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สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้ง กับ Fragrant Pocketzine   เป็นฉบับที่ 2   ช่วงนี้
ปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว อากาศเหมาะกับการจิบกาแฟ พร้อมอ่านหนังสือเล่มโปรดที่
ค้างไว้ ใครที่ยังไม่รู้จะนั่งร้านไหน เล่มนี้มีร้านดีๆน่านั่งมาแนะนำ�  ที่บอกได้เลยค่ะว่าต้อง
ไปลองจริงๆ หรือหากใครกำ�ลังมองหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพ เรามี one day trip ให้ท่าน
ได้เลือกสรรพักผ่อนในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์ หากใครอยากพักผ่อนเล่นโทรศัพท์อยู่
ที่บ้าน ห้ามพลาดเลยค่ะกับแอพพลิเคชั่นดีๆที่อยากให้มีติดไว้ หรือใครที่กำ�ลังมองหาว่า
จะลงทุนอะไรดีปลายปีนี้ เราก็มีวิธีการดีๆมาให้ท่านได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ เรียก
ได้ว่าเล่มนี้มีครบรสให้ท่านได้เลือกอ่านและไม่ผิดหวังแน่นอน
สำ�หรับฉบับหน้าเรายังคงเสาะหาเนื้อหาดีๆ กิจกรรมสนุกๆมาให้ทุกท่านได้เลือกอ่าน
		
แล้วพบกันอีกครั้งในปี 2559 นะคะ
:) ภาดาท์ วรกานนท์

Hello and welcome again to Fragrant Pocketzine, which is our 2nd
issue. As we’re currently in the end of the rainy season and moving on to the
cooler season, this weather is perfect for sipping a cup of coffee and getting
around to finishing that book. If you don’t know which café to visit, this issue
recommends some cozy ones which you surely won’t want to miss. If you’re
looking for a quick getaway not too far from the city, we have one-day trip
which you can choose for your relaxing holidays or weekends. If you’re just
staying at home checking out your phone, we have some smartphone apps
which would be handy for you. And finally, if you’re looking for a way to
invest your savings at the end of this year, we have some tips for you to
choose and help you decide how. We must say that this issue has something
for everyone, and you won’t be disappointed.
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For our next issue, we’ll keep looking out for great content and fun activities
for you to read up on.
				See you in 2016
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J A MES
ฉบับ ที่แล้วเราได้ฟังวิสัยทัศ น์
ของCEOของเรากันไปแล้ว มาฉบับนี้เรา
มารับฟังอีกมุมนอกเหนือจากการทำ�งาน
กันบ้าง ซึ่งรับรองว่า มีมุมมองน่าสนใจไม่
แพ้กันเลย
“ส่วนตัวเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้และ
ชอบออกกำ�ลังกายตั้งแต่เด็ก ก็จะเลือก
เล่นตามโอกาสเหมาะสม ตั้งแต่ วิ่ง ว่าย
น้ำ� ปีนเขา ตีกอล์ฟ หรือเข้าฟิตเนส”
นอกจากร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง
สดชื่นแล้ว ยั ง เป็ น ช่ ว งเวลาของการใช้
ความคิด ให้เวลากับตัวเอง และพิจารณา
ธรรมชาติ ร อบตั ว และนี่ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ที่ ม า
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารของโครงการทุ ก
โครงการอีกด้วย

“ความเข้าใจ ความรู ้ จ ริ ง จะ
สามารถช่วยในการพัฒนาบริการ ตลอด
จนการเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ให้ ต รง
ความต้องการและดีที่สุดกับผู้รับ ที่นอก
จากความสวยงามตามการออกแบบแล้ว
ยังต้องผ่านการทดสอบถึงความปลอดภัย ความคงทน เพื่อให้ลูกบ้านเราได้รับ
ความคุ้มค่าสูงสุด เช่น การทดสอบ
movable wall เราทดสอบความคงทน
และการเก็บเสียงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่
ใช้ ตรงตามมาตรฐาน เพราะเราอยากเห็น
ทุกโครงการอยู่ได้เป็นสิบเป็นร้อยปีครับ
(ยิ้ม)”

D UAN
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In our previous issue, we already heard about the vision
of our CEO. In this issue,
w e ’ ll ge t to k n o w so me
other views which are not
only work-related. We have
to say that this issue is no
less interesting than the last!
“I’m actually the type of
person who can’t stay still.
I’ve always loved to exercise
since I was a little kid and
had different opportunities to do
different things like running, swimming,
mountain climbing, golf, or going to
the gym.”
Apart from maintaining a
strong and refreshed body, it’s also
the time for him to think and be with
his own thoughts and the nature
surrounding him. This is also how he
comes to understand and develop
the products and services of each
and every development.
“T r u e u n d e rsta n d i n g
and knowledge is what facilitate
the development of services, and
choosing products that respond to
and are most beneficial for the
receiver. Apart from being attractive
to the eye in terms of design, it also
has to be secure and sustainable, so
that our tenants get their value for
money, for example, movable wall
has been tested for its durability and
sound isolation to make sure that
our material meets the standard.
We want our projects to still be
around in tens or hundreds of years.
[Smiles]”

-9-

“ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
มักเกิดขึ้น
ตอนออกกำ�ลังกายอยู่คนเดียว เมื่อเรา
ออกกำ � ลั ง กายชนิ ด ไหนก็ เ หมื อ นเราได้
ทดลองการบริการนั้นๆ ทำ�ให้เข้าใจและ
นำ � มาพั ฒ นาสิ่ ง อำ � นวยความสะดวก
ต่างๆในโครงการได้ เช่น สระว่ายน้ำ�ใน
ทุกโครงการไม่มีคลอรีน
น้ำ�ในสระผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV filter ความลึก
ตื้ น ความลาดเอี ย งมี ผ ลต่ อ การไหลการ
ระบายของน้ำ�ในสระ หรือทิศการตั้งวาง
ของสระว่ายน้ำ�  ตำ�แหน่งสวนหย่อมก็มี
ผลต่อแต่ละช่วงเวลาของการว่ายน้ำ�เช่น
กัน อีกหนึ่งการพัฒนาโครงการของเรา
คือ สระว่ายน้ำ�ที่มีเสียงเพลงใต้น้ำ�ด้วย
ระบบ aquasonic speaker system เพื่อ
ให้การว่ายน้ำ�สนุกสนานมากขึ้น”

“My new creative ideas often come
to me when I’m exercising alone.
When I’m engaged in a certain
type of exercise, I’m also at the
same time trying out its service to
gain more understanding and work
towards the facilities improvement
in our projects. For example, every
swimming pool in our projects will
not use chlorine, it has been sterilized
by UV filter system and the depth
and slope affect the water circulation
of the pool. The placement of the
swimming pool itself or the greenery
also affects the time of the day for
swimming. Another improvement in
our projects is swiming pool with
underwater aquasonic speaker system
for utmost enjoyment when swimming
as well.”

“การปีนเขา ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ให้เราได้
ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและธรรมชาติ เป็น
ความท้าทายต่อความแข็งแกร่งของตัว
เองทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมากกว่า
นั้ น คื อ ควรเอาชนะการต่ อ สู้ ด้ ว ยใจที่ เ บิ ก
บานและเข้ า ใจธรรมชาติ ช่ ว งเวลานั้ น ๆ
อย่างเป็นจริง แม้แต่การตีกอล์ฟ หรือ
การเล่นหมากล้อมสุดโปรดก็ช่วยฝึกเรื่อง
ระบบความคิด การวางแผนได้ดี แต่หาก
ช่วงว่างๆ หรือ มีเวลาจำ�กัด การอ่าน
หนังสือ ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่เลือก โดย
ชอบหนังสือประเภทปรัชญาเป็นพิเศษ”

คุณเจมส์ยิ้มเบาๆทิ้งท้ายก่อน
จบการสนทนา แต่มากแง่คิดครั้งนี้ว่า

“Mountain climbing also allows me
to have some time alone with myself
and with nature. It’s a challenge for
my own strengths, both physically and
mentally. Moreover, it’s like winning a
fight with joy and a true understanding
of nature in that moment. Even golfing
or one of his favorites, playing checkers
help to exercise his critical thinking
and planning skills. When time is
limited, reading is a simple activity
which choose, especially philosophy
books.”

“หากใช้เวลาอย่างมีสติทำ�ใจตามสภาพ
ความเป็นจริงแล้ว เราจะพบว่า ธรรมชาติ
เป็นสุดยอดนักออกแบบที่ไม่มีที่ติที่สุดในโลกจริงๆ
และหากค้นหาจุดสมดุลที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
เราจะพบข้อคิดดีๆ จากทุกกิจกรรมได้เสมอ”
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James smiles before ending
this light but thoughtful conversation
with the following:

- 11 -

T RAVEL

IN

บางกระเจ้า คือ พื้นที่โค้งน้ำ�
ของแม่น้ำ�เจ้าพระยาทางทิศตะวันตก ซึ่ง
มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2520 บางกระเจ้าได้ถูกกำ�หนดให้
เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก
ซึ่งไม่อนุญาตให้ทำ�การก่อสร้างตึกหรือ
อาคารสูงเกินกว่าที่กำ�หนด แวดล้อมด้วย
สวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ จึงเรียกได้เต็ม
ปากว่ า บางกระเจ้ า เป็ น เสมื อ นปอดของ
กรุงเทพและปัจจุบันยังเป็นแหล่งแฮงเอ้าท์
ของนักปั่นในวันหยุดอีกด้วย
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การเดิ น ทางสามารถมาได้
หลายทาง ถ้าเป็นนักปั่นจักรยานวิธีที่
แนะนำ�และสามารถเดินทางได้ทุกคนก็คือ
การขึน
้ รถไฟฟ้า BTS มาลงทีส
่ ถานีบางนา
ออกประตู 2 และปั่นมาทางถนนสรรพาวุธ
ก็จะเจอกับวัดบางนานอก ซึ่งซอยข้าง
วั ด เป็ น ทางไปท่ า เรื อ ที่ ใ ช้ ข้ า มไปยั ง คุ้ ง
บางกระเจ้า เดินเข้ามามีเวลาการข้ามเรือ
บอกชัดเจน ถ้านำ�จักรยานมาเองก็ควร
มาปัน
่ ตัง
้ แต่ 7 โมงเช้าจะดีมากเพราะแดด
ไม่แรงเท่าไหร่

Bang Krajao is the pork
belly-shaped area along the western
curve of the Chao Phraya River.
Since B.E. 2520 (1977), Bang Krajao has been set as a green space,
suitable for plants and crops,
where construction of buildings
over a certain height is prohibited.
The area is surrounded by a large
community forest and has been
called “ the lungs of Bangkok.” Today,
it is a regular hangout for cyclists on
their days off.

Cyclists are recommended
to take the BTS to Bang Na station
exit no. 2 and cycle towards
Sunphawut Rd. until you reach Wat
Bang Na Nok. In the soi next to the
temple is a boat pier to access Bang
Krajao. There is a boat time schedule
at the pier. You’d better come and
ride your bike around 7AM while the
sun still isn’t too hot!

- 13 -

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
หรือ สวนบางกระเจ้า

----------------

(เปิด 05.00-19.00 น. ห้าม
นำ�รถยนต์เข้าแต่มีจักรยานให้เช่า30 บาท
ต่อชม.) พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ั ว ฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
นามโดยมีพระราชดำ�ริไ ว้ สำ � หรั บ กรมป่ า ไม้ได้ใ ช้เ ป็ น แนวทางในการจั ด การพื้ น ที่
สี เ ขี ย วโครงการสวนกลางมหานคร
หรื อ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน ที่นี่
เป็นพื้นที่ผลิตออกซิเจนกว่า 200 ไร่ มี
ต้นไม้นานาพันธุข
์ น
้ึ หนาตา บางมุมดูเหมือน
อะเมซอนน้อยๆ มีนกหลายชนิดให้ดูเพลิน
จึงมีหอดูนกอยู่ในสวนแห่งนี้อีกด้วย
------------------------

Suan Sri Nakorn
Khuean Khan or
Bang Krajao Park

---------------

(Ope nin g h o u rs from
5AM – 7PM; motor vehicles are not
permitted in the area, but bicycles
are for rent for 30 baht per hour.)
His Majesty the King bestowed the
name for the park and declared
it as a guide for the Royal Forest
Department in the management of
green spaces under the Park in the
City projects or for conserving green
spaces for the sustainability of future
generations. The oxygen-producing
area is spread over 200 rai full of
many species of trees and plants.
Many corners are like a mini Amazon
rainforest with lots of birds to see as
well. There is even a bird-watching
tower on the premises.
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ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง

วั ด บ า ง กระสอบ

บ้านธูปหอมสมุนไพร

สวนสุขภาพลัดโพธิ์

(เปิ ด เฉพาะวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงเย็น) ภายในตลาดนัก
ท่ อ งเที่ ย วจะได้ พ บกั บ สิ น ค้ า และอาหารที่
มีชื่อเสียงของชุมชน มากมายหลายชนิด
ที่ชาวบ้านนำ�มาขายในราคาสบายกระเป๋า
เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา ปั้นธูปสมุนไพร
หอยทอด ขนมครก และมะม่วงน้ำ�ดอกไม้
เป็นต้น
------------------------

เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี
เดิมชื่อ วัดใหญ่ตาดวงยายทรัพย์ มีจุด
เด่น ๆ ที่น่าสนใจคือ โอ่งสังคโลกสมัย
สุโขทัยซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี/ หลวงพ่อ
พุทธรัตนโภคะ(หลวงพ่อดวงมีทรัพย์) ณ
พระอุโบสถหลังเก่า/ ไหว้หลวงพ่อพุทธโสธร
หลวงพ่อเชย ดิสสร หลวงพ่อเชย อินทโชโต/ หอวัฒนธรรมและศูนย์เรียนรู้ชุมชน
วัดบางกระสอบ
------------------------

แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ ง
ถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต ไทยผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ
เช่น การทำ�ธูปสมุนไพร การทำ�ผ้ามัดย้อม
ผ้าบาติก การทำ�อาหารไทย และยังเปิด
บ้ า นเป็ น โฮมสเตย์ ท่ า มกลางธรรมชาติ
ร่มรื่น บ้ า นทำ � ลู ก ประคบ เป็นอีกหนึ่ง
สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจของ
ชุมชนบางน้ำ�ผึ้งที่มีชื่อเสียง โดยการนำ�
ความรู้ เ รื่ อ งการดู แ ลสุ ข ภาพผนวกกั บ
ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆ มี ก ิ จ กรรม
สอนทำ�ลูกประคบธัญพืช และให้ บ ริ ก าร
นวดประคบเพื่อคลายความเมื่อยล้าให้แก่
ผู้มีปัญหาสุขภาพและนักท่องเที่ยวที่สนใจ
--------------------------

บริเวณพักผ่อนและออกกำ�ลัง
กายจะมี อ าคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ด แสดงแบ่ ง
เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนโครงการพระราช
ดำ�ริฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ/
ประวั ติ ป ระเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของชาว
มอญ และงานก่ อ สร้ า งโครงการถนน
วงแหวนอุ ต สาหกรรมอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริฯ ข้อมูลสะพานข้ามแม่น้ำ�
เจ้ า พระยาในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
นอกจากนี้ ยั ง มี จุ ด ท่ อ งเที่ ย วน่ า แวะอี ก
อาทิ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ซึ่งแต่ละส่วน
ก็ จ ะสอดแทรกความรู้ เ กี่ ย วกั บ ปลากั ด
ไทย และความเป็นพื้นบ้านพื้นถิ่นเอาไว้
มากมาย
------------------------

Bang Nam Peung
Floating Market

(Open on Saturday-Sunday
from 7AM until evening) Inside this
market, visitors will get to see many
famous products and food items of
the community that the locals offer
for friendly prices. Shop for flowers
made from fish scales, herbal incense,
fried shellfish, khanom krok dessert
made with creamy coconut milk,
and fresh mangos.

Wat Bang Krasob
Is an ancient temple
constructed over 700 years ago,
formerly known as Wat Yai Ta
Duang Yai Sup. The main attractions
include the Sukhothai era porcelain
water pot which is also over 700
years old, the Buddha image called
Luang Pho Putharattanaphokha
(Luang Pho Duang Mee Sup) in the
old main hall, paying respects to
Buddha images Luang Pho Phuttha
Sothorn, Luang Pho Choey Dissorn,
Luang Pho Choey Inthachoto, and
the Wat Bang Krasob Community
Cultural and Learning Centre.

Herbal Incense House
Is the resource for local
knowledge and activities such as
making herbal incense, tie-dying
fabrics, Batik fabrics, Thai cooking,
and is also a homestay among the
surrounding nature. Ban Tham Look
Prakhob or Herbal Compress House
is another community business making
a well-known local product, applying
knowledge on health and herbs to
make herbal compresses and provide
massages for aching bodies and
interested tourists.
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Lud Pho Park

Is the space for resting and
exercising. There is a museum with
3 different areas: Royal Projects,
History of Traditions and Culture of
the Mon People, and Construction
Project of the Industrial Ring Road
Bridge under Royal Patronage and
information on other bridges over
Chao Phraya River in Bangkok
and greater Bangkok area. Other
attractions to look out for include
the Siamese Fighting Fish Museum.
Each area features facts on Siamese
fighting fish and other local ways of
life.

------------------------

------------------------

------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

อยากขี่จักรยานเที่ยวบางกระเจ้า ไม่ต้องแบกไปเองก็ได้ เพราะมีบริการเช่าจักรยาน
ทั่วไปหลายจุดมากๆ ค่าเช่าประมาณ 100 บาทต่อวัน
----------------------------------------------If you want to cycle around Bang Krajao, you don’t even have to bring
your own bike. Rental spots can be found all around the park. Rates are
around 100 baht per day.
------------------------

------------------------

ถึงแม้ว่าบางกระเจ้าจะอยู่ในพื้นที่ของ จ.สมุทรปราการ
แต่จริงๆแล้ว บางกระเจ้านั้น เป็นพื้นที่สำ�คัญในกรุงเทพมหานคร
-----------------------Although technically Bang Krajao is a part of Samut Prakarn province,
it is actually a very important area of Bangkok.
------------------------

------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------

-----------

มีบริการนั่งเรือชมหิ่งห้อยยามเย็นด้วย ติดต่อคุณลุงแกละ โทร. 083-123-8768
-----------------------There’s a boat service for watching fireflies in the evening.
Contact “Uncle Klae” at 083-123-8768.
------------------------

------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------บางกระเจ้าได้รับตำ�แหน่ง เป็น The Best Urban Oasis of Asia จาก
Time Magazine ในปี2006
-----------------------Bang Krajao was named The Best Urban Oasis of Asia by
Time Magazine in 2006.

------------------------

------------------------

------------------------

-----------

-----------------

------------------------

------------------------

----------------------

-----------

-----------

ในคุ้งบางกระเจ้ามีที่พักทั้งแบบโฮมสเตย์ไปจนถึงโรงแรมน่ารักหลายแห่ง เช่น
โฮมสเตย์เรือนไทยบ้านคุณมะลิ (โทร. 081-374-3997)  
ลองสเตย์บ้านผู้ใหญ่อ้อย  (โทร. 02-815-0377)
โรงแรมบางกอกทรีเฮ้าส์  (โทร. 082-995-1150)
-----------------------In the Bang Krajao area there are many homestays and cute hotels such as
Homestay Reuan Thai Baan Khun Mali (Tel. 081-374-3997)
Longstay Baan Phuyai Aoi (Tel.02-815-0377)
Bangkok Treehouse Hotel (Tel. 082-995-1150)

------------------------
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E AT ING O UT

ฉบับนีเ้ รามาพบกับคาเฟ่นา่ รักน่านัง
่ ทีแ่ อบซุกซ่อนตัวอยู่ ย่านสุขม
ุ วิททีส
่ ามารถ
ทะลุผ่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แต่ละแห่งล้วนเหมาะกับการปั่นจักรยานมาชิลในวันหยุดสุด
สัปดาห์หรือเย็นๆ หลังเลิกงานจริงๆ ค่ะ
This issue we’re taking you to chic cafés all hidden down
Sukhumvit which you can make a detour to New Petchaburi Road. Each
place is great to bike to, and just sit and chill on the weekend or after work.

S
U
K
H
U
M
V
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T
-

Creadz Cafe
Open daily : 10:00 - 22:00 hrs Te l. 0 9 6 - 7 9 3 - 5 1 2 3
creadzcafe
คาเฟ่ใจกลางเมืองที่เป็นเรือน
กระจกล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ภายใน
ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ได้ความรู้สึกเหมือน
อยู่ในโรงนา ผนังจะมีปลั๊กเพื่อให้ลูกค้ามา
ใช้ ทำ � งานคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า งสบายใจ
ไม่มีเร่ง หากใครมองหาร้านใหม่ เก๋ สวย
ด้วยดีไซน์เบาๆกับดอกหญ้า สีเขียว ภาย
ใต้สวนย่อมๆ แห่งจินตนาการกับความ
เข้มขรึมของสีดำ�  และโต๊ะไม้ เพียงแค่เห็น
การตกแต่งร้านหลายๆคน ที่ชอบความ
โมเดิร์น น่าจะชอบร้านนี้
-----------------------------Tips: ช่วงบ่ายควรขึน
้ นัง
่ หลบแดดทีช
่ น
้ั 2
More: มีที่จอดรถฟรีหลังร้านสะดวก
สบาย
ติดถนนใหญ่เพชรบุรีตัดใหม่
หน้าซอย 38/1

creadz_cafe

This café in the center of
the city is a glasshouse surrounded
by big and small trees. The interior
is decorated in a modern vintage
style with grass flowers giving the
feel like you’re in a barn, contrasting
with the use of black and wooden
tables. There are power sockets
available for those who want to sit
and use their laptops without being
rushed. This place is the answer if
you’re looking for a new place to
chill.
-----------------------------Tips: In the afternoon, avoid bathing
in the sunlight by sitting on the 2nd
floors
More: Convenient parking spots at
the back of the café
Right next to New Petchaburi
Road in front of Soi 38/1
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Saint Honore Caramel
Coffee & Mix Berry
Smoothies
Choux Macaroon
Banana Nutella
Cheesecake
Cookies and cream frappe,
and Green Apple Soda
& Kiwi Soda

ร้านอาหารเล็กๆ ในโครงการ
Green Connect ที่เหมาะมากๆ กับผู้มี
โลกส่วนตัวสูงหรือไม่ชอบคนพลุกพล่าน
บรรยากาศร้านเสมือนมาเยี่ยมเยือนบ้าน
เพื่อน ตั้งแต่การตกแต่งด้วยจักรยาน
ที่เป็นของสะสมของเจ้าของร้าน การให้
คุณค่าเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่
เน้นต้องเป๊ะเป็นแบบฟอร์มจะเห็นได้ตั้งแต่
จานช้อนส้อมมีด
จนถึงงานออกแบบ
ใหญ่อย่างโต๊ะเก้าอี้ทั้งร้าน  
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tips: ปากทางเข้าเป็นร้านจักรยาน Sixty
Fixty กินเสร็จสามารถเดินย่อยอาหาร ไป
ดูจก
ั รยานสวยๆได้ มีตง
้ั แต่ราคาหลักพัน
จนถึงหลักแสนบาท เจ้าของร้านจักรยาน
ใจดี ให้ทดลองขีจ
่ ก
ั รยานได้ดว้ ย จอดรถฟรี
หลังร้านสะดวกสบาย
สุขุมวิทซอย 31 เกือบสุดซอย

Open daily : 11:00 - 22:00 hrs Tel . 0 2 - 6 6 2 - 2 8 6 6
sw e e tp i sta b a n gk o k

ข้าวแมว
ข้าวหมา
Lemon Cheesecake
เค้กส้ม
เค้กมะพร้าว
Banoffee

Apple Crumble
ชาผลไม้ออร์เดอร์ตรงจากญีป
่ น
ุ่

---------------------------------

This tiny restaurant in
the Green Connect development is
perfect for introverts or people who
don’t like crowds. The atmosphere is
l i k e a vis it to a f r iend’s house ,
decorated with the owner’s bicycles,
attention to detail, and not super
strict to conform, which can be seen
from the place settings to the bigger
pieces like the tables and chairs.
-----------------------------Tips: At the entrance is the bike shop
Sixty Fixty, so after having a bite to
eat, you can take a stroll to look at
the pretty bicycles, with prices ranging
from the thousands to hundred
thousands. The owner even kindly
lets you try riding the bikes.

Sweet Pista

Khao Maew (Cat’s rice)
Khao Maa (Dog’s rice)
Lemon Cheesecake
Orange Cake
Coconut Cake
Banoffee
Apple Crumble
fruit tea imported from Japan

คาเฟ่ที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ
ให้ ผู้ ม าเยื อ นด้ ว ยอาหารกายและอาหาร
สมอง ปลุกสมองให้ตื่นจากการหลับใหล
ปลุกกายใจให้เบิกบาน เป็นพื้นที่สังสรรค์
โดดเด่นในการให้บริการที่คลอบคลุมทั่ว
ถึง เพราะมีทั้งชากาแฟหอมกรุ่นทานกับ
เค้ก แซนด์วิชหลายชนิดทำ�ใหม่ๆวันต่อวัน
-----------------------------Tips: พื้นที่อีกส่วนของร้านยังเป็นร้าน
Brainwake Cycle ที่ขายจักรยาน ทั้ง
แบบพับได้และจักรยานเสือหมอบ
ซอยสุขุมวิท 33 วิ่งเข้าสุดซอยเลี้ยว
ซ้ายจนถึงเวิ้ง 27/1

This café was born from
the idea to offer both food for the
body and the mind, to awaken your
brain from its slumber and make it
fresh. This is a creative space with
a wide variety of things on offer
covering the aromatic teas and
coffees, and freshly made cakes
and sandwiches every day.
-----------------------------Tips: Part of the café is also the
Brainwake Cycle shop selling bikes
including foldable bicycles, mountain
bicycles, etc.
Soi Sukhumvit 33, get to the
end and turn left until you reach
the 27/1 space where the
restaurant is located.

Almost to the very end of
Soi Sukhumvit 31
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Open daily : 07:00 - 19:00 hrs
Tel . 0 2 - 2 6 1 - 0 2 1 7 - 8
b r a i nwa k eca f e
b r a i nwa k ecy cl es

ไข่กระทะ(เสิรฟ
์ ช่วงเช้า)
ก๋วยเตีย
๋ วเรือของร้านน้าชู
หลังกระทรวงการคลัง
สูตรแท้ดั้งเดิม
---------------------the fried egg in a pan
(served in the morning)
famous boat noodles
with the original
and authentic recipe from
Naa Shu’s shop behind
the Ministry of Finance.

Tiny
Tr e e
tinytr ee
tinytr eegarde n
Open daily : 11:00 - 19:00 hrs
Tel. 080-555-1 5 9 5

ร้ า น นี้ เ จ้ า ข อ ง อ อ ก ตั ว ว่ า
เป็ น คนตั ว เล็ ก ๆคนหนึ่ ง ที่ ช อบต้ น ไม้ แ ละ
อยากให้ทุกคนมีต้นไม้เป็นของตัวเอง จึง
สร้างสรรค์ต้นไม้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการ
ดูแลอย่าง Terrarium โลกสีเขียวใบเล็ก
ที่จะมอบความสุขในทุกๆวันให้กับทุกคน
รวมทั้งต้นไม้น่ารักอื่นๆอีกมากมาย ที่
เจ้าของต่างคัดสรรมาให้จากใจ นั่นคือ
สวนขวดแต่เป็นสวนขวดแบบบ้านๆ
ใช้
ขวดแยมเหลือใช้ ใช้มอสและเฟิร์นจากสวน
หลังบ้าน และอีกส่วนเล็กๆก็จัดเป็นคาเฟ่
เสิร์ฟเบเกอรี่โฮมเมดที่ไม่เหมือนกันทุกวัน
และน้ำ�มะนาวโซดาชื่นใจ

Open daily : 8:30 - 18:00 hrs
Tel . 0 2 - 6 5 2 - 9 9 9 9
f r a g r a nt g r ou p

สุขุมวิท 31

The owner of this place is
a self-proclaimed tiny person who
loves trees and just wants everyone
to have a tree of their own, and so
decided to create easy-to-care-for
trees in the form of terrariums. These
tiny green worlds will brighten
everyone’s everyday. There are also
other plants to choose from that the
owner has selected from the heart
including simple gardens in leftover
jam jars with moss and ferns from
the backyard. The small bakery
space offers different homemade
baked goods each day and also
refreshing lemonade.
-----------------------------Tips: The Tiny Tree Workshop teaches
you to create tiny gardens in jars
including the history, instructions
and creation. You can choose your
own schedule by getting together in
a group of 4 and choosing the types
of activities and available time with
the shop. They also have training
courses for companies or brands
on-site.
Sukhumvit 31
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Fragrant
Coffee

Tips: มี Tiny Tree Workshop สอนทำ�
สวนในขวดใบจิว
๋ พร้อมเรียนรูป
้ ระวัตค
ิ วาม
เป็นมา ขั ้ น ตอนการทำ �  ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน รูปแบบ
การทำ�กิจกรรม (สามารถเลือกเข้าร่วม
ตามตารางกิ จ กรรมที่ ท างร้ า นกำ � หนด
ให้ รวมกลุ่มอย่างน้อย 4 ท่าน เพื่อเลือก
รูปแบบและนัดหมายเวลากับทางร้าน) มี
บริ ก ารจั ด อบรมแก่ บ ริ ษั ท หรื อ แบรนด์ ที่
สนใจทำ�กิจกรรมนอกสถานที่

กาแฟคั่วสด
Espresso
Mocha
Cappuccino

คาเฟ่ น้ อ งใหม่ ท่ี ไ ด้ รั บ ความ
สนใจจากทั้งลูกบ้านของโครงการ Circle
Condominium และหนุ ่ ม สาวออฟฟิ ศ
ใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆ “ค ว าม ใ ส่ ใ จ ใ น ร าย
ละเอียด” เป็ น หั ว ใจหลั ก ในการดำ � เนิ น
การ จึ ง แน่ น อนว่ า คาเฟ่ขนาดย่อมๆ แห่ง
นี้แน่นไปด้วยคุณภาพ
และบรรยากาศ
อบอุ่ น จริ ง ใจทั้ ง การให้ ทั้ ง บริ ก ารลู ก ค้ า
และการให้ต่อสังคม เมล็ดกาแฟออร์แกนิค
คั่วสั่งตรงจากชุมชนดอยปู่หมื่น อำ�เภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกปรุงรสด้วย
ความใส่ใจจากบาริสต้า ผลคือ รสสัมผัส
หอมละมุนเข้มข้นกลมกล่อมที่เป็นเครื่อง
ดื่มยามเช้าหรือหลังเลิกงานชั้นเลิศ
------------------------------Tips: ทางเข้าทางเดียวกับ Circle
Condominium
ชัน
้ G, โครงการ Circle Condominium
ใกล้ซอย 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เลือกตามรสนิยมได้เลย
---------------------Freshly brewed
espresso
mocha
cappuccino
depending on your
preference
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Another new café that
is getting some attention from the
tenants of Circle Condominium and
nearby office workers. Attention to
d et a i l i s t h e m a i n con cep t t he
operation, just like all of Fragrant’s
projects, so it’s obvious that this
little café is filled with excellence
and warm and sincere atmosphere
for both customers and society. The
organic ground coffee beans are
straight from Doi Pu Muen community
in Amphur Fang, Chiang Mai
province, and are carefully brewed
by barista giving an aromatic,
smooth, and full-flavored taste,
perfect for morning, afternoon or
after work.
-----------------------------Tips: The entrance is the same as the
one for Circle Condominium
G floor, Circle Condominium,
Near Soi 36 New Petchaburi Road

G U ES T SPEAK S O U T

Guest Speaks Out ฉบับนี้
ของเรา คือครอบครัวสุขสันต์ชาวไต้หวัน
ที่ เ รี ย กได้ เ ต็ ม ปากเต็ ม คำ � ว่ า เป็ น แฟน
พันธุ์แท้ของ Fragrant Property อย่าง
แท้จริง หลักฐาน คือ ฐานะลูกบ้านกว่า 4
โครงการของเรา คุณวิคตอเรีย (Victoria
Riao) ผู้ลงทุนด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์
และคุณวิลสัน (Wilson Liu) นักบริหาร
E-Commerce ชาวไต้หวัน บอกเล่าถึงที่
มาที่ทำ�ให้รู้จักโครงการฯ อย่างอารมณ์ดี
“เดิ ม ไม่ รู้จ ั ก Fragrant เลย
พอดีว่าช่วงนั้นกำ�ลังมองหาที่พัก โดย
เล็งพื้นที่ย่านใจกลางเมืองอย่าง ราชดำ�ริ
สาทร สีลม เอาไว้   สารภาพเหมือนกันค่ะ
ว่ า แวบแรกก็ ลั ง เลเหมื อ นกั น กั บ ที่ ทำ � เลนี้
แต่พอพิจารณาที่เหตุผล และได้มาสำ�รวจ
พื้นที่จริง เห็นความใส่ใจในการใช้วัสดุ
คุณภาพงานก่อสร้างก็เป็นจริงอย่างทีม
งานบอก เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ได้ไกลความ
เจริ ญ แถมยังไม่พลุกพล่านและมีโอกาส
เห็นภาพน่ารักๆ ของวิถีชีวิตแบบไทยๆได้
ในบางจุดของที่นี่ด้วย”
และอีกเหตุผลที่คุณวิคตอเรีย
และคุณวิลสันใช้ในการตัดสินใจ คือ วิสัยทัศน์ ของ Fragrant
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“ ไ ด้ มี โ อ ก า ส พู ด คุ ย กั บ คุ ณ
เฑียร(คุณเฑียร จึงวิรฬ
ุ โชตินน
ั ท์ AVP,
Product Development) ครั้งแรกก็
สัมผัสถึงความเอาใจใส่ เข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้า จากวันแรกถึงวันนี้
ก็ 5 ปีแล้ว ก็ยิ่งประทับใจค่ะ เพราะไม่ใช่แค่
คุณเฑียรคนเดียวที่เข้าใจเราแต่เป็นทั้งทีม
งานที่ใส่ใจ ติดตามความคิดเห็นของเรา
ตลอดสนใจความคิดเห็นของลูกบ้าน จน
เป็นความรู้สึกเหมือนครอบครัว ซึ่งต้อง
บอกจริงๆ ว่าความสัมพันธ์แบบนี้แตกต่างจากหลายๆ โครงการที่ได้ไปมาที่เน้น
การซื้อขายทางธุรกิจเพียงเท่านั้น”
ต้องยอมรับว่า กลุม
่ ชาวต่าง
ชาติที่มาลงทุน หรือต้องการมีอสังหาริมทรัพย์ในต่างแดนนั้น การได้รับความไว้ใจ
อุ ่ น ใจจากเจ้ า ของโครงการ เป็นเรื่อง
สำ�คัญมากอันดับต้นๆ เลยทีเดียว
“สำ�หรับครอบครัวดิฉัน อยาก
ได้คอนโดที่ให้บรรยากาศเสมือนมาทีไรก็
เหมือนได้กลับบ้าน และที่นี่ก็ให้ความรู้สึก
นั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆ”ด้วยหน้าที่
การงานของคุณวิคตอเรีย ทำ�ให้อดถาม
ไม่ได้ถึงศักยภาพ และความน่าสนใจของ
ภาพอสังหาริมทรัพย์ในไทย
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“ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรา
เลือกมาสร้างบ้านที่2 อย่างไม่ลังเลใจค่ะ
จากประสบการณ์ ก ารทำ � งานของดิ ฉั น
การจะเลือกลงทุนถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ก็ ต้อ งมี อ นาคตด้ า นการลงทุ น ด้ ว ยเมื่อ
เทียบกับประเทศอืน
่ ๆทีม
่ องไว้
การลงทุน
ในประเทศไทยนั้ น ยั ง จั ด ว่ า น่ า สนใจและ
มีอนาคตสดใสกว่ามาก ยิง
่ บวกกับนิสย
ั
ใจคอที่อ่อนโยน ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็น
กันเองของคนไทยแล้ว ประเทศไทยจึงเป็น
อีกจุดหมายการลงทุนทรงเสน่ห์ในเอเชีย
และได้รับความสนใจจากหมู่นักลงทุนทั่ว
โลก”
Action speaks louder than
Words. หลักฐานที่สนับสนุนคำ�พูดของ
ครอบครัวนี้ คือ การเป็นลูกบ้านของ Circle
31, Circle Living Prototype (อโศกนานา), Circle S (สุขุมวิท12) และคุณ
วิคตอเรียยืนยันว่าจะไม่พลาดการจับจอง
เป็นลูกบ้านของโครงการ Sixth Element
Na Jomtien เร็วๆ นี้แน่นอน

Guest Speaks Out of this
issue, we present to you a happy
Taiwanese family who we can say
are one of Fragrant property’s biggest
fans. The evidence? They are the
tenants of over 4 of our projects
Introducing Victoria Riao, the real
estate investor, and Wilson Liu, the
E-Commerce entrepreneur, from
Taiwan who are here to happily
share with you on how they came to
know and love these projects.
“We had never heard
of Fragrant before until when
we started seriously looking for
a residence. We were searching
for something in the central areas
such as Ratchadamri, Sathorn or
Silom. I must confess that we were
actually hesitant about this location,
but after much logical consideration
and surveying the actual area, we
saw the attention to the quality of
materials and construction just as
advertised, and New Petchaburi
didn’t seem so far from civilization
anymore. Even better, it’s not as
busy, and we have more opportunities
to see the quaint moments of Thai
living here as well.
Another factor that Victoria
and Wilson used in their decision
is Fragrant’s vision.

“After speaking to Mr.
Thien Juengwirunchodinan (AVP,
Product Development), since the
first time we spoke, we could
sense his care and understanding
of the client’s needs. From the very
first day up until now, it has been
five years and we’ve grown even
more impressed, because it’s not
only Mr. Thien who understands
us, but also the whole team who
takes care and follows up on the
thoughts a nd o p i n i o n s o f u s
and al l the
other tenants. We feel like a family,
and we must say that this kind of
relationship is certainly different
from other developments which
only concern about the business
aspects.”
It must be said that for
foreigners who have decided to invest
in or are looking for real estate
projects in a foreign country, it is
one of their highest priorities that
they feel that they’re trusted by the
owners of the project.
“For my family, I wanted
a condominium which really felt
like home every time I stepped in,
and this one absolutely provided
us with that feeling.”
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B e c a u se o f V i c to ri a ’s
expertise, we had to ask about her
views on the potential and interest
towards the real estate situation in
Thailand.
“Thailand is the country
where we never hesitated to build
our second home. From my work
experience, the decision to invest
is a personal one, but you also
have to consider the future of the
investment as well. Compared to
other countries, Thailand’s future
in investment is more interesting
and brighter than others! Together
with the gentle, kind, cheerful,
and friendly disposition of the
Thai people, Thailand is definitely
a charming investment destination
in Asia and is indeed attracting
the attention of investors from all
over the world.”
Actions speak louder
than words. it’s evident that the
tenants of Circle31, Circle Living
Prototype (Asoke-Nana), Circle
S (Sukhumvit 12) and Victoria
would be quick to confirm that
you shouldn’t miss the upcoming
opportunity to reserve your place
as a tenant of Sixth Element Na
Jomtien, coming soon!
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INSPIRAT IO N

สำ�หรับผู้ที่มีรายได้ประจำ�ไม่มากนัก พอกินพอใช้เลี้ยงดูครอบครัว และมีเงินออมก้อนหนึ่งประมาณ 4-5
แสนบาท ควรลงทุนอย่างไรให้ได้ประโยชน์พอสมควรโดยไม่เสี่ยงมาก

1

LTF RMF

แ น ะ นำ � ว่ า ก า ร มี บ้ า น ข อ ง
ต น เ อ ง ถื อ เ ป็ น ค ว า ม สำ � คั ญ
อั น ดั บ แรกเพราะเป็ น หนึ่ ง ใน
ปัจจัยสี่ ประโยชน์ที่ได้จากการซื้อบ้านมี
ดังนี้
หากเราไม่ มี บ้ า นก็ ต้ อ งไปเช่ า
เที ย บกั บ การวางเงิ น ดาวน์ เ พื่ อ ซื้ อ บ้ า น
ค่าผ่อนจะไม่มากกว่าค่าเช่าเท่าใดนัก การ
วางเงินดาวน์เพียง 10% แล้วผ่อนไป 10
ปี, 15 ปี หรือ 20 ปี ก็จะเป็นเจ้าของบ้าน
โดยสมบูรณ์
บ้ า น เ ป็ น ท รั พ ย์ สิ น ที่ ยิ่ ง ใ ช้
ราคายิ ่ ง เพิ ่ ม ต่ า งกั บ การซื ้ อ รถยนต์
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือซึ่งใช้ไปไม่กี่
ปีราคาหายไป 50-90%
เงิ น ผ่ อ นบ้ า นหั ก ภาษี ไ ด้ ปี ล ะ
50,000 บาท ถ้าคุณมีรายได้ปีหนึ่งเกิน
กว่า 5 แสนบาท ต้องเสียภาษี 20% ผ่อน
บ้านไป 50,000 บาท เท่ากับรัฐบาลคืน
ภาษีให้ 10,000 บาท
รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม การซื้ อ ขาย
บ้านมือสอง ดังนั้น เมื่ออยู่นานไปบ้าน
เกิดคับแคบ เช่น มีลูกเพิ่มขึ้น คุณก็
สามารถย้ายไปซื้อบ้านหลังใหม่ เงินได้
จากการขายบ้านได้รับยกเว้นภาษี ถ้าคุณ
อยู่บ้านหลังเดิมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และเอา
เงินที่ขายไปซื้อบ้านหลังใหม่ภายในหนึ่งปี
ก่อนหรือหลังจากขายบ้านหลังเดิม

2

คนมี ร ายได้ มั ก จะต้ อ งเสี ย ภาษี
ดั ง นั้ น ควรซื ้ อ กองทุ น RMF
หรื อ กองทุ น เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
เท่ากับ 15% ของรายได้เพื่อหักภาษี และ
ซื้อกองทุน LTF หรือ RMF อีก 15% ของ
รายได้ ซึ่งกองทุนทั้งสองนี้ใช้หักภาษีได้
ทั้งคู่ รวมกันลดภาษีไปได้อีก 30% การ
ลงทุนต้องพยายามสร้างแต้มต่อคือ ใช้
หักภาษีได้ เป็นเงินออม และมีผลตอบแทน
กองทุน RMF และ LTF ให้ผลตอบแทนโดย
เฉลี่ย 3-10% แล้วแต่ประเภทที่เลือกลงทุน

3

หากมีบ้านแล้วคุณอยากลงทุน
ในด้านการเงิน แบ่งเงิน 20%
หรือ 1 แสนบาท ไปซื้อกองทุน
หุน
้ จาก บลจ. คือ บริษท
ั หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เช่น บลจ. ทหารไทย, บลจ. วรรณ,
บลจ. ไทยพาณิชย์ หรือ บลจ. กสิกรไทย หากไม่คุ้นเคยกับ บลจ. เหล่านี้ ก็
ติดต่อธนาคารพาณิชย์ได้ทก
ุ สาขา เพราะ
ธนาคารเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน การ
ซื้ อ กองทุ น หุ้ น แม้ จ ะมี ค วามเสี่ ย งอยู่ บ้ า ง
แต่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ดี
ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนใน 5 ปี เฉลี่ยปีละ
5% ข้อดีคือ หากฉุกเฉินสามารถถอนมา
ใช้ได้ทุกเวลา

ที่มาคัดลอกบางส่วนบทความ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
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4

แนะนำ�ให้เอาเงินอีก 60% หรือ
ราว 3 แสนบาท ไปซื้อหน่วย
ลงทุนระยะยาวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
จาก บลจ. ซึ่งให้ผลตอบแทน 4.2-4.5%
ต่อปี โดยไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากผู้
ลงทุนมีเงินน้อย
จึงไม่ควรเอาเงินไป
เสี่ยงซื้อหุ้น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อสลาก
ออมสิน เพราะโอกาสถูกรางวัลยากมาก
และต้องถือไว้ยาวถึง 3 ปี ทำ�ให้เงินถูก
ล็อคอยู่นาน ถ้าหากไม่ถูกรางวัลเลยเมื่อ
ครบ 3 ปี ได้คืนดอกเบี้ยเพียง 1-2% ซึ่ง
น้อยกว่าการซื้อหน่วยลงทุนตั้งครึ่งหนึ่ง

5

เงิน 20% ที่เหลือ คือ อีก 1 แสน
บาท ซื้อทองคำ�ไว้ประมาณ 10
บาท เพราะทองคำ�เป็นทรัพย์สิน
ที่มีค่า ไม่เสื่อมสลาย มีโอกาสได้กำ�ไรปี
หนึ่ง 6-8% ซื้อง่ายขายคล่อง ควรซื้อ
จากร้านใหญ่เพื่อให้มั่นใจว่าได้ทองคำ�ที่มี
มาตรฐาน คือ มีเนื้อทองบริสุทธิ์ 96.5%
และ 1 บาท ต้องได้น้ำ�หนัก 15.16 กรัม
การซื้อทองจากร้านเล็ก ๆ จะได้น้ำ�หนัก
ไม่ ค รบตามพิ กั ด และความบริ สุ ท ธิ์ ไ ม่
ถึง 96.5% ด้วย ต้องระวังในเรื่องนี้ แม้
สำ�นักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. จะ
มีการตรวจสอบอยู่ แต่ไม่ควรเสี่ยง

For those who don’t have much of a steady income, about just enough to cover the family expenses and still have around
400,000 - 500,000 THB of savings, how should you invest in a way that will yield the most and has the lowest risk?

1

We recommend that your
own residence is the first
priority as it is one of the
necessities of life and you will have
the benefits of real estate investment
as follows:
If you don’t have your
own residence, then you would
need to rent. Compare this to a
down payment on a house and the
installments would not be that much
more than what you would have to
pay in rent per month: with a down
payment of only 10% and a monthly
payment plan for 10, 15, or 20
years, you would be the owner of
your own house.
Real estate is an investment
that appreciates in value as opposed
to purchasing a car, a computer or
a mobile phone, the price of which,
after a few years’ use, depreciates
by 50-90%.
Housing payments can be
accounted for tax reduction of
50,000 THB per year. If you have
an income of over 500,000 THB,
you would pay 20% income tax,
house installment paid 50,000 THB,
meaning you would receive 10,000
THB in tax returns.
The government promotes
the sale and purchase of secondhand housing, therefore, if you
have been living in a house that has
grown too small for you due to some
reasons such as family expansion,
you can purchase a new residence,
and the money you receive from the
sale of your old house is tax exempted

if you lived there for over 1 year,
and you used the money from that
sale to purchase a new house within
1 year before or after the sale of the
old house.

2

If you have an income, then
yo u ha v e to p a y ta x e s,
therefore you should purchase
RMF or retirement mutual funds to
equal 15% of your income for tax
reduction, and also LTF or long term
equity funds equal to 15% of your
income. These two types of funds
are tax deductible, together up to
30%. In your investment, you should
get the most out of it, such as being
able to reduce taxes, become savings,
and yields rewards. Both RMF and
LTF funds yield an average of 3-10%
depending on the type of investment.

3

If you’ve already invested
in a house and would like
to make other money investments, we recommend to use 20%
or 100,000 THB to purchase funds
from an asset management company such as TMBAM, ONEAM,
SCBAM, or Kasikorn AM. If you
are not familiar with these asset
management companies, you may
contact any commercial banks for
more details as the banks are sales
representatives of the funds. Buying
an investment fund has some risk,
however, if the country’s economy
steadily grows, the chances of yield
within 5 years is up to 5%, and the

good thing is, in an emergency, you
can always withdraw the money for
use.

4

We then recommend to use
60% or around 300,000
THB to purchase long term
funds for over 2 years from the asset
management companies which will
yield 4.2-4.5% per year and is
exempted from taxes. As the investor
does not have much in terms of
savings, it should not be risked in
stocks and lottery, as the yield is
highly unlikely and must be held for
3 years and the money is locked. If
there is no reward in 3 years, you
would only receive an interest of
1- 2% which is less than half of
investment funds.

5

F o r th e re ma i n i n g 2 0 %
or 100,000 THB, we
recommend to buy 10 Thai
Gold Baht as gold’s value will never
fade and has a chance to yield
profits of 6-8% per year. It is easy to
buy and sell. You should purchase
from a large retailer, so you can be
sure of the standard and has at least
96.5% pure gold. One Thai Gold
Baht is equal to 15.16 grams; if you
buy at a smaller shop, you may not
get this weight and purity of 96.5%.
This is something the buyer has to
beware, although there are checks
done by the Office of the Consumer
Protections Board (OCB), but it is
still risky.

แ อ พด าว น ์ โ ห ล ด ฟร ี ทั้ง
Android, iOS และ Windows Phone ที่
ช่วยแจ้งข้อมูลหรือบล็อคสายก่อกวนที่ไม่
พึงประสงค์!! ด้วยการแจ้งข้อมูลเบอร์โทร
เข้ามาเป็นใครมาจากไหน และยังสามารถ
ตั้ ง ค่ า บล็ อ คการติ ด ต่ อ ของเบอร์ ที่ ไ ม่
ต้องการเอาไว้ได้ด้วย (รวมถึง SMS ด้วย
นะ) ที่สำ�คัญโหลดแล้วเปิดมาตั้งค่าครั้ง
เดี ย วไม่ ต้ อ งเปิ ด อี ก เลยทำ � งานตลอด
สะดวกใช้ง่ายมาก
---------------------------This free app available for
Android, iOS and Windows Phone
will report or block any unwanted
calls! The app can report the phone
number and identity, and also block
all contacts (even SMS) you don’t
want to hear from. Most importantly,
after downloading and initial setup,
the app will work even without
having to open it up again. It’s
convenient and easy to use!

แ อ พ ที่ ดี ที่ สุ ด สำ � ห รั บ ก า ร
ช่วยจดจำ�สถานที่จอดรถ (แต่ไม่ได้ช่วย
ป้องกันรถหาย หรือช่วยติดตามหารถ
ที่ถูกขโมยแต่อย่างใดนะ) Auto Finder
โดดเด่นกว่าแอพอื่น คือใช้งานได้ง่ายกว่า
โดยที่ Auto Finder นั้นฉลาดพอที่จะรู้ได้
ด้วยตัวมันเองว่าคุณเดินออกมาจากรถ
ตอนไหน และมันจะจำ�ตำ�แหน่ง GPS นั้นไว้
โดยอัตโนมัติ
---------------------------The best app reminding
you where you parked your car
(but remember, it is not a security
system). Auto Finder stands out from
the rest because it’s easy to use,
smart enough to know when you left
your car, and automatically saves its
GPS location.

Pa r t i a l s o u rce: Dr . Su w an Walaisathien
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แอพจากกรมทางหลวง เพื่อ
เลี่ยงรถติด โดยแยกเส้นทางหลักๆ ทั้งใน
ภาคเหนือ อีสาน และใต้ รวมทั้งเส้นทาง
รอบเมื อ งในประเทศไทย   สามารถดูจุด
ก่อสร้าง ปั๊มน้ำ�มัน และภาพจากกล้อง
จราจรแบบเรียลไทม์ ใช้ ง านได้ ท ั ้ ง แนว
ตั้งแนวนอน และรองรับทั้งโทรศัพท์และ
แท็บเล็ตรวมทั้ง iPad ด้วย เหมาะมากกับ
การใช้ชีวิตของชาวกรุงเทพฯ และช่วง
เทศกาลต่ า งๆที่ ท้ อ งถนนจะเต็ ม ไปด้ ว ย
รถยนต์
---------------------------       T hi s a p p fro m t he
Department of Highways will help
you avoid traffic jams. It shows all
the main routes in the northern,
north eastern, and southern regions,
a n d a l so ro u t e s i n a n d a ro u n d
Bangkok and Thailand. You can
check the locations of construction
areas, gas stations, and traffic
captured by cameras in real time.
The app works both in portrait and
landscape views for both smart
phones and tablets including iPads.
It’s great for Bangkokians, and also
for those holiday seasons when
you’re stuck in a jam.

S P E AK O UT

Q

สวัสดีคะ่ คุณภาดาท์  ขออนุญาต
เรียกว่าคุณวันนะคะ ก่อนอืน
่ อยากสอบถาม
คุณวันว่า แบรนด์ จริงๆแล้วหมายความ
ว่าอย่างไรคะ

P

แบรนด์ คื อ สิ ่ ง ที่เ ป็ น ตั ว แทน
ของ สินค้าหรือบริการ อาจจะออกมาใน
รูปแบบของ คำ�  หรือ รูปภาพ สัญลักษณ์
ซึ่ ง สิ่ ง นี้ เ องจะเป็ น ตั ว แทนที่ ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า
จดจำ�และมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

Q

ส่ ว นมากสิ น ค้ า ที่ เ น้ น แบรนด์
อย่างที่เราเห็นจะเป็นสินค้า อุปโภคบริโภค
ในมุ ม มองของคุ ณ วั น สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ แบรนด์เป็นปัจจัยหลักใน
การตัดสินใจซื้อหรือไม่ค่ะ  

P

สำ�หรับคนไทย แบรนด์เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของปั จ จั ย ในการเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่
อาศัยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า สินค้า
ที่มีแบรนด์ จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี แต่
สำ � หรั บ ตลาดต่ า งประเทศ แบรนด์อาจ
จะไม่ใช่ปัจจัยที่สำ�คัญที่สุด เพราะเวลาเขา
เลือกซื้อที่อยู่อาศัย เขาจะดูถึงเรื่อง การ
เลือกใช้วัสดุ ว่ามีคุณภาพหรือไม่ ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานอย่างไร ว่า
สุ ด ท้ า ยแล้ ว ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของเขานั้ น ช่ ว ย
อนุรักษ์ หรือไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมหรือ
เปล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทางเฟรเกรนท์ให้
ความใส่ใจและคำ�นึงถึงมาโดยตลอด เพื่อ
สร้ า งมาตรฐานธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดสากล

    ในหลายครั้งการใช้ชีวิตของเราในการเลือกซื้อของหรือสถานที่พักผ่อน ยี่ห้อหรือ
แบรนด์ เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการตัดสินใจ เพราะทุกคนต่างก็มีแบรนด์ในดวงใจ ชอบ
ในสินค้าและบริการของแบรนด์นั้นๆ เคยสงสัยไหมคะว่า จริงๆแล้ว แบรนด์คืออะไร และ
แบรนด์มีความสำ�คัญต่อสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ วันนี้เราจะมาหาคำ�ตอบ
กัน กับคุณภาดาท์ วรกานนท์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เฟร
เกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ค่ะ

Q

Q

P

P

แล้วสำ�หรับ เฟรเกรนท์ พร็อพ
เพอร์ตี้ คุณวันพอจะขยายความแบรนด์ให้
ฟังคร่าวๆได้ไหมคะ
เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ เรา
อาจจะยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของคนไทยมาก
นัก แต่แบรนด์เฟรเกรนท์ของเรา ยึด
ความหมายของชื่อบริษัทเป็นหลักในการ
ทำ�งานค่ะ การที่เราจะเติบโตหรือก้าวหน้า
ไม่สามารถทำ�ได้โดยลำ�พัง แต่ต้องเกิด
จากการเติบโตไปด้วยกัน และการที่เราจะ
โตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการแบ่งปัน
และคำ � นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น
หลัก โดยในปีนี้เอง เรามุ่งมั่นในการทำ�
ตลาดให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย ปลายปี
นี้ ทุ ก ท่ า นก็ จ ะได้ เ ห็ น โฆษณา และละคร
ซีรี่ย์ที่เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่
ของวงการบั น เทิ ง และเอเจนซี่ มื อ หนึ่ ง
ของประเทศไทย เพื่อให้ตลาดไทยรู้จัก
บริ ษ ั ท เรา และเข้าใจในสิ่งที่เราทำ�มากขึน
้
ค่ะ แต่สำ�หรับตลาดต่างประเทศ เราค่อน
ข้างเป็นที่รู้จัก นี่ถือเป็นจุดแข็งของเรา
เลยค่ะ พิสูจน์ได้จากสื่อในต่างประเทศพูด
ถึงเรา เช่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน และหาก
ดูจากโควต้าในการซื้อห้องในสัดส่วนของ
ลูกค้าต่างชาติ 49% เราจะเต็มเกือบทุก
โครงการในวันที่เปิดให้จองเลยค่ะ
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แล้วอะไรคือ ความโดดเด่น และ
ความแตกต่างของโครงการของ บริษัท
เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้
ความโดดเด่นและความแตกต่างของโครงการเรา คือเรายึดหลัก
Eco - Innovative Living เราพั ฒ นา
โครงการเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ของ
ลูกบ้านเราให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน
เราไม่ ลื ม ที่ จ ะให้ ทุ ก โครงการของเราเป็ น
โครงการที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะ
ที่ลูกบ้านได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
ให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น เช่น
ระบบจอดรถอัตโนมัติ ระบบเครื่องกรอง
น้ำ�ที่ได้มาตรฐานที่ทำ�ให้คุณไม่ต้องเสียค่า
ใช้ จ่ า ยและเวลาในการขนย้ า ยขวดน้ำ � ขึ้ น
คอนโด อีกส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตคือ
เราสร้างโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาวเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เช่น กระจกสองชั้นช่วยลดความร้อน
ที่เข้ามาภายในห้อง การใช้เครื่องปรับ
อากาศที่มีน้ำ�ยาเย็น R32 ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระบบนำ�ความร้อน
จากการใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศหมุ น เวี ย น
มาใช้ในการทำ�น้ำ�อุ่นให้กับห้องน้ำ�ของลูก
บ้าน มากกว่านั้นสิ่งสำ�คัญที่เรายึดมั่นใน
การพัฒนาโครงการคือ เราใส่ใจในทุกๆ
รายละเอียด
ศึกษาและวางแผนเพื่อให้
ทุกๆขั้นตอนตั้งแต่แรกจนถึงการส่งมอบ
ให้ลูกค้าสมบูรณ์ที่สุด

A lot of the time in our lives is spent choosing what to buy or where to stay
on vacation, and brands are one of the factors to help you choose. Everyone
has a favorite brand, or a liking to a particular brand’s products or services.
But do you ever wonder what branding actually is and how important it is
to real estate products? Today we’re going to find out the answer by talking
to Ms. Pada Vorakanon, Vice President of Corporate Branding Division of
Fragrant Property.

Q

Q

P

P

Hello, Ms. Pada, allow us
to call you Khun One. Before anything
else, we’d like to ask you what a brand
actually is?
A brand is representative
of products or services. It might
be in the form of words, images, or
symbols. All these are a representation
which will help customers to remember
and have an impact on their decisions.

Q

We see a lot of products
that focus on branding, but in your
opinion, how about the real estate
business? Is branding a factor in
deciding there too?

P

For Thai people, branding
is a part of their decision to buy a
residence, because Thai people
believe that good branding means
good products. For the foreign market,
branding isn’t the most important
factor in buying a home. They may
focused more on the quality of the
materials and how they can save
on costs or save energy. They even
look for places that conserve the
environment or are environmentally
friendly. We pay attention and care
about all of these things at Fragrant,
so that we can establish a standard
for Thai real estate that is accepted
in an international market.

For Fragrant Property, can
you elaborate a bit about your brand?

Fragrant Property may not
be the most wellknown for Thais, but
Fragrant brand holds the meaning
of our company name as our working
policy. If we want to grow, we
cannot do it alone, we have to grow
together. To grow sustainably, we
have to share and think about the
benefits of society as a whole. This
year, we aim for more marketing, to
be more known in the Thai market.
By the end of the year, you will be
seeing advertising and a TV series
which we produced in partnership
with one of the biggest entertainment
agencies, so that the Thai market will
get to know and understand us. In
the foreign market, we’re already
quite known, which is one of our
strong points. Foreign media have
been talking about us for a while,
such as China, Singapore, Taiwan,
and if you look at the quota of 49%
which we give to foreign clients
are always booked out in every
projects since the first day of opening.
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Q

What is the main feature,
and what makes Fragrant Property’s
projects stand out from the rest?

P

We stand by our Eco Innovative Living concept. Our
projects serve everything that our
tenants need and at the same time,we
never forget that all of our projects
need to be environmentally friendly.
Tenants are able to use the latest
innovative technology to make their
lives easier such as the automatic
parking system or the water filter
system which helps save costs and
time on buying and carrying water
bottles. Another aspect of the lifestyle
is we design and develop our projects
to help save on costs in the long
run and uses energy more efficiently
such as the double glazed windows
that help cool the temperature of the
room, air conditioning units that
use R32 refrigerant which helps
reduce greenhouse gas emissions, and
the system that uses the heat generated
from the air conditioning units to heat
the water used in ternant’s bathroom.
One of the most important things
we think of when developing our
projects is our attention to detail,
studying and planning, so that every
stage from beginning to the end is
as perfect as it can be. Hearing this,
we have even more faith in Fragrant’s projects,because the team
really pays attention to every detail.
This is a brand that will surely be
high up in the ranks of the customer’s
favorite brands very soon.

“การที่เราจะโตได้อย่างยั่งยืนนั้น
ต้องมีการแบ่งปัน และคำ�นึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก”
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T HE CO LO R RU N

ได้ แ รงบั น ดาลใจจากการได้
เห็ น ความสนุ ก สุ ด เหวี่ ย งของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรม หากคุ ณ เป็ น อี ก คนที ่ มั่ น ใจ
ว่า ชอบออกกำ�ลังกาย แอคทีฟ ชื่นชอบ
และอยากมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
เตรียมกายและใจให้พร้อมกับ The Color
Run งานกีฬา “สี” ของแท้แน่นอน ตลอด
ระยะทาง 5 กิโลเมตร สนุกกับการสาด
ผงแป้งหลากสีทุกๆ 1 กิโลเมตร กับผู้เข้า
ร่วมงานหลายพันคน (Color Runners)
ให้เต็มที่แบบไม่มีการจับเวลา และไม่มีการ
ชิงชัยที่ 1,2,3 ให้เครียด และไม่จำ�กัดเพศ
วัย และอาชีพ เชื่อเถอะ ว่าตลอดระยะทาง
5 กิโลเมตรครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่น่า
จดจำ�และเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันที่มากที่สุด
ในชีวิตของคุณเลยทีเดียว!

This run was inspired
by getting the most fun out of its
participants. If you’re sure that
you’re someone who loves exercise,
being active, and wants to be a part
of such a creative activity, get
your body and mind ready for
The Color Run™ to show your
true colors. Throughout the 5km
trail, you will be splashed with
colorful powder every 1 km with
over a thousand other Color Runners,
and for your utmost pleasure, there
will be no time records, no first,
second, third place to stress about,
and no limits on gender, age or
occupation. You better believe that
the entire 5k will be one of the most
m em or a b l e a nd m os t col or f u l
experiences of your life!

Color Runners สามารถ
เลือกเข้าร่วมสนุกได้ 2 วันคือ วันเสาร์
ที่ 31 ตุลาคม หรือ วันอาทิตย์ที่ 1
พฤศจิกายน ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ซื้อบัตรได้ที่ www.thecolorrun.co.th

Color Runners can choose
to enjoy their run on Saturday 31st
October or Sunday 1st November
2015 at Queen Sirikit Park and
Benjathas Park (Suan Rot Fai).
To be a color runner register at
www.thecolorrun.co.th
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The Color Run™ Facts
- - - - - - - - - - - - - - - - - - > กว่า 60% ของ คัลเลอร์ รันเนอร์เพิ่ง
เคยวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นครั้งแรก
> ไม่มีผู้ชนะและไม่มีการจับเวลา
> คัลเลอร์ รันเนอร์ที่อายุน้อยที่สุด มีอายุ
เพียง 2 ขวบ !
> คัลเลอร์ รันเนอร์ที่อายุมากที่สุดมีอายุ
ถึง 80 ปี !
> จะเดิน จะคลาน หรือจะนั่งรถเข็นมาก็ได้
> มีการขอแต่งงานกันในงานถึง 10 คู่
> จัดมาแล้ว 50 ประเทศ 200 เมือง กว่า
300 ครั้งทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า
ล้านคน ในปี 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - > Over 60% of Color Runners are
first-time 5km runners
> There are no winners or official
times for The Color Run ™
> The youngest Color Runners are
at the age of 2!
> The Oldest Color Runners are 80!
> You can walk, crawl or even
cartwheel
> There’s even been 10 marriage
proposals in The Color Run ™
> The Color Run™ has been held
for 50 countries, 200 Cities, 300
events worldwide in 2014

W E LLN E SS

Clean Food คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการ
“ปรุงแต่งน้อยที่สุด”
โดยใช้กระบวนการที่ทำ�ให้อาหาร
สุก พร้อมทานอย่างง่ายๆ   เช่น อุ่น ตุ๋น ต้ม นึ่ง อบ จี่
(หมายถึงการสเปรย์น้ำ�มันบางๆ ลงบนกระทะแล้วนำ�
อาหารไปแนบ) และนี่เป็นหนึ่งเมนูหน้าตาดี ไม่ซับซ้อน
คุณภาพคับแก้ว ที่อยากให้ลองนำ�ไปเข้าครัวของคุณใน
สุดสัปดาห์นี้กัน
------------------------------------Clean Food is food that has been minimally
processed and cooked using simple methods such
as stewed, boiled, steamed, baked, or seared
(pressed on a light coat of oil spray on the pan).
Here are a couple recipes which look great, are
easy to prepare, and are top quality, for you to
try in your own kitchen this weekend.
-------------------------------------

ส่วนผสม / Ingredients
ซูกินี่ 1 ลูก
เส้นสปาเกตตี้ ตามชอบ
กุ้ง 3-4 ตัว
กระเทียม 4-5 กลีบ  
พริกแห้ง 4 เม็ด
มะเขือเทศ และฟักทอง
หรือสควอช ตามชอบ
โหระพา 1 ช่อ
โรสแมรี่  1 ช่อ
พาสลี่ย์สับละเอียด
2 ช้อนชา
เกลือ ตามชอบ
พริกไทยดำ�ป่น
น้ำ�มันมะกอก 1 ช้อนชา

1 zucchini
your choice of spaghetti
3 – 4 prawns
4 – 5 cloves of garlic
4 dry chillies
tomatoes and choice
of pumpkin or squash
1 bunch basil leaves
1 bunch rosemary
2 teaspoons chopped
parsley
salt to taste
your choice of
ground black pepper
1 teaspoon olive oil

----------------------

- TIP Clean Food VS. Raw Food

Clean Food สามารถทำ�อาหารให้สุกได้ แต่ Raw
Food นั้นจะรับประทานสดๆ หรือผ่านความร้อน
น้อยมาก (ผ่านความร้อนไม่เกินประมาณ 45 องศา
เซลเซียสเท่านั้น)

----------------------

Clean food can be cooked, but raw food is
served fresh with very little cooking with heat
(must not be cooked over heat exceeding 45
degrees Celsius).
Credit: http://cooking.kapook.com/view101409.html
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F G ’ S GO ING ON

Fragrant Property สนับสนุน
ให้คนไทยมีสุขภาพดี ชวนคุณมาวิ่งเลอะสี
กับงานวิ่ง เดอะ คัลเลอร์ รัน ที่เป็นที่รู้จัก
กันทัว่ ไปว่า “ห้ากิโลเมตรทีพ
่ เิ ศษทีส
่ ด
ุ ในโลก”
หรือ ‘The Happiest 5K on the Planet’
เป็นกิจกรรมวิ่งแข่งสาดสีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ตลอดระยะทางห้ากิโลเมตรจะเป็น
การวิ่งโดยไม่มีการจับเวลา ผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องถูกสาดสีใส่ตั้งแต่ศีรษะจรดปลาย
เท้าเมื่อเข้าสู่หลักชัยในแต่ละกิโลเมตร ซึ่ง
งานจะจัดขึ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1
พฤศจิกายน ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ผู้สนใจเข้าร่วม The Color Runเป็นหนึ่งใน
คัลเลอร์ รันเนอร์ สามารถลงทะเบียนซื้อ
บัตรเข้าร่วมงานได้ที่ www.thecolorrun.
co.th เชื่อสิ นี่เป็นปาร์ตี้เข้าหลักชัย 5 กิโล
เมตรที่พิเศษที่สุดในโลกจริงๆ!

Fragrant Property promotes
the good health of the Thai people
and invites you to join the Color Run
which is known as the “happiest 5k
on the planet.” This event has its
own uniqueness as you run the 5
kilometres without being timed, and
the runners will be showered from
head to toe in colored powder once
they reach the finish line. This event
will be held on 31st October and
1st November at Queen Sirikit Park
and Vachirabenjatas Park (Rot Fai
Park). Those who are interested in
this event can register at www.the
colorrun.co.th. You better believe
the 5k finish line party really will be
the happiest on the planet!

FRAGRANT PROPERTY

SUPPORTS

KIRADECH
APHIBARNRAT
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FRAGRANT PROPERTY

กีรเดช

อภิบาลรัตน์

นอกจากจะใส่ ใ จรายละเอี ย ด
เรือ
่ งการสร้างทีอ
่ ยูอ
่ าศัยแล้ว เรือ
่ งสุขภาพ
ของลูกค้าเฟรเกรนท์ก็ไม่พลาด เพราะเรา
อยากให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่ดี เฟร
เกรนท์ มีความยินดีทจ
่ี ะสนับสนุนโปรกอล์ฟ
คนไทยฝีมือดี อนาคตไกลอย่าง กีรเดช
อภิบาลรัตน์ เพื่อให้มีแรงใจในการเป็นตัว
แทนของประเทศไทยทำ�ชื่อเสียง และยัง
กระตุ้ น ให้ ลู ก ค้ า มาใส่ ใ จดู แ ลสุ ข ภาพอี ก
ด้วย
-------------------------Apart from the attention to
detail for your home, Fragrant also
cares about the health of our clients.
We all want our customers to be in
good health, and so we also have
the pleasure to support Thai professional
golf player rising star Kiradech
Aphibarnrat so that he has the spirit
to represent Thailand,spreading t h e
go o d w o rd , a n d encouraging
our clients to care for their health.

สิน
้ สุดการรอคอย
สำ�หรับ
คอนโดที่ ช่ ว ยประหยั ด พลั ง งานแห่ ง แรก
ของประเทศไทย เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ต้ี
จัดงานแถลงข่าว ต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชน
และลู ก ค้ า เยี ่ ย มชมคอนโด   ที่มาพร้อม
นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้อาศัยประหยัดค่าใช้
จ่าย เช่น การแยกก๊อกน้ำ�ดื่มได้ ประหยัด
ค่าไฟจากเครือ
่ งทำ�น้�ำ อุน
่ เพราะใช้พลังงาน
ความร้อนจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ
มาช่วยให้น�ำ้ อุน
่ และทีพ
่ เิ ศษสุดๆ ห้ามพลาด
กับ สกายเลาจน์ ชั้น 53 ที่บอกเลยว่า ลูก
บ้านที่นี่สามารถจัดปาร์ตี้   กับบรรยากาศ
สวยๆของกรุงเทพฯ ยามค่ำ�คืน ใครสนใจ
สามารถเข้ามาชมสถานที่จริงได้ที่ Circle
Living Prototype อโศก-นานา
-------------------------The wait is over for the
first ever energy-saving condominium
development in Thailand. Fragrant
Property welcomed the press and
clients at the press conference to visit
the condominium which features new
innovations that help the tenants save
on their living expenses such as drinking
water tap, preheated water system
from the heat of air - conditioning.
What’s even more special is the
Sky Lounge on the 53rd floor where
tenants can throw a party in the
heart of Bangkok’s beautiful evening
atmosphere. If interested, you can
visit the actual property at Circle
Living Prototype Asoke - Nana.

FRAGRANT &

’S

COLLABORATION
ประเดิมของขวัญชิ้นแรก เฟร
เกรนท์ ซิกเนเจอร์ อโรมาติค คอลเลคชั่น
เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ของ
โครงการ Circle Living  Prototype
การั น ตี ค วามหอมได้ เ ลยว่ า ไม่ ส ามารถ
หาได้ ที่ ไ หนเพราะมี ก ลิ่ น เดี ย วเฉพาะที่ เ รา
บรรจงสร้างสรรค์รว
่ มกับ เอิบ แบรนด์
เครือ
่ งหอมชือ
่ ดังของไทย รับรองได้วา่ ใคร
ได้กลิน
่ ต้องติดใจ และอยากได้มาครอบ
ครองเป็นแน่!
-------------------------The first ever gift Fragrant’s
Signature Aromatic Collection is a
welcoming gift for the new members
of Circle Living Prototype. We
guarantee the unique scent that you
won’t be able to find anywhere else
as we’ve chosen carefully and
creatively with Erb, Thailand’s renowned
scented products brand. We’re positive
that ever yone who smells it will
surely want to have it!

WONDERFUL

MOMENT @

CIRCL E LIVING

PROTOTYPE
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