ThaiBev Chooses BULATS for Scholarship Assessment
Sees Computer‐Adaptive Exams as the Future of Testing
For the second year in a row, Thai Beverage Public Company Ltd. tested the English language proficiency of
students through the BULATS test offered by Vantage Siam.
“Our scholarship assessment program is for the children of ThaiBev staff. We believe in the value of a global
education and the value of young Thai students becoming increasing confident in English as a second
language,” said Khun Voraphot Chomcharoen, ThaiBev’s Manager for HR Department. By helping the children
of our valued employees, we are helping create a ThaiBev corporate culture and family.
Khun Pakpravee Seesurasit, Vantage Siam’s Director of Sales added, “When children are exposed to other
languages and cultures through books, videos and songs, they will increasingly feel comfortable in a world
where cultures and business intertwine on a daily basis. Speaking more than one language is simply an
element of belonging to our global society.”
Khun Voraphot Chomcharoen added, “These children will need English in a global marketplace. ThaiBev is
proud to help give them a vital head start they will need to effectively compete in tomorrow’s workplace.

THE FUTURE OF TESTING: COMPUTER ADAPTIVITY
ThaiBev chose BULATS because of its commitment to embracing technological‐based solutions. BULATS is the
only computer‐adaptive test on the market today and provides a deadly accurate proficiency assessment.
A computer‐adaptive test is smart: it selects questions during the actual test based upon to how well you have
answered the previous question. If you answer a question correctly, the computer will choose your next
question at a slightly more difficult level. On the other hand, if you have given a wrong answer, the test will
drop a level and keep dropping until you can begin answer to questions correctly.
The BULATS Computer‐Adaptive test hones in on your exact level giving the most accurate measurement of
English language proficiency available today.
A typical test is approximately 55 questions and the BULATS Computer‐Adaptive test chooses these from a
databank of over 10,000 questions and listening tasks. That means that no two BULATS tests are identical.
ThaiBev chose BULATS not only for its unsurpassed accuracy. It’s also highly flexible and can accommodate
the needs of their specific program.
“BULATS lets us choose when, where and who to test. That saves us both time and money and allows us to
integrate the test smoothly into our training programs,“ concluded Khun Voraphot Chomcharoen.
ThaiBev is the leading beverage producer in Thailand and one of the largest beverage producers in Asia. Their
business consists of four product segments: spirits, beer, non‐alcohol beverages and food.
Vantage Siam is an authorized Cambridge English Exam Centre as well as Thailand’s authorized BULATS agent.
Vantage also provides corporate, training, workshops and management consulting services.
For further information, please contact Khun Pakpravee at 02‐245‐3632 or email at peach@vantage‐
siam.com.
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บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัดมหาชน
ใช้ ข้อสอบ BULATS ประเมินทักษะด้ านภาษาอังกฤษในโครงการแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
มัน่ ใจว่าการสอบกับคอมพิ วเตอร์ ระบบปรับเปลี ย่ นคําถามได้ดว้ ยตนเอง จะกลายมาเป็ นข้อสอบในอนาคต
นี่เป็ นปี ที่สองแล้ วที่บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัดมหาชน ได้ มีการจัดสอบภาษาอังกฤษกับข้ อสอบ BULATS โดยจัดที่ศนู ย์สอบภาษาของบริ ษัทเวนเทจ
สยาม จํากัด
คุณ วรพจน์ ชมเจริ ญ ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล ของบริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า“ เราได้ มีการแจกทุนการศึกษาสําหรับบุตรของพนักงานบริ ษัทไทยเบฟเวอเรจ
ทุกปี ซึง่ เราเชื่อมัน่ ในประโยชน์ของการเรี ยนภาษาต่างประเทศ ที่ทําให้ เด็กไทยมีความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ ้น” โดยการให้ ความช่วยเหลือ
ด้ านทุนการศึกษาแก่บตุ รของพนักงานที่มีประวัติการทํางานที่ดี เราก็เปรี ยบเสมือนได้ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรในบริ ษัท และ ส่งเสริ มครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพแก่
พนักงานของเรา
คุณ ภัคประวีร์ ศรี สรุ สิทธิ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายขายของบริ ษัทเวนเทจสยาม เสริ มว่า “ หากเด็กๆ ได้ ร้ ูจกั ภาษา และ วัฒนธรรมใหม่ๆ ผ่านการอ่านหนังสือ ดูวีดีโอ
และ ฟั งเพลง พวกเขาจะ ค่อยๆ รู้สกึ คุ้นเคยกับโลกกว้ างที่ซง่ึ ต้ องเกี่ยวข้ องกับ วัฒนธรรมต่างประเทศ และ รู้จกั กับโลกธุรกิจที่ต้องเจออยู่ทกุ เมื่อเชื่อวัน
ดังนัน้ การพูดได้ มากกว่าหนึง่ ภาษา จึงเป็ นเรื่ องปกติในการเข้ าสูส่ งั คมระหว่างประเทศ”
คุณ วรพจน์ ยังกล่าวเสริ มอีกว่า “ เด็กๆ เหล่านี ้จําเป็ นต้ องใช้ ภาษาอังกฤษในการทํางานในอนาคต บริ ษัทไทยเบฟ มีความภูมิใจที่ได้ สนับสนุนด้ านภาษาแก่
พวกเขาตังแต่
้ เนิ่นๆ”

ข้ อสอบในอนาคต: ข้ อสอบคอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคําถามได้ ด้วยตนเอง
บริ ษัทไทยเบฟ เลือก BULATS เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีทางเลือกมาใช้ ในการสอบ ซึง่ เป็ นข้ อสอบเดียวที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคําถามได้ ด้วย
ตนเอง และ มีความแม่นยําในการวัดระดับภาษาของผู้สอบ
คอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคําถามได้ ด้วยตนเองเป็ นระบบที่ชาญฉลาด: การยิงคําถามจะประเมินจากการตอบคําถามของผู้สอบในระหว่างการทํา
ข้ อสอบ หากตอบคําถามถูก ระบบจะปรับคําถามในข้ อถัดไปให้ ยากขึ ้น และ หากตอบคําถามผิด ระบบก็จะปรับคําถามให้ ง่ายลง และ จะปรับความง่ายของ
คําถามไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะตอบถูกอีกครัง้
คอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคําถามได้ ด้วยตนเอง สามารถวัดระดับภาษาอังกฤษที่แท้ จริ งของผู้สอบ และ เป็ นข้ อสอบที่มีความแม่นยําสูงที่สดุ ในปั จจุบนั
ข้ อสอบมีประมาณ 55 ข้ อ และ BULATS คอมพิวเตอร์ ระบบปรับเปลี่ยนคําถามได้ ด้วยตนเองจะเลือกคําถามจากคลังข้ อสอบที่มีคําถามมากกว่า 10,000 ข้ อ
รวมทังทั
้ กษะด้ านการฟั ง ทําให้ การสอบ BULATS แต่ละครัง้ จะได้ คําถามที่ไม่เหมือนกัน
เหตุผลที่บริ ษัทไทยเบฟเลือกใช้ BULATS ไม่ใช่เพียงแต่ความแม่นยําของผลสอบเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นข้ อสอบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกสอบได้ ตามวัน
และ เวลาที่สะดวก ขึ ้นอยู่กบั โปรแกรมของพวกเขา
คุณวรพจน์ กล่าวว่า “ BULATS ทําให้ เราสามารถเลือกได้ วา่ จะจัดสอบที่ไหน เมื่อไหร่ และ กับใคร ทําให้ เราประหยัดเวลา และ ค่าใช้ จ่าย รวมทังทํ
้ าให้ เรา
สามารถรวบรวมข้ อมูลสําหรับโปรแกรมการฝึ กอบรมของเราได้ อย่างง่ายดาย”
บริ ษัทไทยเบฟ เป็ นผู้นําด้ านการผลิต และ จําหน่าย เครื่ องดื่มในประเทศไทย และ เป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในทวีปเอเชีย มี 4
ผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังนี ้ สุรา เบียร์ เครื่ องดื่มที่ปลอดแอลกอฮอล์ และ อาหาร
บริ ษัทเวนเทจ สยาม เป็ นศูนย์สอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย เคมบริ ดจ์ รวมถึงบริ การ ข้ อสอบของ BULATS ในประเทศไทย และ บริ การฝึ กอบรมด้ าน
ภาษาอังกฤษ ครบวงจร ให้ กบั องค์กร บริ ษัท และ หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ ภัคประวีร์ ได้ ที่ 02-245-3632 หรื อ อีเมล์ peach@vantage-siam.com.
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