
   

   

ขา่วประชาสมัพันธ ์

ยปิรอค รว่มโชวน์วตักรรมยปิซมัจากเมอืงไทย 

ในงาน CONEX 2016 ทีป่ระเทศฟิลปิปินส ์

 
ภาพขา่ว: บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) จัดบทูนําเสนอนวตักรรมแผน่ยปิซมัแบรนดย์ปิรอคจาก

เมอืงไทย ในงาน CONEX 2016 ซึง่เป็นงานแสดงนวตักรรมการกอ่สรา้งอาคารชัน้นําของฟิลปิปินส ์ณ เอสเอ็ม

เอ็กซ ์คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์กรงุมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์

 
กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูแบรนด ์ “ยปิรอค” 

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกวา่ 45 ปี รว่มจัดบทูนําเสนอนวตักรรมแผน่ยปิซมัจากยปิ

รอค ของเมอืงไทย ภายในงาน CONEX 2016 ซึง่เป็นงานแสดงนวตักรรมการกอ่สรา้งอาคารชัน้นําของประเทศ

ฟิลปิปินส ์ การรว่มจัดแสดงผลงานของยปิรอคในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นถงึความเป็นผูนํ้าและตอกย้ํา

ภาพลกัษณ์ของยปิรอคในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมยปิซมัในระดบัภมูภิาค ตลอดจนนําเสนอโซลชูัน่สก์าร

กอ่สรา้งทีท่ันสมัยเพือ่ขยายโอกาสทางธรุกจิในตา่งประเทศ  

 

ปัจจบุนั งาน CONEX (UAP Convention Exhibits) ถอืเป็นงานแสดงนวตักรรมการกอ่สรา้งอาคารชัน้นําของ

ประเทศฟิลปิปินส ์ ซึง่รวบรวมผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมกอ่สรา้งเพือ่มารว่มกนันําเสนอนวตักรรมผลติภณัฑ์

คณุภาพสงูรปูแบบใหม ่ รวมถงึเทคโนโลย ี วสัดแุละอปุกรณ์ สูต่ลาดกอ่สรา้งของฟิลปิปินส ์ งานครัง้นีจ้งึเป็นโอกาส

ดขีองยปิรอคในการสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิในตา่งประเทศกบักลุม่สถาปนกิ นักออกแบบ ผูก้อ่สรา้งอาคาร และชา่ง

รับเหมาชัน้นําจากทั่วภมูภิาค นอกจากนี ้ ยปิรอคยังไดนํ้าเสนอปรัชญาการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑภ์ายใตแ้นวคดิ 

“Gyproc Go Green” หรอื “Gyproc 3G” ทีม่จีดุประสงคเ์พือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละลดมลภาวะ ซึง่เป็น

สองหวัขอ้หลกัทีผู่บ้รโิภคในประเทศฟิลปิปินสใ์หค้วามสนใจอยา่งมาก 



   

   

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

ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัทีป่ระสบความสําเร็จอยา่งสงูของเมอืงไทย นําเสนอผลติภณัฑแ์ละโซลชูัน่สค์ณุภาพสงู

รปูแบบใหมท่ีผ่ลติจากโรงงานทัง้สองแหง่ในประเทศไทย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสถาปนกิและผูก้อ่สรา้ง

อาคารทีม่แีนวคดิกา้วหนา้ในประเทศตา่งๆ ทั่วเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้นีจ่งึถอืเป็นโอกาสดทีีย่ปิรอคสามารถเขา้ถงึ

กลุม่ผูป้ระกอบการในฟิลปิปินสซ์ ึง่ถอืเป็นตลาดทีกํ่าลงัเตบิโตสําหรับเราไดโ้ดยตรง โดยฟิลปิปินสเ์ป็นตลาดเพือ่

การพัฒนาธรุกจิทีม่คีวามสําคญัอยา่งยิง่ เพราะมศีกัยภาพการเตบิโตสงูทัง้ในเรือ่งนวตักรรม สถาปัตยกรรม และ

คณุภาพในการตกแตง่อาคาร โดยเฉพาะเมือ่ไดร้ว่มมอืเป็นพันธมติรกบัแบรนดช์ัน้นําระดบัสากลอยา่งยปิรอค” 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่  02-640-8600 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th 

 

### 

 
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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