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My Services
 Newsletters
 Articles
 Press Releases
 Business Letter
 Brochures and Flyers
 Web Content
 Book Writing
 Speech Writing
 English-Thai/ Thai-English Translation
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My Profile
Year

Position/Work Experiences

Sep 08 –
Dec 09

Business Development and Gallery Manager
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of
Thailand (Public Organization)

2008

Relationship Marketing Manager and CRM Manager
Thailand Privilege Card Co., Ltd.

2007

Marketing Manager
happening Co., Ltd.

2006

Senior Brand Manager
SNNP Marketing Co., Ltd.

2003-2006

Freelance Marketing Executive
JC Concept Sdn., Bhd. And Hefang Shoes Sdn., Bhd.
(Malaysia)

BOOST UP
YOUR BUSINESS
WITH
THE POWER OF
COMMUNICATION

My Profile
Year

Position/Work Experiences

2000 - 2002

Owner
Deja-Vu Enterprise Sdn., Bhd.

1996 - 1998

Assistant Brand Manager
SNNP Marketing Co., Ltd.

1996 - 1998

Marketing Coordinator
TAP Trading Co., Ltd. (Heineken)
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Education
Year

Position/Work Experiences

Sep 08 –
Dec 09

M. B. A., International Business Management
University of Hertfordshire, U.K.

1991-1995

BB.A., International Marketing
Chulalongkorn University
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Publication
Year

Book Title

2008

Career in Music Industry (ฉันจะเป็นคนดนตรีให้
ได้)
Pmb Co. Ltd. (สํานักพิมพ์พี เอ็ม บี)
A career book on how to work in Thailand
music industry

2007

Fair in China (จัดหาสินค้าจากแฟร์จีน)
Busy-Day Co. Ltd. (สํานักพิมพ์บิสซี่เดย์)
A how-to book on China trade fair and
sourcing

2006

I’m a Surgeon (ผม-กะ-ศัลย์)
Busy-Day Co. Ltd. (สํานักพิมพ์บิสซี่เดย์)
A career book on surgeon’s works and
lifestyle

Cover
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Publication
Year

Book Title

2006

How-to Import from China (รวยด้วยสินค้าจีน)
Busy-Day Co. Ltd. (สํานักพิมพ์บิสซี่เดย์)
A how-to book on how to import goods from
China

2007

Spa I do (คู่มือการทําธุรกิจสปา)
Busy-Day Co. Ltd. (สํานักพิมพ์บิสซี่เดย์)
A how-to book on how to start a spa
business

Cover

Portfolio
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 Translation: BMW, Hitachi, Rich Monde, Crush Magazine, happening
Magazine, Suvarnabhumi Airport, etc.
 Speech writing: Thailand Elite
 Web Content: Thailand Elite
 E-Magazine: Take-A-Rest by Centrepoint Service Apartment
 Press Release: Canadian Embassy, Ganesha Band, Jazz After Hour, Arrak
Abakazz, Tribute to Miles Davis, etc.
 Book/Gost Writing: How to import from China, Fairs in China, Spa I do, Chef
Chat, etc.
 Exhibition Content Writing: Survarnabhumi Airport Logo Contest
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Press Release
ตัวอย่างงานเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release
กาเนชา: Profile แนะนำวงกาเนชาและอัลบั้ม “เชี๊ยะ” ในสังกัดคาย Spicy Disc9
Genesahe: Genesha’s band profile and “S-h-i-a” Album/ Spciy Disc
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Genesahe: Genesha’s band profile/ Spciy Disc

Ganesha Band - “The Spirit of Black
Music”

Ganesha Band - “The Spirit of Black
Music”

Ganesha Band เปนการรวมตัวของกลุม Academic Artist (นัก
ดนตรีในสายการศึกษา) ที่ชื่นชอบดนตรีในแนว Black Music
(Funk, Soul, R&B และ Jazz) อันเปนรากเหงาของวัฒนธรรม
ดนตรียุคใหม ที่มีกลิ่นไอของเสรีภาพ การปลดปลอย และ
ทวงทำนองที่เปยมไปดวยจิตวิญญาณ 9

GANESHA Band is a group of
academic artists who share their zest
for Black Music of allgenres e.g. Funk,
Soul, R&B, and Jazz that reflect the
spirit of freedom and frankness.Besides
portraying the lofty movement of
western music adaptation by
Thaimusicians, “S-h-i-a” has also shown
an innovative application of basic
cord that Ganesha hasarranged them
creatively into various styles of black
music in which they call it Street
Jazz.Wonder how Street Jazz would
sound like? Discover it for yourself and
you will surefalling in love with their
songs.

งานดนตรีในอัลบั้ม “Ganesha All Hits” ชุดนี้ เปนบทบูรณาการ
ของวิวัฒนาการของดนตรีในสายตะวันตกของกลุมนักดนตรีชาว
ไทย ที่นำเอาชุดโครงสรางคอรดพื้นฐาน (Basic Cord) มาสรรค
สรางเปนงานดนตรีในสไตลที่หลากหลาย ไดอยางมีอัตลักษณใน
แบบของ Ganesha ในสไตลดนตรีที่พวกเขานิยามกันเองเลน ๆ
วาเปน “Street Jazz” หรือ “ดนตรีแจสที่สามารถเขาถึงไดงาย ฟง
เพลิดเพลินไดแบบไมตองปนบันไดฟง” อันเปนคำกลาวที่ไมเกิน
จริงเลย หากคุณไดลองสัมผัสบทเพลงของเขาดูสักครั้ง คุณก็จะ
หลงรักบทเพลงในแบบของพวกเขาไดไมยาก..9

Press Release
Tribute to Miles Davis: Profile แนะนำอัลบั้ม “Tribute to Miles Davis” ในสังกัดคาย 12-Bar9
Tribute to Miles Davis Album profile/ 12-Bar
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Tribute to Miles Davis Album profile/ 12-Bar

THE ALBUM

ยอนไปเมื่อประมาณปค.ศ. 2006 มีกลุมนักดนตรีหัวกาวหนาใน
สายแจสของเมืองไทยรวมตัวกันขึ้นเพื่อสรางสรรคผลงานแด
ศิลปนแจสที่ยิ่งใหญทานหนึ่ง – ไมล เดวิส พวกเขาตองการทำ
ดนตรีเพื่อคารวะตอศิลปนทานนี้ดวยความศรัทธา โดยนำเพลง
ของไมล เดวิสมาเรียบเรียงและตีความใหม ตามสไตลของแตละ
คน 9
นักดนตรีกลุมนี้ ไมไดเปนแตเพียงนักดนตรี แตพวกเขาเปนถึง
ครูบาอาจารยในสถาบันการศึกษาดนตรีชั้นแนวหนาของไทย อาทิ
ดร. เดน อยูประเสริฐ (คณบดีวิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต), อ. โจ ดริน
พันธุมโกมล จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป ม.มหิดล, อ. พลวิทย
โอภาพันธุ จาก คณะดุริยางศาสตร ม. ศิลปากร, อ. ทศ พนมขวัญ,
อ. กุก Almost There หรือ อ. ธีรัช เลาหวีระพานิช จาก ม.รังสิต,
และวง อพารทเมนตคุณปา โดยทั้ง 7 เพลงในอัลบั้มไดรับแรง
บันดาลใจจากดนตรีของไมล เดวิส9
9

และในอัลบั้มนี้ยังไดคุณวูดดี้ พรพิทักษสุข (เจาของรางวัล
Grammy Awards 2001 สาขา Mastering) มาดูแลการมาสเต
อรริ่งให โดย 6 เพลงเปนการบันทึกเสียงในแบบ Live Studio
สวนเพลงสุดทายเปนการบันทึกการแสดงสดที่ Bamboo Bar
โรงแรมโอเรียลเต็ล 9
9
นอกจากนี้อัลบั้มนี้ยังใสใจกับสิ่งแวดลอม เพราะพิมพดวย
กระดาษและหมึกพิมพ Soy Ink ซึ่งทำมาจากถั่วเหลือง! ทำให
บรรจุภัณฑอัลบั้ม Tribute to Miles Davis นี้ เปนมิตรกับสิ่ง
แวดลอมและยอยสลายได 100%9

Press Release
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Tribute to Miles Davis Album profile/ 12-Bar

THE WRITER

นอกจากจะเปนการรวมตัวกันของนักดนตรีคุณภาพระดับกูรูแจส
แลว อัลบั้ม Tribute to Miles Davis ยังรวมเอางานเขียนจาก 5
นักเขียนชื่อดังในวงการแจส – สิเหร จิรภัทร อังศุมาลี, อนันต ลือ
ประดิษฐ, พรหมมินท สุนทระศานติก, คมสัน นันทจิต และ วิภว
บูรพาเดชะ มาสะทอนแนวคิดที่มีตอไมล เดวิส ในมุมมองของ
แตละคน อันเปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอนในวงการ! 9
THE SONG

Doo Bop&
เพลงนี้เรียบเรียงในสไตล Soul Jazz โดย ทศ พนมขวัญ เสียงรอง
โดย บอม คเณศ ที่ใหความรูสึกแบบคนดำ ในสัดสวนจังหวะที่
กำลังพอเหมาะ พอใหเราไดโยกตัวตาม9
9

Blue in Green&
เปนงาน Trio ใหเสียงเปยโน โดย ดร. เดน อยูประเสริฐ กลองโดย
กอง ณภัทร พิริยะกิจศรัณย และ Double Bass โดย ปอง เทิดศักดิ์
วงศวิเชียร เพลงนี้ดร. เดนเรียบเรียงในสไตลบัลลาด โดยเปรียบ
Blue เปนทองฟา และ Green เปนพื้นหญาเขียวขจี f
ที่มี
ทวงทำนองสวยงามราวกับกำลังเรากำลังอยูทองทุงทามกลาง
ทองฟาสีคราม9
9
Dear Old Stockholm&
เปนงาน Guitar Trio โดย ชางตน กุญชร ณ อยุธยา Double Bass
โดย ปอง เทิดศักดิ์ วงศวิเชียร และกลองโดย กอง ณภัทร พิริยะกิจ
ศรัณย ในจังหวะ Medium Swing กับสำเนียงกีตารที่ชวนใหยอน
นึกไปถึงยุครุงเรืองของมือกีตารในป 60 อยาง Grant Green หรือ
Barney Kessel 9
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Tribute to Miles Davis Album profile/ 12-Bar

All Blues&
เปนการ duet ที่เปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางนักเปยโนรุนใหม
- ซัน รัตนะ วงศสรรเสริญ กับนัก saxophone หัวกาวหนา – อ.ปริ๊
นซ พลวิทย โอภาพันธ ดวยความยาวเกือบ 9 นาที ในสไตล Free
Jazz ที่มา improvise กันแบบสด ๆ 9
Sohol9
เพลงนี้ไดแรงบันดาลใจจากเพลง Solar ของไมล เดวิส โดย กุก
และวง Almost There ไดเขียนเพลงนี้ขึ้นในแบบ Progressive
Rock ที่มีจุดเดนตรงการใชกีตารไฟฟา 2 ตัวเพียวๆ แบบไมมีเบส
แกลมดวยเสียง saxophone ของกุก ในสำเนียง Avant Garde
Jazz 9
9

What’s Your Name?9
เพลงเนื้อหายียวนในแบบจิ๊กโกยุค 70 ที่แอบสอดแทรกเนื้อหา
เสียดสีทางสังคมตามสไตลของกวีหนุมอยางตุลย อพารทเมนต
คุณปา โดยไดแรงบันดาลใจจากเพลง So What ของไมล เดวิส 9
9
What a Little Moon Light Can do9
เพลงนี้อาจจะไมไดเกี่ยวของกับไมล เดวิสมากนัก แตก็เปน
เพลง Standard ที่ไมลและนักดนตรีแจสแทบทุกคนนิยมเลน
และนำมาเรียบเรียงใหม เพลงนี้มีจุดเดนตรงที่เปนการบันทึก
เสียงการแสดงสดที่ Bamboo Bar โรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งเปน
บารแจสในยุตแรก ๆ ของไทย นอกจากนี้ อ. โจ ดริน พันธุม
โกมล ยังเปนนักดนตรีไทยคนเดียวที่ไดรวมเลนกับศิลปนแจส
ชั้นนำจากตางประเทศ และไดรับการยอมรับจากผูชมและ
สมาชิกในวงเปนอยางมาก9
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Tribute to Miles Davis Album profile/ 12-Bar

THE DEBUT OF TRIBUTE TO MILES

อัลบั้มมีกำหนดวางแผงในชวงตนเดือนกุมภาพันธ ภายใตสังกัด
12-Bar คายเพลงแจสอิสระ ที่เกิดจากความรักและหลงใหลใน
เสียงดนตรีแจส ของ โอ ชัชวาลย สุรเดช ที่มีความมุงมั่นที่จะผลิต
งานเพลงแจส โดยศิลปนไทยใหเปนที่ยอมรับของวงการเพลงแจ
สระดับโลก 9
12-Bar จึงใหความใสใจกับทุกขั้นตอนการผลิต การบันทึกเสียง
และการออกแบบใหมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของกลุมนักฟงที่ใหความสำคัญกับสุนทรียภาพในการฟง
อยางแทจริง 9

9
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เปนงาน Trio ใหเสียงเปยโน โดย ดร. เดน อยูประเสริฐ กลองโดย
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Thai-English Translation
ตัวอย่างงานแปล

Magazine
Crush Magazine: นิตยสารครัช (ไทย-อังกฤษ)/ ป 25519
Crush Magazine: Crush Magazine (Bi-lingual Magazine)/ 2007
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Magazine
Crush Magazine: นิตยสารครัช (ไทย-อังกฤษ)/ ป 25519
Crush Magazine: Crush Magazine (Bi-lingual Magazine)/ 2007

Crush on Diamond&
หลังจากที่คารเทียร เนรมิตคฤหาสนสวนตัวใจกลางกรุงลอนดอน สถานที่ที่เคยเปน
พระราชวังของ Duke of York ในป 1825 อยาง Lancaster House ใหกลายเปน
พระราชวังอินเดีย พรอมเปดตัว Inde Mystérieuse อยางยิ่งใหญอลังการ โดยมีแขกวี
ไอพีคนสำคัญ ไมวาจะเปน Monica Belluci,HRH Princess Michael of Kent, HH
Rajmata Gayatri Devi, Bipasha Basu, Celine Cassel,Christian Louboutin
และแขกสำคัญ ไปรวมงานกันอยางคับคั่ง 9
ดวยความที่ Inde Mystérieuse เปนคอลเลคชั่นเครื่องเพชรที่มีขนาดใหญที่สุดของคาร
เทียร จึงมีราคาที่เรียกไดวาอภิมหาแพงลิบลิ่ว และไมมีจำหนายในเมืองไทย คารเทียร
จึ ง เป ด ตั ว เครื ่ อ งประดั บ ใหม เ อาใจแฟนพั น ธุ  แ ท ด  ว ยคอลเลคชั ่ น Caresse
D’Orchidées Par Cartier ที่ใชรูปฟอรมของดอกกลวยไมนานาชนิดมารังสรรคเปน
เครื่องประดับหรู 9
คารเทียรเริ่มสรางสรรคดอกกลวยไมอันงดงาม โดยเริ่มจากเปนเครื่องประดับบนโคม
ไฟล้ำคาประดับเพชร และอัญมณีตางๆ บนตัวเรือนทองคำขาว จนกลายมาเปนหนึ่งใน
คอลเลคชั่นเครื่องประดับที่ไดรับความนิยม อยางที่เมอรัล โอเบอรัล (Merle Oberon)
สวมใสบนเรียวคอ ในภาพยนตร “ A night in Paradise) เมื่อป 1946 9
9

Crush on Diamond
After Cartier transformed Lancaster House; its
London mansion that used to be Duke of York’s
residence, into an Indian Palace for the grand
launch of “Inde Mystérieuse” which is a superluxury party that were attended by such VIPS
likes Monica Belluci, HRH Princess Michael of
Kent, HH Rajmata Gayatri Devi, Bipasha Basu,
Celine Cassel, Christian Louboutin, etc.
As Inde Mystérieuse; Cartier’s biggest diamond
collection with unbelievably high price, is not
available in Thailand. Cartier, therefore,
launched Caresse D’Orchidées Par Cartier in its
place to please Super Riches in Thailand. The
collection is inspired by patterns and forms of
orchid.
Cartier has always created the beautiful
jewelries in orchid forms, started from its very
early pieces that were used to decorate the
diamond lamps to white gold orchid collection
which is one of its most famous collections that
was worn by Merle Oberon in A night in Paradise
in 1946.
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Magazine
Crush Magazine: นิตยสารครัช (ไทย-อังกฤษ)9
Crush Magazine: Crush Magazine (Bi-lingual Magazine)
Caresse D’Orchidées Par Cartier ผสมผสานวัตถุดิบหลากหลาย และเทคนิคใหม
ในการผลิต อาทิเพชรเนื้อบริสุทธิ์ มรกตสีเขียวสดใส ทับทิม ไพลินสีมวงน้ำงาม เพชร
สีชมพู ทับทิมสีแดง ทองคำขาว ทองคำ หินโมรา ผานจินตนาการของนักออกแบบ
จิวเวลลี่ใหมีรูปรางโคงมน ออนหวาน กอนจะถูกผลิตโดยชางฝมืออันละเอียดออน
ปราณีต พิถีพิถัน และทำขึ้นดวยมือทุกชิ้นโดยใชเทคนิคระดับสูงในการประดับตกแตง 9
Caresse D’Orchidées Par Cartier ประกอบดวยเครื่องประดับทั้งแหวนลวดลายดอก
กลวยไมผลิบานรับเรียวนิ้วสวย เข็มกลัด ตางหู สรอยคอที่พิเศษสุดดวยการออกแบบ
ใหเปนชอกลวยไมเรียงเปนชอลดหลั่นอยางสวยงาม และเครื่องประดับอื่นๆ ที่เขาชุด
กัน พรอมอวดโฉมบนรางกายคุณอยางสงางาม เทศกาลแหงการเฉลิมฉลองสงทายป
เกา หากจะเลือกของขวัญใหกับคนรัก หรือตัวเองสักชุด Caresse D’Orchidées Par
Cartier นาจะทำใหคุณถูกใจ9

The Caresse D’Orchidées Par Cartier collection is
created from fine materials such as diamond,
emerald, ruby, sapphire, white gold, gold, and
chalcedony with Cartier’s new production
techniques. Its curvy and delicate designs are
transformed into precious pieces by skillful
craftsmen.
Caresse D’Orchidées Par Cartier consists of
ranges of rings, brooch, earrings, and necklace
came in gorgeous orchid designs that will
definitely shine on you.
If you are about to look for presents for this
coming season, Caresse D’Orchidées Par Cartier
will never let you down.

Magazine
แฮพเพนนิ่ง แมกกาซีน: นิตยสารศิลปและบันเทิง ฉบับ 2 ภาษา9
Happening Magazine: Art and entertainment bilingual magazine
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Happening Magazine: Art and entertainment bilingual magazine
Coffee Break
เบื่อไหมที่ตองนั่งทำงานในออฟฟศทั้งวัน?8

Coffee Break
9

ลองหาเวลาวางไปนั่งพักผอนที่ราน Sofa Cafe’ ตรงพหลโยธิน ซอย 2 ตรงขามกับโรงเรียนอนุบาลพิณทิพยดู ที่นี่เปนราน
กาแฟเล็กๆ มีประมาณ 3-4 โตะ ตกแตงแบบงายๆ มีนองตุกตาหมีตัวนอยคอยนั่งตอนรับอยูบนเคานเตอรทำใหรานดูอบอุน
นารัก แถมสีสดๆ จากโคมไฟบนเพดานยังชวยใหรานดูสวางมีชีวิตชีวาขึ้นอีกดวย มี WiFi ใหใชฟรี 9
สังเกตเจาของรานดูดี ๆ หลายคนอาจจะหนาและเสียงของเขา จักรธร ขจรไชยกูล หรือ โตน วงโซฟานี่เอง ตอนนี้เขาหันมา
เปดบริษัทเปนของตัวเองในชื่อ Sofa Cafe’& Idea เอาไวเปนที่ปลอยของแบบโตนๆ ทั้งเพลง และพ็อกเก็ตบุกจากฝมือของเขา
เองอยาง เกี่ยวกับคุณ, เธอรองไหเมื่อหนาฝนและพบใครบางคนเมื่อหนาหนาว และทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อไดที่น9ี่
“เริ่มแรกตั้งใจวาจะไมทำงานประจำแลว เลยอยากมีออฟฟศ แตงานเราไมคอยเยอะ พอดีมีเพื่อนทำรานกาแฟ แลวก็ชอบ
ดวย จากฟงกชั่นที่เปนออฟฟศอยางเดียวก็เลยเพิ่มความเปนรานกาแฟดวย” โตนเลายอนถึงจุดเริ่มตนในการเปดรานกาแฟ
แหงนี9้
แมวาดอกผลของรานกาแฟในวันนี้ยังไมผลิบานมากมาย แตมิตรภาพที่งอกเงยขึ้นมาจากกาแฟถวยแลวถวยเลาทำใหเขา
รูสึกไดมากกวาเสีย9
“สมัยกอนทำเพลงอยางเดียวชีวิตมันก็ไมมีอะไร ตอนนี้ผมตองมาดูเรื่องตัวเลข เปนเรื่องของคนที่เติบโตขึ้น พอเจอชวงแรกๆ
รูสึกเครียด แตชวงหลังๆ ก็ขำดี พอผานไปนานๆ ลูกคาก็กลายเปนเพื่อน เขาเขามานั่งบนกินกาแฟแลวก็ไป ซึ่งถาเราอยูบาน
คงไมไดยินเรื่องพวกนี้นะ” โตนเลาแลวยิ้มกวาง9
ในอนาคตเขายังฝนจะขยับขยายรานใหมีพื้นที่กวางขึ้น เปนรานสำหรับประชุมนอกสถานที่ มีกระดานใหขีดเขียน และ
อาจสามารถยกเปยโนมาวางเลนกันกลางรานไปเลย 9
ไดเวลาพักแลว ลุกออกจากเกาอี้ แลวไปนั่งโซฟากันดีกวา!9

Tired of working in the office all day?
If yes, we recommend you relocating
your work space to Sofa Cafe’ at
Pahonyothin Soi 2, the place is a small
coffee house with around 3-4 tables
owned by Tone, a singer of Sofa band.
The place offers warm and comfortable
environment with wifi Internet for those
who wish to relax and get some work
done. In future, he aims to develop his
coffee house into a work space where
there is a whiteboard and meeting room
for those who wish to work in a friendly
and relax environment.
Wow, let take a bit of change and go
work on the Sofa, shall we?
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Press Release
ขี้เหรเนะ: นิทรรศการศิลปะ โดย อุดม แตพานิชย9
Ki-Re-Ne: Art Exhibition by Udom Taepanich

ขี้เหรเนะ9

Ki-re-ne

“ขี้เหรเนะ” คำที่คนไทยฟงแลวรูสึกไมคอยดีเทาไหร แตคน
ญี่ปุนกับถือเปนคำชื่นชม “ขี้เหรเนะ” คือการพบกันของสอง
ศิลปนหนาตาขี้เหร คนหนึ่งอยูเมืองไทย อีกคนมาจากญี่ปุน
รวมตั ว กั น เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นแบ ง ป น บอกเล า เรื ่ อ งราว
ประสบการณของกันและกัน รวมถึงสิ่งที่ทั้งคูเชื่อและชอบ
ผานการวาดและเขียน ตางคนตางตั้งหนาตั้งตาสรางสรรค
ผลงานศิลปะในแบบที่ตนเองถนัด ที่แมทั้งคูไมเคยรูจักกัน
มากอนเปนการสวนตัว แตนาแปลกที่ผลงานกลับมีความ
คลายคลึงกัน รูปแบบงานศิลปะที่ดูสนุก ใหอารมณสบายๆ
อบอวลอยูในความมีอารมณขันของทั้งคู ในความเหมือน
ยอมมีความตาง ในความแตกตางอาจแฝงไวดวยความ
เหมือน คนไทยมองขี้เหรแปลวาไมสวย แตขี้เหรของคน
ญี่ปุนกลับแปลวา “สวย” ของที่ใครวาขี้เหรอาจจะสวย
สำหรับใครบางคนก็ได งานศิลปะแบบขี้เหร ขี้เหร จะเปน
ขี้เหรของภาษาไหน เราก็พอใจทั้งนั้น9

The meaning of “Ki-re-ne “ in Thai (ugly)
mights make Thais feel a bit awkward, but
in Japanese (pretty), it is a compliment.
Ki-re-ne is a co-work of two Ki-re (ugly)
artists from Thailand and Japan. Both of
them have joined force to portray their
experiences and stories via drawing and
painting. Though both of them had not
known each other before, and each had
worked individually on his own style.
Surprisingly, their works are pretty much
alike in a way that their works are loaded
with lots and lots of sense of humor.
However, as we all know, likeness always
comes with unlikeness. Ki-re-ne for Thais
may mean ugly but it could as well
means pretty in Japanese; as same as
their works that can either be ugly or
pretty to the eyes of beholder.
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พลังแหงบีเอ็มดับเบิลยู : “รวมกันเราแชมป”9

POWER OF UNITY:
Together, nothing is impossible...

คงไมมีใครนึกวา พลังแหงการทำงานรวมกัน นั้นสำคัญไดมากขนาด
นี้ ...คงไมมีใครคิดมากอนเหมือนกันวา งาน การเปดตัวซีรี่ส 3 ที่ “บีเอ็มดับเบิลยู
สเตเดี้ยม” จะทำใหพวกเรา รักกันมากขึ้น, มีความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับ บีเอ็
มดับเบิลยู ของเรามากยิ่งขึ้น …9

Though we all know the importance of unity, but
we may not truly know the real meaning of it.
Not until the commencing event of the latest 3
Series at BMW Stadium... This event gave us
memorable experiences that have bound us
together as BMW Team.

แมวางานจะผานไปแลวแต คงจะไมมีใครลืมชวงเวลาดีๆ นั้นกันงายๆ ทาง
BMW Group in Thailand Newspaper ขอนำภาพสวยๆ ทั้งเบื้องหนาของาน
และ เบื้องหลังที่มีพลังชาวบีเอ็มดับเบิลยู ทั้ง บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ไทยแลนด กับ
ชาวลีสซิ่ง กวารอยหาสิบกวาชีวิต ทำงานรวมกันอยางสนุกสนาน 9

The event is now behind us, but within our hearts
it will remain forever. BMW Group in Thailand
Newspaper would like to flashback some
beautiful memories and the pictures of our
wonderful moments that more than 150 staff had
joined their forces together contentedly.

หลังจากที่ใสเสื้อยืดฟตเปรี๊ยะกันถวนหนาแลว พวกเราเดินทางรวมกันไป
เริ่มตนจากการอัดแนนอยูใน หองเล็กๆที่เตรียมเอาไวให (ดูๆแลวเหมือนกับหอง
บรรเทาทุกขผูประสพภัย สึนามิ ยังไงไมรู แตก็สนุกดี) กอนที่จะเดินฝาแดด
เปรี้ยงๆ ไปกินอาหารอรอยๆ มากมาย (ตรงนี้ขอบคุณ ทีม มารเก็ตติ้งมากๆนะ
นอกจากจะจัดงานสนุกเราใจแลวยังทำใหพวกเรากินจนเกือบทองแตกทั้ง รอย
หาสิบคนดวย.. ยังอิ่มถึงตอนนี้เลยจะบอกให) กอนที่จะ เตรียมตัวทำหนาที่แบบ
อืดๆแตเราใจ (ก็อิ่มนี่หวา) 9

After we all dressed in the super-tight T-shirts, we
then started out our journey together from a
small room that looked very much like the rescue
center for Tsunami victims (but it was fun,
though). Once we were ready, we had walked
under extremely strong sunshine to enjoy a
wonderful meal before we started our job
(sluggishly because we ate too much. Thanks for
Marketing team’s generosity, besides organizing
such an impressive event; you also catered us
with marvelous dishes).
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แตหายอืด ยอยอาหารเสร็จทันทีเมื่อเห็นจำนวนแขกรวมสามพัน
คน มารวมงานนี้ พรอมกับ บรรยากาศที่คึกคักเราใจ สรางความ
ฮึกเหิมใหกับ ทีมงานบีเอ็มดับเบิลยูทุกๆคน พรอมดวยเพลง We will
Rock you ของวงควีนสรางบรรยากาศเหมือนมวยชิงแชมปเปยนโลก
ฟุตบอลยูฟาแชมปเปยนสลีกเลย 9

Not for a long while, all foods were almost
immediately digested when we saw 3,000 guests
lining-up attending the event. The evening’s
stimulating ambience really boosted up our
adrenaline. The song ‘We Will Rock You’ made us
feel like we are in the midst of the world boxing
bout or a UEFA Champions League football
match.

หลังจากความเราใจทุกรูปแบบที่ ดำเนินไปอยางตอเนื่อง สราง
ความฮึกเหิมใหกับทีมงานรอยกวาชีวิต โดยตอเนื่อง จนหายเหนื่อย
พวกเราก็เชิญแขกนับพันคนชมซีรี่ส 3 ดวยความกะตือรือรน แขกเหรื่อ
ชมไมขาดปากวา พวกเราไดนามิก ทำงานดวยความกะตือรือรน มี
ความเปนมิตร มีความตั้งใจ .9

After a series of excitement and flows of events,
over 150 BMW staffs were totally motivated and
all tiredness was wiped away. We all invited
thousands of guests to see our latest 3 Series with
enthusiasm and in return, we were
complimented that we had worked dynamically,
enthusiastically, friendly, willingly and
deliberately.

แมวา งานเลี้ยงตองมีวันเลิกราและผานไปเรียบรอยแลว แต สิ่งที่
ประทับอยูในใจของพวกเราทุกคนคือ เราไดรูและเขาใจอยางถองแท
จากการทำงานรวมกันในครั้งนี้วา อะไรคือ ไดนามิก อะไรคือ Joy พวก
เราคือทีมเดียวกัน ภูมิใจในสิ่งเดียวกัน รักในสิ่งเดียวกัน และนั่นคือ
บีเอ็มดับเบิลยู!!! 9

Although the party was over, but it has left us the
true meaning of unity and, by-heart, we have
learned the underlying sensations of "dynamic"
and "joy". We have learned that we belong to
the same team, we are proud of the same thing
and we love the same brand. We love BMW...
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BMW Value Plus: ไมมีอะไรจะงายกวานี้อีกแลว!!!9
เวลาคนพูดถึงการซื้อรถยนตบีเอ็มดับเบิลยู สักคัน ดูเหมือนกับวาจะมี
คำถามอยูสองสามขอที่เขาจะตองขบคิดกันครับ อยางแรกคือเรื่องของการซอม
บำรุง เรี่องตอมาคือเรื่องราคาขายตอ อีกเรื่องอาจจะเปนเรื่องของราคารถยนตที่
สูง (อยางวาก็รถมันพรีเมียมนี่ครับ) ที่จะนำมาถึงเรื่อง คางวดตอเดือนแพงไป
ดวย …9
แตทุกอยางมีหนทางแกไขนะครับ แมวาเรื่องตางๆ นั้นจะเปนเรื่องที่ติดอยู
ในตลาดรถยนตพรีเมียมเมืองไทยมานานและดูเหมือนกับวา คงไมงายในการที่
จะพลิกเกมแกไขให การรับรูของตลาดที่มีตอ คาซอมบำรุง และเรื่องของ ราคา
ขายตอนั้นพัฒนาขึ้นในสายตาของผุซื้อ9
แตไมวามันจะไมงาย หรือจะบอกวา ยากพอสมควร แตวา บีเอ็ม ดับเบิลยู
กรุป ประเทศไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอรวิซเซส รวมกันสราง
แนวทางการซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยู แนวใหมที่ทำใหลูกคาสบายใจในจุดเหลานี้
ได... เปนไปไดยังไงกันหนอ. เราลองมาดูกัน ... (ไมใชแคดูนะจะ มาชวยกัน
กระจายขาวดวย เราจะไดขายรถไดเยอะๆไง...แลวอยาเพิ่งกลัวดวยนะ เพราะ
มันไมไดยากเลย จริงๆจะบอกให)9

BMW Value Plus: Nothing can be simpler
There are couple of questions that could come into
those who are about to purchase a BMW;
maintenance cost, resale value, premium price
which leads also to high monthly installment too.
Anyway, at BMW we can find the solutions for those
doubts. Although it is not easy to change the
perception of people regarding these points, BMW
Group Thailand and BMW Financial Services together
innovated a new way of owning a BMW; the way
that can resolve customers worries in these points.
How does it work? Let see (not only see but also
communicate this to the outside to promote our
sales… Wait… it’s not as diffifcult as you might have
thought).
First point, with the ‘BMW Service Inclusive’ that has
become an integrated parts of every single brand
new BMW purchased since 1st of July will resolve the
customer’s worries concerning maintenance,
because from now on, every new cars will be
covered by the 5 years maintenance program.
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มาดูขอที่หนึ่งกอนครับ คนจะซื้อรถแลว สบายใจไดเพราะไมตองหวงเรื่อง
คาซอมบำรุง เรื่องนี้งายครับ เพราะที่มงานของคุณลุงเดวิด ได เข็นเอาโปรแกรม
ดูแลรักษารถยนตแบบครบวงจร 5 ป นั้นผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ รถใหมทุกๆ
คัน (เริ่มตนนับตั้งแตรถที่ออกในวันที่ 1 กรกฏาคม) แลว ดังนั้น สบายใจได9
สำหรับเรื่อง ราคาขายตอนั้น ทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยและ ทางฝาย
ไฟแนนเชียล เซอรวิซส ก็ไดเข็นเอาโปรแกรมชื่อ “แวลูพลัส” เขามาใช 9
โปรแกรม BMW Value Plus นั้นเปน โปรแกรมการเชาซื้อ (หรือที่เราเรียก
วา ซื้อผอนตามคำปกติ) ที่ ทำใหลูกคาสามารถเปนเจาของบีเอ็มดับเบิลยู ได
ดวยการวางเงินมัดจำ รอยละ 25 ของราคารถยนต จากนั้นก็ชำระคาใชจายตอ
เดือน ตามระยะเวลาสัญญา 36 หรือ 48 เดือน โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาแลว ลูกคา
สามารถสงมอบรถคืน และ เรียกคืนเงินมัดจำ 25% นั้นกลับไปได9
แนนอนครับวา ลูกคา บางคนอาจจะตองการเก็บรถคันนี้เอาไวเพราะวา
ตนเองเปนเจาของ หากเปนแบบนั้นก็เขาสูกระบวนการปกติครับ คือการ โอนเงิน
มัดจำที่วา รอยละ 25% ไปเปนสวนหนึ่งของราคารถ และจายเงินบัลลูนอีกกอน
เพิ่มเขาไป (สัดสวนเงินบัลลูนจะเขี่ยนเอาไวในสัญญาและ บอกลูกคาในตอนตน
แลว) เปนอันวาเปนเจาของรถได (หากวาบัลลูนแพงไปก็ใชแบบ รีไฟแนนซไดนะ
จะ) 9

For resale value issue; the BMW Value Plus can
help;
BMW Value Plus is a hire-purchase program that
enables the customer to own a BMW by leaving
a deposit of 25% (of the model’s retailed price),
and pay monthly installment over the contract
period (of either 36 or 48 months). In the end, the
customer can simply return the car and get their
25% deposit back.
Well, some customers would prefer to own the
car they drove beyond the contract period. If
that is the case, normal procedure will come into
place. The 25% deposit will be transferred to be
part of the car purchase, then add additional
outstanding amount (which is identified in the
contract right from the beginning). Then he/she
can own the car. (like a regular hire-purchase,
the customers can also refinance the remaining
outstanding balloon amount).
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จุดเดนของ แวลูพลัส นันก็คือวา ลูกคาไมตองหวงครับวา ... หากวาผม
อยากจะขายรถคันนี้ออกเพื่อเปลี่ยนรถคันใหมผมจะตองทำอยางไร ราคาขายตอ
ณ เวลานั้นจะเปนอยางไร... ไมตองกังวลครับเพราะหากวาไมสบายใจหรือวา
ตองการใชเงินมัดจำนั้นเพื่อสิ่งอื่นๆก็ คืนรถ และไดเงินมัดจำนั้นกลับคืนไงละ
งายไหม หากวาตองการเปลียนเปนโมเดล บีเอ็มดับเบิลยูอื่นๆที่ออกมาใหมี่ใน
วันหนา ก็โอนเงินมัดจำ 25% นั้นไปเปน มัดจำของอีกคันนึงแลวก็ดำเนิน
กระบวนการเดิม งายไหมละครับ 9
จุดเดนประการหนึ่งที่ลูกคาจะไดรับจากโปรแกรมนี้คือ เงินคาใชจายตอ
เดือนที่ต่ำกวา คางวดที่มีอยูในสัญญาเชาซื้อทั่วไป โดยคาใชจายตอเดือน
สำหรับรถยนตรุน 525iSE นั้นอยูที่ 49,900 ตอเดือน สำหรับสัญญา 48 เดือน
57,300 บาท (สัญญา 36 เดือน) และ เพียง 32,500 บาท ตอเดือนสำหรับรุน
320i (สำหรับสัญญา 48 เดือน)หรือ 38,000 บาท สำหรับสัญญา 36 เดือน โดย
ลูกคาไมมีขอผูกพัน9
โปรแกรมนี้อาจจะเปน โปรแกรมใหมในประเทศไทยนะครับ แต วาในตาง
ประเทศเขาเรี่มใชโปรแกรมนี้กันมานานหลายปเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามี
ความยืดหยุน ความมีอิสระ 9

What defines Value Plus from other financial program
is that; the customer has no worry; should they wish to
change the car in to a new model; what should be
the resale value of my car in the end of the contract.
No worry whatsoever.
The customer is free to do anything with their 25%
deposit they left with us at the start of the contract.
They can use this for the purchase of this car, to
change into a new model, to buy a use car or even
buy a condominium.
Another benefit that the customer can obtain is that
the monthly installment that they have to pay under
this program is relatively lower than that of a regular
hire-purchase contract. For example, to own a
525iSE, you pay the monthly expense of only 49,900
Baht for 48 months or 57,300 for 36 months and only
32,500 to own the 320i (for 48 months contract) or
38,000 for 36 months without any obligations to
purchase these cars in the end of the contract.
This program seems to be very new in our Thai
market. In fact, it has been implemented in other
markets for several years already. This is the offer of
flexibility or freedom.
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สำหรับในเมืองไทยนั้น มั่นใจวาหากวาลูกคาเขาใจ วา ประโยชนที่จะ
ไดนั้นคืออะไร คงจะไมมีความลังเลที่จะเปนเจาของรถเรา เพียงเพราะ
เหตุวา คาซอมบำรุงแพง ราคาขายตอไมมั่นคง อีกตอไป เพราะวา
โปรแกรมนี้ อุดรูรั่วทุกอยางเอาไวหมดแลวนะครับ ... กระจายขาวกัน
หนอยแลวกันนะครับ 9

9

9

For Thailand, we are convinced that if the customer
can understand the real benefits in the program,
there should not be any hesitation from their side to
own our car, simply due to high maintenance cost,
low resale value.
This program is designed to overcome those points.
Well it’s our time to communicate such a good news
for those who wish to own BMW.

Take A Rest
ผูแปลภาษาไทย-อังกฤษ ของนิตยสารอิเลคทรอนิกส Take A Rest ของ Center Point, Exclusive Service Apartment จำนวน 12
ฉบับ ตลอดป 25519
Translator for Eng-Thai Magazine – Take A Rest by Center Point, Exclusive Service Apartment in 2008. (12 issues) 9
•
http://www.centrepoint.com/html/e-newsletter/centrepoint_may.html9
•
http://www.centrepoint.com/html/e-newsletter/centrepoint_july.html9
•
http://www.centrepoint.com/html/e-newsletter/centrepoint_aug.html9
•
http://www.centrepoint.com/html/e-newsletter/centrepoint_sep.html9
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สวัสดีครับ ชวงนี้ในประเทศของคุณเปนยังไงกันบาง หากคุณกลับเขามาเมือง
ไทยในชวงนี้ ยังถือวา เปนเวลาที่นาทองเที่ยวอยางมากครับอากาศเริ่มรอนขึ้น
นิดหนอยกอนที่เราจะเขาสูอากาศที่สดใสในหนารอน และราน คาตางๆ ยังคง
sale กันอยางตอ เนื่องจากปใหม ซึ่งทำใหสามารถสนุกกับการ shopping ได
เต็มที่ หรือหาก แผนการมาเยี่ยมเมืองไทยของคุณชาไปในเดือน เมษายน คุณ
อาจถือเดินเที่ยวงาน Big+BIH งานของขวัญ และของแตบานที่ใหญสุดของไทย
ซึ่งจัดระหวางวันที่ 17-22 เมษายน9
สำหรับฉบับนี้ เราอยากแนะนำสถานที่ทองเที่ยวหนึ่งของไทยที่ติดอันดับที่เที่ยว
ยอดนิยมของโลก และเปนสถานที่ดำน้ำ ที่สวยงามมาก หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยว
ที่นักทองเที่ยวจำนวนมากฝนอยากจะมาสักครั้ง ในชีวิต ‘ภูเก็ต’ คุณอาจใชเวลา
ใน ชวงเชาเดินทอดนองชมทะเลสี ครามเขม หรือชมพระอาทิตยตกยามเย็นที่
สวยงาม และทำกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แตภูเก็ตไมไดมีเพียงทองทะเลที่
สวยงามเทานั้น คุณสามารถใชเวลา ชวงกลางวันเดินชมเมือง ซึ่งคุณจะได เห็น
ตึกที่มีสถาปตย กรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส ซึ่งเปนสถาปตยกรรมจีนผสม กับ
โปรตุเกส หรือใชเวลากับกิจกรรม outdoor ตางๆ นอกจากนี้ ยังมีรานอาหารพื้น
เมืองที่คุณควรหาโอกาสแวะ ไปสักครั้งเมื่อไปภูเก็ต9

Column 1: Take Notes &
Hi, how is the weather in your country now?
In Thailand, the temperature here is around
20-24 F which is just nice for a visit. Besides,
the grand sales season is still on, so you can
enjoy shopping even more.. And, if you plan
to come here in April, then don’t miss the Big
+BIH fair which is the biggest gift and home
decoration fair in Thailand! The exhibition will
be held during 17-22 April, 2008. Hurry!
In this issue, we would like to
introduce our top-rated tourist attraction
which is very famous for diving - Phuket. Over
here, you can linger around relaxing amidst
the seaside, sunset, go for beach activities,
and many mores.
Not only the beautiful seaside and
tropical environment that Phuket has to offer,
you can also go sightseeing to visit ChinosPortuguese architectures in the city, go for
outdoor activities, or taste the local dishes
around the city!
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คุณเคยไดยินชื่อ ภูเก็ต บางหรือเปลา9
หากคุณรักทะเล การดำน้ำ การรองเรือยอรท กิจกรรมกลางแจงตางๆ สิ่งกอ
สรางที่มีสถาปตยกรรมเกาแก คุณอาจรูจักหรือเคยไดยินชื่อภูเก็ต ที่รูจักกันดีใน
ชื่อ ‘ไขมุกแหงอันดามัน’ กันมาแลว และที่อยากแนะนำ ภูเก็ตยังรายลอมไปดวย
เกาะเล็กๆ อีกหลายๆ เกาะ เชน เกาะราชาใหญ เกาะราชานอย เกาะไมทอน
เกาะเล็กๆ ที่โดดเดี่ยวกลาง มหาสมุทรและสามารถใหความเปนสวนตัวเหลานี้
ไดชื่อวาสวยงาม เปนสถานที่เที่ยว unseen thailand และทำใหผูที่เคยมีโอกาส
ได ไปเยือน จะตองหาโอกาสกลับไปอยางนอยอีกสักครั้ง9
ภูเก็ต เปนจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่เปนเกาะ โดยตั้งอยูในทะเลอันดามัน มี
หาดทรายขาวละเอียด น้ำ ทะเลสีเขียวมรกต เปน สถานที่ทองเที่ยวที่ธรรมชาติ
สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยางครบครัน และยังรายลอมไปดวยเกาะ
ตางๆ อีกกวา 32 เกาะ หาดที่มีชื่อเสียง เชน หาดในหาน หาดกระรน หาดกะตะ
เปนตน เดินทางไดอยางสะดวกโดยทางเครื่องบิน หากคุณยังไมเคยไปภูเก็ต
หรือจิตนาการถึงการใชเวลา พักผอนบนเกาะเล็กๆ ที่สงบ น้ำทะเลใส หาดทราย
ขาวทอดยาว ที่คุณสามารถใชเวลากับตัวเองหรือคนรัก ไดอยางเปนสวนตัว
กลับมาเยี่ยมเมืองไทยครั้งนี้อยาพลาดภูเก็ตครับ 9

Column 2: Take A Trip&
Have you ever heard of Phuket?
If you love seaside, diving, yachting, outdoor
activities, and historical architectures, we are
sure you must have heard of Phuket; the
Andaman Pearl. But, we also would like to tell
you that besides Phuket, there are also lots of
islands around the area such as Raja Yai, Raja
Noi, Mai Ton, and many others private islands
that are parts of the Unseen Thailand travel
program that you should not miss. If you happen
to go there once, we are sure you will re-visit
these places over and over again.
Situated amidst the Andaman sea, Phuket is the
only province in Thailand that is an island. The
place is surrounded with emerald sea, natural
resources, and 32 small islands with beaches that
are not-the-less famous such as Nai Harn beach,
Kata beach, etc. It is easy to reach their by
plane. Of you have not been to Phuket yet and
wish to privately spend your vacation in a serene
sea setting and beautiful beach with your love
one, do not miss Phuket..
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สำหรับการเดินทางไปภูเก็ต เราขอแนะนำรานอาหารอรอยๆ ใหลองไปชิมกัน
ดวยสักแหง โดยขอพาไปที่ราน เกาแกชื่อ โกป เดอ ภูเก็ต หนึ่งในฉากสวยๆ จาก
ภาพยนตเรื่อง The beach ซึ่งเปนรานที่กอตั้งขึ้นตั้งแตป 2544 โดยอยู ณ
โรงแรม ออน ออน โรงแรมแหงแรก ในภูเก็ต9
โรงแรม ออน ออน มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของนักเดินทางทั่วโลก และที่ชั้นลางจะ
เปนที่ตั้งของหองชงกาแฟของ ราน โกป เดอ ภูเก็ต มา ตั้งแตโบราณ ซึ่งปจจุบัน
ทางรานก็ยังมีโตะโบราณอายุเกาแก ใหสามารถนั่ง จิบกาแฟรสเขมขนแสน
อรอย จิตนาการถึงชวงเวลาในอดีต รวมทั้งยังมีขนมภูเก็ตโบราณใหชิมกัน อยาง
เชน ขนมพังเปยะ ขนมบีพาง ขนมกองถึง เปนตน อาหารแสนอรอย เชน ขาว
ปลา อินทรียเค็มน้ำชุบคั่วภูเก็ต และอื่นๆ บรรยากาศภายในรานอบอุนและนา
นั่งพักมาก ระหวางนั่งพักกับเครื่องดื่ม อาหารแสนอรอย คุณ ยังสามารถใช
บริการสงแฟกซ อินเทอรเน็ต หรือซักรีดไดดวย9

Column 3: Take An Order&
A visit to Phuket could not be completed without
the experience of its local cuisine… We,
therefore, would like to introduce one of the
most interesting restaurants in Phuket – Kopi de
Phuket.
Located in On On Hotel; the first hotel in Phuket,
the restaurant which was founded in 2001 is not
only one of the beautiful scene in The Beach but
also a very famous destination amongst travelers
from all over the world. The restaurant is on the
ground floor that used to be the coffee house of
the hotel. Its history can be seen from ancient
coffee tables that remind us of the old-style
coffee house in the past.
Its highlight snack menus are classic Chinese
snacks such as Pang-Pai, Bee-Pang, Kong-Tung,
etc. Its favorite menus are Fried Rice with Salted
Mackerel Fish, Phuket-style Soup, and many
mores. The restaurant’s atmosphere is warm and
cozy that makes it a suitable place to hang-out
during the days or dine out with friends.
Moreover, there are also fax, Internet, and
laundry service available.
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Column 4: Take A Break&

‘BIG + BIH 2008’9

If you happen to come to Thailand during 17-22
April, 2008, then you should as well visit the ‘BIG
+BIH’ 2008 fair (Bangkok International Gift Fair
and Bangkok International Houseware Fair 2008).
The exhibition is the largest gift and home
decoration fair in Thailand that features wide
ranges of gift and home decorative items;
especially fine Thai crafts and it is also an
opportunity to go for a real good bargain as this
event is well known for its exhibits of creative and
unique stuffs from famous export brands in the
real good deal that you will find from anywhere
else..

หากคุณมาเยี่ยมเมืองไทยในชวงระหวางวันที่ 17-22 เมษายน คุณอาจถือโอกาส
เดินเที่ยวงาน ‘BIG + BIH’ งานชื่อเทหๆ ซึ่งเปนงานแสดงของขวัญและของแตง
บานที่ใหญที่สุดของไทย โดยหากคุณหลงไหลงานศิลปะที่ประณีตและมี
เอกลักษณ เฉพาะของไทย นี่เปนโอกาสดีอยางมากที่คุณจะสามารถเดินเลือกซื้อ
ของขวัญของแตงบานสวยๆ ในราคาพิเศษ ซึ่งเปนงาน ฝมือชั้นเยี่ยมที่สรางสรรค
จากวัตถุดิบคุณภาพ ผานไอเดียใหมๆ และแรงบันดาลใจของผูออกแบบผสม
ผสานดวยกลิ่นอาย แบบตะวันออกที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ซึ่งคุณอาจพบ
งานเหลานี้ไดในรานคาชั้นนำในประเทศของคุณเอง แตแนนอน วา ไมใชใน
ราคาที่คุณจะไดจากงานนี9้
โดยคุณอาจซื้อของขวัญสวยๆ ชิ้นเล็กๆ ในราคาที่แสนถูกเพื่อนำไปฝากเพื่อนๆ
ของคุณ หรือคุณยังอาจพบโอกาสทางธุรกิจ ดีๆ จากงานนี้ และในงานยังมีส่ิงที่
นาสนใจอีกมาก อยาพลาดคะ 9

For more information, please visit
www.bigandBIH.com

E-Magazine
Take A Rest: นิตยสารอิเล็กทรอนิคส ของ เซ็นเตอรพอย เซอวิสอพาตเมนท9
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Take A Rest: Centre Point Service Apartment’s E-Magazine
Column 5: Take A Walk&

Column 5: Take A Walk&

เมื่อพูดถึง ภูเก็ต หลายคนอาจนึกถึงแตทองทะเล และการดำน้ำเทานั้น แตหากคุณเปนผูที่
หลงรักสถาปตยกรรม ที่เกาแก ที่จะทำให คุณไดรูสึกเหมือนยอนเวลากลับไปในอดีต คุณควร
เผื่อเวลาในชวงเชาที่แดดไมรอนไปเดิน เลนในตัวเมืองภูเก็ตเปนอยางยิ่ง9

When mentioning about Phuket, many of us may
think of sea and diving. However, if you are in love
with historical architectures that would remind you of
the old times, then you should not miss Phuket city
sightseeing.

เมืองภูเก็ต เปนเมืองที่มีตึกเกากระจายอยูทั่ว โดยเฉพาะในยานเกาแกกลางใจเมือง โดยเปน
สถาปตยกรรม แบบชิโน-โปรตุกีส ซึ่งเปน สถาปตยกรรมจีนผสมกับโปรตุเกส ที่เริ่มเขามา
ตั้งแตยุคสมัยศตวรรษที่ 15 – 19 เมื่อชาวจีน โปตุเกส และชาวยุโรป เริ่มเขามาคาขาย โดย
อาคารจะเปนการผสมผสานแนวคิดแบบตะวันตกและ ตะวันออกเขาดวยกัน โดยเนนการใช
ประโยชนแบบตะวันตก แตปรับให เขากับสภาพแวดลอมพื้นเมือง เชน การสรางอาคารแบบ
ยุโรป แตมีชองถายเทอากาศ ชั้นบนยื่นล้ำออกมามีโคงรับชวงเสาเปนซุมโคง ตอเนื่อง กันไป
ตลอดแนว คลายกับหลังคาคลุมทางเทา เพื่อชวยกันแดด ฝนที่ตกชุก9
โดยถนนที่แนะนำใหไปเดินทอดนองกัน เชน ถนนกลาง ที่เปนยานการคาเกาแกของภูเก็ต ซึ่ง
ชวงเชาจะมีอาหาร เชาพื้นเมือง แสนอรอย - โจก ติมซำ โรตี ชา กาแฟ ใหกินกันดวย ถนน
ดีบุก ที่เปนอยูอาศัยใหเดินเลน ถายรูปสวยๆ และถนนเยาวราช ที่ เปนแหลง shopping
สินคาที่เปนประเภทของเกาและงานศิลปะตางๆ และยังมีอาหารอรอยๆ อีกมากใหเลือกกิน
หลังจาก เหนื่อยจากการ shopping และเดินชมเมือง9

In the town center of Phuket, there are a number of
Chinos-Portuguese architectures from the 15-19
century, when Chinese, Portuguese, and European
came to trade in the region. These buildings are the
mix of Oriental and European architecture that were
adjusted to fit the local climates such as their shapes
are European style but there are a lot of small
openings for ventilation, there roofs are slightly longer
to shade sun and rain.
In the trading area of Phuket town, there are loads of
local food stalls and restaurants that serve local
breakfasts such as porridge, Roti bread, tea, coffee,
etc. Deeboog road is a place for nice photo shoot
and Yaowaraj road is a place to shop of local stuffs
such as antiques, handcrafts, and foods.
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Poem
รวมบทกลอนของลา ลา ลา9
Poem book by La La La
3…

6…

21…

บทกวีริมทางเดิน

ความงดงามแห่งวัน

เริงร่าลีลาฝัน...

บทแล้ว...บทเล่า...

เวลา...

เมียงมองความงาม...

เป็นเรื่องราว...

ได้ผันผ่านล่วงเลยมา...

แห่งธรรมชาติ...

แห่งความรู้สึก...

การได้กลับมาเยือน...

แสงแดดหลังฝน...

ถึงคืนวันที่ผันผ่าน...

เพื่อนอีกครั้งหนึ่ง...

สายลมพลิ้วไหวอ่อนละมุน...

Verses on pathway

Beauty of days

Dream my dazzling dream

one after another

and nights..

while indugue in the beauty

are the stories

have lasped away..

of nature.

of our feeling

I am here once again,

Sun shines after the rain..

towards those good old days...

visiting my old freinds.

Gently the wind blows..
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Speech Writing
ตัวอย่างงานเขียนสุนทรพจน์

Speech Writing
สุนทรพจนของ คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ในการกลาวเปดงาน
Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite 9
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Opening Address By Mr. Weerasak Kowsurat Thailand Tourism and Sports Minister
Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite

Ladies and Gentlemen,
It gives me great pleasure to be here today to address this distinguished assembly.
I would like to congratulate Thailand Elite for its progress and strong network as well as its ever growing
member base.
On behalf of the Tourism and Sports Ministry, I am honoured to support this event with the aim of strengthening
the relationship and cooperation in tourism, trade and industrial development between Thailand and Hong
Kong. I hope that everyone will gain a better understanding of Thailand from this event.
I would like to take this opportunity to address certain points regarding our designation of 2008 as The Year of
Thai Tourism and 2009 as The Year of Investment in the Tourism Industry. These two moves will play a significant
role in the Thai service sector and ensure your confidence in the future of Thai tourism.
Currently, we are progressing towards our aim to be a major Asian tourism centre with quality and sustainability
to enable equitable income distribution throughout the community by focusing on distinctive and graceful
Thai culture, and to develop national sports to become a leading Asian sporting nation – an endeavour that
generates income, occupations, sporting excellence and develops a sustainable quality of life in society.

Speech Writing
สุนทรพจนของ คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ในการกลาวเปดงาน
Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite 9
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Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite

By integrating and coordinating the roles of tourism and sports we can help accomplish sustainable national
economic and social development.
This year is The Year of Thai Tourism, which marks a shift in strategy with focus being placed on ‘quality’ over
‘quantity’, specifically developing Thailand into a quality tourism destination and attracting the arrival of
quality tourists.
Quality tourism means "Sufficiency Tourism" in accordance with His Majesty the King's initiative concerning
environmental care. Sufficiency Tourism focuses on tourism disciplines and standards.
Quality tourists should have purchasing power and not exploit the country and the people. Quality tourists must
not create problems that lead to natural and environmental destruction. Attracting large numbers of tourists
overall is not as important as the number of quality tourists.
We plan to attract more quality tourists from emerging markets such as China, India and Russia in line with
global tourism trends toward intra-regional and short-haul travel.
Our 18 main markets targeted for intensive promotions are mainly in the Asian-Pacific, East Asian and
European regions. Among the 20 emerging markets with strong growth potential are Vietnam, the Philippines,
Indonesia, Russia, and the Commonwealth of Independent States (CIS), East Europe, UAE, and Saudi Arabia.

Speech Writing
สุนทรพจนของ คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ในการกลาวเปดงาน
Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite 9

BOOST UP
YOUR BUSINESS
WITH
THE POWER OF
COMMUNICATION

Opening Address By Mr. Weerasak Kowsurat Thailand Tourism and Sports Minister
Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite

To achieve our aims, we are adopting five strategic directions:
First, we are strengthening the Thai brand image, by all means, to make Thailand the ‘First Choice Destination’
for travellers.
Second, we are developing the capabilities of the Thai Tourism Industry and increasing Thailand’s
competitiveness on the international stage.
Third, we are promoting quality tourism.
Fourth, we aim to maintain our existing market share and encourage repeat visits.
Fifth, we are sustaining visibility and awareness by working in cooperation with strategic tourism partners by
offering travel incentives to maintain Thailand’s share of the Leisure Travel Market.
We are currently promoting and developing proactive marketing strategies to acquire cooperation at all
levels, domestically, and internationally, on promotion for the development of tourism markets. We aim to
eliminate hindrances in the tourism industry and pave the way for Thailand to be the tourism hub of Southeast
Asia. Moreover, measures have been designed to increase tourist safety at all tourist attractions throughout
Thailand. These new measures will be implemented all year round.

Speech Writing
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Investment Network in Hong Kong by Thailand Elite

And, towards the year 2009, we will vigorously promote investment and tourism which is a key factor in
boosting Thailand’s economy from this to next year. By promoting more investment, particularly among smalland medium-sized businesses in the tourism industry, our tourism revenue from overseas visitors is expected to
rise from 547 billion baht last year to 600 billion baht in 2008.
Importantly, to make our plan a real story of success, we need to affirm that this growth has responsible social,
economic and environmental dimensions. Along with other priorities, we pay particular attention to our overall
mission of achieving sustainable development.
Essentially, “Sustainability” is the key word for Thailand’s direction of growth. This requires partnership and
collaboration with all related stakeholders in Thailand and all over the world.
Finally, I once again thank Thailand Privilege Card for its continuing efforts to achieve sustainable tourism
development and generate economic, social and cultural benefits for local communities as well as the
country.
I wish this conference great success.
And I eagerly anticipate being able to welcome you to Thailand, the Land of Smiles and our humble home.
Thank you.
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Reception Greeting Remark
ตัวอย่างงานเขียนคํากล่าวถวายรายงาน

Reception Greeting Remark
ขี้เหรเนะ: นิทรรศการศิลปะ โดย อุดม แตพานิชย9
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Ki-Re-Ne: Art Exhibition by Udom Taepanich
ขอประทานกราบทูลทราบฝาพระบาท9
ขาพระพุทธเจา นายเสรีรัตน ประสุตานนท กรรมการผูอำนวยการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน ที่ฝาพระบาท
ทรงพระกรุณา เสด็จฯ ทรงเปนประธานพิธีเปดนิทรรศการ “การประกวด ตราสัญลักษณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ” ในวันนี้ และยังมีพระกรุณาประทานโลรางวัล และโล
ประกาศเกียรติคุณใหแกผูชนะการประกวดและคณะกรรมการตัดสินการประกวด อันเปนที่ซาบซึ้งแกผูชนะรางวัล คณะผูจัดงาน และผูมีเกียรติ ที่ไดมาเฝาฝาพระบาท ณ ที่นี้
โดยพรอมเพรียงกัน9
ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานการจัดการประกวด ตราสัญลักษณทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาส ครบรอบ 3 ปที่ทสภ. เปดใหบริการ
อันเปนปสำคัญใน การนำพาองคกรไปสูการ เปนทาอากาศยานที่ใหบริการดีเดน 1 ใน 10 อันดับของโลก และเปนศูนยกลางทางธุรกิจ และโลจิสติกสในภูมิภาคเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต อันเปนยุทธศาสตรสำคัญในการเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย 9
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทำตราสัญลักษณของ ทสภ. ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับภารกิจ
และในขณะเดียวกันก็สะทอน ภาพลักษณในการ เปนทาอากาศยานนานาชาติประจำประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวมในการสรางภาพ
ลักษณ ของทสภ. 9
โดยหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณในครั้งนี้กำหนดใหผูออกแบบนำเสนอตราสัญลักษณ ที่สื่อถึงความหมายของสุวรรณภูมิ อันหมายถึง
“แผนดินทอง” และการเปนทาอากาศยานนานาชาติ ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย จดจำงาย และสะทอนความเปนไทย อีกทั้งผลงานการออกแบบจะตองสามารถนำไปปรับใชกับงาน
ไดใน หลายลักษณะ เชน งาน 2 มิติ และ 3 มิติ เชน สิ่งพิมพ ของที่ระลึก บรรจุภัณฑ ประติมากรรมลอยตัว เปนตน9

Reception Greeting Remark
คำกราบบังคมทูลรายงาน ของ นายเสรีรัตน ประสุตานนท กรรมการผูอำนวยการใหญ &
บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวโรกาสที่ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระ
วรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานเปดนิทรรศการ “การประกวดตราสัญลักษณทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ” ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ&
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โดยมีการเปดรับผลงานตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม เรื่อยมาจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 32 วัน และไดรับความสนใจจากองคกร หนวยงาน นิสิตนักศึกษา
ประชาชนทั่วไปสงผลงานเขาประกวดทั้งสิ้น 635 ผลงาน และมีการประกาศผลการตัดสินไป เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีศิลปนชั้นนำของประเทศไทย และผูทรง
คุณวุฒิในดานการออกแบบ มารวมเปนกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี9้
ซึ่งตราสัญลักษณที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล ชนะเลิศในครั้งนี้ เปนผลงานการออกแบบของ นายเถาไท สุขศิริธาดา ที่มีความโดดเดน ทั้งในดานแนวคิดและองค
ประกอบทางศิลปะ ที่สะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณและปรัชญาใน การดำเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิไดเปนอยางดี มีความเหมาะสม ทั้งในดานรูปแบบ สีสัน และ
ความหมาย ที่สื่อถึงความกาวหนาอยาง ไมหยุดยั้ง ความเปนผูเชี่ยวชาญดาน การทาอากาศยาน และความเปนทาอากาศยานนานาชาติของไทย9
และทสภ. ยังไดจัดใหมีนิทรรศการ “การประกวดตราสัญลักษณทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ” ขึ้น ระหวางวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 ณ อาคารผูโดยสาร ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธตราสัญลักษณของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อจัดแสดงผลงานการออกแบบตราสัญลักษณที่ผานการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น
68 ผลงาน อันเปนผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการออกแบบและสรางสรรคของคนไทยใหแกชาวไทยและชาวตางชาติอีกทางหนึ่งดวย9
ลำดับตอไป ขาพระพุทธเจา ขอประทานพระอนุญาตเบิกตัว เรืออากาศโท ณรงคชัย ถนัดชางแสง รองผูอำนวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) เบิกตัวผูเขาเฝา
ฯ ในลำดับตอไป9

9

ควรมิควรแลวแตจะโปรด9

BOOST UP
YOUR BUSINESS
WITH
THE POWER OF
COMMUNICATION
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ตัวอย่างงานเขียนเนื้อหานิทรรศการ (ไทย-อังกฤษ)
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Suvarnbhumi Logo: งานประกวดและจัดแสดงตราสัญลักษณทาอากาศนายสุวรรณภูม9ิ
Suvarnabhumi Logo: SuvarnbhumiAirport’s Logo Exhibition
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BOOST UP
YOUR BUSINESS
WITH
THE POWER OF
COMMUNICATION

BOOST UP
YOUR BUSINESS
WITH
THE POWER OF
COMMUNICATION

Thank You
All these are merely 10% of what I have done so far
during the past 7 years in writing, translation, and
editorial field.
Thank you very much for your kind consideration
and wish my services would be of your interest.
Jarinporn T.

