
   

   

ขา่วประชาสมพันธ์ั  
 

ยปิรอค โชวน์วตักรรมและโซลชูนสเพือ่การอยูอ่าศยแบบครบวงจรในั่ ์ ั

งาน “โฮมเวริค์ เอ็กซโป ์ 2016” พรอ้มรว่มลุน้แจกของรางวลัมากมาย 

16-25 กนัยายน 2559 ณ อมิแพ็คอารนีา เมอืงทองธาน ี

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

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี เชญชวนเจา้ของบา้นและผู ้ิ ปฏบิตังิานในธรุกจิ

รับเหมากอ่สรา้ง รว่มสมผัสนวตักรรมผลติภณัฑแ์ละวสัดกุอ่สรา้งรปูแบบใหม ่ที่ั บทูหมายเลข HC 4.2 อาคารชา

เลนเจอร ์ 1 ภายในงาน  “โฮมเวริค์ เอ็กซโป ์ 2016” ณ ศนูยแ์สดงสนคา้และการประชุมิ อมิแพ็คอารนีา่ 

เมอืงทองธาน ีระหวา่งวนัที ่16-25 กนัยายน 2559 โดยผูเ้ขา้ชมบธูจะไดรั้บชดุกระเป๋าของทีร่ะลกึจากยปิรอค 

ซงมทีัง้สมดุโนต้ ปากกา แคตตาล็อกสนคา้ และคูม่อืการตดิตัง้โซลชูนสผนังและผลติภณัฑข์อึ่ ิ ั่ ์ งยปิรอค นอกจากนี ้

ยปิรอคไดจั้ดกจิกรรมรว่มสนุกภายในบธู เพยีงแคโ่พสตภ์าพถา่ยและแชรโ์ลเคชนผา่นทางเฟสบุค๊ อนิสตราแกรม ั่

พรอ้มกบัตดิแฮชแท็ก #GYPROCTHAILAND และ #GYPROCHWEXPO เพือ่ลุน้รับของรางวลัสดุพเิศษจาก

ทางยปิรอคตลอด 10 วนัของการจัดงาน  

 

มร. รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) กลา่วถงึงานเอ็กซโปครัง้นี้์ วา่ 

“โฮมเวริค์ เอ็กซโป ์ 2016 คอืโอกาสสาคญัของยปิรอคํ ในการจัดแสดงนวตักรรมและโซลชูนสั่ ก์ารกอ่สรา้งใหเ้ป็น

ทีรู่จั้กในกลุม่เจา้ของบา้นและผูป้ฏบิตังิานในธรุกจิรับเหมากอ่สรา้ง เพือ่เชอมโยงผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการดา้นื่

ไลฟ์สไตลท์ีห่ลากหลาย ใหม้ารูจั้กกบัผลติภณัฑย์ปิซมัคณุภาพสงูของตลาดในเมอืงไทย ทัง้ยังทําใหเ้ราสามารถ



   

   

 

บธูของยปิรอคจะนําเสนอผลติภณัฑใ์หมล่า่สดุ ซงรวมถงึ ึ่ ปนูยปิรอค แม็กเนตคิ (Gyproc® Magnetic 

Plaster) ปนูฉาบตกแตง่ภายในสตูรพเิศษทีทํ่าใหแ้ถบแมเ่หล็กสามารถยดึเกาะกบัผนังได ้ พรอ้มคณุสมบตักิาร

ปกปิดรอยแตกรา้วไดเ้นยีนสนทิ ยปิรอค ฮาบโิต ้  (Gyproc® HabitoTM) ผนังยปิซมรปูแบบใหม่ั ทีแ่ข็งแกร่ง

ทนทานเป็นเลศิ พรอ้มคณุสมบตัป้ิองกนัการกระแทก ป้องกนัเสยงไดอ้ยา่งดเียีย่ม และตดิตัง้ไดง้า่ยี  และ โปรคลนี 

คลัเลอร ์ (ProClean Color) แผน่ฝ้าเพดานยปิซมเพือ่สขุอนามัยของผูใ้ชทีร่วบรวมคณุสมบตัคิวามสวยงาม เชั ้ ด็

ทําความสะอาดงา่ย ทัง้ยังไมเ่ก็บฝุ่ นและไมล่ามไฟ ไวใ้นหนึง่เดยีว 

 

ผลติภณัฑท์กุชนดิของยปิรอคถกูผลติภายใตแ้นวคดิ “Gyproc Go Green” หรอื “Gyproc 3G” ซง่ึประกอบดว้ย 

Green Products, Green Solutions และ Green Manufacturing มจีดุประสงคเ์พือ่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และลดมลภาวะ ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพชวติของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑย์ปิซม รวมถงึผูต้ดิตัง้ี ั

และผูบ้รโิภคทัว่ไป  

 

ยปิรอคพัฒนาโซลชูนสและผลติภณัฑก์อ่สรา้งเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่งของผูบ้รโิภคและชางกอ่สรา้งั่ ์ ่

อยา่งครอบคลมุ ซงเกดิจากควึ่ ามมุง่มั่นในการสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัสาหรบัผูอ้ยูอ่าศยในํ ั

อาคารและตอบสนองความตอ้งการในดา้นไลฟ์สไตลก์ารพกัอาศยในโลกปจัจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิั  โดยผู ้

เขา้ชมงาน โฮมเวริค์ เอ็กซโป ์ 2016 สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิจากพนักงานและผูเ้ชยวชาญของยปิรอค ซงี่ ึ่

พรอ้มตอบคําถามและใหร้ายละเอยีดดา้นการกอ่สรา้งตลอดการจัดงานครัง้นี ้

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมภายในงาน 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 ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑ์ั ยบิซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในั่

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซฟิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ ี ิ 2 แหง่ ซง่ึ

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์

ยบิซม นําเสนอสนั่ ิ คา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูั

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ั่ ํ ้  

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสาคญัในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิํ ิ่

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

ของสารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพี  Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

http://www.gyproc.co.th/


   

   

  

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 มคีวามสวยงามและอายกุารใชงานิ ้

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 ซึง่สามารถยนืยันถงึความชานาญการ และการนําเสนอโซลชูน ที่ํ ั่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั แซง-โกแบ็ง ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  
บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 

 

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

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

 

สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้ํ ื่ มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ ววิาลด ้ี อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลชนส ั่ ์

โทรศพท์ั : 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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