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จุดประกายความคิด

สู่ความรับผิดชอบ	

ต่อสังคม

ASPIRATION
FOR A BETTER

SOCIETY



	 ทีมกรุ๊ปก่อตัง้ขึ้นเมือ่	พ.ศ.	2521	ในฐานะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย	เริ่มต้นจากการบริการในโครงการพฒันา
แหล่งน�้าและส่ิงแวดล้อม	แล้วจึงขยายสาขาการบริการไปในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์	สาธารณปูโภคพ้ืนฐาน	พลังงาน	
อาคาร	การจัดการ	รวมทั้งการส่ือสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ภายใต้หลกัการการให้บรกิารที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร	และยึดมัน่ในปรัชญาการท�างานที่เน้นให้ความส�าคัญด้านบริการ	คุณภาพ	และ 
การท�างานเป็นทีม	จึงพร้อมมอบบริการด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์	 คุ้มค่า	และมีประสิทธิภาพ	 เพือ่รองรับความต้องการ 
อันหลากหลายของลูกค้า

	 นโยบายและแนวคดิในการด�าเนนิธุรกจิของทมีกรุป๊ไม่เพยีงค�านงึถงึผลก�าไรและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธรุกจิ
เท่านั้น	แต่ยังค�านงึถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมควบคูก่บัการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม	ด้วยตระหนกัถงึหน้าที่และความรบัผิดชอบร่วม
ที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ	เพ่ือให้การพัฒนาสังคมและประเทศยั่งยนืได้อย่างแท้จรงิ	ซึ่งแนวคดินีเ้ป็นไปตามแนวความคดิ
แบบ	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	ทีแ่พร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง	

	 ดังน้ัน	เพ่ือให้การด�าเนนิธรุกจิตอบสนองนโยบายเกีย่วกบัความรับผิดชอบร่วมต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ	 
ทมีกรุ๊ปจงึได้จดัต้ังองค์กรเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในวันที่	27	สิงหาคม	พ.ศ.	2550	ภายใต้ชื่อ	“มูลนิธิ 
กลุม่ทมีรวมใจ”	เพื่อสร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตของบรษิทัและเป้าหมายในการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาสังคมในฐานะพลเมอืง
บรรษัทที่ดี	(Good	Corporate	Citizen)	เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทในกลุ่มด�าเนินรอยตาม	ซึ่งมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจจะมุ่งเน้น
กิจกรรมที่ให้การสนับสนุนด้านการศกึษาของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก	ทั้งด้านการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิ

สารจากประธานกรรมการ

Message from the Chairman

CSR

06



คุณภาพชวีติและการศกึษาทีด่	ีพร้อมทีจ่ะเป็นก�าลงัส�าคญัของ
ประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต	นอกจากนี	้ยงัด�าเนนิงานร่วมกบั
องค์กรการกุศลอื่นๆ	ในการช่วยเหลือสังคมตามโอกาสและ
วาระต่างๆ	โดยมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการจรรโลง
สังคมให้น่าอยู่ต่อไป

	 ท้ังน้ี	ในปัจจุบันทีมกรุ๊ปยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจ
ควบคู ่ไปกับการท�าความดี	 มอบน�้าใจ	 และร่วมแบ่งปัน 
ความเอื้ออาทรแก่สังคม	โดยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์มากมาย	ตลอดจนแบ่งปันองค์ความรูต่้างๆ	
ออกสู่สังคม	 เพ่ือยกระดับของการพัฒนาสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

 The TEAM GROUP is a Thai-owned consultancy  
established in 1978. Water resource development 
and environmental management were our initial core  
business before we expanded into the transportation 
and logistics, buildings and infrastructure, energy,  
management, public relations and public participation. 
With a client-centered approach and strong commitment 
to Service, Quality and Teamwork, we are able to deliver 
innovative and cost-effective integrated solutions to 
meet the diverse needs of our clients.

 We appreciate our roles and duties as corporate  
citizens, so our strategies do not simply focus on  
business performance but also underscore social  

Dr. Prasert Patramai
Chairman of the Board

responsibility and environmental care. Great enthusiasm 
for sustainable development of society and the country 
has encouraged us to integrate the worldwide practice 
of Corporate Social Responsibility (CSR) into our  
organizational culture. 

 To ensure continuity of our socially responsible 
practice, we established the TEAM GROUP Foundation 

on 27 August 2007.  As an organization for public benefit,  
the Foundation operates to maintain a good balance 
between the growth of the TEAM GROUP and its  
contribution to society as a good corporate citizen.  
The Foundation gives priority to educational support for 
the younger generations and the underprivileged as well 
as betterment of their quality of life, in the hope that they 
will become quality citizens. In its attempt to take part in 
creating a good society,  the TEAM GROUP Foundation 
also cooperates with other charitable organizations in 
various activities for public benefit on different occasions. 

 Currently, we pursue our strong determination  
to perform business in parallel with sharing responsibility 
for society. We have promoted various forms of public  
benefit activities and shared our knowledge with the 
public to encourage everyone to live together in harmony 
and with sustainable happiness.

CSR
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สารจาก	CEO

Message from the CEO

	 การด�าเนินธรุกิจในสภาพสังคมปัจจบุัน	ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายมากมาย	ทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิง่แวดล้อม	หากการด�าเนินงานของภาคเอกชนมุ่งหวังแต่จะหยิบฉวยผลก�าไรเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว	การเติบโต 
ขององค์กรนั้นๆ	ย่อมไม่ยั่งยืนอย่างแน่นอน

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ทีมกรุ๊ปจึงได้มุ่งเน้นด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	โปร่งใส	และใช้มาตรฐานวิชาชีพควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ	นับตั้งแต่มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจถือก�าเนิดขึ้น	 
ทมีกรุ๊ปได้ด�าเนนิโครงการและกจิกรรมหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์และแสดงความรบัผิดชอบต่อทั้งตัวองค์กรเอง	ต่อสังคม	และ
ส่ิงแวดล้อม	ซึ่งเป็นพันธกิจที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	

	 พร้อมกนันี้	ทมีกรุ๊ปยังได้ด�าเนนิการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ด	ีให้พนกังานได้ยดึถอืและปฏิบัตด้ิวยความตั้งใจและจรงิจงั	
โดยเริ่มต้นจากการบ่มเพาะค่านิยมแห่งความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม	 เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพควบคูก่บัการมจีติส�านกึรักองค์กร	ตลอดจนมีจติสาธารณะที่พร้อมช่วยเหลือสังคมและประเทศชาตติอ่ไป	

	 เร่ิมต้นง่ายๆ	จากส่ิงใกล้ตัว	ได้ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ตลอดจนรณรงค์ให้พนกังานตระหนกัถึงความส�าคญัของพลังงานและการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมภายในสถานที่ท�างาน	เพื่อปลูกฝัง
ส�านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและในเรื่องอ่ืนๆ	ต่อไปในอนาคต	

	 นอกจากการพัฒนาเพ่ือยกระดับคณุภาพชวิีตและจติส�านกึของพนกังานแล้ว	ทมีกรุป๊ยงัเหน็ถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิ
กจิกรรมและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การสนบัสนนุด้านการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน	
ซึง่เป็นรากฐานส�าคัญของการพฒันาสังคมและประเทศชาติต่อไป	ทัง้การมอบทุนการศึกษา	ทุนอาหารกลางวัน	อปุกรณ์ 
การเรียนการสอน	และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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	 นอกจากนี้	ทีมกรุ๊ปยังเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชน
ทีเ่ผยแพร่องค์ความรูแ้ก่สงัคมอย่างต่อเนือ่งจากประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในฐานะบริษัทท่ีปรึกษาของคนไทย	 
ผ่านเวทีสัมมนาและสือ่แขนงต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่
สงัคมต้องเผชญิวกิฤตมหาอทุกภยัเมือ่	พ.ศ.	2554	องค์ความรู้ 
ด้านการวเิคราะห์สภาพน�า้ท่วมและการออกแบบป้องกนัน�า้ท่วม 
ทีท่มีกรุป๊สัง่สมมากว่า	35	ปี	 ได้มีส่วนช่วยให้สังคมมีความ
เข้าใจสภาพปัญหาพร้อมเตรียมการเผชิญปัญหาน�้าท่วมได้ 
เพิม่มากขึน้	นอกจากนี	้ทมีกรุ๊ปยงัมคีวามเชีย่วชาญในด้านการ
พัฒนาอื่นๆ	 ท่ีได้เผยแพร่และแบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและสังคมในวงกว้างมาโดยตลอด

	 ดังน้ัน	 เพื่อสานต่อแนวนโยบายความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิง่แวดล้อมที่ได้ด�าเนนิการมาแล้วด้วยความมุง่มัน่
และตั้งใจ	 ทีมกรุ๊ป	บริษัทในเครือ	และบุคลากรในทีมกรุ๊ป 
ให้ค�ามัน่ว่าจะด�าเนนิโครงการและกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
อย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ	ทัง้การสนบัสนนุทางการเงนิและ
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	
พร้อมกันนี้จะขยายผลไปสูก่ารพฒันาในด้านอืน่ๆ	เพือ่รงัสรรค์ 
ให้เกิดสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

 In the current context of numerous social, economic 
and environmental anomalies, a business that selfishly aims at 
profits alone will not be able to achieve sustainable growth 
and, certainly, its operations will adversely affect the environment 
and society.      

 Since its inception, the TEAM GROUP has always 
operated with integrity and transparency, and based on  
professional standards and also been concerned about its  
roles in social and environmental stewardship. We thus  
established the TEAM GROUP Foundation to run a variety of 
activities to take responsibility for the organization, society and 
the environment, and this has become integral to our mandates.    

 Concurrently, we have established a corporate culture 
of service and ethical excellence, which encourages our staff 

Mr. Amnat Prommasutra
Chief Executive Off icer

to work to their greatest potential while developing a sense of 
ownership and volunteer spirit. As such, our staff members  
are always active in their contributions to society.

 To start with, we strive to upgrade the quality of life of 
our staff. We provide them with a working environment  
that allows for efficient output and encourage them to value  
energy conservation and care for the office environment; 
concomitantly this has raised their social concern and  
environmental awareness more broadly. 

 Further, we aim to promote activities for social benefit 
and to share our knowledge with the public. We have  
focused on educational support for the young generations, 
who will play a vital part in social and national development in 
the future. We have presented scholarships, lunch funds and 
educational materials and been instrumental in creating an 
appropriate learning environment. 

 In addition, we have continuously brought our wealth 
of knowledge and expertise to contribute to society via public 
seminars and all types of media. In particular, during the great 
flood in Thailand in 2011, the TEAM GROUP played a vital role 
in educating the public with better understanding of the  
situation, thanks to its expertise in this field, and so allowed 
them to prepare and cope with the inundation appropriately. 
We also run activities to disseminate useful information in  
diverse areas to the public on a regular basis.       

 To fulfill our strong intention to share responsibility for 
society and the environment, the TEAM GROUP as well as all 
subsidiaries and staff members pledges to continue with its 
CSR policies through financial or informational support. We 
will further our effort to enhance social development in other 
aspects to ensure a sustainable society for all.

CSR
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ปรัชญาและแนวคิด	

“ทีม”	รวมใจ	เพื่อสังคม

RATIONALE BEHIND THE
TEAM GROUP’S CSR
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 For almost four decades, the TEAM GROUP has 
delivered consulting services with rigid determination to  
provide clients with comprehensive solutions. In an attempt 
to achieve service excellence, we pivot around the core  
values of Service, Quality and Teamwork while implementing 
an efficient knowledge management system and adhering 
to the ideals of Good Corporate Governance, which has  
become an integral feature of our organizational culture. 

 Another issue we always place emphasis on is  
Corporate Social Responsibility (CSR). As social stability is a  
key factor to maintain the sustainable growth of an organization,  
it is essential that all parties unite to create a harmonious 
society.

 As the proverb has it: ‘Charity begins at home’; 
the TEAM GROUP starts its CSR activities by making its  
employees happy in an enjoyable working environment. 
They are encouraged to develop a sense of ownership and 
foster public service spirit.  As such, all employees are able to  
consolidate to steer the Group as well as the society towards 
sustainable development. 

	 นบัเป็นเวลาเกอืบ	4	ทศวรรษแล้ว	ทีท่มีกรุป๊ด�าเนินกจิการ
ทีป่รกึษาด้วยความมุง่มัน่และพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิทางด้าน
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร	
ให้ความส�าคญักบัการให้บริการด้วยหัวใจ	(Service)	มคีณุภาพ
เป็นเลศิ	(Quality)	ประสานพลังทมีอย่างเข้มแขง็	(Teamwork)	
และมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	
พร้อมยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล	(Good	Corporate	 
Governance)	 โดยมีการยึดถือและปฏิบัติ	 จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	

	 นอกจากการท�างานแล้ว	สิง่ทีท่มีกรุป๊ไม่เคยละเลยคอื
การด�าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	
Responsibility:	CSR)	ด้วยตระหนกัดีว่า	การท่ีทมีกรุป๊จะยนืหยดั
อยูไ่ด้อย่างมัน่คงและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนน้ัน	จะต้องตัง้อยู่
บนพื้นฐานแห่งความเข้มแข็งของสังคม	ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย
ต้องร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สงัคมน่าอยูใ่ห้เกดิขึน้	

	 การด�าเนนิกจิกรรม	CSR	ของทมีกรุ๊ป	เริม่ต้นท่ีการสร้าง
ความสขุในการท�างานให้แก่พนกังาน	มโีอกาสและสงัคมทีด่	ี
มีจิตส�านึกรักองค์กรเสียก่อน	แล้วจึงเริ่มสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่พนักงาน	ดังค�ากล่าวที่ว่า	Charity begins at home 
เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถน�าองค์กรและสังคมไปสู่ 
การพฒันาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	
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มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

	 ทีมกรุ๊ปมุ่งมัน่และทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษทัที่ด	ี(Good	Corporate	Citizen)	 
ที่สรรค์สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมเดียวกัน	ด้วยเหตุนี	้ 
ทมีกรุ๊ปจงึได้ก่อตั้ง	“มูลนิธิกลุ่มทมีรวมใจ”	ขึ้นในวันที่	27	สิงหาคม	
พ.ศ.	2550	เป็นองค์การหรอืสถานสาธารณกศุลล�าดบัที	่729	ของ 
ประกาศกระทรวงการคลัง	 โดยตัง้ปณิธานไว้ว่าจะด�าเนินการ 
ขับเคลือ่นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รปูธรรมและต่อเนือ่ง	มุ่งเน้นการส่งเสริมและพฒันาเยาวชนของ
ชาติ	ทั้งด้านการศกึษา	คณุภาพชวิีต	การสันทนาการ	และความรู้
ด้านวิชาชพี	เพ่ือให้เดก็ๆ	ได้เติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคญัของประเทศชาติ
ในอนาคต	 นอกจากนี้	ยังมีการต่อยอดไปสู่การด�าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมและการช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาทุกข์ต่างๆ	

	 นับตัง้แต่ก ่อตัง้ม ูลนิธ ิกลุ่มทีมรวมใจขึ ้นมา	 กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของทมีกรุ๊ปได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง	ทั้งการส่งต่อ
อนาคตสู่เยาวชนของชาติด้วยการมอบทุนการศึกษาและทนุอาหาร
กลางวัน	กจิกรรมค่ายเยาวชน	การสนบัสนนุอุปกรณ์	ส่ือการเรยีน
การสอน	และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้	การมอบทนุจัดสร้าง
ความพร้อมของห้องสมุด	ประกวดภาพวาด	ประกวดเรยีงความ	และ 
กิจกรรมอื ่นๆ	ที ่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้เยาวชนของชาติ	
นอกจากนี้	ยงัมอบเงินบริจาคและสิ่งของต่างๆ	ให้ผู้ประสบภัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครอืข่าย
ต่างๆ	เพ่ือร่วมกนัช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ย่ิงขึ้น	

	 ทุกกิจกรรม	ทุกความช่วยเหลือของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของ
ทมีกรุ๊ป	ผ่านการบรจิาคเงนิและส่ิงของ	ตลอดจนการระดมทนุจาก
การแข่งขันกีฬาการกุศลต่างๆ	 เพื ่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิ 
กลุ่มทีมรวมใจ

	 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจมุ่งหวังว่า	จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
รังสรรค์สังคมที่มีคณุภาพชวิีตที่ด	ีมีความเท่าเทยีมกนั	เพ่ือการพฒันา
อย่างยั่งยืนต่อไป

	 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

•	ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส	
•	ส่งเสรมิสนบัสนนุทนุอาหารกลางวันแก่โรงเรยีนทีข่าดแคลน	
•	ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน
•	ด�าเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ	 
	 เพื่อสาธารณประโยชน์
•	ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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Objectives of the TEAM GROUP Foundation

•	 To contribute to education of youngsters and
 the underprivileged through scholarships. 
•	 To provide schools in need with lunch funds. 
•	 To provide public support in terms of library
 and sporting facilities.
•	 To perform or cooperate with other charitable
 organizations in different types of activities for
 public benefit.
•	 To operate as a non-political organization.

TEAM GROUP Foundation
 In its capacity as a good corporate citizen, the  TEAM GROUP 
is committed to social responsibility and contributing to public 
benefit. Therefore, the TEAM GROUP Foundation was established 
on 27 August 2007 and was listed as charitable organization 
or institution No. 729 under the Notification of the Ministry of  
Finance. The Foundation aims to hold activities for public benefit 
on a continuous basis. Its main focus is youth development ranging 
from education, recreation, career opportunities to quality of 
life, and this is a means to strengthen the future of the country.  
Activities are also initiated to cover other aspects of public benefit 
including environmental conservation and humanitarian assistance.

 Ever since the inception of the Foundation, the  TEAM GROUP 
has concretized various activities for public benefit. Development 
of children has been promoted through provision of scholarships, 
lunch funds, educational supplies, and library funds; youth camps; 
drawing contests; essay writing contests; and many other inspiring  
activities. Besides, cash donations and necessities have been  
delivered to disaster victims both in Thailand and overseas. Above 
all, the Foundation has collaborated with allies in different social 
development programs. 

 All these activities are the result of the philanthropic spirit of 
the TEAM GROUP’s executives and employees who wholeheartedly 
make donations and join different fund-raising sporting events to 
support the Foundation’s charitable operations. 

 The TEAM GROUP Foundation expects to become a force 
behind creation of a better society where equality is rooted and 
sustainability is secured.

CSR
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คณะกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

Executive Committee of the TEAM GROUP Foundation

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ

Dr. Prasert Patramai Chairman of the Committee

คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น รองประธานกรรมการ

Mr. Peerawat Premchun Deputy Chairman of the Committee

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ รองประธานกรรมการ

Dr. Thanasarn Khuayjarernpanishk Deputy Chairman of the Committee

คุณด�ารง วิทยศิริ กรรมการ

Mr. Damrong Witthayasiri Committee Member

คุณอ�านาจ พรหมสูตร กรรมการ

Mr. Amnat Prommasutra Committee Member
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ดร.วีระพล ทองอุไทย กรรมการ

Dr. Werapol Thonguthai Committee Member

คุณวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ กรรมการ

Mr. Wijit Silavisesrith Committee Member

ดร.ประดิษฐ์ นพมงคล กรรมการ

Dr. Pradit Nopmongcol Committee Member 

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการและเหรัญญิก

Dr. Sirinimit Boonyuen Committee Member and Treasurer

คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการ

Ms. Roongtip Koungyuttamongkol Committee Member and Secretary
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ปลุกจิตส�านึก

ร่วมสร้างวัฒนธรรม	“ทีม”

EMBEDDING CSR INTO 
“TEAM” CULTURE 

  

	 ทมีกรุป๊ตระหนกัดว่ีา	ความรบัผิดชอบต่อสังคมที่ดแีละ
ประสบความส�าเร็จจะต้องเริ่มจากภายในองค์กร	 เพราะ
พนักงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกัน	บุคลากรที่
เข้มแขง็	เป่ียมไปด้วยคณุภาพจะเป็นฟันเฟืองทีมี่ประสิทธภิาพ
ในการขับเคลือ่นองค์กรให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้	 
ด้วยเหตุนี ้ทีมกรุ๊ปจึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของ
พนกังานทั้งทางร่างกาย	จติใจ	และสตปัิญญา	และเม่ือพนกังาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว	 
กจ็ะปฏิบัตงิานด้วยใจทีมุ่่งม่ัน	มีผลงานเป็นที่น่าพงึพอใจ	และ
พร้อมที ่จะช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน	 เป็นการสรรค์สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง	หน้าที่การงาน	ชุมชนภายในองค์กร	สังคมแวดล้อม
และประเทศชาติ

 The success of a CSR effort of an organization rests 
on its staff members as each of them is also part of the society.  
Empowered quality personnel will be a major force that drives 
the organization forward. The TEAM GROUP thus stresses 
capacity building as well as physical, mental, and intellectual 
development of its personnel. Given better quality of life, the 
staff will be ready to work hard and mutually deliver services 
that exceed expectations. This nurtures an organizational  
culture where each staff member is aware of his/her duties 
towards him/herself, organization, community, and the country. 



1  
2 
3
4  

“ HAPPY	
WORK
PLACE

“

เพิ่มศักยภาพ		

สร้าง	“ทีมกรุ๊ป”	เข้มแข็ง

	 การทีพ่นกังานมคีณุภาพชวีติทีด่	ีมคีวามสขุ	เป็นการกระตุน้
ให้พนกังานรกัองค์กรและมจีติสาธารณะ	น�าพาองค์กรไปสูค่วามเข้มแขง็ 

องค์กรแห่งความสุข

	 ทมีกรุป๊มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเปลีย่น	“วนัท�ำงำน”	ให้เป็น	“วันสขุ” 
ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเพิ่มความสุขกายสบายใจให้แก่
พนักงาน	ซึ่งส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยการ
ริเร่ิมโครงการ	Happy	Work	Place	 ตัวอย่างเช่น	กิจกรรม 
ร่มอเนกประสงค์	กจิกรรมการแข่งขันแบดมนิตัน	ตลาดนดัพาเพลิน	
ประกวดภาพถ่ายในวันพ่อและวันแม	่

กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

 “กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพลังงำน”	เป็นเรื่องที่
ทมีกรุป๊มคีวามเชีย่วชาญและให้ค�าปรกึษาแก่องค์กรต่างๆ	ทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชนมาโดยตลอด	

	 ส�าหรับการท�างานภายในทีมกรุ๊ปเอง	มีการรณรงค์เรื่อง
อาคารประหยดัพลงังาน	เปิดโอกาสให้พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วมกนั
ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ	 โดยการรณรงค์และ
ประกวดการลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละชัน้	พร้อมทัง้เผยแพร่วีดทิศัน์
เคล็ดลับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชั้นที่สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้มากท่ีสุดในแต่ละเดือน	พร้อมกันนี้	ยังน�าหลัก	
Reduce	Reuse	และ	Recycle	มาใช้ในส�านักงานด้วย	

	 กจิกรรมรักษ์สิง่แวดล้อมนี	้นอกจากจะเป็นการสะท้อนให้เหน็ 
ถึงการเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านพลงังานแล้ว	ยงัเป็นการปลกุจติส�านกึให้
พนกังานทกุคนได้ปฏบิติัจนเป็นกิจวตัรในท่ีท�างานและน�าไปปฏิบตัิ
ที่บ้าน	เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในท้ายที่สุด

1  

ภาพถ่ายรางวัลชนะเลศิกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเนือ่งในวันแม่
กิจกรรมร้องเพลงเปิดหมวกให้บ้านเด็กตาบอดพิการซ�า้ซ้อน 
การแข่งขันฟุตบอลภายใน
พนักงานทีมกรุ๊ปท�างานด้วยความสุข

3
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Enhancing Capacity to
Strengthen the TEAM GROUP
 When employees have a better quality of life and amenable 
working environment, their sense of ownership and public service 
spirit should be enhanced, and this will contribute to organizational 
stability.
 
A Happy Workplace
  The TEAM GROUP strives to turn “working days” into 
“happy days” and so has initiated several programs to put its 
staff at ease, which, in turn, will improve their performance. The 
Happy Workplace activities such as the umbrellas-for-all, badminton 
tournament, TEAM market, and the father’s and mother’s days 
photo contest have earned positive feedback.

Environmental Care
 Environmental and energy management is the  TEAM GROUP’s 
core expertise and it has served public and private clients in this 
area since its inception. 

 Within the organization, we have long campaigned for energy 
eff iciency. Our employees have played a vital role in conserving 
energy and natural resources. Through campaigns and contests, 
they are encouraged to reduce energy consumption on each floor 
of the TEAM Building. Winning monthly video clips presenting tips 
on energy are disseminated. The Three R’s (Reduce, Reuse, and  
Recycle) approach is also adopted.

 These activities not only confirm our reputation as an  
expert in energy but also raise environmental awareness among 
our staff members who will develop eco-friendly practices and help 
the country to conserve energy and natural resources.

2 

The winning photo at the Mother’s Day Photo Contest.

Busking for the Home for Multiple Handicapped Blind Children.

Intra-organization Friendship Soccer Match.

Staff members work happily.

4  
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ส่งต่อความรู้	ยกระดับคุณภาพจิตใจ

	 หากเปรยีบโครงสร้างองค์กรเป็นดงักระดกูทีช่่วยพยงุองค์กรให้มคีวาม
แขง็แกร่งแล้ว	พนักงานกเ็ปรยีบดงักล้ามเนือ้ทีต้่องการการฝึกฝนให้กล้าแกร่ง	
สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ไม่เพยีงแต่จะเสรมิสร้างให้องค์กร
เตบิโตอย่างรุง่โรจน์	หากแต่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมและประเทศชาติ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 ทีมกรุ๊ปให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร	ด้วยการส่งเสริมให้มี
การอบรมและพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามสามารถ	
ยกระดบัคณุภาพจติใจ	รวมถึงสร้างทัศนคติท่ีดีในการท�างานและการด�าเนนิชวิีต
ประจ�าวัน

โครงการอบรมพนักงาน 
	 พนักงานเป็นทรพัยากรอนัมค่ีาขององค์กร	การอบรมพนกังานเป็นประจ�า
จึงเปรียบเหมือนกับลับคมดาบให้แหลมคม	สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 เน่ืองจากการฝึกอบรมจะช่วยเสริมสร้างความรู	้ 
ความเชี่ยวชาญในงานที่ท�าอยู่	 เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน	และลดความ 
ผดิพลาดในการท�างาน	นอกจากนี	้การฝึกอบรมพนักงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้
พนักงานได้อภิปรายข้อผดิพลาดในการท�างานร่วมกนั	รวมถงึการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การท�างานในโครงการต่างๆ	

	 ทีมกรุ๊ปตระหนักถึงความส�าคัญของการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ	
ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการท�างานแล้ว	ยังเป็นการช่วยสร้างก�าลงัใจ
และทัศนคติที่ดีในการท�างานด้วย	

การบรรยายความรู้จากบุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคม

	 การสร้างพนกังานทีม่คีณุภาพ	นอกจากการสร้างเสรมิความสามารถ
ในการท�างานแล้ว	การพัฒนาความรู้ภายนอกองค์กรและการยกระดับจิตใจ
ก็มีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน	ทีมกรุ๊ปจึงจัดให้มีการบรรยายความรู้
จากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ	เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย
และใจ	รวมท้ังจดัให้มกีารบรรยายธรรมอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ช่วยเพิม่พนูความรู้ 
ที่นอกเหนือจากการท�างาน	ยกระดับจิตใจ	และสร้างเสริมทัศนคติที่ด ี
ในการใช้ชีวิตและการท�างาน
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ทีมกรุ๊ปจัดศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
กิจกรรม PM Get Together ดูงานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้าเงินส่วนต่อขยาย
การบรรยายธรรมทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง
กิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพ  
สร้างพลังทีม สู่หัวใจ CSR
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Giving Knowledge, Encouraging
Human Resource Development

 Given that organizational structure is the corporate skeleton, staff 
members can be compared to sets of muscles which require regular exercise 
to increase strength and enhance efficient functioning. With an empowered 
workforce, the organization will grow steadily and generate benefits to society  
and the country.

 The TEAM GROUP, therefore, spotlights human resource development.  
We have provided training programs to enhance staff knowledge and skills 
and to promote positive attitudes towards working and everyday life. 

Staff Training 
 Employees are the most valuable asset of an organization. Regular 
training will encourage them to develop their knowledge and skills for more 
efficient performance and so reduce operational deficits. Group training  
sessions will allow them to discuss mistakes, find solutions, and share their 
work experience. Therefore, the TEAM GROUP has opened up opportunities 
for employees at all levels to participate in training programs. 

Special Lectures
 In addition to capacity building of its employees, the TEAM GROUP  
places emphasis on educating them on general issues and their spiritual  
development. Special lectures by knowledgeable guest speakers are thus  
organized to provide knowledge on different issues such as healthcare and 
spiritual developement. These include sermons by revered Buddhist monks. 

4  
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The TEAM GROUP conducts a study tour on alternative energy projects.

“PM Get Together”, a study visit at the Mass Rapid Transit  

(Blue Line Extension) project site.

The TEAM GROUP hosts a Buddhist sermon on a regular basis.

“Enhance Quality Teamwork for CSR” activity.
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ส่งต่อแนวคิด	“ยิ่งให้	ยิ่งได้”

	 ไม่เพียงแต่สร้างความสุขและความเข้มแข็งท้ังทางด้าน
การท�างานและการด�าเนินชีวิตให้แก่พนักงานในองค์กรเท่านั้น	 
ทีมกรุ ๊ปยังมีแนวคิดในการส่งต่อความสุขเหล่านี ้ให้แก่สังคม	 
ด้วยการกระตุน้และสร้างการมีส่วนร่วมให้พนกังานทกุคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการรังสรรค์สังคมให้น่าอยู่	ผ่านมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจที่ได ้
ก่อตั้งขึ้น	ผ่านการบริจาค	และการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ	

To Give is to Gain

 Apart from affording the employees a pleasant working 
environment and happy personal life, we encourage them to 
join the TEAM GROUP Foundation for creating a better society. 
Their support can come as donations, product purchases, and 
participation in activities held by the Foundation. 

1  
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Making Donations
 Giving always brings great joy, especially when what is 
given is of essential benefit to the receiver. 

 The TEAM GROUP allows its staff to make cash 
donation in support of the TEAM GROUP Foundation’s 
activities. To fulfill its objective of promoting education of  
the young, such donations are presented to schools and 
students in different forms including scholarships, lunch, library, 
and sporting funds. Staff members can either donate at their 
convenience or make a monthly contribution.  

 Their “giving” not only provides support for education 
of the young but also kindles a light of hope to impoverished 
children - inspiring them to further their studies and,  
subsequently, contribute to the country. 

 Other activities are also initiated to allow the staff 
to make merit. These include sporting events such as the  
Friendship Bowling Tournament. In addition, Café de TEAM, 
located on the ground floor lobby of the TEAM Building,  
offers a variety of products. The proceeds are used for the 
Foundation’s operations, so customers make merit with  
every purchase.

ทีมกรุ๊ปรวมน�้าใจ	“ให้”	สังคม

 “พลังแห่งกำรให้ เป็นพลังท่ีย่ิงใหญ่”	โดยเฉพาะการ	“ให้” 
ในสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ	

	 ทีมกรุ๊ปเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมบริจาคเงินเพือ่
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกลุ่มทีม
รวมใจ	ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเงินบริจาคจะถกูแปรเปล่ียนเป็น 
ทุนการศึกษา	ทุนอาหารกลางวัน	การสนับสนุนส่งเสริม 
กิจการห้องสมุดและกีฬา	 โดยพนักงานทีมกรุ๊ปสามารถบริจาค 
ไดท้ั้งแบบครั้งคราวและต่อเนื่องเป็นรายเดือน

	 การ	“ให้”	นี้นอกจากจะช่วยสนับสนุนการศึกษาของ
เด็กไทยแล้ว	ยังเป็นการส่งต่อพลังและความหวังแก่นักเรียน
ที ่ขาดแคลนทุนทรัพย ์	 ให ้ม ีพล ังบ ันดาลใจที ่จะพัฒนา 
การศึกษาของตนเอง	จนกลายเป็นพลังส�าคัญที่ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติสืบต่อไป

	 นอกจากการบริจาคเงินแล้ว	ทีมกรุ๊ปยังจัดกิจกรรม
ต่างๆ	มากมาย	ซ่ึง่นอกจากจะเป็นการท�าบุญร่วมกันแล้ว	 
ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีระหว่างพนักงานด้วยกัน	อาทิ	
การจดักจิกรรมโบว์ล่ิงการกศุล	นอกจากนี	้ยังได้เปิดร้านกาแฟ 
Café de TEAM บริเวณชั้น	1	อาคารทมี	โดยรายได้หลังหัก 
ค่าใช้จ่ายจะน�าไปบริจาคเพือ่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของ 
มูลนิธิฯ	ทุกครั้งที่ดื่มกาแฟของ Café de TEAM จึงไม่เพียงแค่
อิ่มท้อง	แต่ยังอิ่มบุญและอิ่มใจด้วย

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
Friendship Bowling for Charity.

เปิดตัวร้าน Café de TEAM.
Opening of Café de TEAM.
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น�้าใจ	“ทีม”	เพื่อสังคม

TEAM GROUP SPIRIT -  
A PUBLIC SERVICE SPIRIT

	 ทุกวันนี้ทีมกรุ๊ปเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงได้ด้วยมี
สังคมที่เข้มแข็งมารองรับ	ด้วยเหตุนี้	นอกจากทีมกรุ๊ปจะ 
มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าในภูมิภาค	 
ดงัวิสยัทศัน์	“To	be	a	REGIONAL	LEADER	in	the	integrated	
consulting	and	related	businesses”	ทีมกรุ๊ปยังด�าเนิน
กิจการเพื่อสังคมต่างๆ	โดยมีผู้บริหารเป็นผูใ้ห้การสนบัสนนุ	
พร้อมทัง้ชกัชวนให้พนกังานมแีรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
สงัคมให้น่าอยู	่ผ่านกจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	ทีไ่ด้จดัขึน้	
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนและผู ้ด ้อยโอกาส 
ทางสังคม	 การเผยแพร่องค์ความรู ้และความเชี่ยวชาญ 
ในวิชาชพีผ่านเวทสีมัมนาและสือ่ต่างๆ

	 จนในที่สุด	กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	ที่จดัขึน้
อย่างหลากหลายและต่อเน่ืองเหล่าน้ีได้กลายมาเป็น	“วัฒนธรรม
องค์กร”	ที่ปฏิบัติสืบทอดกันตลอดมา

  A strengthened society is a strong foundation on 
which the TEAM GROUP has grown. In addition to striving 
for our aspiration to be a regional leader in integrated 
consulting and related businesses, we run several activities in 
the interest of the society. Backed by the management team, 
our staff members are always willing to contribute to society 
via various kinds of activities. We wish to improve the lives of 
children and the underprivileged. We are also happy to share 
our knowledge and bring our expertise for public advantage 
through events such as seminars and public forums. These 
have f inally become the “Corporate Culture” of the Group.



ส่งต่ออนาคต	สู่เยาวชนของชาติ

 ด้วยเหตุที่ว่า	“เด็ก คือ อนำคตของชำติ” และ	“กำร
ศึกษำ คือรำกฐำนของกำรพัฒนำในทุกๆ ด้ำน” กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของทีมกรุ๊ปจึงมุง่เน้นไปที่การสนับสนุน
ด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ	 ท้ังการมอบทุนการศึกษา	
และการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	
 
มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน

	 นับตัง้แต่	พ.ศ.	2550	ที่ก่อตัง้	มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
ได้ด�าเนินการส่งเสรมิการศกึษาของเยาวชน	ด้วยการมอบทนุ
การศึกษาและทุนอาหารกลางวัน	เพือ่ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความประพฤติดีแต่ยากจน	ปัจจบัุนมีโรงเรียนที่ทมีกรุป๊ให้การ
อุปถัมภ์อยู่ทั ้งหมด	11	แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดท่าด่าน	
โรงเรียนวัดวังยายฉิม	โรงเรียนวัดท่าชัย	โรงเรียนวัดหุบเมย		
โรงเรียนบ้านนา	“นายกพิทยากร”	จงัหวัดนครนายก	โรงเรยีน
วิชาวดี	โรงเรียนนครสวรรค์	โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ	โรงเรยีน 
วัดเขามโน	และโรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม	จังหวัด
นครสวรรค์	อีกทั้งทีมกรุ๊ปยังเห็นความส�าคัญของพืน้ฐาน 
การศึกษาของเด็กตัง้แต่ก่อนวัยเรียน	จึงมอบทุนการศึกษา 
ให้แก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์และศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์ 
วัดนวลจนัทร์	กรุงเทพฯ	ด้วย	

Empowering the Youth  
to Steer the Country
 As children are future of our nation and their future 

relies on education, the TEAM GROUP prioritizes educational 
support. Our CSR activities thus mainly involves presentation 
of scholarships and improvement of children’s quality of life. 

Scholarships and Lunch Funds
 The TEAM GROUP Foundation has continuously 
offered scholarships and lunch funds to impoverished  
students since its establishment in 2007. Currently, there are 
eleven schools under its patronage: Wat Tha Dan School,  
Wat Wang Yai Chim School, Wat Tha Chai School, Wat Hup 
Moei School, and Ban Na Nayok Phittayakorn School in  
Nakhon Nayok Province; and Wichawadi School, Nakhon 
Sawan School, Wat Ban Makluea School, Wat Khao Mano  
School, and Wat Sri Sawan Sangkharam School in Nakhon  
Sawan Province. Also aware of the importance of pre-school  
development, the TEAM GROUP has presented scholarships 
to Wat Nuan Chan School and Wat Nuan Chan Pre-school 
Children Training Center in Bangkok.
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	 นอกจากนี	้มลูนิธกิลุ่มทีมรวมใจยังด�าเนินโครงการ
เกษตรเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวดัท่าด่าน
และโรงเรียนบ้านนา	“นายกพิทยากร”	โดยการมอบอปุกรณ์
ต้ังต้นปลูกผักไฮโดรโปนกิส์	เพ่ือเก็บไว้รับประทานและจ�าหน่าย	

ส่งเสริมการเรียนรู้	เปิดโลกทัศน์	

	 เพราะการศกึษาไม่ได้จ�ากดัอยู่แค่ในห้องเรียน	ทมีกรุป๊
จงึมีแนวความคดิที่จะส่งเสริมและสนบัสนนุอปุกรณ์	ส่ือการเรยีน
การสอน	รวมถงึการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ส�าหรับเด็กๆ	ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพ	 
ทัง้ด้านความรู้ความสามารถ	จริยธรรม	และความเป็น
พลเมืองที ่ดี	 โดยการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ี/อาคารเรียน	เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู	้พร้อม
เปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กๆ
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ทีมกรุ๊ปมอบอุปกรณ์ตั้งต้นปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ร่วมกิจกรรมโครงการ
น�าร่องก๊าซชีวภาพ
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
ทีมกรุ๊ปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เด็กๆ ในโรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์
กิจกรรมค่ายเยาวชนที่ทีมกรุ๊ปจัดขึ้น

The TEAM GROUP presents hydroponic farm kits to schools 

under its patronage.

Dr. Prasert Patramai visits the biogas pilot project. 

The TEAM GROUP presents scholarships at schools under  

its patronage.

The TEAM GROUP offers computer sets to support  

education of the young.

Students of the schools under the TEAM GROUP’s patronage. 

The TEAM GROUP’s Youth Camp. 

  Furthermore, the TEAM GROUP Foundation has 
launched a farming project at Wat Tha Dan School and Ban 
Na Nayok Phittayakorn School for occupational promotion 
purposes. Essential farm kits were offered to encourage  
students to grow hydroponic vegetables for consumption  
and selling. 
  
An Appropriate Learning Environment 
  Learning does not take place in class only. The  
TEAM GROUP realizes the need for practical teaching 
and learning materials and an appropriate environment for 
learning and broadening of children’s worldviews. We thus 
offer PC sets and refurbish school buildings and compound to 
ensure a learning environment that allows children to develop 
their potential and nurture ethical values.
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ภาพวาดของ ด.ญ.ธนพร กานจนัทร์ โรงเรยีนวดัเขามโน 
ในกิจกรรมประกวดภาพวาด “ของดีของชุมชน”
The winning drawing of the drawing contest on  
“Attractions of My Community”, by Thanaporn Karnchan 
from Wat Khao Mano School.

สร้างคลังความรู้ส�าหรับเยาวชน
 
	 ในโลกทุกวันนี้แม้ว่าทุกอย่างจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ	ได้
เพียงปลายนิ้วสัมผัส	หากแต่ห้องสมุดก็ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเรียนรู้
ของเยาวชน	เนื่องจากเป็นศูนย์รวมการค้นคว้า	 เป็นสถานทีอ่่านหนังสือ 
ที่เงียบสงบ	และเป็นคลังเกบ็สารนเิทศในรปูแบบต่างๆ	ทั้งหนงัสือ	วีดทิศัน์	
คลิปเสียง	e-book	ด้วยเหตุนี้	ทีมกรุ๊ป	ในนามของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
จึงได้มอบทุนสนับสนุนความพร้อมของห้องสมุด	 ทั ้งอาคารสถานที ่
และในด้านอื่นๆ	เพือ่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน
อย่างแท้จริง	

	 มูลนธิิกลุม่ทมีรวมใจได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสร้างและปรบัปรงุห้องสมุด
ในหลายท้องท่ี	เช่น	โรงเรียนสายปัญญา	จงัหวัดปทมุธาน	ีโรงเรยีนบ้านนา	
“นายกพิทยากร” โรงเรยีนวดัวงัยายฉมิ นอกจากนี	้ยังได้สนับสนุนโครงการ
สมาชิกอุปถัมภ์นิตยสารโลกสีเขียว	 เพื่อห้องสมุดโรงเรียนชนบท	25	แห่ง	
และสนับสนุนการสร้างศนูย์	e-library	ที่โรงเรยีนนครสวรรค์	เป็นต้น	

เปิดมุมมอง	สร้างแรงบันดาลใจ

	 แรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันท่ีส�าคญัในการสร้างสรรค์อนาคต	ดงันั้น	
กิจกรรมหนึง่ทีท่ีมกรุ๊ปให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนอยู ่เสมอ	คือ	
กิจกรรมเปิดมุมมองเพือ่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โลกใบนี ้
ให้สวยงามยิ่งขึน้	ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพวาด	เรียงความ	รวมทัง้
กิจกรรมแนะแนวอาชีพในอนาคต

ผู้ชนะในกจิกรรม
ประกวดภาพวาด
The winners of the 
drawing contest.

ห้องสมุดโรงเรียนวัดวังยายฉิม
Wat Wang Yai Chim School library.
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กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่วิศวะ
“Engineering Designs the World”  
- a study tour project.

A Repository for Knowledge

  Today, information can be accessed simply through a touch of the  
fingertip. However, a library is still essential for learning because it not only 
provides a quiet place for reading but also serves as a repository of knowledge 
and all types of learning media - be it books, video and audio clips, or e-books. 
the TEAM GROUP Foundation thus offers library funds for improvement of 
a school library in all aspects to ensure it is a conducive environment for  
children to learn in.  

  To date, the Foundation has presented cash donations for refurbishment 
of several libraries including Sai Panya School in Pathum Thani and Ban Na 
Nayok Phittayakorn School. Support has also been given to the Green World 
Magazine Project for 25 rural schools and for construction of an e-Library 
Center at Nakhon Sawan School. 

Kindling Inspiration
  As inspiration can spark creativity, we place emphasis on broadening 
children’s worldviews to kindle their inspirations to improve their lives 
and contribute to society. Activities include drawing contests, essay writing  
contests, and occupational guidance.

CSR
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ส่งต่อองค์ความรู้

จากมืออาชีพสู่สาธารณะ

	 การด�าเนนิกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะ
การบริจาคเงินหรือให้ความช่วยเหลือด้านสิง่ของเท่านั้น	หากแต่ 
ยงัครอบคลุมถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน	ทมีกรุป๊จงึมีแนวคดิที่จะเผยแพร่ความรูค้วามเชี่ยวชาญ 
จากประสบการณ์ที่บ่มเพาะมากว่า	35	ปี	ไปในวงกว้าง	และสามารถ
น�าไปปฏิบัติได้จริง	ผ่านการจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

การสัมมนาเชิงสาธารณะ	(Public	Seminar)	

	 เป็นการน�าประเดน็ที่ทมีกรุป๊มีความเชี่ยวชาญและก�าลังเป็น
ที่สนใจของสังคมในขณะนั้น	มาเป็นหัวข้อสัมมนา	เพื่อให้ความรู้
ในเชิงวิชาการ	แลกเปลีย่นประสบการณ์	รวมทั้งการหาข้อสรุป
ในประเด็นค�าถามร่วมกัน	โดยที่ผ่านมา	ทีมกรุ๊ปได้จัดสัมมนา
เชิงสาธารณะอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่ “Climate	Change	Call	for	
Action”	(พ.ศ.	2551)	“Going	Green	สู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน”	 
(พ.ศ.	2552)	 “โอกาสการลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานน�้า”	 
(พ.ศ.	2553)	 “รับรู ้ ...สู ้ภัยน� ้า”	 และเสวนา	 “ความพร้อม 
ในการรับมือภัยน� ้า	2555”	(พ.ศ.	2555)	และ	“ท�าไมต้องเป็น
อาคารเขียว	คุ ้มหรือ	ประโยชน์นี ้เพือ่ใคร”	(พ.ศ.	2556)	

	 นอกจากนี้	ทมีกรุป๊ยงัให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	ของทีมกรุ๊ป	
เดินทางไปสัมมนาและร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอก	 
เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ	 รวมทั ้งร่วมแลกเปลีย่นความรู	้ 
เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมสืบไป

การเสวนาเชิงประเด็น	(Series	Talks) 
 เป็นการจัดอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้น	เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ไปในวงกว้าง	ผู้ทีเ่ข้าร่วมงานเสวนาจะมทีั้ง 
เฉพาะกลุ่มและเปิดกว้างส�าหรบัประชาชนทั่วไป	อาท	ิการอภิปราย 
ในหัวข้อ	“ท่านถาม	เราตอบ	ทุกประเด็นเกี่ยวกับน�้าท่วม”	

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงสาธารณะที่ทีมกรุ๊ป 
เข้าร่วมในเวทีต่างๆ
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Giving Knowledge
to the Public
 Our CSR not only concerns assistance in the form of 
cash or necessities donations but also includes providing the 
public with useful technical information. We are eager to share 
our knowledge and accrued expertise in an extensive circle 
via different activities. 

Public Seminars 
  We regularly organize a seminar on subject matter 
in which we have expertise to share our knowledge and  
experience with the public as well as for problem-solving. The 
seminars we hosted include: Climate Change: Call for Action 
in 2008, Going GREEN for Sustainable Development in 2009, 
Investment Opportunities for a Hydropower Project in 2010, 
Flood Awareness and Preparedness in 2012, and Green  
Building: Why and For What? in 2013.

 Moreover, we allowed our experts to join the seminars 
held by other organizations to share and exchange knowledge. 

Series Talks 
  We host discussions about issues of public interest to 
provide knowledge with greater outreach. Participants can be 
a specific target group or the public in general; for example, 
“All about Flood:  You Ask, We Answer”. 
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พลัง	“ทีม”	รวมใจ	

ร่วมช่วยสังคม

Power of the  
TEAM GROUP,  

the Power of Giving
	 เมือ่ความเดือดร้อนไม่ได้จ�ากัดอยู่ในพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่ง	การให้ความช่วยเหลือจึงจ�าเป็นต้องขยาย 
วงกว้างออกไป	ด้วยการสนบัสนนุและบรจิาคส่ิงของให้แก่
องค์กรสาธารณกุศลและผู้ที ่เดือดร้อนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ	ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต	 
เป็นหนึง่ในการสร้างสงัคมแห่งความช่วยเหลือเกือ้กูล
อย่างแท้จริง

 Since hardships can occur anywhere, we realize 
we should extend our assistance broadly. We thus  
present cash donations and contributions to other 
charitable organizations and those people in need both 
in normal and critical circumstances. By this means, we 
take part in developing a society of generosity.



ธารน�า้ใจ “ทีม” สู่สังคม

	 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจก่อต้ังข้ึนเพ่ือรวบรวมน�้ำใจของ 
ชำวทีมกรุ๊ปที่มีต่อสังคม	ประเทศชำต	ิและสังคมโลก	ให้เป็น 
กลุม่ก้อน	เปรยีบเสมอืนสำยธำรทีเ่กดิขึน้จำกตำน�ำ้จ�ำนวนมำก
มำรวมกันเป็นแหล่งน�้ำขนำดใหญ	่

	 ในหลำยต่อหลำยครัง้ทีส่งัคมจะต้องเผชญิกับวกิฤตกำรณ์
ต่ำงๆ	โดยเฉพำะวกิฤตกำรณ์ทีเ่กดิจำกภยัธรรมชำติ	ไม่ว่ำจะเป็น
แผ่นดนิไหว	หรอือทุกภยั	ซึง่ส่งผลต่อกำรด�ำเนนิชวีติและระบบ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและอำจจะส่งผลกระทบต่อสังคม
โลกในกรณีที่มีควำมรุนแรง	

	 มูลนิธิกลุ ่มทีมรวมใจจึงอำสำเป็นสื่อกลำงในกำร
รวบรวมควำมช่วยเหลือไม่ว่ำเป็นสิ่งของหรือเงินบริจำคไปยัง 
ผู้ทีเ่ดอืดร้อนในวกิฤตกำรณ์ต่ำงๆ	ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ	
เช่น	สึนำมิบริเวณพ้ืนท่ีชำยฝั่งทะเลอันดำมัน	ประเทศไทย	
พ.ศ.	2547	อุทกภัยในพื้นที่ภำคใต้	ประเทศไทย	พ.ศ.	2554	
ธรณีพิบัติและสึนำมิ	ประเทศญี่ปุ่น	พ.ศ.	2554	มหำอุทกภัย	
ลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ประเทศไทย	พ.ศ.	2554	ไฟไหม้ค่ำยผู้ลีภ้ยั
กำรสู ้รบแม่สุรินทร์	 อ�ำเภอขุนยวม	 จังหวัดแม่ฮ ่องสอน	
ประเทศไทย	พ.ศ.	2556	อุทกภยั	ประเทศฟิลิปปินส์	พ.ศ.	2556
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ทีมกรุ๊ปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในวิกฤตการณ์ต่างๆ 
ทีมกรุ๊ปรับเชิญเป็นวิทยากรในงาน Post Forum 2012 
“Roadmap to Recovery: Thailand 2012“
ทีมกรุ๊ปร่วมบรรยายงานเสวนา “อยู่กับน�า้” ของ Double A
สมัมนา “แนวโน้มและโอกาสเกิดน�า้ท่วมในนิคมฯ อมตะนคร”
มอบถุงยังชีพและสนับสนุนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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Philanthropic Spirit
of the TEAM GROUP
 The philanthropic spirit of the TEAM GROUP  
Foundation has, and continues to make a significant contribution 
to the society.

 When a disaster occurs, be it earthquake or flood, the 
victims suffer terribly and the national economy can also be 
affected.

 Aware of these situations, the TEAM GROUP  
Foundation serves as an intermediary through which financial 
and other forms of assistance can be extended to affected 
people both in Thailand and abroad. For instance the deadly 
Indian Ocean tsunami in 2004, southern Thailand floods in 
2011, the earthquake/tsunami in Japan in 2011, the great 
flood in central Thailand in 2011, the blazing inferno at Ban 
Mae Surin Refugee Camp in Mae Hong Son in 2013, and 
Typhoon Haiyan in the Philippines in 2013. 

6 
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The TEAM GROUP donates money and necessities  

for disaster victims.

The TEAM GROUP has been invited to talk on  

“Roadmap to Recovery: Thailand 2012”.

The TEAM GROUP’s expert acts as a speaker at the panel 

discussion on “Living with Water” hosted by the Double A.

A seminar on “Flooding Possibility at Amata City Industrial 

Estate”.

The TEAM GROUP gives relief bags and financial support  

to flood victims.

1-2
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ทีมกรุ๊ปกับการช่วยเหลือ	

ในเหตุการณ์มหาอุทกภัย		

พ.ศ.	2554

	 มหาอุทกภัย	พ.ศ.	2554	เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความ
เสียหายและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของสังคมในวงกว้าง	
ทั้งพื้นที่ชุมชน	เขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม	พื้นที่ทางการ
เกษตร	รวมถึงทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน	

	 นับตั้งแต่ช่วงที่มวลน�้าได้เคลื่อนตัวมาจากภาคเหนือ	
ผ่านภาคกลางตอนบน	สู ่พื้นที่กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	 
ได้สร้างความระส�่าระสายให้แก่บ้านเมือง	เพราะไม่สามารถ
คาดเดาสถานการณ์ได้	ทีมกรุ๊ปได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านน�้า
คอยเฝ้าตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ	โดยใช้	
River	Network	Model	ของทีมกรุ ๊ปซึ่งเป็นแบบจ�าลอง 
ชลศาสตร์-อทุกวทิยา	มาช่วยในการประเมนิสถานการณ์น�า้ท่วม	

	 River	Network	Model	เป็นแบบจ�าลองทางคอมพวิเตอร์
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อจ�าลองการหลากของน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง	โดยรวบรวมข้อมูลทางกายภาพท่ีมีผลต่อการไหล
ของน�้า	ได้แก่	ลักษณะของล�าน�้า	ที่ราบลุ่ม	คันกั้นน�า้	ประตู
ระบายน�้า	และสถานีสูบน�้า	มาประมวลผลร่วมกับปริมาณ 
การไหลของน�้าจากต้นน�้า	ระดับน�้าขึ้นน�้าลง	ปริมาณน�้าฝน	
การระเหยของน�้า	ท�าให้สามารถค�านวณการหลากของน�้าได้
อย่างถกูต้องและแม่นย�า	โดยแบบจ�าลองน้ีสามารถพยากรณ์
สถานการณ์น�า้ได้ล่วงหน้าถงึ	30	วนั	ซึง่ที่ผ่่านมาได้ใช้ค�านวณ
การหลากของน�้าใน	พ.ศ.	2523,	2526,	2538,	2545,	2549	
และ	2554	ได้อย่างแม่นย�า

	 ทีมกรุ๊ปจึงได้ใช้แบบจ�าลองวิเคราะห์และคาดการณ์
สถานการณ์ในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ	และปรมิณฑลท่ีมคีวามเสีย่งสูง

TEAM GROUP and its 
Roles in Thailand’s Great 
Flood in 2011
 In 2011, Thailand was struck by a disastrous flood which 
resulted in tremendous loss of agricultural area, economic and 
industrial zones, and properties and lives. Prolonged heavy 
rain in northern Thailand resulted in a ‘creeping tsunami’ of 
runoff that moved to the upper central region and finally  
engulfed Bangkok and its environs.

 The floodwater flow panicked both the people and 
the authorities, who had to cope with it. In such a terrible time, 
the TEAM GROUP’s experts carried out close monitoring of 
the situation and applied the River Network Model, which it 
has developed for more than 30 years, in assessment of the 
flood conditions.

 The River Network Model was a computerized model 
for describing hydrodynamic flow in the Lower Chao Phraya 
River Basin. The model configures all physical characteristics 
that influence the flow including river, floodplain, dyke,  
regulators and pumping stations. Hydrological inputs are flow 
from the upstream, tidal conditions, rain, and evaporation. The 
model efficiently simulates behaviors of all the flood flow 
in years 1980, 1983, 1995, 2002, 2006, and 2011, and it can  
forecast flood conditions up to 30 days ahead.

 Applying the River Network Model, the TEAM GROUP 
was able to identify flood-risk areas in Bangkok and its  
environs and so issued public notifications together with flood 
maps, which was weekly updated, via news release, SMS, as 
well as its website (www.teamgroup.co.th) and Facebook. Our 
experts were also invited to provide useful information at  
various public forums and through different types of the media. 

4 4 
ความเดือดร้อนในวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย 2554
แบบจ�าลอง River Network Model

Thailand’s great flood in 2011.
The River Network Model. 
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ที่จะเกิดอุทกภัย	จึงได้ออกมาเตือนภัยดังกล่าว	พร้อมแผนที่
แสดงระดับความเสีย่งของน�้าท่วม	และแผนที่ระดับน�้าท่วม
ของพืน้ที่ต่างๆ	 เผยแพร่ไปยังสาธารณชน	โดยทุกสัปดาห ์
มีการปรับปรุงข้อมูลและแจ้งข่าวสารผ่านระบบการสือ่สาร
ด้วยการออกข่าวแจก	รวมถึงแจ้งผ่านระบบ	SMS	เว็บไซต์	
www.teamgroup.com	และเฟซบุ๊ก	TEAM	GROUP	พร้อมกนันี้
ยังได้รับเชิญไปให้ข้อมูลตามสื่อต่างๆ	และเวทีสาธารณะ

	 ขณะเดียวกัน	 ทีมกรุ๊ปยังใส่ใจกับพนักงานอีกนับพัน
ชีว ิตในรัว้ของทีมกรุ ๊ปที ่ต ้องเผชิญกับมหาอุทกภัยครั ้งนี	้ 
โดยการจดัต้ังศนูย์พักพิงผู้ประสบภยัข้ึนท่ีอาคารทีม	ให้ความ
ช่วยเหลือด้านการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพืน้ที่เสีย่งภัย	 
จัดรถรับ-ส่งแก่พนักงานเพือ่ให้สามารถเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย	และจัดเลีย้งอาหารกลางวันแก่พนักงานที่เดินทาง
มาท�างานตลอดช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัย	

	 ส�าหรับการเตรียมการป้องกันอุทกภัยของอาคารทีม	
มีการเฝ้าตรวจวัดระดับน�้าในพื้นที่รอบอาคาร	ดูแลระบบ
ป้องกันไฟฟ้าส�ารอง	และสร้างคันกั้นน�า้รอบอาคาร	 เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	

	 	นอกจากการช่วยเหลือดงัที่กล่าวมาแล้ว	ทมีกรุป๊ยงัได้
ระดมเงินและสิง่ของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่าน 
ช่องทางต่างๆ	 เพื่อเป็นหนึ่งในสายน�้าใจที่ไหลรินลงไปสู่ 
ผู้ประสบภัยในยามที่ต้องประสบกับความยากล�าบากในชีวิต

6 

6 

ทีมกรุ๊ปร่วมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์น�้า
ในมหาอุทกภัย 2554
ทีมกรุ๊ปมอบเรือให้มูลนิธิชัยพัฒนา

The TEAM GROUP provides information during 

the 2011 great flood.

The TEAM GROUP presents boats to the 

Chaipattana Foundation. 

 At the same time, we were concerned about our 
employees and thus established a relief center at the  
TEAM Building and assisted them with property relocation.  
As for those who were not affected by the flood and were 
able to come to work, we provided vehicles to transport 
them to and from the office and offered free lunch. 

 To safeguard the TEAM Building, we undertook regular 
monitoring of the flood level around the building as well as 
the emergency generator system. We also had a flood levee 
constructed around the building.

 Moreover, the TEAM GROUP provided assistance to 
affected people by raising funds and making cash donations 
and aid relief through various channels.

1-5
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แบ่งปันองค์ความรู้		

ผ่านสื่อสาธารณะ

	 เกือบ	40	ปี	ที่ทีมกรุ๊ปสั่งสมประสบการณ์ในการเป็น
ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ	ของรัฐ	จนเกิดความเช่ียวชาญใน
เรือ่งต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมและโลจสิตกิส์	ทรพัยากรน�า้	
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	อาคาร
และสาธารณูปโภคพื้นฐาน	พลังงาน	การบริหารจัดการและ
การฝึกอบรม	การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน	เพือ่ไม่ให้องค์ความรูอั้นมค่ีาเหล่าน้ีสญูหายไป	
ทมีกรุป๊จงึได้มกีารบรหิารจัดการองค์ความรูต่้างๆ	อย่างเป็นระบบ	
ด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้	(Knowledge	
Management	Unit)	มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ	

Sharing
Knowledge 
 For almost four decades, the TEAM GROUP has  
grown and expanded from its founding service areas of water 
resources and environmental management into transportation 
and logistics, environmental engineering, infrastructure and 
construction, energy, management and training, public relations,  
and public participation. We established a Knowledge  
Management Unit to create a digital record of knowledge and 
projects in each of these areas. The easy-to-search system is of great 
benefit for staff members who require information of previously 
accomplished projects and guidance for future operations. 
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ในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถสืบค้นได้อย่างง่ายดาย	นับเป็น
ประโยชน์ส�าหรับผู้ท่ีต้องการสืบค้นข้อมูลในการด�าเนิน
โครงการต่างๆ	ในอดีต	และเป็นรากฐานการด�าเนนิงานต่อไป
ในอนาคต	

	 นอกจากการรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรูใ้นองค์กร
แล้ว	 ทีมกรุ ๊ปยังมีนโยบายที่จะแบ่งปันองค์ความรู ้ต่างๆ	 
ทีท่มีกรุป๊มคีวามเชีย่วชาญไปยังสาธารณชน	เพ่ือให้เกดิความรู้
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ	ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ	ทั้งสื่อ 
สิ่ งพิมพ ์	 สื่อวิทยุโทรทัศน ์	 และเว็บไซต ์ของทีมกรุ ๊ป	 
(www.teamgroup.co.th)	

 In addition to the aforementioned intra-organizational 
knowledge sharing, we are willing to share our knowledge 
with the public, to foster better understanding, through the 
mass media and on our website, www.teamgroup.co.th.
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หนังสือที่รวบรวม 
องค์ความรู้ต่างๆ  
ของทีมกรุ๊ป
Publications by  
the TEAM GROUP.

บทความของทีมกรุ๊ปที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ
Articles by the TEAM GROUP experts, published in different media.
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แบ่งปันความเชี่ยวชาญ

ผ่านสื่อสาธารณะ

	 ทมีกรุป๊มกีารเผยแพร่บทความต่างๆ	ทีน่่าสนใจ	ลงใน
สื่อสาธารณะ	โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับหัวกะทิของทีมกรุ๊ป	 
เป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ตามสายงานทีต่นเอง
มคีวามเชีย่วชาญ	โดยน�าเสนอข้อมูลทีม่คีวามลกึและรอบด้าน
ให้ประชาชนได้รับทราบ	

	 นอกจากน้ี	ทมีกรุป๊ยงัเปิดโอกาสให้สือ่มวลชนสมัภาษณ์
ผู ้เชี่ยวชาญของทีมกรุ ๊ปและร่วมงานบรรยายที่ทีมกรุ ๊ปม ี
ความเชี่ยวชาญ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป

จัดท�าหนังสือ	รวบรวมองค์ความรู้

 “หนังสือ”	 เป็นสื่อที่รวบรวมข้อมูลความรู้	สามารถ
กระจายไปยังท้องที่ต่างๆ	ได้อย่างทั่วถึง	และอยู่คงทนถาวร	
ด้วยเหตุนี้	 ทีมกรุ๊ปจึงได้รวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นที่ 
น่าสนใจในขณะนัน้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ	เพ่ือให้สามารถ
น�าไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป

Sharing Knowledge
through the Media
 The TEAM GROUP’s professionals regularly share their 
knowledge and experience in their fields of expertise through 
easy-to-understand informative articles which are published 
in different newspapers, magazines, and journals. 

 We also allow the media to interview our experts and 
participate in the lectures given by them. This is part of our 
strategy to educate the public at large. 

Sharing Knowledge through Publications
 “Books” are a trustworthy source of knowledge 
and found universally. The TEAM GROUP thus collects and  
publishes knowledge about issues of interest for public 
reference. 
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สนับสนุนภาคีเครือข่าย		

รังสรรค์สังคมเกื้อกูล

	 การจรรโลงสงัคมให้น่าอยู่น้ัน	ไม่สามารถท่ีจะด�าเนนิการ
เพียงล�าพัง	หรืออาศัยกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว	ด้วยเหตุนี	้ 
ทีมกรุ๊ปจึงจับมือกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคม	 โดยการบริจาคเงินและสิ่งของ 
ที่จ�าเป็น	รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	

	 ดังเช่น	การบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆ	อาทิ	มูลนิธิ
ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	มูลนิธิชัยพัฒนา	นอกจากนี้	ยังได้ร่วมเป็นภาค ี
เครือข่ายกับมูลนิธิหนังสือเพ่ือไทย	 โดยการเป็นสื่อกลาง 
ในการน�าหนังสือคุณภาพจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย	ไปยัง 
ห้องสมุดในโรงเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์อย่างต่อเน่ือง	 
ผ่านกจิกรรมผ้าป่าหนังสือที่จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

1 

2 

1 
2

3 

หนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย 
ทีมกรุ๊ปมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิธรรมิกชน 
เพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
ทีมกรุป๊มอบหนงัสอืแก่โรงเรยีนที่ให้การอปุถมัภ์
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Joining Hands with Alliances
to Create a Better Society
 
 A good society cannot be created individually.  
Therefore the TEAM GROUP cooperates with different  
foundations to provide the underprivileged with financial  
support and necessary assistance. 

 Among our regular contributions, we present cash  
donation to the Christian Foundation for the Blind in Thailand 
under the Royal Patronage of His Majesty the King and to the 
Chaipattana Foundation. We ally ourselves with the Books for 
Thailand Foundation, which offers good books for the book 
rally we annually hold to make book donations to the schools 
under our patronage. 

1 
2

3 

3 

Book donation from the Books for Thailand Foundation.

The TEAM GROUP presents cash donation to the Christian 

Foundation for the Blind in Thailand under the Royal 

Patronage of His Majesty the King.

The TEAM GROUP brings books to the schools.
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Pursuing the Mission to 
Create a Sustainable Society

 Since our inception in 1978, we have tirelessly 
developed our expertise and services as well as taken  
responsibility for the public whether in educational, social or  
cultural sectors with the ultimate goal of establishing a  
sustainable society.

 To fulfill our goal, we actively continue our CSR  
programs on a steady basis and strive to extend our 
assistance to a larger scale, be it in the form of educational  
support for the children, humanitarian aid relief or knowledge 
dissemination. 

 Nevertheless, an undertaking for public benefit will  
not be effective and successful without cooperation from  
various parties. The TEAM GROUP thus always welcomes 
your contribution to generate a harmonious society. 

สานต่อเจตนารมณ์	

สู่สังคมยั่งยืน

	 นบัต้ังแต่ก่อต้ังทมีกรุ๊ปขึน้ใน	พ.ศ.	2521	ทมีกรุป๊ 
ได้บ่มเพาะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	และให้
บริการลูกค้าทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่น	ไปพร้อมกับการ
ด�าเนินกจิกรรมรบัผิดชอบต่อสังคม	ทั้งในร้ัวและรอบรั้ว
ทีมกรุ๊ป	ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา	สังคม	และ
วัฒนธรรม

	 ทกุวนันี	้ทมีกรุ๊ปยังคงด�าเนินกิจกรรมรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	และขยายเครือข่ายการช่วยเหลือ
ไปในวงกว้าง	 เพือ่สานต่อเจตนารมณ์ในการจรรโลง
สังคมให้น่าอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงินทุน
สนบัสนุนการศึกษาและเรียนรู้ของเยาวชน	การให้ความ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในภาวะวิกฤต	การเผยแพร่ความรู้
ความเชี่ยวชาญของทีมกรุ๊ปผ่านช่องทางต่างๆ	

	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินงานด้านสาธารณ 
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้เข้มแข็งและยืนยาว
ได้อย่างมัน่คง	จะต้องมีการประสานความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย	ทีมกรุ๊ปจงึขอเชญิชวนให้ทกุฝ่ายมาสรรค์สร้าง
สังคมแห่งความเอื้ออาทรร่วมกัน	 เพือ่สร้างสังคมที ่
น่าอยู่อย่างยั่งยืน

CSR

47



	 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจได้ที่	:

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ 

เลขที่	151	อาคารทีม	ถนนนวลจันทร์	 
แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230	 
คุณกรรณิการ์	ธรรมสุทธิโรจน์	(kannika@team.co.th)	
โทรศัพท์	+66	2509	9000	ต่อ	2414

 Well-wishers can contribute to the TEAM GROUP 
Foundation monthly or as they wish at: 

TEAM GROUP Foundation 
TEAM Building 151 Nuan Chan Road,  
Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230  
Ms.  Kannika Thamsutthirot (kannika@team.co.th)  
Telephone: +66 2509 9000 Ext 2414
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