


 32 GUEST LIST

34 ÉDITO

BOX OF IDEAS

35 A blank checque to... Ornruja Boonyasit 

 BEAUTY

36 Confetti. By Chuthathip Huntranee.

SUCCESS STORY

42 The Exceptional Kanebo. บทสัมภาษณ์ ธารินี เปาริสคุตตะ 
ภาพ จุฑาทิพย์ หุนตระนี

BEAUTY

45 ศกั าชให ข่อง ลิ ั ฑ์ �า งุ วิ ีช่่ว อ่ า้ ิว้ อ แห่งวั  (anti-aging) 

และ ว สุ อ กา ส า้งส ค์ไว้ใ ห ึง่เ ี ว ว้  KANEBO “THE EXCEP-

TIONAL”. โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ KANEBO.

POINT OF VIEW

46 Iconic women in modern days. บทสัมภาษณ์ ธารินี เปาริสคุตตะ.

PANORAMA

49 โดย กิริยา ช่วงอรุณ.

BEAUTY

50 Best Holiday 2018 Collection. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ.
52 โซลวาซ ู(Sulwhasoo) ิ า แห่ง วิอ่อ เ าว์ วิแ ่ ก ะชั  ื ห ุ่  
ง งา ห จ ใ กุ ิ  ิ. โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ Sulwhasoo.
54 จ สัควา งา เ ็ กัิ  ว้ วิ ากา ชั้ �าล่าสุ แห่งศาส ์ า้ กา อ
วิจาก เคล  ์เ อ โ  โ เ  ้(Clé de Peau Beauté). โดย กิริยา ช่วงอรุณ 

ภาพ Clé de Peau Beauté.
55 �า งุ วิให้ก ะชั ไ ้ ู ว้  Body Lift จากคลาแ งส์ (Clarins). 

โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ Clarins.
56 เ  “ ลงักา ก อ้ง เอง า ชา ”ิ ี่ อี ูใ่ วิคุ  Shiseido 

Ultimune Power Infusing Concentrate เ ิ ส์ซี ั่ ี่ อ วิเ ี ุ่  ูส้กึ
ก ะชั  กู ะจ่างใส อ่อ เ าว์. โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ Shiseido.
57 กา ส สา งา ศาส แ์ละศลิ อ์ั ก้าวล�า้จากญี่ ุ่  Shiseido Vision-

Airy Gel Lipstick ลิ ส กิเ ือ้เจล อ สั สั างเ า แ ค่งสสี ชั  
เ ี ว าก. โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ Shiseido.

58 วิเ ี สว ไ ้ ี่ ิ ว้  Double Wear Stay-in-Place Makeup 

SPF10/PA++ จากเอสเ  ลอเ อ  ์(Estée Lauder). โดย ศรีมนตรี นามวงศ ์
ภาพ Estée Lauder.
59 เ ิ เ ี ว ากให้ไ ้ ู ใ กุลคุ ี่ า า ว้ ลิ ส กิเ ือ้แ ็ ์ 
Pure Color Envy Sculpting Mattes จากเอสเ  ลอเ อ  ์(Estée Lauder). 

โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ Estée Lauder.
60 สกิ แค ใ์ ู แ เ สเ กอั เ ือ่ควา ั่ ใจใ แ ฉ ั ีเ่ ็ วัเอง 
จาก  ี(THREE). โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ THREE.
61 “สว เ ลี่ โลก” ไ กั เค ือ่งส�าอางเ เ  (REDRED).

โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ REDRED.
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64 โฉ เฉี่ ว กุ ุ อง ว้ อา แชโ ว์จาก า ส์ (NARS). โดย ศรีมนตรี นามวงศ์
ภาพ Nars.
65 ลงัแห่งเ ี ว ากสว ส ู แ์ ว้  Lip Color Collection 
จาก อ  อ ์  (Tom Ford). โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Tom Ford.
66 L’ABSOLU LACQUER ลิ ส กิเ ือ้ลคิวิ ให  ่เ ือ่ ิ ี ากสว เงางา  
งึขี สุ จากลงัโค  (Lancôme). โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ  Lancôme.

67 ควา เ ล่ง ะกา โ ชา จิากซคุกุ (SUQQU) ีจ่ะเ ิ ควา งา ให้
ูห้ญงิ ัว่โลก. โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ SUQQU.

68 อ ควา ชุ่ ชื้ อ้ กา แ ง่ห า้ไ อ้ า่งส ู แ์ เ ือ่เ คอั  
เ ี สว และ ิ า ว้  M.A.C Prep+Prime Fix+. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ 
ภาพ M.A.C.
69 คื ลงัควา ชุ่ ฉ�า่ให้เ ี ว ากและ วงแก้ ว้ ิ เ์ ือ้แ ็ จ์ากเ ีไ้ ์  
(Baby Bright). โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ Baby Bright.
70 Mercedes-Benz Select ควา หอ ส�าห ั ุ ษุ ูแ้ ก า่ง. 

โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Mercedes-Benz perfume.
71 วิ ี ้ เว ีโ้  ์(Beauty 24) ลั สิโ ค์วา งา ีก่�าลงั าแ ง 

า ใ ค้อ เซ็  ์Beauty Never Sleeps. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Beauty 24.
72 ควา ูส้กึอั อ อุ่ ัง่ วงอา ิ จ์ากกลิ่ หอ ของ TERRE D’HERMÈS 

EAU INTENSE VÉTIVER จากแอ เ์ ส (Hermès). โดย ภัทร บุญผล 
ภาพ Hermès.
73 อเ อลเิ  ์เ อ เ ส จี (Atelier de Prestige) ู คิ �า้หอ ะ ั โลก 
แห่งแ กใ ะเ ศไ . โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ Atelier de Prestige.
74 Princesse Marina de Bourbon Cristal Royal Rose กลิ่ หอ แห่ง 

กวอัี ชีวีิ ชวีาแ ก่า เฉลิ ฉลองเส ห์่ของ ูห้ญงิ. โดย ศรีมนตรี นามวงศ์  
ภาพ Princesse Marina de Bourbon.
75 Honeysuckle & Davana Cologne กลิ่ หอ ัง่ อกสา �า้ ึง้ ีช่่ว เ ิ่
ควา ส ใสและเ ล่ง ะกา จากโจ าโล  ลอ อ  (Jo Malone London). 

โดย ศรีมนตรี นามวงศ์ ภาพ Jo Malone London.

STYLE

76 Celebration. By Ornruja Boonyasit.
82 The Customization Atelier. โดย ภัทร บุญผล ภาพ Bottega Veneta.
84 Bottega Veneta Womenswear Cruise 2019 Collection.  
โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Bottega Veneta.
86 Bottega Veneta Menswear Cruise 2019 Collection.  
โดย ธารินี เปาริสคุตตะ ภาพ Bottega Veneta.
88 Bottega Veneta 2018 Holiday Gift Guide. โดย ธารินี เปาริสคุตตะ  
ภาพ Bottega Veneta.

MODE

90 Hakone time. Bigs Vatcharasith.
106 A Girl in the Town. Photography Marco van Rijt Realisation Vanessa Metz.

SKETCHING OUT LOUD

120 Behind every step of Flamenco dance. บทสัมภาษณ์ ธารินี เปาริสคุตตะ 
ภาพ Ashish Pradhan.

ARCHITECTURE

126 City Dreams. เรื่อง อรรุจา บุญญสิทธิ์ ภาพ The Museum of Modern Art, MoMA 
New York.

Ingredients
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WHAT IS...?

132 What is... the first essential thing to refresh your life in 2019?  

โดย นูเมโร ไทยแลนด์.

FOOD PLAY

134 เ ิ ะส กา ไ์ล ส์ไ ล์และศลิ ะแห่งอาหา ไ กั  OneSiam World 

Gastronomy Destination. โดย นูเมโร ไทยแลนด์

STYLE

142 Ready to be LITE. โดย นูเมโร ไทยแลนด์ เรียบเรียง อมรสิริ บุญญสิทธิ์  
ภาพ ข้าวตราฉัตร.
144 What's up? โดย ศรีมนตรี นามวงศ์.
145 ฉลองค อ  25  ี  ิโอเ ี เ ล็ ส า (The Oriental Spa) ส าแห่ง
แ กใ ก งุเ ฯ. โดย ภัทร บุญผล ภาพ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ.
146 ะส กา ์ กั อ่ เห อืจิ ากา ีโ่ งแ โซ โซ เิ ล หัวหิ  

(SO Sofitel Hua Hin). โดย กิริยา ช่วงอรุณ ภาพ SO Sofitel Hua Hin.

WATCH

148 โดย ศรีมนตรี นามวงศ์.

150 ALL DAYS ALL NIGHTS

152 ADDRESSES

153 ENGLISH TEXT

Ingredients
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เสื้อโค้ทไวนิลและเสื้อคอเต่า MARNI.

Photography Marco van Rijt Realisation Vanessa Metz. 
Model : Sunniva Vaatevik @ Viva Model Management. 
Hair : Mette Thorsgaard @ LundLund Agency. Makeup 
: Trine SkjØth @ LundLund Agency. Stylist assistant 
: Clément Lomellini. Retouch : Jonathan Vorsselman 
Production : CameraLink. Thank SemPariSeine for this 
kind collaboration (www.sempariseine.fr)

เบลเซอร์ MONLADA HOMME. เบลเซอร์ตกแต่งกระดุมคู่
สวมทับเสื้อไหมพรม BOSS.

Photography Bigs Vatcharasith. Stylist : Akaphol Ruthai-
yanont. Makeup artist and hairstylist : Wirat Leemakul. 
Models : Suriyon Sriorathaikul and Thiti Mahayotaruk. 
Location : Hakone Kowakien Ten-Yu.



Style

จากบนลงล่าง แว่นตากรอบด�าเลนส์สีเนวี่ไล่สี 
LOEWE. เสือ้พลทีพิมพ์ลาย me ISSEY MIYAKE. 

กระเป๋าสะพายก�ามะหย่ีสีด�าประดับคริสตัล  
MIU MIU. กระเป๋าสะพายปักเลื่อม COACH.

Celebration
By Ornruja Boonyasit



จากบนลงล่าง แว่นตากรอบหนังสีธรรมชาติ 
L O E W E .  (บนตัวหุ ่น )  กระเป ๋าพลีทสีขาว 
M E  I S S E Y  M I YA K E .  เข็มขัดโลหะสีทอง 
MIU MIU. กระเป๋าสะพายหนังพิมพ์ลายดอกไม้ 
COACH. รองเท้าหนงัสทีองแต่งโซ่ทอง MIU MIU.
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เบลเซอร์ตกแต่งกระดุมคู ่สวมทับเสื้อไหมพรม BOSS. 

เบลเซอร์และกางเกง MONLADA HOMME.

Hakone time
By Bigs Vatcharasith



เสื้อโค้ทพิมพ์ลาย ETRO. เบลเซอร์สีเทาและ
กางเกง MONLADA HOMME.  เสื้อโค ้ทสี
เทา MONLADA HOMME. เสื้อเชิ้ตพิมพ์ลาย 
เบลเซอร์พิมพ์ลายสีน�้าตาลและกางเกง ETRO.





A Girl in  
the Town

Photography Marco van Rijt
Realisation Vanessa Metz



เสื้อโค้ทไวนิลและเสื้อคอเต่า  
MARNI.



เสื้อโค้ทหนังและแคชเมียร์ SALVATORE 

FERRAGAMO. สวมทับด้วยเสื้อโค้ทพีวีซี 
MARINE SERRE. แว่นกันแดด ALAIN 

MIKLI.



เสื้อแจ็คเก็ตหนังเงาตกแต่งซิปและ
ก ร ะ โ ป ร ง จ า ก พ ล า ส ติ ก จั บ เ ด ร ป  
V I L L A L B A .  เ สื้ อ จ า ก ผ ้ า ลู เ ร็ ก ซ ์  
FORTE FORTE. ผ้าพันคอ HERMÈS. 
ถุงน่อง CALZEDONIA. รองเท้าส้นสูง 
CHRISTIAN LOUBOUTIN.


