
ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ยปิรอคมุง่ม ัน่ขยายธุรกจิตอ่เนือ่ง เล็งสิน้ปี ‘57 เปิดยปิรอคเซ็นเตอรแ์ละยปิ

รอคโซนเพิม่กวา่ 20 สาขา 

 
ยปิรอคโซน     ยปิรอคเซน็เตอร ์

 

กรงุเทพฯ–บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) ผูนํ้านวตักรรมยปิซมัคณุภาพสงูภายใตแ้บรนด“์ยปิรอค” 

ขานรับตลาดสรา้งบา้นทีม่แีนวโนม้ทีด่ขี ึน้ในไตรมาสที ่ 3-4 ขยายชอ่งทางจําหน่ายในประเทศโดยประกาศเพิม่ยปิ

รอคเซน็เตอรแ์ละยปิรอคโซน ศนูยบ์รกิารระบบผนังและฝ้าเพดานครบวงจรเพิม่เตมิอกีกวา่ 20 สาขา ภายในปี พ.ศ. 

2557 พรอ้มเดนิหนา้ขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง ตามแผนการตลาดของบรษัิทในการมุง่มั่นสูก่ารเป็นผูนํ้าในธรุกจิ

ยปิซมัเมือ่มกีารเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 

 

ธงชยั กมลพัฒนะ ผูอํ้านวยการฝ่ายขายและการตลาด บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน)  กลา่ววา่  

“ยปิรอคมปีระสบการณ์ในตลาดยปิซมัประเทศไทยมานานกวา่ 45 ปี โดยเป็นผูป้ฏวิตัวิงการวสัดกุอ่สรา้ง และ

บกุเบกิตลาดยปิซมัในประเทศไทยเป็นรายแรก ถอืไดว้า่เรามฐีานการผลติทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้ และไดรั้บการยอมรับในฐานะแบรนดท์ีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานสากลโดยเรามกีารกําหนดกลยทุธใ์นการขยาย

ธรุกจิและพัฒนาชอ่งทางการจําหน่ายอยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะตลาดขายปลกีในประเทศ ผา่นการกอ่ตัง้ยปิรอคเซน็

เตอรแ์ละยปิรอคโซน เพือ่รองรับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป เรามกีารนําเสนอระบบของผนังและฝ้าเพดาน

ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการไดใ้นทกุๆดา้น  พรอ้มบรกิารคําแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญเพือ่เสรมิสรา้งความม่ันใจ

ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยทมีวศิวกรมอือาชพี คํานวณพืน้ทีแ่ละประเมนิราคาดว้ยระบบคอมพวิเตอรซ์ ึง่ทัง้หมดเป็นหวัใจ

สําคญัสําหรับงานบรกิารของยปิรอค” 

 

ยปิรอค เซน็เตอร ์คอืความรว่มมอืระหวา่งยปิรอคและผูแ้ทนจําหน่ายกระจกอลมูเินยีมทีเ่ป็นพันธมติรอนัด ีซึง่มคีวาม

แข็งแกรง่ในดา้นชอ่งทางจัดจําหน่าย การบรหิารคลงัสนิคา้ ทําเลทีต่ัง้ และงานบรกิารตดิตัง้ทีไ่ดม้าตรฐาน ผา่นการ

รับรองจากกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน สามารถใหบ้รกิารไดร้วดเร็ว ครบวงจร โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่รองรับความ

ตอ้งการของลกูคา้ทีเ่พิม่มากขึน้ และปรับเปลีย่นรปูแบบการทําธรุกจิเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นอนาคต 

 



ยปิรอค เซน็เตอรใ์นปัจจบุนัรวมทัง้หมด 4 สาขา ไดแ้กส่าขาถนนพระราม 3 บรษัิท บวิเดอสมารท์ จํากดั (มหาชน)  

สาขาพทุธมณฑลสาย 2บรษัิท ทร ีด ีแมท จํากดัสาขาพัทยาบรษัิท โชคชยั 2 กระจกพทัยา จํากดัและ ใหมล่า่สดุ

ในจังหวดัภเูก็ตบรษัิท ภเูก็ตเกษม จํากดั  โดยมแีผนในการขยายเพิม่อกี 1-2 สาขาภายในสิน้ปี 2558  

 

สว่นยปิรอคโซนคอื อกีรปูแบบของการพัฒนาชอ่งทางจัดจําหน่าย โดยไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ใชง้บลงทนุกวา่ 1 

ลา้นบาท ในการปรับรปูแบบการจัดแสดงสนิคา้ใหด้ทูันสมัย หลากหลาย ครบวงจร และสามารถใชแ้นะนํา

ผลติภณัฑข์องยปิรอคไดค้รบทกุระบบ ในขณะเดยีวกนัก็เป็นสว่นงานทีช่ว่ยตกแตง่และเสรมิภาพลกัษณ์รา้นผูแ้ทน

จําหน่ายใหน่้าสนใจ แตกตา่งจากรา้นคา้รปูแบบเดมิๆ โดยมสีาขา กระจายอยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และจังหวดัหวัเมอืง

ทีม่กีารเตบิโตทางธรุกจิ โดยในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ไดแ้ก ่ บรษัิท เกยีรตทิว ี คา้ไม ้ จํากดับรษัิท เอส วนั อลมูเินยีม 

จํากดับรษัิท ก.กจิเจรญิอลมูเินยีมเสน้ จํากดับรษัิท ว.ีซ.ีแอนดธ์นาอนิดสัเทรยีล จํากดั บรษัิท คอนสมกิซ ์ จํากดั 

ตา่งจังหวดั เชน่ ชลบรุบีรษัิท ณภทัร ชลบรุ ีจํากดัจ. ขอนแกน่ บรษัิท ต. แสงชยัชมุแพ (1985) จํากดั จ. เชยีงราย 

บรษัิท เชยีงใหม ่เกษม จํากดั (สาขา จ.เชยีงราย)  จ. เชยีงใหม ่หจก.แอล ว ีอลมูเินยีมบรษัิท เลศิวสนิ (2002) 

จํากดัจ. ตาก บรษัิท มามาโฮมมารท์ จํากดั จ. นครสวรรค ์หจก. ชวนชิคอนกรตี จ. สระแกว้ รา้นถาวรอลมูเินยีม

และมแีผนเพิม่อกีเพือ่ใหค้รบ 22 สาขา ตามเป้าทีว่างไวภ้ายในปี พ.ศ. 2557  

 

ทัง้นีก้ลยทุธใ์นการทํา ยปิรอคเซน็เตอรแ์ละยปิรอคโซน เป็นการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัผูแ้ทนจําหน่ายของ

บรษัิทฯ ทัง้กลุม่กระจกอลมูเินยีมและกลุม่รา้นคา้วสัดกุอ่สรา้งทีเ่รามมีากกวา่ 300 รายทั่วประเทศ  ทีม่องเห็น

โอกาสในอนาคตและมกีารปรับรปูแบบธรุกจิเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของตลาดวสัดกุอ่สรา้ง ทีปั่จจบุนัเจา้ของ

บา้นและเจา้ของโครงการมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในผลติภณัฑต์า่งๆมากยิง่ขึน้ ยปิรอคในฐานะผูผ้ลติทีม่คีวาม

ชํานาญในทกุๆดา้น รวมทัง้ไดรั้บการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยจีากบรษัิทแซง-โกแบ็งประเทศฝร่ังเศส ทีเ่ป็นบรษัิท

ผูนํ้าดา้นวสัดกุอ่สรา้งทีม่ยีอดขายยปิซมัเป็นอนัดบั 1 ของโลก จงึไดเ้ตรยีมการเสรมิสรา้งความพรอ้มในการกา้ว

ไปสูก่ารขยายตวัในระดบัอาเซยีนทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2558 เพือ่ใหท้กุชอ่งทางจัดจําหน่าย สามารถแขง่ขนัได ้ และ

สรา้งความมัน่ใจใหก้บัคูค่า้ในการกา้วเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีกํ่าลงัจะมาถงึ 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาโทร 02-640-8600และสามารถตดิตามกจิกรรมของยปิรอคทีน่่าสนใจไดผ้า่นเฟ
ซบุก๊https://www.facebook.com/GyprocClubเว็บไซตh์ttp://www.gyproc.co.th/ 

### 

 

เกีย่วกบั บรษิทัไทยผลติภณัฑย์บิซ ัม่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ ในปี พ.ศ. 2511 และเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่

ยปิซมัและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางใน

วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

 

ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ มโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ณ นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรุ ีและ อ.บางปะอนิ 

จ.พระนครศรอียธุยา นําเสนอสนิคา้และการบรกิารทีค่รบวงจร ครอบคลมุ แผน่ยปิซมั ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง 

และปนูปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูัน่ในการตกแตง่อาคารทีโ่ดดเดน่ใหก้บัผูใ้ช ้ 

 

เกีย่วกบั บรษิทั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 



บรษัิทไทยผลติภณัฑย์บิซัม่ จํากดั (มหาชน) เป็นสว่นหนึง่ของบรษัิทแซง-โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง

อาคารรายใหญข่องโลกเครอืบรษัิทแซง-โกแบ็งมคีวามเชีย่วชาญระดบัสงูในการออกแบบและการผลติ รวมถงึการ

จัดจําหน่ายผลติภณัฑใ์หต้รงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชท้ั่วไป 

 

ไทยผลติภณัฑย์บิซัม่รว่มอยูใ่น กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งซึง่เป็นหนึง่ใน 5 กลุม่ธรุกจิของแซง-โกแบ็ง (กลุม่

นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้ง กลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง และ

กลุม่วสัดแุหง่นวตักรรมประสทิธภิาพสงู) แซง-โกแบ็งครอบคลมุบรษัิทในเครอืกวา่ 130 แหง่ และพนักงาน

ผูเ้ชีย่วชาญกวา่ 13,000 คน ทั่วโลก ซึง่สามารถยนืยันถงึความชํานาญการ และการนําเสนอโซลชูัน่ ทีส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั 

 

สาํหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้พบัลคิรเีลช ัน่ส ์โทรศพัท:์ 0-

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