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โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่า “หนึ่งเดียว คนเดิม” 
ขอกลับมารายงานตัวกัน

อีกครั้งนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นหน้า
ฝนกันแล้ว ฝนตกหนักจริงๆ 
เดี๋ยวนี้เวลาฝนจะตกที มืดฟ้ามัว
ดินน่ากลัวจริงๆเลยนะคะ ลม
กรรโชก ฟ้าร้อง ฟ้าคะนอง น�า้
ท่วม หลังคารั่ว บ้านพัง ต้นไม้
ล้ม หมาตัวเปียกเล่นน�า้ฝนบุกวิ่ง
เข้ามาสบัดขนในบ้าน เดี๋ยวนี้ฝน
ตกที “หนึ่งเดียว คนเดิม” จะยืน
มองฟ้าฝนแล้วก็เริ่มค�านวณใน
ใจค่ะว่า เดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วต้อง
ออกไปเสียตังค์ซ่อมอะไรในบ้าน
กันอีก-ฮือๆ--

ก็ต้องฝากกันนะคะ ฟ้าร้อง 
ฟ้าคะนอง เป็นภัยต่อเครื่องเสียง                              
ที่เรารักได้แน่นอน อย่าลืม
ปลอดภัยกันไว้ก่อน เวลาฝนตก
ฟ้าคะนอง หากไม่จ�าเป็นหรือ
ติดพันกันจริงๆ ก็ควรจะหยุด
เล่นเครื่องเสียง หยุดดูหนัง
กันชั่วคราวนะคะ เห็นมาเยอะ
แล้ว ฟ้าลงทีเดียว ไปทั้งระบบ
เลย แม้จะใช้ปลั๊กไฟจ�าพวกมีฟิวส์ 
มี Surge Protector ก็อย่าได้
วางใจค่ะ 

ก่อนจะเริ่มเนื้อหาอื่นๆ ก็
ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ที่มาอุดหนุนเราในงาน Conice 
Hi-Fi Festival รวมถึงงาน 
Electronica@Siam Paragon 
นะคะ ปีนี้การตอบรับค่อนข้างจะ
ดี “แต่” มีหลายท่านเลยนะคะ ที่
บอกว่าเวลางานนั้น มันเป็นช่วง
ลุ่มๆดอนๆของบ้านเมืองเราอยู่ 
ตอนนั้นไม่ค่อยอยากจะจับจ่าย
ใช้สอยกันสักเท่าไหร่ กลัวมีเหตุ 
รั้งๆรอๆอยู่ สุดท้ายเลยหมด
งานอดได้ราคาพิเศษกันไป 

ก็น่าเห็นใจนะคะ พวกเราที่
นี่ช่วงนั้นก็หวาดๆกันอยู่เหมือน
กัน แต่พอเหตุการณ์เสร็จสิ้น 
บ้านเมืองเราเริ่มและเห็นความ
ชัดเจนแล้ว เราก็เริ่ม “อยากเสีย
ตังค์” กันแล้วใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะ 
เราก็เลยจะขอต่อโพรโมชันกลาง

ปีนี้ไปให้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2554 นี้เลย ถือเป็นโพรโมชัน
ต่อกันไปจนสิ้นเดือนนี้เลยนะคะ                           
ส�าหรับท่านที่ช่วงงานมีอาการ  
รั้งๆรอๆ เราก็เปิดโอกาสให้ได้ซื้อ         
สินค้าราคาพิเศษต่อกันไปจนถึง                       
สิ้นเดือนเลยค่ะ โดยรายละเอียด
สินค้าโพรโมชันนั้น เรามีตีพิมพ์                             
ไว้แล้วใน LE ฉบับก่อน หรือ                            
ท่านจะสอบถามร้านค้า หรอืสาขา                                  
ใกล้บ้านท่านได้เลย เง่ือนไข                                                                  
เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ

กิจกรรมเพื่อคุณสมาชิก

เผลอเพียงครู่ ปี 2011 ก็ผ่าน
พ้นไปจะครึ่งปีแล้วนะคะ ซึ่ง

นโยบายของเราที่นี่ ในครึ่ง
ปีหลังนี่จะเน้นในการตอบแทน
พระคุณลูกค้าสมาชิก และเพิ่ม
เรื่องของการร่วมสนุก ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการฉลอง 40 ปี 
NAD เป็นหลักค่ะ

NAD กับฉัน

เรื่องแรก อันนี้หลายท่าน
อาจจะทราบแล้ว และก็ขอแจ้ง
ต่อกันไปก็คือ ตอนนี้เรามีการ
เปิดรับเรื่อง “NAD กับฉัน” จาก
ท่านสมาชิกกันอยู่นะคะ เป็นการ
ประกวดเขียนเรื่องราวความ
ประทับใจของท่านที่มีต่อสินค้า 
NAD ที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี
แล้ว (35 ปีในเมืองไทย) ว่าท่าน
มีความประทับใจ ประสบการณ์
ความสนุกในการเล่นเครื่องเสียง 
NAD มากเพียงไร ก็อย่าได้เก็บ
ไว้คนเดียวนะคะ เอามาเล่าสู่กัน
ฟัง ซึ่งเรื่องราวที่ท่านส่งมา เรา
ก็จะทยอยเอามาตีพิมพ์ลงใน 
LE ของเรา รวมถึงคัดบางส่วน
เพื่อเอาไปท�าบทความพิเศษลง
ในนิตยสารเครื่องเสียงต่างๆ
ด้วย ไม่แน่นะคะ ท่านอาจจะ
ได้พลิกผันกลายมาเป็นนักเขียน
นักวิจารณ์เครื่องเสียงชื่อดังใน
อนาคตก็เป็นได้ ซึ่งทุกเรื่องที่ส่ง

เข้ามา เรามีของที่ระลึกเล็กๆ
น้อยๆ เป็นการตอบแทน และ
เรื่องที่ถูกใจคณะกรรมการของ
เราที่สุด ก็จะได้รางวัลใหญ่เป็น 
ล�าโพง PSB Alpha B1 ไปเลย
หนึ่งคู่ค่ะ อย่าลืมส่งมาเรื่อยๆ
นะคะ

ผ้าไมโครไฟเบอร์ 
กลับมาแล้วจ้า

คงจ�ากันได้นะคะ เมื่อปีก่อน              
เรามีกิจกรรมตอบแทนลูกค้า
เป็นกรณีพิเศษ คือ แจกผ้า
อเนกประสงค์ไมโครไฟเบอร์ให้
กับทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยม 
ร้านค้าสาขาของเราทุกที่ โดยไม่ 
มีเงื่อนไข เพียงขอให้แวะเข้าไป
เยี่ยมชมทดลองฟัง หรือจะแวะ                            
ไปเยี่ยมเยียนพวกเราเฉยๆ ไม่
ต้องซื้ออะไร ท่านก็จะได้รับผ้า                           
ไมโครไฟเบอร์ทนัท ีฟรไีม่มเีงือ่นไข 

ผ้าที่ว่านี้ดีนะคะ เพราะเช็ด
แล้วไม่เป็นรอย นุ่มมากๆ หลาย
ท่านเอาไปใช้ขนาดเช็ดแผ่นเสียง
กันเลยทีเดียว เช็ดแผ่นเสียงไม่
เป็นรอย เช็ดเครื่องเช็ดล�าโพงก็
ไม่ต้องห่วงค่ะ ใช้ดีมากๆ หลาย
คนติดใจ ก็แวะกลับไปเอาอีกได้
นะคะ ใครเคยได้ไปแล้ว ก็แวะไป
รับกันได้อีกเลยค่ะ 

อย่าลืมนะคะ ใกล้ที่ไหนไป
ที่นั้นได้เลย รับไปฟรี 1 ท่าน 1 
ผืนค่ะ

www.conice.co.th 
ปรับปรุงใหม่

เรื่องต่อมาคงเป็นเรื่องของ 
เว็บไซท์ของเรา ที่อยากจะ

เรียนแจ้งสมาชิกทั้งหลายว่า 
ตอนนี้เราได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซท์ของเราในหลายส่วน 
ส่วนแรกคือ รูปสินค้าในเว็บ
ของเรานั้น เราก�าลังเริ่มทยอย
ถ่ายรูปสินค้ากันใหม่ ด้วยทีม
ของเราเอง เพื่อให้ในเว็บไซท์มี
ข้อมูลทางด้านรูปร่างหน้าตาของ
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สินค้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
เราจะเน้นรูปที่ชัดเจน ครบราย
ละเอียด ทั้งด้านหน้า และด้าน
หลัง เพื่อให้ท่านได้สามารถเห็น
ภาพที่ชัดเจนจากตัวสินค้าจริงๆ
ที่มีจ�าหน่ายในบ้านเรา โดยตอน
นี้ทยอยท�าไปเยอะเหมือนกันแล้ว
นะคะ แต่ด้วยว่าสินค้ามีจ�านวน
มาก และสินค้าบางประเภทนั้น 
ถ่ายให้ออกมาสวยยากมากๆ ก็
อาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อย
นะคะกว่าจะครบกันหมด

นอกจากนั้นแล้ว หากใคร
เข้าไปหารายละเอียดของเว็บไซท์            
เราในตอนนี้ ท่านจะพบว่า มี
การลงราคาสินค้าแต่ละตัวเอาไว้                            
ให้แล้ว ก็ไม่ต้องเมลมาถามราคา                           
กันแล้วนะคะ เพราะตอนนี้มี
ราคาสนิค้าลงเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
โดยราคาที่ลงนั้นเป็นราคาสุทธิ 
หรือราคาขายปกติลดแล้ว หรือ
จะว่าเป็นราคาสุดท้ายที่ซื้อกันได้
ทั่วประเทศในราคาเดียวกันค่ะ

Conice Facebook

อีกช่องทางการกระจายข่าวสารของพวกเรา
ชาว Conice ที่ตอนนี้อยากจะ
บอกว่า เป็นช่องทางที่รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ที่สุด ก็คงไม่พ้น 
Social Network ยอดนิยมอย่าง 
Facebook นะคะ ส�าหรับตอน
นี้ Conice Facebook ของเรา
ก็เปิดท�าการมาระยะหนึ่ง ได้รับ
การตอบรับค่อนข้างดีทีเดียว มี
สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวัน ก็อยากจะ
เรียนให้ไป Like กันเยอะๆนะคะ 
โดยคีย์ค�าว่า Conice Electronic 
ลงในช่อง Search ของ Face-
book ก็จะพบหน้า Facebook 
ของเรา หรือจะให้ง่ายก็เข้าไป
ที่ www.conice.co.th แล้วกดที่
ช่อง Join Our Facebook ก็จะ
มาเข้าที่หน้า Facebook ของ
เราค่ะ 

ส�าหรับผู้ที่เขามา Like 

Facebook ของเรานั้น ขอบอก
ว่าเราจะมีกิจกรรมเด็ดๆมากมาย
ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ถามตอบชิงรางวัล การสุ่ม
แจกรางวัลสมาชิกตามล�าดับ
การ Like การเตรียมสิทธิพิเศษ
เฉพาะ Facebook Fan ของเรา 
รวมถึงแนวคิดต่างๆที่เตรียมไว้
เพื่อชาว Facebook โดยเฉพาะ
อีกหลายส่วน

จงึอยากให้ไป Like กนัเยอะๆ                               
นะคะ รับรองว่า กด Like แค่
ครั้งเดียว คุ้มไปอีกนานเลยค่ะ

The Absolute Sound 
Editor’s Choice Awards 
2011

ขอปิดท้ายเรื่องราวจาก
โชว์รูม ด้วยข่าวดีที่เพิ่งได้รับ

ก่อนปิดต้นฉบับไม่กี่ชั่วโมง คือ 
นิตยสาร The Absolute Sound 
เพิ่งประกาศผลรางวัล Editor’s 
Choice Awards ออกมาสดๆ
ร้อนๆ โดยมีเครื่อง NAD กว่า 
6 รุ่น ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
แห่งปีนี้ไปได้แก่

NAD C 315BEE 
NAD C 326BEE
NAD C 356BEE 
สามรุ่นนี้คว้ารางวัลยอด  

อินติเกรตเตด แอมป์ ในระดับ
ราคาต�่ากว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ

NAD Masters Series M2 
อินติเกรตเตด แอมป์ ระดับสูง
กว่า 3,000 เหรียญสหรัฐ

NAD C 515BEE เครือ่งเล่น                                
ซีดี ในระดับราคาต�า่กว่า 1,000 
เหรียญสหรัฐ 

NAD VISO Two เครื่อง
รีซีฟเวอร์ ฟังเพลงยอดเยี่ยม 

ซึ่งเนื่องจากจ�าต้องปิด
ต้นฉบับ และพื้นที่จ�ากัด เนื้อหา
ต่างๆจึงขอน�าลงในฉบับหน้า
นะคะ

………………

สุดท้ายท้ายสุด ฝากข่าวส�าหรับชาวฝั่งธนฯว่า ตอน

  ■ คอนเสอร์ท Wee Gee Come Back 24 ก.ค. 
เวลา 14.00น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง บัตร
ราคา 1,000, 700 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Gustav Mahler: Symphony   
No. 7 in E minor Songs of the Night Siam 
Philharmonic Orchestra 27 ก.ค. เวลา 
20.00น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ บัตรราคา 
5,000, 1,200, 800 และ 600 บาท

  ■ เทศกาลงาน SAD/SAD Festival: Modern                                      
Dog, น้อย พรู, Slot Machine, บอย       
พีชเมกเกอร์, สแตมป์, Calorie Blah Blah 
และศิลปินอื่นๆอีกมากมาย 30 ก.ค. เวลา 
15.00น. ณ แดนเนรมิต (เก่า) ถนน
พหลโยธิน บัตรราคา 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท James Blunt - Some Kind of 
Trouble Live in Bangkok 9 ส.ค. เวลา 
20.30น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี บัตร
ราคา 4,000, 3,500, 3,000, 2,000 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ชรินทร์ นันทนาคร หมายเลข 12 
“ปาฏิหาริย์รัก” 20-21 ส.ค. เวลา 14.00น. 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,000 และ 
600 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Bangkok Music Marathon 2  
อึดขั้นเทพ!: หลากหลายศิลปิน 10 ก.ย. เวลา 
12.00น.เป็นต้นไป ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 1,500, 1,200, 800 และ 
500 บาท

  ■ ทุกรายการสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่     
Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ  
12 ส.ค. ตรงกับวันแม่แห่งชาติ

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ไปเยี่ยมเราที่ The PowerMall 
สาขาบางแคได้นะคะ ไม่ไกลจาก
กันมาก ที่นั่นมีห้องฟังเป็นสัด
เป็นส่วนดีด้วยค่ะ คุณนิรัน-ฝ่าย
ขายของเรา รอให้การบริการอยู่
ที่นั่นค่ะ

เอาล่ะค่ะ เนื้อที่หมดลง
จริงๆแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ 

นี้ทางเราได้ปิดพื้นที่ใน
ห้าง The Mall สาขาท่าพระ ลง
แล้วนะคะ เนื่องจากมีการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่แล้ว ทางเราพบว่า
พื้นที่ใหม่ไม่เหมาะกับเรานัก จึง
จ�าเป็นและจ�าใจต้องปิดลงค่ะ 
อย่างไรก็ตาม ในเขตบริเวณ
แถวๆนั้น ท่านยังสามารถแวะ
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     ■   ลานทิพย์ คณะของเราคือ คุณคณิต คุณอธิวัฒน์ และเจน ได้
เดินทางไป Munich ตามค�าเชิญของ NAD เพื่อ
ฉลองครบรอบ 40 ปี เราได้พบกับผู้ที่เริ่มก่อตั้ง 
NAD ที่ยังมีชีวิตอยู่คือ Mr.Martin Borish และ 

คุณ Carl Eggar, Helmut Evertz ซึ่งเป็นคน Munich 
และได้เริ่มรวมตัวกันท�า NAD ตอนแรกจะให้ชื่อว่า AAD 
แต่คุณ Carl แนะน�าว่าเป็น NAD และชื่อเต็มคือ New 
Acoustic Dimension และก็เริ่มเป็นบริษัทตั้งแต่บัดนั้น 
โดยจ้างให้ Foster แห่ง Germany เป็นผู้ผลิต แล้วใน
ปี 1979 ก็เกิดความคิดว่าเราจะมี new dimension ได้
อย่างไร ต้องเป็นของที่แตกต่างมากๆคือ

1. ราคาที่เด็กหนุ่มสาว คนเริ่มต้นมีรายได้ แต่ชอบ
ดนตรีมากๆจะสามารถเล่นได้

2. มีความเรียบง่าย แต่เสียงต้องดีมากๆ ตอนแรก
ตกลงกันว่าจะไม่มี Tone Control ไม่มี Loudness ไม่มี
ไฟ LED แวบๆ เพื่อตัด Cost ทั้งหมดลง แต่ Italy บอก
ต้องมี Tone Control ฝรั่งเศสบอกต้องมี Loudness 
ไต้หวันบอกต้องมีไฟแวบหน่อย ตกลงก็เลยต้องมีแล้วก็ดึง
มือเทวดาคือ Bjorn Erik Edvardsen ที่เอาความต้องการ
ของ 7 ประเทศที่มารวมตัวกันท�า NAD นี่ โดยมีข้อ
ก�าหนดว่า จะต้องขายที่ UK. ในราคาไม่เกิน 80 ปอนด์

ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของต�านาน NAD 3020 ซ่ึงหน่ึง                                                    
ในผู้ก่อตั้งคือบริษัท Fulet เป็นผู้ผลิต บริษัทนี้ท�า       

Panasonic ให้กับญี่ปุ่น มีโรงงานใหญ่โต ความส�าเร็จของ 
NAD 3020 เป็นต�านานแจ็คผู้อุ้มยักษ์ เพราะสามารถใช้
ล�าโพงใหญ่ๆและขับได้พลังมากมาย สมัยนั้นแอมป์ 50 
วัตต์ มีพลังจริงๆ RMS แค่ 20 วัตต์ แต่ NAD คิดใหม่  
ท�าดี โดยให้แอมป์ 20 วัตต์ มีพลังจริงๆขับได้ถึง 50 วัตต์    
และตอนแรกเยอรมนีอยากได้สีด�า พอไต้หวันท�ามาให้ 
Carl บอกมันเป็น Ugly Black จึงเห็นสีเทาประหลาด
กับตัวหนงัสอืสเีหลอืงๆ ตกลง NAD จงึใช้สนีัน้และมี                     
ภาพลกัษณ์ ของลูกเป็ดขี้เหร่ แต่อัดแน่นไปด้วยพลก�าลัง
ตั้งแต่บัดนั้น ใครจะเชื่อว่า NAD 3020 ลูกเป็ดขี้เหร่                                 
ทรงพลังจะขายได้ถึง 1 ล้านห้าแสนเครื่อง เป็นแอมป์รุ่น
ที่ขายมากที่สุดในโลกเลยทีเดียว

NAD รู้สึกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ได้ท�าสินค้าที่ให้คุณภาพ
เสียง เน้นที่เสียง คือพลังเสียง ความถูกต้องของเสียง 
ความเป็นดนตรีที่สุด สิ่งที่ NAD เน้นคือเสียง ไม่ใช่    
รูปร่าง หน้าตา

และอีก 40 ปีต่อมา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนเข้าสู่ระบบ 
Digital มากขึ้น คนรุ่นใหม่ต้องการความหลากหลาย 
ความรวดเร็ว ความสะดวกในการใช้งาน แต่คุณภาพเสียง
หรือ True Fidelity ล่ะ คนสนใจไหม?

สิ่งที่ NAD ต้องการจะก้าวใน dimension ต่อไปก็คือ 
เราสามารถให้ความสะดวก ความรวดเร็ว ดนตรีที่หลาก
หลาย แตเ่ราต้องคงความคิดเดิมของเราก็คือ เราต้องให้

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่อาหารเพียบหมด โดย
เฉพาะไส้กรอกมากมายหลากหลายชนิดเหลือเกินทั้งเย็น
และร้อน ทานไม่ถูกเลยค่ะ

วันที่สองเริ่มประชุม น่าสนใจมากตรงที่นอกจากเขา
จะมาแนะน�าสินค้าใหม่ให้เราแล้วนะคะ เขายังเชิญคนที่มี
ความรู้ในหลายด้านจาก Retail Institute & Scandinavia     
มาพูดเรื่อง Internet & Social Media ทาง Online        
Marketing มาพูดถึงสิ่งใหม่ที่จะเกิดในอนาคต ที่เราต้อง
สนใจและเริ่มคิดเริ่มวางแผน เราได้พบกับคนที่เก็บเนื้อ
เก็บตัวเป็นที่สุดคือ คุณ Bjorn Erik Edvardsen ที่ก�าลัง
จะปล่อยรุ่นใหม่ๆออกมาให้เราได้เล่นของใหม่กันยกใหญ่

เสียงที่ดี refine sound ด้วย ไม่ใช่แค่ดังและ bounce ไป
มา เหมือนกับเครื่องที่ท�ามาในสมัย digital นี้ NAD จะ
ต้องให้เสียงที่ดี เที่ยงตรง ไพเราะ และมีความเป็นดนตรี
สูงและต้องต่างจาก Music System ทั่วๆไป

เล่าถึงบรรยากาศของงานมีคนกว่า 170 คนมาร่วม
ประชุมครั้งนี้ มีประเทศต่างๆที่มาร่วมประชุมถึง 54 
ประเทศ บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน เพราะที่
เคยรู้จักกันมาเก่าแก่หลายๆปี และประเทศที่ Eastern 

Europe มามากมาย สนุกมาก เพราะหลายภาษาเหลือ
เกิน วันแรกเขาเลี้ยงอาหารแบบ Cocktail ให้ทุกคน
มาเห็นหน้าเห็นตากัน ที่ส�าคัญก็คือผู้ที่ก่อตั้งได้มาจากที่
ต่างๆกันก็คือ

คุณ Martin Borish มาจากอังกฤษ
คุณ Karl Egger ชาว Germany เดินทางมาจาก 

Italy
คุณ Helmut Evertz ชาว Germany มากับภรรยา 

จาก Dussedolf
อย่างน้อย 4 ใน 7 คนที่เริ่มก่อตั้งก็มารวมตัวกัน

ได้ แต่มีคุณ Martin Borish เท่านั้นที่ยังอยู่กับ NAD 
โดยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ ในงานนี้ได้พบคุณ Barbara 
Simmonds ภรรยาของผู้ก่อตั้ง Lenbrook มาหลังจาก
ที่สามีของเธอเสียชีวิตไปได้ 10 ปีแล้ว ตอนนี้ลูกชายของ
เธอคือ คุณ Gordon Simmonds รับหน้าที่ประธานแทน 
เนื่องจากครอบครัวนี้เคร่งศาสนา งาน Cocktail จึงมีแต่

  ■ คุณ Gordon      
Simmonds ประธาน
กล่าวต้อนรับและเปิด
ประชุม

  ■ เมื่อไปถึงก็เห็น    
ป้ายใหญ่ต้อนรับที่
โรงแรม

  ■ ลานทิพย์กับ       
คุณ Martin Borish
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นั้นส�าคัญส�าหรับพวกเรามากๆ ต่างประเทศ ต่าง
วัฒนธรรม ต่างธรรมเนียม และต่างปัญหา เรา
มา    แลกเปลี่ยนกัน แต่พอมาถึงเรื่องซื้อขาย Online 
มีฝรั่งคนหนึ่งพูดถึงว่า คนซื้อขายออนไลน์ของคนเอเชีย
นั้น ไม่ค่อยซือ่สตัย์ คนขายออนไลน์มกัเป็นพวก Gray คอื
น�าเข้าไม่เสียภาษี-น�าเข้าโดยไม่มี Agency ซื้อมาขาย
และก็ไม่มีประกัน แต่มาตัดราคาขายถูกๆ พอเสียแล้วให้
ลูกค้าไปโวยวายเอากับโรงงาน แล้วโรงงานก็ต้องส่งมาให้       
เอเจนซีย์ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้ขาย ผลสุดท้ายตกหนักกับคนซื้อ 
ซวยไป เขาบอกเมืองนอกไม่ค่อยมีแบบนี้ อาจจะมีปัญหา
เรื่องการ Control ราคาบ้าง แต่เรื่อง Gray Market ไม่
ค่อยมี พวกเราคนเอเชียแม้ว่าจะไม่ได้ท�า แต่รู้สึกเจ็บๆ
คันๆที่ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นจริงที่ว่าคนไม่มีมารยาท 
ไม่มีจริยธรรมทางการค้ามาเยอะมาก จึงได้บอกเขาว่าเรา
เองก็กระทบกระเทือนเหมือนกัน ฝรั่งบอกน่าเห็นใจนะ

คืนวันที่ 3 หลังจบการประชุมมีการเลี้ยง ดนตรี
ของเขาเพราะมาก เล่นเพลงเก่าๆแนวแจสส์ และเขา
พยายามเล่นเพลงหลายๆชาติหลายๆภาษา แต่เป็นภาษา
ทางยุโรปมากกว่า ไม่ยักกะมีเพลงจีน หรือเพลงลอย
กระทง มีการมอบของที่ระลึกให้บรรดาผู้ที่เป็น founder 
หรือผู้ก่อตั้ง และมอบรางวัลให้ผู้ที่ท�าการตลาดได้ดี

จริงแล้วปี 2553 เป็นปีที่เศรษฐกิจประเทศเรากระทบ
กระเทือนจากฤทธิการเมือง และความรุนแรงจากการเดิน

ที่แปลกนอกจากนี้คือ เขาจะเชิญ Distributor ให้ขึ้น
ไปพูดถึงประสบการณ์และวิธีการท�างานที่แปลกแตกต่าง
กนั ซึง่ลานทพิย์กไ็ด้มีส่วนขึน้ไปพดูถงึวธิจีดัจ�าหน่ายและวธิี
การสื่อสารกับลูกค้าของเราด้วย

และวันที่สามก็มีที่น่าสนใจอีกก็คือ มี Mr.Wolfgang 
Gross จากบริษัท BMW Group ได้มาพูดถึงวิธีการวาง 
BMW และ Mini ให้เป็นรถหรู ที่ให้ Joy กับผู้ขับขี่รถทุก
คนเป็นการจัดวาง Special Brand Esteen คนนี้ก็พูดเก่ง
และมี Video มามากมาย น่าสนใจอย่างยิ่ง พวกแฟนรถ
จะชอบมาก

สามวนัสามคนืทีเ่ราได้พบปะ แลกเปลีย่นประสบการณ์

  ■ บรรยากาศในงานเลี้ยง
ที่มีพวกเรา 170 คน

  ■ การวาง Position 
ของ NAD

  ■ เมื่อผู้ร่วมอุดมการณ์
ก่อตั้ง 40 ปีที่แล้วมา
พบกันอีกที

  ■ บรรยากาศเมื่อ       
ผู้ประชุมมารวมตัวกัน

  ■ NAD รุ่นที่ออกมา 
40 ปีที่แล้วผลิตใน 
Germany
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ขบวนที่เราต้องสูญเสียร้านของเราที่ Central World แต่
เราก็ยังได้รางวัล “Great Achievement Award” จาก 
PSB พวกเขาพูดจาให้ก�าลังใจเรามาก หวังว่าเราจะผ่าน
วิกฤติไปได้ในปีนี้ ซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ได้ว่า หลังเลือกตั้งจะ
เป็นหัวหรือก้อย น่ากลุ้มจริงๆนะคะ

มีคนล้อเลียน (คนที่ล้อแน่นอนไม่ใช่คนไทย) เขาบอก
ว่า เวลาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนที่จะย้อนเข็มนาฬิกา
ไป 1 ชั่วโมง หรือ 5 ชั่วโมง ต้องย้อนเวลาเมืองไทยกลับ
ไปถึง 10 ปี ที่ตลอดเวลาตั้งแต่ 1997 นั้น เราล้มลุก
คลุกคลานมาเรื่อยไม่ค่อยได้ก้าวหน้าเลย จีน เวียดนาม 
อินเดีย ก�าลังวิ่งน�าไปแล้ว ระวังเถอะวันหนึ่งเราอาจจะ
ช้ากว่าเขมรและพม่า ถ้าเรายังเป็นกันแบบนี้ น่ากลุ้มนะ
คะ แต่ท�าอย่างไรได้ เราเป็นคนไทยเราก็ต้องกล�้ากลืน
และอดทน แต่ดิฉันก็ภูมิใจนะคะคนไทยนี่อดทนน่าดูค่ะ 
ถ้าเป็นประเทศอื่นอาจเกิดสงครามกลางเมืองไปแล้ว
ก็ได้ และคนที่ต้องอดทนอย่างมากก็คือ พ่อหลวงของเรา
นะคะ พระองค์ท่านคงต้องทรงกล�้ากลืนและอดทนอย่าง
ยิ่ง สิ่งต่างๆที่ทรงสร้าง ทรงคิด ตอนนี้ก็มีคนที่ไม่รู้จัก       
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เราช่วยกันหน่อย
นะคะ ถวายก�าลังใจในทุกทางที่เราจะท�าได้นะคะ

เล่าเรื่องเมืองเขา แล้วก็เลยอดมองเมืองเราไม่ได้ 
เพื่อให้ดูกันสนุกๆ ฝากรูปมาให้ดูเพลินๆนะคะ

  ■ เมื่อลานทิพย์ได้รับ
เชิญไปพูดถึงแนวทาง
การตลาดสมัยใหม่
ชนิดไร้พรมแดน จะ
ปรับกลยุทธ์อย่างไร

  ■ พูดจ้อ ฝรั่งหัวเราะ
สนุกสนาน

  ■ ถ่ายภาพกับ        
คุณ Elaine Borish

  ■ ตอนงานเลี้ยงคืน
สุดท้าย

  ■ บริษัท โคไน้ซ์       
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด 
ได้รับรางวัล Great 
Achievement 
Awards จาก PSB

  ■ รางวัลที่ได้รับ       
อื้อฮื้อ! หายเหนื่อย!
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