
PRECIOUS ART FOR PRECIOUS MEANING



ของขวัญสำหรับธุจกิจ

พรอมใหบริการออกแบบและผลิตสินคาในรูปแบบที่ทานตองการดวย Designer 
และชางผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ เพื่อใหทานสงมอบเปนของขวัญชิ้นพิเศษแกลูกคา 

บริษัทคูคา และบุคคลสำคัญในทุกวาระเทศกาลสำคัญ นำมาซึ่งความเปนสิริมงคลแกผูรับ
 

พรีเชียส อารต เปนงานหัตถศิลปทองคำ ซึ่งนำทองคำบริสุทธิ์ 99.9% (24K) 
มารังสรรคเปนงานศิลป ภายใตการออกแบบที่งดงามและการผลิตโดยชางที่เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป 

ทำใหไดชิ้นงานที่สวยงาม ประณีตดุจงานศิลปะขั้นสูง พรอมดวยความหมายที่เปนมงคล 
เหมาะสำหรับมอบเปนของขวัญแทนใจสงความปรารถนาดีใหแกผูที่เคารพรัก

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตกแตงบาน
รานคาและสำนักงานใหดูสวยงามโดดเดนและเปนสิริมงคลแกผูครอบครอง

ราคาพิเศษ ของขวัญสำหรับธุรกิจ

ราคาสวนลดสำหรับยอดการสั่งซื้อ

1 – 100,000  บาท 20%

100,001 – 200,000 บาท 25%

200,001 – 400,000 บาท 30%

400,000 บาทขึ้นไป  40%

Precious Art งานหัตถศิลปทองคำ 99.9%

เอกลักษณเฉพาะสำหรับองคกร ดวยปายขอความหรือโลโกลงบนชิ้นงานดานใน 

Business Gift

พิเศษ ฟรีคาบริการเพิ่มโลโกดานหนากลอง เมื่อสั่งสินคาจำนวน 30 ชิ้นขึ้นไป

เพิ่มโลโกดานหนากลอง

เพิ่มปายชื่อ คำอวยพร

หรือโลโก

สินคารูปแบบเดิม เพิ่มปาย (บริษัท, โลโกและคำอวยพร) ของลูกคา

จำนวนการผลิต : ไมมีขั้นต่ำในการสั่ง

ระยะเวลาการผลิต : 3 -7 วัน หรือขึ้นอยูที่จำนวนในการสั่งซื้อ

เพิ่มปายองคกร : ฟรีคาบริการเพิ่มปายชื่อ คำอวยพรหรือโลโก



โลที่ระลึก ประกาศนียบัตร

จำนวนการผลิต : 30 ชิ้น/แบบ

ระยะเวลาการผลิต : 30 วัน นับจากวันที่ลูกคาอนุมัติชิ้นงานตัวอยางและชำระคามัดจำสินคา 50% ของมูลคาสินคา

รายละเอียดการผลิต : ทางบริษัทฯ จะนำเสนอภาพ mock up ตัวอยางสินคาสำหรับการคอนเฟรมและยืนยันแบบ  

  เมื่อลูกคายืนยันแบบทางบริษัทฯ จะผลิตชิ้นงานตัวอยางพรอมนำเสนอราคา ลูกคาสามารถปรับแบบ

  แกไขไดไมเกิน 3 ครั้ง กรณีปรับแบบครั้งตอไป จะมีคาใชจายในการปรับแบบตอครั้ง เมื่อทางบริษัทฯ

  ขึ้นชิ้นงานตัวอยางแลว หากลูกคายกเลิกการสั่งสินคา ลูกคาตองรับชำระคาสินคาของชิ้นงานตัวอยาง

จากตราสัญลักษณองคกร สูงานชิ้นงานประกาศนียบัตรหัตถศิลปทองคำ 99.9%
โดยขนาดมาตราฐาน มี 3 ขนาด

เพิ่มโลโกดานหนากลอง

เพิ่มปายชื่อและคำอวยพร

P003
ขนาดกรอบ 27.5 x 24 cm.
ราคา 2,600 บาท

P002
ขนาดกรอบ 23.5 x 20.5 cm.
ราคา 2,200 บาท

P001
ขนาดกรอบ 20 x 18 cm.
ราคา 1,800 บาท



วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
วัดคูบานคูเมืองของแผนดินสยาม

กินรี
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
เอกลักษณศิลปะในวรรณคดีไทยอันออนชอย

ครอบครัวชางมงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
แสดงถึงความสงบรมเย็นของครอบครัว

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
เอกลักษณความเปนไทยที่มีความงดงาม

ชางคูมงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
แสดงถึงความมีอำนาจอยางมั่นคงและยิ่งใหญ

เอกลักษณไทย

พระพิฆเนศ
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
ความสำเร็จความกาวหนาในหนาที่การงาน

มังกรคู
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณแหงความเปนสิริมงคลที่ดีที่สุด

พระพุทธชินราช
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
พระพุทธรูปที่สำคัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธโสธร
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชางโปรยดอกไม
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของความยิ่งใหญมั่นคง

ของขวัญเกษียณอายุ เลื่อนตำแหนง

จำนวนการผลิต : 30 ชิ้น/แบบ

ระยะเวลาการผลิต : 30 วัน นับจากวันที่ลูกคาอนุมัติชิ้นงานตัวอยางและชำระคามัดจำสินคา 50% ของมูลคาสินคา

รายละเอียดการผลิต : ทางบริษัทฯ จะนำเสนอภาพ mock up ตัวอยางสินคาสำหรับการคอนเฟรมและยืนยันแบบ  

  เมื่อลูกคายืนยันแบบทางบริษัทฯ จะผลิตชิ้นงานตัวอยางพรอมนำเสนอราคา ลูกคาสามารถปรับแบบ

  แกไขไดไมเกิน 3 ครั้ง กรณีปรับแบบครั้งตอไป จะมีคาใชจายในการปรับแบบตอครั้ง เมื่อทางบริษัทฯ

  ขึ้นชิ้นงานตัวอยางแลว หากลูกคายกเลิกการสั่งสินคา ลูกคาตองรับชำระคาสินคาของชิ้นงานตัวอยาง



ของขวัญวันเกิด

มังกรมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
โชคลาภ สมบูรณดวยลาภยศ บารมี

เทพ ฮก ลก ซิ่ว
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่งคั่งมั่งมี และมีอายุยืน

มามงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
การงานที่สะดวกราบรื่นรวดเร็ว ไรอุปสรรค

มังกรคูหงส
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณของการครองคูกัน ความสื่อสัตยที่มีตอกัน

นกเขาคู
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
เปนสัญลักษณที่แทนความรัก
ความเขาใจในชีวิตคูและความสื่อสัตยตอกัน

นกยูงคูมงคล
ขนาดกรอบ 42 x 64 cm.
ความรัก ความสุข ความโชคดี และความเจริญในดานการเงิน

เปดแมนดารินคู
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของรักแท เสริมความรัก
ความเขาใจ ใหครองคูรักกันตลอดไป

ดอกกุหลาบทองคำ
ขนาด 11 x 13 x 10 cm.
ตัวแทนของความรักอันแนวแนและซื่อสัตย

นกกระเรียนคู
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของการอวยพรใหรักครองคูตลอดไป

ของขวัญแตงงาน

ปลามงคล 6 ตัว
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณและโชคดี

ลูกทอมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
ลักษณแหงความมั่นคง และยั่งยืน

เสือมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณของผูทรงอำนาจ พลังแหงความกลาหาญ



Collections Size 12x18 cm

นกเขาคู
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
เปนสัญลักษณที่แทนความรัก
ความเขาใจในชีวิตคูและความสื่อสัตยตอกัน

เปดแมนดารินคู
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของรักแท เสริมความรัก
ความเขาใจ ใหครองคูรักกันตลอดไป

ครอบครัวชาง
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณความสงบรมเย็นของครอบครัว

เอกลักษณไทยและมงคลจีน

ปลากระโดดคาบเหรียญ
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของการมีมากมายลนเหลือ

มามงคล
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของการงานที่สะดวกราบรื่น
รวดเร็ว ไรอุปสรรค

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

นกกระเรียน
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณแหงความมั่นคงและยั่งยืน
แสดงถึงความรักความอบอุนในชีวิตคู

ชางลากเงิน
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของความยิ่งใหญมั่นคง
ทางธุระกิจการคาขาย

ชางยกถังเงิน
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณความมั่นคั่ง มั่นคง
ทางดานการเงินหรือทางดานเศรษฐกิจในธุระกิจ

ชางโปรยดอกไม
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณของความยิ่งใหญมั่นคง
ความผาสุขอยางมีเกียรติ

ครอบครัวชาง
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
สัญลักษณความสงบรมเย็นของครอบครัว



ครอบครัวชาง
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณความสงบรมเย็นของครอบครัว

ปลามงคล 6 ตัว
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณและโชคดี

เสือมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณของผูทรงอำนาจ
พลังแหงความกลาหาญ

ปลากระโดดคาบเหรียญ
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณของการมีมากมายลนเหลือ

พระพุทธชินราช
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
องคพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดพิษณุโลก

มามงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
สัญลักษณของการงานที่สะดวกราบรื่น
รวดเร็ว ไรอุปสรรค

Collections Size 18x18 cm

ลูกทอมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
ลักษณแหงความมั่นคง และยั่งยืน

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส 
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
เอกลักษณความเปนไทยที่มีความงดงาม
เปนหนึ่งในเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่ง

เตามังกร
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
ลักษณของความแข็งแกรง มีอายุยืน
มีสุขภาพที่ดี มีความตั้งใจมุมานะ

หลวงปูทวด
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
พระเกจิอาจารยรูปที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พลังศักดิ์สิทธิ์คุมครอง

สมเด็จพระพุฒาจารย 
โต พฺรหฺมรํสี)
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
พระเกจิเถราจารยผูมีปฎิปทาจริยาวัตรนาเลื่อมใส 

หลวงพอโสธร
ขนาดกรอบ 18 x 18 cm.
พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา



พระพุทธชินราช
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
องคพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก

กินรี
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
เอกลักษณงานศิลปะของไทย
ในวรรณคดีไทยอันออนชอย

ชางโปรยดอกไม
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
ความยิ่งใหญมั่นคง และมีความสุขสบาย
ความผาสุขอยางมีเกียรติ

เทพ ฮก ลก 
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่งคั่งมั่งมี
และมีอายุยืน

นกกระเรียน
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของการอวยพรใหคูบาวสาว
มีชีวิตคูภายหลังแตงงานใหอยูกัน
ไดอยางยืนยาว

นกกระเรียน
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของการอวยพรใหคูบาวสาว
มีชีวิตคูภายหลังแตงงานใหอยูกัน
ไดอยางยืนยาว

พระพิฆเนศ
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
เทพแหงปญญา วิชาความรู
ในศาสตรและศิลปแหงการเรียน
การศึกษาทุกแขนง

มังกรมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณแหงพลัง อำนาจ
และความยิ่งใหญ

มาคูลากเงิน
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของความสำเร็จ และรวดเร็ว
ในเรื่องของธุรกิจ หนาที่ การงาน

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณแหงการคาขาย การติดตอ
ทางการคาอยางราบรื่น

ปลามงคล
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
การคาขายหรือธุระกิจเจริญรุงเรือง
มีผลกำไรงอกงาม 

หลวงพอโสธร
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

Collections Size 18x20 cm



ปลาอโรวานา (ปลามังกร)
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรืองร่ำรวย

ชางยุทธหัตถี
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
เอกลักษณประจำชาติไทยอยางสงางาม 

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

มามงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณของความสำเร็จในเรืองของธุระกิจ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
วัดคูบานคูเมืองของแผนดินสยาม

ครอบครัวชางมงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
แสดงถึงความสงบรมเย็นของครอบครัว

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
เอกลักษณความเปนไทยที่มีความงดงาม

ชางคูมงคล
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
แสดงถึงความมีอำนาจอยางมั่นคงและยิ่งใหญ

มังกรคู
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณแหงความเปนสิริมงคลที่ดีที่สุด

มังกรคูหงส
ขนาดกรอบ 20 x 30 cm.
สัญลักษณของการครองคูกัน ความสื่อสัตยที่มีตอกัน

Collections Size 20x30 cm

เอกลักษณไทยและมงคลจีน

นกยูงคูมงคล
ขนาดกรอบ 42 x 64 cm.
ความรัก ความสุข ความโชคดี และความเจริญในดานการเงิน



ปลาอโรวานา (ปลามังกร)
ขนาดกรอบ 25 x 35 cm.
สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรืองร่ำรวย

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 21.5 x 24 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

มาแหงโชคลาภ
ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.
ผูนำแหงความสำเร็จ

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

สมเด็จพระพุฒาจารย 
โต พฺรหฺมรํสี)
ขนาดกรอบ 21.5 x 24 cm
พระเกจิเถราจารยผูมีปฎิปทาจริยาวัตร
นาเลื่อมใส 

เทพ ฮก ลก ซิ่ว 
ขนาดกรอบ 25 x 25 cm.
เทพเจาแหงโชคลาภ ความมั่งคั่งมั่งมี
และมีอายุยืน

พระพุทธชินราช
ขนาดกรอบ 21.5 x 24 cm.
องคพระในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก

หลวงพอโสธร
ขนาดกรอบ 21.5 x 24 cm
พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

หลวงพอโสธร
ขนาดกรอบ 25 x 25 cm
พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา

Collections Size 21.5x24 cm

Collections Size 25x25 cm (3 มิติ)



เอกลักษณไทย
ขนาดกรอบ 36 x 54 cm.
เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค

ปลาอโรวานา (ปลามังกร)
ขนาดกรอบ 24 x 34 cm.
อวยพรใหรุงเรือง มั่งคั่ง ในโชคลาภอำนาจบารมี

มามงคล 8 ตัว
ขนาดกรอบ 24 x 34 cm
อวยพรใหทำการคาเจริญรุงเรืองผูนำแหงความสำเร็จ

ดอกบัวมงคล
ขนาดกรอบ 25 x 32 cm.
สัญลักษณของคุณงามความดี

มังกรพันเสา
ขนาดกรอบ 24 x 34 cm.
อวยพรใหประสบแตความเจริญ รุงเรือง
สมบูรณ พูนสุข ลาภยศ บารมี

ตนไผมงคล
ขนาดกรอบ 24 x 34 cm
อวยพรใหเจาของบานและผูอาศัย
เกิดความมั่งมี อยูดีมีสุข

เอกลักษณไทยและมงคลจีน

Collections Special Size



วาระแหงการอวยพรปใหม

หมูมั่งคั่ง
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
การอวยพรใหมั่งคั่ง ร่ำรวย ตอนรับปกุน

หมูร่ำรวย
ขนาดกรอบ 12 x 18 cm.
การอวยพรใหมั่งคั่ง ร่ำรวย ตอนรับปกุน

ดอกบัวสวรรค
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
สัญลักษณของคุณงามความดี ความเปนสิริมงคล

ถุงเงินมั่งคั่ง
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
การอวยพรใหเงินทอง เหลือกิน เหลือใช

ตนสมมงคล
ขนาดกรอบ 18 x 20 cm.
การอวยพรใหโขคดี มีความสุข มั่นคง ดุจตนไม

สมมงคล (หัตถศิลปลายมา)
ขนาดกรอบ 15 x 13 x 18 cm.
การอวยพรใหมั่งคั่ง ธุจกิจ การงานกาวหนา

สมมงคล (หัตถศิลปลายเรือสำเภา)
ขนาดกรอบ 15 x 13 x 18 cm.
การอวยพรใหคาขายมั่งคั่ง

สมมงคล (หัตถศิลปลายปลา)
ขนาดกรอบ 15 x 13 x 18 cm.
การอวยพรใหสุขภาพแข็งแรง

293/11 ถนนราษฎรพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
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นกยูงคูมงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
ความรัก ความสุข ความโชคดี
และความเจริญในดานการเงิน

Collections Size 30x45 cm

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

มามงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
สัญลักษณของความสำเร็จในเรืองของธุระกิจ

นกยูงคูมงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
ความรัก ความสุข ความโชคดี
และความเจริญในดานการเงิน

นกยูงคูมงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
ความรัก ความสุข ความโชคดี
และความเจริญในดานการเงิน

เรือสำเภามงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
สัญลักษณการอวยพรใหธุรกิจ การคา
การงานใหประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดี

มามงคล
ขนาดกรอบ 30 x 45 cm.
สัญลักษณของความสำเร็จในเรืองของธุระกิจ


