
   

   

ภาพขา่วประชาสมัพันธ ์

 

แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย  
ควา้รางวลั บรษิทัผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่ประเทศไทยประจาํปี 

2017 
 

 
ภาพขา่ว (จากซา้ย): บษุยา เนศรกํ์าพล ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย, จนิหวั โกห ์

ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศเกาหล,ี มนูาวาร ์นอรหีด์ายาห ์เจา้หนา้ทีฝ่่ายทรัพยากร
บคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศมาเลเซยี, แอนโทน ีชอง รองประธานบรหิารฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-
โกแบ็ง เอเชยีแปซฟิิก, ชารฟีาห ์ซลัมาห ์ซเยด ฮารนุ ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศ

มาเลเซยี, แคเธอลนี หลวิ ผูอํ้านวยการฝ่ายสือ่สารองคก์ร กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง เอเชยีแปซฟิิก, โนบยุกุ ิมซิกุชุ ิผูจั้ดการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศญีปุ่่ น, และ แอนนา ด ีเซบาสเตยีนา ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่
บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประจําภมูภิาคแปซฟิิก ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึรว่มกนัภายในงานประกาศผลรางวัล “Top Employers Asia 

Pacific 2017” จากสถาบนั Top Employers Institute ณ ประเทศสงิคโปร ์เมือ่เร็วๆ นี ้
 

11 มกราคม 2560 - แซง-โกแบ็ง กลุ่มบรษัิทผูผ้ลติโครงสรา้งอาคารรายใหญ่ของโลกซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภัณฑสํ์าหรับผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรมและกลุม่

ผูใ้ชท้ั่วไป ไดรั้บรางวลั Top Employers Asia Pacific 2017 (บรษิทัผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิก

ประจาํปี 2017) โดยงานประกาศผลรางวัลจัดขึน้ทีป่ระเทศสงิคโปรเ์มือ่เร็วๆ นี ้ซึง่ครัง้นีนั้บเป็นครัง้ทีส่องที ่แซง-

โกแบ็ง ไดค้วา้รางวัลอันทรงเกยีรตใินทวปีเอเชยีอันเป็นผลมาจากความร่วมมือจากกลุ่มบรษัิทในเครือ ทัง้ใน

ประเทศจนี ญีปุ่่ น เกาหล ีไทย มาเลเซยี และออสเตรเลยี นอกจากนี้ แซง-โกแบ็งประเทศไทย ยังไดรั้บรางวัล 

Top Employers Thailand 2017 (บรษิทัผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่ประเทศไทยประจาํปี 2017) อกีดว้ย    

 



   

   

คณุดวงใจ เครือ่งไชย ผูอํ้านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย กลา่วว่า “ในนามของ

คณะผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในกลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ไดแ้ก ่ ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ (ยปิรอค), 

เวเบอร,์ ซคีวิรทิ, แอบราซฟีส ์และ เพอรฟ์อรแ์มนซพ์ลาสตกิ  เรารูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของกลุม่

บรษัิทชัน้นําระดบัโลกทีไ่ดรั้บรางวลับรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิกประจําปี 2017 ในครัง้นี”้ 

 

“นอกจากนี ้เรายังไดรั้บรางวัล บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่ประเทศไทยประจําปี 2017 ดว้ยเชน่กนั ซึง่ถอืเป็นขอ้

พสิูจน์ว่า แซง-โกแบ็ง มีกลยุทธ์การพัฒนาดา้นทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (แนวทางปฏบิัต  ินโยบาย และ

สิง่แวดลอ้ม) โดยถอืว่าพนักงานของเราทัง้ในปัจจุบันและในอนาคตเป็นศูนยก์ลางแห่งความสําเร็จขององคก์ร 

วสิยัทัศนน์ีผ้ลักดนัใหเ้ราไมห่ยดุยัง้ในการปรับปรุงสถานทีทํ่างานใหด้เียีย่ม เพือ่ใหพ้นักงานของเราสามารถพัฒนา

ศักยภาพไดม้ากยิง่ขึน้ในอนาคต ซึง่ถอืเป็นความสําเร็จอกีกา้วหนึง่จากความทุม่เทในการพัฒนาบคุลากรของเรา” 

คณุดวงใจ เครือ่งไชย กลา่วเสรมิ 

 

รางวัลนี้มกีารพจิารณาโดยการตรวจสอบสถานปฏบิัตงิานจรงิ ทัง้ในดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์ และแนวทาง

ปฏบิตัใินการจัดลําดบัความสําคญัในดา้นทรัพยากรบคุคล การสรา้งจติสํานกึรักองคก์ร การวัดผล และการสนับสนุน

ทางดา้นเทคโนโลยขีองกลุม่บรษัิทฯ โดยสถาบันผูว้า่จา้งชัน้แนวหนา้ (Top Employers Institute) ไดทํ้าการ

พจิารณาความเป็นเลศิในดา้นต่างๆ ทัง้หมด เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ป้ฏบิัตงิานไดม้กีาร

พัฒนาตนเองและมคีวามเป็นมอือาชพี ซึง่เชือ่วา่จะสง่ผลทําใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตและการพัฒนาตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนการพจิารณาทัง้ 6 ในเกณฑก์ารตรวจสอบ ประกอบดว้ย การสํารวจแนวทางการปฏบิัตงิานฝ่ายทรัพยากร

บคุคล, การพจิาณาความสมเหตสุมผลของคําตอบทีไ่ดรั้บ, การตรวจสอบจากองคก์รภายนอกตามกระบวนการของ

สถาบันผูว้า่จา้งชัน้แนวหนา้ (Top Employers Institute) โดยยดึเกณฑต์ามขัน้ตอนการทํางาน, ระบบการทํางาน 

และระบบฐานขอ้มลู หลังจากนัน้จะนําคะแนนทัง้หมดมาคํานวณเพือ่วัดผลตามเกณฑเ์พือ่แจง้ผลมอบใบรับรองแก่

บรษัิททีเ่ขา้รว่มพจิารณา และสดุทา้ยคอืการประชมุเชงิลกึและผลการตอบรับ 

 

สว่นสําคัญของกระบวนการมอบรางวัลจะพจิารณาในดา้นการสํารวจแนวทางการปฏบิัตงิานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมทุกแง่มุมในการทํางาน ซึง่รวมถึง กลยุทธ์การบริหารคนที่มีศักยภาพ การวางแผนกําลังคน การ

ปฐมนเิทศพนักงานใหม่ การเรยีนรูแ้ละการพัฒนาของพนักงาน การบรหิารผลการปฏบิัตงิาน การพัฒนาภาวะผูนํ้า 

การพัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีและการบรหิารความต่อเนื่องในการปฏบิัตงิาน ผลตอบแทนและประโยชน์ต่างๆ 

การสรา้งวฒันธรรมและการสรรหาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ  

 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค  

 



   

   

ปัจจบุนัมโีรงงานการผลติ 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ี และ อําเภอบางปะอนิ 

จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่นําเสนอสนิคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้า

เพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่สใ์นการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ชง้านทัว่ไป  

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซึง่มคีวามเชีย่วชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการกอ่สรา้ง อตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชท้ัว่ไป  

 

แซง-โกแบ็ง มพีนักงานผูเ้ชีย่วชาญมากกวา่ 170,000 คน ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิหลกั ไดแ้ก ่ กลุม่นวตักรรม

กระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์ กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง โดย

บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซัม่เป็นสว่นหนึง่ของหน่วยธรุกจิยปิซมัของแซง-โกแบ็ง ซึง่มกีารดําเนนิงานมานานกวา่ 

350 ปีใน 130 แหง่ทั่วโลกและมพีนักงานในหน่วยงานถงึ 13,000 คน ฐานการดําเนนิงานระดบัโลกนีแ้สดงใหเ้ห็น

วา่ แซง-โกแบ็ง สามารถปรับเปลีย่นธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแตล่ะประเทศ และนําเสนอโซลชูัน่ส์

การกอ่สรา้งทีย่ัง่ยนืและเหมาะสมสําหรับตลาดในประเทศตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์ http://www.gyproc.co.th/ 

หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 

 

 

สําหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์

โทรศพัท:์ 0-2612-2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 0-2612-2254 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ)   วรีวรรณ แซจ่า๋ว (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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