
   

   

ขา่วประชาสมพันธ์ั  

 

ยปิรอค นําเสนอแนวคดิ Gyproc 3G ในงาน  

2016 Thai Green Building Expo and Conference 
รว่มอนุรักษ์พลังงานและสงแวดลอ้มิ่ ผา่นนวัตกรรมและโซลชูนสการกอ่สรา้งสมัยใหม่ั่ ์  

 

 
ภาพขา่ว: คณะผูบ้รหิารยปิรอค รว่มตอ้นรับ ผศ.ชายชาญ โพธสิาร กรรมการมลูนธิอิาคารเขยีวไทย (ที ่3 จาก

ซาย้ ), รศ.สรวิฒัน ์ไชยชนะิ  เลขานุการมลูนธิอิาคารเขยีวไทย (ที ่4 จากซาย้ ), นนินาท ไชยธรีภญิโญ ประธาน

สถาบนัอาคารเขยีวไทย (ที ่4 จากขวา), และ จักรพันธ ์ภวงัคค์ะรัตน ์ประธานจัดงาน Thai Green Building Expo 

and Conference (ที ่3 จากขวา) บรเิวณบธูยปิรอคภายในงาน Thai Green Building Expo and Conference ณ 

ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

 

 

 



   

   

 

ภาพขา่ว: บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) นําโดย ธงชย กมลพัฒนะ ั ผูอํ้านวยการฝ่ายขาย

ภายในประเทศและตา่งประเทศ (ที ่2 จากซาย้ ) ถา่ยภาพรว่มกบั สมศกัดิ ์จติมั่น กรรมการสถาบนัอาคารเขยีวไทย 

(ที ่3 จากซาย้ ), ผศ.ดร. ภทัรนันท ์ทักขนนท ์กรรมการสถาบนัอาคารเขยีวไทย (ที ่4 จากซาย้ ), และ ผศ.ดร.ชนิ

กานต ์ยิม้ประยรู  กรรมการสถาบนัอาคารเขยีวไทย (ที ่5 จากซาย้ ) ขณะเยีย่มชมบธูยปิรอค ภายในงาน Thai 

Green Building Expo and Conference ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 

 
 

กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูแบรนด ์ั “ยปิรอค” 

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี รว่มจัดบธูกจิกรรมนําเสนอนวตักรรมการกอ่สรา้ง

ใหมล่า่สดุตามแนวคดิรักษ์โลก “Gyproc Go Green” ภายในงาน 2016 Thai Green Building Expo and 

Conference จัดโดยสถาบนัอาคารเขยีวไทย ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  

 

งาน Thai Green Building Expo and Conference จัดโดยสถาบนัอาคารเขยีวไทย เพือ่นําเสนอผลงานของ

สถาบนัและพัฒนามาตรฐานการปฏบิตัดิา้นสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมของประเทศไทยไปสคูวามยั่งยนื ผา่นการใช่ ้

เทคโนโลยทีัง้ในดา้นการออกแบบ การกอ่สรา้ง และการดแูลรักษาอาคาร เพือ่การอนุรักษ์พลงังานและ

สภาพแวดลอ้ม โดยการพัฒนาและกระบวนการผลติตามแนวคดิ “Gyproc Go Green” หรอื “Gyproc 3G” คอืหนึง่

ในวสิยทศันข์องยปิรอคเพือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละลดมลภาวะ ั ซงสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการึ่

จัดงาน Thai Green Building Expo and Conference 

 

แนวคดิ “Gyproc Go Green” หรอื “Gyproc 3G” มจีดุประสงคเ์พือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละลดมลภาวะ 

ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพชวติของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑย์ปิซม รวมถงึผูต้ดิตัง้และผูบ้รโิภคี ั

ทั่วไป ซง ึ่ “Gyproc 3G” ประกอบดว้ย Green Products การใชวสัดรุไีซเคลิหรอืวสัดทุีเ่ป็นมติรตอ่สงแวดลอ้ม้ ิ่ , 



   

   

 

มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) อธบิายวา่ “แนวคดิ Gyproc 3G 

แสดงใหเ้ห็นถงึภารกจิของเราในการนําเสนอโซลชูนสการกอ่สรา้ั่ ์ งชนเลศิทีเ่ป็นมติรตอ่สงแวดลอ้ม รวมถงึเป็ั ้ ิ่ นมติร

ตอ่บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในแวดวงผลติภณัฑย์ปิซมั เรามุง่มั่นสกูารเป็นผูนํ้า่ ตลาดยปิซมัในดา้นการดําเนนิงานทีเ่ป็น

มติรตอ่สภาพแวดลอ้ม การหมนุเวยีนวสัดกุลบัมาใชงาน้ ใหม ่ และการรไีซเคลิ ดงันัน้ จงึนับเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดยีิง่ที่

เราสามารถนําเสนอประโยชนข์องแนวคดิ Gyproc 3G ภายในงาน 2016 Thai Green Building Expo and 

Conference ครัง้นี”้ 

 

ผลติภณัฑน์วตักรรมใหมล่า่สดุของยปิรอคทีร่ว่มจัดแสดง ประกอบดว้ย ปนูยปิรอค แม็กเนตคิ (Gyproc® 

Magnetic Plaster) ปนูฉาบตกแตง่ภายในสตูรพเิศษทีทํ่าใหแ้ถบแมเ่หล็กสามารถยดึเกาะกบัผนังได ้ พรอ้ม

คณุสมบตักิารปกปิดรอยแตกรา้วไดเ้นยีนสนทิ ยปิรอค ฮาบโิต ้ (Gyproc® HabitoTM) ผนังยปิซมรปูแบบใหม่ั ที่

แข็งแกรง่ความทนทานเป็นเลศิ พรอ้มคณุสมบตัป้ิองกนัการกระแทก ป้องกนัเสยงไดอ้ยา่งดเียีย่ม และตดิตัง้ไดง้า่ยี  

กลาสรอค เอช โอเชยน ี (Glasroc H Ocean) แผน่ยปิซมสาหรับพืน้ทีเ่ปียก ดว้ยคณุสมบตัป้ิองกนัความชนั ํ ื้

และเชอรามากกวา่แผน่ยปิซมทั่วไปื้ ั  และ ยปิรอค เทอรม์ลัไลน ์(Gyproc® ThermaLine®) แผน่ยปิซมักนัรอ้น

พเิศษทีใ่ชนวตักรรม้  EPS Hi-Dense Sheet จงึป้องกนัความรอ้นดกีวา่แผน่ยปิซมทั่วไปถงึ ั 5 เทา่ 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่  02-640-8600 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th/ 

 

### 

 
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 บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิํ ิ่

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

ของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพี  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 ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวามเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้ึ่ ี่

ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนา้

กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซงผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์ึ่

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใิ ชงาน้

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ้ ่

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 ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  
บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 

 

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

หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 

 

สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลด ีพบัลคิ รเีลชนส โทรศพท์ํ ั่ ์ ัื่ ้ : 0-

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

ธนัยาภรณ์ กาญจนะโหต ิ(หญงิ)   วรีวรรณ แซจา๋ว ่ (เอ) 

Senior PR Executive       Senior PR Executive                           

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

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