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ความสัมพันธ์อัน
ดีกับลูกค้าของ
เรา นวัตกรรมและ
คุณภาพการบริการ
ของเรา เป็นกุญแจ
สู่ความสำ�เร็จและ
ความเจริญเติบโต
ของบริษัท
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เกี่ยวกับเรา
]อัลส์โกได้ให้บริการเช่าชุดอย่างมืออาชีพในเอเชียแปซิฟิกมาตั้งแต่ปี 1963 และในประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 อัลส์
โกเป็นบริษัทในเครือของอัลส์โก อินคอร์ปอเรเต็ด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเมืองลิงคอล์น รัฐเนแบรสกา โดยครอบครัวสไตเนอร์ในปี 1889
ปัจจุบัน อัลส์โกยังคงเป็นบริษัทภายใต้การบริหารของครอบครัวสไตเนอร์ และมีพนักงานกว่า 16,000 คนทั่วโลก
อัลส์โกได้ก้าวเข้ามายังเวทีระดับโลก แต่ยังคงดำ�เนินงานอย่างอิสระร่วมกับฝ่ายบริหารในประเทศไทย เพื่อมอบบริการให้เช่าชุด
ยูนิฟอร์มแบบครบวงจรสำ�หรับลูกค้าของเรา เรามีโรงซักผ้ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและร่วมงานกับบริษัทคู่ค้าในประเทศ
ของเราอย่างใกล้ชิด วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุน และคุณภาพที่มั่นใจได้ ความสม่ำ�เสมอ และความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้เป็น
อย่างดี ]สำ�หรับในประเทศไทย บริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์มของเราประกอบด้วย บริการชุดยูนิฟอร์มและซักทำ�ความสะอาดแบบ
ครบวงจรสำ�หรับธุรกิจหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีชุดนิรภัยและชุดที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในองค์กรสำ�หรับอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร การบริการ เภสัชกรรม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม การแพทย์ งานอุตสาหกรรม และงานภาคสนาม
สำ�หรับในประเทศไทย บริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์มของเราประกอบด้วย บริการชุดยูนิฟอร์มและซักทำ�ความสะอาดแบบครบ
วงจรสำ�หรับธุรกิจหลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีชุดนิรภัยและชุดที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ในองค์กรสำ�หรับอุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร การบริการ เภสัชกรรม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม การแพทย์ งานอุตสาหกรรม และงานภาคสนาม
กระบวนการซักรีดมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราสอดคล้องกับมาตรฐาน HACCP ซึ่งรวมไปถึงห้องบรรจุชุดปลอดเชื้อเพื่อให้
คุณมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา

ทับ พรมแสดงข้อความความปลอดภัยและยางกันลื่น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าของเรา แต่
ยังช่วยดูแลพื้น รักษาความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงาน และเป็นส่วนสำ�คัญของโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อัลส์โกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศและเพื่อตลาดส่งออก เนื่องด้วย
โรงงานเราตั้งอยู่ในอำ�เภอบางพลี สมุทรปราการ เราจึงมีพนักงานในส่วนการผลิตจำ�นวนมาก มีความสามารถในการผลิตชุด
ยูนิฟอร์มนับหมื่นชิ้นต่อวัน และจัดส่งให้กับลูกค้าและสถานที่สำ�คัญๆ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย
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นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้เช่าพรมและดูแลพื้นของคุณ เช่น พรมดักฝุ่น แผ่นกันลื่นบริเวณพื้นเปียก แผ่นยางรองเท้าลดแรงกด
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ความสามารถในการจัดส่ง
อัลส์โกได้ออกแบบและซื้อยานพาหนะสำ�หรับขนส่งของเราเอง ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถขนส่งและส่งมอบชุด
ยูนิฟอร์มของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของสภาพชุดยูนิฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน.
เรามียานพาหนะมากกว่า 10 คันและกำ�ลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการลูกค้าของเราในทุกๆ วัน. เราครอบคลุมบริการในภูมิภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ บริเวณเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ปัจจุบันเรายังเดินหน้ามองหาโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคต.
พนักงานจัดส่งฝ่ายบริการลูกค้าของเราทุกคนได้รับมอบหมายเส้นทางเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
อย่างลึกซึ้ง. พนักงานของเราไม่เพียงแต่จัดส่งชุดยูนิฟอร์มที่สะอาดและรับชุดยูนิฟอร์มที่ใส่แล้วเท่านั้น แต่ยังช่วยดูแลรักษาห้อง
ล็อคเกอร์ เก็บชุดยูนิฟอร์มให้เป็นระเบียบในช่องจัดเก็บ จัดการเปลี่ยนชุดในสต็อก เปลี่ยนพรม ให้ความรู้แก่ผู้สวมใส่ วัดขนาด
ตัวของพนักงาน ตรวจสอบการซ่อมแซม และติดต่อประสานงานกับลูกค้าในหลายๆ ระดับเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถเข้าถึงและ
รับทราบความต้องการทั้งหมดของคุณ
ในแต่ละเส้นทางบริการ เรามีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่มี
04

การลางาน ทำ�ให้ลูกค้าของเราได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
อัลส์โกไม่เพียงแต่ให้บริการชุดยูนิฟอร์มและจัดส่งถึงมือคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับตู้ล็อกเกอร์ผ้า
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สะอาดและตู้เก็บชุดที่ใส่แล้วได้ ด้วยบริการที่ครอบคลุมเช่นนี้ คุณจึงมั่นใจได้ว่า ชุดยูนิฟอร์มจะได้รับการจัดส่งและจัดเก็บไว้ใน
สถานที่ของคุณในแบบมืออาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐาน
อัลส์โกมีบริษัทตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน และเรายินดีที่จะนำ�เสนอบริการที่ประสานงานกัน
ทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก คุณจึงได้รับประโยชน์จากการลงทุนเพียงครั้งในระดับภูมิภาค

จะซื้อทำ�ไม ในเมื่อคุณสามารถเช่าได้
ทุกธุรกิจรู้ว่าเงินหมุนเวียนมีความสำ�คัญมากเพียงใด เมื่อมีการลงทุนจำ�นวนมหาศาล แน่นอนว่าย่อมมีผลต่องบประมาณของ
บริษัทอย่างยิ่ง แต่หากคุณตัดสินใจเช่าแทนการซื้อ ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดัง
นั้น คุณจะได้รับความสะดวกและความประหยัดจากการเช่าชุดยูนิฟอร์มสะอาดและมีคุณภาพโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนมากมาย
ราคาที่เราเสนอจะรวมไปถึง บริการจัดหาและปรับปรุงบริการ การเปลี่ยนแปลงขนาด การจัดการชุดในสต็อก การตัดเย็บ การ
บริหารจัดการผู้สวมใส่ การซ่อมแซม การรับส่งชุด การซักทำ�ความสะอาด ระบบการจัดเก็บชุด การติดตาม RFID และการ
จัดการบัญชีที่จำ�เป็นทั้งหมด เนื่องจากคุณสามารถเลือกซื้อแผนบริการของอัลส์โกได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถกำ�หนดขอบเขตค่า
ใช้จ่ายตามความต้องการของธุรกิจของคุณได้
การซื้อชุดยูนิฟอร์มและซักทำ�ความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าในบริษัทของคุณ หรือให้พนักงานนำ�กลับไปซักทำ�ความสะอาดที่บ้าน
ไม่เพียงแต่จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากแต่การจัดการชุดยูนิฟอร์มไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณ บ่อยครั้งที่มักประสบ
ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการจัดการชุดในสต็อกที่ดี การซ่อมแซมหรือการติดป้าย การซื้อบริการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการบริการ
หรือการเพิ่มจำ�นวนชุด การรับประกันชุดยูนิฟอร์มที่ถูกสุขอนามัย การรับประกันมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารหรือ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน และการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง อัลส์โกรับประกันว่าบริการซักทำ�ความสะอาด
จากภายนอกจะสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย ให้คุณได้ใช้ชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสุด และ
บริการที่สะดวกสบายของเรายังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ปัจจุบัน เราได้กลายเป็นผู้นำ�ระดับโลกในการพัฒนาและการใช้กระบวนการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้เช่าสำ�หรับลูกค้า
เช่น รายการที่ฝังชิพ RFID เพื่อเพิ่มความแม่นยำ�ในการบริการ รวมถึงตู้ล็อกเกอร์ส่วนบุคคลเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและ
มีพื้นที่ส่วนตัวสำ�หรับจัดเก็บชุดยูนิฟอร์มของตน

บริการออกแบบตามความต้องการ
[1]อัลส์โกเป็นผู้เชี่ยวชาญในบริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์มแบบมืออาชีพมาเป็นระยะเวลา
หลายปี จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับธุรกิจทุกประเภท
แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือ เรามีแผนบริการที่มีประสิทธิภาพที่ออกแบบได้ตามความ
ต้องการของคุณ.
เราให้บริการทุกรายละเอียดโดยที่คุณจะเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด
อัลส์โกสามารถปรับบริการให้เหมาะสมกับบริษัทของคุณได้ โดยที่คุณสามารถทุ่มเท
เวลาทั้งหมดกับธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
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เทคโนโลยีชั้นนำ�
ซอฟต์แวร์ติดตามชุดและชิพ RFID
ในปี 2004 อัลส์โกได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ติดตามสำ�หรับ
อุตสาหกรรมการเช่าซักชุดพนักงานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้า ปัจจุบัน ระบบนี้ได้รับการบูรณาการอย่าง
สมบูรณ์ นำ�ไปใช้ และมีฝ่าย IT และ R&D ของอัลส์โกเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนระบบในระดับสากล ปัจจุบัน ระบบนี้ได้รับการบูรณาการ
อย่างสมบูรณ์ นำ�ไปใช้ และมีฝ่าย IT และ R&D ของอัลส์โกเป็นผู้
ให้การสนับสนุนระบบในระดับสากล ระบบนี้จะมอบโซลูชั่นในการ
บริหารจัดการธุรกิจโดยรวม รวมถึง ข้อมูลของลูกค้า ระบบติดตาม
ชุด/ผลิตภัณฑ์ ระบบจัดการเส้นทางบริการ ระบบบรรจุของฝ่ายการ
ผลิต ระบบสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบออกใบแจ้งหนี้ รายงาน
การใช้งาน และระบบการจัดการบัญชีของลูกค้าทั้งหมด
]องค์ประกอบที่สำ�คัญของระบบซอฟต์แวร์ติดตามชุดของอัลส์โกคือ
การใช้ชิพติดตามระบบ RFID หรือ UHF ชิพเหล่านี้จะติดไว้กับชุด
ยูนิฟอร์มทุกชุดและผลิตภัณฑ์ที่ระบุ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ�
เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ ซึ่งหมายความว่า เราจะสามารถระบุและติดตาม
รายการต่างๆ และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับ
การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์ม
ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลที่อยู่ในชิพ ประกอบด้วย หมายเลขบัญชี ชื่อ
ลูกค้า ชื่อผู้สวมใส่ รูปแบบชุดยูนิฟอร์ม ขนาด วันที่ใช้งานครั้งแรก
และสถิติการใช้งาน
ในระบบของเรามีรายงาน KPI มากมายที่จำ�เป็นสำ�หรับลูกค้า และ
สามารถนำ�ออกมาเพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได หากยัง
ต้องการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เราสามารถพัฒนารายงานเพิ่มเติมนี้ได้
ผ่านโปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา รายงานสามารถ
เลือกได้ทั้งแบบ ‘ไฟล์เอกสาร’ และ ‘ฉบับพิมพ์’ ในสกุลไฟล์ txt และ
excel เฉพาะหัวข้อหรือแสดงรายละเอียดทั้งหมด รายงานเหล่านี้จะ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดการบัญชีกับลูกค้า เมื่อเข้ามีการนัดพบ
ตามปกติ้
]ซอฟต์แวร์ของเราช่วยให้เราสามารถเน้นข้อมูลชุดที่ไม่ใช้งานและ/
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การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น และช่วย
ให้เรามีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนชุดในสต็อก นำ�ออกหรือเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้ตามความจำ�เป็น นอกจากนี้ รายงานการใช้งานยังเป็น
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ปัจจัยที่สำ�คัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
อาหาร HACCP หรือมาตรฐานอื่นๆ เนื่องจากเราสามารถพิสูจน์จาก
การสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มที่สะอาดของพนักงานและวันที่ใช้ชุดได้ง่าย

การจัดการข้อมูลและรายงาน
]ซอฟต์แวร์ของอัลส์โกสามารถนำ�เสนอรายงานการจัดการข้อมูลให้แก่ลูกค้าได้ โดยจะระบุถึง
ประสิทธิภาพ กระตุ้นแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและการกำ�จัดของเสีย รายงานสามารถเข้าถึงในระดับผู้
สวมใส่ หรือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กรได้
ตัวอย่างของรายงานเหล่านี้ ได้แก่...

รายงานการหมุนเวียน
ชุดยูนิฟอร์ม
เน้นข้อมูลการใช้ชุดยูนิฟอร์มโดย
รวม การหมุนเวียนชุดยูนิฟอร์มใน
ระบบและตรวจหาชุดยูนิฟอร์มที่
สูญหาย

การหมุนเวียนชุด
ยูนิฟอร์มรายเดือนของ
ผู้ใช้
ข้อมูลวิเคราะห์การใช้ชุดยูนิฟอร์ม
โดยละเอียดในระดับผู้สวมใส่ ซึ่ง
ช่วยให้สามารถสังเกตแนวโน้มการ
ใช้งานและตรวจจับความผิดปกติ
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

รายงานการใช้งานที่
น้อยลง
ระบุผู้ใช้ที่ใช้บริการน้อยลงกว่า
ปกติ

รายงานชุดยูฟอร์มที่
สูญหาย
เป็นรายงานในกรณีพิเศษซึ่งเป็น
ข้อมูลเสริมในรายงานชุดยูนิฟอร์ม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาชุดยูนิ
ฟอร์มขาดสต็อก
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อะไรบ้างที่ทำ�ให้อัลส์
โกเป็นผู้นำ�ตลาดใน
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ปัจจุบันนี้

ระบบของบริการใช้เช่าชุดยูนิฟอร์ม
บริการของเรามีอะไรบ้าง
]เมื่อคุณเป็นลูกค้าในระบบบริการใช้เช่าชุดยูนิฟอร์มแล้ว คุณไม่เพียงแต่จะได้รับบริการจัดส่ง รับชุดและบริการซัก
ทำ�ความสะอาดอย่างสม่ำ�เสมอเท่านั้น แต่คุณยังจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการบริหารจัดการชุดยูนิฟอร์มแบบครบ
วงจรของอัลส์โกที่ครอบคลุมทั่วโลกด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่า คุณจะมีบริการที่ครบวงจรและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้
ครอบคลุมทุกความต้องการด้านชุดยูนิฟอร์มของบริษัทของคุณในทุกแง่มุมและสามารถควบคุมได้อยู่เสมอ

บริการชุดยูนิฟอร์ม
ชุดยูนิฟอร์มของอัลส์โกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบซักทำ�ความสะอาดมาตรฐานอุตสาหกรรมได้โดยเฉพาะ
ซัพพลายเชนของเราเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการดำ�เนินธุรกิจให้เช่าของเรา ได้รับการทดลองและทดสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คงมาตรฐานที่ดีไว้อยู่เสมอ เราเลือกสรรเฉพาะผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มชั้นนำ�ระดับโลกเท่านั้น เราจึงมั่นใจได้ว่า ชุด
ยูนิฟอร์มของเราจะมีคุณภาพสูงสุดและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

กระบวนการซักทำ�ความสะอาด
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การดูแลรักษาชุดยูนิฟอร์ม

บริการเปลี่ยนขนาด

ประวัติการใช้งานชุดยูนิฟอร์มและจำ�นวนการซัก

หากผู้สวมใส่ต้องการเปลี่ยนขนาดของชุดยูนิฟอร์ม เรา

สามารถจัดทำ�ให้ได้หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ อัลส์โก

จะเปลี่ยนข้อมูลขนาดเก่าออกในฐานข้อมูลผู้สวมใส่ของ

มีมาตรฐานการซักทำ�ความสะอาดชุดยูนิฟอร์มของเรา

เราและบันทึกขนาดใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ซึ่งไม่ได้ดำ�เนินการตามรอบการหมุนเวียนชุด เมื่อสิ้นสุด
กำ�หนดการใช้งานชุดยูนิฟอร์มแล้ว คุณไม่จำ�เป็นต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม แม้ว่าชุดนั้นอาจยังจำ�เป็น
ต้องใช้อยู่ ในแผนบริการของเรา จะมีบริการเปลี่ยนชุด
ยูนิฟอร์มเมื่อจำ�เป็น อันเป็นสาเหตุมาจากการสึกหรอ
โดยคุณไม่จำ�เป็นต้องเสียค่าบริการใดๆ

การจัดเก็บชุดยูนิฟอร์ม
อัลส์โกมีตู้ล็อกเกอร์ให้บริการเพื่อจัดเก็บชุดยูนิฟอร์มให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย บริการนี้จะช่วยรับประกันได้ว่า
พนักงานทุกคนจะมีชุดยูนิฟอร์มที่สะอาด พร้อมใช้งาน
ในตู้ล็อกเกอร์ของตน เรามีตู้ล็อกเกอร์แบบ 4, 6 หรือ

กระบวนการซ่อมแซมชุดยูนิฟอร์ม

8 ช่องพร้อมกุญแจส่วนตัว ผู้ใช้สามารถเปิดตู้ได้อย่าง
สะดวกโดยไม่เกิดการสับสนหรือการสูญหายใดๆ

]เรามีป้ายสำ�หรับส่งซ่อม ซึ่งจะนำ�มาติดไว้กับชุด

]นอกจากนี้ หากคุณต้องการใช้ตู้ล็อกเกอร์รวมโดยแบ่ง

ยูนิฟอร์มเมื่อคุณต้องการส่งซ่อมหรือแก้ไขชุด เรามีตู้

ตามขนาด เราก็สามารถจัดเก็บชุดยูนิฟอร์มตามขนาด

เก็บชุดไว้ให้บริการเป็นพิเศษ หรือตราบใดที่สติ๊กเกอร์

ได้ เพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวก หลังจากที่พนักงาน

ยังติดอยู่กับชุดบริเวณบาร์โค้ด ก็สามารถระบุข้อมูล

เปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มที่สะอาดแล้ว ชุดยูนิฟอร์มที่ใส่

เมื่อได้รับชุด ชุดยูนิฟอร์มเหล่านี้จะผ่านกระบวนการที่

แล้วจะถูกโยนลงในตู้เก็บชุดที่ใส่แล้ว จากนั้นตัวแทน

แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นการส่งซ่อมหรือการแก้ไข ทั้งนี้

บริการของเราจะเก็บรวบรวมเพื่อนำ�ไปผ่านกระบวนการ

คุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากนั้นจะนำ�ไปซัก

ต่อไป บริการตู้ล็อกเกอร์เป็นทางเลือกที่ง่ายต่อการรักษา

ทำ�ความสะอาดและส่งกลับตามรอบการจัดส่งปกติ

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่
ปฏิบัติของคุณ

ชุดยูนิฟอร์มที่ชำ�รุดเสียหาย
]สำ�หรับชุดยูนิฟอร์มที่ชำ�รุดเสียหาย เราจะดำ�เนินการ
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บริการแบบส่วนบุคคลหรือส่วนรวม
สำ�หรับผู้สวมใส่
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เช่นเดียวกับกระบวนการส่งซ่อมหรือแก้ไขชุด หาก

บริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์มของเราออกแบบมาเพื่อให้

ชุดเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซมได้ เราจะเปลี่ยนชุด

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า คุณสามารถเลือก

ใหม่ให้คุณ ในกรณีที่ชุดชำ�รุดเสียหายโดยตั้งใจหรือ

บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนบุคคล โดยชุดยูนิฟอร์ม

เจตนาให้เกิดการสูญหาย เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จะมีชื่อติด มีขนาดพอดีตัวและสั่งทำ�เฉพาะผู้สวมใส่

เปอร์เซ็นต์คงเหลือจากค่าเปลี่ยนชุดไปที่ลูกค้า มูลค่าคง

แต่ละคน หรือแบบส่วนรวม โดยพนักงานจะเลือกชุด

เหลือของชุดยูนิฟอร์มจะเป็นไปตามมูลค่าการเปลี่ยนชุด

ยูนิฟอร์มตามขนาดของตน

หักค่าเสื่อมราคาในแต่ละเดือนที่ใช้ชุดหรือแต่ละรอบ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้บริการทั้งสองแบบ

การซักทำ�ความสะอาด

รวมกันได้ในสถานที่ต่างกัน หรือผู้สวมใส่แต่ละคนใน
สถานที่ทำ�งานของคุณได้

อักษรย่อ
อัลส์โกมีบริการสกรีนหรือปักอักษรย่อลงบนชุดยูนิฟอร์ม
ของคุณได้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึง โลโก้บริษัท ชื่อผู้สวม
ใส่ ผู้บังคับบัญชา ผู้เยี่ยมชม พนักงานปฐมพยาบาล
ตัวแทนด้านความปลอดภัยหรือพนักงานดับเพลิง

บริการวัดขนาดและการตัดเย็บ

บริการให้ความรู้สำ�หรับผู้สวมใส่
]พนักงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ของอัลส์โกและผู้จัดการแผนก

]หลังจากที่มีการยืนยันรูปแบบชุดแล้ว ขั้นตอนต่อไป

ของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

คือการวัดขนาดตัวของผู้สวมใส่เพื่อความถูกต้อง ทีม

การใช้ระบบบริการของเราแก่ผู้สวมใส่ ตลอดจนติดต่อ

บริการของอัลส์โกจะตรวจสอบขั้นตอนนี้โดยให้ผู้สวม

ประสานงานหากผู้สวมใส่มีความต้องการใดๆ เมื่อทุก

ใส่ลองสวมชุดที่ผ่านการซักแล้วและบันทึกหากจำ�เป็น

คนเข้าใจระบบของเราแล้ว เรารับประกันว่าคุณจะไม่

ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบของเรา จากนั้น ฝ่ายตัด

เสียเวลาในการบริหารจัดการอย่างแน่นอน นอกจากนี้

เย็บของเราจึงทำ�การแก้ไขก่อนที่จะส่งมอบเพื่อใช้งาน

ยังมีกระบวนการอนุมัติที่เรียบง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุก

ครั้งแรก

กระบวนการของเราจะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่าย
บริหารของคุณตลอดเวลา

ระบบการดูแลสต็อกและการจัดการชุดในสต็อก
]จำ�นวนชุดเริ่มแรกจะกำ�หนดตามจำ�นวนการเปลี่ยนชุดต่อสัปดาห์และรูปแบบกะการทำ�งานของคุณ ทั้งนี้เราจะพูดคุยกับคุณและ
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ดำ�เนินการตามความต้องการดังกล่าว เราจะจัดสรรจำ�นวนชุดให้เพียงพอตามการใช้งาน สำ�หรับพนักงานในบริษัทของคุณ เพื่อให้
ต่อสัปดาห์ จำ�นวนชุดยูนิฟอร์มที่ใช้งานอยู่ จำ�นวนชุดยูนิฟอร์มในล็อกเกอร์ และจำ�นวนชุดยูนิฟอร์มที่ส่งซัก
]นอกจากนี้ เรายังมีชุดสำ�รองจัดเตรียมไว้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชุดนอกเหนือจากแผนที่กำ�หนด ความผันผวนของธุรกิจ หรือมี
การแจ้งจำ�นวนผู้สวมใส่และผู้เข้าชมเพิ่มเติมในระยะเวลาอันสั้น พนักงานจัดส่งผลิตภัณฑ์ฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้จัดการแผนกของ
เราจะหมั่นตรวจสอบชุดในสต็อกของคุณอย่างสม่ำ�เสมอ
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มั่นใจว่าชุดยูนิฟอร์มจะสะอาด ถูกสุขอนามัยทุกครั้งที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน การกำ�หนดชุดแต่ละคนจะกำ�หนดตามจำ�นวนการเปลี่ยนชุด

การรับประกัน
ผลิตภัณฑ์
ซักรีดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
สอบหลายๆ ด้านเพื่อตรวจสอบอายุการใช้งาน

รายการและคุณภาพ
ของชุดยูนิฟอร์ม

ของชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือ ชุด

อัลส์โกได้ออกแบบชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับงานอุตสาหกรรม

อัลส์โกได้ให้บริการซักทำ�ความสะอาดชุด
ยูนิฟอร์มสำ�หรับเช่าทั่วโลกมาเป็นเวลานาน
กว่า 150 ปี ในครั้งนี้ เราได้ดำ�เนินการทด

ยูนิฟอร์มควรมีอายุการใช้งานเมื่อนำ�ไปซัก
ทำ�ความสะอาดอย่างน้อย 50 ครั้ง (ผ้าคอตตอน)
และ 80 ครั้ง (โพลีคอตตอน) โดยปกติ เครื่อง
ซักผ้าที่บ้านจะใช้อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 40 องศา
และใช้สบู่ซักผ้าแบบธรรมดา แต่สำ�หรับชุด
ยูนิฟอร์มของเราจะนำ�ไปซักทำ�ความสะอาดโดย
ผ่านกระบวนการซักมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย
อุณหภูมิ 80-100 องศาและใช้สารเคมีชนิดพิเศษ
ดังนั้น ซักทำ�ความสะอาดโดยผ่านกระบวนการ
ซักมาตรฐานอุตสาหกรรมของเราจึงเลือกชุด
ยูนิฟอร์มมาตรฐานสูงสุดไว้อยู่เสมอ
อัลส์โกรับประกันว่าชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับเช่า
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และชุดนิรภัย ตลอดจนชุดที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ใน
องค์กรที่เหมาะสมสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหาร การ
ผลิต การบริการ เภสัชกรรม เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม การแพทย์ งานอุตสาหกรรม และงานภาค
สนาม
]ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปี ทำ�ให้เรามีชุดยูนิฟอร์ม
แบบต่างๆ ที่ตัดเย็บขึ้นโดยเฉพาะตามที่ได้พูดคุยกับลูกค้าเราและรับ
ทราบความต้องการอย่างครบถ้วนทั้งในแง่ของการใช้งานในภาค
ปฏิบัติ การสวมใส่สบาย ความปลอดภัย และภาพลักษณ์ คุณสมบัติ
ของชุดยูนิฟอร์ม ได้แก่ คุณสมบัติการระบายอากาศได้ดี ขจัดรอย
เปื้อนได้ดี การใช้กระดุมแป๊กโลหะ กระดุมนิกเกิล ซิปทนความร้อน
คอเสื้อหรือขอบแขนเสื้อผ้ายืด กระเป๋าด้านใน กระเป๋าใส่เครื่องมือ
การเย็บเข้าทรงด้านหลัง รูระบายอากาศและรูปแบบแขนเสื้อต่างๆ

ของเรามีสภาพทนต่อกระบวนการซักมาตรฐาน

เพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายและคล่องตัวที่สุด ผ้าที่เราเลือกใช้ ได้แก่

อุตสาหกรรมที่ล้ำ�ลึกของเรา กระบวนการซักนี้

ผ้าโพลีคอตตอนสำ�หรับการใช้งานปกติและสวมใส่สบาย ผ้าสปัน

จะประกอบขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและ

โพลีเอสเตอร์สำ�หรับการสวมใส่ที่ยาวนานและขจัดรอยเปื้อนได้ดี ผ้า

สารเคมีที่จำ�เป็นสำ�หรับชุดยูนิฟอร์ม สำ�หรับ

คอตตอนสำ�หรับงานที่ต้องเผชิญกับความร้อน ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต

ประโยชน์ของลูกค้าของเรา เราแสดงให้เห็น
ว่า หากชุดยูนิฟอร์มใดไม่ผ่านกระบวนการซักที่
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พิถีพิถันของเราแล้วนั้น ชุดยูนิฟอร์มดังกล่าวจะ
ถูกเปลี่ยนโดยทันทีอย่างไม่ต้องสงสัย

(ESD) เพื่อป้องกันการสะสมตัวของเส้นใยและใช้งานพิเศษ และ
ชุดกันไฟสำ�หรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง คุณสามารถเลือกสี
สำ�หรับชุดของคุณได้เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด และ
เพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างของพื้นที่ต่างๆ ในธุรกิจของคุณ
จากเส้นขอบ สีที่คอเสื้อหรือป้ายต่างๆ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
ของเราจะร่วมงานกับคุณเพื่อนำ�เสนอรูปแบบชุดยูนิฟอร์มที่เหมาะสม
ที่สุด โดยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานและความต้องการพิเศษ
ของคุณ

การทดสอบผ้า
ผู้จัดจำ�หน่ายชุดยูนิฟอร์มให้เราจะดำ�เนินการทดสอบคุณภาพของวัสดุทั้งหมดอย่างเข้มงวด ผู้
จัดจำ�หน่ายจะทดสอบความแข็งแรงทนทาน ความคงทนของสีและความคงทนต่อสารฟอกขาว
ของวัสดุทุกชุด ก่อนที่จะนำ�วัสดุดังกล่าวมาผลิตเป็นชุดยูนิฟอร์ม ในกระบวนการซักมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของอัลส์โก ชุดยูนิฟอร์มจะถูกซักทำ�ความสะอาดอย่างล้ำ�ลึกและอบแห้ง ดังนั้น
ประสิทธิภาพของวัสดุจึงมีความสำ�คัญยิ่งต่อเรา

การย้อมสีผ้า
]ผ้าอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ใช้ทั้งหมดจะย้อมด้วยสีแวตโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ (เทียบกับสีรีแอกทีฟ)
วิธีการนี้จะทำ�ให้สีติดทนนานและคงทนเมื่อผ่านกระบวนการซัก

ด้าย
]ด้ายที่เราใช้ทั้งหมดเป็นด้ายโพลีเอสเตอร์ผสมคอตตอนพันรอบแกน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าด้ายจะไม่
เสื่อมสภาพเมื่อผ่านกระบวนการซักมาตรฐานอุตสาหกรรมและจะไม่เกิดปัญหาเส้นด้ายรุ่ยออกมา ผู้
จัดจำ�หน่ายชุดยูนิฟอร์มของเราจะใช้ด้ายที่มีน้ำ�หนักมากกว่าบริษัทคู่แข่งของเรา เพื่อวัตถุประสงค์
ในการดำ�เนินการผ่านกระบวนการซักมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

การเย็บผ้า
ชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับงานอุตสาหกรรมของเราจะเย็บแบบตะเข็บคู่เพื่อให้ชุดมีความแข็งแรงทนทาน
และเย็บย้ำ�ไปมาบริเวณจุดที่ผ้าหนาเพื่อปกป้องไม่ให้ด้ายหลุดรุ่ย ด้ายจะร้อยผ่านจักรโพ้งระบบฟัน
ส่งด้านบนเพื่อลดปัญหาด้ายพันรวมกัน
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พรมของอัลส์โกมีวัตถุประสงค์แตกต่างจาก
พรมให้เช่าอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งได้รับการออกแบบ
มาพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ขนพรมเกลียวสูง
สามารถดักจับสิ่งสกปรกและความชื้นภายในพรม แต่ยังดูสะอาดอยู่เสมอ

แผ่นกันลื่นด้านหลัง
ช่วยป้องกันการลื่นไถลหรือหกล้ม หรือพรมเลื่อนบนพื้น

ยางไนไตรล์
เพื่อให้พรมวางเรียบติดกับพื้น

ดอกยางเล็กๆ ด้านหลัง
14

กักเก็บความชื้นภายในบริเวณขอบของพรม

ขอบลาดเอียง
อัลส์โก | ประเทศไทย

ช่วยลดอันตรายจากการสะดุดล้มและสามารถเข็นรถผ่านพรมได้อย่างง่ายดาย

การย้อมสี
รักษาคุณภาพสีและรูปภาพ

พรมของอัลส์โอเป็นทางเลือกในการดูแล
รักษาพื้นของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
]บริการให้เช่าพรมเพื่อดูแลรักษาพื้นของอัลส์โกมีพรมหลากหลายชนิดให้เลือกได้ตามการใช้
งาน เราเปลี่ยนและซักทำ�ความสะอาดพรมตามรอบที่กำ�หนดเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

พรมดักฝุ่นขนไนล่อน
ดักจับฝุ่น ปกป้องพื้น ความ

แผ่นกันลื่นบริเวณพื้น
เปียก

แผ่นยางรองเท้าลด
แรงกดทับ

สะอาดทั่วไป ป้องกันการ

กักเก็บความชื้นในบริเวณ

ลดอาการเมื่อยล้าและช่วย

ลื่นไถลและหกล้ม และเสริม

พื้นเปียก และป้องกันการลื่น

เพิ่มประสิทธิผลในการ

ภาพลักษณ์ที่ดี

ไถลและหกล้ม

ทำ�งานของพนักงาน

พรมแสดงโลโก้บริษัท

ส่งเสริมการแสดงข้อความ

ส่งเสริมโลโก้และภาพ

ด้านความปลอดภัย

ลักษณ์บริษัทของคุณ

คุณภาพ และข้อความอื่นๆ
ที่สำ�คัญในที่ทำ�งาน

พรมขนาดมาตรฐานของอัลส์โก ได้แก่ 5 X 3, 6 X 4 และ 8 X 3
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พรมแสดงข้อความ

ทีมบริการของอัลส์โกและการ
จัดการบัญชี
]เราคัดสรรทีมบริการสำ�หรับลูกค้ารายใหม่แต่ละราย และมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการต่างๆ จากอัลส์โกอย่างราบรื่น ทีม
บริการของอัลส์โกมีบทบาทสำ�คัญในการรักษาระดับบริการและส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ต่อไป
นี้เป็นคำ�อธิบายสั้นๆ และบทบาทของบุคลากรที่สำ�คัญในอัลส์โก

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BDM)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BDM) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบข่ายของงาน
เบื้องต้น เงื่อนไข ความสมบูรณ์ของข้อตกลง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

พนักงานจัดส่งผลิตภัณฑ์
]มีหน้าที่จัดส่งและรับชุดกลับตามตาราง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องล็อคเกอร์และจัดเก็บชุดยูนิฟอร์มในตู้ให้
เข้าที่ ติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อที่ลูกค้าระบุและผู้สวมใส่เป็นประจำ�ทุกวันเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาด้านการดำ�เนิน
งานทั้งหมดได้ทันท่วงที วัดขนาดตัวของผู้สวมใส่รายใหม่ จัดทำ�เอกสารสำ�หรับรายการเพิ่มและลดตามความต้องการ

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
มีหน้าที่เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานเป็นประจำ�เพื่อตรวจสอบคุณภาพของงานที่จัดส่ง ตรวจนับสต็อก สำ�รวจความคิดเห็น
ของผู้สวมใส่ และตรวจสอบรายงานการใช้งานกับลูกค้าเพื่อควบคุมสต็อกและค่าใช้จ่าย

ผู้จัดการบริการประจำ�สาขา
มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบผลการดำ�เนินงานหลัก (Key Performance Review) เป็นประจำ�กับลูกค้า ต่อ
สัญญาบริการ ตรวจสอบแผนงานเสนอคุณค่าแก่ลูกค้าของเรา และจัดการกับความต้องการในระดับสูงของลูกค้า

ผู้จัดการทั่วไปประจำ�สาขา
มีหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายบริการและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์กรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอด
จนนำ�นวัตกรรมและกลยุทธ์มาใช้เพื่อปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบผลการดำ�เนินงาน
หลัก (Key Performance Review) เป็นประจำ�กับลูกค้า

บุคลากรฝ่ายอื่นๆ
โครงสร้างบริษัทสาขาของเราประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิตซึ่งเป็นผู้นำ�ทีมของเรา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อผ้าและผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บุคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้นำ�ทีมฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของเรา ตลอดจนส่งมอบบริการที่สมบูรณ์แบบและครบทุกองค์ประกอบให้กับลูกค้าของเราที่ระดับมาตรฐานสูงสุด

ตัวอย่างของตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานหลัก (Key Performance Measure) ที่เราใช้ตรวจ
สอบกับลูกค้า ได้แก่...
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> การจัดส่งตรงเวลาและครบตามจำ�นวนที่สั่ง (DIFOT)
> จัดส่งเอกสารใบแจ้งหนี้และรายงานการใช้งานที่ถูกต้องและตรงเวลา
> ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและปฏิบัติข้อกำ�หนดอย่างครบถ้วน
> พนักงานให้บริการอย่างเต็มที่และเป็นกันเอง
> ผู้สวมใส่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดทำ�ใบแจ้งหนี้และการ
บริหารจัดการ
อัลส์โกจัดส่งใบแจ้งหนี้ในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ�ทุกเดือน ใบแจ้ง
หนี้อาจแนบมาพร้อมกับรายงานการใช้งานต่างๆ หากต้องการ ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ เรายังมีใบจัดส่งสินค้าที่ส่งในแต่ละครั้งแนบมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้รายเดือน อัตราราคา
ของเราได้รับควบคุมจากโครงสร้างกลุ่มราคากลาง คุณจึงมั่นใจได้ว่า ราคาที่เรียกเก็บต่อชุดของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งถึงผู้สวมใส่และสถานที่ต่างๆ จะอยู่ในอัตราที่กำ�หนด และจะไม่มีการปรับราคา
โดยไม่ได้การอนุมัติเสียก่อน
]เรามีระบบเรียกเก็บเงินสำ�หรับบริการให้เช่าชุดยูนิฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตามเราสามารถยืดหยุ่น
ระบบการจัดการดังกล่าวได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ โปรดดูหัวข้อ ข้อกำ�หนดและ
เงื่อนไขข้างต้น เพื่อยืนยันความเข้าใจในระบบการเรียกเก็บเงินตามใบเสนอบริการของคุณ

การคาดการณ์จำ�นวนชุดที่รับกลับ
]เมื่อมีการกำ�หนดชุดในสต็อกแล้ว จะต้องมีการกำ�หนดจำ�นวนครั้งในการเปลี่ยนชุดด้วย ดังนั้นจึง
มีการคาดการณ์จำ�นวนชุดที่รับกลับและค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ�ตามอัตราราคาต่อชุดของเรา โปรดทราบ
ว่าราคานี้จะรวมค่าเช่า บริการซักทำ�ความสะอาด บริการจัดส่งและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตลอดจนการจัดการบัญชี เรากำ�หนดชุดในสต็อกเพื่อให้แน่ใจว่า เรามีชุดยูนิฟอร์มที่สะอาด เพียงพอ
และพร้อมใช้งานทุกครั้งที่เริ่มต้นปฏิบัติงานในแต่ละกะ

การเช่าและซักทำ�ความสะอาด
]สำ�หรับบริการนี้ เราจะคิดค่าบริการตามอัตราค่าเช่าต่อชุดในสต็อก ส่วนค่าซักทำ�ความสะอาดจะ
คิดแยกต่างหากเมื่อมีการส่งซักชุดยูนิฟอร์ม โปรดทราบว่าค่าซักทำ�ความสะอาดนี้จะรวมค่าซักรีด
บริการจัดส่งและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนการจัดการบัญชี
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เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงงาน
ของเรา เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเรามุ่งมั่นที่จะมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดรับกับความต้องการ
ของคุณ และเรายินดีรับฟังคำ�แนะนำ�เพื่อนำ�ไป
ปรับปรุงธุรกิจของเราและได้รับโอกาสที่จะได้ร่วม
งานกับคุณอย่างต่อเนื่อง
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การประกันคุณภาพและ
การเยี่ยมชมโรงงาน
อัลส์โกมีโรงซักผ้าที่ทันสมัยในประเทศไทยที่ใช้กระบวนการซักและอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
]เราดำ�เนินการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซักรีด AS/NZ 4146:2000 และปฏิบัติ
ตามข้อกำ�หนด HACCP ทั้งหมด ธุรกิจของเราออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของเรา
มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจทั้งในประเทศและ
ตลาดส่งออก
]ชุดยูนิฟอร์มของเราผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและสารเคมี โดยใช้
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งที่ควบคุมด้วยระบบ PLC พร้อมกับระบบจ่ายสารเคมี
อัตโนมัติ สำ�หรับชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับงานอุตสาหกรรม เรามีเครื่องรีดผ้าระบบไอ
น้ำ�มาตรฐานสูงสุดเพื่อให้ชุดยูนิฟอร์มพร้อมสำ�หรับจัดส่งทั้งแบบแขวนหรือพับ
เรามีห้องบรรจุสินค้าปลอดเชื้อสำ�หรับชุดยูนิฟอร์มสำ�หรับอุตสาหกรรมอาหารทุก
ประเภท เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดการสะสมตัวของเส้นใยโดยจะกั้นไม่ให้
อากาศจากบริเวณอื่นๆ ของโรงงานเข้ามา จากนั้นเราจะพับชุดและบรรจุแยกใน
แต่ละถุงและเก็บไว้ในห้องนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำ�หรับการจัดส่ง
เราดำ�เนินการไทเทรตในกระบวนการซักของเราอย่างสม่ำ�เสมอและทดสอบเพื่อ
เทียบมาตรฐานของเครื่องจักรทั้งหมด เราให้ผู้ตรวจสอบอิสระเข้ามาทดสอบ
กระบวนการของเรา รวมถึงการดำ�เนินธุรกิจในด้านอื่นๆ เช่น ระบบระบายน้ำ�
เสีย นอกจากนี้ เรายังมีตัวอย่างทางจุลชีววิทยาและชุดโต๊ะทำ�งานให้บริการ หาก
จำ�เป็น
อัลส์โกเข้าใจถึงหน้าที่สำ�คัญในการปฏิบัติตามหลักการควบคุมการติดเชื้อใน
กระบวนการซักรีดทุกขั้นตอน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสร้างแนวทางที่พึงปฏิบัติเพื่อให้
กระบวนการซักรีดบรรลุผลดังกล่าว อันได้แก่
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•• การแยกผ้าที่สะอาดและผ้าที่ใส่แล้วตลอดทุกขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการจัดส่ง
•• การฆ่าเชื้อโรคในรถเข็นผ้าและพื้นที่จัดเก็บผ้าทั้งหมด
•• การจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือในพื้นที่ที่สำ�คัญทั้งหมด
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และการจัดเก็บผ้า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
]กลุ่มบริษัทอัลส์โกดำ�เนินงานภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ควบคุมและกฎหมายที่บังคับใช้
โดยหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค อัลส์โกรับผิดชอบและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่ง
มั่นของเรา

อัลส์โกจึงมีนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรของเราดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้

เกิดน้อยที่สุด ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ขั้นตอน
โดยอัลส์โกจะดำ�เนินการดังนี้
•• ระบุ ใช้และส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กำ�หนดไว้
สำ�หรับอุตสาหกรรมของเรา ลดปริมาณขยะโดยการนำ�วัสดุไปรีไซเคิลและหมุนเวียนวัสดุมาใช้ใหม่เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนทางด้านสภาพแวดล้อม
•• สร้างสถานที่ทำ�งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่ง
แวดล้อมของเรา
•• ร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้าและชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาและดำ�เนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่เห็นชอบร่วมกัน
•• ร่วมมือกับผู้จัดจำ�หน่ายและผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

สุขอนามัยและความปลอดภัย
อัลส์โกมีระบบการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในโรงงานของเราในทุกๆ ด้าน
รวมถึงกระบวนการทำ�งาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การรายงานความเสี่ยงและการตรวจสอบความปลอดภัย ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ปลอดภัยมากขึ้น
ระบบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเรามีองค์ประกอบด้านความปลอดภัยทั้งหมด 31 ข้อ ซึ่งได้รับการตรวจ
สอบและนำ�มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อัลส์โกมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงลด
จำ�นวนอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ และเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงสิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบของตน เราภาคภูมิใจที่เรา
มีประวัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม หากคุณสนใจ เรายินดีที่จะส่งสำ�เนานโยบายด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของอัลส์โกให้กับคุณ
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ลูกค้าของเรา
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