


                 สวัสดีปีใหม่
	 ค�ำว่ำ	 “ปีใหม่”	 ท�ำให้เรำนึกถึงกำรที่จะท�ำอะไรใหม่ๆ	 ที่ดีและมีควำมสุข													
มีพลังที่จะตั้งเป้ำหมำยในกำรใช้ชีวิตให้ประสบควำมส�ำเร็จ	
	 ช่วงปลำยปี	 2560	 ก่อนจะขึ้นปีใหม่	 พนักงำนกัสโก้	 และเจม	 ได้มีโอกำส										
ไปรวมกันในงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ร่วมกิจกรรม	walk	 rally	 เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมคัคี	และเรยีนรูก้ำรวำงแผนร่วมกนัเพ่ือผลส�ำเรจ็ของงำน	ท�ำให้พวกเรำ
มีพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์	เตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำรลูกค้ำให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	
 ปี 2561 นี้ ขอให้ทุกวันเป็นวันปีใหม่ของทุกคนนะคะ
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BLUE Society
โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ 
จนท. บริการด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส

 เป็นอย่างไรบ้างค่ะ 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อสร้างของขวัญ ของใช้ที่ถูกใจ หลังจาก
อ่านจบ หวังว่าพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการคงจะเกิดขึ้น             
กับทุกคนนะคะ
 ท้ายน้ี ขอให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแด่ความสุข ความจริญ 
ร�่ารวยเงินทอง และสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี 2561 นะคะ 
          สวัสดีค่ะ

	 ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า	

ต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะ	 หลายท่าน

ก็คงก�าลังมองหาของขวัญเพื่อ

มอบให้แก่กัน	แทนการส่งความสุข	

บ ่อยครั้ งที่ เ ร า ไป ดูๆ 	 มองๆ														

ตามร้านค้าต่างๆ	 แล้วเรารู้สึกว่า	

ไม่รู ้จะซ้ืออะไรดี	 วันนี้ เราเลยม	ี									

ไอเดียท�าสมุดบันทึกที่มีเล่มเดียว

ในโลก	 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เรา							

น�าไปเป็นของขวญั	หรือเก็บไว้ใช้เอง	

ก็น่ารักดีนะคะ	เรามาเริ่มกันเลยค่ะ

หำกระดำษท่ีไม่ใช้แล้ว	 เช่น	
กระดำษใช ้หนึ่ งหน ้ำ	 หรือ
กระดำษสมุ ดที่ เ หลื อจำก											
เล่มก่อน
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จัดเรียงและเตรียมกระดำษ
เพือ่ให้ได้ขนำดและจ�ำนวนหน้ำ	
ที่ต้องกำร	 พร้อมทั้งเจำะรูไว้
พร้อมเข้ำเล่ม

น� ำ เชือกมำร ้อยบริ เวณที	่								
เจำะรูไว ้ เพื่อท�ำ เป ็นสมุด								
และตกแต่งตำมที่ชอบด้วย			
สติกเกอร์	หรือกำรวำดรูปค่ะ
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HR Corner

 GUSCO Today ฉบับนี้ ขอน�าเสนอความรู้เรื่อง “ป้ายจราจร” เพื่อให้ผู้ขับขี่รถทุกท่านเข้าใจมากขึ้น 
ป้ายจราจร หมายถึง อุปกรณ์ควบคุม บังคับ และให้ข้อมูลการเดินทาง เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว                
และปลอดภัย โดยป้ายจราจรมี 3 ประเภท ได้แก่

1. ป้ายบงัคับ เป็นป้ำยควบคุมกำรจรำจรให้ผูใ้ช้ทำงปฏบิตัติำม	
แสดงกฎจรำจรเฉพำะที่นั้นๆ	 รูปร่ำงของป้ำยบังคับ	 ได้แก	่
รูปร่ำงวงกลม	รูปร่ำงแปดเหลี่ยม	และรูปร่ำงสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ 
เช่น	ป้ำยหยดุ	ให้ไปทำงซ้ำยหรอืไปทำงขวำ	ห้ำมแซง	ให้ทำง	
เป็นต้น

2. ป้ายเตือน เป็นป้ำยเตือนให้ทรำบล่วงหน้ำเก่ียวกับ													
สภำพทำง	หรอืข้อมลูบำงอย่ำง	เพือ่ให้ผูข้บัขีร่ะมดัระวงั	เช่น	
ทำงโค้งขวำ	ทำงคดเคี้ยวเริ่มซ้ำย	ผิวทำงขรุขระ	ระวังสัตว์	
เป็นต้น

3. ป้ายแนะน�า เป็นป้ำยแนะน�ำให้ทรำบ
ข ้อ มูล เ ก่ี ยว กับกำร เดินทำง 	 เช ่น																
แหล่งท่องเที่ยวโบรำณ	 แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชำติ	ป้ำยบอกระยะทำง	เป็นต้น

 การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั นอกจาก
การดแูลรถให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีให้พร้อมใช้งาน
แล้ว ผู้ขับขี่ควรต้องรู้กฎจราจร สัญญาณ
จราจร และเครื่องหมายจราจร เป็นอย่างดี 
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภยัทัง้ต่อตนเองและเพือ่นร่วมทางด้วย 
ทั้งนี้ ควรมีน�้าใจแบ่งปันการใช้ถนนให้เพื่อน
ร่วมทาง และรถฉุกเฉินด้วยนะคะ

10 เทคนิคเด็ด
ช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลา
 บ่อยครั้งที่คนท�งานประสบปัญหางานล้นมือ ท�ไม่ทัน              
จนต้องมานัง่ป่ันหามรุ่งหามค�า่ และส่งงานเอาในนาทีสดุท้ายเสมอ 
ขอแนะน� 10 เทคนิคสุดเด็ดท่ีจะท�ให้งานเสร็จก่อนเวลา             
โดยคุณก็สบายใจ งานที่ได้รับมอบหมายก็มีประสิทธิภาพ

 4. ก�หนดเส้นตาย	 กระตุ้นตัวเองด้วยกำรก�ำหนด	 Deadline	 ของ												
แต่ละข้ันตอน	และท�ำให้ได้ตำมนัน้	สดุท้ำยคณุก็จะท�ำงำนเสรจ็สมบรูณ์
ตำมเวลำที่ตั้งใจไว้

 5. รู ้จักกระจายงาน	 คนเก่งไม่ใช่คนท�ำทุกอย่ำงได้ด้วยตัวคนเดียว																
แต่เป็นคนที่รู ้จักกระจำยงำนไปยังคนที่เก่งในแต่ละส่วน	 เมื่องำน												
แต่ละส่วนสำมำรถท�ำได้พร้อมกัน	 งำนย่อมเสร็จเร็วกว่ำกำรรอให	้													
คนเพียงคนเดียวท�ำ

 6. ควานหาทางลัด	 ผลลัพธ์แบบเดียวกัน	 สำมำรถออกมำได้จำก														
หลำกหลำยวิธี	 ดังนั้น	 ต้องเลือกวิธีที่มีประสิทธิภำพด้วย	 มีเครื่องมือ						
หรือหนทำงไหนบ้ำงที่ช่วยให้ท�ำงำนได้เร็วขึ้น	 ต้องรู้จักน�ำมำใช้ให้เป็น
ประโยชน์

 7. ก�จัดสิ่งรบกวน	 สิ่งที่ท�ำให้คุณวอกแวก	 และเสียสมำธิได้ง่ำยท่ีสุด												
คอื	โทรศพัท์	อเีมล	และวงสนทนำ	ควรจดัสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
ให้ปรำศจำกสิ่งเหล่ำนี้	เพื่อให้คุณมีสมำธิกับงำนอย่ำงเต็มที่

 8. แผนรวนเร่งแก้ไข	หำกอะไรๆ	ไม่เป็นไปตำมที่คิดไว้	อย่ำฝืนท�ำแบบเดิม 
เพรำะยังมีวิธีอีกตั้งมำกมำยที่เป็นไปได้	 กลับตัวให้ไว	 แล้วไปทำงอื่น								
โดยเร็ว

 9. อยากสมองไวต้องพัก	 คนที่โหมงำนจนไม่ได้พักผ่อนนั้น	 แทนที่งำน
จะเสร็จเร็วกลับผิดพลำด	 เพรำะร่ำงกำยไม่พร้อม	 กำรพักผ่อนอย่ำง							
เพียงพอจะช่วยให้สมองแล่น	คิดงำนไว	ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 10. ฝักใฝ่ความส�เรจ็ หมัน่สร้ำงแรงจงูใจให้กบัตวัเอง	แม้งำนจะมอีปุสรรค	
แต่หำกคุณคิดบวก	 และฝันถึงควำมส�ำเร็จ	 คุณจะมีพลังและท�ำมัน														
ให้ส�ำเร็จจนได้

1. สร้างพลังแอคทีฟ พลังที่ว่ำน้ีสร้ำงได้ไม่ยำก	
แค่คุณใส่ควำมรู้สึกกระตือรือร้น	 หรือต่ืนเต้น											
ทีจ่ะได้ท�ำงำนนัน้	เพยีงเท่ำนีพ้ลงัแอคทฟีก็จะส่ง
ให้คุณอยำกเริ่มต้นลงมือท�ำงำนก่อน	ก็หมำยถึง
โอกำสที่งำนนั้นจะส�ำเร็จก็มีมำกกว่ำคนที่ยัง										
ไม่ลงมือท�ำเสียที

2. บรีฟตัวเองก่อน งำนจะเสร็จเร็วได้ต้องมีกำร
วำงแผนที่ดี	คุณจึงควรท�ำ	To-do	list	จัดล�ำดับ
สิ่งที่ต้องท�ำ	 เพ่ือที่จะไม่ต้องท�ำงำนซ�้ำไปซ�้ำมำ	

หรือผิดพลำดเพรำะหลงลืมอะไรไป

 3. ไม่นิ่งนอนใจ แม้คุณจะมี	
	 	 เวลำมำกพอที่จะท�ำงำน

โดยไม่รบีเร่ง	แต่กไ็ม่ควรท�ำตวัชลิล์	ปล่อยเวลำ
ผ่ำนไป	 จนสุดท้ำยก็ต้องท�ำอยำ่งเร่งรีบ	 อย่ำลืมวำ่
ทุกคนมีเวลำเท่ำกัน	 อยู่ที่ว่ำคุณจะบริหำรเวลำ
อย่ำงไร

Safety
โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ
จนท. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
อาวุโส

รู้ (เรื่อง)   ป้ายจราจร
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ภาพข่าว

รางวัลชนะเลิศ Idea We do
หน่วยงานฉลุง

รางวัลผู้จัดการดีเด่น GUSCO
คุณไพเชษฐา ธรรมภาณ 

รางวัลผู้จัดการดีเด่น GEM
คุณคุณมณู เกื้อศิริเกียรติ 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น GEM
โครงการอมตะนคร

รางวัลชนะเลิศ Idea I do
หน่วยงานมาบตาพุด

พนักงานที่ร่วมงานกับกัสโก้ครบ 10 ปี

งานประจ�าปี 2560
	 พนักงำนกัสโก้	 และ	 เจม	 ร่วมกิจกรรมประจ�ำปีบริษัท	 ปี	 2560	walk	 rally	 สร้ำงควำมสำมัคคีและเพิ่มพลังควำมคิดบวก															
โดยคณะท�ำงำนวฒันธรรมองค์กร	(CCT)	และร่วมกจิกรรมสนัทนำกำรด้ำนดนตร	ีและกำรแสดงจำกพนกังำน	รวมถงึกำรมอบรำงวลั
ให้แก่พนักงำน	และหน่วยงำนที่มีผลงำนดีเด่นประจ�ำปี

รางวัลหน่วยงานดีเด่น GUSCO
หน่วยงานล�าพูน
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สถาปนา กนอ. ครบรอบ 45 ปี 
	 ท่ีปรึกษำ	 และผู้บริหำรกัสโก้	 ร่วมท�ำบุญ	 และ									
แสดงควำมยินดีเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำ										
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	ครบรอบ	45	ปี	
เมื่อวันที่	13	ธันวำคม	2560

กิจกรรมงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
	 กัสโก้	หน่วยงำน	สมทุรสำคร	ร่วมกบั	ส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร	(สนส.)	สถำบนัส่งเสรมิ
ควำมปลอดภยั	อำชวีอนำมยั	และสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำน	(องค์กำรมหำชน)	(สสปท.),	สมำคมเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยฯ	 จ.สมุทรสำคร,	 สมำคมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยฯ	 ภำคตะวันตก	 และชมรมเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยฯ	 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร	 จัดงำนควำมปลอดภัย	 และอำชีวอนำมัยในกำรท�ำงำน	
นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร	และร่วมเสวนำสัมมนำวิชำกำร	ด้ำนควำมปลอดภัย	ในหัวข้อ	“การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย : สถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ            
สภาพแวดล้อมในการท�างาน” 

การบริหารจัดการน�้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
	 SN	 group	 ร ่วมกับกำรนิคมอุตสำหกรรม																					
แห ่งประเทศไทย	 จัดบูธนิทรรศกำรงำนสัมมนำ														
“การบริหารจัดการน�้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรมใน            
14 จังหวัดภาคกลาง”	พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
เก่ียวกับทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในปัจจุบัน															
ท่ำนพลเอก	 สุรศักด์ิ	 กำญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงทรัพยำกรธรมชำ ติและสิ่ งแวดล ้อม																							
เป็นประธำนในพิธี	 ณ	 ห้องแกรนด์บอลรูม	 โรงแรม															
ดิเอมเมอรัลด์	เมื่อวันที่	21	ธันวำคม	2560
 

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้	บ�ำรุงรักษำ	ซ่อมสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในนิคมอุตสำหกรรม
บำงปู	 -	งำนปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
สมุทรสำคร	 -	เปลี่ยนตู้ควบคุมบ่อเติมอำกำศที่	2	และ	3
แหลมฉบัง	 -	งำนเปลี่ยนประตูน�้ำ	(Butterfly	Valve)
มำบตำพุด	 -	งำนสร้ำงก�ำแพงกั้นน�้ำริมคลองชำกหมำก	บริเวณหลัง	บจก.	EVONIK

คณะเยี่ยมชม 
	 กัสโก้	และ	เจม	ต้อนรับคณะเยี่ยมชม	จำกสถำนศึกษำ	และองค์กรภำครัฐ	เอกชน	ศึกษำดูงำนระบบ													
กำรจัดกำรน�้ำในพื้นที่ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ	 และศูนย์กำรเรียนรู้ทรัพยำกรน�้ำและสิ่งแวดล้อม	
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 นักศึกษำสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
2.	 นักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิต
3.	 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4.	 เจ้ำหน้ำที่จำกองค์กำรกำรจัดกำรน�้ำเสีย
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Special Scoop
โดย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์

5 ต.ค. 60 กัสโก้	หน่วยงานบางชัน 

ให้บริกำรตรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนดิน	(Grounding)	บจก.	บำงชันเยนเนอเรลเอเซมบลี

โครงการ	“สสีนัสิง่แวดล้อม” ปี	2560	

GUSCO Care ปี 2

 กสัโก้ ทเูดย์ ฉบบัทีผ่่านมาทมีงานได้น�าเสนอภาพกจิกรรม โครงการสสีนัสิง่แวดล้อม ปี 2560 
ที่เราได้จัดภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมฯ ภาคใต้ จ.สงขลา นิคมฯ สมุทรสาคร 
นิคมฯ แหลมฉบัง และกิจกรรมบริเวณพื้นที่ใกล้นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง 
 ฉบับนี้ ทีมงานยังมีภาพกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “GUSCO CARE ปี 2” 
โดยทมีผูเ้ชีย่วชาญด้านงานบ�ารงุรกัษา ให้บรกิารตรวจวดั Thermo Scan, Grounding ส�าหรบั
โรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และการร่วมมือร่วมใจของพนักงานกัสโก้ ในการช่วยกัน
ปรับปรุงสถานที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน

9 ต.ค. 60 กัสโก้	หน่วยงานบางพลี	

ให้บริกำรตรวจวัด	Thermo	Scan	บจก.	ไวด์	เฟธ	ฟู้ด
7 ต.ค. 60 กัสโก้	หน่วยงานบางปู	

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนแอโรบิคให้กับชุมชน	ณ	ลำนสนำมฟุตซอล	ชุมชน	ซิตี้	วิลเลจ

16 ต.ค. 60 กัสโก้	หน่วยงานล�าพูน	

ให้บริกำรตรวจวัด	Thermo	Scan	บจก.	คังเซโด

เพราะน�้าคือชีวิต 
 กัสโก้ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้าดิบ ให้กับ ศูนย์การเรียน           
ต�ารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีฯ (ธอส. อุปถัมภ์) จ.มุกดาหาร 
 เดือน ธันวาคม 2560 กัสโก้ได้ส่งมอบโรงเรือน ขนาด 3 x 4.5 เมตร และ             
เครือ่งกรองน�า้ Ozone ประกอบไปด้วยระบบบ�าบดัเหลก็ด้วยโอโซน ระบบกรองเหล็ก 
และแมงกานีสในน�้า และระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี โดยชุดเครื่องกรองน�้าดื่มนี้    
สามารถท�าการผลิตสูงสุดได้ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การท�างานจะท�างานอัตโนมัติ 
โดยใช้ลูกลอยในถังน�้าเป็นตัวส่งสัญญาณการท�างาน 
 จากรอยยิ้มของเด็กๆ ที่ได้ดื่มน�้าสะอาด มีคุณภาพ ท�าให้
พวกเรากสัโก้ มคีวามภาคภมูใิจ และยนิดทีีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนต่อไป
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GUSCO Care

 ชุมชนบ้านทุ่ง ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี           
เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง            
ซึ่งได ้มีการจัดตั้งกลุ ่มอาชีพชุมชนในนาม “Green             
Banthung” ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจาน และ    
น�้ายาซักผ้า จากสูตรน�้าหมักชีวภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 ที่มำของโครงกำร	 เมื่อประมำณปี	 พ.ศ.	 2552	 บริษัท																
เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้มีโครงกำรจัดอบรม
ให้ควำมรู้เร่ืองกำรท�ำน�้ำหมักให้กับชุมชน	 สอนวิธีกำรท�ำ																		
น�้ำหมักเพื่อให้สำมำรถน�ำไปใช้เป็นส่วนผสมในกำรท�ำ															
น�ำ้ยำล้ำงจำน	น�ำ้ยำซกัผ้ำ	สบู	่เพือ่ใช้ในครวัเรอืนลดค่ำใช้จ่ำย	
อีกทั้งยังเป็นกำรแก้ไขปัญหำขยะภำยในชุมชน
	 เมื่อประมำณปี	 พ.ศ.	 2556	 ส�ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
แหลมฉบัง	ได้เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรต่อยอดพัฒนำผลติภัณฑ์
รวมถึงกำรสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นที่มำ
ของชื่อผลิตภัณฑ์	 “Green	 Banthung”	 โดยมี	 GUSCO								
บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	และสถำนประกอบกำรภำยใน
นคิมฯ	แหลมฉบงั	ร่วมด้วยช่วยกนัสนบัสนนุโครงกำรดงักล่ำว	
 ผลิตภัณฑ์ “Green Banthung” ท�าจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ปลอดสารเคมี ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม           
เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม หอม สะอาด ปราศจาก           
กลิ่นคาว ซึ่งได้มีการส่งจ�าหน่ายให้กับร้านค้าภายในชุมชน 
รวมถึงใช้กันเองภายในครัวเรือน กัสโก้ ถือเป็นลูกค้า                
ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจานจากชุมชน                              
เพื่อน�าไปใช้ภายในบริษัทด้วยดีเสมอมา

“Green		Banthung”

ชุมชนบ้านทุ่ง

อัตราส่วนผสมน�้ายาล้างจาน

1.	 จุลินทรีย์ขยำยมะนำว	2	ลิตร	
2.	 จุลินทรีย์ขยำยมะกรูด	0.5	ลิตร
3.	 หัวเชื้อ	เอ็น	70	(สำรตั้งต้น)	2	ก.ก.
4.	 เกลือ	800	กรัม
5.	 น�้ำสะอำด	9	ลิตร
6.	 กลิ่นมะนำว	1	ออนซ์

วิธีท�า

1.	 น�ำจุลินทรีย์ขยำยมะนำวและมะกรูด
กวนกับเกลือให้ละลำยในถังเล็ก	(พักไว้)

2.	 น�ำ	เอ็น	70	ใส่ลงในถังกวนใบใหญ่
3.	 ค่อยๆ	เติมจุลินทรีย์ที่ผสมเกลือแล้วลง

ในถังกวนๆ	ไปเรื่อยๆ	จนหมด
4.	 ค่อยๆ	เติมน�้ำกวนต่อไปเรื่อยๆ	จนถึง

ควำมข้นของน�้ำยำที่พึงพอใจ
5.	 เติมกลิ่นลงไปกวนให้เข้ำกันทิ้งไว้ให้ฟอง

ยุบ	พร้อมบรรจุ

ผู้ที่สนใจสินค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสอบถามได้ที่ 
คุณจิตตรา ตามรักษา โทร. 089-806-3383 หรือ 092-910-6172
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Inside Out

เก่งและดี
   ผูจั้ดการดเีด่น
  ปี 2560

นายมณู เกื้อศิริเกียรติ
ผู้จัดการ โครงการอมตะนคร

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

	 หลักกำรท�ำงำนด้ำนบริหำรจัดกำรที่ผมยึดถือเป็นแนวทำงในกำรท�ำงำน							
คือ	 ต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำงำน	 ที่ส�ำคัญจะต้องมีกำรวำงแผนและก�ำหนด
เป้ำหมำยท่ีชัดเจน	 เพรำะจะช่วยให้เรำท�ำงำนได้อย่ำงเป็นระบบ	 ในที่สุดก็จะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ	 ได้ส�ำเร็จ	 ที่ส�ำคัญจะต้องไม่หยุด										
พัฒนำตนเอง	จะต้องแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
	 ค�ำว่ำ	 “ผู้จัดการดีเด่น”	 ในมุมมองผมจะต้องเป็นบุคคลที่เก่งในทุกด้ำน	
“เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด”	ล�ำดับแรก	เก่งงำน	(Technical	Skill)	จะต้องรอบรู้	
สำมำรถมองเห็นภำพของงำนได้ตลอดทำงตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้ำย														
ของงำนนัน้ๆ	ก�ำหนดกลยทุธ์ในกำรท�ำงำนสูค่วำมส�ำเรจ็ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ,	
เก่งคน	(Human	Skill)	ศิลปะในกำรท�ำงำนร่วมกับคนมีควำมส�ำคัญอย่ำงมำก	
จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์และต้องเป็นนักสื่อสำรที่ดี	 เพ่ือให้งำนบรรลุผลและ												
คนก็เป็นสุขด้วย,	เก่งคิด	(Conceptual	Skill)	จะต้องสำมำรถมองเห็นปัญหำ	
และสำมำรถแก้ไขปัญหำนั้นๆ	 และต้องมองให้เห็นภำพในอนำคตที่คนอ่ืน													
มองไม่เห็น	หรือกำรมองเห็นโอกำสในอนำคตอีกด้วย	

นายไพเชษฐา ธรรมภาณ
ผู้จัดการ หน่วยงานล�าพูน

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด

	 รำงวัลที่ได้มำนี้	 ผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมด																	
ทั้งทีมงำนของกัสโก้	 หน่วยงำนล�ำพูน	 และทีมงำนสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ	
ทุกท่ำน	 ที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติหน้ำที่	 และช่วยกันท�ำงำนได้อย่ำง													
มีประสิทธิภำพมำโดยตลอด	 ท�ำให้กัสโก้	 หน่วยงำนล�ำพูน	 สำมำรถ										
ปฏบิตังิำนต่ำงๆ	เพือ่ให้บรกิำรแก่ลกูค้ำได้อย่ำงดตีำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด	
	 งำนที่กัสโก้ด�ำเนินกำรให้แก่ลูกค้ำ	 จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม	่										
คนทีจ่ะบอกเรำได้คอื	“ลกูค้า”	ดงันัน้งำนให้บรกิำรลกูค้ำจงึเป็นสิง่ทีผ่ม
ให้ควำมส�ำคัญมำโดยตลอด	 เพ่ือจักได้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนของเรำ									
เป็นอย่ำงไร	 ทีมงำนของหน่วยงำนล�ำพูนทุกคนเต็มใจให้บริกำรลูกค้ำ																	
เตม็ทีก่บังำนทีท่�ำให้แก่ลกูค้ำ	เตม็ก�ำลงักบัทกุสถำนกำรณ์ทีล่กูค้ำแจ้งมำ	
เพรำะเรำต้องกำรเป็น	“The partner of choice” ของลูกค้ำทุกท่ำน
	 ตลอดระยะเวลำทีผ่มท�ำงำนมำ	หลกักำรท�ำงำนทีย่ดึปฏบิตัมิำตลอด
คือ	“งานทุกอย่างเราสามารถท�าได้”	หำกแต่ต้องใช้หลำกหลำยวิธีกำร
ด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยแนวทำงที่ด�ำเนินกำรต้องอยู่
บนหลักกำร,	เหตุผล	และควำมถูกต้อง	ครับ

	 ด้ำนกำรบริกำรลูกค้ำ	 จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ							
อย่ำงดีที่สุด	 โดยจะต้องมองควำมต้องกำรของลูกค้ำจำกมุมมองของลูกค้ำ	
มองสิง่ทีล่กูค้ำต้องกำรจำกเรำ	แล้วมองให้ลกึเข้ำไปอีกว่ำ	เหตทุีล่กูค้ำต้องกำร
นั้นเพรำะอะไร	 เป็นกำรมองจำกมุมมองภำยนอกสู่ภำยใน	 (Outside	 In)													
โดยส่ิงส�ำคัญจะต้องตระหนักไว้เสมอ	 คือ	 คุณภำพและควำมพึงพอใจ												
ในงำนบริกำรไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่ำงบังเอิญ	 ทุกอย่ำงจะเกิดจำกควำม								
ตั้งใจจริง	ควำมพยำยำมอย่ำงมุ่งมั่นในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
	 ผู้จดักำรทีด่จีะต้องรูจ้กัประยกุต์ศำสตร์ทำงกำรบรหิำรมำใช้อย่ำงมศีลิปะ	
เพ่ือให้งำนบรรลุผลส�ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 นั่นคือต้องมีท้ังศำสตร์												
และศลิป์	ดังนัน้กำรมองหำนวัตกรรม	เทคโนโลย	ีและแนวคดิใหม่ๆ	มำปรบัปรงุ	
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น	อีกทั้งเพื่อให้ทันโลก
ในยุค	Thailand	4.0	อีกด้วย
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บรษิทั ไทยพรอสเพอรติเีทอมินอล จ�ากัด (TPT)
THAI PROSPERITY TERMINAL CO., LTD.
 ท่าเรือ TPT เป็นท่าเรือเอนกประสงค์ที่ต้ังอยู่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็น                
ท่าเรือที่ใหญ่ และส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย TPT ได้รับสัมปทานจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการให้บริการท่าเรือเอนกประสงค์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม             
ทั้งที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และในแหล่งอุตสาหกรรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยท่าเรือนี้
เป็นท่าเรือสาธารณะ (COMMON USED PORT) สามารถให้บริการเทียบเรือนานาชาติ รวมทั้ง
ด�าเนินการขนถ่ายทั้งสินค้าทั่วไป (GENERAL CARGO), สินค้าเทกอง (BULK), สินค้าที่ต้องได้รับ
การขนถ่ายเป็นพิเศษ เช่น HEAVY CARGO และยังสามารถรับขนถ่ายสินค้าประเภทตู้                 
(CONTAINER) ด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือในการขนถ่ายที่ทันสมัย

สิ่งอ�านวยความสะดวก
	 ท่ำเทียบเรือเอนกประสงค์มำบตำพุด	 จัดเป็นท่ำเรือท่ีใหญ่								
และทันสมัย	โดยมีท่ำเทียบเรือ	2	ท่ำ	ดังนี้

1. ท่าเทียบเรือใหญ่ มีควำมยำวหน้ำท่ำ	 330.0	 เมตร
	 ระดับควำมลึกของน�้ำ	 12.5	 เมตร
	 สำมำรถรับเรือขนำดใหญ่ได้ถึง	 60,000	 DWT

2. ท่าเทียบเรือเล็ก มีควำมยำวหน้ำท่ำ	 150.0	 เมตร
	 ระดับควำมลึกของน�้ำ	 6.0	 เมตร

กิตติ จันทร์สวัสดิ์โคกสูง : ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร

Outside In

นอกจากนี้พื้นที่หลังท่ามีขนาด 80,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย

 ลานวางสินค้ากลางแจ้ง ขนำด	75,000	ตำรำงเมตร	ซึ่งสำมำรถวำงสินค้ำ
ทั่วไปและตู้คอนเทนเนอร์

 โรงพักสินค้า	1	หลัง	ขนำด	4,080	ตำรำงเมตร	ไว้เก็บสินค้ำประเภทต่ำงๆ	
แยกประเภทต่ำงๆ	แยกจัดเก็บตำมหลักสำกล	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	
เป็นหลัก	พร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงดี

	 ทำงบริษัทฯ	และกัสโก้	มีกำรท�ำงำนร่วมกันครอบคลุมทุกด้ำน	เช่น	ด้ำนบัญชี	
เรื่องกำรจัดเก็บรำยได้	 ด้ำน	 Safety	 เรื่องสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย																					
ด้ำน	 Operation	 เร่ืองจ�ำนวนเรือเข้ำ-ออก	 และพ้ืนที่จัดเก็บสินค้ำ	 เป็นต้น																					
เรำสนบัสนนุข้อมลูซึง่กนัและกนั	เพือ่จดัท�ำรำยงำนส่งส�ำนกังำนท่ำเรอือตุสำหกรรม
มำบตำพุด	 เนื่องจำก	 TPT	 ท�ำงำนภำยใต้สัญญำร่วมกับกำรนิคมอุตสำหกรรม													
แห่งประเทศไทย	เช่นเดียวกันกับกัสโก้
 ในด้านการติดต่อ และการท�างานร่วมกับกัสโก้ มีความเป็นทีม ช่วยเหลือ                 
ซึ่งกันและกัน และทีมงานกัสโก้มีอัธยาศัยดี สามารถท�างานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

Head	Office	:	(038)683328-33	Ext.	103					E-mail	:	mkt-mtp@tptport.com					Website	:	http:/	/www.tptport.com
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RESCUERSWork Life Balance

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด e-mail : info@gusco.co.th
www.gusco.co.th

540 อาคารเมอคิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299 โทรสาร : 0-2658-6293, 0-2658-6604

G-Quiz

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส�าหรับผู้โชคดีตอบค�าถาม G-Quiz ฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย. 60 ส�าหรับค�าถาม                        
“หน่วยงานปฏิบัติการล่าสุดแห่งที่ 20 ของกัสโก้” ค�าตอบที่ถูกต้อง คือ “ท่าอากาศยานดอนเมือง”

ขอมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

1. คุณปิยธิดา สมจิตร บจก. ฮาวี ลอจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

2. คุณอภิภู ศิโรชธนวัน บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

3. คุณสาวิตรี นางวงษ์ บจก. เทสท์ เทค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

4. คุณจิตรภิรมย์ สวัสดิ์มั่นคง บจก. PTTME นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย

5. คุณสุชญา เหมะรัต กัสโก้ หน่วยงานส�านักงานใหญ่

สำมำรถส่งข้อคิดเห็นมำทำง	email : info@gusco.co.th	 เข้ำ	 click	 ไปตอบในเว็บไซด์ www.gusco.co.th 

หัวข้อ G-Quiz	 หรือโทรศัพท์สอบถำมได้ท่ีเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ภำยในพื้นที่ปฏิบัติงำน หมดเขตส่งค�าตอบ            

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นี้ เรำเตรียมของรำงวัลปีใหม่ให้กับผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นจ�ำนวน	5	รำงวัลค่ะ

 ปีใหม่นี้ ขอความคิดเห็นจาก      
ทุกท่านเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ส�าหรับผู้ประกอบการ โรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือ         
น� า ม า ว า ง แ ผ น จั ด กิ จ ก ร ร ม               
เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั ขอเชิญชวน
แสดงความคิดเห็นสั้นๆ ในหัวข้อ 

 “ต้องการให้กัสโก้ จัดกิจกรรม
ในรูปแบบใด ร่วมกับผู้ประกอบ 
โรงงานในนิคมฯ” 

	 นอกเหนอืจำกกำรท�ำงำนในหน้ำทีข่องพนกังำนบรษิทั	ทีป่ฏบิตังิำนกนั
ปกติ	 8	 ชั่วโมงต่อวัน	การใช้เวลาหลังเลิกงานอย่างเป็นประโยชน์และ            
สร้างความสุขให้กับชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
	 เรำมีเรื่องรำวดีๆ	 ของพนักงำนกัสโก้	 หน่วยงำนลำดกระบัง	 ที่มี																		
จิตสำธำรณะใช้เวลำหลังเลิกงำนท�ำควำมดีช่วยเหลือสังคม	 โดยกำร														
ร่วมเป็นอำสำสมัครกู้ภัย	 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 สนับสนุนงำนด้ำนกำรกู้ภัย												
และกำรบรรเทำสำธำรณภัย	ประจ�ำจุดฉลองกรุง	น�ำโดยคุณวิทูร มีภักดี 
ต�าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (ระบบประปา)	 ปัจจุบันคุณวิทูร	 เป็น											
อำสำสมัครมำเป็นระยะเวลำ	 10	 กว่ำปี	 โดยมีแรงบันดำลใจจำกที่ตนเอง
เคยประสบอุบัติเหตุแล้วได้รับกำรช่วยเหลือจำกอำสำกู้ภัย	 จำกนั้น											
เป็นต้นมำจึงได้สมัครเป็นอำสำกู้ภัยกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง	 และได้ชักชวน									
เพื่อนร่วมงำนคือคุณสุวรรณ ชมภูน้อย ต�าแหน่งผู ้ช ่วยพนักงาน               
ปฏิบัติการ (ระบบประปา)	 และคุณสัญญา สุมลทอง ต�าแหน่งช่าง            
(งานบ�ารุงรักษา)	 เข้ำมำเป็นอำสำสมัครกู้ภัยร่วมกัน	 ซ่ึงท้ัง	 3	 คนกล่ำว							
เป็นเสียงเดียวกันว่ำการที่ได้ใช้เวลาว่างช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือ             
เพื่อนมนุษย์ ท�าให้มีความสุขและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

คุณสัญญา คุณสุวรรณ

คุณวิฑูร
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