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Dear Securitas Colleagues,

เรียน เพือ่ นรวมงานซิเคียวริทัสทุกทาน

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
้ มไดมีโอกาสไปเยีย่ มลูกคาของเราเขตภาคเหนือ
– โรงแรมโฟรซีซั่นส เทนต แคมป ทามกลางปาไม ติดกับ
แมน้ําแมโขงใกลสามเหลีย่ มทองคํา เปนรีสอรตอันงดงาม
ดังที่เห็นไดบนหนาปกฉบับประจําเดือนนี้

In this month’s newsletter we focus on our 2nd
Core Value. Hopefully by now you know what that
is. (?) And more specifically common
misperceptions that interfere with us properly
performing this core value.
We also briefly focus on our collective responsibility
in the event there is a theft on a property we
protect. We do not assign blame, we determine the
facts and fix what is broken in the security program.

วารสารฉบับเดือนนี้ เราเนนที่คานิยมทีส่ องของเรา หวัง
วาคุณคงรูแลววาคืออะไร (?) และการรับรูที่ผิดที่คอย
รบกวนการปฏิบัติตามคานิยมนี้ เรายังไดเนนไปที่ความ
รับผิดชอบโดยรวมของเราในกรณีทมี่ กี ารโจรกรรม
เกิดขึน้ ในเขตพื้นทีท่ ี่เราดูแลอยู เราไมไดมีหนาที่ในการ
กลาวโทษกัน แตเราตรวจสอบหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
แกไขระบบรักษาความปลอดภัยที่ผดิ พลาดไป

Also this month’s Newsletter includes Appreciation
of our customers to Securitas and Securitas to our
customers.

ทั้งนี้ วารสารฉบับนีย้ งั ไดกลาวถึงคําสดุดีชนื่ ชมจาก
ลูกคาของเราที่มีตอซิเคียวริทัส และจากซิเคียวริทัสมา
ใหกบั ลูกคา

Do not forget about our writing contest.

โปรดอยาลืมการประกวดเขียนบทความของเรา

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.

ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนอยางตอเนือ่ งของคุณ
เลนนี่ โฮลเดน
ผูจัดการเขตรวม - ซิเคียวริทัส ประเทศไทย
Lenny.Holden@securitas.co.th

ขอสงวนสิทธิ์
เนื้อหาตางๆทีอ่ ยูในวารสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อ
เปนการใหขอมูลขาวสารเทานั้น ขอมูลดังกลาวอาจมิไดเปน
การแสดงใหเห็นถึงทัศนะ หรือแนวคิดใดๆของซิเคียวริทัส
ประเทศไทย ซิเคียวริทัสอินเตอรเนชั่นแนล หรือหนวยงาน
ตัวแทนใดๆของซิเคียวริทัส
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Message From Our
Country President
สารจากประธานสาขาประเทศไทย

Dear colleague,
Our service must be EXCEPTIONAL! In Thailand,
Securitas is a fairly young company and not so
well recognized. Quite often we are compared to
other local security companies because our
customers are not aware of the differences
between the Thai security providers.
From the first day I came to Thailand and took
over the position as Country President, I set a
clear goal: I want Securitas Thailand to be the
best security company in Thailand. I have no
aspiration to be the biggest, but I definitely want
to be the best. I don't want to service clients that
only are looking for the cheapest rates; I want to
service clients that understand the value of
professional security services. Once we are able
to establish ourselves as the best, size will come.
To be the best, our service on all levels has to be
EXCEPTIONAL - from the security officers on
post to the Supervisors, our Inspectors, and the
whole management team. Every day we all have
to strive to be a little bit better than we were
yesterday, and a lot better than our competitors.
Try improving all aspects of our services;
respond quicker to our customer’s requests,
better yet try and be proactive and suggest
improvements before our clients ask for it. By
being attentive and understanding your client’s
needs, we can provide better security to our
clients.

ถึงเพื่อนพนักงานทุกทาน
บริการของเราจะตองดีเลิศในประเทศไทย ซิเคียวริทัสถือไดวา
เปนบริษัทคลื่นลูกใหมและยังไมไดรบั การจดจําไดเทาไรนัก
บอยครัง้ ที่เราถูกนําไปเปรียบเทียบกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
ทองถิ่น เปนเพราะลูกคาไมไดตระหนักวาบริการดานรักษาความ
ปลอดภัยของเราตางกับบริษัทรักษาความปลอดภัยไทยอยางไร
ตั้งแตวันแรกที่ผมมาประเทศไทยในฐานะประธานบริษัทประจํา
ประเทศ ผมไดกําหนดเปาหมายไวชัดเจน วา ผมตองการใหซิ
เคียวริทัสประเทศไทยกาวไปเปนบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดี
ที่สุดในประเทศไทย ผมไมไดปรารถนาทีจ่ ะมีขนาดใหญที่สดุ แต
สิ่งที่ผมตองการอยางแนนอนก็คือ ความดีที่สุด ผมไมตองการที่
จะใหบริการแกลูกคาที่ตองการเพียงแคอตั ราคาบริการที่ถูกที่สุด
ผมตองการที่จะใหบริการแกลูกคาที่เขาใจถึงคุณคาของความเปน
ผูใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ เมื่อใดก็ตามที่
เราสามารถทีจ่ ะสรางตัวเองใหดีที่สุดไดแลว ขนาดก็จะตามมา
การเปนสิ่งทีด่ ีสุด บริการของเราในทุกระดับจะตองพิเศษสุด –
ตั้งแตระดับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําพื้นที่ไปจนถึง
หัวหนางาน, ผูตรวจการ, และทีมบริหารทั้งหมด เราตองมุง มั่นที่
จะดีขึ้น ๆ ในทุก ๆ วัน ใหดีกวาเมื่อวาน และใหบริการรักษาความ
ปลอดภัยใหกับลูกคาใหดีกวาคูแขงของเรา
พยายามปรับปรุงในทุก ๆ ดานของการใหบริการของเรา ไมวาจะ
เปนการตอบสนองตอการรองขอของลูกคาใหไดเร็วขึ้น, พยายาม
ที่จะกระตือรือรนและพัฒนาตัวเองกอนที่ลูกคาจะเอยปากขอจาก
คุณ และการใสใจและเขาใจถึงความตองการของลูกคา เราก็จะ
สามารถทีจ่ ะใหบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นใหกับลูกคาของ
เราได

Remember that you / we are the security
professionals and our clients put a great deal of
trust in us. It is our duty to embrace that trust
and be their trusted advisors. If we do things the
way we have always done them, then we will
never be Exceptional. The world around us
constantly changes, new threats emerge, our
clients’ operations change, new technology
constantly develops, and it is our duty to use all
of our expertise to improve our client’s security.

จําไววาทั้งคุณและเราคือผูเ ชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัย
และลูกคาไดมอบความไววางใจใหกบั เรา ดังนั้น จึงเปนหนาที่
ของเราทีจ่ ะตองดูแลและรักษาความไววางใจนั้นโดยการเปนที่
ปรึกษาที่นา เชื่อถือของพวกเขา ถาเราทําในสิ่งที่เราทําแบบเดิม ๆ
ตลอด เราก็จะไมมีทางทีจ่ ะยอดเยี่ยมและเปนพิเศษสุดไดเลย สิ่ง
ตาง ๆ รอบตัวเปลีย่ นแปลงทุกวัน, เกิดภัยคุกคามใหม ๆ , การ
ดําเนินงานของลูกคาก็เปลี่ยนแปลงไป, มีเทคโนโลยีพัฒนาใหม
อยางตอเนื่อง และมันก็เปนหนาทีข่ องเราทีจ่ ะใชความชํานาญใน
การพัฒนาใหลูกคาไดมรี ะบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ

(Continued on the middle of page 7)

(อานตอ หนา 7 )
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Vigilance –
Don’ fall victim to
common
misperceptions
Our second Core Value is Vigilance. Vigilance
is not a word often used in English and many
English-speaking persons probably do not
know exactly what it means. “Vigilance” is
defined as keeping watch for possible danger
or difficulties. The same definition of
“Vigilance” could be used to describe our
security’s primary responsibility: to be
watchful of dangers.
Being watchful of dangers sounds fairly simple
– right? And it can be. However being
watchful over the course of a 12-hour shift
everyday can become monotonous. It can be
easy for the normal person (security officer?)
to start discounting many things and people
they see. Our personal beliefs also play a large
role in how “watchful” we are on the job.

ระแวดระวัง (Vigilance) –
อยาหลงไปกับการตีความที่
ผิดๆ
คานิยมหลักขอที่ 2 ของเราคือ ระแวดระวัง คําวา
ระแวดระวังไมใชคําที่ใชในประเทศอังกฤษ และคนที่พูด
ภาษาอังกฤษเปนสวนใหญไมรูจกั ความหมายที่แทจริงของ
มัน “ระแวดระวัง” ถูกตีความวาเปนการคอยดูสิ่งทีอ่ าจะ
เปนอันตรายหรือความยากลําบากที่อาจเกิดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันคํานี้ก็สามารถนํามาใชเพือ่ อธิบายถึงความ
รับผิดชอบหลักของเรา คือการเฝาระวังภัยอันตราย
การจับตามองสิ่งที่เปนอันตราย ฟงดูงาย – ใชหรือไม? ก็
จริงอยู แตการจับตามองหรือเฝาระวังตลอดเวลา 12
ชั่วโมงตลอดเวลาทํางานในทุกวัน กลายเปนสิ่งทีน่ าเบื่อ
หนาย มันงายมากสําหรับคนธรรมดา (รวมถึงเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย?) ที่จะผอนหรือปลอยผานในหลาย
สิ่ง หรือหลายคนที่ไดพบเห็น ความเชื่อของแตละบุคคล
เปนตัวแปรหลักวาเราจะ “เฝามองอยางระมัดระวัง” ใน
หนาที่ของเราอยางไร

Three common misperceptions that can
impact a security officer doing their job:

มีการตีความที่ผดิ พลาดหลัก ๆ อยู 3 ประเด็น ที่สามารถ
สงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีข่ องเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย ไดแก

1. “Bad things only happen to other people,”
is a common belief that many people
share. A similar and equally wrong belief is
“Bad things only happen on TV.” People
who share these beliefs are rarely alert to
dangers. They live in a world where they
believe nothing can happen to them. As
professional security personnel we must
not fall victim to such common
misperceptions. There is a not a single
location in Thailand that is 100% free of
criminals, of bad people who want to cause
problems for others, the government, or
our customers. Bad things can happen
where we work and where we live. It is our
job to be on the lookout for such bad
people and bad things and stop them
before they can act.

1. “สิ่งเลวราย จะเกิดขึ้นกับคนอื่นเทานั้น” เปนความเชื่อ
ของใครหลายคน ความเชื่อที่ผิด ๆ ไมตางกันคือ
“สิ่งไมดีเกิดขึ้นในโทรทัศนเทานัน้ ” คนที่มีความเชื่อ
เหลานีจ้ ะไมคอยมีความตื่นตัวในภัยอันตราย พวกเขา
เหลานีอ้ ยูในโลกทีเ่ ขาเชื่อวาไมมีอะไรที่สามารถเกิด
ขึ้นกับพวกเขาได ดังนั้น ในฐานะของเจาหนาที่รกั ษา
ความปลอดภัย เราจะตองไมตกเปนเหยื่อของการ
ตีความผิด ๆ เชนนี้ ไมมีทางทีจ่ ะมีพนื้ ที่ใดในประเทศ
ไทยทีเ่ ปนเขตปลอดอาชญากรรม 100% และ
ปลอดจากคนที่กอ ปญหาใหกับผูอนื่ , หนวยงาน
ราชการ หรือ ตอลูกคาของเรา สิง่ เลวรายตาง ๆ
สามารถเกิดขึ้นไดในสถานทีท่ ี่เราทํางาน และสถานที่
เราอยูอาศัย จึงเปนหนาที่ของเราที่จะคอยสอดสอง
ดูแลคนไมดเี หลานั้น รวมถึงสิ่งเลวรายตาง ๆ และ
ชวยหยุดกอนทีจ่ ะกอเหตุ

“Bad things only happen on TV”
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2.

Criminals cannot be caught. Another
belief is criminals are professionals who
are too hard to catch. Criminals have a
lot of experience and can do what they
want, when they want to do it, and all
we can do is hope that they do not act
out on the property we protect – or at
least not during our shift. This belief is
WRONG. Criminals / bad people are not
super villains or any more professional
than anyone else – particularly a
professional well-trained security office.
Criminals are people and people are not
perfect, they make mistakes. Our job is
to be alert to such people – see their
mistakes (something that does not
appear to be right).

3. Criminals and bad people are always
men. Security personnel, especially male
security officers, quickly label and
overlook women and children as nonthreatening / not dangerous. Not true.
Some women can be more dangerous
than men! Criminals have been known
to use children as “spotters” or
surveillance. As a professional security
officer you cannot overlook more than
half the population. Sure be suspicious
of any men in your area, but also be
equally alert to any women and children.
Performing our responsibilities properly –
being effective security officers – means we
have to dismiss such common
misperceptions. Other-wise we cannot truly
be “Vigilant.” Then being “Vigilant” is only
the start of our security responsibilities. If
you see something or someone suspicious,
the next important task is to do something
about it. This could mean confronting the
person or reporting your observations to
your supervisor or to our customer
management team. A common saying is “If
you see something, say something.” This is
a fundamental requirement of our job as
security personnel.
[Concluded on the top of next page]

2. อาชญากรไมสามารถถูกจับกุมได ความเชื่ออีก
ประการหนึ่งคือ อาชญากรเปนมืออาชีพที่จับไดยาก
อาชญากรมีประสบการณมากและสามารถทําอะไรก็ได
ตามที่ตองการ เมื่อใดที่ตองการ และสิ่งทีเ่ ราสามารถ
ทําได คือ หวังวาพวกเขาจะไมมากอกวนหรือ
ปฏิบัติการในพื้นที่ที่เราดูแลปองกันอยู หรืออยาง
นอยไมเกิดในขณะที่เปนเวลาประจําการของเรา ซึ่ง
ความเชื่อแบบนี้เปนสิ่งทีผ
่ ิด อาชญากรหรือคนราย
ไมใชกลุมคนพิเศษหรือมืออาชีพมากไปกวาคนอื่น
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อเปรียบกับเจาหนาที่รักษา
ปลอดภัยที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี จริง ๆ แลว
อาชญากรคือคนธรรมดา และเปนคนธรรมดาที่ไมได
เลิศเลอพิเศษ พวกเขาทําความผิดพลาด ดังนั้น
หนาที่ของเราคือการเตือนกลุมคนเหลานี้ และมอง
ขอผิดพลาดของพวกเขา (บางสิ่งที่ไมไดแสดงวาเปน
สิ่งที่ถูกตอง)
3. อาชญากรและคนไมดีเปนผูชายเสมอ เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย โดยเฉพาะเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยชายมักจะมองวาผูห ญิงและเด็กเปนกลุมที่
ไมมีอนั ตรายและไมสามารถทํารายใครได ซึ่งไมจริง
เลย ผูห ญิงบางคนสามารถทําอันตรายไดมากกวา
ผูชายเสียอีก! และพวกอาชญากรมักจะหลอกใชเด็ก
ไปตัวลอหรือแฝงตัวในกลุมคนปกติ ในฐานะที่เราเปน
เจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัย คุณไมสามารถทีจ่ ะ
มองขามคนมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากร แนนอน
วาอาจตั้งขอสงสัยไปที่ผูชายคนใด ๆ ก็ตามในพื้นที่
ของคุณ แตก็ตองไมมองขามผูห ญิงและเด็กดวย
การแสดงความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเองอยาง
ถูกตอง- ใหเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ – หมายความวาเราจะตองไมหลงไปกับการ
ตีความที่ผิด ๆ มิเชนนั้นเราจะไมสามารถทีจ่ ะทําตาม
คานิยมหลักของคําวาระแวดระวังไดเลย การเปนคน
ระแวดระวัง เปนเพียงจุดเริม่ ตนของความรับชอบในหนาที่
รักษาความปลอดภัยของเราเทานั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณพบ
เห็นหรือรูสกึ ถึงความผิดปกติ สิ่งสําคัญตอไปคือการที่เรา
จะลงมือทําอะไรกับมัน ซึ่งอาจหมายถึงการเผชิญหนากับ
คนคนนั้น หรือรายงานขอสังเกตุของคุณไปยังหัวหนางาน
หรือทีมผูบริหารของลูกคาของคุณ คําพูดที่คุนหูทวั่ ไป คือ
“หากคุณเห็นบางอยาง ตองพูดออกมา” สิ่งนี้คือพืน้ ฐาน
ของการเปนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(บทสรุปอยูชวงตน ในหนาถัดไป)
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Many of our security officers have already
learned not to fall victim to these common
misperceptions. Regularly in our monthly
newsletters we show examples of your
fellow security officers who did properly
alert to suspicious activities or people and
did the right thing – stopping them. And for
their acts they have received recognition
and monetary rewards. Be alert on your
post, protect our customers, and you will be
equally rewarded.

เจาหนาที่ซิเคียวริทัสของเราหลายคนไดเรียนรูและไมหลงเปน
เหยือ่ ของการเขาใจผิดนี้ โดยปกติแลวในวารสารประจําเดือน
ของเราจะมีการแสดงตัวอยางของเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยทีป่ ฏิบัติหนาทีอ่ ยางตื่นตัวและแจงเตือนภัยเมือ่ พบ
เห็นกิจกรรม หรือบุคคลตองสงสัย และปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง - คือการหยุดยัง้ พวกเขา ซึ่งจากการกระทํา
ดังกลาวพวกเขาจึงไดรับใบประกาศเกียรติคุณพรอมเงิน
รางวัลเพือ่ เปนการตอบแทนความดี ดังนัน้ ขอใหเราทุกคน
ตื่นตัวระแวดระวังประจําจุดตรวจ และดูแลปกปองลูกคาของ
เราอยูเสมอ และคุณจะไดรับรางวัลเชนเดียวกัน

Country President Message continued
from page 4

สารจากประธานบริหาร สาขาประเทศไทย
(ตอจากหนา4)

This may be small things like changing a
patrol route to an advanced new camera
system with motion detection. Regardless
of what it is, it starts with our Security
Officers on our client’s sites. If you see
ways that we can improve, please bring it
up with your branch manager immediately
and we will use your recommendations to
propose new security solutions to our
clients
.
We always have to improve our VALUE to
the clients. If we do that, together with
EXCEPTIONAL services, we will become
the BEST security company in Thailand.

ในที่นหี้ มายถึงสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยเชนกัน อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงระบบงานลาดตระเวนดวยการใชระบบกลองที่
ทันสมัยเพือ่ ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไมวามันจะเปนอะไร
ก็จะตองเริ่มทีเ่ จาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ประจําพื้นที่
ของลูกคาของเรา หากมองเห็นวิธีการเพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนา กรุณาแจงตอผูจัดการสาขาของคุณทันที เราจะ
นําขอเสนอแนะของคุณมาเปนแนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยแนวใหมเสนอตอลูกคาของเรา

Be safe and please reach out to me if you
have any questions or concerns.

ขอใหทุกคนปลอดภัยและโปรดติดตอผมไดเสมอหากมี
คําถามหรือขอสงสัยใด ๆ

เราจะตองคอยพัฒนาตัวเองเพือ่ ใหลูกคาเล็งเห็นคุณคา
ของเรา ถาเราทําได พรอมกับการบริการที่ยอดเยี่ยม เรา
ก็จะกลายเปนบริษัทที่ใหบริการรักษาความปลอดภัยที่ดี
ที่สุดในประเทศไทย

Reminder
Please do not forget our contest noted in
last month’s Newsletter – more info to the
right:

ชวยเตือนความจํา

โปรดอยาลืมการประกวดแขงขันของเราทีล่ งไวในวารสาร
ฉบับเดือนที่แลว – รายละเอียดดานขวามือ
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Response to a
Theft on the
Premises

การตอบสนอง
ตอเหตุโจรกรรม
ในพื้นที่

There are times at our customer sites when
property gets stolen. This could be property
belonging to our customers, or property
belonging to their staff, guests or visitors.

มีบางครั้งที่เกิดเหตุทรัพยสินถูกขโมยในพื้นที่ของลูกคา ซึ่ง
อาจจะเปนไดทั้งทรัพยสินที่เปนของบริษัทลูกคาเอง หรือเปน
ทรัพยสินสวนตัวของพนักงาน, แขกที่มาเยี่ยม, หรือบุคคลที่มา
ติดตอจากภายนอก

When property is stolen, it is not unusual for
the initial responses from our customer to be
“why do we have security?” This implies
perhaps security guards should be able to be at
all places and at all times. This type of
customer reply is one based on emotion,
perhaps frustration, but not necessarily on
facts.

เมื่อทรัพยสินถูกขโมยไป มันจะไมใชสิ่งผิดปกติที่ลูกคาของเรา
จะมีการตอบสนองแรกดวยคําถามที่วา “ทําไมเราตองมีการ
รักษาความปลอดภัย?” ซึ่งตีความไดวา เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยควรที่จะสามารถประจําอยูทุกจุดตลอดเวลา การ
ตอบสนองของลูกคาประเภทนี้สวนหนึ่งมาจากอารมณ
ความรูสึก ความกระวนกระวายใจ โดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริง
เปนสําคัญ

Similarly when an item gets stolen from our
customer’s premises, often our security’s initial
response is, “it was not my fault.” This
response is also often based on emotion, not
on facts, and is equally wrong.

เชนเดียวกัน เมื่อมีสิ่งของถูกขโมยไปจากพื้นที่ของลูกคา การ
ตอบสนองแรกของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของเรา คือ
“มันไมใชความผิดของผม” ซึ่งการตอบสนองแบบนี้ก็มักเกิด
เพราะอารมณความรูสึก ที่ไมไดอยูบนขอเท็จจริง ซึ่งถือวาผิด
พอ ๆ กัน

If an incident of theft occurs on a property you
protect avoid emotion. Do not automatically
say it is not your fault or place blame arbitrarily
on any other persons. Our responsibility is to
determine the facts. We do this side-by-side
with our customer management team to follow
the evidence. Evidence comes from:

หากเกิดการโจรกรรมขึ้นในพื้นทีท่ ี่คุณดูแลอยู ใหคุณหลีกเลี่ยง
การใชอารมณ โปรดอยาดวนพูดวาสิ่งที่เกิดขึ้นไมใชความผิด
ของคุณ หรือกลาวโทษคนอื่น หนาที่ความรับผิดชอบของเรา
คือการหาขอเท็จจริง และรวมมือกับทีมบริหารของบริษัทลูกคา
เพื่อติดตามหาหลักฐาน ซึ่งหลักฐานไดมาจาก :

• Review CCTV footage if applicable.
• Review security procedures.
• Interviews with the victim, any witnesses,
AND the suspects.
 Police may be brought in to assist or take
the lead in the investigation as well.

• ทบทวนจากภาพวงจรปด (ถามี)
• ทบทวนขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
• สัมภาษณ และสอบถามขอมูลจากผูเสียหาย, พยาน และ ผู
ตองสงสัย
 อาจมีการเรียกตํารวจมามีสวนรวมในการชวยเหลือ หรือ
เปนผูนําการสอบสวนไดเชนกัน

Our ultimate investigation goal is to :

เปาหมายของการสอบสวนทีด่ ที ี่สุดของเราคือ:

1. Identify the truly guilty person AND
2. recover the stolen items
3. Identify which gaps in our customer’s
security program were exploited to enable
the criminal to steal the items AND
4. make recommendation to our customers to
fix these gaps

1. ระบุผูกระทําความผิดทีแ่ ทจริง และ
2. นําสิ่งของที่ถูกขโมยกลับมา
3. ระบุใหไดวาระบบการรักษาความปลอดภัยที่ลูกคาใชอยูใน
ปจจุบันมีชองโหวตรงไหน ถึงทําใหเกิดการขโมยเกิดขึ้นได
และ
4. ใหคําเสนอแนะแกลูกคาของเราเพื่อแกไขปญหาของชองโหว
เหลานี้

If an incident of theft occurs at your property
immediately conduct your supervisor,
inspector, or branch manager so they may take
the lead and assist in the tasks above.

หากเกิดเหตุการณโจรกรรมขึ้นในพื้นที่ของคุณ โปรดแจงใหกับ
หัวหนางาน, ผูตรวจ, หรือผูจัดการสาขาทันที เพื่อที่พวกเขาจะ
ไดชว ยแนะนําและชวเหลือในงานตามแนวทางดังกลาวขางตนได
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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
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