
 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ยปิรอค’57 ประกาศผลประกอบการโตเกนิเป้ากวา่ 10 %  

พรอ้มรกุตลาดดจิติลัปี 2558 และเฉลมิฉลอง 350 ปี แซง-โกแบ็ง อยา่งยิง่ใหญ ่

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) 

 

กรงุเทพฯ – บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์“ยปิ

รอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่สร์ะบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ 45 ปี เผยผลประกอบการปี 2557 ซึง่เพิม่ขึน้

กวา่ 10% เกนิกวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไวก้วา่เทา่ตวั สะทอ้นการวางแผนธรุกจิอยา่งมอือาชพีของยปิรอค และการเตรยีม

ความพรอ้มทีเ่ป็นเลศิตอ่การขยายตวัของภาคธรุกจิ เพือ่รองรับความตอ้งการทีเ่พิม่สงูขึน้ เมือ่มกีารเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ทัง้การขยายโกดงัสนิคา้เพิม่เตมิ 2 แหง่ โดยปัจจบุนั ยปิรอคมโีกดงัสนิคา้รวมทัง้ส ิน้ 

6 แหง่ ในกรงุเทพฯ นนทบรุ ี ชลบรุ ี พระนครศรอียธุยา สรุาษฎรธ์าน ี และสมทุรปราการ ตลอดจนการเปิดศนูย์

ใหบ้รกิารระบบผนังและฝ้าครบวงจรอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดปี 2557 โดยปัจจบุนั ยปิรอคโซน มจํีานวน 22 สาขา 

และยปิรอคเซน็เตอร ์4 สาขาทัว่ประเทศ 

 

มร.รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “เรามคีวามยนิดเีป็น

อยา่งยิง่ในตวัเลขทีน่่าพงึพอใจนี ้ และตอ้งขอบคณุพนักงาน ตลอดจนหุน้สว่นทางธรุกจิ ทีไ่ดส้รา้งความสําเร็จ 

ตลอดปี 2557 รว่มกนั และเพือ่สรา้งการเตบิโตใหม้คีวามแข็งแกรง่ยิง่ขึน้ ยปิรอคจะมุง่เนน้การรว่มมอืกบัหุน้สว่น

ทางธรุกจิ ในการพัฒนานวตักรรมตา่งๆ และจะเปิดตวัผลติภณัฑใ์หมห่ลากหลายผลติภณัฑต์ลอดปี 2558 เพือ่



 

 

สนับสนุนใหหุ้น้สว่นทางธรุกจิไดข้ยายขดีความสามารถในการแขง่ขนั ตลอดจนสรา้งการเตบิโตในตลาดมากยิง่ขึน้

โดยยังคงยดึมัน่ในความใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคสงูสดุ” 

 

ในปีนี ้ ยปิรอคยังสานตอ่แผนการตลาดดจิติลั เพือ่เขา้ถงึกลุม่เป้าหมาย และการตดิตอ่สือ่สารกบัหุน้สว่นทางธรุกจิ

อยา่งใกลช้ดิ ทัง้เจา้ของบา้น สถาปนกิ ผูรั้บเหมา และรา้นคา้ปลกี โดยยังคงเดนิหนา้พัฒนาเว็บไซต ์ และสือ่

ออนไลนต์า่งๆ  ซึง่จะเอือ้อํานวยความสะดวก ในการเลอืกซือ้ และการคน้หาขอ้มลูผลติภณัฑไ์ดโ้ดยงา่ย ผา่น

หนา้จอมอืถอื และอปุกรณ์แท็บเล็ตตา่งๆ 

 

ยปิรอคเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรษัิทในเครอืแซง-โกแบ็ง ทีม่วีสิยัทัศนแ์ละการมองคณุคา่รว่มกนัในการมุง่เนน้การ

ผลติโครงสรา้งอาคารและทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งยั่งยนื โดยสํานักขา่วทอมสนั รอยเตอร ์ ไดร้ายงานถงึสถานะของแซง-

โกแบ็งวา่ไดม้กีารขยายการลงทนุไปใน 64 ประเทศ มอีตัราการจา้งงานถงึ 190,000 คน ทั่วโลก และยังตดิอนัดบั 

1 ใน 100 อนัดบัแรกของบรษัิทผูค้ดิคน้นวตักรรมใหมใ่นระดบัโลกซึง่จะเป็นประโยชนโ์ดยตรงทัง้ตอ่พนักงานและ

ลกูคา้ ในการเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นธรุกจิใหดํ้าเนนิตอ่ไปในอนาคต 

  

ในปี พ.ศ. 2558 ยังเป็นปีทีม่คีวามสําคญัของพนักงานและพันธมติรของแซง-โกแบ็ง เนือ่งจากจะเป็นปีทีบ่รษัิท

ดําเนนิธรุกจิมาครบ 350 ปี โดยจะมกีารเฉลมิฉลองอยา่งตอ่เนือ่ง ภายใตค้อนเซป็ต ์“350 เหตผุลทีแ่ซง-โกแบ็ง

เชือ่มั่นในอนาคต” สะทอ้นความเชือ่มั่นของบรษัิทในการดําเนนิธรุกจิ จนขึน้สูค่วามเป็นผูนํ้าในหลากหลาย

ธรุกจิ อาท ิ นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์ กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่าย

วสัดกุอ่สรา้ง และเป็นหนึง่ในนอ้ยบรษัิทของโลกทีม่ปีระวตัอินัยาวนาน 

  

กจิกรรมเฉลมิฉลอง 350 ปีของแซง-โกแบ็ง ประกอบดว้ยการเดนิสายจัดแสดงนทิรรศการชผูลงานนวตักรรมชัน้เลศิ

ของกลุม่บรษัิทในเครอืแซง-โกแบ็ง ใน 4 เมอืงธรุกจิทีสํ่าคญั ตลอดปี 2558 อาท ิ มหานครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี 

ในเดอืนมกราคม เมอืงเซาเปาล ู ประเทศบราซลิ ในเดอืนเมษายน เมอืงฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมรกิา ในเดอืน

มถินุายน และ สิน้สดุดว้ยงานนทิรรศการพรอ้มดว้ยงานเลีย้งเฉลมิฉลองอยา่งยิง่ใหญ ่ ในวนัที ่ 15 เดอืนตลุาคม ณ 

มหานครปารสี ประเทศฝร่ังเศส 

  

กลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง ยังเปิดใหโ้อกาสใหท้ั่วโลกไดรั้บชมนทิรรศการเสมอืนจรงิผา่นระบบออนไลน ์ซึง่จะรวบรวม

คลงัรปูภาพสดุยอดนวตักรรมสําหรับผูอ้ยูอ่าศยั และขอ้มลูสําคญัเชงิลกึ ใน 6 หวัขอ้ อาท ิววิฒันาการของวสัด ุจาก

การโฆษณาสูก่ารตลาด แซง-โกแบ็งรอบโลก สดุยอดผลงานของแซง-โกแบ็ง ปรัชญาในการทํางาน และ

วฒันธรรมองคก์ร พรอ้มสมัผัสโครงสรา้งแบบสามมติขิองโรงงานผลติกระจก (Manufacture des Glaces) ซึง่เป็น

ธรุกจิแรกของแซง-โกแบ็ง ทีก่อ่ตัง้ในชว่งปฏวิตัฝิร่ังเศส และขอ้มลูทีไ่มเ่คยเปิดเผยทีไ่หนมากอ่นกวา่ 700 

เรือ่งราว ใน 5 ภาษา อาท ิฝร่ังเศส เยอรมนั เสปน บราซลิ และโปรตเุกส ผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตย์ังสามารถอพัโหลด

ผลงานหรอืแบง่ปันประสบการณ์และความคดิเห็น โดยจะเปิดตวัใหท้ั่วโลกไดช้มพรอ้มกนัในเดอืนกมุภาพันธน์ี ้

  

กจิกรรมฉลอง 350 ปี เครอืแซง-โกแบ็ง ยังประกอบไปดว้ย การเปิดตวัหนังสอืครบรอบ 350 ปีแซง-โกแบ็ง ที่

ถา่ยทอดเรือ่งราวใน 5 ภาษาเชน่กนั และสามารถเขา้ถงึนทิรรศการเสมอืนจรงิไดโ้ดยผา่นการแสกนควิอารโ์คด้ 

ผลติโดยสํานักพมิพร์ะดบัโลก เอดชิัน่ส ์ อลับนิ มเิซล (Editions Albin Michel) พรอ้มการเปิดตวัเกม “เวลิด ์ 350 



 

 

เกม” (World 350 game) ในภารกจิสรา้งบา้นบนดาวเคราะหช์ือ่ “เวลิด ์ 350” ทีผู่ใ้ชง้านสมารท์โฟนและแท็บเล็ต

สามารถดาวนโ์หลดไดฟ้ร ีพรอ้มกนัทั่วโลก ในเดอืนมนีาคมนี ้

 

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

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

### 

 

 

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ยปิรอค ประเทศไทย 

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

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องยปิรอคไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ

อตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซึง่ตัง้อยูท่ี่

นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ี และ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ยปิรอคนําเสนอสนิคา้

และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ใน

การตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 

 

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  

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 โดยยปิรอคอยูใ่นกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑว์สัดุ

กอ่สรา้งของแซง-โกแบ็ง ซึง่แผน่ยปิซมัของบรษัิทเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายใตก้ระบวนการ การตรวจสอบอยา่ง

เครง่ครัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครองสว่นแบง่การตลาด

รายใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมายาวนานกวา่ 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)    ธญัชนก 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 

 


