
 

 

ขา่วประชาสมพันธ์ั  

 

คดิไกล! ยปิรอคหนนุบางกอก เอฟซ พรอ้มดนัเยาวชนไทย ี  

กา้วไกลสยูโุรป่  

โคช้เซบาสเตยีน เดสวกิเนส ขอบคณุ ยปิรอค 

หลงัสนับสนุนทมีเยาวชนจนสรา้งผลงานเดน่ในลกียโุรปรุน่ตํา่กวา่ 11 ปี 

 

   

   

 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์ ั    

“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี ใหก้ารสนับสนุนทมีฟตุบอลเยาวชนของ

สโมสรเอฟซบางกอก ี รุน่อายไุมเ่กนิ 11 ปี จนสรา้งผลงานไดอ้ยา่งน่าพอใจในลกียโุรปทีผ่า่นมา ซง่ึสามารถครอง

 



 

 

 

โคช้เซบาสเตยีน เดสวกิเนส กลา่ววา่ “เราขอขอบคณุยปิรอคสาหรับการสนับสนุนทีด่ยี ิ่ํ งในครัง้นี ้ซงทําใหเ้ยาวชนึ่

ไทยไดเ้ดนิทางไปสมผัสประสบการณ์สาคญัครัง้หนึง่ในชวติ กบัการเดนิทางั ํ ี ไปยังประเทศฝร่ังเศสเพือ่รว่มแขง่ขนั

กบัทมีฟตุบอลระดบัโลกทัง้ บารเ์ซโลน่า ลเิวอรพ์ลู แมนเชสเตอรซ์ติี ้ และอืน่ๆ โดยเฉพาะสาหรับํ เด็กหลายๆ คน

แลว้ นีเ่ป็นการเดนิทางไปตา่งประเทศเป็นครัง้แรก ผมเชอวา่ื่ การแขง่ขนัครัง้นีเ้ป็นประสบการณ์ทีน่่าตืน่เตน้และ

ประทบัใจสาหรับพวกเขาํ ทีไ่ดเ้ดนิทางไปยังสถานทีใ่หม่ๆ  สมผัสวฒันธรรม อาหารั  และผูค้นใหม่ๆ  รวมถงึความ

สนุกสนานทีไ่ดร้ว่มแขง่กบัทมีฟตุบอลระดบัโลก” 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) กลา่ววา่ “เราขอแสดงความยนิดี

กบัทมีนักกฬีาเยาวชนเอฟซบางกอกทีส่ามารถทําผลงานไดอ้ยา่งดเียีย่มในลกียโุรปครัง้นี ้ ซงถอืวา่ี ึ่ พวกเขาไดทํ้า

หนา้ทีต่วัแทนของประเทศไทยและวงการฟตุบอลไทยไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ ยปิรอคมคีวามภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่ที่

ไดใ้หก้ารสนับสนุนเยาวชนไทยพรอ้มกบัการเป็นสวนหนึง่ในการพัฒนาศกยภาพของนักกฬีาเยาวชนทีม่อีายุ่ ั ตัง้แต ่

7-17 ปี เราเชอมั่นวา่วงการฟตุบอลไทยจะมอีนาคตทีส่ดื่ ใสอยา่งแน่นอน หากไดรั้บการสนับสนุนทีด่จีากพันธมติรที่

มอีดุมการณ์รว่มกนั ดงัทีย่ปิรอคไดใ้หก้ารสนับสนุนในครัง้นี”้  

 

สโมสรเอฟซบางกอกไดรั้บเชญใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัรุน่อายไุมเ่กนิ ี ิ 11 ปี เมือ่เดอืนธนัวาคมในปีทีผ่า่นมา ผูฝึ้กสอน

จงึจัดการทดสอบความสามารถเพือ่คดัเลอืกผูเ้ลน่ ซงจะไดรั้บการฝึกฝนอยา่งหนักเพือ่เป็นตวัแทนของประเทศ ึ่

หลงัการฝึกซอมอยา่ง้ เขม้งวดนาน 3 เดอืนจงึเดนิทางไปรว่มการแขง่ขนัยังเมอืงลยีง ประเทศฝร่ังเศส โดยในชวง ่ 3 

วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึ คณะนักกฬีาเยาวชนไทยตอ้งใชเวลาปรับตวัใหเ้คยชนกบัสภาพอากาศและรปูแบบการ้ ิ

ฝึกซอม รวมถงึรว่มการแขง่ขนันัดกระชบมติรกบัทมีแซงตเ์อเตยีน ้ ั มองตเ์ปอลเิยร ์และ ลยีง (ทมีในสโมสร เฟรนช์

ลกี 1 อะคาเดม)ี เพือ่ซกซอมกอ่นเริม่การแขง่ขนัจรงิั ้  

 

หลงัจากนัน้ ทมีเยาวชนไทยไดเ้ดนิทางไปยังเมอืงน็องตเ์พือ่รว่มเลน่ในรายการ มนิ ิมอนเดยีล (Mini Mondial) ซง่ึ

ก็สามารถสรา้งผลงานไดอ้ยา่งดเียีย่มโดยเอาชนะ 2 ทมีแรกไปดว้ยคะแนน 3-1 และ 1-0 ตามลําดบั ในวนัทีส่อง 

ทมีไทยเริม่แข็งแกรง่ขึน้เรือ่ยๆ โดยสามารถเอาชนะอกีสองเกมตอ่มาและเสมอในเกมสดุทา้ย โดยในเกมสดุทา้ยซง่ึ

แขง่ขนักบัทมีเอสซ บาสเตยี ี (ทมีระดบัโปรของฝร่ังเศส) ทมีเอฟซบางกอกสามารถคมุเกมไดอ้ยา่งยอดเยีย่มจนจบี

ดว้ยการเสมอ 0-0 ซงทําใหท้มีมคีะแนนรวมสงูึ่ สดุในรุน่ที ่18 คะแนน และไดผ้า่นเขา้สรูอบชงชนะเลศิ่ ิ  

 

การแขง่ขนัวนัสดุทา้ยยิง่ทวคีวามตืน่เตน้และทา้ทายยิง่ขึน้เมือ่ตอ้งลงแขง่ตอ่หนา้ผูช้มจํานวนมาก โดยการแขง่ขนั

เกมแรกดําเนนิไปอยา่งดเุดอืดและทมีเอฟซบางกอกสามารถควา้ชยชนะไปดว้ยคะแนน ี ั 1-0 สวนเกมตอ่มาตอ้งแขง่่

กบัทมีเออพีอีาร ์เรซ ซงเป็นทมีทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุในกลุม่ ทมีเอฟซบางกอกพยายามอยา่งหนักแตเ่นือ่งจากทมีคูแ่ขง่ึ่ ี

มฝีีมอืสงูมาก จงึเป็นฝ่ายพา่ยไปดว้ยคะแนน 2-1 และตกรอบไป โดยเมือ่รวมผลคะแนนทา้ยสดุ ทมีเอฟซบางกอกี

 



 

 

 

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

 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) 

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

ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์ิั บซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในั่

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซฟิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ ี ิ 2 แหง่ ซง่ึ

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์

ยบิซม นําเสนอสนค ้ั่ ิ าและการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูั

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ั่ ํ ้  

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสาคญัในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิํ ิ่

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

ของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพี  Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูนเทอรม์ัล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สภูายในอาคาร จงึชวยลดภาระั่ ่ ่

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ชูนบรรยากาศ และ ่ ั ้ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ํิ่ าเสยทีทั่นสมัยและระบบประหยัี

พลงังานประสทธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ิ ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเขยีว ี (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวามเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้ึ่ ี่

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนา้

กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซงผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์ึ่

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชงานิ ้

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ้ ่

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์

วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชยวชาญกวา่ ี่ 180,000 คนทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชานาญการ และการนําเสนอโซลชูน ที่ํ ั่

 

http://www.gyproc.co.th/


 

 

 

 

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

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

 

สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาํ ื่ ลด ีพบัลคิ รเีลชนส โทรศพท์้ ั่ ์ ั : 0-

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

ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ)   วรีวรรณ แซจา๋ว ่ (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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