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ASHTON MORPH 38 DARK BROWN
PANTONE 476 C
C55 M60 Y65 K50
R75 G65 B70
HEX#4C403C

ASHTON MORPH 38 ORANGE
PANTONE 166 C
C0 M65 Y100 K0
R215 G120 B45
HEX#CC6633

ASHTON MORPH 38 GOLD
PANTONE 465 C
C0 M15 Y55 K25
R190 G170 B110
HEX#BFA96E



	 ทา่มกลางชวีติทีวุ่น่วายในกรงุเทพทกุวนันี	้ผมสงัเกตเหน็ผูค้นใชช้วีติอยา่ง
เรง่รบี	เดนิตามเขม็นาฬกิาเพือ่ทำางานใหภ้ารกจิหนา้ทีต่า่งๆ	สำาเรจ็ลลุว่งตาม
เป้าหมายในแต่ละวัน	จนอาจลืมให้รางวัลเล็กๆ	น้อยกับตัวเองและครอบครัว		
ลมืมองหาความสนุทรยีง์า่ยๆ	ของชวีติทีส่มัผสัไดจ้ากธรรมชาตริอบตวัของ
เราไปรึเปล่า		
	 คงจะดีไม่น้อยเลย	หากเราสามารถหยุดพักและสร้างสมดุลย์ของชีวิตให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางระหว่างธรรมชาติและยังคงสามารถใช้ชีวิตที่
พร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกรอบตัวตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่าง
ไม่มีข้อจำากัด	
	 ดังนั้น	แนวคิดการออกแบบ	IDEO	ในทุกๆ	โครงการ	ผมจึงมองหาความ
เป็นเอกลักษณ์และจัดสรรพื้นที่ที่สามารถสร้างความสุขให้ชีวิตของคุณและ
คนที่คุณรัก	 ให้สามารถใช้ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายในกรุงเทพ	 ได้อย่าง
ลงตัวในทุกๆ	วัน

	 จากแนวคิดที่ต้องการจะสร้างสมดุลย์ระหว่างการใช้ชีวิตในเมืองที่เพียบ
พร้อมด้วยความสะดวกสบายกับการได้ใกล้ชิดธรรมชาติ	 จึงเป็นที่มาของ
การสร้างผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำาหรับชีวิตคุณและครอบครัว	
กบัโครงการคอนโดมเินยีม	ASHTON-MORPH	38	ทีม่แีนวคดิการออกแบบ
เพื่อตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัว	ในทำาเลใจกลางสุขุมวิท	ด้วย
การออกแบบทีม่เีอกลกัษณจ์ากดีไซเนอรแ์ละสถาปนกิชัน้นำาของโลก	ทีต่ัง้ใจ
ออกแบบและคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณมีความสุขกับครอบครัวและใช้ชีวิต
เหนือระดับอย่างที่คุณคู่ควร
	 นานแค่ไหนแล้วครับ	 ที่คุณไม่ได้พักสายตาท่ามกลางหมู่ต้นไม้รับลม
เย็นๆและใช้เวลากับครอบครัวในพื้นที่ส่วนตัวของคุณ	มองหาความสุขจาก
ธรรมชาตใิกลต้วัแลว้มาสนกุกบัการใชช้วีติไรข้ดีจำากดัในแบบของคณุกนันะ
ครับ

	 	 	 									ชานนท์	เรืองกฤตยา
	 	 	 									ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 										บริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์จำากัด	(มหาชน)
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“มุมมอง” ทำ�ให้เร�เห็นคว�มต่�งของคว�มง�มที่ต�มองเห็น และ
ประสบก�รณ์ในก�รเฝ้�สังเกตก�รณ์ 

นีค่อืสิง่ทีท่ำาใหเ้ราคน้พบคณุคา่และแกน่แทข้องชวีติทีป่ะปนอยูก่บัความ
สับสนวุ่นวาย ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ที่ที่เรา
รู้สึกอยากแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารัก ท่ามกลางเสียงลมกระซิบ
แผว่เบา ทีท่ีช่วีติคอืสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิขอเรยีนเชญิทกุทา่นสมัผสั
ความงามที่แท้จริง และความโดดเด่นเหนือคำาบรรยายที่ ASHTON- 
MORPH 38 

ดว้ยคอนเซป็ต ์Green Sphere เปน็ก�รผสมผส�นพืน้ทีส่เีขยีวเข�้
กับก�รดีไซน์ฟอร์มของอ�ค�รอย่�งลงตัว

เราตั้งใจออกแบบเพื่อให้คุณรู้สึกอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ  สัมผัส
ความสมบรูณแ์บบทีพ่ถิพีถินัในทกุรายละเอยีดเพือ่ใหค้ณุใชช้วีติอยา่ง
สะดวกสบายสูงสุด สอดรับไลฟ์สไตล์ของคุณและครอบครัว รวมไปถึง
ความลงตัวของ Scenic Sky Panel ที่ถูกออกแบบให้มีคาแรคเตอร์ที่
โดดเดน่ ขยายออกมาจากสว่นตวัตกึซึง่สรา้งความรูส้กึทีน่า่หลงใหลใน
แบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน ผสานมุมมองพาโนรามิค วิว ที่จะทำาให้
คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับบรรยากาศทั้งปวง 

โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่งามสง่า แลนด์มาร์คด้านสถาปัตยกรรม
ของเราได้รับแรงบันดาลใจจากต้นไม้ใหญ่ เงาแผ่ไพศาลที่ตกทอด
ลงพื้นผสานใบไม้สีเขียวที่งดงามตลอดทั้งปี การดีไซน์ที่เลอค่านี้
เป็นการรวมตัวกันของดีไซเนอร์และสถาปนิกชั้นนำาที่มีความตั้งใจใน
การสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
คอนโดมเินยีม ASHTON-MORPH 38 ทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยความพเิศษ 
ท่ามกลางความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง
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บทสรุปของไลฟ์สไตล์เหนือระดับ

จดุสงูสดุของการใชช้วีติเหนอืระดบัอยูท่ีส่ขุมุวทิ 38 แหง่นี ้ทีน่ีเ่พยีบพรอ้มดว้ยความสะดวกสบาย
และไลฟส์ไตลท์กุรปูแบบในทำาเลใจกลางเมอืงและสิง่แวดลอ้มแหง่ความสขุ ทีน่ีค่อืพืน้ทีท่ีส่มบรูณ์
แบบที่สดุสำาหรับชีวิตคุณและครอบครัว พร้อมยกระดับไลฟส์ไตล์ใหส้มบรูณ์แบบตั้งแต่ก้าวแรก
ที่คุณมาถึง

ASHTON-MORPH 38 ตั้งอยู่บนทำาเลที่ดีที่สุดบนถนนสุขุมวิท เพียง 300 เมตร จากสถานี
รถไฟฟ้าทองหล่อ รายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร ท่ามกลางธรรมชาติแสนสงบ ในขณะ
เดยีวกนักเ็พยีบพรอ้มดว้ยความสะดวกสบายมากมาย ไมว่า่จะเปน็ เสน้ทางลดัสูถ่นนพระราม 4 
แหล่งช้อปปิ้งมากมาย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่ที่รายล้อมด้วยไลฟ์สไตล์เหนือระดับที่อยู่
ใกล้แค่เอื้อม ที่สุขุมวิท…คุณสามารถสร้างความสุขไม่รู้จบได้ทุกวัน



INTERVIEW

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าเขาคือคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองคนหนึ่งของยุคนี้ นอกเหนืองานประจำา
คือที่ปรึกษาทางการเงินที่ บล.ไทยพาณิชย์ ให้คำาปรึกษาลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการการลงทุน
ในหุ้น จะเป็นลูกค้าตามสาขาในโซน Financial District และยังเป็นหุ้นส่วนร้านอาหารญ่ีปุ่่นช่ือดัง 

Mugendai ซึ่งอายุเกือบครบ 2 ปีและยังคงมาแรงไม่มีตกเช่นเดียวกับตอนเพิ่งเปิดใหม่ๆ

A  P E R F E C T I O N

TO SUCCESSION
Kamolsut Dabbaransi

กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

 “สำาหรบัรา้น Mugendai ผลตอบรบัของลกูคา้สว่นมากที่ไดย้นิ
คือ อาหารอร่อยมากและแพงมาก แต่ลูกค้าก็ยัง happy ที่จะมา 
ซึ่งผมขอเน้นว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ได้มาราคาไม่ถูกอยู่แล้ว และเรา
ต้องการให้ลูกค้าได้ลิ้มรสของที่เกรด A+ จริงๆ ลูกค้าระดับที่มา
ทานอาหารทีร่า้นคอืนกัชมิทีจ่ะรูจ้กัคณุภาพอาหารดอียูแ่ลว้ เรา
จงึไมก่ลา้นำาของคณุภาพไมด่มีาขาย เราคงมาตรฐานไว้ใหด้ทีีส่ดุ
ไมม่กีารยอ้มแมววา่เอาของเกรดไมด่มีาขาย และเสยีงตอบรบัของ
ลูกค้าก็ยังคงดีอยู่”

 “ตอนนีเ้ริม่มองวา่เราอาจจะเปดิสาขาใหม่ๆ  ทีอ่าจจะอยูใ่นเมอืง
มากขึ้นเพราะทองหล่อเป็น Japan Town อยู่แล้วมีอาหารญี่ปุ่น
เป็นร้อยเป็นพัน เราก็อยากจะจับลูกค้าในโซนเมือง เช่น เพลินจิต 
สยาม ซึ่งคอนเซปต์อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องรอการสรุปอีก
คร้ัง เป็นอาหารญี่ปุ่่นเหมือนเดิมเพราะเป็นอาหารที่ผมชื่นชอบ
ที่สุด ชอบที่จะกิน ชอบที่จะค้นคว้าและทดลอง ซึ่งมีอะไรอีกหลาย
อย่างที่เมืองไทยยังไม่มีและน่าสนใจที่จะนำามาทำา”

 “ไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากงานสองอย่างนี้แล้วคือดูหนัง ฟัง
เพลง เล่นกีฬา เมื่อก่อนจะชอบเล่นแบดมินตันมากแต่หลังจากที่
เคยเอ็นร้อยหวายขาดทำาให้ความอยากเล่นมันน้อยลงต้องเล่น
เบาลงไม่หนักหักโหมเท่าเดิมหรือเปลี่ยนไปเล่นอะไรที่เบาลงเช่น
ปงิปอง โบวล์ิง่ สว่นการพกัผอ่นทีช่อบคอืการไปเทีย่วตา่งจงัหวดั 
เช่น ไปเที่ยวทะเล กระบี่ ภูเก็ต”

 “ที่ชอบไปทะเลเพราะทะเลเป็นที่ๆ ผมไปแล้วรู้สึกสบายใจมาก
ที่สุดเรียกได้ว่าเป็นเพชรฆาตความเครียดเลยก็ว่าได้ ได้ไปนั่ง
เงยีบๆ ใหล้มทะเลตหีนา้ มองความเวิง้วา้งไมต่อ้งคดิอะไรมากแลว้
จะรู้สึกดีขึ้นมาได้ทุกครั้ง”

 “ณ วันนี้ที่ดำาเนินชีวิตมาถึงย่างอายุ 35 เราได้มีชีวิตที่เราผ่าน
การมีความสุขมาหลายรูปแบบ เช่น ความสุขฉาบฉวยในสมัยวัยรุน่
ที่เฮไหนเฮนั่น แต่ตอนนี้รู้สึกผ่านอะไรแบบนั้นมาพอสมควรและ
รูส้กึวา่มนัไมจ่รีงั กเ็ริม่คดิวา่เปน็เวลาทีเ่ราจะสรา้งครอบครวัและ
ทำางานหนักเพื่อครอบครัว เพราะสุดท้ายแล้วผมคิดว่า Peace 
of mind ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในใจ การได้อยู่กับ
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของชีวิตของคนทุกคน เราทำางาน
กลับมาเจอครอบครัว เจอคนที่เรารักก็น่าจะเป็นความสุขที่สุด
และยั่งยืน ที่สุด”
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พิธีกรสาวมากความสามารถที่รับงานอีเว้นท์มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย
แถมยังควบตำาแหน่งเจ้าของกิจการแบรนด์เสื้อผ้าสุดเก๋ HaHaHa The Happy Girls 

ร่วมกับลูกเกด จิรดา โยฮารา ที่เพียงแค่ชื่อแบรนด์ก็บ่งบอกความเป็นตัวเธอเองได้มากที่สุด
คือเป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับทุกวันของการใช้ชีวิต

T H E  H A P P I N E S S

ANNOUNCER

sawitri rochanapruK
ส�วิตรี โรจนพฤกษ์

 “ตอนนี้ทำาพิธีกร กับเสื้อผ้าที่ทำามาได้ประมาณปีครึ่ง ซึ่งได้
รับการตอบรับดีกว่าที่คาดคิดไว้ จากแรกๆ ที่คนอุดหนุนจะเป็น
เพื่อนๆ กันแต่ในตอนนี้คนที่ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นี้คือคนธรรมดา
ที่มาซื้อเพราะชอบจริงๆ 

 “ทีเ่ริ่มมาทำาเสือ้ผา้เพราะงานพิธกีรอยู่ในจุดทีล่งตัวแลว้และก็
เริม่ทีจ่ะมองหาวา่เราจะทำาอะไรไดอ้กีไหม เสือ้ผา้กเ็ปน็สิง่ทีเ่ราชอบ
อยู่แล้วและตอนที่เริ่มทำาก็เป็นช่วงที่ Facebook เข้ามามีบทบาท
กบัชวีติคนมากขึน้ซึง่มนัตอบโจทย์ในแงท่ีว่า่เราไมต่อ้งมหีนา้รา้น
แต่ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราได้จากทุกที่ทุกเวลา และเราสามารถ
พรีเซนต์ความเป็นเราเองได้อย่างที่เราต้องการ 

 “นิยามของแบรนด์คือ HaHaHa The Happy Girls คือเป็น
สไตล์ที่เราชอบไม่ได้เน้นว่าเป็นแนวไหน แต่เป็นแนวที่เราคิดว่า
เราใส่แล้วเรา happy มีความสุข หัวใจหลักของเราคืออยากให้
ผู้หญิงแต่งตัวทุกวัน เพราะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงส่วนมากอาจ
จะให้ความพิเศษกับการแต่งตัวต่อเมื่อไปงาน แต่จริงๆ แล้วการ
ออกจากบ้านทุกวันเราก็สามารถสนุกกับการแต่งตัวได้ เสื้อผ้า
ของเราจึงเป็น Everyday Wear ใส่ได้ทุกวันและมีความสุขกับมัน 

 “ไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากเวลาทำางาน จูนจะใช้เวลาในการทำา
สิ่งที่เรารัก เช่น การอ่านหนังสือ นัดกินข้าว ดูหนังกับเพื่อน และ
ออกกำาลงักายบา้งคอืพลิาทสี ซึง่เปน็กฬีาทีเ่หมาะกบัตวัเองมากๆ 

ส่วนหนังสือที่ชอบอ่านมากที่สุดคือวรรณกรรมเยาวชน รองลง
มาคอืนยิาย บทความ ชอบอา่นอะไรทีใ่หค้วามสขุผอ่นคลายจรงิๆ 
ไมค่อ่ยชอบอา่นหนงัสอืหรอืดภูาพยนตรท์ีโ่ศก เศรา้ ดรามา่ หรอื
อะไรที่เข้าใจยากเกินไป จะชอบเสพความสุข ในเมื่อเป็นเวลาว่าง
ของเราก็จะอยากใช้กับสิ่งที่ผ่อนคลายจริงๆ ไม่อยากหดหู่ ซึ่ง
อาจจะมผีลเสยีตรงทีท่ำาใหเ้ปน็คนไมค่อ่ยมภีมูติา้นทานในการรบั
ความทุกข์ใจ

 “ถ้าหากมีปัญหาหรืออะไรแย่ๆ เข้ามาในชีวิต ในสมัยก่อนจะ
ผ่านมันไปได้ยากมาก แต่ในระยะหลังจะพยายามคิดว่าทุกอย่าง
ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่ว่าจะความสุขหรือความทุกข์ ครั้งนี้ก็จะผ่านไป
เชน่กนั เมือ่พบเรือ่งรา้ยๆ บางครัง้ในเวลาตอ่มากท็ำาใหเ้กดิความ
คดิวา่เรือ่งแยก่วา่นีเ้รากผ็า่นมาไดแ้ลว้ ดงันัน้เรือ่งนีเ้รากจ็ะผา่นไป
ได้เช่นกัน 

 “สว่นตวัแลว้คดิวา่สิง่สำาคญัในชวีติของคนเราสดุทา้ยแลว้กค็อื
ความสุข ตอนเราเป็นเด็กเราก็อาจจะมองว่าสิ่งสำาคัญในชีวิตคือ
การเขา้มหาวทิยาลยัได ้การทำางานดีๆ  คอืความสำาเรจ็ในชวีติ แต่
ในตอนนีเ้มือ่ไดผ้า่นชวีติมาชว่งหนึง่แลว้และทำางานแลว้ สดุทา้ยก็
ค้นพบว่าสิ่งที่สำาคัญจริงๆ คือความสุขไม่ว่าความสุขของเราคือ
อะไรก็ตาม จะเป็นการทำางานที่เรารัก การอยู่กับเพื่อนกับคนที่
เรารัก เพราะเดี๋ยวนี้ความสุขไม่ได้หาง่ายอย่างที่ทุกคนคิด เพียง
แคเ่มือ่เราหามนัเจอก็ใหย้ดึมนัไวแ้ละอยา่ใหม้อีะไรมากระทบเพราะ
ความสุขไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆ จริงๆ”

INTERVIEW
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OUTER SPACE

INTERVIEW

สถาปนิกแนวหน้าของวงการที่คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยตำาแหน่ง Principal แห่งบริษัท
Department of ARCHITECTURE ที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

amata luphaiboon
อมตะ หลูไพบูลย์

 “ในตอนนี้ ผลงานหลักๆ ล่าสุดก็จะมี Hilton ที่พัทยา บ้านพัก
อาศัยและ ร้านอาหาร ZENSE ที่อยู่ด้านบนของ Zen Tower ซึ่ง 
look และ feel จะเปลีย่นไปจากเดมิทีเ่คยเปน็  สว่นงานตา่งประเทศ
ตอนนี้เรามีงานใหญ่อยู่ 2 งานคือตกแต่งภายในให้กับอาคารที่
ออกแบบโดยบรษิทั Foster+Partners ซึง่เปน็ของ Lord Norman 
Foster ซึง่เราภมูใิจที่ไดท้ำางานตกแตง่ภายในใหก้บัสถาปนกิทีม่ชีือ่
เสียงคนหนึ่งของยุคนี้ อีกงานคือออกแบบทั้งงานสถาปัตยกรรม 
ตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตย์รีสอร์ทที่กุ้ยหลิน ประเทศจีนซึ่ง
ทิวทัศน์สวยงามมากทั้งภูเขาหินและทะเลสาปเหมือนอยู่ในหนัง
จีนและเป็นงานที่ท้าทายและสนุกมาก

 “ในด้านไลฟ์สไตล์จะค่อนข้างซ้ำาๆ กันในทุกวัน วันธรรมดาจะ
ไปยิมก่อนมาทำางานซึ่งบ้านและออฟฟิศใกล้กันมาก ส่วนในวัน
ว่างกิจกรรมที่โปรดปรานที่สุดก็คือการดูหนัง และเป็นคนชอบ
ดูหนังรอบเช้าซึ่งไม่ค่อยจะมีที่ไหน มีแค่ที่ลิโด้ สกาล่า ทำาให้ผมดู
หนังที่นั่นแทบทุกสัปดาห์ติดต่อกันมา 20 กว่าปีแล้ว เป็นโรงหนัง
ที่คลาสสิคและมีราคาที่สมเหตุสมผล ผมชอบดูหนังหลายๆ แนว
โดยไม่จำากัดว่าเป็นหนังนอกกระแสในกระแสหรืออะไรก็ตามและ
ผมรู้สึกว่าการดูหนังเป็นการหาความสุขที่ง่ายที่สุด

 “อีกอย่างที่ชอบคือการไปท่องเที่ยวทั้งระยะใกล้ และระยะไกล
แต่เนื่องจากการทำางานทำาให้หาเวลาได้ยากมากและได้เที่ยวน้อย
กวา่ทีต่ัง้ใจ ในสมยักอ่นจะชอบเนน้การไปเทีย่วเมอืงใหญ่ๆ  เพราะ
รู้สึกว่าการไปดูเมืองคือได้เห็นสถาปัตยกรรมได้เห็นร้านรวง ได้
ดูพิพิธภัณฑ์ ทำาให้รู้สึกว่าเราอาจจะชอบเที่ยวแต่เมือง แต่เพิ่งจะ
มี 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้ขับรถผ่านระหว่างเมือง เราก็ผ่านธรรมชาติ
สวยๆ และรู้สึกติดใจว่านี่ก็เป็นอีกอย่างที่เติมเต็มความสุขเช่นกัน 
เลยเริ่มจะเบนเข็มมาท่องเที่ยวแนวธรรมชาติดูบ้าง

 “ซึ่งสองกิจกรรมที่ชอบที่สุดทั้งการท่องเที่ยวและการดูหนังนี้
เปน็สิง่ทีส่รา้งแรงบนัดาลใจใหเ้สมอ บางครัง้เราเขา้ไปดหูนงัโดยที่
เรามโีจทยอ์ยูใ่นหวัวา่ตอ้งออกแบบอะไร และเราไม่ไดต้ัง้ใจวา่จะไป
หาคำาตอบจากหนัง แต่เมื่อเราเข้าไปแล้วกลับได้อะไรออกมา เช่น 
ดโูทนสใีนไตเตลิหนงัแลว้รูส้กึวา่เปน็สทีีอ่ยูร่วมกนัแลว้สวย โทนสี
นี้ก็ติดหัวเราออกมาและกลายมาอยู่ในงานออกแบบของเรา

 “ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าความสุขในชีวิตคือการใช้ชีวิตกับการ
ทำางาน ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมีอาชีพเป็นสถาปนิกแต่ผมมีชีวิตที่
เป็นสถาปนิก มีความสุขที่ได้ทำางานดีๆ ผลงานออกมาดีแล้วคน
รอบข้างเห็นหรือสื่อเห็นแล้วชื่นชอบ เป็นความสุขจริงๆ และยังคง
มคีวามสขุกบัการทำางานตอ่ไปเรือ่ยๆ จนอายเุยอะๆ หวงัวา่คนยงั
เหน็เราเปน็ผูอ้อกแบบทีด่แีละยงัทำาอะไรใหก้บัวงการนี้ไดอ้ยู ่และใน
ระหวา่งทางก็ไมล่มืทีจ่ะเกบ็เกีย่วความสขุเลก็ๆ นอ้ยๆ ในชวีติเอา
ไว้ด้วยเช่นกัน”

WRITER : TITIMA C.012 PHOTOGRAPHER: BINN BuAMEANCHOl
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ASHTON MORPH 38 DARK BROWN
PANTONE 476 C
C55 M60 Y65 K50
R75 G65 B70
HEX#4C403C

ASHTON MORPH 38 ORANGE
PANTONE 166 C
C0 M65 Y100 K0
R215 G120 B45
HEX#CC6633

ASHTON MORPH 38 GOLD
PANTONE 465 C
C0 M15 Y55 K25
R190 G170 B110
HEX#BFA96E014



ASHTON MORPH 38 DARK BROWN
PANTONE 476 C
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R75 G65 B70
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ASHTON MORPH 38 ORANGE
PANTONE 166 C
C0 M65 Y100 K0
R215 G120 B45
HEX#CC6633

ASHTON MORPH 38 GOLD
PANTONE 465 C
C0 M15 Y55 K25
R190 G170 B110
HEX#BFA96E016



ASHTON MORPH 38 DARK BROWN
PANTONE 476 C
C55 M60 Y65 K50
R75 G65 B70
HEX#4C403C

ASHTON MORPH 38 ORANGE
PANTONE 166 C
C0 M65 Y100 K0
R215 G120 B45
HEX#CC6633

ASHTON MORPH 38 GOLD
PANTONE 465 C
C0 M15 Y55 K25
R190 G170 B110
HEX#BFA96E018
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C0 M65 Y100 K0
R215 G120 B45
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ASHTON MORPH 38 GOLD
PANTONE 465 C
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PANTONE 476 C
C55 M60 Y65 K50
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ECLECTR IC LI VING

 นอกจากตำาแหนง่ deputy Managing director แหง่ Bandara 
Group ซึ่งบริหารโรงแรมในเครือทั้งที่สีลม สมุย รวมทั้งอีกสอง
โครงการที่กำาลังใกล้เปิดตัวที่ภูเก็ตและระยองแล้ว ความชอบ
ส่วนตัวของชายหนุ่มคนนี้ซึ่งคือการสะสมรถยนต์คลาสสิค ยัง
เป็นที่มาให้เขาพ่วงอีกตำาแหน่งคือกรรมการสมาคมรถคลาสสิค
ประเทศไทย

 “ผมเร่ิมสะสมรถมาประมาณ 10 กว่าปีท่ีแล้ว ต้ังแต่สมัยรับราชการ
คือเป็นคนหนุ่มทั่วไปที่ชอบรถสปอร์ต แต่ด้วยฐานเงินเดือนตอน
น้ันทำาให้ไม่สามารถเล่นรถใหม่ๆ ได้ ก็เลยหันไปมองรถมือสอง แล้ว
พอชอบรถมอืสอง กท็ำาใหรู้ส้กึวา่รถคลาสสคิกส็วยทำาใหเ้ริม่ชอบ 
เริม่ศกึษาความสนกุของการเลน่รถคลาสสคิคอืการซือ้มาแลว้ได้
ซ่อม ปรับปรุงรูปโฉม ทำาให้ได้เรียนรู้อะไรต่างๆ ซึ่งจริงๆ ก็เหมือน
กบันสิยัเดก็ผูช้ายทัว่ไปคอืชอบรือ้ชอบซอ่มเครือ่งยนตก์ลไกตา่งๆ 
ซึ่งภาษาคนเล่นรถคลาสสิคคือเก็บกิ๊กเอง คือเก็บให้งานเรียบกิ๊ก
ด้วยตัวเองในส่วนของรายละเอียด ส่วนงานใหญ่ๆ ก็จะส่งอู่ซ่อม
 “เสนห่ข์องรถคลาสสคิคอืความมทีีม่าที่ไปของมนั ในสมยักอ่น 
รถถอืเปน็งานอารต์อยา่งหนึง่ ไม่ได้ใชค้อมพวิเตอรด์ีไซนแ์บบยคุ
ปจัจบุนั การออกแบบรถใชว้าดมอื ขึน้โมเดลดว้ยมอื คนออกแบบ
คดิแคว่า่อยากใหร้ถมหีนา้ตาแบบนี ้ๆ  เมือ่ขึน้โมเดลดว้ยดนิเหนยีว
แล้วก็ ไปบอกวิศวกรให้ใส่เครื่องยนต์เข้าไป ไม่ได้คิดมากขนาด
สมัยนี้ที่จะต้องดูเรื่องความปลอดภัย ดูว่าคนความสูงแค่ไหน

จะขับได้ ความเร็วสูงสุดแค่ไหน มีค่า pollution เท่าไร เมื่อการ
ออกแบบรถมีขีดจำากัดทำาให้จินตนาการของคนออกแบบไปได้ไม่
สุดๆ แบบสมัยก่อนที่ไร้ขอบเขต ทำาให้รถสมัยนี้ธรรมดาเกินไป
ไม่พิเศษเท่ากับรถสมัยก่อนที่มีคาแรคเตอร์และความโดดเด่นใน
ตัวเองมากกว่า
 “ก่อนอื่นเลยต้องทำาความเข้าใจว่ารถเก่าก็คือรถเก่า ส่วนรถ
คลาสสิคก็คือรถเก่าที่มีคุณค่า ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นรุ่นที่แพง
หรือเป็นรุ่นหายาก แต่แปลว่าเป็นรถที่มีอายุและมีความหมาย
ต่อใครสักคนและยังคงสวยอยู่ไม่ใช่สนิมปุปะทั้งคันวิ่งแทบไม่ได้ 
การที่จะเป็นรถก็คือจะต้องยังคงวิ่งได้ ใช้งานได้ อย่างน้อยต้อง
มีสมรรถภาพเท่าเดิม สำาหรับผมเองแล้วรถคันที่รักมากที่สุดคือ
อัลฟาโรเมโอ  1750  ซึ่งมีความทรงจำาพิเศษๆ อยู่คือเป็นรถที่รับ
ภรรยากลับบ้านในวันแต่งงาน
 “สมัยที่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆ นั้น อินเตอร์เน็ตยังไม่ได้เป็นสื่อกลาง
ที่แพร่หลายเท่าในทุกวันนี้ ข้อดีก็คือในตอนนี้อินเตอร์เน็ตช่วย
ทำาให้ทุกอย่างง่ายขึ้น การที่คนชอบรถคลาสสิคในวงกว้างขึ้น
ทำาให้การหาข้อมูล การแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้ต่างๆ เป็นไปอย่าง
งา่ยดาย เวบ็ทีผ่มเปน็สมาชกิหลกั ซึง่เลน่มาตัง้แตใ่นยคุแรกๆ คอื
เว็บ bangkokclassiccar หรือที่เรียกเล่นๆ ว่าบ้านบางกอก ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกจัดทำากันขึ้นมาเองโดยไม่มีสปอนเซอร์เพื่อ
ให้เป็นสื่อกลางที่เป็นกลางจริงๆ และการแชร์ความคิดเห็นจะเป็น
ไปอย่างอิสระที่สุด

 “โดยสว่นตวัแลว้คดิวา่จะไมม่วีนัทีจ่ะเบือ่การเลน่รถคลาสสคิได้
งา่ยๆ ใครทีต่กหลมุรกัการเลน่รถคลาสสคิจรงิๆ แลว้บอกวา่มแีค่
คันเดียวแล้วพอนั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะมันจะกลายมาเป็น 
passion อย่างหนึ่งในชีวิต ทุกวันนี้ก็ยังมีรถในฝันอีกมากมาย
หลายคันที่ยังไม่ได้ครอบครองซึ่งทำาให้การเสาะหา การที่จะได้มา 
ยังคงเป็นเรื่องน่าสนุกอยู่
 “ในปจัจบุนัคนหนัมาใหค้วามสนใจรถคลาสสคิมากขึน้รวมทัง้
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทำาให้มีคนเล่นรถคลาสสิค
มากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะแต่คนที่เล่นรถ รักรถจริงๆ จะไม่ได้ทำา
เพื่อแข่งขันกันว่าใครมีเยอะกว่า รถใครสวยกว่ากัน แต่จะทำาเพื่อ
สนองความต้องการของตัวเองเมื่อเห็นรถคนอื่นสวยๆ ก็จะเกิด
แรงบันดาลใจว่าอยากทำารถตัวเองให้เนี้ยบที่สุดสวยที่สุดบ้าง 
 “ผมคิดว่ารถคลาสสิคเป็นสมบัติของชาติ เป็นประวัติอย่าง
หนึง่ของประเทศไทยทีเ่ปน็ขอ้พสิจูน์ไดว้า่เราไม่ไดเ้ปน็บา้นปา่เมอืง
เถือ่น เราไม่ไดอ้ยูใ่นถ้ำา รถดีๆ  ทกุรุน่ทีท่ัว่โลกบอกวา่หายาก มีไมก่ี่
คัน ผมกลา้พูดไดเ้ตม็ปากวา่เมอืงไทยมทีุกรุ่น บางรุ่นมหีลายคนั 
และเป็นรถที่มีตั้งแต่ในยุคนั้นไม่ได้สั่งเข้ามาใหม่  ซึ่งรถยนต์พวกนี้
ตอ้งมคีนรกัษาตอ่ ใชเ้ขา ซอ่มเขาเปน็ รกัเขาและเหน็คณุคา่ของเขา
ไมเ่พยีงแคเ่กบ็เอาไวเ้ฉยๆ เทา่นัน้และนัน่กค็อืสิง่ทีผ่มและคนรกัรถ
คลาสสิคทุกคนกำาลังทำาอยู่เพื่อสืบทอดเรื่องราวเหล่านี้ต่อไป”
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แฟชั่นบล๊อกเกอร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากเว็บ http://mepanya.
blogspot.com ทีอ่พัเดตเรือ่งราวและเทรนดแ์ฟชัน่ตา่งๆ ทีเ่ปรีย้ว
ล้ำานำาเทรนด์อยู่เสมอ และยังทำาด้าน Marketing Communication 
ให้กับแบรนด์ Tippy Tippy ผู้นี้มีความชื่นชอบส่วนตัวอยู่ที่วัตถุ
ประจำากายที่ขาดไม่ได้เป็นอันขาดซ่ึงคือ แว่นตา

 “แว่นตาเป็นสิ่งที่ใส่ตั้งแต่ ป. 1 และแทบจะไม่เคยเปลี่ยนสไตล์ที่
ตัวเองชอบคือชอบกรอบสีดำา สีเข้มและเป็นพลาสติก ทำาให้บาง
ครั้งโดนมองว่าทำาไม่ซื้อแว่นที่หน้าตาคล้ายๆ เดิม ซ้ำาๆ กัน แต่ว่า
สว่นตวัคดิวา่แตล่ะอนักม็รีายละเอยีดมเีสนห่ท์ีแ่ตกตา่งกนัออกไป
ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่มาของสไตล์การออกแบบหรือวัสดุที่มันไม่ได้
เหมือนกันเป๊ะๆ และเราก็ชอบจริงๆ ถึงได้ซื้อมา จนเมื่อเวลาผ่าน
ไปแว่นตาก็กลายมาเป็นของสะสมในที่สุด
 “แวน่ทีเ่กบ็อยูม่แีวน่ตาทีเ่กบ็ตัง้แตส่มยัเดก็ๆ ที่ไม่ได้ใสแ่ลว้ ไมม่ี
การทิง้ ไปจนแวน่บางอนัทีซ่ือ้มาก็ไม่ไดค้ดิวา่จะใสเ่พราะดว้ยวสัดุ
ทีท่ำาอาจจะไมเ่หมาะกบัการใสใ่นชวีติจรงิ แตก่เ็ปน็แวน่ทีแ่ค่ไดม้เีกบ็
ไว้ก็มีความสุข แต่อันที่เราใช้งานจริงๆ เราก็ใช้งานอย่างคุ้มค่า
 “ต้องยอมรับว่าแว่นตาเป็นแอคเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่มีเทรนด์
ของเสือ้ผา้นำาและเทรนดข์องสว่นประกอบตา่งๆ กจ็ะ follow กนัไป
แตท่กุวนันีค้นก็ใหค้วามสำาคญักบัแวน่ตามากกวา่แตก่อ่นทีเ่ปน็แค่
เครือ่งชว่ยใหม้องเหน็ ไดช้ดัขึน้แตว่นันีแ้วน่ตากก็ลายมาเปน็อยา่ง
หนึ่งที่ประกาศตัวตนให้กับผู้ที่สวมใส่และมีแฟชั่นเป็นของมันเอง 
สว่นตวัไมใ่ชค่นทีจ่ะมาคอยไลต่ามวา่ตอนนีแ้วน่แบบไหนยีห่อ้ไหน
กำาลัง in กำาลังฮิตต้องมีหรือเป็น rare item ที่จะต้องมีให้ได้ เพียง
แคช่อบอนัไหนแบบไหนกจ็ะอยากไดอ้ยากมแีวน่ตาอนันัน้ๆ มาเปน็
เจ้าของ หรือบางทีแค่เปิดเว็บเปิดนิตยสารดูแล้วก็อาจจะตกหลุม
รกัแวน่ตาแบบใหม่ๆ  ที่ไดเ้หน็กจ็ะทำาใหเ้กดิการอยากเสาะแสวงหา 
ไม่ไดจ้ำากดัวา่จะตอ้งเปน็ยีห่อ้ไหนแนวไหนนอกจากแบบทีค่ดิวา่จะ
เหมาะกับตัวเรา
 “รูส้กึวา่แวน่ตาเปน็อวยัวะสว่นหนึง่ของหนา้เราไปแลว้เลยไมค่ดิ
ทีจ่ะใสค่อนแทคเลนสห์รอืทำาเลสคิ เพราะรูส้กึวา่การใสแ่วน่กช็ว่ย
เตมิเตม็หนา้เราแบบทีข่าดไม่ไดถ้า้ไม่ได้ใสก่ค็งจะเหมอืนขาดอวยัวะ
อะไรไปอย่างหนึ่ง เมื่อตอนเด็กๆ เราเคยเห็นคนสะสมแสตมป์ 
ธนบตัร หรอือะไรตา่งๆ เรากย็งัเคยคดิวา่เอะ๊แลว้เราเองสะสมอะไร 
ซึ่งแว่นตาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่า เราจะต้องมีของสะสม หรือ
แสวงหาทีจ่ะสะสมแตม่นักก็ลายมาเปน็สิง่ทีเ่ราชอบจรงิๆ และเราก็
ใชจ้รงิในชวีติประจำาวนั เราจงึกลายมาเปน็คนสะสมแวน่ตาในทีส่ดุ 
และเมือ่คนรอบขา้งรูว้า่เราชอบแวน่ตา หลายๆ คนกม็กัจะหามาให ้
ทำาใหแ้วน่หลายๆ อนัมเีรือ่งราวทีน่า่ประทบัใจแอบแฝงอยูค่อืคนที่
เรารกัใหเ้รามา แมว้า่บางอนัเราอาจจะไม่ไดเ้อามาใสใ่นชวีติประจำา
วันได้จริงๆ ก็ตามแต่คนให้ก็รู้ว่าเราจะเก็บรักษาไว้อย่างดีและเห็น
คณุคา่ของมนั ทำาใหจ้ะไมม่วีนัเบือ่ทีจ่ะซือ้และสะสมแวน่ตาตอ่ไปอกี
เรื่อยๆ”
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สาวเปรี้ยวจี๊ดแห่งแบรนด์ Happy berry ซึ่งแม้จะเป็นแบรนด์เสื้อ
ผา้แอคเซสซอรีท่ีม่อีาย ุ12 ปแีลว้กย็งัคงเปน็แบรนดท์ีค่งคอนเซป็ต์
สนกุสนานสดใสและเปน็ทีน่า่สนใจวา่แบรนด์ๆ  นีย้งัคงเปน็ทีค่รอง
ใจสาวๆ ไดอ้ยา่งมากมายมาตลอดในขณะทีแ่บรนดอ์ืน่ๆ ทีเ่ริม่ตน้
มาในเวลาไล่เรี่ยกันได้ทยอยกันหายหน้าหายตาไปจากวงการ

 “ในตอนนี้สาขาใหญ่ที่สุดของเราคือที่สยามพารากอนชั้น 3 
และมีแบรนด์ใหม่คือ Cupcake ด้วยรวมทั้งที่สยามสแควร์และ
เดอะมอลล์สาขาอื่นๆ สไตล์ของร้านก็จะคล้ายๆ ความเป็นตัวเรา
คือในสมัยแรกเราชอบอะไรก็จะทำาสินค้าสไตล์นั้นออกมาขาย แต่
มีคึวามแตกตา่งจากสมยัแรกๆ ทีล่กูคา้กลุม่เปา้หมายมแีคเ่ดก็วยั
รุ่นเด็กมหาวิทยาลัยอย่างเดียว ในตอนนี้ก็มีสินค้าสไตล์ที่เหมาะ
กับผู้หญิงวัยทำางานด้วยเช่นกัน แต่ก็ยังคงเป็นสไตล์ที่เด็กวัยรุ่น
ซื้อได้เพราะเด็กสมัยนี้ก็แต่งตัวเยอะกว่าแต่ก่อน
 “ส่วนสไตล์ของตัวเองในตอนนี้จะเรียบๆ ลงไม่ประโคมอะไร
ฟู่ฟ่าเท่าเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่น แต่ก็ยังคงชอบอะไรที่มีลูกเล่นเก๋ๆ 
ไม่เบสิคนัก ที่เริ่มมาสะสมรองเท้า ไม่ได้เป็นความตั้งใจแต่ด้วย
ความชอบสว่นตวักท็ำาใหซ้ือ้หามาครอบครองมากขึน้ๆ เปน็เครือ่ง
แต่งกายชิ้นสำาคัญที่ช่วยเติมเต็มลุคในทุกๆ วันและคิดว่าผู้หญิง
แทบทกุคนกเ็หมอืนกนัคอืชอบซือ้ชอบมรีองเทา้หลายๆ สไตลเ์พือ่
ใหเ้ขา้กบัการแตง่ตวัในทกุๆ โอกาส เลยกลายมาเปน็คนเกบ็สะสม
รองเท้าในที่สุด

 “ย่ีห้อโปรดคือ Christian Louboutin เพราะพอดีกับเท้าเรา 
ใส่สบายและรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเอง รองเท้าที่ซื้อมาทุกคู่ใส่ทุกคู่
อย่างคุ้มค่าจนกว่าจะพังไป ไม่เคยซื้อรองเท้ามาเก็บไว้เฉยๆ รวม
ทั้งตั้งใจเก็บรักษาทำาให้ใช้ได้นานหลายปี เลยรู้สึกว่าการลงทุน
กับรองเท้าดีๆ เป็นสิ่งที่คุ้มกับเงินที่เสียไป และรองเท้าเป็นส่วน
สำาคัญมากๆ เก่ียวกับสุขภาพของเรา นอกจากช่วยเสริมบุคลิกแล้ว
ส่ิงสำาคัญที่สุดคือต้องใส่สบายไม่ทำาความลำาบากให้เวลาเดิน 
รองเท้าบางคู่อาจจะแค่สวยแต่ใส่แล้วทำาร้ายสุขภาพผู้สวมใส่ได้ 
รวมทั้งคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก็เป็นส่วนสำาคัญที่จะยืดอายุการ
ใช้งานรองเท้าแต่ละคู่
 “เป็นคนชอบสีสันเพราะชอบแต่งตัวให้สนุกสนานนิดนึงไม่
ธรรมดา รองเท้าที่มีในครอบครองเลยจะมีหลากสีสัน แต่จริงๆ 
แล้วสีที่ชอบที่สุดคือโทนสี nude ซื่งใส่ได้กับเสื้อผ้าแทบทุกชุดและ
ทำาให้ดูสูง เพรียวขึ้น อีกสไตล์ที่ชอบคือชอบรองเท้าที่มี glitter 
ชอบอะไรแวววาว ซึ่งรองเท้าที่ร้านก็จะมีแนวระยิบระยับเช่นกัน
เพราะเป็นความชอบส่วนตัวของเราเองจริงๆ 
 “เทรนด์ของรองเท้าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่ากับ
เสื้อผ้า รองเท้าหนึ่งคู่ซื้อมาในปีนี้เมื่อหยิบมาใส่ในปีหน้าก็จะยัง
ไม่ out เพียงแต่อาจจะมีสีสันใหม่ๆ ที่ออกมาล่อตาล่อใจให้เป็น
เจ้าของ และสไตล์ของรองเท้าก็สามารถบ่งบอกทั้งอารมณ์และ
รสนิยมของผู้สวมใส่ได้เช่นเดียวกันกับที่ช่วยเสริมสร้างความ
มั่นใจให้กับการแต่งตัวออกจากบ้านในทุกๆ วัน”
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ก้าวข้ามจากไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ของ MORPH 38 สู่
ไลฟ์สไตล์อันสง่างามด้วยคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ 
ดีไซน์ในสไตล์แบบ Modern mix and match โดดเด่น
เหนือระดับด้วยทำาเลคุณภาพใจกลางเมืองที่มอบความ
สงบ รื่นรมย์ เป็นส่วนตัว ท่ามกลางเมืองใหญ่ ผสมผสาน
การตกแต่งอย่างปราณีต ซึ่งละเอียดอ่อนด้วยแนวคิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตอันเรียบหรู มีสไตล์ ภายใต้โครงการของ 
ASHTON Condominium ตัวอาคารเด่นตระหง่านด้วย
ความสูง 32 ชั้น 199 ยูนิต เสริมด้วยคาแรคเตอร์อันโดด
เด่นทั้งโครงสร้างและรูปแบบของตัวอาคารที่ ได้รับการ
ออกแบบจากบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง WOHA 
ARCHITECT ประเทศสิงคโปร์ มือรางวัลอย่าง WOHA 
ได้ถ่ายทอดสไตล์ของ ASHTON ผ่านตัวอาคารที่สะท้อน
ความสะดดุตาทีส่ดุในยา่นนัน้ โดยใน Area ซึง่แชรพ์ืน้ทีก่นั
ระหว่าง MORPH38 และ ASHTON ต่างถูกออกแบบให้
เป็นการใช้พื้นที่ตั้งร่วมกัน แต่แยกกันชัดเจน โดยคำานึงถึง
ความเป็นส่วนตัวที่ผู้พักอาศัยจะได้รับมากที่สุด
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THE bAR &
THE RESTAUREnT

sUkhUmViT 24

ร้านอาหารและบาร์แห่งนี้เพิ่งจะมีอายุครบ 1 ปีพอดีและยังคงฮอตฮิต
ติดลมบนอยู่แบบไม่เสื่อมคลาย  โดยเจ้าของคือคุณฟลุค เกริกพล 
มัสยวาณิช นั้นมีความต้องการที่จะสร้างเทรนด์ของประสบการณ์
ใหม่ในการดื่มแชมเปญควบคู่กันไปกับการรับประทานอาหารแทนที่จะ
เพียงแค่ดื่มแชมเปญในวาระพิเศษแบบที่คนทั่วไปเข้าใจ โดยที่ร้านเสิร์ฟ
แชมเปญ Moet& Chandon ในระดบัราคาทีเ่รยีกไดว้า่เปน็มติรเมือ่เทยีบ
กับคุณภาพระดับโลก
 โทนการตกแต่งของร้านเป็นสีขาวดำาและสีทองในสไตล์หรูเฉียบ 
แบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกันได้แก่ The Bar สำาหรับนั่งสังสรรค์ดื่ม
แชมเปญและรับประทานอาหารจำาพวก tapas โซน The Restaurant 
สไตล์ Bistro สำาหรับการรับประทานอาหารที่เป็นทางการขึ้นกว่าโซน
แรกและ Chef ‘s Table ทีม่เีพยีง 1  โตะ๊เทา่นัน้สำาหรบัผูท้ีต่อ้งการสมัผสั
การรับประทานอาหารแบบ Fine dining โดยอาหารที่ร้านนี้นำาเสนอ
นั้นแน่นอนว่าไม่เป็นที่น่าผิดหวังด้วยสารพัดเมนูอาหารสไตล์ French 
Bistro ทีถ่กูสรา้งสรรค์โดยใชว้ตัถดุบิเกรด  A+ ทัง้จากตา่งประเทศและ
ในประเทศ 
88/1 ซอยสขุมุวทิ 24 อ�ค�ร อเวนวิ 24 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ โทร 02-261-6677, 082-222-7474
เปิดทุกวัน เวล� 11.00 - 01.00 น.
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WHALE bELLY
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ร้านอาหารสไตล์ fine dining กับเมนูอาหารฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยน
ร้านอาหารเก๋ ไก๋ร้านใหม่ในเวิ้ง Boulevard 39 ที่มีบรรยากาศตรงตัว
กบัชือ่ของรา้น เพราะเมือ่เดนิเขา้มาจะพบเพดานทีต่กแตง่ดว้ยไมร้ะแนง
โค้งเว้าเหมือนซี่โครงปลาวาฬ ตกแต่งด้วยโทนสีน้ำาเงินขาว ให้ความ
รู้สึกเหมือนอยู่ในท้องปลาวาฬตัวใหญ่ในท้องทะเล และท้องปลาวาฬนี้
ก็ยังแทนความหมายถึงแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีเชฟฝีมือดีที่
คอยจัดเตรียมวัตถุดิบคุณภาพสูงไว้ปรุงอาหารรสเลิศ  รอบริการให้
กับลูกค้า เพื่อให้เข้ากับชื่อร้านและบรรยากาศจึงเป็นที่แน่นอนที่ไฮไลต์
ของอาหารจะอยู่ที่เมนูอาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีตามสูตรเฉพาะ
ของร้าน ที่จะทำาให้คุณเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารตั้งแต่ Starter จน
ไปถึงเมนูของหวานเลยทีเดียว ที่นี่มีเมนูที่หลากหลายหาทานได้ยากใน
เมอืงไทย ทีช่วนใหน้า่ลิม้ลองและคดิวา่แวะไปตอ้งไมผ่ดิหวงัอยา่งแนน่อน
Boulevard Tower A สุขุมวิท 39
เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 11.30 - 14.30 ,18.30 - 22.30 น.
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Let them eat cake วลีดังวลีนี้เคยเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นคำาพูดของ
พระนางมารี อังตัวเน็ตต์ ที่เอ่ยประชดในยามข้าวยากหมากแพง แต่ก็
มีข้อพิสูจน์ในภายหลังว่าพระนางไม่เคยตรัสประโยคนี้ออกมาจริงๆ 
หากก็ยังคงเป็นวลีที่คนจดจำากันตลอดมา และในวันนี้ การเปิดตัวของ
ร้านเบเกอรีร่า้นใหมภ่ายใตช้ือ่นีก้็ไดส้รา้งความโดดเดน่อยา่งนา่ทึง่ทา่ม 
กลางร้านเบเกอรี่นับร้อยพันที่ผุดกันขึ้นมาอย่างมากมาย
 ตัวร้านมีกลิ่นอายของคาเฟ่ปารีเซียงแบบคลาสสิคดั้งเดิมแต่ถูก
ปรับให้มีสไตล์ที่โมเดิร์นขึ้นด้วยการใช้โทนสีเทาอ่อน ขาวและดำา มีทั้ง
โซนนั่งสบายๆ ในร้านและโซนระเบียงสำาหรับคนที่อยากนั่งชิลๆ ในเวลา
ที่อากาศเป็นใจ และจุดเด่นที่สุดของร้านนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
บรรดาขนมอบและขนมเคก้หนา้ตาสวยนา่รกัและแสนอรอ่ยสารพนัชนดิ
ทีว่างอวดประชนัโฉมกนัอยูใ่นตูก้ระจกดา้นหนา้ใหเ้ลอืกรบัประทานคูก่บั
ชาหรือกาแฟหลากชนิด
 สไตล์ของขนมของร้านนี้เป็นแนว French patisserie แบบขนานแท้
ทีถ่กูนำามาประยกุตแ์ละปรบัสตูรสว่นผสมใหล้งตวั ดว้ยฝีไมล้ายมอืของ
คุณมู่ จักรทอ อุบลสูตรวนิช ที่ใครหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงจาก
‘W by หวานละมนุ’ รา้นขนมชือ่ดงัแหง่จงัหวดัเชยีงใหมม่าแลว้  ขนมทีจ่ดั
ไดว้า่เปน็นางเอกของรา้นคอื St.Honore Ceremonie ขนมพฟัทีเ่คลอืบ
เกลซกลิน่มะลหิอม ราดครมีนุม่เนยีนและม ีStrawberry compote อยู่
ด้วยให้ทั้ง texture และรสชาติที่หลากหลาย ขนม St. Honore นี้ยังมี
แบบ Chocolate และ Rose-Raspberry อีกด้วย ขนมอีกชิ้นที่จะไม่
เอ่ยถึงไม่ได้ได้แก่ La Passion ซ่ึงเป็น dacquoise อัลมอนด์และมูส
เสาวรสทีใ่หร้สชาตเิปรีย้วเจอืหวานแบบสดชืน่ สอดไสแ้ละโรยหนา้ดว้ย 
Raspberry Crispy เปรี้ยวแหลมเบาๆ น่าจะเป็นที่ถูกใจของสาวๆ ส่วน
ขนมอื่นๆ ที่ไม่น่าพลาดการลิ้มลองก็ยังมีอีกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะ
เป็น Lemon tarte, Paris-Brest รสชาไทย, La Rose ซึ่งเป็นมูสกลิ่น
กุหลาบหอมหวานไปจนถึงเอแคลร์ไส้ต่างๆ และ All-Chocolate Tart
Mille Malle 
ชั้น G ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท วัฒน� กทม. 10110 โทร 02-663-4667
เวล�เปิดบริก�ร วันจันทร์/อังค�ร/พุธ/พฤหัส/อ�ทิตย์ 10.00 - 23.00 น.
วันศุกร์/เส�ร์ 10.00 - 00.00 น.

LET THEM EAT CAKE
mille mAlle  • sUkhUmViT 20

IDEO  MAGAZINE

เมือ่เอย่ถงึ Chef เอยีน พงศธ์วชั เฉลมิกติตชิยั เชือ่วา่ในวนันีแ้ทบจะไมม่ี
ใครไมเ่คยไดย้นิชือ่เสยีงของเขาอกีตอ่ไป และในเมือ่เปน็รา้นใหมฝ่มีอืเชฟ
เอียนและทีมงานที่เคยฝากชื่อมาแล้วด้วยร้าน Hyde  & Seek Gastro 
Bar แลว้ Smith จงึเปน็อกีหนึง่รา้นอาหารที่ไมว่า่ใครก็ไมค่วรพลาดการ
ไปสัมผัสด้วยตนเอง ด้วยคอนเซปต์ Nose to tail Eating แนวอาหาร
แบบ Butchery Style ซึ่งไม่ค่อยจะพบเห็นนักในประเทศไทย
 คอนเซปตก์ารตกแตง่รา้นเปน็ไปในอารมณท์ีส่อดคลอ้งกนั ดว้ยการ
ใช้ชื่อร้าน Smith ที่หมายถึงช่างฝีมือ เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งจึงให้
โทนดิบๆ สไตล์โรงงานตั้งแต่พื้นจรดเพดาน และด้วยแนวคิดเดียวกันนี้
ว่าคนทำาอาหารก็เปรียบได้กับเป็น Food Smith คือช่างฝีมือในการทำา
อาหาร เมนูอาหารของท่ีน่ีจึงเปรียบได้กับสวรรค์ของบรรดา meat lovers 
ทั้งหลายที่มีให้เลือกตั้งแต่สไตล์ raw& almost raw, Charcuterie, 
Main & Carry on Bigger, Poultry, Beef, Bison, Veal, Lamb ไป
จนถึงเครื่องดื่มที่มีลูกเล่นแบบใหม่คือการสามารถฝาก trunk เบียร์ได้
แทนการฝากขวดอีกด้วย 
1/8 ซ. สุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-261-0515 
เปิดทำ�ก�ร ทุกวัน เวล� 17.00 - 00.00 น.
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เชื่อว่าทุกคนที่ได้ยินชื่อร้านนี้เป็นครั้งแรกคงจะต้องประหลาดใจว่า 
ร้านขนมมาเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเลี้ยงเด็กกำาพร้า แต่เมื่อเข้ามาที่ร้าน
จริงๆ แล้วทุกคนก็จะต้องประหลาดใจอีกคร้ังกับการตกแต่งร้านใน
แนวน่ารักกึ่งๆ แฟนตาซีที่มีม้าหมุนพร้อมผู้โดยสารเป็นตุ๊กตาหมี
เท็ดดี้หลากรูปแบบเป็นจุดเด่น รวมไปถึงนาฬิกาขนาดยักษ์บนเพดาน 
ที่ให้ความรู้สึกราวกับหลุดเข้าไปอยู่ใน Bed Time Story สักเรื่อง 
รา้นนีเ้ปน็อกีผลงานสรา้งสรรคข์องคณุ Ashley Sutton ผูเ้ปน็เจา้ของ
ร้าน Iron Fairies ร้าน Clouds และร้าน Fat Gut’z หากแต่ร้านขนม
ร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์  ทั้งด้วย Theme ของ
รา้นและเมนขูนมทีน่ำาตำารบัมาจากคณุยายของคณุ Ashley จงึประกอบ
ไปด้วยขนมสไตล์โฮมเมดแสนอร่อยหลากหลายเมนูตั้งแต่ Custard 
Cow Poo ที่ชื่ออาจจะฟังดูไม่น่ากินเท่าไรนัก แต่เป็นคัสตาร์ดหอม
กลิ่นนมที่เสิร์ฟมาพร้อมกับผลสตรอเบอร์รี่  Choky Mud Pie ที่
สาวกช็อคโกแล็ตจะต้องติดใจ ไปจนถึงสโคนแบบโฮมเมดและ Orange 
Cake เค้กส้มรสชาติเปรี้ยวสดชื่น และคำาเฉลยอันเป็นที่มาของชื่อร้าน 
ก็คือเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ที่เรียงรายอยู่ในร้านนี่เองที่เป็นเด็ก
กำาพร้า รอคนมารับอุปถัมภ์ โดยสามารถร่วมประมูลตุ๊กตาหมีเหล่านี้
ได้ทุกตัวและรายได้ครึ่งหนึ่งจะถูกนำาไปบริจาคให้กับบ้านเพื่อคนพิการ 
Camillion Home 
Mr.Jones’ Orphanage Milk Bar
Seenspace ซ.ทองหล่อ 13 โทร 02-185-2378
เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 11.00 - 23.00 น

คงจะเป็นที่ถูกใจบรรดาสาวกนักดื่มชากันเป็นแน่ เมื่อร้าน TWG Tea 
Salon & Boutique ร้านชาชื่อดังจากสิงคโปร์มาเปิดสาขาแรกในเมือง
ไทยที่ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ เมื่อไม่นานมานี้ ภายในร้าน
ตกแต่งด้วยอุปกรณ์สุดคลาสสิคอย่าง กาชาโลหะสุดหรู และตาชั่ง
น้ำาหนักทองเหลือง ที่ทำาให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศจิบชาใน
บรรยากาศอบอุ่นสบาย พร้อมเพลิดเพลินไปกับกำาแพงดิสเพลย์ชาที่
หมนุไดซ้ึง่มกีระปอ๋งชาสเีหลอืงอนัเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะของ TWG Tea
ถกูจดัวางเรยีงรายอยูก่วา่ 450 ชนดิ ซึง่มชีาชัน้ดรีะดบัโลกประเภทตา่งๆ
รอให้นักจิบชาเลือกได้มากมาย นอกจากชาหลากหลายประเภทแล้ว
ยังไม่ควรพลาดที่จะชิมอาหารและขนมเลิศรสที่มีส่วนผสมของชาที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูตรพิเศษของ TWG Tea ซึ่งรับรองว่าต้อง
ถกูปากของนกัชมิทัง้หลายอยา่งแนน่อน และหากอยากไดก้ระปอ๋งชาเก๋ๆ
กาชาสวยๆ ท่ีทำาจากวัสดุหลายหลายชนิดก็สามารถเลือกคอลเล็กช่ันที่
ถูกใจกลับไปบ้านกันได้เช่นกัน
TWG Tea Salon & Boutique
ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ โทร 02-259-9510
จันทร์ – อ�ทิตย์ 10.00 – 22.00 น.
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WE*DO GALLERY
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HIM & HER
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ร้านเสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ที่ไม่ว่าใครก็จะต้องรู้จักร้านนี้เป็นของคุณ
พลอย หอวัง และคุณฮิม ดิลกลาภ จันทโชติบุตร ซึ่งเพียงแค่ลุคของ
เจ้าของร้านทั้งสองคนก็คงจะเป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่าสไตล์
ของร้านจะทั้ง chic และ cool แค่ไหน 
 สไตล์การตกแต่งร้านเป็นแนว loft แบบดิบๆ เจือปนด้วยการใช้
เฟอร์นิเจอร์โบราณและของวินเทจจากหลายยุคมาเป็นส่วนประกอบ 
ทำาใหม้คีาแรคเตอรแ์บบเซอร์ๆ  ทีย่งัคงดหูรแูละมคีวามเปน็ conceptual 
อยู่อย่างโดดเด่นไม่ซ้ำาแบบใคร 
 ส่วนสินค้าของทางร้านน้ันจะมีท้ัง import เข้ามาและเจ้าของร้านท้ังสอง
ออกแบบเอง และมีหลากหลายสารพัดต้ังแต่เส้ือผ้า แอคเซสซอร่ี เคร่ือง
ประดับ แว่นตา แว่นกันแดดทั้งแนววินเทจและของใหม่ ทั้งของผู้ชาย
และผู้หญิง โดยที่สไตล์ของเสื้อผ้าและเครื่องประดับผู้หญิงนั้นเรียกได้
ว่าเปรี้ยวฉีกกว่าร้านอื่นๆ แต่ก็ยังคงความ feminine เอาไว้ ส่วนแนว
ของผู้ชายจะเรียบๆ มากกว่าด้วยสไตล์แบบ everyday wear ที่มีกลิ่น
อายวินเทจผสมผสานกับแนว preppy นิดๆ และในตอนนี้ถ้าหากว่า
ร้านนี้ยังไม่เคยอยู่ในแผนที่ must visit ของสาวกแฟชั่นคนไหนแล้วก็
คงจะต้องพิจารณาตัวเองใหม่และรีบไปแวะเยี่ยมเยียนให้เห็นกับตากัน
สักครั้งหรือหลายๆ ครั้ง
Rain Hill ชั้น 2  ซอยสุขุมวิท47 โทร 02-261-7233
เปิดให้บริก�รทุกวัน

หากเห็นแต่รูปภาพแล้วอาจคิดไปว่าแกลเลอรี่สุดล้ำาแห่งนี้ตั้งอยู่ต่าง
ประเทศดว้ยดีไซนท์ีแ่หวกแนวแบบที่ไมค่อ่ยไดพ้บเหน็นกัในประเทศไทย 
จึงไม่น่าแปลกใจที่แกลเลอรี่แห่งนี้มีชื่อเสียงและลงอยู่ในพื้นที่สื่อ
ต่างประเทศมากมายหลายฉบับรวมท้ังเว็บไซต์อีกหลายแห่งพากัน
ขนานนามว่าเป็น สถานที่ a must go แห่งหนึ่งในประเทศไทย
 ด้วยฝีมือการก่อตั้งของคุณ Francisco Polo ดีไซน์เนอร์ชาวสเปน 
และคุณ Markus Herchet สถาปนิกชาวเยอรมัน สองผู้คร่ำาหวอดใน
วงการดีไซน์มาเป็นเวลานานและได้มาหลงเสน่ห์เมืองไทย จึงตั้งใจที่จะ
ให้แกลเลอรี่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมการแสดงงานศิลปะที่ถูกคัดสรรมาจาก
ทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับแรงบันดาลใจติดตัวกลับไป 
ภายใต้คอนเซปต์ design Inspiring Experience โดยจัดแสดงทั้ง
เฟอรน์เิจอร ์แฟชัน่ตลอดจนโปรเจคทางสถาปตัยกรรมและการตกแตง่
ภายในและงานศลิปะประเภทตา่งๆ ทัง้ใหเ้ลอืกชมและสามารถจบัของเปน็
เจา้ของไดโ้ดยทีส่ามารถมัน่ใจวา่แตล่ะชิน้งานนัน้ถกูเลอืกมาแลว้วา่เปน็ 
one of a kind จริงๆ
79 ซอยทองหล่อ 8 สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110 
โทร 02-391-4866 เวล�เปิดให้บริก�ร อังค�ร-เส�ร์ 11.00 - 20.00 น. และ
ส�ม�รถขอนัดล่วงหน้�สำ�หรับวันอ�ทิตย์
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Wan dee dee @ IDEO verve 
Sukhumvit 
วันดี ดี @ IdEO Verve sukhumvit 

เม่ือวันเสาร์ท่ี  21 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-14.00 น. อนันดาฯ ได้
จัดกิจกรรมวันดี ดี ขึ้นที่โครงการ ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท ชี่งเป็นอีกหนึ่ง
กจิกรรมทีอ่บอุน่จาก Ananda Member Club หรอื AMC เพือ่ใหล้กูบา้น
ไดร้ว่มทำาบญุถวายสงัฆทาน เลีย้งพระเพล เพือ่เสรมิความเปน็สริมิงคล
ให้แก่ตนเอง และครอบครัว นิมนต์พระสงฆ์จากวัดใต้ อ่อนนุช จำานวน 
9 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา ในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่
ลูกบ้านฟรี โดยคณะแพทย์จาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ นอกจาก
นั้นยังมีการออกบูธแสดงสินค้าให้เลือกชม และโปรโมชั่นสุดพิเศษ จาก
โรบินสัน, True vision, TOT, Kc ผ้าม่าน  พร้อมกิจกรรมลุ้นจับฉลาก
ให้ ลูกบ้านที่เข้าร่วมงาน   

เตรียมพบกับสิ่งดีๆและสิทธิประโยชน์
มากมายที่มอบให้กับคนพิเศษเช่นคุณ

Ananda Family ได้เปิดตัวโครงการ AMC ( Ananda 
Member Club ) เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทน
และขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษ
ให้กับลูกค้าของเราทุกคน  
AMC (Ananda Member club ) คืออะไร?
 AMC ใช้เพื่อสะสมแต้มที่ลูกค้าสามารถสะสม แล้วนำา
มาแลกรับของรางวัลต่างๆ จากทางอนันดาฯ ได้ เพียง
แค่ลูกค้าตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดกับทางอนันดาฯ จะ
ได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ AMC ( Ananda 
Member Club ) พรอ้มทัง้ไดร้บัคะแนนสะสมอกี 10 คะแนน 
( 10 คะแนน เทียบเท่า 5,000 บาท ) โดยทางอนันดาฯ ขอ 
มอบให้คนพิเศษเช่นคุณเพ่ือเป็นการขอบพระคุณลูกค้าที่
ไดต้ดัสนิใจเลอืกเรา แตจ่ะสามารถนำามาแลกรบัของรางวลั
ได ้ตอ่เมือ่ลกูคา้ไดแ้นะนำาเพือ่นหรอืคนทีค่ณุรกัเขา้มารว่ม
เป็นครอบครัวเดียวกันกับทางอนันดาฯ
ก�รสะสมแต้ม AMC ( Ananda Member Club ) ต้อง
ทำ�อย่�งไร?
  ลูกค้าสามารถสะสมแต้มเพื่อนำามาแลกรับของรางวัล
ต่างๆ ได้ เพียงพาเพื่อนหรือคนที่คุณรักมาจอง และทำา
สญัญาในโครงการของเครอือนนัดาฯ โดยเปน็การแนะนำา
มาจากลูกค้าของอนันดาฯ สำาหรับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ
คะแนนสะสมจากราคาจริงของราคาบ้านหรือราคาคอนโด แค่
เพียงเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ทำาการจองและทำาสัญญา
กับทางอนันดาฯ เรียบร้อยแล้ว 
“ ทุก 100,000 บ�ท เทียบเท่� 1 คะแนน ”
	 สำ�หรับลูกค้�คอนโด	 IDEO	ต้องทำ�ก�รเซ็นสัญญ�	
พร้อมทั้งผ่อนด�วน์ครบ	5	งวด	
	 สำ�หรับ	ลูกค้�บ้�นเด่ียวอนันด�ฯ	ต้องทำ�ก�รเซ็นสัญญ�	
พร้อมทั้งผ่อนด�วน์ครบ	5	งวด	ในกรณีบ้�นสั่งสร้�ง
	 สำ�หรับ	ลูกค้�บ้�นเดี่ยวอนันด�ฯ	ต้องทำ�ก�รโอน	 ใน
กรณีบ้�นพร้อมโอน
**	ลูกค้�จึงมีสิทธิ์ในก�รแลกรับของร�งวัลได้	**	

สมัครสม�ชิก AMC ( Ananda Member Club ) ได้
อย่�งไร ?
 เพียงแค่ลูกค้าซื้อบ้านหรือคอนโดในโครงการของ    
อนันดาฯ จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ AMC                 
( Ananda Member Club ) ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายขาย 
หรอืเจา้หนา้ทีฝ่า่ยขายประจำาโครงการของทา่น เพือ่กรอก
ใบสมัคร AMC และรับ AMC Rewards Booklet 
AMC ( Ananda Member Club )  ส�ม�รถใช้สิทธิ์ได้
ทันทีที่สมัครหรือไม่ ?
 โครงการ AMC ( Ananda Member Club )   สามารถ
ใช้ได้ทันทีหลังจากที่ได้ทำาการลงทะเบียนในระบบ AMC  
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยลกูคา้ตอ้งมกีารกรอกแบบฟอรม์สมคัร
หลังจากที่ได้จองซื้อบ้านเดี่ยว หรือ คอนโด IdEO

โดยสามารถเช็คคะแนนสะสม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ AMC ( Ananda Member Club ) ได้ที่ 02-316-2222  
เวลา 8.00-20.00 น. บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และหวังเป็น
อยา่งยิง่วา่ทา่นจะไดร้บัความพงึพอใจกบัโครงการทีเ่ราไดส้รา้งสรรค์
ขึ้นในครั้งนี้ และโอกาสต่อไป

AMC THAnK YOU pARTY
The Chamber, S31 Sukhumvit Hotel

 อนันดาฯ ได้จัดงาน AMC Thank You Party เพื่อเป็นการขอบคุณ
ลูกบ้านครอบครัวอนันดาฯ ที่มีการแนะนำาคนสนิทมาซื้อโครงการ
พร้อมทั้งเปิดตัว AMC Triple Pleasure Bonus X3 ยิ่งแนะนำามากจะ
ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ห้องชุดสุดพิเศษ ยิ่งบอกต่อ ยิ่งลุ้นรับ IdEO 
Mix sukhumvit 103 มูลค่า 2 ล้านกว่าบาท เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน ถึง  
31 สิงหาคม 2555
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 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) (ท่ี 2 จากซ้าย) ผู้นำาโครงการคอนโดมิเนียม
ติดรถไฟฟ้าแบรนด์ IdEO พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน “Siamparagon 
International Couture Fashion Week 2012” นายเกรียงศักดิ์ 
ตันติพิภพ ผู้บริหารอาวุโสสายงานการตลาด บริษัท สยามพารากอน 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.แฟรงค์ ซินทามานิ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ฟเิด มลัตมิเีดยี จำากดั ผูส้รา้งสรรคง์าน
แฟชั่นระดับโลกจากประเทศสิงคโปร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดแฟชั่น
โชวร์ะดบัโลกครัง้แรกของเอเชยี ซึง่บมจ.อนนัดาฯ รว่มใหก้ารสนบัสนนุ
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมร่วมส่งเสริมและยกระดับวงการ
แฟชั่นไทยให้เป็นหนึ่งในเอเชีย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆ นี้

อนันดาฯ สนับสนุนแฟชั่นโชว์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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MOCHIT

BTS
THONG LO

BTS
PHAYATHAI

BTS
SALA DAENG

BTS
SIAM

BTS
ASOK

BTS
PLOEN CHIT

BTS
KRUNG THON BURI

ASOK-SUKHUMVIT

SALA DAENG-SILOM

SUVANNABHUMI
AIRPORT

สัมผัสมิติชีวิตที่คิดต่�ง เพื่ออิสรภ�พ
ต�มสัญช�ติญ�ณคุณได้แล้วที่ IDEO 
MOBI Sales Gallery 4 โครงก�ร
โทร. 02-316-2222 WWW.IDEOMOBI.COM
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TRULY URbAn
LOCATIOnS
เลือกใช้ชีวิตสไตล์ IDEO MOBI ในแบบคุณ
บนทำ�เลติดรถไฟฟ้� ที่สุดของชีวิตเมือง 
4 โครงก�ร ทั้งพญ�ไท สุขุมวิท ส�ทร และ
พระร�ม 9 





www.ashtoncondo.com


