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โดย ทีมกิจกรรมสัมพันธ์

ฉ
บับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ฉบับน้ี กัสโก้ขอร่วมแสดงความยนิดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

และขอนำาเสนอประมวลภาพการดำาเนินงานปรับปรุงสาธารณูปโภค               

เพื่องานบริการ และอีกหลากหลายกิจกรรมดีๆ ท่ีกัสโก้มีโอกาส                      

ได้ร่วมกับกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ ชุมชน โรงเรียน รวมท้ัง                   

กิจกรรมต้อนรับคณะเยี่ยมชม และภาพกิจกรรมงานประจำาปีของ        

บริษัทฯ Walk Rally จากทีมงาน CCT พร้อมวงดนตรี The G                

ที่เกิดจากการรวมทีมของพนักงานกัสโก้ที่มีใจรักดนตรี 

 นอกจากกิจกรรมท่ีเราได้นำามาบอกกล่าวกันแล้ว เช่นเดิม                    

เหมือนทุกฉบับท่ีผ่านมา กัสโก้มีบทความดีๆ ท่ีน่าสนใจอีกมากมาย                 

มานำาเสนออย่างต่อเนื่อง เช่น คอลัมน์ Outside In พบกับลูกค้า                   

ท่ีอยู่ภาคตะวันออก คือ บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) ต้ังอยู่ใน                  

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ บริษัท ซิเลทติกา (ประเทศไทย)           

จำากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง คอลัมน์ Inside Out 

ฉบับนี้เราได้นำาแนวคิดของพนักงานที่ ได้รับคัดเลือกเป็น BLUE-Idol 

ของแต่ละหน่วยงาน มาแชร์ ให้ทุกท่านอ่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจใน          

การทำางานกันต่อไปค่ะ 

 พวกเรากัสโก้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งม่ันในการทำางาน

บริการของพวกเรา จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนให้การดำาเนินงานของ

ลูกค้าทุกท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำาเร็จ และในนาม

ของกองบรรณาธิการกัสโก้ ทูเดย์ ขออำานวยพรคุณพระศรีรัตนตรัย

ดลบันดาลให้ ผู้ประกอบการและพันธมิตรทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง                

มีความสุขตลอดปี 2559 ค่ะ

สุขสันต์วันปีใหม่

2559

บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด แต่อย่างใด
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   คุณวิรพจน์ ศุภธนสินเขษม 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รผู้จัดก�ร 

ในอภิลกัขติสมยัขึน้ปีใหม ่2559 กสัโก้

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ      

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล

ใ ห้ ทุ ก ท่ า นป ร ะ สบแต่ ค ว า มสุ ข           

ความสำาเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ                

ในสิ่งอนัพงึปรารถนา กัสโก้ขอส่งมอบ

ความสุขให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ

และพันธมิตรทุกท่าน ด้วยความตั้งใจ

ในการให้บริการ เพ่ือก้าวไปข้างหน้า

กับธุรกิจของท่านในปี 2559 และ

ตลอดไป

   คุณเพ็ญจิต เพิ่มพงศ์พันธ์ 

ตำ�แหน่ง ที่ปรึกษ�ฝ่�ยก�รเงิน

และบริห�ร

ศุภฤกษ์ เ บิกดิถีขึ้ น ปีใหม่ 2559             

กัสโก้น้อมดวงใจขอต้ังจิตอธิษฐาน           

สิ่ งศักดิ์ สิท ธ์ิ ท่ัวสากลดลบันดาล                 

ให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข 

สุขภาพแข็งแรง ประสบพบเจอแต่               

สิ่งที่ดี ธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง

สำาเร็จดั่งประสงค์ สุขเกษมเปรมปรีด์             

ตลอดปี 2559 เทอญ 

   คุณกุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รฝ่�ยบริก�รจัดก�ร 

ปีใหม่น้ี ขอให้ท่านและครอบครัว    

มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับ            

การทำางาน และสมปรารถนากับ                   

ทุกความตั้งใจดีๆ รวมทั้งมีช่วงเวลาที่ดี 

กบักิจกรรมท่ีโปรดปรานนะคะ ** HR 

& CS ใส่ใจ ห่วงใย 

   คุณณัฐนารถ ประสมศรี 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 

ขอกราบให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิจากทุกสถาน 

ร่วมอวยพรให้ทุกท่านสุขสำาราญ 

ไร้โรคาแผ้วพานชั่วกาลเทอญ

   คุณองอาจ เอี่ยมสอาด 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รส่วนง�น

บริก�รวิศวกรรม

สวัสดีทุกท่านครับ วันที่ 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

และมีวันหยุดจำานวนหลายวัน ซึ่ง 

ใครหลายๆ ท่านชืน่ชอบอย่างแน่นอน

เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวประจำาปี 

และพวกเราหลายท่านจะได้กลับบ้าน

ไปหาครอบครวัตามต่างจังหวดัตา่งๆ 

เพ่ือเฉลิมฉลองกัน จึงขออวยพรให้ 

ทุกท่าน ขอให้พระคุ้มครอง จงมีแต่

ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนใหม่ เริ่มกับ

สิ่งใหม่ๆ ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปี

กันนะครับ

   คุณนันทาวดี กิติศรี 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รส่วนง�น

สนับสนุนด้านเทคนิค

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เวียนมาบรรจบ

ครบอีกวาระหน่ึง หวังว่าจะเป็น               

ชว่งเวลาของโอกาสใหม่ๆ  ท่ีจะเขา้มา

หาทุกๆ ท่าน ไมว่า่จะเป็นโอกาสใหม่

แ ห่ งชี วิ ต โอกาสใหม่ ใน ธุ รกิ จ                 

โอกาสใหมใ่นการลงทุน โอกาสใหมข่อง 

ความสำาเร็จต่างๆ โอกาสใหม่ในการ

เดินทางท่องเที่ยว โอกาสใหม่ในการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม          

ไม่ว่าท่านจะปรารถนาในสิ่งใด ขอจง

บังเกิดเป็นจริงดัง ท่ีท่านปรารถนา 

เหมือนเช่นการให้บริการของกัสโก้                              

เรามุ่งหวังและมุ่งมั่นในโอกาสท่ีดีๆ 

ของเราในการให้บรกิารแดล่กูคา้ทุกท่าน 

พัฒนาไปยิ่งๆ ขึ้น ในปีใหม่ที่จะมาถึง

   คุณหฤษฎ์ ธิตินันทน์ 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รด้�นง�น

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

เน่ืองในเทศกาลแห่งความสุข และ         

วันปีใหม่ ท่ีใกล้ เข้ามา ผมขอให้                               

สิ่งศักดิ์สิท ธ์ิอำานวยพรให้ทุกท่าน

สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข

อย่างลน้เหลอื และเตม็เป่ียมดว้ยพลงั

ในปีที่กำาลังมาถึง......สวัสดีปีใหม่ครับ

   คุณวรานล เหล่าสุวรรณ 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รด้�นง�น

สื่อส�รท�งธุรกิจ

สวสัดปีีใหม ่2559 ขอขอบพระคณุท่าน
ผู้ประกอบการฯ ลูกค้า และพันธมิตร 
ของกัสโก้เป็นอย่างสูง สำาหรับความไว้
วางใจท่ีรว่มสนับสนุนกจิการของบรษิทัฯ 
ด้วยดีตลอดมา ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ท้ังหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน
และครอบครัว ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และมีสุขภาพแข็งแรง       
จากนี้ตลอดไป…HAPPY NEW YEAR!

   คุณธีรวีร์ ฤทธิเนตร 

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รสว่นง�นบำ�รงุรกัษ�

ขอให้พรแสนประเสริฐในโลกนี้ 

จงพึงมีแด่ทุกท่าน...ทุกวันเสมอ 

ให้ปีใหม่ปีนี้...แสนเลิศเลอ 

ขอให้พบเจอแต่ความสุข...ทุกคืนวัน

อ ว ย พ ร ปี ใ ห ม ่ 2 5 5 9 
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โดย คุณสายชล ถาวรผลศิริ

เจ้าหน้าที่บริการด้านสิ่งแวดล้อม

 ภายหลงัการบังคบัใชก้ฎกระทรวง 

กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และแบบก� ร เ ก็ บ 

สถิ ติ และข้ อมู ล      

ก�รจัดทำ� บันทึก

ร �ยละ เ อี ยด และ

ร�ยง�นสรุปผลก�รทำ�ง�นของระบบ

บำาบัดน้ำาเสีย พ.ศ. 2555 (ออกตามความในบทบัญญัติในมาตรา 80 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา สำาหรับ 

โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม/1 ซึ่งถือเป็น 1 ใน

แหล่งกำาเนิดมลพิษ 10 ประเภทที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำาเสีย

ลงสูแ่หลง่น้ำาสาธารณะหรอืออกสูส่ิง่แวดลอ้มนอกเขตท่ีต้ังตามมาตรา 69 

แห่ง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่มีระบบบำาบัดน้ำาเสียเป็นของ

ตนเองตามมาตรา 70 นั้น ยังมีหลายๆ ท่านที่สงสัยว่าโรงงานของตน

ต้องดำาเนินการตามกฎกระทรวงน้ีด้วยหรือไม่ จึงขออธิบายง่ายๆ ว่า     

“หากโรงงานของท่านตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีระบบบำาบัด           

น้ำาเสียส่วนกลาง และน้ำาเสียจากโรงงานของท่านได้ระบายออกสู่ 

1/	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	 :	 โรงงานจำาพวก 2 และ 3 และนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำาหรับการประกอบอุตสาหกรรม ที่มีการจัดการ

ระบายน้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำาสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ภ า ย น อ กโ ร ง ง า น        

เพ่ือเขา้สูร่ะบบบำาบัด  

น้ำาเสียส่วนกลางของ

นิคมฯ โดยไม่มี

ส่วนหน่ึงส่วนใด 

ท่ีระบายออกสู่แหล่งน้ำา

ภายนอกโดยตรง โรงงานของท่านกไ็มต้่อง 

ดำาเนินการตามกฎกระทรวงฯ น้ี” เน่ืองจากนิคมฯ ได้ถือเป็น           

แหล่งท่ีรวบรวมและก่อกำาเนิดแหล่งมลพิษท่ีต้องถือปฏิบัติตาม              

กฎกระทรวงฯ นี้โดยเคร่งครัด

 การบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผล                                 

การทำางานของระบบบำาบัดน้ำาเสียของแหล่งกำาเนิดมลพิษ 

ในแต่ละวัน ให้บันทึกตามแบบ ทส.1 และ รายงานสรุปผลการทำางาน

ของระบบบำาบัดน้ำาเสีย ประจำ�เดือน ให้บันทึกตามแบบ ทส.2                     

“โดยข้อมูลในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 นั้น ให้เก็บบันทึกข้อมูลไว้ ณ 

ที่ตั้งของแหล่งกำาเนิดมลพิษ เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่มีการจัดเก็บ

สถิติและข้อมูล ส่วนการสรุปรายงานฯ ประจำาเดือนตามแบบ ทส.2                

ให้นำาส่งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป”

 สำ�หรับร�ยละเอียดก�รลงข้อมูลและบทลงโทษต�มกฎกระทรวงฯ นี้ 

จะมาทบทวนเข้าใจกันอีกครั้งในฉบับหน้านะคะ
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โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ 

เจ้าหน้าที่ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

HR Corner

ที่มา : http://th.jobsdb.com/

ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งอำานวยความสะดวก             

ท่ีช่วยให้ชีวิตประจำาวันของเราสะดวกสบายย่ิงขึ้น                    

เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตออกมาในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้า      

ทุกชนิดต้องมกีารป้อนกระแสไฟฟ้าเขา้เครือ่งเพ่ือให้เครือ่งทำางานได ้ดงัน้ัน การดแูล

เต้ารับและเต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจึงมีความสำาคัญมาก 

หากอุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพที่ไม่ดี ชำารุดเสียหาย อาจทำาให้เกิดอันตรายจากกระแส

ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตต่อผู้ใช้งาน หรือสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นได้ การดูแล

รักษา การใช้งานเต้ารับและเต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) ด้วยวิธีง่ายๆ สามารถทำาได้ดังนี้

มาบำารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เพื่อความปลอดภัย

แบบประหยัดพลังงานกันเถอะ 1. หมัน่ดแูลรกัษาและตรวจสอบเต้ารบัและเต้าเสยีบ 

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง หากพบการชำารุด เช่น 

รอยไหม้ ไม่ควรใช้งานต่อ

2. หลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กไฟเข้าเต้ารับท่ีหลวม       

หรือหลุดง่าย

3. ไม่ควรต่อพ่วงเต้ารับหรือเต้าเสียบจำานวนมาก

4. เลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงท่ีมีเครื่องหมาย มอก. 

ผลิตจากวัสดุท่ีมีคุณภาพดี มีสวิตช์เปิด-ปิด        

และฟิวส์ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าหากใช้ไฟฟ้า               

เกินขนาดที่กำาหนด

5. ควรระมัดระวังเด็กเล่นปลั๊กไฟ เพราะอาจเกิด

อันตรายได้

6. หากพบปัญหา ให้แจ้งผู้ชำานาญเพ่ือแก้ไขหรือ

เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

7. ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

หากเราหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ประกอบเป็นประจำาสม่ำาเสมอ จะชว่ยให้เราใชง้าน

อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และ

ลดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะ

 เทศกาลปี ใหม่ เป็นช่วงเวลาท่ีหลายคนต้ังตาคอย เพื่อพบ           

ช่วงเวลาแสนสุขของการพักผ่อน แต่หลายคนอาจไม่ได้พบกับวันหยุด 

อย่างที่ใจหวัง เพราะว่ายังมีงานอีกหลายอย่างที่ทำาไม่ทัน และอาจมี

งานคั่งค้างจนต้องทำาต่อในวันหยุดก็เป็นได้ เรามีเคล็ดลับดีๆ ท่ีจะ

ทำาให้คุณเต็มไปด้วยความสุข และไม่มีงานค้างมาฝากกันค่ะ

• จัดลำาดับความสำาคัญของงาน

 เคยสงสัยไหมว่า ทำาไมทำางานไม่เคยทัน ทั้งๆ ที่คุณก็เป็นคนทำางานเก่ง 

น่ันเป็นเพราะคุณไม่ได้จัดลำาดับความสำาคัญของงานให้เป็นสัดส่วน       

อย่างชัดเจน แม้ว่าจะทำางานได้ดีขนาดไหน แต่ถ้าไม่จัดสรรเวลาให้ดี 

คุณอาจต้องเผชิญกับงานค้างระหว่างวันหยุดยาวอย่างแน่นอน ดังนั้น

ควรจัดลำาดับความสำาคัญของงานทุกครั้งที่มีงานใหม่เข้ามา ให้ความสำาคัญ 

กับงานท่ีเรง่ดว่นกอ่น แลว้คอ่ยๆ ทำางานไปทีละอย่าง รบัรองวา่ปัญหา

งานค้างจะไม่มีอย่างแน่นอน

• สะสางทันที ไม่มีงานค้าง

 นิสัยผัดวันประกันพรุ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีจะทำาให้คุณต้องประสบกับ

ปัญหางานค้าง ดังนั้น เมื่อมีงานเข้ามาใหม่ และมีเวลาในการทำางาน 

คุณควรรีบสะสางงานน้ันให้เสร็จก่อนทันที อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ทำาเสร็จ 

เพราะคุณไม่รู้ว่าในระหว่างนั้นอาจมีงานอื่นแทรกเข้ามา ทำาให้คุณไม่มี

เวลาสะสางงานชิ้นแรกก็เป็นได้ ดังนั้นเมื่อมีเวลา คุณควรทำาให้เสร็จ

ทันที อย่าปล่อยให้คั่งค้าง จนหาเวลาสะสางไม่ได้

เทคนิคทำางานดี…ไม่มีงานค้าง

• อย่านำางานกลับไปทำาที่บ้าน

 การเอางานกลับไปทำาท่ีบ้าน ไม่เพียงแต่จะทำาให้เสียเวลา            

ในการพักผ่อน แต่ยังทำาให้คุณติดนิสัยเอางานมาทำานอกเวลา                 

จนกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจะส่งผลให้การทำางานของคุณขาด

ประสิทธิภาพ และยิ่งทำาให้มีงานค้างมากขึ้น หากคุณยังทำางาน        

ที่เอากลับไปไม่เสร็จ

• อย่าทำางานคนเดียว

 คนเก่งหลายคนมักจะหวงงาน 

และคิดว่าคนอ่ืนทำาได้ไม่ดีพอ 

บางคนไม่ยอมแม้จะมอบหมาย

งานของตัวเองให้ลูกน้องช่วยทำา 

หาก เ ป็น เช่ น น้ั นแล้ ว     

คณุจะตอ้งทำางานคนเดยีว 

และไม่สามารถทำางาน

น้ันเสร็จ หากคุณอยาก

ทำางานให้ลุล่วงทันเวลา

และไมม่งีานคา้ง คณุอาจ 

จะต้องแบ่งงานให้คนอื่น 

ทำาบ้าง ดีกว่าต้อง 

แบกภาระไวค้นเดยีว 

แล้วงานไม่เสร็จ
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กัสโก้ และ เจม ได้จัดงานประจำาปีบริษัท 2558 ภายใต้ชื่องาน 15 ปี “เราและนาย” 

โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่พนักงาน และหน่วยงาน พร้อมทั้ง

มอบรางวัลต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการอยู่ร่วมกันต่อไป

รางวัลผู้จัดการดีเด่น GUSCO : 

คุณคำารณ นิยมทรัพย์ 

รางวัลผู้จัดการดีเด่น GEM : 

คุณมณู เกื้อศิริเกียรติ 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น GUSCO : 

หน่วยงานมาบตาพุด 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น GEM : 

โครงการอมตะนคร

รางวัลชนะเลิศ Idea I do : 

หน่วยงานฉลุง

รางวัลชนะเลิศ Idea We do : 

หน่วยงานบางปู

รางวัลสำาหรับผู้โชคดี

พนักงานที่ร่วมงาน

กับกัสโก้ ครบ 10 ปี

ภาพรางวัลชนะเลิศ 

BLUE Best Short 2015 

ผลงานโดย

หมวด “B” คุณพีรวัส มุ้งทอง 

กัสโก้หน่วยงานสุวรรณภูมิ

หมวด “L” คุณนัฐพงษ์ จันทแก้ว 

กัสโก้หน่วยงานลาดกระบัง

หมวด “U” คุณพีรวัส มุ้งทอง 

กัสโก้หน่วยงานสุวรรณภูมิ

หมวด “E” 

คุณรวินท์ธันย์ วัฒน์รักนาค 

กัสโก้หน่วยงานสมุทรสาคร

กิจกรรม Walk Rally จากทีมงาน 

CCT พร้อมวงดนตรี The G จาก

การรวมตัวของพนักงานกัสโก้

ที่รักดนตรี

หมวด “BLUE” คุณพีรวัส มุ้งทอง 

กัสโก้หน่วยงานสุวรรณภูมิ
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“กิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช”
กสัโก ้หน่วยงานโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติการท่ัวประเทศ รว่มกับการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน รวมทั้งร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” 

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำาปี 2558 

กนอ. ครบรอบ 43 ปี 
คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมผู้บริหารของกัสโก้              

ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้ บำารุงรักษา ซ่อมสร้างสิ่งอำานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง - งานปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Metering Pump 

  บริเวณ โรงกรองน้ำาประปา

บางพลี - งานโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำาฝน

ลาดกระบัง - งานโครงการวางท่อน้ำาประปา ขนาด 300 มม.

 - งานโครงการก่อสร้างสถานีสูบระบายน้ำาฝนที่ 10

คณะเยี่ยมชม 
กัสโก้ ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน้ำา น้ำาเสีย และน้ำารีไซเคิล

โดยการตอ้นรบัคณะเย่ียมชมจาก สำานักงาน และมหาวทิยาลยัตา่งๆ เขา้ศกึษา

ดูงานของกัสโก้ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้

ทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2. สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ร่วมทอดกฐินพระราชทาน 
กัสโก้ หน่วยงานโดยรอบนิคมฯ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) เขา้รว่มกจิกรรมทอดผ้ากฐนิพระราชทาน ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำาปี 2558                    

ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือนำาถวายแด่พระสงฆ์                               

จำานวนพรรษาถ้วนไตรมาส และเพื่อเป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 
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คุณคำารณ นิยมทรัพย์ ผู้จัดการ หน่วยงาน บางปู 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด (กัสโก้)

“บริหารคน บริหารงาน เพื่อบริการลูกค้า”
 สวัสดีครับ ผมนายคำารณ นิยมทรัพย์ ผู้จัดการหน่วยงานบางปู เริ่มต้น

ทำางานกับกัสโก้ มาประมาณ 6 ปี เริ่มต้นในตำาแหน่งวิศวกรหน่วยงานที่

มาบตาพุด ก่อนท่ีจะได้รับการพิจารณาให้มาเป็นผู้จัดการท่ีหน่วยงานบางปู 

ซึ่งการทำางานท้ังสองตำาแหน่งต้องใช้หลักในการบริหารเช่นกัน ต่างกันท่ี              

รายละเอียด ผมโชคดีท่ีอย่างน้อยได้เรียนรู้ระบบการทำางานของบริษัทฯ               

มาก่อนตอนเป็นวิศวกร ดังน้ัน การต้องมารับบทบาทผู้ท่ีต้องมองภาพรวม 

ต้องตัดสินใจ จึงทำาได้ง่ายขึ้น แต่กว่าจะถือว่าประสบความสำาเร็จได้ใน                  

ระดับหนึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร 

 ตลอด 4 ปีครึ่งในตำาแหน่งผู้จัดการ หลักการทำางานด้านบริหารจัดการ

ที่ผมใช้เป็นแนวทางในการทำางานคือ “บริหารคน บริหารงาน เพื่อบริการลูกค้า” 

นโยบายท่ีให้กับทีมงาน คือ “ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ               

ไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยความใสใ่จ ห่วงใย รวมถงึคงไวซ้ึง่ความถกูตอ้งตามหลกั

วิชาการและมุ่งประสานประโยชน์ให้กับองค์กร ผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้าง” 

การจะบรรลุตามนโยบายท่ีให้กับทีมงานได้ ผมเริ่มต้นจากการบริหารงาน                    

มีงานอะไรบ้างท่ีต้องทำา นำามาจัดลำาดับความสำาคัญ กำาหนดแผนงาน                  

ดำาเนินการ ที่สำาคัญจะต้องมีการวิเคราะห์การทำางานแต่ละงาน โดยเฉพาะ

งานท่ีไม่สอดคล้องตามแผน เพ่ือกำาหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันในการ

ทำางานครั้งต่อๆ ไป แต่ทั้งนี้ การจะปฏิบัติงานให้ดี เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าได้ 

ทีมงานมีส่วนสำาคัญอย่างมาก แนวทางการบริหารทีมงานหรือการบริหารคน 

ผมใช้ BLUE เป็นตัวช่วยในการดำาเนินการ วัฒนธรรม BLUE ชัดเจน และ

เหมาะสมกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ มาก ตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จัก จนวันนี้ 

ผมสัมผัสได้ว่าเรามาได้ไกลมาก หน่วยงานบางปู เริ่มต้นจากการที่เรามองว่า

หน่วยงานขาดเรื่องความเป็นผู้นำา ไม่ค่อยมีคนกล้าคิด กล้าพูด ก็ได้มีการ

สร้างกิจกรรมขึ้นมาโดยทีม CCT และหน่วยงานเอง ช่วยทำาให้ใน 2 ปีแรก

เห็นความเปลี่ยนแปลงของหลายคนชัดเจน ต่อมาเมื่อประเมินอีกครั้ง                                              

เราพบเป้าหมายใหม่ท่ีจะพัฒนา ส่ิงท่ีหน่วยงานต้องการไปให้ถึงให้ได้ คือ 

ความเป็นมืออาชีพ จากนั้น การสร้างความมั่นใจ การฝึกอบรมพนักงานให้รู้ลึก 

รู้จริง รู้เร็ว ก็ถูกนำามาใช้ในการพัฒนาทีมงาน อย่างไรก็ตาม การทำางาน

บรกิารลกูคา้โดยยึดหลกั เอาใจเขามาใสใ่จเรา จะชว่ยให้เราทำางานไดง้า่ยท่ีสดุ

ผู้จัดการดีเด่นประจำาปี 2558 

“เก่งคน เก่งงาน”

คุณมณู เกื้อศิริเกียรติ ผู้จัดการ โครงการอมตะนคร 

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำากัด (เจม) 

“คุณภาพและความพึงพอใจในงานบริการ
ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างบังเอิญ”
 หลักในการทำางานของผมที่ยึดถือคือ เราจะต้องไม่หยุดการพัฒนา

ตนเอง ต้องเรยีนรูเ้พ่ิมเตมิแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  อยู่เสมอ ในการทำางาน

ต้องมีความมุ่งมั่น ท่ีสำาคัญต้องวางแผนงานและกำาหนดเป้าหมาย                

ท่ีชัดเจน เพราะจะช่วยทำาให้เรารู้ว่าอะไรท่ีควรจะทำาก่อนหรือหลัง                                     

ช่วยให้จัดสรรเวลาและใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในท่ีสดุจะสามารถแก้ไขปัญหา หรอือุปสรรคไดส้ำาเรจ็ ท้ังน้ีสิง่สำาคญัท่ีสุด 

เราตอ้งรกังานท่ีทำา “หากเราไมส่ามารถเลอืกงานท่ีรกัได ้เรากค็วรเลอืก

ที่จะรักงานที่เราทำา” เพราะความรู้สึกนี้จะช่วยทำาให้มีกำาลังใจและพลัง

ที่จะทำางานต่างๆ ให้ประสบผลสำาเร็จ และทำาให้เรามีความสุขกับงาน

 ด้านการบริการลูกค้าจะต้องให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้า

ตามขั้นตอนอย่างดีท่ีสุด โดยจะต้องมองความต้องการของลูกค้าจาก 

มุมมองของลูกค้า มองสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา แล้วมองให้ลึกเข้าไป

อีกว่า เหตุท่ีลูกค้าต้องการน้ันเพราะอะไร เป็นการมองจากมุมมอง

ภายนอกสูภ่ายใน (Outside In) โดยสิง่สำาคญัท่ีจะตอ้งตระหนักไวเ้สมอ

คือ คุณภาพและความพึงพอใจในงานบริการไม่ใช่สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นอย่าง

บังเอิญ ทุกอย่างจะเกิดจากความตั้งใจจริง ความพยายามอย่างมุ่งมั่น 

และการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น



คุณชูศักดิ์ อู่สุวรรณ
พนักงานปฏิบัติการ เจม 
โครงการรีไซเคิล แพลน
การนำาวัฒนธรรม BLUE มาปรับใช้
จะทำาให้เราสามารถพัฒนาตนเอง 
ควบคุมตนเองให้มีวินัย ประพฤติดี 
ปฏิบัตดิ ีมีสติปัญญาในการท่ีจะทำางาน 
ท่ีไดร้บัมอบหมายให้ประสบความสำาเรจ็

คุณชูชาติ มากแสง
พนักงานปฏิบัติการ เจม 
โครงการนวนคร
รู้หน้าที่ มีทัศนคติที่ดี และก่อให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการทำางาน

คุณปณต เอี่ยมงาม
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เจม 
โครงการลาดกระบัง
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ฟังความคิดเห็นได้มากถ้า
ความคิดเห็นต่างร่วมกัน เลือกความ
คิดเห็นที่ดีที่สุด และร่วมมือกันทำา

คุณวรรณพงษ์ ริมสกุล
พนักงานปฏิบัติการ เจม 
โครงการเอเชีย/ทับมาน้ำาหู/ไอแปด
การทำางานสามัคคีเป็นหน่ึงเดียว 
และนำาไปสู่ความสำาเร็จ และพัฒนา
ขององค์กร

คุณพิลาวรรณ อ่อนรั่ว
ผู้จัดก�รหน่วยง�น กัสโก้ 
หน่วยงานแหลมฉบัง 
BLUE คือสิ่งท่ียึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
และทำาให้เกดิความสามัคคใีนหมูค่ณะ

คุณเสวย ใจใหญ่
หัวหน้�ง�นปฏิบัติก�ร กัสโก้ 
หน่วยง�นล�ดกระบัง
นำามาส่งเสริมในการปฏิบัติงาน

คุณกฤษฎา ก๋าคำา
ผู้ช่วยผู้จัดก�รหน่วยง�น กัสโก้ 
หน่วยงานลำาพูน
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สนุกใน
งานท่ีทำา สรา้งสรรคส์ิง่ใหมใ่ห้องคก์ร

คุณจอม คงแก้ว
ช่าง กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด
นำา BLUE ไปใช้กับงานนั้นๆที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เพ่ือนร่วมงานร้องขอ ไม่ว่าอยู่ใน
สภาวะผู้นำา หรือผู้ตาม ต้องทำางาน
แบบมืออาชีพโดยมุ่งเน้นการทำางาน
เป็นทีมให้มากท่ีสุด โดยยึดหลัก            
เป้าหมายขององค์กร

คุณอุดม มอญเจริญ
หัวหน้�ช่�ง กัสโก้ 
หน่วยงานสมุทรสาคร 
BLUE ให้พนักงานได้แสดงความ         
คิดเห็น และร่วมมือกันทำางานให้
ประสบผลสำาเร็จ

คุณสุกัญญา ยียะมา
ผู้จัดการโครงการ กัสโก้ 
โครงการช่องนนทรี
ปรับทัศนคติ ร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ 
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

คุณธนากร ไกรสินธุ์
พนักงานปฏิบัติการ กัสโก้ 
โครงการสุวรรณภูมิ
ตรงต่อเวลา สร้างความสามัคคี 
ค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือนำามาปรับปรุง
แก้ไข เป็นตวัอย่างท่ีดใีห้น้องๆ รุน่แรก

คุณกมลจักร์ กลิ่นหอม
รักษาการผู้จัดการโครงการ กัสโก้
โครงการ จตุจักร
เปิดใจที่จะรับฟังผู้อื่น
รักการทำางานเป็นทีม
มุ่งมั่นเพื่อความสำาเร็จ

คุณภาคภูมิ เขียวอิ่ม
เจ้�หน้�ที่ส�รสนเทศ กัสโก้ 
หน่วยงานสำานักงานใหญ่ 
ปรับปรุงตัวเองเพ่ือพัฒนาหน้าท่ี   
รับผิดชอบในการทำางาน และเพ่ิม 
มุมมองในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือน 
ร่วมงานได้เป็นอย่างดี

คุณสุภาพ แก้วศรี
พนักงานปฏิบัติการ กัสโก้ 
หน่วยง�นบ�งชัน 
ตั้งใจทำางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ตรงต่อเวลา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
อย่างเต็มที่

คุณพงศ์พัฒน์ พลบเดช
ผู้ช่วยผู้จัดก�รหน่วยง�น กัสโก้ 
หน่วยงานบางพลี 
รับฟังความคิดของทุกคน นำามา 
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หน่วยงาน ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
โดยยึดการบริการลูกค้าและความ 
ถูกต้องเป็นสำาคัญ

คุณกิตติ อินทะเวย์
พนักงานปฏิบัติการ กัสโก้ 
หน่วยง�น บ�งปู 
มุ่งมั่น แก้ไข ใส่ใจทุกงาน

คุณทศพร วงษ์พิทักษ์
ช่าง กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแล้วนำา
มาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

คุณอภิรักษ์ รูปใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดก�รหน่วยง�น กัสโก้ 
หน่วยงานพิจิตร
BLUE ช่วยให้ทีมงานทำางานอย่าง
เข้าใจกัน ร่วมแรงร่วมใจกันจึงทำาให้
งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณชลธิศ รุ่งเรือง
พนักงานปฏิบัติการ กัสโก้ 
หน่วยงาน ฉลุง
จริงใจ ซื่อสัตย์ สารพัด ซื่อตรง

คุณแสงชัย จึงธีรพานิช
พนักงานปฏิบัติการ เจม 
โครงการอมตะนคร
การท่ีเราทำางานคนเดียว บางครั้ง
อาจจะสำาเร็จหรือไม่สำาเร็จ แต่ท่ี
สำาคัญคือการร่วมมือร่วมใจของ 
เพ่ือนร่วมงานท่ีจะช่วยกันนำาไปสู่
ความสำาเร็จ

9BLUE Idol“วัฒนธรรมสีฟ้า” หรือ BLUE 

 เป็นแนวทางในการทำางานของพนักงานกัสโก้ ท่ีทำาให้พวกเรามีพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน

บริการให้กับลูกค้า ผู้ว่าจ้าง รวมท้ังมีความเป็นมิตรและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน                     

และชุมชนท่ีอยู่รอบข้าง ปี 2016 จะเข้าสู่ปีท่ี 6 ของวัฒนธรรมสีฟ้า เรามี BLUE Idol                                 

ของปี 2015 จากหน่วยงานต่างๆ มาแชร์แนวคิดเกี่ยวกับการทำางานกันค่ะ 

B - Broad-Mindedness เปิดใจยอมรับ ค้นหาสิ่งใหม่ 

L - Leadership มีความเป็นผู้นำา กล้าคิด กล้าแสดงออก

U - Unity ประสานพลัง และความแข็งแกร่งเป็นทีม

E - Excellence ทำางานอยา่งเต็มท่ี เพื่อผลลัพท์ท่ีเป็นเลิศ



10 GUSCO Care

โดย คุณรวินท์ธันย์ วัฒน์รักนาค เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 วันน้ี กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร ขออนุญาตพาผู้อ่านมารู้จักโครงการดีๆ ของ                      

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โครงการส่งเสริม ECO For Life ประจำาปี 2558

 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม            

ทางความคิด ความร่วมมือในการพัฒนาสังคม และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้มี                   

ความเข้มแข็งควบคู่กับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเป็นการสร้างการรับรู้ และ

ความเข้าใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเกิดการยอมรับจากผู้ประกอบการ สังคม 

และชุมชน

 และในปี 2558 ทางนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดด้วย และ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน ทั้ง นิคมฯ โรงงาน และ

ชมุชน โดยทางสำานักงานนิคมอุตสาหกรรม เป็นสือ่กลางให้ระหวา่งโรงงานเอกรตัน์อุตสาหกรรม

สิ่งทอ ซึ่งผลิตผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าม่านต่างๆ และชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ ซึ่งมีพื้นฐาน

ด้านการตัดเย็บของกลุ่มชุมชนอยู่แล้ว จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ กับทางนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร นำาเศษผ้าท่ีเหลือใช้จากการผลิตของโรงงาน

เอกรัตน์ฯ มาผลิตเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า และผลิตภัณฑ์จาก

เศษผ้าตา่งๆ ซึง่เป็นการพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ

ทักษะภูมิปัญญาของชุมชนผ่านตัวสินค้าแต่ละอย่าง 

 และหากท่านผู้อ่านสนใจ และต้องการอุดหนุนสินค้า

ผลิตภัณฑ์ จากโครงการ ECO For Life สามารถแวะชม

ได้ที่กลุ่มแม่บ้าน ชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ 

โทรศัพท์ 086 390 6237

โครงการส่งเสริม ECO For Life 

(นิคมฯ โรงงาน ชุมชน) ประจำาปี 2558 ภายใต้ Theme 

“ขยะสร้างสรรค์

นำาคุณค่าสู่ชุมชน”



11Outside In

บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำากัด : Celestica (Thailand) Ltd.

ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ดำาเนินธรุกจิประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเลค็โทรนิคส ์และแผงโซลา่รเ์ซลล ์เพ่ือการสง่ออก (Surface 

Mount and Pin Hole Printed Circuit Board and Solar Panel Manufacturing) โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าในกลุ่มประเภท Switch, 

Router, Server, Teleconference Devices, Solar Panel ภายใต้ระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

EICC และ ISO 50001

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกัสโก้

 เป็นหน่วยงานท่ีให้บรกิารดา้นระบบสาธารณปูโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมเป็นอย่างด ีมกีารสง่ขอ้มลูขา่วสารให้แตล่ะบรษิทัฯ เป็นประจำาทุกเดอืน, 

เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ทางบรษิทัฯ ขอขอบคณุกสัโกท่ี้จัดการดแูลพัฒนาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานให้ผู้ประกอบการสามารถดำาเนินธุรกจิไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และเกดิประโยชน์

ต่อชุมชนแวดล้อม

นายศิริพล แก่นศักดิ์ศิริ

Safety, Occupational Health, 

Environment & Security 

Department

บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) 

นายอภิสิทธิ์ อ้นเจริญ

ตำาแหน่ง Assistant to 

PVC Operation 

Manager ฝ่ายผลิตพีวีซี

นายโชคพินิจ ล้อมคำาดี 

ตำาแหน่ง PVC Technical 

Manager ฝ่ายผลิตพีวีซี

 ก่อตั้งในปี 2535 ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดำาเนินธุรกิจ  

ในการผลิตและจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมขีัน้ตอ่เน่ือง โดยจัดจำาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการท่ีต้องการนำาผงพลาสตกิ

พีวีซีไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัทฯ 

มรีายไดห้ลกัจากการผลติและจำาหน่ายผงพลาสติกพีวซี ีภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “SIAMVIC” 

วีซีเอ็ม และมีรายได้จาก ผลิตภัณฑ์ร่วมคือโซดาไฟ วีนิไทยมีบริษัทย่อยอยู่ด้วยกันสามบริษัท 

คือ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท โซลเวย์ ไบโอเคมิคอลส์ 

(ไทซิง) จำากัด และบริษัท วีนิไทยโฮลดิ้ง จำากัด วีนิไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าเลือก

ผลิตภัณฑ์และคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการ

พัฒนาระบบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เครง่ครดั ซึง่บรษิทัฯ ดำาเนินกจิการโดยมรีะบบคณุภาพและมาตรฐานท่ีเป็นสากล เชน่ ISO9001, 

ISO14001, OHSAS18001, ISO/IEC17025:2005 เป็นต้น อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

 ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนต่างๆ จากกัสโก้หลากหลายช่องทาง 

เช่น E-mail, SMS, จดหมายข่าว, วารสาร เป็นต้น และในช่วงที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง         

ทางบริษัทฯ จะได้รับ SMS แจ้งค่าความขุ่นจากกัสโก้ทุกวัน เพ่ือให้ลูกค้าเตรียมรับมือ                                             

จึงถือว่ากัสโก้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบ อย่างรวดเร็วและสม่ำาเสมอ
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G-Quiz

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

สวัสดีทุกท่านคะ่ เล่มน้ีเรามาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กันกับคำาทักทาย

ในช่วงปีใหม่น้ีดีกว่าคะ กับคำาว่า “สวัสดีปีใหม่” ของแต่ละประเทศต่างๆ 

10 ประเทศอาเซียน เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละประเทศน้ัน                            

ทักทายกันอย่างไรบ้าง

คำากล่าวสวัสดีปีใหม่

ที่มา : http://www.watprachanimit.ac.th

กัสโก้ทูเดย์ ฉบับที่ผ่านมา เดือน ก.ค. - ก.ย. 58 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กับคำาถามที่ว่า “หน่วยปฏิบัติการล่าสุดของ          

กัสโก้ชื่อหน่วยงานว่าอะไร” คำาตอบที่ถูกต้องคือ ข. เมกา บางนา 

1. คุณเจริญ ปัจจัยคา บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

2. คุณวิภาดา ดีพลกรัง บจก. เน็กซัส สเปเชียล เพ้นท์ ฯนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

3. คุณปวีณา ฉิมนอก บจก. แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง นิคมอุตสาหกรรมบางปู

4. คุณธัญญรัตน์ พิมพ์รัตน์ บจก. สยามวรชัย นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

5. คุณนารีรัตน์ พงศ์ตุ้ย บจก. โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำาพูน)

6. คุณธีรพงษ์ หมื่นไธสง บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

7. คุณสราวุธ จารุสิริสวัสด บจก. ไมย์เออร์ อินดัสตรีย์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

8. คุณอรณัฐชา พิบูลณัฐชยานันต์ บจก. ส.นภา (ประเทศไทย) 

9. คุณนัยนา เสาเสนา กัสโก้ หน่วยงานสำานักงานใหญ่

10. คุณวัฒนา กล้าหาญ กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี

GUSCO Today รอทุกท่านร่วมสนุกตอบคำาถาม และส่งมาให้เราที่กัสโก้หน่วยงานภายในพื้นที่ของท่านหรือส่งเมล์มายัง info@gusco.co.th หรือเข้าไปตอบใน

เว็บไซด์ www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz หมดเขตส่งคำาตอบวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 นี้ มีของที่ระลึกจำานวน 10 รางวัลค่ะ

Website ของกัสโก้ 

คือ ????

ก. www.gusco.co.th 

ข. www.gem-env.co.th

ค. www.global.co.th

1. ประเทศบรไนู

ดารสซาลาม ภาษา มาเลย์ >>> เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

6. ประเทศพม่า

ภาษาพม่า >>> เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า

2. ประเทศกัมพูชา

ภาษาเขมร >>> ซัวซะเดย ชะนำาทะไม

7. ประเทศฟิลิปปินส์

ภาษาฟิลิปปินส์ >>> มะนิกง บะกง ทะอง

3. ประเทศอินโดนีเซีย

ภาษาอินโดนีเซีย >>> เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

8. ประเทศสิงคโปร์

ภาษาจีน >>> กง เฮ่อ ซิน สี่

4. ประเทศลาว

ภาษาลาว >>> สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่

9. ประเทศไทย

ภาษาไทย >>> สวัสดีปีใหม่

5. ประเทศมาเลเซีย

ภาษา มาเลย์ >>> เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

10. ประเทศเวียดนาม

ภาษาเวียดนาม >>> จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย


