
   

   

ขา่วประชาสมัพันธ ์

 

ยปิรอค พาสามโครงการช ัน้นําของไทย รว่มแสดงผลงานในงาน

นวตักรรมยปิซมัระดบัโลก“แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล 

โทรฟี คร ัง้ที ่10” ณ กรงุปราก สาธารณรฐัเช็ก   

 
ภาพขา่ว: มร.รชิารด์ จเูชร ี(ที ่2 จากซา้ย) กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) และ

คณะผูบ้รหิารถา่ยภาพรว่มกนักบั มร.โคลด อเล็น ทารด์ี ้(ที ่5 จากซา้ย) ประธานฝ่ายธรุกจิผลติภณัฑย์ปิซมั ฝ้า

เพดานและวสัดฉุนวน แซง-โกแบ็ง กรุ๊ป และพันตํารวจโท ดร.บณัฑติ ประดบัสขุ (ที ่3 จากซา้ย) อปุนายกสมาคม

สถาปนกิสยาม ในพระบรมราชปูถัมภ ์พรอ้มกบัตวัแทนจากสามโครงการชัน้นําของประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย, โรงแรมเบด บาย ครสู แอท สามัคค-ีตวิานนท,์ และ มหดิลสทิธาคาร) ในงาน “แซง-โกแบ็ง 

ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10” ณ กรงุปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์    

“ยปิรอค” ภายใต ้ เครอืแซง-โกแบ็ง กรุ๊ป เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้งอาคารรายใหญข่องโลก เขา้รว่มการ

ประกวด “แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี คร ัง้ที ่10” ณ กรงุปราก สาธารณรฐัเช็ก โดยสง่ 3 

โครงการไดแ้ก ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, โรงแรมเบด บาย ครสู แอท สามัคค-ีตวิานนท,์ และ มหดิลสทิธา

คาร โดยทัง้สามเป็นโครงการชนะเลศิจากรายการ “แซง-โกแบ็ง ยปิรอค เนชนัแนลโทรฟี ไทยแลนด ์2558” ซึง่จัด

ขึน้เป็นครัง้แรกเพือ่คดัเลอืกตวัแทนจากเมอืงไทยสําหรับสง่เขา้ประกวดในงานระดบัโลกครัง้นีโ้ดยเฉพาะ  

 



   

   

โครงการชัน้นําทัง้สามจากประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มประชนัความเป็นเลศิกบัโครงการอืน่ๆ อกีกวา่ 89 โครงการ

จาก 35 ประเทศท ัว่โลก โดยงานแซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ถอืเป็นหนึง่ในโครงการประกวดที่

ย ิง่ใหญท่ีส่ดุของวงการกอ่สรา้งระดบัโลก กําหนดจัดขึน้ ณ กรงุปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก็ ระหวา่งวนัที ่ 3-5 

มถินุายน 2559 ผลการประกวดตดัสนิโดยคณะกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นและตวัแทนจากนานา

ประเทศ โดยมกีารมอบรางวลัในหลากหลายประเภทของการประกวด 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “ในนามของยปิรอค 

ผูผ้ลตินวตักรรมแผน่ยปิซมัและปนูปลาสเตอรค์ณุภาพสงู ผมขอแสดงความยนิดแีละความชืน่ชมตอ่ตวัแทน

โครงการทัง้สามของประเทศไทย ทัง้ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย, โรงแรมเบด บาย ครสู แอท สามัคค-ีตวิา

นนท,์ และ มหดิลสทิธาคาร ซึง่ลว้นเป็นโครงการผูช้นะเลศิจากการประกวด “แซง-โกแบ็ง ยปิรอค เนชนัแนลโทรฟี 

ไทยแลนด ์ 2558”  ทีจั่ดขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทยเพือ่คดัเลอืกโครงการสูก่ารประกวดในระดบัโลก ซึง่

โครงการเหลา่นีล้ว้นเป็นโครงการชัน้เลศิทีเ่ราภาคภมูใิจอยา่งมาก สําหรับการประกวดระดบัโลกทีก่รงุปรากถอืเป็น

งานครัง้ยิง่ใหญท่ีร่วบรวมผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมระดบัโลกและการจัดแสดงนวตักรรม โซลชูัน่สเ์พือ่ความยั่งยนื 

และผลงานการกอ่สรา้งทีม่คีวามสวยงามโดดเดน่ โดยใชผ้ลติภณัฑย์ปิรอค” 

 

สําหรับขัน้ตอนการตดัสนิ คณะกรรมการพจิารณาจากการนําเสนอผลงานของโครงการทีส่ง่เขา้ประกวดและให ้

คะแนนตามหลกัเกณฑข์องประเภทรางวลัทีส่ง่เขา้ประกวด โดยทกุโครงการทีส่ง่เขา้ประกวดในประเภทเดยีวกนั จะ

ถกูพจิารณาในการประชมุคณะกรรมการครัง้เดยีวกนั เพือ่ความเป็นธรรมและความตอ่เนือ่งในการพจิารณาตดัสนิ 

 

กอ่นพธิกีารประกาศผลรางวลัซึง่จัดขึน้ในรปูแบบงานเลีย้งกาลา่ดนิเนอร ์ แขกผูม้เีกยีรตภิายในงานตา่งไดรั้บชม

โครงการทีเ่ขา้ประกวดทัง้หมด 89 โครงการจาก 35 ประเทศทั่วโลก เมือ่เจา้ของโครงการทัง้สามจากประเทศไทย

เดนิทางไปถงึกรงุปราก ก็ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุน่ พรอ้มเสยีงชืน่ชมอยา่งมากถงึการออกแบบอาคารทีม่คีวาม

โดดเดน่ ตลอดจนการใชโ้ซลชูัน่สก์ารกอ่รา้งแบบครบวงจรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผูเ้ขา้ประกวดทกุรายตา่งได ้

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์และแนวคดิการออกแบบของโครงการอืน่ๆ จากทัว่โลก ซึง่ลว้นมสี ิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนัคอืการ

ใชผ้ลติภณัฑย์ปิซมัในเครอืแซง-โกแบ็ง โดยทกุโครงการนําเสนองานกอ่สรา้งทีม่คีวามสวยงาม ยั่งยนื และคุม้คา่ 

ตลอดจนการใชโ้ซลชูัน่สท์ีช่าญฉลาดผา่นการใชผ้ลติภณัฑค์ณุภาพสงูของยปิรอค  

 

แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี คอืหนึง่ในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมยิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก 

และมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่วงการนักออกแบบและการกอ่สรา้งระดบัสากล โดยเริม่จัดการประกวดขึน้ครัง้แรกในปี 

ค.ศ. 1998 เพือ่ยกยอ่งและเชดิชโูครงการกอ่สรา้งทีม่ผีลงานโดดเดน่ในการใชแ้ผน่ฝ้าผนังและปนูฉาบในการ

สรา้งสรรคง์านกอ่สรา้งไดอ้ยา่งเป็นเลศิ 

 

การประกวดจัดขึน้ทกุสองปีโดยบรษัิทในเครอืแซง-โกแบ็ง ซึง่ในชว่งแรกเป็นการจัดประกวดผลงานเฉพาะเขต 

ตอ่มาจงึขยายเป็นงานระดบัประเทศและแพรห่ลายสูร่ะดบัโลกในปัจจบุนั สําหรับการประกวดในปีนีจั้ดโดย แซง-

โกแบ็ง รจีปิส ์สาธารณรัฐเชก็ 

 



   

   

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่  02-640-8678 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์ http://www.saint-gobain-

gyproc.com/trophies/prague-2016#sommaire-1411  

### 

 

    

โครงการตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ไดร้ว่มจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดบัโลก 

แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10 ประเภทโครงการนวตักรรมและความยั่งยนื รว่มกบั

โครงการอืน่ๆ อกี 89 โครงการจากทัว่โลก 

 
โครงการมหดิลสทิธาคาร ไดร้ว่มจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดบัโลก แซง-โกแบ็ง 

ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10 ประเภทโครงการเฉพาะกลุม่ (เชน่ การศกึษา สขุภาพ และการบรกิาร) 

รว่มกบัโครงการอืน่ๆ อกี 89 โครงการจากทัว่โลก 



   

   

  

โรงแรมเบด บาย ครสู แอท สามัคค-ีตวิานนท ์ไดร้ว่มจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดบั

โลก แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10 ประเภทโครงการแผน่ยปิซมับอรด์ (งานทีป่ระยกุตใ์ช ้

แผน่ยปิซมับอรด์ในการตกแตง่ภายในของตวัอาคาร ทัง้อาคารใหมแ่ละอาคารทีม่อียูก่อ่นแลว้) รว่มกบัโครงการอืน่ๆ 

อกี 89 โครงการจากทัว่โลก 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ี(ที ่6 จากขวา) กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) และคณะ

ผูบ้รหิาร พรอ้มกบัตวัแทนจากสามโครงการชัน้นําของ

ประเทศไทย ถา่ยรปูรว่มกนัในงาน “แซง-โกแบ็ง ยปิซมั 

อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10” ณ กรงุปราก 

ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ี(ที ่5 จากขวา) กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) และคณะ

ผูบ้รหิาร พรอ้มกบัตวัแทนจากสามโครงการชัน้นําของ

ประเทศไทย ถา่ยรปูรว่มกนัในงาน “แซง-โกแบ็ง ยปิซมั 

อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10” ณ กรงุปราก 

ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

   



   

   

   
บรรยากาศภายในงาน “แซง-โกแบ็ง ยปิซมั อนิเตอรเ์นชนัแนล โทรฟี ครัง้ที ่10”  

ณ กรงุปราก ประเทศสาธารณรัฐเชก็ 

 

### 

 
เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

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

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซึง่

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์

ยบิซัม่ นําเสนอสนิคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนู

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสําคญัในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิ

รอค 3G  ไดแ้ก ่ Green Products ดว้ยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จงึรับประกนัวา่ผลติภณัฑม์กีารแพรก่ระจาย

ของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหีรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูัน่เทอรมั์ล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สูภ่ายในอาคาร จงึชว่ยลดภาระ

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ัน้บรรยากาศ และ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยีทีท่ันสมัยและระบบประหยัด

พลงังานประสทิธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเีขยีว (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซึง่มคีวามเชีย่วชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชท้ั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนา

กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชง้าน



   

   

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชว่ยประหยดัเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์

วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชีย่วชาญกวา่ 180,000 คนทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลชูัน่ ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั แซง-โกแบ็ง ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  
บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิกประจําปี 2016 

 

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

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

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้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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