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เหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือน เราก็จะก้าวสู ่
การเป็นพลเมืองประชาคมอาเซยีน พร้อมกบั 
เฉลิมฉลองศักราชใหม่

ทมีกรุป๊มีการปรบัองค์กรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาส และ 
ขยายตวัตามทศิทางทีอ่ยากเหน็และให้เป็น 
ในอนาคต คือ เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�า 
ที่ให้บริการที่ปรึกษาในรูปแบบบูรณาการ
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งเราได้เริ่มด�าเนินการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2557 แล้ว

เราได้จัดตัง้บรษิทัและเปิดส�านกังานใน 
สปป.ลาว และเมยีนมาร์   หาพันธมติรทางธรุกจิ 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีม่ค่ีานยิม
องค์กรคล้ายคลึงกัน เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ขยายโอกาสและความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็น 
ข้อแนะน�าจากผู้ใหญ่ทีเ่คารพนบัถอืว่าเป็น 
ปัจจัยส�าคญัทีก้่าวไปสูค่วามส�าเรจ็ เราได้ม ี
การลงนามข้อตกลงร่วมมอืทางวิชาการกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
และกบัสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (เอ ไอ ท)ี 
และก�าลงัตดิต่อกบัองค์กรธรุกจิขนาดใหญ่ 
ในประเทศไทยอีกหลายแห่งที่จะเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ในต่างประเทศ
เราสร้างพนัธมิตรกบับรษิทัวศิวกรทีป่รกึษา
ในมาเลเซีย อินโดนีเซยี และฟิลปิปินส์ และ
จะขยายต่อไปในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

เบื้องหลังความส�าเร็จของทีมกรุ๊ป คือ
ความมุ่งมั่น ทุ่มเทของ “ชาวทีม” และด้วย 
วิสยัทศัน์ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2563) 
ที่เราก�าหนดไว้หรือ VISION 2020 “มุ่งมั่น 
สู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจที่ปรึกษาแบบ 
บรูณาการและธรุกจิเกีย่วเนือ่งในระดบั 
ภูมิภาค” ที่จะมุ ่งไปสู ่อนาคตที่ เรามี
ร่วมกัน เป็นเส้นทางแห่งความท้าทาย
ท่ีชาวทีมต้องร่วมแรงร่วมใจมองไปยัง 
จุดหมายเดียวกัน ภายใต้ค่านิยม S Q T  
ที่เรายึดมั่นร่วมกัน จะเป็นพลังที่ขับเคลื่อน 
ให้ทีมกรุ๊ปก้าวสู่ความส�าเร็จต่อไป

It is less than three months before 
the ASEAN Economic Community 
(AEC) is implemented and the start of 
a new year.

With this in mind, TEAM GROUP 
has been undergoing restructuring so 
as to meet the new challenges, and 
achieve its vision of being the foremost 
Thai-owned consulting company that 
provides premier integrated services 
at a regional level. The restructuring 
processes have been ongoing for five 
years (2009-2014).

Initially, we established new 
branches in Lao PDR and Myanmar. 
We are now looking for domestic and 
international partners whose core values 
are similar to ours in order to create 
networks for burgeoning opportunities 
and greater consolidation. This was 
suggested by a senior associate, who 
we respect, as being a key factor in 
our success. We entered into technical 
cooperation agreements with the 
Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) and the Asian Institute 
of Technology (AIT), and we are forging 
business ties with many large business 
organizations in the country. On the 
international level, we have formed 
alliances with engineering consulting 
firms in Malaysia, Indonesia, and the 
Philippines and will be looking further 
to other ASEAN countries.

Since our inception, strong 
determination and commitment of our 
staff have been major driving forces 
behind our success as a leading Thai 
consultation provider. From 2015 to 
2020, our operation will be driven by 
our Vision 2020: To be a REGIONAL 
LEADER in the integrated consulting 
and related businesses. We will move 
forward embracing the core values of 
SQT, brave out the challenges, and 
achieve our goal together.

“To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”

With best wishes,

(Dr. Prasert Patramai)
Chairman of the Board
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แม้ว่าประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะเปิดตัวอย่างเป็น 
ทางการในเดอืนธนัวาคม 2558 แต่ทีผ่่านมา สมาชกิอาเซียน 
ทุกประเทศต่างก็ต่ืนตัวในการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ของก้าวย่างส�าคัญของภูมิภาคในครั้งนี้  ซึ่งหมายถึง 
ความเข้มแขง็มัน่คงทางเศรษฐกจิในภูมภิาคจะมมีากยิง่ขึน้ 
โอกาสในการท�างาน การค้า และการลงทุนจะเกิดขึ้น
มากมาย พรมแดนจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
ในอาเซียนอีกต่อไป

ทีมกรุ๊ปเองได้รุกตลาดในอาเซียนมานานพอสมควร 
โดยปัจจุบันมีส�านักงานใน สปป.ลาว กัมพูชา และ 
เมียนมาร์ ซึ่งท�าให้ทีมกรุ๊ปมีความพร้อมในการก้าวสู่เวที
อาเซียน และเพือ่ให้ก้าวต่อไปของทมีกรุป๊เป็นก้าวทีม่ัน่คง
และสามารถเดินต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้ก่อต้ัง 
TEAMi ขึ้น เพื่อเป็นส�านักงานใหญ่ในการดูแลงาน 
ต่างประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปก็ได้เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในโครงการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านต่างๆ จ�านวนมาก  
ดังโครงการตัวอย่างที่จะน�าเสนอใน TEAM GROUP 
Newsletter ฉบับนี้

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับทีมกรุ๊ป
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The ASEAN Economic Community (AEC) shall 
be the goal of regional economic integration by the 
end of this year. So far, all ASEAN member countries 
are in preparation for the launch of one of the most 
significant steps for ASEAN since its inception. It 
means more economic development and financial 
consolidation at a regional level, wider career 
opportunities, and burgeoning trade and investment. 
It will definitely be the development and collaboration 
beyond the frontiers.

TEAM GROUP has made a major move into the 
ASEAN market, with its wholly-owned affiliates in 
Lao PDR, Cambodia and Myanmar, which prompted 
us into further action for the upcoming integration. 
To ensure seamless and uninterrupted movement, 
TEAMi was established as a headquarters taking 
supervision to all overseas operation and mission. 
TEAM GROUP has engaged in a multitude of 
multidisciplinary projects, some of which can be 
found on the following pages.



โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ไซยะบุรี สปป.ลาว 
เจ้าของโครงการ : Xayaburi Power Co., Ltd. (XPCL) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง
แขวงหลวงพระบางบริเวณเหนือน�้า และแขวงปากลาย
บริเวณท้ายน�้า เป็น 1 ใน 9 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าที่มี 
ศักยภาพสงูบนล�าน�า้โขง  เขือ่นไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น
แห่งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2562 และ
จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,285 เมกะวัตต์ 

ก่อนหน้านี้ทีมกรุ ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการ
ศึกษาความเหมาะสม ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และสังคมของโครงการ ต่อมาในปี 2552 เราได้รับ 
ความไว้วางใจให้ออกแบบรายละเอียดงานด้านโยธา 
ประเมินราคา ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน ตลอดจน 
จัดเตรียมเอกสารประมูลและสัญญา รวมถึงงานติดตั้ง 
เครือ่งมอืและตรวจวัดอุปกรณ์ทางธรณีเทคนิค

Xayaburi Hydroelectric Power Project 
Client: Xayaburi Power Co., Ltd. (XPCL)

Xayaburi Hydroelectric Power Project is part 
of the Mekong cascade development plan, which 
comprises nine run-of-the-river hydroelectric power 
projects. When operates, in 2019, the powerhouse 
will have the installed capacity of 1,285 MW. Having 
previously provided the project’s feasibility study and 
environmental and social impact assessments, TEAM 
GROUP was assigned to conduct civil work design, 
cost estimation, set up an operation plan, and 
prepare tender documents, as well as geotechnical 
equipment installation.
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โครงการออกแบบรายละเอียดนิคมอุตสาหกรรม 
พะสิม (ปะเตง) ระยะที่ 1
เจ้าของโครงการ : Ayeyar Pathein Development, Myanmar

โครงการนิคมอุตสาหกรรมพะสิม (ปะเตง) ระยะที่ 1 
พัฒนาข้ึนโดย Ayeyar Pathein Development มีพื้นที่
โครงการทั้งสิ้น 1,200 เอเคอร์ (ประมาณ 3,035 ไร่) มูลค่า
โครงการ 1,200 ล้านบาท   

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางให้เป็นที่ปรึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งประกอบด้วย ระบบป้องกันน�้าท่วมและสถานีสูบน�้า
ขนาด 1.0-1.5 ลบ.ม./วินาที จ�านวน 3 สถานี ระบบถนน 
สายหลักและสายรองภายในโครงการ ความยาวรวม 
14,000 ม. พร้อมทั้งเคร่ืองหมายจราจร ระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างในถนนสายหลักและสายรอง ระบบผลิต 
น�้าประปา (Conventional System) 20,000 ลบ.ม./วัน 
ระบบท่อส่ง-จ่ายน�้าประปา HDPE ขนาด 180-560 มม. 
ความยาวรวม 15,000 ม. ระบบบ�าบัดน�า้เสีย (Sequencing 
Batch Reactor System) ขนาด 16,000 ลบ.ม./วัน 
และระบบท่อรวบรวมน�า้เสีย HDPE ขนาด 300-700 มม. 
ความยาวรวม 20,000 ม. 

Detailed Design of Pathein Industrial Estate 
Phase 1
Client: Ayeyar Pathein Development, Myanmar

Located on a land plot of 1,200 acres, Pathein 
Industrial Estate Phase 1 has a total project budget of 
1,200 million Baht. It is developed by Ayeyar Pathein 
Development of Myanmar.

TEAM GROUP was assigned to provide the 
detailed design of the project’s infrastructure systems 
which include the flood protection system and three 
pumping stations with the capacity between 1.0 
and 1.5 cu.m./second; both main and feeder road 
system at the total length of 14,000 m.; and traffic 
signage around the project compound; lighting 
system on main and feeder roads; water treatment 
plant (conventional system) at the capacity of 20,000 
CMD; 15,000 m. water distribution pipes (HDPE) of 
180-560 mm. diameter; wastewater treatment plant 
(sequencing batch reactor system) at a capacity of 
16,000 CMD; and wastewater pipes of 300-700 mm. 
diameter at the total length of 20,000 m.
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โครงการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคส�าหรับผู้ให้กู้ 
โรงงานซีเมนต์อุดมไซ สปป.ลาว
เจ้าของโครงการ : Oudomxay Cement Co., Ltd./ 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด

โรงงานซีเมนต์อดุมไซตัง้อยูท่ีแ่ขวงอดุมไซ ทางตอนเหนอื 
ของ สปป.ลาว ห่างจากชายแดนจีนประมาณ 50 กม. 
โรงงานแห่งนี้เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม 2557 
และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 24 เดือน งบประมาณ 
ในการก่อสร้าง 75 ล้านเหรียญสหรัฐ จากงบประมาณ 
ทั้งหมดของโครงการ 85 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อก่อสร้าง
แล้วเสร็จ โรงงานซีเมนต์อุดมไซจะสามารถผลิตปูนเม็ด 
ได้วันละ 2,000 ตัน หรือปีละ 700,000 ตัน โครงการนี้ 
มีบริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษา 
ทางการเงนิ ซึง่ได้มอบหมายให้ทมีกรุป๊รบัหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษา 
ด้านเทคนิค เพื่อจัดท�ารายงานการศึกษาโครงการเพื่อใช้
เป็นเอกสารการกู้เงินจากธนาคาร

LTA (Lender Technical Assistance) for 
Oudomxay Cement Plant 
Clients: Oudomxay Cement Co., Ltd./KTB 
Advisory Co., Ltd.

Oudomxay Cement Plant is located in Oudomxay 
Province in the north of Lao PDR around 50 km. from 
the Chinese border. Started in January 2014, the 
project construction would take a total of 24 months 
and construction cost of USD75 million from the total 
project budget of USD85 million. Upon completion, 
the plant will have a capacity to manufacture 2,000 
tons/day or 700,000 tons/year of cement clinker. KTB 
Advisory Co., Ltd. – the project’s financial advisor –  
assigned TEAM GROUP as technical consultant to 
produce the project report for loan application. 
 

การด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี 
เจ้าของโครงการ : Japan NUS Co., Ltd. 

โครงการพัฒนาสนามบินนานาชาติหงสาวดี ตั้งอยู่
ห่างจากนครย่างกุง้ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนอืราว 80 กม.  
มีพื้นที่  43.77 ตร.กม. สามารถรองรับผู ้โดยสารได้
ประมาณ 12 ล้านคน/ปี มากกว่าสนามบินนานาชาติ 
นครย่างกุ้งถึง 3 เท่า สนามบินแห่งนี้มีก�าหนดแล้วเสร็จใน
เดอืนธนัวาคม 2562 ขณะนีอ้ยูใ่นข้ันตอนของการออกแบบ 

ส�าหรับงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการ
จัดประชุมครั้งแรกร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ 
ซ่ึงประกอบด้วยภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของภูมิภาค 
พะโค และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ บริเวณสนามบิน 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบิน เป็นงาน 
ในระยะเริ่มต้นของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม โดยทมีกรุป๊ได้รบัมอบหมายจาก Japan NUS 
Co., Ltd. ในการตดิต่อประสานงานกบักรมการบนิพลเรอืน 
ประเทศเมียนมาร์ จ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชิญเข้าร่วม
ประชุม จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ประชุม ด�าเนินการ
ประชุม และจัดท�ารายงานการประชุม 
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ให้มคีวามปลอดภยัและปรับปรุงผิวทางจากถนนลูกรงัเป็น
ถนนลาดยางแล้ว จะท�าให้การเดินทางจากด่านห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ไปยังเมืองหลวงพระบาง ใช้
เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงคร่ึง และช่วยให้การขนส่งสินค้า
และบริการระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว สามารถ
ท�าได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งช่วยยกระดับระบบคมนาคมใน 
อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงในภาพรวมให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน

Construction of a Road from Hongsa to Ban 
Xieng Man (Chom Phet, Luang Prabang 
Province), Lao PDR
Client: Ministry of Public Works and Transport, 
Lao PDR

The National Highway No. 4B, 114 km in length 
from Ban Na Pung in Hongsa, Xayabury Province 
to Ban Xieng Man in Chom Phet, Luang Prabang 
Province, is a transport link between Thailand 
and Lao PDR. The project was supported by  
the Neighboring Countries Economic Development  
Cooperation Agency (Public Organization) or NEDA. 
Improving this lateritic road to be a standard paved 
road with two traffic lanes will facilitate transportation 
of people and goods between the two countries in 
all seasons, promote Thai-Lao border trading, and 
encourage more efficient transport and logistics in 
the Greater Mekong Subregion. Driving from Nan 
province of Thailand to Luang Prabang will take only 
4.50 hours.

TEAM GROUP was contracted to provide the 
survey, design, and construction supervision services 
for this project.
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Stakeholder Participation for Hanthawaddy 
International Airport
Client: Japan NUS Co., Ltd.

Hanthawaddy International Airport is planned 
to be located at about 80 km. to the northeast of 
Yangon on a land plot of 43.77 sq.km., and will be 
able to accommodate up to 12 million passengers per 
year, three times the capacity of Yangon International 
Airport. The airport is expected to be complete in 
December 2019; it is currently being in the stage of 
design.

TEAM GROUP was assigned by Japan NUS 
Co., Ltd. to conduct the first stakeholders meeting 
by coordinating with the Department of Civil Aviation 
of Myanmar to identify stakeholders, invite them to 
the meeting, prepare meeting documents and logistic 
arrangement for the meeting, as well as report writing. 
The meeting is aimed to provide the stakeholders 
who are relevant officials at Bago Region and local 
residents around the proposed airport site with 
information about the development of Hanthawaddy 
International Airport which will be constructed in the 
near future.

โครงการก่อสร้างถนนจากเมอืงหงสา-บ้านเชยีงแมน  
(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว
เจ้าของโครงการ : กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
สปป.ลาว

โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน 
ได้รับเงินช่วยเหลือจากส�านักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) โดย
ทีมกรุ๊ปได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการส�ารวจ ออกแบบ
รายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4B เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจรที่ได้มาตรฐาน 
จากบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี ไปยังเมือง 
จอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทางรวม 114 กม.  
เม่ือปรบัปรงุแนวเส้นทางทีพ่าดผ่านภูมปิระเทศทีเ่ป็นภเูขา
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ปัจจัยความส�าเร็จของ...ทีมกรุ๊ป
THE 3 SUCCESS FACTORS OF TEAM GROUP
การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าประสบการณ์ 
ในวันนี้เป็นคลังความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ 
และต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
Knowledge Management is the stock  
of knowledge and experience which  
are the best resources for future  
development of works and services.

การประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล  
ปัจจุบันทีมกรุ๊ปได้รับการรับรองระบบ 
คุณภาพ ISO 9001:2008 อันเป็นสิ่ง 
ยืนยันถึงคุณภาพของงานที่เราส่งมอบ 
ให้แก่ลูกค้า
ISO 9001:2008: The quality insurance 
system reflects how we care to deliver  
the best quality services for our clients.

อุดมการณ์ “SQT” ที่ประกอบด้วย 
การบริการด้วยหัวใจ (Service)  
มีคุณภาพเป็นเลิศ (Quality)  
และประสานพลังทีม (Teamwork) อย่างเข้มแข็ง
SQT (Service, Quality, Teamwork)  
has always been our core value and  
philosophy since the beginning of  
our organization.
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โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กลังวัลเลย์  
สายที่ 2 (KVMRT Line 2) ประเทศมาเลเซีย
เจ้าของโครงการ : Arup Jururunding Sdn Bhd

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายซันไก บูโละห์-เซอร์ดัง- 
ปุตราจายา (SSP) เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาย 2 ของ
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกลงัวลัเลย์ (KVMRT) เริม่จาก
ซันไก บูโละห์ไปยังเซอร์ดัง และต่อขยายไปทางใต้จนถึง 
เมอืงปตุราจายา รวมระยะทางประมาณ 52 กม. ประกอบด้วย 
ส่วนทางยกระดับประมาณ 38.5 กม. และส่วนทางใต้ดิน
ประมาณ 13.5 กม. มทีัง้หมด 36 สถาน ีเป็นสถานยีกระดบั 
25 สถานี และสถานีใต้ดิน 11 สถานี

ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้จัดเตรียมแบบกรอบ
รายละเอียด (Reference Design) และเอกสารทางเทคนคิ
ที่เกี่ยวข้องของงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ส�าหรับงาน
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เป็นส่วนงานใต้ดิน ครอบคลุม
สถานีในเส้นทางจ�านวน 10 สถานี และสถานีร่วมกับ 
รถไฟฟ้าฯ สาย 1 (TunRazak Exchange Station) ในส่วน
พื้นที่สถานีของสาย 2 อุโมงค์ ทางเชื่อม และอาคารระบบ
ระบายอากาศ นอกจากนีข้อบเขตของงานยงัครอบคลมุถงึ 
การประเมินเอกสารประกวดราคา และการตรวจสอบงาน
ออกแบบรายละเอียดของผู้รับเหมา

Klang Valley Mass Rapid Transit Line 2 
(KVMRT Line 2), Sungai Buloh - Serdang - 
Putrajaya Line - Underground Section
Client: Arup Jururunding Sdn Bhd

The Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya MRT Line 
(SSP) is the second line of the Klang Valley Mass Rapid 
Transit (KVMRT) system in Malaysia. The KVMRT Line 
2 (SSP Line) will run from Sungai Buloh to Serdang and 
extends southward to Putrajaya covering a distance 
of approximately 52 km. The elevated alignment runs 
a total length of approximately 38.5 km. and 13.5 km 
of the underground section. There will be a total of 
36 stations of which 25 stations are elevated and 11 
stations are underground. 

Our scope of work covers the preparation 
of Reference Design of the E&M works for the 
underground section of the KVMRT Line 2 which 
includes ten new underground stations and fitting 
out of the TunRazak Exchange Station which is the 
interchange station with KVMRT Line 1, tunnels, 
cross passages and ventilation buildings. The scope 
also covers tender evaluation, design and technical 
review of the Design & Build Contractor’s detailed 
design submission.



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในเดือนธันวาคม 2558 ด้วยลักษณะทาง
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งทัง้ทางบก ทางน�า้ และทาง
อากาศทีส่มบูรณ์ จะท�าให้การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ
ในกลุ่ม AEC กับประเทศในภูมิภาคอ่ืนมีประสิทธิภาพ  
และด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศในกลุ่ม AEC ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว  
เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย ก็จะช่วยให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาค

เมื่อปี 2535 จากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อ 
การพัฒนาเอเชีย (ADB) ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Greater 
Mekong Subregion (GMS) Economic Corridors ซึ่ง
ประกอบด้วย ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และจีน (มณฑลยูนนาน) ครอบคลุมพื้นที่ 2.34 ล้าน 
ตร.กม. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาค ก่อให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการจ้างงานและ
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการ

The ASEAN Economic Community (AEC) will be 
officially implemented in December 2015. Thanks 
to well-integrated networks of land, water and air 
transportation, AEC members look set to enjoy 
efficient transport of goods. Such efficiency will be 
available not just for  AEC members but also between 
AEC members and the rest of the world. Bordering 
four Southeast Asian nations namely Lao PDR, 
Myanmar, Cambodia and Malaysia, Thailand sits in 
the heart of the AEC region or Southeast Asia. The 
strategically-located Thai kingdom is thus poised to 
become the region’s logistics hub. 

With the support from the Asian Development 
Bank, Thailand has been part of the Greater Mekong 
Subregion (GMS) Economic Corridors since 1992.  
Covering Thailand, Myanmar, Lao PDR, Cambodia, 
Vietnam, and China (Yunnan province), the GMS 
Economic Corridors span over 2.34 million square 
kilometers, and aims to promote cooperation among 
GMS nations for the ultimate goals of encouraging 
economic growth, boosting job opportunities, and 

ทางรถไฟเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมทวาย
ทางเลือกแห่งอนาคตของภูมิภาค
Rail Link to Dawei Industrial Estate—Alternative for the Region’s Future
Dr. Parichart Pattanamekar
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มะริด
Mergui

ทวาย
Dawei

ปะลอ
Palaw

เยห
Ye

สถานีชายแดนบานพุน้ำรอน
Ban Phu Nam Ron Checkpoint Station

Laem Chabang Port
ทาเรือแหลมฉบัง
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พัฒนาความร่วมมือใน 9 สาขา ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง  
โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน การเกษตร  
สิง่แวดล้อม การท่องเทีย่ว และการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์

การเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
พ้ืนที่ระหว่างประเทศ GMS เน้นการพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคมขนส่งและโครงสร ้างพื้นฐาน ซึ่งเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศในภูมิภาค และพัฒนาการค้าชายแดน
ในทิศทางต่างๆ ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  
(North-South Economic Corridor) ซึง่เชือ่มโยงจนีตอนใต้- 
เมียนมาร์-สปป.ลาว-ไทย ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยง 
เมยีนมาร์-ไทย-สปป.ลาว-เวยีดนาม เส้นทางสายตะวนัออก 
เชื่อมโยงมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-ดานัง และ
เส้นทางสายตะวนัตก ซึง่เชือ่มโยงแม่สอด-เมยีวดี-ปะอนั/
ย่างกุ้ง-ท่าตอน เป็นการพัฒนาถนนเชื่อมต่อจากแม่สอด
ไปยังมะละแหม่งและย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์เพื่อออก
สู่ทะเลอันดามัน และ ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (South 
Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจาก
กรุงเทพมหานครไปยงัเมอืงโฮจมินิห์ซต้ีิ และท่าเรอืหวงุเต่า 
ประเทศเวียดนาม ผ่านกรุงพนมเปญและเมืองสีหนุวิลล์ 
ประเทศกัมพูชา

enhancing quality of life in the GMS. The GMS 
members have vowed to actively pursue cooperation 
in nine areas: transportation, telecommunications, 
energy, trade, investment, agriculture, environment, 
tourism, and human resource development.

The GMS members have integrated their 
economic activities and achieved cross-border spatial 
development mainly through transportation networks, 
infrastructure links, and border trade development. 
Key efforts have been made via: the North-South 
Economic Corridor, which stretches from Southern 
China to Myanmar, Lao PDR, and Thailand; and 
the East-West Economic Corridor, which runs 
from Myanmar, to Thailand, Lao PDR, and Vietnam. 
Its eastern route links Mukdahan, Savannakhet, 
Dong Ha, Hue, and Danang. Its western route links 
Mae Sot, Myawaddy, Paan/Yangon – Tha Ton; and 
the South Economic Corridor, which integrates 
transportation networks between Thailand’s Bangkok 
and Vietnam’s Ho Chi Minh City and Vung Tau Port 
via Cambodia’s Phnom Penh and Sihanoukville. 

One main project in the South Economic 
Corridor is the Dawei Deep-sea Port and Industrial 
Estate Development Project. In 2008, the Myanmar 
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มะริด
Mergui

ทวาย
Dawei

ปะลอ
Palaw

เยห
Ye

สถานีชายแดนบานพุน้ำรอน
Ban Phu Nam Ron Checkpoint Station

Laem Chabang Port
ทาเรือแหลมฉบัง
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หนึ่งในโครงการที่มีความส�าคัญและสนับสนุนการ
พัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ คือโครงการ
พัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย ซึ่งเมียนมาร์ได้ก�าหนดให้ทวายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษมาตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2555 คณะรัฐมนตรี
ของไทยได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนโครงการทวาย 
โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาล 
เมียนมาร์และจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ถือหุ้น 
ฝ่ายละครึ่ง ท�าหน้าที่เป็นผู้ก�ากับและให้ค�าปรึกษาแก่ 
Dawei Special Economic Authority ซึ่งเป็นเจ้าของ
โครงการพัฒนาทวาย ล่าสุดได้มีการชักชวนรัฐบาลญี่ปุ่น
ให้เข้าร่วมด้วย  

โครงการทวาย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 132 ตร.กม. 
แผนแม่บททวายประกอบด้วย นคิมอตุสาหกรรมขนาดหนกั  
ขนาดกลาง ขนาดเบา และอตุสาหกรรมบรกิาร นอกจากนี้
ยังมีการก่อสร้างท่าเรือน�า้ลึกทวายด้วย 

การพฒันาระยะแรกบนพ้ืนที ่27 ตร.กม. ประกอบด้วย  
นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก และถนนเชื่อมโครงการทวาย 
เข้าสู่ชายแดนประเทศไทย ณ บ้านพุน�้าร้อน จ.กาญจนบุรี 
ท่าเรือขนาดเล็ก เขตที่อยู่อาศัย อ่างเก็บน�้าและระบบ
ประปา โรงไฟฟ้า โดยผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนาพื้นที่ 
คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) 

การพฒันาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชือ่มโยงนคิม
อตุสาหกรรมทวายและนคิมอุตสาหกรรมในภาคตะวนัออก
ของประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาในทั้งสอง
ประเทศ ส�าหรับประเทศไทยมีแผนก่อสร้างโครงข่ายถนน
คือ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงสายกาญจนบรุ–ี
บ้านพุน�้าร้อน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เชื่อมโยงกับถนนวงแหวน
รอบนอก และโครงการถนนวงแหวนรอบที่  3 ของ
กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าเรือแหลมฉบังด้วยทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หรือถนนบางนา-ตราด 
(ทล.34) และอาจเชื่อมต่อไปยังชายแดนไทย-กัมพูชา 
บริเวณบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยทางหลวง
หมายเลข 3 ซึ่งผ่านจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก 
อันเป็นที่ตั้งของพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น จ.ชลบุรี และ
จ.ระยอง อย่างไรก็ดีการขนส่งสินค้าทางถนนด้วย 
รถบรรทกุจะสร้างผลกระทบด้านการจราจรและมต้ีนทนุสงู  
ดังนั้นการขนส่งสินค้าโดยรถไฟจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้บรษิทั 
ทมี คอนซลัติง้ เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั 
ศกึษาความเป็นไปได้ในการเชือ่มต่อทางรถไฟระหว่าง
ท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือน�้าลึกทวาย เพ่ือศึกษา 
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government declared the project’s area a special 
economic zone. Four years later, the Thai Cabinet 
also issued a resolution to support the project paving 
way for the Thai and Myanmar governments to sign 
an agreement on cooperation. Under this agreement, 
the two governments jointly set up a special purpose 
vehicle (SPV) to supervise and advise the Dawei 
Special Economic Authority, the owner of the Dawei 
Deep-sea Port and Industrial Estate Development 
Project. The two governments equally hold half of the 
SPV’s shares. However, in a recent development, the 
Japanese government has also been invited to join 
the SPV.

The Dawei Deep-sea Port and Industrial Estate 
Development Project spans over 132 square 
kilometers. According to the Dawei master plan, it will 
host heavy, medium, and light industrial operations 
plus the Dawei Deep-sea Port. 

The development of the project focuses first on 
an area of 27 square kilometers. The first phase of 
the industrial estate will begin in this area, with the 
road linking the project to the bordering village of 
Ban Phu Nam Ron in the Kanchanaburi province of 
Thailand being constructed. Also in the first phase are 
the construction of a small port, residential facilities, 
a reservoir, a waterworks system and a power plant. 
Winning the concession to develop this area is Italian 
– Thai Development Public Company Limited. 

Because the development of transportation 
networks that will link the Myanmar-based Dawei 
Industrial Estate to Thailand’s eastern industrial 
estates will benefit both Myanmar and Thailand, the 
Thai government has come up with several road-
network projects. They are: the Kanchanaburi – Ban 
Phu Nam Ron Motorway Project; the Bang Yai – 
Kanchanaburi Motorway Project that will be linked 
to the outer ring road; Bangkok’s Third Ring Road 
Project that can provide convenient access to the 
Laem Chabang Port via Motorway 7 or Bang Na – Trat 
Road (Highway 34), or to the Ban Had Lek, Khlong Yai 
district of Trat province via Highway 3. These routes 
run through several eastern provinces such as Chon 
Buri and Rayong in which many industrial estates are 
located. However, as the transportation of goods via 
trucks affects traffic flow and involves a relatively high 
cost, train transportation provides another alternative 
for consideration. 
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ความเหมาะสมทางเศรษฐกจิ การเงนิ และส�ารวจออกแบบ
เบื้องต้น 

จากการศกึษาประเมนิประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่มกีาร 
เชือ่มโยงท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือทวายด้วยรถไฟ พบว่า 
โครงการรถไฟเชื่อมสองท่าเรือจะช่วยย่นระยะทาง
และเวลาในการขนส่งสินค้าน�าเข้า/ส่งออกของไทยกับ 
เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา ปัจจุบัน
สินค้าส่วนนี้ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เส้นทางอ้อม
ผ่านช่องแคบมะละกา โครงการรถไฟเชื่อมสองท่าเรือ 
จะเป็นเส้นทางแลนด์บริดจ์ที่จะช่วยลดระยะทางและลด
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้ประมาณ 2-3 วัน และ 
จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะสินค ้าไทยที่ ส ่ งออกไปยั งทวีป เอเชียกลาง 
ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา ส่วนมากเป็นสินค้า
เกษตร สินค้าแปรรูปการเกษตร และสินค้าประมงแช่แข็ง 
ซึ่งเวลาในการขนส่งเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่มีผล
ต่อการรักษาคุณภาพของสินค้า

นอกจากนีแ้ล้วในอนาคตเมือ่นคิมอตุสาหกรรมทวาย
เปิดด�าเนินการเต็มรูปแบบและท่าเรือทวายเปิดให้บริการ 
จะมีความต้องการขนส่งสินค้าจากทวายไปยังภูมิภาค
ตะวันออกไกล ญ่ีปุน่ และอเมรกิาเหนอื โครงการทางรถไฟ
เชื่อมท่าเรือจะช่วยรองรับการขนส่งสินค้าส่วนนี้ของทวาย
ได้เป็นอย่างดี

The State Railway of Thailand (SRT), 
therefore, has assigned TEAM Consulting 
Engineering and Management Company Limited 
to conduct a study on the project to construct a 
rail link between the Laem Chabang Port and the 
Dawei Deep-sea Port. The study covers financial 
and economic evaluation as well as preliminary 
design. 

The study found that the rail line will be a land 
bridge that can shorten the time and distance for 
freight transport from Thailand to Central Asia, the 
Middle East, Europe, and Africa. Currently goods are 
shipped to those destinations from Laem Chabang 
Port via the Strait of Malacca.  The two to three days 
saved are essential for the transport of such goods as 
agricultural products, agricultural processed goods, 
and frozen marine catches as time can have a major 
impact on their quality.

When the Dawei Industrial Estate and the Dawei 
Deep-sea Port are fully operational, it is anticipated 
that more goods and freight will be transported from 
Dawei to the Far East, Japan, and North America. 
The rail link between the two ports will certainly be of 
great support to the logistics of these activities.
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FORWARD
GOVERNMENTAL SECTOR

INTERNATIONAL MARKET

PRIVATE SECTOR

w i t h    S t r o n g    S y n e r g y
Our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise 
to deliver quality services to respond to the diverse needs of the 
clients and ensure their optimum benefits.

งานบริการที่ปรึกษาในส�วนภาครัฐ
ทีมกรุ�ปได�รบัความไว�วางใจจากหน�วยงานภาครฐัในการให�บรกิารทีป่รกึษา
แบบครบวงจรตั้งแต�การกําหนดโครงการ ไปจนถึงการดําเนินงาน 
และบํารุงรักษาในด�านต�างๆ ได�แก� การคมนาคมและโลจิสติกส� 
ทรัพยากรนํ้า  การจัดการสิ่งแวดล �อม วิศวกรรมสิ่งแวดล �อม 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การบริหารจัดการองค�กร 
รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน

ขยายฐานการให�บริการสู�ระดับภูมิภาค
ทีมกรุ�ปจัดตั้ง TEAMi เป�นศูนย�กลางในการให�บริการอย�างครบวงจร 
ในประเทศต �างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและพร �อมให �บริการ 
ในระดับภูมิภาค ได�แก� สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร� เวียดนาม 
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

งานบริการที่ปรึกษาให�แก�ภาคเอกชน
ได�รับความไว�วางใจจากองค�กรภาคเอกชน ทั้งบริษัทชั้นนําของประเทศไทย 
บริษัทข�ามชาติ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ในงานด�าน 
การคมนาคมและโลจิสติกส� ทรัพยากรนํ้า การจัดการสิ่งแวดล�อม 
วิศวกรรมสิ่งแวดล�อม อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน 
การบริหารจัดการองค �กร  รวมทั้ งการสื่ อสารประชาสัมพันธ � 
และการมีส�วนร�วมของประชาชน ตั้งแต�การริเริ่มและพัฒนาโครงการ 
ไปจนถงึการควบคมุงานก�อสร�างและบริหารโครงการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การบริหารและดําเนินงานขององค�กร

We provide the integrated consulting services from 
project formulation to implementation and maintenance in 
the areas of transportation and logistics, water engineering, 
environmental management, environmental engineering, 
building and infrastructure, energy, management and 
training, and communications and public participation.

With the newly established TEAMi, we intend to further 
enhance quality and efficiency of our services to clients in 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam, as well as 
in other ASEAN countries, aiming at achieving our vision, 
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”.

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

RELATED BUSINESSES

ส�งเสริมการให�บริการแบบครบวงจร
ใ น ส � ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง  ที ม ก รุ � ป พ ร � อ ม ใ ห � บ ริ ก า ร ง า น 
ด�านการประชาสัมพันธ� การมีส�วนร�วมของประชาชน การจัดซื้อ 
จัดจ �างด �วยระบบ e-Auction การบริหารจัดการ ตลอดจน 
มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อช �วยอํานวย 
ความสะดวกให�แก�ลูกค�าอย�างครบวงจร

We are prompt to deliver the one-stop services in the 
related businesses including communications, public 
participation, e-Auction, management, and human 
resource development.

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and management 
consultancy services in Thailand and the region.

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, interior design, 
landscape architecture, and design for urban development.

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project development.

TLT Consultants Co., Ltd. (TLT)
Integrated consultancy services in transportation and 
logistics engineering for road, rail, water, and air transport 
systems for both public and private sectors.

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure system engineering.

Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Integrated services in communications and public 
participation in strategic planning, action planning and 
implementation, ranging from publication and multimedia 
production to event management and community relations.

Modern Management and Technology Co., 
Ltd. (MMT)  
Human resource development, optimizing academic 
and administrative competence; and production and 
development of skillful professionals to meet 
the demand in engineering and related fields of 
the ASEAN market.

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services.

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provide consultancy services regarding energy 
conservation, energy usage, system planning for energy 
management in both factory and building under Energy 
Conservation Acts 1992 and 2007 throughout the kingdom.

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state agencies, 
state enterprises, and private companies with transparent 
and efficient operations.

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in various countries specifically in the ASEAN region.

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Lao PDR.

CTEAM Co., Ltd. 
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in Cambodia.

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Myanmar.

JTEAM Inc.
Consultancy services and related businesses in Japan.

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services.

TEAM Construction Management Co., Ltd.  
(TEAM-CM)  
Consulting services in construction management and 
construction supervision for various types of project 
including residential and commercial buildings, office 
buildings, condominiums, resorts, hospitals, warehouses, 
factories, showrooms, service centers, and infrastructure.

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, petrochemical-related 
projects, berthing, building, pipeline systems and utilities.

www.teamgroup.co.th
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FORWARD
GOVERNMENTAL SECTOR

INTERNATIONAL MARKET

PRIVATE SECTOR

w i t h    S t r o n g    S y n e r g y
Our affiliates are eager to integrate their multidisciplinary expertise 
to deliver quality services to respond to the diverse needs of the 
clients and ensure their optimum benefits.

งานบริการที่ปรึกษาในส�วนภาครัฐ
ทมีกรุ�ปได�รบัความไว�วางใจจากหน�วยงานภาครฐัในการให�บรกิารทีป่รกึษา
แบบครบวงจรตั้งแต�การกําหนดโครงการ ไปจนถึงการดําเนินงาน 
และบํารุงรักษาในด�านต�างๆ ได�แก� การคมนาคมและโลจิสติกส� 
ทรัพยากรนํ้า  การจัดการสิ่งแวดล �อม วิศวกรรมสิ่งแวดล �อม 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การบริหารจัดการองค�กร 
รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน

ขยายฐานการให�บริการสู�ระดับภูมิภาค
ทีมกรุ�ปจัดตั้ง TEAMi เป�นศูนย�กลางในการให�บริการอย�างครบวงจร 
ในประเทศต �างๆ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและพร �อมให �บริการ 
ในระดับภูมิภาค ได�แก� สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร� เวียดนาม 
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

งานบริการที่ปรึกษาให�แก�ภาคเอกชน
ได�รับความไว�วางใจจากองค�กรภาคเอกชน ทั้งบริษัทชั้นนําของประเทศไทย 
บริษัทข�ามชาติ รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� ในงานด�าน 
การคมนาคมและโลจิสติกส� ทรัพยากรน้ํา การจัดการสิ่งแวดล�อม 
วิศวกรรมส่ิงแวดล�อม อาคารและระบบสาธารณูปโภค พลังงาน 
การบริหารจัดการองค �กร  รวมทั้ งการสื่ อสารประชาสัมพันธ � 
และการมีส�วนร�วมของประชาชน ตั้งแต�การริเริ่มและพัฒนาโครงการ 
ไปจนถงึการควบคมุงานก�อสร�างและบรหิารโครงการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 
การบริหารและดําเนินงานขององค�กร

We provide the integrated consulting services from 
project formulation to implementation and maintenance in 
the areas of transportation and logistics, water engineering, 
environmental management, environmental engineering, 
building and infrastructure, energy, management and 
training, and communications and public participation.

With the newly established TEAMi, we intend to further 
enhance quality and efficiency of our services to clients in 
Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam, as well as 
in other ASEAN countries, aiming at achieving our vision, 
“To be a REGIONAL LEADER in the integrated consulting 
and related businesses”.

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

RELATED BUSINESSES

ส�งเสริมการให�บริการแบบครบวงจร
ใ น ส � ว น ข อ ง ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว เ น่ื อ ง  ที ม ก รุ � ป พ ร � อ ม ใ ห � บ ริ ก า ร ง า น 
ด�านการประชาสัมพันธ� การมีส�วนร�วมของประชาชน การจัดซื้อ 
จัดจ �างด �วยระบบ e-Auction การบริหารจัดการ ตลอดจน 
มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อช �วยอํานวย 
ความสะดวกให�แก�ลูกค�าอย�างครบวงจร

We are prompt to deliver the one-stop services in the 
related businesses including communications, public 
participation, e-Auction, management, and human 
resource development.

TEAM Consulting Engineering and 
Management Co., Ltd. (TEAM) 
Integrated engineering, environment, and management 
consultancy services in Thailand and the region.

SQ Architects and Planners Co., Ltd. (SQ)
Planning and design of building architecture, interior design, 
landscape architecture, and design for urban development.

Management Solutions International Ltd. (MSI)
Integrated consultancy services in corporate strategic 
management, finance and investment, accounting, 
marketing, project management, and project development.

TLT Consultants Co., Ltd. (TLT)
Integrated consultancy services in transportation and 
logistics engineering for road, rail, water, and air transport 
systems for both public and private sectors.

TWI Consultants Co., Ltd. (TWI)
Integrated consultancy services in water resource and 
infrastructure system engineering.

Daoreuk Communications Co., Ltd. (DR)
Integrated services in communications and public 
participation in strategic planning, action planning and 
implementation, ranging from publication and multimedia 
production to event management and community relations.

Modern Management and Technology Co., 
Ltd. (MMT)  
Human resource development, optimizing academic 
and administrative competence; and production and 
development of skillful professionals to meet 
the demand in engineering and related fields of 
the ASEAN market.

TCG Printing Co., Ltd. (PRT) 
One-stop service in digital printing as well as design 
and related services.

TEAM Quality Management Co., Ltd. (TQM) 
Provide consultancy services regarding energy 
conservation, energy usage, system planning for energy 
management in both factory and building under Energy 
Conservation Acts 1992 and 2007 throughout the kingdom.

ICN System Co., Ltd. (ICN) 
Provide e-Auction facilities and system for state agencies, 
state enterprises, and private companies with transparent 
and efficient operations.

TEAM Consulting International Co., Ltd. 
(TEAMi)
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in various countries specifically in the ASEAN region.

TEAM LAO Co., Ltd. (TEAM LAO)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Lao PDR.

CTEAM Co., Ltd. 
Integrated engineering, environment, and related businesses 
in Cambodia.

Total Business Solution Co., Ltd. (TBS)
A full range of consulting services in terms of engineering, 
environment, and related businesses in Myanmar.

JTEAM Inc.
Consultancy services and related businesses in Japan.

Geotechnical & Foundation Engineering 
Co., Ltd. (GFE) 
Geotechnical, foundation and underground structure 
engineering consultancy services.

TEAM Construction Management Co., Ltd.  
(TEAM-CM)  
Consulting services in construction management and 
construction supervision for various types of project 
including residential and commercial buildings, office 
buildings, condominiums, resorts, hospitals, warehouses, 
factories, showrooms, service centers, and infrastructure.

ATT Consultants Co., Ltd. (ATT)  
Energy, oil and gas, power plant, petrochemical-related 
projects, berthing, building, pipeline systems and utilities.

www.teamgroup.co.th
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เปิดประตูการค้าอาเซียนบนเส้นทาง R10
R10 Highway: The ASEAN Trade Corridor

ฯพณฯ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร 
เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศกัมพูชา

H.E. Mr. Nuttavudh Photisaro 
Ambassador of Thailand to Cambodia
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ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
หนึง่ในเสน้ทางการคา้ทีน่า่สนใจคอื เสน้ทางสาย R10 
ซึ่งเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 
TEAM GROUP Newsletter ได้รับเกียรติจาก 
ฯพณฯ นายณฏัฐวฒุ ิโพธสิาโร เอกอคัรราชทตูไทย 
ประจ�าประเทศกมัพชูา มาพดูคยุกนัถงึความสมัพนัธ์
ทางการเมอืง การคา้ การลงทนุ และประโยชนท์ีจ่ะได้รับ 
จากการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว

After the AEC materializes on 31 December  
2015, the R10 Highway will become an  
interesting trade route connecting Thailand,  
Cambodia, and Vietnam. H.E. Mr. Nuttavudh 
Photisaro, Ambassador of Thailand to  
Cambodia, shared his view on political  
relations, trade, investment, and advantages 
of land transportation development.
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Q: ความสมัพันธ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกจิ
ระหว่างไทย-กัมพูชาปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

A: ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาอยู่ในระดับ 
ดีมาก ความร่วมมือต่างๆ ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นปัญหาใดที่ยังมีความอ่อนไหวและอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการแก้ไข แต่ละฝ่ายก็จะไม่เร่งรัดกันและกัน 
ส�าหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนก็อยู่ในเกณฑ์สงบ 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน 
อยู ่เป็นประจ�า ท้ังระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
รวมถึงมีการจัดการประชุมทวิภาคีด้านต่างๆ เพื่อผลักดัน 
ความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคต่างๆ โดยในช่วงเดือน 
ธันวาคม 2558 นี้ สมเด็จฯ ฮุน เซน จะเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรฐับาลไทย 
หลังจากว่างเว้นการเยือนอย่างเป็นทางการมาหลายปี 

ในปี 2557 ไทยและกมัพูชามมีลูค่าการค้าระหว่างกนั 
กว่า 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกประมาณ  
4.5 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั และน�าเข้าจากกมัพูชาประมาณ 
600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าที่กัมพูชาน�าเข้า 
จากไทยเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง อัญมณี 
น�า้ตาล เครือ่งดืม่ และวสัดกุ่อสร้าง ส่วนไทยน�าเข้าชิน้ส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และสินค้าเกษตรจากกัมพูชา

นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนไทยสนใจเข้ามาลงทุนใน
กัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีธนาคารไทยเข้ามา 
เปิดใหม่ในกัมพูชาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถึง 2 ราย

ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเสถียรภาพของ
การเมืองกัมพูชา เป็นปัจจัยในการส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างกัน นักธุรกิจมีความมั่นใจในการเข้ามา
ท�าการค้าขายและลงทนุ สือ่ของไทย โดยเฉพาะภาพยนตร์ 
ละคร กลับมาฉายในกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง ท�าให้เกิดความ
นิยมในสินค้าของไทยเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทาง
คมนาคมทางบก ท�าให้การขนส่งสินค้าทางถนนมีความ 
รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น กัมพูชาเป็นทางผ่านของ 
สินค้าไทยไปยังเวียดนามจ�านวนมาก ตัวอย่างเช่น ไทย
ส่งออกผลไม้มาที่กัมพูชาปีละประมาณ 70 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งผู้รับเหมาชาวกัมพูชาส่งออกผลไม้จากไทยไปยัง
เวียดนามต่อในปริมาณที่มากด้วย 

Q: ถนนสาย R10 มีความส�าคัญต่อการค้า 
การลงทุนและด้านอื่นๆ ในไทยและอาเซียนอย่างไร

A: เส ้นทาง R10 หรือ  Southern Coasta l  
Subcorridor เชื่อมต่อเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว
ของไทย กัมพูชา และเวียดนามหลายแห่ง โดยผ่านพ้ืนที่
เขตอุตสาหกรรมและท่าเรือส�าคัญในภาคตะวันออกของ
ไทย และทอดผ่านพื้นที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่

Q: How are political and economic relations 
between Thailand and Cambodia? 

A: At present, Thailand has excellent relations 
with Cambodia, with continually active cooperation. 
Both countries do not accelerate sensitive issues.  
The situation at the Thai-Cambodian border is calm. 
In addition, visits and bilateral meetings between 
the two countries are regularly undertaken at both 
prime ministerial and ministerial levels. This coming 
December, as the guest of the Thai government, 
Somdech Hun Sen, Cambodia’s Prime Minister, will 
pay an official visit to Thailand. This will be the first 
official visit after a period of several years. 

In 2014, Thailand and Cambodia had USD5.1 
billion in international trade values: Thailand exported 
USD4.5 billion, and imported approximately 
USD600 million. Thailand is a major trading partner 
of Cambodia who imports petroleum, gems, sugar, 
beverages, and construction materials, while the 
exports include electronic and automotive parts, and 
agricultural products.

The number of Thai investors in Cambodia is 
increasing. Last year, two Thai banks established 
service bases in Cambodia.

Cambodian political stability and relations with 
Thailand are the major factors which serve to promote 
trade and investment between the two countries. 
Thai films and series are getting back on screen 
in Cambodia again, contributing to the increased 
popularity of Thai products.

Infrastructure and land transport development 
also help facilitate more rapid and convenient travel. 
Cambodia has become an important transport route 
of goods from Thailand to Vietnam. For example, fruit 
of approximately USD70 million in value are exported 
to Cambodia each year, and a large amount of this is 
then re-exported to Vietnam. 

Q: How important is the R10 Highway to 
trade, investment, and other aspects for Thailand 
and ASEAN?

A: The R10 Highway or the Southern Coastal 
Subcorridor connects economic cities and tourist 
destinations in Thailand, Cambodia, and Vietnam. The 
route passes Thailand’s major industrial zones and 
eastern ports as well as important agricultural areas. 
Heading for Cambodia, the route will pass through 
Koh Kong province to Preah Sihanouk province —  
the only Deep-sea Port — then Kampot province 
— the hub of pepper, rice and cement production. 
Onward to Vietnam, the R10 will reach the Mekong 
Delta—the center of agriculture and fishing industry 
of the country. This route thus helps promote 
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ส�าคัญ เมื่อเข้าสู่กัมพูชา เส้นทางดังกล่าวผ่าน จ.เกาะกง 
และ จ.พระสหีน ุซ่ึงเป็นเมอืงทีม่ท่ีาเรอืน�า้ลกึแห่งเดยีวของ
กัมพูชาในปัจจุบัน และผ่าน จ.กัมปอต ซึ่งมีศักยภาพด้าน
การเกษตร มกีารผลติสนิค้าชือ่ดังของกมัพูชา เช่น พริกไทย 
กัมปอต และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส�าคัญทางตอนใต้ของ
ประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่ส�าคัญของ 
ประเทศ เม่ือข้ามต่อไปยังในเวียดนาม เส้นทางดังกล่าว 
ผ่านพื้นที่บริเวณปากแม่น�้าโขง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
ผลติสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสตัว์ทะเล 
ของเวียดนาม เส้นทางนี้จึงสนับสนุนการเชื่อมโยงทาง 
การค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม  
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
การประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร   

นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังผ่านจังหวัดที่ติด
ชายทะเล ติดพื้นที่ภูเขาสวยงาม และที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ส�าคญั โดยเฉพาะการท่องเทีย่วเชงินเิวศซึง่ก�าลงัเป็นทีน่ยิม 
ในหมูน่กัท่องเทีย่วจากประเทศตะวนัตก ล่าสดุในการประชมุ 
ระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ภายในกรอบ 
อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง (GMS) กระทรวงท่องเทีย่วไทย กมัพูชา 
และเวียดนามได้ตกลงร่วมมือกันจัดท�าแพ็กเกจทัวร์สาม
ประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล โดยใช ้
ถนน R10 เป็นเสมือนประตูทางเข้า

Q: ปัจจบุนัการพัฒนาเส้นทางนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนใด 
มีปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาหรือไม่ อย่างไร

A: เส้นทาง R10 มรีะยะทางทัง้หมด 924 กม. ในส่วน
ของกมัพชูามรีะยะทาง 281 กม. ว่ิงโดยใช้ทางหลวงกมัพชูา
หมายเลข 48 (Koh Kong-Sre Ambel ระยะทางประมาณ 
151 กม.) ถนนหมายเลข 4 (Sre Ambel-Viel Rinh ระยะทาง 
42 กม.) และว่ิงต่อบนถนนหมายเลข 3 และ 33 (Viel Rinh-
Kampot-Lork ระยะทาง 87 กม.) เข้าสู่ชายแดนเวียดนาม
ที่ อ.ฮาเตียน 

เส้นทางในฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง 
สองช่องจราจร สภาพยงัค่อนข้างดี โดยในช่วงต้นมเีส้นทาง
คดเคี้ยวผ่านภูเขาใน จ.เกาะกง หลังจากนั้นเป็นเส้นทาง
ค่อนข้างราบ รัฐบาลกัมพูชาได้วางแผนไว้ว่าพื้นที่บริเวณ 
ท่ีติดกับชายฝั่งทะเลจะเป็นส่วนที่จะร่วมมือกับรัฐบาล
เกาหลีในการปรับปรุงและพัฒนา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
หารอืกบัรฐับาลเกาหลใีนการวางแผนการปรบัปรงุเส้นทาง 
Coastal Corridor ให้ดีขึ้น เส้นทาง R10 ในส่วนของ
เวียดนามสภาพถนนส่วนใหญ่มสีภาพดี ปัจจบุนัเส้นทางนี้ 
การจราจรยงัไม่หนาแน่นมากนกั จงึมคีวามสะดวกในการ
เดินทางและใช้ในการขนส่ง 

economic and commercial connections between 
Thailand, Cambodia, and Vietnam, especially the 
transportation of agricultural and fishery produce, and 
agro-processing products.

The R10 also passes through provinces with 
stunning mountain and coastal views, many of which 
are tourist destinations especially with ecotourism, 
a popular among western tourists. At the tourism 
agencies forum held under the Greater Mekong 
Subregion (GMS) Economic Cooperation Program 
recently, the Ministries of Tourism of Thailand, 
Cambodia, and Vietnam agreed to join hands in 
producing three-country tour packages. The aim is to 
promote coastal tourism by utilizing the R10 Highway 
as the gateway.

Q: How is the progress on the route 
development at present? Are there any problems 
or obstacles?

A: The R10 Highway has a total length of 924 
km. The Cambodian section of 281 km. covers 
a 151 km. section of Highway No. 48 (Koh Kong-
Sre Ambel), a 42 km. section of Highway No. 4 (Sre 
Ambel-Viel Rinh), and 87 kms. of Highways No. 3 
and No. 33 (Viel Rinh-Kampot-Lork), and heads for 
Vietnam’s border at Ha Tien District.

The Cambodian section is two-lane asphaltic 
concrete. The highway starts with a winding part 
through mountainous landscape in Koh Kong 
province before sloping down to a flat plain area. With 
the cooperation between the Cambodian and Korean 
governments, a coastal corridor improvement project 
is being planned. 
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เม่ือเส้นทาง  R10 เสรจ็สิน้สมบรูณ์แล้ว น่าจะส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และธุรกิจ 
ด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และจะน�ามาซึ่งการ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในพื้นที่ในลักษณะที่เป็น 
ห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนกัน

Q: เม่ืออาเซียนเปิดในปี 2559 ภาพรวมของ
สถานการณ์ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคม
ด้วยถนนสายต่างๆ ในอาเซียนและระบบโลจิสติกส์
จะเป็นอย่างไร

A: ผู ้ประกอบการต้องปรับการมองอนุภูมิภาคนี ้
จากทีเ่คยมองแบบแยกเป็นรายประเทศ มาเป็นการมองแบบ 
ภาพรวมทั้งหมด ทุกประเทศเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ 
ผ่านการเชือ่มโยงในลกัษณะทีเ่ป็น Economic Belt ปัจจุบนั 
มกีารพฒันาเส้นทางคมนาคม ทัง้ทางถนน รถไฟและท่าเรอื
ต่างๆ เพือ่เช่ือมต่อท่าเรอืน�า้ลกึทีท่วาย กบักรงุเทพฯ ต่อกบั
กรุงพนมเปญ นครโฮจิมินห์ และออกไปที่ท่าเรือน�้าลึก 
ขนาดใหญ่ Cai Mep ทีห่วงุเต่า เวยีดนาม นกัลงทนุสามารถ
กระจายสายการผลิตไปได้ตาม Economic Belt นี้

ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบตรงที่มีที่ต้ังอยู่ตรงกลาง 
มีจุดแข็งด้านทักษะการจัดการและการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ที่ก้าวหน้า ในขณะที่เพื่อนบ้านมีค่าแรงถูกกว่า
และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรจากประเทศ
พฒันาแล้ว และปัจจบัุนเริม่มบีรษิทัญีปุ่่นทีต้ั่งฐานการผลิต 
ในไทยมานานเริม่กระจายสายการผลติชิน้ส่วนต่างๆ ไปยงั 
ประเทศเพื่อนบ้าน และน�ามาประกอบเป็นสินค้าหลัก 
ในไทย และส่งออกไปยงัประเทศนอกอนภูุมภิาค ได้ทัง้จาก
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก 

Q: ท่านมีอะไรที่จะแนะน�าหรือฝากไว้ ส�าหรับ
วิกฤตและโอกาสที่จะมาถึงผู้ลงทุนไทย หลังจากการ
เปิด AEC

A: การเปิด AEC คือการขยายตลาดทั้งการค้า
และการลงทุน  แต่ละประเทศมีจุดแข็งต่างกัน ขอให้หัน
มามองประเทศเพื่อนบ้านและใช้ประโยชน์จากความ 
แตกต่าง และขอให้รีบเข้ามาดูลู่ทาง โดยเฉพาะประเทศ
กัมพูชา ซึ่งมีระบบการค้าเสรี มีนโยบายการลงทุนและ
การเงนิทีเ่ปิดกว้าง มกีารพัฒนากฎระเบยีบการค้าและการ
ลงทนุมาแล้วกว่า 20 ปี และมกีารเมอืงทีค่่อนข้างมัน่คง ใน
กมัพชูายงัมโีอกาสในการเข้ามาลงทนุอกีมาก โดยเฉพาะใน
สาขาการก่อสร้าง การลงทุนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร  
การท่องเที่ยวและในสาขาด้านการบริการ 

ขอฝากให้หันมามองประเทศเพ่ือนบ้านและเข้ามา
ขยายการตลาดและการลงทนุในประเทศเพือ่นบ้านของไทย
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Most of the route in Vietnam has good conditions 
and not much traffic, and thus facilitates convenient 
travel and transport.

When the R10 Highway is complete, it will 
facilitate agricultural and agro-processing product 
transportation, promote tourism businesses, and 
contribute to the development of other relevant 
businesses.

Q: How will the transport and logistics in 
ASEAN look after AEC integration in 2016?

A: Entrepreneurs should consider this subregion 
collectively as a large-scale production base through  
an economic belt. Currently, transport development 
in terms of land, rail, and sea aims to provide links 
with the Dawei Deep-sea Port as well as Bangkok, 
Phnom Penh, Ho Chi Minh City, and Cai Mep Port 
in the Vung Tau province of Vietnam. Investors can 
expand manufacturing bases along this economic 
belt.

Thailand enjoys geographical advantages, as it 
is located in the center. It has strengths in logistics 
management and development. However, the 
neighboring countries have lower pay scales and enjoy 
customs duty benefits from developed countries. At 
present, many Japanese firms in Thailand have begun 
to expand their component manufacturing bases in 
our neighboring countries. The parts will be sent back 
for final production in Thailand before export to other 
regions both in the east and west. 

Q: What would you like to suggest Thai 
investors regarding risks and opportunities after 
the launch of the AEC?

A: The AEC means market expansion in terms 
of trade and investment. Each country has different 
strengths. Investors should consider the particular 
conditions of neighboring countries, and enjoy the 
benefits of the differences. Specifically, a free trade 
country like Cambodia has wide-open investment and 
finance policies. This country has been developing 
regulations on trade and investment for over 20 
years and has political stability. Investors can seek 
opportunities for investment in Cambodia, focusing 
on construction, agro-processing product, tourism 
and services.

Thai investors should consider and expand 
business in our neighboring countries.

Note: Translated from the original Thai version by  
TEAM GROUP Newsletter Editorial Team.
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นอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low season)

คัดแยกขยะ
Waste sorting

ขยะรีไซเคิล ขยะเนาเปอย ขยะพลาสติก

ขนสงขยะจากครัวเรือนไปยังโรงเก็บขยะ

Recyclable waste Decomposable waste Plastic waste

ขยะพลาสติก
Plastic scrap

ผลิตภัณฑใหม

เผาไหมขยะแบบสุญญากาศ
Anaerobic reactor

เติมตัวเรงปฏิกิริยา

กาซมีเทนกลับไปใชในระบบเผาไหม

น้ำมันเชื้อเพลิง
Fuel oil

Catalyst

Recycled methane

ปุยชีวภาพ

ระบบไพโรไลซิส (Pyrolysis Method) 
เปลี่ยนพลาสติกเกาเปนน้ำมันเชื้อเพลิง
Plastic waste fuel from Pyrolysis method

น้ำมันเชื้อเพลิง
New products Bio-fertilizer Fuel oil

12-17ตัน/วัน
Tons/Day

ในฤดูกาลทองเที่ยว (High season)

20-27ตัน/วัน
Tons/Day

แปรรูป หมัก ระบบไพโรไลซิส
Recycling Fermenting Pyrolysis system

Transferred from households to waste plant

ประโยชนที่ไดรับ
• ลดภาระในการหาสถานที่ทิ้งขยะ 
• ลดคาใชจายในการขนยาย
• ลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

Benefits
• Reduces needs for waste plants
• Reduces transfer costs
• Reduces pollution

Methane
กาซมีเทน

CH4
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เกาะช้าง หรือ อุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะช้าง  
เป ็นชุมชนที่มีการพัฒนาเมืองจากการเติบโตของ 
การท่องเที่ยว ซ่ึงมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่องเรือ  
ตกปลา ด�าน�้า โฮมสเตย์หมู่บ้านชาวประมง รวมไปถึง
โรงแรมที่พักขนาดใหญ่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ท�าให้มี 
ขยะมูลฝอยในปริมาณมาก แต่องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้น�าเทคโนโลยี
การจัดการขยะที่ทันสมัย อย่างแนวคิด Zero Waste มา
ปฏิบัติ ดังแสดงในผังข้างล่าง

Koh Chang or Mu Koh Chang National Park 
has been developed as a tourist destination with lots 
of tourism activities including agricultural tour, boating, 
fishing, diving, and much more. Different kinds of 
accommodation are available, from home stay to five-
star hotels. The quantity of waste and garbage on 
the island is therefore increasing as tourism activities 
are expanding. The Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration (DASTA) has thus adopted 
the modern technology of the Zero Waste concept 
to tackle the waste management problems on the 
island, as shown in the picture below.

Noppajakkr Sondhinera

เกาะช้างโมเดลกับการก�าจัดขยะอย่างยั่งยืน
Koh Chang Model of Sustainable Waste Management
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หลายๆ คนคงจะทราบมาบ้างแล้วว่า ประเทศ 
เมียนมาร์ก�าลังพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายและนิคม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่หลายหมื่นไร่ การพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมดังกล่าว หากใครยังนึกไม่ออก อยากให ้
หลับตาและคิดถึงพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก  
ที่ประเทศไทยด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2524 หรือเมื่อ 34 ปี 
ที่แล้ว ที่ท�าให้ประเทศไทยโชติช ่วงชัชวาลจากหลุม 
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

การพัฒนาท่าเรือทวายไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมาร์เท่านั้น แต่ท่าเรือทวายนี้
จะกลายเป็นศนูย์กลางการขนส่งทางเรอืด้านตะวนัตกของ
ประเทศไทยด้วย ซึ่งหมายความว่าการขนส่งด้านนี้ไปยัง
ภาคตะวันออกของประเทศ ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
อีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่ทวายของประเทศ 
เมยีนมาร์ยังลุม่ๆ ดอนๆ เนือ่งจากต้องใช้เงนิลงทนุค่อนข้าง 
สูงมาก ผู้ลงทุนไทยที่ได้รับสัมปทานมาในตอนแรกก็ต้อง
ถอยทัพกลับมา แต่ทราบว่าขณะนี้รัฐบาลเมียนมาร์ ไทย
และญี่ปุ่น ก�าลังให้ความสนใจที่จะช่วยพัฒนาให้ฝันของ
เมียนมาร์เป็นจริงในทศวรรษหน้า และเมื่อถึงตอนนั้น 
อะไรหลายๆ อย่างจะเปลี่ยนไปอย่างมโหฬาร โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของเมียนมาร์ ที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
เลยทีเดียว

ตอนนี้เราได้แต่รอคอยการพัฒนาพื้นที่ทวายและเฝ้า
ติดตามเมียนมาร์ที่จะผงาดเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
เหมือนประเทศไทยเมื่อสองสามทศวรรษก่อน

Dr. Jeerakiat Apibunyopas

ทวายผงาด
If the Day Comes When Dawei Rises

Myanmar has been implementing a super mega 
project on the development of Dawei Deep-sea Port 
and Industrial Estate covering a vast area of several 
thousand hectares. For those whose imagination of 
its scale is not too clear, let’s just think of Thailand’s 
Eastern Seaboard Development Scheme which was 
initiated 34 years ago and led the national economy 
to a most glorious era through the discovery of natural 
gas fields in the Gulf of Thailand.

The Dawei development project will contribute 
considerably to Myanmar’s economic growth, and 
the Dawei Deep-sea Port will serve as a new maritime 
transport hub of the region as well as a gateway to 
western Thailand. When it becomes operational, 
Thailand will enjoy enhanced freight connectivity with 
countries to the west of Thailand passing to the East 
without the need to go through the Strait of Malacca. 

The project development, however, is not a bed of 
roses as it requires substantial funds. Even those Thai 
investors who were awarded the concession have 
been disheartened. The governments of Myanmar, 
Thailand and Japan are thus planning a cooperation 
program to help materialize the project within the next 
ten years. When it is completed and all facilities are in 
service, the economy of Myanmar will grow in leaps 
and bounds. 

If the day comes when the Dawei special 
economic zone rises, Myanmar will flourish as a newly 
industrialized country, like Thailand did a few decades 
ago.
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Dr. Prasert Patramai

การสร้างเครือข่ายที่ดี
Nurturing a Good Network

จากจุดเริ่มต้นจากการจัดท�าหนังสือ “เคล็ด(ไม่)ลับ  
ฉบับ TEAM GROUP” มอบให้เป็นของขวัญส�าหรับชาว 
ทมีกรุป๊ เนือ่งในโอกาสทีท่มีกรุป๊เข้าสูข่วบปีที ่37 เพ่ือให้เป็น 
หลักคิดและหลักปฏิบัติในการบริหารธุรกิจและบริหาร
องค์กรจ�านวน 37 หัวข้ออย่างครบวงจรทุกมิติ 

จากนั้นก็มีโปรแกรมต่อเนื่อง ผมมีโอกาสได้ไปพูดใน 
การจัดกจิกรรม Lunch Talk ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างลงลกึ 
ในประเด็นต่างๆ จากที่เขียนไว้ในหนังสือ และถือเป็น
โอกาสที่ดีในการสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของทีมกรุ๊ป
อีกครั้งหลังจากที่ได้มอบหนังสือไป และยังเปิดโอกาสให้ 
ผูเ้ข้าร่วมรบัฟังมกีารแสดงความคิดเหน็ร่วมด้วย นอกเหนอื
จากการให้นโยบาย แนวคิด และเล่าประสบการณ์

หัวข้อที่ผมพูด คือ “การสร้างเครือข่ายที่ดี” และที่
หยบิเอาเรือ่งนีม้าบอกเล่าเก้าสบิกนักเ็พราะว่าอีกไม่กีเ่ดอืน 
เราก็จะเข้าสู่การเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนกันแล้ว 
และที่ส�าคัญหัวข้อนี้ก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของทีมกรุ๊ปในปี 
2020 ด้าน Business Development Strategy Network  ด้วย

วิสัยทัศน์ หรือ Vision 2020 ทีมกรุ๊ปเราต้องขยาย 
ไปสู่อาเซียน สร้างเครือข่ายพันธมิตร และสร้างสัมพันธ์
กับเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องนั้น เราต้องกว้างขวาง 

On the 37th anniversary of TEAM GROUP,  
I published “เคล็ด(ไม่)ลับฉบับ TEAM GROUP” (TEAM 
GROUP’s Secret Revealed) to provide staff and 
the general public with 37 business and corporate 
management tips. Consequently, I had an opportunity 
to host a lunch talk to share my experience relating to 
several issues in the book in a more thorough manner. 
It was a good occasion for me to communicate 
directly with the staff of TEAM GROUP after the 
book had been distributed to them. I not only gave 
them guidance and policy but also allowed them to 
exchange their opinions.

The main topic of the talk was “Nurturing a 
Good Network”, to which I am referring in this issue 
of TEAM GROUP Newsletter as we will become 
member of the ASEAN Community within a few 
months and it corresponds with TEAM GROUP’s 
2020 Vision on Business Development Strategy 
Network.

 By 2020, TEAM GROUP will expand into the 
ASEAN region by creating and connecting networks of 
partners on a continuous and extensive basis. These 
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ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาข้อมูล หาข่าว แบ่งปันข้อมูล และรวม
ศูนย์ข้อมูลทั้งหลายไว้ในแหล่งเดียวกัน ซึ่งจะน�าไปสู่การ
วิเคราะห์สถานการณ์ เติมกลยุทธ์ในการขยายโอกาสและ
พัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส�าหรับท่านที่ได้อ่านหนังสือของผมแล้ว ก็จะสังเกต
เห็นได้ว ่าผมมักจะขึ้นต้นเกริ่นน�าทุกหัวข้อเรื่องด้วย
บทกลอน ซึ่งจะเป็นการสรุปเนื้อหาของแต่ละเรื่อง เช่นใน
บทที่ 11 หัวข้อ การมีเครือข่ายที่ดี ผมก็ได้แต่งเป็นกลอน
สรุปไว้ดังนี้

“กิจขยายเครือข่ายรองรับต้องกว้าง 
ต้องจัดวางสร้างไว้ให้เหมาะสม 
ทั้งการข่าวการงานสานเกลียวกลม 
จะแหลมคมต้องรู้ใช้เครือข่ายเป็น” 
ประเด็นส�าคัญคือ ท�าอย่างไร 
ในการขยายธรุกจิไปสูอ่าเซยีนได้เป็นผลส�าเรจ็ การหา  

Synergy หรือการจับมือกับพันธมิตรภายในประเทศ 
ท่ีมีค่านิยมขององค์กรหรือ Values คล้ายคลึงกัน ออก
ไปต่างประเทศด้วยกัน ถือเป็น It’s a must พลาดไม่ได้  
และเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ไปสู ่
ความส�าเร็จ ดังค�านิยมที่ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ได้ให้เกียรติไว้ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็เห็นตรงกันกับผม

จริงๆ แล้วเครือข่ายมีความส�าคัญมากๆ กับการท�า
ธุรกิจและการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะลักษณะงานของ 
Consultant ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่โฆษณา แต่จะต้องบอกต่อๆ 
กันไป และการประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปจ�าเป็นต้องมี
เครือข่ายที่ดี

“…ในปัจจุบันที่การสื่อสารสามารถติดต่อถึงกัน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยิ่งเราเป็นพลเมือง
อาเซียน จะว่าไปเราอาจไม่จ�าเป็นต้องไปตั้งส�านักงานอยู่
ในแต่ละประเทศ แต่ควรหันมาใช้เครือข่ายที่มีอยู่ในทุก
ประเทศมากกว่า และใช้การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์
หรืออินเทอร์เน็ตซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการเปิด
ส�านักงานในต่างแดน…”

เครอืข่ายนีอ้าจเป็นเพือ่น เป็นลกูค้า เป็นผูท้ีเ่คยร่วมงาน 
กบัเรา เป็นผูร่้วมงานกบัเราหรอืผูร่้วมอาชพีกบัเรา หรอืผูท้ี ่
พึง่พาอาศยัซึง่กนัเละกนั การสร้างเครอืข่าย คือ การรูว่้าใคร 
ท่ีไหนควรหรอืสามารถเป็นเครอืข่ายให้เราได้ ทีส่�าคญัต้อง
ติดต่อสื่อสารกับเขาเป็นประจ�า 

จงลงมือสร้างเครอืข่ายกนัเสยีแต่วนันี ้เรามไีลน์ตดิต่อ
ถึงกันอย่างมีสาระทุกๆ วัน ก็จะมีเครือข่ายมากขึ้นๆ เอง  
ท�าเสียตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้ถึงเวลาที่เราต้องการความ 
ช่วยเหลือจากเขาถึงค่อยติดต่อกัน

networks will assist us in searching for and sharing 
news and information, and serve as a repository of 
information, which will facilitate our situation analysis 
as well as strategy development for future growth in 
Thailand and the region.

Those who have read my book would observe 
that I begin each chapter with verses, in which the 
main idea of the chapter is briefly presented. In 
Chapter 11: Nurture a Good Network, the poetic 
prelude says:

“An extensive network should be developed.
Creating and nurturing it properly
To get useful information and cooperation,
And make use of your network wisely.”
The point of concern is how to create such a 

network. 
To successfully expand into ASEAN, synergy 

or cooperation with domestic partners whose core 
values are similar to ours is a must. It will be a critical 
factor in achieving our vision, as stated by Dr.Chirayu 
Isarangkun Na Ayuthaya in the appreciation of the 
book which happens to be similar to my point of view.

Networks are actually of great importance for 
running and expanding a business, especially a 
consulting firm, where the spread of recognition relies 
mainly on word of mouth from, of course, a good 
network.

“…Given the current context where 
communication becomes far more convenient, plus 
our capacity as an ASEAN member, we can work 
more efficiently without the need to establish a 
branch in every country, but simply by making use 
of our networks in the region and communication via 
mobile or the Internet…”

Our networks may comprise friends, clients, 
co-workers, professional peers or interdependent 
partners. You should know who can be included in 
your network and where you can find them. Above all, 
you must keep in touch with them always.

To date, the LINE application has made 
interpersonal and group communication much easier 
and faster, so let’s learn to use it in a constructive 
manner and start developing our own networks right 
now. Get in touch with them before it is time to ask 
for their help!
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หลายคนคงจ�าภาพยนตร์เรือ่ง  Too Late the Hero  ที่
โด่งดงัในยคุ 1970 ก�ากบัโดย Robert Aldrich ซึง่หลายฉาก 
ของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายท�าที่ “เกาะโบราไกย์” ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ จนท�าให้เกาะนี้กลายเป็นที่รู ้จักและ 
โด่งดงัในเวลาต่อมา จวบจนปัจจบุนักย็งัเป็นปลายทางของ 
คนรักทะเลสวย หาดทรายขาว ทิวทัศน์ที่น่าประทับใจ  
ท่ีน่าสนใจคือเกาะสวรรค์แห่งนี้ได้รับรางวัลจากการโหวต
ของหลายส�านัก รวมทั้งได้แชมป์ “เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี 
2555” จาก Travel + Leisure

“โบรัก” เป็นภาษาตากาล็อก แปลว่า “นุ่นสีขาว” 
และ “โบราไกย์” หมายถึง “หาดทรายขาว” ซึ่งเมื่อได้เห็น 
ด้วยตาจึงเข้าใจความหมายนั้นอย่างไม่มีข้อสงสัย ด้วย 
ทรายสีขาวละเอียด น�า้ทะเลสีฟ้าครามใสแจ๋ว เกาะแห่งนี ้
มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดกระจาย
อยู่รอบเกาะ และชุมชนพื้นถิ่นอาศัยอยู่ทั่วไป หนึ่งในนั้น
คือ “ไวต์ บีช” หาดทรายขาวละเอียดที่เคยได้รับรางวัล 
หาดยอดเยี่ยมระดับโลกหลายรางวัล ความยาวของหาด 
กว่า 4 กม. ที่เดินได้สบายเท้า น�า้ทะเลใสสะท้อนสีฟ้าไล่สี
ตามความลึกตื้น เป็นที่ตั้งของ Willy’s Rock กองหินที่โผล่
ขึ้นมาริมชายหาดซึ่งชาวฟิลิปปินส์เชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ 
มรีปูป้ันพระแม่มารอียูบ่นกองหนินีเ้พือ่ให้ผูน้บัถอืได้สกัการะ 

ในยามราตรี ไวต์ บีช จะคึกคักไปด้วยร้านอาหาร ผับ 
บาร์ ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวกันตรงริมหาดทราย ที่น่าสนใจ
คือมีการโชว์ควงกระบองไฟของสาวประเภทสองที่ลีลา
การควงหาชมได้ยาก ถือเป็นสีสันของเกาะโบราไกย์เลย 
ก็ว่าได้  และยังมีมุมส�าหรับคนที่ชอบความสงบเงียบ  
มีที่พักราคาไม่แพง

นอกจากนั้นบนเกาะยังมีหาด Bulabog Beach 
ท่ีเหมาะส�าหรับกิจกรรมทางน�้าต ่างๆ เช ่น เจ็ตสกี 
กระดานโต้คลื่น เรือใบ ร่มร่อน รวมทั้งหาด  Puka Beach 
ที่สงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อน สัมผัสวิถีชาวบ้าน ชีวิต 
ชาวเกาะ และยงัมีหาดทรายสวยงามอกีหลายแห่ง รบัรองว่า 
ไปเกาะเดียวได้เที่ยวทุกบรรยากาศหาดทราย

เตรียมพร้อม...แล้วไปกันเลย

“โบราไกย์”  
จุดหมายปลายทางของคนรักทะเล
Boracay – 
A Must-Visit Destination for Sea Lovers

“Too Late the Hero”, a renowned 1970 British 
American movie directed by Robert Aldrich, was shot 
on locations on Boracay in the Philippines, and it 
made the island famous worldwide. It has become a 
dream destination for sea lovers who have a passion 
for clean white beaches and marvelous seascapes. 
The island was voted 2012 World’s Best Island by the 
readers of Travel + Leisure.

“Borac” is a Tagalog word meaning “white 
cotton” and “Boracay” means “white beach”, 
which exactly mirrors the beauty of this 10 square 
kilometer island – beaches of fine white sand and 
crystal clear water. White Beach is the most famous 
destination, which has won several world’s best 
beach awards. The beach, about four kilometers 
long, boasts blanched powdery and silky sand – so 
friendly to bare feet, touching sea water of blue and 
turquoise shades. It is where Willy’s Rock, a seaside 
volcanic rock formation, is located. A sacred site 
to the locals, a grotto dedicated to the Virgin Mary 
stands atop the rock. 

Nightlife at White Beach is also exciting. 
Numerous seafood restaurants, pubs, and bars 
bustle with tourists and locals. Among the many 
fantastic shows, the breathtaking fire dance is gaining 
much popularity among visitors and becoming a big 
attraction on the island. Meanwhile, there are also 
romantic hideaways for those who prefer quieter 
places and more solitude. Also, for those whose 
finances are limited, it is not difficult to find budget 
accommodation.

Other awesome destinations are Bulabog Beach, 
a best venue for sport activities such as jet skiing, 
windsurfing, sailing, and paragliding; Puka Beach, 
an ideal place for a beach picnic and exploring the 
way of life of local islanders; and many other beautiful 
beaches.

Just get ready and let’s go now!
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เกาะโบราไกย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดอากลัน ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ประมาณ 315 กม. ท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงมะนิลาไปยัง
เมืองคาลิโบ บนเกาะปาไนย์ จากนั้นนั่งรถยนต์สู่ท่าเรือคาติกลันเพื่อนั่งเรือข้ามไปยังเกาะโบราไกย์

Boracay Island is in the province of Aklan about 315 km to the south of Manila. You can fly from Manila to a town named Kalibo on 
Panay Island and take a bus or van to Caticlan Jetty Port to take a ferry to Boracay.
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ความรู�สู�อาเซียนผูท้ีม่คีวามเครียดและมอุีปนสิยัการรบัประทานอาหาร
ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มันมากๆ มีแป้งมากๆ และ
กินผักน้อย ผู้ที่มักจะรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบหรือ
กินอาหารเย็นในปริมาณมากแล้วเข้านอน ผู้ที่ชอบท�างาน
หามรุง่หามค�า่ พกัผ่อนไม่เพยีงพอและขาดการออกก�าลงักาย  
ผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ หรือนิยมดื่มน�้าอัดลม 
ชา กาแฟในปรมิาณมาก รวมทัง้ผูท้ีม่รีปูร่างอ้วน ลงพงุ มักจะ 
หนีไม่พ้นโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ได้แก่ โรค 
กรดไหลย้อน โรคล�าไส้แปรปรวน และโรคไขมนัพอกตบั 
หรอืทีเ่รยีกกนัว่าตบัแขง็ มาดูกนัว่าอาการของแต่ละโรคนัน้ 
เป็นอย่างไร   

โรคกรดไหลย้อน (Gastro-esophageal Reflux  
Disease: GERD) โดยทั่วไปจะมีอาการแสบร้อนกลางอก 
เรอเปรีย้วหรอืขมจากน�า้ดทีีย้่อนขึน้มา จกุแน่นหน้าอก จกุ
ที่คอเวลากลืนอาหาร เสียงแหบ เจ็บคอ และไอเรื้อรัง ฯลฯ 
ส่วนโรคล�าไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome: 
IBS) จะมอีาการปวดท้องบดิเกรง็ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสยี 
สลบักบัท้องผกู บางครัง้ถ่ายมมีกู ฯลฯ แต่ส�าหรบัโรคไขมนั 
พอกตบั (Fatty Liver) นัน้มกัจะไม่มอีาการอะไรแสดงออกมา 
จนกว่าจะเป็นมากจนถึงขั้นตับแข็ง โดยที่กลุ่มเสี่ยงของ
โรคนี้คือผู้ที่อ้วน มีเบาหวานและไขมันในเลือดสูง ผู้ที่ดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นประจ�า รวมทัง้ผูท้ีช่อบกนิอาหารทีม่ไีขมนั

รู ้อย่างนี้แล้ว ควรหันมาดูแลสุขภาพของตัวเอง 
ด้วยการลดอาหารทีม่ไีขมนัมาก เพ่ิมอาหารจ�าพวกผกัและ 
ผลไม้ให้มากขึ้น ให้เวลาตนเองในการรับประทานอาหาร
อย่างเพยีงพอ คอืไม่ควรต�า่กว่า 15 นาทต่ีอมือ้ เค้ียวอาหาร 
ช้าๆ และเคี้ยวให้ละเอียด หลังอาหารไม่ควรรีบกลับไป
น่ังโต๊ะคร�่าเคร่งกับงานในทันที ไม่ควรรับประทานอาหาร
เย็นใกล้เวลาเข้านอน ลดละเลิกดื่มแอลกอฮอล์และ 
น�้าอัดลม เลิกบุหรี่ ลดปริมาณหรือเลิกด่ืมน�้าชา กาแฟ  
พยายามควบคุมน�้าหนักตัว ควบคุมระดับความดันโลหิต 
น�้าตาลและไขมันในเส้นเลือด พักผ่อนให้เพียงพอ หา
เวลาคลายเครียดบ้าง และที่ส�าคัญหาเวลาออกก�าลังกาย 
เพื่อให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญอาหารที่รับประทาน
เข้าไป และกล้ามเนื้อทุกส่วนได้ยืดหยุ่น จิตใจผ่อนคลาย
จากความเครียดและกังวล

หันมารักและดูแลตัวเองวันนี้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ...ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม
Gastrointestinal Tract and Liver Diseases—the Silent Danger 

In these modern times, many people are regularly 
under stress, and this can develop unhealthy eating 
habits such as taking fat- and starch-rich foods 
while saying no to vegetables; eating too quickly; 
and having a big meal right before going to bed. 
They might also be burning the midnight oil; drinking 
alcohol and smoking; guzzling tea, coffee and soft 
drinks; and lacking enough sleep and rest. This kind 
of lifestyle can make people become potbellied or 
obese, and also suffer from gastrointestinal tract and 
liver diseases such as gastro-esophageal reflux 
disease (GERD), irritable bowel syndrome (IBS), 
and fatty liver or liver cirrhosis.  

The common symptoms of GERD are heartburn, 
regurgitation, acid or bitter taste in the mouth, chest 
pain, difficulty in swallowing, hoarseness, sore throat, 
and chronic dry cough. IBS is usually characterized by 
cramps, bloating, diarrhea alternate with constipation, 
and sometimes whitish mucus in excrement. By 
contrast, fatty liver often has no symptoms, and 
people may not be aware of it until it develops into 
cirrhosis. Risk factors for fatty liver include obesity, 
diabetes, hyperlipidemia, habitual alcohol drinking, 
and fatty food eating.

As prevention is better than a cure, start taking 
care of yourself by avoiding fatty food and eating 
more fruit and vegetables. Spend enough time having 
each meal, at least 15 minutes, and chew each bite 
slower and longer. Do not work right after each meal, 
and have dinner an hour or more before you go to 
bed. Reduce or, if you can, stop drinking alcohol, soft 
drinks, tea and coffee, and also quit smoking. Keep 
your weight, blood pressure, blood sugar and blood 
lipids under control. Take plenty of rest and make 
some time for relaxation. Last but not least, work 
out regularly to burn excess calories and improve 
muscular strength as well as mental health.

Better look after your health before it is too late.

หมายเหตุ จากการบรรยายเรื่อง โรคระบบทางเดินอาหารและตับ... ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม โดย นายแพทย์โชติ เหลืองช่อสิริ แพทย์เฉพาะทาง
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล

Source: The lecture on “Gastrointestinal Tract and Liver Diseases…the Silent Danger” given by Chote Luangchosiri, M.D., gastro-
enterologist at GI Center, Phyathai 2 International Hospital.
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TEAM GROUP and TEAM GROUP Foundation have been continuously providing help and charity programs 
since 2007.

ทีมกรุ๊ป ด�าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ พ.ศ. 2550 ภายใต้ 
การด�าเนินงานของมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ป และมูลนิธิกลุ่มทีม 
รวมใจ มกีจิกรรมดีๆ  เพือ่สงัคม ได้แก่ การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้ง 
ในประเทศไทย โดยมอบเงินสนับสนุน “กองทุนฝนหลวง”  
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมในเมียนมาร์ด้วยการมอบ
เงินสมทบทุนจ�านวน 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสภากาชาด
เมียนมาร์ และมอบเงินสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้ม
เพื่อสังคม” จ�านวน 30,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี 
วันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง

นอกจากนี้ยังมีโครงการปันน�้าใจให้แก่น้องๆ โรงเรียน
บ้านเด็กรามอินทรา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ พร้อม
มอบเงินและบริจาคเคร่ืองอุปโภคบริโภค และมอบทุนการ
ศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณให้แก่น้องๆ จากโรงเรียนที่ 
ทีมกรุ๊ปให้การอุปถัมภ์ ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเยาวชน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ใน
ความประทับใจของฉัน” 
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มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วมในเมียนมาร์
Donation to flood victims in Myanmar

ปันน�้าใจให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
Donation to Baan Dek Ram Intra

มอบเงินสนับสนุน “กองทุนฝนหลวง” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ในประเทศไทย
Donation to the Royal Rainmaking Fund

มอบเงินสนับสนุนโครงการ “กปน. ปันรอยยิ้มเพื่อสังคม”  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนา 
การประปานครหลวง
Donation to MWA’s a Share Smile Project  
on the 48th anniversary of MWA

มอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณให้ผู้ชนะการประกวด
ภาพวาดเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในหัวข้อ  
“สมเด็จพระเทพฯ ในความประทับใจของฉัน”
Scholarships and certificates for the winners of painting 
competition

TEAM GROUP and TEAM GROUP Foundation 
activities during the past three months include the donation 
to the “Royal Rainmaking Fund” to help those affected from 
the drought; the donation of USD2,800 to help Myanmar’s 
flood victims through Myanmar Red Cross Society; and 
the contribution of Baht 30,000 to MWA’s Share a Smile 
Project. In addition, we also donated money and basic 
necessities to children at the Baan Dek Ram Intra (a home 
for multiple handicapped blind children), and presented 
scholarships and certificates to the winners of TEAM 
GROUP painting competition who were P.4–6 students 
from schools patronized by TEAM GROUP.
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ความรู�สู�อาเซียน

การอบรม “การประมาณราคาโครงการทีมุ่ง่เน้นโครงสร้าง 
พเิศษและโครงสร้างชัว่คราว” ครัง้ที ่4/2558 (กจิกรรมเยีย่มชม
โครงการระบบรถไฟชานเมอืงสายสแีดง ช่วงบางซ่ือ-รงัสติ) โดยม ี
คุณพงษ์ธร กุศลจิตต์ เป็นวิทยากร ณ โครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2558

A training: “Cost Estimation for Projects with Special 
Structure and Temporary Structure” (visiting the Red Line 
Commuter Train Project: Bang Sue-Rangsit) given by  
Mr. Phongton Kusoljit  on 24 July 2015.

การอบรม “การประยุกต์ใช้ Portal Cloud GIS/Mobile 
App เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานโครงการ” เพื่อการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีGIS ระบบ Cloud ในการท�างานโครงการ
สังกัด GFE/ENV ได้รับเกียรติจาก ดร.ประดิษฐ์ นพมงคล  
กล่าวเปิดการอบรม โดยมคีณุนฤมล ทารกัษา และทมีงาน GIS 
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

A training: “Portal Cloud GIS/Mobile App” given by 
Ms. Naruemol Taraksa and GIS Team was conducted on 
21 July 2015 with Dr. Pradit Nopmongcol presiding over the 
opening ceremony.

การอบรมหลักสูตร “Boost up your INSPIRATION for 
SUCCESS” รุน่ที ่2/2558 โดย ผศ.ดร.ชลวทิย์ เจยีรจติต์ คณบดี
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่วนัที ่21 
กรกฎาคม 2558

A training: “Boost up your INSPIRATION for 
SUCCESS”, class 2/2558, given by Asst. Prof. Dr. Cholvit 
Jearajit, on 21 July 2015.

การอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการด�าเนินงานควบคมุงาน
ก่อสร้าง” ครั้งที่ 4/2558 (กลุ่มวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง) มี
คณุสชุยั รอยวริตัน์ คณุวรพงศ์ ปรชีา คณุพงษ์ธร กศุลจติต์ เป็น
วิทยากร โดยคุณด�ารง วิทยศิริ กรรมการท่ีปรึกษา ให้เกียรติ
กล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

A training: “Construction Supervision Standard”, 
class 4/2558 (construction supervision engineers), given 
by Mr. Suchai Roywiruth, Mr. Worapong Preecha, and  
Mr. Phongton Kusoljit was conducted on 11 July 2015 with 
Mr. Damrong Witayasiri presiding over the opening ceremony.

การอบรมหลกัสตูร “ก้าวสูค่ณุภาพทีเ่ป็นเลศิด้วย Service, 
Quality, Teamwork” (Advanced SQT) รุ ่นที่ 1/2558 
โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย คุณชวลิต จันทรรัตน์ ดร.พรศักดิ์  
ศุภธราธาร คุณวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน คุณดรรชนี คงศิริวัฒนา 
และคุณอนุทยา พร้อมมูล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

A training: “Be Excelled through Service, Quality, 
Teamwork” (Advanced SQT), class 1/2558 given  
by Dr. Prasert Patramai, Mr. Chawalit Chantararat,  
Dr. Pornsak Suppataratarn, Mr. Watana Limdaengsa-nguan,  
Ms. Datchanee Kongsiriwattana, and Ms. Anuthaya 
Prommoon on 26 June 2015.

พนักงานแข็งแกร่ง องค์กรเข้มแข็ง
Strengthen the Team for a Stronger Organization 
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ทีมกรุ๊ป ฉลองครบรอบ 37 ปี 
ทีมกรุ๊ป ฉลองครบรอบ 37 ปี โดยมีการท�าบุญเลี้ยงพระ

เพื่อความเป็นสิริมงคลในเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และ
ภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมพิเศษ 37 ปี ทีมกรุ๊ป และงานเปิดตัว
หนังสือ “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”

TEAM GROUP celebrates its 37th anniversary on 10 
July 2015 with the Buddhist ceremony in the morning and 
a special event to launch the book “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM 
GROUP” in the afternoon.

Conceptual Design and Support for Thai FDA 
คณุประสงค์ หวงัรตันปราณ ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารงาน 

ภาคเอกชนทีมกรุ๊ป ให้การต้อนรับ Mr.Subrata Sen และ  
คุณวรรณภา นัยบุตร Managing Director บริษัท เอฟเอ็มซี  
เคมิคัล (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมทีมงาน ในการเดินทางมา 
ร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ Conceptual Design and  
Support for Thai FDA และ อาจารย์ปราโมทย์ ชลยุทธ์  
ผู ้เชี่ยวชาญด้าน GMP-PIC/S ณ อาคารทีม เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม 2558

Mr. Prasong Wangrattanapranee, CEO – Private 
Sector, gave a warm welcome to Mr. Subrata Sen and 
Ms. Wannapha Naiyabootra, Managing Director of FMC 
Chemical (Thailand) Ltd. on the occasion that both attended 
the meeting with Mr. Pramote Cholayudth, a GMP-PIC/s 
expert and the Conceptual Design and Support for Thai 
FDA Project team on 22 July 2015.

หารือโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือในกัมพูชา
กับ Arup 

ดร.พรศักด์ิ ศุภธราธาร กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท  
ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พร้อมคณะผู้บริหาร 
ให้การต้อนรับ Mr. Jason Simpson, Managing Director of 
Arup ในโอกาสที่เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่วกบัธรุกจิและการลงทนุในกมัพชูาและประเทศเพือ่นบ้าน 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Dr. Pornsak Suppataratarn, Senior Executive Director, 
TEAM Consulting International Co., Ltd., welcomed  
Mr. Jason Simpson, Managing Director of Arup who 
attended the meeting to discuss about investment 
opportunities in Cambodia and other neighboring countries 
on 14 July 2015.

ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างถนน 
คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ลงนามในสัญญาจ้าง 
ท่ีปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้างร่วมกับ ท่านค�าแพง ดวงเงิน 
อธิบดีกรมทางลาว โดยมี ฯพณฯ สมสะหวาด เล่งสะหวัด  
รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน 
เพื่อให้บริการท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา(แขวงไซยะบุรี)-บ้าน 
เชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว  
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

Mr. Chavalit Chantararat, Chairman of Executive 
Board of TEAM Consulting International Co., Ltd., signed 
a construction supervision consultant contract with the 
Director General of Laos’ Department of Roads, Mr. 
Khampaeng Duang-gnern, for the construction of road from 
Hongsa (Xayabury Province) to Ban Xieng Man (Chom Phet, 
Luang Prabang Province). The contract signing ceremony, 
witnessed by H.E. Mr. Somsavat Lengsavad, Deputy Prime 
Minister and Dr. Bounchan Sinthavong, Minister of Public 
Works and Transport of Lao PDR, took place on 13 August 
2015.
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ทีมกรุ๊ป ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ASEAN 
Drought Workshop 2015” 

คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านน�้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Mainland Southeast 
Asia Water Management” ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“ASEAN Drought Workshop 2015”  ซ่ึงจัดโดย กรมทรพัยากรน�า้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวง
การต่างประเทศและการค้าแห่งออสเตรเลีย และหน่วยงาน 
eWater Solutions ของออสเตรเลยี เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2558
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ทีมกรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานต่างๆ 
เนื่องในโอกาสส�าคัญ ได้แก่
TEAM GROUP gave warm wishes for special  
occasions to:

คุณสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี 
โลจิสตกิส์ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั ในงานเปิดตวัศนูย์กระจายสนิค้า 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2558

คุณสุทธา เรืองชัยไพบูลย์ ผู ้อ�านวยการบริหาร และ 
คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
แมกโนเลีย ควอลิตี้  ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(MQDC) ในงาน Opening the Marvelous Mixed Use  
Project of Whizdom Brand on Sukhumvit เมื่อวันที่ 7 
กรกฎาคม 2558

คุณธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย ์ในโอกาสรับต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ณ อาคารวิริยะ
ถาวร เมื่อวันที ่2 กรกฎาคม 2558

มอบหนังสือ “เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP”
ดร.ประเสรฐิ ภัทรมยั ประธานกรรมการ ทมีกรุป๊ มอบหนงัสอื  

“เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ TEAM GROUP” แด่ รศ.ดร.จิรายุ  
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษตัรย์ิ และดร.อาณตั ิอาภาภริม ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการและกรรมการที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) ผูร่้วมเขยีนค�านยิมในหนงัสอื นอกจากน้ี 
ยงัมอบหนงัสอืแด่คณุสมชาย กรสุวนสมบตั ิคอลมันสิต์ เจ้าของ
นามปากกา “ซูม” ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

Dr. Prasert Patramai, Chairman of the Board of 
TEAM GROUP, handed the book ‘เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับ 
TEAM GROUP’ (TEAM GROUP’s Secret Revealed) to  
Dr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya, Director-General 
of the Crown Property Bureau, Dr. Anat  Arbhabhirama, 
Advisor to Board, Bangkok Mass Transit System PCL., and 
Mr. Somchai Krusuansombat, a renowned columnist of 
Thai Rath newspaper.

Mr. Chawalit Chantararat, Chairman of Executive 
Board of TEAM Consulting International Co., Ltd. and 
an expert in water resource management was a keynote 
speaker on “Mainland Southeast Asia Water Management” 
in the ASEAN Drought Workshop 2015 organized by the 
Department of Water Resources, the Ministry of Natural 
Resources and Environment, Srinakharinwirot University, 
and Naresuan University, in cooperation with Australia’s 
Department of Foreign Affairs and Trade, and eWater 
Solutions on 18 August 2015.

Mr. Syamrath Suthanukul, Managing Director of SCG 
Logistics Management Co., Ltd., on the opening of the SCG 
Logistics Central Distribution Center in Wang Noi District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province on 10 July 2015.

Mr. Thanawat Trivisvavet for his new position as the 
Managing Director of CK Power PCL. on 2 July 2015.

Mr. Suttha Ruengchaipaiboon and Mr. Visit Malaisirirat 
of Magnolia Quality Development Corporation, on the 
opening of the Marvelous Mixed Use Project of Whizdom 
Brand on Sukhumvit on 7 July 2015.
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Over 35 Years of Success Through Service Excellence

OUR  SERVICES

VISION:

REGIONAL  NETWORK

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

For over 35 years TEAM GROUP has been entrusted by 
both the public and private sectors with a wide range of 
development projects, both domestic and international. 
With the high caliber workforce embracing the values of 
SERVICE, QUALITY, and TEAMWORK, and the 
enhanced comprehensive services required to respond 
to new global needs, TEAM GROUP has maintained its 
position at the frontline of consulting and related        
businesses in Thailand and is further committed to 
creating new service bases in the region and beyond.

Accredited with ISO 9001:2008, TEAM GROUP delivers 
cost effective solutions to meet the clients’ requirements 
in the areas of:
• Transportation and logistics 
• Water engineering
• Environmental management 
• Environmental engineering 
• Building and infrastructure 
• Energy
• Management and training
• Communications and public participation

Firmly established as the largest integrated consulting group in 
Thailand, TEAM GROUP is now moving forward to the regional 
market in ASEAN as well as other Asian nations. TEAM GROUP, 
with the strong foundation from its domestic experiences and 
network of international subsidiaries based in Cambodia, Japan, 
Lao PDR, and Myanmar, has expanded into new territories to 
provide professional consulting services with more than 2,500 
project achievements to date.

TEAM Consulting International Co., Ltd.

TEAM LAO Co., Ltd., Vientiane, Lao PDR

CTEAM Co., Ltd.

Total Business Solution Co., Ltd.,  
Yangon, Myanmar

JTEAM Inc.

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 

Members of TEAM GROUP
TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.

Management Solutions International Ltd.

TLT Consultants Co., Ltd.

SQ Architects and Planners Co., Ltd.

Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd.

ATT Consultants Co., Ltd.

TEAM Construction Management Co., Ltd.

Daoreuk Communications Co., Ltd.

TWI Consultants Co., Ltd.

ICN System Co., Ltd.

TEAM Quality Management Co., Ltd.

TCG Printing Co., Ltd.

Modern Management and Technology Co., Ltd.

TEAM Consulting International Co., Ltd.

JTEAM Inc.

Total Business Solution Co., Ltd.

CTEAM Co., Ltd.

TEAM LAO Co., Ltd.


