
LET US FOCUS ON
THE CLERICAL AND
CUSTODIAL WORK,

AND YOU FOCUS ON
THE IMPORTANT

WORK, YOUR
CUSTOMERS

SMS
SUKHOTHAI MANAGEMENT &

SERVICES

We, Sukhothai Management
Services (SMS) understands how
important various management

services are to a company such as
accounting, legal, Transportation

and basic cleaning services. 
 

In an ever-changing environment,
our companies work and approach

business in adaptable offering
Corporate Managed Services as a

whole. 
 

By not adapting to change could
mean the end of your business.   

 
SMS provides support and

outsourcing solutions for non-
critical systems and process, which

means you have more time
focusing on your core business then

spending time on support and
maintenance.

 
We are here to help.

FOCUS  & REALIGNMENT

Managing Director
Krit Siribunyawat

CORPORATE
MANAGED SERVICES

REACH OUT
19 Chan 35 Sathon 

Bangkok 10120 Thailand
www.sms-exec.com

info@s.management
+66(0)22126867

SUKHOTHAI MANAGEMENT SERVICES
PROVIDES MANAGED SERVICES IN

THE FOLLOWING AREAS:
 
-DRIVERS: 
EXECUTIVES/CORPORATE
- CLEANERS 
- ADMIN:
STAFF/ RECEPTIONIST
- CAR RENTAL/ FLEET MANAGEMENT
 

MORE  DETA ILS  INSIDE

OR  SCAN  FOR  OUR  CONTACT  DETA ILS



www.sms-exec.com

ราคาถูก (Competitive Pricing)
บริการตามมาตรฐานด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ในราคาที�สมเหตุสม
ผล 
Top Quality and Global Standard service with affordable
and fair price.

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทําความสะอาดที�ดีที�สุด (Best Equipment)
เราเลือกใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทําความสะอาดที�ครบครัน และ
ได้มาตรฐาน
Only the best cleaning products & equipment selected.

เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อม (Environmentally Friendly)
ผลิตภัณฑ์ที�เลือกใช้เป�นมิตรกับสิ�งแวดล้อมซึ�งทําให้มั�นใจได้ว่ามีความ
สะอาด และปลอดภัย
Only environmental friendly products used to assure of the
cleanest and safest service.

มีทั�งบริการประจาํหรือชั�วคราว (Fixed or Temporary)
ลูกค้าสามารถ เลือกหรือเปลี�ยนแปลง ประเภทของการใช้บริการได้
Flexible day of service chosen by the clients.

พนักงานบริการมืออาชีพ (Professional trained Staff)
เราคัดเลือกทีมงานด้วยมาตรฐานสากล และมีการฝ�กอบรมที�เหมาะสม
เพื� อการให้บริการที�ดี
All hand-picked team members with the best training
program.

บริการหลังการขายชั�นเลิศ (After Sales Service)
เพื� อทําให้มั�นใจในคุณภาพ เราเอาใจใส่ในการบริการหลังการขายของ
เรา เพื� อความพึงพอใจของท่าน 
Ensures quality and delivering consistent international
standard.

WHY SMS CLEANING SERVICE?
ทําไมต้องใช้บริการทําความสะอาดของ SMS?

ให้ความสาํคัญกับสวัสดิการของพนักงาน
(Driver’s Welfare Prioritized)

สวัสดิการจ้างงานที�เป�นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และ
มาตรฐานแรงงานไทย มีการจ่ายค่าจ้างตรงต่อเวลา

Fair employment Welfares & Punctual Wages
Payment

 

ปลอดภัย 
 (Security & Safety)

ผู้ขับขี�ได้ผ่านการฝ�กอบรม ด้านการให้บริการ และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายก่อนเริ�มงาน

Safety Driving Trained & Law-abiding drivers
 

มีการตรวจสอบประวัติของคนขับรถ 
(Clean Records Drivers)

ผู้ขับขี�ได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและมีการ
ตรวจสอบสารเสพติดทุกระยะ

Background checked & Drug-tested

มีการฝ�กอบรมด้านการให้บริการ 
(Hospitality Trained)

การอบรมด้านการบริการ ให้ความสาํคัญของวัฒนธรรม
ของลูกค้า (ผู้ฝ�กสอน / ผู้ประสานงาน)

Culturally Responsive (native trainer/
coordinator)

 

บริการรายวันและรายสัปดาห์ หรือระยะเวลาตามที�ท่านต้องการ
(Daily & Weekly, trip-based services)

3.ชั�วคราว / ระยะสั�น (Short Term)

บริการทําความสะอาดตามระยะเวลาทีกําหนด  (Fixed
Regular Cleaning) เรามีบริการทําความสะอาดรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน 3 ครั�ง / ป� 2ครั�ง / ป� ฯลฯ (We offer
cleaning service daily, weekly, monthly, quarterly,
bi-annually etc...)
การให้บริการทําความสะอาดเป�นครั�งคราว (Ad-
hoc/Temporary Cleaning) บริการทําความสะอาดแบบครั�ง
เดียวหรือระยะสั�นเราสามารถจัดทําให้ได้ตามคําขอ(One-off
or short-term cleaning service can be provided on
request)
บริการทําความสะอาดครั�งใหญ่ (Big Cleaning)เราสามารถ
ให้บริการในการทําความสะอาดครั�งใหญ่ได้ เช่น ก่อนย้ายเข้า
หรือหลังย้ายออกจากอาคาร สาํนักงาน หรือบ้านพักอาศัย
(We have the capability to undertake big cleaning
services such as before moving in or after moving
out)
รายละเอียดของบริการทําความสะอาด (Cleaning Service
Details) 
สิ�งที�ให้บริการทําความสะอาด มีดังต่อไปนี� (We clean the
following):

- เฟอร์นิเจอร์ของสาํนักงาน เช่น โต๊ะและเก้าอี� (Office
furniture e.g. tables and chairs)
- หน้าต่างและม่านบังแสง / ที�บังแสง (Windows and
blinds)
- พื� นผิวทั�งหมด (รวมถึงการดูแลพื� นเพดาน กําแพง และ
อื� นๆ) All surfaces (including floor cares, ceilings,
walls, etc...)
- บริการด้านสุขอนามัย การฆ่าเชื� อและการจัดเตรียม
(Sanitation Services, disinfecting and
provisioning)
- พื� นที�อื�่ นๆ ตามกําหนด (Other areas as agreed)

2.การทําความสะอาดตามระยะเวลา
(PERIODICALLY CLEANING)

DRIVER SERVICES

1.ลูกค้าองค์กร (Corporate)
บริการพนักงานขับรถรายเดือน / ระยะยาว มั�นใจในความจริงใจและ
ความมีประสิทธิภาพด้านการบริการคนขับรถ
(Monthly/long term corporate hire. Ensures simplicity
and efficiency with our hassle-free driver services)

2.ส่วนบุคคล (Personal)
การบริการอย่างมืออาชีพสาํหรับคุณและครอบครัวของคุณ
(Safe and Professional service for you and your family)

บรกิารคนขับรถ

CLEANING SERVICE

อาคารพาณิชย์(Commercial Buildings)
พื� นที�สาํนักงาน (Office Spaces)
ร้านค้าปลีก / โชว์รูม ศูนย์การค้าและพื� นที�จัดกิจกรรมต่างๆ (Retail
Store/Shopping Centre Showroom and Events)
บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ของโรงเรียนเอกชนและของรัฐ
สถาบันของรัฐ (Medical Janitorial Services, Private and
Public schools, Public Institutions)
การบาํรุงรักษาและการจัดสวนพื� นที�ส่วนตัว เช่น บ้านจัดสรร
(Maintenance and gardening of private areas i.e. housing
estate)

1.บริการทําความสะอาดมืออาชีพ
(PROFESSIONAL CLEANING SERVICE)

เราปฏิบัติตามขั�นตอนที�แนะนําโดยองค์กรอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด
ซึ�งเป�นองค์กรที�เกี�ยวข้องกับการฆ่าเชื� อ COVID-19 โดยเฉพาะ
(We strictly follow the procedures recommended by the
World Health Organization when it comes to COVID-19
disinfection)
เราจะให้บริการทําความสะอาดสถานที�ใดๆ ไม่ว่าจะเป�นสถานที�
สาธารณะที�มีผู้คนจาํนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ รวม
ไปถึงพื� นที�ส่วนตัวอื� นๆ เช่น สาํนักงาน(We clean any locations
from public locations with a high number of people such
as schools, hospitals, etc...to more private areas such as
offices)
ราคาของเราสมเหตุสมผล แต่ไม่ทําให้คุณภาพในการให้บริการที�ดี
ของเราลงด้วย (Our pricing is competitive, but we don’t
compromise on the top quality provided)

3.บริการทําความสะอาด COVID-19 
COVID CLEANING AND BIG CLEANING 

บรกิารทําความสะอาด

ทําไมต้องใช้บริการคนขับรถของ SMS ?
WHY SMS?

การบริการ
SERVICES

+66(0)22126867


