ รร.วิชาวดี  
รร.วัดบ้านมะเกลือ รร.วัดเขามโน รร.วัดศรีสวรรค์
สั งฆาราม และ รร.นครสวรรค ์  จ .นครสวรรค ์  
เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 และ รร.วัดท่าด่าน  
รร.วัดวังยายฉิม รร.วัดหุบเมย และ รร.วัดท่าชัย 
จ.นครนายก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

มอบทุนการศึกษา จ.นครสวรรค์ l Nakhon Sawan Province

มอบทุนการศึกษา จ.นครนายก l Nakhon Nayok Province

ทีมกรุ๊ป ด�าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ “เป็นองค์กรสาธารณกุศลล�าดับที่ 729 
ของประกาศกระทรวงการคลังฯ”

TEAM GROUP and TEAM GROUP Foundation have been continuously providing help and charity programs since 2007.

โรงเรียนนครสวรรค์ I Nakhon Sawan School

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
Wat Ban Makluea School

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
Wat Si Sawan Sangkharam School

โรงเรียนวัดท่าด่าน I Wat Tha Dan School

โรงเรียนวัดท่าชัย I Wat Tha Chai School โรงเรียนหุบเมย I Wat Hup Moei School

โรงเรียนวังยายฉิม I Wat Wang Yai Chim School

โรงเรียนวัดเขามโน
Wat Khao Mano School

โรงเรียนวิชาวดี I Wichawadi School
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การอบรมหัวข้อ “Cloud GIS for Microsoft Office” 
ครั้งท่ี 1/2558 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถสร้างแผนท่ี/วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายได้
ด้วยตนเองจากตาราง spreadsheet โดย ดร.ประดิษฐ์  
นพมงคล คุณนฤมล ทารักษา และทีมงาน GIS เป็น
วิทยากร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

A training: “Cloud GIS for Microsoft Office” 
#1/2015, for producing and analysis of maps, given 
by Dr. Pradit Nopmongcol, Ms. Naruemol Taraksa 
and GIS team, on 29 October 2015. 

ทีมกรุ๊ปจัดกิจกรรม “Lunch Talk” ประจ�าปี 2558 
เพือ่ให้ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องมีความรูค้วามเข้าใจเทคนคิ
ด้านการบรหิาร เพือ่สนบัสนนุการขับเคลือ่นองค์กรให้ก้าว
ต่อไปอย่างม่ันคง และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 2020 โดย 
ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้งและ
ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  
ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ครั้งท่ี 1 “การมีเครือข่ายท่ีดี”  
ครัง้ท่ี 2 “เปิดตาเปิดใจ มองให้เช่ือมโยง ทุกโมงยามมีค่า”  
ครัง้ท่ี 3 “โอกาสเหมอืนไอศกรมี กนิให้ทันก่อนมันละลาย” 
และครัง้ท่ี 4 "มุ่งหมายเป็นท่ีหนึง่ พร้อมถงึเป็นแชมเป้ียน 
พากเพียรด้วย SQT"  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม

TEAM GROUP regularly organized the "Lunch 
Talk" in 2015 to provide the executives and related 
staff with management skills and knowledge that 
would drive our organization forward according to the 
Vision 2020 with Dr. Prasert Patramai, the Founder 
and Chairman of the Board, as the keynote speaker. 
The four topics of the Lunch Talk sessions were: 'The 
Benefits of Networking', 'The Value of Connectivity', 
'Opportunity is Like Ice-cream', and 'SQT–the Path 
to Championship'. 

 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “English…Say  ‘YES’” 
โดย คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการ English 
Breakfast เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

A lecture: “English…Say ‘Yes’” given by Mr. 
Supachon Klinsuwan, the host from a famous TV 
program ‘English Breakfast’, on 22 October 2015.

การเสวนาหัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
บริหารงานโครงการควบคุมงานก่อสร้าง” ครั้งที่ 2/2558 
โดย คุณพีรวัธน์ เปรมช่ืน คุณด�ารง วิทยศิริ และ 
ผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุ๊ป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

A panel discussion: “Experience from the 
management of construction supervision project” 
#1/2015 participated by Mr. Peerawat Premchun, 
Mr. Damrong Witayasiri, and other experts, on 3 
October 2015.

การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการส�ารวจและ
ติดตามรูปแบบใหม ่ ในงานท่ีปรึกษาและธุรกิจ ท่ี 
เกีย่วเนือ่ง” ครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความ 
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการส�ารวจและติดตาม
รูปแบบใหม่ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) โดย 
ดร.ประดิษฐ์ นพมงคล และ รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน อาจารย์
ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมส�ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2558

A training: “UAV (Unmanned Aerial Vehicle): a 
new survey and monitoring technology” #1/2015 given 
by Dr. Pradit Nopmongcol and Assoc. Prof. Vichai 
Yiengveerachon from the Department of Survey 
Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University, on 29 September 2015.

พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Strong Organization
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ข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวง TEAM GROUP
TEAM GROUP in the News
มอบหนังสือ “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”

ทอดกฐินสามัคคี 
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหารและพนักงานทีมกรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ในการทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2558 ณ วัดวังยายฉิม 
จ.นครนายก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 รวมยอดเงิน 
ร่วมท�าบุญในครั้งนี้ทั้งสิ้น 618,644 บาท 

Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman 
of the Board, led his executives and staff to make 
merit at the annual Krathin Ceremony at Wat Wang 
Yai Chim, Nakhon Nayok Province on 31 October 
2015. This year’s total amount of donation was 
618,644 baht.

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ต่างประเทศ ทีมกรุ๊ป เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเพือ่มอบหนงัสอื “เคลด็(ไม่)ลบั 
ฉบับ TEAM GROUP” ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s 
CEO-International Sector, visited Prime Minister Gen. 
Prayut Chan-o-cha to hand the book “เคล็ด(ไม่)ลับ 
ฉบับ TEAM GROUP” (TEAM GROUP’s Secret 
Revealed) at the Government House.

คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
การเงิน ทีมกรุ๊ป พร้อมด้วยคุณอานนท์ กุลฤดีฤทธา 
กรรมการบรหิาร บรษัิท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ากดั  เข้า
มอบหนังสือ "เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP" แก่
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมคีณุเกศรา มัญชุศรี  
กรรมการและผู ้จัดการ และคุณพรรณวดี ลดาวัลย์  
ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและ
บริการกลาง ให้การต้อนรับ 

Mr. Issarin Patramai, TEAM GROUP’s Chief 
Financial Officer, and Mr. Arnon Kulruedeerittha, 
Executive Director of ATT Consultants Co., Ltd. 
visited and handed the book to the Stock Exchange 
of Thailand. They were welcomed by Ms. Kesara 
Manchusree, SET’s President, and Ms. Pannavadee 
Ladavalya Na Ayudhya, Senior Vice President, Group 
Head Communication & Administration.

คุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด มอบหนังสือ "เคล็ด
(ไม่)ลบั ฉบับ TEAM GROUP" แด่ คณุธนศกัดิ ์วฒันฐานะ  
ผู้ว่าการการประปานครหลวง 

Mr. Thongchai Montapaneewat, TWI’s 
Managing Director, handed the book “เคล็ด(ไม่)ลับ 
ฉบับ TEAM GROUP” to MWA’s Governor,  
Mr. Thanasak Watanathana.
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ลงนามสัญญาโครงการแก้มลิง 
คุณชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

แหล่งน�้า บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์  
แมเนจเมนท์ จ�ากัด และคุณธงชัย มันตภาณีวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับเบ้ิลยูไอ คอนซัลแตนท์
จ�ากดั ลงนามในสญัญาจ้างท่ีปรกึษาโครงการศกึษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพ้ืนท่ีลุ่มต�่า
เหนอื จ.นครสวรรค์ ร่วมกบั ว่าท่ี ร.ต. ไพเจน มากสวุรรณ์  
รองอธิบดีฝ ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เม่ือวันท่ี  
9 ตุลาคม 2558

Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP's 
Managing Director on Water Resources Business 
and Mr. Thongchai Montapaneewat, TWI's Managing 
Director, signed the consultation contract on the 
Nakhon Sawan's Lowland Area Feasibility and EIA 
Study Project with the Royal Irrigation Department 
represented by Sub. Lt. Paijane Marksuwan, Deputy 
Director-General for Administration, on 9 October 
2015.

บรรยายพิเศษที่เมียนมาร์
ดร.พรศักดิ์ ศุภธราธาร กรรมการอาวุโส บริษัท 

ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน Sustainable Water 
Management Workshop Program จัดโดยธนาคาร
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ Park Royal Nay Pyi 
Taw Hotel กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2558

Dr. Pornsak Suppataratarn, Senior Director, 
TEAM Consulting International Co., Ltd., gave a 
special lecture at the Sustainable Water Management 
Workshop Program organized by the KASIKORNBANK 
PCL. in Nay Pyi Taw, Myanmar, on 30 September 
2015.

มอบทุนการศึกษา รร.วัดนวลจันทร์
ทีมกรุป๊มอบทุนการศกึษาให้แก่โรงเรยีนวดันวลจนัทร์  

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ จ�านวน 
15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามล� าดับ  
ในกิจกรรม TEAM GROUP Sport Day & New 
Year Party 2016 เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2558  
ที่สนามฟุตบอล Super Kick

TEAM GROUP presented scholarships of baht 
15,000 and 10,000 to Wat Nuan Chan School and 
Wat Nuan Chan Early Childhood Center, respectively 
at the TEAM GROUP Sport Day & New Year Party 
2016 on 18 December 2015.

ลงนาม MOU
ดร.ประเสรฐิ ภทัรมัย ประธานกรรมการ ทีมกรุ๊ป และ 

ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการบ�ารุงรักษาระบบส่ง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนาม 
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาด้านระบบส่งไฟฟ้าในประเทศและ 
ต่างประเทศ เพื่อแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการด้านงาน
ปฏิบัติการและบ�ารุงรักษา รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรของท้ังสองหน่วยงาน ณ  ส�านกังานกลาง 
กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

TEAM GROUP, by Dr. Prasert Patramai, and 
the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), by Dr. Suthep Chimklai, Assistant Governor, 
signed an MOU on academic cooperation for human 
resource development on the transmission system 
at the EGAT's Headquarters on 15 October 2015.

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดนวลจันทร์

Wat Nuan Chan Early 
Childhood Center

รร.วัดนวลจันทร์
Wat Nuan Chan School
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2016 Fancy TEAMWORK 
มหกรรมสังสรรค์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 

ปีใหม่ ที่รวมเรา “ชาวทีม” เป็นหนึ่งเดียว ในงาน Sport 
Day & New Year Party 2016 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2558 ณ สนามกีฬา Super Kick

TEAM GROUP Sport Day & New Year Party 
2016, with sports competition followed by a joyful 
party, was held on 18 December 2015 at the Super 
Kick Sports Stadium.

New Year Party 2016

TEAM GROUP Sport Day
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