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จากความงดงามของงานศิลป นำมาผสมผสานความพิถีพิถัน
ความประณีตและบรรจงสูแผนทองคำ 99.99% กลายมาเปน

งานหัตถศิลปทองคำ อันทรงคุณคา

งานหัตถศิลปทองคำ

ถายทอดเปนเรื่องราวอันเปนมงคล ผานงานศิลปที่ปราณีตงดงาม หรูหรา เปยมดวยคุณคา 
เหมาะกับการมอบใหเปนของขวัญที่ระลึก สำหรับบุคคลพิเศษ หรือลูกคา ในเทศกาลและวาระตางๆ 

เสริมโชคลาภตกแตงบานและที่ทำงาน... นำมาซึ่งความเปนสิริมงคล และความเจริญรุงเรืองใหกับผูรับ

ยินดีใหคำปรึกษาและออกแบบสินคาตามความตองการ

พิเศษ บริการพิมพโลโกหรือคำอวยพรลงบนแผนทองพรอมกับกลองผาไหมสวยหรู

ใสใจทุกขั้นตอนในการผลิตชางฝมือที่มากประสบการณ กลองผาไหมที่ลูกคากำหนดไดพิถีพิถัน ประณีตทุกชิ้นงาน



www.giftongold.com

Caring for your product

To preserve the original quality of this product, keep away 
from sources of direct heat and avoid cleaning with 

abrasive polish. If necessary, gently rush with a soft, dry 
cloth to remove any dust or dirt.

Product Packaging

กลองผาไหม / Packageดานขาง / side

ดานหลัง / Backดานหนา / Front



วาระแหงการอวยพร ตอนรับป 2560

ไกมงคล
อวยพรใหมั่งมีศรีสุขรับปใหม
PA001 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.

ไกมงคล
อวยพรใหมั่งมีศรีสุขรับปใหม
PA002 ขนาดกรอบ 21 x 21 cm.

ดอกบัวมงคล
สัญลักษณของคุณงามความดี
PA003 ขนาดกรอบ 21 x 21 cm.



Collection size 30x45 cm

ชางมงคลคู
อวยพรใหมั่นคงดุจขุนเขา สมปรารถนา
โชคลาภ คาขายดี
H1100 ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.

อินทรีมงคล
อวยพรใหวองไว ฉลาดปราดเปรื่อง
เฉียบแหลม สัญลักษณของผูที่มีอำนาจ
H1101 ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.

มามงคล 8 ตัว
อวยพรใหทำการคาเจริญรุงเรือง
ผูนำแหงความสำเร็จ
H1102 ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.



Collection size 25x25 cm

หลวงพอโสธร
พระคูบานคูเมือง
PF 1002 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.

พระแกวมรกต (ฤดูฝน)
พระคูบานคูเมือง
PF 1001 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.

เทพเจา ฮก ลก ซิ่ว
สัญลักษณแหงโชคลาภ มั่งคั่ง อายุยืน
PF 1003 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.



Collection size 25x25 cm

ปลามังกร (อโรวานา)
สัญลักษณแหงความรุงเรือง
PF 1004 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.

มาแหงโชคลาภ
ผูนำแหงความสำเร็จ
PF 1005 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.

เรือสำเภามงคล
สัญลักษณแหงการคาขาย เจริญรุงเรือง
PF 1006 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.



Collection size 21 x 21 cm
แทนคำขอบคุณอันยิ่งใหญ / Mother's day gifts

มาลัยดอกมะลิ
สัญลักษณแทนความรักอันบริสุทธิ์ของแม
M 002 size 21 x 21 cm.

มาลัยดอกมะลิ
สัญลักษณแทนความรักอันบริสุทธิ์ของแม
M 001 size 21 x 21 cm.

ราคา 3,800.- พิเศษ 3,250 ราคา 3,800.- พิเศษ 3,250



Collection size 20 x 30 cm
เอกลักษณไทย 1 / Thai national identity 1

วัดไชยวัฒนาราม
เอกลักษณความเปนไทยที่เกาแกสมัยอยุธยา
ตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
H1050 size 20 x 30 cm.

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เอกลักษณความเไทยที่สำคัญ
และเปนที่เชิดหนาชูตาของไทย
H1051 size 20 x 30 cm.

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส
เอกลักษณความเปนไทยที่มีความงดงาม
หนึ่งในเรือพระที่นั่ง
H1052 size 20 x 30 cm.



Collection size 20 x 30 cm
เอกลักษณไทย 2 / Thai national identity 2

ชางไทย
เอกลักษณความเปนไทยที่เปนสัญลักษณแหงความสำเร็จ
อำนาจ ความมั่นคง และความยิ่งใหญ
H1054 size 20 x 30 cm.

ชางยุทถหัตถี
“ชางศึก” เอกลักษณในประเพณีสงครามของไทย
ในอดีตที่มีเกียรติยศ
H1053 size 20 x 30 cm.



Collection size 20 x 30 cm

มงคลจีน 1 / Chinese auspicious 1

มามงคล
สัญลักษณของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจ
H1082 size 20 x 30 cm.

ฮก ลก ซิ่ว
เพื่อความร่ำรวยอายุยืน ยศศักดิ์มากมี
H1081 size 20 x 30 cm.

เซิง ยี่ ชิ่ง โหลง
คาขายเจริญรุงเรือง
H1080 size 20 x 30 cm.



Collection size 20 x 30 cm

มงคลจีน 2 / Chinese auspicious 2

ปลาคารฟมงคล
มาจากคำวา “หลี่” หมายถึง ผลกำไร
H1083 size 20 x 30 cm.

แพะมงคล 3 ตัว
สัญลักษณของความร่ำรวย มั่งคั่ง
H1084 size 20 x 30 cm.

หงษมังกร
สัญลักษณแหงฤกษงามยามดีรุงเรือง
ในการครองคู 
H1085 size 20 x 30 cm.



Collection size 20 x 30 cm

มงคลจีน 3 / Chinese auspicious 3

เรือสำเภามงคล
สัญลักษณแหงการคา การงาน
ธุรกิจประสบความสำเร็จเจริญรุงเรือง
H1086 size 20 x 30 cm.

มังกรคู
สัญลักษณโชคลาภ สงเสริมธุรกิจการคา
ใหรุงเรือง การเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น
H1087 size 20 x 30 cm.

ปลาอโรวานา
สัญลักษณแหงโชคลาภ ความมั่งคั่ง
ร่ำรวยและแข็งแกรง
H1088 size 20 x 30 cm.



ปลากระโดดคาบเหรีญ
ร่ำรวยและโชคดี 
H1089 size 18 x 18 cm.

เทพ ไฉ ซิง เอี๊ย
เทพเจาแหงโชคลาภ 
H1091 size 21 x 21 cm.

Collection 18x18, 21 x 21 cm

มงคลจีน  / Chinese auspicious

นกกระเรียนคู
สัญลักาณแหงอายุยืนยาว
H1090 size 18 x 18 cm.



Collection size 18 x 18 cm

หลวงพอโสธร
พระคูบานคูเมือง
H1010 size 18 x 18 cm.

พระพุทธชินราช
พระคูบานคูเมือง
H1011 size 18 x 18 cm.

โอม
สัญลักษณแหงความสำเร็จ
H1012 size 18 x 18 cm.



Collection 18x18, 21x21 cm
เอกลักษณไทย / Thai national identity

กินรี
เอกลักษณศิลปะของไทยอันออนชอย
H1055 size 21 x 21 cm.

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ
เอกลักษณความเปนไทยที่มีความงดงาม
H1056 size 18 x 18 cm.

ชาง
อำนาจและความมั่นคง
H1057 size 18 x 18 cm.



มังกร
สัญลักษณแหง พลัง อำนาจ ความยิ่งใหญ
H1077 size 21 x 21 cm.

ปลามงคล 6 ตัว
มีเหลือกินเหลือใช และโชคดี 
H1078 size 21 x 21 cm.

มามงคล
สัญลักษณของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจ
H1079 size 21 x 21 cm.

Collection size 21 x 21 cm

มงคลจีน / Chinese auspicious



Collection size 21 x 21 cm

มงคลจีน / Chinese auspicious

มาคูรถลากเงิน
มั่งมี รำรวย
H1092 size 21 x 21 cm.

ปลามงคล
เจริญรุงเรือง มีโชคมีลาภ
และไมเจ็บไขไดปวย
H1093 size 21x 21 cm.

เรือสำเภามงคล
สัญลักษณแหงการคา การงาน
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
H1095 size 21 x 21 cm.

เจาแมกวนอิม
H1094 size 21 x 21 cm.



Collection size 21 x 21 cm

รัชกาลที่ 5
H1001 size 21 x 21 cm.

พระพิฆเนศ
เทพแหงความสำเร็จ
H1013 size 21 x 21 cm.



เทพ ฮก ลก ซิ่ว
โชคลาภ วาสนา อำนาจ อายุยืน
H1103 size 21 x 21 cm.

เทพ ไฉ ซิง เอี๊ย
เทพเจาแหงโชคลาภ 
H1091 size 21 x 21 cm.

Collection size 21 x 21 cm

พระพิฆเนศ विघ्नेशู
เทพแหงความสำเร็จ
H1013 size 21 x 2 cm.



ชางไทย
สัญลักษณแหงความสำเร็จ อำนาจ ความมั่นคง
H1040 size 42 x 64 cm.

Collection size 42 x 64 cm

Premium Collection

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส
หนึ่งในเรือพระที่นั่ง และพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค
H1042 size 42 x 64 cm.



นกกระเรียน
สัญลักษณแหงอายุยืนสุขภาพรางกายแข็งแรง
H1041 size 42 x 64 cm.

Collection size 42 x 64 cm

Premium Collection

นกยูงคู
สัญลักษณแหงดานโชค อำนาจ วาสนาและความสำเร็จ
H1043 size 42 x 64 cm.



Collection size 21.5 x 24 cm

Premium Collection

พระพุทธชินราช
H1058 size 21.5x24 cm.

หลวงพอโสธร
H1059 size 21.5x24 cm.

สมเด็จพระพุฒาจารย
(โต พฺรหฺมรํสี)
H1060 size 21.5x24 cm.



Collection size 21.5 x 24 cm

Premium Collection

เรือสำเภามงคล
สัญลักษณแหงการคา การงาน
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
H1062 size 21.5x24 cm.

มามงคล
H1061 size 21.5x24 cm.

ปลามงคล
เจริญรุงเรือง มีโชคมีลาภ
และไมเจ็บไขไดปวย
H1063 size 21.5x24 cm.

นางฟาประทานพร
H1064 size 21.5x24 cm.



Collection size 24 x 27 cm

พระพิฆเนศ
A001 size 24 x 27 cm.

พระสุรัสวด
A002 size 24 x 27 cm.

พระลักษมี
A003 size 24 x 27 cm.



พระลักษมี
A004 size 24 x 27 cm.

Collection size 24 x 27 cm

พระกฤษณะ
A005 size 24 x 27 cm.



Portfolio



Portfolio



Portfolio



Portfolio



Portfolio



Portfolio



บริษัท พรีเชียส อารต ดีไซน จำกัด
293/83 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร : 081-427-2441 แฟกซ : 02-171-6113
www.precious-artgold.com mail:sale@giftongold.com
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