
แชคเตอร์สปอร์ต -

ประเทศไทย 2563 

แชคเตอร์สปอร์ต คือ บริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นกีฬ�ฟุตบอล ซึ่งมีสำ�นักง�นใหญ่

อยู่ในประเทศเยอรมนี

 

ทำ�ง�นร่วมกับสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ระดับโลก เช่น เอเอสโรม่� เอซีมิล�น เฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ท เอฟซีโตเกียว 

ค�ว�ซ�กิฟรอนต�เล่ และ เอฟเอสเฟ�ไมนซ์ และแบรนด์ชั้นนำ�ระดับโลก เช่น พูม� และโฟล์คสว�เกน แชคเตอร์สปอร์ต

ทำ�ง�นร่วมกับตล�ดฟุตบอลของโลกซึ่งเป็นตล�ดที่เติบโตเร็ว

ขณะนี้แชคเตอร์สปอร์ต พร้อมขย�ยฐ�นก�รบริก�รของบริษัทม�สู่ประเทศไทย และมีคว�มพร้อมในก�รส่งเสริมและพัฒน�ง�น

ดังต่อไปนี้

- นักกีฬ�เย�วชน

- แบรนด์

- สโมสรและสม�คมฟุตบอล

- โรงเรียนกีฬ�

- หน่วยร�ชก�ร

ด้วยเครือข่�ยพันธมิตรที่ทำ�ง�นร่วมกับสำ�นักง�นบริษัททั้ง 13 ส�ข�ใน 4 ทวีป แชคเตอร์สปอร์ต

ขอมอบประสบก�รณ์ก�รฝึกสอนม�ตรฐ�นส�กลให้กับนักฟุตบอลเย�วชน และเปิดช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์ให้กับแบรนด์ 

สโมสร โรงเรียนกีฬ� และหน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อสื่อส�รกับกลุ่มเป้�หม�ยทั้งในประเทศไทยและต่�งประเทศ

นอกจ�กบริษัทของเร�จะส�ม�รถช่วยผลักดันลูกค้�เข้�สู่ตล�ดฟุตบอลยุโรปแล้ว ยังส�ม�รถช่วยให้ขย�ยฐ�นธุรกิจออกไป

นอกยุโรปได้อีกด้วย

  

 

กิจกรรม

แชคเตอร์สปอร์ตพร้อมมอบบริก�รครบวงจรให้แก่คนไทย 

ผ่�นกระบวนก�รพัฒน�แบบองค์รวมเพื่อนำ�กีฬ�ฟุตบอลไทย

สู่ส�กล ดังนี้

- ก�รเปิดบริก�ร/กิจก�รเกี่ยวกับกีฬ�ฟุตบอล - เช่น โรงเรียน

  และค่�ยฝึกซ้อม

- ก�รท่องเที่ยวต่�งประเทศ

- ก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ

- ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นกลยุทธ์

- ก�รบริห�รโครงก�ร

- ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ

- ก�รจัดก�รเดินท�งให้คณะนักกีฬ�

- ประสบก�รณ์เกี่ยวกับกีฬ�ฟุตบอล

เรามีโอกาสมากมายในการเป็นพันธมิตรสำาหรับแบรนด์ ชมรม 

สโมสร ทีม สมาคมกีฬา โรงเรียนกีฬา และหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อทำางานร่วมกับแชคเตอร์สปอร์ต - ประเทศไทย 2563 

ซึ่งรวมถึงโอกาสสำาหรับสื่อพันธมิตรอีกด้วย

โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
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OUR NETWORK
Through our growing unique network of local partners we can already easily activate 
on four continents with a constantly growing network
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ข้อมูลและสถิติโดยสังเขป

เครือข่ายระดับโลก

แชคเตอร์สปอร์ตมีเครือข่�ยพันธมิตรท้องถิ่นอยู่ทั่วโลก ผ่�นสำ�นักง�นย่อย

ใน 4 ทวีป ซึ่งเป็นเครือข่�ยที่มีลักษณะพิเศษและมีก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของบริษัท

แชคเตอร์สปอร์ต มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำาในด้าน 

- ผลักดันให้นักกีฬ�เย�วชน สโมสร ชมรม และแบรนด์นอกทวีปยุโรป เข้�สู่ตล�ดฟุตบอลยุโรป

- ผลักดันให้นักกีฬ�เย�วชน สโมสร ชมรม และแบรนด์จ�กทวีปยุโรป ออกสู่ตล�ดฟุตบอลนอกยุโรป

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว แชคเตอร์สปอร์ตจึงดำาเนินการดังต่อไปนี้

- สร้�งเครือข่�ยฟุตบอลระดับโลก

- ก�รออกรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬ�ฟุตบอลผ่�นนวัตกรรมอย่�งยั่งยืน

- กำ�หนดเป้�หม�ยระยะย�วเสมอ

- ให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษ�ด้�นกลยุทธ์

- รักษ�คว�มน่�เชื่อถือในฐ�นะพันธมิตรท�งธุรกิจใน ทุกกิจกรรมที่ร่วมง�น
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ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาฟุตบอล 60 คน

ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการกีฬาฟุตบอลระยะยาวในระดับโลก

มีเครือข่ายฟุตบอลทั่วโลก

ด้วยพันธมิตร 13 รายใน 4 ทวีป

ก่อตั้งเมื่อปี

2555

องค์กรที่บริหารโดยครอบครัว

มีความอิสระ

ฝึกสอนเด็กและ

เยาวชนทั่วโลก

อัตราการเติบโต

ของบริษัท

ในปี 2561

จัดกิจกรรม

มาแล้ว งาน
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แพ็คเกจสำาหรับการสนับสนุน

พันธมิตรของแชคเตอร์สปอร์ต...

สำ�หรับองค์กรที่มีคว�มประสงค์ในก�รสร้�งภ�พลักษณ์ผ่�นก�รร่วมกิจกรรมฟุตบอลต่�ง ๆ กับแชคเตอร์สปอร์ต เร�ขอเสนอ

โอก�สในก�รร่วมง�น ดังต่อไปนี้

- แบรนด์พันธมิตร

- พันธมิตรสโมสรกีฬาอาชีพ / ทีม /สมาคมกีฬา

- พันธมิตรโรงเรียนกีฬา

- พันธมิตรภาครัฐ

สื่อพันธมิตรของแชคเตอร์สปอร์ต...

เร�มีโอก�สม�กม�ยในระดับช�ติ ภูมิภ�ค และระดับโลก สำ�หรับสื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�ร ซึ่งรวมถึง

- ออนไลน์

- โทรทัศน์

- วิทยุ

- การแถลงข่าว

- นิตยสาร

แบรนด์

ด้วยแชคเตอร์สปอร์ตได้มีโอก�สร่วมง�นกับแบรนด์และสื่อพันธมิตรม�กม�ย เช่น โฟล์คสว�เกนและพูม� จึงได้รับโอก�สในก�ร

เข้�ถึงกิจกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬ�ฟุตบอลอย่�งหล�กหล�ย ตั้งแต่ก�รเข้�ร่วมสนับสนุนก�รแข่งขัน จัดตั้งคลินิกก�รฝึกซ้อม

กีฬ� ไปจนถึงก�รจัดทำ�ค่�ยฝึกระดับท้องถิ่นและส�กลทั้งในไทยและต่�งประเทศ

พันธมิตรสโมสรกีฬาอาชีพ/ ทีม /สมาคมกีฬา

สำ�หรับสโมสรกีฬ� ทีม และสม�คมกีฬ� แชคเตอร์สปอร์ตพร้อมบริก�รคลินิกฝึกซ้อม ตลอดจนบริก�รให้คำ�ปรึกษ� โดยเร�มีเครือ

ข่�ยผู้ฝึกซ้อม และมืออ�ชีพที่มีคุณภ�พและผ่�นก�รรับรองจ�กยูฟ่� โดยบริษัทส�ม�รถให้บริก�รก�รฝึกซ้อมทั้งในพื้นที่ และก�ร

ฝึกระยะย�วที่ค่�ยฝึกซ้อมในประเทศเยอรมนีได้อีกด้วย บริก�รก�รให้คำ�ปรึกษ�ของเร�จะเน้นเกี่ยวกับมิติก�รบริห�รธุรกิจฟุตบอล 

ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจกลยุทธ์ธุรกิจต่�งๆ รอบด้�น ตั้งแต่ก�รว�งแผนกลยุทธ์ ก�รสร้�งร�ยได้ ก�รทำ�ก�ร

ตล�ด และก�รเข้�ร่วมเป็นพันธมิตรที่จะนำ�ม�ซึ่งเป็นประโยชน์ท�งธุรกิจ นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีบริก�รค่�ยฝึกซ้อมและรับจัดก�ร

แข่งขันนัดกระชับมิตรสำ�หรับทีมเย�วชนเพื่อลงเล่นในสน�มที่ประเทศเยอรมนีอีกด้วย

โรงเรียนกีฬา - การพัฒนานักกีฬาเยาวชน

เร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�เย�วชนเป็นพิเศษโดยก�รให้บริก�รก�รฝึกซ้อมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภ�พเพื่อส่งเสริมนักกีฬ�เย�วชน

ให้ส�ม�รถก้�วไปต�มเส้นท�งนักกีฬ�ฟุตบอลส�กลได้อย่�งมั่นคง นอกเหนือจ�กกิจกรรมที่จัดในประเทศเยอรมนีแล้ว แชคเตอร์

สปอร์ตยังมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในก�รจัดฝึกซ้อมในและนอกประเทศ เพื่อให้ผู้เล่นได้มีโอก�สสัมผัสบรรย�ก�ศก�ร

ฝึกซ้อมที่เป็นส�กลม�กขึ้น โดยเร�ส�ม�รถบริก�รจัดก�รเดินท�งให้กับทีมนักกีฬ�และจัดคลินิกฝึกซ้อมไว้คอยบริก�ร

พันธมิตรภาครัฐ

แชคเตอร์สปอร์ตมีคว�มพร้อมในก�รทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เช่น กกท. ททท. และ สสปน. เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

ฟุตบอลเยอรมันในประเทศไทย แชคเตอร์สปอร์ตมีคว�มประสงค์ที่จะร่วมง�นกับองค์กรภ�ครัฐของไทย เพื่อพัฒน�ฟุตบอลใน

ระดับโรงเรียนในไทย ผ่�นก�รจัดแข่งขันฟุตบอลเย�วชนน�น�ช�ติ คลินิกฝึกซ้อม ก�รจัดก�รเดินท�งเพื่อศึกษ�ดูง�นที่ประเทศ

เยอรมนี ตลอดจนก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ�ต่�งๆ
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ตัวอย่างผลงาน

แชคเตอร์สปอร์ต เคยร่วมง�นกับพันธมิตรท�งธุรกิจหล�ยระดับตั้งแต่แบรนด์และสโมสรกีฬ�ดังระดับโลก ไปจนถึงอค�เดมี่ในท้องที่CHOSEN REFERENCES AND PARTNERS
Professional Football Academies Companies & Organisations Our work was featured on 

10

สโมสรฟุตบอลอาชีพ อคาเดมี่ บริษัทและองค์กร ปรากฎเป็นข่าวผ่านสื่อดังนี้
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กิจกรรมที่นำาเสนอ

แชคเตอร์สปอร์ตนำ�เสนอบริก�รจัดกิจกรรมที่หล�กหล�ย ดังนี้

กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

ด้วยประสบก�รณ์ที่ย�วน�นหล�ยปี ก�รมีเครือข่�ยพันธมิตรระดับน�น�ช�ติ และก�รมีร�ยชื่อผู้ฝึกซ้อมที่ถือใบอนุญ�ตยูฟ่�

ม�กว่� 50 ร�ย ทำ�ให้แชคเตอร์สปอร์ตมีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รคำ�ปรึกษ� ช่วยก่อตั้งและพัฒน�ฟุตบอลอค�เดมี่ 

ค่�ยฝึกซ้อมฟุตบอล และโรงเรียนกีฬ�ฟุตบอลได้จนเป็นผลเชิงประจักษ์ทั่วโลก

การคัดตัวนักกีฬา

ที่แชคเตอร์สปอร์ต นักกีฬ�แต่ละคนจะได้รับประสบก�รณ์ที่พิเศษไม่ซ้ำ�ใคร กล่�วคือ นักกีฬ�จะได้ฝึกกับครูฝึกเป็นร�ยบุคคล 

พร้อมรับโอก�สในก�รร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรกึ่งอ�ชีพที่ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส

นอกจ�กนี้ นักกีฬ�ยังจะได้เรียนรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญและได้วัดคว�มส�ม�รถของตนเอง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นจ�กสโมสรต่�ง ๆ 

ที่ประเทศเยอรมนี เมื่อทำ�ก�รคัดตัวนักกีฬ�

การพัฒนาผู้เล่นและบุคลิกภาพ

แชคเตอร์สปอร์ตจะผลักดันให้ผู้เล่นได้มีโอก�สในก�รพัฒน�แนวท�งก�รเล่นของตน โดยมีก�รติดต�มพัฒน�ก�รในระยะไกล

พร้อมทั้งก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รของผู้เล่นส่วนบุคคลตลอดทั้งปี

การเดินทางไปยังต่างประเทศและการแข่งขัน

แชคเตอร์สปอร์ตจัดและช่วยจัดก�รแข่งขันฟุตบอลระดับช�ติและส�กลหล�ยร�ยก�ร เช่น ก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดแข่งขัน

โฟล์คสว�เกนโปโลคัพประจำ�ปีซึ่งมีทีมนักกีฬ�สโมสรบุนเดสลีก�และบุนเดสลีก� 2 ตลอดจนทีมนักกีฬ�จ�กอค�เดมี่

จ�กต่�งประเทศเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวนม�ก

ประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

แชคเตอร์สปอร์ตทำ�ง�นร่วมกับสโมสรกีฬ�ต่�ง ๆ เพื่อช่วยจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งภ�พลักษณ์แบรนด์ของสโมสรเหล่�นั้น

ในตล�ดต่�งประเทศ โดยในปัจจุบัน แชคเตอร์สปอร์ตทำ�ง�นร่วมกับลูกค้�ที่เป็นสโมสรกีฬ�จ�กลีกบุนเดสลีก�และบุนเดสลีก� 2 

นอกจ�กนี้ สโมสรต่�ง ๆ ที่อยู่ในเครือข่�ยของแชคเตอร์สปอร์ตยังกำ�ลังมองห�พันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสร้�งสรรค์ประโยชน์ร่วมกันผ่�นกิจกรรมในรูปแบบต่�ง ๆ และด้วยก�รมีเครือข่�ยพันธมิตรดังกล่�ว แชคเตอร์สปอร์ต

จึงเหม�ะที่จะเป็นพันธมิตรท�งธุรกิจในระยะย�วสำ�หรับผู้ที่สนใจเข้�ร่วมและบริษัทจะช่วยเหลือพันธุมิตรในทุกระยะตั้งแต่

ก�รเจรจ�เตรียมก�ร และดำ�เนินก�ร
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การให้คำาปรึกษาด้านกลยุทธ์

แชคเตอร์สปอร์ตทำ�ง�นร่วมกับแบรนด์ สโมสร สม�คมกีฬ� และหน่วยง�นภ�ครัฐ ในฐ�นะที่ปรึกษ�ด้�นกลยุทธ์ ผู้บริห�รโครงก�ร 

และก�รพัฒน�คว�มร่วมมือต่�ง ๆ ด้วยประสบก�รณ์หล�ยปีในด้�นต่�ง ๆ ในธุรกิจก�รกีฬ�ส�กล ไม่ว่�จะเป็นในด้�นก�รจัดก�ร

กลยุทธ์ ก�รพัฒน�เย�วชน ก�รตล�ด ก�รสื่อส�รผ่�นสื่อดิจิตอล ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อ แชคเตอร์สปอร์ตจึงมีศักยภ�พในก�ร

คิดค้นและปรับใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภ�พและสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่พันธมิตรและผู้ถือหุ้นขององค์กรของพันธมิตร

ยกตัวอย่�งเช่น เมื่อทำ�ง�นร่วมกับสโมสรกีฬ� แชคเตอร์สปอร์ตจะเสนอข้อแนะนำ�ด้�นก�รฝึกซ้อม ก�รเฟ้นห�นักกีฬ�ที่มีคว�ม

ส�ม�รถ และข้อคิดด้�น

ธุรกิจต่�ง ๆ เช่น ก�รทำ�ก�รตล�ดผ่�นสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม ตลอดจนก�รจัดกิจกรรมและมอบประสบก�รณ์ให้กับกลุ่มผู้ติดต�ม

การจัดการเดินทางให้คณะนักกีฬา

ประสบการณ์จากเยอรมนี - แชคเตอร์สปอร์ตถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในนำ�ทีมผู้เล่นเข้�สู่ตล�ด

กีฬ�เยอรมัน นำ�เสนอบริก�ร: คลินิกกีฬ� นำ�คณะนักกีฬ�เข้�ศึกษ�ดูง�นก�รฝึกซ้อมของทีมที่ประสบคว�มสำ�เร็จ ก�รจัดค่�ยฝึก

ซ้อม ก�รจัดวันซ้อมก่อนก�รแข่งขัน และก�รส่งทีมเข้�แข่งขัน

ในระดับส�กล

การเดินทางระหว่างประเทศ - แชคเตอร์สปอร์ตมีสม�ชิกเครือข่�ยทั้งที่เป็นอค�เดมี่ในท้องที่ และเจ้�ของสน�มฝึก

ต�มจุดต่�ง ๆ ทั่วโลก และด้วยปัจจัย ทั้งหล�ยเหล่�นี้ แชคเตอร์สปอร์ตจึงมีศักยภ�พในก�รจัดสภ�พแวดล้อมก�รฝึกซ้อม

ที่มีคุณภ�พดีเยี่ยม ที่จะทำ�ให้นักกีฬ�ได้รับประสบก�รณ์ก�รฝึกในระดับส�กลได้ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำ�ใคร

- มีก�รจัดฝึกซ้อมเดี่ยวให้แก่นักกีฬ�ม�แล้วม�กกว่� 1,500 ครั้ง

- มีนักกีฬ�ที่เข้�ร่วมม�กกว่� 50 คน ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้�คัดตัวในก�รแข่งขันระดับโลก
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สิทธิประโยชน์ที่สำาคัญ

การเชื่อมโยงกับแชคเตอร์สปอร์ตช่วยให้พันธมิตรสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของตนกับผู้ชมระดับชาติระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก พันธมิตรจะได้รับประโยชน์หลายประการจากการร่วมสนับสนุนดังนี้

  การส่งเสริมภาพลักษณ์

การสร้างการรับรู้แบรนด์

ผ่�นกิจกรรมฟุตบอล เช่น ค่�ยฝึก กิจกรรมเสริมสร้�งประสบก�รณ์ของสโมสร โครงก�รแลกเปลี่ยน ก�รคัดตัวนักกีฬ� ก�รพัฒน�

นักกีฬ�และศักยภ�พ ก�รเดินท�งเพื่อศึกษ�ประสบก�รณ์ ก�รเดินท�งไปยังต่�งประเทศ และก�รแข่งขันในต่�งประเทศ

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

ช่วยส่งเสริมกีฬ�ฟุตบอลและเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่เย�วชน

  การประชาสัมพันธ์แบรนด์ 
  โอก�สในก�รร่วมง�นกับแชคเตอร์สปอร์ต 

เพื่อรับสิทธิในการตั้งชื่อกิจกรรม | การประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านกิจกรรม | จัดกิจกรรมในงาน

  สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

  ในก�รจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง บริษัทใช้กรอบแผนก�รตล�ดดังนี้

การประชาสัมพันธ์

ข่�วเกี่ยวกับแชคเตอร์สปอร์ตถือเป็นข่�วเด่นที่มีคนสนใจติดต�ม แผนก�รประช�สัมพันธ์จะทำ�ให้พันธมิตรส�ม�รถเข้�ถึงพื้นที่สื่อ

ได้ตลอดทั้งปี  พันธมิตรส�ม�รถใช้โอก�สดังกล่�วในก�รจัดกิจกรรมก�รเสนอข่�วและประช�สัมพันธ์ได้ โดยก�รประช�สัมพันธ์

ดังกล่�วจะครอบคลุมสื่อสังคม ออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุและนิตยส�รต่�ง ๆ

นอกจ�กนี้พันธมิตรทุกร�ยจะได้รับสิทธิในก�รร่วมกิจกรรมต่�ง ๆ ที่แชคเตอร์สปอร์ตจัดขึ้นเพื่อก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ 

โดยพันธมิตรอ�จสร้�งเนื้อห�ง�นประช�สัมพันธ์โดยใช้ประโยชน์จ�กนักกีฬ� / ครูฝึกที่มีชื่อเสียง ก�รจัดง�น ก�รประช�สัมพันธ์

หน้�ง�น และก�รแถลงข่�ว

สื่อพันธมิตร

รับประกันก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่อพันธมิตรของแชคเตอร์สปอร์ต - รอยืนยันร�ยชื่อ
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  สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

ช่องท�งก�รประช�สัมพันธ์

  เว็บไซต์ - www.schaechter-sports.com

  เฟสบุ๊ค - facebook.com/schaechtermanagementsports - ผู้ติดตาม 21,358 คน 

  อินสตาแกรม - https: //www.instagram.com/schaechter.sports/ - ผู้ติดตาม 373 คน

  สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

  แชคเตอร์สปอร์ตถือเป็นโอก�สสำ�คัญสำ�หรับก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยในตล�ดฟุตบอลระดับโลก

  สิทธิในการจัดแจกผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

  แชคเตอร์สปอร์ตขอเสนอโอก�สสำ�หรับพันธมิตรท�งธุรกิจในก�รผลิตสินค้�แบรนด์ร่วม 

  ซึ่งอ�จจะใช้แจกจ่�ยผ่�นสื่อหรือก�รส่งเสริมก�รข�ยในกิจกรรมก�รตล�ดหน้�ง�น 

  เช่น เสื้อยืดหรือถุงของดีจ�กแชคเตอร์สปอร์ต
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รายการสิทธิประโยชน์สำาหรับพันธมิตรของ

แชคเตอร์สปอร์ต

ระดับพันธมิตร

พันธมิตร

แบรนด์

สโมสรฟุตบอล / 

ทีม / สมาคม

โรงเรียน

กีฬา

ภาครัฐ

สิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิ์ในก�รใช้ชื่อ “[ชื่อพันธมิตร] พันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รของแชคเตอร์

สปอร์ต 2563” สำ�หรับกิจกรรมก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ที่พันธมิตร

ให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

โลโก้และภาพ

สิทธิในก�รใช้โลโก้สำ�เร็จ (lock-up) ของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 ในก�ร

ทำ�ก�รตล�ดทั้งภ�ยในและภ�ยนอกในกิจกรรมต่�งๆ ที่พันธมิตรให้ก�ร

สนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงาน - ทั่วไป

แสดงโลโก้ ในแต่ละง�นที่แชคเตอร์สปอร์ต 2563 จัดขึ้นที่เกี่ยวข้อง

กับพันธมิตร เช่น ค่�ยฝึก กิจกรรมเสริมสร้�งประสบก�รณ์ของสโมสร 

โครงก�รแลกเปลี่ยน ก�รคัดตัวนักกีฬ� ก�รพัฒน�นักกีฬ�และศักยภ�พ 

ก�รเดินท�งเพื่อศึกษ�ประสบก�รณ์ ก�รเดินท�งไปยังต่�งประเทศ และก�ร

แข่งขันในต่�งประเทศ ซึ่งจะแตกต่�งออกไปต�มแต่ชนิดของกิจกรรม และ

จะมีก�รตั้งป้�ยโฆษณ�และก�รโฆษณ�ผ่�นสื่อดิจิตอลต�มคว�มเหม�ะสม

มี มี มี มี

โลโก้บนฉ�กหลังพื้นที่ที่สื่อจัดสัมภ�ษณ์สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�ร

สนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

โลโก้บนชุดสวมใส่อย่�งเป็นท�งก�รของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 สำ�หรับ

กิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิด้านการใช้พื้นที่สื่อ การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

โลโก้บนเอกส�รก่อนและหลังก�รจัดง�น เว็บไซต์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ 

สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

ก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรม (ถ้�มี) สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�ร

สนับสนุนและร่วมจัด

เต็มหน้� เต็มหน้� เต็มหน้� เต็มหน้�

รายการสิทธิประโยชน์สำาหรับพันธมิตรของ

แชคเตอร์สปอร์ต

ระดับพันธมิตร

พันธมิตร

แบรนด์

สโมสรฟุตบอล / 

ทีม / สมาคม

โรงเรียน

กีฬา

ภาครัฐ

ก�รกล่�วถึงชื่อแบรนด์และก�รแสดงโลโก้ ในเอกส�รข้อมูลสำ�หรับสื่อ 

โฆษณ� ง�นก�รตล�ด และวัสดุก�รข�ยของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 

สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

โลโก้บนง�นโฆษณ�ที่สื่อพันธมิตรตีพิมพ์ - ขน�ดขึ้นอยู่กับระดับก�ร

สนับสนุน สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

ก�รประช�สัมพันธ์แบรนด์ผ่�นอีเมล เว็บไซต์ และก�รสื่อส�รผ่�นเว็บไซต์

ของง�นทุกรูปแบบ สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

ก�รร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมก�รเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยผ่�นก�รโพสต์บน

เฟสบุ๊คและอินสต�แกรม สำ�หรับกิจกรรมที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและ

ร่วมจัด

มี มี มี มี

โลโก้บน www.schaechter-sports.com มี มี มี มี

EXPERIENTIAL RIGHTS

โอก�สในก�รจัดกิจกรรมเปิดตัวหรือแนะนำ�แบรนด์ที่กิจกรรมของแชคเตอร์

สปอร์ต 2563 ที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

โอก�สในก�รแจกเอกส�รประช�สัมพันธ์ที่กิจกรรมของแชคเตอร์สปอร์ต 

2563 ที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

โอก�สในก�รจัดแจกสินค้�ทดลองที่กิจกรรมของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 ที่

พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

สิทธิในการผลิตผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย

โอก�สในก�รผลิตเสื้อยืดแชคเตอร์สปอร์ตพร้อมติดโลโก้พันธมิตร มี มี มี มี

ก�รผลิตถุงของดีของแชคเตอร์สปอร์ตสำ�หรับกิจกรรมของแชคเตอร์สปอร์ต 

2563 ที่พันธมิตรให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี มี มี มี

ปร ะ เ ทศ ไ ทย  2563



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ดำาเนินการโดย แชคเตอร์สปอร์ต - ก่อตั้งเมื่อปี 2555

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาดwww. schaechter-sports .com 10

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเส้นท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล
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สื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการ

เร�มีโอก�สสำ�หรับสื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รในก�รประช�สัมพันธ์แบรนด์และใช้พื้นที่ง�นในก�รรับรองกลุ่มเป้�หม�ย

สิทธิในการใช้ชื่อ

สิทธิในก�รชื่อ (ชื่อผู้สนับสนุน) “สื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รของแชคเตอร์สปอร์ต 2563” สำ�หรับก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ มี

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการประชาสัมพันธ์แบรนด์

แสดงโลโก้ที่กิจกรรมของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 ที่สื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด X 2

สิทธิบนสื่อดิจิตอลและสื่อสังคม

ก�รประช�สัมพันธ์แบรนด์ผ่�นอีเมล เว็บไซต์ และก�รสื่อส�รผ่�นเว็บไซต์ของง�นทุกรูปแบบในง�นของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 ที่สื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�ร

ให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด

มี

ก�รแสดงโลโก้ ในหน้�สื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รที่ www.schaechter-sports.com มี

สิทธิในการทำาการตลาดเชิงประสบการณ์

โอก�สในก�รจัดกิจกรรมเปิดตัวหรือแนะนำ�แบรนด์ที่กิจกรรมของแชคเตอร์สปอร์ต 2563 ที่สื่อพันธมิตรอย่�งเป็นท�งก�รให้ก�รสนับสนุนและร่วมจัด มี



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ดำาเนินการโดย แชคเตอร์สปอร์ต - ก่อตั้งเมื่อปี 2555
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ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเส้นท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล
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กรณีศึกษา

สโมสรเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ท มาเยือนเอเชีย

แชคเตอร์สปอร์ตให้ก�รสนับสนุนเฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ทโดยปรับกลยุทธ์ธุรกิจระดับส�กลให้เหม�ะกับทวีปบเอเชีย  

ในช่วงก�รเดินท�ง 14 วัน สโมสรได้ม�เยือนนครโฮจิมินห์และประเทศสิงคโปร์เพื่อประช�สัมพันธ์แบรนด์สร้�งแบรนด์

เฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ทโดยเน้นกลยุทธ์ก�รเข้�ถึงชุมชนและท้องถิ่น

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-goes-asia  

การจัดประสบการณ์เยี่ยมชมสโมสรเฟาเอ็ฟเบชตุทท์การ์ท

แชคเตอร์สปอร์ตและเฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ทร่วมกันคัดเลือกผู้เล่นที่มีคว�มส�ม�รถจ�กค่�ยฝึกซ้อมของเฟ�เอ็ฟเบชตุทท์ก�ร์ท

ที่สิงคโปร์ จ�กนั้นจึงเปิดโอก�สให้นักกีฬ�กลุ่มดังกล่�วได้เดินท�งไปสัมผัสประสบก�รณ์ก�รแข่งขันบุนเดสลีก�เยอรมัน

ในระยะประชิด

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-club-experience 

เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05 เปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลที่พอร์ตฮาร์เบอร์

ในปี 2562 สโมสรบุนเดสลีก� เอฟเอสเฟ�ไมนซ์ 05 และแชคเตอร์สปอร์ตลงน�มคว�มร่วมมือ

เพื่อผลักดันให้ “05’er Fußballschule” ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนฟุตบอลของสโมสรให้ขย�ยส�ข�ไปยังประเทศต่�งๆ โดย

ในตอนนั้นสโมสรได้เปิดส�ข�ที่ประเทศในจีเรียเป็นตล�ดแรกๆ เพื่อรองรับก�รฝึกสอนเย�วชนม�กกว่� 100 คน ที่เมืองล�กอส

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/fsv-mainz-05-football-school 

โฟล์คสวาเกนโปโลคัพ

ช่วงปล�ยเดือนสิงห�คมถึงต้นเดือนกันย�ยนของทุกปี แชคเตอร์สปอร์ตจะร่วมกับพันธมิตรเอฟเคเพอร์ม�เซ่นส์ 03 เพื่อจัดง�น

โฟล์คสว�เกนโปโลคัพ ซึ่งเป็นก�รแข่งขันกีฬ�สำ�หรับเย�วชนรุ่นอ�ยุต่ำ�กว่� 13 ปี จัดแข่งบนสน�มกีฬ�ขน�ดเล็กที่สวยง�ม

น�มว่� Sportpark Husterhöhe ที่เมืองเพอร์ม�เซ่นส์ ซึ่งเป็นบรรย�ก�ศที่พิเศษและน่�ประทับใจ ในก�รแข่งขัน 2 วัน 

มีทีมเข้�ร่วมแข่งขันถึง 16 ทีมด้วยกัน เป็นก�รรวมตัวกันของเด็กๆ จ�กประเทศต่�งๆ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 

จีน สิงคโปร์ กรีซ โปแลนด์ และประเทศอื่นๆ อีกม�กม�ย

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vw-polo-cup 

http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-goes-asia
http://www.schaechter-sports.com/en/cases/vfb-stuttgart-club-experience
http://www.schaechter-sports.com/en/cases/fsv-mainz-05-football-school
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ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเส้นท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล
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คำานิยม

ความเห็นจากอคาเดมี่

จูน ฮานาโนะ จากฟันรูทส์ โทคิโอะ

“เราเชื่อว่า กีฬาฟุตบอลเชื่อมโลกเข้าด้วยกัน นอกจากจะเป็นกีฬาระดับโลกแล้ว ฟุตบอลยังเป็น

กิจกรรมสามารถดึงศักยภาพและพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทำาให้เด็กเจริญเติบโตทั้งในด้าน

การกีฬาและในด้านบุคคล นอกจากนี้ กีฬาฟุตบอลยังถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือหนึ่ง

ในการส่งเสริมคุณค่าต่าง ๆ เช่น สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การป้องกันความขัดแย้ง ตลอดจน

การเอื้อเฟื้อและเห็นอกเห็นใจผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่น เราอยากร่วมกับคุณเซบาสเตียน 
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ACADEMY REFERENCES

„Schaechter Sports GmbH was a natural 
partnership for APSS as they 
encompass everything we are looking 
for to improve pathways for our players 
in Europe and especially Germany. To 
have Schaechter Sports coaches 
coming to Hong Kong and identify 
talented players, who then have the 
opportunity to experience training at 
Bundesliga clubs, is an important step in 
our further development. The small 
details are so important at improving our 
program and coaches and Sebastian 
and his team will deliver these on all 
fronts. APSS is really looking forward to 
pursuing all the opportunities 
Schaechter Sports and their partners 
offer. APSS only works with the best.“

“Canada lags behind in player 
development compared to the top 
countries in the CONCACAF region, as 
seen recently by the failure of our U17 
and U20 men’s team to qualify for their 
respective world championships. The 
only way to improve what we are doing 
to develop players is to work with 
organizations such as our German 
Partners who have a  proven track 
record in  developing some of the top 
talents in Europe. With Schächter Sports 
we found the perfect partner and are 
delighted with our cooperation and their 
performances.“

“The partnership with Schächter 
Management Group has given us a 
tremendous opportunity to raise the level 
of our players and coaches signiÞcantly.  
Our players have experienced higher 
level of coaching at the camps hosted in 
USA and during their visit to Germany. 
Our coaches have also been able to 
learn from watching and working with 
coaches from Germany. Beyond all that, 
the exchange program has allowed our 
players to experience a different culture 
while learning in a country where soccer 
and the culture of soccer is more 
advanced than in USA. We look forward 
to coaching education for our coaches, 
scouting of our players by German 
teams, and participation of our players in 
top tournaments in Germany.”

“Football connects to the world. That is 
our concept. Football is not only global 
sports but also harbors lots of potential 
for youth development – in sports and 
personal growth. Football is the best 
way to learn values such as peace, 
human rights, conßicts preventions and 
tolerance towards other cultures. We 
would like to be mediators with Mr. 
Sebastian Schächter and the Schächter 
Sports GmbH between Germany and 
Japan.
Further, we look forward to proceeding 
with various global projects together with 
Schächter Sports GmbH.”

Jun Hirano | Funroots Tokio Paul Smith | Asia PaciÞc Soccer 
School Jake Doodnath | Toronto Skillz Samuel Olali | Ayses Dallas
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ดำาเนินการโดย แชคเตอร์สปอร์ต - ก่อตั้งเมื่อปี 2555

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาดwww. schaechter-sports .com 13

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเส้นท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

ปร ะ เ ทศ ไ ทย  2563

คำานิยม

ความเห็นจากผู้เล่น

แมเรียน เทเบอร์

“โครงการนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก การแข่งขันมีความท้าทายและกดดันดี ครูฝึกและนักกีฬา

มีคุณภาพจริงๆ ผมหวังว่าจะได้กลับมาที่นี่อีก!”

โฮเซ ออร์เตกา

“ทุกอย่างดีหมด ตั้งแต่คุณภาพของผู้เล่น ไปจนถึงผู้จัดกิจกรรม! 

ผมจะกลับมาอีกอย่างแน่นอน!”

โนอาห์ แอดนัน

“ผมมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ที่ประเทศเยอรมนี เริ่มแรกผมเข้าร่วมโดยไม่ได้คาดหวังอะไรมาก 

แต่ปรากฏว่าการมาครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ตั้งแต่การได้พักในโรงแรมที่มี

ความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว ไปจนถึงครูฝึกที่สามารถสอนได้ตรงตามระดับความสามารถ

ของผม ส่วนการแข่งขันก็สนุกขึ้นทุกวันเมื่อได้เจอกับสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ ที่เคยร่วมฝึกกันมา  

ถ้าได้กลับมาอีกครั้ง ผมคงจะมีความสุขมาก!”

เดนเซล วาสเกส

“ขอบคุณมาก ๆ สำาหรับโอกาสที่ดีแบบนี้ ผมรู้สึกประทับใจมาก ทุกอย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ 

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากประสบการณ์หนึ่ง แชคเตอร์สปอร์ตเป็นผู้จัดที่ดีเยี่ยม กิจกรรมที่จัด 

ความรู้ที่มอบ และประสบการณ์สร้างให้แก่ลูกชายของผมจะเป็นแรงบันดาลใจดี ๆ ให้แก่เขา 

และเขาคงจะจดจำาการเดินทางมาในครั้งนี้ไปอีกนาน สำาหรับเด็กอายุ 11 ขวบ 

มันเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยนะ!”

PLAYERS FEEDBACK

“Everything was great, from the 
coaching to the quality of play to the 
organisers! I would deÞnitely come 
back!”

“I had a great time here in Germany. I 
came in, not knowing what to expect and 
it turned out amazing from family like 
hotel to the coaches identifying my level. 
The competitions got better every day 
with different clubs that I´ve trained with. 
I would love to come back again!”

„Thanks a lot for the great opportunities. 
I appreciate it very much. Everthing was 
perfect organized and a amazing 
experience.“ 

„Schächter Sports were great hosts. The 
opportunities arranged and the wealth of 
knowledge and experience my son 
acquired during his stay will always be 
remembered and thankful for. It was like 
a dream come true for my 11-year old!”

“The program was great. The 
competition was very good and intense. 
The coach and the players really 
showed their quality. I hope to be able to 
come back again!”

Marion Tabor Jose Ortega Noah Adnan Denzel Vasquez
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The competitions got better every day 
with different clubs that I´ve trained with. 
I would love to come back again!”

„Thanks a lot for the great opportunities. 
I appreciate it very much. Everthing was 
perfect organized and a amazing 
experience.“ 

„Schächter Sports were great hosts. The 
opportunities arranged and the wealth of 
knowledge and experience my son 
acquired during his stay will always be 
remembered and thankful for. It was like 
a dream come true for my 11-year old!”

“The program was great. The 
competition was very good and intense. 
The coach and the players really 
showed their quality. I hope to be able to 
come back again!”

Marion Tabor Jose Ortega Noah Adnan Denzel Vasquez

!12



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ดำาเนินการโดย แชคเตอร์สปอร์ต - ก่อตั้งเมื่อปี 2555

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาดwww. schaechter-sports .com 14

ผู้นำ�ก�รฝึกสอนฟุตบอลระดับส�กลจ�กประเทศเยอรมนี 

ผู้เชี่ยวช�ญก�รฝึกซ้อมและที่ปรึกษ�ด้�นก�รพัฒน�เย�วชน 

และก�รจัดก�รเส้นท�งสำ�หรับกีฬ�ฟุตบอล

ปร ะ เ ทศ ไ ทย  2563

ติดต่อ

บริษัท แชคเตอร์สปอร์ต จำากัด

Im Wegel 17

76855 Annweiler ประเทศเยอรมนี

โทรศัพท์: +49 172 6318060

www.schachter-sports.com

คุณไค แซคแมนน์ - ผู้อำานวยการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ)

อีเมล: k.sackmann@schaechter-sports.com 

โทรศัพท์: +49 172 6318060

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะน�ว

บวรนิเวศ พระนคร 

กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย

โทรศัพท์/โทรส�ร: +66 2622 0605 - 7

www.paulpoole.co.th

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล: paul@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ – ผู้ช่วยส่วนตัว 

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th  

โทรศัพท์: +66 8 6382 9949


