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ในชวีติของคนเรา การมุง่มัน่ทำาสิง่ใดใหบ้รรลเุปา้หมายเปน็เรือ่งด ี แตอ่ยา่ลมื
คำานวณว่าเข็มนาฬิกาตั้งแต่เช้าจรดเย็นของเราถูกใช้สำาหรับการทำาสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมากแค่ไหนแล้ว  ผมเชื่อมั่นว่าชีวิตของคนเมืองในยุคใหม่ ควรมีเวลา
เหลือสำาหรับการวางแผนชีวิตให้อิ่มความสุขมากขึ้น และมีเวลาให้กับตัวเอง
มากขึน้ คงจะดกีวา่ถา้จะเริม่ตน้ชวีติของป ีวนัแรกของสปัดาห ์หรอืเชา้วนัใหม ่
ดว้ยการทบทวนตวัเอง ทำาความเขา้ใจและสำารวจทกุซอกมมุของความคดิและ
จิตใจให้ถ่องแท้มากข้ึน เพ่ือให้แน่ใจว่าเวลาต่อจากน้ีจะถูกใช้ในรูปแบบท่ีต้องการ
มากทีส่ดุ และคุม้คา่สำาหรบัชวีติของเรามากทีส่ดุ การนำาเสนอไลฟส์ไตลข์อง
คนหนุม่สาวทีใ่ชช้วีติในเมอืง  ทำาใหม้องเหน็ตารางเวลาและดชันคีวามสขุของ
แตล่ะคนแตกตา่งกนั บางคนมคีวามสขุกบัการทำาตามความฝนั มคีวามสขุกบั
การร้องเพลง วาดรูป เดินทางท่องเที่ยว หรือแม้แต่ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง 

ในความหลากหลายของรูปแบบชีวิตนั้น เราสามารถกำาหนดแนวทางชีวิต
ในอดุมคตไิด ้หากเราสามารถกำาหนดตารางเวลาของชวีติไดจ้รงิ เวลาจงึเปน็
สิง่นามธรรมทีม่คีา่ทีส่ดุสำาหรบัการสรา้งรปูธรรมของชวีติใหเ้ปน็ตวัเราทีส่ดุ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ IDEO คอนโดมิเนียม สาทร - ท่าพระแห่งใหม่ 
ตดิเสน้รถไฟฟา้ทีท่ำาใหเ้รามเีวลาเหลอืเฟอืสำาหรบัตอบตวัเองวา่ “เวลาชวีติ
ที่เหลือต่อจากนี้ คุณจะใช้ทำาอะไร?”
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T I M E
 “เวลาชีวิตที่เหลือ… คุณจะใช้ทำาอะไร” คำาถามง่ายๆ ที่เกิดขึ้น
และเป็นแรงบันดาลใจท่ีสำาคัญท่ีจุดประกายให้คนเมืองต้องฉุกคิดว่า
ในแต่ละวันที่ผ่านไป เราเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรบ้าง มีสาระ
ประโยชน์ใหก้บัชวีติเรามากนอ้ยแค่ไหน มนัคงจะดถีา้เราสามารถ 
Control เวลาได้ด้วยตัวเอง และเอาเวลาที่มีอยู่ไปทำาสิ่งที่เกิด
ประโยชนส์งูสดุ “ ไอดโีอ… คนืเวลาใหช้วีติ” ตอบสนองทกุ Mode 
ของคนเมือง  LIVE - WORK - PLAY พร้อมสู่ศักยภาพของ
การใช้ชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เชื่อมต่อทุกเส้นทางในการใช้ชีวิต
อย่างไม่มีข้อจำากัด ชัดเจนด้วยทำาเลที่ลงตัวด้วยการสร้างมิติให้
กับทุกด้านของชีวิต
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ขยายความรูส้กึการอยูอ่าศยัของคณุใหค้ลอ่งตวัขึน้ดว้ย  “Space
Efficiency Concept”   ทีต่อบสนองไดค้รบถว้นทกุอารมณท์ำาให้
ทกุตารางนิว้ของคณุเกดิประโยชนแ์ละประสทิธภิาพในการใชง้าน
สูงสุด ตอกย้ำาความสำาเร็จจากห้องแนวคิดพิเศษ  “Urban Pod  C21”
ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโครงการ Ideo Mobi และ
การันตีความภาคภูมิใจด้วยรางวัลระดับโลก “Best Interior 
Design Show Home จาก Asia Pacific Property Awards, 
2013 - 2014

LIvING IN
URbAN SpACE

จากแนวคิดที่ว่า “เพราะชีวิตมีหลายมิติ และขยายได้ไม่รู้จบ” 
จึงสร้างให้เป็น Social Club ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและทำาให้ทุก 
ไลฟ์สไตล์ ของคุณลงตัวอย่างคุ้มค่า พร้อมนำาเสนอมิติหลากหลาย
ในการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ตอบสนองทุกความต้องการอย่าง
ลงตัว  และพร้อมเป็น “3rd place” สำาหรับคุณ ที่ทำาให้ทุกวันคือ
วันพักผ่อนและพร้อมจะชิลเอาท์ได้ทุกเวลา ด้วย Counter Bar 
ขนาดใหญ่ให้จิบเครื่องดื่มเบาๆ หรือจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กลาย
เป็น Private Party สำาหรับค่ำาคืนวันศุกร์ที่จะเติมเต็มทุกความ

SOCIAL CLUb

ชื่อโครงการ ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ
เพียง 3 สถานีจาก BTSสถานีสาทร
ราคาเริ่มต้นเพียง 1.9 ล้านบาท
เปิดจอง 29-30 มิถุนายน นี้ ที่ Sales Gallery 

• เพียง 320 เมตร จากBTS  โพธ์ินิมิตร(S9) และ 300 เมตรจาก BRT
• เชื่อมต่อชีวิตคนเมือง เพียง 3 สถานีสู่ถนนสาทร 5 สถานีสู่
 ย่านสีลม และ 8 สถานีสู่สยามสแควร์ 
• ใกลศ้นูยร์วม ไลฟส์ไตล ์เพยีง 600 เมตรจากเดอะมอลลท์า่พระ
•   เพียง 4 สถานีสู่ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน, อัสสัมชัญบางรัก และ 
 6  สถานีสู่ ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
• ใกล้สถานพยาบาลชั้นนำา โรงพยาบาล BNH
• จัดวาง space ไว้อย่างลงตัวและเหมาะสมเพียงพอต่อการอยู่จริง
• ระเบียงพิเศษ ให้คุณปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ เพื่อประโยชน์สูงสุด
• สระว่ายน้ำา และส่วนกลาง ตอบทุกความต้องการของการ
 อยู่อาศัย 
• ที่สุดของความสะดวกสบาย ด้วย Max Valu ไลฟ์สไตล์
 ซุปเปอร์มาร์เก็ต 24 ชั่วโมง
 (พื้นที่ร้านค้ามีไว้เพื่อขายไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง)

pRODUCT & INfO

นอกจากตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์และความต้องการของคนเมือง
ยุคใหม่ได้อย่างครบครันแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อชีวิตคนเมือง
อย่างแท้จริง โดยห่างเพียง 3 สถานีจาก BTSสถานีสาทร และ
ห่างจากสถานีโพธิ์นิมิตรเพียง 320 เมตร และอีกหนึ่งทางเลือก
ในการเดินทางคือห่างจาก BRT เพียง 300 เมตร 

TRULy URbAN
LOCATION

ที่สุดของความสบายกับไลฟ์สไตล์ซุปเปอร์มาร์เก็ตในโครงการที่
เปดิตลอด 24 ชม.  ทำาใหท้กุวนัของคณุคอืความสขุอยา่งสมบรูณ์
แบบและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในแบบเป็นตัวเองที่สุด

LIfESTyLE HUb

LIVE WORK PLAY

สนุกในแบบของคุณอย่างไม่มีข้อจำากัด อีกทั้งยังมี Game Zone 
ตอบสนองทุกกิจกรรมที่เป็นคุณอย่างครบครัน อาทิ Table 
Tennis, Pool Table และ Soccer ที่สำาคัญยังให้คุณสามารถ
ใช้เวลาพักผ่อนในวันว่างอย่างมีสไตล์ ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่
สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อาทิ Jogging Track, Fitness 
Center พร้อมสระว่ายน้ำามุมมอง 180 องศาท่ีให้คุณสัมผัสวิวเมือง
ได้อย่างแท้จริง

ภาพจำาลองเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน
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ภาพจำาลองเพ่ือการโฆษณาเท่าน้ัน



INTERVIEW

เชื่อว่าคนเราถ้าได้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ คงไม่ยากที่จะกำาหนดรูปแบบชีวิตให้มีส่วนผสมของความรัก  
ความสุข และความสำาเร็จที่สอดคล้องเข้ากันได้ลงตัว เหมือนกับเชฟคนสวย ฟิน – สุภรดี ศิวพรพิทักษ์ 
หรือหลายคนรู้จักในนาม Finny the Chef  เจ้าของ Radi Catering and Delivery และร้าน Radi Café 
ที่ตอนนี้ชีวิตของเธอกำาลังกลมกล่อมหอมหวานอย่างที่สุด 

SUPARADI SIWAPORNPITAK
สุภรดี ศิวพรพิทักษ์
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“เมือ่กอ่นฟนิทำางานเปน็ทนายความมากอ่น โดยมแีพสชัน่คอืการ
ทำาอาหาร เมือ่ถงึวนัหนึง่คดิไดว้า่คนเราเกดิมามชีวีติเดยีว ควรได้
ทำาในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุข จึงค่อยๆ ปูทางเพื่อทำาธุรกิจ
เก่ียวกับอาหารของตัวเอง โดยการเรียนปริญญาโท MBA ท่ีศศินทร์ 
ต่อด้วยมหาวิทยาลัยคอร์เนลอีก 1 ปี 
 “การทำาอาหารเร่ิมจากอะไรก็ได้ สำาหรับฟินการเรียนไม่จำาเป็น
ต้องมาจากในคลาสอยา่งเดยีว สามารถเรยีนจากความผดิพลาด
หรอืเรยีนรูด้ว้ยตวัเองได ้ฟนิชอบทำาอาหารมาตัง้แตเ่ดก็ เริม่จาก
เปิดตำาราอาหารทำาตามตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย”
 เมือ่เริม่เปน็ทีรู่จ้กัจาก Finny the Chef เพจสอนการทำาอาหาร
ผา่นภาพนิง่แบบ Step by Step จากนัน้จงึขยบัขยายมาเปดิรา้น
ออนไลนช์ือ่ Radi Catering and Delivery รบัจดั Catering ตาม
งานปารต์ี ้อเีวน้ท ์และรบั Pre-Order พรอ้มบรกิารเดลเิวอรี ่จาก
กระแสตอบรับที่ดีทำาให้หลังจากนั้น 6 เดือน ฟินตัดสินใจเปิดร้าน 
Radi Café คาเฟ่คัพเค้กบรรยากาศน่ารัก ที่นอกจากมีคัพเค้ก
หลากหลายรส หนา้ตาสวยงาม และขนาดพอดคีำาแลว้ ยงัมกีาแฟ
แบบ House Blend รสชาติหอมไม่เหมือนใคร
 “เมื่อก่อนคนจะรู้สึกว่าคัพเค้กขนาดใหญ่เกินไป หน้าตาสวย

อย่างเดียวแต่ไม่อร่อย ฟินเลยปรับคัพเค้กให้มีหลากหลายรส 
เนื้อนิ่มขึ้น ขนาดเล็กลง และรสชาติซับซ้อนมากขึ้น โดยมีทั้งส่วน
หน้าคัพเค้กและสอดไส้ ตอนน้ีมีรสใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 20 รส 
เอาใจลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ แล้วก็ยังออกรสชาติพิเศษ
ตามซีซั่นด้วย ที่สำาคัญฟินจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพราะไม่
ชอบทานอะไรทีเ่ปลอืงทอ้ง คอืทานทัง้ทกีต็อ้งทานของดแีละอรอ่ย 
และคัพเค้กร้านเราจะทำาสดใหม่ทุกวันค่ะ
 ตั้งแต่ต้นปีฟินจะวางแผนว่าธุรกิจแต่ละตัวมีเป้าหมายอย่างไร  
ปีนี้จะเป็นปีที่ยุ่งที่สุดค่ะ เพราะจดเป็นบริษัทแล้ว กำาลังวางแผน
เข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าพารากอนด้วย แล้วก็ยังทำาแบรนด์
เสื้อผ้ากับเพื่อนชื่อ Happy Go Lucky ขายออนไลน์ด้วยค่ะ แล้ว
อีกไม่นานนี้จะมีรายการวิดีโอสอนทำาอาหารรูปแบบใหม่ขึ้น ชื่อ 
Simple Life, Simple Cook by Finny the Chef  สำาหรับคนที่
ชื่นชอบการทำาอาหารโดยใช้มุมภาพที่มีศิลปะขึ้น สื่อให้คนชมรับ
รู้ว่าเราสามารถทำาอาหารได้ด้วยใจ ‘Such a sweet life’ จึงเป็น
สโลแกนของ Radi Café ที่ฟินชอบ เราทุกคนควรมีชีวิตที่หอม
หวาน สำาหรับฟินความสุขน้ันมาจากการทำาอาหารค่ะ ส่วนคอนเซ็ปต์
ของ Radi Catering and Delivery คือ Homemade Eating 

Lifestyle เพราะคนเมืองไม่ได้เน้นความอร่อยอย่างเดียวแต่ต้อง
มีคุณค่าในตัวด้วย สไตล์และความเป็นแบรนด์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
 “ตอนนี้มีงานและโปรเจคท์หลายอย่างที่กำาลังทำาอยู่ ฟินจึง
ต้องใช้การแบ่งงานค่ะ อย่างน้องสาวจะช่วยเรื่องของงานศิลปะ
และดีไซน์ ส่วนน้องชายจะถนัดด้านงานแอดมินและการจัดการ  
ในเรื่องของอาหารและภาพรวมทั้งหมด ฟินจะเป็นคนดูแลค่ะ  ทุก
วันนี้ฟินมีเวลานอนวันละ 4-5  ชม. แต่ก็ยังหาเวลาว่างไปเล่นปีน
เขาที่ Racquet Club แถวสุขุมวิทบ้าง หรือไม่ก็ออกกำาลังกายที่
บ้าน นอกน้ันก็ใช้เวลาศึกษาและคิดสูตรใหม่ๆ ค่ะ แต่ถ้ามีเวลาเพ่ิมข้ึน 
ฟินก็คงอยากมีเวลาให้ร่างกายตัวเองได้พักผ่อนบ้าง หรือออก
ไปเที่ยวเดินทางเพราะก่อนหน้านี้ไม่กล้าทิ้งงานไปเที่ยวไหนนาน
เลยค่ะ ส่วนการให้รางวัลกับตัวเอง นอกจากเรื่องกินแล้ว ก็ยัง
ชอบหาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำาอาหารด้วยค่ะ
 “แม้จะจับทางชีวิตถูกและได้ใช้เวลากับการทำาสิ่งที่รักแล้ว แต่
ก็ยังต้องเดินหน้าอีกไกลกว่าจะถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือการได้
ทำางานระดับใหญ่ขึ้น มีความท้าทายขึ้น และอยากให้ Radi Café 
เป็นร้านคัพเค้กติดอันดับท็อป 5 ที่คนจะนึกถึงค่ะ การทุ่มเทเวลา
เพื่อทำาสิ่งที่ตัวเองรัก อาจจะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจค่ะ”
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แม้เกิดในครอบครัวนักธุรกิจ แต่อานุภาพ รุ่งเรือง หรือปลาย กลับเทใจให้กับเสียงเพลง
และงานครีเอทีฟมากกว่า ดังน้ันก่อนถึงวันท่ีต้องรับช่วงต่อการบริหารธุรกิจของครอบครัว
อย่างจริงจัง  ในชีวิตวัยหนุ่มจึงขอได้ทำาในส่ิงท่ีรักให้เต็มท่ีจนถึงท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลง
Music in Park, บริษัทโปรดัคส์ช่ันเฮ้าส์  M31 และร้าน Park 2 Bar

ARNUPARP RUNGRUANG
อานุภาพ รุ่งเรือง

“ผมกับพี่ชายตัดสินใจเปิดค่ายเพลงมาได้ 3 ปี เพราะชอบฟัง
เพลงเหมือนกัน และเป็นการต่อยอดมาจากร้าน Park 2 Bar 
ท่ีเปิดมาประมาณ 13 ปีแล้ว โดยท่ีร้านจะมีวงดนตรีมาเล่นตลอด 
และน้องๆ นักดนตรีก็อยากมีโอกาสทำาเพลงของตัวเอง เลยเกิด
ความคิดทำาค่ายเพลงขึ้นมาพร้อมห้องอัดให้บริการ ซึ่งศิลปิน
ในคา่ยของเราไดแ้ก ่ทะโมนแบนด,์ Jofax, 8ไมเ้ทา้, สามเสนเลเซอร ์
และต้อง กรกนก  โดยพี่ชายเป็นประธานบริหารคอยคัดเลือก
ศิลปิน ส่วนผมเป็นรองประธานบริหารรับผิดชอบด้านการวางแผน
และจัดการ 
 “การทำาค่ายเพลงไม่ใช่เรื่องง่าย การลงทุนกับศิลปินเหมือน
ซือ้หวย ตอ้งทุม่เงนิลงทนุในการปัน้วงทกุอยา่งกอ่น ตัง้แต ่สไตลิง่
การแตง่กาย การสอนรอ้งเพลง การอดัเพลง การทำามวิสคิวดิโีอ
ฯลฯ แล้วค่อยไปลุ้นตอนปล่อยเพลงออกมา  การทำางานก็ต้องเร่ิมต้น
ใหม่ทุกครั้งในทุกเพลง
 “ตอนนี้ผมแยกออกมาเปิดบริษัทโปรดัคส์ชั่นเฮ้าส์ของตัวเอง
ชื่อ M31 เป็นบริษัท Sup Production รับงานผลิตรายการให้

IN THE TRUE
pURSUIT

กบับรษิทัตา่งๆ อยา่งลา่สดุคอืรายการ SME มีตัง ตอนน้ีจึงดูงาน
ในส่วนบริษัทโปรดัคช่ันเฮ้าส์เปน็สว่นใหญ ่สว่นคา่ยเพลงจะรวมตวั
กันทำางานเวลามีซิงเก้ิลใหม่ออกมา โตข้ึนความคิดก็โตข้ึน ตอนเด็ก
ทำางานแคเ่นน้สนกุ ไดเ้จอผูค้นและออกตา่งจงัหวดั แตต่อนนีผ้มมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องเลี้ยงคน มีลูกน้องให้ต้องดูแล ไม่ใช่
สนุกกับการใช้เงินเหมือนเมื่อก่อน  
 “ใจจริงผมอยากมีรายการโทรทัศน์ของตัวเอง และอยากทำา
ภาพยนตร์สักเรื่อง มีโอกาสได้คุยกับค่ายหนังใหญ่ๆ บ้างแล้ว แต่
ก็ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เลยเป็นโปรเจคท์อีกไกล ตอนนี้อยู่
ในช่วงเก็บเงินใส่กระเป๋าก่อน แล้วค่อยตามความฝันกันอีกที  
 “ตอนนีถ้า้มเีวลาเพิม่ขึน้ นอกจากจะทำางานใหเ้ยอะขึน้ และมชีอ่ง
ทางในการหาเงินได้มากขึ้นแล้ว ผมก็อยากเที่ยวพักผ่อนอย่าง
เดียวแล้วละครับ ผมชอบขับรถ 4WD เที่ยวลุยผจญภัย ผมมี
โปรเจคท์ที่จะขับรถขึ้นไปเที่ยวทิเบตด้วย
 “ผมว่าถ้าเราสามารถวางไทม์ ไลน์ของชีวิตได้ดี สามารถ
บริหารงานและเวลาให้ดี ทุกคนมีเวลาเหลือด้วยกันทั้งนั้นครับ”
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As simple
As it seems
NATcHALAI 
SUKAMONGKOL
ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล

โบ- ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล Copy Writer สาวร่าเริงสดใสแห่ง 
TBWA (Thailand) หรือที่หลายคนรู้จักกับบทบาทนางเอกสาว
ออฟฟิศแสนติสต์ในภาพยนตร์เร่ือง มนุษย์เงินเดือน บุคลิกท่ีน่ารัก
สดใสแบบไมต่อ้งปรงุแตง่ มรีปูแบบการดำาเนนิชวีติอยา่งเรยีบงา่ย 
และเติมความสุขให้ชีวิตด้วยวิธีไม่ซับซ้อนของเธอ คือเสน่ห์ตาม
ธรรมชาติที่หาได้ยากสำาหรับสาวสมัยใหม่ยุคนี้
 “หลายคนบอกวา่คาแรค็เตอร์ในเรือ่งมนษุยเ์งนิเดอืนใกลเ้คยีง
กับเรามาก แต่เวลาแสดงจริงก็ยากเหมือนกัน เพราะต้องแอคติ้ง
ใหด้ลูน้กวา่เดมิ สว่นทีเ่หมอืนกนัคอืเวลาทำางานถา้ยิง่เครยีดจะยิง่
คดิงานไมอ่อก ตอ้งหาอยา่งอืน่ทำา อยา่งเลน่เฮฮากบัเพือ่นทำางาน
ที่นั่งข้างๆ หาขนมกิน หรือเล่นทาเล็บกัน  ไม่ใช่ไม่จริงจังกับการ
ทำางานนะ แต่เป็นการคลายเครียดพักสมองก่อน ในความเครียด
ของการทำางานก็ควรมีความสนุกอยู่ในนั้นด้วย 
 “ในช่วง 2-3 เดือนท่ีต้องออกกองถ่ายและทำางานออฟฟิศไปด้วย 
กจ็ะยุง่มาก แมข้อลางานในวนัทีต่อ้งออกกองถา่ย แตม่บีา้งทีต่อ้ง
คดิงานหรอืโทรคยุงานกบัคูท่ำางานในวนัทีอ่อกกองถา่ยดว้ย หรอื
ถ้าพรุ่งนี้มีถ่ายหนัง วันนี้ก็ต้องคิดงานส่งให้คู่ทำางานก่อน ทำาให้
ตอ้งบรหิารงานและเวลาใหด้ ีหลงัจากนัน้กจ็ะยุง่อกีทตีอนโปรโมท
ภาพยนตร์ เพราะหยุดงานพอๆ กับช่วงออกกองถ่ายเลย  แต่ก็
สนกุด ี ไดค้วามรู้ใหม ่ประสบการณ์ใหม ่ไดล้องทำาอะไรหลายอยา่ง 
ก่อนกลับมาใช้ชีวิตทำางานปกติ
 “เวลาว่างก็จะชอบวาดรูปเล่นเป็นตัวการ์ตูนหมีผสมกับสัตว์
ตัวอื่น หรือวาดรูปไปเรื่อย ไม่ได้เป็นคนวาดรูปเก่งหรือลายเส้น
เนียบ บางทีดูเหมือนคนวาดรูปไม่เป็นด้วยซ้ำา แต่เป็นความสุข
อย่างหนึ่ง ถึงตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวนานๆ ยังสถานที่
แปลกๆ ในประเทศหรือต่างประเทศเหมือนใจอยาก แต่ก็ได้ใช้ชีวิต
อย่างที่ชอบ โดยไม่ต้องเร่งรีบ 
 “โบชอบร้าน Everyday by Kamakamet เพราะอยู่ใกล้สถานี
รถไฟฟ้าศาลาแดง เดินทางสะดวก ไม่ต้องถ่อไปไกลถึงทองหล่อ 
สไตล์การตกแต่งก็จะน่ารัก บรรยากาศสบายๆ นอกจากเค้กและ
เครื่องดื่มแล้ว ก็ยังมีโปสการ์ด เครื่องหอม ของใช้กระจุกกระจิก 
จนถึงเส้ือผ้ารองเท้าให้เลือกซ้ือ มีมุมให้น่ังวาดรูปเล่น แล้วในละแวก
สีลมจะมีร้านเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ อย่างร้านอาหารญ่ีปุ่นสไตล์อิซากายะ 
ชื่อไดมัทสุ ก็เป็นอีกร้านที่ชอบไป
 “เพราะที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ใกล้เส้นรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก 
คำานวณเวลาเดินทางได้ และปลอดภัย ทำาให้รู้สึกว่าการซื้อ
คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้านั้นคุ้มค่ามาก”
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Dean&Deluca ในโครงการ
มหานคร เป็นสาขาหนึ่งที่คน
เมืองย่านนี้ชอบแวะมานั่งทาน
อาหารหรือจิบเครื่องดื่มให้
ร่างกายและจิตใจได้รีแล็กซ์
กันบ้าง เพราะมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง
บรรยากาศโปร่งโล่งสบายและ
ทันสมัย โดยมีเมนูอาหารให้
เลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหาร
เช้า เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม non-
alcohol ไวน ์จนถงึวตัถดุบิและ
ของใช้ภายในครัว นอกจากนี้
ยังเดินทางง่ายเพราะติดกับ
สถานีรถไฟฟ้า BTS  ช่องนนทรี
เช่นเดียวกับอีก 2 สาขาคือที่
Park Ventures Ecoplex 
(BTS เพลินจิต) และท่ี Sathorn
Square Tower ( BTS ช่องนนทรี)
ให้คนเมืองเลือกปักหมุดเป็น
เดสทเินชัน่โปรดไดต้ามสะดวก 
www.facebook.com/ddbkk

TIME
TIPS
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Special Thanks: Everyday by KarmaKarmet
โทร. 02-237-1148
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PAKANAT PONDSUNGSUN
จิว-ภัคณัฏฐ์ พรสังสรรค์

ComPlemenT
of CreaTIve
InSTInCT

“กว่า 5 ปีแล้วที่ผมกับเพื่อนร่วมกันเปิดบริษัทเอเจนซี่โฆษณาที่
เนน้ครเีอทไอเดยีทีแ่รงและชดัเจนสมชือ่ ‘คดิเปน็เลศิ’ ผมเปน็คนที่
ไมช่อบทำาอะไรซ้ำาเดมิ แตเ่พราะบรษิทัเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ มโีจทย์ใหม่ๆ  
ให้ทดลองทำาส่ิงใหม่อยู่ตลอด เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงปีท่ีมีความแตกต่าง 
ทั้งตอนนี้ผมยังรับช่วงต่อเข้ามาบริหารงานระบบใหม่ของธุรกิจ
ครอบครัว และในทุกๆ เดือนก็ต้องเข้าประชุมในฐานะหุ้นส่วนของ 
Vickteerut ด้วย
 “ผมมีความสุขกับการทำางาน แต่ก็ ไม่ได้อยากทำางานตลอด 
ยังมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองคนเดียว ได้นั่งคิดงาน หรือ
คิดทบทวนว่าได้ทำาอะไรและจะทำาอะไรต่อไป ยังรู้สึกสนุกกับการ
ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆ แม้ตอนนี้จะปาร์ตี้น้อยลง เพราะต้อง
ตื่นเช้าขึ้นและรู้สึกว่าเวลามีค่ามากขึ้น
 “ถ้ามีเวลาเพิ่มขึ้น ผมคงใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ก่อน เพราะ
เมื่อมีพลังเพิ่มขึ้น เราก็สามารถทำาอะไรที่อยากทำาได้มากขึ้น 
ผมเป็นคนไม่ยึดติดสถานที่ ผมไปไหนก็ได้ที่มีเพื่อนหรือมีเหตุผล
ให้ ไป ผมไม่ได้ชอบกินอาหารแพงๆ และให้ความสำาคัญของ
กิจกรรมมากกว่า ผมสามารถนั่งในบาร์คนเดียว จิบเครื่องดื่ม
พลางคิดงานไปพลาง หรือสวดมนต์นั่งสมาธิในวัดหลังเลิกงาน
ก็ได้
 “ผมมองวา่ชวีติในอดุมคตขิองคนรุน่ใหม ่คอืการอยูอ่าศยัหรอื
ใช้ชีวิตที่เดินทางสะดวกและมีเวลาให้กับชีวิตมากขึ้น เรามีทาง
เลอืกในการเดนิทางมากขึน้อยา่งรถไฟฟา้ ทำาใหส้ามารถกำาหนด
รูปแบบชีวิตและเวลาได้
 “ในเวลาที่เราไม่ต้องขับรถเอง ไม่ต้องพุ่งสมาธิไปกับการขับขี่ 
มนัทำาใหม้เีวลาและใชส้มองกบัการคดิงานสรา้งสรรคร์ะหวา่งทาง
ได้มากขึ้น เห็นด้วยมั้ยครับ”

ทิวแถวของตึกสถาปัตยกรรม
สไตล์ย้อนยุคในย่านบ้านสีลม 
ซอยสีลม 19 คือมุมสงบใจกลาง
เมือง ที่สามารถเดินทางต่อจาก
รถไฟฟ้าสถานีศาลาแดงได้ไม่ยาก 
เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ ห้องสมุด 
โรงแรมบูทิค และร้านรวงหลาก
หลายสไตล์ อาทิ โรงแรม The 
Heritage Hotels Baan Silom, 
ร้านกาแฟ Starbucks และ 
Jazz Sushi by Saxsociety  
ร้านอาหารญี่ปุ่นของ Koh Mr. 
Saxman นักแซ็กโซโฟนมือดีที่
รู้จักกันดี ใครท่ีมาท่ีน่ีนอกจากจะ
ไดอ้ิม่เอมกบัซชูแิละซาชมิริสเลศิ
แล้วยังเพลิดเพลินกับบทเพลง
แจ๊สเพราะๆ เบาสบายท่ีบรรเลง
ในช่วงค่ำาคืน ช่วยปรับอารมณ์
ให้ยิ่งรื่นรมย์ 
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 จวิ-ภคัณฏัฐ ์พรสงัสรรค ์ผูบ้รหิารหนุม่รุน่ใหม ่
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทโฆษณา ‘คิดเป็นเลิศ’  
ผู้บริหารธุรกิจโชว์รูมอีซูซุของครอบครัวใน
จังหวัดอยุธยา และหุ้นส่วนของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ
ดงั Vickteerut  ทีแ่มจ้ะมหีลากบทบาทหนา้ที่ใหร้บั
ผิดชอบ แต่ก็ยังแบ่งเวลาให้กับตัวเองและประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอยู่เสมอ
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Special Thanks: The Heritage Hotels 
Baan Silom โทร. 02-236-8388 

Jazz Sushi by Saxsociety 
โทร.02-635-1799



ในฐานะ Advertising Sales Manager แห่งนิตยสารไบเบิ้ลด้าน
แฟชัน่ชือ่ดงัอยา่ง Vogue Thailand Magazine  ทำาใหก้ารทำางาน
เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่บนหน้าโฆษณา ของ ตาล - ศรีธนา ช่ืนอังกูร
จึงตั้งอยู่บนความท้าทายและความคาดหวังของแฟน Vogue 
ตัวยงและแฟชั่นนิสต้าชาวไทย
 “ตอนแรกเครียดมากเพราะยังไม่รู้วิธีรับแรงกดดันที่เข้ามา แต่
ตอนน้ีเรียนรู้วิธีจัดการปัญหา ทำาความเข้าใจ และปล่อยวางมากข้ึน 
แมง้านจะยุง่กวา่เดมิมาก เพราะเปน็นติยสารเลม่หนาสดุเทา่ทีเ่คย
ทำามา แต่เพราะวุฒิภาวะของเราที่โตขึ้น ทำาให้มีความสุขจากสิ่ง
ใกลต้วัไดง้า่ยขึน้ และใสใ่จกบัสิง่รอบตวัในชวีติประจำาวนัธรรมดา
มากขึ้น อย่างการได้นอนฟังเสียงฝน หรือได้ยินเสียงนกร้องก็
เป็นการเริ่มต้นเช้าวันหยุดที่ดีแล้ว จากเมื่อก่อนยังหาความชอบ
ของตวัเองไมเ่จอ ใชเ้วลาไปกบัอะไรไมรู่เ้ยอะแยะไปหมด แตส่ดุทา้ย
แล้วก็เริ่มมองเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนขึ้น
 “ตอนนี้มีความสุขกับวันเสาร์-อาทิตย์มาก เพราะเป็นวันที่เรา
สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่อยากให้เป็นได้ เพราะออฟฟิศตั้ง
อยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเลี่ยงการเดินเที่ยวห้าง
ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเร่ิมมองหากิจกรรมอ่ืนทำา อย่างการวาดรูป
เราเรียนจบด้านศิลปะจริง แต่ช่วงเรียนไม่ได้ชอบการวาดรูปเลย 
จนในวันที่ไม่ต้องวาดตามหน้าที่หรือเป็นงาน ถึงเริ่มหันกลับมา
สนใจ และรูส้กึวา่การวาดรปูเปน็วธิกีารปลดปลอ่ยใหเ้ราสงบผอ่น
คลายได้มาก เวลาที่เปิดย้อนดูรูปเก่าๆ จะรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเรา
วาดรูปนี้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบใด 
 “ส่วนที่สวนลุมพินี เราชอบมาปั่นจักรยานเล่น ตอนที่ซื้อ
จักรยาน Strida มาใหม่ๆ ยังปั่นจักรยานไม่เป็นเลย ก็มาลองหัด
ในสวนสาธารณะใกลบ้า้น จนเริม่สนกุและรูส้กึเบาสบาย เวลาลม
พัดปะทะกับตัวขณะปั่น จากนั้นก็เริ่มหาสวนสาธารณะที่อื่นใน
กรุงเทพฯ ออกไปปั่นด้วย
 “หากมีเวลามากขึ้นอีก คงให้เวลากับตัวเอง กับการอยู่เฉยๆ 
และใช้ความคิด  เพราะเราจะหาข้อสรุปหรือทิศทางชีวิตได้ก็ต่อเม่ือ
เรามีเวลาได้คิดมากขึ้น  เราถือว่าเราบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดี 
เพราะในวันทำางานเราได้เห็นแฟชั่นในสิ่งที่หลายๆ คนอยากเห็น 
และมีไลฟ์สไตล์สบายๆ ที่หลายคนอยากเป็นเหมือนกัน 
 “เมื่อได้เห็นชีวิตมากขึ้น ทำาให้รู้ว่าการหาความสุขนั้นง่าย ถ้า
เราไม่ทำาตัวยาก”

พวกเขาอาจจะได้ทิ้งฝันการทำาเพลงของตัวเองไปจริงๆ หาก
ไม่ได้ตัดสินใจทุ่มสุดตัวให้กับความหวังสุดท้ายในงานประกวด 
Bacardi Hitz Unheard อีกครั้งจนชนะเลิศ และก้าวขึ้นเป็น
ศิลปินค่าย Warner Music Thailand ที่รู้จักในชื่อวง Taladplu 
Coolplay ประกอบด้วยชาติ-ชลกฤษ รัตนนิธิพร (Bass), 
วอ-วรฎล อุทะกะ (Vocal), เอ้ก-ชาญวิทย์ ไวยวุฒิ (Acoustic 
Guitars), แซก-กวิสรา ช่อมะลิ (Saxophone) และโต๊ะ-ธนพล 
นิยมตรุษ (Drums) วงดนตรีที่แสดงความเป็นตัวเองออกมาใน
การเล่นสดได้ดีอีกวงหนึ่ง
 “ตอนทำาเดโมออกเสนอค่ายเพลง ทุกคนเต็มไปด้วยความฝัน 
และความสนุก อัดเสียงดึกถึงตี 3 ก็ไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ก็ต้องผิด
หวังเมื่อถูกปฏิเสธ หลังจากนั้นทุกคนถึงขั้นทิ้งไปเลย แยกย้าย
กันไปใช้ชีวิต เคยม้ัยครับท่ีมีความฝัน แล้ววันหน่ึงนำาฝันออกมาขาย
แลว้ตอ้งผดิหวงั ความรูส้กึเหมอืนคนโดนบอกเลกิ เราจะไมฝ่นัถงึ
เรื่องนั้นอีกเลย ไม่ฟังเพลงตัวเองเป็นเดือน ทั้งๆ ที่เพลงพวกเรา
ไม่ได้ฟังยากเลย จากนั้นก็ ได้เจองานประกวด Bacardi Hitz 
Unheard ซึ่งตอนนั้นพวกเรามองว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เลย
ตัดสินใจประกวด ซึ่งช่วงนั้นเราซ้อมหนักกันมาก ทุ่มเท และตั้งใจ
กันมาก เม่ือได้รับรางวัลชนะเลิศก็เลยเป็นจุดเปล่ียนชีวิตของพวกเรา
 “เราไม่คิดว่าคร้ังหน่ึงจะได้เป็นศิลปินจริงๆ แค่มีความสุขกับการ
ได้เล่นดนตรี จากวันหน่ึงท่ีเคยโดนปฏิเสธ แต่วันน้ีได้เดินมาถึงจุดน้ี
ก็คุ้มเกินคุ้มแล้ว มีเพลงของตัวเอง มีคลื่นวิทยุเปิดเพลงของเรา 
มนัทำาใหก้ารดำาเนนิชวีติของเรามคีวามหมายขึน้ดว้ย ไมเ่ฉพาะแค่
การเป็นนักดนตรี หากเด็กคนหนึ่งฝันอยากเป็นเชฟ แต่สุดท้าย
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Time To be
more me
SRITANA cHUENANGKOOL 
ศรีธนา ชื่นอังกูล

TalaDPlU
CoolPlaY BanD

ย่านตลาดพลู ชุมชนริมคลอง
บางหลวงหรือปัจจุบันเรียกว่า
คลองบางใหญ่ เดิมทีเป็นแหล่ง
ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวจนีมาตัง้แต่
สมัยกรุงธนบุรี ปัจจุบันเป็นแหล่ง
รวมร้านรวงเก่าแก่มากมาย
อาทิ ร้านหมี่กรอบจีนหลี (เต็ก
เฮง) สูตรดั้งเดิมสมัยรัชกาล
ที่  5,  ร้านข้าวหมูแดงสุณี , 
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ต. จันทร์เพ็ญ, 
บะหมี่ตงเล้ง ที่คิดสูตรการทำา
เส้นบะหมี่มากว่า 50 ปีแล้ว, 
ร้านขนมหวานตลาดพลูริมทาง
รถไฟ และกุ้ยช่ายของดีตลาดพลู
ที่มีแป้งนุ่มไส้แน่นชวนชิมมาก

แล้วเขาอาจได้เปิดเพียงร้านส้มตำาแถวบ้าน ก็ดีที่อย่างน้อยได้ทำา 
และสามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ในด้านหนึ่งของพวกเขาคือศิลปิน แต่อีกพาร์ทนั้นคือ โต๊ะ 
น้องเล็กสุด ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วน เอ้ก เป็นเจ้าของ
ร้านอาหารชื่อ บาร์ราม 8 ส่วน วอ รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ แซก เล่นดนตรีเป็นอาชีพ 
ส่วน ชาติ พ่ีใหญ่เป็นครูสอนดนตรี โดยมีตลาดพลูเป็นจุดนัดพบ 
และซ้อมดนตรีด้วยกัน จนกลายเป็นที่มาของชื่อวง ตลาดพลู 
คูลเพลย์ ด้วย “หลังจากซ้อมดนตรีเสร็จก็หาของกินอร่อยๆ 
ในละแวกนี้ได้เลย เราจะมีร้านประจำาอย่างร้านเจ๊ศรีจุ่มแซบ เป็น
ร้านบ้านๆ ที่อร่อยมาก อยู่ตรงที่กลับรถแยกท่าพระ ซึ่งเป็นร้าน
โปรดของวง Ebola ด้วย”
 นอกจากใช้เวลาให้กับการทำาตามความฝันจนมีวงดนตรีของ
ตัวเองแล้ว พวกเขาก็ยังปรารถนาที่จะได้ใช้เวลาสำาหรับด้านอื่น
ของชีวิตด้วย เช่น การหาเวลาเรียนดนตรีและหาประสบการณ์
เก่ียวกับดนตรีเพ่ิมข้ึนในแบบท่ี โต๊ะ ต้องการ ส่วน เอ้ก อยากใช้เวลา
สำาหรับดูแลครอบครัวให้มากขึ้น ในขณะที่ วอ อยากท่องเที่ยว
อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับ แซก ที่อยากออกเดินทางไปพร้อมกับ
แซกโซโฟนคู่กาย ในขณะท่ี ชาติ อยากมีเวลาได้ปิดโทรศัพท์ เดินทาง
และใช้ชีวิตคนเดียวดูบ้าง
 “การมีวงดนตรีตลาดพลู คูลเพลย์ในวันนี้ คือเรื่องหนึ่งที่เรา
จะจำาไปจนวันตาย แม้ในวันหนึ่งอาจไม่มีวงดนตรีนี้แล้ว แต่ก็จะ
เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เรานึกถึง”
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ในละแวกถนนสีลมตามเส้น
รถไฟฟ้า นอกจากจะมีสวน
สาธารณะลุมพินี เป็นแหล่ง
โอเอซิสขนาดใหญ่ใจกลางกรุง
ให้ทำากิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
สไตล์ของแต่ละคนในบรรยากาศ
แมกไม้ร่มรื่นแล้ว ยังมีร้านรวง
ดีไซนด์อียูม่ากมายดว้ย หนึง่ใน
นั้นคือ Bug&Bee คาเฟ่แอนด์
เรสเตอรองต์คอนเซ็ปต์สนุกสนาน
ที่เปิดให้บริการ 24 ชม. พร้อม
เมนอูาหารและ เครือ่งดืม่สไตล์
ฟิวชั่นที่ครีเอทอย่างไม่เหมือน
ใคร เปน็รา้นทีต่อบโจทยท์ัง้การ
ตกแต่งดี สบายๆ เป็นกันเอง 
อาหารรสชาติดี และราคาไม่แพง
อย่างที่คิด
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L’ARREDO

สำาหรับคนท่ีกำาลังมองหาเฟอร์นิเจอร์มาแต่งห้องคอนโดมิเนียมใหม่ 
แต่เบ่ือแล้วกับสไตล์โมเดิร์นท่ัวไป ร้าน L’Arredo (ลาเรโด้) ย่านสาทร 
เปน็อกีหนึง่ชอ้ยสท์ีน่า่สนใจ โดยเฉพาะคนหลงใหลเสนห่ข์องความ
วนิเทจ  ภายในโชวร์มูของรา้น L’Arredo ถกูจดัวางประดบัประดา
ไปด้วยของใช้ภายในบ้านชิ้นเล็กอย่างจานชาม ช้อนส้อม เครื่อง
เซรามิก จนถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาว
อิตาเลียน ซึ่ง L’Arredo เป็นแบรนด์ที่มีโชว์รูมใหญ่ก่อตั้งอยู่
ในอิตาลีมากกว่า 30 ปีแล้ว โดยคอนเซ็ปต์ดีไซน์เน้นความเป็น 
European Country Style ที่มีจุดเด่นอยู่เรื่องของคุณภาพและ
เป็นงานแฮนด์เพ้นท์ท้ังหมด ผสมกับเทคนิคการฟินิชช่ิงเฉพาะตัว 
ทำาให้งานดูคลาสสิคเหมือนเฟอร์นิเจอร์เก่าย้อนยุคในแถบยุโรป
สมยัดัง้เดมิ เมือ่มาทีโ่ชวร์มูแหง่นีจ้ะรูส้กึเหมอืนเขา้มาในแฟค็ทอรี่
เล็กๆ อันเก่าแก่ท่ีมีกระจกใสบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติภายนอก 
ช่วยให้รู้สึกโล่งสบายเวลาเดินเลือกชมเลือกซื้อ 

L’Arredo ถนนนราธิวาส แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทร.02-287-3290
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AMONTRE
pLAyROOM
& bRASSERIE

HAppy fISH
หลังจากเปิดตัวร้าน aLL Six To Twelve คาเฟ่ & โซเชียล
บาร์ ในสไตล์นิวยอร์คลอฟท์สุดฮิปย่านหลังสวน ให้โดนใจ
คนเมืองกันไปเต็มๆ แล้ว ล่าสุดคุณเกด-กุลศิริ ไชยนพกุล และ 
พอล-พรพจน์ แก่นเพ็ชร์ สองเจ้าของเดียวกันยังงัดทีเด็ดใหม่
ด้วยการดีไซน์ให้ Amontre Playroom & Brasserie ณ เออร์บาน่า
เป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ที่มีลูกเล่นสนุกสนาน เพิ่มดีกรีความมี
ชีวิตชีวาให้การแฮงค์เอาท์ของคนเมืองในย่านสาทรผ่อนคลาย
อย่างครบรสยิ่งขึ้น โดยลูกเล่นไอเดียสร้างสรรค์ถูกสอดแทรกไว้
ตามมุมต่างๆ อาทิ ฝ้า เพดาน ผนัง และโต๊ะอาหารที่ถูกแต่งแต้ม
ด้วยลวดลายงานเพ้นท์และข้อความชวนอ่าน ทำาให้บรรยากาศ
ร้านด้านในเน้นโทนสีดำา แต่ละส่วนภายในร้านถูกตกแต่งบรรยากาศ
ให้แตกต่างกัน 3 สไตล์ โดยชั้นบน เป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์ จัดวาง
โต๊ะโกล์ ตู้ป๊อปคอร์น ตู้ทำาสายไหม และจอโปรเจคเตอร์ขนาด
ใหญ่ สำาหรับฉายหนัง เพลง และฟุตบอลบ๊ิกแม็ทไว้ ไม่ต่างกับ
เปน็หอ้งนัง่เลน่อนักวา้งขวางในบา้น แหลง่รวมแอคทวิติีแ้ละความ
บันเทิงสำาหรับคนหนุ่มสาวไว้ครบครัน ชั้นล่างตกแต่งในแบบ
โมเดิร์นเท่มีสไตล์ และเอ้าท์ดอร์ เน้นความอบอุ่นและผ่อนคลาย 
แต่ทุกส่วนของ Amontre Playroom & Brasserie พร้อมเปิด
ตอ้นรบัทกุคนใหเ้ขา้มาเตมิพลงัรา่งกาย และผอ่นคลายสบายใจไม่
ตา่งกบัอยูบ่า้น ดว้ยเครือ่งดืม่ อาหารไทยและเทศในสไตล์โมเดริน์
ฟู้ดหลากเมนู สำาหรับคอเบียร์คงยิ่งถูกใจเพราะมีลิสต์เบียร์ให้
เลอืกกวา่ 30 ชนดิ หากกำาลงัหาสถานทีบ่รรยากาศดีๆ  ทีท่ำาใหเ้รา
หายใจโลง่ขึน้ในละแวกไม่ไกลไมใ่กล ้และสามารถเตมิรอ้ยยิม้เลก็ๆ 
ให้มุมปากก่อนกลับบ้าน ร้านแห่งนี้รอเปิดต้อนรับตั้งแต่ 6 โมงเช้า
ถึงเที่ยงคืน

Amontre Playroom & Brasserie 55 ชั้นล็อบบี้ เออร์บาน่า สาทร
เปิดบริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 06.00-24.00 น.
โทร. 02-359-9667

ร้านอาหารสไตล์ลอฟท์กึ่งแฟคทอรี่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาร้านนี้ 
แตกต่างจากบาร์แอนด์เรสเตอรองท์ทั่วไป เพราะ Happy Fish 
เลือกที่จะไม่หรูหราเรียบขรึม แต่เน้นการตกแต่งองค์ประกอบให้
ดูมีสีสันสนุกสนานและผ่อนคลายมากกว่า จากงานเพ้นท์ผนัง
ลวดลายการ์ตูนชวนย้ิม เฟอร์นิเจอร์สีพาสเทล และการตกแต่งฝ้า
ด้วยกรอบบานไม้สีลูกกวาด เป็นต้น ทั้งยังรู้สึกโปร่งโล่งสบาย
จากขนาดของร้านที่กว้างขวาง การเปิดฝ้าสูงโชว์โครงสร้าง และ
มหีนา้ตา่งบานใหญเ่ปดิรบัแสงธรรมชาตแิละววิดา้นนอก ทำาใหม้ือ้
ดนิเนอรค์รบรส ทัง้จากเมนอูาหารชัน้เยีย่ม มบีรรยากาศสวยงาม
รอบๆ เป็นเคร่ืองเคียง พร้อมบทเพลงเพราะๆ ในสไตล์ feel good
ใหฟ้งั และทีส่ำาคญัหากเปน็ชว่งเวลาดีๆ  ที่ได้ใชร้ว่มกบัคนขา้งกาย
ที่รู้ใจ เชื่อว่าได้กลับบ้านด้วยอาการยิ้มแก้มปริแน่นอน

Happy Fish Asiatique The Riverfront โกดัง 7&8 
โทร. 02-108-4498, 083-015-9988
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25 DEGREES

จากเบอรเ์กอรบ์ารส์ญัชาตอิเมรกินัชือ่ดงัแหง่นครลอสแอนเจลสิ
25 Degrees ถูกส่งตรงมาถึงใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพ
มหานครบนถนนสลีม ภายในโรงแรมพลูแมน กรงุเทพ จ ีเอาใจคน
เมืองผู้ชื่นชอบเบอร์เกอร์ระดับพรีเมี่ยมที่ช่วยเพิ่มดีกรีอรรถรส
ได้ยิ่งกว่า ความหมายของ 25 Degrees คืออุณหภูมิที่แตกต่าง
กันระหว่างเนื้อเบอร์เกอร์ดิบและสุก บ่งบอกถึงความเป็นผู้รู้จริง
เรื่องเบอร์เกอร์ และยังคัดสรรแต่วัตถุดิบคุณภาพ อย่างเนื้อวัว
แองกสัชัน้ดใีหเ้นือ้นุม่ชุม่ฉ่ำา เนือ้ไกง่วง และเนือ้ปลาทนูา่ครบีเหลอืง 
เปน็ตน้ นอกจากนีล้กูค้ายงัสามารถเลอืกระดบัความสกุของเนือ้
และท็อปปิ้งหลากหลายได้ตามความชอบด้วย ที่สำาคัญที่สุดคือ
เป็นประสบการณ์การนั่งทานเบอร์เกอร์ในบรรยากาศที่แตกต่าง
จากเดิม ด้วยเอกลักษณ์การตกแต่งในในสไตล์อเมริกันวินเทจ
เสมอืนนัง่ทานอยูใ่นรา้นตน้แบบทีโ่รงแรม Hollywood Roosevelt  
เลยทเีดยีว และเพิม่ความสนุทรอีกีขัน้ดว้ยบทเพลงคลาสสคิของ
อเมรกิาในยคุ 70 ถงึ 80 จนถงึเพลงแนวคนัทร ีและเพลงมกิซจ์าก
เหล่าดีเจฝีมือดี ทำาให้ 25 Degrees ไม่ได้เป็นปลายทางที่ทำาให้
นึกถึงเบอร์เกอร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสถานที่สำาหรับเติม
ความสุขได้ตลอด 24 ชม.

25 Degrees  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี ถนนสีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก 
โทร. 02-238-1991

NAMU
HAIR GREW

Namu ในภาษาเกาหลแีปลวา่ตน้ไม ้เปรยีบไดก้บัการมอบชวีติใหม่
ใหก้บัเสน้ผมอยา่งเปน็มอือาชพีของรา้นทำาผมแหง่นี ้ Namu Hair 
Grew  เน้นการทำาผมที่เป็นธรรมชาติ เซ็ทง่าย และสร้างวอลลุ่ม
ใหก้บัผมไมว่า่จะซอย ดดัหรอืยดื พรอ้มเลอืกใชผ้ลติภณัฑอ์ยา่งดี
จากเกาหลี ที่สำาคัญการให้บริการจะคำานึงถึงสภาพเส้นผม
ของลูกค้าเป็นหลัก และมีช่างผู้เชี่ยวชาญให้คำาแนะนำาแก่ลูกค้า
อย่างจริงใจ นอกจากนี้บรรยากาศร้านยังดูอบอุ่นและรีแลกซ์
ในสไตล์กึ่งเรโทร และมีมุมโต๊ะสำาหรับทาเล็บ มุมขนม พร้อม 
Free-wifi  ท่ีให้ความรู้สึกสบายและเป็นส่วนตัวเหมือนทำาผมอยู่บ้าน
จากการแนะนำาบอกต่อของลูกค้า ทำาให้ท่ีน่ีต้องจองคิวล่วงหน้าก่อน
สำาหรบัวนัเสาร-์อาทติยต์อ้งจองควิกอ่น 2 เดอืน สว่นวนัธรรมดา 
(ปิดวันจันทร์) ควรจองล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน  สำาหรับคนที่
อยากทำาผมทรงใหม่ให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยบริการแบบ
มืออาชีพ เป็นกันเอง และไม่ยัดเยียดเหมือนร้านทำาผมส่วนใหญ่
ควรมาที่นี่

NAMU HAIR GREW 174/2 ชั้น 2 บ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์ บางรัก
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 10.30-22.00 น.
โทร. 02-637-1350
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THE READING
ROOM

สำาหรบัเวลาทีอ่ยากจะหามมุสงบสำาหรบันัง่อา่นหนงัสอือยา่งเปน็
ส่วนตัว แต่ไม่เคร่งเครียดและเคร่งครัดในกฎระเบียบมากเกินไป 
The Reading Room บนชัน้2ของตกึในซอยสลีม 19 คอืหอ้งสมดุ
แนวใหม่ที่ทำาให้เรารู้สึกเหมือนนั่งอ่านหนังสือในมุมห้องสมุดใน
บ้านที่สามารถคุยได้บ้าง ทานขนมไปพลางๆ ได้ และได้ค้นคว้า
หาความรู้จากแหล่งขุมทรัพย์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย เพราะ
รวบรวมหนงัสอืเกีย่วกบัศลิปะทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ
เป็นพันๆ เล่ม อาทิ สูจิบัตร ทฤษฏีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
นิตยสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย อีกทั้งยังเป็น
พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสังคมและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อย่างการเสวนาพูดคุย การจัดฉายภาพยนตร์ และเวิร์คช็อป
ต่างๆ โดยตลอด ทำาให้เป็นหนึ่งทางเลือกท่ีดีสำาหรับคนเมืองให้ใช้
เวลาวันว่างอย่างมีประโยชน์มากขึ้น

The Reading Room สีลมซอย 19 
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 13.00-19.00 น.
โทร. 02-635-3674

H GALLEy

จากบ้านไม้เก่า 2 ชั้นทรงไทย-อังกฤษอายุ 100 กว่าปีในย่าน
สาทรซอย 12 ถกูดดัแปลงเปน็แกลเลอรีท่ีก่อ่ตัง้ขึน้โดย H. Ernest 
Lee ชาวอเมรกินัผูต้อ้งการใหม้พีืน้ทีแ่สดงงานของศลิปนิเอเชยีน
ร่วมสมัย อาทิ ศิลปะร่วมสมัย งานเพ้นท์ ภาพถ่าย จิตรกรรม 
ประติมากรรม เท็กซ์ไทล์ ฯลฯ และจัดแสดงนิทรรศการและงาน
อินสตอลเลชั่นอย่างต่อเนื่องผ่านการคัดสรรโดยภัณฑารักษ์ 
Brian Curtin ชาวไอริช โดยชั้นสองยังถูกใช้เป็นพื้นที่สำาหรับ
ทดลองงานในโปรเจ็คต์ต่างๆ อีกด้วย ให้ศิลปะเป็นสิ่งกล่อมเกลา
อารมณ์และจิตใจในวันว่างบ้างก็ดีไม่น้อย

H Galley 201 สาทรซอย 12
เปิดบริการทุกวัน 10.00-18.00 น. (วันอังคารต้องโทรนัดหมายล่วงหน้า)
โทร 085-021-5508
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อนันดาฯ ได้จัดงานทำาบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 9 รูป 
ชว่งระหวา่งวนัที ่20-21 และ 27-28 เมษายน 2556 ใหก้บัลกูบา้น
ทัง้หมด 11 โครงการ เพือ่เปน็การทำาบญุตอ้นรบัปใีหม่ไทย 2556 
ซึ่งมีลูกบ้านร่วมทำาบุญตักบาตรกว่า 200 ท่าน  พร้อมกันนี้ทาง
อนันดาฯ ยังจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพฟรีและอาหารว่างเลี้ยง
รับรองให้กับลูกบ้านอีกด้วย โดยผู้บริหารที่ไปร่วมงาน: คุณสุธี 
ศรีจิรารัตน์ , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารลูกค้า
สัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และวิจัยตลาด ได้เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

หมายเหตุ 
 •  โครงการ 11 โครงการมีดังนี้ มัลดีฟส์ ปาล์ม,มัลดีฟส์ บีช,บาหลี บีช,สิมิลัน 
รีฟ,ไวกีกิ ชอร์,ลันตา รีสอร์ทไลฟ์ ไอดีโอ บลูโคฟสุขุมวิท,ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท,
ไอดีโอ ลาดพร้าว 5,ไอดีโอ เวิร์ฟ ราชปรารภ,ไอดีโอ มอร์ฟ 
 •  วัดที่นิมนต์พระมาร่วมงานทำาบุญตักบาตรในแต่ละโครงการ: วัดศรีเอี่ยม, 
วัดธาตุทอง,วัดไผ่ตัน, วัดราชโกษา,วัดลานบุญ

Tasting @ Rolls Royce 22 May 13
อนันดาฯ เรียนเชิญลูกบ้าน VIP ไปร่วมดื่มด่ำาบรรยากาศสุด 
Exclusive กับการชิมแชมเปญที่ดีที่สุดในโลก โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแชมเปญโดยเฉพาะ อย่าง มิสเตอร์ อาร์โนล มิเร่ย์ แบรนด์
แอมบาสเซเดอร์ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประจำาภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 
บินตรงมาให้คำาแนะนำา เมื่อวันที่ 22 พค 56 ที่ศูนย์ Rolls Royce 
พระราม 3  ลูกบ้านให้การตอบรับกับงานพิเศษนี้ดีมาก

Cancer Care Fun Run
อนนัดา ฯ ไดร้ว่มเปน็ผูส้นบัสนนุหลกัในงานวิง่การกศุล แคนเซอร์
แคร์ (Cancer Care Run) ณ สวนลุมพินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีผู้คน
ให้ความสนใจกับงานการกุศลคร้ังน้ีกันอย่างล้นหลาม

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำาหรับแคมเปญ Fly Me To ซ่ึงจัด
ข้ึนระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 โดยลูกค้า 
AMC ท่ีได้ทำาการแนะนำาเพ่ือนหรือตัวเองมาซ้ือคอนโดในโครงการ 
ได้บินฟรีไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ โดยผู้ที่ได้เดินทางร่วมไป
กับเรากว่า 200 ท่าน และจะเร่ิมไปพร้อมกันในเดือนกันยายนน้ี 
นอกจากน้ีทางอนันดาฯยังพาลูกค้าท่ีมียอดการแนะนำาสูงสุดบิน
ลัดฟ้า สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวม
มูลค่ารางวัลในคร้ังน้ีกว่า 3 ล้านบาท

งานทำาบุญตักบาตร
อาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป

CHAMpAGNE TASTING (vIp)
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NEIGHBORHOOD
DEAN&DELUCA

JAzz SHUSHI BY
SAxSOCIETY
โทร. 02-635-1799

L’ARREDO
โทร. 02-287-3290

AMONTRE PLAYROOM
& BRASSERIE
โทร. 02-359-9667 

HAPPY FISH
โทร. 02-108-4498

25 DEGREES
โทร. 02-238-1991 
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NAMU HAIR GREW
โทร. 02-637-1350

THE READING ROOM
โทร. 02-635-3674 

H GALLEY
โทร. 085-021-5508

BUG&BEE




