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Securitas International

ซิเคียวริทัสระดับสากล

Securitas History and Global Footprint
The founder of Securitas, Erik Philip Sørensen,
established the company in Sweden in 1934
when he bought HälsingborgsNattvakt, a small
guarding company with three guards. The
company quickly grew organically and through
acquisitions of smaller, regional companies.
In 1972 the Group adopted the name
Securitas and in 1991 Securitas was listed on
the Stockholm Stock Exchange (NASDAQ OMS
Stockholm). International expansion started in
the late 1980s, and increased rapidly from the
mid-1990s, with Europe as the primary market.
In 1999, the company entered North America,
followed by Latin America in 2000, and in 2007
into Asia, the Middle East and Africa.
Securitas’ growth has been through providing
professional security services unparalleled
within the countries it operates, and by
acquisition where Securitas has identified
like-minded Companies to join with the
Securitas team.
Today, Securitas Group services a wide range
of customers in a variety of industries and
customer segments. We employ more than
310,000 people in 53 countries around
the world.
Security is Securitas’ core business and we
can provide our customers with a range of
specialized services or a complete security
solution. We are organized in such a way that
we are able to provide our customers with the
dedication, experience, and cost efficiency of a
small company; supported by the knowledge
and purchasing power of a large company.
We drive our international standard across all
Securitas countries while fully recognizing and
reflecting the inherit cultural and regulatory
needs of each individual country.a full range of
security services including mobile patrols.

ประวัติความเป็นมาซิเคียวริทัส
ผู้ก่อตั้ง ซิเคียวริทัส คือเอริคฟิลิป ซอเรนเซน (Erik Philip
Sørensen) จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสวีเดนในปี พ.ศ. 2477 เมื่อได้
ซื้อกิจการ HälsingborgsNattvaktซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีเจ้
าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพียง 3 คน บริษัทได้เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และได้ซื้อกิจการบริษัทขนาดเล็กกว่าในระดับภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มเครือบริษัทได้ตั้งชื่อซิเคียวริทัส และใน
ปี พ.ศ. 2534 ซิเคียวริทัส ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สตอกโฮล์ม (NASDAQ OMS สตอกโฮล์ม) และขยายตัว
ระหว่างประเทศ เริ่มต้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2523 และเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจากกลางปี พ.ศ. 2533 โดยยุโรปเป็นตลาดหลัก
ในปี พ.ศ. 2542 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังอเมริกาเหนือ ตาม
ด้วยละตินอเมริกาในปี พ.ศ. 2543 ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2550
ได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคเอเชีย, ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ซิเคียวริทัส เติบโตมาจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบ
มืออาชีพอย่างหาตัวจับได้ยากภายในประเทศ และได้ดาเนินการเข้า
ซื้อกิจการบริษัทที่ซิเคียวริทัสระบุว่าเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายไปใน
ทางเดียวกัน เพื่อเข้าร่วมงานกับทีมซิเคียวริทัส
ปัจจุบันนี้ กลุ่มเครือซิเคียวริทัส ให้บริการลูกค้าอย่างได้อย่าง
ครอบคลุมและกว้างขวาง ในหลายภาคอุตสาหกรรมและกลุ่ม
ลูกค้าที่แตกต่างกัน เรามีพนักงานมากกว่า 310,000 คน ใน
53 ประเทศ ทั่วโลก
การรักษาความปลอดภัยเป็นธุรกิจหลักของ ซิเคียวริทัส และเรา
สามารถจัดรูปแบบบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ที่แตกต่างจาเพาะของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดรูปแบบบริการเฉพาะ หรือ
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบ เรามี
การจัดการแนวทางให้ลูกค้าของเราอย่างมีประสบการณ์และมี
ประสิทธิผล ค่าใช้จ่ายของบริษัทขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเสมือน
กับบริษัทขนาดใหญ่ เพราะจะได้รับการสนับสนุนให้ความรู้และกา
ลังซื้อ เราขับเคลื่อนไปตามาตรฐานสากลของซิเคียวริทัสทั่วทุก
ประเทศ ในขณะเดียวกันซิเคียวริทัส ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ
ตระหนักรู้และตอบสนองความต้องการทางวัฒนธรรมและกฎ
ระเบียบที่เป็นมรดกของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่

Securitas Thailand

ซิเคียวริทัส ประเทศไทย

International Experience – Local Expertise

ประสบการณ์ระดับสากล - ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น

Securitas Thailand
In 2009 Securitas established security
operations in Thailand, and shortly thereafter
acquired a leading Thai-based security provider
which had been providing professional security
services in Thailand since 2001.

ซิเคียวริทัส ประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2542 ซิเคียวริทัส จัดตั้งการดาเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยในประเทศไทยและหลังจากนั้นไม่นาน ได้กลายมาเป็นผู้ให้
บริการชั้นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยมือแบบอาชีพใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

Securitas Thailand operates across Thailand
with fully functional offices in Bangkok, Lam
Chabaeng, Mathaput, Pattaya, Hua Hin, Samui,
Phuket, and Chiang Mai. We also maintain
separate Security Technical Security Systems
and Alarm & Systems Monitoring Branches
for all of Thailand.Ourcustomers range from
private individuals and small companies to
global corporations located throughout the
Hospitality, Industrial, Commercial, Residential,
Airport and Government sectors. More details
of our customer base is located in the
Reference section.
As of the beginning of 2015, Securitas Thailand
provides professional security to over 250
separate customers around Thailand and
maintains a staff of over 2,000 personnel.

ซิเคียวริทัส ประเทศไทย ดาเนินการจัดตั้งสานักงานทั่วประเทศ
มีสานักงานที่ทางานได้อย่างเต็มที่ ทั้ง ในกรุงเทพฯ, แหลมฉบัง,
มาบตาพุด,พัทยา, หัวหิน,สมุย,ภูเก็ตและเชียงใหม่ นอกจากนี้เรา
ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศน์,ระบบการเตือน
ภัยและระบบเฝ้าระวังภัยผ่านศูนย์เฝ้าระวังภัย ในสาขาทั้งหมด
ของประเทศไทยซึ่งแยกออกต่างหาก ลูกค้าของเรามีตั้งแต่ระดับ
ภาคเอกชน และบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับโลก ซึ่งมี
ทั้ง, , สถานบริการ, อุตสาหกรรม,พาณิชย์,ที่อยู่อาศัย,สนาม
บินและภาครัฐบาล รายละเอียดเพิ่มเติมของฐานลูกค้าของเราอยู่
ในส่วนเอกสารอ้างอิง
เริ่มต้นของปี พ.ศ. 2558 ซิเคียวริตัส ประเทศไทยให้บริการ
ความปลอดภัยระดับมืออาชีพแก่ลูกค้ามากกว่า 250 ราย ทั่ว
ประเทศที่แตกต่างกันและมีพนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า
2,0000 คน
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Securitas Security Officers

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซิเคียวริทัส

Securitas Thailand knows our security officers
represent our Business Partners and their Brand.
A well trained, courteous, uniformed security
officer is not only a crime deterrent and a first
responder, but also a public relations asset.
Many of Securitas Security Officers are former
Thai Military and/or experienced Security
Officers who have successful experience in
the security work force.
Securitas requirements for security
personnel are:
$ Minimum 19 years old
$ No medical problems. No drug users (tested).
$ Special Medical Checks conducted in
accordance with select client requirements
$ No arrest history (Police checks provided to
our Customers on request)
Security Officer benefits:
$ Pay at rates higher than minimum wage
$ Holiday Pay
$ Paid Vacations
$ Medical PlanLife and accident insurance
$ Weekly Day Off
$ Free uniforms & equipment
$ Provide free meals, housing, and transport
(select locations)
$ Promotes from within.

เคียวริทัส ประเทศไทย รู้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของเราเป็นตัวแทนของพันธมิตรทางธุรกิจของเราและ
เครื่องหมายการค้าของพวกเขา เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของเราผ่านการฝึกอบรมอย่างดี มีความสุภาพ
อยู่ในเครื่องแบบเรียบร้อย ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผู้ยับยั้ง
อาชญากรรมและเป็นผู้ตอบสนองคนแรกเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้
ช่วยประชาสัมพันธ์ในตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซิ
เคียวริทัสหลายคน เคยเป็นอดีตทหารไทยและ /หรือเคยเป็น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์และประสบ
ความสาเร็จในการทางาน
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซิเคียวริทัส
มีดังนี้:
$ อายุขั้นต่า 19ปี
$ ไม่มีปัญหาทางด้ายกายภาพ ไม่เป็นผู้ใช้สารเสพติด(ทดสอบ}
$ ผ่านการตรวจสอบร่างกาย กายภาพ ดาเนินการให้		
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
$ ไม่มีประวัติอาชญากรรม และถูกดาเนินคดี (ตรวจสอบกับเจ้า
หน้าตารวจให้กับลูกค้าตามคาขอ)
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย:
$ ได้รับค่าแรงในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่า
$ ได้ค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์
$ ได้ค่าแรงในวันหยุด
$ มีประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุ
$ มีวันหยุดประจาสัปดาห์
$ มีเครื่องแบบและอุปกรณ์ฟรี
$ มีค่าอาหาร, ที่พักและค่าเดินทาง (เลือกสถานที่)
$ มีการส่งเสริมจากภายใน

Security Training

การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย

Basic Security Training
All security officers receive common core
security officer training andtraining on customer
specific requirements. After initial training all
security personnel receive sustainment training
on a monthly basis.
Sustainment Training
Monthly sustainment training is at least
two hours in length (24 hours annually) and
highlights one or two common core or customer
specific topics. All training is photographed,
documented, and provided to the Thai
Department of Labour in accordance with
Thai Labour legal requirements. The same
documentation/ photographs are provided to
our Customers on request.
Transparency
Customer points of contact and staff in suitable
positions are invited to observe and participate
(as appropriate) in Securitas Training.
Customer Staff Training
Securitas Management is prepared to provide
the Customer Staff with relevant training and
participate / evaluate drills for Fire, Bomb
Threat, Handling Media, Responding to
Police, Suspicious Personnel, Consequence
Management, and other Customer
concerned topics.

การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย พื้นฐาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนได้รับการฝึกอบรมหลัก
ทั่วไปในการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และฝึกอบรมเกี่ยว
กับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า หลังจากฝึกอบรม
ครั้งแรกเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้รับการฝึก
ทบทวนเป็นประจาทุกเดือน
การฝึกทบทวน
มีการฝึกอบรมทบทวนรายเดือนอย่างน้อยจานวนสองชั่วโมง
ต่อเดือน (24 ชั่วโมงต่อปี) และหนึ่งหรือสองหัวข้อหลัก เป็นการ
อบรมหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า การฝึกอบรมทั้งหมด
จะถูกบันทึกข้อมูล ทาเป็นเอกสารให้กรมแรงงานไทยเพื่อให้
สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานไทย และจัดเอกสาร /
ภาพถ่ายเดียวกันนี้ให้กับลูกค้าของเราตามร้องขอ
ความโปร่งใส
ลูกค้าและพนักงานสามารถติดต่อ หรืออาจได้รับเชิญเข้า
สังเกตการณ์และมีส่วนร่วม (ตามความเหมาะสม)ในการฝึกอบรม
ของ ซิเคียวริทัส
การฝึกอบรมพนักงานบริการลูกค้า
ซิเคียวริทัสมีการบริหารจัดการให้พนักงานบริการลูกค้า ด้วย
การฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม /ประเมินผล
การฝึกซ้อมหนีไฟ, การขู่วางระเบิด, การสื่อสารจัดการ, การ
ตอบสนองภารกิจต่อตารวจ, บุคลากรที่น่าสงสัย, การบริหาร
จัดการผลกระทบต่อลูกค้า และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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Securitas Mobile Security

หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่ซิเคียวริทัส

Securitas Mobile Security Solutions are a
cost-effective, highly visible deterrent to
prevent criminal activity; observe and respond
to emergency situations, or damaging incidents.
Using coded checkpoints placed at agreed upon
inspection points, our officers perform regular
external and/or internal patrols of the premises;
checking in at each point. A full record of their
inspection to include locations and times is
recorded and available to our customers.
Securitas mobile patrols include:
$ Regularly scheduled or intermittent checks
of the premises
$ Alarm and emergency response
$ Key-holding service
$ Lock & unlock services
$ Lone worker protection/escort services
Mobile Security Officer Minimum
Requirements:
$ 5 years in Thai Military; 2 years in Special 		
Warfare Command
$ Graduate of either Thai Ranger or Special Ops
equivalent school
$ First Aid Certified
$ Certified Safety Officer at Supervisor Level
IAW OSHA standards
$ Self Defense Certified or Close
Protection certified
$ Minimum High School Graduate

หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่ซิเคียวริทัส ทางเลือกค่าใช้จ่าย
ที่มีศักยภาพอย่างเห็นได้ชัด ในการป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิด
อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ มีความพร้อมอยู่ตลอด
เวลา สังเกตและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีใช้ระหัสจุด
ตรวจสถานที่ ตามจุดตรวจที่ตกลงร่วมกันไว้ เจ้าหน้าที่ของ
เราจะดาเนินการลาดตระเวนทั้งภายนอกและ /หรือภายในของ
สถานที่เป็นกิจวัตร ในการตรวจสอบจุดตรวจแต่ละจุด เจ้า
หน้าที่จะลงทะเบียนเวลาและสถานที่และบันทึกเอาไว้ และลูกค้า
ก็สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่ซิเคียวริทัส ครอบคลุมถึง:
$ กาหนดตารางตรวจสอบสถานที่ เป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
$ ตือนภัยและตอบสนองสัญญานเตือนภัยฉุกเฉิน
$ บริการคีย์โฮลดิ้ง
$ บริการล็อค& ปลดล็อค
$ บริการคุ้มกันพนักงาน /บริการนาส่ง
คุณสมบัติขั้นต่าของเจ้าหน้าที่หน่วยลาดตระเวนเคลื่อนที่:
$ ผ่านการเป็นทหาร 5 ปี สั่งการบพิเศษ 2 ปี
$ จบหลักสูตรจู่โจม หรือปฏิบัติการรบพิเศษเทียบเท่า
$ ได้รับหนังสือรับรองการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
$ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยได้รับการรับรองในระดับหัวหน้า
งานมาตรฐาน IAWOSHA
$ ได้รับหนังสือรับรองศิลปะป้องกันตนเองหรือได้รับหนังสือ
รับรองการคุ้มครองบุคคลสาคัญ
$ จบการศึกษาขั้นต่าชั้นมัธยม

Combined Security Solutions Security Systems

การรักษาความปลอดภัยครบวงจรระบบรักษาความปลอดภัย

Combined Security Solutions
Although Securitas Thailand maintains a large security
guarding operation throughout Thailand, we realize
that traditional guarding is only one facet of a complete
proactive security program. Securitas remains
committed to providing a Combined Security Solution
which incorporates the latest technical security
systems, physical security measures, and includes
working with our existing and potential clients on a
one-to-one basis to provide security and safety
consultancy to include assisting our Business Partners
in the development of proper security and safety
procedures, follow-on training, and exercises and drills.
Electronic Security Solutions
Securitas Thailand offers state-of-the-art diversified
and affordable technical security systems to include:
$ Multi-functional access control systems which can 		
also control locks and perform time and attendance
records for payroll
$ Fixed and mobileCCTV systems that can include 		
alarm, track and trace, and recognition software
$ GPS units that not only track your vehicles, but can 		
alert on hard braking, excessive speeds, hard turns,
and come equipped with an automatic remote 		
“kill” switch to disable the vehicle.
$ Dual In-Vehicle cameras which record video and 		
audio of both what the driver sees outside the vehicle
and what the driver is doing inside the vehicle.
Cameras are also equipped with GPS. Playback 		
includes dual-screen video and GPS tracking map.
$ Infrared Motion Detectors for both inside the
premises and can be used outside to create an
electronic fence.
These security systems in many instances can be more
advantageous than security officers in that they provide
an evidentiary record during incidents or emergencies.
All Securitas security systems are available on low-cost
monthly rental terms that are most often far less expensive than the monthly rate of one security officer. Could
replacing a guard with a technical security system be
more beneficial for you.

แม้ว่า ซิเคียวริทัส ประเทศไทย จะดาเนินการรักษาความ
ปลอดภัยขนาดใหญ่และมีการดาเนินงานทั่วประเทศ เราตระหนักดีว่าการ
ป้องกันแบบดั้งเดิมเป็นเพียงหนึ่งด้านของโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
เชิงรุกที่สมบูรณ์แบบและเฉพาะทาง ซิเคียวริทัส ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้
บริการการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รักษาความปลอดภัยเทคนิคล่าสุด ระบบมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางกายภาพ รวมถึงการทางานร่วมกับลูกค้าของเราที่มี
อยู่แล้วให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นบนพื้นฐานหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อให้คาปรึกษาด้าน
การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพันธมิตรทาง
ธุรกิจของเรา ในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและเป็นไป
ตามขั้นตอนความปลอดภัยตามที่ได้อบรมและฝึกซ้อมมา
ทางเลือกระบบอิเล็กทรอนิกส์รักษาความปลอดภัย
ซิเคียวริทัส ประเทศไทย มีศิลปะในการนาเสนอรูปแบบการบริการที่หลาก
หลายและมีระบบเทคนิครักษาความปลอดภัยที่ราคาสมเหตุสมผล ซึ่ง
ประกอบด้วย:
• ระบบควบคุมอเนกประสงค์ซึ่งสามารถควบคุมการล็อคและการบอก		
เวลาและบันทึกเวลาทางานเข้า-ออกสาหรับทาบัญชีเงินเดือน
• ระบบกล้องวงจรปิดและระบบกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่สามารถรวมถึง
การเตือนภัย ติดตามร่องรอยและซอฟแวร์บันทึก
• GPSที่ไม่เพียงแต่เป็นหน่วยติดตามยานพาหนะของคุณ แต่ยังสามารถ
แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเบรกหนักๆ, ความเร็วที่มากเกินไป, การเลี้ยว		
อย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับสิทช์ควบคุมอัตโนมัติ “หยุด”การ		
ใช้งานของยานพาหนะ
• กล้องบันทึกยานพาหนะแบบสองทางซึ่งบันทึกวิดีโอได้ทั้งภาพและเสียง
ทั้งสิ่งที่คนขับเห็นภายนอกยานพหนะและภายในตัวรถ มาพร้อม		
กับGPSได้ เล่นวิดีโอย้อนหลังเป็นแบบสองหน้าจอ (dual-screen)ใน		
เวลาเดียวกันและระบุตาแหน่งGPS
• อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอินฟราเรดสาหรับในสถานที่และ		
สามารถนามาใช้ข้างนอกเพื่อทารั้วอิเล็กทรอนิกส์ได้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์รักษาความปลอดภัยเหล่านี้ มีประโยชน์ในหลายกรณี
และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้น ในการบันทึก
หลักฐานในระหว่างการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของซิเคียวริทัสทั้งหมด มีต้นทุนต่าให้เลือกเช่าเป็นรายเดือนได้
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วราคาจะแพงน้อยกว่าอัตราค่าจ้างรายเดือนของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย 1คน คุณสามารถใช้ร่วมกับ หรือเปลี่ยนเป็นระบบ
เทคนิครักษาความปลอดภัยแทนเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ที่มากขึ้นสาหรับคุณ

7

Selecting a security company to protect your
business is an important decision and we hope
you feel secured in putting your trust in our
Company to meet your security needs.
We carry the responsibility of our brand and
the significance it has as an international
security services provider. Our brand, our
service comes with demanding Corporate
standards and, moreover high expectations
from our customers. Securitas Thailand
remains committed to provide professional
security services to meeting each.
Our approach to security is found in our
Securitas values that are represented by the
three circles in our logo and set the foundation
of our Company and our support to you:
Integrity

Vigilance

Helpfulness

We are prepared to meet your security needs,
the business we know best, so you can carry
on with the business you know best.

การเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องธุรกิจของ
คุณ คือการตัดสินใจที่สาคัญ และเราหวังว่าคุณจะรู้สึกมี
ความปลอดภัยในการให้ความไว้วางใจในบริษัทของเรา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการความปลอดภัยของคุณ
เราดาเนินการรับผิดชอบต่อเครื่องหมายการค้าของเราซึ่ง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเป็นผู้นาในการให้บริการ
รักษาความปลอดภัยระดับสากล เครื่องหมายการค้าของเรา
และการบริการของเรามาพร้อมกับความต้องการมาตรฐาน
ขององค์กร และยิ่งไปกว่านั้น เพื่อความคาดหวังสูงสุดจาก
ลูกค้าของเรา ซิเคียวริทัสประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้
บริการรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพในการจัดประชุม
แต่ละครั้งด้วย
การดาเนินงานรักษาความปลอดภัยที่จะพบเห็นซิเคียวริทัส
เราจะแสดงเป็นสัญญลักษณ์วงกลม 3 วง และเป็นตั้งเป็น
มาตรฐานของบริษัทและการสนับสนุนของเรากับคุณ:
ความซื่อสัตย์

การระวังภัย

ความมีน้าใจ

เรามีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการความ
ปลอดภัยของคุณธุรกิจที่เรารู้ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถดา
เนินการกับธุรกิจที่คุณก็รู้ดีที่สุด

บริษัท ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขที่ 10/120 อำ�คำ�รชุดสำ�นักงำ�น เดอะ เทรนดี้
ชั้น 10ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ�
กรุงเทพมหำ�นคร 10110

www.securitas.co.th
https://www.facebook.com/SecuritasThailand

