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 การใช้ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยว่ามั๊ยครับ บางครั้ง เราอาจจะอยากใช้
มันอย่างสนุกและมีความสุขไปกับมันเรื่อยๆ อย่างที่ใจจะสามารถทำาได้ แต่
ในความเป็นจริง ชีวิตจะถูกใช้โดยไม่มีการวางแผนและไม่มีจุดหมาย มันก็คง
เป็นไปไม่ได้เลยเช่นกัน หลายช่วงของชีวิต มักมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยและ
สภาพแวดล้อมตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อถึง ณ จุดนึง ทุกคนก็คงต้องการที่จะ
สร้างครอบครัว และมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อครอบครัวที่คุณกำาลังจะมี 
ซึง่ใน Ideo Magazine เลม่นี ้เราจงึอยากจะเนน้ในเรือ่งของการวางแผนชวีติ 
และเตรียมพร้อมสำาหรับอนาคต ซึ่งน่าจะพอดีกับช่วงปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ที่ผู้อ่านหลายท่าน ก็คงจะมีแพลนใหม่ๆ ในชีวิตที่วาง
เอาไว้แล้วเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมี Scoop น่าสนใจในเล่ม ที่ผมอยาก
นำามาฝาก สำาหรบัการเตรยีมพรอ้มในการหารา้นอาหารทีค่ณุจะฉลองชว่ง
เทศกาลสุดพิเศษอย่างคริสมาสต์และปีใหม่นี้ได้อย่างเต็มอิ่ม โดยมีวิว Roof 
Top หรือ Out Door ที่เหมาะกับการรับลมเย็นๆ ในช่วงปีใหม่นี้อย่างแท้จริง
มาฝากกันครับ 
 Merry Christmas & Happy New Year ครับ

            ชานนท์ เรืองกฤตยา
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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“ถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าความสุขในชีวิตของผม คือการได้ทำาในสิ่ง
ที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวมากที่สุด ส่วนความสุขในด้าน
หน้าที่การงาน ผมจะถือหลักการที่จะต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ จะ
ไม่มีการทำาเพลงแบบรีบๆ ง่าย เพื่อให้ได้เงินกลับมา การทำางาน
ของผมทุกครั้งจะใส่ใจในรายละเอียด ทุ่มเทกับงาน แก้แล้วแก้อีก
เพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นคุณภาพที่เราพอใจ
ก่อน ถึงจะให้ผู้ฟังของผมรับได้ และพอใจกับงาน”

 

“ความฝนัทีว่างไว้ใหก้บัครอบครวัมองเพยีงแคก่ารใชช้วีติอยา่งไร
ให้มีความสุขที่สุดโดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร ความสุขไม่จำาเป็น
ต้องมีเงินเยอะแยะมากมาย แต่ความสุขคือการใช้เวลาอยู่ร่วม
กับคนที่เรารัก”

 

“ชีวิตของผมจากที่เคยอยู่ตัวคนเดียวแล้วเปลี่ยนมาเป็นหัวหน้า
ครอบครัวมีคนที่เราต้องดูแล จากที่เคยมีตารางเวลาที่ขึ้นอยู่
กับใจของเราอยากไปไหนออกจากบ้านกี่โมงกลับบ้านกี่โมงก็ได้ 
กลายเป็นว่าในแต่ละวันเรากลับมานั่งคิดว่าจะทำาอย่างไรในแต่ละ
วันให้ลูกมีความสุขที่สุด จะเลี้ยงเค้าอย่างไร จะสอนเค้าอย่างไร 
ทกุวนันีภ้มูใิจในตวัลกู วา่ตัง้แตว่นัแรกทีเ่คา้เกดิจนมาถงึวนันี ้เรา
ไดเ้คยสัง่สอนเคา้มาอยา่งไร ตอนนีเ้ราไดเ้หน็ผลลพัทน์ัน้แลว้ ผม
ดีใจที่ลูกขยันเรียน เป็นเด็กดี”
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“ผมคดิวา่บา้นคอืตวัแปรสำาคญัทีส่ดุในการเปน็สิง่แวดลอ้มทีท่ำาใหค้รอบครวัมคีวามสขุ 
และการหลอ่หลอมใหเ้ดก็เตบิโตขึน้มา แมแ้ตบ่รรยากาศของบา้นกม็ผีลตอ่ความคดิ อยา่ง
ตวัผมเองโตขึน้มาในบา้นสไตล์โมเดริน์ เรามองเหน็ความเรยีบงา่ย ความอบอุน่ของบา้น 
เรากก็ลายเปน็คนทีช่อบอะไรเรยีบงา่ยไมต่อ้งมอีะไรตกแตง่ ประดบัประดามากมายแตอ่ยู่
อาศัยได้จริงและอยู่ได้อย่างมีความสุข”

 

“ผมวา่สิง่สำาคญัทีส่ดุในการดำาเนนิชวีติ คอืการเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหก้บัครอบครวั เพราะ
ครอบครัวคือสิ่งที่เรารักมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย, รูปแบบการใช้ชีวิต 
หรือกิจกรรมตา่งๆ ที่เราเลือกมาเพื่อทำาร่วมกัน กจ็ะต้องผา่นการตัดสนิใจเลอืกมาแลว้
ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะมอบให้คนที่เรารักที่สุดเท่านั้น”



INTERVIEW

จากจุดเริ่มต้นของความเป็นเพื่อน ทำาให้คุณนิ ชินภานุ อธิชาธนบดี
และคุณหยก ภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าของบริษัท Trimode Studio เดินทางมาด้วยกัน

ทั้งในชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำางาน และชีวิตของบริษัทไตรโหมด
ที่ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว

Live, Work & PLay
TogeTher 

 “ทุกอย่างของ Tr imode มัน เริ่ มตั้ ง แต่ตอนที่ เ ราอยู่
มหาวทิยาลยัป ี2 ซึง่ตอนนัน้เรารบังานเปน็ฟรแีลนซแ์ลว้กท็ำาของ
ขายในงานกิฟท์ สมัยที่เรียนอยู่ ม.ศิลปากร ก็เริ่มทำากันเรื่อยมา 
จนเริ่มเป็นบริษัทแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ประมาณ 3 -4 ปีที่ผ่าน
มา ซึ่งบริษัทเราจะมีกัน 3 คนคือ นิ, หยก แล้วก็หงส์ เรารับทำางาน 
Product Design, Interior Design และ Jewelry Design เลย
เป็นที่มาของชื่อ Trimode”
 “ช่วงแรกๆ เราเริ่มจากงาน Product Design ก่อนเพราะ
เรารู้สึกว่ามันสนุก เวลาเราเล่นอะไรกับมัน มันจับต้องได้เร็ว แล้ว
ก็ใส่ความคิดได้เต็มที่ คอนเซปท์ของงานเราส่วนมากจะเป็น 
Experimental คือเชิงทดลอง ซึ่งจะเป็นแบบ Industrial Look 
แต่ก็เป็นคนไทย บางทีปรัชญาชีวิตและวิถีชีวิตมันก็ทำาให้เราเกิด 
Inspired บางอยา่งกบัผลงานทีเ่ราทำาออกมา พอหลงัๆ งานกเ็ริม่
ขยายไปที่งาน Interior Design และ Jewelry Design” 
 “จากตอนแรกที่ออฟฟิศเรามีกันแค่ 3 คน ตอนนี้มี 13 คน
แล้ว แต่มันเหนื่อยกว่าเดิมนะ เพราะเราต้องดูแลหนักขึ้น ต้องดูแล
งาน และต้องดูแลคนด้วย มีคนมาช่วยเยอะขึ้น แต่เราต้องควบคุม
คณุภาพใหเ้หมอืนเดมิ ออฟฟศิมนักค็อ่ยๆ โตขึน้ไปพรอ้มกบัเรา 
2 คน”
 “ในเรื่องความรัก เราคบกันมา 12 ปีแล้ว คือคบตั้งแต่สมัย
เรียนที่ศิลปากร ก็เป็นแฟนกันแล้วก็ทำางานด้วยกันมาตลอด จน
เพิ่งแต่งงานกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งตอนที่ตัดสินใจ
แต่งงานเป็นเพราะผู้ใหญ่ (หัวเราะทั้งคู่) แต่จริงๆ เราก็คบกันมา
นาน ซึ่งมันก็ถึงเวลาที่ควรจะต้องมีการพัฒนาไปอีกรูปแบบนึง
แล้วล่ะ ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วย ความพร้อมด้วยหลายๆ อย่าง ก็
เลยทำาให้ตัดสินใจแต่งงาน”
 “การที่เป็นแฟนกันแล้วทำางานด้วยกันสำาหรับเราแฮปปี้นะ 
เพราะจะได้เจอกันตลอดเวลา เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องทำางานแล้ว
จะทะเลาะกันด้วยเรื่องส่วนตัว เพราะเราเติบโตมาจากความเป็น
เพื่อน ดังนั้นเวลาทำางานแล้วทะเลาะกัน มันก็จะจบแค่เรื่องงาน ไม่
ได้เอากลับมาคิดมากอะไร”

 “เราค่อนข้างตัวติดกันนะ เพราะเพื่อนก็เป็นกลุ่มเดียวกัน แล้ว
เราสองคนค่อนข้างมีเพื่อนเยอะ อย่างตอนเด็กๆ ก็จะชอบนัดกัน
ไปโน่นมานี่ แต่พอเริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มนัดกันที่บ้าน อยากอยู่
กันเอง ออกไปข้างนอกน้อยลง ตอนนี้เลยกลายเป็นชอบการอยู่
บ้าน เพื่อนก็มารวมตัวกันที่บ้าน บางทีเพื่อนมาเราก็วาดรูปเล่น
กัน วาดเสร็จก็เอารูปมาวางเรียง แล้วก็ผลัดกันวิจารณ์ คุยกัน
ขำาๆ เฮฮา”
 “หลงัแตง่งานเราก็ใชช้วีติเปน็ระเบยีบมากขึน้ ไมห่กัโหมเหมอืน
สมัยก่อน อย่างเวลาทำางานพอสามทุ่มบางทีเราก็จะเริ่มหยุดทำา
แล้ว ค่อยมาทำาต่อตอนเช้า พยายามทำางานให้เป็นเวลามากขึ้น 
จรงิๆ การใชช้วีติครอบครวัของเราสองคน กบัเรือ่งการทำางานมนั
เหมือนเดินไปพร้อมกันเป็นเส้นขนานเลยนะ เพราะเราเดินกันมา
แบบนี้เป็นสิบปีแล้ว อย่างเรื่องครอบครัวเราก็ยังไม่ได้แพลนอะไร
มากเหมือนกัน อาจเพราะเราก็ยังแฮปปี้กับช่วงเวลา ณ ตอนนี้ 
อยา่งเรือ่งลกูกค็งอกีซกัปสีองป ีเพราะงานเราเพิง่เริม่ขยาย เวลา
เรายงัไมค่อ่ยพอ กเ็ลยยงัไมอ่ยากม ีแตฝ่า่ยผูช้ายพรอ้มอยากจะ
มีลูกเลย ซึ่งเป็นประเด็นที่ก็เถียงกันทุกวัน(หัวเราะ) เราจะกลัวว่า
เราจะเหนื่อย มันจะมีภาระมากขึ้น”
 “ถ้าเป็นแพลนของ Trimode ในอนาคต ก็คงไม่มีอะไรมาก เรา
ไม่ได้แพลนอะไรยาวๆ คิดแค่ปีต่อปี  แต่เราก็มีแพลนที่อยากจะทำา
โรงแรมเลก็ๆ แบบมอียู่ไมก่ีห่อ้งโดยใชต้กึเกา่ทำา แตถ่า้ตวัออฟฟศิ
เราก็คงไม่ขยายให้ใหญ่กว่านี้มากนัก แค่อยากจะทำาให้ครบ
วงจรมากขึ้น อย่างเมื่อก่อนเรามีแพลนว่าในปีนึงเราอยากทำา
เฟอร์นิเจอร์ออกมาให้ได้ 2 คอลเลคชั่น แต่ตอนนี้ผ่านมาสองปี 
เพิ่งได้แค่คอลเลคชั่นเดียว คือมันมีงานอื่นมาแทรกตลอด ทำาให้
เสียแพลนท่ีเราต้ังใจจะทำาไป ตอนน้ีเลยอยากบริหารเวลาให้มันดีข้ึน
อยากให้แพลนท่ีเราวางไว้มันทำาได้จริง แค่น้ันเราสองคนก็โอเคแล้ว”
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ครอบครัวเล็กๆ ของคุณจิ๊บ ชัชวาลย์ สุขปลื้ม และคุณนิว ดวงฤดี วุดานุพันธ์ สองหนุ่มสาว
นักการธนาคาร ที่กำาลังจะเริ่มต้นอีกหนึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัว

นั่นคือการมีลูกที่กำาลังจะคลอดในอีก 4 เดือนข้างหน้านี้ โดยที่ทั้งสองคนมีการวางแผนชีวิต
รองรับไว้อย่างเป็นลำาดับ 

Family
Simple plan  

 “เราสองคนเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อน รู้จักกันตอนเรียน
มหาวิทยาลัยปี 1 แล้วก็เริ่มคุยกัน คบกัน พอเรียนจบก็แยก
ย้ายกันไปเรียนต่อคนละที่ แต่ก็คบกันเรื่อยมา แล้วก็มาแต่งงาน
กันเมื่อประมาณ 4 – 5 ปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ก็ 15 ปีแล้ว ตอนที่
ตัดสินใจแต่งงานก็คงถึงจุดๆ นึงที่เรามองว่าชีวิตคนเรามันควร
จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้แล้ว เหมือนเราเรียน
จบ เราก็ต้องหางานทำา พอหางานทำาถึงจุดนึงที่มั่นคง เราก็ต้อง
เริ่มมีครอบครัว มันเป็นเหมือนช่วงเวลานึงของชีวิตที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงนะ ทุกคนก็คงจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน แค่ว่าความ
พร้อมในช่วงนั้นมีมากแค่ไหน”
 “คู่ที่คบกันนานๆ เราคิดว่ามันเห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสีย
อย่างเช่นเรื่องของความรักมันกลายเป็นความเคยชิน แต่สำาหรับ
คู่เรา เราคิดว่ามันดีที่เรามีเวลาคบกันนานๆ เพราะจริงๆ มันก็มี
การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตลอดเวลา แตเ่รารบัมอืกบัมนัไดม้ากกวา่ 
เพราะมโีอกาสทีจ่ะศกึษากนันาน เรากเ็ลยปรบัตวัเขา้หากนัไดท้กุ
เรื่อง”
 “จริงๆ แล้วการใช้ชีวิตมันต้องวางแผนนะ ขนาดเราวางแผน
ไว้แล้ว มันยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลย อย่างตอนที่เรา
ตัดสินใจจะแต่งงาน เราเคยคิดแบบนึง แต่พอแต่งงานกันปั๊ปเรา
กลบัคดิอกีแบบนงึ อยา่งเรือ่งลกูเรากแ็พลนทีจ่ะมกีนัมานานแลว้ 
แตก่็ไมม่ซีกัท ีจนเราเลกิคดิ นกึวา่เราสองคนจะไมม่โีอกาสมซีะแลว้ 
แต่อยู่ๆ ก็มีเค้าขึ้นมา ดีใจมาก แต่พอเรารู้ว่ากำาลังจะมีอีกชีวิตนึง
เขา้มาในครอบครวัเรา กต็อ้งวางแผนใหม ่ตอ้งปรบัใหม ่อยา่งเรือ่ง
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเราก็ต้องเก็บให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเรายังมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเตรียมไว้สำาหรับอนาคต”
 “อย่างเรื่องของที่อยู่ ตอนแรกที่แต่งงานกันใหม่ๆ ก็ยังอยู่บ้าน
กัน แต่เรื่องของการจราจรในเมืองมันทำาให้การเดินทางค่อนข้าง
ลำาบาก เราทำางานธนาคารกันทั้งคู่ เข้างาน 8.30 น. บางวันต้อง
ออกจากบ้านตั้งแต่ 5.30 น. กว่าจะกลับถึงบ้านก็ 21.00 น. ยัง
ไมท่นัจะไดท้ำาอะไรเลยกต็อ้งเขา้นอนเพือ่เตรยีมตวัไปทำางานในวนั
รุ่งขึ้น เรียกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนของจริง พอแต่งงานกันซักพัก

เราก็เลยมาซื้อคอนโดอยู่ด้วยกัน ซึ่งถ้าถามเราตอนนี้มันสบาย
กว่ากันเยอะ”
 “ตอนแรกกค็ดิวา่มนันา่จะอดึอดัดว้ย เพราะตอนอยูบ่า้นเรามี
พื้นที่ มีบริเวณ แต่พอมาอยู่คอนโดเราว่ามันก็จะได้อะไรอีกแบบ
นึง ความสะดวกสบายของคอนโดมันไปทดแทนกับความกว้าง
ของบา้นทีเ่ราเคยมีได ้อยา่งเรือ่งของการดแูลรกัษา การทำาความ
สะอาด ความปลอดภัย การเดินทาง และเรื่องอื่นๆ รวมถึงอาจจะ
ดว้ยไลฟส์ไตลข์องเราทีต่ามปกตเิรากช็อบการใชช้วีติในเมอืงอยู่
แล้ว ทานข้าวแถวนี้ ดูหนังแถวนี้ นัดเจอเพื่อนแถวนี้ ซึ่งทำาให้ไปมา
หาสู่กันง่ายด้วย”
 “การทำางานในเมืองสำาหรับเราสองคนแล้ว การอยู่คอนโดมัน
สะดวกสบายกวา่ ยิง่คอนโดทีอ่ยูใ่กลร้ถไฟฟา้เวลาทีเ่ราจะเสยีไป
กบัการเดนิทางมนัลดลงเยอะมาก ไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทางรถตดิ
ชัว่โมงสองชัว่โมง เราใชเ้วลาทีเ่ราเสยีไปบนรถนัน่มาทำาอะไรทีบ่า้น
ได้อีกตั้งหลายอย่าง แทนที่จะติดอยู่แบบน้ัน เรื่องรถกับเรื่องเวลา
เราวา่เราไดเ้ปน็กำาไรชวีติกลบัมาคอ่นขา้งเยอะนะ เลกิงานกลบัถงึ
บา้นไดภ้ายในไมถ่งึ 1 ชัว่โมง มเีวลาทีจ่ะอยูด่ว้ยกนัมากขึน้ มเีวลา
ไปออกกำาลังกายเล่นฟิตเนส แทนที่จะต้องเอาเวลาไปติดอยู่บน
ถนน เสียเวลาและยังทำาให้เสียสุขภาพจิตไปเปล่าๆ ด้วย”
 “ตอนนี้แพลนสำาหรับเรื่องที่อยู่อาศัยในอนาคตเราก็คงต้อง
ขยับขยาย เพื่อให้เรามีพื้นที่มากขึ้น ต้องเผื่อลูกด้วย ซึ่งก็ยังมอง
เปน็คอนโดเหมอืนเดมิ แตอ่าจจะเปน็สองหอ้งนอน ซึง่อยา่งในเรือ่ง
ของพื้นที่วิ่งเล่นของลูก ผมว่าด้วยการใช้ชีวิตประจำาวันปกติ เรา
ไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านกันอยู่แล้ว ซึ่งอย่างคอนโดเองก็มี
พื้นที่ส่วนกลาง ดีซะอีกที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับเค้า พาเค้าไป
วิ่งเล่น ได้มีเวลาร่วมกัน แต่อย่างเสาร์ อาทิตย์ก็คงไม่ได้อยู่ที่
คอนโดอยู่แล้ว เพราะปกติชอบไปเที่ยว ชอบไปโน่นไปนี่ตลอด
เวลา”
 ตอนนีจ้ะคดิจะทำาอะไร เราสองคนกค็งตอ้งคดิถงึลกูเปน็อนัดบั
หนึ่งนี่แหละ

INTERVIEW
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INTERVIEW

คุณโป๊ะ จักกเดช อัศวโสภณ  หนุ่มนักธุรกิจเจ้าของบริษัท IC WEB และเจ้าของเวบไซท์ 
BKKMENU.COM ที่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนักคิดและสร้างสรรค์งานในแบบที่ตัวเองรัก
จนทำาให้ปัจจุบัน IC WEB จัดได้ว่าเป็นบริษัททำาเวบไซท์ ที่มีความน่าสนใจเป็นอันดับต้นๆ

 “บริษัท IC WEB ของผมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบและ
พฒันาเวบไซท ์ซึง่ผมกบัเพือ่นอกีคนนงึ เริม่ตน้ทำาบรษิทันีม้าดว้ย
กนัตัง้แตส่มยัเรยีนแลว้ครบั พอดชีว่งนัน้ไปเรยีนทีเ่มอืงนอก แลว้
ก็ได้เห็นพวกเวบไซท์ต่างๆ ซึ่งเค้ามีแบบและลูกเล่นสวยๆ เยอะ แต่
ของท่ีบ้านเรายังไม่ค่อยมี เพราะตอนน้ันเร่ืองของโลกอินเตอร์เนทมัน
ยังไม่บูมในเมืองไทยด้วย เรากเ็ลยอยากทำาใหเ้วบไซทต์า่งๆ ในบา้น
เราไดม้าตรฐานเดยีวกบัตา่งประเทศ นัน่คอืสิง่ทีเ่ราตัง้ใจตัง้แตแ่รก 
ที่ทำาให้ตัดสินใจเปิดบริษัทนี้ขึ้น”
 “หลักการของบริษัทคือเราอยากโตแบบช้าๆ เราไม่ได้ต้องการ
ที่จะก้าวกระโดด ทำายังไงให้รากฐานเราแข็งแรง นั่นคือคอนเซปท์
ของบรษิทั สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในการทำางานของเรากค็อืการตรงตอ่
เวลา การรกัษาคณุภาพ และเรือ่งของการรกัษามาตรฐานทีส่งูใน
อุตสาหกรรมตรงนี้ ผมว่านั่นคือสาเหตุที่ทำาไมเราถึงเปิดบริษัท
นี้มาได้ยาวนานถึง 12 ปี และลูกค้าก็ยังอยู่กับเรามาตลอด นาน
สุด 8 ปีก็ยังทำางานด้วยกันอยู่ ซึ่งความยากของงานคือทำายังไง
ให้ลูกค้าอยู่กับเราแล้วเค้ามีความสุขที่สุด” 
 “บริษัทเราไม่ได้ใหญ่โตอะไร ข้อดีของการที่ ไม่ใหญ่คือมัน
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตัวเราเองต้องเข้าใจทุกขั้นตอน
ในการทำางาน เรยีกวา่งานเกอืบทกุประเภทในบรษิทัเราทำาไดห้มด 
อาจมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เราจะต้องมีคนที่มาช่วยในทีมของ
เรา แค่ปัจจุบันเราก็มีหน้าที่ไปบริหารแล้วมีพนักงานมาทำาหน้าที่
ต่างๆ แทนเรา ซึ่งจนถึงทุกวันนี้เรามีพนักงานทั้งหมด 25 คนแล้ว
ครับ สำาหรับผมมองว่ามันเป็นจำานวนที่กำาลังดี”
 “ด้วยความที่เราทำาธุรกิจแบบนี้ ทำาให้ใช้เวลาทำางานในช่วง
กลางคืนซะเป็นส่วนมาก เราทำางานกับดีไซน์เนอร์ หรือพวกงาน
ครีเอทีฟ บางทีสมาธิมันมาตอนกลางคืน ทำาให้เวลาในการใช้
ชีวิตของผมค่อนข้างเพี้ยน แต่ทุกวันนี้ผมพยายามที่จะทำาให้มัน

เป็นปกติขึ้น อย่างเมื่อก่อนทำางานหามรุ่งหามค่ำา แต่ตอนนี้พอ
ธุรกิจมันนิ่งขึ้น เรามีทีมงานที่ดีมาช่วยเรา เราก็สามารถบริหาร
เวลาของเราได้ดีขึ้น หลังเลิกงานก็มีเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อน
ได้มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เวลาว่างของผมก็คงจะเป็นเรื่องของการ
ทานอาหาร ผมทานอาหารนอกบ้านตลอด แล้วเป็นคนชอบหา
อะไรใหม่ๆ อร่อยๆ ทาน ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มาที่ทำาให้เรา
ทำา www.bkkmenu.com ขึ้น ซึ่งเป็นเวบไซท์ตัวเดียวที่เป็นของ
บริษัทเราเอง อย่างงานอื่นๆ เราทำาให้ลูกค้าหมด รับจ้างผลิต แต่
เวบนีเ้ราดแูลเองทัง้หมด ซึง่มนักม็าจากวา่พอเราได้ไปทานอาหาร
รา้นไหนทีม่นัอรอ่ยเรากอ็ยากจะแนะนำาใหค้นอืน่ได้ไปลองบา้ง แต่
ทกุวนันีถ้า้มเีวลาวา่งจรงิๆ อยา่งชว่งเสาร ์อาทติย ์ผมจะพยายาม
หาโอกาสออกกำาลังกายมากขึ้น เช่น ไปตีกอล์ฟ หรือไม่ก็ไปเดิน
ชอปปิ้ง หรือถ้ามีงานอีเว้นท์อะไรที่สนใจก็จะไปดู นานๆ ทีก็จะไป
ต่างจังหวัดทีกับเพื่อนๆ บ้าง”
 “แพลนงานในอนาคตของบรษิทัเรามกีารขยายงานตลอดในเชิง
ของยูนิต อย่าง 4 ปีท่ีแล้ว Social Network มันเงียบมาก Facebook 
ก็เพิ่งมาบูมเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ถามว่าอนาคตจะมีอะไรมาเพิ่มมั๊ย
ผมเชื่อว่ามีอยู่แล้ว เพราะงานของเรามันมาทางด้านนี้ด้วยอาจมี
การลงทุนเพิ่มหรือทำาบริษัทร่วม ขยายธุรกิจกับบริษัทอื่นที่มัน
เกื้อหนุนกันในเชิง partner”
 “แต่ถ้าเป็นแพลนของชีวิต  ผมอยากไปเที่ยว อยากไปเห็นอะไร
ใหม่ๆ ให้เยอะที่สุด คือโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาคงไม่ปล่อยให้
แก่ก่อนแล้วค่อยไปเที่ยว ถึงตอนนั้นคงเที่ยวไม่ไหว เราทำางาน
หาเงินมาได้ในระดับนึง เราก็อยากไปเที่ยว ใช้ชีวิตไปด้วยกันทั้ง
การทำางานและชีวิตส่วนตัว ใช้ชีวิตให้สมดุลย์ ผมว่ามันดีที่สุด”
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ECLECTIC LIVING

จากชายหนุ่มมาดเท่ผู้มีใจรักในเสียงดนตรีและการใช้ชีวิตอย่าง
อิสระเสรีเต็มร้อย กับบทบาทที่เปลี่ยนมาสู่การเป็นหัวหน้า
ครอบครัวผู้แสนอบอุ่น

“สำาหรับผลงานเพลงในตอนนี้กำาลังทำา single ใหม่ที่จะปล่อย
ออกมาใหฟ้งักนัในเรว็ๆ นีเ้ปน็เพลงทีผ่มตัง้ใจทำามาเพือ่มอบใหก้บั
ภรรยา ครบรอบการทีรู่จ้กักนัมา 20 ป ีชือ่เพลงยิง่นานยิง่ผกูพนั 
เปน็ความหมาย การถา่ยทอดความรูส้กึตัง้แตท่ีเ่ราเจอกนัวนัแรก
จนถงึวนันีท้ี่ไดแ้ตง่งานและมคีรอบครวัดว้ยกนั สว่นอลับัม้ใหมก่ม็ี
แผนทีจ่ะวางประมาณตน้ปหีนา้ กำาลงัอยูใ่นระหวา่งการทำางานเชน่
กัน แต่ละเพลงอยากจะให้เป็นเพลงที่เพราะที่ฟังได้เรื่อยๆ จึงต้อง
พิถีพิถันกับการทำางานไม่เร่งตัวเองมากเกินไป
 “ไลฟส์ไตลอ์ืน่ๆ นอกจากการทำางาน จากทีผ่มเคยเปน็คนกลาง
คืน ก็หันมาออกกำาลังกายมากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้นและใช้เวลา
ในการทำากิจกรรมต่างๆ กับครอบครัว อย่างเช่นไปขี่จักรยาน
ดว้ยกนั ผมจะใชเ้วลาอยูก่บัครอบครวัใหม้ากทีส่ดุไมว่า่จะตอ้งไป
ทำางานต่างจังหวัดก็มักจะพาครอบครัวไปด้วย ผมชอบพาลูกๆ 
ไปสวนสตัว ์เพือ่ปลกูฝงัใหเ้ขาเปน็คนรกัสตัว ์และมจีติใจออ่นโยน
และ มีใจเมตตา
 “ถึงวันน้ีแล้วคิดว่าความสุขในชีวิตคือการได้ทำาในสิ่งที่สร้าง
ความสุขให้กับครอบครัวมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไร
ก็ตามที่ได้ทำาด้วยกันทุกคน ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน หากิจกรรม
ที่ทุกคนรู้สึกสนุกและมีความสุขร่วมกัน ส่วนความสุขในด้าน
หน้าที่การงาน ผมถือหลักการที่จะต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ จะไม่มี
การทำาเพลงแบบรีบๆ ทำาออกมาง่ายๆ เพื่อให้ได้เงินกลับมาแต่
สุดท้ายเมื่อเรากลับมานั่งฟังแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจ ไม่ใช่คุณภาพ
ทีเ่รายอมรบัได ้ดงันัน้การจรงิใจตอ่สิง่ทีเ่ราอยากทำาจรงิๆ จงึเปน็
เรือ่งสำาคญั ไมใ่ชค่ดิแคว่า่หาเงนิไดจ้ากตรงนีแ้ลว้เรามคีวามสขุแค่
นั้น ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง การทำางานทุกครั้งของผมจะใส่ใจ
ในรายละเอียด ทุ่มเทกับงาน แก้แล้วแก้อีกเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์
แบบทีส่ดุและเปน็คณุภาพทีเ่ราพอใจกอ่นถงึจะทำาใหผู้ฟ้งัของผม
รับได้และพอใจกับงาน
 “ในด้านความฝันที่วางไว้ให้กับครอบครัว มองเพียงที่การใช้

ชวีติอยา่งไรใหม้คีวามสขุมากทีส่ดุโดยที่ไมต่อ้งเบยีดเบยีนใคร ใช้
ชวีติใหอ้ยูใ่นคณุธรรม จรยิธรรม ความสขุไมจ่ำาเปน็ตอ้งมเีงนิเยอะ
แยะมากมายแตค่วามสขุคอืการใชเ้วลาอยูร่ว่มกบัคนทีเ่รารกัและ
ทำากิจกรรมร่วมกัน จริงๆ แล้วในปัจจุบันเราก็มีความสุขอยู่แล้ว 
แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้าเมื่อลูกโตขึ้นเราก็อยากที่จะยังหาความ
สุขแบบนี้ได้อยู่ รูปแบบกิจกรรมอาจจะเปลี่ยนไปตามความสนใจ
ในช่วงนั้นๆ แต่ยังไงก็คือการหาความสุข 
 “ชวีติทีเ่ปลีย่นไปจากตวัคนเดยีว มาเปน็หวัหนา้ครอบครวั เรา
เคยอยู่คนเดียวอยากจะออกไปไหนเวลาไหนกลับบ้านเวลาไหน 
ตารางเวลาอยูท่ีห่วัใจเราอยากทำาอะไรตอนไหนก็ไดแ้ตต่อนนีเ้รา
มีครอบครัวที่เราต้องดูแลเทคแคร์ กลายมาเป็นว่าเราจะต้องคิด
วา่ทำายงัไงในแตล่ะวนัใหล้กูมคีวามสขุทีส่ดุ ไดฝ้กึทกัษะตา่งๆ เพือ่
สรา้งใหเ้ขาเติบโตมาเปน็ตวัของตวัเองและเปน็คนทีด่คีนหนึง่ ของ
สังคม ต้องมองการณ์ไกลในอนาคตด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทนุ เกบ็ออมเอาไว้ใหก้บัครอบครวัรวมทัง้ตัง้บรษิทัทีท่ำาไว้ใหก้บั
ลกูๆ อยา่งเชน่วนันีท้ีล่กูมาทำางานรว่มกบัผม เรากจ็ะเกบ็ทกุบาท
ทุกสตางค์ไว้ให้เขา เพราะลูกตั้งใจทำางานมากจริงๆ เวลาที่เห็น
ลูกทำางานหนัก ผมมองแล้วก็รู้สึกตื้นตัน ภูมิใจในตัวลูกว่าตั้งแต่
วันแรกที่เขาเกิดมาจนถึงวันที่เขามาทำางานกับเรา ได้เคยสั่งสอน
เขามาอย่างไร ผลลัพธ์ที่มันออกมาคือเป็นตัวลูกจริงๆ สิ่งต่างๆ
ทีเ่ราปลกูฝงัอยา่งการดำาเนนิชวีติตอ้งทำาอยา่งไร การพบเจอกบั
ผูค้น การวางตวัในสงัคมตอ้งทำาอยา่งไรใหเ้ปน็ธรรมชาตขิองเคา้
มากที่สุดและอยู่บนพื้นฐานของความดี  ทุกวันนี้เห็นผลลัพธ์นั้น
แล้วก็รู้สึกดีใจรวมไปถึงการที่ลูกขยันเรียน  เป็นเด็กดี มาทำางาน
แล้วเป็นเด็กที่มีเหตุผลและเชื่อฟัง
 “หวัใจหลกัในการสอนลกูคอืใหเ้ปน็ตวัของตวัเอง สอนใหเ้ขาคดิ
ไดเ้อง ไมข่ดีเสน้ใหเ้ขาตอ้งเดนิตามแตม่กีรอบทีส่อนเขาวา่ ถา้คณุ
ทำาแบบนี ้ผลลพัธท์ี่ไดก้ลบัมาจะเปน็แบบนี ้หรอืถา้ทำาแบบนีแ้ลว้คน
รอบขา้งจะรูส้กึอยา่งไร ถา้ทำาไมด่กีบัคนอืน่เขาจะรูส้กึอยา่งไรแลว้
สิง่ทีเ่ขาจะตอบแทนเรามาจะเป็นอยา่งไรแลว้ใหเ้ขาเลอืกเอง อยา่ง
ทุกวันเมื่อตื่นมาตอนเช้าผมจะถามลูกว่าวันนี้อยากไปโรงเรียน
หรือเปล่า มีบางวันที่เขาตอบว่า ไม่อยากไป ก็จะบอกเขาว่าแล้ว
ถ้าไม่เรียนหนังสือ โตขึ้นมาจะเป็นอย่างไร หางานทำาไม่ได้ อาชีพ

ทีเ่ราสามารถเลอืกไดก้ม็นีอ้ยลง แตถ่า้ไปโรงเรยีนวนันีก้จ็ะไดเ้ลน่
กับเพื่อน ได้เล่นกีฬา ถ้าตั้งใจเรียนก็สามารถหางานดีๆ ทำาได้ แต่
จะไม่กะเกณฑ์หรือบีบบังคับให้เขาต้องทำาอะไร
 “ผมคิดว่าบ้านคือตัวแปรสำาคัญที่สุดในการเป็นสิ่งแวดล้อม
ที่ทำาให้ครอบครัวมีความสุขและการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้น
มา เด็กที่โตมาในบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นก็จะโตขึ้นมาเป็นคนที่
มีทัศนคติที่ดี มีความสุข ถ้าเป็นบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกเครียดก็อาจ
จะทำาให้เขาเฉไฉไปได้หลายทาง แม้แต่บรรยากาศของบ้านก็มีผล
กับความคิด อย่างตัวผมเองโตขึ้นมาในบ้านสไตล์โมเดิร์น เรา
มองเห็นความเรียบง่าย ความอบอุ่นของบ้าน เราก็กลายเป็นคน
ที่ชอบอะไรเรียบง่ายไม่ต้องมีการตกแต่งประดับประดามากมาย
แต่อยู่อาศัยได้จริงและอยู่อย่างมีความสุข บ้านเป็นสิ่งที่ปลูกฝัง
ลกัษณะนสิยัของเดก็ ถา้หากมทีีส่ำาหรบัออกกำาลงักาย กจ็ะทำาให้
เด็กกลายเป็นคนรักการเล่นกีฬา เวลาว่างแทนที่จะนั่งเล่นเกมส์
หรือดูโทรทัศน์ ก็ออกไปทำากิจกรรมอื่นๆ ที่ให้ประโยชน์มากกว่า 
ทำาเลทีต่ัง้กเ็ปน็สิง่สำาคญัมากโดยเฉพาะการอยูอ่าศยัในเมอืงใหญ่
อยา่งกรงุเทพฯ ถา้การเดนิทางสะดวกกท็ำาใหเ้รามชีวีติทีส่บายขึน้ 
ไม่ต้องเสียเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง
 “การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมา พ่อแม่ต้องใส่ใจในหลายๆ 
อย่าง ผมทุ่มเทให้กับการเรียนของลูกมากเพราะผมคิดว่าการ
ศกึษาคอืสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุ และพยายามมองหาวา่ลกูมคีวามถนดั
ในดา้นไหนกจ็ะสง่เสรมิไปทางนัน้ อยา่งลกูผมชอบเลน่กฬีากจ็ะให้
เขาไดเ้ลน่ไดเ้รยีนกฬีาหลายๆ อยา่งทัง้ฟตุบอล เทควนัโด วา่ยน้ำา 
รวมทั้งตอนนี้ผมกำาลังเริ่มสอนให้เขาขับโกคาร์ท เพราะผมรู้สึก
ว่าเด็กที่เรียนแข่งรถ เมื่อโตมาแล้วจะขับรถอย่างมีประสบการณ์ 
มั่นใจในวิธีการขับและการแก้ปัญหา  เพิ่มความปลอดภัย และผม
มคีวามฝนัอยู่ว่าถ้าหากเขาชอบ โตขึ้นมาเขาอาจจะกลายเปน็นกั
แข่งรถมืออาชีพ แต่ก็ต้องแล้วแต่ตัวลูกด้วย
 “ดังนั้นสิ่งสำาคัญที่สุดในการดำาเนินชีวิต ก็คือการเลือกสิ่งที่ดี
ทีส่ดุใหก้บัครอบครวั เพราะคอืสิง่ทีเ่รารกัมากทีส่ดุ ไมว่า่จะเปน็ที่
อยูอ่าศยัหรอืรปูแบบการใชช้วีติ กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ราเลอืกมาเพือ่
ทำาร่วมกัน จะต้องผ่านการตัดสินใจเลือกมาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม
ที่สุด ที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารักอย่างที่สุด”
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สัมผัสมิติชีวิตที่คิดต่าง เพื่ออิสรภาพ
ตามสัญชาติญาณคุณได้แล้วที่ IDEO 
mOBI Sales Gallery 4 โครงการ
โทร. 02-316-2222 WWW.IDEOmOBI.cOm
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LOCATIONS
เลือกใช้ชีวิตสไตล์ IDEO mOBI ในแบบคุณ
บนทำาเลติดรถไฟฟ้า ที่สุดของชีวิตเมือง 
4 โครงการ ทั้งพญาไท สุขุมวิท สาทร และ
พระราม 9 
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THE ROOF
SIAM @ SIAM HOTEL

อีกหนึ่งร้านอาหารภายใต้คอนเซป Sky Dining ที่อยู่ใกล้เส้นรถไฟฟ้า
สถานีสนามกีฬา เพียงนิดเดียว บนชั้น 25 ของโรงแรม Siam @ Siam 
ตรงขา้มสนามกฬีาศภุชลาศยั รา้น The Roof มวีวิแบบ 360 องศา ของ
กรุงเทพมหานคร ที่สามารถชมวิวได้ทั้งฝั่งเมืองที่มีตึกสูงมากมาย ไป
จนถึงวิวอีกฝั่งที่เต็มไปด้วย Landmark ต่างๆ ที่เป็นสถาปัตยกรรมคู่
เมอืงกรงุเทพฯ ของเกาะรตันโกสนิทร ์ไมว่า่จะเปน็ภเูขาทองวดัสระเกศ, 
พระที่นั่งอนันตสมาคม,  วัดเบญจมบพิตร, สนามม้านางเลิ้ง ฯลฯ ร้าน
เปิดโล่งในบรรยากาศเอาท์ดอร์ ที่มีหลายมุมให้เลือกนั่งชมวิว ตกแต่ง
แบบโปร่ง สบาย ในแนว Industrial Design ที่เน้นการใช้โครงสร้าง
ของเหล็กในการทำาเสา คาน และแนวระเบียง โดยเน้นสีเด่นเป็นสีแดง
และสีน้ำาเงิน เพื่อให้ดูเปรี้ยวและมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น เมนูเด่นของ
ที่นี่คงจะหนีไม่พ้น Stone Grill Alfasco เมนูปิ้งย่างหลากหลายไม่ว่า
จะเป็นเนื้อแกะ เนื้อวากิว พร้อมอาหารทะเลอย่างหอยเชลล์ กุ้ง ปลา
แซลมอน ฯลฯ ที่ย่างกันทันทีบนหินภูเขาไฟร้อนๆ ส่งกลิ่นหอมชวน
ทาน เสิร์ฟพร้อมน้ำาจิ้มสามแบบให้เลือกสรร นอกจากนี้ยังมีซูชิรสเลิศ
ของ Rainbow Roll Sushi  แบรนด์ซูชิของโรงแรม Siam @ Siam ที่
ยกบาร์ซูชิสารพัดเมนู ขึ้นมาตั้งให้ลองทานกันถึงดาดฟ้า และยังมีเมนู
อาหารฝรั่งให้เลือกทานกันอีกหลากหลายในราคาไม่สูงจนเกินไป ส่วน
เมนูของหวานเด็ดๆ ที่คนรักชอกโกแลตไม่ควรพลาดคือ Chocolate 
Lover ที่ประกอบไปด้วย Ice Cream Chocolate, Tart Chocolate 
และ Crembule’ Chocolate ที่มาพร้อมกันในจานเดียว ส่วนใครที่
อยากมาแวะนั่งจิบไวน์ ดื่มคอกเทลชิลๆ  อีกมุมของร้าน ก็ทำาเป็นบาร์
เครือ่งดืม่ ในบรรยากาศโรแมนตกิ มคีอกเทลเดด็ๆ ใหเ้ลอืกสัง่ตามชอบ 
และสำาหรับช่วงวันปีใหม่นี้ ใครที่กำาลังมองหาร้านสำาหรับเคาท์ดาวน์ 
ที่นี่ก็มีแพ็คเกจพิเศษสำาหรับดินเนอร์พร้อมชมวิวพลุที่มีรอบด้านให้ดู
อีกด้วย ใครสนใจอย่าลืมโทรจองล่วงหน้ากันนะคะ 

Floor 25th Siam @ Siam Hotel  Open : mon – Sun 18.00 – 24.00
Tel : 02-217-3070 www.siamatsiam.com
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CENTARA GRAND 

อกีหนึง่รา้นอาหารทีม่ ีRoof Top View ทีเ่รยีกไดว้า่มคีวามสงูมากทีส่ดุ 
และอยู่ในกลางของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอีกที่หนึ่ง และยังเป็นอีก
หนึง่ทำาเลทีจ่ดัวา่เปน็ทีส่ดุของการไปเคาทด์าวน์ในวนัปใีหม ่นัน่กค็อืรา้น 
Red Sky ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 55 ของโรงแรมเซนทารา แกรนด์ เพราะในวัน
เคาท์ดาวน์ที่ถือว่า CTW เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหลักของประเทศไทย 
ทีห่ลายตอ่หลายคนตอ้งไปรวมตวักนันบัถอยหลงัเขา้สูป่ใีหม ่และมกีาร
จดุพลอุยา่งยิง่ใหญอ่ลงัการ รา้น Red Sky ในคนืนัน้ จงึเหมอืนนัง่อยูใ่ต้
ใจกลางพลนุบัพนัดวงกนัเลยทเีดยีว แตค่วามสวยงามของววิรา้นในวนั
อื่นๆ ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ด้วยภาพวิวของใจกลางกรุงเทพฯ ที่
สามารถเดนิวนไดร้อบทศิของรา้น โดยมสีญัลกัษณเ์ปน็ไฟโคง้ดวงใหญ่
ที่เปลี่ยนสีได้ตลอดเวลา เพิ่มบรรยากาศโรแมนติกและความอลังการ
ให้กับวิวในยามค่ำาคืนในการดินเนอร์สุดพิเศษของคุณได้มากขึ้น ร้าน
ตกแต่งแบบเปิดโล่งเพื่อให้เห็นวิวได้อย่างชัดเจน อาหารของที่ Red 
Sky มีเชฟชาวฟินแลนด์ คุณ Mikko Takaja เป็นผู้ดูแล ซึ่งเน้นไปใน
ทางเมนูอาหารฝรั่ง ที่มีให้เลือกหลายหลาย เมนูแนะนำาที่ไม่ควรพลาด
คือ Wagyu Beef Fillet with Foie Gras, Roast Snow Fish, Grilled 

Norwegian Salmon ฯลฯ สว่นรสชาตเิรารบัประกนัความอรอ่ยในทกุ
เมนู ใครที่อยากมานั่งจิบไวน์หรือดื่มคอกเทลพร้อมดื่มด่ำากับวิวสวยๆ 
กส็ามารถขึน้ไปทีบ่ารช์ัน้บนของรา้น ทีจ่ะบรกิารแตเ่ครือ่งดืม่โดยเฉพาะ 
โดยมีมุมชิวๆ สุดโรแมนติกหลากหลาย ไปจนถึง Sofa Bed ให้เลือก
นั่งแบบเป็นส่วนตัว ส่วนผู้ที่ชอบดื่มไวน์ที่นี่เค้าก็มีให้เลือกกว่า 300 
ชนิด หรือจะสั่งแบบเป็นแก้ว ก็มีไวน์ให้เลือกถึง 20 ชนิดเลยทีเดียว จึง
น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำาหรับผู้ที่นิยมการดื่มไวน์โดยเฉพาะ 
สำาหรับค่ำาคืนปีใหม่นี้ผู้ที่สนใจ ที่ Red Sky มี Menu Sets ที่คัดสรรมา
เป็นพิเศษสำาหรับวันคริสมาสท์และปีใหม่โดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของร้าน 
Red Sky และร้านอาหารอื่นๆ ในโรงแรม Centara ด้วยเช่นกัน ใครที่
สนใจโทรไปสำารองที่นั่งกันได้แบบด่วนๆ เพราะสุดพิเศษขนาดนี้ เราไม่
อยากให้คุณพลาด

Floor 55th centara Grand  Open : mon – Sun 17.00 – 01.00
Tel : 02-100-1234 www.centarahotelsresorts.com
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ใครจะรู้ว่าแค่ขบัรถเขา้มาจากปากซอยพหลโยธิน 24 ลดัเลาะตามปา้ยชือ่ร้านเข้ามา
ตามทางเพียงไม่นาน ก็จะเจอกับร้านอาหารบนดาดฟ้าชั้น 12 ที่วิวสวยไม่แพ้ร้าน
อาหารสดุหรใูจกลางเมอืงกรงุเทพฯ รา้นอืน่ๆ เลยทเีดยีว ถงึแมค้วามสงูของตกึจะไม่
มากนกัเพราะมเีพยีง 12 ชัน้ แตก่็โลง่โปรง่สบายเพราะไมม่ตีกึสงูดา้นขา้งมาบดบงัววิ
สวยๆ แม้แต่มุมเดียว แถมด้วยบรรยากาศริมสระน้ำา ที่ยกขึ้นมาไว้ถึงบนดาดฟ้าตึก 
ก็ให้ความรู้สึกชิลไปอีกแบบ ร้านนี้มีวิวมุมสูงของย่านรัชโยธินให้ดูกันถึง 360 องศา 
ใครอยากเลอืกดนิเนอร์ในบรรยากาศแบบไหนกเ็ลอืกไดต้ามสะดวกเพราะมหีลายมมุ
ให้เลือกสรร การตกแต่งของร้านเน้นเป็นแนว Modern Factory ที่เน้นการใช้เหล็ก
กับไม้เข้ามาเป็นหลัก ทำาให้ดูเรียบง่าย แต่ก็ลงตัวในเรื่องของดีไซน์ อาหารที่นี่จะเน้น
อาหารไทยกึ่งจีน แถมยังปนฟิวชั่นเข้ามาเล็กน้อย อย่างเช่นเมนูหอยแครงวาซาบิ
หรอืแซลมอนแชน่้ำาปลา ทีร่บัประกนัเรือ่งความอรอ่ยของรสชาต ิโดยเฉพาะคนทีช่อบ
ทานอาหารรสชาติจัดจ้านเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดก็คือแกงส้มกุ้ง ลาบหมูทอด ปลา
กะพงทอดเบยีร ์ฯลฯ ซึง่สว่นใหญจ่ะมาจากเมนอูาหารไทยทีน่ำามาดดัแปลงตามสตูร
ของทางรา้น โดยจะมเีมนใูหม่ๆ  เพิม่เตมิขึน้มาเรือ่ยๆ ใครทีม่าแลว้กแ็วะมาทดลองเมนู
ใหม่ไดเ้รือ่ยๆ แบบไมต่อ้งกลวัซ้ำา สว่นเครือ่งดืม่กม็หีลากหลาย ทัง้ไวน ์เบยีร ์ไปจนถงึ
เมนูแอลกอฮอล์หลากหลายชนิด ช่วงวันพฤหัส – อาทิตย์ เค้าก็มีวงดนตรีมาเล่น
เพลงแนวแจ๊สและบอสซ่า เคล้าคลอมื้ออาหารในบรรยากาศสวยๆ ให้ฟังกันเพลินๆ 
ข้อดีอีกข้อของที่นี่คือราคาไม่แพง สามารถมาทานได้เรื่อยๆ แบบไม่มีเบื่อ แถมสบาย
กระเป๋า ใครที่อยากลองรับบรรยากาศดินเนอร์บนดาดฟ้าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ก็
แวะเวียนมาลองกันได้นะคะ

Soi Phaholyothin 24  Open : mon – Sun 17.30 – 24.00 
Tel : 02-939-4917 www.facebook.com/Water.Y.Restaurant
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จดุเดน่ของหอ้งอาหาร Park Society หนึง่ในหอ้งอาหารทีน่า่สนใจของ
โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก ก็คือการมีครัวแบบเปิดโล่ง ตกแต่งครัว
แบบอบอุ่น เดินเข้าร้านไปจะเจอกับตู้แช่ไวน์ที่สามารถเดินเลือกได้ตาม
สะดวก ถัดมาจะมีโต๊ะอาหารแบบพิเศษเป็นเคาท์เตอร์เหมือนให้คุณได้
นัง่ทานอาหารพรอ้มเสริฟ์ถงึในครวักนัเลยทเีดยีว นอกจากนีย้งัมตีูแ้ช่
อาหารเปน็วตัถดุบิสดใหม ่พรอ้มเมนพูเิศษแบบ Tailor Made Menu ที่
ใหค้ณุสามารถเดนิเลอืกวตัถดุบิสดๆ และสว่นผสมทีห่ลากหลายใหเ้ชฟ
ปรุงเป็นเมนูใหม่ๆ ในสไตล์ของคุณเองได้ทันที ซึ่งเชฟของที่นี่คือ เชฟ
พอล สมารท์ ไดร้บัรางวลัมากมายจากหลายสาขา รวมถงึสามารถชนะ
แชมป์กระทะเหล็กในรายการเชฟกระทะเหล็กมาแล้วด้วย จึงการันตีได้
ถงึรสชาตคิวามอรอ่ยของทกุเมนขูองทีน่ี ่อาหารของทีร่า้นจะเปน็อาหาร
ฝรัง่ ซึง่แตล่ะเดอืนจะม ีtheme วตัถดุบิหลกัของอาหารทีเ่ปลีย่นไปเรือ่ยๆ 
ตามแตล่ะเดอืน สำาหรบัเดอืนธนัวาคมนีจ้ะเปน็เมน ูOyster ทีค่นรกัเมนนูี้

ไมค่วรพลาดทีจ่ะมาลิม้ลอง แตส่ว่นวตัถดุบิอืน่ๆ เคา้กย็งัมตีามปกตใิห้
เลือกทานได้มากมายเหมือนเช่นเคย บรรยากาศของร้านมีหลายมุมให้
เลือกนั่ง ทั้งโต๊ะอาหารด้านในที่มีความหรูหราแบบเรียบง่ายและสงบ ให้
คุณได้ดื่มด่ำากับรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ฝั่งเอาท์ดอร์ที่มีบรรยากาศ
คึกคัก สำาหรับผู้ที่นิยมมานั่งดื่มนั่งชิล สังสรรค์กับเพื่อนๆโดยเฉพาะ 
โดยมีวิวของเมืองกรุงเทพฯ และสวนลุมพีนีให้ชมกันเคล้าบรรยากาศ
แบบสบายๆ ดาดฟ้าชั้นบนของร้านจะเป็นโซน Hiso Cabana อีกหนึ่ง
มุมหรู ในบรรยากาศเอาท์ดอร์แบบเน้นความเป็นส่วนตัว โดยจะมี 
คาบาน่าแยกเป็นห้อง พร้อมบัทเลอร์ส่วนตัวมาคอยให้บริการ  ที่จะ
ทำาให้ให้ดินเนอร์ของคุณเป็นดินเนอร์มื้อพิเศษสุด   

Floor 29th Sofitel So Bangkok Hotel Open : mon – Sun 18.00 – 23.00 
Tel : 02-624-0000 www.sofitel.com



039

NEIGHBORHOOD

IDEO MAGAZINE

รา้นอาหารญีปุ่น่สดุหร ูทีค่ดัสรรคณุภาพของวตัถดุบิระดบัเกรดพรเีมีย่ม มาใหค้ณุลิม้ลองกนั
ถงึทีแ่บบไมต่อ้งขึน้เครือ่งบนิไปถงึประเทศญีปุ่น่ อาหารของทีน่ีเ่นน้เรือ่งความสด เพราะทางรา้น
สั่งปลาทั้งหมดที่เสิร์ฟในร้านมาจากบริษัทปลาที่ใหญ่ติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นจากตลาดปลาซึกิจิ 
ซึง่เปน็ตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สง่ตรงถงึเมอืงไทยภายในวนัเดยีวกนั ประมลูเชา้ทีต่ลาดปลา 
เยน็สง่มาถงึรา้นไดท้านทนัท ีทำาใหค้วามสดของทกุเมนทูีน่ี ่รบัประกนัไดถ้งึความอรอ่ยแบบญีปุ่น่
แท้ๆ เลยทีเดียว  อีกเมนูที่เด่นไม่แพ้กันก็คือเทมปุระ ที่เลือกวัตถุดิบเป็นกุ้งลายเสือ (Kuruma 
Ebi) แบบสดๆ ทำาให้ได้เนื้อหวาน นุ่ม กรอบ และหอมชวนทาน รวมถึงปลาไหลทะเล (Anago) ที่มี
รสชาตหิวานละเอยีด และมกีา้งขนาดเลก็ ทำาใหเ้หมาะกบัการนำามาทำาเทมปรุะเปน็ทีส่ดุ นอกจาก
นีย้งัมเีมนแูนะนำาอืน่ๆ ทีน่า่สนใจไมแ่พก้นั เชน่ Ecstasy Roll, Unagi Foie Gras, Chashu Pork 
Don, Tamago Nama และ Ichico Daifuku ซึ่งอาหารต่างๆ ของที่นี่ แม้ราคาจะสูง แต่ราคาก็
การันตีได้ถึงคุณภาพของอาหารอันสูงสุดด้วยเช่นกัน บรรยากาศของร้านเน้นความเป็นญ่ีปุ่น
แบบดั้งเดิม แต่ก็ผสมผสานกับความ Modern ไว้อย่างลงตัว มีหลายโซนให้เลือกนั่งชิล ไม่ว่าจะ
เป็นซูชิบาร์ เทมปุระบาร์ ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารให้คุณแบบถึงตัวนักชิม, โซนเอาท์ดอร์ที่ตกแต่ง
ด้วยสวนญี่ปุ่น เน้นความโรแมนติก หรือจะเป็นโซน VIP ที่สามารถมาลิ้มรสชาติความอร่อยได้
แบบเป็นหมู่คณะ มื้อพิเศษในช่วงปีใหม่แบบนี้ ถ้าใครสนใจอยากจะทานอาหารญี่ปุ่นรสชาติสุด
พิเศษ  จึงไม่ควรพลาดที่จะมาลองทานอาหารที่ร้าน Mugendai ด้วยประการทั้งปวง

Soi Thonglor 12 Open : mon – Fri 17.30 – 00.00 , Sat – Sun 11.30 – 14.30
Tel : 02-726-9222, 087-996-8888 www.mugendaibkk.com

 ร้านอาหารสวยๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนตึกแถวสีขาวฝั่งซ้ายมือในซอย
เล็กๆ ของสุขุมวิท 51 ที่พอเดินขึ้นบันไดของตึกสีขาว เล็กๆ เงียบๆ ไป
จนถงึชัน้ที ่4 และผลกัประตกูระจกบานเลก็เขา้ไป กจ็ะเจอกบัรา้นอาหาร
น่ารักๆ ในบรรยากาศของสวนสวยๆ และอบอุ่น สมกับชื่อ Garden of 
Dream รา้นตกแตง่ในแนวของสวนบนดาดฟา้ มมีมุสวนเลก็ๆ กบัเกา้อี้
นัง่สบายๆ ทีใ่หบ้รรยากาศชลิๆ เหมอืนนัง่อยูใ่นสวนสวย แถมยงัไมต่อ้ง
กลวัรอ้น เพราะแมบ้รรยากาศจะเหมอืนเอาทด์อร ์แตท่ีน่ีเ่คา้เปน็หอ้งแอร์
เยน็สบาย อาหารของทีร่า้น Garden of Dream จะเนน้เปน็แบบ Home 
Cooking ที่ผสมหลายสัญชาติไว้ด้วยกัน ทั้งไทย เมดิเตอร์เรเนียน 
ฝรัง่เศส ไปจนถงึกลิน่ไอในแบบอนิเดยี ซึง่เมนสูว่นใหญจ่ะคดิสรา้งสรรค์
มาจากวตัถดุบิทีค่ณุกี ้เจา้ของรา้นแถมยงัควบตำาแหนง่เชฟประจำาครวั 
ได้ไปทดลองทานมาจากหลายๆ ประเทศทัว่โลก แลว้มาดดัแปลงในแบบ
ของตวัเอง ซึง่เพือ่นๆ ทีเ่คยไปลองทานทีบ่า้นคอนเฟริม์แลว้วา่เยีย่ม คณุ
กี้เลยนำามาเป็นเมนูประจำาของที่ร้านซะเลย เมนูแนะนำาของ Garden of 
Dream ทีเด็ดอยู่ที่เมนูเนื้อแกะ นอกจากนี้ก็จะเป็น สปาเกตตี้เบคอน ,  
เห็ดพอร์ททาเบลโลว์ย่าง , เพเนมัชรูม ชัฟเฟิลออยส์ , ซี่โครงหมูอบ
สมุนไพร ฯลฯ ที่แต่ละเมนูรสชาติน่าลิ้มลองไม่แพ้กัน สำาหรับเครื่องดื่ม 
ที่นี่ก็มีเมนูเด็ดๆ ทั้งไวน์และคอกเทลให้เลือกจิบหลากหลาย แต่ถ้าเป็น
คอกเทลแนะนำาของทีร่า้น กต็อ้ง เดอะบอมบ ์เครือ่งดืม่ทีเ่ปน็สปารก์กลิง้
ไวน์ ใส่โรสไซรับและลิ้นจี่ลงไป ทำาให้ได้รสชาติหวานหอม เบาๆ แต่เมา
ไม่น้อย เหมาะกับสาวๆ ที่จะมานั่งจิบกัน  ใครที่มองหาร้านเล็กๆ สวยๆ 
บรรยากาศอบอุ่น สำาหรับดินเนอร์ หรือจะแฮงค์เอาท์กับกลุ่มเพื่อนใน
ช่วงปีใหม่นี้ ก็อย่าลืมแวะมาที่สวนสวยๆ แห่งนี้กันนะคะ 

Sukhumvit 51 Open : mon-Sat 17.00-24.00, 
Sun 11.00-20.00 (close on Wed)
Tel : 02-662-5057  www.gardenofdream.com

หลังจากประสบความสำาเร็จจากการเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงปักกิ่ง 
ประเทศจีน ไวน์บาร์และร้านอาหารสุดชิคอย่าง Scarlett (สการ์เล็ต) 
ก็ ได้มาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แบบเป็นทางการที่ชั้น 37 ของโรงแรม
พูลแมน จี แบงคอก ที่สีลม ซึ่งจุดเด่นของร้านคือมีไวน์ชั้นนำาที่คัดสรร
มากว่า 150 ชนิดจากทั่วโลก พร้อมอาหารหลากหลายตามเมนูสไตล์
ยุโรปต้นตำารับ ด้วยราคาที่ไม่สูงมากนัก ทำาให้ที่นี่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
รา้นอาหาร และสถานทีย่อดนยิมอกีแหง่หนึง่ของนกัดืม่ไวน์ในเมอืงไทย 
การตกแต่งร้านของนี้เป็นสไตล์นิวยอร์ค ชิค กึ่งๆ วินเทจ ที่มีทั้งโต๊ะไม้
ทรงสูงและโซฟาหนังให้เลือกนั่งได้หลากหลายอารมณ์ ซึ่งมีทั้งส่วน
ของห้องแอร์ และเอาท์ดอร์เปิดโล่งให้น่ังทานอาการค่ำาพร้อมชมวิวสวยๆ 
แบบพาโนรามาของกรงุเทพมหานครไปพรอ้มๆ กนั แถมมคีรวัแบบเปดิ
โล่งให้ชมการปรุงอาหารทะเลกันแบบสดๆ สำาหรับผู้ที่ชื่นชอบ เมนูเด่น
ประจำาร้านก็ได้แก่สารพัดเนยแข็งที่นำาเข้าจากต่างประเทศ อาหารเนื้อ
ตัดเย็น (โคลด์คัท) ทาปาสแบบร้อนและเย็น และอาหารยุโรปรสเลิศโดย
เชฟมานเูอล มารต์เินซ่ ์เซฟมชิลนิระดบั 2 ดาวจากฝรัง่เศส ซึง่นอกจาก
ไวน์ที่มีให้เลือกมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีเมนูคอกเทลแปลกๆ น่าลอง อย่าง 
Pandanus Aqueduct (ธาราหอมเตย), Sparkle & Fade (ประกายไฟ
สลาย) ฯลฯ ทีฟ่งัเพยีงแคช่ือ่คอกเทล กน็า่สนใจใหส้ัง่มาลิม้ลองกนัแลว้ 
ใครที่ชอบฟังเพลงที่นี่เค้าก็มีเพลงในแนว Deep House และ Lounge 
Music ให้ฟังเคล้าบรรยากาศดินเนอร์สุดโรแมนติก รวมถึงมีดีเจมา
ช่วยสร้างความคึกคักทุกคืนวันศุกร์และเสาร์อีกด้วย ด้วยบรรยากาศ
วิวสวยๆ และความสนุกของที่นี่ Scarlett จึงกลายเป็นอีกที่ ที่คุณไม่
ควรพลาดในการมาฉลองปีใหม่นี้

Floor 37th Pullman G Silom Open : mon – Sat 18.00 – 01.00
Tel : 02-238-1991 www.facebook.com/ScarlettWineBarBangkok

เอ่ยชื่อ Signor Sassi (ซินยอร์ แซสซี่) ในเมืองไทย อาจยังไม่เป็นที่คุ้น
หู แต่หากถามนักชิมระดับโลกแล้วทุกท่านจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะ 
Signor Sassi เป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยนระดับห้าดาว ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เปดิใหบ้รกิารมากวา่ 25 ป ีโดยบรรดา
นกัชมิทัว่โลกตา่งการนัตคีวามอรอ่ย ซึง่ตอนนีน้กัชมิชาวไทย ก็ไมต่อ้ง
บินไกลไปถึงลอนดอน เพราะเค้าได้นำามาเปิดแล้วที่ชั้น 37 ของโรงแรม
อนันตรา สาธร  ความน่าสนใจของร้าน Signor Sassi Bangkok ก็คือ
ความอร่อยจากหลากหลายเมนู ท่ีคงรสชาติด้ังเดิมของชาวอิตาเลี่ยนไว้
อยา่งครบถว้น แถมยงัคงรสชาตติน้ตำารบัของรา้นทีล่อนดอนไว้ไดเ้ปน็
อย่างดี เพราะที่นี่เค้าสั่งวัตถุดิบและเครื่องปรุงบินตรงมาส่งถึงร้านโดย
เฉพาะ มีเมนูมาให้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Avocado Bernardo 
(สลัดอโวคาโด ล๊อบสเตอร์ราดด้วยซอสครีม) Abbachio Alla Ligure 
(เนื้อแกะนิวซีแลนด์ย่างปรุงรสด้วยสมุนไพรและราดด้วยซ้อสไวน์แดง) 
Lemon Sole Carlo (เนื้อปลาย่างราดด้วยซ้อสเห็ดและไวน์ขาว) และ
ที่ไม่ควรพลาดคือ สปาเก็ตตี้ ล๊อบสเตอร์ เมนูยอดฮิตที่นักชิมจากทั่ว
โลกนิยมมาลิ้มลองและการันตีความอร่อย หากต้องการเพิ่มอรรถรส
ของการทานดินเนอร์มื้อค่ำา ทางร้านก็มีไวน์ชั้นเยี่ยมนำาเข้าจากอิตาลี
ไวค้อยใหบ้รกิารดว้ย โดยหอ้งเกบ็ไวนข์องทางรา้นกย็งัสามารถทำาเปน็
หอ้งรบัรองสำาหรบัจดังานเลีย้งแบบ “exclusive”  ในโอกาสพเิศษไดอ้กี
ดว้ย รปูแบบการตกแตง่รา้นของทีน่ีค่อ่นขา้งเรยีบงา่ย เนน้โทนสทีีอ่บอุน่ 
แต่มีสเน่ห์ลงตัว โดยมีวิวสวยๆ ในมุมสูง ของกรุงเทพมหานคร ให้ชม
เป็นฉากหลัง และหากต้องการความเป็นส่วนตัว ก็มีบริการห้อง VIP 
ถงึ 4 หอ้ง ทีส่ามารถรองรบังานสงัสรรคแ์บบเปน็กลุม่ไดถ้งึ 16 ทา่นตอ่
ห้อง หรือใครต้องการจะสวีทแบบสองต่อสองในบรรยากาศโรแมนติก 
ก็สามารถจองได้เช่นเดียวกัน 

Anantara Hotel Satorn Open : mon – Sun 12.00 – 14.30, 18.00 – 23.00 
Tel : 02-210-9011  www.facebook.com/signorsassibkk
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อนันดาฯจัดงาน “Ashton Mystical Night” ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 
เฉพาะลูกบ้านโครงการ Morph สุขุมวิท 38
 คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา 
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) จัดงาน “Ashton Mystical Night”  
งานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิก Ananda Member Club 
(AMC) โครงการ Morph สุขุมวิท 38 เพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ
ใหแ้กส่มาชกิลกูบา้น Morph สขุมุวทิ 38  โดยไดร้บัเกยีรต ิจากเซเลบริต้ี
ช่ือดังให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับค่ัง อาทิ คุณอินทิรา ธนวิสุทธิ์, 
คุณปรียากมล ธนวิสุทธิ์ ฯลฯ ณ ร้าน The Bookshop Bar ภายใน
โครงการ Ashton สุขุมวิท 38 เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์จำากัด (มหาชน)
คุณกุลนรี  มีแก้ว (มิ้นท์) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
Email : kulnaree@ananda.co.th
โทร : 0 2697 3300 ต่อ 3208 / 085 365 3337
คุณอรวรรณ รัตนา(เปรี้ยว) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Email: Orawanr@ananda.co.th 
โทร: 0 2697 3300 ต่อ 3217 / 081-494-8817

อนันดาฯ สนับสนุนแฟชั่นโชว์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ASHTON ACTIvITy
2012
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อนันดาฯพาลูกบ้านเรียนทำาขนมอบกับสถาบันดัง 
Le Cordon Bleu Dusit 

 เมื่อเร็ว ๆ นี้  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)  ชวน
สมาชิกชาว Ananda Member Club (AMC) ร่วมกิจกรรม AMC 
Exclusive workshop at Le Cordon Bleu Dusit สถาบันสอนทำา
อาหารระดับโลกกับกิจกรรมเวิร์คชอปเรียนทำาขนมอบสไตล์ฝรั่งเศส 
โดยมีคุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จำากัด (มหาชน) นำาสมาชิก AMC เข้าร่วมเวิร์คชอปทั้งหมด 15 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้โชคดีที่มาจากการสุ่มรายชื่อจาก ผู้ลงทะเบียนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมกว่า 200 ท่าน บรรยากาศในคลาสเรียนเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจเรียนรู้วิธีการการทำาขนมจาก Chef 
Marc Champir เชฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนมสไตล์ฝรั่งเศลที่มีการ
สาธิตวิธีการทำาในทุกขั้นตอน รวมไปถึงแนะนำาเคล็ดลับต่าง ๆ ในการ
ปรงุขนมใหผู้ฝ้กึอบรม นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มเวริค์ชอปยงัไดล้งมอืปฎบิตัิ
ทำาขนมจรงิ โดยม ีChef Marc Champir คอยใหค้ำาแนะนำาอยา่งใกลช้ดิ 
โดยเฉพาะขัน้ตอนการตกแตง่หนา้ตาขนมทีท่กุคนบรรจงประดษิฐอ์อก
มาได้สวยงามและน่ารับประทาน เมื่อจบคอร์สผู้เข้าเวิร์คชอปยังได้รับ
มอบประกาศนียบัตรการจบคอร์สฝึกอบรมจากสถาบันเลอ กอร์ดอง 
เบลอ ดุสิต สร้างความภูมิใจให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอป 
 ที่ผ่านมาอนันดาฯได้สานต่องาน AMC ซึ่งเป็นให้ความสำาคัญใน
การดูแลลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในทุกรูปแบบ ครั้งนี้ได้ร่วมมือ
กับสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต เพื่อมุ่งตอบสนองกลุ่มแม่บ้านและ
คณุสภุาพสตรทีีส่นใจในการทำาขนม ซึง่ไดร้บัความสนใจเปน็อยา่งมาก 
เนื่องจากเป็นคอร์สของสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบ
อาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้เรียนสามารถนำาความรู้และเทคนิค
การประกอบอาหารไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารต่างๆ ใน
ครอบครัว หรือเพื่อการการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

NEWS

อนันดาฯ
แถลงข�าวเตร�ยมความพร�อม
เข�าตลาดหลักทรัพย�ภายในป�นี้

……………………………………………………………………………………

เมื่อวันศุกร�ที่ 9 พฤศจ�กายนที่ผ�านมา คุณชานนท� 
เร�องกฤตยา ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและกรรมการ
ผู�จัดการใหญ� พร�อมด�วยคณะผู�บร�หาร ของบร�ษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด (มหาชน) และคุณพ�เชษฐ�
สิทธิอำนวย กรรมการผู�อำนวยการ บร�ษัทหลักทรัพย� 
บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปร�กษาทางการเง�น  
ร�วมแถลงข�าว การเตร�ยมความพร�อมเข�าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย (SET) โดยคาดว�าจะ
เสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนให�กับประชาชนครั้งแรก 
(IPO) ได�ภายในป�นี้ ในนาม ANAN

……………………………………………………………………………………
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