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ACHARA UMPUJH
PUBLISHER

 “พลังของผู ้หญิง  คือ  พลัง 

ขับเคลื่อนโลก” ผู้หญิงถูกสังคมให ้

คำาจำากัดความว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ 

ต้องพ่ึงพาอาศยัผูช้าย ตัง้แต่โบราณกาล 

ของชาตไิทยมสีตรมีากมายทีท่ำาลาย
กำาแพงน้ี สตรีหลายท่านเป็นแม่ที่ 
ย่ิงใหญ่ บางท่านเป็นถึงอิสตรีวีรชน
ทีร่กัษาแผ่นดนิ ดงันัน้พลงัท่ีซ่อนอยู่ 

ในตวัตนของผูห้ญิงนัน้มคีวามลกึลำา้ 

ทรงพลัง และเปี่ยมด้วยคุณค่า มอืที่ 
ไกวเปลสอนสั่งลูกให้เติบโตเปน
ผู้ใหญ่ที่ดีงาม มือที่จัดเตรียมสำารับ
การกินอยู่เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว
มีความสุข และด้วยหัวใจท่ีเข้มแข็ง
ค่อยประคบัประคองคนในครอบครวั 

ยามท่ีเหน็ดเหนือ่ยท้อแท้หมดกำาลงัใจ 

เพราะผู้หญิงทุกคนมีความงามที ่
ซ่อนอยู่ด้วยคณุค่า สิง่เหล่านีล้้วนเป็น
พลงัทีก่่อให้เกิดความรกัความเข้าใจ 
สามารถขับเคลือ่นทกุอย่างบนโลกนี้
ให้เดนิหน้าก้าวต่อไป
 สำาหรับ E&P Magazine 
ฉบับเดือนสิงหาคมนี้  “Women 
Empowerment” นำาเสนอเร่ืองราว 

ของสตรีผู ้ทรงอิทธิพลกับบทบาท
สำาคัญด้านต่างๆ ในสังคม ทางทีม 

 Women’s power is a power that moves the world. Traditionally, 

women are seen as the more vulnerable gender, reliant on men, 

however throughout Thai history there have been many leading 

ladies who scrapped this notion. Some were great mothers,  

ผูจ้ดัทำามคีวามยินดีท่ีได้ผูห้ญิงเก่งมากความสามารถอย่างคุณสูข่วัญ บลูกุล 

มาร่วมถ่ายภาพแฟชัน่เซท็ พร้อมบทสมัภาษณ์พลงับวกท่ีทำาให้เธอเป็นเธอ 

ในทุกวันนี้ Particular ของสะสมชิ้นโปรดของคุณแบงค์ กัลยรัตน์ 
อัครเดชเดชาชัย Attitude ได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้สี่คู่แม่ลูกถ่ายทอด 

พลังความรักและความผูกพันผ่านตัวหนังสือ Glamor โดยคุณโมเม 

นภสัสร บรุณศริ ิแนะนำาผลติภัณฑ์ความงามชิน้เด่น Savor พาชมิอาหาร 

กับ Food Investor สาวสวยอย่างคณุแป๋ม ปิยะดา ปณุณกิตเิกษม ทีช่วน 

ให้ทุกท่านต้องมาลิ้มลองผ่านคอลัมน์และคลิปวิดีโอ ทั้งหมดนี้ล้วน 

เป็นสิ่งที่ทีมงานมุ่งมั่นตั้งใจนำาเสนอเพ่ือมอบความสุขความประทับใจ 

ให้กับทกุท่านค่ะ

some were hero ines who 

protected the country. Each 

woman has a profound power 

and va lue.  Each mother  

brings up her children to be 

good adults, prepares meals 

for all family members and, 

with her always active mind, is 

always ready to offer support 
through hard and despondent  

situations. Every woman has 

a hidden priceless beauty,  

a crucial ability to create love 

and compassion that can move 

the world forward.

 In  th i s  i ssue  o f  E&P 

Magaz i ne  t i t l ed  “Women 

Empowerment”, we present 

the stories of several influential 
women and their important  

roles. The publishing team 

is pleased to present these  

ta lented women,  such as 

Suquan Bulakul on the fashion 

set with her positive attitude  

that  represents  her  inner 

power. In Particular, Kalyarat 

Arkaradejdachachai shares 

her favorite collections, while 

in Attitude, we are honored 

to present four mothers and 

their children who convey their  

power fu l  bonds and love  

through words. In Glamor, 

Napassorn (Momay) Buranasiri 

recommends the best beauty 

items and in Savor, Piyada 

WOMEN EMPOWERMENT

VOL.12

No.41

August 2019

Punnakittikasem invites you to savor her food recommendations 

via both her writing and VDO clips. Our team intends to present 

the best content for your pleasure.

็

PUblisHER’s NOTE



 “พลังของผู ้หญิง  คือ  พลัง
ขับเคลื่อนโลก” ผู้หญิงถูกสังคมให้
คำาจำากัดความว่าเป็นเพศท่ีอ่อนแอ
ต้องพ่ึงพาอาศยัผูช้าย ตัง้แต่โบราณกาล
ของชาตไิทยมสีตรมีากมายท่ีทำาลาย
กำาแพงน้ี สตรีหลายท่านเป็นแม่ที่
ย่ิงใหญ่ บางท่านเป็นถึงอิสตรีวีรชน
ท่ีรกัษาแผ่นดนิ ดงันัน้พลงัท่ีซ่อนอยู่
ในตวัตนของผูห้ญิงนัน้มคีวามลกึลำา้
ทรงพลัง และเปี่ยมด้วยคุณค่า มอืที่
ไกวเปลสอนสั่งลูกให้เติบโตเปน
ผู้ใหญ่ท่ีดีงาม มือที่จัดเตรียมสำารับ
การกินอยู่เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว
มีความสุข และด้วยหัวใจท่ีเข้มแข็ง
ค่อยประคบัประคองคนในครอบครวั
ยามท่ีเหน็ดเหนือ่ยท้อแท้หมดกำาลงัใจ
เพราะผู้หญิงทุกคนมีความงามที่
ซ่อนอยู่ด้วยคณุค่า สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็น
พลงัท่ีก่อให้เกิดความรกัความเข้าใจ 
สามารถขับเคลือ่นทุกอย่างบนโลกนี้
ให้เดนิหน้าก้าวต่อไป
 สำาหรับ E&P Magazine 
ฉบับเดือนสิงหาคมนี้  “Women 
Empowerment” นำาเสนอเรื่องราว
ของสตรีผู ้ทรงอิทธิพลกับบทบาท
สำาคัญด้านต่างๆ ในสังคม ทางทีม

ผูจ้ดัทำามคีวามยินดีท่ีได้ผูห้ญิงเก่งมากความสามารถอย่างคุณสูข่วัญ บูลกุล
มาร่วมถ่ายภาพแฟชัน่เซท็ พร้อมบทสมัภาษณ์พลงับวกท่ีทำาให้เธอเป็นเธอ
ในทุกวันนี้ Particular ของสะสมชิ้นโปรดของคุณแบงค์ กัลยรัตน์
อัครเดชเดชาชัย Attitude ได้รับเกียรติจากเซเลบริต้ีสี่คู่แม่ลูกถ่ายทอด
พลังความรักและความผูกพันผ่านตัวหนังสือ Glamor โดยคุณโมเม
นภสัสร บรุณศริ ิแนะนำาผลติภัณฑ์ความงามชิน้เด่น Savor พาชมิอาหาร
กับ Food Investor สาวสวยอย่างคณุแป๋ม ปิยะดา ปณุณกิตเิกษม ทีช่วน
ให้ทุกท่านต้องมาลิ้มลองผ่านคอลัมน์และคลิปวิดีโอ ท้ังหมดน้ีล้วน
เป็นสิ่งที่ทีมงานมุ่งมั่นตั้งใจนำาเสนอเพ่ือมอบความสุขความประทับใจ
ให้กับทกุท่านค่ะ

always ready to offer support 

the stories of several influential 

็
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 เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม นับเป็นสองเดือนพิเศษ
ที่มีความสำาคัญต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างย่ิงเน่ืองจากมีวัน 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาถึงสองครั้ง โดยปลายเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาคนไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และ 

แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม- 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ในหลวงรชักาลท่ี 10 และ 

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม คนไทยก็ได้มีโอกาสแสดงความรัก 
ความสามัคคี และความจงรักภักดีอีกคร้ัง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยมาอย่างยาวนาน 
 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทท้ังสอง 

พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ และทรงริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์
แก่แผ่นดินอย่างมากมาย เพียงมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค ์
ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างมั่นคง 
และย่ังยืน
 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะ
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย 

ทุกหมู่เหล่าขอน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึก 

ถึงพระมหากรณุาธิคุณของล้นเกล้าฯทัง้สองพระองค์ ขอให้พระองค์ 

ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการพระเกียรติคุณ 

แผ่ไพศาล  มพีระราชประสงค์จำานงหมายสิง่ใดจงสมัฤทธ์ิทรงสถิต
เป็นพระมิง่ขวัญร่มเกล้า ของเหล่าพสกนกิรตราบจริฐัติกิาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

    July and August are special months for the Thai people, as they 

each hold an auspicious occasion. At the end of July, Thais have  

the opportunity to admire the glory of His Majesty King Maha Vajiralongkorn 

Phra Vajiraklaochaoyuhua (King Rama X) and to express their loyalty 

on the occasion of His Majesty’s birthday. In August the Thai people 

will express their united love and loyalty once more, this time on the 

auspicious occasion of the birthday of Her Majesty Queen Sirikit  

The Queen Mother (Her Majesty The Queen of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great, who is gloriously exulted).

 Their Majesties have always devoted themselves, with their glorious 

wisdom and their own assets, to initiate royal projects for the benefit 
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of the general Thai population to 

improve lives and provide stability, 

sustainability  and satisfaction.

 On these two ausp ic ious 

occasions the Board of Directors, 

executives and employees as well 

as all Thais are honored to show 

their loyalty and to commemorate 

the grace of both Their Majesties. 

May Their Majesties prosper with 

the Four Glorious Blessings, infinite 
glory and triumphs, as well as remain 

royal guiding lights, as always, 

for all Thais.  

Long Live The King 

and The Queen Mother.
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 เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม นับเป็นสองเดือนพิเศษ
ที่มีความสำาคัญต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างย่ิงเน่ืองจากมีวัน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาถึงสองครั้ง โดยปลายเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาคนไทยได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี และ
แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-
พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั ในหลวงรชักาลท่ี 10 และ
ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม คนไทยก็ได้มีโอกาสแสดงความรัก 
ความสามัคคี และความจงรักภักดีอีกครั้ง เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยมาอย่างยาวนาน 
 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาทท้ังสอง
พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ และทรงริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์
แก่แผ่นดินอย่างมากมาย เพียงมุ่งหวังให้พสกนิกรของพระองค ์
ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างมั่นคง 
และย่ังยืน
 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลน้ี ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะ
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าขอน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคุณของล้นเกล้าฯทัง้สองพระองค์ ขอให้พระองค์
ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการพระเกียรติคุณ
แผ่ไพศาล  มพีระราชประสงค์จำานงหมายสิง่ใดจงสมัฤทธ์ิทรงสถิต
เป็นพระมิง่ขวัญร่มเกล้า ของเหล่าพสกนกิรตราบจริฐัติกิาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

wisdom and their own assets, to initiate royal projects for the benefit 

the Four Glorious Blessings, infinite 
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 หน่ึงในกระแสสังคมที่กำาลัง 

มาแรงในทุกประเทศท่ัวโลก คือ  
การให ้ความสำาคัญต ่อประเด็น 

ความทัดเทียมทางเพศ ปัจจุบัน
ประเทศต ่างๆ หรือเดสติ เนชั่น 

ระดับโลกต่างให้การยอมรับความ
สามารถของ “สตรี” หรือ ผู ้หญิง  
ว่าทีไ่ม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเพศชาย
 สำาหรับประเทศไทยนั้น มีการ
ยอมรับถึงพลังอันไร้ขีดจำากัดของ 

ผูห้ญิงมายาวนาน หญิงไทยในอดตี
มีบทบาทในการพัฒนาประเทศใน
ทุกบริบทของสังคม จวบจนปัจจุบัน
ผู้หญิงไทยมีความรู้ ความสามารถ 
และมีศักยภาพอันเต็มเปี ่ยม เป็น 

ฟันเฟืองหลกัในทุกสาขาอาชพี ได้รบั 

การยอมรับและยกย่ องท้ังระดับ
ประเทศและบนเวทีสำาคัญระดับโลก
มากมาย
 อย่างไรก็ตามบทบาทท่ีสำาคัญ
ที่สุดสำาหรับผู้หญิง คือ ความเป็น 
“แม่” นิตยสาร E&P เล่มท่ีทุกท่าน
กำาลังถืออยู่ฉบับนี้ขอยกย่องและ
ชื่นชมผู้หญิงและคุณแม่ทุกๆ คน ที่
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท้ังชีวิตปฏิบัติ
หน้าท่ีและบทบาทแห่งความเป็น 

สตรีเพศและความเป็นแม่อย่างไม่มี
วันสิน้สดุ โดยมบีทสมัภาษณ์ความรกั 

 One of the recent global social trends is the importance of gender 

equality, with countries around the world widely accepting that women’s 

capabilities are no less than of those of men.

และความผกูพันของคูแ่ม่ – ลกู จากหลากหลายสาขาอาชพีมาให้พวกเราได้สมัผสั
และเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงคำาว่า Unconditional love หรอื ความรกัทีไ่ม่มเีงือ่นไข 
 นอกจากนี้ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ศูนย์การค้า 

สยามพารากอนได้จัดมหกรรมสุดยอดอีเว้นท์ระดับโลกที่จะมอบประสบการณ์ 
เหนือระดบัไว้มากมาย อาท ิSiam Paragon World Fashion Trend  และ งาน 

คาแรกเตอร์การ์ตูนยอดนิยมครั้งแรกในประเทศไทย เพ่ือสร้างความสุขและ 

ความประทับใจให้กับทุกท่านในทุกวินาทีที่อยู่ภายในสยามพารากอนแห่งนี้ หรือ 

แม้เพียงแต่ทุกคร้ังท่ีคณุคดิถึงเรา

 In Thailand, we accept the 

unlimited power of women.  

Historical ly, women have 

played an important role in the 

development of the country, and 

today women are well-rounded 

with the full potential for being  

a principal figure in any business. 
They have been accepted, and 

honored, for their capabilities by 

many national and international 

organizations.

 The most important role for 

a female, however, is “motherhood”. 

This E&P issue admires, and 

honors, each woman and mother 

who devotes themselves to do 

their best on their never-ending 

journey of motherhood, along 

with their other roles and 

responsibilities in life. Within 

this issue, there are interviews 

of mothers and children from 

different professions that  
highl ight their  bonds and  

affirming unconditional love.

 Beyond these stories, Siam 

Paragon will organize exclusive 

international events during 

August until November 2019 

including Siam Paragon World 

Fashion Trend, and The First 

Popular Animated Characters 

in Thailand. These intend to 

bring enjoyment and a lasting 

impression for visitors while they 

are at Siam Paragon, and also 

when they just think about them.
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 หน่ึงในกระแสสังคมท่ีกำาลัง
มาแรงในทุกประเทศท่ัวโลก คือ 
การให ้ความสำาคัญต ่อประเด็น
ความทัดเทียมทางเพศ ปัจจุบัน
ประเทศต ่างๆ หรือเดสติเนชั่น
ระดับโลกต่างให้การยอมรับความ
สามารถของ “สตรี” หรือ ผู ้หญิง 
ว่าทีไ่ม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเพศชาย
 สำาหรับประเทศไทยนั้น มีการ
ยอมรับถึงพลังอันไร้ขีดจำากัดของ
ผูห้ญิงมายาวนาน หญิงไทยในอดตี
มีบทบาทในการพัฒนาประเทศใน
ทุกบริบทของสังคม จวบจนปัจจุบัน
ผู้หญิงไทยมีความรู้ ความสามารถ 
และมีศักยภาพอันเต็มเปี ่ยม เป็น
ฟันเฟืองหลกัในทุกสาขาอาชพี ได้รบั
การยอมรับและยกย่ องท้ังระดับ
ประเทศและบนเวทีสำาคญัระดบัโลก
มากมาย
 อย่างไรก็ตามบทบาทท่ีสำาคัญ
ท่ีสุดสำาหรับผู้หญิง คือ ความเป็น 
“แม่” นิตยสาร E&P เล่มท่ีทุกท่าน
กำาลังถืออยู่ฉบับนี้ขอยกย่องและ
ชื่นชมผู้หญิงและคุณแม่ทุกๆ คน ที่
ทุ่มเทแรงกายแรงใจท้ังชีวิตปฏิบัติ
หน้าท่ีและบทบาทแห่งความเป็น
สตรีเพศและความเป็นแม่อย่างไม่มี
วันสิน้สดุ โดยมบีทสมัภาษณ์ความรกั

และความผกูพันของคูแ่ม่ – ลกู จากหลากหลายสาขาอาชพีมาให้พวกเราได้สมัผสั
และเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงคำาว่า Unconditional love หรอื ความรกัทีไ่ม่มเีงือ่นไข 
 นอกจากนี้ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนศกนี้ ศูนย์การค้า
สยามพารากอนได้จัดมหกรรมสุดยอดอีเว้นท์ระดับโลกที่จะมอบประสบการณ์
เหนือระดบัไว้มากมาย อาท ิSiam Paragon World Fashion Trend  และ งาน
คาแรกเตอร์การ์ตูนยอดนิยมครั้งแรกในประเทศไทย เพ่ือสร้างความสุขและ
ความประทับใจให้กับทุกท่านในทุกวินาทีที่อยู่ภายในสยามพารากอนแห่งน้ี หรือ
แม้เพียงแต่ทุกคร้ังท่ีคณุคดิถึงเรา

a principal figure in any business. 

d ifferent professions that 



 จะดีกว่าไหม ถ้าบัญชีเงินฝากจะให้ดอกเบี้ยสูง
เหมือนฝากประจำา แต่ให้สภาพคล่องเหมือนฝาก
แบบออมทรัพย์ เพ่ือให้การบริหารจัดการเงินทอง 

ในชีวิตทำาได้สะดวกง่ายดายขึ้น ถ้าคำาตอบคือ  
ใช่ บัญชีออมทรัพย์ “Ultra Savings” ฝากแบบ 

ออมทรัพย์ รับดอกแบบประจำาของธนาคารธนชาต
คอืตวัเลอืกท่ีโดดเด่นขึน้มาจากบรรดาข้อเสนอต่างๆ 
ที่มีในตลาดเงินฝาก ด้วยไฮไลท์ท่ีเพียงมียอดฝาก 

ขั้นตำ่า 20,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6%  
ต่อปี  

 คมชลัช พิถีพรหม ผู ้อ�ำนวยกำรอำวุโส 
พัฒนำผลิตภัณฑ ์ เงินฝำกและผลิตภัณฑ ์
หน่วยลงทุน ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน)  
กล่าวว่า บัญชีเงินฝาก Ultra Savings ได้รับ
ความนิยมจากผู ้บริโภคเพ่ิมข้ึนอย่างต ่อเนื่อง 
เพราะผสมผสานข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์ที่
ให้ความคล่องตัว เข้ากับข้อดีของเงินฝากประจำา
ที่ ให ้ดอกเบี้ยสูง ด ้วยข ้อเสนออัตราดอกเบี้ย
สูงสุดถึง 1.6% ต่อปี เพียงมียอดเงินฝากตั้งแต่ 
20,000 บาท และไม่เกิน 50 ล้านบาท   

สนใจเปิดบัญชี Ultra Savings เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้เงินออม  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต  
ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน โทร 1770 หรือเว็บไซต์  
www.thanachartbank.co.th และ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/ThanachartBank

 “Ultra Savings” คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน 

จ่ายดอกเบีย้ให้ทุกเดอืน ลูกค้าถอนได้ 2 ครัง้/เดอืน 

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ส่วนการถอนครั้ง 

ถัดไปในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียมเพียง 
ครั้งละ 50 บาท นอกจากนี้  ยังเบิกถอนผ่าน
ตู้เอทีเอ็มได้  จึงเป็นทางเลือกท่ีดีสำาหรับ ผู้ที่
ต้องการลงทุนที่มีความเสี่ยงตำ่า มีสภาพคล่อง 

แต่ยังได้รับผลตอบแทนท่ีดี ด้วยคุณสมบัต ิ

ของการฝากแบบออมทรัพย์รับดอกเบ้ียแบบ 

ประจำาทำาให ้  Ultra Savings ตอบโจทย  ์

ความต้องการของคนวัยทำางานที่เริ่มเก็บออม 

และมีเงินเย็นได้เป็นอย่างดีโดยสามารถเลือก 

ให้เป็นหลกัไมล์แรกในการสร้างความก้าวหน้า 

ให้เงินเก็บได้เพราะเป็นวิธีลงทุนท่ีมีความเสี่ยง 

ตำ่า แต่ยังให้ผลตอบแทนท่ีดี ทั้งยังไม่ซับซ้อน 

เหมือนการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น หุ้น หรือ 

กองทุนท่ีต้องใช้เวลาศึกษาหาความรู้และ 

ตดิตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสามารถ 

เบิกถอนใช้ยามฉุกเฉินได้   

 นอกจากนี้  ยังเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการ 

SME หรือเจ้าของธุรกิจค้าขายที่มองหาบัญช ี

เงินฝากท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
ทั่วไปแต่ให้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
เงินมากกว่าการฝากแบบประจำา ซึ่งจะสนับสนุน 

ให้ธุรกิจของลูกค้าก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น 

บัญชีออมทรัพย์ที่ตอบโจทย์คนรักการออม 

ฝากขั้นต�่าเพียง 20,000 บาท 
รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี 

“Ultra Savings”
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THE CORONATION OF 
KING RAMA X EXHIBITION
Hall of Fame, M Floor, Siam Paragon

 To pay tribute and express our loyalty to HM King Maha 

Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua on the occasion of his 

coronation, Siam Piwat Group and Siam Paragon Development 

teamed up with Nation Multimedia Group and Foto United 

Club to organize the “Coronation Ceremony and Celebration” 

photo exhibition, which depicted the joyous  atmosphere and 

heartfelt participation during the historic event.

 

  เฉลมิพระเกียรตแิละน้อมสำานึกในพระมหากรณุาธิคณุ พระบาท
สมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า 

เจ้าอยู่หัว กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด บริษัท สยามพารากอน 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ร่วมกับ บรษิทั เนชัน่มลัตมิเีดีย กรุป๊ จำากัด (มหาชน)  
และกลุ ่มช่างภาพสห+ภาพ จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธ ี

บรมราชาภิเษก “จารกึรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารม”ี แสดงภาพถ่ายอนัทรง 

คุณค่า เพ่ือร่วมจารึกประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความปลื้มปิติแก ่

ปวงชนชาวไทยท้ังแผ่นดนิ
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ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด ร่วมกับ บรษิทั เนชัน่มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
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SIAM PARAGON WORLD OF LUXURY 
PRESENTS THE MASTERPIECES 
SHOWCASE : ZODIAC OF STAR
Chadra Ballroom, 2nd Floor, Siam Kempinski Hotel Bangkok

 To fulfill its reputation of being the leading and biggest-in-Asia 
house for international and Thai jewelry brands, Siam Paragon 
together with Kasikorn Bank and Porsche Thailand by AAS Auto 
Service teamed up with 18 leading jewelry and gem houses to 
create an exclusive gala dinner setting that resembled a world of 
stars made from shining diamonds and gems.  The evening also 

featured “The Masterpieces Showcase: Zodiac of Star” fashion 
show, an extravaganza of jewelry masterpieces valued at over 
a billion Baht! 

 สมกับภาพลักษณ์ท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์รวมความ 

ลกัซ์ชวัรีแ่บรนด์เครือ่งประดบัชัน้นำาระดบัโลก และร้านเพชรชือ่ดงัของไทย 

ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย 

และ ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำากัด 

พร้อมด้วย 18 ร้านเพชรและอญัมณีชัน้นำา รงัสรรค์ท่ีสดุแห่งประสบการณ์ 

เหนอืระดบั จดังานกาล่าดนิเนอร์ ท่ามกลางบรรยากาศเสมอืนหน่ึงในโลก 

ของดวงดาว ทีร่ะยิบระยับแพรวพราวไปด้วยแสงสะท้อนของเครือ่งเพชร 

และอญัมณี เนรมติแฟชัน่โชว์สดุอลงัการ ผลงานการสร้างสรรค์ระดับ
มาสเตอร์พีซ รวมมลูค่ากว่าพันล้านบาท



22

SIAM PARAGON 
WATCH EXPO 2019 
Hall of Fame & Fashion Hall, MF & 1F Siam Paragon

 Siam Paragon affirms its status as a destination for luxury 
watch brands by hosting the biggest watch show of the year,  
for the 13th consecutive year. The watch show showcases  
the best creations of more than 180 leading watch brands,  
and presents the global trends for watch aficionados.

 สยามพารากอน ตอกยำ้าความเป็นศูนย์รวมแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ 
และนาฬิกาชั้นนำาระดับเวิลด์คลาส จัดงานแสดงนวัตกรรมนาฬิกา
ระดับโลกครั้งย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13 
โดยนำาไฮไลท์นาฬิการะดับเวิลด์พีซกว่า 180 แบรนด์ชั้นนำาระดับโลก
มาจัดแสดงในประเทศไทย พร้อมนำาเสนอเทรนด์ที่สอดรับกับกระแส
นยิมของวงการนาฬิกาโลก ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคระดบั 
ไฮเอนด์และนักลงทุน
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ไฮเอนด์และนักลงทุน
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MGC-ASIA AUTO FEST 2019
Hall of Fame & Fashion Hall, M & 1st Floor, Siam Paragon

 To complete the lifestyle of car-lovers who are fascinated 

by the power of the engine, Siam Paragon collaborated with 

Master Group Corporation (Asia), a leading automobile dealer 

in Thailand, to launch “The Unbeatable Deal of The Year” event. 

It brought together all the automotive luxury brands such as 

Rolls-Royce, Aston Martin, Maserati, BMW, BMW Motorrad 

and Mini, as well as Azimut Yachts, for display and sale with 

the best promotions of the year. 

 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรักยนตรกรรม และหลงใหลใน 

พละกำาลังความเร็วของเคร่ืองยนต์อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด สยามพารากอน 

ร่วมกับ มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย  
หนึ่งในผู้นำาธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ของไทย จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ 
“The Unbeatable Deal of The Year” ยกทัพยนตรกรรมระดบัโลก  
นำาโดย โรลส์-รอยซ์ แอสตนั มาร์ตนิ มาเซราต ิบีเอม็ดับเบลิยู มอเตอร์ไซค์ 

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด และมินิ รวมถึงเรือยอชท์ อะซิมุท  
มาจดัแสดงและจำาหน่ายภายในงานพร้อมข้อเสนอสดุพิเศษแห่งปี
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EM CULINARY EXPERIENCES
EM Culinary Space, 9th Floor, The EmQuartier

 The EmQuartier’s “M Culinary Experiences” event created 

an exquisite dining experience with a special fine-dining meal 
offered by renowned chefs. The event, under the concept of 
“Celebration, Authentic and Collaboration” allowed bon vivants 
to explore and taste many special dishes throughout May. 

 ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส” รงัสรรค์ 

ไฟน์ไดน่ิงมือ้พิเศษ มอบประสบการณ์การรบัประทานอาหารสุดพิเศษ 

จากเชฟชื่อดัง ภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ Celebration, Authentic และ 
Collaboration ให้ได้ลิ้มลองเมนูสุดพิเศษที่ครีเอทเอาใจนักชิม ตลอด
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
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EMPORIUM EMQUARTIER FIERCE 
FASHION EPISODE 3
Quartier Avenue, G Floor, The EmQuartier

 A truly phenomenal fashion show of high-street brands, with 

The Emporium and The EmQuartier teaming up with Citibank 

and Oppo Smartphone to throw “The Emporium EmQuartier 

Fierce Fashion Episode 3” event with a ‘80s and ‘90s theme 

to represent the iconic decades of fashion and music. This 

fashion show was part of the fourth anniversary celebration for  

The EmQuartier, the world-class fashion and lifestyle complex 

in the heart of Sukhumvit.

 มหาปรากฏการณ์แฟชั่นโชว์ไฮสตรีทแบรนด์สุดย่ิงใหญ่แห่งปีท่ี
ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ บัตรเครดิตซิตี้  
และ สมาร์ทโฟน ออปโป้ จัดงาน “เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เฟียร์ส  
แฟชัน่เอพพิโซด 3” ภายใต้คอนเซป็ท์ 80’s และ 90’s ยุคแห่งความเฟียร์ส 

ของโลกแฟชั่นและดนตรี เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 4 ปี ด ิเอม็ควอเทยีร์  
ศูนย์กลางแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางสุขุมวิท
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EMPORIUM EMQUARTIER  
EXCLUSIVE TRIP TOP SPENDERS 
CAMPAIGN NETHERLANDS 

 The  Emporium and The EmQuatier created an outstanding 

trip by taking it to the next level for their top spenders, who were 

recently invited to experience the charm of the Netherlands, one 

of the world’s favorite destinations, to relish the sight of tulip 

blooms, windmills and wooden shoes as well as visit the home 

of one of the world’s most-renowned artists, Vincent van Gogh, 

plus see stunning architecture.

 สร้างประสบการณ์การเดินทางท่ีแตกต่างอย่างเหนือระดับกับ 

ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ เชิญลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายต่อเนือ่ง 

สูงสุด สัมผัสทริปมนต์เสน่ห์ประเทศเนเธอร์แลนด์ หนึ่งในดินแดน 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ชมทิวลิป กังหันลม 

รองเท้าไม้ บ้านเกิดจิตกรชื่อดังก้องโลกอย่าง แวนโกะห์ รวมไปถึง 

สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ ที่สวยงาม  

TMG GROWING SUSTAINABILITY 
Helix Garden, 5th Floor, The EmQuartier

 On the back of their development in a sustainable manner 

in line with world-class standards, the first department stores in 
Thailand have been certified by Intertek Industry and Certification 
Services Thailand Ltd. The Emporium has been certified for ISO 
9001:2015 Quality Management Systems while The EmQuartier 

has been certified for Environmental Management System ISO 
14001:2015 and ISO 45001 Occupational Health and Safety 
Management Systems for employees, as well as business 

partnerships and customers. 

 เตบิโตอย่างย่ังยืนด้วยมาตรฐานสากล ถือเป็นศนูย์การค้าแห่งแรกของ
ประเทศไทย ท่ีได้รบัรองระบบคณุภาพมาตรฐานจาก บรษิทั อนิเตอร์เทค 

อนิดสัทร ีแอนด์ เซอร์ทิฟิเคชัน่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด โดย
ดิ เอ็มโพเรียม ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

และ ด ิ เอม็ควอเทยีร์ ได้รบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม 

ISO 14001:2015 และความปลอดภัย ISO 45001:2018 ในการทำางาน
ให้กับพนักงาน รวมถงึพันธมติรคูค้่า และลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร
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LOEWE PAULA’S IBIZA 2019 
LAUNCHING COLLECTION 
Loewe Paula Pop-Up, 5th Floor, The EmQuartier

 The Emporium and The EmQuartier teamed up with  

PP Group, the official dealer of Loewe, the Spanish luxury 
brand from Madrid, to launch LOEWE x Paula’s Ibiza Summer 
Capsule, featuring a range of clothes and accessories inspired 
by the essence of bohemian Ibiza, with playful prints by LOEWE 
creative director Jonathan Anderson.

 ด ิเอม็โพเรยีม และ ด ิเอม็ควอเทยีร์ ร่วมกับ พพี ีกรุป๊ ผูแ้ทนจำาหน่าย 

แบรนด์ชั้นนำา “โลเอเว่” จากกรุงมาดริด ประเทศสเปน จดังานเปิดตวั 

แคปซลูคอลเลคชัน่ประจำาหน้าร้อนของโลเอเว่ พอลล่าส์ อบิซ่ิาด้วยเสือ้ผ้า 

และเครื่องประดับท่ีผสมผสานสไตล์โบฮีเมียนและลายพิมพ์สีสัน 

อนัสนุกสนาน ออกแบบโดย โจนาธาน แอนเดอร์สนั ครเีอทีฟไดเรกเตอร์ 

ของแบรนด์ 

KATE SPADE NEW YORK  
SUMMER 2019 
The Glass Quartier, G Floor, The EmQuartier

 Kate Spade New York by PAT Luxury Group celebrates 
the summer of 2019 with the latest collection from the house’s 
creative director Nicola Glass, who continues the brand’s 
legacy concept to “Unlock Your Heart”. With a modern use of 
color combined with sophisticated design, this emphasizes the 
brand’s vision of “optimistic femininity” which is empowered and 
confident. 

 เคท สเปด นิวยอร์ก โดย บริษัท พีเอที ลักซูรี่ กรุ๊ป จำากัด ฉลอง
ฤดูกาลซมัเมอร์ 2019 เปิดตวัคอลเลคชัน่ล่าสดุของครเีอทฟีไดเรกเตอร์ 
นิโคล่า กลาส สานต่อคอนเซ็ปต์ Unlock Your Heart ด้วยสีสันสดใส 
ดไีซน์อนัเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่น ทนัสมยั ตอกยำา้วิสยัทศัน์ของแบรนด์
ในมุมมองผู้หญิงคิดบวก มีพลังและความมั่นใจ
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SCB M 1ST ANNIVERSARY 
CELEBRATION
The Pavillion, 5th Floor, Rosewood Bangkok

 1st Anniversary celebration of the successful collaboration 

campaign: SCB M, The Mall Group joins with Siam Commercial 

Bank to celebrate the exclusive party. This celebration party is 

held for the special members, inviting all the top shoppers of 

Thailand to join an extravagant dinner with Michelin Star Chef and 

enjoy many other extraordinary luxurious lifestyle experiences. 

The event has prepared the most special promotions to show 

the valued members great appreciation.

 ฉลองความสำาเร็จครบรอบ 1 ปี โครงการความร่วมมือ SCB M  
ทีเ่ดอะมอลล์ กรุป๊ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จดัเอก็ซ์คลซูฟีปาร์ตี้
สุดพิเศษสำาหรับสมาชิกคนพิเศษ เชิญนักช้อปแถวหน้าของเมืองไทย
ร่วมดินเนอร์สุดหรูโดยเชฟมิชลินสตาร์ และสัมผัสไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรี
สุดพิเศษอีกมากมาย พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษแทนคำาขอบคุณ 

แด่สมาชกิคนสำาคญั



 ฉลองความสำาเร็จครบรอบ 1 ปี โครงการความร่วมมือ SCB M 
ทีเ่ดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จดัเอก็ซ์คลซูฟีปาร์ตี้
สุดพิเศษสำาหรับสมาชิกคนพิเศษ เชิญนักช้อปแถวหน้าของเมืองไทย
ร่วมดินเนอร์สุดหรูโดยเชฟมิชลินสตาร์ และสัมผัสไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรี
สุดพิเศษอีกมากมาย พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษแทนคำาขอบคุณ
แด่สมาชกิคนสำาคญั
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 	 กรุงเทพฯ.	บริษัท	เอเอเอส	ออโต้	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ผู้น�ำเข้ำและตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถยนต์ปอร์เช่	 อย่ำงเป็นทำงกำรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย	จัดกิจกรรมขับขี่ 
เหนือระดับกับยนตรกรรมสปอร์ต	 SUV	 ขนำดคอมแพคปอร์เช่	 มำคันน์	 ใหม่	 
(The	 new	Macan)	 หลบลี้ควำมวุ่นวำยของเมืองกรุง	 พร้อมผ่อนคลำยกับ
กำรขับรถท่องเที่ยว	 สัมผัสธรรมชำติอ�ำเภอปำกช่อง	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 
เมื่อวันที่	27	มิถุนำยน	ที่ผ่ำนมำ	  
	 กิจกรรมวันเดย์ทรปิขบัรถยนต์	ปอร์เช่	มำคนัน์	ใหม่นี	้นดัหมำยรวมพลผูร่้วมทริป	 
ณ	Porsche	Centre	Bangkok	 ดอนเมือง	 เริ่มต้นด้วยคลำสเทรนนิ่งให้ควำมรู ้
เรื่องรถและแนะน�ำให้ผู้ร่วมทริปได้รู้จักกับ	 มำคันน์	 (Macan)	 ในด้ำนสมรรถนะ 

และฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่อัดแน่นอยู่ภำยใต้รถสปอร์ตรูปทรงกะทัดรัด	 เพื่อกำรขับขี ่
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัยสงูสดุ	ควำมสนุกเริม่ต้นเมือ่เริม่ออกเดินทำงจำกกรงุเทพฯ 

มุ่งหน้ำสู่อ�ำเภอปำกช่อง	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน	 4	 สูบ	

ปอร์เช่ มาคนัน์ สปอร์ตคอมแพคเอสยูว ี
สมรรถนะสูง ราคาดึงดูดใจ

เทอร์โบชำร์จ	 ขนำดควำมจุกระบอกสูบ	2.0	ลิตร	ท�ำให้กำรขับข่ีและท�ำควำมเร็ว 

เป็นไปอย่ำงสนกุ	แม้ว่ำสมรรถนะสงูสมเป็นรถในคลำสรถสปอร์ต	แต่มำคนัน์		ใหม่ 

กลับมีอัตรำกำรบริโภคน�้ำมันเฉลี่ยเพียง	12.3	 กิโลเมตรต่อลิตรเท่ำนั้น	 ขับขี่ 
กันอย่ำงเพลิดเพลินในบรรยำกำศหน้ำฝน	 สะดวกสบำยด้วยระบบน�ำทำง 
และควำมบนัเทิงแสดงผลบนหน้ำจอขนำด	10.9	นิว้	พร้อม	Porsche	Communication 

Management	 รุ่นล่ำสุดที่ติดตั้งมำเป็นอุปกรณ์มำตรฐำน	 ขับขี่แบบไม่มีหยุดพัก
ผ่ำนเส้นทำงจงัหวัดสระบรุ	ีบนถนนมติรภำพ	ใช้เวลำเพียง	2	ชัว่โมงก็เดนิทำงมำถึง 
อ�ำเภอปำกช่องในช่วงเที่ยง	แวะรับประทำนอำหำรกลำงวัน	ณ	ร้ำน	Ribs	Mannn	 
(ริบส์แมน)	 ร้ำนอำหำรใจกลำงเขำใหญ่ท่ีได้ชื่อว่ำเป็นรำชำแห่งอำหำรรมควัน	 
หรือ	 “The	King	 of	 smoke	meats”	 ลองลิ้มชิมรสอำหำรเมนูรมควันและสเต็ก 

อันขึ้นชื่อ	

เอเอเอสฯ	ชวนเปิดประสบกำรณ์กำรขับขี่เหนือระดับพร้อมท่องเที่ยวเมืองปำกช่อง	กับ	ปอร์เช่	มำคันน์	ใหม่	
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ยนตรกรรมสปอร์ต	 SUV	 ขนำดคอมแพค 

รุ ่นล่ำสุด	 ปอร์เช่	 มำคันน์	 ใหม่	 มำพร้อม 

ขมุพลงั	 เครือ่งยนต์เบนซนิ	4	สบู	 เทอร์โบชำร์จ	
ขนำดควำมจกุระบอกสบู	2.0	ลติร	ให้พละก�ำลงั 
สงูสดุ	252	แรงม้ำ	อตัรำกำรบริโภคน�ำ้มันเชือ้เพลงิ 
เฉลี่ยที่	12.3	กิโลเมตรต่อลิตร	พร้อมท้ัง
อุปกรณ์มำตรฐำนที่ได้รับกำรเพิ่มเติม	 ได้แก่	
ไฟหน้ำ	LED	ระบบควำมบันเทงิและกำรตดิต่อ 

สือ่สำร	Porsche	Communication	Management 
รุ่นล่ำสดุ	ระบบเซน็เซอร์หน้ำ-หลงั	พร้อมกล้อง 
ช่วยเหลอืในกำรถอยจอดเบำะนัง่แบบ	comfort 
ปรับได้	 14	 ทิศทำงที่สำมำรถจดจ�ำกำรตั้งค่ำ 

ที่นั่งได้	 ระบบช่วยเหลือกำรเปลี่ยนเลนหรือ 

เปลี่ยนช่องทำงกำรขับขี่ระบบปรับอุณหภูมิ 
ภำยใน	 ห้องโดยสำรแยกระหว่ำงต�ำแหน่ง 
ผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสำร	ระบบเชือ่มต่อ	bluetooth	
พร้อมระบบสั่งกำรด้วยเสียง	Apple	CarPlay	
และ	 ระบบเครื่องเสียง	 BOSE	 Surround	
Sound	System	(รำคำเริ่มต้น	4.9	ล้ำนบำท)	

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	  

Porsche Centre Bangkok  

โทร.	02-522-6655
Porsche Centre Pattanakarn  

โทร.	02-369-1111
Porsche City Showroom Siam Paragon  

ชั้น	2	โทร.	02-610-9911
Porsche Studio Bangkok (ICONSIAM)  

ชั้น	1	โทร.	02-288-0911

เกี่ยวกับ ปอร์เช่ มาคันน์ 

	 หลังจำกอ่ิมอร่อยกันแล้วก็พำกันกระโดดขึ้นรถ 

มำคันน ์คู ใจคันเดิม 	 โดยขับออกจำกเส ้นทำง 
ถนนธนะรัชต์	 มุ่งหน้ำเติมคำเฟอีนช่วงบ่ำยกระตุ้น
ควำมสดชื่นและพักผ่อนในบรรยำกำศสุดผ่อนคลำย
ที่ภิรมย์คำเฟ่	 (Pirom	Café)	 ร้ำนกำแฟในโครงกำร	
Pirom	at	vineyard	เขำใหญ่	หลงัจำกดืม่ด�ำ่กบัทวิทศัน์ 

ในสไตล์	 วินยำร์ดและทะเลสำบแบบส่วนตัวพร้อม
พูดคุยเรื่องรถปอร์เช่กันแล้ว	ก็ได้เวลำเดินทำงกลับสู่
กรงุเทพฯ	หลงัจำกท่ีผูร่้วมทรปิต่ำงคุน้เคยกบัรถมำคนัน์ 

กันมำสักพัก	 ขำกลับจึงสำมำรถขับขี่อย่ำงมั่นใจ 

ในสปีดควำมเร็ว	 ที่มำกขึ้นกว่ำตอนขำมำ	 เป็นกำร
พิสูจน์สมรรถนะกำรขับขี่ภำยใต้ขุมพลัง	 252	แรงม้ำ
ที่ซ ่อนอยู ่ภำยใต ้ฝำกระโปรงบนถนนทำงเรียบ 

สลับ เนิน เขำ 	 ทดสอบคุณสมบัติ ของมำคันน ์ 
ที่สำมำรถ	 ตอบโจทย์กำรขับขี่ทุกไลฟสไตล์และ 

ทุกสภำพถนน
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Her MAjeSty QueeN SIrIkIt, 
tHe QueeN MOtHer 

 Often called “Mother of the Land”, people recall her captivating 

beauty and graceful manner, and how she worked tirelessly alongside 

His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, the previous king, 

throughout his long reign.    

 While accompanying the previous king on royal duties to numerous 

rural areas around the country, she noticed the beautiful craftsmanship 

of local handicrafts that deserved to be revealed to the eyes of the Thai 

and international communities for appreciation. Through her initiative the 

SUPPORT Foundation she also became known as “The Royal Patron of Thai 

Arts and Crafts”. The foundation provides crafts training and related support 

for villagers, who increase their ability to generate supplemental income, 

and thereby also preserves the cultural heritage of the country.  

 This is only one of the royal projects that she initiated to nurture 

a better quality of life for the population. Her initiatives and many royal 

duties did not arise from her role as a queen, but from a sense of love 

as a “Mother of the Land” with many children.  

	 “แม่”	 ของคนไทยทัง้ชาติท่ีไม่เพียงมีพระสิริโฉมและพระจริยวตัรงดงามแต่ยงั 
ทรงงานหนกัเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช	บรมนาถบพิตร	มาตลอดรัชสมยัอีกด้วย		  

	 การเสดจ็พระราชด�าเนินไปหนว่ยงานพืน้ท่ีตา่งๆ	ท�าให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรเหน็
ความงดงามท่ียงัซอ่นอยู่ของงานฝีมือไทยซึง่ควรได้รับการเผยแพร่ให้ทัง้ชาวไทยและ 

ชาวตา่งประเทศได้ช่ืนชม	มลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพพิเศษ	 ในพระบรมราชินปูถมัภ์	 จงึ
ถือก�าเนิดขึน้	 ไมเ่พียงแตม่รดกงานฝีมือไทยจะถกูน�ามาปัดฝุ่ นและสบืสานเพ่ือด�ารงไว้ 

ซึ่งมรดกทางวฒันธรรมประจ�าชาติแต่ประชาชนในท้องท่ีห่างไกลยงัมีคณุภาพชีวิต 

ท่ีดีขึน้จากการเปลี่ยนแรงงานฝีมือให้เป็นมลูคา่ท่ีมาพร้อมกบัคณุคา่	  

	 และน่ีเป็นเพียงโครงการเดียว	ทา่มกลางพระราชกรณียกิจอีกมากมายท่ีทรงริเร่ิม 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย	พระองค์ทรงทุ่มเท 

แรงกายแรงใจไม่ใช่เพียงเพราะหน้าท่ีของความเป็น	 “ราชินี”	 แต่เพราะความรัก 

ความหว่งใยในฐานะ	“แมข่องแผน่ดนิ”	ท่ีทรงมีตอ่ลกูๆ	ทกุคน	

tHe  
MOSt

InfluentIal  
PeoPle 



	 “แม่”	 ของคนไทยทัง้ชาติท่ีไม่เพียงมีพระสิริโฉมและพระจริยวตัรงดงามแต่ยงั
ทรงงานหนกัเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	มาตลอดรัชสมยัอีกด้วย		
	 การเสดจ็พระราชด�าเนินไปหนว่ยงานพืน้ท่ีตา่งๆ	ท�าให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรเหน็
ความงดงามท่ียงัซอ่นอยู่ของงานฝีมือไทยซึง่ควรได้รับการเผยแพร่ให้ทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศได้ช่ืนชม	มลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพพิเศษ	 ในพระบรมราชินปูถมัภ์	 จงึ
ถือก�าเนิดขึน้	 ไมเ่พียงแตม่รดกงานฝีมือไทยจะถกูน�ามาปัดฝุ่ นและสบืสานเพ่ือด�ารงไว้
ซึ่งมรดกทางวฒันธรรมประจ�าชาติแต่ประชาชนในท้องท่ีห่างไกลยงัมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดีขึน้จากการเปลี่ยนแรงงานฝีมือให้เป็นมลูคา่ท่ีมาพร้อมกบัคณุคา่	
	 และน่ีเป็นเพียงโครงการเดียว	ทา่มกลางพระราชกรณียกิจอีกมากมายท่ีทรงริเร่ิม
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย	พระองค์ทรงทุ่มเท
แรงกายแรงใจไม่ใช่เพียงเพราะหน้าท่ีของความเป็น	 “ราชินี”	 แต่เพราะความรัก
ความหว่งใยในฐานะ	“แมข่องแผน่ดนิ”	ท่ีทรงมีตอ่ลกูๆ	ทกุคน	
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 She is the world’s longest-reigning 

monarch, and even at 93 years is still 

carrying out her royal duties. Since 

her accession 67 years ago she has 

had to face several difficulties and 
challenges, including the death of 

her former daughter-in-law Diana, the 

United Kingdom joining the European 

Economic Community, and the 

adaptation of the role of the British 

royal family to changing times.  

 It is clear that she has led the United 

Kingdom and the Commonwealth 

realms from a position of strength, 

however, even when facing storms along 

the way. The Queen is also perceptive 

about the demands of changing times 

and has always been ready to adjust 

accordingly. Nevertheless, she never 

compromises when it comes to her 

integrity and always emphasizes 

that her role is not about “ruling” 

but about “serving” the country.  

 She is the distinguished 

voice of women in the Arab 

world, trying to build the bridge 

between old tradition and new 

world. Her initiatives are many 

and call for, amongst others, 

teaching basic computer 

skills to students, providing 

small loans for women to 

start their own business, a 

vaccination campaign for 

children, as well as increasing 

the legal penalty for men 

involved in honor killings.   

 She has made people 

forget the stereotype image of 

Arabian women and replaced 

that with one of modernity and 

sophistication, with a brain and 

voice to be heard. She always 

states that she knows who is 

truly crowned, that women are 

the key to changing the world, 

and that society will reap the 

most benefits from that.   

Her MAjeSty QueeN rANIA  
Of jOrDAN

	 ราชินีผู้ ครองราชย์ยาวนานท่ีสุด 

ในโลก	 แม้มีพระชนมาย	ุ 93	 ชนัษาแล้ว	 
แต่พระองค์ยังไม่ห่างหายจากพระราช- 
กรณียกิจท่ีเคยทรงท�ามา	 นับตัง้แต่ขึน้ 

ครองราชย์เม่ือ	 67	 ปีท่ีแล้ว	 พระองค์ 

ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ	 อาทิ		
การสิน้พระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่า	
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 

ไปจนถึงการปรับตัวของราชวงศ์ต่อ 

ยคุสมยัท่ีเปลี่ยนไป		  

	 แตพ่ระองค์ได้พิสจูน์แล้ววา่	ได้น�าพา 

ประเทศและเครือจักรภพให้ด�าเนินไป
อย่างแข็งแกร่งแม้ต้องเผชิญคลื่นลมแรง
อยู่บ้าง	 พระองค์ทรงเข้าใจดี	 ถึงความ
ต้องการในเชิงปฏิรูปและพร้อมปรับ 

ให้เข้ากับยุคสมัย	 หากแต่ไม่เคยยอม
ประนีประนอมหากเป็นเร่ืองตัวตนของ
พระองค์เอง	และทรงย�า้เสมอวา่	บทบาท
ของพระองค์นัน้หาใช่การ	 “ปกครอง”	 
หากแตเ่ป็นการ	“รับใช้”	ประเทศตา่งหาก
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	 พระองค์คือปากเสียงของ 
ผู้หญิงแหง่โลกอาหรับ	ผู้พยายาม 

สร้างความกลมกลืนระหว่าง 
ประเพณีนิยมกับโลกสมัยใหม ่

ทร งพยายาม เ รี ยก ร้ อ ง ใ ห้ มี 

การสอนทักษะคอมพิวเตอร์ให้ 

เด็กนักเรียนออกเงินกู้ ก้อนจ๋ิว	 
ให้ผู้ หญิงเ พ่ือท่ีพวกเธอจะได้ 

ตัง้ต้นธุรกิจของตวัเองได้	 รณรงค์ 

การฉีดวคัซีนให้เดก็ตลอดจน	เพ่ิม
บทลงโทษการฆ่าเพ่ือปกป้อง 
ศกัดิ์ศรีในหมูผู่้ชาย		  

	 พระองค์ท�าให้ทกุคนลืมภาพ 

สตรีชาวอาหรับท่ีคุ้ นชินไปเลย 

ด้วยภาพลักษณ์ของความเป็น
หญิงสาวทันสมัย	 ท่ีสวยจนน่า 

ตะลึง 	 และกล้าพูด 	 ก ล้าคิด	
พระองค์ยงัย�า้เสมอว่า	 ทรงรู้ดีว่า 

ใครคือคนท่ีสวมมงกุฏตัวจริง 
หากแต	่ผู้หญิงนัน้คือก�าลงัส�าคญั 

ในการ เปลี่ ยนโลกใ ห้ เ ข้ ากับ 

ยุ ค ส มั ย แ ล ะ เ ป็ น ผู้ ท่ี จ ะ ไ ด้ 

ผลประโยชน์จากการเปลีย่นแปลง 
มากท่ีสดุ		 	

rOyAL 
Her MAjeSty QueeN eLIzABetH II, 
Of tHe uNIteD kINgDOM AND 
COMMONweALtH reALMS
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VIVIeNNe weStwOOD
 She is known for bringing punk and new wave into the fashion 

mainstream. She has a rebellious soul and is an activist, so her designs 

are challenging and daring in every detail. Even at 78 years, she is 

still considered to be the most fabulous designer in Britain.  

	 ผู้ ปลุกกระแสพังค์ ร็อกให้กลายมาเป็นแฟชั่นกระแสหลัก 

เธอมีวิญญาณขบถและเลือดนักกิจกรรมรณรงค์เต็มตัว	 งานดีไซน์ 

ของเธอจึงเต็มไปด้วยความท้าทายในทุกอณู	 แม้อายุ	 78	 ปีแล้ว 

แตเ่ธอยงัเป็นดีไซเนอร์สดุแซบ่ยืนหนึง่แหง่เกาะองักฤษอยูดี่	 	 
Photo : fviviennewestwood.com

SteLLA MCCArtNey
 In addition to being the daughter of Sir Paul and 

Linda McCartney, she established her own status in 

the fashion industry as an eco- and animal-friendly 

fashion designer. Her clothing line and leather goods are 

stylish even without using animal skins, or fur.   

	 แม้จะเป็นลกูสาวของเซอร์พอลและลนิดา	แมคคาร์ทนีย์	 
แตเ่ธอสร้างช่ือในวงการแฟชัน่ได้ด้วยตวัเองในฐานะแบรนด์ 

ท่ีเป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม	 เสือ้ผ้าและเคร่ืองหนัง 
ของเธอดชิูคได้แม้ไมใ่ช้หนงัสตัว์และเฟอร์จริง	  

Photo : wired.co.uk 

DIANe VON 
furSteNBerg
 The head of DVF who is 

best known for creating the wrap 

dress in the ‘70s, which came 

to symbolize women’s liberation 

and has remained popular 

until today.    

	 หัวเรือใหญ่แห่ง	 DVF	 เจ้าของ
ต�านานชุด	 wrap	 dress	 อันเป็น 

สัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยของ
ผู้ หญิงในยุค	 70	 และยังเป็นท่ีนิยม 

จนถงึทกุวนันี	้  

Photo : vanityfair.com

MIuCCIA PrADA
 She transformed the family business in leather 

goods into the world’s leading fashion brand.  

The brand’s signature look is a blend of fashion 

couture and industrial style for everyday use.  

Is there anyone who still hasn’t heard of the nylon  

Prada bag?  

	 เธอเปลีย่นธรุกิจเคร่ืองหนงัของครอบครัวให้กลายเป็น 

แบรนด์แฟชั่นแถวหน้าระดับโลก	 กับซิกเนเจอร์ 
ความเป็นกูตูร์ ท่ีผสมผสานกับแนวอินดัสเทรียล 

ซึง่สวมใสไ่ด้ทกุวนั	ใครบ้างละ่ท่ีไมรู้่จกักระเป๋าไนลอ่น 

ของ	Prada		  

Photo : documentjournal.com

DONNA kArAN
 The founder of Donna Karan and DKNY,  

she opened the opportunity for women  

to discard the uncomfortable suits of 

the ‘80s and instead opt for comfortable, 

yet stylish, wear in the style of uptown 

New York women.   

	 ผู้ ก่อตัง้แบรนด์	Donna	Karan	และ	DKNY	
ท่ี เ ปิดโอกาสให้ผู้ หญิงไม่ ต้องแต่งตัว ด้วย 

ชุดสูทอันอึดอัดแบบยุค	 80	 แต่หันมาเปิดรับ
ความสวมใส่สบายและมีสไตล์เก๋ๆ	 แบบสาว 

เออร์แบนในยา่นอพัทาวน์ของนิวยอร์กได้		  

Photo : halal.amsterdam.com

MArIA grAzIA CHIurI
 The first female artistic director of Dior, 
she promotes feminism and has attracted 

Mil lennia clientele while keeping true to 

the brand identity. “My job is to renovate 

the her i tage with a different att i tude.” 
	 ผู้ หญิงคนแรกท่ีได้กุมบังเหียน	 Dior	 พร้อมกับ 

ประกาศความเป็นเฟมินิสต์และจับกลุ่มลูกค้า 

ยุคมิลเลนเนียลได้	 แต่ก็ยังรักษาตัวตนของแบรนด์ 

ได้อย่างอยู่หมัด	 “งานของฉันคือการปรับโฉมมรดก 

ดัง้เดมิของเฮ้าส์ด้วยแอตตจิดูท่ีแตกตา่งออกไป”		
Photo : scmp.com 

FASHION
DeSIgNer



	 ผู้ ปลุกกระแสพังค์ ร็อกให้กลายมาเป็นแฟชั่นกระแสหลัก
เธอมีวิญญาณขบถและเลือดนักกิจกรรมรณรงค์เต็มตัว	 งานดีไซน์
ของเธอจึงเต็มไปด้วยความท้าทายในทุกอณู	 แม้อายุ	 78	 ปีแล้ว
แตเ่ธอยงัเป็นดีไซเนอร์สดุแซบ่ยืนหนึง่แหง่เกาะองักฤษอยูดี่	 	

	 แม้จะเป็นลกูสาวของเซอร์พอลและลนิดา	แมคคาร์ทนีย์	
แตเ่ธอสร้างช่ือในวงการแฟชัน่ได้ด้วยตวัเองในฐานะแบรนด์
ท่ีเป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม	 เสือ้ผ้าและเคร่ืองหนัง
ของเธอดชิูคได้แม้ไมใ่ช้หนงัสตัว์และเฟอร์จริง	

	 หัวเรือใหญ่แห่ง	 DVF	 เจ้าของ
ต�านานชุด	 wrap	 dress	 อันเป็น
สัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยของ
ผู้ หญิงในยุค	 70	 และยังเป็นท่ีนิยม
จนถงึทกุวนันี	้

	 เธอเปลีย่นธรุกิจเคร่ืองหนงัของครอบครัวให้กลายเป็น
แบรนด์แฟชั่นแถวหน้าระดับโลก	 กับซิกเนเจอร์
ความเป็นกูตูร์ ท่ีผสมผสานกับแนวอินดัสเทรียล
ซึง่สวมใสไ่ด้ทกุวนั	ใครบ้างละ่ท่ีไมรู้่จกักระเป๋าไนลอ่น
ของ	Prada		

	 ผู้ ก่อตัง้แบรนด์	Donna	Karan	และ	DKNY	
ท่ี เ ปิดโอกาสให้ผู้ หญิงไม่ ต้องแต่งตัว ด้วย
ชุดสูทอันอึดอัดแบบยุค	 80	 แต่หันมาเปิดรับ
ความสวมใส่สบายและมีสไตล์เก๋ๆ	 แบบสาว
เออร์แบนในยา่นอพัทาวน์ของนิวยอร์กได้		

 The first female artistic director of Dior, 

the her i tage with a different att i tude.”
	 ผู้ หญิงคนแรกท่ีได้กุมบังเหียน	 Dior	 พร้อมกับ
ประกาศความเป็นเฟมินิสต์และจับกลุ่มลูกค้า
ยุคมิลเลนเนียลได้	 แต่ก็ยังรักษาตัวตนของแบรนด์
ได้อย่างอยู่หมัด	 “งานของฉันคือการปรับโฉมมรดก
ดัง้เดมิของเฮ้าส์ด้วยแอตตจิดูท่ีแตกตา่งออกไป”		
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PINk rIBBON
 With breast cancer being the leading 

cause of death for women worldwide, Pink 

Ribbon has become the symbol of cancer 

awareness and the month of October, every 

year, when the whole world raises awareness 

about tackling the impact of breast cancer.  

Many cosmetic brands will also release 

a limited-edition range so that women 

can support the campaign. The highlight  

every year, however, is the lighting at  

landmarks all over the world such as  

the Eiffel Tower, Sydney Opera House and 

the White House with a pink theme. 

 Let’s see which landmarks wil l be  

i l luminated in pink this year; however  

we may not necessarily need to wait until  

October to see some of these.   

	 เพราะมะเร็งเต้านมคือโรคร้ายท่ีคร่าชีวิตผู้หญิง 
ทั่วโลกเป็นอันดับ	 1	 โครงการ	 Pink	 Ribbon 

จึงถือก�าเนิดขึน้เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในโรคนี ้

ซึง่เดือนตลุาคมของทกุปีเป็นเดือนท่ีทัว่โลกพร้อมใจ 

กนัรณรงค์เพ่ือต้านภยัมะเร็งเต้านม	 เคร่ืองส�าอาง 
หลายแบรนด์ก็พร้อมใจกันออกลิมิเต็ด	 เอดิชั่น 

ให้สาวๆ	 ไ ด้ ช้อปพร้อมร่วมซพัพอร์ตโครงการนี ้

แต่ไฮไลท์ท่ีหลายคนเ ฝ้ารอทุก ปี คือการจุดไฟ 

สีชมพูประดับสถานท่ีส�าคัญๆ	 ทั่ว โลกอย่าง 
หอไอเฟล	 ซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์	 และท�าเนียบขาว 

	 มาดูกันว่าปีนีแ้ลนด์มาร์กแห่งใดจะเรืองรอง 
ภายใต้แสงไฟสีชมพูบ้างแต่ส่วนของการตรวจ 

เต้านมนัน้	ท�าได้ทกุเม่ือ	ไมต้่องรอจนถงึเดือนตลุาคม 

Photo : wwd.com

 International Women’s Day is celebrated 

every 8th of March, and the theme for this year is 

#BalanceforBetter. This theme aims to reinforce 

the collective actions to create a world of balance 

for every gender, place and time for the prosperity 

of the economy and community.   

 You can start by simply putting your hands 

out and taking a #BalanceforBetter pose, then 

posting it on social media all year round… 

and don’t forget to ask yourself how you 

can nurture this balance.  

NONgPeArPAPLerN
 What did you do when you were 12 years old? 

Natthanan Sanoonrat, a young make-up artist 

who’s also known as “Nongpearpaplern” just 

bought herself a car to celebrate her 12th birthday! 

This comes after joining London Fashion Week 

2018 as a professional make-up artist.  

 Her talent showed when she posted her first 
make-up clip on social media at the age of just 

three years. Today there are around 950,000 

followers of her fan page, excluding other social 

media channels. She has proved that “Being 

yourself and doing what you love are important. 

Do not stop learning and going forward if the 

dream is still there to achieve”.  

tOPLISt

 คุณท�าอะไรอยู่บ้างตอนอายุ	 12	 ขวบ 

ด.ญ.ณฏัฐนนัท์	สนุน่รัตน์	เมคอพัอาร์ตสิท์วยัใส 

หรือท่ีทกุคนรู้จกักนัในนาม	“น้องแพรพาเพลนิ”	 
นัน้ เ พ่ิ ง ซื อ้ รถยุ โ รปคันงามเ ป็นของขวัญ 

วันเกิดครบ	 12	 ปีให้ตัวเอง	 ส่วนปีท่ีผ่านมา	 
เธอได้ไปโชว์ฝีมือแต่งหน้าในงานลอนดอน	 
แฟชัน่วีค	2018	  

	 คลปิโชว์ลลีาการแตง่หน้าคลปิแรกของเธอ 

เกิดขึน้เม่ือเธออายุเพียง	 3	 ขวบ	 แต่มาวันนี ้

เฟซบคุ	แฟนเพจของเธอมีคนฟอลโลว์เกือบแตะ 

950K	 แล้วไม่นบัช่องทางอ่ืนๆ	 อีก	 เธอพิสจูน์ 

ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า	 “การเป็นตัวของ 
ตัว เองและท�าในสิ่ ง ท่ี รัก เ ป็นเ ร่ืองส�าคัญ 

อย่ าหยุด ท่ีจะ เ รียน รู้ 	 อย่ าหยุดอยู่ กับ ท่ี	 
ถ้าความฝันของเรายังชดัเจน”		  

Photo : nongpearpaplern

 8	 มีนาคมของทุกปีคือวันสตรีสากล
และธีมหลักในปีนีคื้อ	 #BalanceforBetter 
เพ่ือรวมพลงัสร้างโลกแหง่ความสมดลุของคน
ทกุเพศ	ในทกุท่ีและทกุเวลา	เพ่ือความรุ่งเรือง 
ของเศรษฐกิจและชมุชน	  

	 เ ร่ิมง่ายๆ	 จากการถ่ายรูปโดยย่ืนมือ 

ทัง้สองออกมาแล้วท�าทา่	#BalanceforBetter	 
ก่อนโพสท์ในโซเชียลมีเดียได้ทกุวนัตลอดทัง้ปี 

แล้วอย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าคุณจะสร้าง 
ความสมดลุนีไ้ด้อยา่งไร	  

Photo : internationalwomensday.com 
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LADy gAgA
 If Madonna represents the daring 

female artist of the ‘80s, Lady Gaga is 

surely the woman in that position for 

this decade. Apart from her powerful 

and beautiful voice, she is an individualist 

and she has made her way to the top 

of fan favorite lists all over the world. 

Remember the “Meat Dress” made with 

fresh meat and the armadillo shoes -- 

who else could carry off this outfit like 
her? She knows that the message she 

sends out about being individual is one 

way to express a strong mindset, and 

she wants to pass this message on to 

every fan so they stand up for what they 

believe, no matter what others think.  

LISA BLACkPINk
 The first, and only, Thai idol in a Korean  
girl band which has become famous  

worldwide. When she was only 14 years old,  

she won a dance audition and joined a  

renowned K-Pop entertainment company 

as a trainee. Around six years later she 

made her debut as one of the four members  

of Blackpink.   

 But before the day she became  

the most followed K-Pop idol on Instagram  

	 ถ้ายุค	 80	 มีมาดอนน่าเป็นสาวแสบ	 
ยุคนีต้�าแหน่งนัน้ก็ตกเป็นของเลดีก้าก้า	
นอกจากน�า้เสียงทรงพลงัและเพราะจบัใจ
แล้วความเป็นตวัของตวัเองแบบไมแ่คร์เวิลด์
ท�าให้เธอผงาดขึน้มายืนหนึง่ในใจแฟนเพลง
ทั่วโลก	 ยังจ�าชุด	Meat	 Dress	 ท่ีท�าจาก 

เนือ้สดๆ	 หรือรองเท้าอามาดิลโลได้ไหม	 
ใครบ้างล่ะจะท�าได้แบบเธอ	 เธอรู้ดีว่า 

สาส์นแห่งความเป็นปัจเจกท่ีเธอส่งออกไป
นัน้คือวิธีแสดงออกถึงความเข้มแข็งภายใน
จิตใจและเธอก็ส่งต่อสิ่งนีใ้ห้กับแฟนเพลง 
ทกุคน	ให้พวกเขายืนหยดัในสิง่ท่ีพวกเขาเช่ือ
ไมว่า่คนอ่ืนๆ	จะคิดอยา่งไรก็ตาม

(21.6 mill ion followers),she underwent 

strenuous training and had to be far from 

home, as well as some online racism that led to  

the #RespectLisa hashtag being created  

to show herworldwide support. 

 She is a true wonder girl and an icon 

for those who try hard to chase their dreams. 

 	 ไอดอลสาวไทยคนแรกและคนเดียวใน 

เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก	 เธอออกสเต็ป 

เต้นจนชนะการออดิชั่นเ ม่ืออายุเพียง	 14	 ปี	 

ก่อนเซน็สญัญาเป็นศลิปินฝึกหดักบัคา่ยเพลงยกัษ์ใหญ่ 

แห่งวงการ	 K-pop	 และใช้เวลาถึง	 6	 ปีก่อนจะได้ 

เดบวิท์เป็นสมาชิกวง	Blackpink	ในท่ีสดุ	  

	 แตก่วา่จะมาถงึวนัท่ีเธอกลายเป็นศลิปิน	K-pop	ท่ีมี 

คนติดตามมากท่ีสดุบนอินสตาแกรม	 (21.6	 ล้านคน)	 
เธอต้องผ่านการฝึกท่ีหนกัหน่วง	 การต้องอยู่ไกลบ้าน 

ไปจนถึงกระแสดราม่าจนก่อให้เกิดแฮชแท็กไปทัว่โลก 

ท่ีวา่	#RespectLisa		  
	 น่ีแหละคือสาวน้อยมหศัจรรย์ตวัจริง	 ต้นแบบของ
คนท่ีไลต่ามความฝันของตวัเองอยา่งสดุพลงั
Photo : scm.com, wehearti.com, uhdpaper.com



who else could carry off this outfit like 

 The first, and only, Thai idol in a Korean 

	 ถ้ายุค	 80	 มีมาดอนน่าเป็นสาวแสบ	
ยุคนีต้�าแหน่งนัน้ก็ตกเป็นของเลดีก้าก้า	
นอกจากน�า้เสียงทรงพลงัและเพราะจบัใจ
แล้วความเป็นตวัของตวัเองแบบไมแ่คร์เวิลด์
ท�าให้เธอผงาดขึน้มายืนหนึง่ในใจแฟนเพลง
ทั่วโลก	 ยังจ�าชุด	Meat	 Dress	 ท่ีท�าจาก
เนือ้สดๆ	 หรือรองเท้าอามาดิลโลได้ไหม	
ใครบ้างล่ะจะท�าได้แบบเธอ	 เธอรู้ดีว่า
สาส์นแห่งความเป็นปัจเจกท่ีเธอส่งออกไป
นัน้คือวิธีแสดงออกถึงความเข้มแข็งภายใน
จิตใจและเธอก็ส่งต่อสิ่งนีใ้ห้กับแฟนเพลง
ทกุคน	ให้พวกเขายืนหยดัในสิง่ท่ีพวกเขาเช่ือ
ไมว่า่คนอ่ืนๆ	จะคิดอยา่งไรก็ตาม

	 ไอดอลสาวไทยคนแรกและคนเดียวใน
เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก	 เธอออกสเต็ป
เต้นจนชนะการออดิชั่นเ ม่ืออายุเพียง	 14	 ปี	

ก่อนเซน็สญัญาเป็นศลิปินฝึกหดักบัคา่ยเพลงยกัษ์ใหญ่
แห่งวงการ	 K-pop	 และใช้เวลาถึง	 6	 ปีก่อนจะได้
เดบวิท์เป็นสมาชิกวง	Blackpink	ในท่ีสดุ	
	 แตก่วา่จะมาถงึวนัท่ีเธอกลายเป็นศลิปิน	K-pop	ท่ีมี
คนติดตามมากท่ีสดุบนอินสตาแกรม	 (21.6	 ล้านคน)	
เธอต้องผ่านการฝึกท่ีหนกัหน่วง	 การต้องอยู่ไกลบ้าน
ไปจนถึงกระแสดราม่าจนก่อให้เกิดแฮชแท็กไปทัว่โลก
ท่ีวา่	#RespectLisa		
	 น่ีแหละคือสาวน้อยมหศัจรรย์ตวัจริง	 ต้นแบบของ
คนท่ีไลต่ามความฝันของตวัเองอยา่งสดุพลงั
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SCArLett jOHANSSON
 She is the world’s highest-paid actress this 

year (40.5 million USD). Even though she is known 

as one of the sexiest actresses in Hollywood, 

she gets more recognition for her independent 

films and dramas. In the past years she has also 
proved herself in the Marvel Cinematic Universe, 

a club of male superheroes, in which her role as 

Black Widow has been featured in every Avengers 

movie, as well as Captain America and Iron Man. 
#CanYouMakeWayforMamaPlease  

	 เจ้าของสถิตินักแสดงหญิงท่ีได้รับค่าตัวมากท่ีสุด 

ในปีนี 	้ (40.5	 ล้านเหรียญ)	 แม้ได้ ช่ือว่าเป็นหนึ่งใน 

นกัแสดงหญิงท่ีเซ็กซ่ีท่ีสดุในฮอลลีวู้ด	 แต่เธอกลบัสร้างช่ือ 

จากหนังอินดีแ้ละหนังดราม่ามากกว่าและปีท่ีผ่านมา
เธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 แม้จักรวาลของมาร์เวลจะด ู

ไมต่า่งจากชมรมของเหลา่ซเูปอร์ฮีโร่ชาย	แตเ่ธอในบทบาท 

ของ	Black	Widow	กลบัได้ปรากฏตวัในเร่ือง	 Avengers 
ทุกภาครวมถึง	 Captain	 America	 และ	 Iron	 Man 

มาแล้ว		  

	 #หลีกทางหนอ่ยแมจ่ะเดนิ	
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THE MOST PRECIOUS GEM
Elegant, dazzling timepieces with priceless glamorous gemstones, sophisticated mechanisms  

and unique creative designs make truly superb pieces of jewelry.

ความงามอนัเจดิจรสัของเรอืนเวลา ท่ีทรงคุณค่าด้วยอญัมณีนำา้งาม โดดเด่นด้วยกลไกอนัเหนอืชัน้ 
กับดไีซน์อนัสร้างสรรค์ไม่ซำา้ใคร ทัง้หมดนีเ้พ่ือให้ได้นาฬิกาซึง่เป็นย่ิงกว่าเครือ่งประดับชัน้ยอด

FRANCK MULLER 
DOUBLE MYSTERY 

This original timepiece features 

a dazzling exterior embellished 

with precious stones: baguette-cut 

diamonds 21.28 carats, colorful 

sapphires and rubies 0.98 carats  

in total. Encased in 18K white gold,  

it comes with a classic elegant 

white alligator strap.

ต้นตำารับแห่งเรือนเวลาที่โดดเด่นด้วย
ประกายระยิบระยับของอัญมณีลำ้าค่า  
ด้วยเพชรทรงบาร์แก็ตต์คัต นำ้าหนัก 

รวม 21.28 กะรัต ตลอดจนแซฟไฟร ์

หลากสี ทับทิม และซาโวไรต์ นำ้าหนักรวม 

0.98 กะรัต ประดับอย่างวิจิตรบนตัวเรือน 

ไวต์โกลด์ 18 กะรัต จับคู่กับสายหนังจระเข ้

สีขาวสุดคลาสสิกที่เพิ่มความสง่างาม 

ให้ตัวเรือนได้อย่างไม่รู้จบ
franck Muller MF Siam Paragon

EXTRAVAGANCE



ความงามอนัเจดิจรสัของเรอืนเวลา ท่ีทรงคุณค่าด้วยอญัมณีนำา้งาม โดดเด่นด้วยกลไกอนัเหนอืชัน้ 
กับดไีซน์อนัสร้างสรรค์ไม่ซำา้ใคร ทัง้หมดนีเ้พ่ือให้ได้นาฬิกาซึง่เป็นย่ิงกว่าเครือ่งประดับชัน้ยอด

ต้นตำารับแห่งเรือนเวลาที่โดดเด่นด้วย
ประกายระยิบระยับของอัญมณีลำ้าค่า 
ด้วยเพชรทรงบาร์แก็ตต์คัต นำ้าหนัก
รวม 21.28 กะรัต ตลอดจนแซฟไฟร์
หลากสี ทับทิม และซาโวไรต์ นำ้าหนักรวม
0.98 กะรัต ประดับอย่างวิจิตรบนตัวเรือน
ไวต์โกลด์ 18 กะรัต จับคู่กับสายหนังจระเข้
สีขาวสุดคลาสสิกที่เพิ่มความสง่างาม
ให้ตัวเรือนได้อย่างไม่รู้จบ
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BVLgArI
SerPeNtI INCANtAtI
Shaped like an enchanting snake around  

one’s wrist, this model has an 18K  

white gold case set with more than 255  

brilliant-cut diamonds, along with a gorgeous 

blue alligator strap.

เสน่ห์อันเร้นลับของเส้นสายรูปงูถูกถ่ายทอด 

อย่างเหนือชั้นบนตัวเรือนไวต์โกลด์ 18 กะรัต  
ประดับเพชร กว่า 255 เม็ด เสริมด้วยสายหนัง 

จระเข้สีนำ้าเงินอันงดงาม
Bvlgari
MF The Emporium, MF Siam Paragon

CHOPArD 
HAPPy SPOrt 36 fuLL 
PAVe wHIte gOLD BrACeLet
Fall in love every time with Chopard’s iconic 

moving diamonds, now even more illuminated 

with an over 16.14 carats diamond pave  

case and strap.

ตกหลมุรกัทกุครัง้เมือ่ได้เหน็เพชรกล้ิงอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของ Chopard แต่รุน่นีต่ื้นตากว่านัน้ 

ด้วยตวัเรอืนและสายนาฬิกาฝังเพชร นำา้หนักรวม 

กว่า 16.14 กะรตั
Chopard Boutique
MF Siam Paragon

CArtIer 
tANk AMÉrICAINe
The timeless classic Tank Américaine features  

a small model with brilliant-cut diamonds and  

a powerful black alligator strap.  

เรยีบหรเูหนือกาลเวลาสมกับดไีซน์ Tank Américaine 
เวอร์ชัน่น้ีมาในไซส์เลก็เพรยีวบาง สะดดุตาด้วยเพชร
เหลีย่มเกสรนำา้งาม และสายหนงัจระเข้สดีำาอนัทรงพลงั 
Cartier
MF The Emporium, MF Siam Paragon

COruM
gOLDeN BrIDge rOuND
Its stunning 18K white gold case  

with crystal sapphire glass, embellished  

with 76 diamonds and 36 blue sapphires, 

allows a maximum view of the movement.

งดงามจบัตาด้วยตัวเรอืนไวต์โกลด์ 18 กะรตั  
ประดบัเพชร 76 เมด็และบลแูซฟไฟร์ 36 เมด็  
พร้อมเผยให้เหน็ระบบกลไกการทำางานผ่าน 

กระจกครสิตลัแซฟไฟร์ 
Corum
MF Paragon Department Store
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CArtIer
BAIGNOIRE

Designed in 1906, this exquisite classic 

timepiece has a unique and elegant oval 

face that is set with over 52 diamonds, 

and an 18K rose gold bracelet.

ความคลาสสกิของดีไซน์อมตะทีเ่ริม่ต้นตำานาน
ตัง้แต่ปี 1906 คราวน้ีมาในรปูแบบทีท่รงคณุค่า
มากขึน้ด้วยตวัเรอืนทรงรแีละสายโรสโกลด์ 
18 กะรตั ประดบัเพชรกว่า 52 เมด็
Cartier 
MF The Emporium, MF Siam Paragon

jAeger-
LeCOuLtre
REVERSO ONE DUETTO 

JEWELRY

Amazing artistic beauty that 

sits on your wrist, with a 

pink gold diamond bracelet 

strap and case that can be 

reversed to become a chic 

bracelet.

BVLGARI
SERPENTI JEWELRY  

WATCHES SCAGLIE

The sensual golden serpent bracelet is 

embellished with diamonds and amethysts, 

and with its Indonesian mother of pearl  

dial conveys majestic beauty.

สานต่อเอกลกัษณ์ความงามสญัลกัษณ์งู 
แบบกำาไลสทีอง ประดบัเพชรและอเมทิสต์  
หน้าปัดเปลอืกหอยมกุจากอนิโดนีเซยี  
นบัเป็นความงดงามเหนือใคร
Bvlgari 
MF The Emporium, MF Siam Paragon

HUBLOT
SPIRIT OF BIG BANG KING GOLD DIAMONDS 39 MM

This elegant and exquisite 18K King gold design becomes  

even more luxurious with a setting of 50 diamonds.  

The blue alligator strap enhances the model’s excellent design.

เส้นสายอนัสง่างามและความลงตวัของตวัเรอืนทอง 18 กะรตัและ 
สายหนังจระเข้สนีำา้เงนิ ช่วยตอกยำา้ให้เหน็ถึงความเป็นเลศิในงานดไีซน์ 
และเปล่งประกายมากขึน้เมือ่รวมกับเพชรอกี 50 เมด็
PMt the Hour glass
GF The Helix Quartier, MF Siam Paragon

เรยีกเสยีงว้าวได้เกินใครกับงานศิลป์บนข้อมอื
ชิน้นีท้ีส่ายนาฬิกาและตัวเรือนรงัสรรค์จาก 
พิงก์โกลด์ ประดบัเพชร อกีทัง้ตวัเรือนยังดไีซน์
ให้พลกิกลบัได้เป็นสร้อยข้อมอืสดุเก๋
jaeger-LeCoultre 
MF Siam Paragon

EXTRAVAGANCE



ความคลาสสกิของดีไซน์อมตะทีเ่ริม่ต้นตำานาน
ตัง้แต่ปี 1906 คราวน้ีมาในรปูแบบทีท่รงคณุค่า
มากขึน้ด้วยตวัเรอืนทรงรแีละสายโรสโกลด์ 
18 กะรตั ประดบัเพชรกว่า 52 เมด็

สานต่อเอกลกัษณ์ความงามสญัลกัษณ์งู 
แบบกำาไลสทีอง ประดบัเพชรและอเมทิสต์  
หน้าปัดเปลอืกหอยมกุจากอนิโดนีเซยี  
นบัเป็นความงดงามเหนือใคร

เส้นสายอนัสง่างามและความลงตวัของตวัเรอืนทอง 18 กะรตัและ 
สายหนังจระเข้สนีำา้เงนิ ช่วยตอกยำา้ให้เหน็ถึงความเป็นเลศิในงานดไีซน์ 
และเปล่งประกายมากขึน้เมือ่รวมกับเพชรอกี 50 เมด็

เรยีกเสยีงว้าวได้เกินใครกับงานศิลป์บนข้อมอื
ชิน้นีท้ีส่ายนาฬิกาและตัวเรือนรงัสรรค์จาก 
พิงก์โกลด์ ประดบัเพชร อกีทัง้ตวัเรือนยังดไีซน์
ให้พลกิกลบัได้เป็นสร้อยข้อมอืสดุเก๋
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gIrArD-PerregAuX 
TOURBILLION WITH THREE 

GOLD BRIDGES

A design of power with its bridge 

motifs on the dial and a pink gold 

case, this watch features a tourbillon 

movement and a power reserve of 

over 60 hours.

งานดไีซน์ทีท่รงพลงัด้วยเส้นสายบน 

หน้าปัดของตวัเรอืนพิงก์โกลด์ ขบัเคลือ่น
ด้วยกลไกทูร์บญิอง และยังสามารถ 

เก็บพลงังานไว้ได้นานกว่า 60 ชัว่โมง
PMt the Hour glass
GF The Helix Quartier,  

MF Siam Paragon

VACHERON 
CONSTANTIN
PATRIMONY RETROGRADE  

DAY-DATE

A classic dress watch with the natural 

appeal of its deep blue dial, 18K pink 

gold case and deep blue alligator 

strap. This watch features a day-of-

the-week display, a 31-day retrograde 

date display, automatic movement 

and a power reserve of over 40 hours.

เรยีบหรกัูบหน้าปัดสีนำา้เงนิรบักับตัวเรือน 

พิงก์โกลด์ 18 กะรตั และสายหนงัจระเข้
สนีำา้เงนิเข้ม มเีขม็แสดงวันทีแ่ละวันใน
สปัดาห์ ระบบออโตเมตกิสำารองพลงังาน 

ได้นานกว่า 40 ชัว่โมง
Pendulum
MF Siam Paragon

CORUM 
ADMIRAL AC-ONE 45 DOUBLE 

TOURBILLON 

A redesigned contemporary sport watch 

with an iconic twelve-sided case, and twelve 

flag hour markers on a real wooden deck 
dial that give this watch a distinctly nautical 

look. The model features a date display and 

symmetrical double tourbillon movement.

ผลงานสร้างสรรค์แห่งสองยุคท่ีออกแบบเป็น
สปอร์ตร่วมสมยั ขอบตวัเรอืน 12 เหลีย่ม  
ประดบัด้วยธงสญัญาณนาวีบนหน้าปัดลายไม้ 

สดุเท่  เพียบพร้อมด้วยเขม็แสดงวันท่ีและกลไก 

ทร์ูบญิองอนัเท่ียงตรง
Corum 
MF Paragon Department Store

GRAND SEIKO 
ELEGANCE COLLECTION  

LIMITED EDITION

An absolute classic timepiece featuring 

an amber-colored dial crafted by  

the skillful hands of Japanese artisans, 

with over 72 hours of power reserve 

display. Limited edition release of only 

150 pieces worldwide.

ทีส่ดุแห่งความคลาสสกิของเรอืนเวลา งดงาม
ด้วยหน้าปัดสอีำาพันซึง่เป็นงานฝีมอืดัง้เดมิ 

ของญ่ีปุน่ มเีขม็แสดงอตัราสำารองพลงังาน 

ทีเ่ก็บพลงัได้นานกว่า 72 ชัว่โมง ทัว่โลก 

มเีพียง 150 เรอืน
grand Seiko 
MF Paragon Department Store
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eMPOwerINg 
JEWELRY

The power of jewelry is alluring. We have combined it  

with accessories to boost degrees of happiness. 

พลังแห่งอัญมณีเป็นศาสตร์อันลี้ลับ เมื่อผสานรวมกับเครื่องประดับ  
ก็ยิ่งช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความสุข

1. Charms fine jewelry MF Siam Paragon •  2. Der Mond 1F Siam Paragon •  3. Bvlgari MF The Emporium, MF Siam Paragon  •   

4. gems Pavilion MF The Emporium, 1F Siam Paragon •  5. Mikimoto MF Siam Paragon •  6. Premiera exquisite jewelry MF Siam Paragon •   

7. Piaget MF Siam Paragon •  8. Sette MF Siam Paragon •  9. Sirinapa Diamond 1F Siam Paragon •  10. P&P jewelry Since 1959 1F Siam Paragon  •  

11. Cartier MF The Emporium, MF Siam Paragon • 12. trez jewelry 1F Siam Paragon •  13. Prima gems MF The Emporium •    

14. Der Mond 1F Siam Paragon • 15. Sirus tanya 1F Siam Paragon

1.

2.

4.

8.

9.

13. 14.

12.

15.

10.

11.

6.

7.

5.

3.

EXTRAVAGANCE



พลังแห่งอัญมณีเป็นศาสตร์อันลี้ลับ เมื่อผสานรวมกับเครื่องประดับ 
ก็ยิ่งช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความสุข

•  •  •  

•  •  •  

•  •  •  • 

• •  •  

• 
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fLOwerS 
OF LOVE

There is no woman on Earth who wouldn’t love to receive a bouquet 

of flowers or jewelry. We have combined these two amazing 
expressions of feelings into one precious gift.

ผู้หญิงทุกคนจะรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้รับช่อดอกไม้ เช่นเดียวกับอัญมณ ี

 เมื่อสองสิ่งรวมกัน จึงกลายเป็นของขวัญอันลำ้าค่า

1. Tiffany & Co. GF The Emporium •  2. Gems Peace by Chuchai MF The Emporium •  3. Tiffany & Co. GF The Emporium •

4. Jasmin Jewelry 1F Siam Paragon •  5. Van Cleef & Arpels GF The Emporium •  6. Blue River Diamond GF The Emporium, MF Siam Paragon • 

7. Der Mond 1F Siam Paragon •  8. Tang’s by ChuaLee 1F Siam Paragon •  9. Pannarai Jewellers MF Siam Paragon •  10. Van Cleef & Arpels  
GF The Emporium •  11. Karat GF The Emporium, MF Siam Paragon •  12. Piaget  MF Siam Paragon •  13. Petch Boran GF The Emporium

1.

2.
3..

4.

6.

8.

13.

7.

5.

9.

10. 12.

11.
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CLASH DE CARTIER

 มากกว่าร้อยปีท่ี คาร์เทียร์ แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส
คือต้นแบบแห่งความงามช้ันสูงและความคลาสสิกท่ีผสานกันเป็นหน่ึงเดียว แต่ใน 

ขณะเดยีวกันทุกงานดไีซน์ก็ไมเ่คยย่ำาอยูก่บัที ่ดงัจะเหน็ไดจ้าก แคลช เดอ คารเ์ทยีร ์ 
(Clash de Cartier) เครื่องประดับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่ขอหลีกหนีความโบราณ
จำาเจ มาสูเ่สน้สายของงานดไีซน์ใหม ่แตยั่งคงไว้ซึง่ความคลาสสกิอนัเปน็เอกลกัษณ์ 
ผสานดีไซน์เรียบหรูอันทรงพลัง และเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อย่างครบถ้วนของ 

เมซงคาร์เทียร์ท่ีโปรดปรานรูปทรงเรขาคณิตมาโดยตลอดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
1930s เป็นต้นมา 
 เอกลักษณ์พิเศษของคอลเลคชั่นนี้มีแก่นสำาคัญอยู่ท่ีความขัดแย้ง แลดูคล้าย
มีสองบุคลิก แม้เส้นสายจะอ่อนหวานและมีเค้าโครงท่ีนุ่มนวล  แต่กลับคอนทราส 

กับโครงสร้างอันขึงขังและรูปทรงเรขาคณิต ในขณะเดียวกันแม้ทุกชิ้นส่วนจะถูก
ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาแต่ทว่าแฝงไว้ด้วยกลไกท่ีสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างอิสระ เกิดเป็นสมดุลความงามรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้วยหมุดสต๊ัด 
ลูกปัด และหมุดจตุรัสทรงโดม (Clous Carrés) สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน 
จนได้เป็นเคร่ืองประดับยูนิเซ็กซ์ท่ีเต็มไปด้วยจินตนาการ หน่ึงในตัวอย่างท่ีสะท้อนภาพ 

คอลเลคชั่น แคลช เดอ คาร์เทียร์ได้ชัดเจน คือแหวนพิงก์โกลด์ 4N ที่สามารถสวม
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ไร้ขีดจำากัด และไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มา 

ตีกรอบว่าเป็นเครื่องประดับสำาหรับผู้ชายหรือผู้หญิง
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Cartier MF The Emporium, 

MF Siam Paragon

 Synonymous with high-class beauty and classicism, Cartier is 

the renowned French jewelry and watch manufacturing company with 

a history of over 100 years. Yet, for more than a century, the brand has 

been progressive with its designs. In a change from its classic profile, 
you can enjoy the new look of Cartier with its new collection, Clash de 

Cartier. Despite the new look, the designs remain imbued with its iconic 

classic, simple yet powerful style with a nod to Maison Cartier’s fondness 

of geometry from the 1930s.

     The collection features a unique design profile based on 
contrast -- all about duality. At its essence is opposition: feminine 

curves and soft contours are contrasted with the nervous tension 

of a taut structure. All of the pieces are assembled yet free to  

move, thanks to a mechanism which allows each element to move 

freely while holding them in place through precise magnetism.  

All of these result in an unexpected aesthetic look. Clash de Cartier 

shakes up the Maison’s aesthetic heritage of studs, beads and 

clous carrés. Together, they form imaginative unisex jewelry and 

one piece that best represents this collection is a 4N pink gold ring 

that can be stacked and layered in all versions. Male or female? No 

rule. No judgment.

EXTRAVAGANCE



 มากกว่าร้อยปีที่ คาร์เทียร์ แบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสัญชาติฝรั่งเศส
คือต้นแบบแห่งความงามช้ันสูงและความคลาสสิกท่ีผสานกันเป็นหน่ึงเดียว แต่ใน
ขณะเดยีวกันทุกงานดไีซน์ก็ไมเ่คยย่ำาอยูก่บัที ่ดงัจะเหน็ไดจ้าก แคลช เดอ คารเ์ทยีร ์
(Clash de Cartier) เครื่องประดับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่ขอหลีกหนีความโบราณ
จำาเจ มาสูเ่สน้สายของงานดไีซน์ใหม ่แตยั่งคงไว้ซึง่ความคลาสสกิอนัเปน็เอกลกัษณ์ 
ผสานดีไซน์เรียบหรูอันทรงพลัง และเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อย่างครบถ้วนของ
เมซงคาร์เทียร์ท่ีโปรดปรานรูปทรงเรขาคณิตมาโดยตลอดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
1930s เป็นต้นมา 
 เอกลักษณ์พิเศษของคอลเลคชั่นนี้มีแก่นสำาคัญอยู่ท่ีความขัดแย้ง แลดูคล้าย
มีสองบุคลิก แม้เส้นสายจะอ่อนหวานและมีเค้าโครงท่ีนุ่มนวล  แต่กลับคอนทราส
กับโครงสร้างอันขึงขังและรูปทรงเรขาคณิต ในขณะเดียวกันแม้ทุกชิ้นส่วนจะถูก
ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาแต่ทว่าแฝงไว้ด้วยกลไกท่ีสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างอิสระ เกิดเป็นสมดุลความงามรูปแบบใหม่ ที่โดดเด่นด้วยหมุดสต๊ัด 
ลูกปัด และหมุดจตุรัสทรงโดม (Clous Carrés) สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน 
จนได้เป็นเคร่ืองประดับยูนิเซ็กซ์ท่ีเต็มไปด้วยจินตนาการ หน่ึงในตัวอย่างท่ีสะท้อนภาพ
คอลเลคชั่น แคลช เดอ คาร์เทียร์ได้ชัดเจน คือแหวนพิงก์โกลด์ 4N ที่สามารถสวม
ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ไร้ขีดจำากัด และไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ มา
ตีกรอบว่าเป็นเครื่องประดับสำาหรับผู้ชายหรือผู้หญิง

been progressive with its designs. In a change from its classic profile, 

     The collection features a unique design profile based on 
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ABSO-
LUTELY
GOR-
GEOUS

T-shirt + Shirt Prada Watch Ballon Bleu de Cartier : 28 mm., Quartz Movement. Case in 18K Pink Gold

Rings + Bracelet juste un Clou collection

Photographer John Tods • Stylist thitikan kanchanapakdee
Make Up  Ekarin Wongakanit • Hair Stylist thanon Songsil • Model Suquan Bulakul

All Accessories Cartier
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Jumpsuit Hermès
Necklace juste un Clou : Pink Gold – Diamond 

Bracelet Écrou de Cartier : Yellow Gold  

Rings Écrou de Cartier : Pink Gold – Yellow Gold 
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Jacket + Crop Top + Pants Hermès
Earrings + Bracelet : Cartier LOVe Collection 
Ring trinity de Cartier : White Gold -Yellow Gold -  

Pink Gold and Diamond
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Jacket + Pants fendi
Necklace Cactus de Cartier 
Bag guirlande de Cartier 
: Mini Model, Red Calfskin

Sunglasses Première de Cartier
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Shirt + Skirt Prada 

Sunglasses Panthère de Cartier 
Earrings juste un Clou : Pink Gold 

Ring trinity de Cartier : White Gold -  

Yellow Gold - Pink Gold and Diamond 

Watch Baignoire watch Small Model  
: Pink Gold Fabric, Diamond 
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Shirt Salvatore ferragamo
Earrings + Necklace Amulette de Cartier  
: Yellow Gold – Mother of Pearl  

Necklace juste un Clou : Pink Gold 

Ring trinity de Cartier : White Gold - Yellow Gold - Pink Gold  
Bracelet LOVe : Pink Gold With Diamond  



56

Dress + Belt Loewe 
Necklace juste un Clou 
: Pink Gold With Diamond

Necklace trinity de Cartier : White Gold -

Yellow Gold - Pink Gold and Diamond 

Ring Écrou de Cartier : Pink Gold

Ring juste un Clou : Pink Gold

Bag C de Cartier



-
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Shirt Dress givenchy 
Bracelet juste un Clou XL Model  
: White Gold Fully Paved with Diamond 

Ring LOVe : White Gold Fully Paved 

with Diamond
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Jacket + Pants fendi
Shoes roger Vivier
Necklace Cactus de Cartier 
Watch Ballon Bleu de Cartier : 28 mm., Quartz Movement,

Case 18K Pink Gold
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 People admire Khun Suquan Bulakul’s attitude to life and abilities, however,  

she always says that she’s not keen on everything. She intentionally opts to do 

what she is interested in and will focus on what can give the best results.  “I think 

what I am capable of is less than what I am not. However I always do my best once 

I have decided to do something and will give more than 100% of my energy to it. 

I always give my full dedication and energy,” said Khun Suquan. The 46-year old 

celebrity always enjoys everything she does and shares positive energy with the 

people around her. Khun Suquan is not overly anxious about her age. “Women 

worry about their age a lot, but I personally believe that women do not become 

more disadvantaged as they age -- especially in these times. It is not only about 

aging; gender fluidity is also more acceptable. Now, individualism and ability are 
more important factors than age, gender or any other conventional definition, 
which I think it is a great thing”.

 For Khun Suquan, there are four sources of positive 

energy in her life that she cherishes and that have led to 

her self-development. Before reaching her 40th birthday, 

she focused on the important energy of having a career. 

 “Once I could live on my own, take care of myself and make 

my parents proud, I could reciprocate the benefits of my 
career to my parents, grandparents and people who love me.” 

This developed simultaneously with the energy of individual 

power. “I believe that if people want a good, happy life then 

it is crucial to set their own goals and have determination to 

reach those. I believe that it does depend 50% on destiny and 

50% on competence, depending on an individual’s strengths 

and weaknesses.” The next source of energy is motherhood, 

with one life impacting another. “The energy from motherhood 

is strong and fierce. Mothers will do everything for a child, 
also changing ourselves to become better, and wanting to 

make our child be proud of their mother and look at them 

as a real-life idol.” Last but not least, having a good marriage is 

a vital source of power. “Khun Chok and I both have self-esteem. 

I may not be his ideal wife in the ways that he wants, but we 

understand each other and accept who we are.”

Suquan Bulakul:
THE FOUR POSITIVE 

ENERGIES IN HER LIFE

WONDERFUL
POWERS 
IN HER LIFE4
 แม้หลายคนจะกล่าวชื่นชมในความสามารถ และทัศนคติในการดำาเนินชีวิต  
แตสู่ข่วญั บลูกุล กลบับอกว่าเธอเองไมไ่ดเ้ก่งไปเสยีทกุอย่าง แต่สิง่สำาคัญคือการทีเ่ธอ
ขอเลือกทำาในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ชอบและถนัด ซึ่งผลลัพธ์จึงออกมาได้ดี “ขวัญรู้สึกว่า 

สิ่งที่เราทำาได้ในโลกน้ีมีน้อยกว่าสิ่งที่ทำาไม่ได้ แต่สิ่งไหนท่ีเราต้ังใจแล้วว่าจะทำา  
ขวัญให้เกินร้อย มีเท่าไหร่ใส่ให้เต็มท่ีเสมอ” สู่ขวัญกล่าว ในวัย 46 ปี เธอยังพร้อม
สนุกไปกับสิ่งท่ีได้ทำา มีพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอ และไม่ได้กังวลเร่ืองอายุ 

ที่เพ่ิมข้ึนมากไปกว่าเร่ืองอื่น “เร่ืองอายุเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมักกังวล แต่ขวัญเชื่อว่า 

ผูห้ญิงเราไมไ่ดถ้กูจำากัดดว้ยอายุ ย่ิงสงัคมยุคใหมก่ารถูกจำากัดย่ิงน้อยลง อย่าว่าแตเ่รือ่ง 

อายุเลย เรื่องเพศเองก็กว้างขึ้น ในปัจจุบันสังคมให้ความหมายกับตัวตนของคนๆ นั้น 
มากกว่าเขาอายุเท่าไหร่ เพศอะไร หรือคำาจำากัดความสั้นๆ เหมือนในอดีต ซึ่งขวัญ 

มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก”
 ในชีวิตที่ผ่านมามี 4 พลังสำาคัญในชีวิตท่ีทำาให้เธอเป็นเธอในทุกวันน้ี เริ่มจาก 

ในวัยก่อน 40 พลังของการอยากเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่คือพลังสำาคัญในการใช้ชีวิต 

และการทำางาน “การที่เราสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ รับผิดชอบตัวเองได้ และ
สามารถสรา้งความภาคภูมใิจใหเ้ขาได ้คอืการตอบแทนความรกัของพ่อแม ่ปูย่่าตายาย  
และทุกคนท่ีรักเรา” เมื่อคู่กับพลังของความเป็นตัวตน เชื่อในพลังใจของตนเองว่า
หากต้องการมีชีวิตท่ีดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต้องมุ่งมั่นและตั้งใจทำาให้เกิดขึ้น 

ด้วยตนเอง “ขวัญเชื่อว่าชีวิตคนเราโชคชะตาฟ้าลิขิต 50 พลังของตัวเองอีก 50 ชีวิต
จะเป็นอย่างไรอยู่ท่ีฝั่งไหนจะอ่อนกำาลังหรือเข้มแข็งมากกว่ากัน” ต่อมาคือพลังของ
ความเป็นแม่ แรงขับเคลื่อนในชีวิตที่มีอีกหนึ่งชีวิตเป็นแรงผลักดัน “พลังความเป็น
แม่เป็นสิ่งท่ีเข้มแข็งและรุนแรงมาก เราสามารถทำาได้ทุกอย่างเพ่ือลูก อยากเปลี่ยน
เป็นคนที่ดีขึ้น อยากเป็นผู้หญิงที่เขามองแล้วรู้สึกภูมิใจจังเลยว่านี่แม่เรา เราสามารถ
เป็นตัวอย่างในชีวิตเขาได้จริงๆ” สุดท้ายสำาหรับเรื่องชีวิตคู่ สู่ขวัญกล่าวว่าต้องอาศัย
พลังแห่งความเข้าใจ “ขวัญและพ่ีโชคต่างมีตัวตนของกันและกันสูงมากท้ังคู่ เราเอง
อาจไม่ได้เป็นภรรยาในแบบท่ีเขาอยากได้ทุกอย่าง แต่เราเข้าใจกันและกัน ยอมรับ
ในสิ่งที่เป็นของกันและกัน”
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DEFINING FEMININITY
There’s no denying that fashion has become a major weapon which helps women build identity, positivity  

and confidence to live their way to the fullest. In this season we found many trends 

-- reflecting different colors, prints and patterns – which all celebrate women who dress without limitation. 
คงเถียงกันไม่ได้ว่าแฟชัน่ได้กลายเป็นอกีหน่ึงอาวุธสำาคัญให้ผูห้ญิงทุกคนสามารถใช้สร้างจดุยืน สร้างพลังบวก สร้างความมัน่ใจ  

และเดินหน้ากับชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ซึ่งบนรันเวย์ซีซั่นนี้เราได้เห็นหลากหลายเทรนด์ปรากฏขึ้น ที่แม้บริบทเรื่องสี ลวดลาย  
หรอืรปูทรงจะต่างกัน แต่สิง่ท่ีแชร์เหมอืนกันหมดคอืการเฉลมิฉลองการเป็นผูห้ญิงในยุคน้ีท่ีไม่ต้องมีขอบเขตอะไรท้ังสิน้เก่ียวกับการแต่งตวั

tHe BrIgHter, 
tHe Better
 I n  w e s t e r n  c o u n t r i e s , 
monochromatic and dark outfits 
are ubiquitous with fall and winter. 
In Thailand, the temperature is 
always scorching hot and we fight 
against this with bright clothing.  
Unapologetic vibrant colors help 

people see you as a modern, strong 

and happy woman. 
 ผูห้ญิงฝ่ังตะวันตกอาจคิดว่าพอเข้า
ฤดูหนาวแล้วก็ต้องเริ่มแต่งตัวแบบส ี
Monochromatic ขาวดำาหรือเลือก 
สีโทนมืดเป็นหลักเพราะสภาพอากาศ 
ที่ดูหม่น แต่สำาหรับบ้านเราที่อุณหภูมิ
ปรอทแตกตลอดเวลา ก็ต้องสู ้ด ้วย 
เสื้อผ้าสีสันจัดจ้านท่ีเด่นมาแต่ไกล 
และทำาให้คนรอบข้างเห็นว่าเราก็เป็น 
ผู้หญิงยุคใหม่ที่แกร่งและสนุกกับชีวิต
ผ่านเสือ้ผ้าท่ีเราเลอืกสวมใส่

70S BOurgeOIS tOuCH
 Freedom of thought, freedom of 

action and freedom of dressing are 

essential for the modern woman, and 

we should thank the women of the 

‘70s for being our pioneers, especially 

for freedom of dress. In this season, 
Hedi Slimane blends the style of 

bourgeois Parisian women of the ‘70s 

in his second collection for Celine, 

which has received overwhelming 

praise and is sure to be a hit. 
 การมีอิสระเสรี ทั้งในเชิงความคิด 
กิจกรรมท่ีทำา หรอืการแต่งตัว ถือว่าสำาคญั
สำาหรบัผูห้ญิงยุคใหม่ ซึง่เราก็ต้องขอบคณุ 
ผูห้ญงิยุค 70s ท่ีได้เปิดทางในการสร้างสิง่นี้ 
โดยเฉพาะกับเรื่องราวเสื้อผ้าที่เลือกใส่  
ซึง่ซซีัน่น้ี Hedi Slimane ได้นำาบรบิทของ
การแต่งตัวสไตล์ Bourgeois ของผู้หญิง
ทำางานชนชั้นกลางในปารีสของยุค 70s 
มาตีความกับคอลเลคชั่นท่ีสองของเขา 
ที่ Celine ซึ่งก็ได้รับคำาชมอย่างล้นหลาม
และเชือ่ได้ว่าจะฮติแน่นอน
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and confidence to live their way to the fullest. In this season we found many trends
-- reflecting different colors, prints and patterns – which all celebrate women who dress without limitation. 

คงเถียงกันไม่ได้ว่าแฟชัน่ได้กลายเป็นอกีหน่ึงอาวุธสำาคัญให้ผูห้ญิงทุกคนสามารถใช้สร้างจดุยืน สร้างพลังบวก สร้างความมัน่ใจ  
และเดินหน้ากับชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ซึ่งบนรันเวย์ซีซั่นนี้เราได้เห็นหลากหลายเทรนด์ปรากฏขึ้น ที่แม้บริบทเรื่องสี ลวดลาย  

หรอืรปูทรงจะต่างกัน แต่สิง่ท่ีแชร์เหมอืนกันหมดคอืการเฉลมิฉลองการเป็นผูห้ญิงในยุคน้ีท่ีไม่ต้องมีขอบเขตอะไรท้ังสิน้เก่ียวกับการแต่งตวั

 I n  w e s t e r n  c o u n t r i e s , 
monochromatic and dark outfits 
are ubiquitous with fall and winter. 
In Thailand, the temperature is 
always scorching hot and we fight 
against this with bright clothing.  

and happy woman. 
ผูห้ญิงฝ่ังตะวนัตกอาจคดิว่าพอเข้า

ฤดูหนาวแล้วก็ต้องเริ่มแต่งตัวแบบส ี
Monochromatic ขาวดำาหรือเลือก 
สีโทนมืดเป็นหลักเพราะสภาพอากาศ 
ที่ดูหม่น แต่สำาหรับบ้านเราที่อุณหภูมิ
ปรอทแตกตลอดเวลา ก็ต้องสู ้ด ้วย 
เสื้อผ้าสีสันจัดจ้านท่ีเด่นมาแต่ไกล 
และทำาให้คนรอบข้างเห็นว่าเราก็เป็น 
ผู้หญิงยุคใหม่ที่แกร่งและสนุกกับชีวิต
ผ่านเสือ้ผ้าท่ีเราเลอืกสวมใส่

for freedom of dress. In this season, 

praise and is sure to be a hit. 
การมีอิสระเสรี ทั้งในเชิงความคิด 

กิจกรรมท่ีทำา หรอืการแต่งตัว ถือว่าสำาคญั
สำาหรบัผูห้ญิงยุคใหม่ ซึง่เราก็ต้องขอบคณุ 
ผูห้ญงิยุค 70s ท่ีได้เปิดทางในการสร้างสิง่นี้ 
โดยเฉพาะกับเรื่องราวเสื้อผ้าที่เลือกใส่  
ซึง่ซซีัน่นี ้Hedi Slimane ได้นำาบรบิทของ
การแต่งตัวสไตล์ Bourgeois ของผู้หญิง
ทำางานชนชั้นกลางในปารีสของยุค 70s 
มาตีความกับคอลเลคชั่นท่ีสองของเขา 
ที่ Celine ซ่ึงก็ได้รับคำาชมอย่างล้นหลาม
และเชือ่ได้ว่าจะฮติแน่นอน

61

rOSe MeMO
 If there was a hierarchy of flowers, 
the rose would reign supreme. 

Fashion’s infatuation with the rose 

is a long-standing affair and leading 
designers in Paris, Milan, New York and 
London have used this flower in their 
collections. The rose is international, 
charming, colorful and helps create 
a romantic note. In this season, 
determined Miuccia Prada created  
a collection with a romantic pop 

context where Frankenstein, Mary 
Shelly’s timeless monstrous character, 
is translated into pop art style with the 

rose as one of the major symbols that 

is printed on dresses and long coats.

 ถ้าให้เลอืกพันธ์ุดอกไม้ทีเ่หล่าดีไซเนอร์
ชัน้นำา ไม่ว่าจะทีป่ารสี มลิาน นวิยอร์ก หรอื
ลอนดอนต้องนำามาใช้เป็นประจำา ดอกกุหลาบ 

คงมาวินเป็นอันดับหนึ่ง เพราะความสากล  
มีเสน่ห์ มีสีสัน และช่วยสร้างกลิ่นอาย 

ความโรแมนตกิ เหมอืนกับซซีัน่นีท่ี้ดไีซเนอร์
สาวแกร ่ง Miuccia Prada ได ้ดีไซน  ์

คอลเลคชัน่ในบรบิท Romantic Pop ทีน่ำา 

ตัวละครผีสุดอมตะของนักเขียน Mary  
Shelly อย่าง Frankenstein มาถ่ายทอด 

ผ่านสไตล์ Pop Art โดยใช้ดอกกุหลาบเป็น
หนึ่งในสัญลักษณ์หลัก ตีพมิพ์บนกระโปรง 
เดรส และโค้ทยาว

get tHe 
StAteMeNt COAtS
 Thai women may not get to wear 

coats in their everyday life, however, 
coats are a key item you should invest 
in. There are more and more female 

CEOs, presidents or business owners 
these days and wearing a coat during 

your overseas business tr ip wil l 

complete your look and reflect your 
status. Don’t miss the statement coats 

from brands such as Tory Burch, Dior 
or Stella McCartney this season.
 แม้ผู้หญิงไทยอาจไม่คุ้นเคยกับการใส่
เสือ้โค้ทในชวิีตประจำาวันมากนกั แต่จรงิๆแล้ว 

เป็นอีกหนึ่งคีย์ไอเท็มท่ีควรลงทุนซื้อ เพราะ 

ผ้หญิงสมัยน้ีมีหน้าที่การงานสูงข้ึนเรื่อยๆ 

ตังแต่เป็นซอีโีอ ประธาน หรอืเจ้าของกิจการ  
การใส่โค้ทเดินทางไปทำางานต่างประเทศ 

ก็เป็นชิน้สำาคญัทีจ่ะสร้างอมิแพ็คและบ่งบอก 

ความสำาคัญของคุณได้ดีสุดโดยซีซั่นนี้ 
ห้ามพลาดตัวเลือกไฮไลต์จากแบรนด์ อาทิ 
Tory Burch, Dior หรอื Stella McCartney 
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NOt ONLy fOr MeN’S
 Katherine Hepburn, Michelle Obama, 

Rihanna, and Lady Gaga are powerful 

style icons. They have showed up in 

various styles of suits to remind us that 

suits are no longer only reserved for men. 

In this season, Salvatore Ferragamo 

unveils a classic gray suit that deserves a 

spot in your formalwear that will never go 

out of style. For something more vibrant, 

Givenchy designer Clare Waight Keller 

unveils a chic green suit and Balenciaga 

designer Demna Gvasalia chooses a cool 

red suit.

 Katherine Hepburn, Michelle Obama, 

Rihanna หรือ Lady Gaga สี่ช่ือนี้ต่างก็เป็น
สไตล์ไอคอนที่เปี่ยมด้วยพลังและอิทธิผลต่อ
สังคม พวกเธอเลือกใส่ชุดสูทในหลากหลาย 

รปูแบบเพ่ือทำาให้เหน็ว่าไม่ใช่แค่ผูช้ายเท่านัน้จะ
ใส่ได้และดเูท่ ซึง่ซซีัน่น้ีแบรนด์อย่าง Salvatore 
Ferragamo ก็ทำาเวอร์ชัน่สเีทาทีด่คูลาสสกิ ใส่ได้ 

เรื่อยๆ แบบไม่ต้องกลัวเอาท์ หรือถ้าใครชอบ
แบบมสีสีนัก็ต้องเป็นของ Givenchy ทีด่ไีซเนอร์ 
Clare Waight Keller ส่งนางแบบลคุท่ีสองในสทู
สเีขียว หรอื Balenciaga ทีดี่ไซเนอร์ Demna 
Gvasalia เลอืกสแีดงสดุคูล
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NeVer eNOugH 
Of feAtHerS
 Mary Katrantzou, Marc Jacobs, 

Saint Laurent and several brands riff 
on feathers and affix them to clothing 
to create dimension without being 

too fancy. An oversized orange and 

feathered short coat worn by Kaia 

Gerber on the runway by Valentino 

designer Pierpaolo Piccioli is another 

“IT” piece of the season. Also, Loewe 

creative director Jonathan Anderson 

adds a playful and unique feature 

using feathers on hats, dress hems 

and scarfs.

 ไม่ว่าจะเป็น Mary Katrantzou, Marc 
Jacobs หรอื Saint Laurent หลายแบรนด์
ก็ได้นำาขนนกมาตกแต่งบนเสื้อผ้าได้อย่าง 

มีมิติและไม่ได ้ดูแฟนตาซีจนเกิดไป  
โดยเฉพาะกับแบรนด์ Valentino ท่ีดีไซเนอร์ 

มอืฉมงั Pierpaolo Piccioli ได้ส่งนางแบบสาว 

Kaia Gerber เดินบนรันเวย์กับโค้ทสั้น
ทรงโอเวอร์ไซซ์สีส้มท่ีปักด้วยขนนกท่ีเป็น 

อกีหนึง่ IT Piece ของซซีัน่ ส่วนท่ี Loewe ทาง
ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ของแบรนด์ Jonathan 
Anderson ก็ครีเอทไอเท็มท่ีตกแต่งขนนก
ในทางท่ีข้ีเล่นและแตกต่าง เช่น บนหมวก 
ปลายชดุเดรส หรอืทำาเป็นผ้าพันคอ
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Rihanna หรือ Lady Gaga สี่ชื่อนี้ต่างก็เป็น
สไตล์ไอคอนท่ีเปี่ยมด้วยพลังและอิทธิผลต่อ
สังคม พวกเธอเลือกใส่ชุดสูทในหลากหลาย
รปูแบบเพ่ือทำาให้เหน็ว่าไม่ใช่แค่ผูช้ายเท่านัน้จะ
ใส่ได้และดเูท่ ซึง่ซซีัน่น้ีแบรนด์อย่าง Salvatore 
Ferragamo ก็ทำาเวอร์ชัน่สเีทาท่ีดูคลาสสกิ ใส่ได้
เรื่อยๆ แบบไม่ต้องกลัวเอาท์ หรือถ้าใครชอบ
แบบมสีสีนัก็ต้องเป็นของ Givenchy ท่ีดีไซเนอร์ 
Clare Waight Keller ส่งนางแบบลคุท่ีสองในสทู
สเีขียว หรอื Balenciaga ท่ีดไีซเนอร์ Demna 
Gvasalia เลอืกสแีดงสดุคูล

Saint Laurent and several brands riff 
on feathers and affix them to clothing 

 ไม่ว่าจะเป็น Mary Katrantzou, Marc 
Jacobs หรอื Saint Laurent หลายแบรนด์
ก็ได้นำาขนนกมาตกแต่งบนเสื้อผ้าได้อย่าง
มีมิติและไม่ได ้ดูแฟนตาซีจนเกิดไป 
โดยเฉพาะกับแบรนด์ Valentino ท่ีดีไซเนอร์
มอืฉมงั Pierpaolo Piccioli ได้ส่งนางแบบสาว
Kaia Gerber เดินบนรันเวย์กับโค้ทสั้น
ทรงโอเวอร์ไซซ์สีส้มท่ีปักด้วยขนนกท่ีเป็น
อกีหนึง่ IT Piece ของซซีัน่ ส่วนท่ี Loewe ทาง
ครเีอทีฟไดเรก็เตอร์ของแบรนด์ Jonathan 
Anderson ก็ครีเอทไอเท็มท่ีตกแต่งขนนก
ในทางท่ีข้ีเล่นและแตกต่าง เช่น บนหมวก 
ปลายชดุเดรส หรอืทำาเป็นผ้าพันคอ
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WHAT’S BEEN BUZZING
All you need to know about trends in this season.

INtrODuCINg 
DANIeL Lee At
BOttegA VeNetA
 Every season, we see major 

fashion houses hire a new creative 

director to grow the brand. 

To open a new chapter in the 

history of the house of Bottega 

Veneta, Kering Luxury Group -- 

which oversees Balenciaga, Gucci 

and Saint Laurent – has announced 

the appointment of Daniel Lee as 

its creative director. Of English 

nationality, Daniel Lee is a graduate 

of Central Saint Martins college of 

art and design and has worked 

for Maison Margiela, Donna Karan 

and, most recently, as director of 

Ready-to-Wear Design at Celine. 

Together with Phoebe Philo, 

the designer with the same 

nationality, he makes his mark in the 

brand’s history by growing Celine 

into one of the most influential 
labels in the fashion industry. 

 กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว 

ที่ทุกซีซั่นเราจะได้เห็นแบรนด์สำาคัญ 

 Every December, Chanel launches its Pre-Fall  

Métiers d’Art collection in different cities around the  
globe to honor the fine craftsmanship that its artisan 

partners bring to the house’s collections. For Métiers 

d’Art 2018/2019 the house has chosen Metropolitan 

Museum of Art, New York to showcase its Egyptian-

themed collection where Karl Lagerfeld incorporates 

Egyptian motifs into a contemporary context. There are 

bags and jackets with graffiti prints by Cyril Kongo and 
dresses in a nod to New York, the cultural center of the 

world that flourishes like ancient Egypt’s Cairo. Sadly, 
it was the last time we saw Karl bowing after the show 

at Chanel before the designer passed away in February. 

 ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีแบรนด์ Chanel จะจัด 

โชว์คอลเลคชั่น Pre-Fall ที่ใช้ชื่อว่า Métiers d’art ตาม
เมืองต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะเน้นเรื่องราวการตัดเย็บและเทคนิค 

อันยอดเย่ียมของช่างฝีมืออาร์ติซานของแบรนด์ โดยสำาหรับ 

kArL’S fINALMÉtIerS D’Art 
COLLeCtION At CHANeL

มีครีเอทีฟไดเรกเตอร์คนใหม่เพ่ือต่อยอดความสำาเร็จและยอดขาย โดยล่าสุด 

ก็ถึงเวลาของแบรนด์ Bottega Veneta ในบริษัทเครือ Kering ที่มี Gucci 
Balenciaga และ Saint Laurent ร่วมอยู่ด้วย ทีจ่ะปรบัเปลีย่นทิศทางภายใต้ครเีอทีฟ
ไดเรกเตอร์คนใหม่อย่าง Daniel Lee ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษที่จบจากมหาวิทยาลัย 
Central Saint Martins และเคยทำางานท่ี Maison Margiela, Donna Karan และ 
Celine ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้า Ready-to-Wear ในยุคท่ี Phoebe Philo 
ดไีซเนอร์ชาวองักฤษเหมือนกันเป็นครเีอทีฟไดเรกเตอร์และทำาให้แบรนด์กลายเป็น
อกีหน่ึงมหาอำานาจของวงการ

ปี 2018/2019 ทางแบรนด์ก็ได้ไปจัดแสดง 

ที่พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum of Art ใน
มหานครนิวยอร์ก พร้อมได้แรงบันดาลใจจาก
ประวัติศาสตร์และการแต่งกายของประเทศอียิปต์ 
ซ่ึง Karl Lagerfeld ได้นำามาตีความให้เข้ากับบริบท
ร่วมสมัย และยังมีการชวน Cyril Kongo ศิลปิน 

กราฟฟิต้ีมาร่วมดีไซน์ลวดลายต่างๆ บนกระเป๋า 

แจ็กเก็ต และชุดเดรสท่ียกย่อ มหานครนิวยอร์ก 

เมืองท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมโลก 

ของทุกวันน้ีเหมือนดังท่ีเมืองไคโรในประเทศอียิปต์ 

เคยเป็นเม่ือหลายพันปีก่อน แต่ส่ิงท่ีน่าเศร้าใจ 

คือโชว์น้ีกลายเป็นโชว์สุดท้ายท่ีเราได้เห็น Karl 
ออกมาโค้งคำานับช่วงท้ายโชว์ Chanel ก่อนท่ีเขา 

จะเสียชีวิตไปเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา
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 Bella Hadid still dominates 

the runway. She has walked for 

numerous high fashion brands 

such as Fendi, Karl Lagerfeld’s last 

collection and Off-White, where 
she has become another muse for  

Virgil Abloh like Gigi Hadid, her 

sister. She also walks the runway 

for  Versace,  Ra lph Lauren, 

Max Mara, Roberto Cavalli and 

Brandon Maxwell, who just won 

the CFDA Award for Womenswear 
Designer of 2019.

 Bella Hadid ยังคงเป็นนางแบบ
แห่งยุคท่ีกวาดรันเวย์ของหลายแบรนด์
สำาคัญประจำาซีซั่นนี้อย่างเช่นท่ี Fendi  
กับคอลเลคชั่ นสุดท ้ ายของ  Kar l 
Lagerfeld และ Off-White ที่ เธอ 

กลายเป็นอกีหนึง่มวิซ์ของ Virgil Abloh 
เหมอืนพ่ีสาว Gigi Hadid ส่วนแบรนด์
อื่นๆ ก็มี Versace, Ralph Lauren, 
Max Mara, Roberto Cavalli และ 
Brandon Maxwell ท่ีเพ่ิงชนะรางวัล 
CFDA Awards สาขาดีไซเนอร์เสื้อผ้า 

ผูห้ญิงแห่งปี

rOger VIVIer
tHAILAND LIMIteD eDItION
 Since joining the house of Roger Vivier as its Creative Director, Gherardo Felloni has 

given the heritage brand a spin. He presents Viv’ Run Strass Buckle, one of the must-have 

items of this season, shoe inspired by the label’s design with iconic strass buckle, 

embellished in front with crystals. The design has a front elasticated panel,  

high-tech fabric and rubber console a maximum 7.5 cm. in height to make your legs 
appear longer. The exclusive black-and-gray trim Viv’ Run Strass Buckle is available  
only at The Emporium. You cannot get this exclusive item from Paris or New York!

 ตั้งแต่ Gherardo Felloni ได้มาเป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของ Roger Vivier ทางแบรนด์ 
จากปารีสก็ดูสนุกและสร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา โดยหน่ึงในไอเท็ม Must-Have ประจำาซีซั่นนี้ 

คือรองเท ้ารุ ่น Viv’ Run Strass Buckle  
ที่โดดเด่นด้วยการนำา Strass Buckle ที่ได้ 
แรงบันดาลใจจากหัวเข็มขัดมาประดับด้านหน้า 

กับคริสตัล ส ่วนตัวรองเท ้าก็ใส ่ นุ ่มสบาย 

ทำามาจากวัสดุไฮเทคและพ้ืนยางสูงถึง 7.5 

เซนติเมตรเพ่ือช่วยเพ่ิมความเพรียวให้เรียวขา 

สาวๆ ซึ่งพิเศษสุดๆ ทางร้าน Roger Vivier ที่  
ดิ เอ็มโพเรียมก็จะมีขายรองเท ้ารุ ่นน้ีแบบ 

เอก็ซ์คลซูฟีในเวอร์ชัน่สดีำาแถบข้างสเีทา โดยใคร
ทีไ่ปไกลถึงปารีสหรือนวิยอร์กก็จะไม่เจอแน่นอน!

MODeL  
Of tHe SeASON

PrOeNzA 
gOeS MICrO
 Micro bags are in. When several 
brands launched their miniature classic 

bags, they were met with instant 

adoration as they have all the makings 

of a women’s accessory. Recently, Jack 

McCollough and Lazaro Hernandez, 

the designers behind Proenza Schouler 

revealed their PS 1 Micro, a t iny 

handbag available in blue, black and black-
gold woven leather and red corduroy,  

all coming with an adjustable crossbody 

strap. They can hold accessories, lipstick, 

credit cards and a (not so big) cell phone. 

 อีกหนึ่ ง เทรนด ์มาแรง ท่ี เ ราได ้ เห็น 

หลายแบรนด์เริ่มทำาก็คือการออกกระเป๋า 

รุ่นคลาสสิกสุดฮิตในเวอร์ชั่นใหม่แบบไซส์จิ๋ว 

ซึ่งถือไปไหนคนก็อยาก เข้ามาสัมผัสและ 

กลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องประดับของ
สาวๆ ก็ว่าได้ โดยล่าสุดสองหนุ่มดีไซเนอร ์
Jack McCollough และ Lazaro Hernandez 
แห่งแบรนด์ Proenza Schouler ก็ได้ออก
กระเป๋า PS 1 Micro หลากสี ทั้ง นำ้าเงิน ดำา 
ทอง และหนังสานดำา-เหลือง ส่วนสีแดงก็ทำา
มาจากผ้าลูกฟูก Corduroy ซึ่งกระเป๋าทุก
ใบมาพร้อมสายสะพายข้างท่ีปรับขนาดได ้

และตัวกระเป๋าสามารถใส่ของกระจุกกระจิก 

เช ่น ลิปสติก บัตรเครดิต กุญแจรถ และ 

โทรศัพท์มือถือ (แบบไม่ยาวเกินไป) เป็นต้น

INSPIRATION
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 Bella Hadid ยังคงเป็นนางแบบ
แห่งยุคท่ีกวาดรันเวย์ของหลายแบรนด์
สำาคัญประจำาซีซั่นนี้อย่างเช่นท่ี Fendi 
กับคอลเลคชั่ นสุดท ้ ายของ  Kar l 
Lagerfeld และ Off-White ที่ เธอ
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เหมอืนพ่ีสาว Gigi Hadid ส่วนแบรนด์
อื่นๆ ก็มี Versace, Ralph Lauren, 
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given the heritage brand a spin. He presents Viv’ Run Strass Buckle, one of the must-have

high-tech fabric and rubber console a maximum 7.5 cm. in height to make your legs 
appear longer. The exclusive black-and-gray trim Viv’ Run Strass Buckle is available 

 ต้ังแต่ Gherardo Felloni ได้มาเป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของ Roger Vivier ทางแบรนด์
จากปารีสก็ดูสนุกและสร้างสีสันอยู่ตลอดเวลา โดยหน่ึงในไอเท็ม Must-Have ประจำาซีซั่นนี้

คือรองเท ้ารุ ่น Viv’ Run Strass Buckle 
ที่โดดเด่นด้วยการนำา Strass Buckle ที่ได้
แรงบันดาลใจจากหัวเข็มขัดมาประดับด้านหน้า
กับคริสตัล ส ่วนตัวรองเท ้าก็ใส ่ นุ ่มสบาย
ทำามาจากวัสดุไฮเทคและพ้ืนยางสูงถึง 7.5
เซนติเมตรเพ่ือช่วยเพ่ิมความเพรียวให้เรียวขา
สาวๆ ซึ่งพิเศษสุดๆ ทางร้าน Roger Vivier ที่ 
ดิ  เอ็มโพเรียมก็จะมีขายรองเท ้ารุ ่นน้ีแบบ
เอก็ซ์คลซูฟีในเวอร์ชัน่สดีำาแถบข้างสเีทา โดยใคร
ทีไ่ปไกลถึงปารีสหรือนวิยอร์กก็จะไม่เจอแน่นอน!

 Micro bags are in. When several 

handbag available in blue, black and black-

 อีกหนึ่ ง เทรนด ์มาแรง ท่ี เ ราได ้ เห็น
หลายแบรนด์เริ่มทำาก็คือการออกกระเป๋า
รุ่นคลาสสิกสุดฮิตในเวอร์ชั่นใหม่แบบไซส์จิ๋ว
ซึ่งถือไปไหนคนก็อยาก เข้ามาสัมผัสและ
กลายเป็นเหมือนอีกหนึ่งเครื่องประดับของ
สาวๆ ก็ว่าได้ โดยล่าสุดสองหนุ่มดีไซเนอร ์
Jack McCollough และ Lazaro Hernandez 
แห่งแบรนด์ Proenza Schouler ก็ได้ออก
กระเป๋า PS 1 Micro หลากสี ทั้ง นำ้าเงิน ดำา 
ทอง และหนังสานดำา-เหลือง ส่วนสีแดงก็ทำา
มาจากผ้าลูกฟูก Corduroy ซึ่งกระเป๋าทุก
ใบมาพร้อมสายสะพายข้างท่ีปรับขนาดได้
และตัวกระเป๋าสามารถใส่ของกระจุกกระจิก
เช ่น ลิปสติก บัตรเครดิต กุญแจรถ และ
โทรศัพท์มือถือ (แบบไม่ยาวเกินไป) เป็นต้น
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get reADy 
fOr H&M X gIAMBAttIStA VALLI 
 Every year H&M collaborates with prominent designers to launch 

a special collection under its Designer Collaboration Project. Its latest 

collaboration is a partnership with Giambattista Valli for the special 

collection which will hit stores on November 7. This will be the first 
time Valli presents menswear. A preview collection was available in 

May and sold out almost instantly after the announcement. Kendall 

Jenner and Chiara are among the major fashion influencers who 
wore gowns from the collection for the amfAR Gala at Cannes 

Film Festival. Most gowns in this collection are light as a snowflake and 
sweet as a princess.

 เป็นประจำาทุกปีท่ีแบรนด์ H&M จะร่วมทำาคอลเลคชั่นพิเศษช่วงปลายป ี
กับดไีซเนอร์ชัน้นำาภายใต้โปรเจค็ Designer Collaboration ซึง่ในปีนีเ้ป็นคราวของ 
ดีไซเนอร์ Giambattista Valli ที่จะวางขายในวันท่ี 7 พฤศจิกายนน้ี โดยจะเป็น 
ครั้งแรกที่เขาทำาเสื้อผ้าสำาหรับสุภาพบุรุษอีกด้วย ส่วนอีกหนึ่งความพิเศษ 
ของคอลเลคชั่นน้ีคือจะมีสินค้าบางลุคที่เร่ิมขายไม่ก่ีวันหลงัประกาศในช่วงเดือน 
พฤษภาคมท่ีผ่านมา ซึ่งก็ Sold Out ทันที โดยเพ่ือการโปรโมตคอลเลคชั่นนี ้
ทางแบรนด์ได้ให้อินฟลูเอนเซอร์คนสำาคัญอย่าง Kendall Jenner และ Chiara  
ใส่ไปงาน amfAR Gala ท่ีจัดในช่วงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์  
ซึง่ชดุในคอลเลคชัน่น้ีจะเน้นเดรสฟูฟ่องบางเบาและมกีลิน่อายหวานดัง่เจ้าหญิง

PrADA SuStAINABILIty
 It’s important for leading luxury brands to 

stand for what is right. Many labels are taking 
similar approaches by stopping use of fur and 

by promoting models of diversity. Recently 

Prada announced i ts sustainabi l i ty project  

“Re-Nylon” whereby a new line of Prada bag 

silhouettes will be made using recycled nylon material 

known as ECONYL, that is manufactured by textile 
producer Aquafil from plastic waste from oceans 
and fishing nets, as well as from textile fiber waste.  
Prada plans to make all its nylon products from  
ECONYL by the end of 2021.
 ถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญท่ีแบรนด์ลักชัวรี่ชั้นนำาของวงการ 
ต้องเริ่มสร้างจุดยืนและเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อสังคมไม่ว่า 
จะเรื่องการไม่ใช้ขนสัตว์ หรือสร้างความหลากหลาย
ในนางแบบท่ี เลือกใช ้ตามรูปแบบของ D ivers i ty 
เป ็นต้น ซึ่งล ่าสุดแบรนด์ Prada ก็ได้ประกาศว่าจะ 
เริ่มนำาโครงสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainabiltiy) กับ 
โปรเจ็คชื่อ “Re-Nylon” ที่จะมีการทำากระเป๋าไลน์ใหม่พิเศษ
จากไนลอนที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยวัสดุไนลอน 
แบบใหม่จะชื่อ ECONYL ท่ีทาง Prada ได้ร่วมมือกับ 
บริษทั Aquaf il โดยวัสดนุีจ้ะทำาจากเศษของเสยี ทัง้พลาสตกิ 
อวนจบัปลา และไฟเบอร์ ซึง่ทาง Prada ยังประกาศว่าภายในปี 
2021 อยากให้สินค้าไนลอนทั้งหมดของแบรนด์ทำาจาก 
ECONYL เท่านั้น

BeSt BAg 
INVeStMeNtS: feNDI
 Fendi is an Italian luxury fashion house  

producing numerous popular handbags 

worth investing in, no matter what lifestyle you 
lead. In its Pre-Fall 2019 collection, creative 
directors Fendi Karl Lagerfeld and Silvia Venturini 
Fendi give a new playful element to Baguette 

(“Sex and The City” Carrie Bradshaw’s favorite) 
with the FF logo affixed on leather, flannel and 
shearling versions. We recommend them for chic 

women who love hanging out and enjoy social 

gatherings. Another good choice is Kam U,  
a square calfskin leather bag that comes with 

a long sliding chain shoulder strap, complete 
with leather insert, and is available in one color 
or two-tone (purple and yellow).
 Fendi ถือได้ว ่าเปนอีกหน่ึงแบรนด์ฝั ่งอิตาลี 
ที่มีกระเปารุ ่นยอดฮิตมากมายที่คุ ้มแก่การลงทุน 
สำาหรับผู ้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ โดยในซีซั่น Pre-Fall 
2019 ทางสองครีเอทีฟไดเรกเตอร์ Karl Lagerfeld 
และ Si lv ia Ventur ini  Fendi ได ้นำากระเปา 
รุ ่นโปรดของ Carrie Bradshaw จาก Sex and 
The City อย่างรุ่น Baguette มาเพ่ิมลูกเล่น พร้อม
มีการเอาโลโก ้  FF มาป ั ๊มบนทั้ ง เวอร ์ชั่นหนัง  
กำามะหย่ี และ หนังแกะ (Shearling) เหมาะกับ 
สาวเปรี้ยวท่ีชอบการสังสรรค์และออกงานสังคม 
ส่วนกระเป๋าอกีรุน่คอื Kan U ท่ีเป็นทรงสีเ่หลีย่มผนืผ้า 
ทำาจากหนังวัว พร้อมสายหนังและสายโซ่เมทัลลิก 
เงางาม ซึง่มาในสพ้ืีน ท้ังม่วงและเหลือง

๋

๋
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IN HER 
   SHOES

Kalyarat Arkaradejdachachai
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 หากพูดถึงเรื่องความสวยความงาม การดูแลรูปร่างและผิวพรรณ รับรองว่า 
คณุแบงค-์กัลยรัตน์ อคัรเดชเดชาชยั เชีย่วชาญไมแ่พ้ใคร เพราะเธอเปน็ท้ังผูก่้อตัง้ 

และกรรมการบริหาร  อิมเมจิน่ี คลินิก และเดซี่ ดิว่า คลินิก ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 
10 สาขา แต่อีกสิ่งที่เธอหลงใหลและเชี่ยวชาญไม่แพ้กันคือเร่ืองรองเท้า หนึ่งใน
ของสะสมชิ้นโปรดที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน และยังช่วยเสริมลุคการแต่งตัว 

ให้สนุกขึ้นได้ไม่รู้เบื่อ
 “แบงคช์อบรองเทา้ทีด่ไีซนส์วย แปลกตา ม ีCrystal เพชรๆ ประดบั มปีระกาย 

วิ้งๆ หรือไม่ก็เป็นรองเท้าท่ีประดับพวกขนต่างๆ เพราะทำาให้ดูพิเศษย่ิงขึ้น แต่ 
ขอ้สำาคญัตอ้งใสเ่ดนิไดจ้รงิ สว่นตวัแบงคช์อบสน้สงู Sling-back Shoes เนือ่งจาก 

ใสส่บาย และทำาใหด้ขูาเรยีวยาว และดว้ยความทีแ่บงคใ์สร่องเท้าแบบหุม้ขอ้ไมไ่ด ้
เพราะรูปเทา้ผอมมาก เวลาเลอืกรองเท้าสว่นใหญ่ก็จะเลอืกแบรนดท่ี์คุน้เคย แบบ
ทีคุ่น้เคย รวมทัง้ความสงูท่ีคุน้เคยไว้ก่อน เพราะมัน่ใจไดว่้าใสส่บาย จะสงัเกตไดว่้า 

รองเท้าแบงค์บางคู่ จะเป็นแบบเดียวกันเป๊ะแต่ต่างสี ส่วนแบรนด์ที่ชอบและ 

เลือกใส่เสมอ เช่น Prada, Miu Miu, Dior, Jimmy Choo และ Chanel”
 ไม่ว่าจะเลือกรองเท้าแบบไหน ส่ิงหน่ึงท่ีคุณแบงค์ให้ความสำาคัญคือการมีเรียวขา 

ทีส่วย ผวิเรยีบเนียน และไมม่เีซลลไูลท์ เพราะเมือ่มคีวามมัน่ใจในเรยีวขาแลว้ ไมว่า่
จะใสร่องเท้าคูไ่หน แบบไหนก็สวยไดเ้สมอ ซึง่ท้ังหมดน้ีปจัจบุนัมเีทคโนโลยีท่ีชว่ย
แก้ไขปัญหาได้ทุกจุดแล้ว การมีเรียวขาที่สวยจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 Khun Kalyarat Arkaradejdachachai is a guru on beauty, especially 
body and skin care, and is the founder and executive director of Immagini  
& Daisy  Diva Clinic, a premier beauty clinic with over 10 branches.  
Something that she is fond of at an equal level is shoes, which she says are 
collectible items that can be used in daily life, and that will make everyone 
look more polished.
 “I love beautiful shoes with a unique design, and embellishment with 
crystal, diamond, glitter or fur. They look more sophisticated. The most 
important thing about the shoes is they should be wearable and comfortable. 
I love sling-back heels because they are comfy and make legs appear 
longer. I can’t wear ankle boots because my feet are so thin. I usually 
choose familiar brands, familiar designs and similar heel height to ensure  
my comfort. I have the same design shoes in different colors. Prada, 
Miu Miu, Dior, Jimmy Choo and Chanel are some of my favorite brands.”
 Regardless of what shoes she wears, she always pays attention to her 
legs when it comes to her beauty routine, to ensure they remain smooth 
and cellulite-free. “Beautiful legs impart self-confidence. When you feel 
confident, your beauty shines through no matter what shoes you wear. 
Having flawless legs is no longer difficult with the recent advancements in 
beauty technology that can help solve any skin problem.” Special thanks : Rosewood Bangkok 

www.rosewoodhotels.com
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SIRIVANNAVARI FLAGSHIP STORE
 Located on the 1st Floor of Siam 

Paragon is Sirivannavari’s Flagship 

Store. A 160-sq.m. store featuring ample 

space for presenting her numerous 

collections of womenswear, menswear, 

jewelry, handbags and shoes. Inside the 

store, visitors will be impressed with the 

intricate décor which reflects the brand 
personality using marble, glass, smoked 

mirrors and handmade elements that 

altogether create an elegant yet warm 

ambience.  HRH Princess Sirivannavari 

Nariratana Rajakanya graciously 

presided over the debut of the store. 	 บนพืน้ท่ีขนาด	 160	 ตารางเมตรของ
ราน	SIRIVANNAVARI	ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณชัน้	1 

ศนย์การค้าสยามพารากอน	คือ	แฟลก็ชิพสโตร์ 
ทีรวบรวมคอลเลคชัน่ทรงออกแบบไว้อย่าง 
ครบครัน	 อาทิ	 เคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ส�าหรับ
สุภาพสตรี	 และสุภาพบุรุษ	 เคร่ืองประดับ 

กระเป๋า	รองเท้า	ฯลฯ	ภายในร้านตกแตง่ด้วย 

วัสดุชัน้เลิศท่ีสะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ 

อาทิ	 หินอ่อน	 แก้ว	 กระจกรมควนั	 ไปจนถึง 
การลงรายละเ อียดต่างๆ	 ท่ีท� าจากมือ 

สร้างสรรค์บรรยากาศภายในร้านให้ดสูงา่งาม 

แต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกอบอุ่น	 โดยสมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	 นารีรัตน 

ราชกญัญา	 ได้เสด็จทรงเป็นประธานเปิดร้าน 

ด้วยพระองค์เอง
SIRIVANNAVARI 1F Siam Paragon

่

้
ู



intricate décor which reflects the brand 

	 บนพืน้ท่ีขนาด	 160	 ตารางเมตรของ
ราน	SIRIVANNAVARI	ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณชัน้	1
ศนย์การค้าสยามพารากอน	คือ	แฟลก็ชิพสโตร์
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ราชกญัญา	 ได้เสด็จทรงเป็นประธานเปิดร้าน
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KARL LAGERFELD POP-UP SHOP
 The  l egendary  des igne r,  w ide l y 

acknowledged as “the king of fashion”, 

launched his namesake brand offering clothing 

for men, women and children. It is not only the 

designs throughout his 70-year career, but also 

his iconic personal look -- powdered white hair 

ponytail, sunglasses and 18th-century-style 

clothes -- that are renowned throughout the 

fashion world. To salute the talented designer, 

the Karl Lagerfeld brand has opened a pop-up 

store featuring Karil Ikonik’s special collection 

of lifestyle items, with Lagerfeld’s iconic ponytail 

logo. 

 จากดีไซเนอร์ระดับต�านานท่ีคนทั่วโลกต่างให้การ
ยอมรับว่าเป็น	 “ราชาแห่งวงการแฟชั่น”	 ได้น�ามาส ู

แบรนด์แฟชัน่ภายใต้ช่ือของตวัเอง	KARL	LAGERFELD	 
ซึ่งประกอบไปด้วยเคร่ืองแต่งกายส�าหรับผู้ ชาย	 ผู้ หญิง	
และเดก็	มาพร้อมภาพสญัลกัษณ์ประจ�าตวั	คือตวัการ์ตนู 

ผมหางม้า	 ทาแป้ง	 สวมแว่นกันแดด	 และสวมใส่เสือ้ผ้า 

ท่ีได้แรงบนัดาลใจจากศตวรรษท่ี	 18	 กลายเป็นท่ีจดจ�า 

มากพอๆ	 กับผลงานของเขาตลอดระยะเวลา	 70	 ปีท่ี
อยู่ในวงการแฟชั่น	 และเพ่ือเป็นการระลึกถึงดีไซเนอร์ 
ผู้มากความสามารถ	แบรนด์	KARL	LAGERFELD	จงึได้ 

น�าเสนอป๊อปอพัช็อป	ซึง่มาพร้อม	Karl	Ikonik	คอลเลคชัน่ 

พิเศษท่ีน�าโลโก้ผมหางม้าของลาเกอร์เฟลด์	มาสร้างสรรค์
ลงบนสนิค้าไลฟ์สไตล์ตา่งๆ

KARL LAGERFELD 

1F Siam Paragon
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THE CLOUD 
SANSIRI X  
THE COFFEE  
CLUB
 Sansiri, Thailand’s leading property developer, has 

collaborated with The Coffee Club, the renowned coffee 

shop and restaurant brand from Australia, to launch  

The Cloud, a space offering a new experience, right in 

the center of the city.  The Cloud was created under the 

concept of “A Healthy Leisure Space” to allow health 

enthusiasts to relax, and recharge with the Feel Good 

Menu. Moreover, customers will also get to experience the 

health- and environment-conscious features at Sansiri 

Gallery. The Cloud is a community epicenter that is 

perfect for social gatherings, dining with colleagues 

and brainstorming. You can relax and refresh yourself  

in a healthy atmosphere.

		 เม่ือผู้น�าด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
อย่างแสนสิริ	 ร่วมกับเดอะ	 คอฟฟ่ี	 คลับ	 แบรนด์ร้าน
กาแฟและอาหารช่ือดงัของประเทศออสเตรเลีย	จงึน�ามา 

สู่พืน้ ท่ีมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ใจกลางเมือง 
ภายใต้ช่ือ	THE CLOUD	 ท่ีเอาใจคนรักสขุภาพภายใต้ 

คอนเซป็ต์	“A	Healthy	Leisure	Space”	เตมิเตม็บรรยากาศ 

แห่งการพักผ่อน	 เพ่ิมพลังกับ	 Feel	 Good	 Menu	 
จาก	เดอะ	คอฟฟ่ี	คลบั	และ	Sansiri	Gallery	ท่ีน�าเสนอ
การอยู่อาศัยท่ีใส่ใจสุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือใช้ 

เป็นสถานท่ีนัดพบปะสงัสรรค์กับเพ่ือนฝูง	 รับประทาน
อาหารกับเพ่ือนร่วมงาน	 หรือเป็นแหล่งรังสรรค์ไอเดีย
ใหม่ๆ 	 ให้คณุได้ร่ืนรมย์ไปกบัความผอ่นคลายและค้นพบ
ตวัตนในรูปแบบใหม่
THE CLOUD  3F Siam Paragon



		 เม่ือผู้น�าด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
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ตวัตนในรูปแบบใหม่
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BOXYZ, THE LATEST 
SIGNATURE BAG 
FROM SALVATORE  FERRAGAMO 

– A FUTURE CLASSIC

 “Selecting a handbag that will be with youevery day is an intensely personal 

choice.” Paul Andrew, Salvatore Ferragamo’s creative director, asked many 

women what they care about most in a bag. The answers ranged from privacy 

to convenience, strength, beauty and boldness. Boxyz is designed to answer 

these needs down the last letter -- a significant fashion item.  
 Each boxyz bag comes with its unique lock and key, so privacy  

isin your hands. The design features the iconic Gancini shaped top-handle 

and clasp closure. The front flap features a distinctively chiseled detail at  
each bottom corner. The collection will initially be available in ten colors  

and four materials, namely calf, tweed, ostrich and lizard. Special  

print-lined editions are also released. The bag is available in three sizes. 

Each also features a top-handle and adjustable shoulder strap 

for more versatility. It is a luxury bag with its front flap carefully crafted 

by the house’s artisans. To ensure its longevity, the brand uses the finest  
material. Boxyz is, after all, designed to be a future classic.

 The distinctive boxyz bag is now available at Salvatore Ferragamo 

 MF The Emporium and MF Siam Paragon.

“boxyz” กระเป๋าซกิเนเจอร์
รุ่นใหม่ล่าสุด จาก ซลัวาทอเร่ 
เฟอร์รากาโม ทีจ่ะน�าเสนอ
ความคลาสสิกแห่งโลกอนาคต

 “เพราะการเลือกกระเป๋าถือที่จะอยู่กับคุณในทุกวันเป็นเรื่องของส่วนบุคคล
อย่างแท้จริง” พอล แอนดรูว์ ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์ ซัลวาทอเร่ เฟอร์รากาโม 
จึงได้สอบถามผู้หญิงหลายๆ คนว่าอะไรคือสิ่งท่ีพวกเธอสนใจมากที่สุด คำาตอบ 

ที่ได้คือ ความเป็นส่วนตัว สะดวกสบาย แข็งแรง และสวยงาม นั่นจึงเป็นที่มา 

ของ “boxyz” กระเป๋าท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน
และถือเป็นแฟชั่นไอเท็มชิ้นสำาคัญ 
 ด้วยลักษณะเด่นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวจากตัวล็อคท่ีมาพร้อมกุญแจ
เฉพาะของกระเป๋าแต่ละใบ แตกต่างด้วยเอกลักษณ์ของหูจับทรง Gancini 
บริเวณด้านบนและตัวล็อคปิดกระเป๋า พร้อมฝาปิดด้านหน้าที่มีลวดลายสลัก
บริเวณมุมด้านล่าง มีให้เลือกถึง 10 สี ในวัสดุ 4 ชนิด อาทิ หนังลูกวัว ผ้าทวีด 

หนังนกกระจอกเทศ และหนังตะกวด รวมถึงรุ่นที่มีลวดลายพิเศษ  
ตอบรับการใช้งานได้หลากหลายด้วยตัวเลือกถึง 3 ขนาด ที่มีทั้งหูจับ
ด้านบนรวมถึงสายคล้องไหล่ซึ่งสามารถปรับขนาดและถอดออกได้  
สอดแทรกความหรูหราไว้ด้วยฝาเปิดกระเป๋าที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย 

ช่างฝีมือ พร้อมการเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดจึงทำาให้มีอายุการใช้งาน 

ยาวนาน ซึ่งทำาให้ boxyz กลายเป็นกระเป๋าคลาสสิกท่ีเหมาะสำาหรับ 

ปัจจุบันและตลอดไป
 ร่วมสัมผัสกับความพิเศษของกระเป๋า boxyz ได้แล้ววันน้ีที่บูติก  
ซัลวาทอเร่ เฟอร์รากาโม ชั้น M ดิ เอ็มโพเรียมและสยามพารากอน

Salvatore ferragamo MF The Emporium, MF Siam Paragon



72

THe 
greATeST 
LOVe

The Power of Mother’s Love Four working mothers for whom  

anything is possible with a mother’s love.

พลังแห่งรักอันย่ิงใหญ่ของแม่ อีกหน่ึงบทบาทส�าคญัของหญิงเก่งท้ัง 4 
ท่ีขบัเคล่ือนด้วยพลงัแห่งรกัอนัยิง่ใหญ่ของความเป็นแม่



พลังแห่งรักอันย่ิงใหญ่ของแม่ อกีหน่ึงบทบาทส�าคญัของหญิงเก่งท้ัง 4 
ท่ีขบัเคล่ือนด้วยพลงัแห่งรกัอนัยิง่ใหญ่ของความเป็นแม่
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TO Be 
A gOOD ONe

 หากให้อธิบายคำาว่า ‘รัก’ ท่ีส่ือความหมาย ‘ด้วยรักและผกูพันระหว่างแมแ่ละลกู’ 
ได้ดีท่ีสุดก็คงต้องยกให้แม่ลูกคู่น้ี คุณนิภา ชลสายพันธ์ เจ้าของธุรกิจผู้ผลิต 

และจำาหน่ายถุงพลาสติกสานยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งและนักช้อปท็อปสเปนเดอร์ 

หนึ่งในลิสต์ VVIP ของเมืองไทย กับคุณบี นนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์ ลูกสาว 

ที่มีความสนิทสนมและรู้ใจกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องราวตามประสาผู้หญิง 
ทำาให้เชื่อแล้วว่าสายใยรักระหว่างแม่ลูกนั้นมีค่ายิ่งใหญ่เพียงใด

 “ลูกแต่ละคนจะสนิทกันคนละเรื่อง อย่างบีจะเป็นคนที่รู้ใจ เพราะเขามีบุคลิก
และไลฟ์สไตล์ท่ีใกล้เคียงกับเราที่สุด รสนิยมเหมือนกัน ชอบอะไรสวยๆ งามๆ 
เหมือนกัน ย่ิงเวลาไปช้อปป้ิงด้วยกัน อะไรก็หยุดเราสองแม่ลูกไม่ได้ (หัวเราะ)  
อีกอย่างคือบีเป็นคนท่ีดูแลเอาใจใส่แม่ดีมาก รู้ว่าช่วงไหนเราต้องการความช่วยเหลือ 

ดา้นจติใจ แตถ้่าตอ้งตดัสนิใจเลอืกอะไรสกัอย่าง เขาจะเด็ดขาดกวา่แมน่ะ มองและ
ตดัสนิใจเร็ว สว่นแมจ่ะชา้กว่าเพราะเราลงัเล ระวัง หาเหตุผล” คุณนภิาเริม่ต้นเลา่ถึง 

ลูกสาวผู้แสนรู้ใจ โดยมีคุณบีน่ังฟังอยู่ข้างๆ และเล่าเสริมว่า “ประทับใจแม่ท่ีสุด 

ตรงที่ เขาจำารายละเอียดทุกอย่างของลูกท้ัง 4 คนได้ยังไง บีถามแม่มาตลอดนะ 

เหมือนอะไรท่ีเป็นเร่ืองของลูก แม่ไม่เคยลืมเลย ลูกต้ัง 4 คน ต้องจัดการอะไรเยอะมาก 
แต่แม่สามารถทำาเองได้ทุกอย่างท้ังท่ีตัวเองก็ทำางานด้วย ดูแลลูก ดูแลคุณพ่อด้วย  
ยิ่งบีมามีครอบครัวของเราเอง ยิ่งทึ่งว่า...แม่ทำาได้ยังไง สุดยอดคุณแม่มากๆ” 

 คุณนิภาเล่าว่า ลูกสาวคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างติดแม่มาแต่ไหนแต่ไร “บีติด
แม่มาก ขอให้ได้ยินเสียง ต้องโทรมาหาทุกวัน” ส่วนคุณบีก็ยอมรับโดยไม่มีข้อ 

โต้แย้งใดๆ “บีรู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้สมบูรณ์มาก complete มากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ  
ในวัยเดียวกัน มีครอบครัวท่ีดี มีสามีที่ดี (คุณสุรไกร ไพรสานฑ์กุล) มีลูกที่ดี มีบ้าน 

ที่อบอุ่น ซึ่งท้ังหมดนี้ยกเครดิตให้คุณแม่เลย เพราะเราเชื่อแม่มาตลอด มีปัญหา
อะไรก็ปรึกษาแม่ ฟังแม่ บางครั้งก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% หรอกนะ แต่เราก็เชื่อและ
ปฏิบัติตาม เลยทำาให้ชีวิตตอนนี้ complete มาก”

 ทุกวันนี้เป็นความโชคดีของท้ังคุณแม่และคุณลูกสาว เพราะทั้งสองมีโอกาส
เจอกันทุกๆ วัน แทบไม่เคยห่างกันไกลไปนาน “ต้องเล่าว่า...ไม่เห็นหน้ากันวันหนึ่ง
หรือไมค่ยุกันวันหน่ึงไดไ้หม? ไมไ่ดค้ะ่(หวัเราะ) บแีตง่งานออกมาอยู่เรอืนหอวันแรก  
คุณแม่โทรตอน 8 โมงเช้า เพราะเหมือนปกติเราอยู่ด้วยกัน ต้องรับประทานข้าว 

ด้วยกัน” ในขณะที่คุณบีเล่า คุณนิภาก็กล่าวเสริมขึ้นมาทันทีว่า “Morning coffee” 
ตามมาดว้ยเสยีงหัวเราะเฮฮา “บางวันไมใ่ชแ่คบ่กัีบแมน่ะคะ แต่เป็นสภากาแฟทีม่ี
พี่สาวมาร่วมเม้าต์มอย เอาจริงๆ มาถึงทุกวันนี้ไม่มีวันไหนไม่เจอหรือไม่คุยกันเลย 
ขนาดเจอกันที่ทำางานทุกวันก็ยังต้องโทรคุยกันอีก” 

 ในวนัทีค่ณุบเีพิง่คลอดนอ้งมลินิเปน็วนัทีเ่ธอจำาไดแ้มน่ทีส่ดุวา่ “ตอนเพิง่คลอด 

มิลินเดินร้องไห้มาหาแม่เลย ไม่เคยรู้ว่าการเป็นแม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ การเป็น 

แมค่นตอ้งเสยีสละเยอะมากจรงิๆ ไมใ่ชแ่คร่า่งกาย แต่ทกุอย่าง เรามแีคค่นเดยีวยัง
เหมือนชีวิตหายไปเลย แล้วคุณแม่ล่ะ มีลูก 4 คน ชีวิตเขาจะหายไปแค่ไหน” และ
นัน่ทำาใหส้ดุยอดคณุแมน่ภิาตอ้งกลา่วปดิทา้ยว่า “เรายอมอทุศิตัวตลอด 24 ชัว่โมง
ใหก้บัครอบครวั ใครตอ้งการอะไร โอเค...เดีย๋วแมจ่ดัให ้ไมว่่าจะสาม ีจะลกู จะแฟน
ของลูก ถ้าเพื่อพวกเธอ แม่ยินดีเต็มที่ค่ะ”

A MOtHer’S LOVe IS tHe greAteSt LOVe
 The unconditional love that Khun Nipa Cholsaipan has for her 

daughter has formed one of the strongest human bonds possible. 

Khun Nipa Cholsaipan is the owner of the biggest plastic weave bag 

manufacturer, and one of the top spenders on Thailand’s VVIP list. She 

is so close to Khun Nonthip (Bee) Cholsaipan, her daughter, that they 

complement each other like carrots and peas. They are gender pals 

and an admirable example of a great relationship between mother and 

daughter. 

 “I am close to all my children. Bee, however, is the one who understands 

me most because we have a similar personality, lifestyle and tastes. We 

love beautiful things. When we go shopping together, nobody can stop us!  

(Khun Nipa laughs.) She also takes good care of me, and knows when  

I need encouragement. When it comes to making a decision, she is better 

than me -- she thinks and makes a decision fast, whereas I hesitate  

a bit more. I always think twice and try to find a reasonable solution.”  
Khun Nipa was clearly proud about her daughter. Khun Bee, sitting by 

her side, said: “I am amazed how my mother can remember everything  

about her four children. I keep asking her how she does that. It seems 

she never forgets a thing about her kids and with four of them, she has  

so much to do -- she works fulltime, has to take care of her childre and also 

my father. When I had my own family I felt even more amazement for her 

-- how could she manage all that? She’s Supermom.”

 Khun Nipa told us that she and her daughter are a tight duo. ”Bee and I 
are never really apart. Just hearing the sound of my voice is enough to make 

her day. She gives me a call every day.” Khun Bee agrees. “I think my life is 
very complete. It’s better than friends of the same age. I have a good family, 

a good husband (Khun Suragrai Praisankul) and a good child. I have a warm 

family. All that I have now, I owe to my mother. I believe whatever she says. 

Whenever I have troubles, I consult her. Sometimes I don’t entirely agree with 

her but I still believe, and do, whatever she says. This completes my life.” 

 Fortunately, they can see each other every single day and are hardly 

apart. “Can I live without seeing, or talking to, my mother for a day? 

No. (Khun Bee laughs.) The first day I got married and moved into a 
new home, my mom gave me a call at 8 a.m. sharp because when we 

lived together, we always ate together.” Khun Nipa adds with a laugh: 
“Sometimes my sister joins our morning coffee and we do have a great 
time chitchatting. Not a day goes by that we don’t see, and talk with, 

each other. We meet each other at work and will still catch up on the 

phone.”

 Khun Bee remembers everything clearly about the day she gave birth 

to her child Nong Milin. “After I gave birth to Milin, I walked to my mom in 

tears. I had no idea being a mother was such a hard job. Mothers need to  

sacrifice not only their well-being, but everything about themselves -- I have 

only one child, but it seems part of my original self is already missing. I can’t 

imagine having four children.” Khun Nipa, Supermom, said in conclusion: 
“I’m available 24 hours for my family. I do whatever they want. Husband.  

Children. Children’s partners. I do everything with pleasure.”

Nipa and Nonthip Cholsaipan
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 เธอกล่าวเสมอว่าการมีลูกแฝดคือสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตและความเปน็แม ่

ดังนั้นไม่ว่าหน้าท่ีการงานจะรัดตัวอย่างไร แต่ผู้บริหารหญิงเก่งคุณบ๋ิง-นันทมาลี 
ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำากัด ผู้นำาเข้าเฟอร์ราร ี

ประเทศไทย มีเวลาสำาหรับลูกได้เสมอ ย่ิงตอนนี้  น้องเจม-นันทวุฒิ และ 

น้องบีม-วรณัน ลูกแฝดชาย-หญิง วัย 13 ปีจะเข้าสู่วัยรุ่น จากบทบาทความเป็นแม ่

จึงต้องพ่วงความเป็นเพื่อนไปด้วย 
 “พอลูกเร่ิมจะวัยรุ่น ทั้งบิ๋งและคุณจ๊ะ (วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี) คิดตรงกันคือ 

ถ้าเขามีปัญหาอะไรเราอยากเป็นคนแรกที่รู้ เพ่ือให้คำาปรึกษาเขาได้ และช่วย
ซพัพอรต์เขาใหม้ากทีส่ดุ ตอนนีเ้ราเลยเปน็เหมอืนเพ่ือนเขา พ่อกับลกูชายก็เลน่เกม 

รถแข่งกันทุกคืน ส่วนบ๋ิงกับบีม เด๋ียวน้ีเราก็นอนฟังเพลงเค-ป็อปก่อนนอนกับเขา” 
 ด้วยความที่เป็นคุณแม่นักบริหาร คุณบิ๋งยังนำาวิธีการบริหารมาปรับกับ 

การดูแลลูกด้วย เนื่องจากน้องเจมและน้องบีม ต่างเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และ 

รักในการทำากิจกรรมสรา้งสรรคอ์ืน่ๆ ควบคูไ่ปกับการเรียน หน้าท่ีของคณุแมจ่งึต้อง
คอยซัพพอร์ตทุกทาง ทั้ง coordinate ตารางเรียนและครูพิเศษของลูกๆ ทั้งหมด  
รวมทั้งยังคอยประคับประคองดูแลเรื่องของจิตใจในยามท่ีลูกๆ ต้องลงแข่งขัน  
“ตอนนี้น้องเจมเป็นนักแข่งรถโกคาร์ท เขาเริ่มแข่งมาตั้งแต่ 8 ขวบ พอ 11 ขวบก็ได้
เป็นแชมป์ประเทศไทย ปีนี้ยังคว้าแชมป์ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย และได้
แชมป์ที่ 1 รวมถึง 7 ครั้งในการแข่งขันปีนี้  เรียกว่าได้สานฝันของพ่อที่เป็นนักแข่ง
รถเหมือนกัน และตัวเขาเองก็ชอบด้วยจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมเสมอ 
 ส่วนน้องบีมเขามาทางสายดนตรีตั้งแต่เด็ก แต่ปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยน 

ที่มาโฟกัสเรื่องร้องเพลงมากขึ้น ปี 2561 ได้ที่หนึ่งในการแข่งขัน American 

Protégé International Vocal Competition และไดร้บัเชญิไปรอ้งที ่Weill’s Recital 
Hall at Carnegie Hall และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการ The 1st

  

Bangkok Classical Music Festival ทั้งยังผ่านออดิชั่น Artist Training Program 

ของ GMM Grammy ติด 1 ใน 30 คนที่จะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงตุลาคมนี้ 
เรียกว่าพ่อแม่ทั้งปลื้มและภูมิใจกับลูกๆ ทั้งสองคน”

 To Khun Nandhamalee (Bing) Bhirombhakdi, managing director of 

Cavallino Motors Co. Ltd, Thailand’s authorized Ferrari dealer, having 

twins is a miracle. So, no matter how busy she is, she always tries 

to find quality time for her children. Parenting has never been easy, 
especially when Nong Nandhavud (Jem) and Nong Voranan (Beam) hit 

preteen years (they’re 13 now).

  “I have to remember I am a mother and a friend. When our children 

were approaching their teens, both Khun Voravud (Ja) and I agreed that 

we like being the first to know when they have a problem, so we could 
give them advice and possibly other support. So we befriended them. 

While dad and son play car racing games, Beam and I listen to K-Pop 

together before bedtime. “

 An executive, Khun Bing has adapted her management skills and 

transferred them to her parenting style. Nong Jem and Nong Beam 

both have talents and love to participate in studies as well as creative 

activities at school and, as a mother, she supports them as much as she 

can. She manages the twins after school, handles their daily schedules 

and coordinates with all their tutors and trainers, and prepares the twins 

mentally for competitions. “Nong Jem is a go-kart racer. He got into  

go-kart racing when he was eight years old and won the Thailand Karting 

Championship when he was 11. This year he won the Malaysia and 

Indonesia Karting Championship, making his number of first place wins 
this year seven in total. He made his dream, with his father who is also 

a go-kart racer, come true. He is really into racing and keeps practicing. 

 “Nong Beam has had a fondness for music since she was young. 

This year was a turning point, when she started to focus on singing more. 

In 2018, she won first place in the American Protégé International Vocal 
Competition and was invited to be one of the performers to sing at Weill 

Recital Hall at Carnegie Hall. She recently won a gold medal in The 1st 

Bangkok Classical Music Festival. She’s signed for GMM Grammy’s Artist 

Training Program, passed the audition and will be among the 30 artists 

who will perform in the grand concert this October. Her father and I are 

so proud of both of them.”

OF LOVe
Nandhamalee and Voranan bhirombhakdi

CHILDreN’S ACHIeVeMeNt  
MAkeS A MOtHer BeAM wItH PrIDe
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Bangkok Classical Music Festival ทั้งยังผ่านออดิชั่น Artist Training Program
ของ GMM Grammy ติด 1 ใน 30 คนที่จะได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ช่วงตุลาคมนี้ 
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to find quality time for her children. Parenting has never been easy, 

we like being the first to know when they have a problem, so we could 

Indonesia Karting Championship, making his number of first place wins 

In 2018, she won first place in the American Protégé International Vocal 

so proud of both of them.”
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 ภาพเบ้ืองหน้าของผู้หญิงหัวใจแกร่งผู้สร้างปรากฏการณ์ให้ทิฟฟาน่ีโชว์
ในฐานะทายาทอาณาจักรแห่งนี้  ไม่เพียงปลุกปั้นจนเวทีแห่งน้ีกลายเป็น 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวท่ัวโลกเท่านั้น แต่ ยังกลายเป็นเวที  

แห่งโอกาสและศักดิ์ศรีแก่สาวประเภทสองอันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ 
ส่วนอีกภาพเบื้องหลังนั้น คุณจ๋า-อลิสา พันธุศักดิ์  คือผู้หญิงหัวใจแม่ที่มี 
ความฝันตลอดมาว่าอยากมี ‘ลูก’ มากที่สุด แล้ววันนี้ฝันของเธอก็เป็นจริง 
 “ในวันนี้จ๋าได้เป็นแม่ ดีใจมากนะคะ เพราะเราอยากมีลูกมาตั้งนานแล้ว พอมี
น้องพอล (ด.ช.ภูริท พันธุศักดิ์ คุนผลิน) มัน complete นะ ถึงจะมีแต่ลูกแล้วไม่มี
สามีบางทีก็ยัง complete แต่จ๋าโชคดีมากที่อั๋น (ภูวนาท คุนผลิน) เป็นสามีที่น่ารัก 
เคยสงสัยมาตลอดว่าใครจะอยู่กับเราได้ เพราะตัวเราทั้งห่วงงาน ห่วงครอบครัว 
ต้องดูแลแม่ นึกไม่ออกเลยว่าจะไปอยู่กับคนอื่นได้ยังไง แต่สุดท้ายก็มาเจอคนที่
ปรับตัวกับเราได้ ส่วนการเล้ียงลูกสำาหรับจ๋าแล้ว ‘ลูก’ คือความสุขล้วนๆ กลับจาก
ทำางานเห็นหน้าน้องพอล เห็นท่าทางดีใจส่งเสียงกร๊ีดเพราะเห็นแม่มา แค่น้ีแม่จ๋าก็ปล้ืม 

ไม่รู้จะปล้ืมยังไงแล้ว คือมันแฮปป้ีมาก” 
 คุณจ๋าบอกว่าช่วง 3 เดือนแรกที่เลี้ยงน้องพอลเป็นช่วงวิกฤตชีวิตที่ตัวเธอ
เห็นคุณค่าความเป็นแม่ในตัวเองที่สุด “เป็น 3 เดือนที่ต้องทุ่มเททุกอย่างและเป็น 

เร่ืองใหม่ในชีวิต ทำายังไงให้เขาได้กินนม วันแรกยังตกใจตัวเองเลย เฮ้ย! น้ำานม 

จะมาเมื่อไหร่ นั่นเพราะเรากลัวว่าเขาหิว อีกอย่างเป็นช่วงเวลาที่เราเดาไม่ออกว่า
เขาต้องการอะไร เพราะอะไรถึงร้อง ทำายังไงให้ลูกนอน จะกล่อมยังไง น้องพอล 

นอนยากนะคะ ต้องเดินกล่อมกันไปรอบบ้านเลยกว่าจะหลับ”
 วันเวลาผา่นไปตอนนีน้้องพอลอายุ 1 ขวบกว่าๆ เปน็เด็กสวีทเหมอืนคุณพ่อและ
ชา่งออ้นคณุแมแ่ละกับทกุๆ คน “เวลาทกัทายใครในบา้นเขาจะตอ้งทักใหค้รบคนค่ะ 
สมมติถ้าให้คนนี้อุ้มก็ต้องให้อีกคนอุ้มด้วย และเป็นเด็กขี้เล่น หัวเราะเก่ง และเป็น
เดก็ท่ีฟังรูเ้รือ่งแลว้นะคะ นนิทาเขาไมไ่ดเ้ลย อย่างลา่สดุบินกลบัจากภเูกต็แตยั่งไม่
ถึงเวลานอน พ่อเลยพาเดินไปทั้งลำา น้องพอลก็ยิ้มทักผู้โดยสารคนนั้นคนนี้ ยิ้มแฮ่! 
ทกัไปท้ังลำา ซึง่พอกลบัมาถึงบา้นพ่อเขาก็เล่าให้คณุย่าฟังประมาณว่า ‘รูไ้หมชัว่โมง
หนึ่งน้องพอลไม่นอนเลย จะเดิน แล้วไปแฮ่กับคนโน้นคนนี้ อั๋นก็อาย’ น้องพอลซึ่ง
นัง่อยู่กับคุณย่าร้องไห้เลยค่ะ หันไปกอดย่าชีพ่้อฟ้องยา่วา่พ่อเมา้ต ์(หวัเราะ) พ่อวิง่
เข้ามาจะโอ๋ ก็ผลักพ่อ งอน คือเขาเป็นเด็กรู้เรื่องหมดเลย” 
 สว่นแนวทางการเลีย้งลกูแมจ่า๋บอกไว้ว่า “อยากให้น้องพอลรูว่้าพ่อแมท่ำางาน
หนัก ทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆ อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเอง เราอยากมีชีวิตดี 
แบบไหนก็ต้องทำาเอง จ๋าคิดว่าจะเล้ียงเขาให้เป็นธรรมชาติท่ีสุด เขาต้องรู้จักใช้ชีวิต
ให้มีคุณค่าต่อตัวเองและต่อคนอ่ืนๆ ด้วย จริงๆ ช่ือลูกตอนแรกคือช่ือ ‘พอ’ นะคะ 
เพราะจ๋ารู้สึกว่าชีวิตของจ๋าเกิดมาพอแล้ว เขาได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่คือดี
ที่สุดแล้ว แต่ทุกวันนี้น้องพอลคือเกินพอแล้วค่ะ เพราะมีคนให้ของเล่นมาทุกวัน  
จนมีเยอะมาก เล่นสองมือไม่ครบแล้ว (หัวเราะ) จ๋าเลยเริ่มสอนให้เขารู้จักแบ่งปัน 

ให้คนอืน่ ‘อนันีใ้หค้นอืน่นะลกู น้องพอลมเียอะแลว้’  จา๋อยากสอนให้เขารูจ้กัรกัษาของ  
ไม่ชอบให้ทำาลายข้าวของ ไม่ชอบให้คนทำาให้ของเสียหาย จ๋านั่งสอนเขาเร่ืองนี้
แทบทุกวันค่ะ” 

tHe POwer Of LOVe 
tHAt COMPLeteS A MOtHer’S LIfe
 Khun Alisa (Ja) Phanthusak is a strong woman who engages 

in multiple roles simultaneously. She is the proprietor of the world-

renowned Tiffany Show that has been the start of a road to opportunity 
for transgender women to bask in their identity. She also a woman 

with a strong maternal instinct who always dreamed of having children.  

Then finally, her dream came true.

 “I am now a mother. I am so happy because we waited long enough  

for a baby. Nong Paul (Purith Phanthusak Kunpalin) was born and  

completed my life. I think that even without having a husband, having 

a baby can still complete a mother’s life. I am lucky to have Khun Un 

(Puwanart Kunpalin) as my husband. I was always in doubt about 

having a successful long-term relationship as I have engaged in multiple 

roles simultaneously. I work hard and have to take care of my family 

and my mother. I never imagined myself raising a family until I met 

‘that someone’ who could tune into my waves. Raising my baby is full of  

happy moments. When I come home from work and see Nong Paul’s face 

and hear the shout of joy he gives me, I am so happy. This makes my day.”  

 Surviving the first three months with Nong Paul was tough for her, 
though. “I had to sacrifice everything for three months. Raising a newborn 
was new to me. I worried about breastfeeding and about when my first 
milk would come. I worried whether he was eating enough. I had a lot of 

anxiety and concerns about my ability to provide all he needed. I didn’t 

know why he was crying. I didn’t know how to soothe him or how to rock 

him to sleep. Nong Paul has always been a difficult sleeper. I was walking 
around the house rocking him until he fell asleep.”

 “Nong Paul is about one year old now. Recently, we flew from Phuket. 
It wasn’t his nap time yet, so his dad walked with him into the plane. 

Nong Paul smiled at every passenger. When we reached home his dad 

told Grandmother that Nong Paul didn’t sleep through the hour’s flight 
but kept walking and smiling at everybody, and that it was embarrassing. 

Nong Paul started crying and, hugging Grandmother, said that his father 

was making fun of him. (Khun Ja laughs.) When his dad moved forward 

to soothe him, Nong Paul pushed his dad away. He was sulking. He 

understood everything.” 

 Khun Ja’s parenting approach is: “To let him know that his parents 

work very hard. The price of success is hard work. We try to boost his self-

esteem and confidence to lead his life in the way he wants. I am thinking 
of raising him as naturally as I can. It will be great if he can spend his life 

with purpose, and make a positive impact on the lives of others. At first, 
we named him “Pore” (meaning “enough”) because I felt he was enough 
for us. He was so lucky to be born into this family because Nong Paul has 

more than enough from us. He gets new toys from people almost every 

day. He has so many toys that he gets overwhelmed with the choice and 

forgets to play with some of them. (Khun Ja laughs.). So, I asked if he 

can pass on some of the toys to other children as he already has many of 

them. I told him to take good care of his things and not to let people ruin 

his belongings. I keep teaching him things every day.” 

DreAM THAT
CAMe TrUe

Alisa Phanthusak
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MIrrOr IMAgeS 
OF eACH OTHer

 ว่ากันว่าการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจะทำาให้เด็กเกิดความไว้ใจ กล้าเข้ามาปรึกษา 

พ่อแม่ในทุกๆ เร่ือง กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกนั้น ดูจะเป็นทฤษฎีที่เป็นจริง 

ซึ่งยืนยันจากการเลี้ยงลูกสไตล์คุณแม่หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ เวิร์คกิ้งมัมสาวเก่ง 

ที่‘คุยกับลูกเหมือนเป็นเพ่ือน’ จนทำาให้น้องณิริน (ด.ญ.ปณิริน ธรรมวัฒนะ) 
ถูกพูดถึงหนักมากในโลกโซเชียลว่าเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดู ฉลาดและเก่งสมวัย
 “ตอนนี้ณิริน 6 ขวบคร่ึงค่ะ หนิงเลี้ยงลูกแบบท่ีเป็นธรรมชาติของเขา  
ซึ่งไม่ว่าตัวลูกจะเป็นยังไงก็ตาม แต่เขาคือกระจกสะท้อนตัวเราท่ีชัดเจนมากๆ  
หนิงจะคุยกับณิรินเหมือนเป็นเพ่ือน มีอะไรคุยกันทุกเรื่อง ปรึกษากัน เช่น  
บางทีเรามีปัญหาเรื่องอะไร หนิงก็จะถามเขาว่า ‘ถ้าเร่ืองเป็นอย่างนี้ ตัวณิรินจะ
ทำายังไง’ แล้วพอเขาตอบมา ก็จะเป็นเด็กที่ตอบอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุม
ของเขา อาจด้วยเราสอนให้รู้จักคิดตั้งแต่เด็ก แต่คำาตอบลูกเราต้องไม่ไปคาดหวังว่า 

จะได้คำาตอบแบบท่ีเราต้องการนะคะ เพราะคำาถามหน่ึงคำาถามในแต่ละวัย ส่ีขวบ 

ตอบอย่าง ห้าขวบตอบอย่าง เจ็ดขวบก็ตอบอีกอย่าง แต่เป็นวิธีการสอนให้เขารู้จัก
ได้คิด ได้แชร์ ได้คุย และได้พูดค่ะ”
 บทบาทเวิร์คก้ิงมัมของคุณหนิงมีทั้งงานเบ้ืองหน้าคือเป็นพิธีกรมากความ
สามารถ อาทิ รายการคุยแซ่บโชว์ รายการตัวแม่มาแล้ว ฯลฯ ส่วนงานเบื้องหลัง
คือผู้จัดละคร อีกทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำาอางแบรนด์ ‘DOK’ ที่เธอร่วมทุน
กับเพื่อนๆ ด้วย เรียกว่าทำางานและเลี้ยงลูกเต็มเวลาในแต่ละวันเลยทีเดียว 
 “ความเป็นแม่ทำาให้ปฏิเสธไม่ได้ เพราะนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ต้องดูแลชีวิตหนึ่งให้ดีที่สุด หนิงมักพูดเสมอว่า แม้บางครั้งเวลาที่เรามีให้ลูก 

อาจจะน้อยบ้าง แต่คำาว่าน้อยต้องมากด้วยคุณภาพ คือควรต้องรู้ว่าเด็กต้องการ
อะไร เขาต้องการความใกล้ชิดใช่ไหมคะ เราจึงมีกิจกรรมที่ทำาด้วยกัน เช่น วาดรูป 
ระบายส ีปัน้ดนิน้ ำามนั หรอืถ้าเขาตอ้งซอ้มเปียโน ซอ้มร้องเพลง ก็จะตอ้งมสีว่นรว่ม
ในสิง่ตรงนัน้ทีเ่ขาทำา และใหล้กูไดใ้ชช้วิีตแบบธรรมชาตขิองเขา คอ่ยๆ สอนเขาจาก
ความเป็นธรรมชาตินี่แหละ”
 นอกจากนี้คุณหนิงยังบอกว่า...เธอรักในคุณค่าของความเป็นแม่ ใครก็ตาม 

หากไม่ได้มาเป็นแม่ย่อมไม่มีวันรู้ในคำาว่า ‘รักลูกสุดหัวใจ’ น้ันจริงแท้คือแค่ไหน  
อีกทั้งความรู้สึกปลื้มปร่ิมเต็มหัวใจเพียงแค่ลูกแสดงความรัก ห่วง และดูแล 

เอาใส่ใจแม่ของเขา “ตอนหนิงป่วยนอนโรงพยาบาล เพียงสัมผัสเล็กๆ จากณิริน 

รู้สึกปลื้มเต็มหัวใจเป็นร้อยเท่าพันเท่า เป็นได้มากกว่าหมอท่ีดีท่ีสุด มากกว่า 

อยู่โรงพยาบาลดทีีส่ดุ หรือใชย้าดทีีส่ดุ ถึงบอกว่าถ้าใครไมไ่ดม้าสมัผสัความเปน็แม ่

จะไมรู่เ้ลยวา่ความรูส้กึของแมจ่รงิๆ คอือะไร และทีม่ากไปกวา่น้ันคอื ถ้าเราเปดิใจ
รับฟังเด็กเล็กๆ คนหนึ่งแบบไม่มีกำาแพงว่า ‘เราคือผู้ใหญ่ เขาคือเด็ก’ บอกเลยว่า...
เด็กเล็กๆ คนหนึ่งนี่แหละ จะให้สติและพลังมหาศาลที่ทำาให้เรามีความพยายาม
เป็นคนดีมากๆ เลยล่ะค่ะ” 

A refLeCtION Of ONe ANOtHer
 It is believed that befriending your children makes them trust you 

and more willing to consult you about anything, and that they will have 

freedom in their thoughts and action. This theory might be true. It can be 

seen from Khun Panita (Ning) Tumwattana’s parenting style. Khun Ning is 

a smart working mother who talks to her child the same way she talks to 

a friend. Nong Panirin (Nirin) Tumwattana has been mentioned in social 

media a lot as being a cute and also smart child.

 “Nong Nirin is six-and-a-half-years-old now. I raised her to be herself. 

No matter what she does, she is a good reflection of me. I talked to her 
as if she were my friend, and I talked to her about everything. When  

I encounter any troubles, I will ask for her advice: “If you were me, what 

would you do?” She will answer and also give her reasons. It’s probably 

because I boosted her critical thinking ability since she was young. I don’t 

always expect answers I agree with. She’s changed her answer to the 

same question as she grew up, though. This is how I teached her how 

to think; how to share and express her thoughts.” 

 She is a well-rounded working mother who hosts several shows 

including Kuisabshow and Tuamaemalew. She is also a drama producer 

and the owner of DOK, a cosmetic brand  that she manages with her 

friends. She is an extremely busy lady all day long with her different work 
hats and her child.

 “As a mother, I can’t say no to her. It’s my duty and responsibility 

to take care of my child to my best. I have said many times before that 

sometimes I hardly have time for her, however I will then make it quality 

time. I know kids love intimacy. So we’ll do activities together such as 

drawing, painting and making craft using play dough. I take her to piano 

and vocal singing classes. I have to take part in her life. Letting her express 

herself naturally is also important. I always focus on her natural talents.”

 “I adore everything about motherhood. When you become a mother, 

you truly understand the power of a mother’s love. When my daughter 

showed me her love and took good care of me, it meant so much to 

me. When I was admitted to a hospital, she soothed me with her tender 

touch and that made my day. She was better than the best doctor, best 

hospital and the best medication. You wouldn’t understand this until you 

become a mother. In my opinion, treating children with respect is very 

important. I always treat her like a small adult and listen to whatever she 

says. Her opinions help me do things with consciousness, and inspire 

me to become a better person.” 

Panita Tumwattana



 ว่ากันว่าการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจะทำาให้เด็กเกิดความไว้ใจ กล้าเข้ามาปรึกษา
พ่อแม่ในทุกๆ เร่ือง กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกน้ัน ดูจะเป็นทฤษฎีที่เป็นจริง
ซึ่งยืนยันจากการเลี้ยงลูกสไตล์คุณแม่หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ เวิร์คกิ้งมัมสาวเก่ง
ที่‘คุยกับลูกเหมือนเป็นเพ่ือน’ จนทำาให้น้องณิริน (ด.ญ.ปณิริน ธรรมวัฒนะ)
ถูกพูดถึงหนักมากในโลกโซเชียลว่าเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดู ฉลาดและเก่งสมวัย
 “ตอนนี้ณิริน 6 ขวบครึ่งค่ะ หนิงเลี้ยงลูกแบบท่ีเป็นธรรมชาติของเขา 
ซึ่งไม่ว่าตัวลูกจะเป็นยังไงก็ตาม แต่เขาคือกระจกสะท้อนตัวเราท่ีชัดเจนมากๆ 
หนิงจะคุยกับณิรินเหมือนเป็นเพ่ือน มีอะไรคุยกันทุกเรื่อง ปรึกษากัน เช่น 
บางทีเรามีปัญหาเรื่องอะไร หนิงก็จะถามเขาว่า ‘ถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ ตัวณิรินจะ
ทำายังไง’ แล้วพอเขาตอบมา ก็จะเป็นเด็กที่ตอบอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลในมุม
ของเขา อาจด้วยเราสอนให้รู้จักคิดตั้งแต่เด็ก แต่คำาตอบลูกเราต้องไม่ไปคาดหวังว่า
จะได้คำาตอบแบบท่ีเราต้องการนะคะ เพราะคำาถามหน่ึงคำาถามในแต่ละวัย ส่ีขวบ
ตอบอย่าง ห้าขวบตอบอย่าง เจ็ดขวบก็ตอบอีกอย่าง แต่เป็นวิธีการสอนให้เขารู้จัก
ได้คิด ได้แชร์ ได้คุย และได้พูดค่ะ”
 บทบาทเวิร์คก้ิงมัมของคุณหนิงมีท้ังงานเบื้องหน้าคือเป็นพิธีกรมากความ
สามารถ อาทิ รายการคุยแซ่บโชว์ รายการตัวแม่มาแล้ว ฯลฯ ส่วนงานเบื้องหลัง
คือผู้จัดละคร อีกทั้งยังเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำาอางแบรนด์ ‘DOK’ ที่เธอร่วมทุน
กับเพื่อนๆ ด้วย เรียกว่าทำางานและเลี้ยงลูกเต็มเวลาในแต่ละวันเลยทีเดียว 
 “ความเป็นแม่ทำาให้ปฏิเสธไม่ได้ เพราะนี่คือหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ต้องดูแลชีวิตหนึ่งให้ดีที่สุด หนิงมักพูดเสมอว่า แม้บางครั้งเวลาท่ีเรามีให้ลูก
อาจจะน้อยบ้าง แต่คำาว่าน้อยต้องมากด้วยคุณภาพ คือควรต้องรู้ว่าเด็กต้องการ
อะไร เขาต้องการความใกล้ชิดใช่ไหมคะ เราจึงมีกิจกรรมที่ทำาด้วยกัน เช่น วาดรูป 
ระบายส ีปัน้ดนิน้ ำามนั หรอืถ้าเขาตอ้งซอ้มเปยีโน ซอ้มรอ้งเพลง ก็จะตอ้งมสีว่นรว่ม
ในสิง่ตรงนัน้ทีเ่ขาทำา และใหล้กูไดใ้ชช้วิีตแบบธรรมชาตขิองเขา คอ่ยๆ สอนเขาจาก
ความเป็นธรรมชาตินี่แหละ”
 นอกจากนี้คุณหนิงยังบอกว่า...เธอรักในคุณค่าของความเป็นแม่ ใครก็ตาม
หากไม่ได้มาเป็นแม่ย่อมไม่มีวันรู้ในคำาว่า ‘รักลูกสุดหัวใจ’ น้ันจริงแท้คือแค่ไหน 
อีกทั้งความรู้สึกปลื้มปริ่มเต็มหัวใจเพียงแค่ลูกแสดงความรัก ห่วง และดูแล
เอาใส่ใจแม่ของเขา “ตอนหนิงป่วยนอนโรงพยาบาล เพียงสัมผัสเล็กๆ จากณิริน
รู้สึกปลื้มเต็มหัวใจเป็นร้อยเท่าพันเท่า เป็นได้มากกว่าหมอท่ีดีท่ีสุด มากกว่า
อยู่โรงพยาบาลดทีีส่ดุ หรอืใชย้าดท่ีีสดุ ถึงบอกว่าถ้าใครไมไ่ดม้าสมัผสัความเปน็แม่
จะไมรู่เ้ลยวา่ความรูส้กึของแมจ่รงิๆ คอือะไร และทีม่ากไปกว่าน้ันคือ ถ้าเราเปดิใจ
รับฟังเด็กเล็กๆ คนหนึ่งแบบไม่มีกำาแพงว่า ‘เราคือผู้ใหญ่ เขาคือเด็ก’ บอกเลยว่า...
เด็กเล็กๆ คนหนึ่งนี่แหละ จะให้สติและพลังมหาศาลที่ทำาให้เรามีความพยายาม
เป็นคนดีมากๆ เลยล่ะค่ะ” 

No matter what she does, she is a good reflection of me. I talked to her 

friends. She is an extremely busy lady all day long with her different work 
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DEsiRE

GORGEOUS

GOLDEN 
Golden: The Strongest and Most Powerful Color,

Sure To Be Eye-Catching

ไม่มีสีไหนที่ผู้หญิงจะใส่แล้วดูมีพลัง ดูเป็นผู้นำา 

 และสะกดทุกสายตาไปกว่าสีทองอีกแล้ว

Available at: the emporium, the emQuartier, Siam Paragon
1. gucci MF The Emporium, MF Siam Paragon •  2. fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon •  3. Van Cleef & Arpels GF The Emporium •   

4. Louis Vuiton MF The Emporium, MF Siam Paragon •  5. Bao Bao Issey Miyake GF The Glass Quartier •  6. Celine MF Siam Paragon •  

 7. Mikimoto MF Siam Paragon •  8. Salvatore ferragamo MF Siam Paragon •  9. fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon •  

 10. Chanel MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  11. Bottaga Veneta GF The Emporium, MF Siam Paragon •  12. Cartier MF The Emporium,  

MF Siam Paragon •  13. Bvlgari @Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store •  14. Prada MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon • 

15. Cartier MF The Emporium, MF Siam Paragon •  16. Bottaga Veneta GF The Emporium, MF Siam Paragon • 

17. tom ford @Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

1. 2.

3.

5.

4.

6.

7.

9.

10.

12.

8.

17.
16.

15.

14.

13.

11.



ไม่มีสีไหนที่ผู้หญิงจะใส่แล้วดูมีพลัง ดูเป็นผู้นำา
 และสะกดทุกสายตาไปกว่าสีทองอีกแล้ว

•  •  •

•  •  •

•  •  •

•  •  

•  •  •

•  •
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ONCE UPON 

A TIME 
Charming, mystifying items with a touch of the “princess look” for the 

modern woman who can enjoy her life without a Prince Charming.

ไอเทม็ทีม่าพร้อมกลิน่อายความเป็นเจ้าหญิงท่ีเป่ียมเสน่ห์อนัน่าค้นหา 
แต่ก็ยังสนกุกับชวีติแบบสาวยุคใหม่ทีไ่ม่ต้องมเีจ้าชายก็ได้! 

Available at: the emporium, the emQuartier, Siam Paragon
1. fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon •  2. Dolce & gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon •  3. Chanel MF The Helix Quartier, 

MF Siam Paragon •  4. kate Spade GF The Glass Quartier, MF Paragon Department Store •  5. gucci MF The Emporium, MF Siam Paragon •  

6. Dior GF The Emporium, MF Siam Paragon •  7. Valentino MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  8. Mulberry MF Siam Paragon • 

 9. Chanel MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  10. roger Vivier GF The Emporium •  11. Dior GF The Emporium, MF Siam Paragon •

 12. Longchamp GF The Helix Quartier, 1F Siam Paragon •  13. fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon • 

14. Piaget @Piaget Boutique MF Siam Paragon •  15. Hermès MF Siam Paragon •  16. fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon • 

17. Sulwhasoo @Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

1.

2.

3

4. 5.
7.

6.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

14.

16.

15.

17.
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CLASSICALLY 

MONOCHROMATIC 
For women who love classics and are not into dressing  

in overly-bright colors, these items are worth investment. 

สำาหรับผู้หญิงที่ชอบความโก้หรูและไม่ชอบการแต่งตัวสีสันจัดจ้านจนเกินไป  
ไอเท็มเหล่านี้ก็เหมาะกับการลงทุน 

Available at: the emporium, the emQuartier, Siam Paragon
1. Dolce & gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon •  2. jaeger-LeCoultre @jLC MF Siam Paragon •  3. Burberry GF The Emporium,  

MF Siam Paragon •  4. Chanel @Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store •  5. rag & Bone MF The Glass Quartier •  6. Chanel  
MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon • 7. emporio Armani GF The Helix Quartier •  8. Valentino MF The Helix  Quartier, MF Siam Paragon •   

9. jo Malone @Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store •  10. Stella McCartney MF The Glass Quartier •  11. emporio Armani 
GF The Helix Quartier • 12. Balenciaga MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon •  13. Sulwhasoo @Beauty Hall MF The Emporium,  

MF Paragon Department Store • 14. Bottega Veneta GF The Emporium, MF Siam Paragon •  15. givenchy MF Siam Paragon •  16. Louis Vuitton  

MF The Emporium, MF Siam Paragon • 17. Bottega Veneta GF The Emporium, MF Siam Paragon

1. 2.

3.

7.

5.

17.

6.

8.

9.

15.

11.

13.
14.

10.

16.

12.

4.

DEsiRE



สำาหรับผู้หญิงที่ชอบความโก้หรูและไม่ชอบการแต่งตัวสีสันจัดจ้านจนเกินไป 
ไอเท็มเหล่านี้ก็เหมาะกับการลงทุน 

•  •  

•  •  •  

• •  •  

•  •  

• •  

• •  •  

• 
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GET THAT  

GRAPHIC POP! 
The must-have checklist for real fashionistas who follow the trends.

แฟชั่นนิสต้าตัวจริงที่ติดตามวงการแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา  
ควรมีไอเท็มเหล่านี้ก็อยู่ใน Checklist ทันที

Available at: the emporium, the emQuartier, Siam Paragon
1. Celine MF Siam Paragon •  2. Loewe MF The Emporium, MF Siam Paragon •  3. fendi GF The Emporium •  4. Chloé  MF The Emporium   

5. Saint Laurent MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  6. Balenciaga MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon •  7. kate Spade  
GF The Glass Quartier, MF Paragon Department Store •  8. Mulberry MF Siam Paragon •  9. Hermès MF Siam Paragon •  10. tory Burch  

MF The Glass Quartier, MF Paragon Department Store •  11. Off-White MF Siam Paragon •  12. gucci MF The Emporium, MF Siam Paragon •

13. Saint Laurent MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  14. gucci MF The Emporium, MF Siam Paragon • 15. Louis Vuitton 
 MF The Emporium, MF Siam Paragon •  16. Miu Miu MF Siam Paragon •  17. Mulberry MF Siam Paragon •  18. Burberry MF Siam Paragon •   

19. Valentino MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon •  20. Dolce & gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

15.

14.

20.

19.

18.
17.16.



84

For Mother’s Day, I believe that you are looking for a gift for your mother, aren’t you? I would like to recommend various products and brands  

which are terrific ideas for mother’s gift, or even for yourself, and which I use personally. 
ในช่วงเทศกาลวันแม่นี้ โมเมเชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงมองหาของขวัญวันแม่อยู่ใช่ไหมคะ โมเมมีผลิตภัณฑ์หลายชิ้นจากหลายแบรนด์ที่เคยมีโอกาส 

ลองใช้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกชอบ เลยอยากจะเอามาแนะนำากัน บอกเลยว่านอกจากจะเหมาะแก่การให้เป็นของขวัญวันแม่แล้ว แอบช้อปเอาไปใช้เองก็เริ่ดมากๆ ค่ะ

Napassorn (Momay) buranasiri BeAutIfuL
AT ANY Age

GLAMOR



which are terrific ideas for mother’s gift, or even for yourself, and which I use personally. 
ในช่วงเทศกาลวันแม่นี้ โมเมเชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงมองหาของขวัญวันแม่อยู่ใช่ไหมคะ โมเมมีผลิตภัณฑ์หลายชิ้นจากหลายแบรนด์ที่เคยมีโอกาส 

ลองใช้ด้วยตัวเองแล้วรู้สึกชอบ เลยอยากจะเอามาแนะนำากัน บอกเลยว่านอกจากจะเหมาะแก่การให้เป็นของขวัญวันแม่แล้ว แอบช้อปเอาไปใช้เองก็เริ่ดมากๆ ค่ะ
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 It is undeniable that pollution is one important factor 

that causes our skin condition to deteriorate. I would like 
to recommend Lancôme Advanced Génifique Sensitive, 
a fresh-activated formula that helps to soothe skin and 

enhance it, whenever it feels under par. Each capsule 
in the blue package contains 99% pure antioxidants, 

such a high concentration that once you start using 

the Advanced Génifique serum, you will feel as if you 
have had one month of facial treatments.  It will soothe 
your skin deeply whenever you are having a “bad skin” 

phase. 

 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามลภาวะเป็นตวัแปรสำาคญัทีท่ำาให้เกดิ
ภาวะผวิอ่อนแอ และภาวะผวิอ่อนแอเหล่าน้ียังทำาให้ผวิร่วงโรย 
ก่อนวัยอีกด้วย โมเมอยากแนะนำา Lancôme Advanced 
Génifique Sensitive ซึ่งประกอบด้วย fresh-activated 
formula คอยทำาหน้าท่ีช่วยปลอบประโลมผิว และเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้กับผิวเมื่อผิวอยู่ในภาวะอ่อนแอ แคปซูลน้ี
บรรจสุารแอนตีอ้อกซแิดนท์ทีม่คีวามบรสิทุธ์ิถึง 99 เปอร์เซน็ต์ 
อดัแน่นอยู่ในแท่งบรรจภุณัฑ์สฟ้ีา เป็น Advanced Génifique 
ที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งผู ้ใช้จะเป็นผู้ปล่อยออกมาเมื่อเปิด
ขวดผลิตภัณฑ์ เหมือนเราได้ใช้ทรีตเม้นต์สำาหรับผิวเป็นเวลา 
หนึ่งเดือนเลย ทำาให้ในภาวะ “ช่วงอ่อนแอของผิว” ผิวจะได้รับ
การปลอบประโลมอย่างลำ้าลึก

LANCÔMe LONg tIMe NO SHINe 
trANSLuCeNt LOOSe SettINg POwDer 
 If you have excess oily skin and your make-up 

always fades during the day, leaving your face looking 

dull, this Lancôme translucent loose powder will help 

absorb excess sebum and oil, and also set makeup for 

all-day wear. It gives matte coverage that makes skin 
look smoother, preserves foundation color and will keep 

your face shine-free all day long. The package comes in 
shades that are appropriate for Asian women and with a 

soft puff for easy application.
 
 หากคุณเป็นคนท่ีประสบปัญหาผิวมันวาว แต่งหน้าไปได ้
ไม่นานเครื่องสำาอางก็ลบเลือน อีกทั้งใบหน้ายังดูหมองคลำ้า
ระหว่างวนั แป้งฝุน่โปร่งแสงตวัใหม่จากลงัโคมตวันี ้จะช่วยให้คณุ 
ควบคุมความมันบนใบหน้าได้ตลอดท้ังวัน พร้อมเซ็ตเมคอัพ
อย่างบางเบา ให้ลุคแบบแมตต์โดยไม่ทำาให้คุณรู้สึกหนักหน้า 
มอบความรู ้สึกสบายผิว ช่วยเซ็ตรองพ้ืนให้เรียบเนียนและ 
คุมความมันได้ยาวนานขึ้น มาพร้อมพัฟเน้ือนุ่มเพ่ือสัมผัส 
ความนุ่มสบายขณะลงแป้ง อกีท้ังยังมาในเฉดสทีีเ่หมาะสำาหรบั
สาวเอเชียอีกด้วย

LANCÔMe ADVANCeD  
gÉNIfIQue SeNSItIVe
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SuLwHASOO CONCeNtrAteD  
gINSeNg reNewINg wAter
 This is the anti-wrinkle toner enriched with 
Steamed Ginseng Water ConcentrateTM, which is 

obtained by condensing the moisture and nutrients 

of ginseng. Ginseng is steamed in a vacuum system 
without using water, then cooled in a process with 

vapor. The ginseng concentrate becomes full of 
moisturizing benefits and also takes on an oil-like 
texture, and refreshing scent from ginseng leaves 

and stems. This product suits those who want to 
relax and nourish their skin. After cleansing your 
face, just pour a small amount of toner onto your 

palm and apply gently to your face to help your skin 

keep moisturized, refreshed and supple.  

 ชิ้นน้ีเป็นโทนเนอร์ลดเลือนริ้วรอยที่อุดมไปด้วยคุณค่า 
จาก Steamed Ginseng Water ConcentrateTM อัดแน่น 
ด้วยความชุม่ชืน้ และสารบำารงุจากโสมทีผ่่านการคัดสรรและ 
คงคุณค่าบำารุงเป็นอย่างดี ผ่านวิธีการน่ึงโสมในระบบ 
สู ญญากาศโดยไม่ใช้นำ้า จากนั้นให้โสมฟ้ืนตัวด้วยไอนำ้า 
ผ่านขัน้ตอนการระบายความร้อน อดัแน่นด้วยมอยเจอไรเซอร์ 
เข ้มข้น แต่ให้สัมผัสที่นุ ่มลื่นเหมือนออยล์อีกท้ังยังม ี
กลิ่นหอมสดชื่นของใบและดอกโสม เหมาะกับทุกคนที่ 
ต้องการผ่อนคลายและปรนนิบัตผิวิ หลงัการทำาความสะอาด 
ผิวหน้า หยดโทนเนอร์ในปริมาณพอเหมาะ ลงบนฝ่ามือ 
จากน้ันค่อยๆ ทาให้ท่ัวใบหน้า จะช่วยให้ผิวแน่นกระชับ 
จากภายใน คงความชุ่มชื่นและเนียนนุ่ม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

SuLwHASOO CONCeNtrAteD  
gINSeNg reNewINg SeruM 
 I am sure that every woman wants to have firm skin. 
It requires the help of quality ingredients that enhance and 
bolster the skin from within. This Concentrated Ginseng 
Renewing Serum is an anti-aging product that focuses 
on supporting your skin layer and contains Derma-

Epidermal Junction (DEJ), which improves skin elasticity 
to create a firm and smoother look. The innovative 
GinsenisphereTM microcapsule is a soft capsule that contains 

the concentrated ginseng serum, which is non-sticky and 

melts into skin for easy absorption as it’s applied over your 

face. It helps to protect skin from wrinkles, and is also firming 
and soothing. 
 
 โมเมว่าผู้หญิงทุกวัยอยากมีผิวที่แน่นกระชับ แต่ผิวที่แน่น 
กระชับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากการบำารุงด้วยส่วนผสม 
ที่มีคุณภาพเท่าน้ัน แต่ยังต้องเสริมพลังผิวจากภายในอีกด้วย 
Concentrated Ginseng Renewing Serum น้ีเป็นผลิตภัณฑ ์
ดูแลลดเลือนริ้วรอยที่เน้นในการช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่าง 
ผิวชั้น Derma-Epidermal Junction (DEJ) โดยจะช่วยเพ่ิม 
ความยืดหยุ่นให้ผวิแน่นกระชบั เรยีบเนียนด้วย GinsenisphereTM 

นวัตกรรมไมโครแคปซูลที่อุดมไปด้วยพลังจากโสมเข้มข้น ซึ่งจะ 
เปลี่ยนไมโครแคปซูลเป็นเน้ือครีมเข้มข้นแต่สามารถละลาย 
ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ขณะทาช่วยดูแลและปกป้องผิวจากต้นเหต ุ
ของการเกิดริ้วรอยร ่องลึกอีกทั้งยังปรับผิวให้แน่นกระชับ 
ทั่วใบหน้า

GLAMOR



 This is the anti-wrinkle toner enriched with 
Steamed Ginseng Water ConcentrateTM

of ginseng. Ginseng is steamed in a vacuum system 

vapor. The ginseng concentrate becomes full of 
moisturizing benefits and also takes on an oil-like 

and stems. This product suits those who want to 
relax and nourish their skin. After cleansing your 

keep moisturized, refreshed and supple. 

 ชิ้นน้ีเป็นโทนเนอร์ลดเลือนริ้วรอยที่อุดมไปด้วยคุณค่า 
จาก Steamed Ginseng Water ConcentrateTM อัดแน่น 
ด้วยความชุม่ชืน้ และสารบำารงุจากโสมท่ีผ่านการคดัสรรและ 
คงคุณค่าบำารุงเป็นอย่างดี ผ่านวิธีการน่ึงโสมในระบบ 
สู ญญากาศโดยไม่ใช้นำ้า จากนั้นให้โสมฟ้ืนตัวด้วยไอนำ้า 
ผ่านขัน้ตอนการระบายความร้อน อดัแน่นด้วยมอยเจอไรเซอร์ 
เข ้มข้น แต่ให้สัมผัสที่นุ ่มลื่นเหมือนออยล์อีกท้ังยังม ี
กลิ่นหอมสดชื่นของใบและดอกโสม เหมาะกับทุกคนที่ 
ต้องการผ่อนคลายและปรนนิบตัผิวิ หลงัการทำาความสะอาด 
ผิวหน้า หยดโทนเนอร์ในปริมาณพอเหมาะ ลงบนฝ่ามือ 
จากน้ันค่อยๆ ทาให้ท่ัวใบหน้า จะช่วยให้ผิวแน่นกระชับ 
จากภายใน คงความชุ่มชื่นและเนียนนุ่ม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

 I am sure that every woman wants to have firm skin. 
It requires the help of quality ingredients that enhance and 
bolster the skin from within. This Concentrated Ginseng 
Renewing Serum is an anti-aging product that focuses 

Epidermal Junction (DEJ), which improves skin elasticity 
to create a firm and smoother look. The innovative 

TM

face. It helps to protect skin from wrinkles, and is also firming 
and soothing. 
 
 โมเมว่าผู้หญิงทุกวัยอยากมีผิวที่แน่นกระชับ แต่ผิวที่แน่น 
กระชับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากการบำารุงด้วยส่วนผสม 
ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องเสริมพลังผิวจากภายในอีกด้วย 
Concentrated Ginseng Renewing Serum น้ีเป็นผลิตภัณฑ ์
ดูแลลดเลือนริ้วรอยที่เน้นในการช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่าง 
ผิวชั้น Derma-Epidermal Junction (DEJ) โดยจะช่วยเพ่ิม 
ความยืดหยุ่นให้ผวิแน่นกระชบั เรยีบเนยีนด้วย Ginsenisphere  

นวัตกรรมไมโครแคปซูลที่อุดมไปด้วยพลังจากโสมเข้มข้น ซึ่งจะ 
เปลี่ยนไมโครแคปซูลเป็นเน้ือครีมเข้มข้นแต่สามารถละลาย 
ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ขณะทาช่วยดูแลและปกป้องผิวจากต้นเหต ุ
ของการเกิดริ้วรอยร ่องลึกอีกทั้งยังปรับผิวให้แน่นกระชับ 
ทั่วใบหน้า
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ySL tOP SeCretS INStANt MAtte POre  
refINer
 This Instant Matte Pore Refiner is a portable primer that 
refines the look of pores and evens skin texture, by focusing 
on eliminating excess oil and visible pores with long-lasting 
results. Lightly apply the Instant Matte Pore Refiner Primer 
on your face before foundation, and the very light cream with 
blurring technology will create a matte, poreless skin finish 
that feels comfortable and lasts all day long. Continuous use 
of the refiner will make pores less visible and, after one month 
of application, skin texture will become more refined due to 
the help of salicylic acid, and also walnut leaf extract that 
reinforces the skin renewal process to reveal smoother skin. 

 Instant Matte Pore Refiner คือผลิตภัณฑ์ประเภทไพรเมอร์
ช่วยปรับสภาพผิวพื้นฐานที่พกพาสะดวก เน้นการดูแลความกังวล 

ด้านความมันวาวส่วนเกินและรูขุมขนท่ีมองเห็นได้ชัด เพ่ือแก้
ปัญหาผิวท่ีไม่เรียบเนียน ช่วยอำาพรางรูขุมขนและลดความมันเงา
ในทนัทแีละต่อเนือ่งยาวนาน สำาหรบัปัญหาผวิมนัและรขูมุขนกว้าง 

ลงไพรเมอร์ Instant Matte Pore Refiner บางๆ ทั่วใบหน้าก่อนลง 

รองพ้ืน ด้วยเน้ือสมัผสับางเบาเป็นพิเศษ และ blurring technology 
จะช่วยทำาให้ผิวไร้ความมันวาว แต่งหน้าง่ายและติดทนยิ่งขึ้น และ
เมื่อใช้อย่างต่อเน่ืองจะเห็นว่าผิวของคุณดูดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะม ี

ซาลิไซลิก แอซิด ที่ช่วยให้รูขุมขนดูกระชับ และสารสกัดจาก 

ใบวอลนัต ซึ่งช่วยให้ผิวเรียบเนียน โดยเสริมกระบวนการผลัด 

ผิวชั้นนอกที่เสื่อมสภาพเพื่อผิวที่ละเอียดขึ้นอีกด้วย

ySL fOreVer yOutH LIBerAtOr  
eye SeruM
 Everyone knows that the eye zone is very fragile, 
and it is the first facial zone to show age wrinkles. This 
eye serum is powerful as it contains the Glycanactif™ 
complex. Normally our body can produce enough 
glycan, however there are times when it doesn’t and 
skin becomes dull and suffers with wrinkling. Yves 
Saint Laurant Beauté injects Glycanactif™ complex, 
a synthetic glycan, in its Forever Youth Liberator 
Eye Serum. Apply to the entire eye zone as a veil of 
freshness against dark circles, and to smooth and firm 
eyes wrinkles. 
  

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าผิวบริเวณรอบดวงตาเป็นบริเวณที่
บอบบาง และแสดงถึงริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างชัดเจนที่สุด 

จุดหน่ึงบนใบหน้า อายเซรั่มขวดน้ีเล็กแต่ทรงพลังมาก 

เพราะมีส ่วนประกอบหลักที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง 
Glycanactif™ complex โดยธรรมชาติเราจะมี Glycan 

(ไกลแคน) ซึ่งเป็นสารสำาคัญในผิวซึ่งช่วยในการต่อต้าน 

ริ้วรอย เมื่อวันที่ผิวเริ่มรู ้สึกถึงริ้วรอยและความร่วงโรย 

อาจเกิดจากการท่ีร่างกายผลิตไกลแคนที่ไม่สมบูรณ์ อีฟส์ 
แซ็งต์ โลร็องต์ โบเต้ จึงนำา Glycanactif™ complex ซึ่ง
เป็นไกลแคนสังเคราะห์มาใช้ใน Forever Youth Liberator 
Eye Serum เพ่ือให้การฟื้นบำารุงผิวบริเวณรอบดวงตา 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรอยย่นใต้ดวงตาและ
รอยลึกบริเวณหางตานั่นเอง

 This column covers products from skincare to make up, and I believe you’ll find  
a wonderful gift in it for your mother. If you are interested to try any of the products  
mentioned above, or would like more information on them, please contact 
the brand’s counter in the Beauty Hall at Emporium Department Store and Paragon 

Department Store.  

 

 เรียกได้ว่าครบตั้งแต่สกินแคร์ไปจนเมคอัพเลยนะคะ รับรองว่าต้องมีชิ้นที่ถูกใจคุณแม ่

แน่นอนค่ะ ถ้าหากสนใจผลิตภัณฑ์ที่โมเมพูดถึงท้ังหมด สามารถเข้ามาทดลองสัมผัส 

ผลติภัณฑ์จรงิ สอบถามเพ่ิมเตมิหรือหาซือ้ได้ท่ี บวิตี ้ฮอลล์ ของ เอม็โพเรียม ดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ และ 

พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ค่ะ
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2 Rouge Coco Flash – No. 64 Ardent 

is a lipstick with a classic shade 

that is highly-pigmented with  

a non-sticky, sheer finish look.
ลิปสติกสีสันสุดคลาสสิกช่วยให  ้

เรยีวปากดมูชีวิีตชีวา พิกเม้นต์สเีด่นชดั  
มีความเงาวาวแต่ให้ความรู ้สึกที ่
เบาสบายริมฝีปาก

Classic Rouge Pur Couture 

Gold Attraction Edition from 

YSL is a lipstick with a sleek 

touch and vibrant color from 

new pigments that provide 

truly spectacular effects, with 

intense hydration.  

ลิปสติก เฉดสีอมตะของ  YSL  
เน้ือลิปสติกเนียนนุ่ม สีสันเด่นชัด 
ติดทนยาวนานด้วยเม็ดสีแบบใหม่
ที่ช่วยเคลือบเรียวปาก พร้อมบำารุง
ริมฝีปากให้ชุ่มชื่น

This moisture-rich lip serum gently melts onto 

lips, replenishing them with nourishment and 

brightening dull and dark lips for a healthy 

flush of radiance. 
ลิปเซร่ัมเนื้อบางเบา ฟื้นบำารุงริมฝีปากท่ีแห้งจาก 

สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและมลภาวะ ให้เรยีวปาก 

ชุม่ชืน่ สสีนัระเรือ่ดสูขุภาพดี 

This limited-edition duo includes a Lip Liner  

in Parisian Rose and a Rouge Essentiel 

Silky Crème Lipstick in A La Rose.  

ผลิตภัณฑ์ดูโอ้ตกแต่งริมฝีปากมีท้ังลิปไลเนอร์  
สี Parisian Rose และลิปสติก Rouge Essentiel 
Silky Crème Lipstick ส ีA La Rose สสีนัโทนกหุลาบ 

สวยละมุน

An ultra-rich lipstick that offers long-lasting color  
that won’t flake, or fade, for hours. You will receive 

hydrating and nourishing benefits from the first  
application.  

ลปิสติกท่ีให้เฉดสสีดชดั เปล่งประกายตดิทนนานและบำารุง 

ริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรก

Guerlain Rouge G de Guerlain Lipstick  

is a highly-pigmented cream lipstick 

with a mattefinish. Jojoba, mango,  
and hyaluronic acid act together to  

nourish and smooth lips.  

ลิปสติกสีสันสดชัดด้วยพิกเม้นต์ละเอียด
คุณภาพสูง  ให ้ฟ ินิชลุคแบบแมตต  ์

มีส่วนผสมของ โจโจบา แมงโก้ บัตเตอร ์

และ Hyaluronic Acid บำารุงเรียวปาก 

ชุ่มชื่นเรียบเนียน

Chanel rouge Coco flash 
No. 64 Ardent (1,450.-)

ySL rouge Pur Couture 
gold Attraction edition 
(1,500.-)

Sulwhasoo essential Lip 
Serum Stick (1,200.-)

Laura Mercier Effortless 
rose Lip Collection (Limited edition) 
(1,350.-)

tom ford Beauty 
ultra-rich Lip Color 
Le Mépris 
(2,000.-)

guerlain rouge g de guerlain 
(1,530.-) (case not included)

Nars Afterglow 
Mini Lip Balm Duo 
(1,090.-)6

GLAMOR

POWer LIPS
A lipstick color reflects the personality and power of a woman.  

Just changing your lipstick color will revive and change your look.  
Try these hot lines of lipsticks and become more beautiful and powerful.  

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้สวยและทรงพลังกว่าเดิมด้วยลิปสติกเฉดสีสุดปัง  
ทำาได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลีย่นสลีปิสตกิ นอกจากจะอัพลุคให้สวยและดแูตกต่างแล้ว  
สลีปิสตกิยังบ่งบอกถึงพลงั และสะท้อนตัวตนในแต่ละวันของผูห้ญิงได้เป็นอย่างดี

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store Nars, ySL Beauty GF The Glass Quartier

A matte lipstick with shades that  

suit every look. Recommended for an   

everyday look. More matte & bold, it  

lasts foreight hours and nourishes  

your lips all daylong with vitamin E.

ลิปสติกเน้ือแมตต์ที่สีสันเหมาะกับทุกลุค  
ใช้ง่ายในชวิีตประจำาวัน เน้ือสเีด่นชดัตดิทนนาน 

ถงึ 8 ชั่วโมง บำารุงริมฝีปากให้เนยีนนุ่มชุ่มชื่น 

ยาวนานตลอดวันด้วยวติามนิอี

Lancôme L’Absolu rouge Matte 
Lipstick rose Lancôme 
Lily Collins (1,400.-)

Bobbi Brown Crushed 
Liquid Lip Big Apple 
(1,100.-)

A liquid lipstick with bold color, a 

comfortable feel and plumped-up 

sheen that offers nourishing comfort and  
moisture that comes from cranberries, 

blueberries and raspberries extracts.

ลิควิดลิปสีสันจัดจ้าน เนื้อสัมผัสนุ่มนวล 

ประกายแวววาว ให้ริมฝีปากชุ่มชืนด้วย 

สารสกัดจากแครนเบอร ์รี่  บลู เบอร ์รี ่ 
และราสเบอร์รี่

A special edition lip 

gloss with hydrating 

benefits that make 
l ips lines become 

less visible. Comes 

in classic shades for 

different skin tones. 
ลิปกลอสรุ ่นพิเศษท่ี 

มอบความชุ ่มชื่นให  ้

กับเรียวปากและช่วย 

ลดเรือนริ้ วรอยให ้ ดู
จางลง พร้อมเฉดสีสุด
คลาสสิกท่ีเหมาะกับ
ทุกสีผิว

้
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a non-sticky, sheer finish look.
ลิปสติกสีสันสุดคลาสสิกช่วยให้
เรยีวปากดมูชีวีติชวีา พิกเม้นต์สเีด่นชดั 
มีความเงาวาวแต่ให้ความรู ้สึกที่
เบาสบายริมฝีปาก

truly spectacular effects, with

ลิปสติก เฉดสีอมตะของ  YSL 
เน้ือลิปสติกเนียนนุ่ม สีสันเด่นชัด 
ติดทนยาวนานด้วยเม็ดสีแบบใหม่
ที่ช่วยเคลือบเรียวปาก พร้อมบำารุง
ริมฝีปากให้ชุ่มชื่น

flush of radiance. 
ลิปเซร่ัมเนื้อบางเบา ฟื้นบำารุงริมฝีปากท่ีแห้งจาก
สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงและมลภาวะ ให้เรยีวปาก
ชุม่ชืน่ สสีนัระเรือ่ดสูขุภาพดี 

ผลิตภัณฑ์ดูโอ้ตกแต่งริมฝีปากมีท้ังลิปไลเนอร์ 
สี Parisian Rose และลิปสติก Rouge Essentiel 
Silky Crème Lipstick ส ีA La Rose สสีนัโทนกหุลาบ
สวยละมุน

An ultra-rich lipstick that offers long-lasting color 
that won’t flake, or fade, for hours. You will receive
hydrating and nourishing benefits from the first 

ลปิสติกท่ีให้เฉดสสีดชดั เปล่งประกายตดิทนนานและบำารุง
ริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรก

with a mattefinish. Jojoba, mango, 

ลิปสติกสีสันสดชัดด้วยพิกเม้นต์ละเอียด
คุณภาพสูง  ให ้ฟ ินิชลุคแบบแมตต ์
มีส่วนผสมของ โจโจบา แมงโก้ บัตเตอร์
และ Hyaluronic Acid บำารุงเรียวปาก
ชุ่มชื่นเรียบเนียน

Laura Mercier Effortless

A lipstick color reflects the personality and power of a woman. 
Just changing your lipstick color will revive and change your look. 

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้สวยและทรงพลังกว่าเดิมด้วยลิปสติกเฉดสีสุดปัง 
ทำาได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลีย่นสลีปิสตกิ นอกจากจะอัพลุคให้สวยและดแูตกต่างแล้ว 
สลีปิสตกิยังบ่งบอกถึงพลงั และสะท้อนตัวตนในแต่ละวันของผูห้ญิงได้เป็นอย่างดี

ลิปสติกเน้ือแมตต์ที่สีสันเหมาะกับทุกลุค 
ใช้ง่ายในชวิีตประจำาวัน เนือ้สเีด่นชดัตดิทนนาน
ถงึ 8 ชั่วโมง บำารุงริมฝีปากให้เนยีนนุ่มชุ่มชื่น
ยาวนานตลอดวันด้วยวติามนิอี

sheen that offers nourishing comfort and 

ลิควิดลิปสีสันจัดจ้าน เนื้อสัมผัสนุ่มนวล
ประกายแวววาว ให้ริมฝีปากชุ่มชืนด้วย
สารสกัดจากแครนเบอร ์รี่  บลู เบอร ์รี ่
และราสเบอร์รี่

benefits that make 

different skin tones. 
ลิปกลอสรุ ่นพิเศษท่ี
มอบความชุ ่มชื่นให ้
กับเรียวปากและช่วย
ลดเรือนริ้ วรอยให ้ดู
จางลง พร้อมเฉดสีสุด
คลาสสิกที่ เหมาะกับ
ทุกสีผิว

้
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1 This anti-aging serum 

ensures skin remains 

ba lanced,and keeps 

skin supple and hydrated. 

The JAUM Balancing  

ComplexTM  helps to reduce 

fine lines. 
ผลิตภัณฑ์คืนความอ่อนเยาว์
ให้ผิว ปรับสมดุล ให้ผิวแน่น
กระชับ JAUM Balancing 
ComplexTM ช่วยแก้ปัญหาริว้รอย

2

4

Potent serum that improves 

major signs of aging, 

helping to refine skin texture 
and visibly diminishing lines 

and smoothening skin tone. 
เซรัม่ฟ้ืนบำารงุจากสญัญาณผวิ
ทีด่รู่วงโรย ช่วยลดเลอืนริว้รอย 
เพิมความกระชับให้ผิว และ
ช่วยให้ผิวเนียนละเอียด สีผิว 
เนียนเรียบสมำ่าเสมอ 

A deep-nourishing cream 

with natural beeswax butter 

that helps keep skin firm and  
refined. 
ครีมบำารุงผิวหน้าได้อย่างลำ้าลึก 
ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นท่ีอุดมไปด้วย 
Beewax Butter จากแหล่งธรรมชาต ิ
ช่วยในการลดเลือนริ้วรอย 

Clinique Smart 
Custom-repair Serum 
(50 ml. 4,400.-)

A nourishing and refreshing 

concentrate to illuminate eyes, 

and to nurture and thicken 

lashes.   
เซรัม่ฟ้ืนบำารงุผวิรอบดวงตา ให้ดู 
อ่อนเยาว์ เปล่งประกาย สดใส 
พร้อมบำารุงขนตาให้ดหูนาแข็งแรง 
ช่วยลดการขาดหลดุร่วงของขนตา

Lancôme Advanced 
Génifique Yeux  
Light-PearltM eye & Lash 
Concentrate 
(20 ml. 2,900.-)

Sulwhasoo  
first Care Activating  
Serum eX 
(120 ml. 4,950.-)

guerlain Abeille 
royale rich Day Cream 
(50 ml. 6,150.-)

YOUNger SkIN
These are the skin beauty products to rejuvenate mothers: anti-wrinkle,  

preventing loose and saggy skin, and eye serums. 

นี่คือไอเท็มอัพลุคสวยที่จะทำาให้คุณแม่ของเราดูอ่อนเยาว์ยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ ์
ดูแลปัญหาริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตา เราลิสต์มาให้แล้ว!

GLAMOR

An intensely silky cream to 

replenish moisture and defend 

against fine lines and wrinkles.  
It contains saffron flower pistils, 
which help to correct visible 

signs of ageing.  

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีช่วยต่อต้าน 
ริว้รอยและมอบความเปล่งปลัง่ให้ผวิ 
ด้วยส่วนผสมสุดลำ้าของพลังจาก
เกสรดอกแซฟฟรอน ที่ช่วยชะลอ
ความร่วงโรยของผิว  

YSL or Rouge Crème Riche 
(50 ml. Please request the price)

8
7

9

Fast-absorbing gel-cream mask for mulated  

for skin to look tighter, feel fuller and firmer, 
as well as smoother.  
มาสก์เนื้อเจลที่ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว  
ออกแบบมาเพ่ือยกกระชับผิวหย่อนคล้อย  
ลดเลือนริ้วรอย และฟื้นบำารุงความชุ่มชื่น

An eye treatment with 

natural Crithmum to  

re v i t a l i z e  t he  eye 

contour, dark circles, 

fine lines and wrinkles.                                                                                             
อายทรตีเม้นต์ทีม่ส่ีวนผสม
ของ Crithmum จากแหล่ง
ธรรมชาติท่ีช ่วยเติมเต็ม
ผิวบริเวณรอบดวงตาให้ดู
เรียบเนียน ลดเลือนริ้วรอย 
และความหมองคลำ้า 
 

A new formulated serum with algae 

for youth and Blue Therapy Reno to 

stimulate collagen and elastin, able to 

reduce eight years of visible aging signs 

after only two weeks’ of usage.  
เซรัม่สตูรใหม่ท่ีมส่ีวนผสมใหม่ล่าสดุ Algae 
of youth และบลเูธเรอป้ี ทรีโอ้ สร้างคอลลาเจน 
และอิลาสติน ช่วยลดเลือนความร่วงโรย 
ทีส่ะสมมาตลอด 8 ปี ให้ลดเลอืนใน 2 สปัดาห์

Eye concentrate infused with 

Smoothing Defense Complex 

to reduce wrinkles and restore 

firmness. 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาท่ีมี 
ส่วนผสมของ Smoothing Defense 
Complex ช่วยลดเลอืนริว้รอย และ
ฟื้นบำารุงความชุ่มชื่น 

Origins Plantscription™ Powerful  
Lifting Overnight Mask (75 ml. 3,200.-)

Dior Capture Youth 
Age-Delay Advanced 
eye treatment 
(25 ml. 2,850.-)

Biotherm Blue therapy 
Accelerated Serum  
(50 ml. 3,600.-)

Shiseido ultimune eye  
Power Infusing eye  
Concentrate 
(15 ml. 2,800.-)

6

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store YSL Beauty GF The Glass Quartier
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fine lines. 
ผลิตภัณฑ์คืนความอ่อนเยาว์
ให้ผิว ปรับสมดุล ให้ผิวแน่น
กระชับ JAUM Balancing 
ComplexTM ช่วยแก้ปัญหาริว้รอย

helping to refine skin texture 

 
เซรัม่ฟ้ืนบำารงุจากสญัญาณผวิ
ทีด่รู่วงโรย ช่วยลดเลอืนริว้รอย 
เพิมความกระชับให้ผิว และ
ช่วยให้ผิวเนียนละเอียด สีผิว 
เนียนเรียบสมำ่าเสมอ 

that helps keep skin firm and 
refined. 
ครีมบำารุงผิวหน้าได้อย่างลำ้าลึก 
ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นท่ีอุดมไปด้วย 
Beewax Butter จากแหล่งธรรมชาต ิ
ช่วยในการลดเลือนริ้วรอย 

 
เซรัม่ฟ้ืนบำารงุผวิรอบดวงตา ให้ดู 
อ่อนเยาว์ เปล่งประกาย สดใส 
พร้อมบำารุงขนตาให้ดหูนาแข็งแรง 
ช่วยลดการขาดหลดุร่วงของขนตา

Génifique Yeux 

นี่คือไอเท็มอัพลุคสวยที่จะทำาให้คุณแม่ของเราดูอ่อนเยาว์ยิ่งกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ ์
ดูแลปัญหาริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อย รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตา เราลิสต์มาให้แล้ว!

against fine lines and wrinkles. 
It contains saffron flower pistils,

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีช่วยต่อต้าน 
ริว้รอยและมอบความเปล่งปลัง่ให้ผวิ 
ด้วยส่วนผสมสุดลำ้าของพลังจาก
เกสรดอกแซฟฟรอน ที่ช่วยชะลอ
ความร่วงโรยของผิว  

YSL or Rouge Crème Riche

for skin to look tighter, feel fuller and firmer,
 

มาสก์เนื้อเจลที่ซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว  
ออกแบบมาเพ่ือยกกระชับผิวหย่อนคล้อย  
ลดเลือนริ้วรอย และฟื้นบำารุงความชุ่มชื่น

fine lines and wrinkles.                                                                                            
อายทรตีเม้นต์ทีม่ส่ีวนผสม
ของ Crithmum จากแหล่ง
ธรรมชาติท่ีช่วยเติมเต็ม
ผิวบริเวณรอบดวงตาให้ดู
เรียบเนียน ลดเลือนริ้วรอย 
และความหมองคลำ้า 
 

 
เซรัม่สตูรใหม่ท่ีมส่ีวนผสมใหม่ล่าสดุ Algae 
of youth และบลเูธเรอป้ี ทรีโอ้ สร้างคอลลาเจน 
และอิลาสติน ช่วยลดเลือนความร่วงโรย 
ทีส่ะสมมาตลอด 8 ปี ให้ลดเลอืนใน 2 สปัดาห์

firmness. 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวรอบดวงตาท่ีมี 
ส่วนผสมของ Smoothing Defense 
Complex ช่วยลดเลอืนริว้รอย และ
ฟื้นบำารุงความชุ่มชื่น 

Dior Capture Youth 

YSL Beauty 
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A beautiful scent made 

f rom severa l  flowers 
including tiare flowers 
from Polynesia, frangipani 

and p ink peppercorn 

that altogether give a 

fresh scent.   

กลิ่นหอมท่ีได ้มาจากการ 

ผสมผสานดอกไม้นานาชนิด  
เช่น ดอก Tiare จากเกาะ 

โพลินีเซีย และดอก Fragipani 
ผสานกับ Pink Peppercorn 

A refreshing bouquet 

that is led by citrus,  

with white flowers and 
Sicilian orange.  

นำา้หอมทีใ่ห้ความหอมสดชืน่ 

ของดอกไม้ หอมโดดเด่น
ด้วยกลิ่นของซิตรัส ดอกไม้
สีขาว และกลิ่นส้มจากซิซิลี

Elegantly sweet and seductive, 
this unique Dior scent combines 

peony, Bulgaria rose, apricot 

and white musk.  

กลิ่นหอมแสนอ่อนหวานเย้ายวน 

อันเป็นเอกลักษณ์ของสาว Dior  
ได้จากการผสมผสานกันของ พีโอนี 
กุหลาบบัลแกเรีย แอปริคอต และ
ไวท์มัสก์ 

This floral scent radiates a  
charming femininity that comes  

from rose, jasmine, pomegranate  

and musk.  

กลิน่หอมจากดอกไม้ทีใ่ห้ความรู้สกึ 

ถึงความเป็นเฟมินีนที่เปี่ยมไปด้วย 

เสน่ห์ ซึ่งเกิดจากการผสมผสาน 

ของดอกกุหลาบ จัสมิน ทับทิม 
และมัสก์ 

This floral green fragrance was 

inspired by spring and offers a 
lively scent derived from magnolia, 

lemon, ginger and shiso.  

ความหอมที่ได ้แรงบันดาลใจมาจาก 

ดอกไม้สีขาวอันอ่อนโยนที่ผลิบานใน 

ฤดใูบไม้ผล ิเตม็ไปด้วยส่วนผสมท่ีให้กลิน่ 

สดชื่นมีชีวิตชีวา อย่าง ใบแมกโนเลีย  
เลม่อน จิงเจอร์ และชิโซะ 

An exclusive floral fragrance that smells like a huge  
bouquet of flowers and exudes lively love.   

นำ้าหอมแนวฟลอรัลสุดหรู กลิ่นหอมราวกับช่อดอกไม้บาน 

สื่อถึงความรักที่สดใสกำาลังเบ่งบานถึงขีดสุด 

Diptyque essences Insensées 
(100 ml. 10,700.-)

Chanel Paris-riviera 
(125 ml. 5,400.-)

This romantic floral scent is mesmerizing, 
with its mix of flowers such as gardenia, 
tuberose and jasmine.  

Amouage Love tuberose 
(100 ml. 13,100.-)

Citrus combined with softer scents  
such as mango, tonka bean and  

vetiver oil make this charming 

and perfect scent.  

จากกลิน่ของซติรสัผสานกับกลิน่ของผลไม้ 

อย่าง มะม่วง แซมด้วยกลิ่นของถ่ัวขาว 

และนำ้ามันของระเหยหญ้าแฝก จนเกิด 

ความหอมมเีสน่ห์ท่ีผสานกันอย่างลงตวั 

kilian Moonlight in Heaven  
@Atelier de Prestige 
(50 ml. 11,699.-)

jo Malone Star Magnolia 
Cologne (100 ml. 5,400.-)

Bvlgari rose goldea  
eau de Parfum 
(90 ml. 6,700.-)

Miss Dior Blooming Bouquet  
(100 ml. 5,100.-)

ySL Mon Paris Parfum floral eau de Parfum 
(90 ml. 6,000.-)

7

Available at: Atelier de Prestige, Diptyque, ySL Beauty GF The Glass Quartier Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

A fruity fresher, more luminous 

and floral interpretation of the 
original combines peony, centifolia 

rose and red berries.  

สัมผัสความสดชื่นของหมู่มวลดอกไม้
อย่างโบตั๋น และกุหลาบ ผสานความ 

หอมหวานในกลิ่นฟรุ้ตตี้จากเหล่าเบอร์รี่ 
สแีดงสด

Lancôme La Vie est Belle 
en rose (100 ml. 4,500.-)

GLAMOR

CHArMINg SCeNtS 
An ambrosial scent on our body is an expression of who we are.  

Here are the fragrances that enhance women’s charm to the fullest.  
กลิ่นกายที่หอม สื่อถึงตัวตนของเรา พร้อมช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงยิ่งดูน่าหลงใหล   

และนี่คือลิสต์นำ้าหอมประจำาซีซั่นนี้ที่สาวๆ ต้องลอง 

ให้ความรู้สกึลกึลบัน่าค้นหาด้วยกลิน่ฟลอรัล 

สุดโรแมนติกจากส่วนผสมของดอกไม  ้

นานาพันธุ์เช่น ดอกพุด ดอกซ่อนกลิ่น และ
ดอกมะลิ 



f rom severa l  flowers 
including tiare flowers 

กลิ่นหอมที่ ได ้มาจากการ
ผสมผสานดอกไม้นานาชนิด 
เช่น ดอก Tiare จากเกาะ
โพลินีเซีย และดอก Fragipani
ผสานกับ Pink Peppercorn 

with white flowers and 

นำา้หอมทีใ่ห้ความหอมสดชืน่
ของดอกไม้ หอมโดดเด่น
ด้วยกลิ่นของซิตรัส ดอกไม้
สีขาว และกลิ่นส้มจากซิซิลี

Elegantly sweet and seductive, 

and white musk.
กลิ่นหอมแสนอ่อนหวานเย้ายวน
อันเป็นเอกลักษณ์ของสาว Dior 
ได้จากการผสมผสานกันของ พีโอนี 
กุหลาบบัลแกเรีย แอปริคอต และ
ไวท์มัสก์ 

This floral scent radiates a 

กลิน่หอมจากดอกไม้ทีใ่ห้ความรูส้กึ
ถึงความเป็นเฟมินีนที่เปี่ยมไปด้วย
เสน่ห์ ซึ่งเกิดจากการผสมผสาน
ของดอกกุหลาบ จัสมิน ทับทิม 
และมัสก์ 

This floral green fragrance was
inspired by spring and offers a 

ความหอมที่ได ้แรงบันดาลใจมาจาก
ดอกไม้สีขาวอันอ่อนโยนที่ผลิบานใน
ฤดใูบไม้ผล ิเตม็ไปด้วยส่วนผสมท่ีให้กลิน่
สดชื่นมีชีวิตชีวา อย่าง ใบแมกโนเลีย 
เลม่อน จิงเจอร์ และชิโซะ 

An exclusive floral fragrance that smells like a huge 
bouquet of flowers and exudes lively love.  
นำ้าหอมแนวฟลอรัลสุดหรู กลิ่นหอมราวกับช่อดอกไม้บาน
สื่อถึงความรักที่สดใสกำาลังเบ่งบานถึงขีดสุด 

This romantic floral scent is mesmerizing, 
with its mix of flowers such as gardenia,

Citrus combined with softer scents 

จากกลิน่ของซติรสัผสานกับกลิน่ของผลไม้
อย่าง มะม่วง แซมด้วยกลิ่นของถ่ัวขาว
และนำ้ามันของระเหยหญ้าแฝก จนเกิด
ความหอมมเีสน่ห์ท่ีผสานกันอย่างลงตวั 
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and floral interpretation of the 

สัมผัสความสดชื่นของหมู่มวลดอกไม้
อย่างโบตั๋น และกุหลาบ ผสานความ
หอมหวานในกลิ่นฟรุ้ตตี้จากเหล่าเบอร์รี่
สแีดงสด

An ambrosial scent on our body is an expression of who we are. 
Here are the fragrances that enhance women’s charm to the fullest. 

กลิ่นกายที่หอม สื่อถึงตัวตนของเรา พร้อมช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงยิ่งดูน่าหลงใหล  
และนี่คือลิสต์นำ้าหอมประจำาซีซั่นนี้ที่สาวๆ ต้องลอง 

ให้ความรู้สกึลกึลบัน่าค้นหาด้วยกลิน่ฟลอรลั
สุดโรแมนติกจากส่วนผสมของดอกไม้
นานาพันธุ์เช่น ดอกพุด ดอกซ่อนกลิ่น และ
ดอกมะลิ 
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 Istanbul is unique in that it straddles both Europe and Asia, 

being located around the natural Bosphorus Strait that divides those 

continents and which is also the famous waterway that links to the 

Sea of Marmara. A cruise on the Bosphorus is a must-do activity for 

every tourist, so they can enjoy marveling at monuments dating back  

to the Byzantine and Ottoman empires. A cruise should include  

a visit to Hagia Sophia, popularly known as Blue Mosque and which 

sits opposite Sultan Ahmed Mosque, plus a tour of Topkapi Palace and 

Dolmabahce Palace where you can spend a whole day without getting  

bored. If shopping is your preferred activity, don’t miss the Spice Market  

and Grand Bazaar to find local products, especially carpets, 
spices, tea, coffee and the famous Turkish Delights – all these  
are found scattered throughout the markets.  

ISTANBUL

 Of all the luxurious hotels scattered along the strait’s shoreline, 

Four Seasons Hotel Istanbul at The Bosphorus remains at the top 

of tourists’ wish lists for accommodation. Apart from taking in the 

gorgeous waterscape, landscape and stunning architecture on 

both sides of the straits, guests have the privilege of enjoying the 

best hospitality in the magnificent setting of a restored Ottoman 
palace. 

	 ในบรรดาโรงแรมหรูท่ีกระจายอยู่สองฝ่ังช่องแคบบอสฟอรัส	 Four	
Seasons	Hotel	 Istanbul	at	The	Bosphorus	 เป็นหนึง่ในโรงแรมท่ีเป็น 

สดุยอดปรารถนาของนกัทอ่งเท่ียว	นอกจากได้ด่ืมด�า่กบัทิวทศัน์ของสายน�า้
และสถาปัตยกรรมสองฝ่ังอนังดงาม	ยงัได้พกัในโรงแรมซึง่ดดัแปลงจาก
พระราชวงัโบราณสมยัอาณาจกัรออตโตมนัอนัย่ิงใหญ่	

ENCHANTED  
TURKEY

STAY

The	Alluring	Charm	of	Turkey,	Turkey	is	an	alluring	destination	for	many	reasons. 
It	 bursts	 withremnants	 of	 ancient	 civilizations,	 is	 armed	 with	 stunning	 
architecture	 and	 showcases	amazing	natural	wonders.	A	convenient	 factor	 
for	Thai	citizens	is	that	they	don’t	need	a	visa	for	travel	there	as	tourists.	 
มีหลากหลายเหตผุลท่ีท�าให้ตรุกีเป็นจดุหมายปลายทางท่ีนา่ค้นหา	ทัง้เป็นแหลง่อารยธรรม 

โบราณล�า้คา่	ทรงเสนห์่ด้วยสถาปัตยกรรมอนังดงามมีธรรมชาตอินันา่ต่ืนตา	ข้อส�าคญัตรุกี 

ยงัเป็นหนึง่ในประเทศท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยไมจ่�าเป็นต้องขอวีซา่อีกด้วย		

A Fascinating Melting Pot Where Eastern  

and Western Cultures Come Together. 

หนึ่งเดียวในโลกกบัเมืองท่ีผสานอารยธรรมของสองทวีปได้อย่างน่าอศัจรรย์

 

	 ท่ีตัง้ของอิสตันบูลนัน้คร่อมทวีปยุโรปและเอเชีย	 โดยมีเส้นแบ่งอันชัดเจน 

คือช่องแคบบอสฟอรัสท่ีทอดยาวลงสู่ทะเลมาร์มารา	 การล่องเรือชมทิวทัศน์ 

ผ่านสายน�า้จึงเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่าเป็น	 The	Must	 ของนักท่องเท่ียวทุกคน 

เพราะคุณจะได้เห็นความย่ิงใหญ่ของอดีตอาณาจกัรไบเซนไทน์	 ผ่านกาลเวลา 

มาสูจ่กัรวรรดิออตโตมนั	 ได้เห็นความสงา่งามของ	Hagia	Sophia	 ท่ีตัง้ตระหงา่น 

อยูต่รงข้าม	Sultan	Ahmed	Mosque	หรือท่ีคุ้นกนัในช่ือ	Blue	Mosque	ตลอดจน 

พระราชวงั	Topkapi	และ	Dolmabahce	 ท่ีเดนิชมทัง้วนัก็ไมมี่เบ่ือ	ส�าหรับนกัช้อป 

ต้องไม่พลาด	 Spice	 Market	 และ	 Grand	 Bazaar	 ท่ีมีสินค้าพืน้เมือง 
โดยเฉพาะพรม	 เคร่ืองเทศ	 ชา	 กาแฟ	 และขนมขึน้ช่ือของตุรกีให้ชิมและช้อป 

ไปตลอดทาง
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and Grand Bazaar to find local products, especially carpets, 
spices, tea, coffee and the famous Turkish Delights – all these 

best hospitality in the magnificent setting of a restored Ottoman 

	 ในบรรดาโรงแรมหรูท่ีกระจายอยู่สองฝ่ังช่องแคบบอสฟอรัส	 Four	
Seasons	Hotel	 Istanbul	at	The	Bosphorus	 เป็นหนึง่ในโรงแรมท่ีเป็น
สดุยอดปรารถนาของนกัทอ่งเท่ียว	นอกจากได้ด่ืมด�า่กบัทิวทศัน์ของสายน�า้
และสถาปัตยกรรมสองฝ่ังอนังดงาม	ยงัได้พกัในโรงแรมซึง่ดดัแปลงจาก
พระราชวงัโบราณสมยัอาณาจกัรออตโตมนัอนัย่ิงใหญ่	

The	Alluring	Charm	of	Turkey,	Turkey	is	an	alluring	destination	for	many	reasons.
It	 bursts	 withremnants	 of	 ancient	 civilizations,	 is	 armed	 with	 stunning	
architecture	 and	 showcases	amazing	natural	wonders.	A	convenient	 factor	
for	Thai	citizens	is	that	they	don’t	need	a	visa	for	travel	there	as	tourists.	
มีหลากหลายเหตผุลท่ีท�าให้ตรุกีเป็นจดุหมายปลายทางท่ีนา่ค้นหา	ทัง้เป็นแหลง่อารยธรรม
โบราณล�า้คา่	ทรงเสนห์่ด้วยสถาปัตยกรรมอนังดงามมีธรรมชาตอินันา่ต่ืนตา	ข้อส�าคญัตรุกี
ยงัเป็นหนึง่ในประเทศท่ีนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยไมจ่�าเป็นต้องขอวีซา่อีกด้วย		

หนึ่งเดียวในโลกกบัเมืองท่ีผสานอารยธรรมของสองทวีปได้อย่างน่าอศัจรรย์

	 ท่ีตัง้ของอิสตันบูลนัน้คร่อมทวีปยุโรปและเอเชีย	 โดยมีเส้นแบ่งอันชัดเจน
คือช่องแคบบอสฟอรัสท่ีทอดยาวลงสู่ทะเลมาร์มารา	 การล่องเรือชมทิวทัศน์
ผ่านสายน�า้จึงเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่าเป็น	 The	Must	 ของนักท่องเท่ียวทุกคน
เพราะคุณจะได้เห็นความย่ิงใหญ่ของอดีตอาณาจกัรไบเซนไทน์	 ผ่านกาลเวลา
มาสูจ่กัรวรรดิออตโตมนั	 ได้เห็นความสงา่งามของ	Hagia	Sophia	 ท่ีตัง้ตระหงา่น
อยูต่รงข้าม	Sultan	Ahmed	Mosque	หรือท่ีคุ้นกนัในช่ือ	Blue	Mosque	ตลอดจน
พระราชวงั	Topkapi	และ	Dolmabahce	 ท่ีเดนิชมทัง้วนัก็ไมมี่เบ่ือ	ส�าหรับนกัช้อป
ต้องไม่พลาด	 Spice	 Market	 และ	 Grand	 Bazaar	 ท่ีมีสินค้าพืน้เมือง
โดยเฉพาะพรม	 เคร่ืองเทศ	 ชา	 กาแฟ	 และขนมขึน้ช่ือของตุรกีให้ชิมและช้อป
ไปตลอดทาง
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 Turkey’s west coast stretches into the Aegean Sea and is known 

for having the most beautiful turquoise sea. Since the Roman era, it has 

been a popular spot where socialites congregate during winter for their 

relaxation. Although it lies on the continent of Asia, Bodrum is a resort 

town often referred to as the “Turkish St. Tropez”. Holidaymakers can find 
a variety of watersport activities such as swimming, scuba-diving and 

boat excursions. A must-do activity is cruising around the bay to soak up 

the scenery and the 600-plus-year-old fortress of Bodrum Castle, home  

to the Museum of Underwater Archaeology and one of the most  

significant museums in the world. 

BODRUM
 Bodrum is home to many world-class luxury hotel brands 

such as Kempinski, Aman and Hilton.  However it is the Mandarin 

Oriental, Bodrum, located in Paradise Bay, that is probably the 

most well-known hotel here. It is a stunning resort that overlooks 

the Aegean Sea with private beaches, elegant décor in a neutral 

color palette and five-star service that always makes it the first 
choice of VIP guests.

	 โบดรัมถือเป็นแหล่งรวมเครือโรงแรมหรูระดับโลกมากมายทัง้	
Kempinski,	 Hilton	 และ	Aman	 แต่ท่ีได้รับการกล่าวถึงมากท่ีสดุต้อง 
ยกให้	 Mandarin	 Oriental,	 Bodrum	 ซึ่งตัง้อยู่บน	 Paradise	 bay	 
แนวโค้งของอา่วท่ีมองเหน็ทะเลเอเจียนไปได้ไกลสดุขอบฟ้า	 เม่ือประกอบ 

กบัชายหาดสว่นตวั	ความเรียบหรูของการตกแตง่และบริการระดบั	5	ดาว	 
ท�าให้เป็นตวัเลอืกแรกของแขกระดบัวีไอพีเสมอ

STAY
A Historical Port Town Surrounded by Splendid Turquoise Sea 

เมืองชายทะเลแห่งประวตัิศาสตร์และท้องน�า้สีเทอร์คอยส์สดุตระการตา

	 แนวชายฝ่ังตะวันตกของตุรกีนัน้ทอดยาวติดทะเลเอเจียนท่ีได้ช่ือว่า 

มีน�า้ทะเลสเีทอร์คอยส์สวยท่ีสดุ	ท�าให้เมืองริมทะเลของท่ีน่ีเป็นหนึง่ในท่ีหลบหนาว 

ของบรรดาชนชัน้สงูมาตัง้แตย่คุโรมนั	 ในบรรดาเมืองตากอากาศ	 โบดรัมถือเป็น 

หนึ่งในเมืองริมทะเลยอดนิยมท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายของบ้านเมืองสไตล์ยุโรป 

จนถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็นแซงต์	 โทรเปซของตุรกี	 แม้จะตัง้อยู่ใน 

เขตทวีปเอเชียก็ตาม	 กิจกรรมทางน�า้ของโบดรัมมีครบครันทัง้ว่ายน�า้	 ด�าน�า้ 

ดูปะการังหรือพายเรือเล่น	 แต่ท่ีห้ามพลาดคือการล่องเรือยอร์ชชมความงาม 

ของแนวอ่าวและป้อมปราการของปราสาทโบดรัมอายุกว่า	 600	 ปี	 ท่ีปัจจุบนั 

ใช้เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น�า้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 

พิพิธภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดในโลก	
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 In central Turkey sits the bygone allure of Cappadocia, a geological 

wonder where humans occupy humid caves as their residences. It may 

come as a surprise to see Cappadocians still live in this primeval habitat. 

However, modern facilities are found inside these cavernous hills. Their 

unique way of living is not staged for the sake of tourism but it is due to 

geological oddity formed by volcanic eruption some million years ago.  

As time passed, rainwater and wind created these strange looking  

boulders. UNESCO made this place Turkey’s first World Heritage Site.  
 When war struck this corner of the world, humans fled land and turned 
themselves into cave dwellers. Inhabiting caves have become a way of life 

here. Some subterranean havens are carved 5 stories into the ground. Some 

cavernous space has been turned into churches with colorful frescoes. 

Despites row and rows of mountains at first glimpse, Cappadocia hides 
a large underground city beneath its rocks. This is exactly what draws so 

many visitor year after year. Nowadays, these caverns have been turned 

into luxury hotels for an immersive Cappadocian living experience. 

 

	 ตอนกลางของประเทศตรุกีคือมนต์เสนห์่แหง่อดีต	“คปัปาโดเกีย”	พิภพมหศัจรรย์ 

ท่ีผู้ คนยังคงอาศัยอยู่ใต้ความชืน้ของ	 “ถ�า้”	 ไม่ผิดหรอกแม้ชาวคัปปาโดเกีย 

จะอาศัยอยู่ในถ�า้	 แต่ด้านในถ�า้ล้วนแล้วแต่เป็นความล�า้สมัยไม่ใช่มนุษย์ถ�า้ 

เม่ือพนัปีแต่อย่างใด	 โดยวิถีชีวิตการอยู่อาศยัในถ�า้เหล่านีไ้ม่ได้เป็นการจดัฉาก 

ให้นักท่องเท่ียวได้ชม	 แต่เกิดจากสภาพภูมิประเทศแบบพิเศษท่ีก่อตัวมาจาก 

การระเบดิของภเูขาไฟเม่ือหลายล้านปี	เม่ือผา่นน�า้ผา่นฝนจงึก่อให้เกิดเป็นแทง่หิน 

เนินเขารูปร่างประหลาดตาถึงขัน้ท่ียเูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี
	 นานวนัเข้าเม่ือคปัปาโดเกียเกิดภยัสงคราม	 มนุษย์ท่ีอยู่บนผืนดินจึงพากัน 

ขดุถ�า้เข้าไปอาศยัหลบภยัอยูด้่านในและกลายเป็นวิถีท่ีปฏิบตัสิบืกนัมา	ถ�า้บางแหง่ 
ถกูขดุลึกลงไปในดินราวกบัตึก	 5	 ชัน้	 บ้างก็ถกูใช้เป็นโบสถ์ท่ีมีการตกแต่งเขียน 

ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม	 เรียกได้ว่าแม้มองด้วยตาเปล่าจะเห็น 

เพียงเนินเขาแต่ด้านในกลับมีเมืองใต้พิภพซ่อนอยู่	 ซึ่งนั่นก็ท�าให้การได้สัมผัส 

ความรู้สึกแบบมนุษย์ถ�า้กลายเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเบอร์หนึ่งท่ีไม่ควรพลาด 

ซึ่งในปัจจุบนัโรงแรมหรูหลายแห่งก็ได้ดดัแปลงถ�า้โบราณเหล่านัน้ให้กลายเป็น 

ท่ีพกัท่ีจะท�าให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับประสบการณ์แบบชาวคปัปาโดเกียกลบัไป	

CAPPADOCIA

 Cappadocia Cave Suites have preserved most of the original 

cavernous space with its lava stone floors, walls, and ceilings. The 

5-star	Museum	Hotel	 stays	 true	 to	 its	 name.	A	 stay	 here	 exudes	
museum-like	 atmosphere	 as	 the	 hotel	 has	 kept	 all	Cappadocian	
history.	Those	who	wishes	to	be	a	cave	dweller	while	waking	up	to	
see	hot-air	balloons	must	pick	Sultan	Cave	Suites	–	a	place	atop	the	
town	with	panoramic	view	of	the	city.    
	 Cappadocia	Cave	Suites	 เป็นหนึง่ในโรงแรมถ�า้ท่ียงัคงรักษาสภาพ 

ของถ�า้เดิมไว้เกือบทัง้หมด	 ไมว่า่จะเป็นพืน้	ผนงั	 เพดาน	 ล้วนเป็นหินลาวา 

ด้วยกนัทัง้นัน้	สว่น	Museum	Hotel	เป็นโรงแรมห้าดาวท่ีจะท�าให้เราเหมือน 

ก�าลงัเช็กอินเอนกายอยูใ่นพิพิธภณัฑ์สมช่ือ	เพราะทกุพืน้ท่ียงัคงเก็บเร่ืองราว
ของประวตัิศาสตร์	 เมืองคปัปาโดเกียเอาไว้อย่างครบถ้วน	สว่นใครท่ีอยาก
นอนในถ�า้แล้วต่ืนมาชมวิวบอลลนู	Sultan	Cave	Suites	ตัง้อยูภ่ายในถ�า้บน
มมุสงูท่ีมองเหน็นครใต้พิภพแหง่นีแ้บบพาโนรามาเตม็อ่ิมแนน่อน

STAY

Immerse Yourself in Ancient Civilizations in the Old Town 

ด่ืมด�า่กบัอารยธรรมโบราณในเขตเมืองเก่า



boulders. UNESCO made this place Turkey’s first World Heritage Site.  
 When war struck this corner of the world, humans fled land and turned 

Despites row and rows of mountains at first glimpse, Cappadocia hides 

	 ตอนกลางของประเทศตรุกีคือมนต์เสนห์่แหง่อดีต	“คปัปาโดเกีย”	พิภพมหศัจรรย์
ท่ีผู้ คนยังคงอาศัยอยู่ใต้ความชืน้ของ	 “ถ�า้”	 ไม่ผิดหรอกแม้ชาวคัปปาโดเกีย
จะอาศัยอยู่ในถ�า้	 แต่ด้านในถ�า้ล้วนแล้วแต่เป็นความล�า้สมัยไม่ใช่มนุษย์ถ�า้
เม่ือพนัปีแต่อย่างใด	 โดยวิถีชีวิตการอยู่อาศยัในถ�า้เหล่านีไ้ม่ได้เป็นการจดัฉาก
ให้นักท่องเท่ียวได้ชม	 แต่เกิดจากสภาพภูมิประเทศแบบพิเศษท่ีก่อตัวมาจาก
การระเบดิของภเูขาไฟเม่ือหลายล้านปี	เม่ือผา่นน�า้ผา่นฝนจงึก่อให้เกิดเป็นแทง่หิน
เนินเขารูปร่างประหลาดตาถึงขัน้ท่ียเูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวฒันธรรมแหง่แรกของตรุกี
	 นานวนัเข้าเม่ือคปัปาโดเกียเกิดภยัสงคราม	 มนุษย์ท่ีอยู่บนผืนดินจึงพากัน
ขดุถ�า้เข้าไปอาศยัหลบภยัอยูด้่านในและกลายเป็นวิถีท่ีปฏิบตัสิบืกนัมา	ถ�า้บางแหง่
ถกูขดุลึกลงไปในดินราวกบัตึก	 5	 ชัน้	 บ้างก็ถกูใช้เป็นโบสถ์ท่ีมีการตกแต่งเขียน
ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม	 เรียกได้ว่าแม้มองด้วยตาเปล่าจะเห็น
เพียงเนินเขาแต่ด้านในกลับมีเมืองใต้พิภพซ่อนอยู่	 ซึ่งนั่นก็ท�าให้การได้สัมผัส
ความรู้สึกแบบมนุษย์ถ�า้กลายเป็นกิจกรรมท่องเท่ียวเบอร์หนึ่งท่ีไม่ควรพลาด
ซึ่งในปัจจุบนัโรงแรมหรูหลายแห่งก็ได้ดดัแปลงถ�า้โบราณเหล่านัน้ให้กลายเป็น
ท่ีพกัท่ีจะท�าให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับประสบการณ์แบบชาวคปัปาโดเกียกลบัไป	

5-star	Museum	Hotel	 stays	 true	 to	 its	 name.	A	 stay	 here	 exudes	
museum-like	 atmosphere	 as	 the	 hotel	 has	 kept	 all	Cappadocian	
history.	Those	who	wishes	to	be	a	cave	dweller	while	waking	up	to	
see	hot-air	balloons	must	pick	Sultan	Cave	Suites	–	a	place	atop	the	
town	with	panoramic	view	of	the	city.
	 Cappadocia	Cave	Suites	 เป็นหนึง่ในโรงแรมถ�า้ท่ียงัคงรักษาสภาพ
ของถ�า้เดิมไว้เกือบทัง้หมด	 ไมว่า่จะเป็นพืน้	ผนงั	 เพดาน	 ล้วนเป็นหินลาวา
ด้วยกนัทัง้นัน้	สว่น	Museum	Hotel	เป็นโรงแรมห้าดาวท่ีจะท�าให้เราเหมือน
ก�าลงัเช็กอินเอนกายอยูใ่นพิพิธภณัฑ์สมช่ือ	เพราะทกุพืน้ท่ียงัคงเก็บเร่ืองราว
ของประวตัิศาสตร์	 เมืองคปัปาโดเกียเอาไว้อย่างครบถ้วน	สว่นใครท่ีอยาก
นอนในถ�า้แล้วต่ืนมาชมวิวบอลลนู	Sultan	Cave	Suites	ตัง้อยูภ่ายในถ�า้บน
มมุสงูท่ีมองเหน็นครใต้พิภพแหง่นีแ้บบพาโนรามาเตม็อ่ิมแนน่อน

ด่ืมด�า่กบัอารยธรรมโบราณในเขตเมืองเก่า
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EsCAPE

 Most tour programs do not include Sanliurfa, but if you have a chance 

to visit Turkey, don’t miss this city. Located in the East region close to 

Syria, Sanliurfa was once part of the Silk Road and is thus one of the most  

historical cities of Turkey. The old townscape is well-preserved, with  

ancient 1,000-year-old beehive dwellings that can be seen in the 

hills, right in the city. Balikli Gol, or Pool of Abraham, contains a  

well-designed recreation area where tourists can stop at for a nice stroll. 

Adjacent to these pools is the local grand bazaar where you can shop until 

you drop for prices lower than in the Grand Bazaar in Istanbul. If your schedule 

permits it, a visit to Gobekli Tepe, the castle on the hill, is recommended.  

It is an archaeological site dating back 10,000 years and which was added 

to the UNESCO World Heritage list last year.     

SANLIURFA
 If you are an enthusiast who is fascinated by natural landscapes 

and/or ancient civilizations, visiting the attractions of Southeast 

Turkey has to be your answer. Don’t miss a visit to the Throne  

of the Gods and remains of vast statues, built over two millennia 

ago, on Mount Nemrut just two hours’ away from Sanliurfa.  

	 หากคุณเป็นนักท่องเท่ียวสายธรรมชาติท่ีหลงใหลในทิวทัศน์
แปลกตาและอารยธรรมโบราณ	 เมืองในฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้ของตรุกี 

มีสถานท่ีท่องเท่ียวตอบโจทย์อีกเพียบ	 โดยเฉพาะกลุ่มรูปปัน้เทพเจ้า 

อันตระการตาอายุมากกว่า	 2,000	 ปีท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาเนมรุต 

ซึง่อยูห่า่งจากซานลอีร์ูฟาไปเพียง	2	ชัว่โมง

NEIGHBOR CITY
Immerse Yourself in Ancient Civilizations in the Old Town 

ด่ืมด�า่กบัอารยธรรมโบราณในเขตเมืองเก่า

	 แม้โปรแกรมท่องเท่ียวตุรกีส่วนใหญ่จะไม่ได้บรรจุเมืองซานลีอูร์ฟาไว้ใน 

โปรแกรมหลัก 	 แต่หาก มี โอกาสไ ด้มาถึ งประ เทศนี แ้ ล้ ว เ รา ไม่อยาก 

ให้พลาดเมืองนีไ้ป	 ซานลีอร์ูฟาตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศใกล้กบัซีเรีย 

อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม	 ปัจจุบนัแทบทกุอณูในเขตเมืองเก่า 

เป็นดินแดนโบราณ	 เนินเขากลางเมืองส่วนหนึ่งยังมีโพรงถ� า้ ท่ี เป็นท่ีอยู ่
อาศยัของชาวเมืองเม่ือพนัปีก่อน	 ส่วนท่ีน่าเดินเล่นคือ	 Balikli	 gol	 สระน�า้แห่ง 
อิบราฮิมท่ีเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองติดกันคือแกรนด์บาซาร์	 
ท่ีช้อปปิ้งได้อย่างจุใจแถมราคายังย่อมเยากว่าแกรนด์บาซาร์ในอิสตันบูล	 
หากมีเวลาแนะน�าให้ เดินขึ น้ ไปชมปราสาทบนยอดเขาหรือออกไปชม 

Gobekli	 tepe	 แหล่งโบราณคดีอายหุม่ืนปีท่ีเพ่ิงได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

เม่ือปีท่ีแล้ว
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IN tHe MOOD TO eAT 

SIAM PArAgON

Hopping around our stylish  restaurants and cafés to experience their cuisine and best gourmet dishes

SIgNOr SASSI
gf the gourmet garden
 This premier Italian restaurant from the UK 

displays live lobsters in front. Risotto Lobster 

comes with the rice cooked al dente and a mellow 

tomato sauce to give some acidity. The Crab 

Salad is full of big chunks of crab meat, dressed 

with cocktail sauce. Iberico Pork, also known as 

Spanish black-footed pig, is served as a juicy and 

tender grilled chop with black rice and black salt.

PIYADA  

PUNNAKITIKASeM

CONTrIBUTOr

sAVOR

อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เจ้าของเพจอาหาร 
และท่องเทีย่ว “PPGALLERY” (พีพีแกลเลอรี)่  
ในช่องทาง Instagram, Facebook และ  

เว็บไซต์ www.ppgallery.net
•

Hi, my name’s Piyada  

Punnakittikasem (nickname Pam), 

and I’d like to invite you to taste 

 some food at Siam Paragon and  

The EmQuartier from whichever 

restaurant offers a tasty menu. 
สวสัดค่ีะ แป๋ม-ปิยะดา ปณุณกิตเิกษม  

วนันีอ้าสาพาเพื่อนๆ มาชิมอาหาร 
ที่สยามพารากอนและ ดิ เอ็มควอเทียร ์

ตามมาดูกันนะคะ ว่าแต่ละร้านจะมเีมนอูะไร
น่ารบัประทาน มาอพัเดทกันบ้าง

 ร้านอิตาเลียนสัญชาติอังกฤษ ที่มีกุ้งล็อบสเตอร์
เป็นๆ ต้อนรับอยู่เต็มหน้าร้าน “Risotto Lobster” 
ตัวข้าวทำามาแบบ Al Dente ซอสมะเขือเทศรสชาติ
กลมกล่อม ออกรสเปรีย้วนดิๆ “Crab Salad” เมนสูลดั 
ที่อัดแน่นด้วยเนื้อปูขนาดจัมโบ้กับค็อกเทลซอส 
“Iberico Pork” เนือ้หมเูลบ็ดำาจากสเปน (Pork Chop) 
คลุกด้วยข้าวดำาและเกลือดำาป่น ย่างได้สุกกำาลังดี  
เนื้อนุ่มชุ่มนำ้า แนะนำาเลยค่ะ
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เว็บไซต์ www.ppgallery.net
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น่ารบัประทาน มาอพัเดทกันบ้าง
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เป็นๆ ต้อนรับอยู่เต็มหน้าร้าน “Risotto Lobster” 
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เนื้อนุ่มชุ่มนำ้า แนะนำาเลยค่ะ
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tOwNHOuSe
gf the gourmet garden
 A modern Hong Kong-style bar & café serving 

Asian dishes with a western twist. Townhouse offers 
a new “house dining” concept where you can relax 

and have fun with friends in a creative space filled 
with good music, creative cocktails and quality 

comfort food from across Asia.

 Famous for its Asian-with-a-twist menu, 

Townhouse provides a comfortable hang-out 

with a good menu and beverages at the bar. 

Recommended dishes are Grilled Pork Neck with 

Crispy Sticky Rice served with Thai chili sauce, Deep 

Fried Dirty Duck and the latest innovative Belly Pork 

with Rice and Dirty Duck Soup, to be ended with 

Coconut Ice, which can be enjoyed either a dessert 

or beverage. The restaurant is open 11.00 a.m. to 

11.00 p.m.

 ร้านสไตล์ Asian Twisted ชื่อดังจากฮ่องกงมีโซน 

Outdoor ให้นัง่ชลิล์สบายๆ และบาร์เครือ่งดืม่ทีม่ใีห้เลือก 

กว่า 50 เมนู อาหารแนะนำาเป็น “คอหมูย่างคลุกฝุ่น 

กับข้าวเหนียวทอดยัดไส้ชีส” เสิร์ฟมากับนำ้าจิ้มแจ่ว 

“เป็ดตุน๋สมนุไพรทอดกรอบ” และเมนแูปลกใหม่ “ข้าวหน้า 

หมสูามชัน้ซปุเป็ดตุ๋น” ล้างปากด้วย“มะพร้าวเกรด็นำา้แข็ง” 
ที่เป็นได้ทั้งของหวานและเครื่องดื่ม ที่สำาคัญคือร้านเปิด
บรกิารตัง้แต่เช้ายาวไปถึงห้าทุม่เลยค่ะ

VegANerIe SOLe 
gf the gourmet garden
 This vegan restaurant does 

not use ingredients that come 

from animals, and its dishes 

are still tasty and good for 

health. The recommended 

dishes are: Plant-Power Teriyaki 

Burger made from mushroom, 

almond and red bean; Green 

& Fresh Smoothie Bowl which 

is soybean yoghurt, fresh fruits 

and grains; Red Velvet Waffle 
made from wholewheat flour 

 ร้าน Vegan ปราศจากวัตถุดิบที่มีส่วนผสมจากสัตว์  
ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ แนะนำาเป็น “Plant-Power 
Teriyaki Burger” ทำาจากเห็ด อัลมอนด์ และถ่ัวแดง 
“Green & Fresh Smoothie Bowl” เป็นโยเกิร์ตทำาจาก
ถ่ัวเหลือง ผลไม้สด และธัญพืช “Red Velvet Waffle”  
ทำาจากแป้งโฮลวีทเคลือบซอสช็อกโกแลต กับไอศกรีม
นมถ่ัวเหลืองและวิปครีมมะพร้าว “Brownie Smoothie” 
ทำาจากนมถั่วเหลือง ผงโกโก้ วิปครีมมะพร้าว และบราวนี ่
ชิ้นพอดีคำา

coated with chocolate, served with soybean ice 

cream and coconut whip cream and lastly Brownie 

Smoothie from soybean, cocoa powder, coconut 

whip cream and bite-size brownie.

PANCAke CAfÉ
 gf Sweet Avenue
 The pancake café where every plate is freshly made. 

Its signature dish is Ichigo Heaven, a ricotta hotcake that is 

soft and fluffy and comes with tart strawberries. The new 
Matcha Lava Japanese-style dessert is made with green 

tea and read bean. You can’t miss the Burnt Cheesecake, 

a brûléed cheesecake with such a soft texture that  

you’ll want to eat the whole piece.

 ร้านแพนเค้ก ทำาเสิร์ฟแบบสดใหม่ทุกจาน นอกจากเมนู 
ขึ้นชื่ออย่าง “Ichigo Heaven” ricotta hotcake เนื้อเบาเด้งดึ๋ง  
กับรสเปรีย้วอมหวานจากสตรอเบอรีแ่ล้ว เมนใูหม่อย่าง “Matcha 

lava” ท่ีได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุนจากชาเขียวกับถั่วแดง 

และ “Burnt cheesecake” ชีสเค้กที่อบจนหน้าไหม้ ทำาให้ใจสั่น 

ได้ไม่น้อยด้วยรสชาตินุ่มละมุนที่ตักชิมคำาแรกแล้วอยากจะ 

รับประทานให้หมดทั้งก้อนใหญ่เลย

่
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tHe eMQuArtIer 

HOkkAI-DON 
6f the Helix Quartier
 Premium-quality sushi bar 

from Hokkaido with affordable 
prices. Maguro Musou is a 

nigiri set offering all the parts 
of Blue Fin tuna sorted by 

fat layers. Omakase Don is 

sashimi on rice, brimming  

with seasonal  f reshness.  

Enjoy the non-carb Miyabi 

Sashimi, an exclusive premium 

sashimi set.

SAVA 
ALL DAy DININg
6f the Helix Quartier
 Serves vibrant Thai Fusion  

dishes. Fried Rice with Gourami  

Fish, Fresh Chili and Sweet Basil  

uses gourami fish cut in big bite 

sizes that are fried with overnight 

streamed rice, bird chili and sweet 

basil. Shrimp Popcorn are shrimp 

balls with cheddar cheese inside, 

and Northern-style Pork Spicy Salad 

comes served with vegetables and 

herbs along with rice pancakes, and 

topped with pork crackling.

sAVOR

 อาหารไทยฟ ิวชั่นรสจัดจ ้าน  
นำาวัตถุดิบมาพลิกแพลงในรูปแบบ 

ที่ไม่เหมือนใคร กับจานแรก “ข้าวผัด 

ปลาสลิดพริกสดและโหระพา” ใช  ้

ปลาสลิดตัวโตห่ันเป็นชิ้นทอดกรอบ 

ผัดก่ึงคั่วกับข้าวสวยค้างคืน พริก 

ขี้หนูสวนและใบโหระพาหอมกรุ ่น 

“กุ้งป๊อบคอร์น” ทอดมันกุ้งลูกกลม
สอดไส้ชีสเย้ิมๆ ไว ้ข ้างใน “ลาบ
หมูคั่ ว ” เสิร ์ฟคู่กับผักสมุนไพรและ 

ข้าวแคบ โรยด้วยกากหมูทอดกรอบ

 ซูชิบาร์ท่ีคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ส่งตรงจากทะเลฮอกไกโดในราคาท่ี 

เข้าถึงได้กับเมนู “Maguro Musou” นิกิริเซ็ตท่ีรวมทุกส่วนของปลาฮอนมากูโร ่

(Blue Fin Tuna) เรียงตามระดับความหนาแน่นของไขมันท่ีแทรกอยู่  
“Omakase Don” ข้าวหน้าปลาดิบรวม ที่เน้นความสดใหม่ตามฤดูกาล หรือ 

ลดแป้งกับ “Miyabi Sashimi” ชุดปลาดิบพรีเมี่ยมรวมแบบจัดเต็ม



from Hokkaido with affordable 

nigiri set offering all the parts 

uses gourami fish cut in big bite

 อาหารไทยฟ ิวชั่นรสจัดจ ้าน 
นำาวัตถุดิบมาพลิกแพลงในรูปแบบ
ที่ไม่เหมือนใคร กับจานแรก “ข้าวผัด
ปลาสลิดพริกสดและโหระพา” ใช้
ปลาสลิดตัวโตห่ันเป็นชิ้นทอดกรอบ
ผัดก่ึงคั่วกับข้าวสวยค้างคืน พริก
ขี้หนูสวนและใบโหระพาหอมกรุ ่น
“กุ้งป๊อบคอร์น” ทอดมันกุ้งลูกกลม
สอดไส้ชีสเย้ิมๆ ไว ้ข ้างใน “ลาบ
หมูคั่ ว ” เสิร ์ฟคู ่กับผักสมุนไพรและ
ข้าวแคบ โรยด้วยกากหมูทอดกรอบ

 ซูชิบาร์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ส่งตรงจากทะเลฮอกไกโดในราคาท่ี
เข้าถึงได้กับเมนู “Maguro Musou” นิกิริเซ็ตท่ีรวมทุกส่วนของปลาฮอนมากูโร่
(Blue Fin Tuna) เรียงตามระดับความหนาแน่นของไขมันท่ีแทรกอยู่ 
“Omakase Don” ข้าวหน้าปลาดิบรวม ที่เน้นความสดใหม่ตามฤดูกาล หรือ
ลดแป้งกับ “Miyabi Sashimi” ชุดปลาดิบพรีเมี่ยมรวมแบบจัดเต็ม
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rOASt
1f the Helix Quartier 
 A casual all-day café with a 

fresh ambience. Eggs Benedict 

are poached eggs topped with 

smoked salmon and served on a 

croissant. Truffle Alfredo is fresh 
pasta pan-fried with truffle and 
bacon, very savory. The signature 

dish is Strawberry Waffle, crispy 
but moist inside and served with 

fresh cream, strawberries and 

imported American corn syrup.  

In addition to all these dishes, the 

coffee is certainly good too.

yOu & I 
PreMIuM SukI Buffet 
9f the Helix Quartier
 P re m i u m  a ff o rd a b l e  a n d  
unl imited sukiyaki, offering al l  
choices of proteins including fresh 

oyster, premium wagyu, banana 

shrimp, kurobuta, river prawn and 

more. Eight dipping sauces to 

choose from, which you can mix as 

you like. All beverages and desserts 

are included, and bubble milk tea can 

be taken out. 

 ร้านสุก้ีพรีเมี่ยมในราคาท่ีเอื้อมถึง 
วัตถุดบิจดัเตม็ ทัง้หอยนางรมสด เน้ือวากิว 

คัดพิเศษ กุ ้งแชบ๊วย เนื้อหมูคุโรบุตะ  
กุ้งแม่นำ้า และอื่นๆ อีกมากมาย เสิร์ฟ
แบบไม่อัน้ พร้อมนำา้ซปุให้เลอืกถึง 8 แบบ  
ที่ชอบที่สุดคือ ทุกคนมีหม้อส่วนตัว จึงใส่ 
เติมอะไรก็ได้ในสไตล์ของเรา ของหวาน
เคร่ืองดื่มก็รวมอยู่ในราคานี้แล้ว แถม
ชานมไข่มุกใส่แก้วถือกลับไปดูดต่ออีก
คนละถ้วย

sAVOR

tHe eMQuArtIer 

 คาเฟ่สุดชิลล์ บรรยากาศเรยีบง่าย 

อ่ิมอร่อยได้ท้ังวัน “Eggs Benedict” 
ไข่ลวกเย้ิมๆ ท่ีโปะมาบนครัวซองและ 

ปลาแซลมอนรมควัน “Truffle Alfredo” 
เส้นพาสต้าทำาสดผัดกับเห็ดทรัฟเฟิล 

และเบคอน หอมอร่อยอย่างลงตัว  
ต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์ “Strawberry 

Waffle” แป้งกรอบนอกนุ่มใน วิปครีม 

กับสตรอเบอรี่สด ราดด้วย corn syrup  
นำาเข้าจากอเมริกา ส่วนกาแฟร้านนี้ 
เด็ดมากไม่แพ้อาหารเลยค่ะ



croissant. Truffle Alfredo is fresh 
pasta pan-fried with truffle and 

dish is Strawberry Waffle, crispy 

coffee is certainly good too.

 P re m i u m  a ff o rd a b l e  a n d 
unl imited sukiyaki, offering al l 

 ร้านสุก้ีพรีเมี่ยมในราคาท่ีเอื้อมถึง 
วัตถุดบิจดัเตม็ ทัง้หอยนางรมสด เน้ือวากิว
คัดพิเศษ กุ ้งแชบ๊วย เนื้อหมูคุโรบุตะ 
กุ้งแม่นำ้า และอื่นๆ อีกมากมาย เสิร์ฟ
แบบไม่อัน้ พร้อมนำา้ซปุให้เลอืกถึง 8 แบบ 
ที่ชอบที่สุดคือ ทุกคนมีหม้อส่วนตัว จึงใส่
เติมอะไรก็ได้ในสไตล์ของเรา ของหวาน
เครื่องดื่มก็รวมอยู่ในราคานี้แล้ว แถม
ชานมไข่มุกใส่แก้วถือกลับไปดูดต่ออีก
คนละถ้วย

 คาเฟ่สุดชิลล์ บรรยากาศเรยีบง่าย
อิ่มอร่อยได้ทั้งวัน “Eggs Benedict” 
ไข่ลวกเย้ิมๆ ท่ีโปะมาบนครัวซองและ
ปลาแซลมอนรมควัน “Truffle Alfredo”
เส้นพาสต้าทำาสดผัดกับเห็ดทรัฟเฟิล
และเบคอน หอมอร่อยอย่างลงตัว 
ต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์ “Strawberry
Waffle” แป้งกรอบนอกนุ่มใน วิปครีม
กับสตรอเบอรี่สด ราดด้วย corn syrup 
นำาเข้าจากอเมริกา ส่วนกาแฟร้านนี้
เด็ดมากไม่แพ้อาหารเลยค่ะ
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karat  0-2664-8800-1

Montblanc  0-2664-8777

Omega  0-2664-9550

Petch Boran  0-2664-8384-5

rolex  0-2664-8400-3

Tiffany & Co.  0-2664-9030-5

Van Cleef & Arpels  0-2664-8080

M Floor
Bvlgari  0-2664-8008-10

Cartier  0-2664-8660-1

Gem Peace by Chuchai   
0-2664-8215-6 

Gems Pavilion  0-2664-8606-7

grand Seiko  0-2664-8855

Jasmin Jewelry  0-2664-9009

Prima Gems  0-2664-8799

Rajdamri Gems  0-2664-8889

Sincere Jewelry  0-2664-8456-7

TECHnOlOGY & GaDGETS

2nd Floor
AIS l Telewiz  0-2664-8586-7

CLASSIK  0-2664-8867-8

Eastbourne  0-2664-8515-7

Jaymart  0-2664-8564

FuRnITuRE & HOME DÉCOR

3rd Floor
BB. Gallery  0-2664-8593-4

C.V.N. Art Center  0-2664-8644-5

Jaspal Home  0-2664-8566

Jim Thompson  0-2664-8615-7

FInE DInInG & RESTauRanTS

G Floor
TWG Tea Salon & Boutique  

0-2259-9510

ClOTHES & aCCESSORIES

G Floor
Bottega Veneta  0-2664-7200

Burberry  0-2664-7445

Dior  0-2664-8363-4

Emilio Pucci  0-2664-9908-10

fendi  0-2664-8370

roger Vivier  0-2664-8442

M Floor
Chloé  0-2664-7474-5

Dior Homme  0-2664-8773-4

Gucci  0-2664-8200-1

Loewe  0-2664-9902

Louis Vuitton  0-2664-7272

Salvatore ferragamo   

0-2664-8405-6

1st Floor
Adolfo Dominguez  0-2664-8486

Dapper Exclusive  0-2664-7564

Groove & Groovy Exclusive Store
Houdini by Element 72
Lacoste  0-2664-8484-5

O&B  0-2664-8595

Soda No.7  0-2664-8464

2nd Floor
Oakley  0-2664-8482

tank Store  0-2664-8811

WaTCHES & JEWElRY

G Floor
Blue River   
0-2664-8886-8

CHUN By Tok Kwang   

0-2664-8651-4

florentine  0-2664-8380-2

jaa  0-2664-8390-4

1st Floor
Another Hound Café  

0-2664-8663

Paul  0-2664-7535

2nd Floor
Uta-Andon  0-2664-8528

3rd Floor
Aoi Japanese Restaurant   
0-2664-8590-2

Crystal Jade  0-2664-8803-4

Fuji Japanese Restaurant   
0-2664-8580-1

BEauTY, HEalTH & SPa

1st Floor
MOGA  0-2664-8890

Shiseido Salon & Spa  

0-2664-8543

Truefitt & Hill  0-2664-8822

2nd Floor
Apex Profound Beauty   

0-2664-8613

Boots  0-2664-8575-6

Osim  0-2664-8539

3rd Floor
Harnn  0-2664-9935

Jyunka  0-2664-9155

KKC  0-2664-9158

Satira Spa  0-2664-8599

kIDS, SPORTS & EnTERTaInMEnT

2nd Floor
Asia Books  0-2664-8545-6

T.V. Airbookings  0-2664-8500-10

Tokyodo Books  0-2664-8540

THE EMPORIUM

THE EMPORIUM  

DEPARTMENT STORE

B Floor
Lingerie Salon

G Floor
Ladies' Boutique

The Atelier

M Floor
Beauty Hall
watch galleria

1st Floor
Shoes & Bags Salon

2nd Floor
Men Intrend
Sports Mall

3rd Floor
Be trend 
Exotique Thai 
Imaginia 
Kids’ Planet  
Power Mall

4th Floor
Gourmet Market
The Living  
Warp Zone

3rd Floor
roller Dome  06-4647-1800

5th Floor
Emprivé Cineclub
(Call Center)  0-2268-8899

SERVICES

B3 Floor
Mandarin Oriental Dry Cleaning   

0-2259-8715

Mr.Bag-Fix  0-2090-6464

Mr.Mini  08-4800-3641

B2 Floor
Click Clack  0-2259-9143

Fast Fix  08-7055-0844

Fix-it  08-3997-1644, 0-2742-5696

Miracle Bags and Shoes Spa  

0-2664-9992-3

B1 Floor
Carcare  0-2664-8899

Washery  0-2259-8288

G Floor
Tourist Lounge  0-2269-1000 #1726

Tourist Service Center
- Airluga  09-2287-7745

- Mail Boxes ETC.  0-2259-1548

- Samurai Wifi  09-6843-7873

- Superrich  0-2254-4444
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- Superrich  
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THE EMQUARTIER
ClOTHES & aCCESSORIES 

G Floor
Diane von Furstenberg   
0-2003-6410

Emporio Armani   
0-2021-2102

Judith Leiber  0-2003-6014

Kate Spade  0-2003-6411

Longchamp  0-2003-6166

MCM  0-2003-6016

Michael Kors  0-2003-6299

Pleats Please Issey Miyake / 
Bao Bao Issey Miyake  
0-2021-2177

M Floor
3.1 Phillip Lim  0-2021-2133

A Bathing Ape  0-2003-6640

AlX Armani Exchange   
0-2021-2149

Alexander Wang  0-2021-2198

Balenciaga  0-2003-6477-80

Blackbarrett  0-2021-2139

Céline  0-2003-6003

Chanel  0-2003-6055

CK Calvin Klein  
0-2021-2112

Club 21 Collectibles   
0-2021-2118

Club 21 Pop Up   
0-2021-2199

Comme des Garçons Pocket   
0-2021-2191

COS  0-2059-2872

Diesel  0-2021-2176

DKNY  0-2021-2188

Dolce & Gabbana  0-2003-6415

Jimmy Choo  0-2003-6096

Kids 21  0-2021-2120

Prada  0-2003-6044

Proenza Schouler  0-2021-2109

PS Paul Smith  0-2021-2155

Rag & Bone  0-2021-2119

Saint Laurent  0-2003-6078

Stella McCartney 0-2021-2111 

Tory Burch  0-2003-6422

Valentino  0-2003-6111

1st Floor
Adidas Originals   
0-2003-6180

Another Man Story
Beams  0-2003-6067

CC-OO  0-2003-6670

CPS Chaps  0-2003-6672

H&M  0-2003-6460

Hamberger Studio
Jaspal  0-2003-6674

Massimo Dutti  0-2033-6080

Misty Mynx  0-2003-6650

Morgan De Toi /
Morgan Homme  
08-9052-3143

Noriko  0-2003-6656

Pomelo  0-2003-6072

Superdry  09-1774-4707 

ted Baker  0-2003-6102

Urban Nomads  0-2003-6625

Zara  0-2003-6432                                   

2nd Floor
Amaze  0-2003-6130

Charles & Keith  0-2003-6129

Footwork  0-2003-6119

Fred Perry  0-2003-6117

Jelly Dreams  0-2003-6121

Lyn Around  0-2003-6115

Quinn  0-2003-6113

Stylenanda  0-2003-6475

Uniqlo  0-2003-6466

Vilebrequin  0-2003-6132

WaTCHES & JEWElRY

G Floor
Patek Philippe  0-2003-6038

PMT The Hour Glass   
0-2003-6022

TECHnOlOGY & GaDGETS

3rd Floor
B&O  09-3137-8922

BaNANA  09-5364-6157

Big Camera Galleria  
0-2003-6536

dtac Hall 1678

Meridian  0-2003-6154

Samsung  0-2003-6158

Sony  0-2003-6150

Sound City  0-2003-6147

Studio 7  0-2003-6160

True / True Coffee  0-2003-6156

FuRnITuRE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2003-6645

3rd Floor
Room Concept  0-2003-6523

BankS & FInanCIal SERVICES

3rd Floor
Bangkok Bank  0-2003-6500

kBank  0-2003-6683-7

Krungsri Bank  0-2003-6540

Muang Thai  0-2003-6526

SCB  0-2003-6680

The Wisdom Lounge 0-2003-6533

FInE DInInG & RESTauRanTS

G Floor
Another Day Dessert
D’ARK 0-2003-6013  

Dean & Deluca  0-2261-0464

Harrods Café  0-2003-6424 

Jones the Grocer  0-2261-0382

Mozza by Cocotte  
09-7004-0072

Pierre Hermé  0-2003-6444

M Floor
Café Leitz by Pacamara  
0-2003-6068 

1st Floor
Roast Café  09-4176-3870

2nd Floor
Greyhound Café  0-2003-6660

KOI Thé 06-5524-1722

Vanilla Cafeteria  0-2003-6124

5th Floor
Escape Bangkok  
0-2003-6000

6th Floor
Fu Cheer  0-2003-6301-2

Fuji  0-2003-6209-10

Häagen-Dazs  0-2003-6307-8

Hokkai Don  0-2003-6200

Kub Kao' Kub Pla  0-2003-6236

Lukkaithong  0-2003-6301-2

MK Live/MK Harvest  
0-2043-7092

Mokuola Hawaii   
0-2003-6202

Sava All Day Dining   
0-2003-6208

South Tiger  0-2003-6314-5

Wine I Love You  0-2003-6213

7th Floor 
Arno’s Steaks.Burgers.Beers  
0-2003-6311 
Emack & Bolio’s  0-2003-6250

Four Seasons  0-2003-6266 

Gokfayuen  0-2003-6316 

Iwane Goes Nature   
06-4165-6232

La Monita  0-2003-6238

Laem Charoen Seafood   
0-2003-6388

Le Dalat  0-2003-6267

Misoya  0-2003-6248

Mövenpick Pop-up 
09-4497-4063

Nara Thai Cuisine   
0-2003-6258

thong Smith 0-2003-6226

TSUJIRI  08-9205-2281

8th Floor
Audrey Café des Fleurs   
0-2003-6244

Bulgogi Brothers  
09-8246-0888

Café Chilli  0-2003-6291-2

Ginza Shabu-Ten   
0-2003-6206

Maisen  0-2003-6255

Man Fu Yuan  0-2003-6240

Pot Ministry  0-2003-6282

tajima  0-2003-6271

Tenyuu Sho  0-2003-6277

9th Floor
Bella rocca  0-2003-6273

flamenco Bangkok
0-2003-6006

Mugendai Penthouse   
0-2033-6333

The Chop  0-2003-6275

You&I Premium Suki Buffet  
0-2003-6399 

BEauTY, HEalTH & SPa

G Floor
Atelier de Prestige
Creed 
Diptyque  0-2003-6429

Fresh  0-2003-6430

M.A.C  0-2003-6426

Nars  0-2258-0441

Sephora  0-2003-6400

YSL Beauty  0-2003-6427

1st Floor
Bath & Body Works   
0-2003-6066

2nd Floor
Aveda  0-2003-6491

Clé de Peau Beauté 
0-2258-6011

IPSA  0-2258-1801

Kiehl’s  0-2003-6490

3rd Floor
Boots  0-2003-6497

4th Floor
Anastasia  0-2003-6296-7

Dental Signature   
0-2003-6322

Doctor Life  0-2003-6196

Immagini Clinic   
0-2003-6188

Khongkwan Clinic  
0-2003-6199

Moga Aveda 0-2003-6190

Romrawin  0-2003-6181

Strip & Browhaus   
0-2003-6295

That’so  0-2003-6171

The Lounge  0-2003-6172

The Next 0-2003-6100

lIFESTYlE & EnTERTaInMEnT

1st Floor
BNK48  08-2589-0242

3rd Floor
Better Vision  0-2003-6149

Eye Lab  0-2003-6155

Kinokuniya  0-2003-6507

4th Floor
Another Story  0-2003-6138

Bounce inc.  0-2014-2608

jtB  0-2344-4688

Quartier CineArt  0-2261-0199

Virgin Active Fitness Club 
at EmQuartier  0-2770-9797

SERVICES

B Floor
Auto Spa  0-2003-6642

Bellugg Luggage Delivery Service  
08-7336-6666

Clean & Co.  09-5506-6991

Fast Fix  08-6896-2372

L'Harlogerie 0-2003-6627

Leather Solute  0-2003-6622

Mail Boxes ETC.  0-2003-6623

G Floor
Tourist Lounge

M Floor
Club 21 Services  0-2021-2121

2nd Floor
TrueSphere  0-2003-6293-4

3rd Floor
AIS Serenade Club  0-2003-6163



Diane von Furstenberg  

Emporio Armani  

Judith Leiber  
Kate Spade  
Longchamp  
MCM  
Michael Kors  
Pleats Please Issey Miyake / 
Bao Bao Issey Miyake  

3.1 Phillip Lim  
A Bathing Ape  
AlX Armani Exchange  

Alexander Wang  

Céline  
Chanel  
CK Calvin Klein  

Club 21 Collectibles  

Club 21 Pop Up  

Comme des Garçons Pocket  

COS  
Diesel  
DKNY  
Dolce & Gabbana  
Jimmy Choo  
Kids 21  

Proenza Schouler  
PS Paul Smith  
Rag & Bone  
Saint Laurent  
Stella McCartney 
Tory Burch  

Adidas Originals  

Another Man Story
Beams  
CC-OO  
CPS Chaps  
H&M  
Hamberger Studio
Jaspal  
Massimo Dutti  
Misty Mynx  
Morgan De Toi /
Morgan Homme  

Noriko  

Superdry  

Urban Nomads  
Zara  

Amaze  
Charles & Keith  

Footwork  
Fred Perry  
Jelly Dreams  
Lyn Around  
Quinn  
Stylenanda  
Uniqlo  
Vilebrequin  

Patek Philippe  
PMT The Hour Glass  

B&O  
BaNANA  
Big Camera Galleria  

dtac Hall 

Samsung  
Sony  
Sound City  
Studio 7  
True / True Coffee  

Zara Home  

Room Concept  

Krungsri Bank  
Muang Thai  
SCB  
The Wisdom Lounge 

Another Day Dessert
D’ARK 
Dean & Deluca  
Harrods Café  
Jones the Grocer  
Mozza by Cocotte  

Pierre Hermé  

Café Leitz by Pacamara  

Roast Café  

Greyhound Café  
KOI Thé 
Vanilla Cafeteria  

Escape Bangkok  

Fu Cheer  
Fuji  
Häagen-Dazs  
Hokkai Don  
Kub Kao' Kub Pla  
Lukkaithong  
MK Live/MK Harvest  

Mokuola Hawaii  

Sava All Day Dining  

South Tiger  
Wine I Love You  

Arno’s Steaks.Burgers.Beers 

Emack & Bolio’s  
Four Seasons  
Gokfayuen  
Iwane Goes Nature  

La Monita  
Laem Charoen Seafood  

Le Dalat  
Misoya  
Mövenpick Pop-up 

Nara Thai Cuisine  

TSUJIRI  

Audrey Café des Fleurs  

Bulgogi Brothers  

Café Chilli  
Ginza Shabu-Ten  

Maisen  
Man Fu Yuan  
Pot Ministry  

Tenyuu Sho  

Mugendai Penthouse  

The Chop  
You&I Premium Suki Buffet  

Atelier de Prestige
Creed 
Diptyque  
Fresh  
M.A.C  
Nars  
Sephora  
YSL Beauty  

Bath & Body Works  

Aveda  
Clé de Peau Beauté 

IPSA  
Kiehl’s  

Boots  

Anastasia  
Dental Signature  

Doctor Life  
Immagini Clinic  

Khongkwan Clinic  

Moga Aveda 
Romrawin  
Strip & Browhaus  

That’so  
The Lounge  
The Next

BNK48  

Better Vision  
Eye Lab  
Kinokuniya  

Another Story  
Bounce inc.  

Quartier CineArt  
Virgin Active Fitness Club 
at EmQuartier  

Auto Spa  
Bellugg Luggage Delivery Service  

Clean & Co.  
Fast Fix  
L'Harlogerie 
Leather Solute  
Mail Boxes ETC.

Tourist Lounge

Club 21 Services  

TrueSphere  

AIS Serenade Club  



112

SIAM PARAGON
ClOTHES & aCCESSORIES

M Floor
Balenciaga  0-2129-4484 

Bottega Veneta 0-2129-4392-4 

Burberry  0-2610-9719-20

Céline  0-2610-9380-2

Chanel  0-2020-8544-5

Dior  0-2610-9699

Dolce & Gabbana  0-2610-6790

Ermenegildo Zegna  0-2610-9355-9

fendi  0-2610-9287-8

Givenchy  0-2610-9607-9

Gucci  0-2508-8988

Hermès  0-2129-4800-1

Jim Thompson  0-2129-9449

Jimmy Choo  0-2610-9944

Loewe  0-2610-9825

Louis Vuitton  0-2664-7272

MCM  0-2129-4491

Miu Miu  0-2610-9808

Mulberry  0-2610-9449

Off-White  0-2129-4530-1

Prada  0-2610-9800

Saint Laurent  0-2129-4511-5

Salvatore ferragamo  0-2610-9463

Valentino  0-2129-4868

1st Floor
Aldo  0-2129-4507

Bally & Aigner  0-2129-4612-3

Boss Hugo Boss  0-2610-9440

Coach  0-2129-4664

Crazy Step  0-2129-4407

Europa  0-2610-9710-2

Flynow  0-2610-9410

Footwork  0-2610-9416

Footwork Noir  0-2610-9414

Greyhound  0-2129-4358

H&M  0-2610-6738 

Jaspal  0-2610-9386

Karl Lagerfeld pop up
09-7187-9175

Longchamp  0-2610-9973

Massimo Dutti  0-2610-9935

Minor Lifestyle 0-2610-9952-3

Nai Chan Fabric  0-2610-9473-4

Nich  0-2610-9529

Noriko/Riko  0-2129-4406

Paul Smith  0-2610-9770-1

Pronto  0-2610-9246-7

Sirivannavari  0-2129-4877

Swarovski Temp  08-0321-6033

Swatch  0-2129-4536

Trussardi  0-2610-9599 

Tumi  0-2129-4366-7

Zara  0-2610-9861-2

Zara Men  0-2610-9861-2

2nd Floor
Better Vision  0-2610-9645

EYE LAP Exclusive  0-2043-2800

ic! berlin  0-2129-4482-3

Infinite Gallery  0-2129-4462

Luxoptic  0-2129-4674

Oakley  0-2610-9550

Paris Miki  0-2610-9582

Waltz Vision  0-2610-9639, 0-2129-4474

3rd Floor
ferrari  0-2129-4508

4th Floor
Indigo House  0-2129-4518

WaTCHES & JEWElRY

M Floor
A. Lange & Söhne 0-2129-4991

Blue River Diamond  0-2129-4782

Bvlgari  0-2610-9388-91

Cartier  0-2610-9945-7

Charms Fine Jewelry  0-2610-9330

Chopard  0-2610-9678

Franck Muller  0-2610-9426

IWC  0-2610-9466-9

JLC  0-2610-9925-6

karat  0-2610-9393-5

Mikimoto  0-2129-4444-5

Montblanc  0-2129-4378-81

Omega  0-2129-4878

Panerai  0-2610-9290

Pannarai Jewellers  0-2610-9399

Patek Philippe  0-2129-4777

Patek Philippe by TKI  0-2129-4884

Pendulum  0-2610-9423-5

Perpetual  0-2610-9238-9

Piaget Boutique  0-2610-9679-80

PMT The Hour Glass  0-2129-4777

Premiera Exquisite Jewellery  
0-2129-4677-8

Prima Gems  0-2129-4786-90

rolex  0-2610-9828-30

Scintilla gioielli  0-2610-9378

Sette  0-2129-4847-8

S.T. Diamond  0-2610-9897-9

The Enamored D Watch Café by  
Trocadero Group  0-2610-9523

1st Floor
Bijoux de Louise  0-2610-9589-91

Chailai  0-2610-9498

Cubic Gems  08-0466-1656  

Der Mond  0-2129-4355-7

Gems Pavilion  0-2129-4400

Le Beau  0-2610-9765-6

Nara Jewelry 08-0999-8796

P&P Jewelry  0-2129-4387-9

Rajdamri Gems  0-2129-4496-9

Siam tiara  0-2610-9411-3

Sirinapa Diamond  0-2610-9787

Sirus Tanya  0-2129-4656

Swarovski  0-2129-4396-7

Tang’s by ChuaLee  0-2129-4528-9

Thomas Sabo  0-2129-4550

Trez Jewelry  0-2129-4359

Xavier by Uthai Jewelry  
0-2129-4422

2nd Floor
Prima gold  0-2610-9644

TECHnOlOGY & GaDGETS

2nd Floor
Big Camera  0-2129-4763-4

Bose  0-2129-4301-4

Dream theatre  0-2610-9671

Dyson  0-2129-4338

focal  0-2610-9565-6

Hear by Munkong Gadget  
0-2610-9982

Huawei by Jaymart  0-2129-4851-6

HYT  0-2610-8823

Linn  0-2610-9708

Pioneer  0-2610-9648-9

Porsche Design  0-2610-9986

Sony Style  0-2610-9664-6

Sound City  0-2610-9780-1

ZOOM CAMERA  0-2129-4765

3rd Floor
.Life  0-2610-9884-6

Dtac Hall  1678

iStudio  09-2249-3649

Samsung Experience Shop   
0-2610-9779

SHOT PRO  0-2610-6750

True Branding Shop  0-2610-9956

True Shop  1242

4th Floor
AIS Paragon  1175

AIS Serenade Club  1175

Dtac dInfinite  1678

IT City  0-2610-9530, 0-2610-9866

Jaymart  0-2610-9777

FuRnITuRE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2610-9975

2nd Floor
Osim  0-2129-4526

3rd Floor
Baker  0-2126-4434

Barbara Barry  0-2129-4799

Bo Concept  0-2129-4657

Craft  0-2129-4477

Crystal & Symphony  0-2129-4493-5

DM HOME  0-2610-9850

Hickory Chair  0-2129-4577

Jaspal Home  0-2129-4505

Lotus Arts de Vivre  09-1775-4127

Momentous  0-2610-9682-5

NaRaYa  0-2610-9418

Natuzzi  0-2610-9692-3

Pasaya  0-2610-9338-41

Ralph Lauren  0-2610-9955

Sealy, Ethan Allen, Tempur  
0-2129-4362-3

St.Louis & Puiforcat  0-2129-4799

The Clound by Sansiri 1685

4th Floor
Adul Collection  0-2610-9494

Aslam Qureshi  0-2610-9370

Phufa Treasure Trove  0-2129-4556

BankS & FInanCIal SERVICES

G Floor
Bangkok Bank  0-2129-4318-23

Kasikorn Bank  0-2610-9404-7

SCB Currency Exchange  0-2129-4593

Siam Commercial Bank  0-2610-9344-5

thanachart Bank  0-2129-4374-7

1st Floor
Krungsri Exchange  0-2129-4672

P&P Jewelry (Exchange)  0-2129-4387-9

Thanachart Bank Currency Exchange   
0-2129-4371-7

2nd Floor
Krungsri Smart  0-2160-2360

3rd Floor
kiatnakin Bank  0-2610-9201-3

SCB 0-2610-6740-3

SCB Investment Center  
06-4936-0587

SCB Lounge 0-2777-7777

Superrich  0-2254-4444

The Wisdom Lounge @Siam Paragon   
0-2610-9751-3

UOB Wealth Banking  0-2610-9602-4

4th Floor
Bank of Ayudhya PCL  
0-2129-4560-4

Government Savings Bank (GSB)   
0-2610-9600-1

KTB Precious Plus  0-2129-4831-5

Tisco Bank PCL  0-2610-9574-6

tMB Bank  0-2129-4585-9

Value Plus Curency Exchange   
08-8901-5665

5th Floor
CIMB  0-2610-9742-5

auTOMOBIlE &  
auTO SERVICE

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9

2nd Floor
Aston Martin  0-2610-9775

Bentley  0-2610-9880

Ducati  0-2610-9912 

Harley-Davidson  0-2129-4827-30

Jaguar Land Rover  0-2007-0008

Maserati  0-2610-9441-5

McLaren  0-2610-9922

Millennium Auto  0-2610-9900-9

Mini  0-2610-9900-9

Porsche  0-2610-9911-3

Rolls-Royce  0-2610-6785-9

FInE DInInG & RESTauRanTS

G Floor
Amici by Pomodoro  0-2129-4331-2

Another Hound Café  0-2129-4409-10

Aoi Japanese Restaurant   
0-2129-4348-50

Bake A Wish  0-2129-4826  

Brix Dessert Bar  0-2129-4836

Cha Tra Mue  0-2129-4472 

Chilli Thai Restaurant  0-2129-4761

Clinton Street Baking Company   
0-2129-4861-2

Coffee Beans by Dao  0-2610-9702-3, 

0-2610-9916  

Coffeeology
Crab & Claw  0-2610-9713-4

Four Seasons  0-2610-9578

Fuji Japanese Restaurant   
0-2129-4315-7

Harrods Signature Shop  0-2610-9986

Harrods TeaRoom  0-2610-9433

Honmono Grand Omakase
0-2610-9551 
Khao Dessert Café  0-2129-4369 
KOI Thé  
Mandarin Oriental Shop  
0-2610-9845-7

McCafé  0-2610-9280-4

McDonald’s  0-2610-9305-7

Milch  0-2129-4860

MK Gold Restaurant  0-2610-9336-7

Mugendai Steakhouse  0-2129-4555

Nara Thai Cuisine  0-2129-4863

Pang Cha 0-2129-4890 
QQ Dessert  0-2129-4672

Scala Shark’s Fin  0-2129-4335-6

Signor Sassi  0-2610-9889-91

taling Pling  0-2610-9368-9,  

0-2129-4353-4

The Grill Tokyo  0-2610-9487-9,  

0-2129-4427-8

Tokyo Milk Cheese Factory  
Townhouse  0-2129-4558-9

TSUJIRI  
Vanilla Brasserie  0-2610-9383-5

Veganerie Sole  0-2129-4755

wang jia Sha  0-2129-4661-2

Whittard of Chelsea Tearoom   
0-2610-7519

M Floor
Ladurée  0-2129-4771-3

TWG Tea Salon & Boutique   
0-2610-9527

1st Floor
godiva  0-2129-4680 

Nespresso Boutique  0-2610-9640

Paul  0-2129-4768-9

Starbucks  08-4438-7410

2nd Floor
Coffee World  0-2129-4757

3rd Floor
Auntie Anne’s  0-2610-9910

Baskin Robbins  0-2129-4166-9

Buddhi Belly  0-2610-9784

Milkcow  0-2129-4762 
Mr. Shake Beyond  09-0979-7699

Omotesando Koffee
Squeeze by Tipco  0-2129-4492

Starbucks Coffee  0-2610-9546-7 

THE COFFEE CLUB  06-3198-9742

4th Floor 
Baan Ice Restaurant  0-2129-4807-9

Boon tong kee  0-2129-4997-8

CAMP  0-2610-8000

Candy Crepe  
Chabuton  0-2129-4347

Cold Stone Creamery  0-2129-4894

evaime  0-2610-9354, 0-2129-4576

fai Sor kam  0-2610-9717-8

Freeze Frozen Yogurt  0-2129-4596

Fucheer by Lukkaithong  
0-2610-9520

Honmono Sushi  0-2610-9240

Laem Charoen  0-2610-9244-5

Lukkaithong  0-2610-6708-5

Midtown  0-2129-4516-7

Nuer Koo  0-2610-9772-3

Oishi Grand  0-2610-9584-8 

Pot Ministry  0-2129-4398

Saboten  0-2610-9496-7

Salt//Pepper  09-7017-9192

Sansab  0-2610-9525

Sushi Den  0-2610-9667-8

True Coffee  0-2610-9480

Tudari  0-2610-9456-7

wa Q  0-2610-6470-2

5th Floor
Häagen-Dazs  0-2610-9377

Mister Donut  0-2129-4895

Rabb Coffee  06-4586-5941

Starbucks Coffee  0-2129-4629

BEauTY, HEalTH, SPa &  
FRaGRanCE

1st Floor
All about you 09-1879-4712 

Aveda  0-2610-9656

BsaB  08-4662-6692

Lampe Berger 09-5471-8171 
Organika  
Panpuri
Pralyn 
Thaniya 09-8549-1979 
THANN  08-6364-1261  

2nd Floor
Apex Profound Beauty  0-2610-9491-2

BIDC Dental Signature  0-2610-9630-3

Boots  0-2129-4464-5

Gold Elements  
KG Salon Inter (Ketvadi Gandini)   
0-2610-9623-5

La Bretagne  0-2610-9621, 0-2610-9570-1

Minerva Clinic  0-2610-9636

Moga International Salon  
0-2610-9627-8

Pewdee Clinic  08-0810-9000

Qi Shiseido Salon  0-2610-9619-20

Romrawin Clinic  0-2610-9855-8

Siam Laser Clinic  0-2129-4687-90

Sisters Nails & More  0-2610-6747-9

Skin Sense  0-2610-9539, 0-2129-4468

Slim & Slender by Romrawin   
0-2610-6755-6

The Scarlett Clinic  0-2610-9371-4

3rd Floor
Bath & Bloom  
Madame Heng
Mt.Sapola  
Ndol  
PKS Laser Clinic  0-2610-9685 
Pranali & Body Shape Wellness Spa   
0-2610-9596-8, 0-2610-9686

Suvarn
TROPICANA

4th Floor
Dent @Paragon  0-2129-4538-9

First Face  0-2610-9755

Fitness First Platinum  
0-2610-6777

HARNN  0-2129-4326

Mt.Sapola  0-2129-4369

Satira  08-1353-3293

THANN  0-2610-9324-5

kIDS, SERVICES &  
EnTERTaInMEnT

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9

Bag Studio  0-2610-9851-2

Flower Décor  0-2610-7989

Mr. Sky 08-5556-2468

Sea Life Bangkok Ocean World   
0-2687-2000

G  Floor
Lock Box  08-0059-5905, 06-4995-5944

2nd Floor
Asia Books  0-2610-9609-14

Cin Guitars  0-2129-4594

Eastbourne  0-2610-9593-5

Lego  0-2129-4344

Mangpong  0-2129-4454

Music Collection  0-2129-4460

Nakornluangkandontree  
(Hi Class Guitar Center)  0-2129-4480

3rd Floor
Kinokuniya Bookstore  0-2610-9500

MOMOkO  09-4646-0364

4th Floor
Bangkok Dance  0-2610-9428-30

Claywork  0-2129-4327

Code Genius  0-2129-4413

Helen Doron English  0-2219-4383-4

Inlingue  0-2610-9729-31

Kumon  0-2129-4328-9

OKLS  0-2610-9724-6

Quality Kids  0-2610-9733

Yamaha Music School  
0-2129-4500-3

4a Floor
Babies Genius  0-2610-9785-6

College of Music Mahidol University   
0-2129-4542-6

ECC  0-2610-9348-9

KPN Chinese Academy  0-2129-4540-1 

Modulo Language Center  
0-2129-4997-8

Net Design  0-2610-9854

New Education World  0-2129-4475-6

Pee Wee Tennis School  0-2610-9350-1

Star Maker  0-2610-9763-4

The Asian Taekwondo  
0-2129-4309-10

5th Floor
Blu-O Rhythm & Bowl  0-2129-4625-6

KidZania  0-2683-1888

Krungsri Imax  0-2129-4631

Paragon Cineplex  0-2129-4635-6

Royal Paragon Hall  0-2610-8011

thai ticket Major  0-2262-3456



Burberry  
Céline  
Chanel  

Dolce & Gabbana  
Ermenegildo Zegna  

Givenchy  
Gucci  
Hermès  
Jim Thompson  
Jimmy Choo  
Loewe  
Louis Vuitton  
MCM  
Miu Miu  
Mulberry  
Off-White  

Saint Laurent  

Aldo  
Bally & Aigner  
Boss Hugo Boss  
Coach  
Crazy Step  
Europa  
Flynow  
Footwork  
Footwork Noir  
Greyhound  
H&M  
Jaspal  
Karl Lagerfeld pop up

Longchamp  
Massimo Dutti  
Minor Lifestyle
Nai Chan Fabric  
Nich  
Noriko/Riko  
Paul Smith  

Swarovski Temp  
Swatch  
Trussardi  
Tumi  
Zara  
Zara Men  

Better Vision  
EYE LAP Exclusive  

Infinite Gallery  
Luxoptic  
Oakley  
Paris Miki  
Waltz Vision  

Indigo House  

A. Lange & Söhne 
Blue River Diamond  

Cartier  
Charms Fine Jewelry  
Chopard  
Franck Muller  
IWC  
JLC  

Pannarai Jewellers  
Patek Philippe  
Patek Philippe by TKI  
Pendulum  
Perpetual  
Piaget Boutique  
PMT The Hour Glass  

Premiera Exquisite Jewellery  

Prima Gems  

S.T. Diamond  
The Enamored D Watch Café by 
Trocadero Group  

Bijoux de Louise  
Chailai  
Cubic Gems  

Gems Pavilion  
Le Beau  
Nara Jewelry 
P&P Jewelry  
Rajdamri Gems  

Sirinapa Diamond  
Sirus Tanya  
Swarovski  
Tang’s by ChuaLee  
Thomas Sabo  
Trez Jewelry  
Xavier by Uthai Jewelry  

Big Camera  
Bose  

Dyson  

Hear by Munkong Gadget  

Huawei by Jaymart  
HYT  
Linn  

Porsche Design  
Sony Style  
Sound City  
ZOOM CAMERA

.Life  
Dtac Hall  
iStudio  
Samsung Experience Shop  

SHOT PRO  
True Branding Shop  
True Shop  

AIS Paragon  
AIS Serenade Club  
Dtac dInfinite  
IT City  
Jaymart  

Zara Home  

Osim  

Barbara Barry  
Bo Concept  
Craft  
Crystal & Symphony  
DM HOME  
Hickory Chair  
Jaspal Home  
Lotus Arts de Vivre  
Momentous  
NaRaYa  
Natuzzi  
Pasaya  
Ralph Lauren  
Sealy, Ethan Allen, Tempur  

St.Louis & Puiforcat  
The Clound by Sansiri 

Adul Collection  
Aslam Qureshi  
Phufa Treasure Trove  

Kasikorn Bank  
SCB Currency Exchange  
Siam Commercial Bank  

Krungsri Exchange  
P&P Jewelry (Exchange)  
Thanachart Bank Currency Exchange  

Krungsri Smart  

SCB 
SCB Investment Center  

SCB Lounge 
Superrich  
The Wisdom Lounge @Siam Paragon  

UOB Wealth Banking  

Bank of Ayudhya PCL  

Government Savings Bank (GSB)  

KTB Precious Plus  
Tisco Bank PCL  

Value Plus Curency Exchange  

CIMB  

Auto Spa  

Aston Martin  
Bentley  
Ducati  
Harley-Davidson  
Jaguar Land Rover  
Maserati  
McLaren  
Millennium Auto  

Porsche  
Rolls-Royce  

Amici by Pomodoro  
Another Hound Café  
Aoi Japanese Restaurant  

Bake A Wish  
Brix Dessert Bar  
Cha Tra Mue  
Chilli Thai Restaurant  
Clinton Street Baking Company  

Coffee Beans by Dao  

Coffeeology
Crab & Claw  
Four Seasons  
Fuji Japanese Restaurant  

Harrods Signature Shop  
Harrods TeaRoom  
Honmono Grand Omakase

Khao Dessert Café  
KOI Thé  
Mandarin Oriental Shop  

McCafé  
McDonald’s  

MK Gold Restaurant  

Mugendai Steakhouse  
Nara Thai Cuisine  
Pang Cha 
QQ Dessert  
Scala Shark’s Fin  
Signor Sassi  

The Grill Tokyo  

Tokyo Milk Cheese Factory  
Townhouse  
TSUJIRI  
Vanilla Brasserie  

Whittard of Chelsea Tearoom  

Ladurée  
TWG Tea Salon & Boutique  

Nespresso Boutique  
Paul  
Starbucks  

Coffee World  

Auntie Anne’s  
Baskin Robbins  
Buddhi Belly  
Milkcow  
Mr. Shake Beyond  
Omotesando Koffee
Squeeze by Tipco  
Starbucks Coffee  
THE COFFEE CLUB

Baan Ice Restaurant  

CAMP  
Candy Crepe  
Chabuton  
Cold Stone Creamery  

Freeze Frozen Yogurt  
Fucheer by Lukkaithong  

Honmono Sushi  
Laem Charoen  
Lukkaithong  
Midtown  
Nuer Koo  
Oishi Grand  
Pot Ministry  

Salt//Pepper  
Sansab  
Sushi Den  
True Coffee  
Tudari  

Häagen-Dazs  
Mister Donut  
Rabb Coffee  
Starbucks Coffee  

All about you 
Aveda  
BsaB  
Lampe Berger 

Panpuri
Pralyn 
Thaniya 
THANN  

Apex Profound Beauty  
BIDC Dental Signature  
Boots  
Gold Elements  
KG Salon Inter (Ketvadi Gandini)  

La Bretagne  

Minerva Clinic  
Moga International Salon  

Pewdee Clinic  
Qi Shiseido Salon  
Romrawin Clinic  
Siam Laser Clinic  
Sisters Nails & More  
Skin Sense  
Slim & Slender by Romrawin  

The Scarlett Clinic  

Bath & Bloom  
Madame Heng
Mt.Sapola  
Ndol  
PKS Laser Clinic  
Pranali & Body Shape Wellness Spa  

Suvarn
TROPICANA

Dent @Paragon  
First Face  
Fitness First Platinum  

HARNN  
Mt.Sapola  

THANN  

Auto Spa  
Bag Studio  
Flower Décor  
Mr. Sky
Sea Life Bangkok Ocean World  

Lock Box  

Asia Books  
Cin Guitars  
Eastbourne  
Lego  
Mangpong  
Music Collection  
Nakornluangkandontree 
(Hi Class Guitar Center)  

Kinokuniya Bookstore  

Claywork  
Code Genius  
Helen Doron English  
Inlingue  
Kumon  
OKLS  
Quality Kids  
Yamaha Music School  

Babies Genius  
College of Music Mahidol University  

ECC  
KPN Chinese Academy  
Modulo Language Center  

Net Design  
New Education World  
Pee Wee Tennis School  

The Asian Taekwondo  

Blu-O Rhythm & Bowl  
KidZania  
Krungsri Imax  
Paragon Cineplex  
Royal Paragon Hall  
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FLAMENCO BANGKOK 

Paint the sky with Latin flavors in the heart of Bangkok at The EmQuartier
แหล่งแฮงค์เอ้าท์ลอยฟ้าสไตล์ละตนิใจกลางกรงุท่ี ด ิเอ็มควอเทียร์ 

 FLAMENCO BANGKOK, the latest modern 
sky bar with a Latin twist, is now the newest 
hangout spot in the heart of Bangkok. Decorated 
with style influenced from Latin cultures around the 
globe, the bar is filled with colors, new experiences 
and exciting entertainment reflecting the motto, 
“WITHOUT PASSION, LIFE IS NOTHING.” Top notch 
food, drinks, and all-night Latin music will take you  
back to the era of unbridled glamour. FLAMENCO 
BANGKOK opens everyday from 18.00-24.00 hrs.  
at 9

th Floor, The Helix, The EmQuartier.  
 For reservation or more information please 
contact 0-2003-6006 or follow the social media 
platforms at FB : FLAMENCO BANGKOK 
/ IG : FLAMENCOBANGKOK

 FLAMENCO BANGKOK สกายบาร์สุดโมเดิร์น 

กลิ่นอายละติน แหล่งแฮงค์เอ้าท์แห่งใหม่ล่าสุด
ใจกลางกรุงเทพมหานคร กับบรรยากาศการตกแต่ง
อย่างมีสไตล์ พร้อมเสน่ห์วัฒนธรรมมุมมองใหม่
ของกลิ่นอายละตินจากท่ัวทุกมุมโลก ที่เต็มไปด้วย
สีสัน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานอย่าง
มีระดับ ภายใต้คอนเซ็ปท์ WITHOUT PASSION 
LIFE IS NOTHING พร้อมกับอาหารเลิศรสคัดสรร
วัตถุดิบชั้นเยี่ยม รังสรรค์เป็นเมนูอาหารสูตรพิเศษ 

ที่มีความอร่อยและหลากหลาย มาพร้อมเครื่องดื่ม 

ชัน้เย่ียมท่ีมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจากบารเ์ทนเดอรม์าก
ฝีมือ ที่นำาเสนอรสชาติรูปแบบท่ีแปลกใหม่ให้ลิ้มลอง 
และความสนุกสนานกับดนตรสีไตลล์ะตนิและแซมบา้
ตลอดค่ำาคืน เปิดให้บริการแล้ว ณ ชั้น 9 อาคาร เดอะ
ฮีลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  



Paint the sky with Latin flavors in the heart of Bangkok at The EmQuartier
แหล่งแฮงค์เอ้าท์ลอยฟ้าสไตล์ละตนิใจกลางกรงุท่ี ด ิเอ็มควอเทียร์ 
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hangout spot in the heart of Bangkok. Decorated 
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food, drinks, and all-night Latin music will take you 
back to the era of unbridled glamour. FLAMENCO 
BANGKOK opens everyday from 18.00-24.00 hrs. 
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ใจกลางกรุงเทพมหานคร กับบรรยากาศการตกแต่ง
อย่างมีสไตล์ พร้อมเสน่ห์วัฒนธรรมมุมมองใหม่
ของกลิ่นอายละตินจากท่ัวทุกมุมโลก ที่เต็มไปด้วย
สีสัน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานอย่าง
มีระดับ ภายใต้คอนเซ็ปท์ WITHOUT PASSION 
LIFE IS NOTHING พร้อมกับอาหารเลิศรสคัดสรร
วัตถุดิบชั้นเยี่ยม รังสรรค์เป็นเมนูอาหารสูตรพิเศษ
ที่มีความอร่อยและหลากหลาย มาพร้อมเครื่องดื่ม
ชัน้เย่ียมท่ีมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัจากบารเ์ทนเดอรม์าก
ฝีมือ ที่นำาเสนอรสชาติรูปแบบท่ีแปลกใหม่ให้ลิ้มลอง 
และความสนุกสนานกับดนตรสีไตลล์ะตนิและแซมบา้
ตลอดค่ำาคืน เปิดให้บริการแล้ว ณ ชั้น 9 อาคาร เดอะ
ฮีลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  




