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ยปิรอค จดัโครงการ  U-Lead Campus Tour สงเสรมิศกยภาพและ่ ั
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กรงุเทพฯ - บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูแบรนด ์ั “ยปิรอค” 

และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกวา่ ั่ ์ 45 ปี จัด โครงการ  U-Lead Campus Tour ซง่ึ

เป็นแผนงานเชงกลยทุธร์ปูแบบใหมใ่นการสรา้งความรับรูต้อ่แบรนดแ์ละพัฒนาเครอืขา่ยความสมพันธก์บักลุม่ิ ั

นักศกษาคณะสถาึ ปัตยกรรมศาสตรข์องมหาวทิยาลยัทีม่ชีอเสยงของเมอืงไทย เพือ่ใหนั้กศกษาสาขาสถาปัตยแ์ละื่ ี ึ

การออกแบบไดรั้บทราบถงึประวตัแิละชอเสยงื่ ี ในระดบัโลกของกลุม่บรษัิทแซง-โกแบ็ง และเขา้ใจถงึคณุสมบตัขิอง

ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมการกอ่สรา้งของยปิรอคซงมจํีาหน่ายในประเทศไทย สาหรับึ่ ํ เป็นฐานขอ้มลูในการกําหนด

รายการวสัดกุอ่สรา้งในอนาคต  

 

มร. รชิารด์ จเูชร ีกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) กลา่ววา่ “กจิกรรมครัง้นีถ้อืเป็น

การสรา้งชองทางเพือ่สรา้งความสมพันธอ์นัดรีะหวา่งยิ่ ั ปรอคและกลุม่เป้าหมายหลกั ซง่ึก็คอือาจารยแ์ละนักศกษาึ

ในสาขาสถาปัตยแ์ละการออกแบบ ซงสถาปนกิและนักออกแบบรุน่ใหมเ่หลา่นีจ้ะเป็นแรงบนัดาลใจและทําใหเ้ราได ้ึ่

เห็นโลกการกอ่สรา้งแหง่อนาคต เนือ่งจากพวกเขาเหลา่นีต้อ้งสรา้งสรรคส์งใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาวะของโลกิ่

รอบตวัทีเ่ป็นอยู ่ โดยตอ้งเอาชนะความซบซั อ้นและความทา้ทายทีอ่าจเกดิขึน้ใหไ้ด ้ ยปิรอคพรอ้มสนับสนุนและ



   

   

 

โครงการ  U-Lead Campus Tour เริม่จัดกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุเีป็นแหง่แรก ตอ่

ดว้ยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และมหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ตามลําดบั ซงการจัดกจิกรรมทกุแหง่ตา่งไดรั้บความสนใจจากนักศกษาในแตล่ะสถาบนั ซงเขา้รับฟังขอ้มลูและมีึ่ ึ ึ่

ความเขา้ใจในคณุสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ละโซลชูนสของยปิรอคได ้ั่ ์ เป็นอยา่งด ี

 

โครงการ ย-ูลดี (U-Lead) นําเสนอการสาธติระบบการตดิตัง้ผนังและเพดานและโครงการตา่งๆ ทีใ่ชผลติภณัฑ์้

ของแบรนดย์ปิรอค โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหนั้กศกษามคีวามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทแ้ละมองเห็นภาพผลติภณัฑอ์ยา่งึ

ชดเจน รวมถงึมแีนวคดิในการบรูณาการั โซลชูนสการกอ่สรา้งชนเลศิของยปิรอคเข ้ั่ ์ ั ้ ากบัการออกแบบ อาท ิ ระบบ

ผนังดรายวอลลแ์ละผลติภณัฑอ์ลัตรา้สตลี นอกจากนี ้ ยปิรอคยังเชญชวนใหนั้กศกษารว่มิ ึ ทํากจิกรรมมากมาย ทัง้

กจิกรรมผา่นแอพพลเิคชน่ัยปิรอค กจิกรรมบนเฟซบุก๊ยปิรอคประเทศไทย เกมการตอบคําถามชงรางวลัจากยปิรอค ิ

ฯลฯ ทําใหก้ลุม่เป้าหมายไดท้ราบวา่ การตลาดระบบดจิติลัของยปิรอคนําเสนอบรกิารแบบอนิเตอรแ์อ็คทฟี เพือ่

มอบความสะดวกสบายในการรับขา่วสารและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละโซลชูนสการกอ่สรา้งได ้ั่ ์

อยา่งงา่ยดาย 

 

### 

 
เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) 

บรษัิท ไทยผลติภัณฑย์บิซม จํากัด ั่ (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผ่น

ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภัณฑข์องไทยผลติภัณฑย์บิซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกั ั่ วา้งขวางใน

วงการอุตสาหกรรมก่อสรา้งทั่วเมอืงไทยและภูมภิาคเอเชยแปซฟิค ปัจจุบันมโีรงงานรองรับการผลติ ี ิ 2 แห่ง ซง่ึ

ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวัดพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภัณฑ์

ยบิซม นําเสนอสนคา้และการบริการครบวงจร ครอบคั่ ิ ลุมทัง้แผ่นยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปูนั

ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ั่ ํ ้  

 

ดว้ยการตระหนักถงึความสาคัญในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บริษัทจึงยึดมั่นการดําเนินงานภายใตแ้นวคดิยิปํ ิ่

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

ของสารเคมใีนระดับตํ่า ผลติจากวัสดุรไีซเคลิและเป็นมติรต่อสงแวดลอ้มไม่นอ้ยกว่า ิ่ 30% และปราศจากสาร

กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพี  Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด

พลังงาน อาท ิโซลูชนเทอรม์ัล ที่ั่ สามารถป้องกันความรอ้นจากภายนอกแพร่เขา้สภูายในอาคาร จงึชวยลดภาระ่ ่

ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ชูนบรรยากาศ และ ่ ั ้ Green Manufacturing เนน้

กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสงแวดลอ้มทุกขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบัดน้ําเสยทีท่ันสมัยและระบบประิ่ ี หยั

พลงังานประสทธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ิ ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเขยีว ี (Green Label) 

  

เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 



   

   

บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญ่ของโลก ซง่ึมคีวามเชยวชาญระดับสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดจําหน่ายผลติภัณฑใ์ห ้ี่

ตรงกลุ่มผูบ้ริโภคทัง้ในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผูใ้ชทั่วไป โดยบริษัทไดล้งทุนเพื่อการวจัิยและพัฒนา้

กระบวนการผลติอย่างต่อเนื่อง เพือ่นําเสนอผลติภัณฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้ค่า ซงผูบ้รโิภคึ่ จะไดรั้บประโยชน์

จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่อ่ใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชงานิ ้

ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตัง้ผลติภัณฑไ์ดอ้ย่างง่ายดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวัสดภิาพในการ้ ่

ปฏบิตังิาน  

 

แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวัตกรรมกระจกแผ่นเรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจุภัณฑ ์กลุม่ผลติภัณฑ์

วัสดุก่อสรา้ง และกลุ่มการจัดจําหน่ายวัสดุก่อสรา้ง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธุรกจิมาแลว้กว่า 350 ปี และมี

พนักงานผูเ้ชยวชาญกว่า ี่ 180,000 คนทั่วโลก ซงสามารถยนืยันถงึความชานาญกึ่ ํ าร และการนําเสนอโซลูชน ที่ั่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั แซง-โกแบ็ง ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 10  
บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 

 

หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกับยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์http://www.gyproc.co.th/ 

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

 

สาหรบัสอมวลชน หากตอ้งการขอ้ํ ื่ มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ ววิาลด  ้ีอนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลชนสั่  ์

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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