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โซเด็กซ์ โซ่ ประเทศไทย และ อมตะ ฟาซิลิตี ้ เซอร์ วสิ
ร่ วมลงนามจัดตัง้ บริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจบริการสู่นิคมอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
บริษัท โซเด็กซ์ โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้ บริ การเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้ วยการบริ หารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึง่ จากประเทศ
ฝรั่งเศส และ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้ เซอร์ วิส จากัด ผู้นาการพัฒนาและจัดการด้ านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ ทาพิธี
ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตัง้ บริ ษัท บริ ษัท โซเด็กซ์ โซ่ อมตะ เซอร์ วิสเซส จากัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ แบบบูรณาการ โดยให้ บริ การในสิ่งที่จาเป็ น และสิ่ง
อานวยความสะดวกสบาย เพื่อความเป็ นอยู่ของพนักงานให้ ดียิ่งขึ ้น รวมทังจั
้ ดกระบวนการทางานให้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น ช่วย
สร้ างความมัน่ ใจรวมทังผลั
้ กดันให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพเพื่อเป็ นรากฐานที่ดีในการทางาน
มร. อาร์ โนด์ เบียเลคกิ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิ ดเผยว่า “สำหรับ โซเด็กซ์ โซ่ ในฐำนะผูเ้ ชี ่ยวชำญ
ด้ำนกำรให้บริ กำรเพือ่ พัฒนำ คุณภำพชี วิต ทีใ่ ห้บริ กำรในกว่ำ 80 ประเทศทัว่ โลก และเป็ นบริ ษัทด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรแบบ
ครบวงจรทีใ่ หญ่ทีส่ ดุ ในโลก โดดเด่นในกำรบริ กำรด้ำนกำรจัดกำรอำคำร กำรดูแลรักษำเครื ่องมื อ ด้ำนโภชนำกำร บริ กำรด้ำน
กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและกำรดูแลปรับภูมิทศั น์ ซึ่ งครอบคลุมธุรกิ จทีห่ ลำกหลำย คือ โรงพยำบำล โรงแรม
สถำนศึกษำ บริ ษัทเอกชน องค์กรนอกชำยฝั่งและพืน้ ที ่ และ อสังหำริ มทรัพย์ มีควำมยิ นดีทีไ่ ด้ร่วมมื อกับ บริ ษัท อมตะ ฟำซิ ลิตี้
เซอร์ วิส จำกัด เพือ่ ขยำยกำรให้บริ กำรกำรจัดกำรแบบครบวงจรสู่ธุรกิ จนิ คมอุตสำหกรรมเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ด้วยกำร
ดำเนิ นงำนในหลำกหลำยประเทศทัว่ โลกมำกกว่ำ 25 ปี และในประเทศไทยมำกว่ำ 10 ปี ได้ร่วมงำนกับบริ ษัทชัน้ นำมำแล้ว
มำกมำย ดังนัน้ โซเด็กซ์ โซ่ ประเทศไทย จึ งมีควำมเชื ่อมัน่ ในศักยภำพของทีมงำนเพือ่ ทีจ่ ะร่ วมทำงำนในกำรพัฒนำ และเติ บโต
คู่กนั ไปกับนิ คมอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อย่ำงเช่น นิ คมอุตสำหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิ ตี้ ในครัง้ นี”้

สาหรับการทางานร่ วมกันในนามของ บริ ษัท โซเด็กซ์ โซ่ อมตะ เซอร์ วิสเซส จากัด ถือว่าเป็ นให้ บริ การแบบบูรณาการ หรื อ
One Stop Service ที่ลกู ค้ าสามารถใช้ บริ การจากบริ ษัทฯ ได้ แบบครบวงจร ซึ่งบทบาทและหน้ าที่ของ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ใน
สัญญาฉบับนี ้ จะเป็ นผู้ให้ ให้ บริ การด้ านการจัดการอาคาร ดูแลด้ านอาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวนและ
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ภูมิทศั น์ เพื่อสนับสนุนการทางานของ บริ ษัท อมตะ ฟาซิลติ ี ้ เซอร์ วิส จากัด ให้ มีประสิทธิภาพและนาผลสาเร็ จไปยังลูกค้ า เพื่อรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ บริ การอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ”
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “อมตะ
เป็ นผูน้ ำด้ำนกำรบริ หำรธุรกิ จ และกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม มี ควำมชำนำญด้ำนกำรวำงแผน กำรพัฒนำ กำรจัดกำร และ
กำรทำกำรตลำดแบบบูรณำกำร ปั จจุบนั มี พนักงำนทำงำนทัง้ ในนิ คมอุตสำหกรรมอมตะนคร และ นิ คมอุตสำหกรรมอมตะซิ ตี้
เป็ นจำนวนมำก และมี แนวโน้มว่ำจะเพิ่ มขึ้นทุกปี ดังนัน้ บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำกำรให้บริ กำรเพือ่
คุณภำพชีวิตกำรทำงำนทีด่ ีกว่ำของพนักงำนในนิคมฯ กอร์ ปกับ โซเด็กซ์ โซ่ ประเทศไทย เป็ นผูเ้ ชี ่ยวชำญและได้สร้ำงควำม
น่ำเชื ่อถือด้ำนกำรให้บริ กำรในด้ำนนีม้ ำเป็ นเวลำนำน
จึ งได้เกิ ดแนวคิ ดของกำรทำงำนร่ วมกันเพือ่ ให้บริ กำรสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกทีป่ รับปรุงสภำพแวดล้อมเพือ่ ประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำน และนำไปสู่คณ
ุ ภำพชี วิตทีด่ ีกว่ำ”

นอกจากเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับพนักงานในนิคมฯ แล้ ว บริ ษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์ วิสเซส จากัด ยังจัดตังขึ
้ ้น
เพื่อขยายธุรกิจจากความเชี่ยวชาญของทัง้ 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท โซเด็กซ์ โซ่ ประเทศ และ บริ ษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้ เซอร์ วิส
จากัด เพื่อรองรับความต้ องการของบริ ษัทต่างๆ ที่ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ทางด้ านด้ านการจัดการอาคาร อาหาร แม่บ้าน การรักษาความปลอดภัย การดูแลสวน และปรับภูมิทศั น์ โดยจะเป็ นการให้ บริ การ
โดยยึด 5 ปั จจัยหลัก คือ เป็ นการให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว มีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ ให้ บริ การ 24
ชัว่ โมง ตลอด 365 วัน และการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
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เกี่ยวกับ โซเด็กซ์ โซ่
ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2509 โดย มร. ปิ แอร์ เบลง โซเด็กซ์โซ่ เป็ นผู้นาระดับโลกด้ านบริการการบริหารแบบครบวงจรที่มงุ่ เน้ นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนื่องด้ วยโซเด็กซ์โซ่เล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองค์กร โซเด็กซ์โซ่ให้ บริการลูกค้ า 75 ล้ านคนต่อวัน ใน
80 ประเทศทัว่ โลก ด้ วยประสบการณ์อนั ยาวนานกว่า 45 ปี และบริการที่หลากหลายกว่า 100 บริการ ไม่วา่ จะเป็ นบริการต้ อนรับ บริการรักษาความ
ปลอดภัย บริการทาความสะอาดและบารุงรักษาอาคาร ตลอดจนบริการด้ านอาหาร และการบริหารจัดการอุปกรณ์และอาคาร ความสาเร็จและผลงานที่
โดดเด่นของโซเด็กซ์โซ่เกิดจากความมีอิสระขององค์กร รูปแบบธุรกิจที่ยงั่ ยืน และความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการมีสว่ นร่วมของ
พนักงานของโซเด็กซ์โซ่กว่า 420,000 คนทัว่ โลกด้ วย
ตัวเลขสาคัญของโซเด็กซ์ โซ่
โซเด็กซ์ โซ่ ท่ วั โลก (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557)
รายได้ รวม 18 พันล้ านยูโร
พนักงานทังหมด
้
420,000 คน
เป็ นบริษัทที่มีพนักงานมากที่สดุ เป็ นอันดับ 18 ของโลก
มีสานักงานใน 80 ประเทศทัว่ โลก
มีสถานที่ปฏิบตั ิงาน 32,700 แห่ง
ผู้ใช้ บริการทัว่ โลก 75 ล้ านคนต่อวัน
มูลค่าทางการตลาด 14.7 พันล้ านยูโร (ข้ อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2558)
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