
 

 

ขา่วประชาสมัพันธ ์

 

ยปิรอค ตอกยํา้ความยิง่ใหญ ่ครบรอบ 350 ปีแซง-โกแบ็ง มุง่สานสมัพนัธ์

พนัธมติรกมัพูชา ขยายธุรกจิ พรอ้มรบัการเตบิโตเออซี ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
(จากซา้ย) ลาดา เย็ม, ประธานบรหิารบรษัิทโกลบอล แคมสตาร ์จํากดั (จซีเีอส), พนินน์รา ณ ระนอง ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ

ตา่งประเทศ บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), คงั เล็ง ประธานบรหิารบรษัิทไอเอสไอ สตลี จํากดั, รชิารด์ จเูชร ี

กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) และ กนุ ซงั องั ประธานบรษัิท ชไนเดอร ์อเิล็คทรคิ ประจํา

ประเทศกมัพชูา 

 

กรงุเทพฯ – เมือ่เร็วๆนี ้บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใต ้

แบรนด ์ “ยปิรอค” ยอดขายแผน่ยปิซมัอนัดบัหนึง่ของโลก  และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมา

กวา่ 45 ปี และเป็นหนึง่ในบรษัิทของเครอืแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทผูผ้ลติวสัดกุอ่สรา้งจากประเทศฝร่ังเศสรายใหญ่

ของโลก ซึง่ดําเนนิงานมาครบรอบ 350 ปี ในปีนี ้ ประกาศการบกุตลาดกมัพชูาอยา่งเป็นทางการ โดยมุง่เนน้การ

สรา้งสมัพันธอ์นัดกีบัพันธมติรบรษัิทนําเขา้ในกมัพชูาเป็นตวักลางในการกระจายสนิคา้สูร่า้นคา้ตา่งๆ ภายในประเทศ 

ลา่สดุ ยังไดรั้บความไวว้างใจจากพันธมติรบรษัิทโกลบอล แคมสตาร ์ จํากดั (จซีเีอส)  หนึง่ในบรษัิทภายใตเ้ครอื

ไอเอสไอ สตลี กลุม่ธรุกจิการผลติและจัดจําหน่ายผลติภณัฑก์อ่สรา้งทีไ่ดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดใีนกมัพชูา ให ้

แบรนดย์ปิรอคของไทยเป็นไลนผ์ลติภณัฑใ์หมข่องบรษัิท เพือ่กระจายสูร่า้นคา้ทอ้งถิน่กวา่ 300 รา้นคา้ในเครอืขา่ย 

และผูรั้บเหมากวา่ 100 รายทัว่ประเทศ โดยยปิรอคจะมุง่หนา้เจาะตลาดกมัพชูา อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เตรยีมพรอ้มสู่

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปีนี ้

 

รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “ยปิรอค คอืตราสนิคา้ทีเ่ป็น

ทีรู่จั้กทั่วโลก อยา่งไรก็ด ี เราก็มองหาโอกาสการขยายตลาดและการดําเนนิงานทีด่ยี ิง่ข ึน้ในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้ โดยมปีระเทศไทยซึง่ยปิรอคภมูใิจในความสําเร็จ เป็นศนูยก์ลางกระจายสนิคา้สูป่ระเทศเขตพรหมแดนโดยรอบ 

โดยกมัพชูาเป็นหนึง่ในกลุม่ประเทศเศรษฐกจิอาเซยีนทีม่คีวามโดดเดน่ และดงึดดูนักลงทนุตา่งชาตเิขา้มาดําเนนิ

ธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะภายในสองสามปีทีผ่า่นมา ทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งเห็นไดช้ดั และมกีาร

คาดการณ์เศรษฐกจิของกมัพชูาในการขยายตวักวา่ 7.2% ในปี 2557 และขยายตวัขึน้เป็น 7.5% ในปี 2558” 



 

 

 

“ยปิรอครูส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดรั้บความไวว้างใจจากไอเอสไอ โดยจะใหคํ้าม่ันสญัญา ในการสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่ี

คณุภาพ เพือ่สรา้งความประทบัใจใหแ้กร่า้นคา้ในเครอืของไอเอสไอ รวมถงึการการันตใีนมติรภาพและผลประโยชน์

ทีย่ปิรอค และเครอืแซง-โกแบ็งจะมอบใหแ้กพั่นธมติรทกุราย แบรนดย์ปิรอคไดรั้บการยอมรับมากกวา่ 116 ปี 

รวมถงึการอยูภ่ายใตก้ารดําเนนิการของเครอืแซง-โกแบ็ง ทีม่กีารดําเนนิงานมากกวา่ 350 ปี รา้นคา้ทกุรายสามารถ

ม่ันใจไดอ้ยา่งเต็มที ่ถงึการดําเนนิธรุกจิอยา่งมอือาชพีของเรา” คณุรชิารด์กลา่วเพิม่เตมิ 

 

คงั เล็ง ประธานบรหิาร, บรษัิทไอเอสไอ สตลี กลา่ววา่ “เรามคีวามยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดร้ว่มงานกบัแบรนดย์ปิรอค 

ซึง่มชีือ่เสยีงในเชงิผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพระดบัโลก บรษัิทไอเอสไอ กอ่ตัง้ในปี 2540 และเป็นผูบ้กุเบกิในการผลติ

แผน่หลงัคาสงักะส ี ในกมัพชูา เรามกีารพัฒนาผลติภณัฑแ์ละปรับปรงุการดําเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รองรับ

ความตอ้งการทีแ่ตกตา่งกนัของลกูคา้ โดยผลติภณัฑย์ปิรอค สามารถสะทอ้นถงึการใสใ่จไดเ้ป็นอยา่งด ี ถงึ

กระบวนการคดัสรรของไอเอสไอ ในการคดัเลอืกผลติภณัฑท์ีด่ทีีส่ดุ ทีจ่ะเขา้เป็นสว่นหนึง่ในกลุม่ผลติภณัฑ ์ ที่

นําเสนอตอ่ลกูคา้ของเรา” 

 

ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่มกีารเตรยีมความพรอ้มรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะ

ในปี 2557 ทีผ่า่นมา มกีารเพิม่จํานวนสาขายปิรอค เซน็เตอร ์ และยปิรอค โซน รวมไปถงึ โกดงัสนิคา้ เพือ่เพิม่

ขดีจํากดัความสามารถในการสง่มอบผลติภณัฑต์ามความตอ้งการทีค่าดการณ์วา่จะเพืม่สงูขึน้ เมือ่มกีารเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 นี ้

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่ว็บไซต ์ http://www.gyproc.co.th/, https://www.facebook.com/GyprocClub หรอื 

http://www.saint-gobain-gyproc.com 
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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 190,000 คนทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลชูัน่ ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั โดยไทยผลติภณัฑย์บิซัม่อยูใ่นกลุม่ธรุกจิ

ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งของแซง-โกแบ็ง ซึง่แผน่ยปิซมัของบรษัิทเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายใตก้ระบวนการ การ

ตรวจสอบอยา่งเครง่ครัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครอง

สว่นแบง่การตลาดรายใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมายาวนานกวา่ 40 ปี 

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้พบัลคิรเีลช ัน่ส ์โทรศพัท:์  

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

วรีวรรณ แซจ่า๋ว (เอ)    ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ) 
Senior PR Executive       PR Executive                            
มอืถอื: 085-000-1476    มอืถอื: 084-448-3067    
อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ tanyaporn.k@vivaldipr.com 
 

 


