
 
 

 
 

Press Release 

                      

 

 

 

กา้วล า้ กา้วไกล เรยีบงา่ย จดุประกาย  

 

 

เฮงเค็ล ประเทศไทย เผยกลยุทธ์สร้างการเตบิโตเหนือค่าเฉลี่ย และยกระดบัแบรนด์ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้  

และยกระดบัแบรนด์ให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้  

 
 
 

กรุงเทพฯ 18 กรกฎาคม 2556 – เฮงเคล็ ประเทศไทย เผยกลยทุธ์ธุรกิจใหม่ท่ีจะน ามาใชใ้นประเทศไทยและเฮงเคล็ทัว่โลก ภายในปี พ.ศ. 

2559 ดว้ยการประกาศวา่ “เราจะก้าวให้รุดหน้ากว่าคู่แข่งในฐานะบริษัทระดับโลก ดว้ยหลกัการปฏบิตังิานทีเ่รยีบงา่ย 

และทมีงานไฟแรง” โดยกลยทุธ์น้ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาเฮงเคล็ สู่ความส าเร็จในอนาคต เพ่ือบรรลวุิสัยทศัน์ในระยะยาว  

คือการเป็นผู้น าแบรนด์และเทคโนโลยีในระดับโลก 

 

ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่* ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยจะมีบทบาทส าคัญมากขึ ้นในการด าเนินกลยุทธ์ โดยในปี พ.ศ. 2555 

ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วน 43% ของยอดขายทั้งหมดของเฮงเคล็ เพ่ิมข้ึนจาก 37% ในปี พ.ศ. 2551     เฮงเคล็ 

วางเป้าหมายสร้างยอดขายในกลุม่ตลาดน้ีอยูท่ี่ 10พนัลา้นยโูร ภายในปี พ.ศ. 2559 นอกจากน้ี จ านวนพนกังานของเฮงเคล็ 

ท่ีท างานในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม ่คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 60% ภายในปี พ.ศ. 2559 สูงข้ึนกวา่ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 55%  

 

นายสุรเชษฐ์ ตันวงศ์วาล ประธาน บริษัท เฮงเค็ล ( ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่า “ตลอด 40 ปีท่ีผา่นมา 

ปีท่ีผา่นมา ธุรกิจและการด าเนินงานในประเทศไทยไดเ้ติบโตข้ึนเป็นศูนยก์ลางในระดบัภูมิภาค ส าหรับการใหบ้ริการลกูคา้ในประเทศไทย 

ส าหรับการใหบ้ริการลกูคา้ในประเทศไทย เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละญ่ีปุ่ น 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่อยา่งมากของลกูคา้ท่ีมีตอ่ประสิทธิภาพของทีมงานเฮงเคล็ ในการส่งมอบคณุภาพ ความน่าเช่ือถือ 
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ในการส่งมอบคณุภาพ ความน่าเช่ือถือ นวตักรรมและความย ัง่ยืนในระดบัโลก รวมถึงห่วงโซ่มูลคา่ของธุรกิจและการผลิตทั้งหมด 

รวมถึงห่วงโซ่มูลคา่ของธุรกิจและการผลิตทั้งหมด ด้วยพืน้ฐานอันแข็งแกร่งเช่นนี ้

เฮงเค็ลวางเป้าหมายการเติบโตให้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ด้วยการมุ่งเน้นส่ีกลยุทธ์หลักคือ ก้าวล ้า 

รนด์ด้วยการมุ่งเน้นส่ีกลยุทธ์หลักคือ ก้าวล ้า (Outperform) ก้าวไกล (Globalize) เรียบง่าย (Simplify) และจุดประกาย 

(Simplify) และจุดประกาย (Inspire)  

 

* ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ได้แก่ ทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา 

 

ขอ้มลูสรปุล าดบัความส าคญัทางกลยทุธข์อง เฮงเค็ล ประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2559  

 

1. กา้วล า้ (Outperform) 

 

นายสุรเชษฐ ์ ไดก้ลา่วย  ้าวา่ “นวัตกรรม แบรนด์ที่แข็งแกร่ง และการด าเนินธุรกิจโดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญที่จะท าให้เฮงเค็ลประเทศไทย มีการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าคู่แข่ง 

ทั้งในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวและกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม” 

 

 “ปัจจุบัน เฮงเค็ล เป็นผู้น าในตลาดระดับโลกของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว ผลิตภัณฑ์กันร่ัวซึมและเคมีภัณฑ์เพ่ือการเตรียมพืน้ผิว ซ่ึงเฮงเค็ล 

ผลิตภัณฑ์กันร่ัวซึมและเคมีภัณฑ์เพ่ือการเตรียมพืน้ผิว ซ่ึงเฮงเค็ล ก าลังมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งในต าแหน่งผู้น านี ้

ก าลังมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งในต าแหน่งผู้น านี ้ ขณะที่เฮงเค็ลประเทศไทยก็มีต าแหน่งการตลาดที่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมกาว 

ขณะที่เฮงเค็ลประเทศไทยก็มีต าแหน่งการตลาดที่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมกาว 

เป้าหมายของเราคือการสร้างความเป็นผู้น าในแบรนด์และตลาดของทุกธุรกิจส าคัญของเรา” แบรนดส์ าคญัของเทคโนโลยีกาวในประเทศไทย คือ ลอ็คไทท ์

แบรนดส์ าคญัของเทคโนโลยีกาวในประเทศไทย คือ ลอ็คไทท ์(Loctite) เอเควียนซ์ (Aquence) บอนเดอไรท ์(Bonderite) เทคโนเมลท ์

บอนเดอไรท ์(Bonderite) เทคโนเมลท ์(Technomelt) เทอโรซอน (Teroson) พริทท ์(Pritt) เซเรซิท (Ceresit) และ 

(Ceresit) และ แพทเท็คส์ (Pattex) เฮงเคล็ประเทศไทยจะขยายต าแหน่งความเป็นผูน้ าตลาดในธุรกิจอตุสาหกรรมกาวหลกัของเฮงเคล็ 

เฮงเคล็ประเทศไทยจะขยายต าแหน่งความเป็นผูน้ าตลาดในธุรกิจอตุสาหกรรมกาวหลกัของเฮงเคล็ 

ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์เป่ียมดว้ยนวตักรรมซ่ึงมอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัท่ีเหนือกวา่พร้อมกบัใชท้รัพยากรนอ้ยกวา่ดว้ย 

ยากรนอ้ยกวา่ดว้ย ซ่ึงจะมอบคณุประโยชน์ใหแ้ก่การใชง้านในอตุสาหกรรมเคร่ืองอปุโภคบริโภค อยา่งผา้ออ้ม ฉลากขวด บรรจุภณัฑอ์าหาร เฟอร์นิเจอร์ 
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อยา่งผา้ออ้ม ฉลากขวด บรรจุภณัฑอ์าหาร เฟอร์นิเจอร์ และรองเทา้ อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปก็เป็นธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนเช่นกนั 

อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปก็เป็นธุรกิจท่ีเติบโตข้ึนเช่นกนั ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต ์ เฮงเคล็ 

ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต ์ เฮงเคล็ 

ประเทศไทยจะเสริมความแขง็แกร่งในดา้นโซลชู ัน่ส์กาวท่ีใชก้บัโครงสร้างยานยนตเ์พ่ือความแขง็แกร่งและมีน ้ าหนกัเบากวา่เดิม 

ะมีน ้ าหนกัเบากวา่เดิม พร้อมกบัขยายไลน์ผลิตภณัฑส์ าหรับกลุม่ซ่อมบ ารุงรถยนต ์ขณะท่ีอตุสาหกรรมทัว่ไป มุ่งเนน้ท่ีกาวส าหรับการผลิต การบ ารุงรักษา 

ขณะท่ีอตุสาหกรรมทัว่ไป มุ่งเนน้ท่ีกาวส าหรับการผลิต การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงใหม ่ อาทิ การผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซ่ึงเฮงเคล็ 

การผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าซ่ึงเฮงเคล็ เป็นผูน้ าในนวตักรรมกาวเหลวใสส าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเลต 

ช่วยลดเงาสะทอ้นพร้อมกบัใหภ้าพท่ีชดัเจนและสีท่ีถกูตอ้ง 

 

ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามและธุรกิจดูแลเส้นผมระดับมืออาชีพของเฮงเค็ล มุ่งเน้นที่การเป็นผู้น านวัตกรรมและการท าตลาดที่รวดเร็ว 

เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้น าแบรนด์และสร้างการเติบโตของผลก าไรในประเทศไทย ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกผลิตภณัฑด์แูลเส้นผม มีแบรนดส์ าคญัทั้ง  

ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) เฟรชไลท ์(Freshlight) เอก็ซ์ตร้า แคร์ (Extra Care) ทฟัท ์(Taft) และ   ไซออส (SYOSS) 

ในขณะเดียวกนัธุรกิจผลิตภณัฑก์ารดแูลและตกแตง่เส้นผมส าหรับผูป้ระกอบการร้านท าผมและช่างผมระดบัมืออาชีพ 

มีแบรนดท่ี์ไดร้ับความนิยมและไวว้างใจในทั้ง ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชัน่แนล (Schwarzkopf Professional), แกลทท ์(glatt), อีโกร่า 

รอยลั (IGORA ROYAL), โบนาเคียว 

(BONACURE)และโอซิส (OSIS) ในส่วนของตลาดผลิตภณัฑก์ารดแูลและตกแตง่ส าหรับผูป้ระกอบการร้านท าผมประเทศไทย 

ธุรกิจหลักของเราคือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและการจัดแต่งทรงผมก็เป็นธุรกิจที่ก าลังเติบโตและได้รับความนิยมและไว้วางใจเป็นอย่างสูง 

  

ส าหรับอตุสาหกรรมคา้ปลีกผลิตภณัฑเ์ส้นผม ชวาร์สคอฟ เพอร์เฟ็คท์ มูส โฟม คัลเลอร์ (Schwarzkopf Perfect Mousse 

(Schwarzkopf Perfect Mousse Foam Color) 

เป็นโฟมเปล่ียนสีผมเพ่ือการดแูลปกปิดผมขาวเพียงชนิดเดียวท่ีมีวางจ าหน่ายในประเทศไทย  ขณะท่ี ไซออส โอรีโอ อินเทนส์  ออยล์ แคร์ (SYOSS 

ไซออส โอรีโอ อินเทนส์  ออยล์ แคร์ (SYOSS OLEO INTENSE OIL CARE) ไดร้ับการพฒันาดว้ยสูตร เทอโม แอคทีฟ แคร์ 
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ไดร้ับการพฒันาดว้ยสูตร เทอโม แอคทีฟ แคร์ (thermo-active care) ท่ีบ ารุงเส้นผมล ้าลึก ใหค้วามเป็นประกายเรียบล่ืนเงางาม 

ใหค้วามเป็นประกายเรียบล่ืนเงางาม โดยมีวางจ าหน่ายครบทุกกลุม่ผลิตภณัฑด์แูลเส้นผมท่ีผลิตจากน ้ ามนั ไดแ้ก่ แชมพ ู ครีมนวดผม ทรีทเมนตม์าสก์ 

โดยมีวางจ าหน่ายครบทุกกลุม่ผลิตภณัฑด์แูลเส้นผมท่ีผลิตจากน ้ ามนั ไดแ้ก่ แชมพ ู ครีมนวดผม ทรีทเมนตม์าสก์ 

ทรีทเมนตม์าสก์ และเซรั่มบ ารุงแบบไม่ตอ้งลา้งออกท่ีบ ารุงล  ้าลึกถึงภายใน นอกจากน้ียงัมี ทัฟท์ พาวเวอร์ สเปรย์ เมกา สตรอง (Taft Power 

พาวเวอร์ สเปรย์ เมกา สตรอง (Taft Power Spray Mega Strong) (250 มล.) 

สเปรยจ์ดัแตง่ทรงผมท่ีขายดีท่ีสุดของร้านวตัสันในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555  

 

ส าหรับผลิตภณัฑเ์ปล่ียนสีผมระดบัมืออาชีพ อีโกร่า รอยัล (IGORA ROYAL) 

เป็นนวตักรรมใหม่ลา่สุดของการเปล่ียนสีผมท่ีสมบูรณ์แบบดว้ยเทคโนโลยีไฮเดฟฟินิชัน่ (High Definition) 

ซ่ึงสามารถยกระดบัการแทรกซึมเม็ดสีเขา้สู่เส้นผมและโครงสร้างเส้นผม อีกทั้งยงัเคลือบปกปิดเส้นผมไดอ้ยา่งดีเลิศ ดว้ยเทคโนโลยไีฮเดฟฟินิชัน่น้ี 

สามารถใหสี้ผมติดผมนานกวา่ 50% และท าใหสี้ผมมีชีวิตชีวาเพ่ิมข้ึน 25% ส าหรับการจัดแต่งทรงผมระดับมืออาชีพในประเทศไทย 

เฮงเค็ลเป็นผู้น าตลาดด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ โอซิส (OSIS) อาทิ โอซิส ดัสท์ อิท (OSIS Dust It) ผลิตภณัฑจ์ดัแตง่ทรงผมชนิดแป้ง 

ท่ีไดร้ับความนิยมอยา่งมากในกลุม่ช่างผมและซาลอนในประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกลุม่เพ่ือความงามระดบัมืออาชีพของเฮงเคล็ 

ท่ีจะยกระดบัใหเ้มืองไทยเป็น “ เมืองแห่งแรงบนัดาลใจดา้นเส้นผม” ปัจจุบนัทีมงานผลิตภณัฑเ์พ่ือความงามระดบัมืออาชีพ 

ไดส้ร้างสรรคเ์น้ือหาการเรียนรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งเขม้ขน้ส าหรับช่างผมและนกัจดัแตง่ทรงผมในซาลอนอยา่งสม ่าเสมอ  

 

2. กา้วไกล (Globalize) 

 

เฮงเค็ล ประเทศไทย มุ่งเสริมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคส าหรับการพัฒนาธุรกิจ  สายการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

สายการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและโครงการเพ่ือความย่ังยืนมากขึ ้น 

การมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและโครงการเพ่ือความย่ังยืนมากขึ ้น ตลอดจนการมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วย่ิงกว่าให้แก่ลูกค้า อาทิ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

ตลอดจนการมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วย่ิงกว่าให้แก่ลูกค้า อาทิ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

2555 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามได้จัดตั้งศูนย์กลางการขนส่งแห่งใหม่ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในจังหวัดชลบุรี 
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ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในจังหวัดชลบุรี ดว้ยการผสมผสานการขนส่งจากเยอรมนีและการผลิตในประเทศ 

ดว้ยการผสมผสานการขนส่งจากเยอรมนีและการผลิตในประเทศ 

ศูนยแ์ห่งน้ีจะตอบสนองการด าเนินงานของเฮงเคล็ในเอเชียแปซิฟิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

พร้อมกบัช่วยปรับปรุงศกัยภาพของห่วงโซ่อปุทานไดอ้ยา่งดีเยี่ยม       ดว้ยการยน่ระยะเวลาการแนะน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดลง 

ดว้ยการยน่ระยะเวลาการแนะน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดลง เพ่ิมระดบัการจดัเก็บสินคา้และลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง 

เพ่ิมระดบัการจดัเก็บสินคา้และลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง ดว้ยความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคและต าแหน่งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 

ดว้ยความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคและต าแหน่งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เฮงเค็ลประเทศไทยก าลังประเมินแผนการที่จะเปิดตลาดประเทศใกล้เคียง 

เฮงเค็ลประเทศไทยก าลังประเมินแผนการที่จะเปิดตลาดประเทศใกล้เคียง เช่น กัมพูชา พม่า และลาว 

และลาว 

 

 

3. เรยีบงา่ย (Simplify) 

 

เฮงเค็ล ประเทศไทยมีความมุ่งม่ันในการใช้กระบวนการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว 

และมีความยืดหยุ่นที่มากขึ ้นในทุกกลุ่มธุรกิจและการปฏิบัติงาน เฮงเคล็ ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแพลทฟอร์มดา้นไอทีใหม่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนริเร่ิมของเฮงเคล็ เพ่ือสร้างความเรียบง่าย ยกระดบัมาตรฐาน 

และเนน้ความกลมกลืนในทุกกระบวนการธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รในระดบัโลกภายในช่วงส่ีปีขา้งหนา้ นอกจากน้ียงัจะเพ่ิมศกัยภาพศูนยแ์ชร์เซอร์วิส 

(Shared Service) เพ่ือลดตน้ทุนและจดัสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองนวตักรรมและโครงการท่ีมีมูลคา่สูงอ่ืน  ๆ 

 

ส าหรับโรงงานกาวในจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการของเฮงเค็ลประเทศไทย รวมถึงโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม 

และศูนย์การขนส่งผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามในจังหวัดชลบุรี เฮงเค็ลได้ให้ความส าคัญแก่ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 

เพ่ือปรับปรุงความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน นอกจากนียั้งรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตผล ความย่ังยืนและการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา 

รวมถึงการมีพนักงานที่มีความสามารถในทุกระดับขององค์กร  
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ยกตวัอยา่ง โครงการ “ Adhesive Technologies Operation Campus” 

ไดช้่วยใหพ้นกังานเพ่ิมความรู้ความสามารถในดา้นมาตรการป้องกนัความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม มาตรการการป้องกนั 

การใชเ้คร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกระบวนการดา้นเคมี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี ยงัมีการริเร่ิมโครงการ “Lean Six 

Sigma” ซ่ึงอยูภ่ายใตโ้ครงการ “Green Belt” ท่ีเนน้การเรียนรู้ถึงรอบเวลาการใชง้านกาวหลอมร้อน เอทิลีนไวนิลอะซีเตด ( EVA) 

อยา่งไดผ้ลมากท่ีสุด 

 

ท่ีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ือความงาม มีการแนะน าโปรแกรมเพ่ือสร้างพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังาน 

มุ่งเพ่ิมการรับรู้ถึงความปลอดภยัและสร้างวฒันธรรม “ ปลอดภยัไวก่้อน” ในกลุม่พนกังาน โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

โรงงานแห่งน้ีไดร้ับการรับรองมาตรฐานการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 

ดว้ยระบบระดบัโลกของโรงงานและความส าเร็จในการลดการใชพ้ลงังานลง โรงงานแห่งน้ีผลิตกลุม่ผลิตภณัฑย์อ้มสีผม 

ส าหรับจ าหน่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

4. จดุประกาย (Inspire) 

 

ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ล  าดบัแรกของเฮงเคล็ คือ “จุดประกาย (Inspire)”   ซ่ึงเฮงเค็ลประเทศไทย 

ก าลังเร่งด าเนินงานสร้างพืน้ฐานความเป็นผู้น าอันแข็งแกร่งเช่นเดียวกับความเป็นผู้น าที่เข้มแข็งและการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถ 

โดยมุ่งเนน้ท่ีความเป็นผู้น า ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความหลากหลาย นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า 

“วัฒนธรรมที่ประสบความส าเร็จเกิดขึ ้นจากทีมงานที่มีการจุดประกายโดยผู้น าที่ดี และโปรแกรมการบริหารบุคคลมีความสามารถอันแข็งแกร่ง 

ปัจจัยเหล่านีมี้ความส าคัญส าหรับความส าเร็จของธุรกิจของเราในอนาคต ส่งให้เราก้าวสู่เป้าหมายและท าให้วิสัยทัศน์ของเรา 

คือการเป็นผู้น าระดับโลกในแบรนด์และเทคโนโลยี เป็นจริงขึ ้นมาได้ 
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เฮงเคล็ ประเทศไทย รุกสร้างความสัมพนัธ์กบัพนกังานทุกระดบัในองคก์รเพ่ือท าใหพ้วกเขาเกิดความกลมกลืนกบัองคก์ร 

พร้อมกบัใชห้ลกัการความเป็นผูน้ าหา้ขอ้ของเฮงเคล็ พนกังานท่ีมีความสามารถสูงจะเขา้สู่โปรแกรมพิเศษ 

ท่ีช่วยพฒันาประสิทธิภาพความเป็นผูน้ าในสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีวฒันธรรมหลากหลาย 

โปรแกรมเหลา่น้ีครอบคลมุถึงโอกาสดา้นอาชีพในธุรกิจท่ีแตกตา่งออกไป การมอบหมายงานระหวา่งประเทศและการร่วมโครงการท่ีมีความทา้ทาย 

การท าใหเ้ฮงเคล็ประเทศไทยเป็นองคก์รในดวงใจนั้น 

บริษทัฯจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์อยา่งรวดเร็วและโดยตรงตอ่นกัศึกษาท่ีมีความสามารถจากมหาวิทยาลยัชั้นน า อาทิ การคดัเลือกพนกังานตามสถานศึกษา 

โปรแกรมการฝึกอบรมผูบ้ริหาร และการแขง่ขนัวางแผนธุรกิจระหวา่งประเทศ หรือ    “เฮงเคล็ อินโนเวชัน่ ชาเลนจ”์ (Henkel Innovation 

Challenge) ส าหรับนกัศึกษา 

 

บริษทัฯจะเดินหนา้สนบัสนุนความหลากหลายของพนกังาน เร่ิมจากความหลากหลายดา้นสัญชาติ อายแุละเพศ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จ 

ปัจจุบนัเฮงเคล็ประเทศไทยมีพนกังานทั้งหมด 8 สัญชาติ พร้อมกบัมีสัดส่วนของพนกังานสตรีในต าแหน่งบริหารเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง 

โดยมีพนกังานสตรีด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ 48% และอตัราส่วนพนกังานสตรีในต าแหน่งบริหารเพ่ิมข้ึน 8% ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2555  

 

เกี่ยวกับเฮงเค็ล 

เฮงเคล็ด  าเนินธุรกิจทั่วโลกดว้ยการเป็นผูน้  าดา้นแบรนดแ์ละเทคโนโลยีในสามกลุม่ธุรกิจ ไดแ้ก ่ผลิตภัณฑ์ซักลา้งและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home 

Care)  ผลิตภัณฑ์ดแูลความงาม (Beauty Care) และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเคล็กอ่ตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2419 

โดยครองต  าแหน่งผูน้  าตลาดโลกทั้ งในกลุม่ธุรกิจส าหรับผูบ้ริโภครายยอ่ย และกลุม่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอยา่งผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกนัดี อาทิ เพอร์ซิล (Persil) 

ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf)  และลอ็คไทท ์(Loctite) เฮงเคล็มีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2555 บริษทัฯมียอดขายอยูท่ี่ 16,510 

ลา้นยโูร และมีก  าไรจากการด  าเนินงาน 2,335 ลา้นยโูร เฮงเคล็เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ DAX มีส านักงานใหญ่อยูใ่นเมืองดุสเซลดอลฟ์ 
ประเทศเยอรมนี 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน กรุณาติดต่อ 

แม็กก้ี แทน       ภาวชั อนุวงศ ์

เฮงเคล็ สิงคโปร์      วีโร่ พบัลิค รีเลชัน่ส์ 

โทรศัพท ์    +65 6424 7045   โทรศัพท ์ 0 2684 1551-2 ตอ่ 16 
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โทรศัพทมื์อถือ      +65 9186 3323    โทรศัพท์มือถือ  0 2684 1553 

อีเมล ์                  maggie.tan@sg.henkel.com      อีเมล ์bhawat@veropr.com   
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