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Editor’s Note

A NEW DAWN A 
NEW SCHOOL DAY

“Change”, such a simple word, such a 
powerful notion.

3 
years. That’s how 
long our humble 
foundation school 
has been open. It 

Is the epitomy of change. 
The once tiny faces 
that shyly smiled to the 
passerby, now  speaking, 
playing, and interacting 
like small adults. Change; 
such a simple word, such 
a powerful notion. As we 
begin our new school 
year, opening our fi rst 
fi fth grade in our new 
primary two building we 
can look back and see 
how far our community 
has come. Yet, with every 
step we make, obstacles, 
challenges and the like 
present themselves. 

Each door of opportunity 
opens another of 
both opportunity and 
challenges. The response 
from our local community 
and our business 
community is humbling 
and reminds us, that 
we, the Beaumont 
Partnership Foundation 
can not exist without our 
supporters, patrons and 
friends... nor would we 
want to.  In the last six 
months we are reminded 
“from small things, big 
things grow”. Change. A 
simple word. A powerful 
notion that set wheels 
into motion.

word. A powerful 
hat set wheels 
tioooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
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Editor’s Note

A NEW DAWN A 
NEW SCHOOL DAY

เป็นเวลากว่า3ปี ท่ีมูลนิธิเดอะโบว์มอนท์พาร์ทเนอร์ชิพได้ก่อต้ัง
ข้ึน ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน 
จากเด็กใบหน้าจิ๋วๆ ท่ีย้ิมอย่างเขินอายให้กับผู้คนท่ีผ่านไปมา 
ตอนน้ีสามารถ พูด เล่น และโต้ตอบราวกับผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ 
“การเปล่ียนแปลง” เป็นคําธรรมดาแต่มีความหมายท่ีลึกซึ้งและย่ิง
ใหญ่ ดังเช่น ในปีการศึกษาใหม่น้ี จะเป็นปีแรกท่ีเราได้เปิดการ
เรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีท่ีห้าในอาคารเรียนหลักหลัง
ท่ีสองหลังใหม่ของเรา สิ่งน้ีถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความพัฒนาที่
เราได้นํามาสู่ชุมชน 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ทุกย่างก้าวที่เราทําขึ้น ท้ังอุปสรรค ความ
ท้าทาย ประตูแห่งโอกาสแต่ละบานท่ีช่วยเปิดอีกหน่ึงโอกาสและ
อีกหน่ึงความท้าทาย เสียงตอบรับจากชุมชนท้องถิ่นและชุมชน
ทางธุรกิจของเรา เป็นสิ่งที่ยํ้าเตือนเราว่า มูลนิธิเดอะโบว์มอนท์
พาร์ทเนอร์ชิพไม่สามารถตั้งอยู่ได้จนถึงทุกวันน้ีหากขาดบุคคล
สําคัญอย่างผู้สนับสนุน ผู้อุปถัมภ์และเพ่ือนๆของเรา ซึ่งในช่วง
หกเดือนท่ีผ่านมาประโยคท่ีเราระลึกไว้เสมอ คือ “สิ่งที่ย่ิงใหญ่มัก
เติบโตข้ึนจากสิ่งเล็กๆ” 

ในความเรียบง่ายของ “การเปล่ียนแปลง” แต่สิ่งนี้เต็มไปด้วยพลัง
ทางความคิด ซึ่งได้สร้างวงล้อแห่งการเคลื่อนไหวข้ึน



Ancient Siam, at peace with itself



“A society grows great when old men plant trees 
whose shade they know they shall never sit in.” 

Greek Proverb
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MESSAGE FROM TIM

W
e have commenced our 3rd 
year of operation. We have 
achieved a great deal in a 
short period. I am indebted to 

those who support our vision and ask for 
your continued commitment as we work 
towards sustainability.

This May we opened Primary II building 
giving us learning spaces for this year’s 
requirement for Grade 5 and 2 further 
learning spaces for the next 2 years for 
Grade 6 and Grade 7.

Thank you to the team who enabled the 
building to be constructed in 5 months 
and a big thank you to K.Sawai of The 
Beaumont Partnership who made it 
happen.

Tim 
Beaumont 

Founder, 
The 

Beaumont
Foundation 

Our targets this year are to develop a 
sustainability programme utilising KID 
D’ART LODGE and Natural Garden.  We 
are in need of additional ‘Greenhouses’ 
to enable the agricultural quantities to 
be achieved. We are producing organic 
vegetables from the gifted green house 
by Epicure and the Hyatt Hotels Thailand. 
To make it economically viable we need 
to have greater production. If you would 
like to support ‘Build a Green Future’, 
please let me know. 

We are congratulated on the quality of 
our facilities when people visit but let us 
not forget why we are here.

Thank you all for the contribution you are 
making to ‘Educational Change’.
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เราได้เร่ิมงานเม่ือประมาณ 3 ปีท่ีแล้ว แต่เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาอันสั้น ทําให้
ผมรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณผู้ท่ีคอยให้การสนับสนุนวิสัยทัศน์และมีความเช่ือมั่นในพวกเรา พร้อมท่ี
จะเป็นแรงผลักดันให้เราอย่างยั่งยืน

เม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เราได้เปิดอาคารเรียนช้ันประถมศึกษาแห่งที่ 2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และเราคาดว่าเราจะเปิดอาคารเรียนอีก 2 
อาคารเรียน ภายใน 2 ปีข้างหน้า สําหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1

ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน และขอ
ขอบคุณคุณไสวทีมงาน TBP ผู้ท่ีทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้

ในปีน้ีเรามีเป้าหมายท่ีจะสร้างแผนงานให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับรีสอร์ท KID D’ART 
และโรงเรือนผักออร์แกนิค Natural Garden เราจะเพ่ิมโรงเรือนปลูกผักเพ่ือให้มีผลผลิตอย่าง
เพียงพอตามความต้องการ และถ้าคุณเป็นบุคคลหน่ึงที่อยากมีส่วนร่วมกับการสร้างพื้นท่ีสีเขียว 
โปรดบอกกับผม ผมจะพาคุณมาสัมผัสด้วยตัวเองก่อนท่ีเราจะเปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปี 2016

บนพ้ืนท่ีแห่งน้ี เราได้พบกับครอบครัวหน่ึง ซึ่งคุณตาคุณยายวัย 75 ปี จําเป็นต้องพาหลานวัย 6 
ขวบออกจากโรงเรียน เพราะไม่สามารถจ่ายเงินค่ารถรับ-ส่ง 600 บาทต่อเดือนได้ 

หลังจากที่เราเข้าไปเย่ียมบ้านของเด็กคนน้ัน เรากลับพบความจริงอันน่าหดหู่ว่า จริงๆแล้วเด็ก
คนน้ีได้รับการเล้ียงดูจากคุณตาคุณยายวัย 75 ปี เพราะถูกผู้เป็นแม่ท้ิงไว้ ในขณะที่ผู้เป็นพ่อ
ติดเหล้า ส่วนผู้เป็นลุงก็เกิดความบกพร่องทางร่างกายจากอุบัติเหตุรถยนต์ และเค้ายังมีลูกพ่ีลูก
น้องอีก 2 คน   

ทางเราจึงได้ระดมทุนจัดหารถบัสรับ-ส่ง พร้อมท้ังจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษา และเราได้
ตระหนักถึงความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมท่ีอาจเป็นภัยต่อเด็กผู้หญิง ซึ่งทําให้เราต้องจัดเตรียม
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยอย่างที่เขาต้องการ

ในทางกลับกัน เรารู้สึกดีใจที่สิ่งอํานวยความของเราช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่เรายังคง
ไม่ลืมว่าเรามาทําอะไรที่น่ี

ขอบคุณคุณทุกคนท่ีร่วมสนับสนุนเพ่ือ ‘ปฏิรูปการศึกษา’ 
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Forecast

T
he sun continues to 
shine brightly here in 
Chaiyaphum as does 
the children growth 

in confi dence and keenness 
to learn. The ground may 
be dry and dusty but the 
activities the children 
have undertaken are most 
defi nitely not. Golf, Cocktail 
Parties, Harrow GAPS, The 
Bikes to Chaiyaphum event, 
AYTAP etc have all helped to 
bring freshness and growth 
to the school community.

The heat may be relentless 
but so is the passion and 
drive to bring positive 
changes to the children’s 
futures. Our personal 
landscape looks forward 
to continuing sustenance 
from sources such as Bronte 
School and Harrow but also 
from new clouds on the 
horizon bringing teaching 
skills and knowledge from 
within Thailand and abroad.

The long term weather report 
looks promising.  

Diane Bracken
Head Teacher 

ดวงอาทิตย์ ยังคงส่องแสงเจิดจ้าที่ชัยภูมิ เช่นเดียวกับ เด็กๆ
ท่ีเติบโตข้ึนพร้อมกับความเช่ือมั่นและความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรู้

ถึงแม้ผืนดินอาจจะแห้งและปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง แต่
กิจกรรมต่างๆท่ีเด็กได้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็น งานกอล์ฟ ,งาน
เล้ียงค็อกเทล ,  GAPS, งานบ๊ิกไบค์ไปชัยภูมิ ,  Aytap ฯลฯ 
ทุกกิจกรรมล้วนนํามาซึ่ง ความมีชีวิตชีวาและการพัฒนาให้
กับชุมชนของโรงเรียน

สภาพอากาศที่ร้อนระอุน้ัน เป็นแรงขับเพ่ือจะทําให้อนาคต
ของเด็กมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน เรามีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองด้านการศึกษา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก 
โรงเรียน บรอนเตท์ ประเทศออสเตรเลีย และโรงเรียนนานา
ชาติแฮร์โรว์ ประเทศไทย ซึ่งเมฆก้อนใหม่บนท้องฟ้าได้
ช่วยนําพาทักษะการเรียนการสอนจากแหล่งความรู้จากทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศมาเพ่ือช่วยพัฒนาโรงเรียน
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A misty  morning ride in Chaiyaphum
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THE FAST AND 
THE FURIOUS 
The second annual charity ride to Chaiyaphum; the 
ride for fi erce, the fast and for the furious

O
n 6th -8th of Nov 2015 

approximately 20 riders 

rode from Wangnoi to 

Chaiyaphum to raise 

funds for the Beaumont Ruam Pattana 

School.

The riders stopped at Pasak Hillside 

Resort for lunch and continued on the 

journey to Chaiyaphum, arriving at the 

Kid D’art Lodge at around 5pm.

A BBQ dinner and a charity auction 

was held using the generous gifts 

donated by our sponsors.

The following morning started with a 

misty morning ride through the small 

villages surrounding Beaumont Ruam 

Pattana School followed by a carnival 

hosted by the riders.

The riders were then taken on a tour 

of the school complete with a science 

show before being treated to a concert 

performed by the students.

The carnival ground also included 

food stations including French fries, 

pop corn and ice blocks as well as a 

bouncy castle and a magician.

The event included over 30 riders and 

support vehicles and raised 300, 000 

THB which went to construction of our 

new primary building  at the school.

The same event will be held this year 

on the 6th  and 7th  of November.

เม่ือวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2558 นักขี่
มอร์เตอร์ไซด์บ๊ิกไบค์จํานวน 20 คน 
เข้าร่วมขี่มอร์เตอร์ไซด์บ๊ิกไบค์การกุศล
เพ่ือระดมทุนให้กับโรงเรียนโบว์มอนท์
ร่วมพัฒนา โดยมีจุดเร่ิมต้นท่ี อ.วังน้อย 
จ.อยุธยา จุดหมายปลายทางคือ 
จ.ชัยภูมิ ในระหว่างทางผู้ขับข่ีได้แวะ
พักรับประทานอาหารกลางวันท่ีป่าสัก 
ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จากนั้นเดินทางต่อไป
ถึงชัยภูมิเวลาประมาณ 17.00น. และ
เข้าพักที่โรงแรม คิดดี อาร์ท ลอร์ด   

ช่วงเวลากลางคืน เป็นการรับประทาน
บาร์บีคิวและการประมูลการกุศล ซึ่ง
อาหารคํ่าและของขวัญที่นํามาใช้
ในการประมูลน้ัน ได้รับบริจาคจาก
ผู้อุปการะคุณ มีรายนามดังต่อไปน้ี 
(PAGE 10)

ในเช้าวันรุ่งขึ้น คณะผู้ขับข่ีบ๊ิกไบค์
เร่ิมต้นด้วยการขี่รถผ่านหมู่บ้านเล็กๆ
ท่ีตั้งอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียนโบว์มอ
นท์ร่วมพัฒนา ตามด้วยงานเฉลิมฉลอง
ท่ีทางคณะผู้ขับข่ีบ๊ิกไบค์จัดให้กับ
โรงเรียน

เด็กนักเรียนได้นําคณะผู้ขับข่ีบ๊ิกไบค์
เดินชมรอบโรงเรียนและรับชมการ
สาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต่อ
ด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนโบว์มอ
นท์ร่วมพัฒนาระดับชั้นต่างๆ

ภายในงานของเรา มีซุ้มอาหาร
มากมายให้เด็กๆ เช่น มันฝร่ังทอด ป๊อป
คอร์น และนํ้าแข็งใส  รวมถึงยังมีบ้าน
ลมและสไลเดอร์ และการแสดงโชว์จาก
นักมายากล

งานครั้งนี้มีนักขี่มอร์เตอร์ไซด์บ๊ิกไบค์
และผู้สนับสนุนจํานวนกว่า 30 คน ซึ่ง
เราระดมเงินทุนได้ท้ังหมด 300,000 
บาท ซึ่งนําไปใช้ในการ ก่อสร้างตึก
เรียนหลังใหม่สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 5 ท่ีโรงเรียน

ทางมูลนิธิเดอะโบว์มอนท์พาร์ทเนอร์
ชิพจะจัดงานมอร์เตอร์ไซด์บ๊ิกไบค์ไป
ชัยภูมิการกุศลข้ึนอีกในปีน้ี วันท่ี 6-7 
พฤศจิกายน 2559
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Fun from the 2nd Annual 
Charity Ride to Chaiyaphum 



12 CHANGE | VOL 2 JUNE  2016

THANK YOU 
Epicure Catering

Wilhelmsen Ships 
Service

Horizon Wealth 
Management

Colliers International 
Thailand

Maserati

Arcadia

Bangkok Marine 
Survey

Singha Speed Boat 
Services

Shitisan Co., Ltd.

N.C. Marine Co., Ltd

Mr. Ewan Muno

Khun Sudsanguan 
Manotham

Khun Sriracha Tugboat

Khun Susima 
Rattanasuwan

Zoo Light & Sound

Pickaboo 

SmoothE

Thai Country Club

Smiling Albino

Parama Koh Chang 
Hotel 

Flow House Bangkok

Cascade Club 

Fitcorp Global

JW Marriott Soi 57

Anantara Chiang Mai

Rockin Jump

Molly Malones

Aspire Club

Nahm Restaurant at 
the Metropolitan Hotel

COMO Shambhala 
Urban Escape Spa at 
the Metropolitan Hotel

Pintsman

Mr. Claude GOALEC

The riders 
of the 2nd 

Annual 
Charity 
Ride to 

Chaiyaphum 
at Wang Noi
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Left - Right 

The riders  
sponsored 
shirts   ;
students  
watching the 
magician ;
magician 
making 
magic;
Riders 
enjoying a 
drink at the 
Kid D’art 
Hotel



Wanna 
Ride?

CHARITY RIDE  TO 
CHAIYAPHUM 

NOVEMBER 2016
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Giving Direction to Your Future Finances...... 
 

We all work hard for our money, but the question is. Does our money work as hard for us? 
 
By giving precise direction to your finances we at Horizon are in a position to give you the full confidence and peace of 
mind that your finances deserve. 
 
By utilising a global network of institutions, our team of consultants are able to offer a range of asset structures, 
financial products and investment strategies that are able to meet your financial objectives in full. We understand that 
your short, medium and long-term needs are each equally important. 
 
Starting with an in-depth personal consultation backed by research-based techniques, our financial planning 
management tools generate a financial goals plan, personalised to you, that considers your requirements at each stage 
of your life. In essence, we assess the balance of risk vs. return that you desire to achieve each of your goals and create 
solid ‘outcome equilibrium’ for your future life horizons. 
 
As a company we offer a holistic approach to ensure that your finances are not only well balanced but well organised. 
We do this by offering the following services: 
 
Regular Saving Structures 
With the right Financial Planning we offer a wide range of regular saving options which can be tailored to your future 
financial targets, whether this is Retirement Planning, Education Planning for your children or to simply give yourself a 
disciplined savings structure in order to create wealth for the future. 
 
Lump Sum Structures 
Do you have a cash surplus? We feel that cash on deposit is important but you can have too much in today's low 
interest environment. Alternatives other than cash are available through structures that will hold single premiums. 
Horizon Wealth Management offers external Discretionary Management services which will allow your money to be 
managed by experienced fund managers that have a proven track record thus taking the guesswork out of fund 
selection. 
 
Private Banking 
We provide complete advice on offshore bank accounts, including internet access and transfer services, as part of our 
comprehensive financial planning model. 
 
Protection Benefits 
A crucial part of anyone’s immediate financial plans is insurance for the near future. Whether to cover Critical Illness, 
Income Protection, Life Insurance or Global Health Cover, we can assist you with setting up the plans you need. 
 
QROPS 
For British Nationals and Expats that have worked in the Uk and hold Uk pensions, we can offer a pension transfer that 
will enable you to ring fence your current accumulated pension whilst fully taking control of how and when you access 
these funds. 
 
Local Insurance Services 
Horizon is also a Licensed sub agent for SCI Brokers (Thailand). This means that we can provide local Life and Non-Life 
Insurance services such as Vehicle, House and Health Insurance. 
 

For more information please feel free to contact us or visit our website 
www.horizon-wealth-management.com 

telephone: +66 (0) 2 4396245 
e.mail : james@horizon-wm.com 
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T
he Beaumont Partnership Foundation held it’s  5th 
Annual Charity Golf Day at Thana City Golf and Sport 
Club on March 16th.

This year the event raised more than previous golf 
days through the various ra  es, auctions, sponsorships and 
donations on the day.

This years event was sponsored by Sansara, Lifestyle 
development  at Black Mountain Hua Hin and organised 
by Xcite Golf. The event was well attended with 27 teams 
playing under the scorching sun.

Some of the generously donated prizes included an iPhone 
6, accommodation vouchers at the Banyan Tree Lang Co 
Vietnam, the Rocks Hotel and the Harbour View Hotel 
Macau, Soneva Fushi Maldives and the Hyatt Hua Hin 
Regency.

Also on auction was a US PGA masters fl ag signed by 
all the players as well as signatures of 2016 Elephant 
Polo Players including three former players from the New 
Zealand All Blacks; Olo Browning, Robin Brooks and Charles 
Recheilman.

Students from the Ruam Pattana School  also attended to 
present two hand painted  elephant sculptures which were 
also auctioned o  on the night.

The event raised over one million baht and was a great 
way to kick o  the Beaumont Partnership Foundation fund 
raising calendar for the year.

5th Annual Charity Golf Day 
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มูลนิธิเดอะโบว์มอนท์พาร์ทเนอร์ชิพได้จัดงานกอล์ฟการกุศล
ประจําปี คร้ังที่5 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม ณ ธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์
สปอร์ตคลับ

ซึ่งในปีน้ีเราระดมเงินทุนได้มากกว่าปีท่ีผ่านมาซึ่งได้จัดที่น่ี
เช่นเดียวกัน โดยรายได้ท้ังหมดมาจากการขายสลากรางวัล 
การประมูล ผู้สนับสนุนและการบริจาคในวันงาน

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในปีน้ี บริษัท Sansara 
(การพัฒนาไลฟ์สไตล์ ท่ี แบล็คเมาร์เทน หัวหิน) และ ผู้
ร่วมจัดงาน บริษัท เอ็กไซท์ กอล์ฟ ซึ่งงานในปีน้ีมีผู้เข้าร่วม
ท้ังหมด 27 ทีม 

ของรางวัลบางส่วนในวันงานท่ีมีผู้สนับสนุนใจดีบริจาคมา
ให้ เช่น โทรศัพท์ไอโฟน6s คูปองท่ีพักที่บันยันทรี แลงโค 
เวียดนาม , ร็อคโฮเทลและฮาเบอร์วิวโฮเทล มาเก๊า, โซนีวาฟู
ชิ มัลดีฟ และ ไฮแอท หัวหิน รีเจนซ่ี

สิ่งของบางส่วนท่ีนํามาประมูลในงาน เช่น ธงชาติท่ีมีลายเซ็น
ต์ของผู้เล่นแอลลิเฟนท์โปโล ในปี2559 รวมถึงผู้เล่นก่อน
หน้าน้ีจากนิวซีแลนด์ ได้แก่ โอโล บราวน่ิง, โรบิน บรูคซ์ 
และ ชาร์ล รีเชลแมน

นักเรียนจากโรงเรียนเดอะโบว์มอนท์ร่วมพัฒนาได้เข้าร่วม
งานในครั้งนี้ด้วย โดยนําปูนป้ันช้างที่ระบายสีโดยฝีมือเด็กๆ
มาร่วมประมูลในคืนน้ัน

งานในครั้งนี้ เราได้เงินบริจาครวมแล้วมากกว่าหน่ึงล้านบาท 
ซึ่งถือเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีของการระดมเงินทุนของมูลนิธิเดอะ
โบว์มอนท์ในปีน้ี

Students from Ruam Pattana School 
with the US PGA 2014 Masters Flag
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The Sansara Team (the event sponsor) 
and the Beaumont Partnership Team
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A great day of  golfi ng fun and generosity 
raising over one million baht for the 
Beaumont Partnership Foundation
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Xcite Golf Clinic in 
Chaiyaphum

James Partridge of 
Xcite Golf Bangkok  
correcting Grip, Aim, 
Stance and Posture 
(GASP) at the Ruam 
Pattana School 
Chaiyaphum
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เม่ือวันท่ี 28-29 มกราคม 2559 ทาง
เอ็กไซท์กอล์ฟ นําโดย เจมส์ พาร์
ทริดจ์ และ คริส วัทสัน เดินทางไปเย่ียม
โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา เพ่ือ
ฝึกสอนการเล่นกอล์ฟเบ้ืองต้นแก่เด็กๆ 
โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างนักกอล์ฟ
มืออาชีพท่ีมีชื่อเสียง ดังเช่น  ธงชัย 
หรือ พรอนงค์ เพชรลํ้า

นักเรียนของเราต่ืนเต้นกับการเรียนรู้
และการฝึกซ้อมวงสวิงเป็นอย่างมาก 
การจัดกอล์ฟคลินิคในคร้ังนี้จึงถือ
เป็นการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่
ของนักเรียนท่ีน่ี นอกเหนือจากการเล่น
ฟุตบอลและตะกร้อท่ีเด็กๆคุ้นเคย

O
n 28th – 29th January 

Xcite Golf in the form 

of James Partridge and 

Chris Watson visited the 

Ruam Pattana School to conduct a 

golf clinic. 

The students excitedly went through 

various  drills including swinging 

the club and putting before playing 

one complete hole. It was a new 

experience for students more used to 

playing soccer and takraw and was 

a great introduction for them to the 

game of golf.

“It was great to see the students so engaged 
and excited. They were almost as excited as the 
teachers!

Students 
receiving 

instruction 
during the 
golf clinic
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EPICUREAN 
ADVENTURE

Epicure Catering; again show support by 
recreating the school lunch experience 
in Bangkok at Chaiyaphum

Late in 2015 the Beaumont Partnership Foundation 

reached one of it’s crucial milestones with the opening 

of it’s fi rst organic green house.

Gifted by Epicure, a company that serves 12,000 school 

lunches per day, and with the set up costs coming from the 

funds donated by Hyatt Hotels Thailand Golf day, the green 

house has now been in operation for just over six months. 

Under the stewardship of Gardener Somchai, the green house 

produces organic lettuces; oak, butter and cos together with 

plump juicy cherry tomatoes all of which have sold out with 

every harvest.

In late March 2016 a second green house was erected with 

the remainder of the funds contributed by the Hyatt Hotels 

Thailand. The aim is to have six operational greenhouses 

producing organic vegetables to be sold to restaurants and 

hotels in Bangkok.
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The chefs  of Epicure and Trevor Allen,  
Jason Dinsdale and Tim Beaumont



Jason and Trevor with Somchai and Gom
The Chefs after planting 8 trees at the Ruam 

Pattana School 
Somchai at The Natural Garden Green House  
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Epicurean Adventure 

ในช่วงท้ายปี 2558 เหตุการณ์ความก้าวหน้าที่สําคัญของ
มูลนิธิเดอะโบว์มอนท์พาร์เนอร์ชิพ คือ การเริ่มเปิดใช้โรง
เรือนเพาะปลูกแบบปิดสําหรับปลูกผักปลอดสารพิษ

โรงเรือนน้ีเป็นของขวัญที่เราได้รับมอบจาก บริษัทเอปิคิว
ร์ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีดูแลเร่ืองอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
จํานวน 12000 ต่อวัน ร่วมด้วยเงินบริจาคที่ได้จากงานกอล์ฟ
ของโรงแรมในเครือไฮแอทประเทศไทย ซึ่งเราได้เปิดใช้โรง
เรือนหลังแรกนี้มาแล้วกว่า 6 เดือน ภายใต้การดูแลของคุณ
ลุงสมชาย ผลผลิตปลอดสารพิษที่เรามี ได้แก่ ผักกาด โอ็ค 
บัตเตอร์เฮด คอส และ มะเขือเทศเชอร์รี่ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ถูก
นํามาจัดจําหน่ายหมดในทุกๆครั้งที่มีการเก็บเก่ียว

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2559 โรงเรือนเพาะปลูกแบบปิด
หลังที่สองได้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เงินทุนส่วนท่ีเหลือท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากโรงแรมในเครือไฮแอทประเทศไทย ซึ่ง
เรามีเป้าหมายท่ีจะมีโรงเรือนเพาะปลูกแบบปิดหลังทั้งหมด 6 
หลัง ในการดําเนินการผลิตผักปลอดสารพษิ เพ่ือจําหน่ายให้
กับร้านอาหารและโรงแรมในกรุงเทพฯ
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Epicurean Adventure 
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The 

Natural

Garden 

Produce 
from the 
Natural 
Garden 
Green House 
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The  recently erected frame 
of the  2nd Natural Garden 

Green House at dusk    
Generously   supported   by 
funds donated by the Hyatt 

Hotels Thailand

Lunch By the Grand Hyatt Erawan



The Grand Hyatt Erawan 
Bangkok Team at the Ruam 
Pattana School, Chaiyaphum

32 CHANGE | VOL 2 JUNE  2016



THE BEAUMONT PARTNERSHIP FOUNDATION  33

T
he team at the Grand 
Hyatt Erawan having 
been part of the Hyatt 
Hotels Thailand team 

to donate one million baht 
from the 2015 Hyatt Open 
visited the school in May 
to host the opening of the 
school term lunch.

Over 30 associates along 
with Executive Chef Mark 
Hagenbach and the events 
catering team, General 
Manager Gordon Fuller 
and Executive Assistant 
Manager Saraid Carey 
journeyed 4.5 hours to visit 
the school. Among the stops 
were the green house and 
the new primary fi ve building 
both of which were erected 
using the funds generously 
donated by the Hyatt Hotels 
Thailand.

The team served a 
sumptuous lunch which 
included hamburgers, 
healthy mu  ns and ice 
cream to the delighted 
students and before hitting 
the road back to Bangkok.

We are very honored to 
be supported by such a 
supportive and generous 
team.

ชาวคณะจากแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 
ในเครือโรงแรมไฮแอทประเทศไทย ได้
บริจาคเงิน 1,000,000 บาทจากงานไฮ
แอทโอเพ่นปี 2558 ให้กับมูลนิธิเดอะ
โบว์มอนท์พาร์ทเนอร์ชิพ ได้เดินทางมา
เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน ในการเปิดภาคการ
ศึกษาใหม่เม่ือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกว่า 30 คน ร่วมด้วย คุณ
มาร์ค ฮาเจนบาช ซึ่งเป็นหัวหน้าพ่อ
ครัว, ทีมจัดเล้ียง, คุณกอร์ดอน ฟุลเลอ
ร์ ผู้จัดการทั่วไป และ คุณซาเรด แค
เรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้ใช้เวลาสี่ชั่วโมง
คร่ึงเพ่ือเดินทางมาเย่ียมชมโรงเรียน 
และทางคณะยังได้เข้าชมโรงเรือน
เพาะปลูกแบบปิดและอาคารเรียนหลัก
หลังที่สองที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เงินท่ีได้
รับบริจาคมาจากเครือโรงแรมไฮแอท
ประเทศไทยอีกด้วย

คณะพ่อครัวและพนักงานจากแก
รนด์ไฮแอทเอราวัณ ได้ช่วยกันเสิร์ฟ
อาหารกลางวันสุดพิเศษให้กับเด็กๆ 
ประกอบไปด้วย แฮมเบอร์เกอร์, มัฟฟิน
เพ่ือสุขภาพและไอศครีม ก่อนท่ีจะเดิน
ทางกลับกรุงเทพฯ

มูลนิธิเดอะโบว์มอนท์พาร์ทเนอร์ชิพ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากแกรนด์ไฮ
แอทเอราวัณและเครือโรงแรมไฮแอท
ประเทศไทย

The Grand Hyatt Erawan Bangkok
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2016 KING’S CUP 
ELEPHANT POLO

T
im Beaumont played on the 
Mekhong Whisky team at this years 
sKing Cup Elephant Polo which was 
played for the fi rst time on the banks 

of the Chao Phraya River near the Anantara 
riverside now in its 14th year.

This year the tournament featured 10 teams; 
40 players and included both the all Blacks 
team and the Ti any team.

The event highlights the welfare of elephants 
and raises funds (over 1 million USD) for 
elephant conservation as well as support for 
research for elephant therapy for children 
with autism.

งานเอลิเฟนโปโลชิงถ้วยพระราชทาน

งานเอลิเฟนโปโลชิงถ้วยพระราชทานปีน้ีเป็นปีท่ี14 ซึ่งในปี
น้ี ทิม โบมอนต์ เข้าร่วมเล่นในทีมของเคร่ืองดื่มแม่โขง ซึ่ง
ปีน้ีถือเป็นปีแรกท่ีจัดให้เล่นบนชายฝ่ังริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 
บริเวณใกล้กับโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ 

ในปีน้ี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 10 ทีม ประกอบไป
ด้วยผู้เล่น 40 คน รวมทั้งทีมแบล็คและทีมทิฟฟาน่ี

งานครั้งนี้เน้นการสงเคราะห์สวัสดิการของช้างและระดม
ทุน (มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ) เพ่ือการอนุรักษ์ช้าง 
ตลอดจนการสนับสนุนสําหรับการวิจัย การใช้ช้างบําบัดโรค 
สําหรับเด็กออทิสติก

Tim Beaumont, Founder of the 
Beaumont Partnership Foundation 

and the Mekhong Team 
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B
uilder Smart PCL, a 
generous supporter 
of the Beaumont 
Partnership 

Foundation launched its fi rst 
residential development at 
Black Mountain; Sansara; a 
lifestyle community .

The Development is an over 
50’s lifestyle community 
located at Black Mountain.

The 500m project includes 
a wide range of services 
for residents within the 13 
resort styled villas and 80 
condominiums.

The development will be 
managed by IMG from 
Australia and is designed by 
the Beaumont Partnership.

Foundation Sponsor Launches
A Retirement Community

Executives of Builder Smart PCL, Sansara , 
IMG and The Beaumont Partnership

บริษัท บิวเดอร์ สมาร์ท จํากัด ผู้
สนับสนุน ใจดีของมูลนิธิ เดอะโบว์มอ
นท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เปิดตัว การพัฒนา
ท่ีพักอาศัยคร้ังแรก ท่ีแบล็คเมาน์เทน 
หัวหิน

ซ่ึงท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมชุมชนผู้สูงอายุวัย 
50 ปีข้ึนไป ซ่ึงต้ังอยู่บนสนามแบล็ค
เมาน์เทน 9 หลุมใหม่

โครงการ 500 เมตร รวมถึง การ
บริการท่ีหลากหลายสําหรับผู้อยู่อาศัย 
ภายในรีสอร์ทสไตล์วิลล่าจํานวน 13 
หลัง และ คอนโดมิเนียม 80 ห้อง

โครงการการพัฒนาน้ี จะได้รับ
การจัดการโดย IMG จากประเทศ
ออสเตรเลีย และถูกออกแบบ โดย
บริษัทเดอะโบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ

แฟรี ยังไงคอนเซปต์ แทงโก้ เมา
ท์ราสเบอร์รีคณาญาติฮาราคีรี ผิด
พลาดคาร์คูลเลอร์โจ๋ แซมบ้าลาติน
แรลลีสต็อคซันตาคลอส โง่เขลา วิภัช
ภาค แจ็กพอตกรุ๊ปเซาท์ ปิยมิตร ออ
โต้แตงโมมิลค์เอสเปรสโซอัตลักษณ์ 
บุ๋นจ๊ิกซอว์ก๋าก่ันเจไดเบอร์รี ลอจิสติ
กส์แจ็กพอต

รองรับนินจาล้มเหลวแทงโก้ แกสโซ
ฮอล์โดมิโน โครนาแตงโมเกจิบร็อค
โคลีดยุค วัจนะซีดานไฮไลต์เทคโน 
บุ๋นเบญจมบพิตรปิยมิตรบัลลาสต์ ชัวร์
สต๊อกตาปรือ สไปเดอร์เกย์ทาวน์เฮาส์
ง้ัน ฮ็อตราเม็ง ว้าวราสเบอร์รีเทรลเลอ
ร์โดมิโนนิว ฮวงจุ้ยเฟิร์ม สหรัฐ ธัมโม
ลิมิตอ่อนด้อย แซมบ้า ดยุค โอวัลติน
คอนเซ็ปต์เพาเวอร์เวสต์ ลอจิสติกส์
คอนเฟิร์มเนอะรีโมท
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