
   

   

 

ขา่วประชาสมพันธ์ั  

 

ยปิรอค จดังานสงสรรค์ั  Azure Night Private Party  
กระชบความสมพันธก์บักลุม่ลกูคา้ผูม้อีปุการั ั ะคณุ  

พรอ้มแนะนํานวตักรรมใหมแ่กนั่กออกแบบและสถาปนกิชนนําของเมอืงไทยั ้  
 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคุั ณภาพสงูภายใตแ้บรนด ์    

“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี จัดงานสงสรรคแ์บบเอ็กซคลซูฟ ั ์ ี

“Gyproc Azure Night Private Party” ณ หอ้งอาหารเมลโล ่เรสเตอรองท ์แอนด ์บาร ์ภายในโครงการเพนนี

บลัโคน ีทองหลอ่ เพือ่แสดงความขอบคณุกลุม่ลกูคา้ ทัง้สถาปนกิ นักออกแบบ และผูจั้ดซอ ที่ื้ เลอืกใชผลติภณัฑ์้

และโซลชูนสของยปิรอคั่ ์ มาอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจนเพือ่กระชบัความสมพันธแ์ละสรา้งเครอืขา่ยทางธรุกจิระหวา่งั

ผูผ้ลติยปิซมัชนนําั ้ ของเมอืงไทย กบักลุม่สถาปนกิชนแนวั ้ หนา้และนักออกแบบชนนําั ้ ในประเทศ  

 

ภายในงาน ยปิรอคยังไดนํ้าเสนอนวตักรรมการกอ่สรา้งใหม ่ อาท ิ “แผน่ยปิซม ยปิรอค ฮาบโิต ้  ั (Gyproc® 

HabitoTM)” ผนังยปิซมับอรด์ทีต่อบสนองไลฟ์สไตลข์องผูอ้ยูอ่าศยไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบั  และ “ปนูยปิรอค แม็ก

เนตคิ (Gyproc® Magnetic Plaster)” ปนูฉาบตกแตง่ภายในสตูรพเิศษทีทํ่าใหผ้นังทั่วไปสามารถยดึเกาะกบัแถบ

แมเ่หล็กได ้ รวมถงึขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละโซลชูนสั่ อ์ ืน่ๆ ซงทําใหแ้ขกภายในงานได ้ึ่ ทราบและเขา้ใจถงึการเลอืกใช ้

ผลติภณัฑแ์ละโซลชูนสของยปิรอคมากยิง่ขึน้ั่ ์    

 

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

กบัผูบ้รโิภค ชางรับเหมา่  เจา้ของบา้น และผูจั้ดซอวสัดกุอ่สรา้งื้ ทีไ่ดม้อบความไวว้างใจในผลติภณัฑย์ปิรอคมา

อยา่งตอ่เนือ่ง สาหรับํ งานสงสรรค์ั ในครัง้นี ้ ถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองเราในการสรา้งความสมพนัธก์บัั กลุม่นักออกแบบ

ชนนําของั ้ เมอืงไทย ซง่ึเป็นหนึง่ในกลุม่ลกูคา้หลกัของยปิรอค เนือ่งจากกรงุเทพฯ เป็นศนูยร์วมของนวตักรรมดา้น

สถาปัตยกรรมทีส่าคญัมากํ แหง่หนึง่ รวมถงึเป็นทีต่ัง้ของบรษัิทสถาปนกิแนวคดิสมัยใหมห่ลายแหง่ ซงมโีครงการึ่

อสงหารมิทรัพย์ั ในประเทศไทยทีโ่ดง่ดงัในระดบัอาเซยนหลายโครี งการดว้ยกนั ยปิรอคคอืผูนํ้าเสนอนวตักรรมและ

โซลชูนสที่ั่ ์ มคีวามโดดเดน่ โดยถกูเลอืกใชทัง้ในโครงการ้ เชงิพาณชิยแ์ละเรสซเดนซชนนําิ ์ ั ้ หลายแหง่ของ

เมอืงไทยทีจ่ะกอ่สรา้งเสร็จสมบรูณ์ในอกีไมก่ีปี่ขา้งหนา้นี”้   

  

งานสงสรรค์ั สดุพเิศษครัง้นี ้ ยปิรอคขอแสดงความขอบคณุตอ่การสนับสนุนอยา่งสม่ําเสมอจากลกูคา้  พรอ้มมุง่มั่

สรา้งโอกาสเพือ่พัฒนาผลติภณัฑ ์รวมถงึการสรา้งความตระหนักรูต้อ่แบรนดย์ปิรอค และเสรมิสรา้งความสมพันธ์ั อัน

ดกีบัผูบ้รโิภคมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยทัง้แผน่ยปิซมัฮาบโิตแ้ละปนูยปิรอคแม็กเนตคิ รวมถงึแอพพลเิคชนยปิรอคั่  

สาหรับสมารท์โฟน ถอืเป็นํ หนึง่ในความพยายามของยปิรอคในการนําเสนอโซลชูนสอนัเป่ียมประสทธภิาพั่ ์ ิ ใหแ้ก่

ผูบ้รโิภคและชางรับเหมา เพือ่รว่มสนับส่ นุนและเคยีงขา้งกนัสคูวามสาเร็จ่ ํ      

 

 



   

   

ภาพบรรยากาศงานสงสรรค ์ั Gyproc Azure Night Private Party  

 

  

    

มร.รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) และคณะผูบ้รหิารยปิรอค  

จัดงานสงสรรคแ์บบเอ็กซคลซูฟ ั ์ ี “Gyproc Azure Night Private Party” เพือ่รว่มพบปะกบัลกูคา้และนําเสนอ

ผลติภณัฑใ์หมข่องยปิรอคแกก่ลุม่สถาปนกิชนแนวหนา้และนักออกแบบชนนําั ้ ั ้ ของเมอืงไทย   

 

    

บรรยากาศทีส่นุกสนานเป็นกนัเองในจัดงานสงสรรค ์ั “Gyproc Azure Night Private Party”  

โดยมสีถาปนกิชนแนวหนา้และนักออกแบบชนนําั ้ ั ้ เขา้รว่มงานอยา่งคบัคัง่ 

 

### 

 

 



   

   

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) 

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

ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในั ั่

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซฟิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ ี ิ 2 แหง่ ซง่ึ

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์

ยบิซม นําเสนอสนคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูั่ ิ ั

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ั่ ํ ้  

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสาคญัในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บริํ ิ่ ษัทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิ

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

ของสารเคมใีนระดบัตํา่  ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นี อนัตรายตอ่สขุภาพ Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูนเทอรม์ัล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สภูายในอาคาร จงึชวยลดภาระั่ ่ ่

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ชูนบรรยากาศ และ ่ ั ้ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยทีทั่นสมัยและระบบประหยัิ่ ี

พลงังานประสทธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ิ ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเขยีว ี (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวามเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้ึ่ ี่

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่กา้ รวจัิยและพัฒนา

กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซงผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์ึ่

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชงานิ ้

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตั ้้ งผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ่

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์

วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชยวชาญกวา่ ี่ 180,000 คนทั่วโลก ซงสามารถยนืยันถงึความชานาญการ และการนําเสนอโซลชูน ที่ึ่ ํ ั่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั  

 

แซง-โกแบ็ง ยงัไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 

 

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

หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 
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สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลด ีพบัลคิ รเีลชนส โทรศพท์ํ ั่ ์ ัื่ ้ : 0-

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

วรีวรรณ แซจา๋ว ่ (เอ)    ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ) 

Senior PR Executive       Senior PR Executive                          

มอืถอื: 085-000-1476    มอืถอื: 084-448-3067    

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com   อเีมล:์ tanyaporn.k@vivaldipr.com 
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