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เป็นท่ีน่ายินดีท่ีทีมกรุ ๊ปเติบโตก้าวหน้า 
มาจนถึงวันนี้ปีที่ 40 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับ
กับกระแสโลกและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ทีมกรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
ซ่ึงผมได้กล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการใน 
“บอกเล่าเก้าสิบ”

การประกอบวชิาชีพท่ีปรกึษา คอื งานบรกิาร 
ทางวิชาชีพ ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ  
อย่างเต็มท่ีในการให้บริการตามความต้องการ 
ของผูว่้าจ้างโดยมเีป้าหมายคอืความสำาเรจ็ของงาน  
ท่ีผ่านมาเรามีผลงานท่ีโดดเด่นน่าภาคภูมิใจ 
มากมาย ซ่ึงได้หยิบยกบางส่วนมากล่าวไว้ใน  
“ทีมของเรา”

TEAM GROUP Newsletter ได้นำาเสนอ
งานท่ีปรึกษาระบบโครงสร ้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคภาครัฐ และงานท่ีปรึกษาแบบ
บูรณาการในภาคเอกชนมาตามลำาดับ ฉบับนี้ 
ขอนำาเสนอ “งานทีป่รกึษาและธุรกิจทีเ่กี่ยวเนือ่ง
ในต่างประเทศ” ท่ีเราขยายฐานลูกค้าออกไป 
ให้บริการในภมิูภาคอาเซียน เป็นบรษัิทข้ามชาติ 
ท่ีมฐีานในประเทศไทย ตดิตามได้ใน “เปิดมมุมอง”

ในฉบับได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ BOI  
คณุดวงใจ อัศวจนิตจติร์ ในคอลมัน์ “คยุนอกกรอบ”  
เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนในยุคไทยแลนด์ 4.0

“สุขกายสบายใจ” ดร.อาณัติ อาภาภิรม  
มี Tip & Trick ดีๆ เกี่ยวกับการเที่ยววัยเกษียณ 
มาฝาก และสงัคมไร้เงนิสด อนาคตกระแสโลกท่ีไป
กบัการปรบัตวัครัง้ยิง่ใหญ่ เป็นอย่างไร มีบอกไว้ 
ใน "Smart Life" และคอลัมน์อ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ 
เช่นเคย

ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีสนับสนุนกิจการ 
ของทีมกรุ๊ปด้วยดีเสมอมา และเชิญชวนท่าน 
ร่วมยินดีกับการก้าวสู ่ทศวรรษใหม่ โดยให ้
คำาม่ันสัญญาในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
มุ่งม่ันและทุ่มเทเป็นองค์กรท่ีพัฒนาแล้ว และ
ขับเคลือ่นองค์กรไปพร้อมกบัการพฒันาประเทศ 
เติบโตก้าวไกลไปกับสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Let’s celebrate TEAM GROUP’s 40th 

Anniversary!
TEAM GROUP has always been 

adapting to changes derived from local 
development and international trends. 
Through the times, we continue to strive 
towards prosperity, as I mention in “What’s 
Going On?”

A consultancy firm needs a pool of 
knowledge to deliver professional services 
to clients, “Our TEAM” showcases some 
examples of project accomplishments.  

In earlier issues, TEAM GROUP 
Newsletter presented our expertise and 
experience in public and private sector 
projects. In this issue, “Different Facets” 
showcases how we expand our work 
in ASEAN countries as a multi-national 
company based in Thailand.

Ms. Duangjai Asawachintachit, BOI’s 
Secretary General, gave an interview 
in “Talk with TEAM” about investment 
promotion in the Thailand 4.0 era. 

In “Healthy Liv ing”, Dr. Anat 
Arbhabhirama shares his experience in 
trips for the elderly. “Smart Life” shows 
you what a cashless society looks like.

May I take this opportunity to convey 
my thanks for all your continuous support 
and invite all readers to celebrate the new 
decade of TEAM GROUP. I promise that 
we all at TEAM GROUP will continue to 
deliver quality services and move forward 
along with the national development to 
achieve sustainable growth and prosperity.

ก้าวหน้าและเติบโตย่ิงข้ึนต่อไปในอนาคต
Sustainable Growth and Prosperity

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board

2 ทักทาย | A Word from Our Chairman



 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2020 - To be a REGIONAL 
LEADER in the integrated consulting and related businesses 
ทีมกรุ๊ปจึงมุ่งม่ันท่ีจะขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ท้ังใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและในภูมิภาคอื่นๆ โดยได้มีการเตรียม 
ความพร้อมและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรด้วยการ
พฒันาระบบการทำางานให้ดย่ิีงข้ึน และนำาเทคโนโลยีสมยัใหม่
มาใช้ในการทำางาน รวมท้ังเพิม่ขีดความสามารถของบุคลากร
ซ่ึงเป็นทรพัยากรหลกัของงานท่ีปรกึษาให้สงูย่ิงข้ึน และให้เข้าสู ่
มาตรฐานสากล 

จากช่ือเสียงท่ีได้สั่งสมไว้กับโครงการ ท้ังภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 40 ปี 
ท่ีผ่านมา ทำาให้เราได้รบัความไว้วางใจจากหน่วยงานของภาครฐั   
รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชน ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ  
มอบหมายให้เราเป็นท่ีปรึกษาในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้เราสามารถสั่งสมประสบการณ์ จนมี 
ความพร้อมท่ีจะก้าวสูเ่ป้าหมายตามวสิยัทัศน์ท่ีได้ตัง้ไว้...

In a bid to achieve our 2020 Vision: To be a 

REGIONAL LEADER in the integrated consulting and 

related businesses, TEAM GROUP determines to spread 

our wings in global market, especially in the ASEAN 

region. We are prompt to strengthen our organization 

through system development, world-class technologies, 

and capacity building of people, one of our major 

resources. 

 For four decades, our fame accumulated through 

numbers of project  we have been entrusted from clients in 

neighboring countries, both the public and private sectors. 

These experiences are our steps forward to the Vision 

2020.

ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นขยายฐานสู่ระดับสากล
Spread our Wings in Global Market

 (Chawalit Chantararat)
President
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Project Location

Dau Tieng Reservoir

เจ้าของโครงการ : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร์ จำากดั (มหาชน) มีความประสงค์ 

ท่ีจะเข้าไปลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เย้าเตีย๋น 1  

และ 2 ในจงัหวดัเต็ยนญิ ประเทศเวยีดนาม บรเิวณท่ีตัง้ของ 

โครงการเป็นท่ีราบลุม่รมิอ่างเกบ็นำา้ซ่ึงเป็นบรเิวณท่ีมีนำา้ท่วมทุกปี  

จงัหวดัเตย็นญิ ตัง้อยู่ในเขตภมิูอากาศร้อนชืน้ อุณหภมิูเฉลีย่ 

อยูท่ี่ 27.3 องศาเซลเซียส เดอืนกมุภาพนัธ์เป็นเดอืนท่ีแล้งท่ีสดุ 

มีฝนประมาณ 10 มม. ในขณะท่ีเดอืนกนัยายนมีฝนมากท่ีสดุ

คอืประมาณ 304 มม. ช่วงระหว่างเดอืนตลุาคมถงึมกราคม 

เป็นเวลาท่ีนำ้าท่วมขังในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ เกษตรกรรมหลักคือ 

การปลกูมันสำาปะหลงั ซ่ึงจะทำาในช่วงฤดแูล้ง 

 ทีมกรุ๊ป ได้รบัความไว้วางใจให้ทำาการศกึษาระดบัและโอกาส

ของนำา้ท่วมท่ีจะเกดิข้ึนในบรเิวณโครงการ พร้อมท้ังตรวจสอบ 

ความน่าเช่ือถอืของข้อมูลแผนท่ีภมิูประเทศ โดยใช้ระบบ GPS 

ความละเอียดสงู ผลของการศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อมูลท่ีช่วยลกูค้า

ในการตดัสนิใจสำาหรบัการลงทุนในโครงการนี้ 

 โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เย้าเตีย๋น 1 และ 2  

เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในเวียดนาม  

เป็นโซลาร์ฟาร์มแบบกึง่จมนำา้ กำาลงัการผลติ 150 และ 200 

เมกะวัตต์ ตามลำาดบั 

Client: B.Grimm Power PCL.

 B.Grimm Power PCL. wished to develop Dau Tieng 

Solar Power Plants No.1 and No.2 in Tay Ninh Province, 

Vietnam. Situated in the flood prone area along the Dau 

Tieng Reservoir, the project site is a flat terrain with 

tropical climate. An average temperature in Tay Ninh 

is 27.3 ำC. February is the driest month of the province 

with about 10 mm. of rain. The most precipitation falls in 

September, with an average of 304 mm. From October 

to January, the area is flooded. Major agriculture of this 

area - cassava planting - can be done in dry season.  

 TEAM GROUP was entrusted with the flood study 

for the project site and verify the existing topographic 

map using highly accurate GPS system. The study result; 

the highest flood level, will be the base for the client’s 

investment decision.

 The Dua Tieng No.1 and No.2 Solar Power Plants 

are semi-submerged type with total capacity of 150 MW 

and 200 MW, respectively. They are expected to be two 

first solar power plants in Vietnam.

การศึกษาเรื่องน�้าท่วมส�าหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เย้าเตี๋ยน 1 และ 2 จังหวัดเต็ยนิญ 
ประเทศเวียดนาม
Flood Study for Dau Tieng Solar Power Plants No.1 and No.2, Tay Ninh, Vietnam
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เจ้าของโครงการ : บริษัท ทวาย พาวเวอร์ จ�ากัด

 บริษัท ทวาย พาวเวอร์ จำากัด มีแผนพัฒนาโครงการ 

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมขนาด 420 เมกะวตัต์ ในระยะ

เริม่ต้น มวีตัถปุระสงค์เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กบัการดำาเนนิงานของ

ธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษทวาย โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในระยะเริม่ต้น มีขนาดพ้ืนท่ี

โครงการ 37.19 เฮกตาร์ ใช้เช้ือเพลงิแอลเอ็นจ ี(LNG) โดยมี 

อุปกรณ์หลัก ได้แก่ ระบบกังหันแก๊ส เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า

แบบกังหันไอนำ้า และระบบนำ้าหล่อเย็น ซ่ึงเป็นระบบผ่าน 

ครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง โดยสูบนำ้าทะเลผ่านระบบท่อแบบปิด 

เข้าสูโ่รงไฟฟ้า ซ่ึงโครงการจะใช้นำา้ทะเลเพือ่ระบายความร้อน

จากไอนำา้ ภายหลงัท่ีนำา้หล่อเยน็ได้รบัความร้อนจากเครือ่งจกัร

ต่างๆ แล้วจะรวบรวมนำา้หล่อเย็นไปยังรางระบายนำา้ก่อนระบาย

ลงสูท่ะเล 

 บรษัิท ทวาย พาวเวอร์ จำากดั มอบหมายให้ทีมกรุป๊ศกึษา

ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ โดยครอบคลมุทรพัยากร 

สิ่งแวดล้อม 4 ด้านท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 

ท้ังในระยะเวลาก่อสร้างและในช่วงดำาเนนิการ  ได้แก่ ทรพัยากร 

สิง่แวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ  

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ และคณุค่าต่อคณุภาพชีวิต  

รวมท้ังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ  

ครอบคลมุพืน้ท่ีโครงการและพืน้ท่ีในรศัมี 500 เมตรรอบโครงการ 

 ตามแผนการศกึษา คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในช่วงฤดแูล้งของ

ปี 2562 และจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี มีระยะเวลาดำาเนนิ

โครงการ 30 ปี

Client: Dawei Power Co., Ltd. (DPC)

 Dawei Power Co., Ltd. (DPC) planned to develop a 

combined cycle power plant with an aim to generate 420 

MW of electricity, for use in the Dawei Special Economic 

Zone. The Initial Phase Power Plant project site covers an 

area of 37.19 hectares. Using LNG as power source, major 

components of the plant include gas turbine, steam turbine, 

and once-through cooling system using sea water. Sea 

water will be pumped via closed pipeline system into the 

power plant to cool down the heat generated from steam, 

after that the cooling water will be collected to drainage 

channel with diffusers to be discharged to the sea.

 TEAM GROUP was assigned to provide the 

environmental impact assessment for the project covering 

four components expected to receive the impact namely, 

physical resources, biological resources, human use value 

and quality of life value, as well as to undertake public hearings. 

The study covered the project site and the area within  

500-meter radius around the site.

 The construction, which is estimated to take about six 

years, is planned to start in the dry season of 2019. The 

project operation period is 30 years.

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในระยะเริ่มต้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมืองทวาย ประเทศเมียนมา
ESIA for Initial Phase Power Plant, Dawei SEZ Initial Phase Development, Myanmar
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เจ้าของโครงการ : Pharbaco Central Pharmaceutical JSC. 

(PBC)

 Pharbaco Central Pharmaceutical JSC เป็นบริษัท

ด้านเภสชักรรมของเวยีดนาม ก่อตัง้ข้ึนเม่ือ ปี 2497 โดยม ี

วัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อจัดหายาสำาหรับกองทัพทหารใน 

ช่วงสงคราม และโครงการรณรงค์ต่อต้านวัณโรคและมาลาเรยี  

รวมท้ังปฏบัิติภารกจิทางการเมืองตามท่ีรฐับาลมอบหมาย 

 บรษัิท Pharbaco Central Pharmaceutical ต้องการเพิม่

กำาลงัการผลติและพฒันาคณุภาพเพือ่ขยายธรุกจิไปยังภูมิภาค

ยุโรป โดยมี KI Pharma Alliance GmbH (KIPA) เป็นผูใ้ห้ 

คำาปรกึษาด้านการปฏบัิตติามมาตรฐาน EU Good Manufacturing  

Practice (EU GMP) ตัง้แต่การตรวจสอบความถกูต้องตาม

มาตรฐาน GMP การติดตั้งห้องปลอดเช้ือและการรับรอง

มาตรฐาน การตดิตัง้อปุกรณ์และการรบัรองมาตรฐาน การจดัทำา 

เอกสารควบคมุคณุภาพ การอบรมมาตรฐาน GMP และการ 

เตรยีมการตรวจสอบ โดยท่ี KI Pharma Alliance GmbH (KIPA)  

ได้ว่าจ้างทีมกรุ๊ปเป็นท่ีปรึกษาในการตรวจสอบแบบแปลน 

รายละเอียดให้เป็นไปตาม EU GMP รวมท้ังให้คำาปรกึษาในช่วง 

การก่อสร้างโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน EU GMP  

ซ่ึงประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารโรงงาน Oral Solid Dosage 

(OSD) พืน้ท่ีก่อสร้าง 14,172.95 ตร.ม. เพือ่ผลติยาเม็ด และ

โรงงาน Cephalosporin Medicine (CEPHA) พืน้ท่ีก่อสร้าง 

12,533.08 ตร.ม. เพือ่ผลติยากลุม่ Cephalosporin 

Client: Pharbaco Central Pharmaceutical JSC. (PBC)
 Pharbaco Central Pharmaceutical JSC. was established 
in 1954 to manufacture medicines for military use during 
the war, as well as for curing tuberculosis and malaria. 
The factory also served other missions as assigned by the 
government. 
 In a bid to raise its manufacturing capacity and expand 
into European market, Pharbaco Central Pharmaceutical 
JSC. engaged KI Pharma Alliance GmbH (KIPA), an EU 
GMP consultant, as a main agreed partner to ensure 
that assigned production lines ranging from construction, 
equipment, to work process and operations comply to EU 
regulations and EU GMP & Validation Project Management 
(including verification of GMP accuracy, cleanroom 
installation and qualification, equipment installation and 
qualification, QM documentation establishment, GMP 
training, and inspection preparation).
 TEAM GROUP was assigned by KIPA to review 
the compliance of the detailed design with the EU GMP 
standard, and provide consulting services during the 
construction of OSD factory, in an area of 14,172.95 
sq.m., aimed at producing oral solid dosage medicine, and 
CEPHA factory, in an area of 12,533.08 sq.m., for producing 
cephalosporins.

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยา Pharbaco Central Pharmaceutical กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
Pharbaco Central Pharmaceutical Factory, Hanoi, Vietnam
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โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า เซกอง 4เอ และเซกอง 4บี สปป.ลาว 
Xekong 4A and 4B Hydroelectric Power Projects, Lao PDR

เจ้าของโครงการ : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน), Lao World Engineering & Construction Co., Ltd.
และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
 บรษัิท ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จำากดั (มหาชน) ร่วมกบั  
บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร์ จำากดั (มหาชน) และ Lao World 
Engineering & Construction Co., Ltd. ได้ร่วมกันพัฒนา
โครงการเซกอง 4เอ และ 4บี โดยมอบหมายให้ทีมกรุป๊ศกึษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ และประเมินผลกระทบทางด้าน 
สิง่แวดล้อมและสงัคม ขอบเขตของการดำาเนนิงาน รวมไปถงึ 
การสำารวจภาคสนาม ด้านธรณวีทิยา สำารวจภมิูประเทศอุทกวิทยา  
เศรษฐกจิ สงัคม ป่าไม้ และสตัว์ป่า
 โครงการเซกอง  4เอ และ 4บี ตัง้อยู่บนลำานำา้เซกอง ทางเหนอื 
ของเมืองเซกอง ในภาคใต้ของ สปป.ลาว ลกัษณะโครงการ 
เซกอง 4เอ เป็นเข่ือนคอนกรีตบดอัด สูง 75 ม. มีอาคาร 
ระบายนำา้ล้นจำานวน 6 ช่องตรงกลางแนวสันเข่ือน ส่วนของ
อาคารชักนำ้าและโรงไฟฟ้าอยูท่างปีกขวา และท่อผนันำา้ในช่วง 
ระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ฐานด้านปีกซ้ายของตัวเขื่อน ระดับ 
เก็บกักนำ้าสูงสุดของโครงการเซกอง 4เอ อยู่ที่ +200 ม.รทก. 
สามารถติดต้ังเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้ากำาลงัการผลติ 165 เมกะวตัต์
 โครงการเซกอง 4บี เป็นเข่ือนคอนกรตีบดอัด สงู 117 ม.  
มอีาคารระบายนำา้ล้นจำานวน 4 ช่องตรงกลางแนวสนัเข่ือน อาคาร
ชักนำา้และโรงไฟฟ้าอยู่ทางปีกซ้าย และท่อผนันำา้ในช่วงระหว่าง
การก่อสร้างอยู่ท่ีฐานด้านปีกขวาของตวัเข่ือน ระดบัเกบ็กกันำา้ 
สงูสดุของโครงการเซกอง 4บี อยู่ท่ี +291 ม.รทก. สามารถตดิตัง้ 
เครือ่งกำาเนดิไฟฟ้ากำาลงัการผลติ 175 เมกะวตัต์
 พลงังานไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะผลติได้ มีปรมิาณเฉลีย่ 1,642.5  
กิกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปี ส่งขายให้แก่ประเทศไทยประมาณ 
ร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 ส่งเข้าโครงข่ายของ สปป.ลาว ตาม
แผนการศึกษาโครงการ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง 
ของปี 2563 และจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี 

Clients: Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL., 
Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. and 
B.Grimm Power PCL.
 The clients, as developers of Mekong 4A and 4B 
Hydroelectric Power Project assigned TEAM GROUP to 
conduct the feasibility study and environmental and social 
impact assessment of the Xekong 4A and 4B Hydroelectric 
Power Projects. Scope of studies covered geological 
investigation, topographic survey, and hydrological survey, 
as well as socio-economic survey, forest and wildlife 
survey.
 Xekong 4A and 4B Hydroelectric Power Projects are 
located on the Xe Kong River, one of the largest tributaries 
of the Mekong River, in Xekong Province of southern Lao 
PDR. Xekong 4A is a straight gravity roller compacted 
concrete dam of 75 m. in height. The spillway, consisting 
of 6 separate bays, is located on the central blocks of the 
dam. The power intake is located on the right wing while 
the diversion conduit is at the left base of the dam. Full 
supply level (FSL) of Xekong 4A is at +200 m.asl. Power 
generating capacity of the dam is 165 MW. 
 Xekong 4B RCC dam has a straight axis, about 117 m.  
high. The spillway, consisting of four separate bays, is 
arranged to be aligned with the river channel. The power 
intake is located on the left wing while the diversion conduit 
is at the right base of the dam. Full supply level (FSL) of 
Xekong 4B is at +291 m.asl. Power generating capacity of 
the dam is 175 MW. 
 Of the combined power generating capacity of 1,642.5 
GWh annually, about 90% will be exported to Thailand and 
the rest 10% will be distributed to Lao’s local grid. Project 
construction is expected to commence in the dry season 
of 2020 and takes four years to complete.

Xekong 4A HPP Xekong 4B HPP
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 “ทีมกรุป๊ได้กำาหนดเป้าหมาย ซ่ึงกค็อื Vision 2020 ไว้ว่า 

จะต้องขยายธรุกจิไปยังภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นหลกั 

โดยมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากโครงการในต่างประเทศ 

เมื่อกำาหนดเป้าหมายแล้ว เราจึงเดินหน้าอย่างเต็มกำาลัง 

ไปตามทิศทางท่ีกำาหนดไว้” ดร.สรินิมิิตร บุญยืน รองประธาน

เจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส-ธรุกจิต่างประเทศ กล่าว 

ความเข้มแข็งจากภายในคอืเรือ่งสำาคญั

 ทีมกรุป๊มีแนวคดิในการเสรมิความเข้มแข็งภายในเพือ่ท่ีจะ

ก้าวไปสูภ่ายนอกได้อย่างม่ันคง โดยประเดน็สำาคญัประการแรก

คอื การพฒันาระบบการทำางานให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 

และมาตรฐานสากล ซ่ึงจะทำาให้เราสามารถปฏิบัติงานได ้

อย่างมืออาชีพ เราจะพดูภาษาเดยีวกนัและทำางานในมาตรฐาน

เดยีวกนักบับรษัิทข้ามชาตท้ัิงหลาย

 ประการท่ีสองคือ การสร้างคน ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีทีมกรุป๊ให้

ความสำาคญัและดำาเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง  เราเช่ือมัน่ว่าทักษะ

ทางเทคนคิและวชิาชีพนัน้ บุคลากรของทีมกรุป๊มีความเข้มแขง็

 “TEAM GROUP’s Vision 2020 is to expand our 
businesses mainly in Southeast Asia. We aim to ensure 
that, by 2020, at least half of our revenue will come from 
overseas projects. We have been seriously pursuing this 
vision,” Dr. Sirinimit Boonyuen, Senior Executive Vice 
President - International Business of TEAM GROUP, said. 
Internal Strength is Important
 TEAM GROUP believes that internal strength is crucial 
for a secure step forward. Guided by this conviction, it first of 
all has developed its work systems in line with professional 
and international standards. These work systems are in 
place to ensure TEAM GROUP speaks the same language, 
and uses the same standards as multinational firms. 
 Secondly, TEAM GROUP has placed a strong 
emphasis on human resource development. Trusting that 
its staff have had solid technical and professional skills, the 
firm has constantly equipped TEAM members with various 
other skills. The fluency in a foreign language is particularly 

 “เม่ือ 40 ปีท่ีแล้ว เส้นทางท่ีทีมกรุ๊ปก�าลังเดินอยู่ใน
ปัจจบัุนน้ีก็เป็นเส้นทางท่ีรกชฏั แต่เราได้เดนิซ�า้ๆ อย่างมุง่มัน่
ในเส้นทางน้ีจนกลายเป็นทางเรยีบขึน้ เราจะท�าเช่นเดยีวกันนี้ 
กับงานที่ปรึกษาในต่างประเทศ”
 ส�าหรบัในประเทศไทย หากเอ่ยชือ่บรษิทัท่ีปรกึษาชัน้น�า  
“ทีมกรุ๊ป” คงเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ใครๆ ต่างก็นึกถึงเป็น 
อันดับต้นๆ แต่ส�าหรับในระดับภูมิภาคแล้วนั้น ทีมกรุ๊ปยัง
เป็นบริษัทที่ปรึกษาหน้าใหม่ นั่นคือความท้าทายที่ทีมกรุ๊ป
จะก้าวข้ามไปสู่ความส�าเร็จในระดับสากล
 “Four decades ago, the path TEAM GROUP 
is now on was rugged and rough. Yet, we 
have repeatedly walked over it with such solid 
determination that it has become smoother. We 
plan to use this very same approach in providing 
consulting services in foreign countries.”
 In Thailand, “TEAM GROUP” undoubtedly 
ranks itself among top-of-the-mind consulting 
firms. However, at the regional level, TEAM 
GROUP is still a relatively new face. It will 
therefore have to overcome this challenge to win 
internationally-recognized success. 

ทีมกรุ๊ป พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในงานท่ีปรึกษาในต่างประเทศ
TEAM GROUP is Ready to Achieve Consulting Excellence Abroad!

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ 
Dr. Sirinimit Boonyuen, Senior Executive Vice President - International Business
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ในระดับหนึง่แล้ว แต่เรากย็งัมีการพฒันาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่

บุคลากรของเราอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะเม่ือจะก้าวสูเ่วทีโลก  

กจ็ะต้องมีการพฒันาทักษะด้านภาษาในระดบัท่ีสามารถสือ่สาร

ได้เป็นอย่างดเีสรมิเข้ามาอีกด้วย 

 นอกจากนีส้ิง่ทีส่ำาคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน คือการปรบั

ทัศนคติของพนักงาน ให้เปิดใจ ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

มัน่ใจท่ีจะก้าวออกมาจากความคุน้ชินเดมิๆ และปรบัตวัได้อย่าง

รวดเรว็ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมใดกต็าม 

 “สนิค้าของทีมกรุป๊ เป็นงานบรกิารด้านท่ีปรกึษาท่ีต้องใช้ 

ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการสร้างผลงาน  

ดงันัน้การพฒันาทักษะในทุกๆ ด้านของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง  

จึงเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จสำาหรับงานในต่างประเทศ”  

ดร.สรินิมิิตร กล่าว 

ความท้าทายของงานในต่างประเทศ

 ความแตกต่างทางภาษา วฒันธรรม และกฎระเบียบต่างๆ 

เป็นความท้าทายท่ีทีมกรุป๊ต้องเผชิญ 

 “ทีมกรุป๊ได้กำาหนดให้ Account Group Leaders เป็นแม่ทัพ

ในการขยายตลาดงานในต่างประเทศ โดยมุง่เน้นการให้บรกิาร

ในกลุม่ลกูค้าของเราท้ัง 3 กลุม่ ได้แก่ ผูล้งทุนชาวไทย (Thai 

Developers) บรษัิทข้ามชาติ (International Firms) และผูล้งทุน

ในท้องถิน่ (Local Developers) 

highlighted because TEAM GROUP is growing its presence 
in the international arena.  
 As important as skills are attitudes. Staff of TEAM 
GROUP are thus being encouraged to open up to changes, 
have the confidence to step out of their comfort zone, and 
adjust fast no matter what circumstances. 
 “What TEAM GROUP offers is consulting services 
which rely on the skills and expertise of staff. At TEAM 
GROUP, skill development has thus been constant. It is 
a success factor for our overseas projects,” Dr. Sirinimit 
continued.
Challenges from Overseas Projects
 Different languages, cultures and regulations are part 
of the many challenges TEAM GROUP has come across 
while venturing abroad. 
 “TEAM GROUP has assigned Account Group Leaders 
to spearhead our efforts to tap further into overseas 
markets, with an emphasis on three target groups, namely 
Thai developers who have been expanding their businesses 
to other countries, international firms, and local developers,” 
Dr. Sirinimit said.
 “TEAM GROUP has had strong partners. They have 
used our quality and nationally-acclaimed services before. 
So when they are tapping into overseas markets, they think 
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 “ทีมกรุป๊มพีนัธมติรท่ีเข้มแข็งซ่ึงเราเคยให้บรกิารท่ีมีคณุภาพ 

และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศ เม่ือพนัธมิตรเหล่านี้ 

ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เขาก็คิดถึงเรา ในฐานะบริษัท 

ท่ีปรกึษามอือาชีพ” รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส-ธรุกจิ 

ต่างประเทศ กล่าว 

 ในปี 2560 ทีมกรุป๊บุกตลาดไปยัง 8 ประเทศในอาเซียน 

ได้แก่ สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม เมยีนมา ตมิอร์-เลสเต 

สงิคโปร์ มาเลเซีย และฟิลปิปินส์ และในปี 2561 ยังตัง้เป้าท่ีจะ

ขยายตลาดให้ครบทุกประเทศในอาเซียน 

 “แต่ละประเทศมีลกัษณะโครงการท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

ระดับและลักษณะการพัฒนาของประเทศนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 

สปป.ลาว ในอดีตจะมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนำ้า  

(Hydropower) เป็นจำานวนมาก แต่ในระยะหลังมีโครงการ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน การวางแผนพฒันาเมือง และงานด้าน

สิง่แวดล้อมเพิม่ข้ึน ในกมัพชูาเป็นโครงการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานและนคิมอตุสาหกรรม ส่วนมาเลเซียและสงิคโปร์เป็น

โครงการพฒันาด้านพลงังานและระบบขนส่งมวลชน เนือ่งจาก

ท้ังสองประเทศหลงัมบีรษัิทข้ามชาตเิข้ามารบังานจำานวนมาก 

ดังนั้น เราจึงเข้าไปเป็นพันธมิตรร่วมในการทำางานกับบริษัท

เหล่านัน้”

of us - a real professional in consultancy,” Dr. Sirinimit 
added. 
 In 2017, TEAM GROUP stepped into eight Southeast 
Asian nations, namely Lao PDR, Cambodia, Vietnam, 
Myanmar, Timor-Leste, Singapore, Malaysia and the 
Philippines. TEAM GROUP has now set its sight on tapping 
into all ASEAN nations before the end of this year. 
 “The nature of projects is different from country 
to country, depending on the level and characteristics 
of development in each nation. For example, Lao PDR 
developed many hydropower projects in the past. But 
lately, its development projects have increasingly covered 
infrastructure systems, city planning and environmental 
works. In Cambodia, development projects are largely about 
infrastructure development and industrial estates. As for 
Malaysia and Singapore, energy and mass-transportation 
projects have prominence as many international firms have 
stepped in to take charge of those works. TEAM GROUP 
has now partnered with developers in various Southeast 
Asian nations,” Dr. Sirinimit said. 
 Different regulations and cultures in each of these 
countries are something that cannot be overlooked. Thus, 
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 อีกหนึง่ประเด็นท่ีจะมองข้ามไม่ได้เลยคอื เรือ่งกฎระเบียบ

และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ซ่ึงต้องศกึษา 

หาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหา 

ตามมาในภายหลงั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของกฎหมาย ภาษี และ 

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ เช่น กฎระเบียบในการปฏบัิติงานในแต่ละ

ประเทศ และอตัราภาษี รวมถงึจารตีประเพณใีนแต่ละประเทศซ่ึงมี 

ความเฉพาะตัว จะต้องให้ความใส่ใจและระมัดระวงัเป็นพเิศษ 

ทีมกรุป๊ท่ีกำาลงัเตบิโตในอาเซียน

 แม้ว่าในตอนนี ้ทีมกรุป๊อาจยังมีสดัส่วนงานในต่างประเทศ

ไม่สงูนกั แต่หากมองย้อนไปยังจดุเริม่ต้นท่ีทีมกรุป๊ก้าวสูธ่รุกจิ

งานท่ีปรึกษาในต่างประเทศจะพบว่า เราได้เดินทางมาไกล

พอควร ด้วยเล็งเห็นโอกาสท่ีมีอยู่มากมายสำาหรับตลาดงาน 

ในภมิูภาคนี้

 “หากมองย้อนไปเม่ือ 40 ปีท่ีแล้ว เม่ือครัง้ท่ีเราเพ่ิงเริม่

ก่อตัง้บรษัิท เราเห็นโอกาส เราแผ้วถางเส้นทางท่ีรกชัฏให้เป็น

ทางเดินท่ีนำาเราสู่การเติบโตและเป็นผู้นำาของบริษัทท่ีปรึกษา 

ในประเทศไทย และทีมกรุป๊จะทำาเช่นเดยีวกนัในการดำาเนนิงาน

ธรุกจิต่างประเทศ เราจะเสรมิศกัยภาพของตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

จะมองหาโอกาสและวเิคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

และจะพยายามต่อไปอย่างอดทน เพือ่ความสำาเรจ็อย่างย่ังยืน 

ในอนาคต...

	 “ถ้าเราคดิเหมือนกนั	เดนิไปในทิศทางเดยีวกนั	จะก่อให้เกดิ

พลงั	และเราจะค้นพบศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตวัเราอย่างมากมาย”	

ดร.สรินิมิิตร	กล่าวท้ิงท้าย

careful research must be conducted to acquire thorough 
understanding and to prevent problems from arising. This 
research should address laws, taxes, and fees. In each 
country, rules and regulations vary and so do tax rates. 
Every country, moreover, has its distinct cultures and 
traditions, requiring special attention and caution.
TEAM GROUP’s Growing Presence in ASEAN
 Although overseas projects do not yet have a large 
percentage in TEAM GROUP’s portfolio, they have already 
marked significant progress from the day TEAM GROUP 
first ventured abroad. TEAM GROUP started tapping into 
foreign markets because it noticed ample opportunities in 
this region. 
 “Look back at what things were like 40 years ago, 
or when we first established our firm. Because we saw 
opportunities back then, we cleared weeds to build the 
path that led us to growth, and to our current status as 
Thailand’s leading consulting firm. TEAM GROUP is going 
to do the same thing in operating our businesses overseas. 
We will constantly boost our potential and capabilities, 
explore opportunities, analyze problems carefully and 
comprehensively, and work hard with patience for the 
goal of securing sustainable successes in the future...,”  
Dr. Sirinimit said.
 “If we think the same way and walk towards the same 
objectives,	power	will	be	in	our	hands.	We	will	discover	the	
huge	potential	that	has	been	hidden	in	us,”	she	concluded.
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 นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย 
“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนได้ตอบรับ
นโยบายและปรบัเปลีย่นทศิทางให้สอดคล้องกันทัง้ประเทศ 
TEAM GROUP Newsletter ฉบับน้ี จงึขอพาท่านผูอ่้าน 
ไปพูดคุยกับคุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน เก่ียวกับการลงทุนของ
ภาคธรุกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
 In response to the current Government’s 
“Thailand 4.0” policy to boost the economy 
through innovative technology, many sectors 
have fine-tuned their organizations to cooperate. 
TEAM GROUP Newsletter interviewed Ms. 
Duangjai Asawachintachit, the BOI’s Secretary 
General, about investments in this context.

5 ทศวรรษบีโอไอกบับทบาทการส่งเสรมิการลงทุนของธรุกจิไทย
 สำาหรับนักลงทุนชาวไทยคงจะคุ ้นเคยกับสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนหรอื บีโอไอ เป็นอย่างด ีเนือ่งจาก
เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำาคัญในการส่งเสริมการลงทุนของ 
คนไทยและจากต่างประเทศ โดยให้คำาปรกึษา แนะนำาการลงทุน  
และพันธมิตรทางการค้า รวมถงึการให้สทิธพิเิศษทางด้านภาษี
และสทิธปิระโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษี 
 บีโอไอ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2509 ผ่านช่วงท่ีโลกและ
ประเทศไทยมีเศรษฐกจิท่ีเฟ่ืองฟ ูมีการลงทุนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศสงู และผ่านช่วงท่ีเศรษฐกจิตกตำา่ ในวิกฤตต้มยำากุง้ 
ปี 2540 ท่ีเศรษฐกจิไทยชะงกังนัและล้มครนืลงมา
 “ในช่วงแรกบีโอไอมุ่งส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
เท่านัน้ แต่ประมาณ 10 กว่าปีท่ีผ่านมาก เรามีการส่งเสรมิให้ 
นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเริ่มในสมัยรัฐบาล 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวณั ซ่ึงมีนโยบายเปลีย่นสนามรบเป็น 
สนามการค้า ในช่วงแรกนั้นเน้นเฉพาะการลงทุนในประเทศ 
เพือ่นบ้านและจนี ต่อมาเม่ือเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ การลงทุนท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศก็ได้ชะลอลงไป และมาฟื้นอีกที 

The BOI and Its Five Decades of Investment Promotion

 Most Thai investors are familiar with the BOI as it is one 

of the major entities for investment promotion among Thai 

businesses. The BOI provides consultation services and 

advice, helps to identify business alliances, and affords tax 

and other benefits for investors.

 Since its founding in 1966, the BOI has witnessed 

fluctuations such as a thriving national economy offset by 

economic downturns such as the “Tom Yam Kung” crisis in 

1997.

 “At the outset, we focused on international investment in 

Thailand. Promotion of Thai investors in the overseas market 

began under General Chatichai Choonhawan’s administration, 

whose major policy was to transform a battlefield into 

a marketplace. At first, only neighboring countries and 

China were targeted. Later when the 1997 economic crisis 

transpired, both internal and overseas investments were 

decelerated. After the crisis, the Thai baht gained strength and 

BOI สร้างโอกาสให้นักลงทุนไทย เพื่อมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0  
The Board of Investment (BOI): A Key Driver Towards Thailand 4.0  

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Ms. Duangjai Asawachintachit, Secretary General, Board of Investment 
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ในช่วงท่ีค่าเงนิบาทแขง็ตวั การลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
กข็ยายตวัอย่างรวดเรว็เรือ่ยมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงบรษัิทใหญ่ 
ท่ีไปลงทุนในประเทศพฒันาแล้ว และมักเป็นการลงทุนขนาดใหญ่  
ซ่ึงประจวบเหมาะกับเป็นช่วงท่ีทางบีโอไอตั้งสำานักงานใน 
ต่างประเทศ เพือ่ช่วยเหลอืนกัลงทุนไทย ขณะเดยีวกนักด็งึนกัลงทุน 
จากประเทศอื่นๆ มาลงทุนในไทย” คุณดวงใจ กล่าวอธิบาย 
 นอกจากภารกจิหลกัคือการส่งเสรมิการลงทุนผ่านการให้
สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี และสทิธปิระโยชน์ท่ีไม่ใช่ภาษีแล้ว 
ทางบีโอไอยังขยายการให้บรกิารความช่วยเหลอืนกัลงทุนไทย
ผ่านกจิกรรมต่างๆ มากมาย 
 “สิง่ท่ีเราดำาเนนิการมาโดยตลอดคอื การฝึกอบรม โดยเป็น  
Training Academy เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียม 
ความพร้อมของนกัลงทุนไทย โดยแนะนำาวธีิการดำาเนนิธรุกจิ  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการลงทุนและลู่ทางการลงทุน 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพานักลงทุนไปศึกษาหาลู ่ทางใน 
ต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุน และแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทย ท้ัง
ขนาดใหญ่และ SMEs
 “อีกสิ่งหนึ่งท่ีทางบีโอไอให้ความสำาคัญไม่แพ้กัน คือ  
การให้คำาปรกึษาด้านการลงทุน โดยเฉพาะในเรือ่งกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ โดยนกัลงทุนไทยสามารถเข้ามาขอคำาปรกึษา
หรอืขอข้อมูลจากมืออาชีพได้โดยไม่เสยีค่าบรกิาร” เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน กล่าว 
รกุคบืตัง้สำานกังานในประเทศเป้าหมาย
 ปัจจบัุนบีโอไอมสีำานกังานในต่างประเทศจำานวน 14 แห่ง 
โดยมีเป้าหมายหลักคือชักชวนนักลงทุนจากประเทศต่างๆ  
มาลงทุนในไทย แต่มบีางแห่งท่ีทำาหน้าท่ีช่วยเหลอืนกัลงทุนไทย 
ในต่างประเทศด้วย และกำาลังขยายเครือข่ายการสนับสนุน 

this led to a rapid investment growth by foreign entrepreneurs. 

The investments were mostly made in developed countries by 

large-scale entities from Thailand. At the same time, the BOI 

started to establish overseas offices to assist Thai investors  

as well as to promote foreign investment in Thailand,”  

Ms. Duangjai explained.

 Apart from its key mission to promote investment through 

tax privileges and other benefits, the BOI offers investors in 

Thailand other ample benefits of diverse nature. 

 “Acting as a training academy, we continuously arrange 

training programs to empower Thai entrepreneurs and provide 

them with tips and tricks of the trade regarding business 

operations, together with information on rules and regulations. 

We also arrange overseas roadshows and business matching, 

not only for small and medium enterprises (SMEs) but also 

for large-scale entities. 

 “The BOI also provides investment consultation services, 

in particular on issues concerning laws, rules, and regulations. 

Investors can seek consultation from professionals free of 

charge,” the Secretary General said.

Expanding Services through Overseas Branches

 Presently there are 14 overseas BOI offices with key 

missions regarding the promotion of foreign investment in 

Thailand, and in some branches, assisting Thai investors in 

overseas investment. Two new branches will be established 

in Vietnam and Indonesia. In addition, the BOI has signed 

memoranda of understanding with many countries, which 

will be platforms for exchanging information and facilitating 
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การลงทุนของไทยในต่างเทศโดยจะต้ังสำานักงานเพิ่มเติมอีก 
สองแห่งคอืท่ีเวยีดนามและอินโดนเีซีย นอกจากนีย้งัมีการบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัประเทศต่างๆ เพือ่เป็นกรอบในการ 
แลกเปลีย่นข้อมูลและอำานวยความสะดวกในการลงทุนต่างๆ ซ่ึง
ช่วยให้การประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัสะดวกรวดเรว็ย่ิงข้ึน 
 “วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SME เป็นกลุม่
นกัลงทุนท่ีเข้ามาใช้บรกิารมากท่ีสดุ เพราะยังเป็นมือใหม่และ
ขาดพนัธมิตรในต่างประเทศ ทางบีโอไอกจ็ะมาช่วยให้คำาปรกึษา
ในการเลอืกคูค้่าในท้องถิน่ต่างประเทศ รวมถงึการให้คำาปรกึษา
ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ” คณุดวงใจกล่าว
 ธรุกจิท่ีลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรม
อาหาร ซ่ึงการไปลงทุนในต่างประเทศไม่ได้มีแค่ในประเทศ 
เพือ่นบ้านเท่านัน้ แต่ยังมีการลงทุนในประเทศในแถบยุโรปด้วย 
โดยมีมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศกว่า 700,000 ล้านบาท  
ซ่ึงหนึง่ในสามเป็นการลงทุนในอาเซียน 
 เหตผุลท่ีคนไทยลงทุนในต่างประเทศนัน้มหีลากหลาย เช่น 
การแสวงหาทรพัยากร หรอืใกล้แหล่งวตัถดุบิ มตีลาดขนาดใหญ่  
เป็นแหล่งลงทุนท่ีมีต้นทุนตำ่ากว่าประเทศไทย และการหา
เทคโนโลยีท่ีดกีว่า ซ่ึงข้อสดุท้ายเป็นเหตผุลท่ีทำาให้คนไทยไปซ้ือ
กจิการหรอืลงทุนในประเทศท่ีพฒันาแล้วมากข้ึน
การส่งเสรมิการลงทุนในยุคไทยแลนด์ 4.0
 ณ ขณะนี ้ บีโอไอได้มีการกำาหนดสทิธพิเิศษต่างๆ หากมี 
การลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ท้ัง  

investment, as well as expediting coordination with 

government agencies.

 “As new players who lack international alliances, 

SMEs are the largest group of investors using our services. 

We mostly help them in business matching and providing 

consultation in addressing laws and regulations,” Ms. Duangjai 

indicated.

 The food industry occupies the largest segment in 

overseas investment. Apart from neighboring countries, this 

industry has also infiltrated European nations. However, 

one-third of the total investment value of over 700,000 million 

baht is located in the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) region.

 “Investors choose to invest in ASEAN markets for 

a number of reasons - cheaper human resources, better 

markets, lower cost of investment, and technology access. 

The latter explains why Thai investment in ASEAN-region 

businesses is gaining ground.

Investment Promotion in the Thailand 4.0 Era

 Presently, the BOI has outlined incentives for investment 

in 10 target industries - five current S-Curve industries and five 

industries in the new S-Curve. Tax exemption will be given to 

industries in terms of research and development, production 
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5 อุตสาหกรรม S-Curve เดมิ และ 5 S-curve ใหม่ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมอนาคต และมีการยกเว้นภาษีให้แก่อตุสาหกรรม
ท่ีมีการวจิยั พฒันา หรอืออกแบบผลติภณัฑ์ รวมถงึการลงทุน
ในพืน้ท่ีท่ีได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน 
 “ขณะนีพ้ืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอื
อีอซีี เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นแม่เหลก็ดงึดดูนกัลงทุน ตัง้แต่เดิมท่ีเป็น
โครงการพฒันาพืน้ท่ีบรเิวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก หรอื Eastern 
Seaboard Development Program (ESB) จนกระท่ังปัจจบัุน 
ท่ีพฒันาเป็นระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก หรอื Eastern 
Economic Corridor (EEC) ซ่ึงนอกจากรฐัจะเร่งพฒันาในด้านการ
คมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังกำาหนดให้มีสทิธปิระโยชน์ 
อ่ืนๆ อีกจำานวนมาก และหากว่าผู้ประกอบการลงทุนในพ้ืนท่ี 
EEC มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม หรอืการบรจิาค กจ็ะ
ทำาให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้สทิธพิเิศษเพิม่พนูข้ึนไปอีก 
 “สำาหรบัอุตสาหกรรมท่ีปรบัปรงุโรงงานมาใช้ระบบอัตโนมตัิ 
จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรนำาเข้าเครื่องจักร และได้รับ 
การยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี วงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของ
เครือ่งจกัรอัตโนมติั แต่หากว่าเป็นเครือ่งจกัรท่ีผลติในไทยหรอืมี 
Thai Content อย่างน้อยร้อยละ 50 จะเพิม่การยกเว้นภาษีเป็น
ร้อยละ 100 
 “นอกจากนี้ทางบีโอไอยังให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนท่ี
ร่วมพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ
ในตำาแหน่งท่ีตลาดมีความต้องการ โดยให้ผู้ประกอบการรับ
นกัศกึษาฝึกงานโครงการทวภิาค ีหรอืสหกจิศกึษาร้อยละ 5-10” 
คณุดวงใจกล่าว 
ธรุกจิไทยท่ีกำาลงัมาแรงในต่างประเทศ
 นอกจากอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจการให้บริการของ
ไทยยังเป็นท่ีจับตามอง โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการดูแล
สขุภาพ ท่ีปัจจบัุนมีลกูค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ตะวนัออกกลาง เดนิทางมาใช้บรกิารแบบครบวงจรมากข้ึน 
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวต่อว่า 
“นอกจากธรุกจิด้านการดแูลสขุภาพแล้ว ธรุกจิบรษัิทท่ีปรกึษา
ไทยในต่างประเทศก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีน่าสนใจ และน่าจะ
แข่งขันกบับรษัิทต่างชาตไิด้ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียน 
เพราะเราเข้าใจ เราคุน้เคย วฒันธรรม ประเพณ ีและวถิชีีวติ 
	 “คนไทยท่ีจะลงทุนในต่างประเทศจะต้องศึกษาหาข้อมูล
อย่างลกึซ้ึง	 ท้ังกฎระเบียบ	 วฒันธรรม	 รวมไปถงึบรษัิทคูค้่า	 
ซ่ึงหากมีข้อกงัวลใจ	สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ีบีโอไอ	 
เรามเีครือข่ายหอการค้าของประเทศต่างๆ	 ไว้คอยช่วยเหลอื”	
คณุดวงใจกล่าวท้ิงท้าย

design, and for investment in special economic zones.

 “Derived from the Eastern Seaboard Development 

Program (ESB), the Eastern Economic Corridor or EEC 

is a magnet for foreign investors. The government’s focus 

on accelerating and enhancing transportation facilities 

and development of the EEC provides ample benefits and 

other incentives for investors. Businesses that use cutting-

edge technologies and innovations, or those that improve 

the welfare of local communities will enjoy even greater 

promotion.

 “Entrepreneurs who upgrade their factories into 

automated systems will be entitled to duty exemption for 

imported machinery and a three-year income tax exemption 

at an amount not exceeding 50 percent of the machinery 

value. Moreover, if the machinery is made in Thailand or has 

at least 50 percent Thai content, a hundred-percent income 

tax exemption will be awarded.

 “And as a means to produce a workforce that responds 

to market needs, benefits will be given to private entities that 

accept a five to 10 percent quota of student trainees under 

bilateral projects or cooperative education programs,” Ms. 

Duangjai added.

A Star is Born

 In addition to production industry, the Thai services 

industry is also flourishing, especially with regard to healthcare 

services which attract many foreign clients, from the Middle 

East in particular.

 The secretary general continued, “Apart from the 

healthcare business, consultation is one of the industries that 

promises good growth and competitive edge in the global 

arena, especially in the ASEAN region. This is because we 

have similar cultures, traditions, and lifestyles.

 “Thai investors need to identify all related business 

and legal information before entering foreign markets, most 

importantly regarding rules and regulations as well as local 

counterparts.	The	BOI	is	ready	to	lend	a	hand	as	we	have	

trade	networks	in	countries	world-wide,”	Ms.	Duangjai	

concluded.
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วิถีอาเซียน : มุ่งหน้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
The ASEAN Way: Transitioning into the Fourth Industrial Revolution
Pradap Pibul.

 อาเซียนกำาเนิดข้ึนเพื่อทัดทานอิทธิพลจากภายนอก
ภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างอำานาจต่อรอง และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยการกระชับความร่วมมอื 
ทางเศรษฐกิจและสังคม อาเซียนคงอยู่มากว่าห้าสิบปี ฟันฝ่า
อุปสรรคและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เป็นท่ีช่ืนชมและ
ยอมรับของนานาประเทศ 
 ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 อาเซียนจะยังคง
สถานภาพท่ีมปีระสทิธภิาพไว้ได้อย่างไร อาเซียนมีความพร้อม
และเตรยีมพร้อมอย่างไร ในการเผชิญหน้ากบัภยัคกุคามหรอื
การตกัตวงผลประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทัิลท่ีมีความผนัผวน 
ส่งผลกระทบทั้งบวกและลบต่อทุกมิติของมวลมนุษย์  
 ประเด็นนี้เป็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวางในวงการอาเซียน 
ซ่ึงตระหนักดีว่าอาเซียนมีประสบการณ์ด้านนี้ไม่มากพอ 
ทำาให้นึกถึงข้อแนะนำาของนักเขียน ทอม กู๊ดวิน ในหนังสือ 
“ลทัธดิจิทัิล” ท่ีว่าจะต้องดำารงอยู่เย่ียงผูท่ี้แข็งแกร่งเท่านัน้จงึจะ 
อยู่รอดได้ในยุคดิจทัิล
 อาเซียนมวีฒันธรรมการดำาเนนิงานโดยกำาหนดวิสยัทัศน์
ร่วมกันชัดเจน มีความมุ่งม่ัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดกว้าง 
วางแผนปฏิบัติ ปรึกษาหารือและตกลงด้วยหลักฉันทามติ 
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน และของ
ประเทศที่มีผลงานเป็นเลิศ โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลาง
 วิวฒันาการเทคโนโลยดีจิทัิลท่ีปรากฏเป็นสิง่ท้าทายท่ีสดุ
สำาหรับอาเซียนและประชาคมโลกเพราะมีความสลับซับซ้อน
มากข้ึน เปลีย่นแปลงรวดเรว็ และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ยัง
สามารถผสมผสานและสือ่สารด้วยกนัได้บนเครอืข่ายท่ีเป็นท้ัง

 ASEAN was set up to counterbalance influence from 
external powers, foster regional economic and social 
cooperation, and strengthen competitiveness on the 
world stage. ASEAN has strived for over fifty years, and 
overcome various obstacles and threats, thus earning 
international admiration and recognition.  
 In the fourth industrial revolution era, how can ASEAN 
retain its effectiveness? How can it prepare and what’s the 
strategy which ASEAN could deploy in coping with threats 
or reaping benefits from the fast-changing and uncertain 
digital technology, with mixed impact upon mankind?  
 This aspect has drawn great attention within the 
ASEAN circle which is aware that the regional organization 
lacks sufficient experience. In his book, “Digital 
Darwinism”, Tom Goodwin advised that only the fittest 
will survive the age of business disruption.
 For ASEAN, its operating culture has long been 
setting clear vision, resolve, solidarity, openness, concrete 
plans of action, consultation and consensus, sharing 
experiences and best practice among member states 
and with others, with ASEAN as the central body.
 The evolving digital technology poses paramount 
challenges to ASEAN and the international community. 
In the new era, technology is more complex, fast 
changing, and introducing fusion across digital, physical, 
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ดิจิทัล อุปกรณ์หรือชีวภาพ อันเนื่องมาจากความสำาเร็จของ
การวจิยัและค้นคว้าด้านปัญญาประดษิฐ์ หุ่นยนต์ ยานพาหนะ
ไร้คนขับ การพมิพ์แบบสามมิต ิเทคโนโลยีชวีภาพ วัสดศุาสตร์ 
นาโนเทคโนโลยี และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 การค้นพบใหม่ๆ เหล่านี้ได้สร้างความฉงนและความ
ไม่แน่นอนเพราะไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะนำาไปสู่สิ่งใด เช่น  
“วสัดแุกรฟิน” ท่ีมคีวามบางกว่าเส้นผมล้านเท่า แขง็กว่าเหลก็
สองร้อยเท่า และเป็นตัวนำาความร้อนและกระแสไฟฟ้าท่ีดี  
(แหล่งข้อมลู: การปฏวัิตอุิตสาหกรรมครัง้ท่ีสี ่โดยเคลาส์ ชวาบ, 
2559)
 ผู้นำาอาเซียนตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็น
ท่ีจะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถและวางรากฐานด้าน
ดิจิทัลท่ีมั่นคงย่ังยืน โดยให้การรับรองแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารอาเซียนแล้ว 2 ฉบับ คอืฉบับปี 2558  
และฉบับปี 2563 และเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้ยุทธศาสตร์  
8 แนวทางขับเคลือ่นและสถาปนา “ดจิทัิลอาเซียน” ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา “ดิจิทัล
ประเทศไทย” และประเทศสมาชิกอื่นๆ เป็นการ “ปรับเปลี่ยน
สู ่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและพัฒนาความสามารถของมนุษย ์
ท่ีจำาเป็นต่อการปรับเปลี่ยน และสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล
ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้” (จากวิสัยทัศน์แผนแม่บทฯ 
ปี 2563) 
 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลท่ีอาเซียนสนับสนุน ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสในการนำาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สือ่สารอย่างกว้างขวาง สร้างนวตักรรมเพือ่ให้อาเซียนเป็นผูน้ำา
ด้านไอซีที พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีที พัฒนาทุนมนุษย์ 
พฒันาประชาคมอาเซียนให้เป็นไอซีทีตลาดเดยีว สนบัสนนุให้
มีการใช้สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ และสร้างสังคมออนไลน์
ในภูมิภาค
 สิง่ท้าทายอาเซียนในยุค 4.0 จะทับซ้อนบนประเดน็ปัญหา
ท่ีมีอยู ่แล้วมากมายท้ังด้านภูมิรัฐศาสตร์ การรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจ และจะมากข้ึนเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัล
และปัญหาสังคม 
 อย่างไรกด็กีารก้าวเข้าสูยุ่คอุตสาหกรรม 4.0 แม้ไม่มทีางเลีย่ง 
แต่อาเซียนมทีางเลอืก ซ่ึงผูน้ำายึดม่ันใน “วถิอีาเซียน” เนือ่งด้วย 
มผีลงานเป็นท่ีประจกัษ์ในห้าทศวรรษท่ีผ่านมา และพสิจูน์แล้ว
ว่าสามารถผลกัดนัองค์กรให้เตบิโตรดุหน้าอย่างก้าวกระโดดได้  
ทั้งนี้
	 “...หากสามารถใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ	กบักระบวนการท่ีมกีาร
ปรบัเปลีย่นให้มีประสทิธภิาพ	มิใช่น�าไปใช้เพิม่ศักยภาพให้กบั 
ระบบหรือกระบวนการท่ีเก่าแก่ล้าสมัย...	(ทอม	กูด๊วนิ,	2561)”

and biological fields. It’s the logical consequence 
of breakthroughs in artificial intelligence, robotics, 
nanotechnology, material science, biotechnology, 3D 
printing, autonomous vehicles and quantum computing.
 These discoveries created puzzles and uncertainty 
because of its unpredictable future outcome. For example, 
“graphene” is a million times thinner than our hair, 200 
times stronger than steel, and a heat and electricity 
conductor. (Source: The Fourth Industrial Revolution, 
Klaus Schwab, 2016)
 ASEAN leaders fully realized the significance and 
necessity of building up capability and laying down firm 
and sustainable digital foundations. They have adopted 
two ICT Master Plans: 2015 and 2020 with eight strategic 
trusts as key drivers. They established “digital ASEAN” to 
promote ecosystems beneficial to regional development, 
“digital Thailand”, as well as other member countries. The 
purpose is to restructure the economy and develop human 
resources vital to manage these disruptive changes, and 
to foster a digitally safe and secure environment.
 ASEAN ICT strategies aim to transform the economy 
by opening up opportunities to use new technology, 
promoting wider use of ICT among the population, 
encouraging innovation to become ICT leaders, 
developing necessary infrastructure and human resource, 
creating a single ICT market, supporting regional online 
networks and promoting new forms of media and content.
 The challenges of the 4.0 era will add to the existing 
protracted regional problems in geopolitics. AEC is further 
complicated by cryptocurrency and social issues.
 In transitioning into the fourth industrial revolution, 
ASEAN leaders chose the “ASEAN Way” with a notable 
track record over five decades and clear milestones of 
elevating the regional grouping to the highest level of 
prosperity and progress.
 Going forward, ASEAN needs to be mindful that “the 
new technology is to be applied to the process, made 
more effective... and not used to upgrade the potential 
of	an	old	broken	down	system...”	(Tom	Goodwin,	2018).
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4 ทศวรรษ แห่งความภาคภูมิ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Four Decades of Pride, Prosperity, and Sustainability
Dr. Prasert Patramai

 ในยุคที่ประเทศเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อม

ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมนานา

อารยประเทศ บริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมจากต่างชาติ 

ได้เข้ามามบีทบาทและขยายกจิการในประเทศไทยอย่างรวดเรว็  

ขณะท่ีวศิวกรไทยยังไม่มีบทบาทมากนกั แต่ด้วยวสิยัทัศน์และ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิศวกรไทยว่ามีความสามารถ

ไม่แพ้ชาติใดในโลก จึงนำามาสู่การร่วมกันก่อร่างสร้างบริษัท 

ที่ปรึกษาของคนไทยแท้ๆ ขึ้นเมื่อปี 2521 

 วศิวกรไทย เราทำาได้  เตบิโตก้าวหน้ามาถงึวนันี ้40 ปีแล้ว  

ความร่วมมอืร่วมใจของวศิวกรกลุม่เลก็ๆ มีทีมงานเพยีงไม่กีค่น  

เริ่มต้นด้วยการให้บริการท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมการบริหาร

จัดการนำ้าและสิ่งแวดล้อม แล้วเติบโตก้าวหน้าขยายธุรกิจ

พฒันาทีมงานและเพิม่ขอบเขตการให้บรกิาร ถงึวนันีก้ลายเป็น  

“ทีมกรุป๊” หรอื บรษัิท ทีม คอนซัลติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์  

จำากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศ และเป็นบริษัทข้ามชาติสัญชาติไทยท่ีขยายฐาน

ธุรกิจให้บริการออกไปครอบคลุมท้ังในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน

 ในฐานะผูก่้อตัง้และประธานกรรมการ ผมมคีวามภาคภมูใิจ 

และยินดท่ีีองค์กรของเราได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าผูว่้าจ้าง

ท้ังหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกจิ เอกชน รวมถงึองค์กรระหว่าง

 During Thailand’s initial drive towards social and 
economic development, multi-national consulting 
companies played important roles and rapidly 
extended their businesses in Thailand. At that 
time, Thai engineers did not have chance to play 
significant roles. However, thanks to the confidence 
in the potential of Thai engineers, TEAM Consulting 
Engineers Company Limited was founded in 1978.
 Thai engineers are capable. A small consulting 
company was founded by a group of young Thai 
engineers. Initially providing services in water resource 
and environmental management, the company steadily 
grew, and finally became TEAM Consulting Engineering 
and Management Public Company Limited, one of the 
largest consulting groups in Thailand and a multi-
national firm providing services in ASEAN. 
 As the founder and chairman, I’m so proud of 
the Group’s growth, which is in line with national 
development, from its involvement in over 2,500 
development projects owned by the public and private 
sectors as well as international organizations.  

18 บอกเล่าเก้าสิบ | What’s Going On?



ประเทศ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการพฒันาสำาคัญๆ เตบิโต

ก้าวหน้าไปพร้อมกบัการพฒันาประเทศและอาเซียน มผีลงาน

คุณภาพมาแล้วกว่า 2,500 โครงการ 

 ยกระดับองค์กรสู่สากล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

สอดรับกับกระแสโลก พร้อมรับกับความท้าทายและโอกาส 

ท่ีมมีา ในปี 2561 เราได้จดทะเบียนแปรสภาพบรษัิทเป็นบรษัิท 

มหาชนจำากัด ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจ

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ังเสริมสร้างรากฐานของบริษัท 

ให้มั่นคง และยกระดับองค์กรสู่สากล 

 และจากเป้าหมายท่ีมีร่วมกนัของผูบ้รหิาร พนกังาน และ

บุคลากรผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน

รวมกว่า 1,500 คน ที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณเดียวกัน นั่นคือ  

S-Service Q-Quality และ T-Teamwork เราจะผนกึกำาลงั 

บูรณาการทุกมิติของงานท่ีปรกึษาเพือ่ให้บรกิารสมาร์ตเซอร์วิส  

นำานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการ สรรค์สร้างผลงาน 

ระดับเวิลด์คลาส เป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำาของประเทศ

และระดับสากล เพื่อก้าวสู ่การเป็นผู ้นำาในธุรกิจท่ีปรึกษา

แบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับภูมิภาค ดังแผน

ยุทธศาสตร์สูว่สิยัทัศน์  2020 ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ และร่วมก้าวไป 

ข้างหน้าเตบิโตไปพร้อมกบัการพฒันาประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0

 4 ทศวรรษ แห่งความภาคภมู ิทีมกรุป๊ เป็นท่ีปรกึษาแบบ

บูรณาการ ให้บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวตั้งแต่

งานศึกษา ออกแบบ และจัดทำารายงาน การบริหารโครงการ

และควบคมุการก่อสร้าง ไปจนถงึธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง ใน 5 สาขา 

งานหลัก ได้แก่ การคมนาคมและโลจิสติกส์ ทรัพยากรนำ้า  

สิ่งแวดล้อม อาคารและสาธารณูปโภค และพลังงาน 

 ปัจจบัุน บรษัิท ทีม คอนซัลติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ (TEAMG) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 6 บริษัท 

ได้แก่ บรษัิท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำากดั (ATT) บรษัิท วศิวกรรม

ธรณีและฐานราก จำากัด (GFE) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น  

แมเนจเมนท์ จำากดั (TEAM-CM) บรษัิท เอสควิ อาร์คเีตค็ แอนด์ 

แปลนเนอร์ จำากัด (SQ) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำากัด  

(TLT) และ LTEAM Sole Company Limited (LTEAM)

	 ในฐานะพลเมืองบรรษัทท่ีด	ีเรายืนหยัดบนเวทีท่ีปรกึษาไทย 

มาอย่างสง่างาม	 วันนี้เราพร้อมท่ีจะเปิดประตูให้แก่ผู้สนใจ 

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในก้าวส�าคญัสูอ่นาคต	ผมขอขอบคณุทุกท่าน 

ท่ีให้การสนบัสนนุกจิการของทีมกรุป๊ด้วยดีเสมอมา	เราทุกคน 

จะร่วมแรงร่วมใจกนัด�าเนนิกจิการของบรษัิทให้มีความก้าวหน้า 

และเติบโตยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 Towards a global arena. In 2018, in response 
to evolving challenges and opportunities, TEAM 
GROUP transformed from a private company to a 
public company in a bid to strengthen its foundation 
for competitive advantage in a global arena. 
 A team of more than 1,500 people including 
executives, employees, and experts wholeheartedly 
embrace the values of S-Service, Q-Quality, and 
T-Teamwork, and integrate in delivering smart 
consultancy. With advanced technologies and 
innovations, our world class services are recognized 
domestically and internationally. We are now ready to 
move forward to being a regional leader in integrated 
consulting and related businesses as stated in our 
Vision 2020, and grow along with the development of 
the Thailand 4.0 society.
 TEAM GROUP provides integrated services - study 
and design, project management and construction 
supervision, and related businesses – in five fields of 
expertise, namely transportation and logistics, water 
resources, environmental management, building and 
infrastructure, and energy.
 TEAM Consulting Engineering and Management 
PCL. (TEAMG) incorporates six subsidiaries, namely 
ATT Consultants Co., Ltd. (ATT), Geotechnical & 
Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE), TEAM 
Construction Management Co., Ltd. (TEAM-CM), 
SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ), TLT 
Consultants Co., Ltd. (TLT), and LTEAM Sole Co., 
Ltd. (LTEAM).
 As a corporate citizen, we have been firmly 
established	 in	an	arena	of	Thai	consultants.	Our	
door is now open for all to join us and build a future 
together.	I	take	this	opportunity	to	convey	my	thanks	
for your continued support, and to promise that we will 
bring our organization towards sustainable growth and 
prosperity.
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หลักการออกแบบเบื้องต้นโรงไฟฟ้าพลังน้�าขนาดเล็ก
Design Criteria for Small Hydropower Plants
Sirithorn Khanchitvorakul

 โรงไฟฟ้าพลังนำ้า เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีสำาคัญ
ประเภทหน่ึง สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก 
กลาง และใหญ่ 
 โรงไฟฟ้าพลงันำา้ขนาดเลก็ ใช้นำา้ในลำานำา้ธรรมชาต ิเปลีย่นจาก 
พลงังานศกัย์เป็นพลงังานจลน์ เพือ่ใช้ในการเดนิเครือ่งผลติกระแส 
ไฟฟ้า โดยสร้างฝายทดนำา้หรอืเข่ือนปิดกัน้แม่นำา้ไว้ให้มีระดบันำา้สงู 
จนมีปริมาณมากพอท่ีจะนำามาหมุนเครือ่งกงัหันนำา้และเครือ่งกำาเนดิ 
ไฟฟ้า ซ่ึงอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายนำา้ท่ีมีระดบัตำา่กว่า
 โรงไฟฟ้าพลังนำ้าขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
 ฝายทดนำ้า หรือ เขื่อน ประเภทของฝายทดนำ้าหรือเขื่อน
สามารถแบ่งได้เป็นแบบมีนำ้าไหลผ่านตลอดปี แบบอ่างเก็บนำ้า 
และแบบสูบนำ้ากลับ ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญ ได้แก่ อาคาร
ระบายนำ้าล้น ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คืออาคารบังคับนำ้า 
และอาคารสลายพลังงาน รวมท้ังอาคารระบายนำ้าสู่ลำานำ้าเดิม  
อาคารรับนำ้า และทำานบปิดกั้นลำานำ้าเดิม  
 ระบบส่งนำ้า แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอาจเป็นคลองหรือ 
ท่อส่งนำ้าแรงดันตำ่า ท่ีมีความลาดชันตำ่า และส่วนท่ีสอง คือ  
ท่อส่งนำา้แรงดนัสงู ท่ีส่งนำา้ผ่านจากท่อแรงดนัตำา่ ไปยังโรงไฟฟ้า
เพื่อทำาการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 โรงไฟฟ้า เป็นส่วนท่ีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ประกอบด้วย 
อาคารโรงไฟฟ้าพลังนำ้า กังหันไฟฟ้าพลังนำ้า ระบบระบายนำ้า
ท้ายอาคารโรงไฟฟ้า  และทางระบายนำ้าลงสู่ลำานำ้าเดิม  
หลักการออกแบบและเกณฑ์การพิจาณาเบื้องต้น ได้แก่
 ตำาแหน่งที่ตั้งของโครงการ 
 • สำารวจเลอืกท่ีตัง้ฝายท่ีมีลกัษณะธรณวีทิยาฐานรากเป็น 
  หินแข็งหรือดินแข็ง และมีค่าความทึบนำ้าสูง

 Hydropower is one of the major sources of electricity 
generation. Hydropower plants range in size, from small-
scale to medium- and large-scale plants. 
 Hydropower plants capture the energy of inflow and 
hydraulic head of water to generate electricity. A weir or 
dam will be built to lift up the upstream water level to gain 
more hydraulic head from a river or stream before letting 
the water flow downstream to turbine. A turbine converts 
the kinetic energy of water into mechanical energy in which 
then a generator converts mechanical energy from the 
turbine into electrical energy.
 Small hydropower plant has three major appurtenant 
structures:
 • Weir or dam which includes spillway, river outlet,  
  intake structure or power intake, and closure dam.  
  The spillway has two main parts – control structure  
  and stilling basin. There are three types of dam,  
  namely run-of-river, reservoir storage, and pumped  
  storage type.
 • Power waterway which contains headrace conduit  
  and penstock. The penstock is a high-pressure  
  water pipeline which transfers water from headrace  
  conduit to the powerhouse.
 • Powerhouse which consists of powerhouse building,  
  turbines, tailrace, and tail water channel. 

Spillway

Intake structure

River outlet

Power waterway

Control structure

Stilling basin
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Site selection criteria:
 • Geological condition must be a good rock or soil  
  which is strong enough for bearing capacity and  
  has low permeability.
 • Must have a suitable topographical and geological  
  conditions where the weir is high enough to store  
  water and has enough head to generate electricity.
 • Avoid locations that are susceptible to sedimentation.
 • Select location of the river where the width of river  
  is appropriate with the dam type, for example select  
  the narrowest section for the reservoir storage  
  project, or the part of river that is wide enough in  
  case of run-of-river type in order to lower  
  construction cost.
 • Construction materials must be available not far  
  from the site.
 • Avoid locations where communities are located  
  upstream.
 • Identify different options for the height of the weir  
  and powerhouse before selecting the most suitable  
  location which is cost effective and has low  
  environmental impact.
Design criteria for power waterway:
 • The power waterway includes low and high pressure  
  power waterway.  
 • Flow rate must be adequate for running the turbine.
 • Flow velocity for concrete pipe is generally designed  
  at 3 meters/second at maximum to prevent  
  corrosion while minimum is 0.75 meter/second to  
  prevent the sedimentation.
 • Head loss can be divided into major and minor  
  loss. Major loss is created by the friction between  
  water flow and pipe while minor loss in pipe comes  
  from the water flow through components in pipe system. 
 Turbine selection: In selection of turbines, the relation 
between gross head, design discharge and power of turbine 
must be considered.
 Structural design criteria: Important factors for 
structural design are stability analysis, structural analysis, 
and engineering standard as stipulated by the local 
authority.
Electricity system design criteria:
 • Control and switchgear room: depends on the type  
  and size of the generator and other factors.
 • Switchyard is a location for powerhouse equipment  
  such as transformers, breakers, etc.
 • Transmission system: consider the capacity of  
  the powerhouse and selected voltage.
 As an environmentally friendly facility, hydropower 
plant	is	a	good	choice	for	electricity	generating		solution.		

 • สภาพภูมิประเทศและสภาพของธรณีวิทยาเหมาะสม  
  สามารถทดนำา้ให้มีระดบัสงูมากพอท่ีจะมีพลงังานในการ 
  ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
 • หลีกเลี่ยงบริเวณท่ีจะมีตะกอนทรายมาตกทับถม 
  ที่หน้าฝาย
 • เลือกตำาแหน่งของลำานำ้าท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ 
  โครงการ เช่น โครงการอ่างเก็บนำ้าควรเลือกพื้นท่ี 
  แคบท่ีสุดของลำานำ้าท่ีสามารถผันนำ้าและก่อสร้างได้  
  หรอืกรณแีบบนำา้ไหลผ่านควรเลอืกบรเิวณท่ีมคีวามกว้าง 
  เพียงพอสำาหรับองค์ประกอบต่างๆ ของเข่ือน เพื่อ 
  ลดต้นทุนในการก่อสร้าง 
 • มีแหล่งวัสดุก่อสร้างอยู่ใกล้เพื่อประหยัดค่าขนส่ง
 • ด้านเหนือนำ้าของฝายควรหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีเป็น 
  พื้นที่ชุมชน 
 • เลอืกระดบัท่ีตัง้ฝายและโรงไฟฟ้าหลายทางเลอืก ทำาการ 
  เปรียบเทียบหาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เพื่อ 
  ประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และ 
  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
 การออกแบบท่อส่งนำ้า
 • การออกแบบท่อส่งนำา้ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ท่อส่งนำา้ 
  แรงดันตำ่า และ ท่อส่งนำ้าแรงดันสูง 
 • ปริมาณการไหล ปริมาณนำ้าต้องมากพอสำาหรับความ 
  ต้องการของกังหันนำ้า  
 • ความเร็วการไหลในท่อ สำาหรับท่อคอนกรีต ความเร็ว 
  ของการไหลในท่อไม่ควรเกนิ 3 เมตร/วนิาที เพือ่ป้องกนั 
  การกดัเซาะในท่อ และไม่ควรตำา่กว่า 0.75 เมตร/วินาที เพือ่ 
  ป้องกันการตกตะกอน
 • การสญูเสยีศกัย์ของนำา้เนือ่งจากการไหลในระบบท่อส่งนำา้  
  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ การสูญเสียศักย์การไหลหลัก  
  ท่ีเกิดจากความฝืดของท่อ เรียกว่า Friction Loss  
  และการสญูเสยีศกัย์การไหลรอง ท่ีเกดิข้ึนเม่ือนำา้ไหลผ่าน 
  องค์ประกอบต่างๆ ของระบบท่อส่งนำ้าซึ่งเป็นอุปสรรค 
  ต่อการไหลของนำ้า
 ชนดิของกงัหันนำา้ คดัเลอืกจากความสมัพันธ์ของความสงู 
หัวนำ้าและปริมาณนำ้าออกแบบ 
 การออกแบบงานโยธา สิ่งสำาคัญคือ การวิเคราะห์
เสถยีรภาพ การวเิคราะห์โครงสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏบัิตทิางด้านวศิวกรรมสากลหรอืมาตรฐานของแต่ละประเทศ
 การออกแบบระบบไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 • อาคารควบคุมแผงไกไฟฟ้า พิจารณาตามรูปแบบและ 
  ขนาดของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า และองค์ประกอบอ่ืนๆ  
  ได้แก่ ห้องต่างๆ ในอาคาร เช่น ห้องเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า  
  ห้องควบคุม  
 • รูปแบบของลานไก ซ่ึงเป็นท่ีวางอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
  ต่างๆ นอกอาคาร เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ ์
  สวิตช์ตัดตอน เบรกเกอร์แรงสูง พีทีแรงสูง ซีทีแรงสูง  
 • ระบบสายส่งไฟฟ้า พิจารณาจากขีดความสามารถ 
  ของระบบ การเลือกระดับแรงดันไฟฟ้า ประกอบด้วย 
  ปริมาณไฟฟ้าท่ีจะส่งเพ่ิมข้ึนในอนาคต ระดับแรงดัน 
  ไฟฟ้าท่ีใช้อยู่เดิม และระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบ 
  ไฟฟ้าใกล ้เคียง รวมท้ังระดับแรงดันไฟฟ้าตาม 
  มาตรฐานสากล 
	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าเป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานท่ีน่าสนใจ		
เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด	ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ	และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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เที่ยววัยเกษียณ ความสุขที่ยาวนาน
A Trip for the Elderly
Dr. Anat Abhabhirama

 มนีกัจติวทิยาเคยกล่าวไว้ว่า การท่องเท่ียวเป็นการใช้เงนิ
เพือ่ความสขุท่ีดมีากอย่างหนึง่ เพราะความสขุจากการท่องเท่ียว
เป็นความสขุท่ียาวนาน... มีความสขุอย่างไร ยาวนานอย่างไร 
ผมจะเล่าให้ฟัง
 จากประสบการณ์ส่วนตวัของผมเอง ผมได้เป็นผูจ้ดันำาเท่ียว
ให้กลุม่เพ่ือนฝงูคนคุน้เคยมาแล้วหลายครัง้ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เลยอยากจะมาบอกเล่าประสบการณ์และให้แนวทาง
ไว้เผ่ือผูอ่้านจะนำาวธิกีารไปใช้กนับ้างก็ไม่ยาก
 ก่อนจะออกเท่ียว แน่นอน สิ่งแรกท่ีต้องมี คือ ความ
ต้องการท่ีจะเปิดประสบการณ์เพือ่พบสิง่ใหม่ๆ ห่างไกลจากความ
จำาเจของชีวติวยัเกษียณท่ีแม้จะสขุสบาย แต่กน่็าเบ่ือไม่น้อย  
 หลายคนอาจจะคดิว่าการท่องเท่ียวในวยัเกษียณ เป็นเรือ่ง
ไกลตัว ไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ท่ีจรงิแล้วสำาหรบัยคุนีไ้ม่ยากเกนิความ
สามารถ เพราะมีเทคโนโลยี การหาข้อมูลทำาได้ด้วยตนเองผ่าน
กเูกลิ ทุกอย่างง่ายข้ึนกว่าสมัยก่อนเยอะ 
 ก่อนอ่ืนต้องตดัสนิใจว่าอยากจะไปเท่ียวท่ีไหน จะไปในช่วงใด 
ของปี ซ่ึงอนันีต้้องข้ึนอยู่กบัสถานท่ีท่ีเลอืกจะไป ว่าช่วงไหนจะ
สวยงามและน่าเท่ียวมากท่ีสดุ เช่น หากจะไปชมดอกซากรุะบาน
ท่ีประเทศญีปุ่่น กต้็องไปในระหว่างเดอืนมีนาคมถงึเมษายน และ
ต้องรูอ้กีด้วยว่าจะไปท่ีเมืองอะไร เพราะแต่ละเมอืงซากรุะจะบาน
ไม่พร้อมกนัและบานให้ช่ืนชมเพยีง 1-2 สปัดาห์เท่านัน้ 
 เมือ่ตดัสนิใจได้แล้วว่าจะไปท่ีไหนในช่วงใด ไปเท่ียวด้วย 
จดุประสงค์ใด เช่น ไปพกัผ่อน ไปชมววิทิวทัศน์ ไปชอปปิง หรอื
จะไปเพือ่สงัสรรค์กับเพือ่นฝงู ฯลฯ จากนัน้กก็ำาหนดว่าจะไป 
กี่วัน แล้วค้นหารายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียวในละแวกนั้น 

 A psychiatrist once said that travelling is one of the best 
ways to spend money because it gives you long-lasting 
happiness. Let’s see how and why it is so.  
 I have arranged many trips for my family and friends, 
both in Thailand and abroad. I’m happy to share my 
experience here.
 First of all, you must have a desire to go out and capture 
new experiences, leaving the comfort, but boring, zone 
behind. Some of you may think that, for an elderly person, 
planning a trip is far from possible. But with technology, 
planning a trip for yourself is a lot easier these days. Google 
gives you everything you need to know.
 Next, you have to select your destination. After deciding 
on where to go, then the timing of your trip will depend on 
your destination. For example, if you want to see the sakura 
in Japan, the best time is between March and April. But you 
also have to know in which period the sakura will be most 
beautiful in the city you are visiting because the flowers 
have only one to two weeks of blossom.
 Another thing you need to consider is the purpose of 
your trip. Whether a trip is for relaxing, for visiting friends 
or for shopping, there will be a slightly different program for 
each purpose. You also need to know the highlights of your 
destination, a landmark that every tourist has to visit. For 
example, a place called Ximending in Taipei, a shopping 
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เพิ่มเติม สถานท่ีสุดฮิตท่ีเป็นไฮไลท์คือท่ีใด จะได้ไม่พลาด 
ไปเท่ียวในจุดท่ีหากไม่ได้ไป ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองนั้นหรือ
ประเทศนัน้ เช่น ไปไทเป กต้็องแวะไปท่ีย่านซีเหมินตงิ ซ่ึง
เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์ของเมืองไทย หากไม่ได้ไป  
กถ็อืว่ายังไม่ได้ไปถงึไทเป 
 ได้สถานท่ีแล้วก็มาหาโรงแรมท่ีพักซ่ึงปัจจุบันมีให้เลือก
มากมายหลากราคา หลายรูปแบบ ถ้าจะไปกันเป็นหมู่คณะ 
จำานวนหลายๆ คน อยากจะประหยัดกอ็าจจะใช้ Airbnb ท่ีพัก
ท่ีเจ้าของบ้านเปิดให้เช่าพักโดยตรง ไม่ใช่โรงแรม หรือหาก
ต้องการพักโรงแรมใกล้สถานท่ีท่องเท่ียว จะได้เห็นวิวสวยๆ 
อย่างเต็มตา กส็ามารถหาได้มากมายจากอนิเทอร์เนต็ ผมเอง 
ตอนนี้หากถามถึงโรงแรมรอบๆ ทะเลสาบสุริยันจันทราใน
ไต้หวนั ผมรูจ้กัหมด จากการค้นหาข้อมลูเพ่ือไปเท่ียวคราวก่อน
 จากนัน้กต็รวจสอบสายการบินเพือ่จองตัว๋ หากอยากจะได้
ตัว๋ราคาถกูๆ ดีๆ กจ็ะต้องรบีหารบีจองแต่เนิน่ๆ หาจากหลายๆ 
สายการบินไว้เป็นทางเลอืก โดยต้องคำานงึถงึเรือ่งของเวลาออก
เดนิทาง การต่อเครือ่งหรอืต่อรถไปยังจดุท่องเท่ียว ท่ีจะต้อง 
พอเหมาะ พอดีกบัเวลาท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ี นอกจากนี้ 
ยังต้องหาข้อมูลรถบริการภายในประเทศหรือเมืองท่ีไป 
รวมไปถึงไกด์ท้องถิ่นท่ีสามารถสื่อสารกับเราได้เป็นอย่างดี  
ในบางประเทศเช่นจีน ไกด์ท้องถิ่นจำานวนมากสามารถพูด 
ภาษาไทยได้ กน็บัว่าเพ่ิมความสะดวก 
 เมือ่ได้ข้อมูลครบแล้ว ท้ังสถานท่ี วันเวลาเดินทาง ระยะเวลา 
ท่ีจะท่องเท่ียว ตัว๋เครือ่งบิน รวมท้ังการจดัการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี 
ทีนีก้ม็าเขียนโปรแกรมการท่องเท่ียว สมัยนีส้ะดวกมาก เมือ่เขียน 
โปรแกรมเสรจ็แล้วสามารถส่งให้ลกูทัวร์ดูได้ทันทีผ่านทางไลน์ 
แถมยังสามารถส่งภาพสวยๆ ของสถานท่ีท่ีจะไป ให้ลูกทัวร ์
ตืน่ตาต่ืนใจและอยากจะไปมากย่ิงข้ึน
 รายการท่องเท่ียวของผม บางครัง้เท่ียวเพยีงไม่กีวั่น แต่
ใช้เวลาในการเตรียมการหลายเดือน ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ี 
เตรยีมการนัน้ ผมมีความสขุ ลกูทัวร์กม็คีวามสขุ มีความตืน่เต้น 
กระตอืรอืร้นท่ีจะได้ไปเท่ียว เป็นการใช้เวลาในวยัเกษียณได้อย่าง
คุม้ค่าทีเดยีว ย่ิงกว่านัน้ เม่ือกลบัจากเท่ียวแล้ว เรายงัมกีาร
นดัพบเพ่ือแลกเปลีย่นดรูปูถ่ายกนัอย่างสนกุสนาน เหตกุารณ์
ความสนุก ความสุขใจท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท่องเท่ียวนั้น  
จะเป็นท่ีจดจำาและพูดถงึกนัไปอกีนานแม้จะผ่านไปแล้วเป็นปีๆ 
	 พร้อมหรือยังครับ	 หาข้อมูล	 จัดรายการทัวร์ของตัวเอง	
จัดอย่างประณีต	 ละเมียดละไม	 เพราะคุณมีเวลามากมาย	 
สามารถหาความสุขได้ตั้งแต่ช่วงเตรียมการ	 ไปจนถึงการ 
ท่องเท่ียวเพือ่พบกบัสถานท่ีแปลกใหม่	และกลบัมาร�าลกึนกึถงึ
วันเวลาแห่งความสุขนั้น	 แล้วคุณจะพบว่าการท่องเท่ียวเป็น
ความสขุท่ีจะอยู่กบัเราไปได้อย่างยาวนาน

district similar to Siam Square in Bangkok, is a place that 
everyone coming to Taipei has to stop by at. 
 Next is the accommodation. There are plenty of choices 
nowadays, from a cheap and privately owned like the 
Airbnb, to five-star hotels with stunning views. I know a lot 
of accommodation around the Sun Moon Lake in Taiwan, 
from the information I searched for my previous trip.  
 Air ticket reservation is another important step. You 
need to search from many airlines, and book very early 
in order to get a cheap ticket. Don’t forget to check the 
transition time at your destination to prepare enough time 
for transit to domestic flights or bus if needed. In addition, 
if you need a guide, in many countries, such as China, you 
can easily find local guides who can speak Thai very fluently.  
When all information is in hand, now you can write down 
your itinerary. Through social media like LINE, you can 
promptly send the program to all your trip mates together 
with beautiful pictures of your destination to add value to 
your interesting trip.
  My trips sometime have a short duration, but took a 
long time in preparation, during which time my trip mates 
and I were very excited; looking forward to the coming trip. 
The charm of travelling in old age is that you have plenty of 
time for preparation. Not only that, after coming back, the 
joyful memories of the trip will remain a topic among you 
and your friends for years to come.  
 Do	a	lot	of	research	and	take	time	to	carefully	write	
your	own	tour	program.	Happiness	starts	from	preparing	
your	trip,	and	it	will	last	for	a	long	time	after	coming	back.	
Ready, set, go!
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ทะเลหมอก	/	Sea	of	fog ทุ่งดอกกระเจียว	/	Thung	Dok	Krashiao

 ด้วยความเย็นฉำา่ของฤดฝูนท่ีมาเยือน ไปไหนมาไหน เชิญชวน 
ไปเท่ียว นำา้ตกตาดโตน จ.ชยัภมู ิช่วงนีม้คีวามสวยงามและย่ิงใหญ่ 
เป็นพเิศษ และในวันท่ีฝนพรำา ไปชมทะเลหมอก และทุ่งดอกกระเจยีว  
สีชมพู สีม่วง ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง ช่วงนี้ที่นี่ทะเลหมอกสวยสุด
 หรือจะเดินทางไปสู ่ ใจกลางอ้อมกอดของทิวเขากลาง 
สายหมอก จ.เพชรบูรณ์ ฟอกปอดสูดอากาศดีๆ ท่ี เขาค้อ  
ความสดช่ืนเย็นสบายทำาให้กลายเป็นสถานท่ีตากอากาศและ 
บ้านหลังท่ีสอง มีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาพักผ่อนตลอดปี 
และภูทับเบิก สวรรค์บนดินท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามากางเต็นท์ชม 
ความงามของทะเลหมอกยามเช้า 
 หากชอบท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ชอบบรรยากาศ 
ปรากฏการณ์แปลกๆ จากธรรมชาติก็ลองไปกอดอากาศเย็นๆ 
ที่ลานหินปุ่ม ภูหินร่องกล้า หรือจะพากายไปแนบชิดหมอกท่ี 
ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย ทุ่งแสลงหลวง ต่อด้วยการผจญภัย
สนุกสุดมันกับการ ล่องแก่ง ณ ลำานำ้าเข็ก ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
ที ่จ.พิษณุโลก
 หากล่องใต้กจ็ะได้อีกบรรยากาศ... ไปชมหมอกฝนป่าเขตร้อน  
จ.นครศรีธรรมราช เที่ยวนำ้าตกกรุงชิง ดาวเด่นในพื้นที่ เขาหลวง  
มรดกทางธรรมชาติหลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้ ท่ีมีป่าเฟิร์น
ดึกดำาบรรพ์อายุกว่า 180 ล้านปี ความสมบูรณ์ของผืนป่าดิบชื้น  
เป็นแดนสวรรค์ของกล้วยไม้หายาก และในวันท่ีคลื่นลมสงบ 
ไร้เมฆฝน ไม่ควรพลาดการล่องเรือชมโลมาสีชมพู ท้องทะเล
อำาเภอขนอม ท่ีออกมาหากินกระโดดพ้นนำ้าไล่ต้อนปลาเล็ก 
ปลาน้อยอย่างสนุกสนาน หาชมได้ไม่กี่แห่งในอ่าวไทย
 ภูมิใจในความเป็นไทย	 เท่ียวเมืองไทย	 ไปสัมผัสชีวิตคน 
ในท้องถิ่นกัน	 และตลอดปี	2561	 นี้	 เมื่อได้ไปเยือนเมืองรอง 
55	จงัหวดั	อย่าลมืเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิแสดงค่าใช้จ่าย	ใบก�ากบัภาษี	
น�ามาลดหย่อนภาษีในช่วงต้นปี	2562	กันด้วยนะคะ	
	 #Amazing	ไทยเท่	

 As the rainy season is approaching, we would like to take 
you around Thailand for a different kind of tourism experience.  
 First of all, let’s visit the magnificent Tat Ton Waterfall 
in Chaiyaphum Province as it is at this time the waterfall is 
particularly beautiful. Another must-visit of the province is 
the popular Thung Dok Krashiao or Siam tulip fields. The 
breathtaking view of the pink and purple flower fields can 
be found in Pa Hin Ngam and Sai Thong national parks. 
The Thale Mok, or sea of fog, in these parks is said to be 
especially picturesque at this time of year.
 In Petchabun Province, Khao Kho and Phu Thap Boek 
are the two most popular places where tourists love to stay 
overnight and wake up in the morning to be greeted by a 
stunning view of the sea of fog that covers the mountain 
range.
 Lan Hin Pum in Phu Hin Rong Kla National Park is one of 
the favorite destinations of Phitsanulok Province, in particular 
for those who like historical tourism. In Thung Salaeng Luang 
National Park, you will find the savanna covered with fog from 
the moist rain. And if you love adventure, enjoy the exciting 
15-kilometer rafting in Lam Nam Khek rapids.
 Down South, Khao Laung National Park in Nakhon Si 
Thammarat Province serves you with lush tropical rain forest. 
A type of fern known to exist for 180 million years is one of 
the park’s highlights as well as the enormous Krung Ching 
Waterfall. On a sunny day, take a boat trip and have a close 
encounter with pink dolphins in the sea off Khanom District.
 Thailand is typically beautiful in the rainy season, just go 
and	see	for	yourself. Last but not least, don’t forget to keep 
the receipts of tourist-related expenses for tax reduction when 
visiting	minor	tourist	destinations	in	55	provinces	in	2018.
 #Amazing Thailand

ท่องเที่ยวหน้าฝน ... ชุ่มฉ่�าใจ
Around Thailand on Rainy Days
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สังคมไทย สังคมไร้เงินสด พวกเราพร้อมหรือยัง
Cashless Society – Are You Ready?

 ย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้ไม่นานนัก การจับจ่ายใช้สอยของ
พวกเรายังอยู่ในรปูแบบการใช้เงนิสดเป็นส่วนใหญ่ โดยต้องอาศยั
ตัวกลางเช่น เหรียญหรือธนบัตรเป็นตัวแทนแสดงมูลค่า ซึ่งสร้าง
ภาระทางด้านต้นทุนการผลิตและการจัดการท่ีสูงแก่ภาครัฐและ
สถาบันการเงินต่างๆ หรือแม้แต่ระบบท่ีรองรับการจับจ่ายด้วย 
บัตรเครดติหรอืบัตรเดบิตก็สร้างภาระแก่ผูป้ระกอบการในการตดิตัง้ 
อุปกรณ์และรับภาระเพิ่มด้านค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภาครัฐและสถาบันการเงินใน 
ต่างประเทศจงึได้มีความพยายามนำาเสนอสงัคมไร้เงนิสด โดยอาศยั 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาเงินในรูปแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม่ต้องอาศัยตัวกลางท่ีมีต้นทุนสูง และยาก
แก่การจัดการและการติดตามการไหลเวียนของกระแสเงิน เช่น 
เหรยีญและธนบัตร การชำาระราคาสนิค้าและบรกิารต่างๆ ในรปูแบบ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นไปในรูปแบบของการส่งคำาสั่งให้
สถาบันการเงินส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างบัญชีของผู้รับและ 
ผู้จ่ายเงินเท่านั้น โดยการส่งคำาสั่งดังกล่าวนั้นผู้รับและผู้จ่าย
สามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือการยืนยันสิทธิ
และตัวตนผ่านทางช่องทางของสถาบันการเงินบนอินเทอร์เน็ต 
โดยไม่จำาเป็นต้องทำาผ่านสาขาของสถาบันการเงิน
 เม่ือสถาบันการเงินไทยได้นำาเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมา
ปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยผ่านการสนับสนุนจากทางภาครัฐ 
ซ่ึงนบัเป็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีการเงนิสำาหรบัสงัคมไทย  
การให้ความรู้และส่งเสริมจากท้ังภาครัฐและสถาบันการเงินแก่
ประชาชนท่ัวไปจึงเป็นเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ซ่ึงแม้ว่าการใช้เงิน
ในรปูแบบอิเลก็ทรอนกิส์จะได้รบัความนยิมและแพร่หลายมากข้ึน 
ในปัจจุบัน แต่ผู ้ใช้งานยังจำากัดการใช้อยู่ในข้ันพื้นฐาน เช่น  
การโอนเงนิเท่านัน้ ธรุกรรมทางการเงนิอืน่ๆ เช่น การแลกเปลีย่น
สกุลเงิน การกู้ยืม หรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ยังไม่ได้รับ 
ความนิยม รวมท้ังยังมีคนอีกจำานวนมากท่ีไม่คุ้นเคยกับการใช ้
แอปพลิเคชันทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต 
สถาบันการเงินต่างๆ จึงได้พยายามนำาเสนอบริการในรูปแบบ 
การใช้เงนิอิเลก็ทรอนกิส์แบบต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์พฤตกิรรมของ
ผู้บริโภค เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคจริง รวมทั้งยกเลิก
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เพื่อจูงใจผู้ใช้ให้เปิดรับการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
	 ปัจจบัุนยังนบัได้ว่าเป็นเพยีงระยะเริม่ต้นของสงัคมไร้เงนิสด
ในประเทศไทย	ภาครัฐมีแผนระยะยาวเพื่อขยายผลให้สังคมไทย
เป็นสงัคมไร้เงนิสดโดยสมบูรณ์	โครงการรฐั	เช่น	โครงการ	Digital	
Identification	ระบบภาษีและระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	ยังอยู ่
ภายใต้การพัฒนา	 พวกเราจึงไม่ควรพลาดท่ีจะเรียนรู้รูปแบบ 
การเงินแบบใหม่นี้	 ท่ีจะมาทดแทนรูปแบบเดิมท่ีพวกเราคุ้นเคย 
ในระยะเวลาอันใกล้แน่นอน

 Cash has been the major instrument for payment for 
a long period of time. However, cash, either in the form 
of banknotes or coins, requires high manufacturing and 
management costs. Payment systems through credit or 
debit cards also burden business owners with the costs of 
equipment and transaction fees.
 To tackle these problems, international governments 
and financial institutes have attempted to create a cashless 
society. Through advanced financial technology, electronic 
money that has less production cost and easier management 
systems, when compared to banknotes and coins, has been 
introduced. Payment for goods and services only require a 
transaction that is easily done on the Internet or through 
applications on smart phones. People can make financial 
transactions without any need for direct contact with a bank.
 Adopting electronic money in Thailand needs strong 
support and promotion from the government. As a big 
step for changes in Thai society, both the government and 
financial institutes need to educate people with the necessary 
knowledge and understanding. Even though the system 
is gaining more popularity, users are limited to only basic 
transactions such as money transfer. Many other transactions 
such as currency exchange, loans, and investment receive 
less favor. As many people have no idea of how electronic 
money works, and those who do are not keen on using 
the Internet program or smart phone applications, financial 
institutes therefore need to launch products that serve even 
more consumer needs. Fees and service charges should also 
be revoked to attract more users. 
	 This	is	just	the	dawn	of	the	cashless	society	in	Thailand.	
Many	projects	are	being	developed	under	the	government’s	
long-term plan on electronic money in a bid to steer Thailand 
towards a cashless society, for example digital identification, 
tax	systems,	and	other	government-related	transactions.	
Let’s keep our eyes on the coming cashless society and 
prepare	for	the	new	era.	Are	you	ready?

25Smart Life



โรงเรียนวิชาวดี	/	Wichawadee	School

โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม	/	Sri	Sawan	Sankharam	School

โรงเรียนวัดเขามโน	/	Wat	Khao	Mano	School

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ	/	Wat	Ban	Makluea	School

น้�าใจทีม เพื่อสังคม
The More We Give, the More We Gain

พลัง “ทีม” สร้างสรรค์การศึกษาให้เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561
 ทีมกรุ๊ป โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแบ่งปันความเอื้ออาทรให้แก่เยาวชน 9 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์และ
นครนายกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ด้วยการสร้างสังคมนิยมอ่าน สนับสนุนการศึกษา เสริมสร้างองค์ความรู้ บริจาคหนังสือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และนำาสิ่งของจำาเป็นไปมอบให้ 
 สำาหรับการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2561 ทีมกรุ๊ป ได้ร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยเม่ือ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปมอบทุนให้แก่นักเรียน 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 
โรงเรยีนนครสวรรค์ โรงเรยีนวชิาวด ีโรงเรยีนวดับ้านมะเกลอื โรงเรยีนวัดเขามโน และโรงเรยีนศรสีวรรค์สงัฆาราม และเมือ่วนัท่ี 
21 มิถุนายน 2561 ไปมอบทุนให้ 4 โรงเรียนในจังหวัดนครนายก ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียนวัดวังยายฉิม โรงเรียน 
วัดท่าชัย และโรงเรียนวัดหุบเมย

  TEAM GROUP has continuously presented supports such as books and necessities to schools in Nakhon Sawan 
and Nakhon Nayok provinces for 12 years.
 For semester 1/2018, TEAM GROUP in cooperation with TEAM GROUP Foundation presented scholarships to five 
schools in Nakhon Sawan, namely Nakhonsawan School, Wichawadee School, Wat Ban Makluea School, Wat Khao 
Mano School, and Sri Sawan Sangkharam School on 13 June 2018; and to four schools in Nakhon Nayok, namely 
Wat Thadan School, Wat Wang Yai Chim School, Wat Tha Chai School, and Wat Hup Moei School on 21 June 2018. 

จ.นครสวรรค์ / Nakhon Sawan Province

จ.นครนายก / Nakhon Nayok Province

โรงเรียนนครสวรรค์	/	Nakhonsawan	School

โรงเรียนวัดวังยายฉิม	/	Wat	Wang	Yai	Chim	School

โรงเรียนวัดท่าชัย	/	Wat	Tha	Chai	School โรงเรียนวัดท่าด่าน	/	Wat	Thadan	School

โรงเรียนวัดหุบเมย	/		Wat	Hup	Moei	School
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จ.ชลบุรี	/	Chon	Buri	Province			ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	/	Stock	Exchange	of	Thailand

จ.พิษณุโลก	/	Phitsanulok	Province

	จ.นครราชสมีา	/	Nakhon	Ratchasima	Province

จ.อุบลราชธานี	/	Ubon	Ratchathani	Province

จ.ระยอง	/	Rayong	Province	

จ.นครสวรรค์	/	Nakhon	Sawan	Province

	จ.อุดรธานี	/	Udon	Thani	Province

		จ.สุรินทร์	/	Surin	Province

จ.นครปฐม	/	Nakhon	Pathom	Province

จ.ราชบุรี	/	Ratchaburi	Province

จ.ขอนแก่น	/	Khon	Kaen	Province

จ.เชียงใหม่	/	Chiang	Mai	Province จ.สงขลา	/	Songkhla	Provinceจ.สุราษฎร์ธานี	/	Surat	Thani	Provinceจ.ภูเก็ต	/	Phuket	Province

ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
TEAM GROUP in the News

ทีมกรุ๊ป เดินสายน�าเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุน 
 ดร.ประเสรฐิ ภทัรมัย ประธานกรรมการ คณุชวลติ จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร คณุอิศรนิทร์ ภทัรมยั รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารอาวโุส-บัญชีและการเงนิ บรษัิท ทีม คอนซัลติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำากดั (มหาชน) หรอื TEAMG 
ร่วมกบัผูบ้รหิารบรษัิทฯ ท่ีปรกึษาทางการเงนิ และแกนนำาในการจัดจำาหน่ายหลกัทรพัย์ เดนิสายประชาสมัพันธ์นำาเสนอข้อมูลต่อ
นักลงทุน (Roadshow) ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการต้อนรับ
จากนักลงทุนเป็นอย่างดี 

 Dr. Prasert Patramai, Chaiman of the Board, Mr. Chawalit Chantararat, President, and Mr. Issarin Patramai, Senior 
Executive Vice President - Finance, of TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited 
(TEAMG), together with TEAMG’s executives, financial consultant, and key brokers, held roadshows in 16 provinces 
around Thailand on the occasion that TEAMG is listed on the Stock Exchange of Thailand. 
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บรรยายพิเศษ
 ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ-หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีระดับสูง ทีมกรุ๊ป รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“BIM”  ให้แก่นกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีช้ันปีท่ี 4 และปรญิญาโท  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561
 Dr. Saraschai Ongprasert, Vice President - Head 
of Advanced Technology Center, gave a lecture on 
“BIM” to senior students and post graduate students on 
engineering from Chulalongkorn University on 20 April 
2018.

 ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ-หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีระดบัสงู ทีมกรุป๊ รบัเชิญไปบรรยาย หัวข้อ “การนำา
เสนอเทคนิคการใช้ BIM, CIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง”  
ในงานสมัมนา “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สำาหรบั
งานออกแบบสะพาน” จดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 
 Dr. Saraschai Ongprasert, Vice President - Head 
of Advanced Technology Center, gave a lecture on 
“BIM/CIM Technology in Construction Engineering” in a 
seminar “Computer Program for Bridge Design” held by 
the Engineering Institute of Thailand on 7 April 2018.

 คุณสมพัสตร์ สุวพิศ ผู ้อำานวยการ Drone Based 
Services และคุณวุฒิชัย ปิยะธนากร วิศวกรสำารวจ ทีมกรุ๊ป 
รบัเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Drone, 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง, ฝึกบังคับโดรนด้วยมือเบ้ืองต้น และ
การใช้โปรแกรมการบินอัตโนมัติ Drone Deploy” ในโครงการ
อบรมทางวิชาการเชิงปฏบัิตกิาร เรือ่ง การทำาแผนท่ีด้วยโดรน 
(Drone Mapping Workshop) จัดโดยศนูย์บรกิารวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2561 
 Mr. Sompat Suwapit, Vice President - Drone Based 
Services and Mr. Vutichai Phiyatanakorn gave a lecture 
on “Introduction to Drone, Related Laws, Basic Drone 
Control, and Drone Deploy Program” in the Drone 
Mapping Workshop organized by Chula Unisearch, 
Chulalongkorn University during 25 and 26 April 2018.

 ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อำานวยการ-หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยีระดับสูง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“ประสบการณ์การนำา BIM มาใช้ทำางานขององค์กรใน
ประเทศไทย” ในงาน  AEC ASEAN Channel Technical Summit 
2018 ซ่ึงเป็นงานประชุมตัวแทนจำาหน่ายซอฟต์แวร์ของ 
AutoDesk ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และการประสานงานในอนาคต เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 Dr. Saraschai Ongprasert, Vice President - Head of 
Advanced Technology Center, gave a lecture “Experience 
from using BIM in Thailand” in the event AEC ASEAN 
Channel Technical Summit 2018 on 2 May 2018.
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 ทีมกรุ ๊ปจัดอบรมหลักสูตร TEAM Service for 
Professional Consultant รุน่ท่ี 1/2561  (สาย ปฏบัิตกิาร)  เพ่ือ
ให้ผูเ้ข้าอบรมได้เรยีนรูห้ลกัการให้บรกิาร และเข้าใจพฤตกิรรม
ของลกูค้าในแต่ละระดบั นำาไปสูก่ารสร้างความประทับใจให้กบั
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติ
จากคุณรัชชุมา หุตายน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2561 
 A training “TEAM Service for Professional Consultant” 
Class 1/2018 (for operational staff) was given by Ms. 
Ratchuma Hutayon on 3 April 2018.

 คุณอนุชา เนินคำาภา และคุณณัฐวัฒน์ เครือสุวรรณ จาก
ทีมกรุ๊ป ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “แบ่งปันประสบการณ์
การใช้งาน BIM ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการนำา
เทคโนโลยี Drone มาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง” ในงาน
สัมมนา เข้าสู่ยุคแห่งการใช้งาน BIM เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุม อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
 Mr. Anucha Noenkampha and Mr. Nuttawat 
Kruasuwan from TEAM GROUP gave a lecture on “Using 
BIM in mega projects and using drone in design and 
construction works” in a seminar entitled “The Age of 
BIM” on 27 March 2018 at King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi.

อบรมสัมมนา 
 ทีมกรุ๊ปจัดอบรมหลักสูตร “Technical Report Writing 
Skill (English)” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและพัฒนา
ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก  
ดร.เสริมพล รัตสุข เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
 A training “Technical Report Writing Skill (English)” 
was given by Dr. Sermpol Ratasuk on 30 March 2018.
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 ทีมกรุ๊ปจัดอบรมหลักสูตร Basic Railway Knowledge  
ครัง้ท่ี 1/2561 เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้ทราบถงึกระบวนการทำางาน
และการบรหิารงานท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการรางรถไฟ โดยได้รบั
เกยีรตจิาก  Mr.Tetsuhisa Kobayashi เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561  
 A training “Basic Railway Knowledge” 1/2018 was 
given by Mr.Tetsuhisa Kobayashi on 10 April 2018

 ทีมกรุ ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “Effective Business 
Presentation Skill” ประจำาปี 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจหลักการนำาเสนอ ซ่ึงเป็นทักษะ
สำาคัญในการนำาเสนองานให้แก่ลูกค้า และนำาเทคนิคต่างๆ 
ไปประยุกต์ ใช้ในการทำางาน ทำาให้เกิดการนำาเสนอท่ีมี
ประสทิธภิาพ โดยได้รบัเกยีรตจิาก อาจารย์นพิทัธ์ กานตอัมพร  
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม เมื่อวันที่ 3-4 
พฤษภาคม 2561 
 A training “Effective Business Presentation Skill” for 
2018 was given by Archan Nipat Karnta-umporn during 
3 and 4 May 2018.

 ทีมกรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงองค์การ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักถึง
ความสำาคัญ และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานในระดับสากล ทั้งการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์การ รวมทั้ง
การจัดทำาแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบตามแนวคดิสมัยใหม่ โดยได้รบัเกยีรตจิาก อาจารย์จริพร  
สุเมธีประสิทธิ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 
 A training “Internal Control and Risk Management” 
was given by Archan Jiraporn Sumetheeprasit on 8 May 
2018.
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“วิถีทีม วิถีไทย” สงกรานต์ ทีมกรุ๊ป 2561
 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ทีมกรุป๊ร่วมสบืสานเทศกาลสงกรานต์ ประเพณอีนัดงีามของประชาชนชาวไทยท่ีสบืทอดกนัมา
อย่างช้านาน อีกท้ังเป็นการข้ึนปีใหม่ของไทย โดยในช่วงเช้าคณะผูบ้รหิารและพนกังานได้ร่วมกนัทำาบุญตกับาตรพระสงฆ์ 20 รปู  
เพื่อความเป็นสิริมงคล
 ในช่วงบ่ายมพีธิรีดนำา้ขอพรจากท่านประธาน ผูอ้าวุโส ท่านท่ีปรกึษาของทีมกรุป๊ เพ่ือความเป็นสริมิงคลเนือ่งในวันสงกรานต์ 
วนัข้ึนปีใหม่ไทยปี 2561 โดยคณุชวลติ จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ได้กล่าวเปิดงาน “วถิทีีม วถิไีทย” สงกรานต์ทีมกรุป๊ 2561  
และได้รับเกยีรตจิาก ดร.ประเสรฐิ ภทัรมัย ประธานกรรมการ มากล่าวอวยพร นอกจากนีภ้ายในงานยังมกีจิกรรมสรงนำา้พระพทุธรปู  
การประกวดการแต่งกายชุดไทย และการแสดงชุด “สี่ภาคสัมพันธ์” จากพนักงาน
 On 11 April 2018, TEAM GROUP inherited the traditional Songkran Festival and celebrated the beginning of the 
Thai New Year. In the morning, the top management together with TEAM staff made merit by offering food to 20 
monks. In the afternoon, Rod Nam Dum Hua ritual was held to ask for blessings from TEAM’s chairman, advisors, 
and executives. Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President, gave an opening speech for TEAM’s Songkran 
Festival 2018 “Thai Ways, TEAM Style”, and Dr.Prasert Patramai, Chairman, gave a well wish to all. In addition, TEAM 
staff performed Thai traditional dress contest and the show entitled “Unity of the Four Regions”.
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Embracing the values of SERVICE, QUALITY, and TEAMWORK, our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise to deliver 
quality services in response to the diverse needs of the clients and ensure their optimum benefits.

Regional Network
Firmly established as the largest integrated consulting group in Thailand, TEAM GROUP is now expanding into the 
regional markets, both in ASEAN and other Asian nations. 

The Four Engines of TEAM GROUP

We provide the integrated consulting services from project 
formulation to implementation and maintenance in the areas of 
transportation and logistics, water engineering, environment, 
building and infrastructure, energy, management and training, 
area development, and advanced technologies.

GOVERNMENTAL SECTOR

We are entrusted by private enterprises of various scales in 
integrated consulting services including transportation and logistics, 
water engineering, environmental management, environmental 
engineering, management and training, and communications and 
public participation, covering project formulation and development,
construction supervision, and project management to ensure efficient 
project implementation.

PRIVATE SECTOR

We intend to enhance quality and efficiency of our services 
for developing projects in Lao PDR,  Cambodia, Myanmar, and 
Vietnam, as well as in other ASEAN countries and Timor-Leste.

INTERNATIONAL MARKET
We are prompt to deliver one-stop services in the related 
businesses including education and training, 3D design (BIM), 
drone-based aerial photography and mapping, energy-related 
businesses, and instrumentation.

RELATED BUSINESSES

Moving Forward with Strong Synergy
Vision: To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting and related businesses

151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230, THAILAND
Tel: +66 2509 9000 Fax: +66 2509 9090  www.teamgroup.co.th  www.facebook.com/TEAMGroupConsulting

From master planning to construction supervision, 
TEAM GROUP’s services entail the projects on 
mass transit system, rail and road systems, freight
transport, water transport, aviation, as well as 
traffic engineering and logistics.

By integrating its expertise and experience with Advanced 
Technologies, TEAM GROUP delivers services in five sectors.

We deliver services in all dimensions of water 
resource development covering basin-wide water 
resource management and development, irrigation 
and water supply, drainage and flood prevention, 
hydro power plant, and coastal engineering.

Our services include power system development, oil
& gas industry development, traditional (fossil-fuel) 
and renewable energy technology, energy 
conservation, and clean energy.

TRANSPORTATION AND LOGISTICS

WATER RESOURCES

ENERGY

We offer one-stop solutions in environmental 
management from strategic environmental 
assessment, initial environmental impact study and 
analysis, environmental impact assessment, social 
and health impact assessment, environmental
management planning, resettlement action planning, 
and social development planning.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Not only data survey and database development, 
and strategic planning, our integrated knowledge, 
experience, and technologies also enable us to 
deliver services in project study, analysis, design, 
management, and construction supervision for 
urban & industrial development as well as various 
types of building and infrastructure projects.

BUILDING AND INFRASTRUCTURE

Advanced 
Technologies


