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EDITOR’S TALK

ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายส่งท้ายปี 2014 เมื่ออยู่ในช่วงที่กำาลังก้าวผ่านปีเก่าสู่ปีใหม่
ผมมักนึกประมวลผลย้อนถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่า สิ่งที่เราริเริ่มคิดนั้น ตอนนี้ได้
ลงมือทำาแล้วหรือไม่ มีอะไรที่เราทำาสำาเร็จแล้วบ้าง และสิ่งที่วางแผนจะทำาในต่อ
จากนี้คืออะไร ผมไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องงาน แต่รวมถึงชีวิตด้านอื่นอย่างการ
ใช้ชีวิต และการพักสมองด้วย อย่างที่บอกเราต้องคงสมดุลให้ชีวิตไว้เสมอ  ใครที่
มีความสุขกับชีวิตอยู่แล้ว ก็สามารถทำาให้ทุกๆ วันดียิ่งขึ้นได้ครับ

 สำาหรับเป้าหมายของผมในปีหน้า ก็ยังคงตั้งมั่นการพัฒนาคอนโดมิเนียมของเรา
ให้ยิ่งดีที่สุด ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในเมืองมากที่สุด และจะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่า
เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ครับ

ชานนท์ เรืองกฤตยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
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จากความเป็นเมืองที่ขยายตัวขึ้นตามโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชนที่พัฒนา เราก็ยังคงเป็น
ส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง ด้วยที่อยู่อาศัยที่ดีที่ตอบโจทย์ความต้องการคนเมือง
ครบทุกด้าน จากปี 2013 ผ่านมาจนถึงปี 2014 เราได้เปิดตัวโครงการระดับท็อปที่ตั้งอยู่ในทำาเลทอง
ใจกลางเมืองอย่างอโศก, สุขุมวิท, สยาม - ราชเทวี และวงศ์สว่างศูนย์กลางการเดินทางในอนาคต จากนี้
เราก็จะก้าวเคียงคู่กับความสุขของคนเมืองอย่างครอบครัวเดียวกัน
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เม่ือก้าวเข้าสู่ปีใหม่ เราก็หวังจะเปล่ียนแปลงชีวิตในทางที่ดีข้ึน เข้าใกล้เป้าหมายท่ีวางไว้มากข้ึน  หรือ
ใช้ชีวิตที่ดีอยู่แล้วให้ยิ่งดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าอนาคตจะยังเป็นภาพเบลอ หรือเป็นอนาคตที่
ท้าทายแค่ไหน สิ่งสำาคัญคือคุณทำาวันนี้ให้ดีที่สุดหรือยัง
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 ในชว่งเวลาแหง่การเรยีนรูป้ระสบการณช์วีติไดอ้ยา่งใจ แพร
จึงลองชิมลางงานหลายด้าน ทั้งงานวงการบันเทิง ที่ล่าสุด
กำาลงัจะลงเลน่ละครเรือ่งแรกใหก้บัชอ่ง 7 เรือ่ง รกัเร ่และยงัเปน็
ดีเจที่คลื่น 98.5 Click FM ควบคู่ด้วย หลังจากเรียนจบสาว
เกง่คนนีย้งัหวงัวา่จะไดน้ำาความรูด้า้นงานออกแบบที่ไดร้่ำาเรยีน
มาใช้ประโยชน์ แม้จะไม่ได้ทำางานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อย่าง
เต็มตัวก็ตาม “ถ้าได้ทำางานออกแบบจริง ก็คงต้องดูว่างานชิ้น
นั้นตั้งอยู่ที่ไหน และดูพฤติกรรมของผู้อยู่ และบริบทต่างๆ เรา
คงไม่ยึดอยู่กับสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง แต่ถ้าออกแบบบ้านให้ตัวเอง 
ส่วนตัวชอบสไตล์อินดัสเทรียล ลอฟท์ค่ะ และคำานึงถึงฟังก์ชั่น
เปน็หลกั เพราะเปน็คนมขีองเยอะ อยากมหีอ้งทีส่ามารถซอ่นตู้
หรือทุกอย่างเข้าไปในผนังเพื่อเพิ่มสเปซได้ สำาหรับสไตล์การ
ตกแต่งห้อง ก็คงออกแนวเรียบ น้อย โทนขาว อาจจะไม่ขนาด
มินิมอล เพราะอาจมีความดิบๆ แซม ที่สำาคัญคือจะมีหนังสือ
อยู่ทุกมุมของห้อง ไปตรงไหนก็จะเห็นหนังสือวางอยู่ตลอด 
เพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะ”
 แตล่ะปทีีผ่า่นไป ตวัเธอเองกเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย ไมใ่ชแ่คส่ไตล์
การแตง่ตวัจากสาวหวานจดัมาเปน็สไตล ์feminine เกเ๋ทข่ึน้ แต่
แนวคิดการใช้ชีวิตบางอย่างก็เปลี่ยนไปด้วย “เมื่อก่อนเป็นคน
เกลียดการออกกำาลังกายมาก แต่ก็พยายามเริ่มออกกำาลัง

กายให้ได้ ช่วงแรกที่เริ่มรู้สึกทรมานมาก แต่ตอนนี้กลายเป็น
ติดออกกำาลังกาย และต้องวิ่งเกือบทุกวันหลังเลิกเรียนค่ะ ใน
เรือ่งความคดิกร็ูส้กึวา่ตวัเองทำางานเปน็ระบบมากขึน้ หลงัจาก
ได้ทำางานหลายๆ อย่าง เรื่องแบ่งเวลาก็ต้องทำาให้ดี มีความ
รับผิดชอบ งานวงการบันเทิงก็คงเป็นงานอดิเรกมากกว่างาน
หลัก เพราะวันหนึ่งก็ต้องดูแลธุรกิจครอบครัวอยู่ดีค่ะ”
 สำาหรับเป้าหมายอันใกล้นี้หลังจากคว้าปริญญาใบแรก
ได้สำาเร็จแล้ว คือการใช้เวลาเที่ยวตะลุยไปตามสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สำาคัญของโลกอย่าง ตุรกี ศรีลังกา ฯลฯ แล้ว
บันทึกภาพการท่องเท่ียวไว้ “ส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายภาพ ถ้ามี
แกด็เจต็ใหม่ๆ  เกีย่วกบักลอ้งถา่ยรปูกจ็ะชอบซือ้ เพราะเวลาไป
เที่ยวไม่อยากใช้มือถือถ่าย อยากมีรูปถ่ายสวยๆ และทำาเวบ-
ไซต์ pear.pps.com ท่ีรวบรวมภาพถ่ายฝีมือแพรเป็นแกลลอร่ี
ออนไลน์ไว้ค่ะ”
 ก่อนที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บทบาทของเธอจะเปลี่ยนไปจาก
สาวสวยโดดเด่นในวงการบันเทิง เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่า
จับตาในความสามารถและจะร่วมขับเคลื่อนธุรกิจใหญ่ของ
ตระกูลต่อไป ช่วงชีวิตวัยนี้ที่สดใสและสนุกสนาน ทำาให้เธอ
อยากมีเวลาใช้ชีวิตมากกว่า 24 ชม.ในหนึ่งวัน
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ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำาคัญของแพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์ ในฐานะนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายท่ีท้ังเครียดและเรียนหนัก กลับเป็นช่วงท่ีเธอมีไฟมีพลังไปเรียนมากท่ีสุด
เพราะจะได้เก็บเกี่ยวความทรงจำาดีๆ ในชีวิตมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะต้องรับช่วงต่องานบริหาร
ธุรกิจเครือเซ็นทรัลของตระกูลรุ่นต่อไปในอนาคต

PIMPISA
CHIRATHIvAT
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 เมโกะเปน็วยัรุน่ทีเ่ริม่ทำางานเรว็กวา่เพือ่นวยัเดยีวกนั เพราะ
เขา้วงการบนัเทงิตัง้แตอ่าย ุ15 การทำางานควบคูก่บัเรยีน แมจ้ะ
เหนือ่ยแตก่ม็ขีอ้ดตีรงไดเ้รยีนรูป้ระสบการณช์วีติทีโ่ตกวา่อาย ุ
“เมใช้ชีวิตแตกต่างจากเด็กคนอื่น เพื่อนๆ ส่วนใหญ่เลิกเรียน
ก็กลับบ้าน แต่เมต้องวิ่งแคสติ้งงาน วิ่งคุยงาน แต่ดีตรงเราได้
เรยีนรูเ้รือ่งของความรบัผดิชอบ การบรหิารเวลา และทำาใหเ้รา
รูจ้กัใชเ้งนิที่ไดม้ามากขึน้ เพราะไดรู้แ้ลว้วา่กวา่จะไดเ้งนิทีห่ามา
ด้วยตัวเองนั้นต้องเหนื่อยแค่ไหน เป้าหมายของวัยรุ่นทุกคนก็
คงจะเป็นเรียนจบและสามารถหาเงินดูแลตัวเองได้ค่ะ เมื่อก่อน
ได้เงินทำางานมา เมก็จะให้คุณแม่รักษาตัวค่ะ เพราะคุณแม่ป่วย 
แต่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้ว คุณพ่อก็จะให้เมรับผิดชอบเงินจาก
การทำางานของตัวเองไป แต่เมก็จ่ายค่าเทอมเองบ้างด้วยค่ะ”
“ด้วยความที่เราเรียนและทำางานได้ด้วย บวกกับคุณพ่อรับ
ราชการตำารวจก็อาจจะทำาให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่า
ไหร่ แต่ก็ได้เทคโนโลยีช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้
กระชับแน่นแฟ้นขึ้น เมจะติดต่อคุยพ่อทางโทรศัพท์เสียส่วน
ใหญ่ คุณพ่อก็จะใช้ไลน์ส่งสติ๊กเกอร์มาบ้างค่ะ”

 “เรื่องสำาคัญที่สุดตอนนี้คือการเรียนให้จบ เมเป็นคนไม่
วางแผนอะไรเท่าไหร่ค่ะ เพราะกลัวว่าการวางแผนจะเป็นการ
ตีกรอบตัวเอง รู้แค่ว่าตอนนี้เราทำาอะไรอยู่ และวันพรุ่งนี้เราจะ
ทำาอะไรก็พอค่ะ ส่วนการวางแผนในอนาคตเป็นภาพเบลอๆ 
เพราะไม่อยากยึดติด ทุกวันนี้บางทีสิ่งที่วางแผนว่าจะทำาพรุ่ง
นี้ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะ เมไม่อยากยึดติดกับอะไร
ที่อาจตีกรอบให้ตัวเอง แค่ทำาให้เราและคนรอบข้างมีความ
สขุกพ็อแลว้ รวมทัง้เราตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในหนา้ทีข่องตวั
เองด้วย ความสุขในตอนนี้ คือการได้ทำางาน ได้คลุกคลีอยู่ใน
วงการภาพยนตร์ และรู้ลึกถึงเบื้องหลังการทำางาน ซึ่งรู้สึกว่า
เราได้เปรียบกว่าคนอื่นมาก”
 แม้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในอนาคตเป็นรูปธรรม แต่เธอก็มีความ
สขุในทกุวนัอยา่งชดัเจน ไมว่า่เสน้ทางของนกัแสดงสาวรุน่ใหม่
ฝีมือดีคนนี้จะเป็นอย่างไร  แต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นภาพของ
หนึ่งในวัยรุ่นที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ และรู้จักนำาประสบการณ์
ที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น เป็นใบเบิกทางสู่การเรียนรู้ชีวิตด้านอื่น
มากขึ้นด้วย

ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย หรือเมโกะ นักแสดงสาวดาวรุ่งที่มีผลงานแสดงบนจอเงินหลายเรื่อง อาทิ ตั้งวง และ
Mary is Happy, Mary is Happy  ที่ทำาให้คนจดจำาเธอได้จากบทเด่นในเรื่อง และฝีมือการแสดงที่สามารถ
คว้ารางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมปี 2556 มาครอง ล่าสุดยังมีผลงาน
พลิกบทบาทในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ‘The Eyes Diary’ ด้วย

NOw IS
GOOD

MAIKO
CHONNIKAN
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Rats Records ค่ายเพลงนอกกระแส ท่ีหวังปลุกให้ “Indie spirit” ของคนทำาเพลงกลับมาเกิดข้ึนอีกคร้ัง 
การรวมตัวคร้ังน้ีได้รวมความสามารถ ประสบการณ์ และความชำานาญของผู้ก่อต้ังค่ายแต่ละคนไว้อย่าง
เหมาะเจาะ ประกอบด้วย อนุชา โอเจริญ (ออฟ) และ เปรมกมล สันติวัฒนา (หยวน) สองคู่หูท่ีมีฝืมือด้านการ
ทำาเพลง  ณัฐนาถ สุประภาตะนันท์ (เมย์) ผู้คร่ำาหวอดในวงการอีเว้นท์เพลงเมืองไทย และคริสโตเฟอร์ วอร์ชิงตัน
(เปเล่) อดีตพิธีกรทีนทอล์ครายการสุดอินด้ีของวัยรุ่นไทยยุคน้ัน ท่ีปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์/เจ้าของรายการ
โทรทัศน์ และผู้กำากับมิวสิควิดีโอมือฉมัง 

RATS RECORDS
REINvENT THE INDIE SPIRIT

ANUCHA
OCHAROEN

PREMKAMOL
SANTIwATTANA

NATTANART
SUPRAPATANANT

CHRISTOPHER
wASHINGTON  “เราอยากให้วันเหล่านั้นวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง เหมือน

สมยักอ่นทีบ่า้นเราเริม่มเีพลงนอกกระแส เพลงอนิดีเ้ขา้มา เปน็
สิ่งแวดล้อมของการทำาเพลงโดยไม่สนว่าตลาดจะเป็นอย่างไร 
ตอนนี้ค่ายเพลงอินดี้ที่เราเคยชื่นชอบก็ ได้ปรับเข้าสู่กระแส
หลักไปเรียบร้อย Indie spirit ก็จะค่อยๆ หายไปตามความ
เปลี่ยนแปลง แต่เราหวังว่าวัฏจักรของวงการเพลงนอกกระแส
จะวนกลบัมาเกดิใหมอ่กีครัง้ ซึง่ Rats Records เปน็หนึง่ในนัน้” 
โดย Rats Records เริม่ขึน้จากการไดเ้จอนอ้งๆ วง Part time 
Musicians ขณะทีอ่อฟและหยวนกำาลงัทำาวง DOT ของตวัเอง 
และทำางานเพลงโฆษณาอยู่แล้ว ไอเดียการก่อตั้งค่ายเพลงจึง
เกิดขึ้น และเชิญศิลปินวง Part time Musicians มาร่วมสังกัด
 “เซนส์” คือสิ่งที่พวกเขาใช้คัดเลือกวงศิลปินหน้าใหม่เข้ามา
ร่วมค่าย ทั้งจากเดโม่ที่ส่งมา หรือการได้ยินได้ฟังโดยบังเอิญ
ตามอีเว้นท์งานเพลงต่างๆ รวมทั้งจากสื่อโลกออนไลน์อย่าง
ยูทูป “วงดนตรีในบ้านเรายุคนี้ ทำาเพลงเองแล้วก็ลงในยูทูป
เอง ทำาให้เราตามสืบค้นเดโม่ที่เขาทำาเองได้ จากนั้นก็ใช้เซนส์
ว่าโอเคมั้ย”
 “เราไมค่อ่ยกำาหนดทศิทางของเพลง แคห่าแนวเพลงทีเ่หมาะ
กบัศลิปนิแตล่ะวง หรอืถา้แนวทางของวงชดัเจนและดอียูแ่ลว้ ก็
คงไว้ บางค่ายอาจจะนำาเด็กที่ดูหน่วยก้านได้ มาฝึกเล่นดนตรี 

มาร้องใหม่ แต่เราทำาแบบนั้นไม่ได้ นักดนตรีสมัยนี้ก็หูตากว้าง
ไกลขึ้น ได้ฟังเพลง ได้เห็นตลาดและกระแสวงการดนตรีทั้งใน
และต่างประเทศ นักดนตรีหน้าใหม่ที่ทำาเพลงเองก็จะหาความ
แตกต่างให้ตัวเองได้อยู่แล้ว ตอนนี้กระบวนการทำาดนตรีก็ไม่
ไดย้ากเหมอืนกอ่น พอมาถงึมอืเราจงึเปน็การเตมิเตม็มากกวา่ 
เมือ่กอ่นเราอาจวา่กนัดว้ยการปัน้คนใหเ้ปน็ศลิปนิ แตต่อนนีว้า่
กันด้วยตัวเพลง ทุกคนมีความเป็นศิลปินและมีความแตกต่าง
อยู่ในตัวกันแล้ว”
 “ยกตัวอย่างในยูทูปก็มีต้นแบบในเห็นเยอะขึ้น บางคน
สามารถเล่นดนตรีคนเดียวได้ก็มี คนอื่นเห็นก็ลองทำาบ้าง แต่
ถ้าถามว่าสื่อออนไลน์ทำาให้ความจำาเป็นของค่ายลดลงมั้ย 
ลองคิดดูว่าเราอาจทำาเพลงของตัวเอง ออกเพลงของตัวเอง 
ตั้งแฟนเพจของตัวเองได้ แต่ว่ามันจะปริ่มอยู่แค่นั้น อาจมีแค่ 
1 ใน 1,000 คนที่โดดเด้งออกมา เพราะการแข่งขันเยอะ”
 “ยอมรับว่าเด็กๆ มีความสามารถและมีพลังที่จะทำาเพลง
เองได้เยอะมากกว่าแต่ก่อน มองย้อนไปเมื่อ 5-10 ปีที่แล้ว ยุค
ที่ปาร์ตี้เกิดใหม่ๆ การหาวงดีๆ หายากมาก แต่ตอนนี้ทุกเดือน
มีวงใหม่ๆ เกิดขึ้น ในเรื่องของพลังและการเล่นของเด็กสมัยนี้
ก็ไดแ้รงบนัดาลจากสือ่ตา่งๆ หรอืจากโลกโซเชยีลคอ่นขา้งเยอะ 
ซึ่งก็สามารถนำามาปรับกับวงหรือเพลงที่เขาทำาได้ ซึ่งเป็นเรื่อง

ดีที่อีก 10-20 ปีข้างหน้า อาจจะมีวงใหม่ๆ เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ 
ตรงนี้มากขึ้น”
 ปัจจุบัน Rats Records มีศิลปินในสังกัด ได้แก่ วง DOT, วง 
Part Time Musicians กับดนตรีฟังสบายแนว Indie Folk, 
The Whitest Crow กับแนวเพลง Hallucinated Rock ที่เล่น
สดไดม้นัสส์ะใจ “เมือ่กอ่นตอนเราฟงัเพลงพีป่อ๊ด โมเดริน์ดอ็ก 
แล้วรู้สึกว่ามันเฟี้ยวมาก ตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีก
คร้ังเม่ือได้ฟังเพลงของ The Whitest Crow  คร้ังแรก คือมีพลัง
ทีเ่รารูส้กึได”้ และลา่สดุ Phum Viphurit ศลิปนิเดีย่วนอ้งใหมท่ี่
กำาลังจะออกซิงเกิ้ลแรกเร็วๆ นี้ 
 “เราไม่ได้มองว่าการทำาค่ายเพลงจะทำาให้วงการดนตรีบ้าน
เราดีขึ้นภายในระยะสั้น แต่อยากเป็นจุดเริ่มต้นให้ต่อไปมีคน
ทำาเพลงดีๆ แบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆ” เป็นความมุ่งหวังของเหล่า
คนทำาค่ายเพลงเล็กพริกขี้หนูอย่าง Rats Records
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• ตื่นเช้าด้วยเสียงนาฬิกาปลุกจากแอพพลิเคชั่น 
Uniqlo Wake up ที่รายงานเวลา วัน และสภาพ
อากาศในวันน้ันด้วยเสียงดนตรีใสๆ และสามารถแชร์
ลงเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ของเราได้ 

• ตรวจเช็คคุณภาพการนอนหลับในแต่ละคืนของ
เราว่าเพียงพอหรือไม่ สามารถนอนหลับลึกนาน
แค่ไหนพร้อมรายงานผลเป็นกราฟ ด้วยแอพพลิเคช่ัน
Sleep Cycle 

SLEEPING
wAKE UP

EXERCISE

EATING

LISTENING

SHOPPING

ONLINE MODE

• ออกกำาลังกายตอนเช้าด้วยเทรนเนอร์ส่วนตัว
บนมือถือ อย่าง Nike Training Club, GymGoal 
Plus, Workout Trainer, FitnessClass เป็นต้น  
สำาหรับชั่วโมงวิ่งต้องเป็นแอพฯ Run Keeper หรือ
Strava ที่นอกจากจะให้ข้อมูลการวิ่งของเราแล้ว 
ยังสร้างสังคมคนรักการว่ิง หรือท้าแข่งขันกับเพ่ือน
นักวิ่งคนอื่นบนโลกออนไลน์ผ่านแอพฯ ได้ด้วย

•  ค้นหาร้านอาหารท็อปรีวิวผ่านมือถือ เปิดแผนที่
นำาทางจนถึงเป้าหมาย หลังอิ่มอร่อยกับมื้ออาหาร
แล้วยังมีแอพฯ คำานวณแคลลอรี่ที่ทาน สำาหรับคน
ลดน้ำาหนักหรือรักสุขภาพอย่าง Lose it  และ My-
FitnessPal

• เราไม่ได้ฟังเพลงอย่างโดดเดี่ยว แต่เชื่อมสังคม
กับคอเพลงได้ทั่วโลก เช็คหรือแอดเพลย์ลิสต์โปรด
ของเพื่อน และแชร์บนโลกออนไลน์ได้ ผ่านแอพพลิ-
เคชั่นฟังเพลงสุดเจ๋งอย่าง Spotify, Deezer และ 
Rdio

•  ช้อปได้ทุกท่ี ทุกเวลาแม้ระหว่างวันทำางาน  ผลสำารวจ
จาก PwC Consulting (ประเทศไทย) ผู้บริโภคท่ัวโลก
59% ติดตามแบรนด์หรือร้านค้าท่ีช่ืนชอบผ่านโซเชียล-
มีเดีย และ43% ซ้ือสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน และ 41%
ซื้อสินค้าผ่านแท็บเล็ต
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THREAD TREND 
2015

FOOD TRUCK

MARATHON

 หลังจากช่วงสงครามกลางเมืองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นจุดกำาเนิด Food Truck หรือร้าน
อาหารเคลื่อนที่ ที่ย้ายไปตามสถานที่ งานอีเว้นท์
หรือเทศกาลต่างๆ เพื่อขายอาหารมื้อสะดวก อย่าง
ไอศกรีม พิซซ่า เบอร์เกอร์ ทาโก้ เป็นต้น โดยเทรนด์
ความอร่อยติดล้อนั้นได้ส่งกระแสความนิยมมาถึง
ประเทศไทยในขณะนี้ มีร้านอาหารที่สร้างจากรถ
กระบะให้เห็นตามจุดต่างๆ ของเมือง บางเจ้าได้ประยุกต์
ดีไซน์และปรับรูปแบบอาหารอย่างสร้างสรรค์ให้เข้า
กับบริโภคในไทย อย่างเดิมทีนั้น Food Truck อาจ
จะเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆ แต่ Food Truck ในบ้านเรา
มักจะอยู่ประจำาท่ีเป็นหลักแหล่ง เพ่ือให้ลูกค้าตามชิม
ความอร่อยได้เจอ

 ปกติเราว่ิงออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพกันอยู่แล้ว
แต่การวิ่งระยะทางยาวตั้งแต่ 5 กิโลเมตร (ไมโคร
มาราธอน), 11.5 กิโลเมตร (มินิมาราธอน), 21.100 
กิโลเมตร (ฮาล์ฟมาราธอน) จนถึงมาราธอนท่ี  42.195
กิโลเมตรน้ัน กำาลังเป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนเมือง
มีงานแข่งขันว่ิงกันทุกอาทิตย์  นักว่ิงบางกลุ่มต้ังช่ือทีม
และออกแบบเส้ือกลุ่มสำาหรับใส่ว่ิงสร้างสีสันก็มี การ
ว่ิงมาราธอนในปัจจุบันไม่ใช่กีฬาสำาหรับนักว่ิงมืออาชีพ
หรือนักกีฬาท่ีมีร่างการแข็งแรง แต่เป็นกิจกรรมสำาหรับ
ทุกเพศทุกวัยท่ีสามารถฝึกฝนได้ได้ จุดมุ่งหมายหลัก
ของการว่ิงจึงไม่ใช่การแข่งขันกับใคร  แต่เป็นการเอาชนะ
ตัวเอง รายได้ของการจัดงานส่วนใหญ่ยังบริจาคเพ่ือ
การกุศล ถือเป็นการออกกำาลังกายพร้อมทำาบุญในตัว
นอกจากจะท้าทายกำาลังกายและใจแล้ว ยังเป็นกิจกรรม
สร้างสังคมเพื่อนวิ่งได้ด้วย ยกตัวอย่างคนดังอย่าง 
ตูน บอดี้สเเลม, ณัฐ ศักดาทร และนาวิน ต้าร์ ก็มี
แก๊งเต่าน้อยที่รวมเหล่าเพื่อนมาร่วมวิ่งด้วยกัน 

 โดย Food Truck ในกรุงเทพฯ ที่ร่วมสร้างสีสัน
ให้กับเมือง ได้แก่ เหล่าร้านเบอร์เกอร์ชวนชิมอย่าง 
Mother Trucker ถนนข้าวสาร, Daniel Thaiger ใน
ซอยสุขุมวิท 38 และ ร้าน Orn The Road ทองหล่อ 
(ตรงข้าม The Glass) ร้าน Summer Street ขาย
อาหารซีฟู้ดปิ้งย่างพร้อมโต๊ะนั่งในซอยอารีย์ 2 และ
ร้านกาแฟ Amity Coffee ที่จะประจำาการในซอย
ปรีดีพนมยงค์ 40 ตั้งแต่วันจันทร์-อังคาร และวัน
พฤหัสบดี-ศุกร์ ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ เคลื่อนที่ไป
ที่สวนหลวง ร.๙ เป็นต้น

 แต่ละปีนั้นมีงานวิ่งให้เข้าร่วมกันไม่หวาดไม่ไหว 
แต่งานใหญ่ๆ ท่ีมีผู้เข้าร่วมว่ิงหลายพันคน จนถึงหลัก
หมื่น หลักแสน ที่นักวิ่งไม่ควรพลาดก็ ได้แก่ งาน 
Run  For King  กิจกรรมเดินว่ิงการกุศล (จัดทุกวัน
ที่ 5 ธันวาคมของทุกปี), งาน 12 สิงหาคม ฮาล์ฟ
มาราธอน กรุงเทพฯ, งาน Bangkok Marathon 
โดย Standard Chartered, งาน Human Run ร่วม
ระหว่าง  AIS และ A Day เป็นต้น อีกหนึ่งงานใหญ่
สำาหรับปี 2558 คืองาน Bangkok Running  Boom
2015 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
ในวันที่ 5  เมษายน 2558 ที่คาดการณ์ว่าจะสร้าง
ปรากฏการณ์การว่ิงมาราธอนคร้ังใหญ่ ด้วยจำานวน
นักวิ่งที่มากที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานการจัดงาน
ของสากล อีกเทรนด์การว่ิงท่ีอยากสนับสนุนให้เกิด
ในอนาคต  คือ Green Running  ที่รณรงค์ลดโลก
ร้อน ลดขยะ และเป็นงานว่ิงท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย
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 อินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เปลี่ยนรูป
แบบวิธีการติดต่อสื่อสาร การแชร์ จนถึงวิธีการใช้
ชีวิต ทำางาน การพักผ่อน และแน่นอนว่ารวมถึงวิธี
การจับจ่ายใช้สอยของเราด้วย จากพฤติกรรมการ
ช้อปป้ิงของคนท่ีเปล่ียนไป ทำาให้ตลาดร้านค้าออนไลน์
เป็นเทรนด์ใหม่ในทั่วโลก จากผลการสำารวจของ
Global Perspective on Retail 1st July 2013 
โดย A Cushman & Wakefield Research Publi-
cation พบว่าตลาดร้านค้าออนไลน์ของท่ัวโลกเติบโต
ข้ึน 18% และยอดการซ้ือขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ของคนท่ัวโลกในปี 2012 สูงถึง 579,888 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส่วนประเทศไทยติดอันดับ 44 จาก 50 ของ
ประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้าปลีกออนไลน์ของ
โลก ในขณะท่ีประเทศไทยมีผู้ประกอบการค้าขายบน
โลกออนไลน์มากกว่า 10 ล้านรายในปี 2555 และมี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากธุรกิจร้านค้ารายเล็กที่โลดแล่นบน
โลกออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก อินสตราแกรม
แอพพลิเคช่ัน หรือเวบไซต์แล้ว แบรนด์สินค้าบ๊ิกเนม
ก็ยังครีเอทคอนเทนต์ออนไลน์ให้ตื่นเต้นและแปลก
ใหม่เพ่ือดึงดูดกลุ่มนักช้อป Gen Y ด้วย ยกตัวอย่าง
Uniqlo ท่ีออกแคมเปญออนไลน์อย่าง Uniqlo Cal-
endar, Uniqlock  และ Uniqlo Recipe เพ่ือส่ือสาร
กับลูกค้ายุคดิจิตอล ผ่านเน้ือหาสุดสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เกิดการชม แชร์ และช็อป

 อาจด้วยทัศนคติต่ออาชีพการงานของท่ีเปล่ียน
แปลงไป ทำาให้หลายคนมองว่าความสำาเร็จไม่จำาเป็น
ต้องอยู่ในระบบตอกบัตรเข้างานเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศ
คนทำางานจึงมีแนวโน้มหันมายึดอาชีฟฟรีแลนซ์ หรือ
เปิดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเป็นกลุ่ม Start-up กัน
มากขึ้น และด้วยเราก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว 
ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วด้วย
อินเทอร์เน็ต คนส่วนหนึ่งจึงเกิดถามตัวเองจริงจัง
ว่าทำาไมเราต้องทำางานอยู่ในสถานที่เดิมๆ ถ้ารู้สึก
มันน่าเบ่ือ คนกลุ่มน้ันจึงปฏิวัติเปล่ียนวิถีการทำางาน 
โดยการใช้ชีวิตเดินทางท่องเท่ียวควบคู่กับการทำางาน
ตามสถานท่ีต่างๆ และย้ายไปท่ัวโลก ขอแค่มีอินเทอร์-
เน็ตดีๆ รองรับ ซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็น “ชาว
ยิปซีแห่งยุคดิจิตอล หรือ “Digital Nomad” 
 ทำาให้เกิดเทรนด์ใหม่ของการสร้าง Co-Working
space สำาหรับคนทำางานสร้างสรรค์ นักธุรกิจหน้าใหม่
หรือคนทำางานอิสระ ที่อาจไม่อยากอยู่โดดเดี่ยว
ทำางานท่ีบ้าน หรือต้องการเปล่ียนบรรยากาศสถานที่
ทำางาน หรือต้องการพื้นที่เงียบสงบแต่ก็กระตุ้นไฟ
พลังในการทำางานด้วยสภาพแวดล้อมและดีไซน์ที่ดี
เป็นพ้ืนท่ีออฟฟิศเล็กๆ สำาหรับการริเร่ิมบริษัทเล็กๆ
สามารถเป็นสังคมใหม่สำาหรับคนทำางานในยุคนี้ได้

ผลสำารวจโดย Zocial Inc พบว่าคนไทยใช้ facebook ถึง 28  
ล้านคน เป็นอันดับ 9 ของโลก (อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกา) มี
อัตราเติบโตขึ้นถึง 53% ทางด้าน Instagram มีจำานวนผู้ใช้
คน 1.7 ล้านคน (โตขึ้น 13%)  และ Twitter  มี 4.5 ล้านคน อยู่
อันดับที่ 17 ของโลก 

ในกรุงเทพฯ มี co-Working space เปิดให้บริการหลายแห่ง 
อาทิ The Hive Bangkok ซอยสุขุมวิท 49 , casa lapin x 26 
ซอยสุขุมวิท 26, ma:D ซอยสุขุมวิท 63 , Joint café & Work-
space ราชเทวี และ OnEDAY | PAUsE and fORWARD 
สุขุมวิท 26 เป็นต้น
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ร้านคาเฟ่บอร์ดเกมภายใต้คอนเซ็ปต์ Learn, Relax, and 
have fun สำาหรับคนที่มองหากิจกรรมสนุกๆ สร้างสรรค์
ทำาในวันว่าง ร้านนี้พร้อมเสิร์ฟทั้งความสนุกและความอร่อย 
ผ่านบอร์ดเกมกว่า 200 เกมให้เลือกเล่นเหมาะสำาหรับคนทุก
เพศทกุวยั โดยการเลน่บอรด์เกมเปน็กจิกรรมทีส่นกุและไมเ่บือ่
กันง่ายๆ เพราะแต่ละเกมแตกต่างหลากหลายทั้งในรูปแบบ วิธี
การเล่น และทักษะที่ต้องใช้ การเล่นแต่ละครั้งต้องงัดกลยุทธ์
ใหม่ๆ  มาแขง่ขนัเพือ่เอาชนะกนั จงึเตม็ไปดว้ยความสนกุ ตืน่เตน้
และท้าทาย อีกทั้งอาจทำาให้ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นจากเกมด้วย 
ระหว่างสนุกสนานกับเกมฝึกสมองก็สามารถสั่งอาหาร อย่าง 
วาฟเฟิลแบบคาวและหวานหลายรายการที่อบใหม่ร้อนๆ หรือ
เครื่องดื่มมาทานเพิ่มพลังได้

more than a game café : โครงการ I’m Park community mall ตึก B 
ชั้น 3 ซอยจุฬา 22 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
โทร.02-2144385, 081- 9179967
หรือ www.facebook.com/moreThanAGamecafe,
www.morethanagamecafe.com

MORE THAN A GAME CAFE
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ยากทีจ่ะเจอรา้นอาหารไทยดีๆ  ในบรรยากาศนา่นัง่ตัง้อยูย่า่น
สุขุมวิท  Kram (คราม) เป็นร้านอาหารเปิดใหม่ที่ต้องการให้
ผู้มาเยือนรู้สึกผ่อนคลายสบายเหมือนเวลามองท้องฟ้าหรือ
น้ำาทะเลสคีราม บรรยากาศรา้นเปน็การรโีนเวทบา้นไทยเกา่แก่
ใหด้โูมเดริน์คลาสสคิ ตกแตง่ดว้ยเฟอรน์เิจอร์ไมด้อูบอุน่สบาย
เหมอืนบา้น สว่นเมนอูาหารเปน็สตูรรสชาตไิทยดัง้เดมิแตป่รบั
สว่นผสมใหส้รา้งสรรคต์ามยคุสมยั เพือ่ใหอ้รอ่ย และไมน่า่เบือ่ 
เมนูแนะนำาได้แก่ ปลารากกล้วยผัดพริกขิง กะเพราเนื้อสไลด์ 
แกงคั่วปูใบชะพลู กุ้ง 3 พี่น้อง (กุ้งแม่น้ำา กุ้งก้ามกราม และกุ้ง
ขาว) จนถึงอาหารใต้รสจัดจ้านอย่าง คั่วกลิ้งหมูสับผัดสะตอ 
ใบเหลยีงผดัไข ่ก็ไดร้บัความนยิมไมน่อ้ย ครามเปน็เหมอืนครวั

KRAM CAFé & THAI 
RESTAURANT 

Kram café & Thai Restaurant : 113 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เปิดวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 11.30-14.30 น. และ 17.30-22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น.
โทร. 02-258-8170, 092-938-6690

รู้ใจที่สามารถฝากท้องได้ในยามหิว หรือมานั่งผ่อนคลายรับ
ลมในสวนสีเขียวขนาดกว้างยามแดดร่มลมตกก็ได้  ทางร้าน
ยังติดป้ายให้คนลองเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้า ที่เชื่อว่าดีต่อ
สุขภาพกายและใจของคนเมือง ใส่ใจในทุกดีเทลจนต้องขอยก
ให้เป็นร้านอร่อยและน่านั่งระดับติดดาวตรงคอนเซ็ปต์ Living 
Nature & The Good Meal 
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คาเฟใ่นโทนสดีำาขรมึทีท่ำาใหม้นักลายเปน็แกเลอรีข่นมเคก้ อวด
โฉมศิลปะแห่งการรังสรรค์ความหวานหน้าตาสวยงามและหลาก
สสีนั เปน็ขนมเคก้แนวแฟชัน่ผสมผสานฟวิชัน่ รปูลกัษณส์ไตล์
ฝรั่งเศสแต่รสชาติกลิ่นอายจากแดนอาทิตย์อุทัย เค้กที่นี่ทำา
ขึ้นจากส่วนผสมนำาเข้าจากญี่ปุ่น และฝรั่งเศสที่คัดสรรอย่าง
ดี เมนูแนะนำาคือ Rare Cheezecake ที่เนื้อครีมชีสซ่อนซอส
ลาวาไหลเยิ้มข้างใน รสชาติอร่อยลงตัวเป็นเอกลักษณ์ของ
ที่ร้าน นอกจากจุดเด่นในเรื่องของเค้กหลากสูตรและรสชาติ
ที่ไมเ่หมอืนใครแลว้ ยงัเสริฟ์ดว้ยชดุเครื่องชาแฮนดเ์มดนำาเข้า
จากประเทศแคนาดา ทีร่บัรองไดว้า่หาไม่ได้ในเมอืงไทยแนน่อน 
ลิ้มลองความอร่อยและประสบการณ์การทานเค้กที่ทำาให้เรา
ละเมียดในแต่ละคำามากขึ้น

คาเฟ่และ Co-Working Space ที่อาจเป็นเหมือนถ้ำาสำาหรับ
เหล่าคนทำางานสร้างสรรค์ให้มาใช้พื้นที่สำาหรับทำางานและพัก
ผ่อน  ปลุกสมองด้วยเครื่องดื่มคาเฟอีน หรือเครื่องดื่มที่ชวน
ใหน้กึถงึวยัเดก็ อยา่ง ไมโลโรงเรยีน และโกปี ๊กาแฟโบราณ หรอื
ยกลอ้ ทีม่รีสชาตแิละกลิน่หอมเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั สำาหรบั
เมนูอาหารเน้นสไตล์โฮมเมด  มี All Day Breakfast อย่างไข่
กระทะเครือ่งแนน่ดว้ยไสก้รอก และของหวานสดุฮติ บราวนีอ่บ
รอ้นทานคูก่บัไอศกรมีวานลิาเยน็ๆ  นอกจากโซนคาเฟแ่ลว้ยงัมี
สว่น Co-Working Space ใหค้นทัว่ไปเขา้มานัง่ทำางาน พรอ้ม
มีอินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์สำานักงานทุกอย่าง
รองรบัครบ โดยเสยีคา่บรกิารเปน็รายวนั เปน็ทีม่าของสโลแกน
ร้านที่ว่า The Beginning of the ideas คือมาแล้วอาจเกิดไอ
เดียดีๆ มีประสิทธิผลในการทำางานก็ได้ ด้วยหุ้นส่วนของร้าน
เปน็เหลา่คนทำางานสายสรา้งสรรค ์เราเชือ่วา่พวกเขาจะสรรหา
อะไรแปลกใหม ่หรอือเีวน้ทด์ีๆ  มาใหล้กูคา้ตดิตามกนัอกีเรือ่ยๆ

la Galerie de Patisserie : ชั้น 2 โครงการ Grass ซอยทองหล่อ 12
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00 -23.00 น.โทร. 083-160-7770

CAvEFEINELA GALERIE
DE PATISSERIE

cavefeine : 45/2 ซอยเอกมัย 2 สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขต วัฒนา กทม. 10110
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 20.00 น. โทร. 085-503-6255
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หลังจากร้าน 103+factory ฮิตติดลมบนแล้ว จึงได้เกิด
คาเฟ่น้องใหม่ FARMILY by103+factory ที่มาจากคำาว่า 
farm+family ที่มีเมนูอาหารและขนมเน้นสไตล์โฮมเมด และ
ยังมีผักออร์แกนิคที่ปลูกขึ้นเองโดยเจ้าของร้าน เพื่อให้ลูกค้า
บริโภคผักที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ แสดงถึงความใส่ใจ
เหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั และดา้นบนยงัเปดิ studio สอน
ทำาขนมด้วย สำาหรับเมนูเน้นอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่
ครเีอทไดน้า่ทานมาก อยา่ง ชดุอาหารเชา้ Wake up 2Gether, 
Wake me up, Wholewheat Session, Egg on Toast และ 
Spaghetti Bacon ส่วนของหวานนอกจากเค้ก สโคน และ
มาการองแล้ว ยังมีเมนูแนะนำาอย่าง Farmily Pancake เซ็ท
แพนเค้กที่เสิร์ฟพร้อมหลากผลไม้ เบเกอร์รี่โฮมเมดของร้าน
นี้เสิร์ฟบนถาดไม้ พร้อมป้ายคำาคม ตกแต่งด้วยตุ๊กตาและ
ดอกไม้ได้อย่างน่ารักน่าชัง บรรยากาศร้านตกแต่งให้เหมือน
ฟาร์มหลังเล็กที่รายล้อมด้วยต้นไม้และดอกไม้ เหมาะสำาหรับ
มาเติมความสุขกันได้ทั้งครอบครัว

FARMILy By 103+FACTORy

fARmIlY by103+factory : ซอยชำานาญอักษร (ถนนพหลโยธินซอย 9)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
เปิดบริการทุกวันเวลา 11.00 -23.00 น. โทร. 081-495-1555

ร้านกาแฟและเบเกอรี่เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนถนนสุขุมวิท ที่โอบ
ล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวร่มรื่น บรรยากาศร้านเน้นความอบอุ่น
สบายเหมอืนนัง่เลน่ในบา้นหลงัเลก็ทีเ่รยีบงา่ย เพิม่ความสดชืน่
ด้วยสวนสีเขียวธรรมชาติสไตล์ english tropical ผสมกล่ินอาย
ความเป็นวินเทจเล็ก ๆ มีพื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ด้านหลัง
ร้าน สำาหรับให้ลูกค้าพาลูกๆ หลานๆ มาทำากิจกรรมสนุกๆ 
หรือพกสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กมาวิ่งเล่นได้ด้วย สำาหรับใครที่
สนใจอยากจดังานสงัสรรคเ์ปน็กรณพีเิศษ ทางรา้นกเ็ปดิใหเ้ชา่
พืน้ทีด่ว้ย นอกจากเครือ่งดืม่และอาหารแลว้ รา้นนีย้งัจำาหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ เช่น ผักสลัด เครื่องหนังและเครื่อง
สำาอางค์ด้วย กระท่อมหลังน้อยกลางแมกไม้อย่าง The 66 Cot-
tage เหมือนโอเอซิสที่ช่วยรีเฟรชร่างกายและจิตใจให้คนเมือง

THE 66 COTTAGE

The 66 cottage : 66 สุขุมวิท 66 แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260 
เปิดบริการวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 9:30-19:00 น. โทร. 02-744-9622, 
086-895-0202
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ชั้นดาดฟ้าของตึก Black Amber ในซอยทองหล่อ เป็นที่ตั้ง
ของร้านแผ่นเสียงที่คัดเลือกเพลงยุค 90’s , Indie, Brit pop, 
Alternative ไอเท่มหายาก และอื่นๆ อีกมากมาย สำาหรับนัก
สะสมและคนรักการฟังเพลงคุณภาพเสียงดี โดยร้านเกิดขึ้น
จากการรวมตัวของสองร้านแผ่นเสียง กลุ่ม 1979 และ 
Bungkumhouse  Records ทำาให้ในร้านมีแผ่นเสียงหลาก
หลายแนวเพลง ทั้งแผ่นเสียงใหม่ แผ่นเสียงมือสองเน้นเพลง
ยุค 90’s แผ่นเสียงหายากที่ปั๊มขึ้นครั้งแรกในปีที่อัลบั้มของ
วงนั้นออก จนถึงขายเครื่องเล่น Crosley ด้วย ในคืนวันเสาร์
ของทุกเดือน (เดือนละครั้ง) จะมีอีเว้นท์ดนตรีสดให้นั่งฟังกัน
เพลินๆ ซึ่งต้องคอยติดตามกันให้ดีว่าจะจัดขึ้นเสาร์ไหน การ
เปิดเป็นหน้าร้านเพิ่มจากช่องทางออนไลน์ ก็หวังสร้างสังคม
คนรักแผ่นเสียง ให้เป็นจุดพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด
เห็น และสร้างสัมพันธ์กันแบบตัวเป็นๆ

1979 vINyL & UNKNOwN 
PLEASURES 

1979 Vinyl & Unknown Pleasures : ชั้น 4 ตึก Black Amber 125/18 
ซอยสุขุมวิท 55 (ระหว่างซอยทองหล่อ 5 และ 7)
เปิดบริการทุกวัน เวลา 13.00-21.00น. โทร. 086-606-2230

ความคลาสสิคของบาร์เบอร์ในยุค 30’s – 40’s  ยุคเดียวกับ
ภาพยนตร์ God’s Father กับสไตล์นิวยอร์กลอฟท์คือส่วน
ผสมที่สร้างความเท่อย่างมีรสนิยมให้กับร้าน Black Amber 
Barber Shop & Tattoo ในย่านทองหล่อ นอกจากให้บริการ
ตดัผมสำาหรบัสภุาพบรุษุแลว้ ยงัวางแผนเปดิรา้นสกัทีเ่จา้ของ
ร้านมองว่าเป็นวัฒนธรรมเดียวกันกับร้านนี้ด้วย นอกเหนือ
จากสไตล์ทรงผมและการบริการระดับดีเยี่ยมแล้ว ยังตั้งใจให้
เป็น Social Club สร้างสังคมของคนเมืองรสนิยมเดียวกัน
ทีน่ี ่ชา่งตดัผมและบคุลากรในรา้นแตล่ะคนไมใ่ชแ่คแ่ตง่ตวัเนีย้บ 
เท่ มีรอยสัก และบุคลิกดี แต่ยังฝีมือดี มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ลุค
ทรงผมสดุเทข่บับคุลกิใหย้ิง่ดดูอียา่งทีต่อ้งการแนน่อน สำาหรบั
ผู้สนใจแนะนำาว่าควรจะโทรจองล่วงหน้าก่อน

BLACK AMBER

Black Amber : ชั้น 1 ตึก Black Amber 125/18 ซอยสุขุมวิท 55
(ระหว่างซอยทองหล่อ 5 และ 7)
เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 12.00-21.00น.
โทร. 081-869-9393
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มีอะไรที่บ่งบอกความเป็น “พิมฐา” ได้บ้าง 
- ของใช้ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองค่ะ รู้สึกว่าตรงไหนมืดๆ แค่เอาของ
ไปวางก็ทำาให้ดูสดใสขึ้นได้ค่ะ
ความสุขของพิมฐาในวันนี้
- มองทุกอย่างรอบตัวให้มันสนุก ทุกอย่างท่ีเกิดล้วนมีเหตุผล
ไม่ว่าจะเร่ืองดีหรือร้าย ทำาให้เราเข้าใจและมีความสุขเปิดรับกับ
บทเรียนในชีวิตมากขึ้นค่ะ  
อยากให้ตื่นเช้ามาแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีเก่า
 - อยากอ่านหนังสือบนชั้นหนังสือที่ได้มาให้จบทุกเล่มค่ะ และ

อยากมีสัตว์เล้ียงซักตัวค่ะ พิมต้ังช่ือรอไว้แล้ว และต้องมีความ
รับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะ  
ประโยชน์ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- เราสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คในการ “speak up to the 
world” โชว์ความสามารถ และความเป็นตัวของตัวเอง ทำาให้
มีพ้ืนท่ีเร่ืองราวของตัวเองและสร้างคอนเนคช่ันกับคนรอบข้างได้
หรือเป็นแรงบัลดาลใจให้คนมีกำาลังใจค้นหาตัวเองต่อไปค่ะ 
มองภาพตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
- มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น โตเป็นผู้ ใหญ่ขึ้น 
และเข้าใจสิ่งรอบข้างมากขึ้น หรืออาจได้เป็นแม่บ้าน ทำาความ
สะอาดบ้านหลังเล็กๆ ทำากับข้าวอร่อยๆ แบ่งเพ่ือนบ้านกินทุกวัน
ก็ได้ ในอนาคตอยากมีบ้านเล็กๆ สักหลัง อยู่กลางธรรมชาติ
มีสัตว์รักอยู่เป็นเพื่อนดูแลกันไปค่ะ

พิมฐา มานะเลิศเรืองกุล (Pimtha) สาววัยใสท่ีมี
ยอด follow ในอินสตาแกรมถึง 6 แสนคน และ
เจ้าของ Photo book ชื่อ “Happy Everyday
มีความสุขได้ในทุกวัน”

อัพเดทงานแสดงในช่วงนี้
- ตอนน้ีนิวเพ่ิงเซ็นต์สัญญากับช่อง 7 ไปค่ะ กำาลังมีงานละคร
หลายเรื่อง และยังมีงานภาพยนตร์เรื่อง The One Ticket 
ตัวพ่อเรียกพ่อ ด้วยค่ะ
ตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเต็มตัว มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 
- สมัยก่อนอาจเป็นคนแต่งตัวง่ายๆ สบายๆ ไม่ทำางานก็ ไม่
แต่งหน้า แต่ตอนน้ีก็ต้องดูเร่ืองภาพลักษณ์มากข้ึน ส่วนเร่ืองนิสัย
แฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้ธรรมชาติของนิวค่ะ
รู้สึกอย่างไรที่มีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ
- จากมิวสิคเพลง ถามสักคำา ทำาให้มีแฟนคลับทั้งที่ไต้หวัน 
ญี่ปุ่น และจีน ครั้งหนึ่งเคยมีคนไต้หวันบอกว่าพอได้ฟังเพลง
เราแล้วทำาให้รู้สึกสบายใจหายท้อแท้ ทั้งที่ไม่รู้ความหมายของ
เพลงด้วยซ้ำา รู้สึกว่าเป็นความสำาเร็จหนึ่งของเราค่ะ 
อยากให้ปีใหม่นี้แตกต่างกับปีเก่าอย่างไรบ้าง
- อยากเจอสิ่งดีๆ ตัวเราก็พูดดี คิดดี ทำาดี ได้อย่างเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ อยากจะสร้างศีล สมาธิให้ตัวเองมากข้ึนค่ะ และปีหน้า
อยากจะให้เวลากับแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อ Sugar Sour 
มากขึ้นด้วย
วัยรุ่นยุคใหม่กับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค
- เดี๋ยวนี้คนหวังแต่ดังแบบฉาบฉวย ทำาเพราะอยากแค่ให้ถูก
พูดถึง ทั้งที่ถ้าเราตั้งใจทำาอะไรให้ประสบความสำาเร็จนั้นไม่
ยากเลย แค่ไปในทางที่ถูกเท่านั้นเองค่ะ

ปทิตตา อัธยาตมวิทยา (นิว) นักแสดงสาวเจ้าของ
มิวสิควิดีโอที่มีแฟนคลับทั่วเอเชีย
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ROKU THE CAT 

สิ่งบ่งบอกความเป็น Roku ตัวจริง 
- โรคุมีหูพับแนบไปกับหัว ทำาให้หัวดูกลมๆเหมือนแมวโดเรม่อน
หรือนกฮูก แทบจะไม่ร้องเลย ชอบนั่งแบบคน นอนหงายท้อง
และยืนสองขาตามสายพันธุ์ นิสัยค่อนข้างชิลออกแนวขี้เกียจ
ไม่อ้อนมากและเลือกทานอาหารพอสมควร (ขนมแทบจะไม่สนใจ)
ส่ิงท่ีชอบและไม่ชอบ
- ชอบให้เล่นแรงนิดหน่อย ชอบนอนทับมือและกอดเอาไว้ ส่ิงท่ี
ชอบท่ีสุดคือหญ้าแมว (catnip) แต่ท่ีไม่ชอบเลยคือการโดนฟัด
หรือนำาไปนอนด้วยบนเตียง (โรคุจะหาที่นอนเองใกล้ๆ เรา) 
เม่ือกลายเป็นน้องเหมียวเน็ตไอดอล มีอะไรเปล่ียนแปลงบ้าง
- สำาหรับโรคุแล้วคงรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่จะโดนฟัดเยอะ
หน่อยเวลาออกไปข้างนอก มีคนอยากมาหาเยอะข้ึน ได้ไปเท่ียว
มากขึ้น และมีคนซื้อขนมมาให้เยอะขึ้น 

แพลนปีหน้าของ Roku มีอะไรบ้าง
- โรคุมีโปรเจคขายของท่ีระลึกของตัวเองอยู่ ซ่ึง 50% ของรายได้
จะนำาไปบริจาคเพื่อช่วยแมวและสุนัขไร้บ้าน ส่วนปีหน้าโรคุจะ
อยู่ในปฏิทิน 2015 Animal Instagram Calendar ที่ทาง 
Instagram จัดทำาและนำาเงินไปช่วยเหลือ Human Society 
ความคิดเห็นต่อคนรักน้องเหมียวกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
เรารักโรคุเหมือนคนหน่ึงในครอบครัว เร่ิมแรกท่ีทำา Instagram 
ให้โรคุก็เพ่ือเก็บภาพทุกอิริยาบถของมันไว้ดูกันเองแต่บังเอิญโรคุ
ดังข้ึนมา มีคนรักคนชอบเยอะ ทุกคนมีความสุขเม่ือเห็นความ
น่ารักของมัน จากนั้นเราจึงกระจายความรักที่โรคุได้มาจาก
ทุกคนทั่วโลก ด้วยการช่วยเหลือคนอื่น (ตัวอื่น) ต่อๆ ไป ซึ่ง
โรคุจะทำาเองก็ไม่ได้ คล้ายๆ เราทำาบุญให้ลูก

แมวพันธุ์ scottish fold ขวัญใจชาวโซเชียล

APAPAT
BHUMIPAK

เป้าหมายในอนาคต
- วางแผนจะเปิดโรงเรียนสอนดนตรีที่บ้าน และอยากทำาเพลง
ตามความฝันก่อนค่ะ ตอนนี้อยู่ในช่วงทำาเดโม่ส่งค่ายเพลง 
อยากให้วันหนึ่งมีเพลงและคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะ
แนวเพลงที่อยากทำา
- เป็นแนว Groove แบบ Electronica Thai ที่ไม่ใช่ Bossa ใสๆ 
แต่มีจังหวะกรู๊ฟหนักนิดๆ 
ปีใหม่นี้อยากได้ของขวัญอะไร
- อยากทำาเพลงค่ะให้ประสบความสำาเร็จท่ีสุดค่ะ อยากให้คนจำา
เราได้ ไปตลอด The voice จบแล้วคนก็คงจะลืมกัน ยิ่งเป็น
คนไม่ได้อัพเดทชีวิตด้วย เพื่อนยังแนะนำาให้หมั่นเล่นโซเชียล
เนตเวิร์คบ้าง
รู้สึกอย่างไรท่ีตอนน้ีมีแฟนคลับ  และคนรู้จักผ่านส่ือมากข้ึน 
- ฝ้ายทำางานร้องเพลงตั้งแต่เรียนอยู่ปี 1 ปกติไม่ค่อยมีใคร
สนใจ ตอนน้ีทุกคนให้ความสนใจเรามากข้ึน ได้รับการตอบรับ
ท่ีดี ก็ขอบคุณมากค่ะ  มีโอกาสต่อยอดสู่งานอ่ืนๆ ได้เพราะเวที
 The voice Thailand เลย
โซเชียลเน็ตเวิร์คมีประโยชน์ต่อวงการเพลงอย่างไร 
- ตอนน้ีถ้าอยากจะศึกษาเร่ืองเพลง ง่ายมากแค่เข้า Youtube
ถ้าเราใช้เทคโนโลยีในทางที่ดี ทำาสิ่งที่ตัวเองชอบ และไปให้ถูก
ทางก็จะดีมาก  

อาภาภัทร ภูมิภักดิ์ (ฝ้าย) 
นักร้องเสียงใสจากเวทีประกวด The Voice 
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IDEO URBAn PUlsE
ชวนคุณสัมผัสไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบคนเมืองยุคใหม่

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
ผู้นำาตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า โดย นายชานนท์
เรอืงกฤตยา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี เชิญชวนคนรุ่น
ใหม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สู่คอนโดแนวคิด
ล้ำาสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ที่
ลงตัวในทุกมิติ ในงาน  “IDEO URBAN PULSE 
by ANANDA” ที่รวบรวมคอนโดมิเนียมคุณภาพ
บนทำาเลศักยภาพที่ดีที่สุด ติดรถไฟฟ้า กว่า 11 
โครงการทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวคอนโดสุดชิค 
4 ทำาเลใหม่ 7 สถานีรถไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจ
มากทีส่ดุในเวลานี ้ไดแ้ก ่“แอชตนั อโศก” “ไอดโีอ ควิ 
สยาม-ราชเทวี” “ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเตอร์เชนจ์”
และ “ไอดโีอ โมบ ิสขุมุวทิ อสีเกตท”์ ทีอ่นนัดาฯ นำามา
เสนอให้กับลูกค้า เพื่อการใช้ชีวิตที่รอบด้านด้วย

ดีไซน์ที่ทันสมัย และการออกแบบพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
พรอ้มขอ้เสนอพเิศษสดุเฉพาะภายในงาน โดยไดร้บั
เกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ และดารานักแสดงชั้นนำา 
เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ สน-ยุกต์ ส่งไพศาล, 
เบลล่า-ราณี แคมเปน, ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี,
นิกก้ี-การณิก ทองเป่ียม, อินทิรา ธนวิสุทธ์ิ, พัฒพงษ์-
ปรียามล ธนวิสุทธิ์, วรวุฒิ-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, 
ม.ล.อรดิศ สนิทวงศ์, อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, 
ประภาภทัร รตันศรินิทรวธุ, นชุนาช รวแีสงศรูย ์ฯลฯ  
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โดยภายในงาน อนนัดาฯ ไดเ้นรมติลานแฟชัน่ ฮอลล ์
ชัน้ 1 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ใหก้ลายเปน็ศนูย์
รวมคอนโดมิเนียมคุณภาพเยี่ยม ทั้งทำาเลและดีไซน์
ที่ลงตัวสำาหรับคน GEN C และที่พลาดไม่ได้สำาหรับ
ไฮไลทภ์ายในงาน เปดิตวัชว่ง Grand Opening ดว้ย
โชว์ชุดพิเศษ “GET YOUR LIFE” ก่อนนำาเข้าสู่พิธี
เปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากคุณชานนท์
เรอืงกฤตยา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอป-เมน้ท ์จำากดั 
(มหาชน) และ มร.ทาเคชิ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร บรษิทั มติซยุ ฟโูดซงั เรสซเิดนทเ์ชยีล จำากดั 
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของอนัน
ดาฯ ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย 2 ดารานัก-แสดงดัง 
สน-ยกุต ์สง่ไพศาล, เบลลา่-ราณ ีแคมเปน เปน็สกัขี
พยานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ก่อนนำาเข้าสู่ช่วง
ปาร์ต้ี สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจาก  “บุรินทร์
บุญวิสุทธิ์” ที่มาสร้างความสนุกสนานและมอบ
ความเพลิดเพลินให้กับเหล่าแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงาน 
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ตลอดเดือน ธันวาคม 2557 นี้

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
 สมาชิก AMC Card  รับสิทธ์ซื้อ 1 แก้ว ฟรี 1 
 แกว้ ทกุเมนเูครือ่งดืม่ทีร่ว่มรายการ เพยีง กด 
 *762*762*104# โทรออก
 • ฟรี 1 แก้ว ในมูลค่าที่เท่ากันหรือต่ำากว่า 
 (สำาหรับฟรีเมนูปั่น ขนาดเล็กเท่านั้น)   
 • จำานวนจำากัด 250 แก้ว/ เดือน

 ส่วนลดพิเศษ 10% เม่ือซ้ือไอศกรีมสต๊ิกเฮ้าส์

 สมาชิก AMC Card รับส่วนลดลด 20% 
 (เฉพาะอาหาร) พรอ้มแถมขนมหวาน Alice’s 
 Garden ฟรี! ตลอดเดือน ธ.ค. 57 เท่านั้น
 *โทรสำารองจองที่นั่งก่อนล่วงหน้าที่เบอร์ 
 02-339-3849-9 (ร้านปิดวันอังคาร)

 ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเมนู 
 อาหารหวานและเครื่องดื่ม

 ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมเมนู 
 อาหารหวานและเครื่องดื่ม

  • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวม 
 เครื่องดื่ม
 • รับฟรีเครื่องดื่ม Virgin Pinacolada
 มูลค่า 140 บาท 
 • ส่วนลด 50% สำาหรับเมนู Pumpkin
 Cream Soup (จาราคาปกต ิ180 บาท) เหลอื
 เพียง 90 บาท จำากัดเดือนละ 50 สิทธิ์เท่านั้น

 • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวม
 เครื่องดื่ม
 • ส่วนลด 50% สำาหรบัเมน ูNorthern Mini 
 French Berger
 (จาราคาปกต ิ290 บาท) เหลอืเพยีง 145 บาท 
 จำากัดเดือนละ 20 สิทธิ์เท่านั้น)

 • ส่วนลด 15% เมื่อสั่งอาหารเมนูปกติ
 ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป (ส่วนลดเฉพาะค่า
 อาหารไม่รวมเครื่องดื่ม)
 • Ananda Family Set มลูคา่ 399 บาท จาก
 ปกติ 525 บาท

หมวดท่องเที่ยว
 • ส่วนลด 35% สำาหรับห้องพักทุกประเภท  
 พรอ้มอาหารเชา้ 2 ทา่น ณ สปรงิฟลิด ์แอทซ ี
 รีสอร์ท แอนด์ สปา และ สปริงฟิลด์ วิลเลจ  
 กอล์ฟ แอนด์ สปา
 • ส่วนลด 25% สำาหรับรับบริการสปา ณ
 Life Spa@Sea และ Life Spa@Village  
 • ส่วนลด 10% สำาหรับรับประทานอาหาร 
 ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • ส่วนลด 40% สำาหรับออกรอบ (18หลุม/
 ทา่น/รอบ) ณ สนามกอลฟ์ สปรงิฟลิด ์รอยลั
 คันทรี คลับ, หัวหิน-ชะอำา
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Amc ExclUsIVE PREmIER lAUncH 2014

Amc ATOll PlAY DAY @ HARBIn
IcE WOnDERlAnD

Amc cAsH RETURn IIAmc ตะลุยญ่ีปุ่นกับโซเรียว

“AMC Exclusive Premier Launch 2014” งานสุดเอ็กคลูซีฟ 
สำาหรบัสมาชกิ Ananda member Club (AMC) เพือ่มอบสทิธิ
พิเศษให้ลูกค้าเก่ามีสิทธิ์ในการเลือกจองซื้อคอนโดมิเนียม 4 
โครงการใหม่ก่อนใคร พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 500,000 
บาท โดยเฉพาะโครงการ แอชตัน อโศก และโครงการ ไอดีโอ 
คิว สยาม-ราชเทวี ที่สร้างปรากฏการณ์ สามารถปิดการขาย
ในรอบพิเศษได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอีก 2 โครงการคือ 
ไอดโีอโมบ ิสขุมุวทิ อสีทเ์กต และไอดโีอ โมบ ิวงศส์วา่ง อนิเตอร-์
เชนจ์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน ซึ่งงานในครั้งนี้ 
มีสมาชิก AMC สนใจเข้าร่วมงานกว่า 800 ท่าน ณ ห้องเลอ 
แกรนด์บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

กจิกรรมดดีสีง่ทา้ยป ีเชญิชวนสมาชกิ AMC ตะลยุเมอืงน้ำาแขง็
แห่งแรกใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมใกล้ชิดกับ ศรีริต้า เจนเซ่น
ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ Harbin Ice Wonderland 
(BTS แบริ่ง) พร้อมลุ้นรับของรางวัลในงาน มูลค่ารวมกว่า 
20,000 บาท จำากัดสมาชิก AMC เพียง 100 คู่ (200 ท่าน
เท่านั้น) 
 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ 
www.facebook.com/ideocondo และ www.ananda.co.th
สอบถามเพิ่มเติมโทร Ananda call center 02 316 2222
Amc Atoll Play Day @ Harbin Ice Wonderland

AMC ตะลุยญ่ีปุนกับโซเรียว เฉพาะ 20 ท่านแรก ท่ีมีมูลค่าสะสม
รวมสูงสุดของการแนะนำาหรือการจองซ้ือห้องชุด สำาหรับโครงการ 
Ready To move* เท่านั้น รวมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท
วันน้ี – 14 ธ.ค. 57 เท่าน้ัน

สงวนสิทธิเฉพาะโครงการ ไอดีโอ โมบิ พระราม9, ไอดีโอ โมบิ 
พญาไท, ไอดีโอ สาทร-ท่าพระ, เอลลิโอ สุขุมวิท64 และเอลลิ
โอ เดล เรย์

สมาชิก AMC รับเช็คเงินสดมูลค่า 50,000 บาท* เพียงแนะนำา
เพ่ือนมาจองซ้ือ หรือซ้ือเพ่ิมเองท่ีโครงการไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท 
และอีก 3 โครงการติดรถไฟฟ้า รับเช็คเงินสดมูลค่า 10,000 บาท*
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เปดรับลงทะเบียนวันที่ 4 ธ.ค. 57 เวลา 8.00-17.00 น.

ลงทะเบียนพิมพ AMC PD ตามดวย ชื่อ - สกุล

และ CXXXXXXX สง SMS มาที่ 4545111

ประกาศรายชื่อผูโชคดีเขารวมกิจกรรม ในวันที่ 9 ธ.ค. 57

ผานทาง SMS และ www.ananda.co.th

AMC ตะลุยญี่ปุน

กับ มาร�โอ เมาเรอ
อยางใกลชิด

กับ
ตะลุยญี่ปุนAMC

เฉพาะ 20 ทานแรก
 ที่มีมูลคาสะสมรวมสูงสุด

ของการแนะนำหร�อการจองซื้อหองชุด

สำหรับโครงการ 
Ready To Move* เทานั้น

รวมมูลคากวา
3,000,000 บ. 

วันนี้ –14 ธ.ค.57 เทานั้น

สงวนสิทธ์ิเฉพาะโครงการ ไอดีโอ โมบิ พระราม 9, 

ไอดีโอ โมบิ พญาไท, ไอดีโอ สาทร-ทาพระ,

เอลลิโอ สุข�มว�ท 64 และเอลลิโอ เดล เรย

สทิธพิเิศษจากรา้นคา้ชัน้นำาพรอ้มรบัสว่นลดสดุ
พิเศษจากบัตร Amc cARD
(AnAnDA mEmBER clUB cARD)

 
 ส่วนลดพิเศษสำาหรับห้องพักทุกประเภท  
 50% จากราคาปกติ

 รับส่วนลดห้องพักเพ่ิม 10% จากราคาบน 
 เว็บไซต์ centara.co.th*

หมวดสุขภาพและความงาม
 • สมคัรสมาชกิ บลเูดค็ สปอรต์คลบัในราคา
 พเิศษ 11,500 บาท (ราคาปกต ิ18,000 บาท)
 • รับสิทธ์ิทดลองใช้บริการ บลูเด็ค สปอร์ตคลับ
 ฟรี 1 เดือน จำากัดเดือนละ 20 สิทธิ์

 • ส่วนลด 10% เม่ือซ้ือแพคเกจซักผ้า และ บัตร 
 Gift Card WashBox24

 สมาชิกบัตร AMC ส่วนลด 5% สำาหรับ
 ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

 รับส่วนลด 10% สำาหรับคอร์ส 60 minutes 
 apricot oil massage(จากราคาปกติ 800  
 บาท เหลือเพียง 720 บาท)

หมวดช้อปปิ้ง
 รับส่วนลด 30% สำาหรับพรมผืนสำาเร็จรูป
 ที่ร่วมรายการ

หมวดความบันเทิง
 ส่วนลดบัตรเข้างาน 10%  สำาหรับบัตรประเภท 
 Adult Weekend Ticket + Camping และ  
 บัตรประเภท Teen Weekend + Camping
 ช่องทางการจัดจำาหน่ายบัตร
 1. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
 2. เว็บไซต์ http://www.amiando.com/
 wonderfruitfest.html

 รับส่วนลด 10% สำาหรับค่าเข้าเมืองน้ำาแข็ง 
 และ ส่วนลด 15 % สำาหรับเครื่องดื่มทุก
 ประเภทภายในไอซ์บาร์

พิเศษ! เฉพาะสมาชิก AMC เพียงแนะนำาเพ่ือนมาจองซ้ือ
บ้านโครงการ Atoll ท่ีร่วมรายการ ผู้แนะนำาและผู้ถูกแนะนำา
รับเช็คเงินสด 5,000 บาท/ท่าน* สำาหรับโครงการ
Atoll Bali Beach Unit Type DH130
Atoll Java Bay Unit Type DH130
Atoll Maldives Beach Unit Type DH120 
รับเช็คเงินสด 10,000 บาท/ท่าน* สำาหรับโครงการ
Atoll Waikiki Shore Unit Type SH170
Atoll Similan Reef Unit Type SH130 

วันนี้ – 25 ธันวาคม 2557 นี้เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด 

คุณสุธี ศรีจิรารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ และวิจัยตลาด บมจ. อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงาน “The Memorable Night Concert 
With เจนนิเฟอร์ ค้ิม & บี พีระพัฒน์” คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกครอบครัว AMC เพื่อ
เป็นการขอบคุณลูกค้าสมาชิกที่มอบความไว้วางใจและ
สนับสนุนโครงการต่างๆของอนันดาฯ ด้วยดีเสมอมาโดย
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมมอบโชคให้
กับสมาชิก Ananda member club ท่ีมาร่วมงาน ณ ดับเบิล ยู
บางกอก โฮเต็ลเมื่อเร็วๆ นี้

Amc ATOll WInTERs GIfTs

อนันดาฯ จัดคอนเสิร์ต
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ขอบคุณสมาชิก AnAnDA 
mEmBER clUB



DIRECTORY

nEIGHBORHOOD

KRAM CAFé & THAI 
RESTAURANT
โทร. 02-258-8170,
092-938-6690

LA GALERIE DE
PATISSERIE
โทร. 083-160-7770

CAVEFEINE
โทร. 085-503-6255

FARMILY 
BY103+FACTORY
โทร. 081-495-1555

BLACK AMBER
โทร. 081-869-9393

1979 VINYL & UNKNOWN 
PLEASURES
โทร. 086-606-2230

THE 66 COTTAGE
โทร. 02-744-9622,
086-895-0202

MORE THAN A GAME 
CAFE
โทร.02-2144385

CASA LAPIN x26
โทร. 02-000-5546-7



HAPPY

NEW YEAR

HELLO 2015


