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	 	 กัสโก้	ทูเดย์	ฉบับพิเศษน้ี	ทีมบรรณาธิการของเรา

ร่วมกันจัดทำาขึ้นด้วยความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม								

ท่ีได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกัสโก้	ในช่วงระยะเวลา			

การดำาเนินงาน	20	ปี	ท่ีผ่านมา	กับความมุ่งม่ันในการ													

ใ ห้บริการลูกค้าของหน่วยปฏิ บั ติการท่ัวประเทศ																			

การดำาเนินงานจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	และกิจกรรม											

ยกระดับความปลอดภัยในการทำางานของกัสโก้	รวมถึง

การมีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกัสโก้กับทุกภาคส่วน	

20 ปีกัสโก้
เคยีงขา้งพนัธมิตรทุกสถานการณ์

  ทั้งนี้บรรณาธิการ กัสโก้ ทูเดย์ ได้รับมอบสารกัสโก้ 20 ปี 

จากท่านประธานกรรมการบรษิทั และรกัษาการกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการ            

ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสอันดีน้ีด้วย และเรายังมีเรื่อง

น่ายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีกัสโก้ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท          

ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) ให้ควบคุมดูแลระบบ        

บำาบัดน้ำาเสีย สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 2 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 มกราคม 2565 

  และในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กัสโก้ให้ความสำาคัญ

กับการให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภยั โดยกำาหนดมาตรการปอ้งกัน

การตดิเชือ้และแพรร่ะบาดให้พนักงานปฏิบัตอิย่างเครง่ครดัตามแนวทาง

การปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

  จากทุกความร่วมมือและกำาลังใจท่ีกัสโก้ได้รับจากพันธมิตร              

ทุกภาคส่วน พวกเรากัสโก้ขอแสดงความมุ่งม่ันท่ีจะให้บริการระบบ        

การจัดการน้ำา และระบบสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อเน่ืองทุกวัน 24 ชั่วโมง ในทุกสถานการณ์ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน       

ผลสำาเรจ็ทางธุรกจิของผู้วา่จ้าง และลกูคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรมตลอดไป
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สารจากประธานกรรมการ

นางเกตุวลี นภาศัพท์ 
ประธานกรรมการ	
บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จำากัด

  ความสำาเร็จท่ีเกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ือง เป็นผลจากความร่วมมือของ

บุคลากร และฝ่ายบริหาร ท่ีพร้อมมุ่งมั่นในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร     

เพ่ือก้าวสู่ความเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำาอย่างครบวงจร 

และพรอ้มท่ีจะยกระดบัการพัฒนาธุรกจิ เพ่ิมศกัยภาพการผลติ และบรกิาร     

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี นับเป็นความท้าทายทางธุรกิจ    

และการสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

  กัสโก้ ถือเป็นบริษัทท่ีมีการรักษามาตรฐานการให้บริการระบบ           

การจัดการน้ำาท่ีพันธมิตรให้ความไว้วางใจ ท้ังการจัดการระบบน้ำา และ        

การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ภายใต้การกำากับดูแล และ          

การบรหิารความเส่ียง เพ่ือสง่มอบงานบรกิารท่ีดท่ีีไดค้ณุภาพและมมีาตรฐาน

ระดับสากลให้กับภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน ที่จะนำาไปสู่

การสร้างผลลัพธ์ท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประเทศ 

  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา “กัสโก้” ได้ให้ความสำาคัญด้าน

การบริการกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีจะขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จร่วมกันมา

อย่างตอ่เนือ่ง ดว้ยความรว่มมอืกนักบัหน่วยงานตา่งๆ ท้ังสถาบันการศกึษา 

หน่วยงานของภาครฐั โดยเฉพาะจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั สำานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการวจัิย

และพัฒนาเทคโนโลยีระบบการจัดการน้ำาท่ีพรอ้มถ่ายทอด

องค์ความรู้ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญบุคลากรท้ังด้านเทคนิค

และวศิวกรรมน้ำารว่มกนั ท่ีจะนำาไปสูก่ารบรหิารจัดการน้ำา 

ให้ไดค้ณุภาพสงูสดุ และลดการใชน้้ำาจากแหลง่น้ำาธรรมชาติ 

เพื่อการรักษาทรัพยากรน้ำาที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน 

  ดังน้ันในฐานะผู้แทนคณะกรรมการบริษัท ดิฉัน         

ขอขอบคุณในความไว้วางใจท่ีให้การสนับสนุน และ         

ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้าง 

ลกูคา้ พนักงาน รวมถึงผู้มสีว่นรว่มสนับสนนุในการก่อต้ัง           

ท่ีร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของ “กัสโก้” ให้เติบโตและ

ประสบความสำาเร็จ จนเป็นบริษัทชั้นนำาด้านการบริหาร

จัดการน้ำาท่ีครบวงจรของประเทศ และพร้อมท่ีจะขยาย

การลงทุนในธุรกิจน้ำาเพื่อรองรับอตุสาหกรรมแห่งอนาคต

อย่างครบวงจรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

  ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของ บริษัท โกลบอล 

ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด หรือ กัสโก้ ในฐ�นะองค์กรผู้พัฒน�

ด�้นบริห�รจดัก�รน้ำ�และส�ธ�รณปูโภคชัน้นำ�ของประเทศ           

ได้เข้�ไปมีส่วนสำ�คัญในก�รจัดห�ทรัพย�กรน้ำ�เพื่อ    

รองรับก�รขย�ยตัวของภ�คก�รผลิตม�อย่�งต่อเนื่อง 

ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศ นับเป็น    

คว�มมุ่งมั่นในก�รแสวงห�เทคโนโลยีและนวัตกรรม                  

ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร และก�รจัดก�รน้ำ�

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนเป็นที่ยอมรับ และไว้ว�งใจ                     

ในกลุ่มอุตส�หกรรม ชุมชน ทั้งในและต่�งประเทศ
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เพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน อีกท้ังการพัฒนาองค์กร         

อย่างต่อเน่ือง ดว้ยประสบการณด์า้นการจัดการระบบการจัดการน้ำา 

อย่างครบวงจรท่ีสั่งสมอย่างยาวนาน ผนวกกับการนำานวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ ควบคู่ไปกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำาเนินงาน

ตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีธรรมาภิบาลและ

อุดมการณ์แห่งการเป็นพันธมิตรท่ีดี กัสโก้จึงได้รับความไว้วางใจ

และการสนับสนุนจากกลุม่พันธมติรและบรษิทัในกลุม่ เอสเอ็น กรุป๊ 

มาอย่างต่อเนื่อง 

  ท้ายน้ี ดิฉันในนามของผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณ 

กลุ่มพันธมิตร และลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา 

และมีความเชือ่ม่ันวา่จากประสบการณ ์และความตัง้ใจของผู้บรหิาร 

และพนักงานทุกคน จะมสีว่นผลกัดนัให้ กสัโก ้เป็นองคก์รท่ีเตบิโต

ไดอ้ย่างมัน่คง และพรอ้มเป็นสว่นสำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ให้เติบโต บนความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สารครบรอบ	20	ปี	

นางศศินา นภาศัพท์ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จำากัด	

  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด หรือ 
กสัโก ้ไดจั้ดตัง้ขึน้จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำาให้เพียงพอท่ีจะป้อน        

เข้าสู่ระบบ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี          

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากว่า 20 ปี ซ่ึงบริษัท          

มีความมุ่งมั่นในการนำาเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการน้ำาภายในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

ท้ังในด้านการจัดหาแหล่งน้ำาอุตสาหกรรม การบำาบัด       

น้ำาเสียที่นำามาสู่การรีไซเคิลน้ำา เพื่อเป็นการลดผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะนำาไปสู่การสร้างระบบนิเวศ        

ทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 

  จากจุดเริ่มต้นการดำาเนินธุรกิจเมื่อเดือน มีนาคม 2543          

ท่ีผ่านมา ด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงานเพียง 170 คน            

ท่ีมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาให้บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำา

ในทุกระบบ ท้ังน้ำาเพ่ืออุตสาหกรรมและน้ำาสำาหรบัสาธารณปูโภค 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานในระบบการผลิต          

ท่ีต้องการใช้น้ำาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน จึงได้มีการนำา

เทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นน้ำามาใชพั้ฒนาระบบการให้บรกิาร 

เพ่ือให้เกดิความพึงพอใจกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ท่ัวประเทศ จนเป็นก้าวสำาคัญและความสำาเร็จของบริษัท         

ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจท่ีเกิดจากความร่วมมือ

ของผู้บรหิารและพนักงานทุกท่านท่ีปัจจุบัน มมีากกวา่ 500 คน 

ใน 22 หน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ

  โดยในปี 2563 กสัโก ้จะยังคงเดนิหน้าธุรกจิสูก่ารเป็นผู้นำา

ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคท่ีมี

มาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมทักษะความรู้



  เน่ืองในโอกาสท่ีบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส 
จำากัด หรือกัสโก้ ดำาเนินธุรกิจมาครบรอบ 20 ปี ดิฉัน         

ในนามผู้ถือหุ้นของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกาส

แสดงความยินดตีอ่คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร ตลอดจน

พนักงานทุกท่าน ท้ังยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เห็น          

การเติบโตของกัสโก้นับตั้งแต่ก้าวแรกแห่งการก่อต้ังกับการ 

พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ำา และสาธารณูปโภคจวบจน 

ถึงปัจจุบัน 

  กัสโก้เป็นพันธมิตรที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) ในการบริหารจดัการ

ระบบการจัดการน้ำา ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

ภายในนิคมอุตสาหกรรม มีการพัฒนา และนำาเสนอ

เทคโนโลยีเพ่ือบริการงานระบบสาธารณูปโภคให้กับลูกค้า 

โรงงานอุตสาหกรรมกวา่ 1,000 ราย ภายในนิคมอุตสาหกรรม 

ท่ี กนอ. เป็นผู้กำากับดูแล 13 แห่งท่ัวประเทศ ท้ังยังได้  

ขยายธุรกิจการให้บริการระบบสาธารณูปโภคไปยังภาครัฐ

และเอกชนต่างๆ อีกมากมายทั่วประเทศ

  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา นอกเหนือจากงานดแูล รกัษา 

และอำานวยความสะดวกด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ         

ให้ลกูคา้ภายในนิคมอุตสาหกรรม กสัโกยั้งรว่มใสใ่จ ปกป้อง

รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เคียงข้าง 

กนอ. เสมอมา

สารแสดงความยินดี

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก 
ผู้ว่าการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
เนื่องในโอกาส	กัสโก้	ครบรอบ	20	ปี

SOMCHINT 
PILOUK

  ดิฉันในนามของคณะผู้บริหาร การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ขอชื่นชมในผลสำาเร็จจากการดำาเนินการ

ของกัสโก้ท่ีเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน และขอให้กัสโก้ 

พัฒนา ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน เพื่อบริหารจัดการระบบน้ำา

และระบบสาธารณูปโภค และมีความสมัพันธ์อันดกีบัลกูคา้

โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมต่อไป เป็นพันธมิตรท่ีดี        

สืบต่อไป 

5กัสโก้ 20 ปี



แสดงความยินดีจากผู้ว่าจ้าง
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คุณอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นระบบควบคุมน้ำ� 

สำ�นักก�รระบ�ยน้ำ� กรุงเทพมห�นคร

  20 ปี ถา้เป็นคน คอื วยัหนุม่สาวท่ีมีพลงั มีความฝันท่ีจะสรา้งสรรค์

สิ่งต่างๆ และสำาหรับภาคธุรกิจ 20 ปี ย่อมหมายถึงการสั่งสม

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มุมมอง และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและ

ทีมงานในองค์กร 

  ในโอกาสครบรอบ 20 ปีน้ี ผมขออำานวยพรให้บริษัท GUSCO 

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อทำาหน้าที่สร้างสรรค์งานที่มี

คุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดไป

กัสโก้ 20 ปี

คุณวีระภัทร ปิณฑะแพทย์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสน�มบินและอ�ค�ร 

ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ

 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การดำาเนินงานของบรษิทั โกลบอล ยูทิลติี ้เซอรว์สิ 

จำากัด (กัสโก้) ซึ่งได้ร่วมงานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน)              

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ต้ังแต่เริ่มเปิดใช้งาน ทสภ. ในการดูแลระบบ

สาธารณูปโภค ได้แก่ สถานีสูบจ่ายน้ำาประปาและน้ำาดับเพลิง ระบบรวบรวมและ

บำาบัดน้ำาเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกำาหนด สร้างความเชื่อมั่น 

และความพึงพอใจในการให้บรกิารของ ทสภ. จนถงึปัจจุบันเป็นระยะเวลากวา่ 14 ปี 

ผมในนามของฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝสอ.ทสภ.)         

ขอแสดงความยินด ีและขออวยพรให้กสัโก้มคีวามเจรญิก้าวหน้า ประสบความเจรญิ

รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป และอยู่เคียงข้าง ทสภ. อย่างนี้ไปนานๆ

คุณวรานนท์ ศัตรูลี้ 
ผู้อำ�นวยก�รส่วนสุข�ภิบ�ล 

ฝ่�ยสน�มบินและอ�ค�ร ท่�อ�ก�ศย�นสุวรรณภูมิ

  เนื่องในโอกาส บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด (GUSCO) ดำาเนินงานมาจน

ครบรอบปีที่ 20 และเป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว ที่ GUSCO ได้ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้กับ 

ทอท. ตั้งแต่เปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบจ่ายน้ำาประปา 

ระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสีย ระบบผลิตน้ำารีไซเคิล จนวันน้ี GUSCO เป็นเกินกว่า       

เพ่ือนรว่มงาน แตเ่ปรยีบเสมือนเพ่ือนและพ่ีน้องของพวกเราชาว ทอท. ท่ีผ่านรอ้นผ่านหนาว 

มาด้วยกัน ในโอกาสอันดีน้ี กระผมก็ขอให้ GUSCO ยังคงรักษามาตรฐานความเป็น         

มืออาชีพอย่างน้ีตลอดไป และมีความเป็นกันเองแบบครอบครัวกับบริษัทคู่ค้าเช่นอย่างน้ี

ตลอดไปเช่นกัน สุดท้ายน้ีขอให้ GUSCO เจริญรุ่งเรืองย่ิงๆ ขึ้นไปและอยู่ร่วมงานกับ 

ทอท. ไปนานๆ นะครับ



คุณวิรัช บุญบำารุงชัย 
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ส�ยง�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม

ในน�มประธ�น Plant Manager Club (PMC) 

พื้นที่ม�บต�พุด 

  ขอแสดงความยินดเีน่ืองในโอกาสท่ีบรษิทั โกลบอล ยูทิลติี้

เซอร์วิส จำากัด (GUSCO) ดำาเนินงานและยืนเคียงข้างกับ

อุตสาหกรรมมาจนครบรอบ 20 ปี ผ่านพ้นวิกฤตด้วยกันมา

หลายครัง้ รวมถงึวกิฤตน้ำาในปี 2563 ซึง่ GUSCO ไดแ้สดงออก

ให้เห็นถึงการดูแลและห่วงใยเกินกว่าคำาว่าลูกค้า พยายามช่วยเหลือในทุกสิ่งท่ีจะทำาให้พวกเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน            

ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำาไม GUSCO จึงประสบผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้และเชื่อว่าจะเติบโตควบคู่กับอุตสาหกรรมตลอดไป

7กัสโก้ 20 ปี

คุณนเรศน์ ม่วงรุ่ง 
ผู้ชำ�น�ญก�รระดับ 8 

บริษัท ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

  เนื่องในวาระท่ี GUSCO ได้ดำาเนินงานมาครบ 20 ปี ในฐานะท่ีได้          

ร่วมงานกันมายาวนาน ผมขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จ 

  20 ปี คือเวลาท่ี GUSCO ก้าวผ่าน ได้ฝ่าฟันมุ่งมั่นอย่างสร้างสรรค์               

มาโดยตลอด ดังแสดงให้เห็นในผลงานท่ีผ่านมาจนเป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน         

และขออวยพรให้ GUSCO ก้าวหน้าอย่างคงม่ัน ไม่ท้อแท้ไหวหวั่นกับสิ่งใด           

ทุกปัญหาก้าวข้ามผ่านง่ายดาย ไร้กังวล ให้ธุรกิจเติบโตอย่างสดใส              

อุปสรรคใดใดไมอ่าจขวาง กา้วไปอย่างย่ิงใหญใ่ห้สดุทาง พรอ้มชือ่เสยีงโดง่ดงั

กังวานไกล

คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ 
Managing Director, 

GC Estate Company Limited (GCEC)

 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในการก่อตั้งบริษัท 

โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด (GUSCO) โดยที่ผ่านมา GUSCO เป็น

บริษัทท่ีได้รับการยอมรับและความไว้วางใจอย่างดีในกลุ่มผู้ประกอบการ

ในการควบคุมดูแลการเดินระบบผลิตน้ำาเพื่ออุตสาหกรรมมาโดยตลอด

 ความสำาเร็จดังกล่าว เป็นผลจากความพากเพียรและทุ่มเทในการ

ทำางานอย่างเต็มท่ีของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ส่งผลทำาให้

บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดท่ีพัฒนาต่อไปในอนาคต               

ซึ่งในโอกาสน้ี ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหารและพนักงาน          

GUSCO ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ดำาเนินกิจการอย่าง

ราบรื่น และขยายธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ขึ้นต่อไปค่ะ



GUSCO - Yours Partner of Choice 

พันธมิตรที่คุณไว้วางใจ
เคียงข้�งธุรกิจลูกค้�ในนิคมอุตส�หกรรม
ตลอดระยะเวล� 20 ปี จ�กรุ่นสู่รุ่น

คุณสรสิทธิ์	ชลิศราพงศ์		กรรมก�รผู้จัดก�ร 
บริษัท ฟ�ร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

นิคมอุตส�หกรรมภ�คเหนือ จ.ลำ�พูน 

 ทางบริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด รู้สึก         

เป็นเกียรติท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในวารสาร GUSCO TO DAY 

ทางเราขอแสดงความยินดีกับกัสโก้ ท่ีได้ดำาเนินงานด้วย

คุณภาพกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ

การบริการท่ีดีจากกัสโก้ เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างต่อเน่ือง   

ของ ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจ และความร่วมมือที่ดี จากทุกฝ่ายที่อยู่เคียงข้างเรามากว่า 20 ปี 

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชนรอบข้าง คู่ค้า และกัสโก้ ท่ีเป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ท่ีอยู่เป็นคู่คิด และเคียงข้างในการดำาเนินธุรกิจ              

ให้เติบโตมาด้วยกัน เป็น Partner of Choice มาอย่างยาวนาน กัสโก้มีการจัดการระบบน้ำาที่ดี มีความใส่ใจ ดูแลในเรื่องงานบริการ ใส่ใจในทุกๆ งาน

ด้วยความเป็นมิตร มีความเป็นมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ในการจัดการที่ดีครับ

คุณกนกพล	ค้างคง		ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร
บริษัท บี.กริม เพ�เวอร์ (แหลมฉบัง) จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

  เนื่องในโอกาสที่ GUSCO ดำาเนินธุรกิจครบรอบ 20 ปี ผมในนามของบริษัท 

บี.กริม เพาเวอร์ แหลมฉบัง จำากัด ขอร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดี 

มายังผู้บริหารและพนักงานของ GUSCO ทุกท่าน ท่ีได้มุ่งมั่นพัฒนา วางระบบ        

การบริหารจัดการน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น         

ให้กับลูกค้า GUSCO จัดได้ว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคชั้นนำาของ

ประเทศ มีการบริหารจัดการท่ีดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนซ่อมบำารุง

ระบบท่อ และข้อมูลสื่อสารรวมถึงการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผมจำาได้แม่นและประทับใจคือโครงการ “คลองสวย 

น้ำาใส” ท่ีทาง GUSCO ร่วมกับการนิคมฯ และทาง บจก. บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการในการทำาความสะอาด เก็บขยะ วัชพืช             

ในคูคลองทั้งในนิคมฯ เอง และยังรวมไปถึงชุมชนรอบๆ การนิคมฯ อีกด้วยครับ

คุณพรทิพย์	แต้สมบูรณ์	ตำ�แหน่ง เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัย 
บริษัท ดีแซด ก�ร์ด (ไทยแลนด์) จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมบ�งพลี จ.สมุทรปร�ก�ร

 ก่อนอ่ืนเลย ดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับทาง GUSCO เนื่องในโอกาสครบรอบ         

20 ปี ดว้ยคะ่ ดฉินัเองรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างย่ิงในการไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของวารสาร GUSCO 

Today ฉบับครบรอบ 20 ปีนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทาง DZ Card ได้รับการบริการ

และการดแูลท่ีดจีาก GUSCO เสมอมา ไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของระบบน้ำา ระบบสาธารณปูโภค 

และรวมไปถงึการดแูลสิง่แวดลอ้มโดยรอบของนิคมอุสาหกรรมบางพล ีและการจัดกจิกรรม

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนภายในนิคมฯ ทาง GUSCO ทำาให้เราได้รู้สึกถึง                

การบริการทีจ่ริงใจ เอาใจใส่ รวมไปถึงการใหค้ำาปรึกษาและแนะนำาทีด่ีมาโดยตลอด ทำาให้เราเกิดความเชื่อมั่นในระบบการจดัการทีม่ีประสิทธภิาพจากทาง 

GUSCO และหวังว่าเราจะเติบโต ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กันดั่งมิตรภาพที่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะ 

คุณเมธา	ชัยสุนทรโยธิน	ตำ�แหน่งวิศวกร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง กรุงเทพมห�นคร

  ตั้งแต่ผมเริ่มมาทำางานที่ S&P ตลอดเวลาที่ผ่านมา กัสโก้ได้ทำาหน้าที่ดูแลงานสาธารณูปโภค

ภายในนิคมฯ คอยดูแลเอาใจใส่และเป็นพันธมิตรท่ีดีในการให้คำาปรึกษา ให้ข้อมูลช่วยเหลือได้ดี 

ทางบรษิทัไดมี้สว่นรว่มในการเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ของกสัโกต้ลอดเวลาท่ีผ่านมา ซึง่เป็นกจิกรรม

ที่ดีต่อชุมชน และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ การสานสัมพันธ์ให้ความมั่นใจด้วยการทำากิจกรรม 

CSR ร่วมกัน การรับข้อมูลข่าวสารได้รับอย่างต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ในการนำามาปรับใช้ใน         

การทำางานได้ดีอีกด้วยครับ

8 กัสโก้ 20 ปี



นางดาวเรือง	มูลถี
พนักง�นบัญชีและธุรก�ร หน่วยง�นลำ�พูน

ก้าวสู่ปีท่ี 20 แนวทางการทำางานต้องเป็นสากล สิ่งท่ีจะ

สนับสนุนการทำางานให้ดย่ิีงขึน้ พนักงานจะต้องเพ่ิมทักษะ

และความเชี่ยวชาญในงานท่ีทำา เช่น เพ่ิมทักษะด้าน        

ภาษาตา่งประเทศ รูเ้ท่าทันการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม ่ท่ีจะนำามาประยุกต์ใชใ้นการ        

ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และสร้างสรรค์

นายจำาเนียร	มาณะสร้าง	
หัวหน้�ช่�ง หน่วยง�นแหลมฉบัง

สว่นงานท่ีผมดแูล ผมจะตรวจสอบบำารงุรกัษางานในระบบ

ให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย หากพบปัญหาต้องรีบแก้ไข         

ให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังยินดีให้คำาปรึกษาแนะนำา        

ตลอดจนการแสดงออกถึงความเป็นมติรและมารยาทในการให้บรกิารท่ีดต่ีอลกูคา้

นายสมศรี	ทวีพร	
หัวหน้�ง�นบริก�ร หน่วยง�นบ�งพลี

ผมจะดำาเนินงานด้านงานบริการให้มีประสิทธิภาพและ

สำาเร็จลุล่วงตามแผนงานท่ีวางไว้ พร้อมท้ังให้บริการ        

และคำาแนะนำาแก่ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยามารยาทของตนเองให้ดูดี สุภาพอยู่เสมอ

นายเชิงชาย	อยู่นาน	
น�ยช่�งเครื่องกล หน่วยง�นจตุจักร

เพ่ิมการทำางานเชิงรุก เน้น PM เครื่องจักรยืดอายุการ       

ใช้งาน

นายบำารุง	นาคสุทธิ	
หัวหน้�พนักง�นปฏิบัติก�ร หน่วยง�นพีทีอี

ผมติดตามคุณภาพน้ำาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้คุณภาพ        

ตามมาตรฐาน ใส่ใจการบริการทุกรูปแบบเชิงรุก ผมก็จะ

โทรพูดคุย สอบถามปัญหาและความต้องการของลูกค้า

เป็นประจำาทุกสปัดาห์ และเชงิรบั ผมกพ็รอ้มรบัการตดิตอ่แบบ HOT LINE ตลอด 

24 ชม. เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากที่สุดครับ

นายชนาธิป	พิมมะรัตน์	
ช่�ง หน่วยง�นสมุทรส�คร

แนวทางในการทำางานของผมปีใหม่น้ีและปีต่อๆ ไป คือ 

รวดเร็ว แม่นยำา ใส่ใจ พร้อมพัฒนา เพื่อก้าวไปข้างหน้า

อย่างยั่งยืนครับ

น.ส.	ประภัสสร	พยัคฆา	
เจ้�หน้�ที่ลูกค้�สัมพันธ์ หน่วยง�นล�ดกระบัง

ฟังอย่างตั้งใจ เพราะเสียงของลูกค้า คือข้อเสนอแนะที่ดี

ที่สุด ที่ทำาให้เรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และเราสามารถ

นำามาพัฒนา ปรับปรุง หรือเสนอรูปแบบการให้บริการ       

ได้ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรายังเน้นเรื่องการสื่อสาร              

ท่ีรวดเร็ว และถูกต้อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และให้ลูกค้าพึงพอใจในการ            

รับบริการ ตลอดจนการพัฒนา ค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนำามาปรับใช้กับการ        

ให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพราะเรากัสโก้คือ พันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจค่ะ

นายชัยสิทธิ์	เกิดอุดม	
ผู้จัดก�ร หน่วยง�นภ�คใต้ จ.สงขล� 

ผู้จัดก�รดีเด่น ปี 2562 (กัสโก้)

กัสโก้เรามุ่งมั่นท่ีจะยกระดับงานบริหารจัดการระบบ

สาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อให้

สามารถรองรับความต้องการของผู้ประกอบการได้ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

นายมณู	เกื้อศิริเกียรติ	
ผู้จัดก�ร โครงก�รอมตะนคร และผู้ดูแลประจำ�พื้นที่

ภ�คตะวันออก ผู้จัดก�รดีเด่น ปี 62 (เจม)

ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “กัสโก้” ก้าวสู่

ปีที่ 20 อีกทั้งในส่วนของ “เจม” ก็ได้รับการสนับสนุนที่ดี

จากกัสโก้เสมอมา ผมและเพ่ือนพนักงานทุกคนยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง         

เพ่ือสนับสนุนองค์กร สู่การเป็นผู้นำาด้านการจัดการระบบน้ำาและสิ่งแวดล้อม         

อย่างยั่งยืนต่อไป

นายไกรเวศ	กาพย์ตุ้ม	
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร หน่วยง�นม�บต�พุด

ก้าวทันนวัตกรรม นำามาปรับใช้กับองค์กร เพ่ือให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย

นายสหภพ	พลโคตร	
ผู้ช่วยผู้จัดก�ร หน่วยง�นบ�งปู

ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ          

รับฟังทุกความคิดเห็นว่ามีข้อมูลหรืองานบริการใดท่ี

ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข และนำาข้อมูลกลับมาพัฒนา      

การให้บริการท่ีดีย่ิงขึ้น รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นสิ่งท่ี

สำาคัญในงานของเราครับ

นายเฉลิมพล	แสงสุริยงค์	
วิศวกรบำ�รุงรักษ� หน่วยง�นสำ�นักง�นใหญ่

รักษาคุณภาพและมุ่งเน้นการบริการบำารุงรักษาท้ังเชิงรุก

และเชิงป้องกัน โดยนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานบำารุง

รักษาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

นายมนตรี	พรหมเมตตา	
ผู้จัดก�ร แผนกคุณภ�พน้ำ� หน่วยง�นสำ�นักง�นใหญ่

ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตรไ์ดพั้ฒนาทีมงานอย่างตอ่เน่ือง 

เพ่ือบรกิารลกูคา้อย่างมคีณุภาพ เพ่ือความมัน่ใจในผลการ

ทดสอบเราปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC 

17025 และได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เราพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือท่ี

ทันสมัย และบริการที่รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าสูงสุด

น.ส.	น้ำาเพชร	มณฑล	
เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัย หน่วยง�นสุวรรณภูมิ

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภัย จะทำาให้บุคลากร

มีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการทำางาน 

นำ าไปสู่ การใ ห้บริ การลูกค้ าอ ย่าง มีประสิทธิภาพ             

“ความปลอดภัย และอาชวีอนามยัในการทำางาน” จึงเป็นเรือ่งท่ีเราต้องให้ความสำาคญั

มุ่งมั่น	ขับเคลื่อนกัสโก้สู่ปีที่	20		
ผูแ้ทนพนกัง�นของกัสโก้ และเจม สว่นสนบัสนนุและปฏิบัติง�นภ�ยในนคิมอุตส�หกรรม และโครงก�รทัว่ประเทศ 
ร่วมแรงร่วมใจ กล่�วถึงคว�มมุ่งมั่นที่จะให้บริก�รลูกค้� เพ่ือเน้นย้ำ�คว�มเป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกภ�คส่วน         
พร้อมก้�วไปสู่ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รน้ำ�และสิ่งแวดล้อมที่ดี

99กัสโก้ 20 ปี



10 R&R

กับการร่วมปรับปรุง
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ตลอดระยะเวล� 20 ปีที่ผ่�นม� GUSCO ได้ดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รระบบส�ธ�รณูปโภค
ภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม 8 แห่ง ให้มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รผู้ประกอบก�รอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ และยังคงมุ่งมั่นพัฒน�ต่อไปอย่�งต่อเนื่อง

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

จากเครื่องสูบน้ำาพญานาค ในอดีต 

ปัจจุบันได้ดำาเนินการก่อสร้างสถานี

สูบระบายน้ำาฝน จำานวน 8 สถานี   

ใชง้บประมาณประมาณ 31.30 ลา้นบาท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกัน  

น้ำาท่วม 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี	

ดำาเนินการกอ่สรา้งและปรบัปรงุสถานี

สูบระบายน้ำาฝน จำานวน 7 สถานี   

ใชง้บประมาณประมาณ 19.98 ลา้นบาท 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกัน    

น้ำาท่วม 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู	

ดำาเนินการเปลี่ยนถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรตีเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

จำานวน 181,243 ตารางเมตร           

ใช้งบประมาณประมาณ 142.60   

ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการด้านการจราจร

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	

ดำาเนินการวางท่อประปา ความยาว 

4,065 เมตร ใช้งบประมาณประมาณ 

49.42 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้น้ำา

ของลกูคา้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง และ

จากเดิมมีระบบจ่ายน้ำาประปาแบบ 

manual ปัจจุบัน ไดด้ำาเนินการก่อสรา้ง 

ระบบ (SCADA) Automation 

ควบคุมระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง 

ระยะท่ี 3 ใช้งบประมาณประมาณ 

1.97 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	

ดำาเนินการก่อสร้างระบบ Reuse        

น้ำาเสยีท่ีผ่านการบำาบัดแลว้เป็นน้ำาดบิ

เพ่ือการผลติน้ำาประปา ใชง้บประมาณ 

ประมาณ 44.20 ล้านบาท และ        

ขุดเจาะบ่อน้ำาบาดาล จำานวน 2 บ่อ 

ใช้งบประมาณประมาณ 17.84        

ล้านบาท เพื่อรองรับภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

ดำาเนินการวางท่อน้ำาเพ่ืออุตสาหกรรม

ใช้งบประมาณประมาณ 76.25         

ล้านบาท เพ่ือรองรับการใช้น้ำาของ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 GUSCO ขอขอบคุณทุกคว�มไว้ว�งใจที่ได้รับจ�กก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ในก�รให้กัสโก้ได้บริห�รและจัดก�รระบบส�ธ�รณูปโภค                                 
ในนิคมอุตส�หกรรม ทั้ง 8 แห่ง รวมถึงก�รได้เป็นพันธมิตรกับลูกค้� โรงง�นม�ตลอดระยะเวล� 20 ปี อีกทั้งร่วมดำ�เนินก�รดูแลระบบส�ธ�รณูปโภค                                   
ในนิคมอุตส�หกรรมอีก 4 แห่ง คือ นิคมอุตส�หกรรมภ�คใต้ จ.สงขล� นิคมอุตส�หกรรมแก่งคอย นิคมอุตส�หกรรมนครหลวง นิคมอุตส�หกรรมสระแก้ว 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	

ดำาเนินการเปลี่ยนถนนแอสฟัลท์ติก

คอนกรตีเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

จำ านวน 35 , 5 53 ตาราง เมตร               

ใช้งบประมาณประมาณ 37.54         

ล้านบาท เพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ        

การให้บริการด้านการจราจร

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	

ปรับปรุ งระบบบำา บัดน้ำ า เสียโดย

ดำาเนินการเปลี่ยน Surface Aerator 

จำานวน 13 ชุด ใช้งบประมาณ

ประมาณ 13.23 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบำาบัดน้ำาเสีย 

ปลกูตน้ไมเ้พ่ิมทัศนียภาพพ้ืนท่ีสเีขยีว

เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

20 ปี
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 ส่วนงานบริการด้านวิศวกรรม E ngineering Services

  ในปี 2562 ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทยและกัสโก้ ได้ร่วมดำ�เนินก�รปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน 

ก่อสร้�งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พและพัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภคภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภ�พ

เครื่องมือก�รวิเคร�ะห์ของห้องปฏิบัติก�รวิทย�ศ�สตร์ จำ�นวน 145 โครงก�ร รวมมูลค่� 211.711 ล้�นบ�ท

  โดยก�รปรับปรุง ซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนระบบส�ธ�รณูปโภค ในปีงบประม�ณ 2562 ที่ผ่�นม� กนอ. และกัสโก้ 

ใช้งบประม�ณส่วนใหญ่ในก�รจัดก�ร ระบบประป�

  และในปีงบประม�ณปี 2563 ก�รนิคมอุตส�หกรรมแห่งประเทศไทยและ GUSCO ได้ดำ�เนินก�รว�งแผนและจัดสรร

งบประม�ณในก�รปรบัปรุง ซอ่มแซม เปลีย่นทดแทน ก่อสร้�งใหม ่พัฒน�ระบบส�ธ�รณูปโภค ภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม 

จำ�นวน 8 แห่ง จำ�นวน 119 โครงก�ร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พและอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ประกอบก�รได้ดียิ่งขึ้น

Drainage & Flood Control 
32,050,238.00

15%

Road and Street Lighting 
52,348,995.00

25%

Laboratory
8,449,507.48

4%

Ground Maintenance,
Ecology and Environment

6,831,280.00

3%

Water Supply
79,969,266.78

38%

Wastewater
32,062,000.00

15%

REPAIR & REPLACEMENT 2019

 โครงการ145 211,711,287.26 บาท
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แผนสิ่งแวดล้อม

20	ปี	
กับแนวการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกัสโก้

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักก�ร           

ที่สำ�คัญ 3 ประก�ร นั่นคือ มีคว�มพอประม�ณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เป็นกรอบแนวคิดเพื่อผลักดันก�รดำ�เนินง�น                         

นำ�ไปสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ย่ังยืนในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒน�ที่มีคุณภ�พชีวิต                   

และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอ�เซียนภ�ยในปี 2580 

 “การสร้างการเติบโตบนชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยก�รสร้�งสมดุลด้�นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม                        

และคุณภ�พชีวิตให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�งกัน โดยมี 4 ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ คือ

1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. สภ�พแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ

ที่เสื่อมโทรมได้รับก�รฟื้นฟู

3. ก�รเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก มูลค่�เศรษฐกิจ

ฐ�นชีวภ�พ

 ในโอก�สครบรอบ 20 ปี กัสโก้ เร�มุ่งมั่นใน

วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่� “เป็นผู้นำาท่ีพันธมิตร

ให้ความไว้วางใจในการพัฒนาอย่างย่ังยืน             

ในเรื่องการจัดการระบบน้ำา และบริการด้าน            

สิ่ งแวดล้อมอื่นๆ อย่างครบวงจร สำาหรับ

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน”                    

เ พื่ อ ใ ห้ ก � ร ดำ � เ นิ น ก � ร ธุ ร กิ จ ส อ ด รั บ ต � ม

ยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี  มิ ติด้�นสิ่งแวดล้อม            

ต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น ขอบคุณภาพจาก www.environnet.in.th

E N V I R O N M E N T
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กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน
 ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ จัดให้มีกิจกรรมเล่นเกมท่ี          

สอดแทรกเน้ือหาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำางาน            

เพ่ือสร้างเสริมทัศนคติ จิตสำานึก ความรู้และความเข้าใจด้าน    

ความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่
 เป็นกิจกรรมท่ีสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการใช้        

ยานพาหนะ ให้เกิดความตระหนัก ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด และเป็นวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ถูกกฎจราจร รวมท้ังการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบน           

ท้องถนน ได้แก่ กิจกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งาน

ของรถยนต/์รถจักรยานยนต์ในหน่วยงาน รณรงคก์ารสวมใสห่มวก

กันน็อคนิรภัย การสื่อสารคลิปวีดีโอการขับขี่ปลอดภัย รวมท้ัง       

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น

จดัทำาส่ือประชาสัมพันธ ์และวดีโีอส่งเสรมิความปลอดภยั
 จัดทำาสือ่ประชาสมัพันธ์เพ่ือเผยแพรข่า่วสารดา้นความปลอดภัย 

ปลูกจิตสำานึกด้านความปลอดภัยในการทำางานและการใช้ชีวิต

ประจำาวัน รวมท้ังจัดทำาวีดีโอความปลอดภัยในการทำางาน เช่น 

การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)          

ให้เหมาะสมกับงาน วีดีโอหลักพ้ืนฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย 

เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีในการให้บริการ
กัสโก้ตระหนักและมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำาเนินการของบริษัทฯ โดยยึดมั่น

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำาคัญ  
พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และมุ่งเน้น
การทำางานให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

20 ปี กัสโก้
เสริมสร้างกิจกรรม

ยกระดับความปลอดภัย

 “สำาหรับในปี 2563 นี้ กัสโก้ยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม
ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงาน       
ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม เพื่อนำาไปสู่การเสริมสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกด้านความปลอดภัยในการทำางานต่อไป”

VDO-PPE 
GUSCO

VDO-Safe Life
Drive Smart

โดย ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ
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“20 ป ีรวมเปน็หนึง่เดยีวกนั” 
กัสโก้ นิคมฯ โรงงาน ชุมชน 
เปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals)
 ตลอดระยะเวลาที่กัสโก้ดำ เนินธุรกิจ เราได้สร้างความตระหนักให้แก่
พนักงานของกัสโก้ทุกคน ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยการดูแล รักษา และปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน           
และช่วยกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ รวมท้ังยึดหลัก            
ธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ร่วมรักษ�ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ดูแลรักษ�พื้นที่ที่ปฏิบัติง�นของผู้ว่�จ้�งพนักง�นกัสโก้ทุกคน
ใส่ใจดูแลพื้นที่ปฏิบัติง�นโดยยึดหลัก 6 ส. 

“สะส�ง สะดวก สะอ�ด สุขลักษณะ สร้�งนิสัย ปลอดภัย”

มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชน พัฒน�สภ�พแวดล้อมคว�มเป็นอยู่ 
ส่งเสริมอ�ชีพ สนับสนุนก�รจ้�งง�น สร้�งร�ยได้ให้แก่คนในชุมชน

ให้คว�มสำ�คัญในก�รปกป้อง ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง

สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ลูกค้�ในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ� น้ำ�เสีย 
และระบบส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ โดยก�รต้อนรับคณะเยี่ยมชม

ในพื้นที่ปฏิบัติง�นทั่วประเทศ

พนักง�นมีจิตอ�ส� ทำ�ด้วยใจ

ส่งเสริมให้คว�มรู้เย�วชนเรื่องสิ่งแวดล้อม

เป็นพันธมิตรที่ดีกับ องค์กร ร�ชก�ร โรงง�น และชุมชน

ผูวาจาง
(กนอ. กทม. ทอท. ปตท.)

สาธารณประโยชน

เยาวชน

องคกร ราชการ
โรงงาน ชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ และการกุศล

สานสัมพันธ
ประเพณีไทย

สงเสริมกีฬา

สิ่งแวดลอม

159
กิจกรรมสัมพันธ์ ปี 2562



15สีสันสิ่งแวดล้อม

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน

  กัสโก้ ริเริ่มโครงการ “สีสันสิ่งแวดล้อม” เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื ่องน้ำ                    
และสิง่แวดล้อม กบักลุ่มเยาวชน และกจิกรรมรว่มกบัองค์กร ราชการ โรงงาน และชมุชน 
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ความยั่งยืน” โดยดำ เนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2548 : “โลกของน้ำ�” 
ให้คว�มรู้ด้�นสิ่งแวดล้อมแก่เย�วชน 

และประกวดว�ดภ�พ

2551 : “รักษ์น้ำ�กับกัสโก้” สร้�งคว�มรู้
คว�มเข้�ใจก�รรักษ�แหล่งน้ำ� สำ�หรับนักเรียน 
รร.ตชด. ทั่วประเทศ พร้อมประกวดว�ดภ�พ 

2554 : “รักษ์น้ำ�กับหนูจี” กิจกรรมเรื่องน้ำ� 
พร้อมประกวดโครงก�ร 

ก�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�ภ�ยในโรงเรียน

2557 : “กัสโก้ นิคมฯ ส�นต่อ 
คว�มสุขสู่ชุมชน” บริก�รตรวจสอบ 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้� ประป�ให้ชุมชน

2560 : ‘GUSCO Care ปี 2” 
ทีมผู้เชี่ยวช�ญของกัสโก้ด้�นก�รบำ�รุงรักษ� 

เยี่ยมเยียนใส่ใจ ให้คำ�ปรึกษ�ลูกค้�

2549 : “สีสันผ่�นเลนส์” ประกวดถ่�ยภ�พ
ภูมิทัศน์ สำ�หรับผู้ประกอบก�ร

ภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม

2552 : “รักษ์โลกสีฟ้�กับกัสโก้” 
เชิญชวนให้เย�วชนทั่วประเทศรวมพลัง
รักษ�สิ่งแวดล้อม และลดภ�วะโลกร้อน
เป็น “ภ�พว�ดนิท�นสิ่งแวดล้อม”

2555 : “น้ำ� 1 เดียวกัน” กัสโก้ ชุมชน 
นิคมอุตส�หกรรม แบ่งปันคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับก�รใช้น้ำ�ภ�คอุตส�หกรรม ได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ พร้อมประสบก�รณ์เยี่ยมชมโรงง�น

2558 : “กัสโก้ 15 ปี แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน” 
เปิดบ้�นให้น้องๆ เรียนรู้เรื่องน้ำ�

2561 : “เปิดบ้�นผ่�นเลนส์” 
เชิญผู้ประกอบก�รภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม 
เยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติก�ร ประกวดภ�พถ่�ย 

พร้อมถ่�ยทอดมุมมองที่มีต่อกัสโก้
ผ่�นท�งภ�พถ่�ย

2550 : “สีสันคล�ยร้อน” ให้คว�มรู้เย�วชน
เกี่ยวกับ “ก�รลดสภ�วะโลกร้อน” 
พร้อมละครเวทีแบบบูรณ�ก�ร 

2553 : “กัสโก้ส�นส�ยใยใส่ใจชุมชน” 
ให้คว�มรู้ก�รคัดแยกขยะ 
สร้�งร�ยได้เพิ่มให้ชุมชน

2556 : “กัสโก้ นิคมฯ ส่งคว�มสุขสู่ชุมชน” 
แบ่งปันคว�มรู้ให้นักเรียน ส่งเสริมสุขภ�พ 

และอ�ชีพให้แก่ชุมชน

2559 : “GUSCO Care” พันธมิตรที่ดีกับ
ลูกค้� โรงง�น บริก�รตรวจวัด Thermo Scan 

ฟรี 1 โรงง�น 1 นิคมอุตส�หกรรม

2562 : “เรียนรู้ รักษ์น้ำ� รักษ์สิ่งแวดล้อม
กับกัสโก้” กิจกรรมคว�มรู้เกี่ยวกับระบบ
ก�รจัดก�รน้ำ� สำ�หรับเย�วชนและชุมชน
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“สวมหน�ากาก
อนามัย”

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

540 อ�ค�รเมอคิวรี่ท�วเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299 โทรส�ร : 0-2658-6293, 0-2658-6604

คำ�ถ�มฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 

วิธีก�รป้องกันตัวเองเบื้องต้น
จ�กไวรัส COVID-19 คือ?

 ก. ล้�งมือบ่อยๆ
 ข. สวมหน้�ก�กอน�มัย
 ค. รักษ�ระยะห่�งกับผู้อื่น
 ง. ถูกทุกข้อ

สวสัดีคะ่ กลบัมาพบกนัอกีครัง้กบั G-Quiz คอลมัน์ท่ีให้แฟนคลับวารสารกัสโก ้ทูเดย์ ได้รว่มสนุกตอบคำาถาม กอ่นอืน่เรามาเฉลยคำาตอบ
จากฉบับที่ผ่านมากันเลยกับคำาถามที่ว่า “ในปี 2020 กัสโก้ดำาเนินการเข้าสู่ปีที่เท่าไหร่?” คำ�ตอบคือ ปีที่ 20 และเนื่องในโอกาสพิเศษที่          
กสัโก้ครบรอบ 20 ปี เราก็จะมีคำาถามอินเทรนด์ รณรงค์ปอ้งกนัการแพร่เชื้อโควิด-19 มาให้ไดร้่วมสนุกชิงของรางวัลสุดพิเศษจากกัสโก้
อีกเช่นเคย

ขอแสดงคว�มยินดีกับผู้โชคดีร�ยชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

1. คุณคณึงนุช บุตรก�ศ บจก. ฟูจิทัสโก้ นิคมอุตส�หกรรมบ�งปู

2. คุณมงคล กล�งโยธี  บจก. ยันม่�ร์ เอส.พี. นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง

3. คุณเย�วภ� อินทรแสง  บจก. ยันม่�ร์ เอส.พี. นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง

4. คุณส�ยสว�ท หัดสิม  บจก. โอบริสท์ นิคมอุตส�หกรรมบ�งปู

5. คุณชื่นจิตร์ วัฒนสุทธิพงศ์  กัสโก้ (สำ�นักง�นใหญ่)

สำาหรับท่านใดท่ีต้องการลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของท่ีระลึกสุดพิเศษจากกัสโก้            

ก็ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่สแกน QR-CODE เพื่อส่งคำาตอบ หมดเขตส่งคำ�ตอบ 

30 เมษ�ยน 2563 ลุ้นรับของที่ระลึกกัสโก้จำานวน 5 รางวัล

G-Quiz


