
 

 

ขา่วประชาสมัพันธ ์

 

แซง-โกแบ็ง เปิดตวันทิรรศการเสมอืนจรงิ 

ฉลองครบรอบ 350 ปีแหง่การพฒันานวตักรรมการกอ่สรา้งระดบัโลก 
รว่มสมัผัสประวัตศิาสตรอ์นัน่าประทับใจบนเว็บไซต ์https://www.saint-gobain.com/en/350-years 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
กรงุเทพฯ  - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์“ยปิ

รอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ 45 ปี และเป็นหนึง่ในบรษัิทของเครอืแซง-โกแบ็ง 

เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้งอาคารรายใหญข่องโลก  รว่มเฉลมิฉลองการครบรอบ 350 ปีเครอืแซง-โกแบ็ง เชญิ

ชวนทกุทา่นเขา้ชม นทิรรศการเสมอืนจรงิ (Virtual Exhibition) (บนเว็บไซต ์ https://www.saint-

gobain.com/en/350-years) เพือ่นําผูช้มยอ้นเวลาไปสมัผัสกบัประวตัศิาสตรอ์นัรุง่เรอืงของเครอืแซง-โกแบ็ง ทัง้

ในดา้นกระบวนการออกแบบผลติภณัฑ ์การผลติสนิคา้ระดบัคณุภาพ และการจัดจําหน่ายนวตักรรมวสัดกุอ่สรา้งและ

การนําเสนอโซลชูัน่สแ์กล่กูคา้ทั่วโลก ตามวสิยัทศันเ์พือ่การพัฒนาอาคารทีย่ั่งยนืสูอ่นาคต 

 

นทิรรศการเสมอืนจรงิ (Virtual Exhibition) จะนําผูช้มทอ่งไปในประวตัศิาสตรแ์หง่การคดิคน้นวตักรรมการกอ่สรา้ง

และววิฒันาการของระบบโซลชูัน่สต์า่งๆ อนัเป็นภารกจิหลกัของแซง-โกแบ็ง เพือ่การเปลีย่นแปลงและยกระดบั

คณุภาพชวีติของผูค้นบนโลกใบนี ้ พรอ้มเต็มอิม่กบัคลงัภาพจํานวนมาก โดยจะบอกเลา่เรือ่งราวอนัน่าทึง่ของเครอื

แซง-โกแบ็ง ซึง่ถอืกําเนดิขึน้ตัง้แตก่อ่นเกดิการปฏวิตัฝิร่ังเศส คลงัภาพจะแบง่หมวดหมูไ่วเ้ป็น 6 ธมีหลกั ไดแ้ก ่  

Transformation of Material, From Advertising to Marketing, Saint-Gobain throughout the World, Major 

Achievements, The Word of Work, และ Corporate Governance and Culture ซึง่เป็นเสมอืนการเดนิทางครัง้

สําคญัของการวางกลยทุธส์ูค่วามสําเร็จ และการมอบคณุคา่แกล่กูคา้ทกุทา่น อนัเป็นปรัชญาสําคญัในการ

ดําเนนิงานของเครอืบรษัิทวสัดกุอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่นี ้

 

QR Code สําหรับเขา้ชมเว็บไซต ์
350 ปี แซง-โกแบ็ง – นทิรรศการเสมอืนจรงิ 

เว็บไซต ์350 ปี แซง-โกแบ็ง – นทิรรศการเสมอืนจรงิ 



 

 

นอกจากนี ้ภายในหนา้หนังสอืฉลองครบรอบ (Anniversary Book) ซึง่เชือ่มโยงเนือ้หากบั นทิรรศการเสมอืนจรงิ 

(Virtual Exhibition) จะมทีัง้รหสั QR Code และเกม เวลิด ์ 350 (World 350) ใหด้าวนโ์หลดฟร ี ใหผู้ช้มได ้

สนุกสนานไปกบัการสรา้งบา้นเรอืนในโลกเสมอืนจรงิ ซึง่สามารถเลอืกไดถ้งึ 5 ภาษา ไดแ้ก ่ ฝร่ังเศส องักฤษ 

เยอรมัน สเปน และโปรตเุกส นอกจากนี ้ผูเ้ขา้ชมเว็บไซตย์ังจะไดค้น้พบขอ้มลูจากจดหมายเหตกุวา่ 700 ฉบบั ที่

เปิดเผยถงึเอกสารอนัน่าตืน่ใจและบญัชสีว่นบคุคลทีย่ังไมเ่คยมผีูใ้ดลว่งรูม้ากอ่น ตลอดจนคลงัภาพอนัน่าประทบัใจ

ทีโ่ชวน์วตักรรมการกอ่สรา้งบา้นเรอืนจากอดตีจวบจนปัจจบุนั   

 

ปิแอร ์อองเดร เดอ ชาลองดาร ์ประธานและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร แซง-โกแบ็ง กลา่ววา่ “ประวตัศิาสตรท์ีผ่า่น

มาคอืขอ้พสิจูนว์า่ เราคอืบรษัิททีมุ่ง่มั่นขยายขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน และทา้ทายทกุขอ้จํากดัดว้ยการ

คดิคน้นวตักรรมและเทคโนโลยอีนัล้ําสมัยอยา่งไมห่ยดุยัง้” 

 

รากฐานแหง่ความสําเร็จทีทํ่าใหเ้ครอืแซง-โกแบ็งขยายธรุกจิไปทั่วโลก คอืการคดิคน้นวตักรรมการออกแบบทีเ่กดิ

จากการคน้ควา้และพัฒนาเพือ่การใชง้านจรงิ การนําเสนอเฉพาะผลติภณัฑร์ะดบัคณุภาพ และการใชโ้ซลชูัน่สก์าร

กอ่สรา้งทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มเพือ่มอบความสะดวกสบายแกผู่พั้กอาศยัเป็นหลกั สิง่เหลา่นีถ้อืเป็นแรงขบัเคลือ่น

ประวตัศิาสตรแ์หง่ความสําเร็จตลอด 350 ปีทีผ่า่นมา และทําใหเ้ครอืแซง-โกแบ็ง กลายเป็นผูนํ้าดา้นโซลชูัน่สด์า้น

การกอ่สรา้งของโลกทีแ่ทจ้รงิ 

 

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

https://www.facebook.com/GyprocClub หรอื http://www.saint-gobain-gyproc.com 

 

### 

 

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 ิ 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 ้พบัลคิ รเีลช ั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  

 


