
 

ขา่วประชาสมพนัธ์ั  

 

ยปิรอค รว่มเฉลมิฉลอง 350 ปี แซง-โกแบ็ง  

ประเดมิกจิกรรมแรกอยา่งยิง่ใหญใ่นมหานครเซยงไฮ ประเทศจนี ี่ ้  

 

 

จากภาพ: บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) โดย มร.รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ (ที ่4 จากซาย้ ) 

นําทมีผูบ้รหิาร พนักงาน หุน้สวน่ ทางธรุกจิ และแขกผูม้เีกยีรตจิากอตุสาหกรรมทีอ่ยูอ่าศย เขา้รว่มกจิกรรมเฉลมิั

ฉลองการดําเนนิธรุกจิ ครบรอบ 350 ของเครอืแซง-โกแบ็ง ณ  มหานครเซยงไฮ ประเทศจนี เมือ่เร็วๆ นี้ี่ ้  
 

กรงุเทพฯ – บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูภายใต ้ั แบรนด ์ “ยปิ

รอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี และเป็นหนึง่ในบรษัิทของเครอืแซง-โกแบ็ง 

เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้งอาคารรายใหญข่องโลก รว่มเฉลมิฉลองการดําเนนิธรุกจิ ครบรอบ 350 ปี แซง-

โกแบ็ง โดยนําทมีผูบ้รหิาร พนักงาน หุน้สวนทางธรุกิ่ จ และแขกผูม้เีกยีรตจิากอตุสาหกรรมทีอ่ยูอ่าศย เขา้รว่มงานั

นทิรรศการทีแ่สดงประวตัคิวามเป็นมา และสดุยอดผลงานในเครอื ณ รมิแมน้ํ่าหวง  พรอ้มรว่มศกษาดงูานึ  ใน

ศนูยว์จัิยและพัฒนาผลติภณัฑข์องแซง-โกแบ็ง (Sain-Gobain Research Shanghai) ณ มหานครเซยงไฮ ี่ ้

ประเทศจนี    

 

การจัดนทิรรศการและการศกษาดงูานในประเทศจนีนี ้ เป็นสวนหนึง่ของการเดนิสายเฉลมิฉลอง การดําเนนิธรุกจิ ึ ่

ครบรอบ 350 ปี ของเครอืแซง-โกแบ็ง ภายใตค้อนเซปต ์็ “350 เหตผุลทีแ่ซง-โกแบ็งเชอ่ืมั่นในอนาคต” โดยเลอืก

จัดนทิรรศการใน 4 เมอืงธรุกจิทีส่าคญั ตลอดปี ํ 2558 อาท ิมหานครเซยงไฮี่  ้ประเทศจนี ในเดอืนมกราคม เมอืง

เซาเปาล ูประเทศบราซล ในเดอืนเมษายนิ  เมอืงฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมรกิา ในเดอืนมถินุายน และ จะสนสดุดว้ยิ้

 



 

 

กจิกรรมเฉลมิฉลองอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ อาท ิ การเปิดใหโ้อกาสใหท้ั่วโลกไดรั้บชมนทิรรศการเสมอืนจรงิผา่นระบบ

ออนไลน ์ ซงจะรวบรวมคลงัรปูภาพสดุยอดนวตักรรมสาหรับผูอ้ยูอ่าศย และขอ้มลูสาคญัเชงลกึ พรอ้มสมผัสึ่ ํ ั ํ ิ ั

โครงสรา้งแบบสามมติขิองโรงงานผลติกระจก (Manufacture des Glaces) ซงเป็นธุึ่ รกจิแรกของแซง-โกแบ็ง ที่

กอ่ตัง้ในชวงปฏวิตัฝิร่ังเศส่  และขอ้มลูทีไ่มเ่คยเปิดเผยทีไ่หนมากอ่นกวา่ 700 เรือ่งราว ใน 5 ภาษา อาท ิฝร่ังเศส 

เยอรมัน สเปน บราซล และโปรตเุกส ผูเ้ยีย่มชมเว็บไซตย์งัสามารถอพัโหลดผลงานหรอืแบง่ปันประสบการณ์และิ

ความคดิเห็น โดยจะเปิดตวัใหท้ั่วโลกไดช้มพรอ้มกนัในเดอืนกมุภาพันธน์ี ้ และการเปิดตวัหนังสอครบรอบ ื 350 ปี 

ใน 5 ภาษา และยังสามารถเขา้ถงึนทิรรศการเสมอืนจรงิไดโ้ดยผา่นการแสกนควิอารโ์คด้ ผลติโดยสานักพมิพร์ะดบัํ

โลก เอดชินส อลับนิ มเิซล ั่ ์ (Editions Albin Michel) พรอ้มการเปิดตวัเกม “เวลิด ์350 เกม” (World 350 game) 

ภารกจิสรา้งบา้นบนโลก 350 ทีผู่ใ้ชงานสมารท์โฟนและแท็้ บเล็ตสามารถดาวนโ์หลดไดฟ้รพีรอ้มกนัทั่วโลก ใน

เดอืนมนีาคมนี ้

 

สานักขา่วทอมสน รอยเตอร ์ไดร้ายงานถงึสถานะของแซงํ ั -โกแบ็งวา่ไดม้กีารขยายการลงทนุไปใน 64 ประเทศทัว่

โลก มอีตัราการจา้งพนักงานสงูถงึ 190,000 คน และยังตดิอนัดบั 1 ใน 100 อนัดบัแรกของบรษัิทผูค้ดิคน้

นวตักรรมใหมใ่นระดบัโลกซงจะเป็นประโยชนโ์ดยตรงทัง้ตอ่พนักงานและลกูคา้ ในการเป็นสวนหนึง่ในการึ่ ่

ขบัเคลือ่นธรุกจิใหดํ้าเนนิตอ่ไปในอนาคต 

 

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 ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน)   

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

ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องั ยปิรอคไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ

อตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซฟิค ปัจจบุนัมโีรงงานี ิ รองรับการผลติ 2 แหง่ ซงตัง้อยูท่ี่ึ่

นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ี และ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ยปิรอคนําเสนอสนคา้ิ

และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในั ั่

การตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ํ ้  

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสาคญัในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิํ ิ่

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

สารเคมใีนระดบัตํา่ ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพี  Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลงังาน อาท ิ โซลชูน่ัเทอรม์ัล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สภูายในอาคาร จงึชวยลดภาระ่ ่

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ชูนบรรยากาศ และ ่ ั ้ Green Manufacturing เนน้

 

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


 

 

 

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน)   เป็นสวนหนึง่ของบรษัิท่ แซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติ

โครงสรา้งอาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวามเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายึ่ ี่

ผลติภณัฑใ์หต้รงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและ้

พัฒนากระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซงผู ้ึ่ บรโิภคจะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายุิ

การใชงานทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวสัดภิาพ้ ้ ่

ในการปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์

วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชยวชาญกวา่ ี่ 190,000 คนทั่วโลก ซงสามารถยนืยันถงึควึ่ ามชานาญการ และการนําเสนอโซลชูน ที่ํ ั่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั โดยยปิรอคอยูใ่นกลุม่ธรุกจิผลติภณัฑว์สัดุ

กอ่สรา้งของแซง-โกแบ็ง ซงแผน่ยปิซมของบรษัิทเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายใตก้ระบวนการึ่ ั  การตรวจสอบอยา่ง

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

รายใหญใ่นภมูภิาคเอเชยแปซฟิกมายาวนานกวา่ ี ิ 40 ปี 

 

สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลด ีพบัลคิ รเีลชนส โทรศพท์ํ ั่ ์ ัื่ ้ : 0-

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

วรีวรรณ แซจา๋ว ่ (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 
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