
ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ยปิรอค จดักจิกรรมขอบคณุลกูคา้ พรอ้มเยีย่มชมโครงการเพือ่ชุมชนและ

การอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 
ชมโครงการแปรรปูผลติภัณฑจ์ากวัสดเุหลอืใชส้รา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน รว่มโครงการบําบดัน้ําเสยีกบัลกู

บอลนาโน และงานสมัมนาเพือ่เตรยีมพรอ้มเออซี ี 

 
จากภาพ: รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ, ไมค ์เอ็มสนั ผูอํ้านวยการดา้นการปฏบิตักิาร ภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้บรษัิท 

ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน)  และ โคลด อเล็น ทารด์ี ้ประธานกลุม่ยปิซมั แซง-โกแบ็ง กรุ๊ป เยีย่มชมการแปรรปูวัสดุ

เหลอืใชจ้ากการผลติ แปรรปูเป็นอฐิบล็อกปพูืน้ สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้กช่มุชมนคิมแหลมฉบงั 

 
(จากซา้ย) ฟรังซวัส ์หวัง ผูอํ้านวยการฝ่ายซพัพลายเชน, ไมค ์เอ็มสนั ผูอํ้านวยการดา้นการปฏบิัตกิาร ภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต ้และรชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ จากบรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), โคลด อเล็น ทารด์ี ้ประธาน

กลุม่ยปิซมั แซง-โกแบ็ง กรุ๊ป, คณุกติตกิานต ์สขุสมถิน่ ผูอํ้านวยการฝ่ายการเงนิ, ธงชยั กมลพัฒนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายขายและ



การตลาด และชชัชยั ชา้งทอง ผูจั้ดการสว่นผลติสาขาแหลมฉบงั จากบรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), คณุ

อนันตชยั สกลรัตน ์ผูจั้ดการโรงงานบางปะอนิ 

 
(จากซา้ย) คณุปธพัฒน ์ ถอืสตัย ์ผูจั้ดการฝ่ายขาย, ศรินิทรา จติตราวงศ ์ผูจั้ดการดา้นกลยทุธแ์ละการตลาด และ รชิารด์ จเูชร ี

กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน), บัญชา ชมุชยัเวทย,์ ธงชยั กมลพัฒนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายขาย

และการตลาด และ พนินน์รา ณ ระนอง ผูจั้ดการธรุกจิปนู บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) 

 

ชลบรุ ี– บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์      “ยปิ

รอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูัน่ระบบผนังและฝ้าครบวงจร มากกวา่ 45 ปี จัดหลากหลายกจิกรรมเพือ่แสดงความ

ขอบคณุแกล่กูคา้ ทัง้ตวัแทนจําหน่าย รา้นคา้ปลกี สถาปนกิ เจา้ของโครงการ และผูรั้บเหมาตดิตัง้ โดยเริม่ดว้ยการ

พาชมโครงการนําวสัดเุหลอืใชใ้นการสรา้งผลติภณัฑย์ปิรอค แปรรปูเป็นอฐิบล็อกปพูืน้ สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน 

นคิมแหลมฉบงั รว่มปลอ่ยลกูบอลนาโนบําบดัน้ําเสยีในป่าชายเลนบรเิวณนคิม และจัดกจิกรรมงานเลีย้งขอบคณุ

สไตลเ์รโทร มอบรางวลัใหก้บัลกูคา้ประจําปี พรอ้มดว้ยสมัมนาเพือ่เตรยีมความพรอ้มใหแ้กล่กูคา้ในโอกาสทาง

ธรุกจิเมือ่มกีารประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ณ โรงแรม ฮลิตนั พัทยา เมือ่เร็วๆ นี ้  

 

รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “ในนามของไทยผลติภณัฑ์

ยบิซัม่ ผมขอบคณุลกูคา้ทกุคนจากใจทีร่ว่มเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัวยปิรอค โดยยปิรอคมุง่มั่นใหก้ารสนับสนุน

ลกูคา้ ดว้ยการมอบนวตักรรมยปิซมัทีม่คีณุภาพ ซึง่เปรยีบเสมอืนหวัใจในธรุกจิของเราทัว่โลก ครอบครัวยปิรอค

ของเรามขีนาดใหญข่ึน้ แข็งแกรง่ยิง่ขึน้ และมกีารเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่รองรับโอกาสทางธรุกจิทีเ่พิม่ขึน้เมือ่

มกีารเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 โดยปัจจบุนั ยปิรอคม ีโกดงั 6 แหง่ ยปิรอคเซน็เตอร ์4 แหง่ และ 

ยปิรอคโซน 22 แหง่ ทั่วประเทศ”  

 

โคลด อเล็น ทารด์ี ้ประธานกลุม่ยปิซมั เครอืบรษัิทแซง-โกแบ็ง เสรมิวา่ “สว่นหนึง่ของความสําเร็จทีย่อดเยีย่มของ

แซง-โกแบ็ง คอืการมุง่มั่นลงทนุอยา่งตอ่เนือ่งในตลาดประเทศไทย โดยเดนิหนา้มอบความสนับสนุนทีเ่ป็นรปูธรรม

ตอ่ลกูคา้ โดยแซง-โกแบ็งกรุ๊ปจะเฉลมิฉลองการกา้วสูปี่ที ่ 350 พรอ้มกนัทั่วโลกในปี 2558 ซึง่เราพดูไดว้า่

ความสําเร็จของเราก็เกดิจากลกูคา้และพันธมติรทกุราย และความสมัพันธด์ีๆ ทีเ่รามรีว่มตอ่กนัก็เปรยีบดัง่มติรแทท้ีม่ี

คณุคา่ เพือ่แสดงความขอบคณุตอ่ประเทศไทย เครอืบรษัิทแซง-โกแบ็งจะมุง่มั่นในการลงทนุตอ่เนือ่ง ฝึกอบรม



พนักงาน และเพิม่กจิกรรมในการตอบแทนตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มตามปณธิาน ยปิรอค โก กรนี หรอื ยปิรอค 3 จ ี

และกําหนดวสิยัทศันร์ะยะยาวในการสรา้งความสําเร็จอยา่งยั่งยนืในประเทศไทย” 

 

โครงการรว่มมอืกบัชมุชนนคิมแหลมฉบงั ในการนําวสัดเุหลอืใชใ้นกระบวนการผลติทีเ่รยีกวา่ Waster Screen ไป

แปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ฐิบล็อกปพูืน้ยปิซมัมกิซ ์แทนการขนยา้ยวสัดเุหลอืใชจ้ากโรงงานไปเป็นขยะฝังกลบทีส่ง่ผล

กระทบตอ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยตรง โครงการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของปณธิาน “ยปิรอค โก กรนี” นอกจากนี ้ยปิ

รอคยังไดบ้รรลขุอ้ตกลงรว่มกนักบัชมุชนและหน่วยงานภาครัฐ (MOU) ในการรว่มมอืกนัอนุรักษ์ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม แปรรปูของเสยีใหเ้ป็นของด ี เพือ่สรา้งมลูคา่สนิคา้และสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ตลอดจนสรา้งระบบ

เครอืขา่ยพันธมติรระหวา่งภาคอตุสาหกรรมโรงงานและชมุชนอยา่งยั่งยนื โครงการนีย้ังไดรั้บใบประกาศเกยีรตคิณุ

จากการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ในการมสีว่นรว่มกบัภาครัฐ ในโครงการ Eco For Life ภายใตแ้นวคดิ 

ขยะสรา้งสรรค ์ นําคณุคา่สูช่มุชน โดยการมุง่เนน้แนวคดิ 3R ซึง่ประกอบดว้ย Reduce, Reuse, และ Recycle มา

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

 

ลกูคา้ทีม่ารว่มกจิกรรมกวา่ 200 คน จากทัว่ประเทศ ไดม้โีอกาสเรยีนรูว้ธิกีารแปรรปูอฐิบล็อกปพูืน้ ซึง่เป็นวธิกีาร

รักษาสิง่แวดลอ้ม และสรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชนอยา่งยั่งยนื และสนุกสนานกบักจิกรรมอืน่ๆ ทีย่ปิรอคมอบใหเ้พือ่

ขอบคณุสําหรับความสนับสนุนทีม่ใีหแ้กย่ปิรอคตลอดปี 2557  

 

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

สามารถตดิตามกจิกรรมของยปิรอคทีน่่าสนใจได ้ทีเ่ฟซบุก๊ https://www.facebook.com/GyprocClub 

 

 

บรรยายภาพ 

    

ลกูคา้เยีย่มชมการแปรรปูวสัดเุหลอืใชจ้ากการผลติ แปรรปูเป็นอฐิบล็อกปพูืน้ สรา้งอาชพีและรายไดใ้หแ้กช่มุชมนคิม

แหลมฉบงั 

 

   

รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) รว่มกบัลกูคา้ปลอ่ยนาโนบอลเพือ่บําบดัน้ํา



เสยีบรเิวณป่าชายเลน บรเิวณนคิมแหลมฉบงั

 

 

   

   

งานเลีย้งขอบคณุลกูคา้ในสไตลย์อ้นยคุ พรอ้มมอบรางวลัใหแ้กร่า้นคา้ดเีดน่ และมนิคิอนเสริต์ โดยป่ัน-ไพบลูยเ์กยีรต ิ

เขยีวแกว้ 

 

 

  

งานสมัมนา แถลงนโยบายและทศิทางการตลาด ประจําปี 2558 และการบรรยายพเิศษ "นําไทยสูศ้กึ AEC ดว้ยพลงัของ

ความรูแ้ละเทคโนโลย"ี โดย บญัชา ชมุชยัเวทย ์

 

### 

 

 

เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

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

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซึง่

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์



ยบิซัม่ นําเสนอสนิคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนู

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารสําหรับผูใ้ช ้ 

 

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 ( Saint-Gobain ) 

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 โดยไทยผลติภณัฑย์บิซัม่อยูใ่นกลุม่ธรุกจิ

ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งของแซง-โกแบ็ง ซึง่แผน่ยปิซมัของบรษัิทเป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายใตก้ระบวนการ การ

ตรวจสอบอยา่งเครง่ครัด ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 โดยสามารถครอง

สว่นแบง่การตลาดรายใหญใ่นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมายาวนานกวา่ 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 

 


