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หากไม่มโี อกาสพูดคุยกับ "อาร์โนด์ เบียเลคกิ" กรรมการผู ้จัดการ โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จากัด คงไม่มโี อกาสทราบเลยว่า
้ นาทางด ้าน
โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นหนึง่ ในกลุ่มบริษัทโซเด็กซ์โซ่ ประเทศฝรั่งเศส ก่อตัง้ เมือ
่ ปี 2509 ทีเ่ ป็ นกลุม
่ บริษัทชัน
การบริการครบวงจรทีม
่ ุ่งเน ้นเรือ
่ งการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ในระดับโลก ไม่ว่าจะเป็ นการบริการต ้อนรับ, บริการรักษาความปลอดภัย, บริการ
ทาความสะอาด และบารุงรักษาอาคาร บริการด ้านอาหาร และการบริหารอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์
โดยเปิ ดให ้บริการลูกค ้า 75 ล ้านคน/วัน ใน 80 ประเทศทัว่ โลก
้ 428,000 คน
มีพนักงานทัง้ สิน

มีสถานทีป
่ ฏิบต
ั งิ านทัง้ หมด 33,300 แห่ง
ทัง้ ยังเป็ นบริษัททีม
่ พ
ี นักงานมากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับที่ 18 ของโลก โดยมีรายได ้รวม 18.4 พันล ้านยูโร มีมูลค่าการตลาด 10.5 พันล ้านยูโร
สาหรับโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จากัด "อาร์โนด์ เบียเลคกิ" เล่าให ้ฟั งว่า เราเริม
่ ดาเนินธุรกิจปี 2547 โดยเซ็นสัญญาเป็ นพันธมิตรทาง
ิ เวชการ (BDMS) พร ้อมกับให ้บริการจัดการด ้านอาหารแก่ผู ้ป่ วย และผู ้มาเยีย
ธุรกิจกับกลุ่มกรุงเทพดุสต
่ มไข ้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทัง้
นักเรียนในสถานศึกษา พนักงานแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ ง ไปจนถึงอาหารเย็นตามสัง่ สาหรับองค์กรทัว่ ไป
"พูดง่าย ๆ ว่าอาหารทุกชนิดทีเ่ สิรฟ
์ ให ้กับบุคคลหลากหลายจะตอบสนองความต ้องการทางด ้านโภชนาการของแต่ละคน ทัง้ ยังมีคุณค่า
อาหารครบถ ้วน เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยมีอาการดีขน
ึ้ ขณะเดียวกันนักเรียน หรือพนักงานก็จะมีสข
ุ อนามัยดีด ้วย"
นอกจากนัน
้ โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) ยังเปิ ดให ้บริการทางด ้านงานดูแลซ่อมบารุง, การบริหารการใช ้พลังงาน, การบารุงรักษารอบ
บริเวณพืน
้ ที่ และการบริหารอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์
"อาร์โนด์ เบียเลคกิ" เริม
่ ต ้นเล่าให ้ฟั งถึงธุรกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ให ้ฟั งว่า ถ ้าเกีย
่ วข ้องกับโรงพยาบาล เราจะทาเรือ
่ งการเตรียม
ิ เวชการ ทัง้ ทีอ
อาหารให ้กับผู ้ป่ วยตามคาสัง่ ของแพทย์ โดยเราเป็ นพาร์ตเนอร์กบ
ั เครือกรุงเทพดุสต
่ ยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึง
โรงพยาบาลในเครือสมิตเิ วชอีกด ้วย เพราะเราต ้องช่วยเหลือลูกค ้าเพือ
่ ควบคุมต ้นทุนการดาเนินงาน การรักษามูลค่าของสินทรัพย์ของ
ลูกค ้า ทัง้ นัน
้ เพือ
่ ให ้เกิดความมัน
่ ใจจากการตรวจสอบตามมาตรฐานของ JCI (Joint Commission International) หรือโรงพยาบาลทีไ่ ด ้รับ
การยอมรับในระดับสากล
"เพราะเราดูแลตัง้ แต่อาหารถาดทีไ่ ปเสิรฟ
์ ผู ้ป่ วย เพราะเรามีระบบทีล
่ งิ ก์กบ
ั แพทย์ทส
ี่ งั่ ว่า ผู ้ป่ วยคนนี้ ห ้องนี้ ต ้องทานอาหารประเภทไหน
อย่างไร เนื่องจากผู ้ป่ วยแต่ละคนมีโรคไม่เหมือนกัน ทานอาหารแตกต่างกัน เราจึงเคร่งครัดจากคาสัง่ ของแพทย์ เพือ
่ ให ้นักโภชนาการของ
เราดูว่าจะต ้องทาอาหารประเภทไหนให ้ผู ้ป่ วยรับประทาน เพือ
่ จะได ้เสริมสร ้างร่างกายให ้ผู ้ป่ วยฟื้ นโดยเร็ ว"
"ดังนัน
้ พนักงานห ้องครัวจึงเป็ นพนักงานของโซเด็กซ์โซ่ทงั ้ หมดไม่ว่าจะเป็ นกุก
๊ เจ ้าหน ้าทีร่ ับออร์เดอร์ นักโภชนาการ พนักงานเสิรฟ
์ ทีม
่ า
จากกลุ่มประเทศในอาเซียน อาทิ ฟิ ลป
ิ ปิ นส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย เนื่องจากผู ้ป่ วยในโรงพยาบาลเหล่านี้เป็ นผู ้ป่ วยต่า งชาติ
เยอะ เราจึงต ้องมีเมนูหลากหลายประเทศให ้เลือก ไม่ว่าจะเป็ นอาหารญีป
่ ่ น,
ุ ฮาลาล และเอเชีย ทุกเมนูล ้วนเป็ นอาหารทีด
่ ต
ี ่อสุขภาพ แต่
ไม่ใช่อาหารอร่อย"
เพราะฉะนัน
้ ถ ้าถามว่าธุรกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ มีคู่แข่งไหม "อาร์โนด์ เบียเลคกิ" ตอบว่า...มีอย่างแน่นอน เมือ
่ ก่อนเราแข่งกับ
สิงคโปร์ แต่ตอนหลังเริม
่ มีอน
ิ เดีย เนื่องจากการเติบโตของคนต่างชาติในอินเดียสูงกว่าประเทศไทย
"นอกนัน
้ จะมีกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น บรูไน, กาตาร์, ซาอุดอ
ี าระเบีย ทีต
่ อนนี้กาลังสร ้างโรงพยาบาลระดับนานาชาติเหมือนกัน
เนื่องจากคนเหล่านี้เมือ
่ ก่อนมารักษาทีป
่ ระเทศไทย แต่ปัจจุบน
ั เขาเริม
่ สร ้างโรงพยาบาลในประเทศของเขาเอง แต่กระนัน
้ ก็ใช่ว่าเราจะเสีย
โอกาส เพราะผมยังมองว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในเรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล"
่ ว่าโซเด็กซ์โซ่มค
"อีกอย่างผมเชือ
ี วามชานาญในธุรกิจโรงพยาบาล เพราะเราดูแลโรงพยาบาลทัว่ โลกกว่า 4,800 สาขา ขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลในประเทศไทยเองก็มโี รงพยาบาลทีม
่ ค
ี ุณภาพเยอะ ทัง้ ยังมีโรงพยาบาลทีม
่ ศ
ี ักยภาพการเติบโตทางธุรกิจอีกจานวนมาก จึง
น่าจะทาให ้เราเติบโตไปพร ้อม ๆ กัน ทีส
่ าคัญในเมืองไทยมีบริษัทคอร์ปอเรตต่างชาติทใี่ ห ้ความไว ้วางใจเรามาดูแล อาทิ ยูนล
ิ เี วอร์, พี
แอนด์จี ทีใ่ ห ้ช่วยดูแลแม่บ ้าน, รปภ., ช่างซ่อมบารุง และพนักงานดูแลแคนธีน"
แต่กระนัน
้ "อาร์โนด์ เบียเลคกิ" ยอมรับว่า ยังต ้องการพนักงานอีกมาก โดยเฉพาะในส่วนของภาคบริการ เพราะถ ้าดูประชากรวัยทางานของ
ประเทศไทย พบว่ามีอยู่ประมาณ 38-39 ล ้านคน แต่สว่ นใหญ่ในจานวนเหล่านี้กลับต ้องการเป็ นนายจ ้างตัวเอง หรืออยากเปิ ดธุรกิจส่วนตัว
กลุ่มคนเหล่านี้ไม่อยากทางานบริษัท
"ดังนัน
้ ทางแกของเรื
้
อ
่ งนี้จงึ ต ้องไปเซ็นบันทึกความเข ้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, สถาบันการจัดการ
ปั ญญาภิวัฒน์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทีเ่ ปิ ดสาขานักโภชนาการ เพือ
่ ต ้องการนักศึกษามาฝึ กงานเพือ
่ เรียนรู ้การปฏิบต
ั งิ านจริง"
"หรือบางครัง้ เราส่งผู ้บริหารเพือ
่ เป็ นตัวแทนของบริษัทไปบรรยายให ้กับนักศึกษาทีเ่ รียนทางด ้านโภชนาการจากประสบการณ์เมือ
่ เราไปพบ
คณาจารย์ต่าง ๆ เขายินดีอย่างมากทีจ
่ ะให ้นักศึกษาของเขามาฝึ กงานกับเรา เพราะเขารู ้ว่าหากนักศึกษามาทางานกับเรา โอกาสการเติบโต
ในหน ้าทีก
่ ารงานย่อมมีสงู ทัง้ ยังมีโอกาสไปทางานต่างประเทศด ้วย เนื่องจากโซเด็กซ์โซ่มส
ี าขาอยู่ 80 ประเทศทัว่ โลก"
ถึงตรงนี้จงึ อดทีจ
่ ะถามเกีย
่ วกับธุรกิจช่างซ่อมบารุงไม่ได ้ เพราะดูแตกต่างจากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ค่อนข ้างมาก "อาร์โนลด์ เบียเลค
กิ" จึงเล่าให ้ฟั งว่า จริง ๆ แล ้วเรือ
่ งของซ่อมบารุงไม่ได ้เกีย
่ วข ้องกับเฉพาะการดูแลซ่อมบารุงอาคารอย่างเดียว แต่เรายังบริหารอุปกรณ์
้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด ้วย เพราะเรือ
่ งเหล่านี้ล ้วนเกีย
่ วข ้องกับการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ทัง้ สิน
"ในส่วนของงานดูแลและซ่อมบารุงเราใช ้ระบบ Maximo Asset Management หรือระบบข ้อมูลบริหารวิศวกรรมก่อสร ้าง โดยเรามีฐานใน
เว็บโซเด็กซ์โซ่ทจ
ี่ ะลิงก์ตรงสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ไปยังคอลเซ็นเตอร์สานักงานใหญ่ ทีเ่ ปิ ดให ้บริการ 24 ชัว่ โมง หมายความว่าทุกครัง้ ทีไ่ ด ้รับ
การร ้องขอการซ่อมบารุง เราจะสามารถตอบสนองความต ้องการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยส่วนนี้เราดูแลให ้กับศูนย์การประชุม
และแสดงสินค ้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี, เมกาบางนา โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นพันธมิตร และคอนโดมิเนียมต่าง ๆ อีกมาก"
"เช่นเดียวกับการบริหารอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ เราจัดทาบัญชีรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการเคลือ
่ นไหวการใช ้งาน
ภายในโรงพยาบาลทัง้ หมด ทัง้ ในเรือ
่ งการฝึ กอบรมการใช ้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างปลอดภัย การอบรมพืน
้ ฐานในการใช ้เครือ
่ งมือ
มาตรฐานบางประเภท โดยส่วนนี้เราให ้บริการแก่โรงพยาบาลสมิตเิ วช สุขุมวิท, สมิตเิ วช ศรีนครินทร์ และศูนย์การแพทย์สริ ก
ิ ต
ิ ิ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี" ทีล
่ ้วนต ้องใช ้บุคลากรทีม
่ ท
ี ก
ั ษะเป็ นอย่างดี

่ มต่อกับปี 2559 ในธุรกิจประเภทนี้มค
แต่กระนัน
้ เมือ
่ ถามว่าหลังจากเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เชือ
ี วามท ้าทาย
อย่างไรบ ้าง "อาร์โนด์ เบียเลคกิ" จึงตอบอย่างทันทีว่า คน เพราะเออีซรี องรับอาชีพเสรีเพียง 8 อาชีพ ทีไ่ ม่มอ
ี าชีพนักโภชนาการเลย เขา
จึงอยากทราบว่าเมือ
่ ไหร่รัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนจะรองรับอาชีพนักโภชนาการบ ้าง
"เพราะตอนนีต
้ ้องนาเข ้านักโภชนาการจากฟิ ลป
ิ ปิ นส์,มาเลเซีย, อินโดนีเซีย เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได ้ ทัง้ ๆ ทีเ่ รือ
่ งนี้คนไทยเก่งกว่า
มาก แต่ตด
ิ ปั ญหาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได ้ ขณะเดียวกันนักโภชนาการต่างชาติเหล่านี้ไม่สามารถทางานได ้นาน เพราะไม่ใช่ 8 อาชีพ
เสรี เราจึงต ้องใช ้วิธข
ี อใบอนุญาตเพือ
่ ให ้เขาเข ้ามาทางานชัว่ คราว"
"ผมจึงมองว่าเราต ้องควรเร่งพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพราะนอกจากจะมีหวั ใจแห่งการบริการเป็ นทุนเดิมแล ้ว ต่อไปในอนาคตงานบริการ
ทุกอย่างไม่ว่าจะในส่วนของธุรกิจผมเอง หรือธุรกิจโรงแรมต่างต ้องการอาชีพบริการค่อนข ้างมาก ตรงนี้ประเทศไทยมีความชานาญมากกว่า
่ สารกับคน
ประเทศอืน
่ ๆ เหมือนกับตาแหน่งผู ้บริหารของโซเด็กซ์โซ่จะต ้องพูดภาษาไทยได ้ ถ ้าพูดไม่ได ้ ผมไม่รับ เพราะผมอยากให ้เขาสือ
ไทย จะได ้เข ้าใจไปในทิศทางเดียวกัน"
ทัง้ นัน
้ เพราะธุรกิจของเราเกีย
่ วข ้องกับการปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ทีจ
่ ะผิดพลาดไม่ได ้เลย
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1436424870
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‘Sodexo’ - Improving quality of life is our business
An exclusive interview with Arnaud Bialecki, Country Manager of Sodexo Thailand
Sodexo Thailand is a local unit of Sodexo, the global leader in integrated facilities management services that
improve Quality of Life found in 1966 and based in France. Operating in 80 countries, Sodexo has 428,000
employees operating in 33,300 client sites and serves 75 million consumers each day through a wide range of
services, from reception, maintenance and cleaning, to foodservices and facilities and equipment management.
The company is the 18th largest employer worldwide. It reported 18.4 billion euro in consolidated revenue and
10.5 billion euro in market capitalization.
Sodexo Thailand started its business in 2004, kicking off with a joint venture with Bangkok Dusit Medical
Services Group (BDMS). It provides food services for inpatients in hospitals, students at schools, and workers
on oil rigs as well as a la carte diner for corporate clients. The company ensures that every meal served
contains all their customer dietary and nutritional needs to recover, learn or put in a full day’s work.
In addition to food services, other services provided by Sodexo Thailand include maintenance management,
energy management, ground and landscaping management, and medical device management.
As for healthcare sector, Sodexo is a strategic partner of the Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) group
and the Samitivej Hospital Group. Apart from providing nutritious meals for patients at those hospitals,
Sodexo also helps its clients control their operating costs and maintain physical asset value. Moreover, it plays
part in ensuring that its clients are ready for all external audits and accreditations, in particular with the
prestigious, internationally recognized Joint Commission International (JCI) accreditations.
Since different patients have suffered from different diseases and illnesses and also have different nutritional
needs, Sodexo has a team of nutritionists to create special, customized diets that meet dietary restrictions of
each patient in order to help improve patients' well-being and aid speedy recovery.
Sodexo staff providing food services for its healthcare clients, including nutritionists, cooks, order takers and
servers, are from the ASEAN countries such as the Philippines, Vietnam, Indonesia and Malaysia as most
patients at those hospitals are foreigners. So the company offers healthy international food choices, including
Japanese, Halal and Asian food, to meet patients’ preferences and improve their satisfaction.
Sodexo’s competitors are providers from Singapore and India. Although, many countries in the Middle East
such as Brunei, Qatar and Saudi Arabia, off which their people usually travel to Thailand to seek medical
services, have been developing international hospitals in their own countries, Sodexo Thailand believes that it
won’t affect its business as Thailand shows strong potential in delivering high quality and affordable medical
services with highly skilled medical staff. Sodexo is also confident of its expertise in the healthcare sector.
Sodexo delivers services to over 4,800 hospitals globally. In Thailand, its healthcare clients are leading private
hospitals.

As for corporate clients, Sodexo Thailand has been entrusted by many leading companies such as Unilever and
P&G to provide integrated services covering housekeeping, security, maintenance management and food
services.
However, Sodexo still needs more staff to support its business. One of the solutions is signing MOU with
educational institutions such as Christian University and Panyapiwat Institute of Management or PIM to
develop skilled workforce through internship programs.
For maintenance services, Sodexo uses the web-based Maximo Asset Management, which is linked directly
through a computer system to a dedicated 24-hour call center located in the Sodexo office. It means that all
requests for maintenance are received, managed and acted upon efficiently, and promptly to ensure the smooth
running of the institution. Sodexo delivers maintenance services to many clients including IMPACT Exhibition
and Convention Center, Mega Bangna, leading hospitals and condominium projects.

Sodexo also offers its healthcare clients Medical Device Management services which have helped hospitals
manage preventive and corrective maintenance of all medical equipment as well as create an inventory and
track the location of all medical equipment within the hospital. In addition, Sodexo has provided training on
safe usage of medical equipment and basic training on how to operate certain standard equipment to Samitivej
Sukhumvit Hospital, Samitivej Srinakarin Hospital and the Sirikit Medical Center at Ramathibodi Hospital.
Talking about challenges of the upcoming AEC, Mr. Bialecki said it will affect Sodexo in terms of workforce
as AEC allows a free flow of labor in eight professions, and nutritionist is not included. At present, the
company brings in nutritionists from the Philippines, Malaysia and Indonesia because they are good at English.
However, they can’t work for a long time. They are required to get a temporary work permit. Mr. Bialecki
admitted that Thai nutritionists are better in terms of professional skills but their English is not that good. He
pointed out that unleashing the potential of Thai workers, particularly those in the services and hospitality
industries, is a must to cope with AEC inclusion.

