
   

   

ขา่วประชาสมัพันธ ์

 

ยปิรอคจดังานสมัมนา “Gyproc Safe & Sound” 

กระชบัมติรกบักลุม่สถาปนกิช ัน้นํา 
 

 
ภาพขา่ว: บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) นําโดย รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ (ที ่3 จากขวา) 

และคณะผูบ้รหิาร จัดงานสมัมนาสถาปนกิภายใตห้วัขอ้ “Gyproc Safe & Sound”  
รว่มกบักลุม่สถาปนกิชัน้นําของเมอืงไทย ณ โรงแรมเดอะ เซนต ์รจีสิ กรงุเทพฯ 

 
 

กรุงเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซั่ม จํากัด (มหาชน) ผูผ้ลตินวัตกรรมยปิซัมคุณภาพสูงแบรนด ์“ยปิรอค” 

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ 45 ปี จัดงานสัมมนาเพือ่กระชบัความสัมพันธก์ับกลุม่

สถาปนกิในธรุกจิการออกแบบและการกอ่สรา้งของเมอืงไทย ภายใตห้ัวขอ้ “Gyproc Safe & Sound” ณ โรงแรม

เดอะ เซนต ์รจีสิ กรุงเทพฯ โดยมจีุดประสงคเ์พือ่ใหส้ถาปนกิมคีวามเขา้ใจในผลติภัณฑแ์ละโซลชูัน่สข์องยปิรอค 

ในดา้นการทนไฟและการป้องกนัเสยีงรบกวนอย่างครบถว้น สําหรับนําไปใชใ้นการออกแบบและการตกแตง่อาคาร

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

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

โอกาสในการเตบิโตอยา่งมศีกัยภาพภายใตก้ารสนับสนุนของกลุม่สถาปนกิชัน้นําของประเทศไทย เนือ่งจาก

อตุสาหกรรมการกอ่สรา้งในไทยมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง เราจงึปรับเปลีย่นกลยทุธท์างธรุกจิเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุม่สถาปนกิชัน้นํา ทัง้ในดา้นการออกแบบ การกอ่สรา้ง และการบรูณะโครงการตา่งๆ อยา่งครอบคลมุ 



   

   

โซลชูัน่สข์องเราไดนํ้าเสนอนวตักรรมรว่มกบัรปูแบบการกอ่สรา้งทีม่คีณุภาพ ความปลอดภยั ตลอดจนการให ้

ความสําคญักบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และและการรไีซเคลิ ทัง้นีเ้ราขอขอบคณุสถาปนกิทกุทา่นสําหรับการ

เขา้รว่มการสมัมนาครัง้นี ้และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดม้โีอกาสจัดงานสมัมนาทีม่ปีระโยชนเ์ชน่นีต้อ่ไป” 

 

งานสัมมนาดําเนนิรายการโดยผูบ้รรยายชือ่ดัง ดร. กฤษฎา ววิัฒน์เวคนิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบระบบเสยีง

และโสตทัศนะ ซึง่ไดม้าร่วมบรรยายในหัวขอ้ ระบบเสยีงสําหรบัการออกแบบอาคาร (Acoustics for 

Building Design) ในฐานะผูท้ีทํ่างานเกีย่วขอ้งกับระบบเสยีง การควบคมุเสยีงรบกวน และการออกแบบระบบ

โสตทัศนะใหแ้กโ่รงแรม หอประชมุ หอ้งประชมุ ศนูยก์ารประชมุ และสตดูโิอจํานวนหลายแหง่ นอกจากนี ้พ.ต.ท.

ดร.บณัฑติ ประดบัสขุ อปุนายกสมาคมสถาปนกิสยามฯ ในพระบรมราชปูถัมภ ์ ยังใหเ้กยีรตมิาร่วมบรรยายในหัวขอ้ 

การออกแบบอาคารเพือ่ลดความเสีย่งดา้นอคัคภียั (Building Design to Reduce Fire Risk) ในฐานะ

นักออกแบบอาคารและระบบป้องกนัอคัคภียัทีม่ชี ือ่เสยีง    

 

ภายในงานสัมมนา ยปิรอคไดนํ้าเสนอผลติภัณฑท์ี่มีคุณสมบัตทินไฟและป้องกันเสยีงรบกวนหลายรายการแก่

ผูเ้ขา้ร่วมงาน ไดแ้ก ่Gyproc® HabitoTM ผนังยปิซมัรูปแบบใหม่ทีแ่ข็งแกร่งทนทานเป็นเลศิ พรอ้มคณุสมบัติ

ป้องกนัการกระแทก ป้องกนัเสยีงไดอ้ยา่งดเียีย่ม และตดิตัง้ไดง้า่ย, GypWall® Sound MAXX ระบบผนังยปิซมั

ทีป้่องกันการสง่ผ่านเสยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สําหรับการกอ่ผนังใหม่แบบดรายวอลล,์ GypLyner® Sound 

MAXX ระบบผนังทีช่ว่ยเสรมิประสทิธภิาพการป้องกนัความรอ้น และเสยีงรบกวนสําหรับการกอ่ผนังทบึ, Gyptone 

Reflex Guard ระบบฝ้าเพดานทีอ่อกแบบมาเพือ่ดูดซับเสยีงสะทอ้น ชว่ยลดระดับเสยีงทีด่ังเกนิไปและเสยีง

แทรกทีไ่ม่พงึประสงค ์และ Fire Stop Board แผ่นยปิซัมทนไฟทีป่ระกอบดว้ยสารประกอบยปิซัม ผสมกับ

แกนกลางไฟเบอรก์ลาสและไมโครซลิกิา ทําใหส้ามารถทนไฟไดน้าน 13 ชัว่โมง 

 

### 

 
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 ี

 

แซง-โกแบ็ง ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยีแปซฟิิกประจําปี 2016 ซึง่เป็น 1 

ใน 10 บรษัิทยอดเยีย่มแหง่ภมูภิาคทีไ่ดรั้บรางวลันี ้

 

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

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

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ 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   

 


