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ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลันตลอดเวลา
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการ
หรือแม้แต่ความต้องการของลูกค้า การใช้
ชีวิตอย่างชาญฉลาด บนหลักการที่เรียกว่า
SMART จึงต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถชีช้ ดั ถึงความส�ำเร็จ ท�ำได้จริง สมเหตุ
สมผล ในระยะเวลาที่ก�ำหนด  
ประเทศไทยเองได้ปฏิรูปประเทศ ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
เพื่อให้ประเทศมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีศักยภาพและคุณภาพ
ของประชากรไทยเป็นปัจจัยท้าทายในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ในฉบับ "คุยนอกกรอบ" ได้รับเกียรติจาก
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ มาบอกเล่า
ประสบการณ์การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง รวมถึงการสร้างผู้น�ำที่มีคุณภาพ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ำเนินชีวิต
ที ม กรุ ๊ ป ของเราก็ ก� ำ ลั ง ปรั บ เปลี่ ย นแนว
ธุรกิจตามยุคดิสรัปชัน ใน "Expert Talk"
ผูเ้ ชีย่ วชาญของเรา ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
บอกเล่าถึงความก้าวหน้าแนวโน้ม Smart City
ในประเทศไทย และทิศทางธุรกิจของทีมกรุ๊ป
เข้าสู่ไตรมาสที่ 4 แล้ว เราคงต้องหันมา
ทบทวนกั น อี ก ครั้ ง ถึ ง เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ว ่ า
ด� ำ เนิ น การไปถึ ง ไหน อย่ า งไร เพื่ อ ความ
SMART และต้องไม่ลืมว่า คนที่พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เท่าทัน มีความสามารถในการใช้ชวี ติ เท่านัน้
จึงจะสามารถน�ำพาตัวเอง ครอบครัว และ
องค์กร ไปสู่ความส�ำเร็จและเติบโตได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ติดอยู่ในกับดัก
ของยุคดิสรัปชัน

Amongst the wave of globalization,
everything has rapidly changed in terms
of the economy, development of goods
and services, and customers’ needs.
The "SMART" principles – specific,
measurable, achievable, realistic, and
timely – encourage wise ways of living.
Thailand has been reformed by the
National Strategy which targets national
development through Thailand 4.0 to
upgrade Thai people’s quality of life.
In "Talk with TEAM", GEN Boonsrang
Niumpradit shares his experiences
on driving the national reform and the
national strategy, creating unity and
establishing good leaders, providing
knowledge and understanding as well
as applying the Sufficiency Economy
Philosophy in our daily lives.
Regarding the change of business
direction of TEAM GROUP, in "Expert
Talk", Dr. Saratchai Ongprasert, TEAM
GROUP’s expert, talks about the trends
of smart cities in Thailand and also TEAM
GROUP’s business direction.
Transitioning to the fourth quarter of
the year, we need to review our goals
and what we have already achieved
by following SMART principles. Bear in
mind that only people who are
well-prepared for such changes and
keep pace with them will survive. This
will also allow for personal, family, and
company success as well as growth with
stability, prosperity, and sustainability
without being trapped in this disruptive
era.

With best wishes,
(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Executive Board
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TEAM GROUP in the Era of Disruption

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทีมกรุ๊ปยังคงมุ่งมั่นและ
ตั้งใจด�ำเนินงานในฐานะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาครบวงจร เพื่อ
มอบบริการทีด่ ใี ห้แก่ลกู ค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำงานในยุค
ดิสรัปชั่นที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด�ำรงชีวิตของเรา
มากขึ้น
ทีมกรุป๊ ได้เริม่ น�ำเทคโนโลยีท่ สี่ ร้างความพลิกผัน (Disruptive
Technology) เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2558 โดยเริ่มใช้ระบบ BIM
(Building Information Modeling) และอากาศยานไร้คนขับ
(Drone) ในการท�ำงาน ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น
ในระยะเริ่มต้น และมีการพัฒนาการมาถึงระดับการใช้ระบบ
BIM-6D ควบคู่ไปกับการใช้ Drone ในการจัดท�ำแผนที่
ภูมปิ ระเทศสามมิติ ทีม่ คี วามละเอียดสูงในการออกแบบสามมิติ
ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการขยายไปสู่การท�ำงานด้าน Digital
Infrastructure และการเป็น Solution Provider ในงานด้านต่างๆ
รวมไปถึงงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทัง้ 7 ด้าน ทีส่ ำ� นักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (DEPA) ได้กำ� หนดไว้ โดยร่วมงานกับ
บริษทั พันธมิตร ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและช�ำนาญการจากเมืองเสินเจิน้
ประเทศจีน ที่จะท�ำให้สามารถขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว
ใน TEAM GROUP Newsletter ฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ
โครงการส�ำคัญที่ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา
และรับผิดชอบด�ำเนินงานในด้านต่างๆ และในปีตอ่ ๆ ไป ทีมกรุป๊
ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดสู่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาองค์กร ทรัพยากร นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น

Jumping into the last quarter of 2019, TEAM GROUP,
as a comprehensive consulting service company, has
strong determination and perseverance to provide
exceptional services for all clients, especially in this
disruptive era when technology is taking a greater role
in our lives.
Since 2015, TEAM GROUP started working with
Japanese partners to adopt disruptive technologies
such as BIM (Building Information Modeling) and drones
for enhancing its service. Later, BIM-6D technology
was used along with drones to create high-definition
3D topographic maps. This provide us with a solid
foundation for being a leading solution provider in
digital infrastructure and other projects including
development of the seven key components of a smart
city as determined by the Digital Economy Promotion
Agency (DEPA). We are currently cooperating with an
alliance from Shenzhen, China to ensure rapid business
growth.
Remarkable projects that TEAM GROUP was
entrusted for its consulting services and other relevant
tasks are displayed in this issue. TEAM GROUP is
committed to the future provision of optimum services
for clients by developing the company, resources,
innovations and technology.

(Chawalit Chantararat)
President
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โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำ�หนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 (ขอบเขตงานส่วนที่ 2)
Feasibility Study on Determining the Area for the EEC Project, Phase 2 (Scope of Work II)

เจ้าของงาน : ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ทีมกรุป๊ ได้รบั ความไว้วางใจให้ดำ� เนินการศึกษาความเหมาะสม
การก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2
(ขอบเขตงานส่วนที่ 2) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเพิ่มเติม จากเดิม 3 จังหวัด (จ.ชลบุรี จ.ระยอง
และ จ.ฉะเชิงเทรา) โดยเพิ่มบางพื้นที่ที่เหลือของจังหวัด
ในภาคตะวันออก รวมถึง จ.นครนายกและ จ.สมุทรปราการ
เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาในลั ก ษณะคลั ส เตอร์ ประกอบด้ ว ย
ขอบเขตการด�ำเนินงาน ดังนี้ 1. เสนอแนะโครงการลงทุน
ทีส่ ามารถสร้างความพอเพียงด้านสาธารณูปโภคและโครงการ
เร่งด่วนอื่นๆ 2. ศึกษาการจัดท�ำรายละเอียดของแผนการ
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
ทัง้ 3 จังหวัดเดิมและจังหวัดทีเ่ สนอเพิม่ เติม 3. จัดสัมมนาเพือ่
รับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีสว่ นร่วมและ 4. จัดท�ำข้อมูล
ในรูปแบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) และฐานข้อมูล พร้อมจัด
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร

Client: Eastern Economic Corridor Office (EECO)

TEAM GROUP was entrusted with the feasibility study
for this project which is a part of the EEC development
scheme. The project aims to expand the area of the
EEC from three provinces (Chon Buri, Rayong, and
Chachoengsao) to cover some available spaces of
the eastern provinces, including Nakhon Nayok and
Samut Prakan provinces in order to support cluster
development. Scope of work includes 1. suggestion of
investment projects to ensure sufficient infrastructure
availability and other urgent schemes; 2. study and
preparation of a detailed plan for EEC development in
the three aforesaid provinces and additionally proposed
provinces; 3. organization of public hearing sessions and
promotion of public participation; and 4. preparation of
a geographic information system (GIS) and database,
and provision of training programs.
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โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
Renewable Energy Promotion and Energy Efficiency Improvement in the Government Complex
Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007)

เจ้าของงาน : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

ทีมกรุป๊ ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นทีป่ รึกษาและควบคุมงาน
โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในพืน้ ทีศ่ นู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประกอบด้วยขอบเขตการด�ำเนินงาน ดังนี้
• ส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ
• จัดท�ำเอกสารประกวดราคา
• บริหารโครงการ
• ควบคุมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 2.2 เมกะวัตต์
• ควบคุมการเปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED
จ�ำนวน 38,017 หลอด
• วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ

Client: Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

TEAM GROUP was entrusted to provide consultancy
and supervisory services for the Renewable Energy
Promotion and Energy Efficiency Improvement Project in
the Government Complex Commemorating His Majesty
the King's 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.
2550 (2007). Scope of work includes:
• Survey and detailed design;
• Preparation of tender documents;
• Project management;
• Supervision of 2.2 MW solar rooftop system
installation on each building;
• Supervision of the replacement of the currentlyused 38,017 fluorescent tubes with LED ones; and
• Analysis of the energy-saving performance for the
project.
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โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
Development of the Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday
Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007), Zone C Project

เจ้าของงาน : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) ให้ความ
ไว้วางใจทีมกรุ๊ปในการเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการพัฒนา
พื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ภายในศูนย์ราชการฯ ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยจัดสรรเป็นอาคารส�ำนักงานของส่วนราชการต่างๆ
ซึง่ เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีชนั้ ใต้ดนิ 2 ชัน้ พืน้ ทีก่ อ่ สร้างอาคาร
รวมทั้งหมดประมาณ 660,000 ตารางเมตร งบประมาณ
โครงการมากกว่า 22,000 ล้านบาท ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ของทีป่ รึกษาบริหารโครงการประกอบด้วย การจัดท�ำแผนงาน
และก�ำกับการท�ำงานของทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ได้แก่ ผูอ้ อกแบบ
ก่อสร้าง ทีป่ รึกษาศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนและระบบ
จราจร และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานสนับสนุน ธพส.
ในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การจัดหา
ที่ปรึกษาและผู้รับจ้างต่างๆ รวมถึงงานสนับสนุน ธพส. และ
กรมธนารักษ์ในการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานใช้ประโยชน์
และการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติผูกพันงบ
ประมาณค่าเช่าจากคณะรัฐมนตรี

Client: Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

TEAM GROUP was entrusted with project management
consultancy by Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
(DAD) for this project. The project aims to facilitate
optimal land utilization within the complex and enhance
the efficiency of public services. The office building
is being allocated for governmental departments and
boasts massive space with 2-floor basements. The
construction area covers 660,000 square meters with
a project budget of 22,000 million baht. Scope of
work includes planning; overseeing other consulting
services, i.e. construction design, study and design
for traffic and transportation system, and environmental
study; supporting DAD for pre-construction preparation,
procuring consultants and contractors; as well as
supporting DAD and the Treasury Department with
regard to space allocation and other relevant tasks in
the purview of requesting budget approval from the
Cabinet.

ทีมของเรา | Our TEAM

โครงการควินน์ คอนโด สุขุมวิท 101
The Quinn Sukhumvit 101 Project

โครงการเดอะรูม พญาไท
The Room Phayathai Project

เจ้าของงาน : บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จ�ำกัด

เจ้าของงาน : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ทีมกรุป๊ ได้รบั ความไว้วางใจจากบริษทั เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท
จ�ำกัด ให้เป็นผู้ด�ำเนินงานบริหารจัดการโครงการอาคารชุด
ที่พักอาศัย สูง 31 ชั้น พื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร
ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ประกอบด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การในระยะก่ อ นการก่ อ สร้ า ง
(Pre-Construction Phase) ระยะการก่อสร้าง (Construction
Phase) รวมทั้งเป็นผู้ด�ำเนินงาน BIM Manager ทั้งในระยะ
ก่อนการก่อสร้างและระยะระหว่างการก่อสร้างโครงการ

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ด�ำเนินงานบริหารจัดการโครงการ
อาคารชุดทีพ่ กั อาศัย สูง 38 ชัน้ พืน้ ทีป่ ระมาณ 45,000 ตารางเมตร
ตัง้ อยูถ่ นนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ประกอบด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การในระยะก่ อ นการก่ อ สร้ า ง
(Pre-Construction Phase) ระยะการก่อสร้าง (Construction
Phase) และภายหลังการเปิดใช้อาคารและส่งมอบพื้นที่ให้
ลูกค้า (Post-Construction Phase)

TEAM GROUP was entrusted by MBK Real Estate
Co., Ltd. with project management for the 31-floor
condominium that covers 25,000 square meters and is
located in Soi Sukhumvit 101, Phra Khanong District,
Bangkok. Scope of work includes pre-construction and
construction management, and also serving as the
building information modeling (BIM) manager for both
the pre-construction and construction phases.

TEAM GROUP was entrusted by Land & Houses PCL
with project management for a 38-floor condominium,
covering 45,000 square meters. The project is located
on Si Ayutthaya Road, Thanon Phaya Thai Subdistrict,
Ratchathewi District, Bangkok. Scope of work includes
construction management for pre-construction,
construction and post-construction phases.

Client: MBK Real Estate Co., Ltd.

Client: Land & Houses PCL
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รักหน้าที่ ซื่อสัตย์ เสียสละ :
หลักการสร้างผู้นำ�ที่ดีและการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21

Focus on Your Duty, Honesty, and Sacrifice: The Principles of Building a Good Leader
and Developing People in the 21st Century
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม และมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
GEN Boonsrang Niumpradit, Chairman of the National Defence College Think Tank Foundation and Chairman of
Peace Network Foundation

คุ ย นอกกรอบ ฉบั บ สุ ด ท้ า ยของปี 2562 ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ มาบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงาน
ในมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม และมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ
ตลอดจนการท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมและปฏิรูปประเทศ
In Talk with TEAM’s last column of 2019, GEN Boonsrang
Niumpradit shares his work experiences at the National
Defence College Think Tank Foundation, as well as in driving
society forward for national reform effort at the Peace Network
Foundation.
มูลนิธคิ ลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ท�ำหน้าทีใ่ นการพัฒนาคน
และประเทศอย่างไร และท่านมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2545 เป็นการรวมตัวกันของอดีตนักศึกษา วปอ.
ซึ่งเป็นบุคคลคุณภาพ มาช่วยกันระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา
ส�ำคัญของประเทศ โดยมีมูลนิธิคลังสมองฯ เป็นศูนย์กลางที่
รวบรวมพลังความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจน
วิสัยทัศน์ของอดีตนักศึกษา วปอ. ทุกรุ่น แล้วน�ำมาวิเคราะห์
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส�ำคัญๆ ในระดับชาติ
ผมเริ่มท�ำงานที่นี่ตั้งแต่อายุ 43 ปี ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ หรือศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศในปัจจุบัน หน้าที่หลักในขณะนั้นคือ การจัด
อบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพือ่ สังคม นับว่าเป็นช่วงเวลา
ที่ได้ทั้งประสบการณ์และความรู้ ตลอดจนร่วมมือกับกลุ่ม
สมาชิก ช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน จนตกผลึกออกมาเป็นหลักสูตร
พัฒนาคนและประเทศ โดยสิ่งส�ำคัญที่เราเห็นพ้องต้องกัน
ในการพัฒนาบ้านเมืองคือ ประเทศชาติจะพัฒนาได้ สิง่ ส�ำคัญอยูท่ คี่ น
ถ้าเราฝึกให้คนเป็นคนดี เป็นผู้น�ำที่ดี ประเทศชาติก็จะพัฒนา
และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้

What is the role of the National Defence College
Think Tank Foundation regarding public and national
development? What is your role and responsibility?
The National Defence College Think Tank Foundation
was founded on 7 February 2002 by assembling its
qualified alumni and friends to help solve issues of
national importance. The college is a central source
of knowledge, skills, and experiences as well as the
alumni’s visions to find solutions for problems facing
the nation.
I started working here when I was 43 as the Director
of the Strategic Studies Center, National Defence
Studies Institute. Part of my role was to organize
training programs and seminars. It was an opportune
time for gaining valuable experiences and networks to
form a curriculum for public and national development.
The most important component for achieving national
development is "people". If we can turn people into
good citizens and leaders, the nation will surely enjoy
sustainable prosperity.

การสร้าง "ผูน้ ำ� ทีด่ "ี มีหลักการอย่างไร และต้องเน้นการฝึก
ปฏิบัติในเรื่องใด
การสร้ า งผู ้ น� ำ หรื อ การพั ฒ นาคนให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี ต ้ อ ง
เน้นหนักในเรื่องรักหน้าที่ ซื่อสัตย์ และเสียสละ 3 สิ่งนี้เป็น
คุณสมบัตพิ นื้ ฐานทีส่ ำ� คัญมากทีผ่ นู้ ำ� ทุกคนต้องมี โดยบ้านและ
โรงเรียนมีสว่ นส�ำคัญในการฝึกอบรมคุณสมบัตพิ น้ื ฐานเหล่านี้
ให้แก่เด็กจนเรียกได้ว่า ฝึกจนเข้าเนื้อ

What makes "good leaders"? What do they have to
achieve?
To build a good leader or develop qualities in people
that make them good citizens and leaders, there must
be a focus on duty, honesty, and sacrifice. These basic
qualities of leadership can be built and mastered at
home and in school during childhood.

คุยนอกกรอบกับทีม | Talk with TEAM

ยกตั ว อย่ า งเช่ น โรงเรี ย นนายร้ อ ยในสหรั ฐ อเมริ ก า
มีการสอบทุกวันเรียกว่า การสอบถามประจ�ำวัน หรือ สถว.
โดยอาจารย์จะให้นักเรียนอ่านหนังสือล่วงหน้าหรือเรียกว่า
Self-study จากนั้นเมื่อเข้าชั้นเรียนจึงท�ำการสอบถามถึงสิ่งที่
ได้ศึกษามา เขาสอบแบบนี้ทุกวันเพื่อเน้นย�้ำไม่ให้มีการทุจริต
เรียกว่าฝึกจนเข้าเนือ้ ในเรือ่ งของความซือ่ สัตย์ ในสิงคโปร์และ
ฟินแลนด์ ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก ฝึก
อบรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตทุกวัน จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่
เขาจึงมีจติ ส�ำนึกเรือ่ งความซือ่ สัตย์เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานทุกคน
บ้านเมืองของเขาไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน
ปัจจุบันเราก�ำลังอยู่ในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในชีวติ ประจ�ำวันมากขึน้ ผูน้ ำ� ทีด่ ยี งิ่ ต้องรูจ้ กั ปรับตัวและ
สร้างคุณสมบัตดิ า้ นอืน่ ๆ เพิม่ เติมด้วย เช่น ปรับตัวให้ทนั สมัย
เรียนรู้และน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์
มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั ผูอ้ นื่ ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง และ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ฉับไวและรอบคอบ แก้ไขปัญหาได้ทนั ท่วงที
รู้จักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
และวิเคราะห์เรือ่ งราวอย่างมีเหตุมผี ล สุดท้ายคือ เข้าใจปัญหา
เข้าถึงประชาชน และพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยกตัวอย่างจากประสบการณ์การท�ำงาน
เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงการก่อตั้ง
ประเทศ ที่เราเข้าไปสอนประชาชนให้รู้จักหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยน�ำเอาวิธีการท�ำเกษตรสมัยใหม่มาใช้
และรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และช่วยกันดูแลรักษา
ไม่ให้หมดไป ซึ่งประสบความส�ำเร็จด้วยดี
การพัฒนาประเทศด้วยการสร้าง "ผูน้ ำ� ทีด่ "ี มีอุปสรรคอะไร
และมีวิธีการแก้ ไขอย่างไร
ประเทศไทยมีจดุ อ่อนทีส่ ำ� คัญ คือ ขาดการพัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เนื่องจากพื้นฐานการปกครองดั้งเดิมของเรา
ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ยังไม่รู้หนังสือและไม่พร้อม เปรียบเสมือนการขุดล้อมต้นไม้
มาปลูก ไม่ได้บม่ เพาะจากเมล็ดพันธุ์ รากแก้วของมันจึงไม่แข็งแรง
เช่นเดียวกับการปกครองในบ้านเราที่มีรากฐานไม่แข็งแกร่ง
และหยั่งรากลึกมากพอ ต่างจากสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ
ที่มีการวางรากฐานและฝึกอบรมคนในประเทศอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป บ้านเมืองของเขาจึงเจริญก้าวหน้า เพราะประชาชนมี
ความเข้าใจ รูจ้ กั สิทธิและหน้าทีข่ องตน การแก้ปญ
ั หาทีท่ ำ� ได้ใน
ช่วงเวลานีค้ อื ปรับการศึกษาให้ทนั สมัยและกระจายอย่างทัว่ ถึง
ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเน้นเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์และเสียสละ และการ
รู้จักปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสังคม
สิ่งส�ำคัญที่เราต้องเริ่มปลูกฝังลูกหลานในวันนี้ คือ สอน
ให้รักหน้าที่ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ และรู้จักเสียสละเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ "ผูน้ ำ� ทีด่ "ี เป็นอนาคต
และก�ำลังส�ำคัญของชาติ พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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For example, some military academies in the USA
have tests called "Daily Recitation". In this context, a
teacher advises students to practice "Self-study" in
advance. When class begins, the teacher asks them
what they have learned. The instructors also emphasize
the merit of not cheating and mastering the quality
of honesty. Singapore and Finland are renowned for
providing some of the best education in the world
since they inculcate in children the quality of honesty
on a daily basis. As such, there are minimal corruption
issues in these countries when the children grow up.
In the 21st century, technology is taking a greater
hold on our daily lives. Good leaders need to develop
beneficial qualities such as being resilient in keeping
pace with new technology and integrating it for greater
social welfare; encouraging good mutual relationships
by accepting different opinions and showing empathy;
being prompt and prudent in solving problems;
employing critical thinking through rational conjecture;
and developing the nation in line with the Sufficiency
Economy Philosophy by King Bhumibol. The Thai
peace keepers helped Timor-Leste when the new
country was being established by disseminating the
knowledge of the Sufficiency Economy Philosophy in
the context of applying modern agricultural techniques
and encouraging the nation to use its natural resources
wisely. This was successful and well accepted.  
What are the obstacles to national development in
establishing "good leaders"? What are the solutions?
A great weakness of Thailand has been the lack of
development of good citizens suitable for democratic
society under the Constitutional Monarchy. The Thai
society was not prepared for the new form of government
because of the lack of education and training. Compare
this to transplanting trees from abroad instead of
planting trees in the native environment. The situation
is different in the USA and the UK. Over time, these
two countries developed strong democratic society
which is why they are ahead of us as their people
understand their rights and duties. We need to improve
and expand our education system as well as build
capacity since early childhood to foster responsibility,
honesty, sacrifice, and adaptation to societal changes
for future generations.
It is vital for our children to be instilled with and
practice of duty, honesty, and sacrifice. In this context,
good leaders will be created. They will bring national
prosperity and sustainability to our country.
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บอกเล่าเก้าสิบ | What’s Going On?

พบกันตอนอายุ 72
Be Happy at 72
Dr. Prasert Patramai

ชีวติ ผมในแต่ละช่วงให้ความสนใจและใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั
ไม่กเี่ รือ่ ง ดูเหมือนว่าได้ให้ชวี ติ และจิตใจกับ "ทีมฯ" ตลอดเวลา
ผมเล่าถึงทีม่ าทีไ่ ปของทีมกรุป๊ ให้กบั พวกเราชาวทีมฟังอยูเ่ รือ่ ยๆ
และบันทึกเรื่องราวไว้ในหนังสือ 3 เล่ม
เล่มแรก เมือ่ ปี 2550 "ตัว...ตน ประเสริฐ ภัทรมัย" ทีร่ ะลึกใน
โอกาสวันเกิดปีที่ 60 เป็นหนังสือทีพ่ มิ พ์แจกจ่ายให้กบั พีๆ่ น้องๆ
ชาวทีมกรุ๊ปซึ่งจัดงานแซยิดให้ผม บทสุดท้ายผมเขียนเรื่อง
หกสิบแล้วจะท�ำอะไรต่อไปดี ในตอนท้ายของเรือ่ งเขียนไว้วา่ ...
พบกันใหม่ เมื่ออายุครบ 72 ปี (หากยังมีชีวิตอยู่)
เผลอแป๊บเดียว 72 ปีแล้ว
ปี 2550 ถึง 2562 จะว่าไปผมอยูก่ บั งานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
มากมาย  มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ เปลีย่ นคณะผูบ้ ริหาร และผม
ก็ยงั ได้เขียนเล่มที่ 2 ในปี 2558 ซึง่ เป็นปีครบรอบปีที่ 37 ของ
กิจการทีมกรุ๊ป ตั้งชื่อว่า "เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP"
เนือ้ หาบันทึกกลยุทธ์เคล็ดลับการบริหารจัดการองค์กร เรือ่ งราว
ประสบการณ์การท�ำงานในฐานะผูก้ อ่ ตัง้ และผูบ้ ริหาร มีทงั้ หมด
37 ตอน ตามปีของการด�ำเนินกิจการ เพื่อบอกเล่าแบ่งปัน
ประสบการณ์เสมือนเป็นคูม่ อื ให้กบั คนรุน่ หลัง โดยเฉพาะน้องๆ
ในกลุม่ ทีมสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ในทุกๆ วัน
การเปลี่ยนแปลงไปของเวลาช่างเร็วเหลือเกิน และจากการ
ทิ้งท้ายไว้ในหนังสือเล่มแรกดังกล่าวไว้ข้างต้น...เจอกันแล้ว
เมื่ออายุ 72 ตามสัญญา
เล่มที่สาม "ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย พบกันตอนอายุ 72"
คลอดออกมาแจกจ่ า ยให้ กั บ เพื่ อ นๆ พี่ น ้ อ งชาวที ม กรุ ๊ ป
เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งตรงกับวันครบรอบปีที่ 72
ในปีนี้ของผม เนื้อหาในเล่มเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และงานหลักที่ท�ำ
ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาสั้นๆ โดยน�ำมาเขียนขยายเป็นตอนๆ
ในเล่ม รวมเรื่องราวที่อยู่กับคนที่ใกล้ชิดผูกพัน อยู่กับเพื่อน
อยู่กับกอล์ฟ อยู่กับทีมกรุ๊ป และอยู่กับการศึกษาปฏิบัติธรรม
ท่านใดสนใจใคร่อ่านผมยินดีแบ่งปัน โดยติดต่อขอรับ
หนังสือได้ที่ teamgroup@team.com ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

I have devoted most of my life to TEAM GROUP and
other matters have usually been sidetracked to the
backburner, despite being equally important. TEAM GROUP
is what I have lived for. I have always been conveying
my messages on TEAM GROUP’s background to my
employees and have written them down in three books.
The first, published in 2007, "60th Anniversary Dr. Prasert
Patramai", was distributed to TEAM GROUP’s employees
who organized a Sixtieth Anniversary of Age Party for me.
In the last chapter of the book, I wrote about "What to
do at 60?", and at the end of the chapter, "Until we meet
again when I am 72" (if I could make it!).
Now, I am still here at 72.
From 2007 to 2019, there have been considerable
changes in the company such as setting the company
vision and the appointment and change of management
team. I published my second book, "TEAM GROUP’s Secret
Revealed", in 2015, which marked TEAM GROUP’s 37th
Anniversary. The book explained the company’s secret
management strategy as well as my work experiences as
its founder and CEO. It had 37 chapters - signifying the
number of years of the company’s anniversary - and it
served as a manual for younger members of TEAM GROUP.
Time flies as it is said and here I am at 72 as the last
chapter of the first book implied.
The third book, entitled "Be Happy at 72", was published
for TEAM GROUP’s employees in June 2019 which marks
my 72nd birthday. The contents of the book connect past
and present timelines and also my responsibilities during
the past 12 years chapter-wise once more. These include
stories about my close relatives, friends, my love of golf
(and the TEAM GROUP!) and Dhamma practice.
For those of you who are interested in my books, please
contact teamgroup@team.com, I would be delighted to
share them with you at no cost.

Smart Life

11

Blockchain : พลิกโฉมโลกการเงินในอนาคต
Blockchain: Transforming the Future of Finance

Blockchain เป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่มี
ความน่าเชือ่ และความปลอดภัยสูง เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ
คือ 1. เก็บข้อมูลแบบถาวร เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลเพียง
อย่างเดียว โดยไม่มกี ารแก้ไขหรือลบทิง้ และ 2. ไม่มศี นู ย์กลาง
ในการเก็บข้อมูล (Decentralized) โดยกระจายข้อมูลเก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือ่ งทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายเดียวกัน ข้อมูล 1 ชุด
จะถูกเก็บไว้ใน 1 บล็อก ภายใน 1 บล็อก จะประกอบด้วย
ส่ ว นส� ำ คั ญ 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1. ข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งเก็ บ บั น ทึ ก
2. ชุดตัวอักษร (Hash) เป็นรหัสชุดตัวอักษรที่สร้างขึ้นมา
พร้อมกับบล็อก และ 3. ชุดตัวอักษรของบล็อกก่อนหน้า
จะเกิดขึ้นเมื่อมีข้อมูลชุดใหม่เพิ่มเข้ามา ข้อมูลก่อนหน้าที่ถูก
เก็บไว้ก็จะเคลื่อนย้ายน�ำมาเก็บไว้ในบล็อกชุดใหม่ โดยมีรหัส
ชุดตัวอักษรเป็นตัวเชือ่ มโยงข้อมูลของแต่ละบล็อกเข้าด้วยกัน
เป็นห่วงโซ่ Blockchain จึงมีความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรม
ข้อมูล เนือ่ งจากการแก้ไขข้อมูลจะท�ำให้รหัสชุดตัวอักษรเปลีย่ นแปลง
และไม่ตรงกับรหัสชุดก่อนหน้า บล็อกนัน้ ไม่สามารถใช้งานได้ทนั ที
จากความน่าเชือ่ ถือ ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่าย ท�ำให้ Blockchain ถูกน�ำมาใช้ในธุรกรรม
ทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากต้องมีการเข้ารหัสที่ระบุตัวตนของผู้ใช้ และ
บันทึกไว้ใน Blockchain โดยข้อมูลทางการเงินจะถูกบันทึกไว้
ภายในบล็อกทุกครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ จะมีการสร้างรหัสชุดตัวอักษร
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน เป็นการเก็บข้อมูลแบบถาวรและ
ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ท�ำธุรกรรมสามารถ
โอนเงินได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งมีธนาคารเข้ามาท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและโอนเงินไปยังปลายทาง ช่วยประหยัด
เวลาและค่าใช้จา่ ยในการท�ำธุรกรรม และทีส่ ำ� คัญข้อมูลยังคงไว้
ซึ่งความน่าเชื่อถือและปลอดภัย Blockchain จึงเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี
ในอนาคต Blockchain จะเข้ามามีบทบาทต่อการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินมากขึ้น และกลายเป็นเทคโนโลยีทางการเงิน
รู ป แบบใหม่ ที่ พ ลิ ก โฉมโลกการเงิ น และการท� ำ ธุ ร กิ จ
ที่ไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาธนาคารอีกต่อไป

Blockchain is a technology which provides data
storage with high reliability and high levels of security
thanks to the two following properties; 1. Permanent
data storage. Data are recorded only and cannot be
modified or deleted. 2. Decentralization. Data are
stored in different computers in the same network.
Digital information items will be stored in a block. Each
block consists of three components: 1. Information.
2. Hash. An input of letters and numbers created along
with the block. 3. Hash of the previous block. This will
be created if new information is added. The previous
collected information will be transferred to the new
block with a group of letters which is connected in
chain form. Blockchain ensures safety from data theft
since modification of such data will alter the group of
letters making them unmatched with the previous one.
Therefore, the block is rendered inaccessible.
With these advantages of reliability, safety,
convenience, speed, and time- and cost-saving,
blockchain has been integrated in financial transactions,
especially international money transfer since encryption
is needed to identify a user. Every transaction made will
be recorded within the block and will create a group of
letters to connect with each other. Transactional data
will be stored permanently and cannot be modified.
The user is able to transfer money immediately without
the aid of a financial institution which helps to save
time and costs. This is why the blockchain innovation
responds to the needs of the younger generations.
In the future, blockchain will take a greater role in
financial activities and will become the new financial
technology for transforming the world of finance and
businesses that do not rely on banks.

ทีม่ า : www.siamblockchain.com, www.blockchain-review.co.th
และ www.peerpower.co.th

Source: www.siamblockchain.com, www.blockchain-review.
co.th, and www.peerpower.co.th
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คู่แฝดดิจิทัลของกรุงเทพฯ
Digital Twin of Bangkok

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการบริหาร (กิจการต่างประเทศ) ทีมกรุ๊ป
Prof. Emeritus Dr. Worasak Kanok-Nukulchai, Executive Director (International), TEAM GROUP
กรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะ
การทีเ่ มืองเมืองหนึง่ จะประกาศตัวเป็น "เมืองอัจฉริยะ" (Smart City)
จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? แนวคิดเมืองอัจฉริยะ คือ การน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประมวลผล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ การขับเคลื่อนพลเมืองให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในเมืองทีด่ ขี นึ้ และการสรรหารูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ ในโลกดิจทิ ลั อุปกรณ์เซ็นเซอร์และเกตเวย์ทถี่ กู ติดตัง้ ไว้
จะท�ำหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลต่างๆ จากโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ไฟตามถนน
พี้นที่จอดรถ ระดับน�้ำท่วม เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังระบบคลาวด์
ซึ่งจะถูกจัดระเบียบตามมาตรฐาน ส�ำหรับการวิเคราะห์และแปลผล
แบบทั น ที ทั น ใด ซึ่ ง ผู ้ บ ริ ห ารเมื อ งสามารถน� ำ ผลที่ ไ ด้ เ หล่ า นั้ น
มาตัดสินใจในการบริหารงานบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานแบบเชิง
รุก หรือเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น�้ำท่วมฉับพลัน
กล่าวสรุปง่ายๆ คือ เมืองจะเป็นอัจฉริยะเพราะการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน�ำมาจัดการกับการให้บริการของเมือง
ให้มีคุณภาพดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากสภาพ
การจราจรปัจจุบนั เพือ่ จัดการและลดความแออัดของถนนในกรุงเทพฯ
ในเวลาต่อเนือ่ งกัน หรือใช้สถิตนิ ำ�้ ใต้ดนิ ในปัจจุบนั เพือ่ บริหารควบคุม
ไม่ให้นำ�้ ท่วมในเวลาต่อมา ดังนัน้ แนวคิดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังเมืองอัจฉริยะ
คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บได้ให้มากที่สุด เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คู่แฝดดิจิทัล (Digital Twin)
คู่แฝดดิจิทัล (Digital  Twin) เป็นโมเดลดิจิทัลของทรัพย์สินทาง
กายภาพ เช่น อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน จนถึงเมือง ซึ่งนอกจาก
เป็นการจ�ำลองทางกายภาพในสามมิติแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดรน หรืออินเทอร์เน็ตเพือ่ สรรพสิง่ (Internet
of Things: IoT) อย่างต่อเนื่องในระหว่างการใช้งาน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถน�ำไปแปลผลถึงประสิทธิภาพ
การท�ำงาน โดยใช้การวิเคราะห์ขั้นสูง การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
(Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ เพือ่ น�ำผลนีก้ ลับไปปรุงแต่ง
ทรัพย์สินนั้น แนวคิดเดิมของคู่แฝดดิจิทัลนั้นพัฒนาขึ้นส�ำหรับระบบ
การผลิตในอุตสาหกรรม แนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปสู่การปฏิบัติการ
ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
เทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัลเป็นแนวทางแบบองค์รวมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพข้ามแนวตัง้ ของการออกแบบ การจัดการ และการด�ำเนินงาน
ของโครงสร้างพื้นฐานในเมือง การสร้างแบบจ�ำลองคู่แฝดดิจิทัล
ของเมืองมีประโยชน์ต่อการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน ไปจนถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การประหยัดต้นทุน การปรับปรุง
บริการส�ำหรับประชาชน การยกระดับความปลอดภัยและความมัน่ คง
ตลอดจนความเป็นไปได้ในการออกแบบอัตโนมัติ กรณีมาตรฐานของ
การใช้งาน ได้แก่ การสร้างแบบจ�ำลองความเสี่ยงจากน�้ำท่วม
การจัดการพลังงานหลายอาคาร การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ทดแทน การเพิม่ ประสิทธิภาพการไหลของการจราจร การติดตามการ
เข้าพัก การจ�ำลองการอพยพ และการออกแบบส่วนขยายของเมือง

Bangkok as A Smart City
What makes a city "smart city?" Smart city concept
involves the implementation of communication and
information technology hardware, software and services to
improve operational efficiency, drive citizen engagement
for better quality of life, and identify new business models.
Sensors and gateways collect data from infrastructure such
as street lighting, parking spaces, flood water level, etc. and
transfer the data to the cloud, where they are aggregated,
normalized, analyzed and interpreted in real time. City
leaders can use that information to, for example, proactively
maintain infrastructure or quickly respond to emergencies
such as flash floods.
In simple terms, smart cities are about making use of big
data to manage city services. For example, you can use
traffic data to manage and reduce congestion in Bangkok or
utilize underground water statistics to help to control floods.
So, the idea behind smart cities is about maximizing the
role that information can play in creating efficiencies.
Digital Twin for Smarter Cities
Digital twin is a digital model of a physical asset, which
continuously collects information (via sensors, drones or
IoT) during its operation, in order to gain valuable realtime insights about its performance, using advanced
analytics, machine-learning and artificial intelligence.

เปิดมุมมอง | Different Facets
เมืองที่มีการสร้างคู่แฝดดิจิทัลแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ นิวคาสเซิล
ร็อตเตอร์ดัม บอสตัน นิวยอร์ก สิงคโปร์ สตอกโฮล์ม เฮลซิงกิ
ชัยปุระ และอัมราวตี โดยเฉพาะเมืองอัมราวตีที่เป็นเมืองหลวงใหม่
ของรัฐอันธรประเทศ เป็นเมืองแรกของโลกที่เกิดมาพร้อมกับคู่แฝด
ดิจิทัล
ท�ำไมกรุงเทพมหานคร จึงควรมีคู่แฝดดิจิทัล?
กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นเมือง
อัจฉริยะภายใต้เครือข่าย ASEAN Smart Cities Network เมือ่ ปีทแี่ ล้ว
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ ยังไม่ได้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพราะยังมีมลพิษ
ทางอากาศ ทางบก และทางน�้ำ  ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ
และสภาพภู มิ อ ากาศท� ำ ให้ เ กิ ด น�้ ำ ท่ ว มบ่ อ ยครั้ ง อี ก ทั้ ง ภั ย แล้ ง
ภัยอากาศร้อนทีร่ นุ แรง สิง่ ทีก่ รุงเทพฯ ต้องรีบจัดท�ำ คือ การบริหารเมือง
แบบองค์รวม โดยใช้ "คู่แฝดดิจิทัล" ของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ ส�ำหรับการวิเคราะห์และส่งผลย้อนกลับ
ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแบบเชิงรุก หรือในการตอบสนอง
อย่างทันเวลาในยามฉุกเฉิน
การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองไม่ได้ฉลาดเพียงเพราะเป็นเมืองที่
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่เมืองนั้นฉลาดได้ เพราะใช้เทคโนโลยีใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ในการขับเคลือ่ นให้พลเมือง
มีส่วนร่วม และในการจัดการกับการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมือง
การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และ IoT เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะช่วยให้เมือง
บรรลุเป้าหมายไปสู่ความอัจฉริยะนั้นได้
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ จ�ำเป็นต้องมี "การบริหารแบบอัจฉริยะ"
เพื่อผลักดันการริเริ่มเมืองอัจฉริยะ โดยต้องการการสนับสนุนที่
แข็งแกร่งจากชาวกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มก้อน เพื่อจัดการกับความ
ท้าทายของสังคมดิจทิ ลั การประสานงานระหว่างหน่วยราชการต่างๆ
การแบ่งปันข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใส
ความส�ำเร็จของการเปลีย่ นผ่านสูส่ งั คมดิจทิ ลั ของกรุงเทพมหานคร
จึงขึน้ อยูว่ า่ ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จะเลือกผูว้ า่ ราชการคนต่อไปเป็น
บุคคลทีม่ คี วามสามารถทางเทคโนโลยีหรือไม่ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ ไปนี้
ควรได้รบั การพิจารณาจากผูว้ า่ ฯ คนต่อไป ถ้าต้องการสร้างความส�ำเร็จ
ของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
• เมืองอัจฉริยะที่ประสบความส�ำเร็จ มักมีกฎเกณฑ์ที่เปิดกว้าง
และโปร่งใสส�ำหรับการแบ่งข้อมูลกันใช้ ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดยักษ์
ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะทั้งหมด โดยหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งปันข้อมูลอย่างอิสระ หรือเพียง
ชดเชยต้นทุนของการจัดการข้อมูลเท่านั้น
• หลายเมืองทีก่ า้ วหน้าสูเ่ มืองอัจฉริยะ มักจะลงทุนสร้างทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐาน
ของ IoT โดยเปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ
และหลีกเลีย่ งการสร้าง 'ไซโล' ของข้อมูลระหว่างหน่วยราชการต่างๆ
• เมืองอัจฉริยะที่ประสบความส�ำเร็จ มักเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าแก่ผู้ได้
ประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น การลงทุนในที่จอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น
• โครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะต้องสามารถขยาย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและเติบโต และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใน
อนาคตได้
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Originally developed for industrial systems, the digital twin  
concept is now spreading to the operation of smart cities
development.
Digital twin technology allows a more holistic approach
in terms of cross-vertical optimization of the design,
management, and operation of urban infrastructure. The
benefits of modeling a digital twin of a city range from
preventive maintenance to operational efficiencies and cost
savings, improved services for citizens, increased safety and
security and the inherent possibility of automated generative
design. Typical use cases include flood risk modeling,
multi-building energy management, renewable energy
optimization, traffic flow optimization, occupancy tracking
and evacuation simulations, and the generative design of
city extensions.
Cities having deployed digital twins to date include
Newcastle, Rotterdam, Boston, New York, Singapore,
Stockholm, Helsinki, Jaipur, and Amaravati. Specifically,
Amaravati, the new capital of the Indian state of Andhra
Pradesh, is the first entire city born with the digital twin.
Why Bangkok Needs Digital Twin?
Last year, Bangkok was designated by the Thai
government as a smart city under the ASEAN Smart Cities
Network. However, Bangkok continues to suffer from pollution
of air, land and water, coupled with unusual weather
and climate conditions resulting in frequent excessive
flooding, droughts, and heat stress. What is lacking is a
holistic approach of Bangkok’s Digital Twin, which collects
real-time big data real time, analyze and provide a feed-back
loop to proactively manage the infrastructure or respond
appropriately in time to emergencies. A city is not smart
only because it is technologically advanced. It is smart
because it uses technology in ways that improve operational
efficiency, drive citizen engagement and justify net inward
migration into a city. The IoT and smart sensors help cities
to achieve those goals.
Success Factors
At this juncture of time, a "smart governance" is required
to drive smart city initiatives, with strong supports from all
walks of life in Bangkok, addressing the challenges of the
digital society, collaborative governance, information sharing,
citizen engagement, transparency and openness.
The success of Bangkok’s digital transformation therefore
depends on how Bangkok citizens select their governor as
a person of technological competence. Good practices*
should be considered for the success of Bangkok’s digital
transformation.
*Reference: https://www.thailand-business-news.com/
business/55071-bangkok-still-early-stage-smart-cityaccording-nokia-study.html
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วิสัยทัศน์อาเซียน 2583 : การเชื่อมโยงในยุคดิจิทัล

ASEAN Vision 2040: ASEAN Connectivity in the Digital Age
Pradap Pibul.

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ไทยได้จัดเสวนาเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนครั้งที่ 10 เรื่อง "การระดมทุน
สนับสนุนอาเซียนสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีย่ งั่ ยืน" ซึง่ จัดต่อเนือ่ ง
มาตัง้ แต่ปี 2553 หลังจากทีผ่ นู้ ำ� อาเซียนได้รบั รอง "แผนแม่บท
ว่าด้วยการเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน ฉบับที่ 1" เพื่อแสดง
ให้โลกเห็นว่าประชาคมอาเซียนมีการเชือ่ มโยงกันอย่างแท้จริง
และเป็นรูปธรรม
การเสวนาครั้งนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการชูยุทธศาสตร์
หลั ก ของอาเซี ย น ในขณะที่ ค วามสนใจก� ำ ลั ง หั น เหไปที่
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน การรวมกลุ่มอินโดแปซิฟิก ความผันผวนทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค ส่วนหัวข้อก็สะท้อนให้เห็นถึง
งบประมาณกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทีต่ อ้ งการส�ำหรับ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และอีกมากในการพัฒนาการเชือ่ มโยง
ให้เป็นดิจิทัล
เวทีเสวนานี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
นักวิชาการ และองค์กร/สถาบันทางการเงิน ได้ติดตามสถานะ
ล่าสุดของการด�ำเนินการตาม "แผนแม่บทการเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน ฉบับที่ 2" รวมทั้งส�ำรวจลู่ทางการระดมทุนส�ำหรับ
โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในห้าของ
แผนแม่บทฯ (นวัตกรรมดิจทิ ลั โลจิสติกส์ไร้รอยต่อ กฎระเบียบ
อันเป็นเลิศ และการติดต่อระหว่างประชาชน) และเตรียมตัว
ส�ำหรับยุคดิจิทัล
นอกจากนัน้ ยังเป็นโอกาสดีทจี่ ะทบทวนความเข้าใจเกีย่ วกับ
"ขอบเขตของการเชื่ อ มโยงในบริ บ ทอาเซี ย น" ด้ ว ยเหตุ ที่
อาเซียนนัน้ ต้องการเชือ่ มโยงกันเฉพาะด้านกายภาพ กฎระเบียบ
และการติดต่อระหว่างผู้คนในอาเซียนเท่านั้น มิได้มุ่งหวังที่จะ
ให้เป็นการเชื่อมโยงแบบครอบจักรวาล
ในขณะที่อาเซียนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประเด็นที่ได้รับความ
สนใจเสมอคือ อาเซียนมีความพร้อมเพียงใดและเตรียมตัว
ไว้อย่างไร ซึ่งการเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายครั้งนี้ก็เหมือนดัง
ในอดีต สมาชิกอาเซียนจะร่วมมือกันแสวงหามาตรการเพื่อ
รับมือ โดยได้วางรากฐานแล้วตาม "แผนแม่บทเทคโนโลยี

Recently in August, Thailand organized the 10th ASEAN
Connectivity Symposium: "Connecting ASEAN through
Financing Sustainable Infrastructure." Since the launch
of the first Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC 1)
at the end of 2010, the symposium has been conducted
to create greater awareness on the importance of the
ASEAN Community being truly connected in a visible
and concrete way.
This Symposium was timely and served to raise the
profile of the "significance of connectivity in the ASEAN
context", against the backdrop of increasing attention
on the Chinese Belt and Road Initiative, the Indo-Pacific
Grouping, technological disruption, and geopolitical shift.
The theme reflected the need to mobilize huge amounts
of funds; it is estimated that ASEAN would need about
US$110 billion annually for infrastructure projects and
much more to cover digital ASEAN Connectivity.
This year’s platform provided a three-fold
opportunity for public, private, and academic sector
interaction, particularly for financial agencies: First, to catch
up on the progress made under Master Plan 2025 (MPAC 2).
Second, to explore ways and means for attracting
investments and financing for "sustainable infrastructure",
one of the five strategic areas of MPAC 2, (the other
four are: digital innovation, seamless logistics, regulatory
excellence, and human mobility). And third, to prepare
for the digital age.
After a decade of implementing the two master plans,
it is now opportune to be reminded of what is the "scope
of connectivity in the ASEAN context." Precisely, it is
not a universal connectivity. ASEAN Connectivity only
addresses how to connect member states physically,
institutionally and people-wise, and only on projects
agreed in the various sectoral plans and strategies, as
specified in the master plans.
As ASEAN is transiting into the digital age which is fast
approaching as technology changes exponentially, the
question frequently raised is, how ready and prepared
is ASEAN to confront the uncertain and volatile future?  
This confrontation is similar to the past one. However
ASEAN has already laid the groundwork. Two ICT Master
Plans have been implemented and a new one will soon
be adopted. ASEAN has set up the Smart Cities Network
with 26 cities as pilot projects. The network potentially
can be extended to more cities, especially to the
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สารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน" 2 ฉบับ และในไม่ช้า
จะเริ่มใช้แผนแม่บทฉบับใหม่ อาเซียนได้จัดตั้งเมืองอัจฉริยะ
26 เมือง ซึ่งในอีกสิบปีข้างหน้าสามารถขยายรูปแบบไปตาม
เมืองต่างๆ  89 เมืองทีค่ าดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 7 ต่อปี
ภายใต้การน�ำของไทยในฐานะประธานอาเซียน ตามแนวทาง 3 ซี
(continuation, collaboration และ creativity) องค์กรอาเซียน
เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิผล ผลักดันกิจกรรมของอาเซียน
ด้วยการสานต่ออย่างต่อเนือ่ ง ร่วมกันคิดร่วมกันท�ำ และมีความ
สร้างสรรค์ กระนัน้ ก็ตาม "สิง่ ทีจ่ ะทดสอบความส�ำเร็จของไทย"
อยู่ที่ว่าจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล ในทิศทางที่
ยั่งยืนได้หรือไม่
การล่วงรู้ว่าอาเซียนมองอนาคตและจะตอบโต้ความเสี่ยง
ในยุค 4.0 อย่างไร จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ในฐานะประธานอาเซียน
ไทยได้ ริ เ ริ่ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น วิ จั ย ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ
อาเซียนและเอเชียตะวันออก (เรียกสั้นๆ ว่า อีเรีย) ร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ฮาบีบีของอินโดนีเซีย และ
สถาบันวิจัยนโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ (Centre
for Strategic & International Studies: CSIS) ท�ำการศึกษา
วิสัยทัศน์อาเซียน 2040 (2583)*
จากการศึกษาดังกล่าว อีเรียเห็นว่าวิสยั ทัศน์อาเซียน 2040
(2583) แม้ว่าจะขยายผลจากความส�ำเร็จของอาเซียนในอดีต
เป็นพื้นฐาน แต่ครั้งนี้ท�ำในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงมาก
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
ของโลกและภูมิภาค รวมทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
โดยอีเรียชี้ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ความท้าทายใหม่ๆ ของ
อาเซียนจะประกอบด้วย
• ความเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย
(ผลจากอินเดียและจีนซึ่งขนาดเศรษฐกิจรวมกันจะกลายเป็น
อันดับ 4 ของโลก)
• การปรั บ เปลี่ ย นทางดิ จิ ทั ล ในเอเชี ย และภู มิ ภ าคอื่ น ๆ  
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่จะก้าวไปเร็วขึ้น
• การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้น ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดัน
ต่อการเติบโตของอาเซียน
รายงานของอีเรียสรุปว่า การทีอ่ าเซียนจะร่วมมือกันดังเช่นที่
ผ่านมานัน้ ไม่เพียงพอแล้ว วิสยั ทัศน์ 2583 มองว่า "ประชาคม
อาเซียนจะมีการปรับรูปแบบการท�ำงานและมุ่งไปข้างหน้า
อย่างแข็งขัน นุม่ นวล มองการณ์ไกล สามัคคี และเน้นการเพิม่
บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ในยุคดิจิทัล ความยั่งยืนของอาเซียนจะยังขึ้นอยู่กับจุดแข็ง
ปัจจุบันคือ ความสามารถที่จะทัดทานภัยคุกคาม การวาง
องค์กรให้เป็นที่ดึงดูด และขีดความสามารถในการแข่งขัน
อาเซียนจ�ำเป็นต้องรักษาจุดแข็งนีไ้ ว้ และเสริมด้วยยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 4.0 ภายใต้แผนแม่บทฯ
ตามเป้ า หมาย "การพั ฒ นาให้ อ งค์ ก รมี ก ารเชื่ อ มโยงและ
รวมตัวกันอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติ"

possible rise of 89 middle-weight cities with GDP growth
of seven percent annually (MPAC 2).  
Under the Thai Chair, the 3-Cs approach of
continuation, collaboration and creativity in managing
ASEAN activities has worked out effectively. The real
test, however, is in the last "C" – in demonstrating
how Thailand can place ASEAN on a solid path to
sustainability in the digital era.
To get insight into how ASEAN can be proactive
and take responding measures is therefore crucial and
beneficial. Thailand took the initiative as ASEAN Chair, by
supporting the Economic Research Institute for ASEAN
and East Asia (ERIA), ASEAN’s think tank, for making a
study on ASEAN’s Vision 2040.* The main collaborating
institutions are Chulalongkorn University, the Habibie
Center in Indonesia, and the Indonesia’s Centre for
Strategic and International Studies.
According to ERIA’s study, ASEAN Vision 2040, while
based on past ASEAN success, it has been "conceived
in a period of great uncertainty." ASEAN is facing a
fundamental change in geopolitical and geo-economic
environments in Asia and the world, and the emergence
of the Fourth Industrial Revolution. ASEAN’s new
challenges in the next two decades are as follows:
• Asia will be the center of the global economy, with
India and China ranking among the top four nations in
the world.
• Acceleration of regional and global digital
transformation and Industrial Revolution 4.0.
• Intense competition, with increasing stress on
ASEAN growth.
The study concluded that for ASEAN to meet these
challenges by conducting business as usual is no longer
enough. ASEAN Vision 2040 is a vision of the ASEAN
Community that needs to adjust its operational behavior,
boldly step forward and be pro-active, nimble, united
and more deeply focus on people-empowerment and
engagement.    
In the digital age, despite unforeseen and unimaginable
disruption, ASEAN sustainability will still rest on its
present-day strengths: resilience, relevancy and
competitiveness. These advantages need to be
maintained. ASEAN Connectivity 4.0, supported by
accomplishment of the two MPACs, is intended "to
achieve a seamlessly and comprehensively connected
and integrated ASEAN", and will be an invaluable
contributor.

*หมายเหตุ : อ่านรายงานการศึกษานี้ได้ที่ www.eria.org

*Note: The study can be accessed at www.eria.org
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Expert Talk

Smart City และ BIM กับแนวโน้มการทำ�ธุรกิจในยุคดิจิทัล
Smart City and BIM: Business Trends in the Digital Era
Dr. Saratchai Ongprasert

Smart City คืออะไร
เมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เป็นรูปแบบการพัฒนาและ
การบริหารจัดการเมืองโดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในด้าน
ของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการเมือง ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้อย 2 ด้าน จากทัง้ หมด 7 ด้าน ประกอบด้วย

What constitutes a smart city?
A smart city combines urban development and
management by adopting the latest technology in terms
of enhancing infrastructure and urban stewardship for
greater convenience and better quality of life. Generally,
smart city qualification must have at least two of the
seven key components for a smart city listed below:

Smart Environment
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดี
และมีประสิทธิภาพ*
Environmental management is effective.*

Smart Living
คุณภาพชีวิตดีและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
This means better quality of life
and comprehensive facilities.

Smart Mobility
การบริหารจัดการด้านระบบขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพ
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
This infers the effective management of and, convenient,
swift, and safe access to public transport.  

Smart People
ทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตได้
Citizens are knowledgeable, creative, and able
to adopt new technology to their daily lives.

Smart Energy
การใช้พลังงานทางเลือกอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
Alternative energy is used wisely and effectively.

Smart Economy
การพัฒนาและเรียนรู้ทางเศรษฐกิจ
และต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆ ได้
Economic development and tech-savvy expertise
can be applied to other branches of business.

Smart Government
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถเข้าถึง
และตรวจสอบบริการของภาครัฐได้
Public participation is allowed to monitor
governmental services.
*เป็นข้อบังคับที่ Smart City ทุกเมืองต้องมี
*This component is mandatory.

Expert Talk

BIM และ Smart City เกี่ยวข้องกันอย่างไร
BIM หรือ Building Information Modeling คือเทคโนโลยี
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ในวงการก่อสร้าง นับตัง้ แต่ขนั้ ตอน
การออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารจัดการอาคาร
โดยระบบจะสร้างแบบจ�ำลองอาคาร (Building Model) และ
เก็บข้อมูลสารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ำมา
วิเคราะห์และใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองให้เป็น
Smart City ได้
Smart City กับ BIM และแนวโน้มการท�ำธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปัจจุบนั เราก�ำลังอยูใ่ นยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของเรามากขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่ง
การท�ำธุรกิจ ทีมกรุ๊ปได้น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
มาปรับใช้ในการท�ำงานมากขึ้น ซึ่ง BIM ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบ
ของการท�ำธุรกิจในยุคดิจิทัล และประสานความร่วมมือกับ
องค์กรอืน่ ๆ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดยไม่จำ� กัดแต่
เฉพาะการเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น เช่น การลงนาม MOU ร่วม
กันพัฒนาธุรกิจ Smart City ในประเทศไทย กับ Kingdom
Group ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
ด้าน Smart City  
นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังได้ปรับเปลี่ยนลักษณะการท�ำงาน
เพื่ อ น� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านมาก
ขึ้น จากเดิมลักษณะงานเป็นออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง
(Design-Bid-Build) มาเป็น งานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง
(Engineering-Procurement-Construction หรือ EPC)
โดยน� ำ เทคโนโลยี มาใช้ใ นการบริห ารจัดการมากขึ้ น เช่ น
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบศูนย์คมนาคม
พหลโยธิน ในพื้นที่ EEC และขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นโครงการน�ำร่อง Smart City
ในอนาคต ทีมกรุป๊ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาองค์กรของเราให้ทนั โลก
ทันสมัย พร้อมให้บริการทีด่ แี ละหลากหลายมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ส่งมอบ
ผลงานที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้าต่อไป
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What is the relationship between BIM and a smart city?
Building Information Modeling (BIM) is a technology
that has been developed for the construction industry
that comprises design, construction as well as building
management processes. The BIM creates a building
model and digital information related to construction.
Such information will be analyzed and adopted for the
development and management of smart cities.
Smart City and BIM: Business Trends in the Digital Era
We are currently living in a digital era in which
technology is playing a greater role in our daily lives
than ever before, even in business terms. TEAM GROUP
has adopted relevant technology and innovations for
its throughput, i.e. BIM, and cooperate with other
companies to strengthen business relationships; for
example the signing of a memorandum of understanding
(MOU) for smart city cooperation in Thailand with the
Kingdom Group – a company that boasts massive
experience and expertise in smart city development.
Moreover, TEAM GROUP has improved its working
process by adopting modern technology for optimum
services and has switched from the design-bid-build
(DBB) model to engineering-procurement-construction
(EPC) which focuses on the use of technology in project
management. These projects include the Feasibility
Study and Design of Phaholyothin Transportation Center  
as well as in the EEC and Khon Kaen Province where
the smart city project will be piloted.
TEAM GROUP is committed to future growth, keeping
pace with the global contexts as well as provision of
excellent services for our clients.
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บันได 3 ขั้นสู่ความสุขตาม "เงื่อนไข" ที่มี
Three Steps to Happiness
Dr. Anat Arbhabhirama

ตลอดชีวติ ของคนเรา "เงือ่ นไข" ในชีวติ จะเปลีย่ นแปลงไปเสมอ
จากเคยรวยอาจจะกลายเป็นจน คนจนกลับร�ำ่ รวย คนแข็งแรงอยู่
ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ปว่ ย หรือจากทีเ่ คยผอมเพรียว เผลอไปไม่นาน
กลับอ้วนฉุ
คนเรานัน้ ไม่วา่ จะยากจนข้นแค้น พิการตาบอด แขนขาไม่มี
หรือร�่ำรวยเป็นเศรษฐีก็มีความทุกข์ได้ไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ต่าง
คือความสามารถในการหา "ความสุข" ในเงื่อนไขที่มีอยู่ใน
ชีวิตของตน... คนกวาดถนนมากมายที่มีความสุข แต่งหน้า
ทาปากแดง อารมณ์ดยี มิ้ แย้มแจ่มใสแม้จะต้องท�ำงานกลางแดดจ้า
ร้อนอบอ้าว ตรงกันข้าม เศรษฐีหลายๆ คนที่นั่งท�ำงานในห้อง
หรูหราเย็นฉ�ำ่ แต่ในใจนัน้ มีแต่ความเครียด ยิม้ ไม่ออก ความทุกข์
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และในทางกลับกันทุกคนก็มี
ความสามารถที่จะหา "ความสุข" ได้ไม่แตกต่างกัน
ผมขอยืนยันว่าความสุขมิใช่สงิ่ ทีห่ ายาก ขอเพียงปฏิบตั ติ าม
บันได 3 ขัน้ นี้ คุณก็จะเป็นคนทีม่ คี วามสุขได้เสมอ ไม่วา่ เงือ่ นไข
ในชีวิตจะเป็นอย่างไร
บันไดขั้นแรกที่ต้องก้าวขึ้นไปให้ได้ คือ ต้อง "เชื่อ" ว่าคนเรา
มีความสามารถในการหาความสุขตามเงือ่ นไข หากคนเราไม่มี
ความเชื่อหรือสิ่งที่เรียกว่า "ศรัทธา" เสียแล้ว ก็จะไม่มีทางที่จะ
เดินไปสู่จุดหมายใดๆ ได้เลย
มนุษย์ถกู สร้างมาให้มคี วามสามารถในการเอาตัวรอด ดังนัน้
เราจึงต้องเชือ่ ในความสามารถของตนเองเสียก่อนเป็นขัน้ แรก
ไม่ว่าคุณจะรวย จน พิการ ป่วย อ้วนหรือผอม หากคุณเชื่อว่า
คุณจะสามารถหาความสุขให้ชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่มีอยู่ ก็เป็น
ก้าวแรกสู่ความสุขได้แล้ว
เมื่อก้าวขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งได้แล้ว ก็ก้าวสู่ขั้นที่สองด้วยการ
"หา" ความสุข

Throughout our lives, we all have to experience
changing conditions or circumstances. A millionaire can
become poor, a healthy person can become ill, and a
slim lady may eventually become chubby.
Everyone experiences distress at some time or
another. Suffering is universal among people, but the
ability to find "happiness" is different in each individual.
A happy street sweeper with makeup on her face
smiles brightly despite having to work laboriously in the
hot sunlight. On the other hand, a wealthy man working
in a luxurious air-conditioned office may not be able to
smile due to onerous daily duties. Suffering is ubiquitous,
but we can all find happiness if we try.
I can assure you that happiness is not a rare
phenomenon. Just follow these three steps so you can
be a happy person regardless of the problems that life
poses.
The first step is to "believe" that one has the ability
to be content and happy. Without this belief, there can
be no contentment in life.
Humans are created with the ability to survive, so
we must first believe in our own abilities. Whether you
are rich, poor, disabled, or ill, if you believe that you
can find happiness in whatever circumstances you
are experiencing, you are already taking the first step
towards contentment.
Now let’s get to step two – "searching".
There are many ways to search for happiness. You
don’t have to be rich, famous, or powerful in order to
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วิธใี นการหาความสุขนัน้ มีมากมาย ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องร�ำ่ รวย
มีชื่อเสียง หรือมีอ�ำนาจเท่านั้นจึงจะมีความสุข เพราะความ
ร�ำ่ รวย ชือ่ เสียง หรืออ�ำนาจ อาจไม่ได้นำ� ความสุขมาให้เสมอไป
มีงานวิจัยมากมายทั้งในทางโลกและทางธรรมที่บอกว่า
คนเราจะหาความสุขได้อย่างไรบ้าง ง่ายที่สุดก็เริ่มจากการมี
สัมพันธภาพทีด่ กี บั คนรอบข้างของเรา เท่านีช้ วี ติ ก็เป็นสุขได้แล้ว...
แต่ก็ยังมีความสุขรูปแบบอื่นอีกมากมายให้ค้นหา
ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ หนทางในการหาความสุขอย่างง่ายๆ
เช่น ไปจับจ่ายซื้อของ ไปดูหนัง หรือท�ำกิจกรรมสนุกๆ ที่อาจ
จะต้องใช้เงินบ้าง แต่หากมีก�ำลังทรัพย์และก�ำลังกายเพียงพอ
ความสุขแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิด ส่วนคนอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ชอบการร�ำ่ สุราหรือเทีย่ วเตร่ เป็นหนทางหาความสุขอย่างหนึง่
แต่เป็นความสุขอย่างหยาบ เพราะนอกจากจะเสียเงินแล้ว
ยังท�ำให้เสียสุขภาพอีกด้วย
ความสุขในแบบที่ผมอยากจะแนะน�ำ  เรียกว่า "ความสุข
ประณีต" หรือความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อหาหรือใช้
ก็เพียงเล็กน้อย แต่กลับให้ผลทีย่ งิ่ ใหญ่แก่สขุ ภาพ ทัง้ กายและใจ
ความสุ ข ประณี ต ที่ ท� ำ ได้ ไ ม่ ย ากก็ เ ช่ น การออกก� ำ ลั ง กาย
เล่นโยคะ ท�ำสวนปลูกต้นไม้ หรือท�ำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ  
หากจะเพิ่มความประณีตขึ้นไปอีกระดับก็เช่น การเดินจงกรม
การท�ำสมาธิ  เหล่านีล้ ว้ นเป็นความสุขง่ายๆ ทีไ่ ม่ตอ้ งสิน้ เปลือง
และทุกคนสามารถท�ำได้ไม่ยากเย็น
เมื่อพบวิธีหาความสุขแบบนี้ได้แล้ว บันไดขั้นที่สามที่ต้อง
ก้าวต่อไป คือ "ฝึก" ให้เกิดความคุ้นเคยและน�ำมาปฏิบัติเป็น
นิสยั เมือ่ ใดทีเ่ งือ่ นไขในชีวติ เปลีย่ นไป ก็ตอ้ งเปลีย่ นพฤติกรรม
เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะสม เช่น หากรู้สึกว่าอ้วนขึ้น ต้องการลด
น�้ำหนัก ก็ต้องฝึกให้กินน้อยลง ออกก�ำลังกายให้มาก หากมี
ความเครียดหรือกังวลก็อาจจะฝึกท�ำสมาธิ
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง การจะเปลี่ยนพฤติกรรม
ความคุน้ เคย ก็ใช่จะท�ำได้งา่ ยดายนัก เพราะคนมักจะติดอยูก่ บั
ความเคยชินเดิมๆ จึงต้องมีการ "ฝึกฝน" ให้เกิดความเคยชิน
ใหม่ มีนักคิดท่านหนึ่ง Dr. Maxwell Maltz ได้ค้นพบทฤษฎีที่
ระบุวา่ คนเราสามารถเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ คยชินไปสูพ่ ฤติกรรม
ใหม่ได้ หากปฏิบัติให้ต่อเนื่องถึงประมาณ 21 วัน ทฤษฎีนี้จะ
เป็นจริงแค่ไหน เป็นได้อย่างไร คงต้องฝึกปฏิบัติกันดู  
หากคนเรารู้จักหา "ความสุข" ตาม "เงื่อนไข" ที่มีแล้ว ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวล หากหนาวก็อยู่
อย่างหนาว ร้อนก็อยู่อย่างร้อน สภาพร่างกายจะเปลี่ยนไป
อย่างไร ก็หาทางทีจ่ ะอยูก่ บั สภาพทีเ่ ป็นนัน้ ให้ได้อย่างมีความสุข
ลองดูนะครับ มาก้าวขึ้นบันไดสามขั้น คือ "เชื่อ" ว่าท�ำได้
แล้ว "หา" ทางแห่งความสุขให้พบ และ "ฝึก" ปฏิบตั ใิ ห้เป็นนิสยั
แล้วจะพบว่าความสุขมีได้ในทุกเงื่อนไขของชีวิต
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be happy because wealth, reputation, or power do not
always bring satisfaction.
Many researches, both secular and religious, tell
how people can find happiness. The easiest way to
start is to have a good relationship with those around
you. However, there are still many other forms of
contentment to look for.
For most people happiness can be easily found
in activities like shopping, watching movies, or
recreation. Although these pleasures may come at some
costs, if you can afford them then indulge yourself. For
some people, drinking or nightlife are other avenues to
explore for gratification. These activities, however, are
not recommended because aside from wasting money,
they can also impair one’s health.
The best form of happiness that I would like to propose
is developing "inner contentment" or "a relaxed mind".
This needs little or no money to achieve at all in exchange
for the rewards it brings, but the result is beneficial for
health, both mentally and physically. There are many
options to choose from to achieve this – regular
exercise, yoga, gardening or practicing favorite hobbies.
At a more sophisticated level, you may select such
activities as walking meditation or standard meditation.
These are simple pleasures that everyone can afford.
The third step is to "practice" and properly follow the
path that you have chosen. When circumstance changes,
we have to change our behavior accordingly. If you put
on weight, you have to eat less and exercise more. If
you have stress or anxiety, you may need to practice
meditation.
However changing habits is not that easy because
people tend to stick to the same routine, so we need
to discipline ourselves in practicing new behavior.
A psychologist, Dr. Maxwell Maltz, developed
a theory that states that people can change their habits
after 21 days of continued practice. Try yourself to see
if this is true.
If you believe that you can find happiness in any
circumstances, you don’t have to live with fear or worry.
No matter how cold or hot the weather is, no matter how
weak your health may be, just find a way to live with
it – then you will be content. Follow these three steps:
"believe" that you can do it, "search" for your path to
happiness, and "practice" the habit. Then you will always
be content despite the challenges that life might bring.
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น้ำ�ใจทีม เพื่อสังคม

The More We Give, the More We Gain
มอบเงินบริจาคโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับทีมกรุ๊ป สนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กตาบอดพิการซ�้ำซ้อน
ให้สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ โดยน�ำเงินบริจาค
จากผูบ้ ริหารและพนักงานมามอบให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ�ำ้ ซ้อน)
สังกัดมูลนิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี
โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.สิรินิมิตร บุญยืน กรรมการบริหารทีมกรุ๊ป กรรมการและ
เหรัญญิกมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ พร้อมคณะได้มอบเงินและแวะเยี่ยมให้ก�ำลังใจนักเรียนและครู
โดยมีคณ
ุ จันทร์เพ็ญ เนือ้ นวล หัวหน้าส�ำนักงานบ้านเด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซ�ำ้ ซ้อนเป็นผูร้ บั มอบและ
ให้การต้อนรับ
Donations to Baan Dek Ramintra School
TEAM GROUP Foundation and TEAM GROUP are committed to supporting blind children with multiple
disabilities so they can enjoy a better life in society. Donations in the form of money, supported by TEAM
GROUP’s executives and employees, are given annually to Baan Dek Ramintra School (a home for blind children
with multiple disabilities) under the Christian Foundation for the Blind in Thailand (CFBT). On 12 July 2019,
Dr. Sirinimit Boonyuen, TEAM GROUP’s executive director and the Foundation’s committee and treasurer, together
with employees, presented financial aid to the teachers and students, which was received by Ms. Chanpen
Nuanuan, Head of the School Office.

ฮีโร่พิทักษ์ทะเล ช่วยชีวิตวาฬ เต่า
ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเล
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับทีมกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรม TEAM GROUP Family Day: ฮีโร่พิทักษ์ทะเล ช่วยชีวิตวาฬ เต่า
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น�ำโดยคุณชวลิต จันทรรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีมกรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน รวมพลังเก็บขยะ
บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2562 โดยมีคณ
ุ สวัสดิ์ หอมปลืม้ รองนายกเทศมนตรี
เมืองแสนสุขให้การต้อนรับ
Protecting Our Seas, Saving Whales and Sea Turtles
Aware of the gravity of garbage dumping in the sea that has disastrous effects on marine life and
ecosystems, TEAM GROUP Foundation and TEAM GROUP organized a "TEAM GROUP Family Day: Protecting Our
Seas, Saving Whales and Sea Turtles" to build awareness and encourage participation in natural resource and
environmental conservation. The event was attended by Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s president,
executives, employees and their families, totaling approximately 200 people. Welcomed by Mr. Sawat Hompluem,
Deputy Mayor of Saensuk Municipality, the participants collected marine debris at Bang Saen Beach, Saen Suk
Subdistrict, Mueang District, Chon Buri Province on 14 September 2019.
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ข่าวคราวความเคลื่อนไหว
TEAM GROUP in the News

TEAMG พบผู้ลงทุน
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คุณอิศรินทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อาวุโส-บัญชีและการเงิน เข้าร่วมงานวันบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) พบปะพูดคุย
กับนักลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 2/2562 และ
แผนการด�ำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ชี้เป้ารายได้เติบโตร้อยละ 10-15 มีมูลค่างานในมือ (Backlog)
3,200 ล้านบาท พร้อมประมูลงานทั้งในและต่างประเทศมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และรุกรับงาน
ในประเทศเมียนมาและเวียดนาม หลังจับมือพันธมิตรตั้งบริษัทร่วมทุนที่ สปป. ลาว
Mr. Chawalit Chantararat, TEAM GROUP’s President, and Mr. Issarin Patramai, Senior
Executive Vice President for Finance, attended the Opportunity Day at the Stock Exchange
of Thailand. They presented the company’s performance in the second quarter of 2019
and the operational plan for the second half of the year, and announced corporate
income growth of 10-15 percent with a backlog of 3,200 million baht (3,000 million baht
bid for its service in the country and abroad, and expanding its service to Myanmar and
Vietnam after establishment as a joint-stock company in Lao PDR).
ศึกษาแหล่งน�้ำใต้ดินเมืองดิลี ติมอร์-เลสเต
National Directorate of Water Resources Management (DNGRA), Ministry of Public Works ไว้วางใจให้ TEAMG ศึกษา
ความเหมาะสมเบื้องต้นส�ำหรับแหล่งน�้ำใต้ดินในเมืองดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต วงเงิน 10.5 ล้านบาท ระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2562 มีขอบเขตการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอุทกวิทยา ด้านอุทกธรณีวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งก�ำหนด
กรอบในการจ้างที่ปรึกษาในขั้นศึกษารายละเอียด และแนวทางในการว่าจ้างผู้รับจ้างมาพัฒนาแหล่งน�้ำใต้ดินในระยะต่อไป
TEAMG was entrusted by the National Directorate of Water Resources Management (DNGRA), Ministry of Public Works,
Timor-Leste, with the pre-feasibility study for groundwater resources in Dili with a budget of 10.5 million baht. The project
period covers 5 months from July 2019. The study has four components - hydrology, hydrogeology, environmental issues,
and economic aspects - and is also concerned with setting up a framework for employing the project consultant for the
detailed study stage and providing guidance for contractor selection for future development of groundwater resources.
การน�ำน�้ำเสียบ�ำบัดแล้วมารดต้นไม้ของจุฬาฯ
ร่วมทุนตั้งบริษัท iGL Synergy ใน สปป.ลาว
ส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้วางใจ TEAMG
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด ได้ร่วมทุนกับ บริษัท
ไอแอลเอฟ คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ (เอเชีย) จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียและน�ำกลับมาใช้ (Water Recycling)
ให้บริการทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและบริหารจัดการ และกลุม่ นักธุรกิจ บริเวณพืน้ ทีส่ วนหลวง-สามย่าน โดยมีพนื้ ทีร่ บั น�ำ้ ทิง้ จากการอุปโภค
สปป.ลาว ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และ บริโภคของอาคาร CU Terrace และ CU I-House น�ำมาบ�ำบัดที่
การบริหารจัดการ จัดตัง้ iGL Synergy Co., Ltd. ด้วยทุนจดทะเบียน สถานทีก่ อ่ สร้าง และน�ำกลับมาใช้ใหม่โดยน�ำมารดต้นไม้และปล่อยน�ำ้
3.6 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง ลงสู ่ บ ่ อ น�้ ำ ของอุ ท ยานจุ ฬ าฯ 100 ปี เพื่ อ รั ก ษาระดั บ น�้ ำ ในบ่ อ
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30, 58 และ 12 ตามล�ำดับ		
โดยมีขนาดก�ำลังการผลิต 200 ลบ.ม./วัน ระยะเวลาด�ำเนินการ 10 ปี
Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. shared
TEAMG was entrusted by the Office of Property
investment with ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd. – Management of Chulaongkorn University (PMCU) with
an engineering and management consulting company – and wastewater treatment, management, and water recycling at
Lao businessmen who specialize in business development, Suanluang-Samyan. The discharged wastewater from CU
marketing and management, to establish iGL Synergy Terrace and CU I-House will be treated at the construction
Co., Ltd. with the shareholding proportion of 30, 58 and site, reused by watering plants and later released into the
12 percent, respectively. With registered capital of 3.6 pond of Chulalongkorn University Centenary Park to maintain
million baht, the established company provides services in the water level. The wastewater treatment plant capacity is
engineering consulting and related businesses.
200 m3/day. The project period covers 10 years.
ปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.05 บาท
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อนุมตั จิ า่ ยเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด 6 เดือน (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562) ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 680 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินปันผลรวม 34 ล้านบาท ก�ำหนดขึ้น XD วันที่ 20 สิงหาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 5 กันยายน
2562
On 7 August 2019, the 3/2019 meeting of Board of Directors of TEAM Consulting Engineering and Management PCL,
approved the payment of interim dividends for first half of 2019 (1 January to 30 June) to shareholders, totaling 680 million
shares at the rate of 0.05 baht per share (before withholding tax), totaling 34 million baht. The XD was marked on 20 August
2019 and the dividends were paid on 5 September 2019.
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สัมมนา Architectural Intelligence & Digital Disruption
ทีมกรุป๊ โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ รับเชิญเข้าร่วมสนทนา
Panel Discussion: Digital Disruption ในวงการก่อสร้าง
ในงานสัมมนา Architectural Intelligence & Digital Disruption จัดโดย
ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (RCDC) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
TEAM GROUP, represented by Dr. Saratchai Ongprasert,
was invited to participate in the "Panel Discussion: Digital
Disruption in Construction Business" in the Architectural
Intelligence & Digital Disruption Seminar, organized by
the Research and Creative Design Center   (RCDC),
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang at
the Auditorium Room, 5th floor, Bangkok Art and Culture
Centre.

บรรยายพิเศษ
ทีมกรุ๊ป โดยคุณกิตติพัฒน์ ตั้งอ ิทธินันท์ เป็นว ิทยากร
• บรรยายพิเศษ "PTV Vissim Viswalk Visum Basic Course"
ให้แก่เจ้าหน้าทีก่ รมทางหลวงชนบท  
• บรรยายพิเศษ "PTV Vissim Basic Course"  ให้แก่อาจารย์
นักศึกษา และบุ คลากร จากคณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน   
• บรรยายพิเศษ "Introduction to Viswalk Simulation for
Airport" ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (AOT)
Mr. Kittiphat Tangitthinan gave lectures on:
• "PTV Vissim Viswalk Visum Basic Course" to the
personnel of the Department of Rural Roads
• "PTV Vissim Basic Course" to instructors, students,
and personnel from the Faculty of Engineering, Kasetsart
University, Kamphaeng Saen Campus
• "Introduction to Viswalk Simulation for Airport" at the
Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

รับเชิญเป็นวิทยากร
ดร. จริยา บุณยะประภัศร และ ดร. เสริมพล รัตสุข รับเชิญจากมูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยาย
"การจัดท�ำแผนพัฒนาโครงการ PPP" ในหลักสูตร "การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 8 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐปฏิบัติงานด้าน PPP ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุงเทพฯ
Dr. Chariya Punyaprabhasara and Dr. Sermpol Ratasuk,
were invited by the Institute of Research and Development
for Public Enterprises (IRDP) to deliver a lecture on
"preparation of development plans for PPP projects". The
lecture is part of the PPP for Executives Program (PEP)
provided for public officers in PPP projects, held at the
Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok.

BIM กับธุรกิจที่ปรึกษา
ทีมกรุ๊ป โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยาย
"BIM กับธุรกิจทีป่ รึกษา" ให้แก่โครงการพัฒนาผูน้ ำ� วงการก่อสร้าง
รุน่ ใหม่ รุน่ ที่ 5 จัดโดย สมาคมวิศวกรทีป่ รึกษาแห่งประเทศไทย ณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TEAM GROUP, by Dr. Saratchai Ongprasert, delivered
a lecture on "BIM and Consulting Business" for the "Young
Professional Forum #5" organized by the Consulting
Engineers Association of Thailand, at Chulalongkorn
University.

การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น
ทีมกรุ๊ป โดย ดร.สรัสไชย องค์ป ระเสริฐ คุณเยาฮา วารีศรี  
เป็นวิทยากรบรรยาย "การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD เบื้องต้น"
ให้แก่ อ าจารย์ นักศึกษา และบุ คลากร จากสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)  
Dr. Saratchai Ongprasert and Ms. Yaoha Wareesri of
TEAM GROUP delivered a lecture on "Basic ArchiCAD
Progra m " to i n s tru ctor s , stu de n ts and personnel of
Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat
University.

ชุมชนชาวทีม | Inside TEAM
ทีมกรุ๊ป จัดเสวนา BIM พร้อมมอบเงินสนับสนุน TBIM
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทีมกรุป๊ กล่าวเปิด
การเสวนาในหัวข้อเรือ่ ง "BIM-เทคโนโลยีปฏิวตั วิ งการอุตสาหกรรม
ก่อสร้ า ง" ตอกย�้ำจุดยืนในการน�ำเอาเทคโนโลยีล�้ำสมัยด้านงาน
วิศวกรรมและการออกแบบมาใช้   โดย  ศ.  ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคม
แบบจ�ำล อ งสารสนเทศอาคาร (TBIM-Thai Building Information
Modeling Association) เป็นวิทยากร ร่วมกับคุณไพทยา บัญชากิตคิ ณ
ุ
คุณธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิก์ ลุ คุณเนตินยั ซือ่ สัตย์ คณะกรรมการ TBIM
โดยมี ด ร .สรัสไชย องค์ประเสริฐ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
ระดับสูง ในฐานะคณะกรรมการ TBIM เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
การเสว น าในครั้งนี้ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการ
บริหาร ทีมกรุ๊ป มอบเงินสนับสนุน TBIM จ�ำนวน 20,000 บาท
โดยมี ศ. ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมฯ เป็นผูร้ บั มอบ เมือ่ วันที่
10 กันยายน 2562
On 10 S eptember 2019, Mr. Chawalit Chantararat,
TEAM GR O UP’s President, delivered opening remarks
for the seminar on “BIM – Revolutionary Technology for
Construction Industry”, reiterating the Company’s intention  
by applying the advanced technology to its engineering
and design works. The speakers of the event included
Prof. Dr. Amorn Pimanmas, President of the Thai Building
Informa t ion Modeling Association (TBIM), and TBIM
Committ e e members: Mr. Phaithaya Banchakitikun,
Mr. Theerawat Tangpraphuetkul, and Mr. Netinai Suesut.
Dr. Saratchai Ongprasert, Director of Advanced Technology
Center, was the seminar moderator.
Dr. Prasert Patramai, TEAM GROUP’s Chairman of the
Executive Board, also presented a 20,000-baht financial
support to TBIM.
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อบรมสัมมนา เสริมประสิทธิภาพการท�ำงานในองค์กร
ทีมกรุป๊ จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อย่างต่อเนือ่ งให้แก่
พนักงานในองค์กร เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท�ำงานและพัฒนา
บุคลากร เ พิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรต่างๆ
ดังนี้
• อบรมหลักสูตร "ก้าวสูค่ ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นเลิศด้วย Service, Quality
and Teamwork" (Advanced SQT) ประจ�ำปี 2562
• อบรมหลักสูตร Introduction to BIM: Consulting Business
and New Opportunities
• อบรมหลักสูตร "Technical Report Writing Skill (Thai)"
ครั้งที่ 2/2562
• อบรมหลักสูตร "Strategic Thinking: ก้าวสู่การเป็นนักคิด
เชิงกลยุทธ์" ประจ�ำปี 2562
• อบรมหลักสูตร "TEAMwork: สร้างพลังทีม สู่พลังแห่งความ
ส�ำเร็จ" (สายปฏิบตั กิ าร)
• อบรมหลักสูตร  "Being a TEAM consultant: ความรูใ้ นการเป็น
ที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัททีม" รุ่นที่ 2/2562
• อบรมหลักสูตร "Coaching for Higher Performance ประจ�ำปี
2562"
• บรรยายพิเศษ "กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ Employee’s Choice"
TEAM GROUP has been continuously organizing
seminars, trainings, and field trips to enhance working
skills and develop its personnel to meet the goals and
standards. These sessions are as follows:
• Moving towards Excellence with Service, Quality and
Teamwork 2019
• Introduction to BIM: Consulting Business and New
Opportunities
• Technical Report Writing Skill (Thai)
• Strategic Thinking 2019
• TEAMwork: Building a Team Power for Success
• Being a TEAM Consultant
• Coaching for Higher Performance 2019
• Provident Fund: Employee’s Choice

Moving Forward with Strong Synergy

Vision: To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting and related businesses

By integrating its expertise and experience with Advanced
Technologies, TEAM GROUP delivers services in five sectors.
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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.
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The Four Engines of TEAM GROUP
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Master Planning

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.
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TRANSPORTATION AND LOGISTICS

En

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.

BUILDING AND INFRASTRUCTURE
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.

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

GOVERNMENTAL SECTOR
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.

PRIVATE 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.

INTERNATIONAL MARKET
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.

RELATED BUSINESSES
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.

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.
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

