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13 มกราคม

รวมข่าวเด่นประจำ�ปี

กลุ่มกปปส.ได้ทำ�การปิด
กรุงเทพฯ เพือ่ เรียกร้องให้
มีการปฏิรูปประเทศและ
ตัง้ เวทีตามจุดสำ�คัญต่างๆ
7 จุดทั่วกรุง

พ.ศ. 2557

1 มกราคม

รั ฐ ดู ไ บ สหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ จัดการแสดง
ดอกไม้ไฟฉลองต้อนรับ
ปีใหม่ 2014 ทำ�ลายสถิติ
กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด
ด้วยดอกไม้ไฟ 400,000
ดอก ณ ตึกเบิรจ์ คาลิฟา
ที่สูงที่สุดในโลก และ
ตลอดแนวชายฝั่งความ
ยาวกว่า 100 กม. ที่หมู่
เกาะเดอะปาล์มยูเมราห์
และเดอะเวิลด์ ซึ่งสร้าง
โดยฝีมือมนุษย์

7 มกราคม

เซอร์รนั รัน ชอว์ ผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั
ชอว์บราเดอร์ส ตำ�นานหนัง
กังฟูก�ำ ลังภายในทีป่ นั้ เฉินหลง
เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา
ในวัย 106 ปี

22 มกราคม

รัฐบาลประกาศใช้พรก.
ฉุกเฉิน 60 วันในพื้นที่
กทม. และพื้นที่บางส่วน
ในจังหวัดสมุทรปราการ
นนทบุรี ปทุมธานี

18 มกราคม

งานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ครั้งที่ 11
ที่จังหวัดเชียงใหม่
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7 กุมภาพันธ์

เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ฤดูหนาวครัง้ ที่ 22 ทีเ่ มืองโซชี
สหพันธรัฐรัสเซีย มีแข่งขัน
กันจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
โดยประเทศไทยได้สง่ คเณศ
สุจริตกุล เข้าร่วมแข่งขันใน
กีฬา Alphine Skiing ประเภท
Giant Slalom และ Slalom
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ชาย นอกจากนี้นายคเณศ
ราษฎร (ส.ส.) ครั้งที่ 27 ยังเป็นผู้เชิญธงไตรรงค์เข้าสู่
ตามความในพระราช สนามในพิธเี ปิดด้วย
กฤษฎี ก ายุ บ สภาผู้ แ ทน
ราษฎร พ.ศ. 2556 ที่ให้
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเสีย
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556
แต่ก็ไม่สำ�เร็จ เป็นเพราะ
แต่ละพรรคการเมืองมอง
กันต่างมุม

21 มีนาคม

2 กุมภาพันธ์

8 มีนาคม

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เทีย่ วบิน MH370
ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มงุ่ หน้าสู่
กรุงปักกิง่ ประเทศจีน เกิดหายสาบสูญอย่าง
ไร้ร่องรอยพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ 239
ชีวิต ปัจจุบันยังหาซากไม่พบ

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ มี ม ติ
6 ต่อ 3 ให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
(ส.ส.) เมือ่ วันที่ 2 ก.พ. 2557
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และถือว่าเป็นโมฆะ

20 มีนาคม

เครื่องดื่มบีอิ้งปรับภาพลักษณ์ใหม่เน้นความสดชื่น
สดใส มีการปรับสูตรใหม่ให้น้ำ�ตาลน้อย อร่อยง่าย
ได้วติ ามินและสารอาหารทีม่ คี ณุ ประโยชน์ ตอบโจทย์
ผู้รักสุขภาพ พร้อมปรับโฉมรูปทรงขวดให้เพรียวขึ้น
เพื่ อ เจาะกลุ่ ม หนุ่ ม สาวสมั ย ใหม่ ที่มี ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน

28 กุมภาพันธ์

Farm Design เปิดสาขาที่ 10 ที่ห้าง Silom Complex ชั้น B
SINGHA MAGAZINE
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25 มีนาคม

หลังการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่เริ่ม
มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ในประเทศ
กินี แต่ยงั ไม่สามารถตรวจเจอได้ในขณะนัน้
ได้ลุกลามเข้าสู่ประเทศไลบีเรีย เซียร์รา
ลีโอน และไนจีเรียแล้ว นับเป็นการระบาด
ครั้ ง รุ น แรงที่ สุ ด ตั้ ง แต่ มี ก ารค้ น พบไวรั ส
ชนิดนี้ ไม่ว่าจะด้วยจำ�นวนของผู้ติดเชื้อ
และผู้เสียชีวิต

16 เมษายน

เรือเซวอลของประเทศเกาหลีใต้ประสบเหตุล่มกลาง
ทะเลระหว่างเดินทางไปยังเกาะเชจู เกาะท่องเที่ยว
ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิตอล” ชื่อดังของเกาหลีใต้ มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำ�นวน
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
กว่า 300 คน และมีผู้รอดชีวิต 172 คน

1 เมษายน

28 มีนาคม

16 เมษายน

งานเปิดร้านพาคาต้า (PACATA) ที่
ประเทศอังกฤษ เป็นร้านอาหารร้าน
แรกของบริษัทในต่างประเทศ

บริษทั ปทุมธานีบริวเวอรี่
จำ�กัด รับรางวัลพระราช
ทานประกาศเกียรติคณุ
จากศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติสภากาชาดไทย

2 เมษายน

แถลงข่าว Singha Chelsea
FC Football Leauge 2014
Road to Chelsea
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24 เมษายน

พิธบี วงสรวงลงเสาเข็มมงคล
ฤกษ์ศนู ย์กระจายสินค้าบริษทั
วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด

7 พฤษภาคม

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ สั่ ง ปลด
นายกรัฐมนตรีรักษาการณ์
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ออกจากตำ�แหน่งในข้อหา
ละเมิดรัฐธรรมนูญประเทศ
โดยโยกย้ า ยข้ า ราชการ
ความมั่นคงโดยมิชอบในปี
2554

21 พฤษภาคม

5 พฤษภาคม

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดความแรง 5.8-6.0 ริกเตอร์
มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร
ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้ง
พืน้ ทีเ่ สียหาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ในรัศมี 25-112 กิโลเมตร

ที ม ฟุ ต บอลหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทยมี ชั ย เหนื อ
เวี ย ดนามในศึ ก ฟุ ต บอลหญิ ง ชิ ง แชมป์
“เอเชียเอเอฟซีวีเมนส์เอเชี่ยนคัพ 2014”
สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการคว้าสิทธิ์
ไปเล่นในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015
รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. - 5 ก.ค.
2015 ที่ประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรก

1 พฤษภาคม 5 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ได้
รับเหรียญทองทีง่ าน The
Calgary International
Beer Festival ทีป่ ระเทศ
แคนาดา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ช่วย
เหลือประชาชนและหน่วยงานที่ได้
รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่
จังหวัดเชียงราย

12 พฤษภาคม

พนักงานบริษัทตรวจสอบ
วันขาด ลา มาสาย และดู
เวลาเข้าออกงานบนระบบ
Farm Design เปิดสาขาที่ 10 อิ น ทราเน็ ต ของบริ ษั ท ได้
ด้วยตัวเอง
ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

8 พฤษภาคม
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29 พฤษภาคม

นางอังเกลา แมร์เคล นายก
รัฐมนตรีของเยอรมนี ได้รบั
การจัดอันดับจากนิตยสาร
“ฟอร์บส์” ให้เป็นสตรีผทู้ รง
อิทธิพลที่สุดในโลกประจำ�
ปี 2557 สมัยที่ 4 ติดต่อกัน

12 มิถุนายน
22 พฤษภาคม

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
นำ�โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ยึดอำ�นาจการปกครองและกำ�หนด
มาตรการห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราช
อาณาจักรออกนอกเคหสถานภายใน
เวลา 22.00 - 05.00 น.

การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่
20 “ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2014” ได้
เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ
สนามอารีนาเดอเซาเปาโล ที่
กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล
ตามมาด้วยเกมคู่เปิดสนาม
ระหว่างบราซิลกับโครเอเชีย
โดยทีมชาติเยอรมนีสามารถ
คว้าเเชมป์เป็นสมัยที่ 4 ในศึก
ฟุตบอลโลกครั้งนี้

13 มิถุนายน

คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ออก
ประกาศยกเลิ ก คำ � สั่ ง
ห้ามออกจากเคหสถาน
ตามเวลาที่กำ�หนดแล้ว
ทั่วราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม

งานแถลงข่าว Singha Discovers 500 Galapagos
พร้อมเปิดตัว 5 แบรนด์แอมบาสเดอร์

30 พฤษภาคม

บุญรอดฟาร์ม ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บจ.มารุเซ็นฟู้ด
ประเทศไทย

30 พฤษภาคม
Est.33 เปิดสาขาที่ 3
ที่ The Up พระราม 3
ตกแต่งร้านในคอนเซ็ปต์
“The Great Discovery”
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19 มิถุนายน

18 กรกฎาคม

หลังจากที่กษัตริย์ฆวน คาร์ลอส แห่งสเปน
ทรงลงพระปรมาภิไธยสละราชสมบัติอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าชายเฟลีเป้ มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จขึ้น
เป็นกษัตริย์องค์ใหม่พระนามว่า สมเด็จพระ
ราชาธิบดีเฟลีเป้ที่ 6 โดยเข้าพิธีราชาภิเษก
และสาบานพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์
ภายใต้รัฐธรรมนูญ

เครือ่ งบินโดยสารสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
เทีย่ วบิน MH17 พร้อมผูโ้ ดยสารและลูกเรือ
298 คน ออกเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัม
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่กรุงกัวลา
ลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ประสบเหตุถกู ยิง
ตกในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนใกล้กับ
ชายแดนรัสเซีย ไม่มีผู้รอดชีวิต

30 มิถุนายน

น้ำ�ดื่มสิงห์ขวดใหม่ขนาด
500 มล. วางตลาดวันแรก

26 มิถุนายน
แถลงข่าวงานคีตราชา

1 กรกฎาคม

เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ซนั โวออกรสชาติใหม่
“บลูพันซ์” สีฟ้าสดใสในขวดแก้วที่ยัง
ไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาดเมืองไทย

7 กรกฎาคม

Farm Design ฉลองเปิด
สาขาที่ 11 ที่เซ็นทรัล
พระราม 2

23 มิถุนายน

น้ำ�ดื่มสิงห์ขวดใหม่ขนาด
330 มล. และ 750 มล.
วางตลาดเป็นวันแรก
SINGHA MAGAZINE
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22 กรกฎาคม

11 สิงหาคม

นายโจโก วิโดโด หรือ โจโกวี ได้รับชัยชนะ
จากการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคน
ที่ 7 ของประเทศอินโดนีเซีย

โรบิน วิลเลียมส์ (Robin Williams) นักแสดง
ตลกชื่อดังของสหรัฐฯ เสียชีวิตจากการขาด
อากาศหายใจในบ้านพักที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
หลังเครียดสะสมและซึมเศร้ามาก่อนหน้านั้น
หลายสัปดาห์

6 สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ พระราชดำ�เนินจากวัง
ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบ
คีรีขันธ์ ไปตรวจพระวรกาย ณ
โรงพยาบาลศิริราชตามคำ�กราบ
บังคมทูลเชิญของคณะแพทย์
หลังเสด็จฯ ไปประทับ ณ วังไกล
กังวลเป็นเวลา 1 ปี

4 สิงหาคม

น้ำ � ดื่ ม สิ ง ห์ ข วดใหม่ ข นาด
1,000 มล. ได้ออกวางตลาด
เป็นวันแรก

4 สิงหาคม

ทำ�บุญครบรอบ 81 ปี
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด

8 สิงหาคม

งานแถลงข่าว Singha World of Speed

12 สิงหาคม

Farm Design ฉลองเปิด
สาขาที่ 12 ที่เซ็นทรัล
ศาลายา
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31 สิงหาคม

24 สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ของประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตัง้ คณะรัฐมนตรี
32 คน โดยมีพลเอกประวิตร
วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม ขณะที่
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการ
ต่างประเทศ

2 กันยายน

The Economist Intelligence Unit จัดอันดับให้เมือง
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด
ในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้า
ที่ได้ 100 คะแนนเต็มในด้านของกีฬาด้วย
อยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรม
ราชินนี าถ เสด็จพระราช
ดำ�เนินกลับพระราชวัง
นายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ
ไกลกังวล หลังจากที่
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ประทับ ณ โรงพยาบาล
ประจำ�ปี 2544 เสียชีวิตในวัย
ศิรริ าชนาน 41 วัน
74 ปี หลังป่วยด้วยโรคตับ
อักเสบมาเป็นเวลา 3 เดือน

15 กันยายน

3 กันยายน

6 กันยายน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดการ
แข่งขันกีฬาสิงห์เกมส์ ครั้งที่ 8 ที่สนาม
ลีโอ สเตเดียม

17 กันยายน

โฆษณาน้ำ�เเร่เพอร์ร่าได้รับรางวัล Adman
Awards & Symposium ประจำ�ปี 2014 ที่
เป็นอีกเวทีสำ�คัญในวงการโฆษณาไทยภายใต้
แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New
Frontier) ที่จะช่วยกระตุ้นผลักดันให้ผลงาน
โฆษณาดีๆ ปรากฏสู่สายตาคนไทย
SINGHA MAGAZINE
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22 กันยายน

สหพันธ์นักศึกษาฮ่องกงและกลุ่มสะคอ
ลาริซึม (Scholarism) เริ่มประท้วงนอก
สำ�นักงานใหญ่ของรัฐในเกาะฮ่องกงเพื่อ
คัดค้านคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำ�สภาประชาชนแห่งชาติ
ที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนเสนอชื่อผู้แทน
ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ให้เลือกผู้แทนที่
คณะกรรมาธิการฯ คัดกรองก่อนแล้ว

27 กันยายน

ภูเขาไฟองทะเกะที่ประเทศญี่ปุ่นปะทุข้ึนหลัง
สงบนิง่ มานานกว่า 35 ปี พ่นเถ้าถ่านและหินร้อน
ออกมาเป็นมวลมหาศาลจนบรรดานักท่องเที่ยว
ต้องพากันหลบภัยอย่างอลหม่าน มีนักปีนเขา
31 รายเสียชีวติ ในเหตุการณ์ และตามมาด้วย
เหตุแผ่นดินไหวอีกเป็นระลอก

3 ตุลาคม

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดำ�เนินไปประทับ ณ โรงพยาบาล
ศิริราชอีกครั้ง เนื่องจากผลการ
ตรวจพระโลหิตมีภาวะติดเชื้อ

8 ตุลาคม

26 กันยายน

คณะกรรมการพร้อมผู้บริหารได้เดิน
ทางไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ถวาย
พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รวมทัง้ ร่วมลงนามถวายพระพร

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
เปิดซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนวันแรก
ในชื่อย่อ S ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

30 กันยายน

เปิดตัวผลิตภัณฑ์สตาร์เชฟส์
ณ สยาม พารากอน

1 ตุลาคม

Singha Retail Service
ทำ�การเปิดขายออนไลน์
เป็นวันแรก
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7 ตุลาคม

ต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิก 7 คน เข้า
ทำ�งานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

14 ตุลาคม

นายคิมจองอึน ผูน้ �ำ สูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ ปรากฏตัว
ต่อสาธารณชนหลังจากหายตัวไปไม่ปรากฏตัวในงาน
สำ�คัญของประเทศถึง 2 งาน นัน่ คืองานครบรอบการ
สร้างชาติเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 9 กันยายน และงาน
ฉลองแต่งตัง้ พรรคแรงงานเกาหลีเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม
นอกจากนีย้ งั ไม่ได้เข้าประชุมสภาประชาชนสูงสุดเมือ่
ปลายเดือนกันยายน การปรากฏตัวในครั้งนี้จึงเคลียร์
ข้อสงสัยของคนทัว่ โลกทีค่ าดการณ์วา่ คิมอาจป่วยหนัก
หรือถูกโค่นอำ�นาจไปแล้ว

16 ตุลาคม 17 ตุลาคม

ผลิตภัณฑ์ Syder Bay ออกวาง
ขายทั่วประเทศ

บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จำ�กัด
ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ
บริษทั ซีพแี อนด์เอ เทรดดิง้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เดินหน้าทำ�ธุรกิจร่วมกันที่
ประเทศกัมพูชา

3 พฤศจิกายน

ตึกวัน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ
เปิดทำ�การ หลังจากที่ตึกเดิมถูกกลุ่มก่อการร้าย
ถล่มในโศกนาฏกรรม 9/11 เมือ่ 13 ปีกอ่ น เป็นตึกที่
สูงทีส่ ดุ ในสหรัฐฯ และสูงทีส่ ดุ เป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากตึก เบิร์จ คาลิฟา ในรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ และโรงแรมหอนาฬิกามักกะห์ รอยัล เมือง
เมกกะ ซาอุดอิ าระเบีย

23 ตุลาคม

บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล
จำ�กัด ซือ้ ธุรกิจร้านอาหารกลุม่
Orchid Group รวม 4 ร้าน
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

27 ตุลาคม

พิธีตั้งเสาเอกวางศิลาฤกษ์
โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท
สยามเพียวไรซ์ จำ�กัด
SINGHA MAGAZINE
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12 พฤศจิกายน

ยานสำ�รวจฟีเล (Philae) ลงจอดบนดาวหาง
67 พี / เซอร์ยูมอฟ เจราซีเมนโก เป็นผล
สำ�เร็จ หลังออกเดินทางจากโลกพร้อมยาน
อวกาศ “โรเซ็ตตา” นักวิทยาศาสตร์คาด
หวังที่จะรู้ส่วนประกอบของดาวหางดวงนี้
ให้มากขึ้น และเรียนรู้ว่ามันตอบสนองต่อ
ลมสุริยะ (Solar Wind) อนุภาคพลังงานสูง
ที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาอย่างไร

11 พฤศจิกายน

“Henry Graves Supercomplication” นาฬิกาพกทองคำ�ที่ซับซ้อนที่สุด ผู้ประดิษฐ์
คือ ปาเต็ก ฟิลิปป์ แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตให้กับนายธนาคารผู้หนึ่งในช่วง
ทศวรรษ 1930 ประมูลขายได้ราคาสูงถึง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 788
ล้านบาท) ขึ้นแท่นเป็นนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลก ทุบสถิติเดิมที่ทำ�ไว้เมื่อ 15 ปีก่อน
สำ�หรับเจ้าของเก่าคือ Sheikh Saud bin Mohammed Al-Thani วัย 48 ปี จาก
กาตาร์ ที่ครอบครองนาฬิกาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2542 ได้เสียชีวิตที่บ้านพักอย่างไม่
ทราบสาเหตุก่อนวันประมูลนาฬิกาเรือนนี้เพียง 1 วัน

9 พฤศจิกายน
6 พฤศจิกายน

เปิดฉากเทศกาลลานเบียร์ทเ่ี ซ็นทรัลเวิลด์ ปี 2557
ขนทัพศิลปินจากค่ายต่างๆ มาให้ความบันเทิงใน
บรรยากาศแบบชิลชิล รวมทัง้ ยังมีลานเบียร์สงิ ห์ใน
ช่วงฤดูหนาวตามสถานทีต่ า่ งๆ อีกมาก ทัง้ กรุงเทพ
และต่างจังหวัด อาทิ เมเจอร์รชั โยธิน Clound 47
อาคารยูไนเต็ด สยามดิสคัฟเวอรี่ CDC เพียวเพลส
ศูนย์การค้าฟอร์จนู พระราม 9 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ตลาดนัดรถไฟซีคอนสแควร์ แดนเนรมิตเก่า ร้าน
ตะบันตำ� Brio ศาลายา ปราจีนพาร์ค บิก๊ ซี ปราจีน
และมหาสารคาม เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ขอนแก่น
เชียงราย และอุดรธานี
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ทีมบางกอกกล๊าสเอฟซี สร้างประวัติศาสตร์
ด้วยการคว้าถ้วยชนะเลิศใบแรกของสโมสร
จากมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014 ได้สำ�เร็จ
หลังจากเอาชนะ ชลบุรี เอฟซี 1-0 ด้วยประตู
ชัยของ ลาซารัส คาอิมบี้ ในนาทีที่ 80 ณ
สนามศุภชลาศัย

17 พฤศจิกายน

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บี อิ้ ง
ออกรสชาติ ใ หม่
แอล-กลูต้าไธโอน

18 พฤศจิกายน
นายนริศ เชยกลิ่น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด
(มหาชน) เปิดแผนธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบ
อย่างเป็นทางการ

15 ธันวาคม

มือปืนอิสลามิสต์ทล่ี ภ้ี ยั จากอิหร่านจับตัวประกันสิบกว่าคน
ในร้านช็อกโกแลตคาเฟ่ “ลิน้ ต์” ย่านการเงินในนครซิดนีย์
ออสเตรเลีย เป็นเวลา 16 ชัว่ โมง เพือ่ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
ส่งธงสัญลักษณ์กลุม่ ติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส) เข้าไปให้
และขอเจรจากับนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์จบลงด้วยการ
สังหารตัวประกัน 2 คนคือ โทรี่ จอห์นสัน วัย 34 ปี
ผูจ้ ดั การร้าน และแคทรินา ดอว์สนั ทนายความ วัย 38 ปี

5 ธันวาคม

สมเด็ จ พระราชิ นี ฟ าบิ โ อลาแห่ ง
เบลเยี่ยม เสด็จสวรรคต ณ พระราช
วังสตีเฟนเบิร์ก ในกรุงบรัสเซลส์ สิริ
พระชนมายุ 86 พรรษา

16 ธันวาคม

11 ธันวาคม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิแ์ ห่งพระราชวงศ์และใช้ชอ่ื ว่า ท่าน
ผูห้ ญิงศรีรศั มิ์ สุวะดี ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 131 ตอนที่ 29

ตอลิ บ านปากี ส ถานก่ อ เหตุ ยิ ง กราดใน
โรงเรียน “อาร์มี่ พับลิก สคูล” ในเมือง
เปชาวาร์ มีผู้ถูกสังหารทั้งหมด 141 ราย
เป็นเด็กนักเรียน 132 คนและเจ้าหน้าที่
9 คน ยอดรวมดังกล่าวทำ�ให้เหตุการณ์นี้
กลายเป็นเหตุโจมตีนองเลือดครั้งเลวร้าย
ที่สุดในประวัติศาสตร์ของปากีสถาน

17 ธันวาคม

26-30 พฤศจิกายน

ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ ณ
สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

งานเปิดตัว “ปฏิทนิ ซันโว” ประจำ�ปี 2558 /
2015 ที่ลานเบียร์สงิ ห์เซ็นทรัลเวิลด์ ในปีน้ี
ได้ดาราสาว ซาร่า มาลากุล แก้ม กวินตรา
หมิว สิรลิ ภัส ฟลอเรนซ์ วนิดา และเฟิรน์
ศุภนารี ร่วมถ่ายปฏิทินภายใต้คอนเซ็ปต์
“เซ็กซี่ สปอร์ตตี้ เกิร์ล” ด้วยฝีมือการ
ถ่ายภาพของ คิด เบญจรงคกุล
SINGHA MAGAZINE
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เปลี่ยนโฉม

ฝาแบบบิดที่สามารถ
เปิดดื่มง่าย

กรกฎาคม 2557

ฉลากแบบใหม่
เพิ่ม Sub Graphic ของสิงห์
มาเป็นลวดลายขวด

นํ้าสิงห์เปลี่ยนขวดใหม่

น้ำ�ดื่มสิงห์ เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่
ทันสมัยมากขึ้น ปรับเป็นขวดพลาสติกกลม มี
ความแข็งแรง จับถนัดมือ เสริมเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ด้วยการนำ�
Sub Graphic ของสิงห์มาเป็นลวดลายขวด
นอกจากรูปลักษณ์ภายนอก จุดเด่นของ
น้�ำ ดืม่ สิงห์ขวดใหม่นี้ยังมีฝาแบบบิดที่สามารถ
เปิดดืม่ ง่าย มี Cap Seal ทีแ่ กะออกง่าย และ
ที่สำ�คัญยังรักษามาตรฐานของน้ำ�ดื่มสะอาด
น้ำ�ดื่มสิงห์ที่ทุกคนวางใจ โดยมีก�ำ หนดการวาง
จำ�หน่ายดังนี้
23 มิถนุ ายน 2557 ขนาด 330 มิลลิลติ ร
และ 750 มิลลิลติ ร วางจำ�หน่าย 30 มิถนุ ายน
2557 ขนาด 500 มิลลิลติ ร วางจำ�หน่าย และ
4 สิงหาคม 2557 ขนาด 1,500 มิลลิลติ ร วาง
จำ�หน่าย

ชือ่ ผลงาน: Singha Water Kids
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั
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ขนาดบรรจุต่างๆ

330 มล.

500 มล.

750 มล.

1,500 มล.

โฆษณานํ้าดื่มสิงห์ 2557

ชือ่ ผลงาน: Singha Water Man
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

ชือ่ ผลงาน: Singha Water Woman
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

เปลี่ยนโฉม

พฤศจิกายน 2557

ฉลากแบบใหม่

น้ำ�แร่เพอร์ร่าเปลี่ยนขวดใหม่

น้ำ�แร่เพอร์ร่า ปรับเปลี่ยนรูปทรง
ขวดใหม่ ดูทันสมัยมากขึ้น มีการปรับใหม่ใน
รายละเอียดดังนี้ 1. Shape จับถนัดมือมากขึน้
ได้เริม่ วางตลาดไปแล้ว 2. สีขวดเพอร์รา่ จะเป็น
สีฟา้ อมม่วง เพราะตาม Research แล้ว สีนจ้ี ะ
ให้ความรู้สึกว่าดูเป็นน้�ำ แร่ 3. ฉลากปรับใหม่
เป็นแบบใสสะอาดตา ดู Premium มากขึ้น
4. ฝาใหม่เปิดง่ายขึ้น แต่ยังมี Cap Seal เพื่อ
การันตีในความสะอาดและปลอดภัย ออกวาง
ขาย 4 ขนาด คือ 330 มล. 500 มล. 750 มล.
และ 1,500 มล.
มีกำ�หนดการวางจำ�หน่ายดังนี้ ในเดือน
ต.ค. 57 ขนาด 330 มิลลิลติ ร 500 มิลลิลติ ร
และ 1,500 มิลลิลิตร ปรับขวดใหม่และวาง
จำ�หน่าย เดือน พ.ย. 57 ขนาด 750 มิลลิลติ ร
ปรับขวดใหม่และวางจำ�หน่าย

ชือ่ ผลงาน: Bride
ระยะเวลา: ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557

ขนาดบรรจุต่างๆ

330 มล.

500 มล.

750 มล.

1,500 มล.

โฆษณานา้ํ แร่เพอร์รา่ 2557

ชือ่ ผลงาน: Mother
ระยะเวลา: ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557

ชือ่ ผลงาน: Swimmer
ระยะเวลา: ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557
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เปลี่ยนโฉม
มีนาคม 2557

เครื่องดื่มบีอ้ิง ปรับภาพลักษณ์ ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่าง

ใหม่ เน้นความสดชื่นสดใส มีการปรับสูตร
ใหม่ให้น้ำ�ตาลน้อย อร่อยง่าย ได้วิตามิน
และสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ ตอบโจทย์
ผู้รักสุขภาพ พร้อมปรับโฉมรูปทรงขวดให้
เพรียวขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มหนุ่มสาวสมัยใหม่
บีอิ้งปรับโฉมใหม่

โลโก้แบบเก่า

โลโก้แบบใหม่
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มีสีสัน เริ่มวางจำ�หน่ายสู่ท้องตลาดในวันที่
20 มีนาคม 2557 ในส่วนของกิจกรรม
กระตุ้นการรับรู้ได้มีการจัดกิจกรรมแฟน
มีตติ้งกับพรีเซนเตอร์สาว แทยอน เมื่อวันที่
10 เมษายน 2557

โฆษณาเครือ
่ งดืม่ บีอง้ิ 2557

สินค้าใหม่
ตุลาคม 2557

บีอิ้งออกรสชาติใหม่
แอล-กลูตาไธโอน
ชือ่ ผลงาน: B-ing
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

ชือ่ ผลงาน: B-ing Fine
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

เครื่องดื่มบีอิ้ง ออกรสชาติใหม่ แอล
ชือ่ ผลงาน: B-ing Bebe
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

ชือ่ ผลงาน: B-ing Collagen
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

ชือ่ ผลงาน: B-ing Bodyline
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

ชือ่ ผลงาน: B-ing Eycare
ระยะเวลา: มิถนุ ายน 2557 - ปัจจุบนั

กลูตาไธโอน เน้นส่วนประกอบสำ�คัญ 3 ตัว
ได้แก่ L-Glutathione (115 มิลลิกรัม) ที่
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เปลี่ยนเม็ดสีที่พบ
ในคนผิวคล้ำ�หรือยูเมลานินให้กลายเป็น
ฟี โ อเมลานิ น ที่ ทำ � ให้ สี ผิ ว ดู ก ระจ่ า งขึ้ น
Camu Camu (50 มิลลิกรัม) ที่มีวิตามินซี
และมีคุณค่าทางอาหารสูง ขณะตัวสุดท้าย
คือ Pine Bark Extract (10 มิลลิกรัม)
ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Super Antioxidation)
ช่วยลดการสร้างสารเมลานินของผิว ออก
วางจำ�หน่ายแล้วทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30
ตุลาคม 2557
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เปลี่ยนโฉม
กุมภาพันธ์ 2557

เบียร์สิงห์เปลี่ยนดีไซน์
ขวด 330 มล.
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เบียร์สิงห์ ขวดเล็กเปลี่ยนรูปทรง รูปทรงที่เพรียวขึ้น และมีความพิเศษตรงที่

ใหม่ เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย
มากขึ้นตามรอยรุ่นพี่ขนาด 500 มล. ถือว่า
เป็นการเปลีย่ นดีไซน์ของขวดเบียร์ครัง้ แรก
ในรอบ 10 ปี การผลิตเบียร์ขนาด 330 มล.
รูปทรงใหม่ได้เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2557 โดยการปรับเปลี่ยนดีไซน์
ในครั้งนี้ยังคงปริมาณเท่าเดิม แต่ขวดจะมี

ส่วนของคอขวดมีตัวหนังสือ SINGHA เป็น
ลายนูนขึ้นมา
การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มมาจากที่เราได้
สร้างสิงห์ขนาด 500 มล. เมื่อเดือนเมษายน
2556 ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ โดดเด่น ทันสมัย
เพื่อมาแทนที่สิงห์ขวดใหญ่ 630 มล. ที่ได้
ยกเลิกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2556

ฉลากแบบใหม่

ฉลากแบบใหม่

ลายนูน SINGHA ที่คอขวด

กล่องแบบใหม่

สินค้าใหม่

พฤษภาคม 2557

สินค้าใหม่

พฤศจิกายน 2557

สินค้าใหม่

บลูพันซ์ รสชาติใหม่จากซันโว

Coco Jazz

Tango

ธันวาคม 2557

เครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ซั น โว

ออกรสชาติใหม่ “บลูพันซ์” สีฟ้าสดใสใน
ขวดแก้วที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาด
กลุ่มเป้าหมายคือผู้เสียเหงื่อจากการทำ�งาน
Coco Jazz ขนมมะพร้าวใหม่
และผู้ที่ชื่นชอบออกกำ�ลังกาย รสอร่อย ดื่ม
สดชื่น มีคณุ สมบัตชิ ว่ ยชดเชยการสูญเสียน้�ำ ล่าสุด เนือ้ มะพร้าวเป็นสีทองอำ�พันดูแล้วน่า
ของร่างกาย มีวางจำ�หน่ายแล้วทั่วประเทศ รับประทาน ผ่านกระบวนการให้ความร้อน
ด้วยเทคโนโลยี Amber Roasting อย่าง
ทุกช่องทางในราคาขวดละ 10 บาท
พิถีพิถัน โดยค่อยๆ ให้ความร้อนเพื่อรักษา
โฆษณาเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว 2557
คุณภาพของเนื้อมะพร้าว ก่อนจะนำ�มาคั่ว
ด้วยเครื่องจักรแบบพิเศษจนได้กลิ่นหอม
ละมุน ให้คุณอร่อยเพลิดเพลินไปกับ Coco
Jazz ได้ทุกวัน
ผลิตภัณฑ์ Coco Jazz ในระยะแรก
จะเป็นการเน้นจัดจำ�หน่ายในช่องทางของ
Special Food Shop & Food Service
เช่น ร้านกาแฟต่างๆ ร้านขายสินค้าทั่วไป
ร้านอาหารตามเครือข่ายของสิงห์ ร้านขาย
ของฝาก และร้านขายสินค้าทั่วไป มีแผน
การที่จะส่งออกขายไปยังต่างประเทศ เช่น
โซนตะวันออกกลาง แถบยุโรป ประเทศ
ชือ่ ผลงาน: ซันโว บลูพนั ซ์
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2557 - มิถนุ ายน 2557
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

Tango ข้าวอาราเล่อบกรอบ ปรุงรส

ด้วยเครื่องเทศต้มยำ�ที่เข้มข้น รสเผ็ดร้อน
มีกลิ่นหอมละมุนของตะไคร้และใบมะกรูด
แท้ๆ จากสวน อร่อย สนุก เพลิดเพลินได้
ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความลงตัวให้เครื่องดื่ม
เย็นๆ แก้วโปรดของคุณ
ผลิตภัณฑ์ Tango ในระยะแรก ได้
มอบหมายให้บริษัท บุญรอดเอเซีย จำ�กัด
จัดจำ�หน่ายในช่องทาง Traditional Trade
ทัง้ ร้านขายสินค้าทัว่ ไป ห้างขายสินค้าท้องถิน่
และร้านค้าส่ง ค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีการ
ขายผลิตภัณฑ์ Tango ให้กับบริษัทในเครือ
ตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ รวมทั้ง
มีแผนการส่งออกขายไปยังต่างประเทศ
เช่น พม่า กัมพูชา ตะวันออกกลาง ยุโรป
เป็นต้น ที่ผ่านมาได้ไปออกงานแสดงสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า
และหาลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย
SINGHA MAGAZINE
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สินค้าใหม่

พฤศจิกายน 2557

ไซเดอร์ เบย์

เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ออกผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ โดยครั้งนี้เป็น ไซเดอร์ เบย์
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดพร้อมดื่ม
ใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน “Be Your Own
Sun” ที่สื่อความหมายว่า ความรู้สึกสดชื่น
ที่คุณสามารถมอบให้ตัวเองเมื่อดื่มไซเดอร์
เบย์ มี 3 รสชาติให้เลือกเติมความสดชื่น
ได้ทุกวัน ทุกเวลา ได้แก่
1. Pop (Apple) ซึ่งให้ความรู้สึก
เหมือนคุณกำ�ลังแฮงก์เอาต์์กับเหล่าเพื่อน
พร้อมฟังเพลงป๊อบเพราะๆ ตลอดเวลา
2. Reggae (Peach) จะให้อารมณ์
เปรี้ยวอมหวานแบบเร็กเก้ที่ทำ�ให้คุณไม่
อาจห้ามใจจนต้องขยับโยกไปตามจังหวะ
เสียงเพลง
3. Jazz (Raspberry) ให้ความรู้สึก
หวานหอมสดชื่น เหมือนคุณกำ�ลังฟังเพลง
แจ๊สเบาๆ อยู่ริมทะเล
ไซเดอร์ เบย์ วางจำ�หน่ายแล้วที่เซเว่น
อีเลฟเว่นทุกสาขา ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า
ชั้นนำ�ทั่วประเทศ รวมทั้งคอนวิเนี่ยนสโตร์
ในขนาดบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วขนาด
275 มิลลิลิตร มีปริมาณแอลกอฮอล์ 3.5%
ราคาขวดละ 32 บาท วิธีดื่มที่ถูกต้องคือ
รินใส่แก้วดื่มพร้อมน้ำ�แข็ง จะเป็นการช่วย
เพิ่มความสดชื่นให้คุณ

โลโก้ Syder Bay

Syder Bay
REGGAE

โฆษณาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไซเดอร์ เบย์ 2557

ชือ่ ผลงาน: Be Your Own Sun
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบนั
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Syder Bay
JAZZ

Syder Bay
POP

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ชนิดพร้อมดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” (Syder Bay)
ที่ SURFACE ทองหล่อ 11 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

SINGHA MAGAZINE

23

YEAR IN REVIEW 2014

สินค้าใหม่
กันยายน 2557

“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายธีระ
วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด
แคปปิตอล จำ�กัด จัดงานเเถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์
“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS) อาหารสำ�เร็จรูป
พร้อมรับประทานคุณภาพพรีเมียมภายใต้คอนเซ็ปต์
“คุณทำ� เชฟทำ� อร่อยเหมือนกัน” กับ 2 สูตร
พิเศษที่คิดค้นเเละปรุงโดย ยาสุจิ โมริซุมิ เชฟ
ทีวีแชมเปี้ยนจากประเทศญี่ปุ่น ทีช่ น้ั 1 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน ซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจ
จากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปอย่างมาก

ภายในงานเชฟยาสุจิได้โชว์การทำ�เมนูแกง
กะหรี่ใส่ผลไม้พร้อมกับนักแสดงสาวคิมเบอร์ลี
แอนโวลเทมัส ตัวแทนคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์แบบ
คนเมืองที่มาร่วมพิสูจน์ความอร่อยที่ทำ�เองได้
ง่ายๆ เหมือนมีเชฟมาทำ�ให้ด้วยตัวเอง
STAR CHEFS หาซื้อได้แล้ววันนี้ 2 รสชาติ
คือ แกงกะหรี่เนื้อ และแกงกะหรี่ไก่ ในซูเปอร์
มาร์เก็ตชั้นนำ� ได้แก่ Villa Market, MAXVALU,
Home Fresh Mart, Gourmet Market, Central
Food Hall และ Tops Marketplace

โลโก้ STAR CHEFS
แกงกะหรี่ไก่

แกงกะหรี่เนื้อ

โฆษณา“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS)
แกงกะหรี่ 2557
ชือ่ ผลงาน: STAR CHEFS Japanese Curry
ระยะเวลา: กันยายน 2557 - ปัจจุบนั
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งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS)
กับเชฟยาสุจิ โมริซุมิ เชฟทีวีแชมเปี้ยน จากประเทศญี่ปุ่น
ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
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สินค้าใหม่
ธันวาคม 2557

รสออริจินัล

มาชิตะอบกรอบ
สาหร่ายอบกรอบเนีย้ บๆ ที่คอสาหร่ายตัวจริง
ไม่ควรพลาด เพราะคัดสรรสาหร่ายคุณภาพสูง
ส่งตรงจากประเทศเกาหลี อบด้วยน้ำ�มันงาสูตร
ต้นตำ�รับเกาหลีแท้ๆ ในอุณหภูมิพอดีๆ ทุกครั้ง
ที่คุณลิ้มลองจะได้ทั้งความหอม กรอบ มัน อร่อย
มีประโยชน์มากมายทั้งจากสาหร่ายคุณภาพสูง
และน้ำ�มันงาที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์เช่นกัน
ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแผ่นสาหร่ายที่เนื้อแน่น แผ่น
หนา เต็มรส เต็มคำ� ทุกรสชาติทั้งออริจินัลและ
สไปซี่ บรรจุอยู่ในแพ็กเกจจิ้งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีดำ�สวยงามสะท้อนความหรูหราโดดเด่น พร้อม
ถาดใสภายในช่วยป้องกันแผ่นสาหร่ายจากการ
กระแทก เพื่อให้สาหร่ายคงรูปทรงสวยงามดูน่า
รับประทาน เรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้
คุณภาพ และความอร่อยสูงสุด
เรายังคงให้ คยูฮยอน แห่งวงซูเปอร์จูเนียร์
เป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อตอกย้ำ�ความเป็นสาหร่ายแท้
จากประเทศเกาหลี พร้อมทั้งสื่อสารเรื่องความ
อร่อยและสุขภาพดีผ่านพรีเซนเตอร์หล่อเนี้ยบ
เช่นสโลแกน “สาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลี”
เริม่ วางจำ�หน่ายต้นเดือนธันวาคมแล้วที่ 7-Eleven
ทั่วประเทศ

รสสไปซี่

โฆษณาสาหร่ายอบกรอบ มาชิตะ 2557

ชือ่ ผลงาน: มาชิตะอร่อยถ้วนหน้า
ระยะเวลา: มกราคม 2557 - ปัจจุบนั
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กิจกรรมใหม่
พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม สิงห์ ปาร์ค เชียงราย
สิงห์ ปาร์ค เชียงรายยังคงเพิ่มเติมกิจกรรม
สำ�หรับทุกคนอย่างสม่�ำ เสมอทุกปี โดยในปีนี้เพิ่ม
Zip Line เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้ผู้มาเยือน
และได้เห็นวิวของไร่อีกแบบหนึ่ง เวลาทำ�การคือ
9.00 -18.00 น. เปิดทุกวัน
1. อัตราค่าบริการ Zip Line คนละ 500 บาท
**ทุกท่านต้องน้ำ�หนักตัวมากกว่า 40 กก. ขึ้นไป**
(ราคาพิ เ ศษเฉพาะช่ ว งโปรโมชั่ น ถึ ง สิ้ น เดื อ น
ธันวาคม)
2. กิจกรรม Family Picnic สันทนาการในไร่
มีการแสดง Mini Concert มีขายอาหาร กิจกรรม
บาร์บคี วิ จัดขึน้ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1 และ
3 ของทุกเดือน **ไม่เสียค่าเข้า **
ภาพกิจกรรม Zip Line และ Family Picnic
ทีส่ งิ ห์ ปาร์ค เชียงราย
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บริษัทเปิดใหม่่
พฤษภาคม 2557

สิงห์ เอสเตท

01

03

01 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มทุนวันแรกในชื่อย่อว่า S ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธาน
กรรมการบริษัทได้ ให้เกียรติร่วมพิธีการเปิดตัวหลักทรัพย์
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
02 คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท
สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) อดีต CFO จาก บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
03 โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ประกอบด้วยอาคารสำ�นักงาน
คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม และพื้นที่สำ�หรับร้านค้าปลีก
บนอโศก
04 คุณชญานิน เทพาคำ� คุณนริศ เชยกลิ่น และทีมผู้บริหาร
05 โรงแรมสันติบุรี โรงแรมระดับ 5 ดาวบนเกาะสมุยรูปแบบใหม่
04
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02

05

จากนโยบายของบริษัทที่จะขยายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ
อาหารและเครือ่ งดืม่ นัน้ จึงได้เป็นที่มาของการเริม่ ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ สนองนโยบายดังกล่าว จนเกิดเป็น บริษทั สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557 (จากการรวมธุรกิจระหว่างบริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด บริษัท สันติบุรี จำ�กัด และบริษัท เอส ไบร์ทฟิวเจอร์
จำ�กัด พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) โดยย่อ
หลักทรัพย์ “S” ) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบุญรอดฯ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนา
และบริการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำ�นักงานธุรกิจค้า
ปลีกเชิงพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ จะเป็นการพัฒนา
จากทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว การพัฒนาโครงการใหม่ การหาพันธมิตรในการร่วม
ทุน หรือจะเป็นการลงทุนกับกิจการหรือโครงการทีม่ ศี กั ยภาพตามนโยบายหลัก
ของบริษทั ฯ โดยจะเน้นความแตกต่าง ความพิถพี ถิ นั เพือ่ สร้างประสบการณ์
และสร้างมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็น “Best in Class สร้างสรรค์
โครงการคุณภาพที่ดีที่สุดให้ลูกค้า”
ในปัจจุบันทางสิงห์ เอสเตท มีแผนดําเนินธุรกิจ 5 ประเภทด้วยกัน
ตามรายละเอียดด้านล่าง
1. โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ - โครงการแบบมิกซ์ยสู ที่มีทง้ั อาคารสำ�นักงาน
คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม และพื้นที่ส�ำ หรับร้านค้าปลีก
2. โครงการคอนโดมิเนียม - บนอโศก ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ
3. ธุรกิจค้าปลีกเชิงพาณิชย์ - ไลฟ์สไตล์มอลล์ในหลายจังหวัด
4. โรงแรมสันติบุรี สมุย - ปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
5. แผนการซือ
้ ธุรกิจ - รวมโครงการทีม่ ศี กั ยภาพตรงกับนโยบายของบริษทั
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บริษัทเปิดใหม่
พฤศจิกายน 2557

เกี่ยวกับ
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำ�กัด

บริษัท ดีวีเอส 2014 จำ�กัด

บริษทั ดีวเี อส 2014 จำ�กัด

บริษทั วราฟูด้ แอนด์ดริง๊ จำ�กัด เป็นผูผ้ ลิตและส่ง
ออกน้�ำ มะพร้าว น้�ำ กะทิ น้�ำ ชา กาแฟ และผักผลไม้
บรรจุกระป๋องไปจำ�หน่ายประเทศต่างๆ กว่า 50
ประเทศทัว่ โลก ปัจจุบนั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ได้เข้าไป
ถือหุน้ ใหญ่ ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

จัดตัง้ ขึน้ โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษทั วรา
ฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำ�กัด (ในเครือบริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด) และบริษัท ดอยช้าง
คอฟฟี่ ออริจนิ อล จำ�กัด จดทะเบียนการค้า
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อบริหาร
จั ด การเมล็ ด กาแฟทั้ ง ระบบและบริ ห าร
ร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ ซึ่งดอยช้างเป็น
องค์กรที่มีประสบการณ์การปลูกกาแฟมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 เกิดขึ้นจากการรวม
กลุ่มของผู้ปลูกกาแฟบนดอย ดำ�เนินการ
ผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิก้าชนิดพิเศษ
(Specialty Coffee) ที่ปลูกเฉพาะบริเวณ
ดอยช้างเท่านั้น และได้จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
กาแฟในแบรนด์ดอยช้างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน
มีสาขาร้านกาแฟอยู่แล้วกว่า 300 สาขา
โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการผสาน
ความแข็ ง แกร่ ง ของทั้ ง สองธุ ร กิ จ เพื่ อ ไป
แข่งขันในธุรกิจกาแฟซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน
เครื่องดื่มที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลก
ทั้งนี้ดอยช้าง ยังได้เป็นผู้ถือใบรับรอง
คุณภาพอีกมากมาย อาทิเช่น Geographic
Indication (IG), FAIRTRADE, Organic
ฯลฯ อีกด้วย

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำ�กัด
น้�ำ มะพร้าวพร้อมดืม่ และ
น้�ำ มะพร้าวอ่อนผสม
เนือ้ มะพร้าวบรรจุกระป๋อง

กะทิบรรจุกระป๋อง

น้�ำ ผลไม้เมืองร้อน
บรรจุกระป๋อง

ผักบรรจุกระป๋อง

ผลไม้เมืองร้อน
บรรจุกระป๋อง

กาแฟและชาไทย
บรรจุกระป๋อง

น้�ำ ผลไม้เมืองร้อน
และชาไทยพร้อมดืม่

กาแฟดอยช้าง

บริษทั ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจนิ อล จำ�กัด
ดำ�เนินการผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิกา้ ชนิด
พิเศษ (Specialty Coffee) ทีป่ ลูกเฉพาะบริเวณ
ดอยช้างเท่านัน้
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ผลิตภัณฑ์
เส้นก๋วยเตีย๋ ว
สำ�เร็จรูป

บริษัทเปิดใหม่
พฤษภาคม 2557

01

02

บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด

01 นายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี และ
Mr.Taketoshi Furuhashi ลงนาม
สัญญาร่วมทุนระหว่าง บุญรอด
ฟาร์ม จำ�กัด และบริษทั มารุเซ็น
ที เจแปน จำ�กัด ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2557
02 Mr.Katsutoshi Furuhashi, Mr.
Taketoshi Furuhashi จาก Maruzen
Tea Co., Ltd. และ นายพงษ์รตั น์
เหลืองธำ�รงเจริญ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บจก.บุญรอดฟาร์ม
03 พิธเี ปิดโรงงานผลิต ณ ไร่บญ
ุ รอด
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27
พฤศจิกายน 2557
04 นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี ลงนามเป็นที่
ระลึกบนเครือ่ งเก็บรักษาใบชาสด
05 Mr.Taketoshi Furuhashi เเละ
ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์
06 สวนสิงห์ - มารุเซ็น จัดขึน้ เพือ่ ระลึก
ถึงการร่วมมือกันของทัง้ 2 บริษทั
07 นายสันติ ภิรมย์ภกั ดี ดร.วันชัย
ศิรชิ นะ และนายภูรติ ภิรมย์ภกั ดี
08 เจ้าหน้าทีพ
่ าคณะผูบ้ ริหารเดินชม
เครือ่ งจักรและโรงงาน
09 ดร.อุดมศักดิ์ โศภนกิจ เเละ
“บัวขาว” (สิบตรี สมบัติ
บัญชาเมฆ)

03

04

06

05

07

08

09

บริษทั มารุเซ็น ฟูด้ (ประเทศไทย) จำ�กัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษทั บุญรอดฟาร์ม จำ�กัด และ
บริษทั มารุเซ็น ที เจแปน จำ�กัด ผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการผลิตชาเขียวสไตล์ญป่ี นุ่ เกรดพรีเมียม โดยนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตแบบ Japanese System (ระบบไอน้�ำ ) แบบเดียวกับโรงงานในประเทศญีป่ นุ่ มาใช้ เพือ่ ผลิตชาเขียวระดับพรีเมียมทีม่ ี
คุณภาพและรสชาติทดั เทียมกับทีช่ าวญีป่ นุ่ ดืม่ กันทัว่ ประเทศ เป็นการผลิตชาเขียวสไตล์ญป่ี นุ่ แท้ 100% แห่งแรกของประเทศไทย
บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำ�กัด จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ของไร่
บุญรอด จ.เชียงราย โดยจะนำ�วัตถุดบิ ของไร่มาผลิตชาเขียว 3 ประเภทคือ สินค้ากลุม่ ชาเขียวชนิดใบ สินค้ากลุม่ ชาเขียวชนิดซอง
สินค้ากลุม่ ชาเขียวชนิดผง (มัทฉะ)
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บริษัทเปิดใหม่

ตุลาคม 2557
โครงการ Singha Retail Service

บริษัท สิงห์ รีเทล เซอร์วิส จำ�กัด จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ

ค้าส่ง-ค้าปลีก ครอบคลุมสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นความต้องการของตลาด ทั้งในเครือบุญรอดฯ และนอกเครือบุญรอดฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทและเอเย่นต์ในช่องทางการค้า Traditional Trade และสร้างทางเลือกช่องทางการ
จัดจำ�หน่ายสินค้าใหม่ของบริษัทและพันธมิตร โครงการจะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะธุรกิจคือ ค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C)

แนวคิดธุรกิจ B2B (ค้าส่ง)

ปัจจุบันบริษัทร่วมมือและร่วมทุนกับเหล่าบรรดากลุ่มมิตรฯ ทั้ง
6 และเอเย่นต์ของเราภาคละ 1 รายที่มีความพร้อม และสนใจ
ทำ�ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก มีวิธีการดำ�เนินธุรกิจคือ ลูกค้าจะสั่งซื้อ
สินค้าผ่านแคตตาล็อก จากนั้น Singha Retail Service จะให้
บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน กลุ่มลูกค้าหมายถึงผู้ประกอบการ
โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ปัจจุบันมีเปิดให้บริการแล้ว
12 สาขา
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แนวคิดธุรกิจ B2C (ค้าปลีก)

ลักษณะจะเป็นร้าน Outlet ตามย่านธุรกิจ จำ�หน่ายสินค้าในกลุ่ม
เครือ่ งดืม่ อย่างครบครัน เป็นช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าในเครือบุญรอด
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยมในตลาดและจากผู้ผลิต SME
ทีม่ คี ณุ ภาพ มีบริการสัง่ สินค้าออนไลน์และ Home Delivery อีกทัง้
ยังให้บริการอาหารแบบ Ready-to-eat ในบรรยากาศทีท่ นั สมัย
คาดว่าจะเปิดให้บริการ 1-3 สาขาในกรุงเทพมหานครภายในไตรมาส
แรกของปี 2558

เปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์
กรกฎาคม 2557

01

Farm Design
01 Farm Design Franchise สาขาที่ 1 โครงการ เดอะแจส
วังหิน
02 Mr.Yasuhiko Kaino ผูก้ อ่ ตัง้ Farm Design ประเทศญีป่ นุ่
03 Farm Design Franchise สาขาที่ 2 โรบินสัน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
04 Farm Design Franchise สาขาที่ 3 โครงการ เดอะคริสตัล
ถนนราชพฤกษ์

02

03

นับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่โครงการ เดอะ
ไนน์ เซ็นเตอร์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ธุรกิจของ Farm Design ก็เจริญเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
Farm Design มี 13 สาขา ครอบคลุมทั่ว
กรุงเทพฯ และยังมีแผนทีจ่ ะขยายตัวมากขึน้ ใน
ระบบแฟรนไชส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อีกด้วย
Farm Design ก้าวเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์
เป็นครั้งแรกที่งาน TFBO 2014 (Thailand
Franchise and Business Opportunities
2014) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 27 ก.ค. 2557
เปิดโอกาสให้นักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักใน
Cheesecake ตามแบบฉบับของ Farm Design
มีโอกาสและมีส่วนร่วมกับธุรกิจ โดยในปี 2557
เรามีผู้ซื้อแฟรนไชส์ 3 ราย ได้แก่
สาขาที่ 1 โครงการ เดอะแจส วังหิน
เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

04

สาขาที่ 2 โรบินสัน จ.ฉะเชิงเทรา เปิด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557
สาขาที่ 3 โครงการ เดอะคริสตัล ถนน
ราชพฤกษ์ เปิดวันที่ 3 ธันวาคม 2557
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของร้าน Farm Design
คือ กลุ่มวัยรุ่น วัยทำ�งาน และกลุ่มครอบครัว
ที่ชื่นชอบในรสชาติและความแปลกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะจัดทำ�แผนการตลาด
และส่งเสริมการขายประจำ�ปี ด้วยสื่อโฆษณา
ทั้งสื่อ Online และ Offline ในรูปแบบต่างๆ
สำ�หรับผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ต้องการทำ�กิจกรรม
การตลาดเฉพาะสาขา (Local Store Marketing)
โดยเราจะมีทีมงานคอยให้คำ�ปรึกษาเพื่อการ
วางแผนให้เหมาะสมต่อพื้นที่นั้นๆ
สำ�หรับผู้ซื้อแฟรนไชส์รายใหม่ บริษัทจะ
มีการสนับสนุนผู้ซื้อสิทธิ์ให้ได้รับบริการต่างๆ
ก่อนการเปิดร้าน ดังนี้
- การให้คำ�ปรึกษาด้านการเลือกทำ�เลร้าน

การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์
- การจัดฝึกอบรมด้านการบริหารร้านใน
ระยะเริ่มต้นที่ร้านสาขาของบริษัท เป็นเวลา
3 เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ทางบริษัทจะมีการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทางบริษัท
จะจัดส่งสื่อที่ใช้สำ�หรับการโฆษณาให้แก่ทาง
หน้าร้าน   
- ผู้ซื้อแฟรนไชส์จำ�เป็นต้องสั่งซื้อสินค้า
บางรายการจากบริษัท อย่างเช่น วัตถุดิบและ
ส่วนผสมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าอื่นๆ
ในบางรายการผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถที่จะ
จัดหาได้เองภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำ�หนด
เป็นต้น โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก Farm
Design ได้แก่
- Brand
- System
- Know How
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ร้านเปิดใหม่
กุมภาพันธ์ 2557
พฤษภาคม 2557
กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

01

Farm Design เปิดใหม่ปี 2557

Farm Design กำ�เนิดขึ้นในฐานะธุรกิจ
เบเกอรีช่ สี เค้กและเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี ณุ ภาพและ
มาตรฐาน และในตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี
Farm Design เป็นทีร่ จู้ กั ชืน่ ชอบด้วยเอกลักษณ์
เมนูชสี เค้กและเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี วามหลากหลาย
รวมถึงมีการคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ภาพอย่าง
พิถีพิถัน ทำ�ให้ Farm Design โดดเด่นใน
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรสชาติที่
แสนอร่อย ดังนั้น Farm Design จึงได้ชื่อ
ว่าเป็นร้านชีสเค้กระดับต้นๆ ของคนไทยที่
ครองใจลูกค้าเสมอมา
เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจและเข้าถึง
กลุม่ ลูกค้าได้มากขึน้ ปีนบ้ี ริษทั ได้ขยายสาขา
อีก 4 สาขาดังนี้ สาขาที่ 10 Silom Complex
ชั้น B เปิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สาขา
ที่ 11 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1 เปิดในวันที่
8 พฤษภาคม 2557 สาขาที่ 12 เซ็นทรัล
พระราม 2 ชั้น 4 เปิดวันที่ 7 กรกฎาคม
2557 สาขาที่ 13 เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 1
เปิดวันที่ 12 สิงหาคม 2557
01 Farm Design สาขาที่ 10 Silom Complex ชั้น B เปิดวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557
02 Farm Design สาขาที่ 11 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1 เปิดวันที่ 8
พฤษภาคม 2557
03 Farm Design สาขาที่ 12 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 4 เปิดวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2557
04 Farm Design สาขาที่ 13 เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 1 เปิดวันที่
12 สิงหาคม 2557
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02

03

04

ร้านเปิดใหม่
พฤษภาคม 2557

EST. เปิดสาขาใหม่
The Up พระราม 3

เอส คอมพานี (1993) จำ�กัด ได้ฤกษ์เปิด
สาขาที่ 3 โดยมีพิธีเปิด Soft Opening เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตกแต่งร้านภายใต้
คอนเซ็ปต์ THE GREAT DISCOVERY ได้
เสนอเรื่องราวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของพระยา
ภิรมย์ภักดีที่ได้เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมโรง
เบียร์ในประเทศต่างๆ และนำ�เอาประสบการณ์
ความรู้เหล่านั้นมากำ�เนิดโรงเบียร์แห่งแรก
ของประเทศไทย
สไตล์การตกแต่งของร้านยังคงตามเดิม
คือ สไตล์ “ดิบ-แต่-เนี้ยบ” แต่ความแตกต่าง
ของสาขานี้จะอยู่ที่นำ�เสนอในรูปแบบของการ
จำ�ลองอู่ต่อเรือมาไว้ในร้าน ซึ่งจะมีโครงเรืออัน
ใหญ่เพื่อสื่อถึงพาหนะของการเดินทาง และยัง
เติมเต็มด้วยการตกแต่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอู่ต่อ
เรือหรือการเดินเรือ
นอกจากนั้น สาขา The Up พระราม 3
ไม่มี Micro Brewery เหมือนสาขาอื่นๆ แต่จะ
มี Cool Room หรือห้องเย็นที่ใช้เพื่อเก็บเบียร์
มาเป็นพระเอกของร้านแทน โดยรับเบียร์จาก
Est.33 ที่ The Nine ซึ่งจะเป็นจุดที่เด่นชัดของ
ร้านสามารถมองเห็นได้ทันทีที่เดินเข้าร้าน

เวลาเปิดบริการ: อาทิตย์ - พฤหัสบดี: 17.00 - 24.00 น.
ศุกร์ - เสาร์: 17.00 - 01.00 น.
ที่อยู่: The Up Community Mall (พระราม 3) 54/6
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 085-483-1933, 02-116-5833
เว็บไซต์:

www.facebook.com/EST.33By.SINGHA
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ร้านเปิดใหม่
มีนาคม 2557

01

PACATA UK
เริ่มดำ�เนินกิจการ
01 Ferne McCann ดารานักแสดงทางโทรทัศน์ชาวอังกฤษ
02 ทีมงานผู้ผลิตรายการ Sunday Brunch รายการทำ�
อาหารชื่อดังทางช่อง 4 ประเทศอังกฤษ
03 Louise Thompson ดารานักแสดงทางโทรทัศน์ชาว
อังกฤษ จาก Made in Chelsea
04 คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์
ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด (Fine Food Capital) เชฟยาสุจิ
โมริซุมิ และทีมงาน
05 The Bespoke Design Team
06 Lucy จากนิตยสาร Closer
07 Amy และ Emma จากนิตยสาร Bella
08 ทีมงานจากนิตยสาร OK

02
04

05

07

06

จากการที่คุณสันติ ภิรมย์ภักดี มอบนโยบายเรื่อง
การขยายธุรกิจด้านอาหาร จึงได้เป็นที่มาของการชิมลาง
ทางธุรกิจในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านขาย
อาหารรถเข็น พาคาต้า (PACATA) ที่ โคเวนท์ การ์เดน
(Covent Garden) ใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี จนบริษัทตัดสินใจที่จะดำ�เนินการเปิด
ร้านพาคาต้าขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามแผนที่ได้วางไว้ใน
ตอนต้น ในทำ�เลสุดฮิพ ไม่ไกลจากทีต่ ง้ั ร้านรถเข็นพาคาต้า
(PACATA) เดิม
ร้านพาคาต้า (PACATA) สาขาประเทศอังกฤษถือเป็น
ร้านอาหารในต่างประเทศร้านแรกของบริษัท การออกแบบ
ตกแต่งภายในร้านจะมีความแตกต่าง และแหวกแนวจาก
ร้านอาหารทั่วไป โดยผสมผสานความเป็นโลกตะวันออก
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03

08

และโลกตะวันตกเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่อยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ซ�้ำ ใคร
ในส่วนของอาหารซึ่งเป็นแนวเอเชียนคอมฟอร์ตฟู้ด
(Asian Comfort Food) ก็ถูกรังสรรค์โดยเชฟดังจาก
ญี่ปุ่น ยาสุจิ โมริซุมิ ด้วยหลากหลายเมนูที่แตกต่างอย่าง
ลงตัวน่ารับประทาน มีการนำ�ผลิตภัณฑ์อาหารสำ�เร็จรูป
พร้อมรับประทานของบริษัทมาปรุงแต่งรสชาติ อีกทั้งมี
เมนูเครื่องดื่มนานาชนิดที่คิดค้นขึ้นพิเศษเฉพาะสำ�หรับ
ร้านพาคาต้า (PACATA) เท่านั้น โดยนักผสมเหล้ามือ
รางวัลที่ชนะการแข่งขันมาแล้วหลายรายการ
ร้าน PACATA UK ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
28 มีนาคม 2557 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา
10.00 - 22.00 น.

กิจการใหม่
พฤษภาคม 2557

Orchid Group

ร้าน Imperial City, Royal Exchange Buildings London

ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล ขยายธุรกิจร้านอาหารในประเทศอังกฤษเพิ่ม วันที่ 23 ตุลาคม

ร้าน Sri Thai City, London Wall

2557 บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จํากัด โดยนายธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ
ได้เซ็นสัญญาซื้อกิจการร้านอาหาร จำ�นวน 4 ร้านของกลุ่ม Orchid Group ซึ่งเป็นกลุ่ม
ร้านอาหารยักษ์ใหญ่ที่มีร้านอาหารและผับจำ�นวนกว่า 200 ร้านในอังกฤษ ร้านอาหารทั้ง
4 ร้าน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสําคัญของกรุงลอนดอน ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์
แห่งแรก หรือสนามบินหลักอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ โดยในอนาคตจะต่อยอดโดย
นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือบุญรอดไปใช้ในร้านอาหารทั้งหมด

1. Imperial City, Royal Exchange
3. Gatwick Oriental, Sofitel Hotel,
Buildings London ร้านอาหารจีนใจกลาง Gatwick Airport ร้านอาหารเอเชียที่มี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของอังกฤษที่มี อาหารรสชาติดี มีบริการที่แตกต่างจากร้าน
ความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม และทำ� อาหารทั่วไปในสนามบิน ไม่แพ้ร้านอาหาร
อาหารรสชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
ชั้นนำ�ในเมือง
2. Sri Thai City, London Wall
4. Sri Nam, Canary Wharf ออกแบบ
ร้านอาหารไทยที่จัดสรรไวน์และเครื่องดื่ม ตกแต่ ง ร้ า นโดดเด่ น และทั น สมั ย ในย่ า น
ต่างๆได้เข้ากันดีกับรสชาติอาหารและการ ธุรกิจใหม่ของกรุงลอนดอนพร้อมด้วยคาเฟ่
ตกแต่งของร้านที่ผสมผสานโลกตะวันตก บาร์ และห้องอาหารไทยที่ได้รับการตกแต่ง
และตะวันออกได้เป็นอย่างดี
อย่างเรียบหรู

ร้าน Gatwick Oriental, Sofitel Hotel, Gatwick Airport

ร้าน Sri Nam, Canary Wharf
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ต่างประเทศ
พ.ศ. 2557

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

2014
รวมทั้งหมด 58 ประเทศ
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TAIWAN
เบียร์สิงห์เข้าวางจำ�หน่ายในร้าน Hooters สาขา
กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย Hooters (ฮูเตอร์ส)
เป็นร้านอาหารสปอร์ตบาร์ระดับพรีเมียมที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูงจากหนุม่ ๆ ทีร่ กั การแฮงก์เอาต์
และร่วมชมแข่งกีฬาทางทีวี โดยมีสาขาทั่วโลกถึง
28 สาขา

ASIA
PACIFIC
SINGAPORE
เบียร์สิงห์เข้าวางจำ�หน่ายในร้าน Harry’s ร้านอาหารสไตล์ Bar and
Dining ซึ่งเป็นร้านที่กำ�ลังได้รับความนิยม โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ
สิงคโปร์กว่า 20 สาขา

SINGHA MAGAZINE

39

YEAR IN REVIEW 2014

SOUTH
KOREA
เบียร์สิงห์ได้เข้าวางจำ �หน่ายในร้าน
“Home-plus” และ “Lotte Mart” โดยทั้ง
2 ร้านถือเป็นผู้นำ�ในกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่เป็นช่อง
ทางการจัดจำ�หน่าย มีสาขากระจายอยู่ทั่ว
ทุกพื้นที่ของประเทศเกาหลีใต้

INDOCHINA
CAMBODIA

(1) ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสำ�หรับการแข่งขัน LEO CUP
National Volleyball 2014 ซึ่งลีโอเบียร์ได้เชิญถ้วยรางวัลอันทรง
เกียรติจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชามามอบให้แก่ทมี ทีช่ นะเลิศ โดยในการ
แข่งขันรอบชิงแชมป์มีผู้สนใจเข้าชมกว่า 15,000 คน
(2) เบียร์สิงห์จัดกิจกรรม Singha Stadium เพื่อให้แฟนบอล
ชาวกัมพูชาสนุกกับการดืม่ เบียร์พร้อมเชียร์บอล English Premier
League ใน Singha Stadium สถานที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่
ใหญ่ที่สุดและมีผู้เข้าร่วมชมมากที่สุดในประเทศกัมพูชา
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FRANCE
“On a Marche Sur Bangkok” ภาพยนตร์
ตลกสัญชาติฝรั่งเศส ออกฉายในปี 2014 โดยใช้
สถานที่ต่างๆ ของประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำ�
หลักตลอดทั้งเรื่อง โดยในตอนหนึ่งของภาพยนตร์
มีฉากทีน่ กั แสดงนำ�กำ�ลังดืม่ ด่�ำ กับบรรยากาศริมฝัง่
แม่น�ำ้ เจ้าพระยายามค่�ำ ได้มี “เบียร์สงิ ห์ เบียร์ไทย”
อยู่ในฉากนั้นด้วย ถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวและยังเป็นการ Brand Awareness
ให้ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์อีกทางหนึ่ง

EUROPE

UNITED
KINGDOM
เบียร์สิงห์ได้เข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬา
Dart ภายใต้ชื่อรายการ “Singha Beer Grand Slam of
Darts” ซึ่งเป็นการแข่งขัน Dart ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ
มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องเคเบิลทีวี Sky Sport และมีเรตติ้ง
สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในอังกฤษ
กีฬา Dart มีต้นกำ�เนิดที่ประเทศอังกฤษ ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายตลอดมา
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โครงการใหม่
พฤษภาคม 2557

Life Compass

ในช่วงต้นปี 2557 ได้มีการริเริ่มโครงการ The Life
Compass หรือ “เข็มทิศแห่งความสุข” ให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงองค์กรทีแ่ บ่งออกเป็นสายคือ เบียร์ นอนแอลกอฮอล์
Packaging อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ เพื่อปรับให้การทำ�งาน
ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับนโยบายและการ
ทำ�งานทั่วองค์กรให้ทันสมัย สามารถที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจ
ได้อย่างเต็มรูปแบบและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยที่
พนักงานเองก็มีความสุขด้วย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ได้เริ่มฉาย
ภาพของโครงการ Life Compass นี้ครั้งแรก ในการประชุม
ผู้บริหาร SMP ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2557 และต่อมาได้จัดชุมนุมผู้บริหารระดับกลาง 2 ครั้งที่หอ
ประชุมใหญ่ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถเข้าใจและแจ้ง
ต่อให้แก่พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของแต่ละคนในแต่ละ
บริษัท หน่วยงาน สายงาน ได้ทราบต่อไป ซึ่งก็ได้รับความ
สนใจจากชาวสิงห์โดยทั่วกัน
โครงการจะเน้นใน 3 เรื่องหลัก กล่าวคือ
1. เปิดโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานในรูปแบบใหม่
ที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจน ยุติธรรม และมีมาตรฐานสำ�หรับทุกคน
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2. ปรับฐานเงินเดือนใหม่อกี ครัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับตลาด
ในไทยและให้บุญรอดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า และมีระบบ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
3. จัดโครงการเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรสร้างผู้น�ำ สำ�หรับ
อนาคต รวมทั้งมีอ�ำ นาจการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น
ทัง้ นี้ สิง่ ทีไ่ ด้ด�ำ เนินการในชัน้ ต้นแล้วคือ ได้มกี ารปรับฐาน
เงินเดือนไปเรียบร้อยแล้ว และได้จัดจ้าง บริษัทเบน (Bain &
Company) บริษัทที่ปรึกษาระดับต้นของโลก เข้ามาช่วยวาง
รากฐานของโครงการให้แข็งแกร่งก่อนที่จะเดินหน้าเต็มที่ใน
ปี 2558
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ได้ขยายเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จากวัฒนธรรมขององค์กร
ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดที่เล็กกว่าในปัจจุบัน โครงการนีก้ ็
จะยังคงวัฒนธรรมความเป็นครอบครัวของชาวสิงห์ทุกคนอยู่
แต่เสริมกับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นและความทันสมัยในด้านการ
ทำ�งานให้มากขึน้ เป็นการพัฒนาทีจ่ ะสร้างความรุง่ เรืองของทัง้
พนักงานและองค์กร

กีฬาใหม่

กันยายน 2557

ประวัติความเป็นมาสโมสร
วอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส

สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส
(BGVC) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั
บีจีเอฟซี สปอร์ต จำ�กัด ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยปณิธานของทาง
คณะผู้บริหารที่ต้องการส่งเสริมอาชีพใน
สายกีฬาในหลากหลายประเภทให้มีความ
เป็นมืออาชีพ และร่วมพัฒนาวงการกีฬาของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถเทียบชัน้ ในระดับสากล
เพื่อการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้น สโมสร
วอลเลย์บอล บางกอกกล๊าส (BGVC) จึงถูก
วางรากฐานอย่างมั่นคงโดยการสร้างทีม
อย่างมีกลยุทธ์ รวมทีมงานคุณภาพระดับ
มืออาชีพทัง้ ทีมบริหาร ทีมผูฝ้ กึ สอน รวมถึง
ตัวผู้เล่น เพื่อความแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว
พร้อมก้าวสู่ความสำ�เร็จสูงสุดร่วมกัน
BG SPORT HALL ตัง้ อยูภ่ ายในบริษทั บางกอกกล๊าส
จำ�กัด (มหาชน) ในขณะนี้ก�ำ ลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการ
ก่อสร้าง BG Sport Hall แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ จุดประสงค์หลัก
คือใช้งานสำ�หรับกีฬาในร่มประเภทต่างๆ อาทิ วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล ฯลฯ โดยภายในติดเครื่องปรับอากาศและมี
สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ซึ่งในเฟสแรกนี้ เมื่อแล้ว
เสร็จจะสามารถจุคนได้ประมาณ 1,200 - 1,500 คน ตาม
จำ�นวนเก้าอี้แบบเลื่อนเก็บได้ โดยการก่อสร้างในเฟสแรกนี้
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และ
ในเฟสต่อมาเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถจุคนได้ถึงประมาณ
4,000 คน (แบบระบุที่นั่ง)
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แชมป์ใหม่

พฤศจิกายน 2557

สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก
มูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014

44

SINGHA MAGAZINE

SINGHA MAGAZINE

45

YEAR IN REVIEW 2014

สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2557
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2557

48

ชื่อโฆษณา: ManUtd 2014
ระยะเวลา: ตุลาคม - พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: ManUtd 2014
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Chelsea 2014
ระยะเวลา: มกราคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: CFC แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน
ระยะเวลา: ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: CFC 2014 - 2015
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CFC 2014 - 2015
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

SINGHA MAGAZINE

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 1
ระยะเวลา: มิถุนายน - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 2
ระยะเวลา: กรกฎาคม - สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 3
ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 4
ระยะเวลา: พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: SUCCESSFUL PARTNERSHIP BEGINS
ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: DRIVING FORWARD TOGETHER
ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน
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ชื่อโฆษณา: GO BEYOND SUCCESS TOGETHER
ระยะเวลา: กรกฎาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_F1
ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_WEC GT2
ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_MotoGP
ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_
Ferrari Challenge
ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_All Presenter
ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: That Premier Feeling is back
ระยะเวลา: กรกฎาคม – สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: Faith Continues
ระยะเวลา: กรกฎาคม – สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: Here’s to real fans
ระยะเวลา: กันยายน – ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: COCONUT
ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SAND
ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ชีวิตคุณ คุณต้องผสมเอง
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water Kids
ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water Friend
ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water Office
ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: หอยเชลล์
ระยะเวลา: มกราคม – กุมภาพันธ์

ชื่อโฆษณา: บัวขาว
ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: น้องเมย์
ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2557

อายุงานครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภกั ดี เป็นประธานพิธมี อบ
แหวนทองที่ระลึกตราสิงห์ให้แก่พนักงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัท
ในเครือที่มีอายุงาน 30 ปี ณ ห้องประชุม
กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
มีพนักงานเข้ารับแหวนทั้งสิ้น 20 ท่าน
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นายประพันธ์ ศักดาศักดิ์
นายสรรชัย สิรปิ ชู กะ
น.ส.เต็มเดือน ลี้สุนทรไพศาล นายจิระ เบราวนะกุล นายสมโภชน์ ชืน่ ประภานุสรณ์
ผู้จัดการสำ�นักงานออกแบบ-ก่อสร้าง ผูอ้ �ำ นวยการสายการเงินและการบัญชี
ผู้จัดการสำ�นักงานสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
สำ�นักงานออกแบบ-ก่อสร้าง
สายการเงิน-การบัญชี
สำ�นักงานสารสนเทศ
สำ�นักงานบัญชี-การเงิน
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำ�กัด

นางสุกรรณธิกา เทียนแก้ว
หัวหน้าหน่วยเงินเดือน
สำ�นักงานการบุคคลกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสำ�เริง ไกรอาบ
นายพีระพงศ์ ศรีโพธิ์เผือก นายฉัตรชัย มณีทิพย์สกุล
พนักงานธุรการ
ผูจ้ ดั การอาวุโสแผนกปฏิบตั กิ ารการเงิน
ผู้จดั การแผนกคลังสินค้า
สำ�นักงานบริหารกลาง
แผนกฝ่ายการเงิน
แผนกคลังสินค้า
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายนพดล ไวยกิจจา
หัวหน้าหน่วยรับขวด
แผนกคลังสินค้า
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสมชาย รัสมีจนิ ดาวงค์
พนักงานขับรถยก
แผนกคลังสินค้า
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสมศักดิ์ ริ้วทอง
พนักงานผลิต
แผนกผลิต 1
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายธงชัย พลับศิริ
พนักงานผลิต
แผนกผลิต 2
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายปรีชา ภมร
พนักงานผลิต
แผนกผลิต 1
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายศักดิ์ชัย เฟื่องฟูลอย
พนักงานขับรถยก
แผนกคลังสินค้า
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสุชิน ห่านสุวรรณดำ�รง นายเฉลิม ภิรมย์คล้อย
หัวหน้าหน่วย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจ่ายสินค้า
แผนก Brewhouse
แผนกคลังสินค้า
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายวรชาติ มีศิริ
พนักงานหน่วยสถิติและบัญชี
แผนกผลิต 1
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด

นายเฉลิม นรสีห์
นายบุญโชค การุณสกุลเถิด
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
ช่างซ่อมบำ�รุง
แผนกคลังสินค้า
แผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 2
บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด
SINGHA MAGAZINE
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2557

สิงห์เกษียณประจำ�ปี 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานมอบ
ประกาศนียบัตรแก่พนักงานบริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษทั ในเครือทีเ่ กษียณ
อายุจ�ำ นวน 14 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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นายพิษณุ
บุญประสิทธิ์

นางสุจติ รา
รัตนวิจติ ร

นายนิพนั ธ์
สังขกร

นางชมพูนทุ
ลาภรวย

ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการฝ่าย
ประสานรัฐกิจ
สังกัด
ฝ่ายประสานงาน
ธุรกิจ

ตำ�แหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริหาร
การเงิน
สังกัด
สำ�นักงานการเงิน
และการบัญชี

ตำ�แหน่ง
ผูจ้ ดั การแผนกปฏิบตั กิ าร
การเงินวังน้อย

ตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าที่ข้อมูลและ
ทะเบียนอาวุโส

สังกัด
ฝ่ายการเงิน

สังกัด
สายการตลาด

บริษัท
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด

บริษัท
บุญรอด
เทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท
บุญรอด
เทรดดิ้ง จำ�กัด

บริษัท
บุญรอด
เทรดดิ้ง จำ�กัด

วันเริ่มงาน
12/10/2525

วันเริ่มงาน
2/9/2520

วันเริ่มงาน
20/5/2535

วันเริ่มงาน
18/11/2523
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นายสนอง
พุม่ คำ�

นายสละ
เหลือรักษ์

นายเริงฤทธิ์
อุน่ พงษ์

นายจำ�เริญ
จงสุขกลาง

นางวัชรินทร์
ประสาทงาม

ตำ�แหน่ง
พนักงานบริการ

ตำ�แหน่ง
ช่างซ่อมยานพาหนะ

สังกัด
สำ�นักงานบริหาร
กลาง

สังกัด
สำ�นักงานซ่อมบำ�รุง
และบริการ

ตำ�แหน่ง
ช่างซ่อม
เครื่องบรรจุ

ตำ�แหน่ง
พนักงานควบคุม
เครื่อง

ตำ�แหน่ง
พนักงาน
บัญชี-สถิติ

สังกัด
ฝ่ายโรงงาน

สังกัด
ฝ่ายโรงงาน

สังกัด
ฝ่ายบริหาร

บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

วันเริ่มงาน
1/8/2537

วันเริ่มงาน
21/2/2534

วันเริ่มงาน
9/10/2522

วันเริ่มงาน
6/12/2525

วันเริ่มงาน
7/2/2516
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นายชุมพล
สูศ่ ริ ริ ตั น์

นายวิชาญ
ผาสุขกิจ

นางจิรวรรณ
ผึง้ ทอง

นายคำ�วุน่
ศรีจา

นายสมโภช
แก้วแดง

ตำ�แหน่ง
พนักงาน
คัดขวด

ตำ�แหน่ง
พนักงาน
คัดขวด

ตำ�แหน่ง
พนักงาน
คลังสินค้า

ตำ�แหน่ง
พนักงานขับรถยก

ตำ�แหน่ง
พนักงานประจำ�รถ

สังกัด
ฝ่ายบริหาร

สังกัด
ฝ่ายบริหาร

สังกัด
ฝ่ายบริหาร

สังกัด
ฝ่ายบริหาร

สังกัด
ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
สามเสนบริวเวอรี่
จำ�กัด

บริษัท
เชียงใหม่เบเวอเรช
จำ�กัด

บริษัท
ลีโอ
ลิ้งค์ จำ�กัด

วันเริ่มงาน
15/8/2522

วันเริ่มงาน
11/4/2528

วันเริ่มงาน
11/4/2528

วันเริ่มงาน
28/5/2541

วันเริ่มงาน
11/4/2528
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2557

โครงการอาสาทำ�ดีต่อเนื่อง
โครงการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

“สิงห์อาสา” ถือกำ�เนิดขึน้ โดย บริษทั
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และมูลนิธิพระยา
ภิรมย์ภกั ดี ถือเป็นการรวมตัวของครอบครัว
สิงห์และกลุม่ คนใจอาสาทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกัน
พั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ปัจจุบัน
ครอบครัว “สิงห์อาสา” เติบโตไปมาก มี
เครือข่ายน้องๆ จากสถาบันทางการศึกษา
จากทั้งมหาวิทยาลัย ราชมงคล ราชภัฏ
และสถาบันอาชีวะกว่า 100 สถาบัน ที่มี
หั ว ใจอาสามาเข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ครอบครัวสิงห์อาสา สำ�หรับปี 2557 ทีผ่ า่ นมา
เราได้ ส นั บ สนุ น โครงการค่ า ยอาสาของ
น้องๆ ในแต่ละสถาบันดังนี้ มหาวิทยาลัย
และราชมงคล จำ�นวน 30 ค่าย 55 สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 ค่าย 40 สถาบัน
ตัวอย่างกิจกรรมมีดังนี้
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สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ตลอดเดือนมีนาคม - เมษายน 2557 หลายพื้นที่ทางภาคอีสานได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง สิงห์อาสาจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ขอนแก่น
บริวเวอรี่ จำ�กัด และน้องๆ เครือข่ายของสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกนํ้าดื่มตราสิงห์กว่า 9 หมื่นลิตรให้ชาวบ้าน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัด อาทิ จังหวัดขอนแก่น
นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี เป็นต้น
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แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงราย

แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2557
วัดระดับความรุนแรงได้ 6.3 ริกเตอร์ สร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่มากมาย รวม
ถึงวัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ครอบคลุมพื้นที่
กว่า 7 อำ�เภอ และยังเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือที่เรียก
ว่าอาฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่อง นับได้มากกว่า 800 ครั้ง
บริษทั บุญรอดฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยภายใน
24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ โดยผ่านทางเครือข่าย
สิงห์อาสาในจังหวัดเชียงราย
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นายสันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย นำ�เงินไปมอบพร้อมทั้งให้กำ�ลังใจครูและ
นักเรียนที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนสอน
เด็กพิเศษในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งมีโอกาสพบปะพูด
คุยกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
นายรวินทร์ ชมพูนชุ ธานินทร์ ในฐานะตัวแทนของบริษทั
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน 3,200,000 บาท
เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัด
เชียงราย (กชร.) ในงานแถลงข่าวเปิดกองทุนฯ
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โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้

เครือข่ายสิงห์อาสาและสิงห์อาชีวะกว่า 20 สถาบัน
จากทั่วประเทศ สร้างระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือ
ชาวบ้ า นที่ ห มู่ บ้ า นคลิ ตี้ ล่ า ง หมู่ บ้ า นชาวกระเหรี่ ย งที่
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทำ�ให้ชาวบ้านมีนํ้าประปาใช้
เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี โดยได้จัดทำ�โครงการนี้ใน
ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2557
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โครงการ Foreign For Learn ปีที่ 1

สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดกิจกรรม Foreign For Learn จุดประสงค์เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษานานาชาติ อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี
ฟินแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ที่เข้ามาเรียนและแลก
เปลี่ยนความรู้ในประเทศไทย ได้เปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ผ่านการทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม โดยจะเป็นการ
แลกเปลีย่ นด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อม
ทัง้ สอดแทรกภาษาอังกฤษผ่านเกมและกิจกรรมต่างๆ
ให้กบั เยาวชนไทยในชุมชน ซึง่ เยาวชนจะได้เรียนรูจ้ าก
นักศึกษาต่างชาติ ขณะเดียวกันก็มีโอกาสแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยการสอนรำ�ไทย สอนนุ่ง
โจงกระเบน เป็นต้น
โครงการ Foreign For Learn จัดขึ้นทั้งหมด 3
ชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนนางเลิ้ง
ชุมชนดินแดง และชุมชนโค้งรถไฟ ยมราช เมื่อวันที่
18 ตุลาคม 2557 - 2 พฤศจิกายน 2557
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การศึกษา

24 มี.ค. – 30 พ.ค. 2557

Singha Biz Course ปีที่ 6

ภายใต้คอนเซ็ปต์ ประสบการณ์ “สิงห์”
ประสบการณ์ “จริง” ของผูน้ �ำ ด้านการบริหาร
โครงการ “Singha Biz Course” หนึ่งใน
โครงการด้านการศึกษาของบริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาสัมผัส
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้แนวคิดการบริหาร
งานภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำ�งาน
จริงจากผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาต่างๆ อาทิ การตลาด การบริหาร
จัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตน เตรียม
พร้อมสำ�หรับก้าวสู่โลกแห่งการทำ�งานจริง
ในอนาคต

“เจาะลึกการ
เรียนรูธ้ รุ กิจ ก้าว
สู่ AEC อย่าง
สิงห์นกั บริหาร”
จากการดำ�เนินการเป็นระยะเวลา 6 ปี
โครงการ Singha Biz Course ประสบความ
สำ�เร็จอย่างมาก ได้รบั การยอมรับจากนักศึกษา
ทัว่ ประเทศว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่นักศึกษา
ต้องการเข้าร่วมมากทีส่ ดุ มีนกั ศึกษาสนใจสมัคร
สอบเข้าร่วมโครงการฯ รวมแล้วกว่า 5,000 คน
ต่อปี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มา
แล้ว 6 รุน่ เป็นนักศึกษาไทยจำ�นวน 248 คน
นักศึกษาต่างชาติในภูมภิ าค Greater Mekong
Sub-region (GMS) ญีป่ นุ่ และเกาหลี จำ�นวน
44 คน รวมทัง้ สิน้ 292 คน
1 กลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน
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และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา “เปิดมุมมองใหม่...ทีท่ า้ ทาย กับความร่วมมือ ตลาดจาก The Fuqua School of Business
ทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ในระดับนานาชาติ” มีระยะเวลาการอบรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจชั้นนำ�ของโลกแห่ง
Duke University มลรัฐนอร์ธ
Singha Biz Course จึงมีแนวคิด
“เปิดมุมมองใหม่...ที่ท้าทาย
แคโรไลนา และจาก Western
ทีจ่ ะดำ�เนินโครงการต่อไปในปีหน้า
โดยมุง่ พัฒนาหลักสูตรอบรมให้ทนั กับความร่วมมือในระดับนานาชาติ” Michigan University มลรัฐมิชแิ กน
ต่อเหตุการณ์ เพิม่ ความเข้มข้นใน
1 ใน 3 มหาวิทยาลัยทีด่ ที ส่ี ดุ ด้าน
การฝึกปฏิบตั ิ ซึง่ ในปี 2558 ที่นับเป็นปีท่ี 7 ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม การเข้าถึงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโครงการนี้ การอบรมจะอยูภ่ ายใต้หวั ข้อ 2558 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ เพื่อการวิชาการ ประเทศสหรัฐอเมริกา
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12 ก.ย. – 2 พ.ย. 2557

Singha Biz Course Entrepreneur
(Singha SMEs) ปีที่ 5

ในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง อีกทัง้ การก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  2558
ทำ�ให้ทกุ ภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจต้องปรับตัวให้ทนั พัฒนา
ให้เร็ว เพือ่ ให้ตอ่ สูไ้ ด้อย่างดี และอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน ในฐานะ
ทีเ่ ป็นบริบทหนึง่ ของระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ถือเป็นรากฐานสำ�คัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม การเพิม่ ศักยภาพให้กบั ธุรกิจ SMEs จึงมีบทบาทสำ�คัญ
ยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ และด้วยเจตนารมย์
แน่วแน่ของ บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ และจะให้บริการทางสังคมแก่
ชุมชน ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน คุณภาพสังคม” โครงการ
อบรมเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้ผปู้ ระกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กดำ�เนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมัน่ คงจึง
เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ อันจะยังผลสู่ความสำ�เร็จของ
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม การฝึกอบรมจัดขึ้น 3 แห่ง
ใน 3 ภูมภิ าค ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคอีสาน

“บริหารความแตกต่าง
ร่วมคิดร่วมสร้าง
แนวทางสูค่ วามสำ�เร็จ”
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โครงการได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ� 
นักกลยุทธ์การตลาด ไอเอ็มซี และวิทยากรชือ่ ดัง ประธานกรรมการ บริษทั
โทเทิล เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับ
โครงการฯ โดยรายวิชาที่ฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
วัฒนธรรมองค์กร จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ (Organization Culture, Business
Ethics and Corporate Social Responsibility หรือ CSR)
Case Studies: Singha Corporation
โดย คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด

Cutting Edge Strategies for AEC
โดย คุณกมล รัตนวิระกุล
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

การบริหารและสือ่ สารตราสินค้า (Brand Management
and Communication)โด
โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ�
ประธานกรรมการบริหาร บจก. โทเทิล เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์

คิดการใหญ่ “ใจ” ต้องถึง

Case Study: หัวใจสูค่ วามสำ�เร็จของธุรกิจ “เจ๊กเม้ง / JM Cuisine”
โดย คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์
เจ้าของธุรกิจ “เจ๊กเม้ง / JM Cuisine” อาหารความคิดสร้างสรรค์
ต้นตำ�รับเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับการเป็นผูป้ ระกอบ
การ (Workshop for Entrepreneurs)
โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ�
ประธานกรรมการบริหาร บจก. โทเทิล เดอะไลน์
คอมมิวนิเคชั่นส์

การบริหารภาษีส�ำ หรับผูป้ ระกอบการ (Tax
Planning for Entrepreneurs)

โดย อ.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สนง.พิพัฒน์ / อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

กลยุทธ์การบริหารภายใต้ข้อจำ�กัดของธุรกิจ
(Strategic Constraint Management)
โดย ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)

พลิกมุมคิด...ชีวติ เปลีย่ น

โดย คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)
คอลัมนิสต์ / นักเขียน / ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำ นวยการ
Academy of Business Creativity (ABC) ม.ศรีปทุุม

การบัญชีและการเงินสำ�หรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Finance)
โดย คุณณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ผอ. สายการเงินและการบัญชีกลาง บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชัน่

1+1 มากกว่า 2 กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างเพือ่
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Synergy Strategy and People
Management for Business Success)
โดย คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

การตลาดสำ�หรับการเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurial Marketing)

โดย คุณเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
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4 - 10 เม.ย. 2557

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 2

โครงการ SINGHA R-EXPERT มุ่งหวัง
เปิดประสบการณ์และจุดประกายความคิด
ใหม่ๆ ให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์จาก
สถาบันอาชีวะต่างๆ ทัว่ ประเทศ จำ�นวนทัง้ สิน้
40 สถาบัน ได้ก้าวทันโลกที่เปิดกว้างด้วย
ประสบการณ์ทางธุรกิจจริง ผ่านการบรรยาย
โดยผู้บริหารระดับสูงของสิงห์และวิทยากร
ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับประเทศ นอกจากนีย้ งั จะได้
ไปสัมผัสกับอาณาจักรของสิงห์ ให้เห็นถึง
กระบวนการทำ�งานและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปถ่ายทอดให้
ลูกศิษย์ตอ่ ไป ปิดท้ายด้วยการทำ� Workshop
เพือ่ ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาวงการ
อาชีวะไทยร่วมกับสิงห์ในอนาคต

68

SINGHA MAGAZINE

“เมื่อโลกเปิด
กว้าง ผู้ชี้ทาง
ต้องเชี่ยวชาญ
ให้ทันโลก”

การศึกษา

27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2557

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 2

“เปิดประตูหอ
้ ง
ปฏิบตั กิ ารเพือ
่
เรียนรู้โลกการ
ทำ�งานจริง”

โครงการ SINGHA R-EXPLORE จัดขึ้น
สำ�หรับนักเรียนอาชีวะสายช่าง เพื่อช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์ในโลกการทำ�งาน
จริง ช่วยจุดประกายความคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนำ�
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาใน
สายช่างให้มีคุณภาพ ทันยุคสมัย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ สังคม
ด้วยกิจกรรม “สิงห์อาชีวะอาสา” เพือ่ ทีจ่ ะได้
เป็นอีกหนึ่งแรงของนักเรียนอาชีวะที่จะช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั อาชีวศึกษาสาย
ช่างของไทยต่อไป
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26 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557

SINGHA R-INTERN ปีที่ 4

“เปิดใจให้กล้าสู่โลกกว้าง
เปิดโอกาสสู่เส้นทางความสำ�เร็จ”
โครงการ SINGHA R-INTERN เป็น
โครงการฝึกงานสำ�หรับนักศึกษาอาชีวะที่
กำ�ลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำ�งานจริง
โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพที่กำ�ลัง
จะสำ�เร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จในชีวติ
การทำ�งาน และมีพฤติกรรมดี บุคลิกภาพดี
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สิงห์ จำ�นวน
ทั้งหมด 44 คน โดยมี 4 คนเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน
ได้แก่ ประเทศลาว จำ�นวน 2 คน และ
จากประเทศเวียดนาม จำ�นวน 2 คน รวม
ระยะเวลาดำ�เนินโครงการทั้งสิ้น 5 สัปดาห์
70

SINGHA MAGAZINE

การศึกษา

1 ก.ย. 2557 - 1 ม.ค. 2558

SINGHA ENGLISH CHALLENGE
(รุ่นที่ 2)

“Expand Your
Knowledge”
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญ เป็นพื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
แข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน การเตรียม
ความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
สามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ จึงเป็น
สิ่งจำ�เป็นเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรให้ความสนใจ
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะองค์กร
เอกชนไทยที่ก้าวไปประสบความสำ�เร็จกับ
การเป็น “Global Brand” มีปณิธานที่จะ
ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ
จึงมีโครงการจัดการแข่งขัน “Singha English
Challenge” ขึน้ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน
คุณภาพสังคม” โดยได้รบั การสนับสนุนและ
ดำ�เนินโครงการร่วมกับสถาบันบริตชิ เคานซิล
องค์กรที่มุ่งมั่นจะเชื่อมโยงคนทั่วโลกผ่าน
กิจกรรมด้านการศึกษา มีเป้าหมายส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ สังคม เช่นเดียวกับสิงห์
คอร์เปอเรชั่น

โครงการ Singha English
Challenge จัดแข่งขันสำ�หรับ
นิสติ นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ทัว่ ประเทศทีม่ คี วามสามารถและ
มีความสนใจในภาษาอังกฤษ
พร้อมทัง้ มีความรูป้ ระวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ของประเทศในกลุม่ ASEAN โดย
Singha English Challenge
2013 (รุ่นที่ 1) ได้แข่งขันรอบ
ไฟนอลไปในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2557 ซึ่งทีมที่ชนะได้ไปทริปที่
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
6-8 มิถุนายน 2557 ขณะรุ่นที่ 2
Singha English Challenge
2014 ทีเ่ พิง่ แข่งขันเสร็จสิน้ ไปนัน้
เป็นการแข่งขันรูปแบบทีม 4 คน
แบ่งเป็น 4 รอบ ทีมที่ชนะได้รับ
เงินรางวัลกว่า 600,000 บาท
พร้อม Trip ทัศนศึกษาที่นครวัด
ประเทศกัมพูชา
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การศึกษา

6 ต.ค. -28 พ.ย. 2557

SINGHA SAFETY DRIVE ปีที่ 2

“มุ่งสู่ปลายทางอย่างปลอดภัย
ขับขี่มีวินัย ห่วงใยเพื่อนร่วมทาง”
โครงการ SINGHA SAFETY DRIVE
หรือ “ขับขี่ปลอดภัยหัวใจสิงห์” จัดขึ้นเพื่อ
ให้พนักงานชาวสิงห์ทตี่ อ้ งใช้รถยนต์ในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจการขับขี่
ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน โดยโครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือ
จากกรมการขนส่งทางบกในการส่งวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ผู้ใช้รถทั้งในภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ในปี 2557 นี้ จัดอบรมขึน้
เป็นจำ�นวน 5 รุน่
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
รุน่ ที่ 5 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
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19 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2557

SINGHA PRO DRIVER ปีที่ 2

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เล็งเห็นความ
สำ�คัญของการพัฒนานักขับรถขนาดใหญ่
ให้มีความรู้ มีคุณภาพ จึงได้ร่วมมือกับ
กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการ “SINGHA
PRO DRIVER” วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการขนส่งบนท้องถนน และช่วย
พัฒนาศักยภาพการขับรถให้กบั พนักงาน
ขับรถบรรทุกในบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดพนักงานรุ่นใหม่ที่จะขับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ต่อไป

ในปี 2557 นี้ จัดอบรมขึ้น
เป็นจำ�นวน 4 รุ่น
รุน่ ที่ 1 วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2557
รุ่นที่ 3 วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557
รุ่นที่ 4 วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2557

“ปลายทางการขนส่งทีก่ า้ วไกล
ต้องมาพร้อมมาตรฐานความ
ปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ ”
SINGHA MAGAZINE
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SINGLE
พ.ศ. 2557

โปรเจคท์ ร็อกมโหรี

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

29 มกราคม 2557
ชื่อเพลง: หอมกลิ่นอะไรไม่รู้
ศิลปิน: The Lummurve

16 มกราคม 2557
ชื่อเพลง: ก้อนหินของฉัน
ศิลปิน: เก่ง อธิป

7 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อเพลง: หนึ่งเดียวที่หัวใจ
ศิลปิน: บอย พิษณุ

74

SINGHA MAGAZINE

29 มกราคม 2557
ชื่อเพลง: สมภารละเอียด
ศิลปิน: Diamond Dust

16 มกราคม 2557
ชื่อเพลง: ด้วยแรงใจ
ศิลปิน: อัสนี - วสันต์ โชติกุล

11 กุมภาพันธ์ 2557
ชื่อเพลง: อย่าฝากความเหงา
ศิลปิน: Way Station

10 มีนาคม 2557
ชื่อเพลง: หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...)
ศิลปิน: ปอย Portrait

28 เมษายน 2557
ชื่อเพลง: อีกครั้งนึง
ศิลปิน: นิโคล เทริโอ

5 พฤษภาคม 2557
ชื่อเพลง: นานานานา
ศิลปิน: ทรงไทย

27 มิถุนายน 2557
ชื่อเพลง: หัวใจของพ่อ
ศิลปิน: อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

7 พฤษภาคม 2557
ชื่อเพลง: อยู่คนเดียวได้ไหม
ศิลปิน: The Dey

8 พฤษภาคม 2557
ชื่อเพลง: ลืมหายใจ
ศิลปิน: Jackie Nanny Nina
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7 กรกฎาคม 2557
ชื่อเพลง: อยากหยุดความเหงา
ศิลปิน: บอย พิษณุ

9 กันยายน 2557
ชื่อเพลง: การเดินทาง
ศิลปิน: Next Steps
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19 กันยายน 2557
ชื่อเพลง: ไม่อยากจะพูดมาก
ศิลปิน: Shine

17 กรกฎาคม 2557
ชื่อเพลง: ปล่อยเธอคืนฟ้า
ศิลปิน: อบเชย

20 กันยายน 2557
ชื่อเพลง: ชื่อว่าความคิดถึง
ศิลปิน: จา ศุภชัย

30 กันยายน 2557
ชื่อเพลง: หรือว่าเธอ?
ศิลปิน: นัน

9 ตุลาคม 2557
ชื่อเพลง: แต๋วจ๋า
ศิลปิน: The Morning Glory

4 พฤศจิกายน 2557
ชื่อเพลง: 30+ แล้วไง?
ศิลปิน: อี๊ฟ ศิระฉายา

28 ตุลาคม 2557
ชื่อเพลง: Shut Up and Dance
ศิลปิน: ถังเบียร์

10 พฤศจิกายน 2557
ชื่อเพลง: คนมีเมียน้อย
ศิลปิน: หงา คาราวาน

29 ตุลาคม 2557
ชื่อเพลง: ผัวทิ้ง
ศิลปิน: กล้วย คลองหอยโข่ง

31 ตุลาคม 2557
ชื่อเพลง: No Gen
ศิลปิน: Blackhead (Feat.Tattoo
Colour)

11 พฤศจิกายน 2557
ชื่อเพลง: ตัวติดกัน
ศิลปิน: นิโคล เทริโอ
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2557

คอนเสิร์ตในประเทศ

1235 Mild live concert
สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 4 เมษายน 2557

Songkran Festival @ Route66

Water Festival 2014 งานวันไหลพัทยา

สถานที่: RCA
วันที่จัดแสดง: 11-16 เมษายน 2557

สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช
วันที่จัดแสดง: 13-15 เมษายน 2557

Dirty Dancing Get102.5

คอนเสิร์ตทีวีสามสัญจร

สถานที่: BCC Hall Central Plaza Ladprao
วันที่จัดแสดง: 19 กรกฎาคม 2557

สถานที่: ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าอินโดจีน โรงเกลือ จ.สระแก้ว
วันที่จัดแสดง: 25 กรกฎาคม 2557
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Original Man
สถานที่: ร้าน Funky Villa ทองหล่อ
วันที่จัดแสดง: 25 กันยายน 2557

Slot Machine

70 ยังแจ๋ว เศรษฐา ศิระฉายา

สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 27 กันยายน 2557

สถานที่: Royal Paragon Hall
วันที่จัดแสดง: 5 พฤศจิกายน 2557

Singha Corporation Presents

SINGHA SODA

Ohm Chatree Live 2014

สถานที่: ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา
วันที่จัดแสดง: 22 พฤศจิกายน 2557

สถานที่: ซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม สวนผึ้ง
วันที่จัดแสดง: 13 ธันวาคม 2557

สถานที่: Thunderdome เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 28 ธันวาคม 2557

Rock on the Lake Music Festival

So in Art So in Love 2014

RPG Replay
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คอนเสิร์ตต่างประเทศ

Bruno Mars

Thirty Seconds to Mars

สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 20 มีนาคม 2557

สถานที่: ไบเทค บางนา
วันที่จัดแสดง: 5 เมษายน 2557

Together Festival

Road to Ultra Thailand 2014

สถานที่: ไบเทค บางนา
วันที่จัดแสดง: 31 พฤษภาคม 2557

สถานที่: ไบเทค บางนา
วันที่จัดแสดง: 29 สิงหาคม 2557

ARCADIA
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THE BANGKOK LANDING

808 Festival 2014

สถานที่: Siam Park City สวนสยาม
วันที่จัดแสดง: 29 พฤศจิกายน 2557

สถานที่: ไบเทค บางนา
วันที่จัดแสดง: 9 ธันวาคม 2557

YEAR IN REVIEW 2014

อาลัยอาจารย์อุดมศักดิ์
22 ธันวาคม 2513 - 7 ธันวาคม 2557

ชาวบุญรอดได้สูญเสียกำ�ลังสำ�คัญไปด้วยการจากไปของ ดร.อุดมศักดิ์ โศภนกิจ เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2557 อาจารย์อุดมศักดิ์ หรืออาจารย์ยอด เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ เริ่มต้นพบปะ
ผู้บริหารด้วยการจัดสัมมนาหลักสูตร Talent Development Program หรือ TDP รุ่นที่ 1 เมื่อปี
2553 เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ Executive Development
Program หรือ EDP รุ่นที่ 1 และ 2 ในปี 2555 ตามด้วย TDP รุ่น 2 และ 3 ในปี 2557 นอกจากนั้น
อาจารย์ยังเป็นโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัว ล่าสุดร่วมดูโครงการ The Life Compass จัดเรื่องการ
บริหารจัดการองค์กรในปี 2557 ทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการการอบรม หรือได้รับการโค้ช
ส่วนตัวกับอาจารย์จะรู้สึกประทับใจกันถ้วนหน้า และหากว่าต้องการคำ�ปรึกษาก็จะเข้าหาได้เสมอ
พูดได้ว่าอาจารย์ยอดเป็นที่รักและเคารพของชาวบุญรอด การจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้จงึ เป็น
เหตุการณ์ที่หลายคนต้องปรับตัวกันมาก แต่ด้วยคำ�สอนคำ�แนะนำ�ต่างๆ ที่ได้รับจากอาจารย์ก็ทำ�ให้
พวกเราคนหัวใจสิงห์เดินหน้าสู้สถานการณ์กันต่อไป โดยจะไม่มีวันลืมอาจารย์
ดร.อุดมศักดิ์ เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2513 เป็นพี่คนโตของพี่น้อง 5 คน สมรสกับคุณวิภาภัค
มีบุตร 2 คนและธิดา 1 คน อาจารย์จบการศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เรียนต่อปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยแมร์รีฮาร์ดินเบเลอร์ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ด้านบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านการพัฒนาองค์กร
ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเช่นกัน ล่าสุดดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษาประจำ�บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการโครงการที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรรมการบริหารบริษัท
สหพัฒนพิบูล จำ�กัด (มหาชน)
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