
 

ขา่วประช
 

ยปิร

ภาพขา่ว
ยบิซัม่ จํา
โกเดท ์ป
ธงชยั ก

T

กรงุเทพ

ผูใ้หบ้รกิา

จัดงานเลี้

โฮเท็ล แ

ทัง้ตวัแท

รอคยังแถ

ผลติภณัฑ

 

งานเลีย้ง

ตา่งๆ ได ้

และมนิคิ

อํานวยคว

เชฟมอืห

ชาสมัพนัธ ์

รอคจดัง

ว (จากซา้ย) : 
ากดั (มหาชน),พ
ประธาน เจา้หนา้
กมลพัฒนะ ผูอํ้าน
Thank You Par

พฯ- บรษัิท ไท

ารโซลชูัน่สร์ะ

ลีย้งสดุเอ็กซค์

แอนด ์ทาวเวอ

นจําหน่ายโมเ

ถลงถงึวสิยัทัศ

ฑใ์หมอ่กีหลาย

สดุเอ็กซค์ลซูี

อ้ยา่งเต็มที ่ซึ่

อนเสริต์โดยนั

วามสะดวกแล

นึง่ของโรงแรม

านเลีย้งเ
แทนทุ

: ณัฐวฒุ ิจติตชิยั
พงษ์ศกัดิ ์มหทัธ
าทีบ่รหิาร กลุม่ผ
นวยการฝ่ายขาย

arty 2017” ณ ห

ยผลติภณัฑย์ิ

ะบบผนังและฝ้

ลซูฟี“Gypro

อรส์ กรุงเทพฯ

เดริน์เทรดสถา

ศนแ์ละกลยทุธ์

ยรายการแกผู่ ้

ซฟในครัง้นีจั้ดขึ

ซงึรวมถงึงานม

นักรอ้งชือ่ดัง เ

ะมอบความบนั

ม เพือ่เตมิเต็ม

 

เอ็กซค์ลู
ทกุคาํขอบ

ยั ผูจั้ดการงานข
ธนสกลุ ประธาน
ผลติภัณฑก์อ่สรา้
ยภายในประเทศ
หอ้งแกรนดบ์อลรู

บซัม่ จํากดั (ม

าเพดานครบว

oc Thank Yo

 เพือ่แสดงคว

าปนกิ ผูพั้ฒนา

ธก์ารสรา้งความ

เ้ขา้รว่มงานซึง่

ขึน้ในธมีวนัเดอ

อบรางวลัแกลู่

เจ-เจตรนิ วรร

นเทงิแกแ่ขกผู ้

มความรืน่รมยแ์

ซฟียิง่ให
บคณุแกพ่

ขายโครงการ,มร
นเจา้หนา้ทีบ่รหิา
รา้ง ประจําภมูภิา
ศและตา่งประเท
ลรมู รอยัล ออคดิ

 
มหาชน) ผูผ้ลิ

วงจรมานานกว

ou Party 20

วามขอบคณุแล

าโครงการอสงั

มเชือ่มั่นของผู ้

งมจํีานวนมาก

อรแ์ลนด ์เพือ่ใ

ลกูคา้ การแขง่ข

ธนะสนิ ภายใ

ผูเ้ขา้รว่มงานทุ

แกแ่ขกทกุคนอ

หญแ่หง่ปี
พนัธมติร

ร. รชิารด์ จเูชร ี
หาร บรษัิท เพซ 
าคเอเชยี ตะวันอ
ทศถา่ยภาพเป็นท
ด เชอราตนั โฮเ

ตนวตักรรมยปิ

วา่ 45 ปี นําโด

017”ณ หอ้งแ

ละกระชบัควา

งหารมิทรัพย ์แ

ผูบ้รโิภคทีม่ตีอ่

กวา่ 400 คน  

ใหแ้ขกผูเ้ขา้รว่

ขนัชดุแตง่กาย

ใตก้ารตอ้นรับอ

กคนพรอ้มบรกิ

อยา่งเต็มอิม่ตล

ปีในธมีวนั
รลกูคา้ 

กรรมการผูจั้ดกา
อนิทเีรยี เซอรว์ ิ
ออกเฉียงใต ้กลุ
นทีร่ะลกึรว่มกนัภ
เท็ล แอนด ์ทาว

ปซมัคณุภาพสู

ดยมร.รชิารด์ 

แกรนดบ์อลรมู

มสัมพันธก์ับก

และผูรั้บเหมาก

อผลติภณัฑข์อ

 

วมงานทกุคนส

ยยอดเยีย่ม แล

อย่างอบอุน่โด

การอาหารรสเ

ลอดคํา่คนื 

นเดอรแ์ล

การ บรษัิท ไทยผ
ว์สิเซส จํากดั, ม
ลุม่บรษัิท แซง-โ
ภายในงานเลีย้ง 
วเวอรส์ กรงุเทพ

งแบรนด ์“ยปิร

จูเชร ีกรรมกา

มรอยัล ออคดิ 

กลุม่ลกูคา้ผูม้อี

กอ่สรา้ง นอกจ

องยปิรอค พรอ้

สามารถสนุกกั

ละการแสดงวง

ดยทมีงานยปิร

เลศิหลากหลา

 

ลนด ์ 

 
ผลติภัณฑ์
มร. นโิคลา 
โกแบ็งและ 
“Gyproc 
พฯ 

รอค” และ

ารผูจั้ดการ

เชอราตัน 

อปุการคณุ 

จากนี ้ ยปิ

อมนําเสนอ

บักจิกรรม

งดนตรสีด

รอคทีค่อย

ายเมนูจาก



 

 

หนึ่งในกิ

เพือ่ใหก้า

พ.ศ. 255

Awards 

และ Bes

 

 

มร.รชิารด์

บริษัท ไ

ครอบครัว

ความสําค

ของสหรัฐ

ส่งเสรมิผ

คณุภาพชี

 

 
เกีย่วกบั

บรษัิท ไท

ยปิซมัแล

วงการอตุ

 

ปัจจุบันมี

จังหวดัพ

เพดาน ระ

 

เกีย่วกบั

บรษัิท ไท

อาคารรา

ตรงกลุม่ผ

 

แซง-โกแ

กระจกแผ

บรษัิทไท

350 ปีใน

วา่ แซง-โ

การกอ่สร ้

จกรรมไฮไลท

ารยกยอ่งกลุม่

59โดยแบง่ราง

for Distributo

t Growth and

ด จเูชร ีกรรมก

ไทยผลติภัณฑ

วยปิรอคอย่าง

คัญกบัการใชผ้

ฐอเมรกิา (LE

ผลติภัณฑ์ฉล

ชวีติทีด่กีวา่แก

 บรษิทั ไทยผ

ทยผลติภัณฑ์

ละปนูปลาสเต

ตสาหกรรมกอ่ส

มโีรงงานการผ

ระนครศรอียธุ

ะบบโครงสรา้ง

 

 แซง-โกแบ็ง

ทยผลติภณัฑย์

ยใหญ่ของโล

ผูบ้รโิภคทัง้ใน

แบ็ง มพีนักงา

ผ่นเรยีบ กลุ่ม

ทยผลติภัณฑย์

น 130 แหง่ทั่ว

โกแบ็ง สามาร

รา้งทีย่ั่งยนืแล

ทเ์พือ่สรา้งคว

มลกูคา้ของยปิ

งวัลเป็น 5 ปร

or, Best Supp

d Support Aw

การผูจั้ดการบริ

ฑ์ยิบซั่ม จํากั

งเหนียวแน่น 

ผลติภัณฑเ์พือ่

ED: Leaders

ากเขยีวของเ

กพ่นักงานในส

ผลติภณัฑย์บิ

ย์บิซัม่ จํากัด 

อรใ์นประเทศไ

สรา้งทั่วเมอืงไ

ผลติ 2 แห่ง ซึ

ยา ไทยผลติภั

ง และปนูปลาส

ง ( Saint-Go

ยบิซัม่ จํากดั (

ลก ซึง่มคีวามเ

นวงการกอ่สรา้ง

านผูเ้ชีย่วชาญ

ธุรกจิบรรจุภัณ

ยบิซั่มเป็นส่วน

โลกและมพีนั

รถปรับเปลีย่น

ะเหมาะสมสําห

 

วามประทับใจ

รอคสําหรับคว

ระเภท ไดแ้กT่

port Awards 

ward for Exp

รษัิท ไทยผลติ

ัด (มหาชน)

เรามุ่งมั่นมอบ

อสิง่แวดลอ้มที

hip in Energy

เราในรูปแบบ

ายการผลติ ลู

บซ ัม่ จาํกดั (

(มหาชน) กอ่

ไทย ผลติภัณ

ไทยและภมูภิา

ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิค

ภณัฑย์บิซัม่นํา

สเตอร ์พรอ้มโ

obain ) 

(มหาชน) เป็น

เชีย่วชาญระดั

ง อตุสาหกรรม

ญมากกว่า 170

ณฑ ์กลุ่มผลติ

นหนึง่ของหน่

ักงานในหน่วย

นธรุกจิใหส้อด

หรับตลาดในป

แก่ลูกคา้ของ

วามมุง่มั่น ตัง้ใ

The Best Gr

for Installer,

ort 

ตภณัฑย์บิซัม่ 

เราขอขอบคุ

บบรกิารและกา

ทีผ่่านการรับรอ

y and Enviro

ของกลยุทธก์

กคา้ ผูต้ดิตัง้ 

### 

มหาชน) 

ตัง้ขึน้ในปี พ.

ณฑข์องไทยผลิ

าคเอเชยีแปซฟิิ

มอุตสาหกรรม

าเสนอสนิคา้แล

โซลชูัน่สใ์นกา

นสว่นหนึง่ของ

ับสงูในการออ

ม และกลุม่ผูใ้ช

0,000 คน ดําเ

ตภัณฑว์ัสดุก่อ

น่วยธุรกจิยปิซั

ยงานถงึ 13,00

คลอ้งกบัความ

ประเทศตา่งๆ ไ

งยปิรอคคอื “ง

ใจ และทุ่มเทด

rowth and 

, Best Suppo

จํากดั (มหาชน

คุณลูกคา้คนสํ

ารสนับสนุนท

องมาตรฐานตา

onmental Des

การพัฒนาผลิ

และผูบ้รโิภคท

ศ. 2511 โดย

ลติภัณฑย์บิซัม่

ฟิค 

มแหลมฉบัง 

ละการบรกิารค

ารตกแตง่อาคา

งบรษัิทแซง-โ

อกแบบ การผล

ชท้ั่วไป  

เนนิงาน 4 ก

อสรา้ง และกล

ซัมของแซง-โก

00 คน ฐานกา

มตอ้งการของ

ไดเ้ป็นอยา่งดี

งานมอบรางวั

ดําเนนิงานอย่

Support Aw

ort Awards fo

น) กลา่ววา่ “ใ

สําคัญทุกท่าน

ทางเทคนคิทีด่ี

ามหลักเกณฑ์

sign)เรารูส้กึภ

ลติภัณฑท์ี่ใส่ใ

ทั่วไป”  

ยเป็นบรษัิทแร

มัไดรั้บการยอ

จังหวัดชลบุรี

ครบวงจร ครอบ

ารสําหรับผูใ้ชง้

กแบ็ง เครอืบริ

ลติ และการจัด

กลุ่มธุรกจิหลัก

ลุ่มการจัดจําห

กแบ็งซึง่มกีาร

ารดําเนนิงานร

แตล่ะประเทศ

วัลลูกคา้ดเีด่น

างยอดเยีย่มต

wards, Best 

or Drywall Ad

ในนามของ 

นที่ร่วมเป็นส่ว

ดเียีย่มแก่ลูกค ้

ก์ารประเมนิอา

ภาคภมูใิจอยา่ง

ใจต่อสุขภาพ 

กทีดํ่าเนนิการ

อมรับอยา่งกวา้

 และ อําเภอบ

บคลมุทัง้แผ่น

ง้านทั่วไป  

รษัิทการผลติโ

ดจําหน่ายผลติ

ก ไดแ้ก่ กลุ่ม

หน่ายวัสดุก่อส

รดําเนนิงานม

ระดับโลกนี้แส

ศ และนําเสนอ

 

นประจําปี” 

ตลอดทัง้ปี 

Support 

dvocators 

วนหนึ่งใน

คา้ โดยให ้

าคารเขยีว

งมากทีไ่ด ้

เพื่อมอบ

รผลติแผ่น

างขวางใน

บางปะอนิ 

ยปิซมั ฝ้า

โครงสรา้ง

ตภัณฑใ์ห ้

นวัตกรรม

สรา้ง โดย

านานกว่า 

สดงใหเ้ห็น

อโซลชูัน่ส์



 

 

หากตอ้ง

หรอืhttps

 

สําหรบัสื

โทรศพัท

ธนัยาภรณ

Senior P

มอืถอื: 0

อเีมล:์ ta

 

การรายละเอี

s://www.fac

สือ่มวลชน ห

ท:์ 0-2612-2

ณ์ กาญจนะโห

PR Executive 

084-448-3067

anyaporn.k@

ยดเกีย่วกับยิ

ebook.com/G

หากตอ้งการ

2253 ตอ่ 10

หต ิ(หญงิ) 

   

7 

vivaldipr.com

 

ปรอคและแซ

GyprocClub 

รขอ้มูลเพิม่

03 แฟกซ:์ 0-

 

 

 

m 

ซง-โกแบ็ง กรุ

เตมิ กรุณาติ

-2612-2254

วรีวรรณ 

PR Mana

มอืถอื: 0

อเีมล:์ ve

 

### 

ณาเยีย่มชมเว

ตดิต่อ ววิาล

4 เว็บไซต:์ w

แซจ่า๋ว (เอ) 

ager and Me

085-000-1476

eerawan.s@v

ว็บไซต ์http:

ลดี ้อนิทเิกรเ

www.vivald

edia Relations

6 

vivaldipr.com

://www.gypr

เต็ด พบัลคิ 

dipr.com 

s Specialist 

  

m  

 

roc.co.th/ 

รเีลช ัน่ส ์

 

 

 


