
   

   

ขา่วประชาสมพันธ์ั  
 

ยปิรอคควา้รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ระดบัประเทศ  

ดา้นแรงงานสมพนัธแ์ละสวสัดกิารั แรงงาน 4 ปีตดิตอ่กนั 

 
 

บรรยายภาพ: โรงงานยปิรอค แหลมฉบงั นําโดย ไมค ์เอ็มสนั (ตรงกลาง) ผูอํ้านวยการดา้นการปฏบิตักิาร ภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้ขึน้รับรางวัล “สถานประกอบกจิการดเีดน่ระดับประเทศ ดา้นแรงงานสมพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงานั ” จาก 

พรรณี ศรยีทุธศกดิ ์ั (ขวา) อธบิดกีรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรมู ศนูยแ์สดงสนคา้และการิ

ประชมุ อมิแพค เมอืงทองธาน ีเมือ่เร็วๆ นี ้

 

 
กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูแบรนด ์ั “ยปิรอค” 

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี ไดรั้บรางวลั “สถานประกอบกจิการดเีดน่ดา้น

แรงงานสมพันธแ์ละสวสัดกิารแรงงานั ” จากกระทรวงแรงงานเป็นปีที ่4 ตดิตอ่กนั โดยรางวลันีม้อบใหแ้ก ่

โรงงานยปิรอค แหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ี ซง่ึจัดขึน้ ณ หอ้งแกรนด ์ ไดมอนด ์ บอลรมู ศนูยแ์สดงสนคา้และการิ

ประชมุ อมิแพค เมอืงทองธาน ีโดยไดรั้บเกยีรตจิากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน 

 
มร. รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน)  กลา่ววา่ “ในนาม

พนักงานทัง้หมดขององคก์ร ผมขอขอบคณุกระทรวงแรงงานทีค่ดัเลอืก บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่

(มหาชน) ใหเ้ป็นผูท้ีไ่ดรั้บรางวลันีเ้ป็นปีที ่ 4 ตดิตอ่กนั โดยรางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ระดบัประเทศ ดา้น

แรงงานสมพันธแ์ละสวัั สดกิารแรงงานนี ้ เป็นสงยนืยันถงึความพยายามของเราในการมอบสภาพแวดลอ้มการิ่



   

   

  

การพจิารณาผูไ้ดรั้บรางวลัคดัเลอืกจากหลกัเกณฑต์า่งๆ ไดแ้ก ่ แรงงานสมพันธแ์ละสวสัดกิารั แรงงาน และสทธิิ

ประโยชนข์องพนักงานในปัจจบุนั, นโยบายและการดําเนนิงาน อาท ิดา้นทรัพยากรบคุคลและนโยบายดา้นแรงงาน

สมพันธ์ั , ความสมพันธร์ะหว่ั างนายจา้งและลกูจา้ง, การบรหิารงานของคณะกรรมการสวสัดกิาร (กลุม่ตวัแทน

ลกูจา้ง), กจิกรรมของลกูจา้ง, การสอสารภายในองคก์รื่ , สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน, กจิกรรมขององคก์รเพือ่

สาธารณประโยชน ์และอืน่ๆ  

 
นอกจากการดําเนนิงานตามพระราชบญัญตัแิรงงานอยา่งเครง่ครัด บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซม่ัยังไดรั้บการยกยอ่ง

วา่มกีารดําเนนิกจิกรรมทีม่ปีระโยชนอ์ืน่ๆ  อกีมากมายในฐานะผูนํ้าทางความคดิและผูนํ้าดา้นการปฏบิตังิานทีด่เียีย่ม 

ซง่ึเป็นตวัอยา่งทีอ่งคก์รอืน่ๆ สามารถนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ อาท ิ การกอ่ตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร, การฝึกอบรมบน

พืน้ฐานดา้นทักษะในตําแหน่งงาน (Skill Matrix Based Training), โปรแกรมการถอืครองหุน้โดยลกูจา้ง, 

ทนุการศกษาสาหรับบตุรของลกูจา้งึ ํ , ชองทางการสอสารภายในองคก์ร และโปรแกรมรปูแบบใหมอ่กีมากมาย  ่ ื่  

 
 
ผลติภณัฑท์กุชนดิของยปิรอคถกูผลติภายใตแ้นวคดิ “Gyproc Go Green” หรอื “Gyproc 3G” ซงประกอบดว้ย ึ่

Green Products, Green Solutions และ Green Manufacturing โดยมจีดุประสงคเ์พือ่การยกระดบัคณุภาพชวติี

ของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑย์ปิซมั ซงถอืเป็นองคป์ระกอบหลกัในกลยทุธด์า้นทรัพยากรบคุคลที่ึ่

ประสบความสาเร็จของยปิรอคํ  

### 

 
เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) 
บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่
ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในั ั่
วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซฟิค ี ิ  
 
ปัจจบุนัมโีรงงานการผลติ 2 แหง่ ซงตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ี และ อําเภอบางปะอนิ ึ่
จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑย์บิซมนําเสนอสนคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าั่ ิ ั
เพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ชงานทั่วไป ั่ ํ ้  
  
เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 
บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง
อาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวาึ่ มเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้ี่
ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการกอ่สรา้ง อตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทัว่ไป ้  
 
แซง-โกแบ็ง มพีนักงานผูเ้ชยวชาญมากกวา่ ี่ 170,000 คน ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิหลกั ไดแ้ก ่ กลุม่นวตักรรม
กระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์ กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง โดย
บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซมเป็นสวนหนึง่ของหน่วยธรุกจิั่ ่ ยปิซมัของแซง-โกแบ็ง ซงมกีารดําเนนิงานมานานกวา่ ึ่
350 ปีใน 130 แหง่ทั่วโลกและมพีนักงานในหน่วยงานถงึ 13,000 คน ฐานการดําเนนิงานระดบัโลกนีแ้สดงใหเ้ห็น
วา่ แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลีย่นธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแตล่ะประเทศ และนําเสนอโซลชูนการั่
กอ่สรา้งทีย่ั่งยนืและเหมาะสมสาหรับตลาดในประเทศตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีํ  



   

   

 
แซง-โกแบ็ง ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 ซงเป็น ึ่ 1 
ใน 10 บรษัิทยอดเยีย่มแหง่ภมูภิาคทีไ่ดรั้บรางวลันี ้
 
หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์ http://www.gyproc.co.th/ 
หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 
 
สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ ววิาลด ี อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลชนส ํ ั่ ์ื่ ้
โทรศพท์ั : 0-2612-2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  
ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ)   วรีวรรณ แซจา๋ว ่ (เอ) 
Senior PR Executive       Senior PR Executive                           
มอืถอื: 084-448-3067    มอืถอื: 085-000-1476     
อเีมล:์ tanyaporn.k@vivaldipr.com  อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com    
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