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ยินดีตอ้ นรับทุกท่านเข้าสู่ TEAM GROUP Newsletter
ฉบับแรกของปี 2564 ปีแห่ง Double Disruption
หลังจากที่เราได้ผ่านเข้าสู่ยุค Digital Disruption
มาเมือ่ 2 ปีกอ่ น ต่อเนือ่ ง และซ้อนทับด้วยยุค COVID
Disruption มาตลอดปีที่แล้ว ซึ่งเป็นตัวเร่งอย่างแรง
ที่ ท� ำ ให้ เ ราต้ อ งปรั บ ตั ว ในการใช้ วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ แ บบ
New Normal อย่างเต็มรูปแบบ ได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชวี ติ และความเป็นอยู่ โดยมีแนวทางการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นอยู่แบบ Smart City ที่เป็นทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ ไม้สอย สาธารณูปการ
และสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบาย
และลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งในวิถีชีวิตใหม่ที่ถูกเร่งโดย
โควิด-19 นี้ จะพบว่าการพัฒนาด้านพลังงานเข้าสูย่ คุ
Smart Energy Technology โดยการใช้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการน�ำพลังงาน
สะอาดมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลนัน้
เป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มาอย่างถูกเวลา ถูกจังหวะ และ
เป็นด้านที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วน�ำหน้า Smart
ด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน
Smart Energy Technology จึงเป็นการพัฒนา
ที่ส�ำคัญ ที่ทุกประเทศจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง
เดินหน้าในการพัฒนาให้มากขึ้น ทั้งในครัวเรือน
ในภาคธุ ร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ที ม กรุ ๊ ป
ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่ง ที่ได้พัฒนาด้าน Smart Energy
Technology จนมี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก าร
ในรู ป แบบ Total Solution และพร้ อ มที่ จ ะเข้ า
ลงทุน เพื่อร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
สะอาด สร้างความมั่นคงทางพลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป
TEAM GROUP Newsletter ฉบับนี้ จึงขอพา
ทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ ข่าวคราวความเคลือ่ นไหว
และเรื่องราวที่ดีต่างๆ มากมาย เริ่มต้นด้วยคอลัมน์
คุยนอกกรอบ ดร.อภิชาติ สระมูล จะมาบอกเล่าทิศทาง
ธุรกิจของทีมกรุ๊ปในยุค Smart Energy Technology
ดร.มนตรี บุษบาธร จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ในการศึ ก ษาและพั ฒ นาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในคอลัมน์
Expert Talk ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กับแนวทาง
บริหารสมัยใหม่ทกี่ ำ� ลังมาแรง ในคอลัมน์เปิดมุมมอง
และสาระน่ารูเ้ กีย่ วกับระบบราง จาก ดร.อาณัติ อาภาภิรม
ในคอลัมน์สุขกาย-สบายใจ
สุดท้ายนีข้ อให้ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน รักษาสุขภาพกาย
สุขภาพใจให้แข็งแรง มีพลังในการใช้วิถีชีวิตใหม่
ในยุค Smart Energy Technology อย่างมีความสุข
มีความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อที่
จะได้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันอย่างมั่นคง

			
Warm greetings from this first issue of 2021,

the year of double disruption. Adaptation to
digital disruption that was manifested a few
years ago continued when the COVID disruption
struck the whole world in early 2020,generating
a global threat that forced human beings to
adopt the new normal ways of life quickly and
thoroughly.
Lately, people’s lifestyles have been
restructured and the smart city concept,
where utilities, equipment, and infrastructure
become more user-friendly and cheaper, is
being adopted. During the COVID-19 crisis,
smart energy technology – an innovation
for increasing energy consumption efficiency
through the use of clean energy to replace fossil
fuel – comes at the right time and is anticipated
to surpass other categories of smart concepts
in terms of development momentum.
Smart energy technology is an important
development for every country to strive to
adopt in the household, business, and industrial
sectors. TEAM GROUP has been developing the
smart energy technology to the point that we are
now ready to provide total solution services and
co-invest in clean energy efficiency businesses
that target sustainable energy security.
In this issue, TEAM GROUP Newsletter
introduces you to more engaging knowledge and
information. To begin with, Dr. Aphichat Sramoon
showcases the direction of TEAM GROUP in the
era of smart energy technology. He is followed
by Dr. Montree Budsabathon who provides
an update on how smart energy technology
enhances energy efficiency while Prof. Worsak
Kanok-Nukulchai, Ph.D. talks about the modern
approach to making radical innovations. Lastly,
Dr. Anat Abhapirama reviews the mass rapid
transit system and smart city development.
To conclude, I hope that all our readers
maintain good health and the drive to lead happy
lives in this new normal era, facilitated by smart
energy technology, so we can overcome these
hard times together.

(Chawalit Chantararat)
Chairman of the Executive Committee
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ทีมกรุ๊ปกับการขับเคลื่อนสู่ Smart Energy Technology

TEAM GROUP and the Thrust towards Smart Energy Technology Development

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ท�ำให้การใช้พลังงานของโลก
ในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ เผยให้เห็นการฟื้นตัว
ของสิ่งแวดล้อมในช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลง ยิ่งไป
กว่านั้น วิกฤตโควิด-19 ท�ำให้รูปแบบในการใช้พลังงานของสังคม
เปลี่ยนไป และรูปแบบดังกล่าวอาจด�ำเนินต่อไปในอนาคตหลัง
โควิด-19 เช่น การให้พนักงานท�ำงานจากทีบ่ า้ นแม้ยกเลิกมาตรการ
Social Distancing การปรับรูปแบบการประชุมทางไกลผ่าน
การประชุมออนไลน์แทนการเดินทางไปประชุมในต่างพื้นที่หรือ
ต่างประเทศ ท�ำให้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างน�้ำมันในภาคขนส่ง
มีแนวโน้มลดลง และถูกทดแทนด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แนวโน้มดังกล่าวมีส่วนเอื้อต่อการแก้ปัญหาโลกร้อน และการ
ขับเคลื่อนสู่ Smart Energy Technology การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ทีมกรุป๊
เล็งเห็นถึงโอกาสของการเป็นผู้น�ำการพัฒนาและให้บริการด้าน
Smart Energy Technology จึงได้มีการขยายงานไปสู่ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง โดยมีโครงการที่ส�ำคัญและโดดเด่น ได้แก่
• โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA
Solar Rooftop)   
• โครงการระบบผลิ ต ความเย็ น จากส่ ว นกลาง (District
Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
• โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ทีมกรุ๊ปพร้อมก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้น�ำด้านการให้บริการ
ที่ปรึกษาแบบครบวงจร พร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
แก่ลกู ค้า รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ลูกค้า

During the COVID-19 crisis in 2020, global energy consumption
declined and greenhouse gas emissions had record lows. The
environment was given a reprieve as economic activities
nosedived. The crisis has initiated new energy consumption
paradigms and it is anticipated that they will continue when the
pandemic subsides. The work-from-home approach is likely to
continue even when social distancing measures are relaxed;
videoconferencing will replace physical meetings; and fossil fuel
consumption in the transport sector will be reduced and replaced
with electric power from increasing uses of IT and electronic
devices.
These trends partly contribute to climate change improvements
and the increasing uses of smart energy technology – the
efficient and environmentally-friendly consumption of energy.
Recognizing this opportunity to become a leader in developing
and delivering services on smart energy technology, TEAM
GROUP expanded into energy-related businesses. Some
outstanding projects in this field are:
• The Solar Power Purchase Agreement (Solar Rooftop)
• The District Cooling Project Agreement of Commercial Area
in Suanluang – Samyan with Chulalongkorn University
• Installation of the Solar Panel Rooftop System
TEAM GROUP is ready to move forward in spearheading
integrated consulting services. We are prompt to deliver optimum
quality products while continuing to develop our personnel to
retain the confidence and maximum satisfaction of clients.

(Dr. Aphichat Sramoon)
Chief Executive Officer
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โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
Solar Power Purchase Agreement (Solar Rooftop)

เจ้าของงาน : บริษทั สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด

โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
ของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด เป็นโครงการที่ บริษัท
เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (ATT) บริษทั ในกลุม่ ทีมกรุป๊ ด�ำเนินการ
ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องบนหลังคา
โรงงานของบริษทั สยาม ควอลิต้ี สตีล จ�ำกัด ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ 0.6 MW
เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับบริษัทฯ มีระยะ
เวลาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานได้
872,584.80 kWh/ปี แล้ว ยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการ
ผลิตไฟฟ้า และลดปัญหาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น ลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้อกี ด้วย โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึง่
ธุรกิจใหม่ของบริษัทที่มีแผนจะขยายงานด้านพลังงานให้มากขึ้น

		

Client: Siam Quality Steel Company Limited

ATT Consultants Company Limited, a member of TEAM
GROUP, has invested in installation of a solar panel rooftop
at the factory of Siam Quality Steel Company Limited, which
is located in Min Buri District, Bangkok. The system will have
generating capacity of 0.6 MW and the electricity generated
will be sold to Siam Quality Steel Company Limited for a
period of 10 years. This will help to reduce the use of fossil
fuels and save on approximately 872,580.80 kWh each year.
It will also benefit environmental health as the system will
not produce carbon dioxide emissions. This project will be a
stepping-stone for TEAM GROUP’s expansion in the energy
sector.
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โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์สวนหลวงสามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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District Cooling Project Agreement of Commercial Area in Suanluang – Samyan with Chulalongkorn
University

เจ้าของงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมกรุป๊ ร่วมกับ บีซพี จี ี และเคพเพล รับงานระบบผลิตความเย็น
จากส่วนกลาง มีขนาดก�ำลังการผลิตติดตัง้ (Cooling Load) 18,000
ตันความเย็น (Refrigeration Tons: RT) ให้บริการพื้นที่โดยรอบ
โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณ
พืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครอบคลุมอาคารสํานักงาน ร้านค้าปลีกและทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ คาดว่าจะ
สามารถเริม่ เปิดดําเนินการในเฟสแรก พร้อมรับรูร้ ายได้ ในปี 2565
และด�ำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2570
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ถือเป็นโครงการ
ต้ น แบบด้ า นการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ภายใต้โครงการ “เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” โครงการระบบผลิตความเย็น
จากส่วนกลาง (District Cooling System) เป็นโครงการเพือ่ รองรับ
การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั และอนาคต โดยระบบผลิตความความเย็น
จากส่วนกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุน
ลดลมร้อนและเสียงจาก Condensing Unit ของระบบปรับอากาศ
ธรรมดา เพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผู้ ใช้อาคารและผูพ้ กั อาศัย ลดพืน้ ที่
ห้องเครือ่ ง และส่งเสริมให้เกิดทัศนียภาพทีด่ ขี นึ้ ในพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์
สวนหลวง-สามย่าน การเข้าร่วมบริหารโครงการฯ นับเป็นก้าวส�ำคัญ
ของบริษัทในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ซึ่งทีมกรุ๊ป
และพันธมิตรมัน่ ใจว่าเราจะน�ำความเชีย่ วชาญและประสบการณ์มาใช้
เพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จสูงสุด

		
Client: Chulalongkorn University

TEAM GROUP is cooperating in a project with BCPG
Public Company Limited and Keppel Corporation in
developing and installing a district cooling system with
a cooling load of 18,000 refrigeration tons (RT) for office
buildings, retail businesses and residences in the SuanluangSamyan commercial area. The first phase of the project is
slated for operation in 2022 and full operation in 2027.
Initiated under the “Chula Smart City” program, it will
serve as a model project for the promotion of energy
and environmental conservation via the use of renewable
energy and energy management innovation. This district
cooling system will accommodate current and future area
development as it will increase energy utilization efficiency
and reduce hot air and noise generated from condensing
units of the conventional air-conditioning systems. As such,
it will improve quality of life for residents and building users,
require smaller area for system installation and enhance
the scenic landscape of the location. In this context, TEAM
GROUP will take part in project management and construction
supervision, which will be a benchmark for future investment
in sustainable infrastructure development. In collaboration
with partners, TEAM GROUP pledges to optimize project
success through our experience and expertise in this domain.

6 ทีมของเรา | Our TEAM
โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
Installation of the Solar Panel Rooftop System

เจ้าของงาน : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ขนาด 90.09 kWp ที่อาคารทีจีซี เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
ซึง่ เป็นพลังงานสะอาดมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ใช้งานภายในอาคาร
โดยพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จากระบบฯ ช่วยให้อาคารทีจซี ลี ดปริมาณ
การซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และช่วยลดการเกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
ในปี 2563 ที่ผ่านมา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ช่วยลดปริมาณการซื้อไฟฟ้าจาก กฟน. ได้ถึง 30%
ต่อเดือน เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าทั้งในแง่ของ
การประหยัดค่าไฟฟ้าและการรักษาสิ่งแวดล้อม

Client: TEAM Consulting Engineering and
Mangement Public Company Limited

ATT Consultants Company Limited has installed a solar
panel rooftop system with generating capacity of 90.09 MW
at the TGC building. The project aims to generate electricity
from solar energy for use within the building. The system
helps to reduce electricity bills from the Metropolitan
Electricity Authority (MEA) and contributes to global warming
mitigation as a green energy provider.
In 2020, the system saved 30 percent on energy purchase
costs from the MEA, equal to a reduction of 55 tons of carbon
dioxide equivalents. In other words, the system is financially
effective and environmentally friendly.

บอกเล่าเก้าสิบ | What’s Going On?
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บทบาทของทีมกรุป๊ กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
TEAM GROUP’s Roles in Energy Efficiency

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ผู้ก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์
Dr. Prasert Patramai, Founder and Honorary Chairman of TEAM GROUP

ทีมกรุป๊ หรือทีมจีของเราผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 43 ปี จากวิสยั ทัศน์
ที่ก�ำหนดไว้ ทีมกรุ๊ปจะเน้นการขยายงานไปสู่การลงทุนในธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งเพิม่ ขึน้ โดยน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงาน ต่อยอดในสาขางานทีป่ รึกษาทีเ่ ราด�ำเนินการอยูใ่ น
5 สาขา คือ (1) ด้านน�ำ 
้ (2) ด้านการคมนาคม (3) ด้านสิง่ แวดล้อม
(4) ด้านพลังงาน และ (5) ด้านพัฒนาเมือง การเข้าสูย่ คุ Smart City
เราได้กำ� หนดทิศทางการพัฒนาของเราไปสูก่ ารน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ในงานทั้ง 5 สาขาที่เราด�ำเนินอยู่ในงานที่ปรึกษาหรือในรูปแบบ
การลงทุน เพื่อให้โครงการหรืองานที่เราให้บริการมีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ และสามารถเชือ่ มโยงต่อระบบการบริหารโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจะท�ำในรูป EPC หรือ PPP ตามความเหมาะสม
และความต้องการขององค์กรหรือเจ้าของกิจการ
ปัจจุบันเป็นยุคการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มี
องค์ประกอบ 7 ด้าน คือ (1) Smart Environment (2) Smart Energy
(3) Smart Mobility (4) Smart Living (5) Smart Economy (6) Smart
Governance (7) Smart People ทีน่ ำ� เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยและชาญฉลาด เป็นตัวเชือ่ มหลักทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเป็น Smart
ในแต่ละด้าน Smart Energy ถือเป็นงานใหม่ที่ทีมกรุ๊ปจัดเป็น
Related Business ของเรา

TEAM GROUP or TEAMG has gone through thick and
thin for over 43 years. To date, we are stepping forward to
achieve the vision of expanding more into related sectors.
Innovation and cutting-edge technology will be adopted
to enhance operational and management efficiency in five
sectors we are investing in and providing services for, i.e.
Water, Transportation, Environment, Energy, and Urban
Development. Either an engineering, procurement and
construction (EPC) or a public-private partnership (PPP)
scheme will be offered to meet the needs of each project
owner.
Today, with the growing trend of smart city development,
smart innovation and technology are being used to develop
and concretize each of its seven components (Smart
Environment, Smart Energy, Smart Mobility, Smart Living,
Smart Economy, Smart Governance, and Smart People).
In this context, smart energy has become one of TEAM
GROUP’s target related bussinesses.

8 คุยนอกกรอบกับทีม | Talk with TEAM
“ทีมกรุ๊ป” เปิดแผน 5 ปี เล็งทุ่มงบหลายพันล้านบาท รุกขยายธุรกิจอื่นๆ และการลงทุน
ดันรายได้โต 10% ต่อปี
TEAM GROUP and its five-year plan aiming at annual revenue growth of 10%

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
Dr. Aphichat Sramoon, Chief Executive Officer, TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited

“ทีมกรุป๊ ” เปิดแผน 5 ปี ชูวิสยั ทัศน์ “A regional solution
provider and innovative business developer”
ลุยอัดงบลงทุน 3,000-4,000 ล้านบาท รุกขยายธุรกิจ
อื่นๆ และการลงทุน ทั้งภาครัฐ-เอกชน หวังเพิ่มสัดส่วน
ผลตอบแทนให้เทียบเท่าธุรกิจงานทีป่ รึกษา ดันรายได้รวม
เติบโต 10% พร้อมวางเป้าปี 2564 รายได้ 1,800-1,900
ล้านบาท
TEAM GROUP discloses its five-year business
plan with the goal to become “a regional solution
provider and innovative business developer”.
Three to four billion baht will be allotted to business
diversification and investment in both public and
private projects, with the expectation of generating
similar profit to that realized from the consulting
business. Gross revenue of 1.8 to 1.9 billion baht,
or growth of 10%, is targeted for 2021.
ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทีมกรุ๊ป
เล่าถึงทิศทางการด�ำเนินธุรกิจภายใน 5 ปีนับจากปี 2564-2569
ทีมกรุป๊ ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ในการเป็น “A regional solution provider
and innovative business developer” หรือ ผู้น�ำธุรกิจที่ปรึกษา
และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมครบวงจรในภูมิภาค เตรียมงบลงทุนไว้
ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ส�ำหรับการขยายงานด้านธุรกิจอืน่ ๆ
และการลงทุนใน Non-Consulting Business ในสาขาที่บริษัทฯ
มีความเชีย่ วชาญ เพือ่ สร้างรายได้ทสี่ ม�ำ่ เสมอ (Recurring Income)
สร้างผลตอบแทนการลงทุนให้ได้เท่ากับผลตอบแทนจากงานธุรกิจ
ที่ปรึกษา (Consulting Business)
ทั้งนี้ แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ Non-Consulting Business
จะร่วมกับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ ในแต่ละสาขา น�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ ในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
และผลผลิต ส่วนโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสนใจเข้าไปลงทุน
จะเน้นโครงการทั้งของภาครัฐ และเอกชน อาทิ โครงการด้าน
พลังงานทดแทน ตัวอย่างเช่น โซลาร์รูฟ ที่เป็น Private PPA
ซึง่ ปัจจุบนั ได้เริม่ เข้าไปด�ำเนินงานแล้ว นอกจากนัน้ ยังมีการร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งและมีศกั ยภาพ ลุยธุรกิจ District
Cooling System หรือโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง

According to TEAM GROUP Chief Executive Officer,
Dr. Aphichat Sramoon, from 2021 to 2026 TEAM GROUP has
developed the vision of being “a regional solution provider
and innovative business developer”. To this end, three to
four billion baht will be provided for expansion into and
investment in potential non-consulting businesses. The aim is
to generate recurring income and to make a somewhat similar
amount of profit to that generated from the consulting business.
As a non-consulting service provider, we will cooperate
with seasoned partners in different fields and adopt cuttingedge technology to enhance operational efficiency and
productivity. As an investor, we will prioritize both public
and private projects. To date, we have invested in certain
renewable energy projects including development of solar
roofs under power purchase agreements (PPA) made with
private clients. In addition, we have partnered with potential
teams in district cooling system development under the
“Chula Smart City” project. We also plan to invest in projects
on the production of piped water to serve public buildings
and industrial parks, as well as transportation projects.

คุยนอกกรอบกับทีม | Talk with TEAM
“เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” และมีแผนการลงทุนในโครงการผลิต
น�้ำประปาส�ำหรับอาคารสาธารณะ หรือ นิคมอุตสาหกรรมฯ และ
โครงการด้านคมนาคมขนส่ง
ส่วนแผนการลงทุนด้านธุรกิจอืน่ ๆ (Non-Consulting Business)
บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการไปแล้วในปีนี้ รวมทั้งตั้งทีมสนับสนุน
เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั เตรียมงบประมาณ
ไว้ราว 200-250 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนโครงการต่างๆ ประมาณ
4-5 โครงการ ทั้งโครงการของภาครัฐ และเอกชน โดยนโยบาย
การลงทุนของบริษทั ฯ หากเป็นโครงการขนาดเล็กหรือกลาง บริษทั ฯ
จะลงทุนเอง ตัวอย่างเช่น โครงการพลังงานทดแทน โซลาร์รฟู และ
โครงการผลิตน�้ำประปา เป็นต้น แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่
เช่น โครงการด้านคมนาคมขนส่งของภาครัฐ จะจับมือกับพาร์ทเนอร์
ลงทุนร่วมกัน นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ำระบบบริหารจัดการเอกสาร มาใช้ทั้งงาน
ในส�ำนักงานและงานโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร รวมถึงช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ
โดยงบลงทุ น ที่ ใ ช้ ในการติ ด ตั้ ง ระบบดั ง กล่ า วอยู ่ ที่ ป ระมาณ
8 ล้านบาท
ส่วนการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ทเี่ กิดขึน้
บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อย เนือ่ งจากบริษทั มีการปรับตัว
ได้เร็วขึ้น โดยบริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการ Work from Home ให้กับ
พนักงานบางส่วน รวมถึงการจัดท�ำแผน BCP และการปรับ
แผนธุรกิจใหม่ แม้จะมีบางโครงการเลื่อนเปิดตัวช้าออกไปบ้าง
แต่ในแง่ของการลงทุน ลูกค้าโครงการโดยเฉพาะภาครัฐยังคง
เดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากวัคซีนได้ผลดี
จะท�ำให้สถานการณ์โดยรวมผ่อนคลายมากขึ้น
ส� ำ หรั บ งานโครงการใน สปป.ลาว เป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ 
ซึง่ มีคา่ จ้างทีป่ รึกษาประมาณ 300-400 ล้านบาท คาดว่าจะมีขา่ วดี
ลงนามสัญญาภายในไตรมาส 2 ของปีนี้
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ รุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าในปี 2563 นี้จะมีรายได้ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้
ในปี 2564 มีปจั จัยบวกมาจากโครงการทีเ่ ลือ่ นมาเริม่ ด�ำเนินงาน
ในปีนี้ ขณะทีก่ ารลงทุนด้านพลังงานทดแทน โซลาร์รฟู คาดว่าจะมี
ส่ ว นช่ ว ยผลั ก ดั น รายได้ บ ริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า ที่ ว างไว้
เนื่องจากการลงทุนใช้ระยะเวลาสั้น แต่ท�ำรายได้นานถึง 10 ปี
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภายใน 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะ
เป็น “A regional solution provider and innovative business
developer” เน้น 2 ส่วนหลัก คือ 1. “Solution provider” คือ
นอกจากจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วยังเน้นให้ค�ำปรึกษา
ศึกษา ออกแบบ รวมทั้งช่วยพัฒนาก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ
รวมถึงให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องการปฏิบัติการและการ
บ�ำรุงรักษาให้ลกู ค้าด้วย 2. “Innovative business developer”
การผันตัวเองเป็นผูพ้ ฒ
ั นาโครงการเองมากขึน้ โดยเน้นโครงการทีใ่ ช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึง่ เชือ่ ว่าหลังจากทีไ่ ด้เริม่ ด�ำเนินการ
คาดว่ารายได้รวมขององค์กรจะเติบโตขึน้ 10% ต่อปี และที่ส�ำคัญ
จะมีส่วนท�ำให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างยั่งยืนแน่นอน
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This year we have recently invested in non-consulting
businesses and created support teams for further expansion.
A budget of 200 to 250 million baht has been reserved for
investment in four to five public and private projects. We will
invest in small- and medium-sized projects such as solar
roof development and piped water production. With respect
to large projects, such as the government’s transportation
development schemes, we will co-invest with partners.
We have also developed new technology and introduced
a document management system for both the office and
projects. This will help to improve corporate management and
reduce management expenses. System installation will cost
approximately eight million baht.
The company has been only marginally affected by the
resurgence of COVID-19 in the country because we adapted
to the situation earlier. Certain staff members were designated
to work from home, for example. A business continuation plan
was formulated and business strategies were revised. The
launching of some projects was postponed but most public
projects were not interrupted. Hopefully, the situation will
improve considerably after mass vaccination in the country.
Regarding the international market, consulting contracts for
a hydropower project in Lao PDR, totaling 300 to 400 million
baht, are expected to be signed in the second quarter of this
year.   
Thanks to continued proactive efforts to expand, TEAM
GROUP’s revenue in 2020 did not decrease from that in 2019.
Implementation of several projects that had been held over
from 2020 will become a positive factor for 2021. Moreover,
investment in solar roof projects will enable us to attain
targeted income as such projects, by nature, require short-term
investment while generating income for as long as 10 years.
This year, we have set up a vision for the next five years
focusing on our roles across the region as a solution provider
and innovative business developer. As a solution provider,
we not only assist clients in addressing their problems, but
also provide advice, conduct studies, generate designs and
provide support in project development. Our services include
operation and maintenance. As a developer of innovative
business, we will invest in and develop projects employing
innovation and state-of-the-art technology. These two new
thrusts are expected to help increase our revenue growth by
10% each year and, above all, generate higher income on a
sustainable basis.
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ยุทธการเรือเร็ว เพื่อเจาะเวลาหาอนาคต

Hacking the Future: Operation Speedboat
ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย, ราชบัณฑิต ผู้อำ�นวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนวัตกรรม บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน)
Professor Worsak Kanok-Nukulchai, Ph.D. Fellow of the Royal Society of Thailand
Executive Director, Chulalongkorn School of Integrated Innovation
Senior Advisor on Digital Transformation, TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited

กลยุทธ์เรือเร็ว (Speedboat Strategy) เป็นแนวทางสมัยใหม่
ทีก่ ำ� ลังมาแรงในองค์กรขนาดใหญ่ ทีเ่ น้นความคล่องตัวและความรวดเร็ว
ในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก องค์กรเหล่านี้มัก
เคยประสบความส�ำเร็จตลอดมา จนเติบโตมีขนาดใหญ่เปรียบได้กับ
เรือเดินสมุทร (Ocean Cruise Ship) ดูสง่างามแต่มีความเฉื่อยสูง
ถ้าวันหนึ่งต้องไปผจญกับพายุป่วนโลกแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในโลก
เรื อ เดินสมุทรเหล่านี้จะสามารถปรับตัวเพื่อหลบหลีกความหายนะ
ได้อย่างไร? ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยักษ์ ใหญ่ระดับโลกต่างตระหนักถึง
ภัยใหม่ที่มองไม่เห็น ซึ่งก�ำลังก่อตัวขึ้นเป็นคลื่นเทคโนโลยีป่วนโลก
จึงได้จดั ตัง้ “หน่วยเรือเร็ว” ขึน้ อย่างเงียบๆ โดยรวบรวมทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นนวั ต กรรมมาขั บ เคลื่ อ นเรื อ เร็ ว อย่ า งเป็ น อิ ส ระ ภายใต้ ร ะบบ
กระบะทราย (Sandbox) จุดหมายคือการเจาะหาโลกแห่งอนาคต
เพื่อจับจองพื้นที่นวัตกรรมในอนาคตให้แก่องค์กรของตนเอง
ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เรือเร็วรุ่นแรกๆ น่าจะเป็นของบริษัท IBM
ซึง่ เดิมเป็นเจ้าพ่อธุรกิจคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ในปี 1980 กลับมีขา่ วลือ
ว่า IBM ก�ำลังพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
คนในวงการตอบรับกระแสข่าวนีด้ ว้ ยความฉงน เพราะเป็นทีท่ ราบกันดีวา่
IBM เป็นบริษทั ใหญ่อยุ้ อ้าย จนมีคำ� กล่าวว่า “แม้เพียงการส่งกล่องเปล่า
ถึงลูกค้า IBM ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 9 เดือน”
ข้อเท็จจริงคือ ในปี 1980 จอห์น โอเปิล ประธาน IBM ได้ตระหนักถึง
ศักยภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จึงมอบหมายให้ วิลเลียม ซีโลว์
จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ในลักษณะ “เรือเร็ว” ใช้รหัสว่า Project Chess
ณ เมืองโบคาเรตัน รัฐฟลอริดา ผู้บริหารเรือเร็วล�ำนี้ได้รับมอบอ�ำนาจ
ในการด� ำ เนิ น การทุ ก อย่ า งเป็ น อิ ส ระ มี ง บประมาณของตนเอง
ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนส�ำหรับสร้างอนาคตของบริษัท IBM โดยโจทย์คือ
การออกแบบและผลิต IBM PC ให้เข้าสู่ตลาดภายในกรอบระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด ผลปรากฏว่า หนึง่ ทศวรรษหลังจากนัน้ ชือ่ IBM PC ได้กลายเป็น
ชื่อเรียกติดปากส�ำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้ ในครัวเรือนทั่วไป

“Speedboat strategy” is a modern approach to making
radical innovations in large organizations; it reflects the agility
and velocity of a “speedboat” compared to an “ocean cruise
ship,” which is relatively clumsy and slow. Most well-established
business entities are as bulky as cruise ships. If these cruise
ships must sail through the greatest disruptive storms on earth,
how can they change course in time to avoid foundering?
In response to strong signals of disruptions, several global
conglomerates have quietly formed such speedboats. They have
assembled small teams of innovators and created sandboxes
in which to let them work on their own with their own budgets,
unhindered and free to explore new paths. These speedboats
use the stratagem of entering the future and hacking out a path
for the mother organization.
The earliest example of a speedboat strategy being deployed
could be IBM’s experience. Traditionally, IBM was largely known
for mainframe computers. As early as the 1980s, there were
rumors of IBM developing a personal computer (PC). The public
responded to these rumors with skepticism. At the time, IBM was
well-known for “taking at least nine months to ship an empty
box.” In 1980, recognizing the potential of PCs, IBM President
John Opel assigned William C. Lowe to form a new business unit
along speedboat lines, with the code name “Project Chess”,
in Boca Raton, Florida. This speedboat was provided with the
necessary funding and authority to do everything needed to
bring an IBM PC to market within the given timeframe. Within a
decade, the IBM PC had become a household name.
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ในประเทศไทย กลุม่ บริษทั และธนาคารยักษ์ ใหญ่ ได้เริม่ ใช้ “กลยุทธ์
เรือเร็ว” เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ ดิจทิ ลั เช่นเดียวกัน เมือ่ สองปี
ที่แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “เรือเร็ว” ที่เป็นอิสระจาก
คณะต่างๆ  โดยใช้ชื่อว่า สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ (Chulalongkorn
School of Integrated Innovation) ขับเคลือ่ นระบบการศึกษาแบบใหม่
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองสากลที่ทรงคุณค่าของโลกอนาคต

หมดยุค "เรือเดินสมุทร"

อีกไม่นาน ยุคทองของบริษทั ยักษ์ ใหญ่ทเี่ ปรียบเสมือนเรือเดินสมุทร
ก�ำลังจะสิน้ สุดลง เพราะโลกยุคดิจทิ ลั ในอนาคตจะเป็นเสมือนมหาสมุทร
ที่เต็มไปด้วยภูเขาน�้ำแข็ง บริษัทยักษ์ ใหญ่จะค่อยๆ ล่มสลายและ
ถูกแทนที่ด้วยเรือเร็วจ�ำนวนมาก จากรายงานการศึกษาของบริษัท
ที่ปรึกษา Innosight บริษัทต่างๆ ในดัชนี S&P 500 เมื่อปี 1950 จะมี
อายุขัยเฉลี่ย 61 ปี เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่ในดัชนีเดียวกัน ดัชนี
S&P 500 หลังปี 2015 จะมีอายุขัยเฉลี่ยเหลือเพียง 17 ปีเท่านั้น
ด้วยแนวโน้มนี้บริษัทยักษ์ ใหญ่ในยุคปัจจุบัน เช่น Facebook Amazon
Google Apple ฯลฯ อาจอันตรธานไปจากดัชนีนใี้ นไม่ชา้ นีค่ อื เหตุผลว่า
ท�ำไมบริษทั เหล่านีจ้ งึ ไม่เคยหยุดนิง่ ต้องมีการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
หรือแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา

ความท้าทายในการสร้าง "เรือเร็ว"

ก่อนจะใช้กลยุทธ์เรือเร็ว ผู้บริหารต้องมีกรอบความคิดที่ชัดเจนว่า
ยุทธการเรือเร็วนีเ้ ป็นการลงทุนระยะยาวเพือ่ สร้างอนาคต โดยต้องมัน่ ใจว่า
จะมีสายป่านยาวพอส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการเผาผลาญน�ำ้ มันระหว่างทาง
เพราะโดยสถิตแิ ล้ว ยุทธการเรือเร็วจะมีเพียง 1 ใน 10 เทีย่ วทีจ่ ะประสบ
ผลส�ำเร็จตามที่วาดฝันไว้
หลักการของเรือเร็ว คือ ต้องมีอิสระในการด�ำเนินงาน "นอกกรอบ"
เพือ่ ให้มคี วามคล่องตัวและความรวดเร็ว ดังนัน้ อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ จะต้องถูกก�ำหนดไว้ชัดเจนตั้งแต่ต้น เมื่อเรือเร็วออก
ปฏิบัติการแล้ว ทีมผู้บริหารของ ”เรือแม่” ต้องท�ำหน้าที่เป็นเพียง
ผู้ก�ำกับนโยบายเท่านั้น ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายการปฏิบัติงาน เพราะ
วัฒนธรรมการท�ำงานของเรือเร็วจะแตกต่างกับเรือล�ำแม่อย่างสิ้นเชิง

ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จของการสร้างเรือเร็ว

1. การออกแบบ “เรือเร็ว” สามารถท�ำได้ 2 รูปแบบ คือ (1) สังกัด

ภายใต้โครงสร้างองค์กร หรือ (2) เป็นนิติบุคคลใหม่ในฐานะบริษัทลูก
เมือ่ พิจารณาสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้การเปิดตัว
เรือเร็วต้อง "คิดแล้วท�ำทันที" รูปแบบเรือเร็วที่แยกออกจากเรือแม่
จะช่วยลดผลกระทบจากการล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกของบริษัทลูก
ต่อบริษทั แม่ได้ อีกเหตุผลหนึง่ คือ การริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ จากกระดาษเปล่า
ย่อมท�ำได้ง่ายกว่า เพราะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองภายใน
ขององค์กรด้วย
2. การสรรหาบุคลากรมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่จะมาเป็นกัปตัน
หลังจากมีการวางรูปแบบโมเดล “เรือเร็ว” และพันธกิจที่ชัดเจน
การดึงดูดผู้มีความสามารถด้านดิจิทัลโดยเฉพาะกัปตันเรือจะท�ำได้
ง่ายขึ้น การจัดพื้นที่การด�ำเนินงานที่แยกจากบริษัทแม่อย่างชัดเจน
จะช่วยให้องค์กรใหม่สามารถสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานของตนเองได้
3. การเปิดกว้างยอมรับวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย
ย่อมท�ำให้สามารถดึงดูดบุคลากรทีจ่ ะมาขับเคลือ่ นองค์กรได้ เนือ่ งจาก
วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุด โดยเฉพาะองค์กรที่ประสบ
ความส�ำเร็จมาเป็นเวลานาน ดังนั้น การตั้งหน่วยงานใหม่ให้แยกจาก
องค์กรเดิม จึงให้โอกาส “เรือเร็ว” ในการพัฒนาวัฒนธรรมการท�ำงาน
ของตนเอง โดยไม่ไปกระทบกระทั่งต่อธุรกิจตามปกติขององค์กรแม่
แต่อย่างไร
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In Thailand today, most major conglomerates and banks
have set up innovation speedboats to deal with the urgency of
addressing the digital transformation era. In the education sector,
the newest faculty-level unit of Chulalongkorn University, the
Chulalongkorn School of Integrated Innovation (ScII), was set
up almost two years ago as the university’s speedboat to drive
the innovative academy of the future.

The Extinction of Ocean Cruises

In the future, many ocean cruise ships will become superannuated
and replaced by numerous speedboats. The era of cruise ships is
about to end as the world enters a digital sea full of icebergs.
According to a recent study by Innosight, the average lifespan of
corporations listed on the S&P 500 since the 1950s is 61 years, a
figure estimated to fall to 17 years for companies listed after 2015.
Given this trend, the digital giants of our times, including Facebook,
Amazon, Google, Apple, and so forth may soon disappear from that
index too if they proceed with business as usual. This is the reason
why these digital giants continue to innovate and look for a new
S-curve.

The Challenges of Creating a Speedboat

Before deploying the speedboat strategy, the organization
leader must develop the right mindset in recognizing that Operation
Speedboat is a long-term investment. According to statistics, nine
out of ten speedboat rides return empty-handed.
In principle, the speedboat is not created to substitute the mother
ship but to supplement it. By design, a speedboat needs freedom
to operate “outside the box” with agility and speed. The level of
delegation and mandate must also be spelled out in the design.
Once the speedboat is operational, the management team of the
mother ship should avoid interference.

Factors for Success

Here are some tips from the experts in the literature for successful
speedboat creation.
1. Speedboat design. The speedboat could be an in-house
sandbox unit or a separate entity (an affiliated company). As there
is little time to perfect the business plan, initial teething troubles
and growing pains are expected. However, running the speedboat
as a new entity will minimize possible impacts on the mother ship.
Secondly, it is always easier to start something from a clean sheet,
with none of the problems experienced in the past.
2. Recruiting digital-savvy champions. Without a speedboat
strategy and a clear mission, many large corporations find it difficult
to attract digital talent, especially Champions. A separate physical
space is ideal for fresh talent who want to carve out a space and
culture distinct from that of the legacy organization.
3. Openness to a new culture. The new culture goes hand
in hand with luring the right people into the organization. Since
culture is the hardest aspect to change within an organization, a
separate entity allows the speedboat to experiment with a new
working culture without compromising business as usual in the
mother cruise ship.
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ดร.มนตรี บุษบาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนส์ จำ�กัด ในกลุ่มทีมกรุ๊ป

Dr. Montree Budsabathon, Managing Director, ATT Consultants Co., Ltd. (A Member of TEAM GROUP)

หนึ่งในนโยบายที่น่าจับตามองภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
คนใหม่เข้ารับต�ำแหน่ง ที่แม้แต่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ (Federal
Reserve) ได้ระบุในรายงานความมั่นคงทางการเงินว่า เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยทีก่ ระทบต่อความเสี่ยงทางการเงินไม่เพียงแต่ในสหรัฐฯ แต่ยัง
ส่งผลกับทั่วโลกและประเทศไทย นั่นก็คือนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว
หรือการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจแบบ Green Recovery ทีม่ งี บประมาณรองรับ
ในสหรัฐฯ ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ อ ยู ่ บ นหลั ก การเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ลงทุ น ในเทคโนโลยี
โครงการ และอุ ต สาหกรรมสะอาด ที่ ส ่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งเป็ น มิ ต รและยั่ ง ยื น รวมถึ ง การน� ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอีกด้วย  
ส�ำหรับในประเทศไทย ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ได้มีการส่งเสริมในเรื่องนี้ผ่านการก�ำหนดแผนนโยบายและด�ำเนินการ
โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ
เกณฑ์การประเมินการเป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy)
ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ หลายด้าน เช่น (1) ด้านการจัดท�ำดัชนีชี้วัด
การใช้พลังงานและนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency)
(2) ด้านการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และ
(3) ด้านการส่งจ่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Energy
Distribution) เป็นต้น ในส่วนของทีมกรุ๊ป ก็ได้ตระหนักถึงบทบาทใน
การเป็นผูน้ ำ� การพัฒนาและให้บริการด้าน Smart Energy อย่างครบวงจร
โดยมีขอบเขตและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ดังนี้

(1) ด้านการจัดท�ำดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานและนวัตกรรมการ
ประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) ทีมกรุ๊ปได้มีการศึกษาและ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยเน้นไปทีร่ ะบบท�ำความเย็น (Cooling System) ของอาคารเนือ่ งจาก

Among the many challenges facing the new US President, the
green economy policy is something he needs to keep a weather
eye on. Even the Federal Reserve indicated in its Financial
Stability Report that the policy is a critical financial risk factor
that may not only impact the US economy but also the rest of the
world, including Thailand. The green economy policy or green
economic recovery requires as much as 2 trillion US dollars for
economic development based on its environmentally-friendly
principles, investment in green technologies and industries, as
well as adoption of digital technology for corporate capacity
enhancement. It is expected to have a sustainable and positive
economic impact.
In Thailand, the Digital Economic Promotion Agency (DEPA)
has promoted this mechanism through Smart City development,
planning, and implementation. Directly related are Smart Energy
Assessment Criteria which primarily include development
of energy efficiency, renewable energy, and efficient energy
distribution. In this regard, TEAM GROUP recognizes its role
as a leader in comprehensive smart energy development
and services. The scope of work and progress are described
hereunder:
1. Energy Efficiency. TEAM GROUP has studied and
developed advanced technology on energy efficiency focusing
on cooling systems in buildings which usually generate the bulk
of electricity expenses in overhead bills. At TEAM Building, the
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เป็นส่วนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในค่าใช้จา่ ยไฟฟ้าของอาคารโดยทัว่ ไป ทัง้ นี้ ทีมกรุป๊
ได้อยูร่ ะหว่างการทดสอบ Smart Chiller ทีอ่ าคาร TEAM และพร้อมทีจ่ ะ
น�ำเสนอ Smart Solution ดังกล่าวต่อลูกค้าภายนอกต่อไป

(2) ด้านการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
ในปัจจุบัน คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Solar
System) เนือ่ งจากสามารถติดตัง้ และใช้งานได้งา่ ย ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
ค่อนข้างสม�ำ่ เสมอ และมีราคาทีถ่ กู ลงอย่างมากในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
ในการติดตั้ง PV Solar System สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1) แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)  
2) แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)
3) แบบโซลาร์เซลล์ลอยน�้ำ (Solar Floating)
ที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษาเพื่อการส�ำรวจ
ออกแบบ ติดตัง้ และตรวจสอบโครงการ Solar Farm ขนาดใหญ่ทงั้ ในและ
ต่างประเทศ นอกเหนือจากการให้คำ� ปรึกษาแล้ว ทีมกรุป๊ ได้มกี ารขยาย
ธุรกิจไปสู่การลงทุนติดตั้ง PV Solar System เพื่อที่จะขายไฟฟ้าที่ผลิตได้
ให้กับผู้รับซื้อในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน (Private Power
Purchase Agreement) โดยได้มีการลงทุน Solar Rooftop ที่อาคาร
TGC ขนาด 90 kW เป็นโครงการซื้อขายไฟฟ้าน�ำร่องในปี 2562 และ
ต่อมาได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล
จ�ำกัด ในเครือ SGP โดยลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 0.6 MW
และมีระยะเวลาขายไฟฟ้า 10 ปี

(3) ด้านการส่งจ่ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Energy
Distribution) ทีมกรุ๊ป ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาออกแบบ และลงทุน

ระบบการท�ำความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling)  โดย District
Cooling นี้เป็นระบบการท�ำความเย็นขนาดใหญ่ส�ำหรับหลายๆ อาคาร
แบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งบริหารจัดการโดยใช้ประโยชน์จาก
ความแตกต่างกันของ Load Profile ของแต่ละอาคาร รวมถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ
เพื่อช่วยให้การผลิตความเย็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้มาก และช่วย
ประหยัดพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งระบบโดยรวม
ในปีที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ป ได้เริ่มด�ำเนินโครงการ District Cooling
โดยร่วมกับบีซพี จี ี และบริษทั เคพเพล จากสิงคโปร์ จัดตัง้ บริษทั ประทุมวัน
สมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินการลงทุนติดตั้ง และบริหาร
จัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง
(Installed Capacity) 18,000 ตันความเย็น (Refrigeration Tons:
RT) เพื่อให้บริการแก่พื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณสวนหลวง-สามย่าน
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการ
“เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ” ด้วยระยะเวลาสัมปทาน 20 ปี การพัฒนา
โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานทดแทนและนวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการพลังงาน เนื่องจากโครงการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ลดต้นทุน ลดลมร้อนและเสียงจาก Condensing Unit ลง
เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศธรรมดา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้ ใช้อาคารและผู้พักอาศัย ซึ่งโครงการคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิด
ดําเนินการในเฟสแรกพร้อมรับรู้รายได้ ในปลายปี 2565
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Smart Chiller system is currently being tested, and the smart
solution will soon be ready for presentation to external clients.
2. Renewable Energy. The PV (Photovoltaic) Solar System is
currently the most popular form of renewable energy thanks to its
easy installation and usage. Electricity generated by the system
is rather smooth and the cost has become cheaper over the past
few years. The PV solar system can be installed in various forms,
e.g. Solar Farms, Solar Rooftops, and Solar Floating.
In the past TEAM GROUP has provided consulting services
on the survey, design, installation, and inspection of large-scale
solar farm projects both in Thailand and abroad. We are now
expanding into investment in PV solar systems to sell electricity
to private entities via private power purchase agreements. In
2019, as a pilot project, the company invested in installation of
a solar rooftop with capacity of 90 kW at the TGC Building. Later,
a private power purchase agreement was concluded with Siam
Quality Steel Co., Ltd., a member of SGP, for the installation of
a 0.6 MW solar rooftop and a 10-year electricity selling period.
3. Efficient Energy Distribution. TEAM GROUP has provided
services on the study, design, and investment in district cooling
systems. The district cooling system is a centralized network of
chilling systems in multiple buildings managed by the different
load profiles of each building and its components. The system
increases energy efficiency while enabling savings on space for
installation.
Last year, TEAM GROUP, BCPG Public Company Limited, and
Keppel Corporation from Singapore co-founded Prathumwan
Smart District Cooling Company Limited in order to invest in
and manage the District Cooling System (DCS). With installed
capacity of 18,000 refrigeration tons (RT), the DCS is planned to
serve cooling needs in the Suan Luang – Sam Yan commercial
area, which is part of Chulalongkorn University’s Chula Smart
City Project. The company was granted a 20-year concession
from the university.
As one of the first private district cooling projects in Thailand,
the DCS will increase energy efficiency, reduce electricity costs,
attenuate heat and sound emissions from condensing units used
in normal air-conditioning systems, and raise the quality of life of
people living in the area. The first phase of project implementation
and revenue recognition are expected in late 2022.
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ระบบราง สร้างความเป็นเมืองอัจฉริยะ ดีต่อใจและเศรษฐกิจมากกว่าที่คุณคิด
Mass Rapid Transit System: A Driver of Smart City Development
ดร.อาณัติ อาภาภิรม
Dr. Anat Abhapirama

คงไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธว่ า การพั ฒ นาเมื อ ง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
Urbanization นัน้ ได้สร้างปัญหาให้มนุษย์มากมาย ไม่วา่ จะเป็น
ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม ขยะ ฝุน่ ควัน มลพิษ ด้านสังคม รวมทัง้
ด้านการจราจร ปัญหาเหล่านี้จึงน�ำมาซึ่งแนวความคิดในการ
แก้ ป ั ญ หาของเมื อ งด้ ว ยการสร้ า ง “เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ” ซึ่ ง
ในความหมายทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ หมายถึง “เมืองทีใ่ ช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่าย และลดการใช้ทรัพยากร
ของเมือง โดยเน้นการออกแบบทีด่ ี การมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน ภายใต้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู ่
เมื อ งทั น สมั ย ให้ ป ระชาชนในเมื อ งมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
มีความสุขอย่างยั่งยืน”
การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาแก้ปัญหาของคนในเมือง
จะเป็นทางออกของการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืน
ส่งผลให้ผอู้ ยูอ่ าศัยมีความสุขสบายยิง่ ขึน้ และหนึง่ ในเทคโนโลยี
ที่ จ ะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเมื อ งอย่ า งยั่ ง ยื น นั่ น ก็ คื อ
“การเดินทางด้วยระบบราง” วันนี้จึงขอพูดถึงความสุขกาย
สบายใจที่ผู้คนจะได้รับจากการน�ำระบบรางมาช่วยแก้ปัญหา
การเดินทางของผูค้ นในเมืองใหญ่ และช่วยเสริมความเป็น “เมือง
อัจฉริยะ” ให้เป็นจริง

Although anticipated to improve city life, urbanization
has led to series of issues ranging from environmental to
social complications as well as traffic congestion. The
Smart City concept has evolved as a solution to address
these constraints. As defined by Thailand’s National
Smart City Committee, a "Smart City" takes advantage
of modern technology and innovations to increase the
efficiency of municipal services and management,
while reducing costs and resource usage. It focuses on
effective design aspects and the participation of business
and civic sectors in urban development to manifest a
livable city for citizens to enjoy enhanced quality of life
and sustainable happiness.
Using modern technology and innovations appropriately
is the sustainable solution for smart city development.
Cutting-edge “mass rapid transit systems” are the subject
of this newsletter issue.
Mass rapid transit systems offer many benefits to
a city and its residents such as improved quality of
life and economic activities. They represent the city’s
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หากพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้ว ระบบรางเป็นเทคโนโลยี
ที่มีข้อดีอยู่หลายประการ ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดประการหนึ่ง
คือ ระบบรางช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง ทีผ่ า่ นมา
คนในเมืองหลวงต้องมีความทุกข์จากการเดินทางสัญจร เพราะ
การเดินทางไม่สะดวก รถประจ�ำทางแน่น การจราจรก็ติดขัด
ผู้คนที่ใช้รถประจ�ำทาง ต้องทนร้อน ทนอึดอัด รวมทั้งอาจมี
อั น ตรายจากการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ระบบรางจึ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
เทคโนโลยี ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการแก้ ป ั ญ หาของ
การเดินทางส�ำหรับคนในเมือง ลดความล�ำบาก คลายความ
เหนือ่ ยยากจากการเดินทาง ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในเมือง
ดีขึ้น
นอกจากนั้ น ระบบรางยั ง มี ผ ลดี ต ่ อ เศรษฐกิ จ แม้ ว ่ า
“ผลตอบแทนจากการลงทุ น ” ในรู ป ของผลก� ำ ไรอาจจะ
ท�ำได้ยาก เนื่องจากระบบรางต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากในการ
ก่อสร้างและพัฒนา จึงยากทีจ่ ะท�ำก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ ซึง่ ก็เป็น
สิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกที่ใช้ระบบรางต้องประสบ แต่ในแง่ของ
“ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ” จากระบบรางนั้นมีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดจ�ำนวนรถยนต์ ในท้องถนน
หรือแม้แต่การท�ำให้ผู้คนสามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่าง
ตรงเวลา เพียงสิง่ เหล่านีก้ น็ บั เป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่
มากมายมหาศาลแล้ว ยังไม่นบั การพัฒนาพืน้ ทีร่ อบๆ เส้นทาง
รถไฟฟ้ า หรื อ รอบๆ สถานี ร ถไฟฟ้ า (Transit-oriented
Development) ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
และช่วยเพิ่มมูลค่า หรือ Capital Gain ในระดับที่สูงมาก
ยิ่งกว่านั้น ระบบรางยังจัดว่าเป็นหน้าเป็นตาให้แก่เมือง
การมีระบบรางช่วยเสริมภาพลักษณ์ของเมืองให้ดยี ง่ิ ขึน้ ถือเป็น
สัญลักษณ์หนึง่ ของความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเมืองให้
ทัดเทียมกับนานาประเทศ และยังส่งผลช่วยดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ให้เข้ามายังเมืองเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การที่ระบบรางจะสามารถช่วยสร้างความ
เป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์และคุ้มค่ากับการลงทุนที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรไทยนั้น
สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องค�ำนึงถึงคือ “ประสิทธิภาพของระบบราง”
โดยที่ประสิทธิภาพของระบบรางจะมาจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
การวางสายทางที่ดี มีการต่อเชื่อมระหว่างเส้นทางเดินรถสาย
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท�ำให้ผู้ ใช้สามารถเดินทางในระบบ
รางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้อง
เสียไป และควรมีระบบตั๋วร่วม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อตั๋วใหม่เมื่อเปลี่ยนสาย
การเดินรถ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะเป็นตัวช่วยท�ำให้การบริหารจัดการ
ระบบรางมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ดึงดูดให้ประชาชนมาใช้
บริการจ�ำนวนมาก และส่งเสริมความเป็น “เมืองอัจฉริยะ”
ได้อย่างแท้จริง
ก่อนจากกันในฉบับนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผูอ้ า่ น
เนื่องจากในวันที่เขียนต้นฉบับฉบับนี้ ตรงกับวันเกิดอายุ 83 ปี
ของผมพอดี ในวันนัน้ ผมนัง่ ท�ำงานอยูท่ บี่ า้ น น้อมจิตให้เป็นบุญ
ด้วยการท�ำทาน ถือศีล และเจริญภาวนา ผมจึงขอแบ่งปันบุญ
กุศลให้แก่ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านได้รับ “จตุรพรชัย” หรือพร
4 ประการ อันได้แก่ วรรณะ สุขะ พละ และปัญญา โดยทั่วกัน
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technological status quo and attract tourists from
different locations.
For decades, city residents have been disadvantaged
by travelling inconveniences that expend a lot of energy.
Most people have to rely on packed buses that snake
through the heavy traffic and they also have to contend
with the daily threat of spontaneous accidents. However,
mass rapid transit systems offer a quicker and safer
mode of travelling that generates much less stress and
consequently improved quality of life.
From the commercial perspective, mass rapid transit
systems profitability may be deemed insecure owing to
the high construction and development costs. However,
the systems help to boost the economy due to improved
quality of life, reduced greenhouse gas emissions from
the lower numbers of cars on the road as well as timely
and convenient travelling. In addition, they also increase
capital gains from transit-oriented development. Indirectly,
these factors will eventually result in huge economic
returns.
Last but not least, it must be understood that
such benefits will only be realized with the effective
development of mass rapid transit systems which
involves, inter alia, optimal rail route planning and
connectivity as well as the introduction of a common
ticketing system. If these components are implemented,
the urban mass rapid transit systems will attract large
numbers of commuters and be a true driver of “Smart
City” development.
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ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา ประจำ�ปี 2563
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ ทีมกรุ๊ป น�ำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการ
บริหาร และ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น�ำคณะผู้บริหาร
และพนักงานไปมอบทุนให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์
ประจ�ำปี 2563 ในจังหวัดนครสวรรค์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวิชาวดี โรงเรียน
นครสวรรค์ โรงเรียนวัดเขามโน โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ โรงเรียนศรีสวรรค์
สังฆาราม และจังหวัดนครนายก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าด่าน โรงเรียน
วัดท่าชัย โรงเรียนวัดวังยายฉิม และโรงเรียนวัดหุบเมย ซึ่งกิจกรรมมอบทุน
การศึกษาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 26 จากการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 14
นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลเงินทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ
แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมการประกวดภาพวาดเยาวชน ระดับ
ประถมศึกษา (ป.4-6) ในหัวข้อ “แบ่งปันน�้ำใจสู้ภัยโควิด” โดยกลุ่ม
จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.วราภรณ์ นุกรรัมย์ โรงเรียนวิชาวดี
รางวัลที่ 2 ด.ญ.วรรัตน์ วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และรางวัล
ชมเชย ด.ช.พงศ์ ธ ร สร้ อ ยสว่ า ง โรงเรี ย นวั ด บ้ า นมะเกลื อ และกลุ ่ ม
จังหวัดนครนายก รางวัลที่ 1 ได้แก่ ดญ.ธนิศา เขียวข�ำ โรงเรียนวัดท่าด่าน
รางวัลที่ 2 ด.ญ.จุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดวังยายฉิม และรางวัลชมเชย
ดญ.สาธิดา ชมเชย โรงเรียนวัดท่าด่าน

Scholarship Presentation 2020

Representing TEAM GROUP and the TEAM GROUP
Foundation, Dr. Prasert Patramai, Founder and Honorary
Chairman, Mr. Chawalit Chantararat, Chairman of the Executive
Committee, and Dr. Aphichat Sramoon, Chief Executive Officer,
led a group of executives and staff to present scholarships to
students at five schools in Nakhon Sawan, namely Wichawadi,
Nakhon Sawan, Wat Khao Mano, Wat Ban Makluea and Wat Sri
Sawan Sangkharam schools, and four schools in Nakhon Nayok,
namely Wat Tha Dan, Wat Tha Chai, Wat Wang Yai Chim and Wat
Hup Moei schools. TEAM GROUP has patronized these schools
for 14 consecutive years and this was the 26th scholarship
presentation.
Also on this occasion, certificates were presented to the
winners of a drawing contest on “Give and Share in Time of
COVID Pandemic”, which had been held among students from
Grades 4 to 6. Among the schools in Nakhon Sawan, the winner
was Waraporn Nukornram (Wichawadi School) and the first
runner-up was Worarat Watanaphan (Wat Ban Makluea School)
and an honorable mention was awarded to Pongton Soisawang
(Wat Ban Makluea School). In Nakhon Nayok, the winner was
Thanisa Khiawkham (Wat Tha Dan School), the first runner-up
was Jutharat Srichan (Wat Wang Yai Chim School) while Sathida
Chomchoei (Wat Tha Dan School) won an honorable mention.

First-prize painting of Nakhon Sawan

First-prize painting of Nakhon Nayok

Wat Tha Dan School

Wat Wang Yai Chim School

Wat Hup Moei School

Wat Tha Chai School
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Nakhon Sawan School

Wat Ban Makluea School

Wat Sri Sawan Sangkharam School

TEAMG บริจาคเงินสนับสนุนด้านการศึกษา

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ร่วมกับ ทีมกรุ๊ป โดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ดร.สิรนิ มิ ติ ร บุญยืน กรรมการบริหาร บริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ในฐานะ
กรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน
วั ดนวลจั น ทร์ จ� ำ นวน 30,000 บาท และศู น ย์ อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์
วัดนวลจันทร์ จ�ำนวน 10,000 บาท ส่งท้ายปี 2563 โดย คุณเจษฐ์ชฎาพร
สาลาสุตา รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ และคุณเนตรดาว วงษ์เดิม
ผู้แทนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนวลจันทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม
อาคารทีม ชั้น 2

Wichawadi School

Wat Khao Mano School

Educational Fund Presentation
TEAM GROUP (TEAMG) and the TEAM GROUP Foundation,
led by Dr. Aphichat Sramoon, Chief Executive Officer, and
Dr. Sirinimit Boonyuen, Executive Director, presented educational
funds of 30,000 baht to Wat Nuan Chan School represented by
Ms. Jetchadaporn Salasuta, Deputy Director, and 10,000 baht
to Wat Nuan Chan Pre-school Child Care Center represented
by Ms. Netdaw Wongderm. The funds aimed to support student
schooling. The event was held at the meeting room on the 2nd
floor of TEAM Building.
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โครงการใหม่ของ TEAMG
TEAMG's New Projects

TEAMG ได้รบั ความไว้วางใจจากหน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ
ให้ดำ� เนินงานทีป่ รึกษา ดังนี้

TEAMG was entrusted with consulting services in the
following projects by domestic and international agencies.

• ซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับบริษัท
สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด  
• โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling)
บริ เ วณพื้ น ที่ เ ขตพาณิ ช ย์ ส วนหลวง-สามย่ า น กั บ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุง
รักษาท่อทองแดง จังหวัดก�ำแพงเพชร
(ผู้ว่าจ้าง : กรมชลประทาน)
• โครงการส�ำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น วิเคราะห์
และประเมินผล ส�ำหรับการด�ำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาบน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
   (ผู้ว่าจ้าง : กรมทางหลวง)
• โครงการศึ ก ษาการพั ฒ นาโครงข่ า ยคมนาคมเชื่ อ มโยงรู ป แบบ
การเดิ น ทาง เพื่ อ เข้ า ถึ ง สถานี ร ถไฟฟ้ า และสนามบิ น ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร   
(ผู้ว่าจ้าง : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)

• Solar Power Purchase Agreement (Solar Rooftop) with Siam
Quality Steel Company Limited
• District Cooling Project Agreement of Commercial Area in
Suanluang – Samyan with Chulalongkorn University
• Feasibility Study for Improvement of the Water Transmission
System and Maintenance of Copper Plumbing Pipes in
Kamphaeng Phet (Client: Royal Irrigation Department)
• Survey and Design, Preliminary Study, Analysis, and
Assessment for Improvement and Solution on the Intercity
Motorways (Client: Department of Highways)
• The Study on Development of Transport Networks to Provide
Access to the Rail Mass Transit Stations and Airports in Bangkok
and Its Vicinity (Client: Office of Transport and Traffic Policy and
Planning)

อบรมหลักสูตร ผูน้ ำ� เพื่อนสันติภาพ ประจ�ำปี 2563
ทีมกรุป๊ จัดอบรมหลักสูตร ผูน้ �ำเพือ่ นสันติภาพ ประจ�ำปี 2563 เพื่อ
ปลูกจิตส�ำนึกและตระหนักถึงการเป็นผู้น�ำที่ดี ปลูกฝังให้บุคลากรเห็น
ความส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ของตนเอง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์และ
การเสียสละ เสริมสร้างให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาสุขภาพ
กายและจิตของตนเอง เรียนรู้หลักการท�ำงานของร่างกายและจิตใจ
ตามหลักพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ และเพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถ
น�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละฝึกตนไปประยุกต์ ใช้กบั งานทีร่ บั ผิดชอบได้ถกู ต้อง
โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และคณะวิทยากรจากมูลนิธิ
เพื่อนสันติภาพ โดย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์  เป็นวิทยากร ณ
สวนสันติภาพธรรมสถาน ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก  

The “Peace Network Leaders” Training Program

ทีมกรุป๊ น�ำพนักงาน "เยีย่ มชมสถานีกลางบางซือ่ "
ทีมกรุ๊ป น�ำคณะพนักงานเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์การเดิน
ทางด้วยรถไฟยุคใหม่ โดยมี คุณพงษ์ธร กุศลจิตต์ ให้การต้อนรับและ
น�ำเยี่ยมชมโครงการฯ
ทีมกรุป๊ ได้รบั ความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ดำ� เนิน
การควบคุมงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางรางแห่งใหม่ในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต

TEAM GROUP organized the “Peace Network Leaders”
training program for personnel to raise awareness about the
importance of being good leaders. The training stressed that
honesty and self-sacrifice, good physical and mental health, and
following the tenets of Buddhism are all important components
of good leadership. The participants were encouraged to apply
what they had learned from the program in their daily duties.
Held at the Peace Park, Ban Phrao Subdistrict, Ban Na District,
Nakhon Nayok Province, the lectures were delivered by Dr.
Prasert Patramai and the team of lecturers from the Thailand
Peace Network Foundation led by Gen. Boonsrang Niumpradit.

A Site Visit to Bang Sue Grand Station

  A group of TEAM GROUP employees paid a site visit to
Bang Sue Grand Station and was welcomed and escorted by
Mr. Pongtorn Kusoljit.
TEAM GROUP has been entrusted by the State Railway of
Thailand with construction supervision of the Bang Sue Grand
Station project, which is part of the Red Line Commuter Train
System (Bang Sue – Rangsit Section). Upon completion, it will
be Thailand’s new railway transport hub.
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ตัง้ ตูป้ นั สุข

Tu Pan Suk
Aware of hardships the Thai people are facing owing to the
COVID-19 pandemic, TEAM GROUP set up Happiness-sharing
Pantries, so-called Tu Pan Suk, in front of TEAM Building as well
as at current construction project sites, such as the Red Line
Commuter Train and the Lop Buri – Pak Nam Pho Double-track
Railway projects. Staff and local residents can put dried food
and other necessities in the pantries to assist affected people
including workers at the projects. The activity is ongoing.

ทีมกรุป๊ ท�ำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

TEAM GROUP’s New Year Celebration 2021

ทีมกรุป๊ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และ
หลายจังหวัดในประเทศไทย จึงให้ได้มีการจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้น โดยความ
ร่วมมือของพนักงานและประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทีช่ ว่ ยกันสนับสนุน
อาหารและของใช้ ในการด�ำรงชีวิต ส�ำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริเวณด้านหน้าอาคารทีม และ
ขยายการตัง้ ตูป้ นั สุขไปตามพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ทีมฯรับ
ผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โครงการ เช่น โครงการรถไฟ
สายสีแดง และโครงการลพบุรี-ปากน�้ำโพ และเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม
ผูอ้ ยูอ่ าศัยซึง่ มีสว่ นได้สว่ นเสียกับโครงการของบริษทั ฯ โดยท�ำต่อเนือ่ ง
มาจนถึงปัจจุบัน

ทีมกรุ๊ป น�ำโดย คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น ดร.สิรินิมิตร บุญยืน และ
ดร.อภิชาติ สระมูล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ท�ำบุญตักบาตร
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 โดยจัดให้มีพิธี
ท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป จากวัดนวลจันทร์  และถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป จากวัดบุญศรีมุนีกรณ์ พิธีมอบรางวัลอายุงาน
ให้แก่พนักงาน และพิธีมอบรางวัลกิจกรรม 5 ส. ณ อาคารทีม

Mr. Peerawat Premchun, Dr. Sirinimit Boonyuen, Dr. Aphichat
Sramoon, and the executives and staff of TEAM GROUP gave food
offerings to nine monks from Nuan Chan Temple in the morning and
hosted a lunch for nine monks from Boonsrimuneekorn Temple to
herald the approaching new year. The Long Service Award and the
5S Activity Award presentation ceremonies were also held on the
same day at TEAM Building.

Moving Forward with Strong Synergy
Vision: A Regional Solution Provider and Innovative Business Developer

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

