
 
 

Adrien Brody นกัแสดงผู้คว้ารางวลัอคาเดมี อวอร์ด ขึ !นแท่นผู้ตดัสินการประกวดภาพยนตร์ในโครงการ 
Bombay Sapphire Imagination Series 

บอมเบย์ แซพไฟร์ จิน (Bombay Sapphire Gin) ร่วมกบัเทศกาลภาพยนตร์ทรีเบคก้า (Tribeca Film Festival) 
เปิดโอกาสให้ทีมผู้สร้างภาพยนตร์ได้มีโอกาสผลิตภาพยนตร์สั !นเป็นของตนเอง 

ลอนดอน และนิวยอร์ก—26 เม.ย. 2556—พีอาร์นิวส์ไวร์/ บอมเบย์ แซพไฟร์® (BOMBAY SAPPHIRE®) 
แบรนด์เหล้าจนิรายใหญ่ทีVมีการเติบโตอย่างรวดเร็วมากทีVสดุในโลกโดยประเมินจากปริมาณ และมลูค่า[1] 
แต่งตั !งให้ เอเดรียน โบรดี (Adrien Brody) ผู้ชนะรางวลัอคาเดมีV อวอร์ด® (Academy Award®) 
เป็นกรรมการตดัสินการประกวดภาพยนตร์ในโครงการบอมเบย์ แซพไฟร์ อมิเมจิเนชัVน ซีรีส์ (Bombay Sapphire 
Imagination Series: Film competition) 

รับชมข่าวในรูปแบบมลัติมีเดีย ได้ทีV:  

http://www.multivu.com/mnr/60647-adrien-brody-named-bombay-sapphire-film-judge  

ปัจจบุนัการประกวดภาพยนตร์ในโครงการบอมเบย์ แซพไฟร์ อมิเมจเินชัVน ซีรีVส์ 
ซึVงจดัขึ !นโดยความร่วมมือจากเทศกาลภาพยนตร์ทรีเบคก้านั !น ย่างก้าวเข้าสูปี่ทีV 2 แล้ว 
การประกวดภาพยนตร์ดงักล่าวจดุประกายจินตนาการของผู้คนด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างภาพยนตร์
ของตนเอง โดยตีความจากบทภาพยนตร์ทีVเขียนโดยจอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ (Geoffrey Fletcher) 
นกัเขียนบทภาพยนตร์ผู้ชนะรางวลัอคาเดมี อวอร์ด 

ผู้คนทัVวโลกสามารถรับชมบทภาพยนตร์ของจอฟฟีรย์ เฟลทเชอร์ 
และนําเสนอแนวคิดภาพยนตร์ในจินตนาการของตนเองทีVมีเค้าโครงมาจากบทภาพยนตร์ของจอฟฟรีย์ 
เฟลทเชอร์ ได้ทีV http://www.imaginationseries.com ตั !งแต่วนัทีV 26 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
ภาพยนตร์ทีVได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีจินตนาการมากทีVสดุจะได้รับคดัเลือกเข้าสู่กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 
และผู้ชนะแตล่ะรายสามารถเข้าร่วมทีมผลิตภาพยนตร์ทีVมีความสามารถระดบัโลก 
และชมภาพยนตร์ในเวอร์ชัVนของตนเองจากบทของจอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ ทีVจะมีการเผยแพร่ลงสูจ่อยกัษ์ 

การประกวดจะสิ !นสดุลงในวนัทีV 4 สิงหาคม 2556 เอเดรียน โบรดี, จอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ 
และคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจากเทศกาลภาพยนตร์ทรีเบคก้า 
จะคดัเลือกไอเดียในการผลิตภาพยนตร์ทีVมีจินตนาการมากทีVสุด 4 เรืVองเพืVอดําเนินการผลิตต่อไป 
คณะกรรมการจะคดัเลือกแนวคิดทีVส่งเข้าประกวดอีก 5 เรืVองเพืVอให้สาธารณะชนลงคะแนนเสียง 



ซึVงบทภาพยนตร์ทีVชนะการโหวตจะได้เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเช่นกนั 
บทภาพยนตร์ทีVผ่านเข้าสู่ขั !นตอนการผลติทั !ง 5 เรืVองจะเปิดฉายรอบปฐมทศัน์ทีVทรีเบคก้าในเดือนเมษายน 2557 

 

เอเดรียน โบรดี ผู้คว้ารางวลัอคาเดมีV อวอร์ด กล่าวว่า “ผมเคยเป็นเด็กทะโมน ซุกซนมากอ่น 
ผมมกัจะมีจินตนาการพุง่พล่าน ผมเคยลองแสดงบทบาทตามประสบการณ์ทีVผ่านมาของผม 
ผมจะนกึถงึความแตกต่างของช่วงเวลาต่างๆ และพฤติกรรมของผู้คนทีVแตกต่างกนัซึVงเป็นแรงผลกัดนัของผม 
ด้วยเหตุนี !ผมจงึมีส่วนประกอบของความเป็นนกัแสดงอยู่ในสายเลือด ผมรู้สกึยินดีทีVมีโอกาสสร้างสรรค์ 
ผมพอใจเป็นอย่างยิVงกบัการทีVได้ร่วมงานกบับอมเบย์ แซพไฟร์ จนิ ในโครงการประกวดครั !งนี ! 
ซึVงถือเป็นการแข่งขนัทีVจะช่วยระเบดิจินตนาการของผู้คน จินตนาการทีVสามารถพาคณุไปได้ทกุทีV 
และมีความเป็นส่วนตวัอย่างมาก 
ผมจงึรู้สกึตืVนเต้นทีVจะได้เห็นบทภาพยนตร์ของผู้ เข้าประกวดทีVดดัแปลงมาจากบทภาพยนตร์ของจอฟฟรีย์ 
ผมหวงัว่าจะได้พบกบัเรืVองตืVนเต้นในการประกวดทีVน่าทึVงครั !งนี !” 

จอน พาทริคอฟ (Jon Patricof) ประธานทรีเบคก้า เอน็เตอร์ไพรส์ กล่าวว่า “เรารู้สกึยินดีทีVได้ร่วมงานกบับอมเบย์ 
แซพไฟร์ ซึVงเป็นแบรนด์ทีVเปิดรับความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ 
การประกวดภาพยนตร์ครั !งนี !จะเป็นหนทางในฝันสู่การสรรสร้างจินตนาการสําหรับทีมผู้สร้างภาพยนตร์ทกุคนทัVว
โลก เรารู้สึกตืVนเต้นทีVจะได้เห็นจนิตนาการของพวกเขา” 

ด้วยมรดกทางจินตนาการทีVตกทอดสืบต่อกนัมา ทําให้บอมเบย์ แซพไฟร์ จิน 
ได้สนบัสนนุโลกแห่งวิถีการสร้างสรรค์ การออกแบบ และความทนัสมยัอย่างยาวนาน มากาลี โพเดสต้า (Magali 
Podesta) ผู้จดัการฝ่ายการตลาดระดบัโลกของบอมเบย์ แซพไฟร์ กล่าวว่า “ทีมงานของบอมเบย์ แซพไฟร์ 
เชืVอมัVนว่าจินตนาการทําให้โลกน่าอยู่ขึ !น ทกุสิVงทีVแบรนด์ของเราได้ทํา 
และยืนหยดัมาถกูเตมิเต็มด้วยจินตนาการจากพืชพรรณชนิดใหม่ๆ สู่กระบวนการกลัVน 
และขวดเครืVองดืVมสีฟ้าทีVเป็นสญัลกัษณ์ของเรา เราต้องการจดุประกายให้กบัจินตนาการด้านภาพยนตร์ของผู้คน 
และช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์เรืVองราวทีVมีเค้าโครงมาจากบทภาพยนตร์ของนกัเขียนบทผู้ชนะรางวลัอคา
เดมีV อวอร์ด เพืVอสร้างภาพยนตร์สั !นทีVมีความแปลกใหม ่
ทีVจะแสดงให้เห็นว่าจินตนาการสามารถพาคณุไปได้ทกุทีV” 

รับชมภาพยนตร์ทีVชนะการประกวดทั !ง 5 เรืVอง และรายละเอียดเพิVมเติมเกีVยวกับการประกวด บทภาพยนตร์ 
และวิธีการสมคัรเข้าประกวดได้ทีVเว็บไซต์: http://www.imaginationseries.com 

ติดตามข้อมลูล่าสดุเกีVยวกบัการประกวดภาพยนตร์ในโครงการบอมเบย์ แซพไฟร์ อิมเมจิเนชัVน ซีรีส์ ได้ทีV: 
http://www.facebook.com/BombaySapphire 

หมายเหตบุรรณาธิการ 



ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์ในโครงการบอมเบย์ แซพไฟร์ อมิเมจิเนชัVน ซีรีส ์ปี 2556 ได้แก:่ 

- เจมส์ กริฟฟิธส์ (James Griffiths) ผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์จากลอนดอน ซึVงผลงานภาพยนตร์เรืVอง “Room 
8” ของเขาเป็นภาพยนตร์แนวแอค็ชัVนทีVมีคนขนาดจิwว จกัรวาลคู่ขนาน และปิดฉากตอนจบแบบหกัมมุ 
ซึVงช่วยเปิดประสบการณ์แห่งการเข้าถงึภาพยนตร์อย่างแท้จริงให้กบัผู้ชมจํานวนมาก   
 
- ชีคาร์ บสัซีV (Shekhar Bassi) ผู้ อํานวยการสร้างภาพยนตร์ทีVมีความทะเยอทะยานในลอนดอน 
เจ้าของผลงานเรืVอง “The Mrs” ซึVงเป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมตลก 
บอกเล่าเรืVองราวการแต่งงานของคู่บา่วสาวทีVไม่เข้ารูปเข้ารอย 
- เคดี ! แคทโลว์ (Cadi Catlow) ผู้ กํากบัภาพยนตร์แนวแอนิเมชัVน และเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรืVอง “'The 
Crab” ซึVงดําเนินเรืVองในสภาพแวดล้อมทีVถกูจํากดัทีVใช้เพียงแคก่ารบรรยายเรืVอง และดําเนินเรืVองไปตามเวลา 
และมีภาพเคลืVอนไหวทีVสมจริง ซึVงแสดงถงึอารมณ์ต่างๆ ผ่านการดําเนินเรืVอง และบคุลิกของปสูองตวั 
- พอล แฟรงเกิล (Paul Frankl) ผู้ กํากบัภาพยนตร์อิสระจากลอนดอน เจ้าของผลงาน “'Water Song” 
ซึVงบอกเล่าเรืVองราวของนกัแข่งกีฬาว่ายนํ !าผู้หหูนวกทีVได้รับโอกาสในการฉ้อโกง 
- อเลก็ซสิ บาร์โรโซ กสัโค (Alexis Barroso Gasco) นกัเขียน ผู้ กํากบั และนกัออกแบบกราฟฟิกจากสเปน 
เจ้าของผลงานเรืVอง “Concrete” ซึVงดําเนินเรืVองในอาคารสํานกังานแห่งหนึVง 
และบอกเล่าเรืVองราวของผู้บริหารรายหนึVง แม่บ้านคนหนึVง 
และกล่องปริศนาทีVนําพาความปรารถนาสดุขั !วจากด้านมืดทีVอยูเ่บื !องลกึสดุภายในจติใจของคุณออกมา   

ดาวน์โหลดวีดีโอคอนเทนท์ และรูปภาพต่างๆจากเทศกาลภาพยนตร์ทรีเบคก้า 2013 ได้ทีV:  

http://digitalnewsagency.com/stories/6567-adrien-brody-launches-filmmakers-competition-at-tribeca-
film-festival  

*กรุณาตรวจสอบเงืVอนไข และข้อกําหนดเฉพาะได้ทีV 

http://www.imaginationseries.com 

 เกีVยวกบั บอมเบย์ แซพไฟร์  

  บอมเบย์ แซพไฟร์ เป็นแบรนด์เหล้าจนิรายใหญ่ทีVเติบโตเร็วทีVสดุในโลก โดยพจิารณาจากปริมาณและมูลค่า [1] 
Bombay Sapphire ผลิตตามสตูรลบัเก่าแก่ตั !งแต่ปีพ.ศ.2304 ด้วยการผสมผสานอย่างลงตวัของพืช 10 
ชนิดทีVคดัสรรมาอย่างดีจากทัVวโลก 
รสสมัผสัอนัเป็นธรรมชาติของพืชนานาพนัธ์ุโดดเด่นขึ !นเมืVอผ่านกระบวนการกลัVนอย่างประณีตทีVเรียกว่า Vapour 
Infusion ก่อให้เกิดรสชาติทีVเย้ายวน นุ่มละมนุ และลุ่มลกึตามแบบฉบบับอมเบย์ แซพไฟร์ รูปแบบขวดเครืVองดืVม 
และตราสญัลกัษณ์ของบอมเบย์ แซพไฟร์ เป็นเครืVองหมายการค้า หรือเครืVองหมายการค้าจดทะเบียน  

Bombay Sapphire(R) - Infused with imagination(TM)  



 บอมเบย์ แซพไฟร์ มีวตัถปุระสงค์เพืVอสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้คนได้เปิดใจ และคิดต่าง เพืVอเผยความเป็นตวัตน 
และจินตนาการ ทีมงานบอมเบย์ แซพไฟร์ เชืVอว่า ทกุคนมีจินตนาการ ดงันั !นบอมเบย์ 
แซพไฟร์จึงมุ่งมัVนทีVจะสร้างโอกาสให้กบัทกุคนด้วยการให้แรงบนัดาลใจ 
ผสมผสานจินตการของพวกเขาเข้ากบับอมเบย์ แซพไฟร์  

เว็บไซต์: 

http://www.bombaysapphire.com 

 http://www.facebook.com/BombaySapphire  

[1] ข้อมลูทีVรวบรวมในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึVงสิ !นสดุลงในเดือนธนัวาคม 2554 จากองค์กรอนิเตอร์เนชัVนแนล 
ไวน์ แอนด์ สปิริท รีเสิร์ช (International Wine and Spirit Research / IWSR) 
มีแบรนด์ยกัษ์ใหญ่หลายแบรนด์ทีVติดอนัดบั 5 สดุยอดแบรนด์ชั !นนํารวมอยู่ด้วย โดยประเมินจากปริมาณ 
และมลูค่าทัVวโลก สามารถขอรายละเอียดผลการสํารวจฉบบัเต็มได้ 

สําหรับข้อมลูเพิVมเติม กรุณาติดต่อ:  
ทาริต้า มลัลิงส์  
H+K Strategies 
 โทร: +44-20-7413-3000 
 อีเมล: tarita.mullings@hkstrategies.com  
 


