
ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ยปิรอค ตอ้นรบัเหลา่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตกแตง่ ในงานบา้นและสวนแฟร ์2557  

 

 
จากภาพ: มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) (ที ่1 จากขวา) และคณุธงชยั กมล

พัฒนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายขาย และการตลาด บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) (ที ่2 จากซา้ย) ใหก้ารตอ้นรับ  

รศ.ดร.สรุวชิ วรรณไกรโรจน ์นายกสมาคมไมป้ระดับแหง่ประเทศไทย (ที ่3 จากซา้ย) และคณุเมธนิ ีสวุรรณะบณุย ์นายกสมาคม 

มัณฑนากรแหง่ประเทศไทย (ที ่2 จากขวา) ในโอกาสเขา้เยีย่มชม บธูยปิรอค ในงานบา้นและสวนแฟร ์2557 เมือ่เร็วๆ นี ้

 

กรงุเทพฯ – มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ใหก้ารตอ้นรับ รศ.

ดร.สรุวชิ วรรณไกรโรจน ์ นายกสมาคมไมป้ระดบัแหง่ประเทศไทย และคณุเมธนิ ี สวุรรณะบณุย ์ นายกสมาคม

มัณฑนากรแหง่ประเทศไทย ในโอกาสเขา้เยีย่มชม บธูยปิรอค ในงานบา้นและสวนแฟร ์ 2557 โดย “ยปิรอค” ผู ้

ใหบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจร มากกวา่ 45 ปี จะรว่มนําเสนอหลากหลายโซลชูัน่สท์ีต่อบโจทยท์ัง้ผู ้

ตอ้งการสรา้งบา้นใหม ่และ ผูต้อ้งการตอ่เตมิบา้น ภายใตค้อนเซป็ต ์ “Urban Thai Living” บา้นสําหรับครอบครัว

เล็กๆในเมอืง ทีม่คีวามรม่รืน่ ใหก้ลิน่อายความเป็นไทยรว่มสมัย และมไีลฟ์สไตลอ์สิระทีไ่มเ่หมอืนใคร พรอ้มเปิดตวั

ผลติภณัฑใ์หม ่ ผนังยปิรอคซปุเปอรว์อลล ์ (Gyproc Superwall) ทีม่คีวามแข็งแรงทนทานพเิศษ สามารถรับ

น้ําหนักไดม้ากถงึ 50 กโิลกรัมตอ่จดุ และกนัเสยีงไดด้กีวา่ผนังทัว่ไป 2 เทา่ ระหวา่งวนัที ่ 1-9 พฤศจกิายน 2557 

เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บธู ยปิรอค L26-28 และ L59-61 อาคารชาเลนเจอร ์1-3 อมิแพค เมอืงทองธาน ี

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาโทร 02-640-8600 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th/ และ

สามารถตดิตามกจิกรรมของยปิรอคทีน่่าสนใจได ้ทีเ่ฟซบุก๊ https://www.facebook.com/GyprocClub 



### 

 

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 จงึรับประกนัวา่ผลติภณัฑม์กีารแพรก่ระจายของ

สารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหีรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูัน่สเ์ทอรมั์ล 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 ้พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์โทรศพัท:์ 0-

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

วรีวรรณ แซจ่า๋ว (เอ)    คณุธญัชนก ชวกลุ (ตั๊ก) 

Senior PR Executive       PR Executive                            

มอืถอื: 085-000-1476    มอืถอื: 083-886-4992    

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ tanchanok.j@vivaldipr.com 

 


