
 
 

บอมเบย์ แซฟไฟร์ ยิน ประกาศรายชื�อ 4 ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์ Imagination Series 
พร้อมเปิดให้ประชาชนโหวตตดัสินผู้ชนะรายที� 5 

ลอนดอน—25 ต.ค. 2556—พีอาร์นิวส์ไวร์/ 

                    
     - ผู้ผลิตภาพยนตร์ 4 รายที�ชนะการประกวด ได้รับสทิธิ=ให้ถ่ายทอดจินตนาการของตนเองลงบนภาพยนตร์  
     - ประชาชนทั�วไปจะได้รับสิทธิ=โหวตภาพยนตร์ที�ชนะรางวลัเป็นเรื�องที� 5 ได้ทางเว็บไซต์ http://imaginationseries.com/vote 
                                   

บอมเบย์ แซฟไฟร์® (BOMBAY SAPPHIRE(R)) แบรนด์เหล้ายินรายใหญ่ที�เติบโตเร็วที�สดุของโลก โดยประเมนิจากปริมาณ 
และมลูค่า[1] จบัมือเทศกาลภาพยนตร์ทรีเบคก้า(R) (Tribeca Film Festival(R)) 
ประกาศรายชื�อผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์บอมเบย์ แซฟไฟร์ อมิเมจิเนชั�น ซีรีส์ (Bombay Sapphire Imagination Series: Film 
competition) ทัง̀ 4 ราย การประกวดดงักลา่วเปิดโอกาสผู้ผลติภาพยนตร์หน้าใหมส่ร้างสรรค์หนงัสัน̀ 
โดยใช้จินตนาการของตนเองเพื�อตีความบทภาพยนตร์ที�สัน̀สร้างสรรค์ขึน̀โดยจอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ (Geoffrey Fletcher) 
นกัเขียนบทภาพยนตร์ผู้ชนะรางวลัอคาเดมี อวอร์ด® (Academy Award(R)) 

รับชมข่าวในรูปแบบมลัติมีเดียได้ที�:  

http://www.multivu.com/mnr/63485-bombay-sapphire-winners-of-imagination-series  

      (รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131024/648089-a ) 
      (รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131024/648089-b ) 

ปีนีน̀บัเป็นปีที� 2 แล้วที� บอมเบย์ แซฟไฟร์ และจอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ 
รวบรวมบรรดาปรมาจารย์ผู้ครํ�าหวอดในวงการภาพยนตร์เพื�อตดัสินผู้ เข้าประกวด ได้แก ่เอเดรียน บรอดี ̀(Adrien Brody) 
นกัแสดงรางวลัอคาเดมี� อวอร์ด, ลซูี� มลัลอย (Lucy Mulloy) ผู้ เขียนบท และผู้กํากบัภาพยนตร์, นาโอมิ โฟเนอร์ (Naomi Foner) 
ผู้ เขียนบทภาพยนตร์, ปีเตอร์ ฟาซเินลลี (Peter Facinelli) นกัแสดง และแซม มอร์ริลล์ (Sam Morrill) ผู้ดแูลเว็บไซต์ระดบัอาวโุสที� 
Vimeo ผู้คดัเลือกผลงานภาพยนตร์ 9 เรื�องที�มีความคิดริเริ�ม และจินตนาการ   

ผู้ชนะได้แก่:                    

     - แอนโธนี� คาห์ซีเรีย (Anthony Khaseria) ผู้ เขียนบทภาพยนตร์จากกรุงลอนดอน โดยใช้ชื�อผลงานภาพยนตร์ว่า 
'Reflections' 



     - เมท เฟอร์นานเดซ (Maite Fernandez) นกัแสดงตลก และผู้ขายหนงัสือจากสเปน โดยใช้ชื�อผลงานวา่ 'Grafitti Area' 
     - คริส คอร์นเวลล์ (Chris Cornwell) ผู้ เขียนบทภาพยนตร์จากลอนดอน โดยใช้ชื�อผลงานว่า 'Exit Log' 
     - เคียร่า โจนส์ (Kiara Jones) นกัศกึษาสาขาภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา ใช้ชื�อผลงานว่า 'The Other Side of the Game' 
 

จอฟฟรีย์ เฟลทเชอร์ นกัเขียนบทภาพยนตร์ผู้ชนะรางวลัอคาเดมี อวอร์ด กล่าวถึงการแขง่ขนัว่า "เมื�อการหาเงินทนุ 
และการทดลองเป็นเรื�องที�ลําบากสําหรับคนรุ่นใหม่ที�มีวิสยัทศัน์ที�สร้างสรรค์ บอมเบย์ แซฟไฟร์จงึได้เปิดเวทีการประกวดขึน̀ 
และให้การสนบัสนนุภาพยนตร์ใหม่ๆสู่หน้าจอ เราหวงัว่า ภาพยนตร์ที�เราสร้างขึน̀จะให้แรงบนัดาลใจแกผู่้ชม 
และเป็นภาพสะท้อนจินตนาการ"  

เอเดรียน บรอดี ̀ผู้คว้ารางวลัอคาเดมี� อวอร์ด กล่าวว่า 
"ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ เข้าประกวดที�เราได้รับในโครงการประกวดภาพยนตร์บอมเบย์ แซฟไฟร์ อิมเมจิเนชั�น 
ซีรีส์ในปีนีมี̀ขอบเขตจินตนาการอนักว้างไกล ทําให้เป็นเรื�องยากมากที�จะคดัผู้ชนะให้เหลือเพียง 4 ราย ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
ผมหวงัว่ามนัจะเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัหลายๆคน และผมเชื�อว่าเราได้ค้นพบผู้ มีพรสวรรค์ใหมอ่นัน่าตื�นเต้น 
ซึ�งเราหวงัว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปเพื�อสร้างความยิ�งใหญ่ในวงการภาพยนตร์ ผมรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที�จะได้เห็นว่า 
เราจะนําจินตนาการของเหล่าผู้ชนะการประกวดถ่ายทอดผ่านจอขนาดใหญ่ในเดือนเมษายนอย่างไร"  

ด้วยการที�จินตนาการนัน̀เป็นหวัใจหลกัของบอมเบย์ แซฟไฟร์ และการผลติภาพยนตร์ 
การแข่งขนัในครัง̀นีจ̀ึงจดัขึน̀เพื�อปลดปล่อยความคดิสร้างสรรค์แบบไม่มีที�สิน̀สุด 
และความเชื�อมั�นในพลงัแห่งจินตนาการของแบรนด์ที�ว่า จินตนาการจะสามารถพาเราไปได้ทกุหนทกุแห่ง 

ลกู้า เวสโควีนี (Luca Vescovini) ผู้จดัการฝ่ายการตลาดทั�วโลก บริษัท บอมเบย์ แซฟไฟร์ กล่าวว่า 
"เรามุ่งมั�นที�จะจดุประกายจินตนาการของผู้คน และค้นหาพรสวรรค์ใหม่ๆด้วยโครงการประกวดภาพยนตร์บอมเบย์ แซฟไฟร์ 
อมิเมจเินชั�น ซีรีส์ มนัน่าตื�นเต้นที�จะได้เห็นว่า อมิเมจิเนชั�น ซีรี�ส์ มีการพฒันาขึน̀อย่างไรบ้าง และหลงัจากที�ผ่านไปเพียง 2 ปี 
โครงการนีก̀็มีผู้สมคัรเข้าร่วมเพิ�มขึน̀เกือบ 2 เท่า โดยมีผู้สมคัรกวา่ 1,300 คน จาก 68 ประเทศทั�วโลก"  

จอฟฟรีย์ กิลมอร์ (Geoffrey Gilmore) ประธานฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท ทรีเบคก้า เอน็เตอร์ไพรส์ (Tribeca Enterprises) 
กล่าวถงึการร่วมงานกบับอมเบย์ แซฟไฟร์ ว่า "การได้ร่วมงานกบับอมเบย์ แซฟไฟร์ ผู้ เปี� ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการในแบบเดียวกบัเราถือเป็นเรื�องที�ยอดเยี�ยมมาก โครงการอมิเมจิเนชั�น ซีรีส์เกิดขึน̀พร้อมมนต์เสน่ห์ 
และการสนบัสนนุจากทีมงานของบอมเบย์ แซฟไฟร์ ช่วยเปิดโอกาสที�ยิ�งใหญ่ในการค้นหานกัเขียนบทภาพยนตร์หน้าใหม"่  

ตัง̀แตว่นันีเ̀ป็นต้นไป บอมเบย์ แซฟไฟร์ ได้เริ�มเปิดโอกาสให้ประชาชนทั�วไปได้โหวต 
เพื�อเฟ้นหาภาพยนตร์ที�จะได้รับชยัชนะเป็นลําดบัที� 5 โดยสามารถร่วมโหวตได้ที�เว็บไซต์: http://imaginationseries.com/vote 
และจะประกาศผลภาพยนตร์ที�ชนะการประกวดลําดบัที� 5 ในวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556  

ผู้ เข้ารอบเพื�อชิงรางวลั ได้แก:่  

             



     - คาเรน เพสสิน่า (Karen Pessina) จากอติาลี นําเสนอภาพยนตร์เรื�อง 'Tea Time' 
แนวเขย่าขวญัที�มีเนือ̀หาเกี�ยวข้องกบัชาย 2 คนที�ต้องจอดรถข้างทางเพราะยางแบน 
พวกเขาเข้าไปขอความช่วยเหลือจากบ้านเรือนที�อยู่ในละแวกนัน̀ หญิงชราคนหนึ�งออกมาต้อนรับพวกเขาพร้อมนํา̀ชา และมฟัฟิน 
ทนัใดนัน̀เอง ชายหนึ�งคนกส็ิน̀ใจทนัทีหลงัจากกินมฟัฟินผสมยาพษิเข้าไป เนื�องจากชายอีกคนสมรู้ร่วมคิดกบัหญิงชรานั�นเอง   
     - อลัลีสนั มอร์แกน (Allyson Morgan) จากสหรัฐ นําเสนอภาพยนตร์เรื�อง 'Need for Speed (Dating)' แนวตลก 
เรื�องราวเกี�ยวกบัเพื�อนสาว 2 คนที�เข้าร่วมงานเลีย̀งหาคูแ่บบสายฟ้าแล็บ แต่พวกเธอกลบัต้องเผชญิหน้ากบักลุ่มกุ๊ย และคิดว่า 
พวกเธอต้องฝันสลายเสียแล้ว และแล้วพรหมลิขิตกเ็กิดขึน̀ หญิงสาวทัง̀ 2 ได้พบชายที�ถกูใจ ซึ�งอยู่ข้างบ้านของเธอเอง  
     - กิลส์ บอร์ก (Giles Borg) จากองักฤษ นําเสนอภาพยนตร์เรื�อง 'The Search' แนวดรามา่ เกี�ยวกบัชายคนหนึ�งที�กลวัว่า 
เขาจะเป็นผู้ชายคนเดียวที�เหลืออยู่บนโลกใบนี ̀เขาจงึใช้เครื�องคอมพิวเตอร์เก่าครํ�าครึชื�อ BOB 
เพื�อเฝ้าดเูหตกุารณ์ต่างๆผ่านกล้องวงจรปิด BOB เห็นมนษุย์คนอื�นๆ แตก่ลบัรู้สกึโดดเดี�ยว และไมไ่ด้บอกให้จอห์นผู้สิน̀หวงัได้รับรู้ 
     - เอฟ็ฟี�  วดูส์ (Effie Woods) จากองักฤษ นําเสนอภาพยนตร์เรื�อง 'Cutie Pie' แนวตลก เกี�ยวกบัชายชื�อปีเตอร์ 
ที�กลบัมาบ้านและพบว่า แม็กกีไ̀ด้ซือ̀ลูกแมวน่ารักตวัหนึ�งมาให้เขา แต่ปีเตอร์อยากให้แม็กกีนํ̀าแมวกลบัไปคืน 
เพราะมนัทําลายข้าวของในบ้าน แม้พวกเขาจะพยายามหลีกหนีจากเจ้าสตัว์ประหลาดน้อยตวันี ̀
แต่มนักลบัตามป่วนพวกเขาอย่างไม่หยดุหย่อน  
     - ฮิโรชิ โมโมเสะ (Hiroshi Momose) จากญี�ปุ่ น นําเสนอภาพยนตร์เรื�อง 'The Value of Freedom' แนวแอนิเมชั�น 
เรื�องราวเริ�มต้นขึน̀ในสวนสตัว์แห่งหนึ�ง นก 2 ตวัมองออกไปนอกกรงยงัท้องฟ้าที�อยู่เบือ̀งบน 
นกตวัหนึ�งได้ขอความช่วยเหลือเพื�อที�จะหนีออกจากกรงที�ถกูกกัขงั และเลือกที�จะบนิออกสู่โลกกว้างที�มนัไมคุ่้นเคย 
ส่วนอีกตวัเลือกที�จะอยู่ในกรงเหมือนเดิมเพราะเรื�องราวที�ได้รู้มา                                            

ผู้ชนะจะได้มีส่วนร่วมในการผลิต และการกํากบัภาพยนตร์ของตนเอง ซึ�งจะเปิดฉายรอบปฐมทศัน์ในช่วงต้นปี 2557 
สามารถดรูายชื�อผู้ชนะ และรับชมเรื�องราวต่างๆเกี�ยวกบัภาพยนตร์ของพวกเขา รวมถงึเรื�องราวระหว่างกระบวนการผลิตได้ที�: 
http://www.imaginationseries.com/vote.  

เกี�ยวกบั บอมเบย์ แซฟไฟร์(R) 

           บอมเบย์ แซฟไฟร์ เป็นแบรนด์เหล้ายินรายใหญ่ที�เติบโตเร็วที�สดุในโลก โดยพจิารณาจากปริมาณและมลูค่า [1] บอมเบย์ 
แซฟไฟร์ผลติตามสตูรลบัเก่าแกต่ัง̀แต่ปีพ.ศ.2304 ด้วยการผสมผสานอย่างลงตวัของพืช 10 ชนิดที�คดัสรรมาอย่างดีจากทั�วโลก 
รสสมัผสัอนัเป็นธรรมชาติของพืชนานาพนัธ์ุโดดเด่นขึน̀เมื�อผ่านกระบวนการกลั�นอย่างประณีตที�เรียกว่า Vapour Infusion 
ก่อให้เกิดรสชาติที�เย้ายวน นุ่มละมนุ และลุ่มลกึตามแบบฉบบับอมเบย์ แซฟไฟร์ 

แคมเปญ Infused with imagination(TM) ของบอมเบย์ แซฟไฟร์(R)  

บอมเบย์ แซฟไฟร์ มีวตัถปุระสงค์เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้คนได้เปิดใจ และคิดต่าง เพื�อเผยความเป็นตวัตน 
และจินตนาการ ทีมงานบอมเบย์ แซฟไฟร์ เชื�อว่า ทกุคนมีจินตนาการ ดงันัน̀บอมเบย์ 
แซฟไฟร์จึงมุ่งมั�นที�จะสร้างโอกาสให้กบัทกุคนด้วยการให้แรงบนัดาลใจ ผสมผสานจินตการของพวกเขาเข้ากบับอมเบย์ 
แซฟไฟร์                   



เว็บไซต์: http://www.bombaysapphire.com  
เฟซบุ๊ก: http://www.facebook.com/BombaySapphire  

               
     1. แหล่งข้อมลูจาก International Wine and Spirit Research (IWSR) ระยะเวลา 12 เดือน สิน̀สดุณ เดือนธนัวาคม 2554 
แบรนด์ยกัษ์ใหญ่หลายแบรนด์ที�ติดสดุยอด 5 อนัดบัโดยพจิารณาจากปริมาณ และมูลค่า สามารถติดต่อ เพื�อขอข้อมลูฉบบัเต็มได้  
                             
                     
     สําหรับข้อมลูเพิ�มเติม กรุณาติดต่อที�: 
 
บริษัท H+K Strategies    
ทาริต้า มลัลิ�งส์ 
อีเมล: tarita.mullings@hkstrategies.com 
โทร. +44-20-7413-3734 
 
บริษัท H+K Strategies    
อีเมล: imaginationseries@hkstrategies.com 
โทร. +44-20-7413-3000 
                                               


