


about
vision & mission

services

exhibition & perspective
print material

products & packaging
web develop

contact

company profile

content

portfolio



PROSPERITY REVEALpage 4 page 5

VISION & MISSIONABOUT

Prosperity Reveal is a modern public relations and 
marketing company using modern technology & design to 
boost your organization image and market share.

Events organizing and public presentations; printing 
material design, web designing, logo creating and branding 
design, are performed with our well-trained and skillful staff 
with comprehensive experience and expansive creative 
vision enables us to create solutions that are innovative, 
usable and reliable.

Prosperity Reveal is willing to be a part of your success 
in business. Any assistance you need please feel free to 
contact us.

about

We focus the best on our frequent 
improvement organization in new 
technologies & strategies with our staffs 
to be the best of new generation online 
development firm. 

vision

We promise to serve you the best 
services & excellent qualities same 
as our business, All those things are 
about a competitive advantage of your 
business.

mission
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SERVICES SERVICES

PROSPERITY REVEAL

services

ONLINE DEVELOPMENT 
Web page design & developing

E-Marketing
E-Commerce

Website maintenance
Redesign

Web hosting
Domain name registration

Catalogue online

SOFTWARE & HARDWARE 
SERVICES

 Database & Application for user
 Online registration

 LAN, Internet, Intranet
 Mobile application (Logo, Picture 

massages, Ringtone)

PRESENTATION
Exhibition organizer
Digital & Multimedia presentation
Flash animation
Graphic design
3D-Design

GRAPHIC DESIGN
Corporate identity
Print ads.
Poster & Brochure
Packaging & Product design
etc.



PORTFOLIO
EXHIBITION & PERSPECTIVE
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Media Expertise Co., Ltd.
We are in charged of 3D design stage, atmosphere  of this party, light 
pole, sign board and landscape.

We are design 3D of whole project and landscape.

LIVINGETC MAGAZINE LAUNCH PARTY

GOLD TRADER ASSOCIATION (THAILAND)
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Sweet by nan Co., Ltd.
We are in charged of 3D design shop and relevent artworks.

SWEET BY NAN SHOP
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

We are design 3D of this space and landscape.

We are design 3D of this space and landscape.

PHAMACEUTICAL RESEARCH & 
MANUFACTURERS ASSOCIATION

MY HEALTH SPACE BY AMWAY
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

BANPU BOOTH 
AT COALTRANS ASIA, BALI 
Creative, Key Conceptual & Exhibition Board
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

BANK OF THAILAND 
AT MONEY EXPO 2013 

Creative, Key Conceptual & Exhibition Board
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

OFFICE GRAPHIC DECORATION
CIGNA INSURANCE (THAILAND) PCL.

Creative & Design
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

PTTME 
AT KM FORUM, RAYONG

Creative, Key Conceptual & Exhibition Board
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

KOHLER 
EXPERIENCE CENTER, SARABURI

Creative, Key Conceptual & Exhibition Board
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

KING PRAJADHIPOK MUSEUM
ROYAL FOOD EXHIBITION

Creative Design & Construction 
From Palace Kitchens to

Today’s Eateries

From Palace Kitchens to
Today’s Eateries

พระกระยาหารโปรด ตํารับพระราชทาน

Today’s Eateries

Royal Favorites

เครื่องเสวยโปรด
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ข�าวคลุกนํ้าพริก
"เหลือกะป�นํ้าตาลติดก�นขวด เอามาปนกับมะนาวบีบ 

พริกป�นโรยลงไปหน�อยคลุกข�าวกินกับหมูแฮมแลกับฝรั่ง 

เพลินอิ่มสบายดี"

พระราชนิพนธ�ไกลบ�าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

Dishes of which 
H.M. King Chulalongkorn was fond

Chili–paste rice
“Morsels of shrimp paste and palm sugar were left, 

just enough to be mixed with lemon juice. 

I sprinkled a little pounded dried chili and mixed all 

with rice and ham together with Western savories. 

It was fun and fulfilling.”

An extract from a letter 

H.M. King Chulalongkorn sent home from Europe.

เครื่องเสวยโปรด
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

นํ้าพริกและผักสดชนิดต�างๆ นํ้าพริกนับเป�นเครื่องเสวย

ประเภทเครื่องจิ้มที่ทรงโปรด เป�นเครื่องประกอบกับผักสด 

ซึ่งต�องพยายามเก็บรักษาไว�ให�สดกรอบที่สุดโดยการ

แช�นํ้าแข็งขูด

One of H.M. King Vajiravudh’s 
favourite dishes

“Nam Prik”, chili pastes of sorts eaten with fresh 

vegetables. These latter had to be kept crunchy by 

shaved ice.

เครื่องเสวยโปรด
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีฯ 
จากคําบอกเล�าของนางสาววัง บุญสิริ และนางแสวง พิมพา 

ข�าราชบริพารในสมเด็จพระนางเจ�ารําไพพรรณีฯ 

ทําให�ทราบว�า พระกระยาหารโปรด ได�แก� ข�าวแช� 

ขนมจีนนํ้าพริก ยําเกสรชมพู� มะระยัดไส� 

และสะเดานํ้าปลาหวาน 

H.M. Queen Rambhai Barni of the 
Seventh Reign’s favorites
H.M. Queen Rambhai Barni ‘s favorites were 

“Kao chae”,a uniquely Thai menu item. Cooked 

polished rice is put in cold floral-scented water. 

Another dish is “Kanom Jeen nam prik” 

(fine noodles with a sweet and sour peanut sauce), 

“yum kaesorn chompuu” (rose apple blossom salad), 

“mara yud sai” (stuffed bitter gourd) and 

“sadao nampla wan” (neem tree leaves and 

a dip made of caramelized fish sauce). 

Material
Inkjet บนผ�า Silk

Material
Di-cut Inkjet Sticker

สูครัวนอกวัง
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TV 32”
(80x53 cm)

55 cm

Scale 1:5
F: Exhibition Board
3.1 พระกระยาหารโปรด และเมนูพระราชทาน

โซน 3 “สู่ครัวนอกวัง”

F: Exhibition Board
บอร�ดใส�ทีวี 32 นิ้ว

โซน 3 “สู่ครัวนอกวัง”

170 cm
.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

สูครัวนอกวัง

พระกระยาหารทรงโปรด เมนูพระราชทาน

Vivamus dignissim mi consequat

Curabitur eget condimentum nisl. Nunc diam libero

เครื่องเสวยทรงโปรด
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ข�าวคลุกนํ้าพริก
"เหลือกะป�นํ้าตาลติดก�นขวด เอามาปนกับมะนาวบีบ 

พริกป�นโรยลงไปหน�อยคลุกข�าวกินกับหมูแฮมแลกับฝรั่ง 

เพลินอิ่มสบายดี"

จดหมายเหตุเสด็จประพาสต�น 

พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Vivamus dignissim
"Curabitur eget condimentum nisl. Nunc diam libero, 

suscipit nec risus vitae, suscipit dictum purus. 

Pellentesque vehicula tempor quam vitae bibendum. 

In non malesuada libero"

Vivamus ut lectus ipsum. 

Sed et mattis eros. Ut aliquam ipsum eget orci 

เครื่องเสวยทรงโปรด
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

นํ้าพริกและผักสดชนิดต�างๆ นํ้าพริกนับเป�นเครื่องเสวย 

ประเภทเครื่องจิ้มที่ทรงโปรด เป�นเครื่องประกอบกับผักสด 

ซึ่งต�องพยายามเก็บรักษาไว�ให�สดกรอบที่สุดโดยการ 

แช�นํ้าแข็งขูด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Curabitur eget condimentum nisl. Nunc diam libero, 

suscipit nec risus vitae, suscipit dictum purus. 

Pellentesque vehicula tempor quam vitae bibendum. 

In non malesuada libero

เครื่องเสวยทรงโปรด
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

นํ้าพริกและผักสดชนิดต�างๆ นํ้าพริกนับเป�นเครื่องเสวย 

ประเภทเครื่องจิ้มที่ทรงโปรด เป�นเครื่องประกอบกับผักสด 

ซึ่งต�องพยายามเก็บรักษาไว�ให�สดกรอบที่สุดโดยการ 

แช�นํ้าแข็งขูด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Curabitur eget condimentum nisl. Nunc diam libero, 

suscipit nec risus vitae, suscipit dictum purus. 

Pellentesque vehicula tempor quam vitae bibendum. 

In non malesuada libero

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
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PROSPERITY REVEAL

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY
KING OF THAILAND EXHIBITION

Creative Design & Construction 
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 
ANTHROPOLOGY CENTRE (PUBLIC ORGANIZATION)

SEA GYPSIES EXHIBITION
Creative Design & Construction 
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN 
ANTHROPOLOGY CENTRE (PUBLIC ORGANIZATION)

ANTHROPOLOGY EXHIBITION
Construction 
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exhibition & perspectivePORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

CIGNA BROKER THAILAND
TEMPORARY SHOP

3D Design 



PORTFOLIO
PRINT MATERIALS



page 38 page 39

print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

CIGNA INSURANCE (THAILAND) PCL.
We are in charged of artwork design, product logos, created 
mode & tone and copywrited.
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

CERTAINTY
DSG INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

We are in charged of artwork design, product logos, created mode & 
tone and copywrited.

* 3D packages rendering
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

LIT BANGKOK HOTEL
STAR HOTEL COMPANY LIMITED

We are in charged of artwork design and Kiriya spa logo, 
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

ABSMEDIQ
ABSMEDIQ WELLNESS CENTER
We are in charged of all corporate identity & artwork design, 
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL



page 50 page 51

print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

SWEET BY NAN
SWEET BY NAN COMPANY LIMITED.
We are in charged of all corporate identity, Photographiy
 & artwork design, 
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

TDSA NEWS MAGAZINE
THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION
We are in charged of all magazine artwork design, 

SEASON MAGAZINE
CIGNA INSURANCE (THAILAND) PLC.

We are in charged of all magazine artwork design,content 
& photograph
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print materialsPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

HEALTHCARE EXPERT
HEALTHCARE EXPERT COMPANY LIMITED

We are in charged of all corporate identity & artwork design, 

THE GREAT PUNDIT
OFFICE OF THE EDUCATION COUNCIL

We are in charged of all magazine artwork design, 
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PROSPERITY REVEAL

Thanachart Fund Co., Ltd.
We are in charged of design, created mode 
& tone and copywrited.

THANACHART FUND MAGAZINE ADS

¡Í§·Ø¹à»�´¸¹ªÒµÔ·ÇÕÃÒÂä´Œ 4 
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Bangkok

London

Paris
Rome

Athens

Perth

Tokyo

Los Angeles
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PROSPERITY REVEAL

Customer Service Tel. 0 2743 9377

International Calling Card
È·àÐÃ»§ÒèÇËÐÃì·¾ÑÈÃ

·âÃµÑº
 

Êã´Ñª · ÂÕÊàì³ÁÃÒÍ¡Ø §

Bright up your feeling

Lowest Rate

Thai Fly Co., Ltd.
We are in charged of design of logo, corporate identity, stationery, 
corporate ads : we are also created mode & tone and copywrited.

THAIFLY.COM

Advance Thai Telephone and Telecomunications Co., Ltd.
We are in charged of design of logo, corporate identity, stationery, 
corporate ads : we are also created mode & tone and copywrited.

THAITELEPHONE.COM
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ÊÃØ»ÊÒÃÐ
ÊÓ¤Ñ- ¢Í§

¡Í§·Ø¹Ã
ÇÁà¾×èÍ¡Ò

ÃàÅÕéÂ§ªÕ¾
 

(RMF) 

Thanachart Fund Co., Ltd.
We are in charged of design, created mode & tone and 
copywrited.

Cigna Insurance (Thailand) Plc.
We are in charged of design, created mode & tone and 
copywrited.

THANACHART FUND BROCHURES

MARKETING BROCHURES

SCAN ME

ในยามที่คุณเจ็บปวยไกลบาน ซิกนาพรอมพาคุณกลับไปหาครอบครัว

ลงทะเบียน รับฟร�! ไมมีขอผูกมัด

บร�การชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทยยามเดินทาง

บร�การเคลื่อนยายผูปวย

ฉุกเฉิน
เมื่อมีอาการเจ็บปวยในภาวะ

ว�กฤต ไกลบานตั้งแต 150  

กิโลเมตรข�้นไป และมีความ 

จำเปน ทางการแพทย 

เพ�่อการรักษาพยาบาลที่ดีกวา 

หร�อ เคลื่อนยายกลับภูมิลำเนา

เพ�่อพักฟ��น

บร�การสงญาติหร�อ

เพ�่อนไปเยี่ยมผูปวย 

ในกรณีที่สมาชิกฯ 

เดินทางไปเพ�ยงลำพัง และ 

ตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลในฐานะผูปวย 

ในเปนเวลาเกินกวา 

7 วันติดตอกัน 

บร�การสงศพกลับ

ประเทศ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ

เศราสลดข�้น
คุ้มครอง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม และสามารถเลือก
ความคุ้มครองเสริม ให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายๆ  
จึงไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำาเป็น

อุ่นใจ กับค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 
สูงสุด 2,500,000 บาท** ต่อโรค

มั่นใจ มี Cigna Care Card 
ไม่ต้องสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
กับโรงพยาบาลในเครือ กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

แผนประกันสุขภาพมิติใหม่ซูเปอร์แพลน 
สมาร์ทเวิร์ค
คุ้มครองกลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม และโรคร้ายแรงที่คุณเลือกได้
สุขภาพของคุณขอให้เป็นเรื่องของเรา

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

Cigna Insurance Public Company Limited
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Food valley Co., Ltd.
We are in charged of design, created mode & tone and 

copywrited.

British Council
We are in charged of design, created mode & tone and 
copywrited.

MARKETING MATERIALS

MARKETING MATERIALS

GUIDE  TO  UK S UMMER 
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products & packaging PORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

INTERNATIONAL CALLING CARDS 
OF THAITEL.COM

EAST CUISINE 
STOVE’S BOXES
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products & packaging PORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

MEMBER PRIVILEGES CARD 
OF JOBSDB.COM

FLAVOR MAGAZINE 
ACRYLIC INVITATION CARD
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products & packaging PORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

CIGNA INTERNATIONAL MARKETING (THAILAND)
INVITATION BOX

EKACHAI SALEE SUPAN CO., LTD.
SOUVENIR BOX
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products & packaging PORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

FOOD VALLEY CO., LTD.
PACKAGE DESIGN

A deliciously chocolatey blend
ใหม่! อร่อย ต้องลอง

ส่วนประกอบสำคัญ  
(Ingredients)
น้ำตาล (Sugar) 35%, 
มาการ�น (Magarine) 20%, 
แป�งสาลี (Wheat Flour) 
15%, ไข� (Egg) 15%, 
ผงโกโก� (Cocoa Powder) 
5%, อัลมอนด� 
(Almond) 5%

แต�งกลิ่นสังเคราะห�และ
เจ�อสีสังเคราะห� (Artificial 
flavour and artificial colour 
added) (INS150c)

ไม�ใช�วัตถุกันเสีย 
(No preservative added)

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร 
(Allergen)
มีกลูเตนจากแป�งสาลี (Wheat 
Gluten), เลซ�ทินจากถั่วเหลือง 
(Soya Bean Lecithin), ไข� 
(Egg), อัลมอนด� (Almond), 
อาจมีผลิตภัณฑ�จากนม (Milk 
Products)

การเก็บรักษา 
(Storage Condition)
• เก็บที่อุณหภูมิตู�แช�แข็ง -18 

องศาเซลเซ�ยส 
( Keep at -18°C or cooler)

• สินค�าที่นำออกจากตู�แช�แข็ง 
ไม�ควรนำกลับไปแช�แข็งใหม�อีกครั้ง 
หลังจากสินค�าได�ละลายน้ำแข็งแล�ว 
(Do not refreeze after thawed)

ผลิตโดย Manufactured by:
บร�ษัท โกลเด�น เฟรช จำกัด  75/94 
หมู�ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. +66 2150 2893
Golden Fresh Co., Ltd. 75/94 
Moo. 11, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120. Tel. +66 2150 2893 

ภายใต�ลิขสิทธ�์ของ Under license from : 
บร�ษัท ฟู�ด แวลลี่ จำกัด 48 หมู� 2 ต.ป�าขะ อ.บ�านนา จ.นครนายก 26110 โทร. +66 2564 7748 
Food Valley Co., Ltd. 48 Moo 2, Pakha, Banna, Nakhonnayok 26110 Tel. +66 2564 7748
www.foodvalley.co.th

วิธีการปรุงเพื่อรับประทาน  / Instruction

1. นำออกจากตู�แช�แข็งทิ้งไว�ที่ 
อุณหภูมิห�อง ประมาณ 30 
นาที  หร�อ
Remove brownies from 
freezer and leave at 
ambient 30 minutes or

2. นำเข�าเตาไมโครเวฟ กำลังไฟ 
800 วัตต� ประมาณ 15 ว�นาที*
Microwave (800W) for 
15 seconds.*

*  เวลาในการอุ�นข�้นอยู�กับรุ�นและ 
กำลังไฟของเตาไมโครเวฟ
Heating time may vary, 
based on model and 
wattage of microwave 
oven

    รับประทานได�ทันที 
หร�อเสร�ฟพร�อมไอศกร�ม ชา 
กาแฟ เพื่อความอร�อย
Enjoy with ice-cream, or 
with a cup of tea or 
coffee!

Brownies 
with Sliced Almond
บราวนี่โรยอัลมอนด์ ตรา ลอนดอนเนอร์
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Brownies 
with Sliced Almond
บราวนี่โรยอัลมอนด์ ตรา ลอนดอนเนอร์

ผลิตวันที่ MFG/
ควรบร�โภคก�อน Best Before

น้ำหนักสุทธิ
Net Weight

บรรจุ
Contain 140 กรัม

g. 4 ชิ้น/กล่อง
Pieces/Box

โปรดแช่แข็ง (Keep Frozen)
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย (No Preservative Added)

น้ำหนักสุทธิ
Net Weight

บรรจุ
Contain 140 กรัม

g. 4 ชิ้น/กล่อง
Pieces/Box

โปรดแช่แข็ง (Keep Frozen)
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย (No Preservative Added)

บร�โภคแต�น�อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หนึ่งหน�วยบร�โภค : 1 ช�้น (35 กรัม) (Serving Size : 1 piece (35 g))
จำนวนหน�วยบร�โภคต�อกล�อง (Serving(s) per container) : 4

คุณค�าทางโภชนาการต�อหนึ่งหน�วยบร�โภค (Amount Per Serving)

พลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอร� (Total energy 150 kcal)

((พลังงานจากไขมัน 60 กิโลแคลอร�)(Energy from fat 60 kcal))  

ไขมันทั้งหมด (Total Fat)

  ไขมันอ่ิมตัว (Saturated Fat) 

  กรดไขมันชนิดทรานส� (Trans Fat)

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)

โปรตีน (Protein)

คาร�โบไฮเดรตทั้งหมด (Total Carbohydrate) 

  ใยอาหาร (Dietary Fiber)   น�อยกว�า

  น้ำตาล (Sugars)

โซเดียม (Sodium) 

7 ก.(g)

4 ก.(g)

0 ก.(g)

20 มก.(mg)

2 ก.(g) 

20 ก.(g)

1 ก.(g)

16 ก.(g)

50 มก.(mg)

11%

20%

7%

7%

4%

2%

0%

4%

4%

ว�ตามินเอ (Vitamin A)

ว�ตามินบี 2 (Vitamin B2)

เหล็ก (Iron)

0%

0%

ว�ตามินบี 1 (Vitamin B1)

แคลเซ�ยม (Calcium)

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน* (Percent Thai RDI)

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน* (Percent Thai RDI)

ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)

* ร�อยละของปร�มาณสารอาหารที่แนะนำให�บร�โภคต�อวัน สำหรับคนไทยอายุ 
ตั้งแต� 6 ป�ข�้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต�องการพลังงานวันละ 2,000 
กิโลแคลอร� (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population 
over 6 years of age are based on 2,000 kcal diet.)

ภาชนะบรรจุภัณฑ�ไม�สามารถ
นำเข�าไมโครเวฟได� 

Please remove all packaging 
before microwaving.

* คิดเป�นร�อยละของปร�มาณสูงสุดที่บร�โภคได�ต�อวัน* คิดเป�นร�อยละของปร�มาณสูงสุดที่บร�โภคได�ต�อวัน

พลังงาน
Calories

600 
กิโลแคลอรี่/Kcal

*30%

นํ้าตาล
Sugar

64
กรัม/g

*98%

ไขมัน
Fat 

28 
กรัม/g

*43%

โซเดียม 
Sodium 

200 
มิลลิกรัม/mg 

*8%

พลังงาน
Calories

600
กิโลแคลอรี/Kcal

*30%

นํ้าตาล
Sugar

64
กรัม/g

*98%

ไขมัน
Fat 

28
กรัม/g

*43%

โซเดียม 
Sodium 

200
มิลลิกรัม/mg 

*8%

คุณค�าทางโภชนาการต�อ 1 กล�อง / Nutritional Value per container
ควรแบ�งกิน 4 ครั้ง / 4 Servings per container
คุณค�าทางโภชนาการต�อ 1 กล�อง / Nutritional Value per container
ควรแบ�งกิน 4 ครั้ง / 4 Servings per container

13-2-06158-6-0008

Rich & Chocolatey Brownies
made from an original recipe

สูตรต้นตำรับดั้งเดิม สไตล์อังกฤษ
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Cheese Ball
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์ 

Cheese Ball
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์ 

Cheese Ball
Cheese Ball
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์

Cheese Ball
Cheese Ball
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์
ชีส ชุบเกล็ดขนมปัง ตรา ลอนดอนเนอร์

13-2-06158-6-0010

ส่วนประกอบสำคัญ  
(Ingredients)
มอสซาเรลล�าช�ส (Mozzarella 
Cheese) 30%, เกล็ดขนมป�ง 
(Bread Crumb) 20%, 
แป�งสำหรับชุบทอด (Batter 
Mix) 15%, ผงปรุงรสช�ส 
(Cheese Seasoning) 5%

แต�งกลิ่นสังเคราะห�และ
เจ�อสีสังเคราะห� (Artificial 
flavour and artificial colour 
added) (INS 160b, INS 160c)

ไม�ใช�วัตถุกันเสีย 
(No preservative added)

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร 
(Allergen)
มีนม (Milk), กลูเตนจาก 
แป�งข�าวสาลี โอ�ต ไรน� บาร�เลย� 
และสเปลท� (Gluten from 
wheat, oat, rye, barley and 
spelt) และ ซัลไฟต� (Sulphite)

ภาชนะบรรจุภัณฑ�ไม�สามารถ
นำเข�าไมโครเวฟได� 

Please remove all packaging 
before microwaving.

การเก็บรักษา 
(Storage Condition)
• เก็บที่อุณหภูมิตู�แช�แข็ง  -18 

องศาเซลเซ�ยส 
( Keep at -18°C or cooler)

• สินค�าที่นำออกจากตู�แช�แข็ง 
ไม�ควรนำกลับไปแช�แข็งใหม�อีกครั้ง 
หลังจากสินค�าได�ละลายน้ำแข็งแล�ว 
(Do not refreeze after thawed)

ผลิตโดย Manufactured by:
บร�ษัท โกลเด�น เฟรช จำกัด  75/94 
หมู�ที่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. +66 2150 2893
Golden Fresh Co., Ltd. 75/94 
Moo. 11, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120. Tel. +66 2150 2893 

ภายใต�ลิขสิทธ�์ของ Under license from: 
บร�ษัท ฟู�ด แวลลี่ จำกัด 48 หมู� 2 ต.ป�าขะ อ.บ�านนา จ.นครนายก 26110 โทร. +66 2564 7748 
Food Valley Co., Ltd. 48 Moo 2, Pakha, Banna, Nakhonnayok 26110 Tel. +66 2564 7748
www.foodvalley.co.th

วิธีการปรุงเพื่อรับประทาน  /  Instruction

1. นำออกจากตู�แช�แข็งทิ้งไว�ที่ 
อุณหภูมิห�อง ประมาณ 30 นาที 
เพื่อละลายน้ำแข็ง 
Allow Cheese Balls to thaw for 
approximately  30 minutes in 
room temperature 

2. แล�วนำไปทอดในน้ำมันอุณหภูมิ 
170-180 องศาเซลเซ�ยส ประมาณ 
1-1.5 นาที หร�อจนแป�งสุกเป�น
สีเหลืองทอง
Preheat oil at 170-180°C, 
Carefully place Cheese Balls in 
the pan & fry for 1-1.5 minutes, 
or until golden brown

3. เพื่อความอร�อยควรรับประทาน 
ทันทีหลังทอด จ�้มกับซอสหร�อ 
ใส�ในสลัดผัก
Serve hot & enjoy with your 
favourite dipping sauce or 
salad!

พลังงาน
Calories

600 
กิโลแคลอรี่/Kcal

*30%

นํ้าตาล
Sugar

64
กรัม/g

*98%

ไขมัน
Fat 

28 
กรัม/g

*43%

โซเดียม 
Sodium 

200 
มิลลิกรัม/mg 

*8%

พลังงาน
Calories

350
กิโลแคลอรี/Kcal

*18%

นํ้าตาล
Sugar

10
กรัม/g

*15%

ไขมัน
Fat 

13
กรัม/g

*20%

โซเดียม 
Sodium 

950
มิลลิกรัม/mg 

*40%

* คิดเป�นร�อยละของปร�มาณสูงสุดที่บร�โภคได�ต�อวัน* คิดเป�นร�อยละของปร�มาณสูงสุดที่บร�โภคได�ต�อวัน

คุณค�าทางโภชนาการต�อ 1 กล�อง / Nutritional Value per container
ควรแบ�งกิน 5 ครั้ง / 5 Servings per container
คุณค�าทางโภชนาการต�อ 1 กล�อง / Nutritional Value per container
ควรแบ�งกิน 5 ครั้ง / 5 Servings per container

Easy, C
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Easy, C
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Easy, C
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Easy, C
heesy &

 D
eliciousน้ำหนักสุทธิ

Net Weight
บรรจุ
Contain 150 กรัม

g. 10 ชิ้น/กล่อง
Pieces/Box

น้ำหนักสุทธิ
Net Weight

บรรจุ
Contain

กรัม
g. 10 ชิ้น/กล่อง

Pieces/Box 150

บร�โภคแต�น�อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

หนึ่งหน�วยบร�โภค : 2 ช�้น (30 กรัม) (Serving Size : 2 piece (30 g))
จำนวนหน�วยบร�โภคต�อกล�อง (Serving(s) per container) : 5

คุณค�าทางโภชนาการต�อหนึ่งหน�วยบร�โภค (Amount Per Serving)

พลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอร� (Total energy 70 kcal)

((พลังงานจากไขมัน 25 กิโลแคลอร�)(Energy from fat 25 kcal))  

ไขมันทั้งหมด (Total Fat)

  ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) 

  กรดไขมันชนิดทรานส� (Trans Fat)

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)

โปรตีน (Protein)

คาร�โบไฮเดรตทั้งหมด (Total Carbohydrate) 

  ใยอาหาร (Dietary Fiber)   น�อยกว�า

  น้ำตาล (Sugars)

โซเดียม (Sodium) 

2.5 ก.(g)

1.5 ก.(g)

0 ก.(g)

5 มก.(mg)

3 ก.(g) 

9 ก.(g)

0 ก.(g)

2 ก.(g)

190 มก.(mg)

4%

8%

2%

3%

0%

8%

0%

2%

0%

ว�ตามินเอ (Vitamin A)

ว�ตามินบี 2 (Vitamin B2)

เหล็ก (Iron)

0%

10%

ว�ตามินบี 1 (Vitamin B1)

แคลเซ�ยม (Calcium)

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน* (Percent Thai RDI)

ร�อยละของปร�มาณที่แนะนำต�อวัน* (Percent Thai RDI)

ข้อมูลโภชนาการ (Nutrition Information)

* ร�อยละของปร�มาณสารอาหารที่แนะนำให�บร�โภคต�อวัน สำหรับคนไทยอายุ 
ตั้งแต� 6 ป�ข�้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต�องการพลังงานวันละ 2,000 
กิโลแคลอร� (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population 
over 6 years of age are based on 2,000 kcal diet.)

ผลิตวันที่ MFG/
ควรบร�โภคก�อน Best Before

Fun & Tasty Cheesy Snacks
เคี้ยวสนุกกับซีสเต็มๆ คำ
Fun & Tasty Cheesy Snacks
เคี้ยวสนุกกับชีสเต็มๆ คำ
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

The Mall Group Co., Ltd.
We are in charged of Web development, implement content management 
for promoting  promotions and events.

The Mall Group Co., Ltd.
We are in charged of Flash animation, Web development, Setting up 
tools for collecting Prestige’s member points.

THEMALLGROUP.COM THEMALLGROUP.COM
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

The Mall Group Co., Ltd.
We are in charged of development web site of special campaign of 
marketing department of The Mall Shopping complex, for voting for 
voting a favourite man of the month. 

TIS worldwide marketing (1997) co., Ltd.
We are in charged of Flash animation, Web development, Content 
management system, to provide information about company’s products 
and news.

MANOFTHEMONTH.NET TIS1997.COM
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Internet Business Network Co., Ltd.
We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

Internet Business Network Co., Ltd.
We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

THAITEL.COM THAIDIAL.NET
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Advance Thai Telephone and Telecomunications Co., Ltd.
We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

Thai Fly Co., Ltd.
We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

THAITELEPHONE.COM THAIFLY.COM
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Golden Pyramid International Co., Ltd.
We are in charged of web site development, Corporate identities and 
Brand concept.

We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

ASIAVACATION.COM CASAFAVOR.COM
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web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

We are in charged of web site development and marketing in example, 
Corporate identities, Brand concept, Products development, CMS, CRM 
online system, Print ads.

Media Connex Co., Ltd. (a member of Shin 
corporation)
We are in charged of designing this web site Corporate indentitiy.

ORIENTALENLIGHTEN.COM PRESSANDGET.COM
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Prep The International Preparatory School
We are in charged of web development, content management system, 
photograph and online marketing concept

Thai Direct Selling Association.
We are in charged of web development, content management system for 
informative web site eg. news& events, articles, member update, event 
calendar, etc. 

PREP.AC.TH TDSA.OR.TH
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Social And Health Institute Department of Ministry of 
Public Health (Thailand)
We are in charged of web development, content management system 
for portal web site eg. news& events, articles, network update, event 
calendar, etc. 

Athletic Association of Thailand official website.
We are in charged of web development, content management system 
for portal web site eg. news& events, articles, athletic calendar, table of 
results, etc. 

SHI.OR.TH THAILANDATHLETIC.ORG
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Social And Health Institute Department of Ministry of 
Public Health (Thailand)
We are in charged of web development, content management system 
for portal web site eg. news& events, articles, network update, event 
calendar, etc. 

Social And Health Institute Department of Ministry of 
Public Health (Thailand)
We are in charged of web development, content management system 
for portal web site eg. news& events, articles, network update, event 
calendar, etc. 

PRIMARYCAREEXPO.COM SUKSALA.ORG
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Media Expertise Co., Ltd.
We are in charged of web development, content management system for 
news & events and products.

Wallpaper magazine (Thailand)
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, articles, member management and online subscription 
system. 

MEI-THAILAND.COM WALLPAPERTHAILAND.COM
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Livingetc magazine (Thailand)
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, articles, member management and online subscription 
system. 

Harper’s Bazaar magazine (Thailand)
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, articles, member management and online subscription 
system. 

LIVINGETCTHAILAND.COM HARPERSBAZAARTHAILAND.COM



page 98 page 99

web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Hair magazine (Thailand)
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, articles, member management and online subscription 
system. 

Repro House Co., Ltd.
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, product management system. 

HAIR-THAILAND.COM REPROHOUSE.CO.TH
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Thammasorn Co., Ltd.
We are in charged of web development, content management system , 
news & events, product management system and sale analysis system. 

Toyota Buzz Co., Ltd.
We are in charged of online corporate system development for 
control whole system in that organization. It is a system for support all 
departments with database and report in the mobile office concept

DOS.CO.TH TOYOTA BUZZ CONTROL SYSTEM
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Kinnaree magazine (Magic Productions Co., Ltd.)
We are in charged of development  whole system on this web site, online 
marketing,  CMS, CRM online system, online purchase and shopping 
cart, webboard etc.

Anywhere magazine (Magic Productions Co., Ltd.)
We are in charged of development  whole system on this web site, online 
marketing,  CMS, CRM online system, online purchase and shopping 
cart, webboard etc.

KINNAREE.NET ANYWHEREMAGAZINE.COM
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Magic Productions Co., Ltd.
We are in charged of development  whole system on this web site, online 
marketing,  CMS, CRM online system, online purchase and shopping 
cart, webboard and etc.

Magic Productions Co., Ltd.
We are in charged of development  whole system on this web site, online 
marketing,  online booking system, CMS, CRM online system, online 
purchase and shopping cart, webboard and etc.

MAGICFOTOBANK.COM THE-TRAVEL-BAR.COM
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Media Transasia Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Web concept, Product 
management, News & Events system.

International Cultural Promotions Ltd.
We are in charged of web concept, design, animation and data filling on 
this web site.

MEDIATRANSASIA.COM BANGKOKFESTIVALS.COM
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Media Transasia Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Web concept, Content 
management system, Member management system & Games.

Media Transasia Co., Ltd.
We are in charged of web concept, design, animation and online 
subscription system on this web site.

SEVENTEENTHAILAND.COM TRAVELANDLEISURESEA.COM
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Media Transasia Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Web concept, Content 
management system and maintenance.

Ekachai Salee Supan Co., Ltd.
We are in charged of web concept & design.

ASIANMILITARYREVIEW.COM EKACHAI.CO.TH
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Media Transasia Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Web concept, airline 
timetable management, content management system and banner 
management system.

Petchburee Car Rent (1978) Co., Ltd.
We are in charged of development  whole system on this web site, rental 
car management, online booking system, CMS, online purchase and 
shopping cart and etc.

HKTIMETABLE.COM THAIRENTACAR.COM
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Seri Premier Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Flash animation & content 
management system about news & events and project progess section.

L.H.M. Property Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, Flash animation and web 
maintenance.

THERESIDENCE.INFO THEBREEZEHUAHIN.COM



page 116 page 117

web developmentPORTFOLIO

PROSPERITY REVEAL

Pukha Nanfa Hotel
We are in charged of design on this web

Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort
We are in charged of design on this web site, animation and web 
maintenance.

PUKHA NANFA HOTEL WEBSITE LETUSSEA.COM
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S.T Perfect House Company Limited
We are in charged of design on this web site, animation and web 
maintenance.

Holistic Yoga International Co., Ltd.
We are in charged of design on this web site, animation,web 
maintenance, Coporate identity, Related Artwork & Brand image

AIRLINKRESIDENCE.COM HOLISTICYOGAINTERNATIONAL.COM
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Star Hotel Company Limited
We are in charged of design on this web site, animation and web 
maintenance.

Bangkok Art & Culture Centre
We are in charged of design on this web site, animation,web 
maintenance.

LITBANGKOK.COM BACC.OR.TH
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The Siam Cement Public Company Limited
We are in charged of design on this web site, animation, Programming 
and web maintenance.

ABSMEDiQ wellness center
We are in charged of design on this web site, animation,web 
maintenance, corporate indentity & artworks.

SCG-HERITAGE.COM ABSMEDIQ.COM
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Mediatrans Asia Company Limited
We are in charged of design on this microsite site & Programming

Mediatrans Asia Company Limited
We are in charged of design on this microsite site & Programming

CONTEST.TRAVELANDLEISUREASIA.COM/FOURSEASONS CONTEST.TRAVELANDLEISUREASIA.COM/MBS
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Mediatrans Asia Company Limited
We are in charged of design on this microsite site & Programming

Mediatrans Asia Company Limited
We are in charged of design on this microsite site & Programming

CONTEST.TRAVELANDLEISUREASIA.COM/AIRASIA CONTEST.TRAVELANDLEISUREASIA.COM/MONTIGORESORTS
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Banpu Plc.
We are in charged of design on this microsite site & Programming

BANPU.COM

Cigna Insurance (Thailand) Plc.
We are in charged of design on this microsite site & Programming

CIGNA.CO.TH

รายละเอียดการคุ้มครอง และ เบี้ยรายปี

แผนประกันสุขภาพมิติใหม่…
ซูเปอร์แพลน โรคร้ายไม่กลัว
คุ้มครองโรคร้ายแรงในราคาเบาๆ

วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 3.3 ล้านบาท 

สิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิต SCB 
สนใจ คลิก ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 1,848

 บาท / ปี

เบี้ยเริ่มต้น 

แบ่งจ่าย X 10 เดือน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:
• ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ภายใน 120 วัน นับจากเดือนที่ลูกค้าทำารายการ
• กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทซิกน่าประกันภัย จำากัด (มหาชน) โทร 1758
• บริษัทสงวนสิทธิ์งดเครดิตเงินคืน กรณีที่ยกเลิกกรมธรรม์ทุกกรณี
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำาหนด คำาตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า (Cigna Customer Service Center)
โทร 1758 หรือ 02-853-0000 ตามวันและเวลาทำาการ ดังนี้

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำาการ 08.00 น. - 20.00 น. / วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลาทำาการ 08.30 น. - 17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พร้อมรับ
เครดิตเงินคืน 20%

มั่นใจ มี Cigna Care Card ไม่ต้องสำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กับโรงพยาบาล
ในเครือ มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

มะเร็ง

หลอดเลือดสมองแตก
หรืออุดตัน

ซีสต์  

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
จากการขาดเลือด

เนื้องอก

โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

คุ้มครองโรคมะเร็ง (ทุกระยะ) รวมถึงซีสต์ และเนื้องอก

เลือกความคุ้มครองเสริมที่เหมาะกับคุณ

02-035-3000

แผน  S แผน  M แผน  L

มะเร็งระยะ
ลุกลาม

เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย 
(ครั้งเดียว) 100,000 200,000 500,000

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก
(ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ )

500,000 800,000 2,500,000

ซีสต์, เนื้องอก, มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  
(ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ )

150,000 200,000 300,000

บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง 

Cigna Care Card 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

เบี้ยประกันรายปี
(ตามช่วงอายุ)

20 – 25 1,848 2,760 5,340

26 – 30 2,544 3,888 8,172

31 – 35 3,372 5,256 11,592

36 – 40 4,452 7,056 15,912

41 – 45 6,144 9,828 22,608

46 - 50 8,316 13,380 31,200

51 – 55 10,980 17,724 41,676

56 – 60 15,180 24,648 58,596

วงเงินคุ้มครอง

พิเศษ! ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้
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Banpu is seeking dedicated 
professionals to be a part of our 
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contact

Prosperity Reveal Co., Ltd.
177/21 Onnuch 46 Soi, Sukhumvit Rd., 
Onnuch, Suanluang, Bangkok 10250 

telephone
(+668) 9111 5992

email
info@prr.co.th

website
http://www.prr.co.th

make it possible


