ซิเคียวริทัส

มีนาคม 2558

Thailand

March 2015

SECURITAS

Integrity Vigilance

Helpfulness

ซื่อสัตย ระวังภัย มีนําใจ

EDITOR’S
PAGE

Dear Securitas Business Partners,

เรียน พันธมิตรธุรกิจของซิเคียวริทัสทุกทาน

This month I had the opportunity to visit our
most northern customer – the Four Seasons
tented Camp nestled in the jungle along the
Mekong River in the Golden Triangle. A truly
remarkable resort reflected only briefly on this
newsletter’s cover.

เดือนนีผ
้ มไดมีโอกาสไปเยี่ยมลูกคาของเราเขตภาคเหนือ
– โรงแรมโฟรซีซั่นส เทนต แคมป ทามกลางปาไม ติด
กับแมน้ําแมโขงใกลสามเหลี่ยมทองคํา เปนรีสอรตอัน
งดงามดังที่เห็นไดบนหนาปกฉบับประจําเดือนนี้

This month’s newsletter continues with the
theme started last month: analysing the threats
to your business to determine what your actual
risks are. This month we will discuss prioritizing
the risks in terms of likelihood and consequence
and acceptable and intolerable risks.
Also included is a new innovative approach to
CCTV that turns your current passive system into
an active intruder detection and alarmed system
all at a cost savings.
Thanks for your continued support,

Lenny Holden
Area Manager - Securitas Thailand
Lenny.Holden@securitas.co.th

Disclaimer
Topics covered in our Newsletters are
provided for information purposes only.
Information submitted in this Newsletter
does not necessarily reflect the views or
opinions of Securitas International,
Securitas Thailand, or its
representatives.

วารสารฉบับเดือนนี้ เปนภาคตอของเรื่องที่เราไดกลาว
ไวในเดือนทีผ
่ านมา คือการวิเคราะหภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นในธุรกิจของทานเพื่อประเมินวาความเสี่ยงที่
แทจริงคืออะไร ในเดือนนีเ้ ราจะจัดอันดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงตามความนาจะเปนและลําดับเหตุการณ
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ทั้งนี้ ยังไดกลาวถึงระบบกลองวงจรปดที่ใชเทคโนโลยี
แบบใหม ที่จะเปลี่ยนจากระบบปองกันเชิงรับ ณ
ปจจุบัน เปนเปนระบบปองกันเชิงรุกพรอมระบบเตือน
ภัยซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจาย
ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด
เลนนี่ โฮลเดน
ผูจัดการเขตรวม - ซิเคียวริทัส ประเทศไทย

ขอสงวนสิทธิ์
เนื้อหาตางๆทีอ่ ยูในวารสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อ
เปนการใหขอมูลขาวสารเทานั้น ขอมูลดังกลาวอาจมิไดเปน
การแสดงใหเห็นถึงทัศนะ หรือแนวคิดใดๆของซิเคียวริทัส
ประเทศไทย ซิเคียวริทัสอินเตอรเนชั่นแนล หรือหนวยงาน
ตัวแทนใดๆของซิเคียวริทัส
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Risk Analysis

วิเคราะหความเสี่ยง

In last month’s Newsletter we described
common threats (both man-made and
natural) our customers may encounter and
the different security procedures, systems,
or approaches to counter these threats. It is
impossible for a business’ security
measures to stop (negate) all threats –
having such a fool-proof security system 1)
can be very expensive / exceed our budget,
2) create a fortress complex which is seen
as un-inviting, or 3) can impact on the
business’ ability to conduct routine
operations. However prudent security
measures and systems should be in place
to mitigate the likelihood AND the
consequences of threats that your analysis
and your experience could possibly occur at
your premises. An example of this is a fire
alarm and sprinkler system. Having such a
system does not stop a fire, but it does alert
key people of a fire occurring and then
proceeds to extinguish (or minimize) the
fire.

วารสารฉบับเดือนที่ผานมา เราอธิบายเกี่ยวกับภัย
คุกคามทั่วไป (ทั้งที่ประเภทที่มนุษยสรางและเกิดตาม
ธรรมชาติ) ที่ลูกคาของเราอาจพบและขั้นตอนของ
การรักษาความปลอดภัย, ระบบ, และวิธีการที่
แตกตางกันเพื่อรับมือภัยคุกคามเหลานั้น ซึ่งเปนไป
ไมไดที่มาตรการรักษาความปลอดภัยของธุรกิจจะ
หยุดภัยคุกคามทั้งหมดได การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ไมเหมาะสม สงผล 1) ราคาอาจจะแพง
มาก / เกินงบประมาณที่ตั้งไว 2)สรางปอมปราการ
ที่ซับซอน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมนาดึงดูด หรือ 3) อาจสงผล
ตอความสามารถในการดําเนินงานปกติตามของธุรกิจ
อยางไรก็ตาม มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชาญ
ฉลาดนั้น ควรจะอยูในที่ที่สามารถลดทอนโอกาสของ
การเกิด และลดระดับความรุนแรงของสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
พืน้ ที่ของคุณจากการประเมินและจากประสบการณ
ตัวอยางเชน ระบบสัญญาณเตือนภัยและหัวฉีด
ดับเพลิง การมีระบบดังกลาวนี้ไมไดชวยหยุดเพลิง
ไหม แตมันจะทําการเตือนไปยังบุคคลที่ดูแลเรื่องเพลิง
ไหม เพื่อไปสูขั้นตอนกของการดับเพลิงตอไป

As noted it is not cost effective or practical
for a business to protect itself 100% from
all threats; instead the business
management team should conduct an
analysis of the threats against its current
security program. Threats that still can
occur despite a business’ security measures
are referred to as a “Risks.” The likelihood
of the risk occurring and the impact of the
risk’s consequences, both in terms of
money and lives, should the risk occur
should be analysed using a Risk Analysis
template similar to Table 1 on the following
page.

อยางที่กลาวไว การที่ธุรกิจจะมีมาตรการเพื่อปองกัน
ตัวเองอยางสมบูรณ 100% จากภัยคุกคาม
ทั้งหมด ไมใชการควบคุมคาใชจายที่มีประสิทธิภาพที่
ใชกันทั่วไปสําหรับธุรกิจ ในทางกลับกัน ทีมผูบริหาร
ควรจะจัดทําการประเมินภัยคุกคามกับโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยที่ใชในปจจุบัน ภัยคุกคามที่ยังคง
เกิดขึ้นถึงแมจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
เรียกวา “ความเสี่ยง” ซึ่งความเปนไปไดของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในรูปตัวเงินและ
ชีวิต ควรมีการประเมินตามแนวทาง แบบตารางที่ 1
ที่ระบุในหนาถัดไป

Using the template analyse each specific
risk. Review past incidents at your property
or in the neighbourhood or in your business
segment and project the possibility /
probability of the risk occurring at your
premises (left column) and then do the
same to predict the consequences of the
risk if it occurred at your premises (top row).
Once this is completed supplement the
level of risk with the actual risk to your
premises. See Table 2 Business Risk
Analysis on the following page.

การใชแบบวิเคราะหแตละความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง
โดยตรวจสอบเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ
หรือบริเวณใกลเคียง หรือในสวนธุรกิจของคุณ และ
ประเมินความเปนไปได (ความนาจะเปน) ของความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในสถานที่ของคุณ (คอลัมนดานซาย)
และทําแบบเดียวกันเพื่อประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงหากเกิดขึ้นในสถานที่ของคุณ (แถวบน) เมื่อ
ทราบระดับความเสี่ยงของพื้นทีข่ องคุณ ใหดตู ารางที่
2 เพื่อประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ในหนาถัดไป
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Table 1 – Analysis Template of Risk Likelihood and Consequences
Likelihood

Consequence
Insignificant
(No disruptions
of operations,
costs are less
than $300; no
anticipated injury
or loss of life)

Minor
(Some
disruptions of
operations, costs
between $300
and $1,000; no
anticipated injury
or loss of life)

Major
(Operations
severely
damaged, cost
$10k to 100k;
probable
injuries and
loss of life)

Catastrophic
(Business survival
at risk, cost
>$100k; expected
injuries and loss
of life)

High

High

Extreme

Extreme

Extreme

Likely
(50 – 90%)

Moderate

High

High

Extreme

Extreme

Possible
(10 – 50%)

Low

Moderate

High

Extreme

Extreme

Unlikely
(3 – 10%)

Low

Low

Moderate

High

High

Rare
(<3%)

Low

Low

Moderate

High

High

Almost Certain
(>90%)

Moderate
(Significant
disruptions of
operations, costs
$1k to 10k;
possible injuries,
but no expected
loss of life)

Dollar amounts in the Consequence field may differ from business to business

Table 2 – Business Risk Analysis
Likelihood

Almost Certain
(>90%)

Likely
(50 – 90%)

Possible
(10 – 50%)

Consequence
Insignificant
(No disruptions
of operations,
costs are less
than $300; no
anticipated injury
or loss of life)

Minor
(Some
disruptions of
operations, costs
between $300
and $1,000; no
anticipated injury
or loss of life)

High
Internal Theft

High
Power Failure

Moderate
Joiner
Incidents

High
Illegal Drugs

High
Flood

Extreme
Earthquake
(Tsunami)

Moderate
Storm
Damage

High
Computer
Theft

Extreme
Fire

Low
Leak of
Confidential
Information

Moderate
Communicabl
e Diseases

High
Armed
Assault

Low
Food
Poisoning

Moderate
Gas Leaks

High
Drowning

Low
Demonstratio
ns

Unlikely
(3 – 10%)

Rare
(<3%)

Low
Death on the
Premises

Moderate
(Significant
disruptions of
operations, costs
$1k to 10k;
possible injuries,
but no expected
loss of life)

Major
(Operations
severely
damaged, cost
$10k to 100k;
probable
injuries and
loss of life)

Dollar amounts in the Consequence field may differ from business to business
Above risks are color-coded in accordance with the table on the following page
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Catastrophic
(Business survival
at risk, cost
>$100k; expected
injuries and loss
of life)

High
Bomb

ตาราง 1 – แบบการประเมินความนาจะเปนและผลทีอ่ าจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ความนาจะเปน

ผลกระทบ
ไมกระทบ
(ไมสงผลตอการ
ปฏิบัติงาน, ตนทุนต่ํา
กวา $300 และไม
เกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

โอกาสเกิดไดมาก
(>90%)

นอยมาก
(มีผลบางตอการ
ปฏิบัติงาน, ตนทุนอยู
ระหวาง $300 $1,000 ไมเกิดการ
บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต)

ระดับกลาง
(มีผลตอการปฏิบัติงาน
อยางมีนัยยะ, ตนทุนอยู
ระหวาง $1,000 $10,000, อาจเกิด
การเบิดเจ็บ และไม
เสียชีวิต

มาก
(การปฏิบัติงานไดรับ
ความเสียหายมาก,
ตนทุนอยูระหวาง
$10,000 $100,000 อาจ
เกิดไดทั้งการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต

ภัยพิบัติ
(การอยูรอดของธุรกิจ
เกิดความเสี่ยง, ตนทุน
มากกวา $100,000
เกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต)

สูง

สูง

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

มีแนวโนม
(50 – 90%)

ปานกลาง

สูง

สูง

สูงสุด

สูงสุด

เปนไปได
(10 – 50%)

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูงสุด

สูงสุด

โอกาสเกิดนอย
(3 – 10%)

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูง

โอกาสเกิดแทบไมมี
(<3%)

ต่ํา

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูง

มาก
(การปฏิบัติงานไดรับ
ความเสียหายมาก,
ตนทุนอยูระหวาง
$10,000 $100,000 อาจ
เกิดไดทั้งการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต

ภัยพิบัติ
(การอยูรอดของธุรกิจ
เกิดความเสี่ยง, ตนทุน
มากกวา $100,000
เกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต)

จํานวนเงินดอลลารที่ระบุในตารางอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของแตละธุรกิจ

ตาราง 2 - การวิเคราะหความเสี่ยงทางธุรกิจ
ความนาจะเปน

ผลกระทบ
ไมกระทบ
(ไมสงผลตอการ
ปฏิบัติงาน, ตนทุนต่ํา
กวา $300 และไม
เกิดการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

โอกาสเกิดไดมาก
(>90%)

มีแนวโนม
(50 – 90%)

เปนไปได
(10 – 50%)

สูง

การโจรกรรมภายใน
องคกร

กลาง

เหตุการณที่มีการ
สมรูรวมคิด

ต่ํา

การประทวง

โอกาสเกิดนอย
(3 – 10%)
โอกาสเกิดแทบไมมี
(<3%)

ต่ํา
เสียชีวิตในพื้นที่

นอยมาก
(มีผลบางตอการ
ปฏิบัติงาน, ตนทุนอยู
ระหวาง $300 $1,000 ไมเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต)

ระดับกลาง
(มีผลตอการปฏิบัติงาน
อยางมีนัยยะ, ตนทุนอยู
ระหวาง $1,000 $10,000, อาจเกิด
การเบิดเจ็บ และไม
เสียชีวิต

สูง
ระบบไฟฟาลมเหลว
สูง
คายาผิดกฎหมาย

สูง
น้ําทวม

สูงสุด
แผนดินไหว (สึนามิ)

กลาง
ความเสียหายจาก
พายุ

สูง
โจรกรรมทาง
คอมพิวเตอร

สูงสุด
ไฟไหม

ต่ํา
ขอมูลความลับรั่วไหล

กลาง
โรคติดตอ

สูง
การจูโจมแบบติด
อาวุธ

ต่ํา
อาหารเปนพิษ

กลาง
แกสรั่ว

สูง
จมน้ํา

จํานวนเงินดอลลารที่ระบุในตารางอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของแตละธุรกิจ
ความเสี่ยงขางตนจําแนกตามโคดสีตาง ๆ ตามที่ระบุในตารางในหนาถัดไป
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สูง
วางระเบิด

Extreme
สูงสุด

High
สูง

Moderate
กลาง

Low
ต่ํา

Intolerable Risk Level. Immediate Action Required
ระดับความเสี่ยงที่ทนไมได ตองการการตอบสนองทันที
Unacceptable Risk Level. Risk should be reduced through
security measure changes or upgrades and monitoring those
defence systems.
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ควรลดความเสี่ยงดวยการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่ม
มาตรการรักษาความปลอดภัย และคอยตรวจสอบระบบการปองกันเหลานั้น
Tolerable Risk Level. Risks can be reduced when resources
permit.
ระดับความเสี่ยงที่สามารถทนได เปนความเสี่ยงที่สามารถบรรเทาไดดวยการมี
ทรัพยากรเพิ่มเติม
Normally Acceptable Risk. Attempt to reduce risk completely
if practicable.
โดยทั่วไปเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได หากสามารถทําไดก็จะลดความเสี่ยงไดอยาง
สมบูรณ

Now you have categorized your specific
risks from low to extreme depending on
the chance of their occurrence and the
impact should it occur. The next step is
the Risk Analysis process is to determine
what risks require immediate attention,
which risks can be deferred, and which
risks can be acceptable. Yes a risk can
and often times is assessed as acceptable
– especially if the cost of the
consequence is less than the cost of the
security system to negate the risk.

เมื่อทําการแบงระดับความเสี่ยงจากต่ําไปจนถึงขั้น
สูงสุด ซึ่งขึ้นอยูกับโอกาสและผลกระทบของการ
เกิดขึ้นไดแลว ขั้นตอไปคือกระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงโดยระบุวาความเสี่ยงอะไรที่ตองใหความสนใจ
ทันที ความเสี่ยงอะไรที่สามารถรอได และความเสี่ยง
อะไรที่ยอมรับได ความเสี่ยงสวนใหญบอยครัง้ จะถูก
ประเมินวา เปนความเสี่ยงแบบที่ยอมรับได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากคาใชจายของผลกระทบที่เกิดขึ้น นอย
กวาตนทุนของระบบรักษาความปลอดภัยที่นํามาเพื่อ
การกําจัดความเสี่ยง

Now the risks to your business have been
identified and prioritized into what is
intolerable and acceptable. The next step
it to evaluate your in-place security
measures to determine if improvements,
additions, or changes are needed either
to negate the risk or reduce the risk form
occurring OR minimize the consequence
of the risk (moving the risk to the left or
bottom of the chart). This will be
discussed more in our newsletter next
month.

ตอนนีค้ วามเสี่ยงที่อาจเกิดกับธุรกิจของคุณไดรับระบุ
และจัดลําดับความสําคัญ วาอะไรที่ไมสามารถทนได
และอะไรที่สามารถยอมรับได ขัน้ ตอนตอไปคือการ
ประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มี เพื่อ
ตรวจสอบวาตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อลด
ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยง (การยายความเสี่ยงมาทางซายหรือ
ดานลางของตาราง) เราจะนําเรื่องนี้มากลาวอีกครั้งใน
วารสารฉบับเดือนตอไป
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Off-Site Monitoring
Securitas focuses on security solutions
for our customers that leverage the
latest in technologies to promote a more
effective AND efficient security
program.

Off-Site Monitoring is a new
innovative approach to security
which transforms a traditional
passive CCTV system into an active
Electronic Barrier and Intruder
Detection System.
Businesses often utilize numerous
CCTV cameras connected to an array of
monitors and then employ one or more
personnel to watch these tiny 2”x2”
video feeds and alert on possible
suspicious or illegal activity. In this
common scenario the monitoring officer
has the almost impossible task of
constantly looking at multiple video
feeds at the same time to detect
something not right that may occur in a
matter of seconds in one feed. This is
not security and the cost of the
manpower to perform these futile tasks
is a waste of money.
Off-Site Monitoring consists of
transforming a CCTV system to an
Event-Driven Video Alarm System.
Cameras may be supplemented with bidirectional audio to allow the off-site
monitoring officer to not only hear what
is occurring, but also to issue warnings
to the suspect or activate an internal
alarm. Off-site monitors can also
immediately summon manned security
on the site, mobile security patrols, local
management, the police, or fire or
medical services.

ระบบติดตามและตรวจสอบ
นอกพื้นที่
ซิเคียวริทัสมุงเนนมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่ตอบสนองใหกับลูกคาดวยเทคโนโลยี
ลาสุด เพื่อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

การตรวจสอบนอกพื้นที่เปนนุวัตกรรม
ใหมใ นการรักษาความปลอดภัยที่แ ปลง
ระบบกลองวงจรปดที่เปนระบบเชิงรับ ให
เปนระบบอิเล็กทรอนิกสเชิงรุกและระบบ
การตรวจจับการบุกรุก
ธุรกิจสวนใหญมักใชกลองวงจรปดจํานวนมาก
เชื่อมตอกับจอคอมพิวเตอรเรียงกันเปนแถว และ
วาจางเจาหนาที่คนหรือมากกวาคอยสอดสองสิ่งที่
เกิดขึ้นผานทางจอภาพวีดีโอขนาดเล็กประมาณ 2x2
นิ้วหลาย ๆ จอเหลานั้น และคอยแจงเตือนสิ่งที่นา
สงสัยหรือมีแนวโนมวาเปนสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งใน
สถานการณทั่วไป เปนไปไมไดเลยที่เจาหนาที่จะ
สามารถสอดสองตรวจตราสิ่งที่เกิดขึ้นไดทุกหนาจอ
พรอมกัน ซึ่งบางอยางอาจเกิดขึ้นในเวลาเพียงไมกี่
วินาที ที่กลาวมานี้ ไมใชการรักษาความปลอดภัย และ
คาใชจายในการจางพนักงานมาทําหนาที่ไมเปน
ประโยชนเปนสิ่งที่เสียเงินเปลา
ระบบการติดตามและตรวจสอบนอกพื้นที่
ประกอบดวยการเปลี่ยนการใชระบบวงจรปด มาใช
ระบบแจงเตือนภัยดวยกลองวีดีโอ โดยกลองสามารถ
เสริมฟงกชั่นของการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพือ่ ให
เจาหนาที่ที่อยูนอกพื้นที่ไมเพียงแตไดยินสิ่งที่เกิดขึ้น
และยังสามารถสงการแจงเตือนเมื่อเกิดสิ่งนาสงสัย
และสามารถสั่งการสัญญาณแจงเตือนภายในได การ
ตรวจสอบนอกพืน้ ที่สามารถเรียกเจาหนาที่ประจํา
พืน้ ที่, หนวยลาดตระเวน, ทีมบริหาร, ตํารวจ หรือ
หนวยดับเพลิงหรือทีมแพทยไดทนั ที
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Off Site Monitoring:

ระบบติดตามและตรวจสอบนอกพื้นที่:

• Alerts Monitoring Officer of
Movement / Activity

• แจงเตือนเจาหนาที่เมื่อเกิดความเคลื่อนไหว

• Pushes video feed to the Monitoring
Officer when activity is detected

• สงสัญญาณภาพไปยังหนาจอของเจาหนาที่เมื่อ
ตรวจจับสิ่งปกติได

• Creates an Intruder Detection System
• Enables trained security officers to
engage suspects to stop them in
their tracks
• Off-site Monitor can turn lights on /
off, activate barriers, gates, or doors
• Reduces costs. No need for guards
at local CCTV control rooms and
roving patrols
Off-site monitoring has had an overwhelming success in stopping
criminals in high crime areas such as
South Africa and cities across
Europe.
Please contact our local
Management if you interested in
receiving more information on OffSite Monitoring or would like to
receive a quotation for this system /
service.

• สรางระบบปองกันการบุกรุก
• ชวยใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ไดรับการ
ฝกฝน ใหมีสวนรวมในการหยุดการกระทําของ
ผูต องสงสัย
• ระบบตรวจจับสามารถเปดปดไฟ, เปดใชงาน
ประตู, เครื่องกั้นได
• ลดคาใชจาย ไมจําเปนตองคอยดูที่หองควบคุม
กลองวงจรปดหรือระหวางลาดตระเวน
ระบบตรวจสอบนอกพื้นที่เปนระบบที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมากในการลดอัตราการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อยางเชน
แอฟริกาใต และเมืองใหญในยุโรป
โปรดติดตอทีมบริหารในเขตพื้นที่ของคุณ หาก
ตองการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับระบบ
ตรวจตรานอกพื้นที่ หรือตองการใบเสนอราคา
สําหรับการใหบริการระบบนี้
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A Note of
Appreciation

สารสดุดี

General Manager Mr. Syahreza Ishwara
leads his team in showing appreciation
for our security personnel at the
Anantara Chiang Mai.

ผูจัดการใหญ Mr. Syahreza Ishwara นําทีม
รวมแสดงความชื่นชมทีมงานรักษาความ
ปลอดภัยซิเคียวริทัสของเรา ที่ประจํา โรงแรม
อนันตรา เชียงใหม

Securitas Thailand would like to thank
the Ozo Resort Samui team for
providing our Security Officers with
English training.

ซิเคียวริทัส ประเทศไทย ขอขอบคุณทีมงาน
โรงแรม โอโซ รีสอรท สมุย ในการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษใหกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยของเรา
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Security Recognition
วีรชนคนซิเคียวริทัส
Securitas Officers around the Kingdom
quickly alert on smoke and immediately
and effectively put out fires saving our
customers millions of Thai baht.

เจาหนาที่ของซิเคียวริทัสที่อยูทั่วทั้งประเทศ มีการตอบสนองอยางฉับไวเมื่อไดรับการแจงเตือนจาก
กลุมควัน และสามารถยับยั้งการเกิดเพลิงไหมลุกลามไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหลูกคาประหยัด
คาใชจายไปไดเปนจํานวนมากเปนหลักลานบาท
RESORT FIRE. Hua Hin Securitas Officer Khun
Klahan Duangchan received a Certificate of
Recognition for alerting on smoke coming out of
an unoccupied resort bungalow. He
immediately inspected the bungalow and found
an electrical fire had started. Khun Klahan
grabbed a fire extinguisher and quickly and
effectively put out the fire saving the bungalow
and perhaps neighbouring bungalows.

การดับเพลิงที่รสี อรท เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยประจําเขต
หัวหิน คุณกลาหาญ ดวงจันทน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ที่มีการตอบสนองอยางทันทวงทีจากกลุมควันที่ลอยมาจาก
บังกะโลที่วาง โดยการรีบรุดไปตรวจสอบที่บังกะโลหลัง
ดังกลาว เมื่อพบวาไฟเพิ่งจะเริ่มตนขึ้น คุณกลาหาญควาถัง
ดับเพลิงออกมาดับไฟทันที ทําใหไมเกิดเพลิงไหมลกุ ลามไปทั้ง
หลังและหลังใกลเคียง
BOAT FIRE. Bangkok Security Officer Khun
Phokinn and Security Supervisor Khun
Wiroonchai received Certificates of
Recognition for immediately responding to a
fire. Kh. Phokinn detected smoke coming
from the resort’s Dinner Boat which was 50
meters out on the river. Kh. Phokinn jumped
into the river and swam to the boat and once
on the boat found an electrical fire had
started. He then used his wet T-Shirt to
properly extinguish the fire.

การดับเพลิงบนเรือ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขต
กรุงเทพฯ คุณ โภคิน และ หัวหนางาน คุณวิรุฬชัย รับ
มอบใบประกาศเกียรติคุณในการตอบสนองตอเพลิง
ไหมไดทันทวงที คุณโภคิน ตรวจจับกลุมควันลอยมา
จากเรือจัดเลีย้ งรับประทานอาคารค่ําของโรงแรมซึ่งอยู
หางจากริมฝงแมน้ําไป 50 เมตร โดยคุณโภคิน
กระโดดลงแมน้ําและวายไปที่เรือ และพบวาไฟเพิ่งเริม่ ตน
ขึ้น เขาจึงไดใชเสือ้ ยืดเปยกน้ําของเขาในการดับไฟ
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Hua Hin Securitas Officer Ms.Natcha Chanhrai
while conducting routine searches of staff
departing our customer’s factory found a staff
member attempting to steal customer property,
Khun Natcha seized the property and detained
the staff member turning them over to our
customer management team.

ขณะที่ปฏิบัติภารกิจประจําวัน ตรวจคนพนักงานทีอ่ อกจากพืน้ ทีโ่ รงงานลูกคาของเราอยูน นั้ เจาหนาที่ซิเคียวริทัสประจําเขตหัวหิน
คุณณัชชา จั่นไร พบวาพนักงานคนหนึ่งพยายามจะขโมยทรัพยสินของโรงงานออกจากพืน้ ที่ คุณณัชชา จึงไดทําการยึดทรัพยสนิ
และจับกุมพนักงานคนนั้นไวเพือ่ สงมอบใหกบั ทีมบริหารของบริษัทลูกคาตอไป
One of the world’s most
unique hotel rooms – a tent
built into the trees over
looking the Mekong River.

หนึ่งในหองพักที่โดดเดนที่สุดในโลก
– ที่พักไดถูกสรางขึ้นทามกลาง
ขุนเขา ปาวไม และสามารถมองเห็น
วิวแมน้ําโขง

On this month’s Newsletter covers are
Securitas officers Mr.Montien Kongnoi and Mr.
Sarawut Kansriweing who provide security at
our most northern customer site: the Four
Seasons Tented Camp on the Mekong River in
the Golden Triangle.

บนปกวารสารฉบับเดือนนี้ เปนภาพของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย คุณมณเทียร คงนอย และ คุณสราวุธ กาญศรี
เวียง กําลังปฏิบัติหนาที่ใหบริการรักษาความปลอดภัยกับ
ลูกคาทีอ่ ยูท างภาคเหนือสุดของเรา นั่นคือ โรงแรมโฟรซีซั่นส
เทนต แคมป ในอยูป าติดกับแมน้ําแมโขงใกลสามเหลี่ยม
ทองคํา

“Like” us on our Securitas Thailand Facebook page and you will be updated when our next
Newsletter is published as well as on the latest security and safety matters in the Kingdom.

“คลิกไลค” ใหกับเราในหนาเฟสบุคของซิเคียวริทัส ประเทศไทย และคุณจะไดรับรูทันทีเมือ่ วารสารฉบับตอไปถูกสงออก
เรียบรอย เชนเดียวกับขาวสารลาสุดของเราที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
https://www.facebook.com/SecuritasThailand
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Integrity Vigilance

Helpfulness

ซื่อสัตย ระวังภัย มีนําใจ

บริษัท ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 10/120 อาคารชุดสํานักงาน เดอะ เทรนดี้ ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
www.securitas.co.th
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