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รวมข่าวเด่นประจำาปี
พ.ศ. 2557

7  มกราคม
เซอร์รัน รัน ชอว์  ผู้ก่อต้ังบริษัท

ชอว์บราเดอร์ส ตำานานหนัง

กงัฟกูำาลงัภายในทีป่ัน้เฉนิหลง 

เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา

ในวัย 106 ปี

1 มกราคม
รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ จัดการแสดง

ดอกไม้ไฟฉลองต้อนรับ

ปใีหม ่2014 ทำาลายสถติิ

กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด 

ด้วยดอกไม้ไฟ 400,000 

ดอก ณ ตึกเบิร์จ คาลิฟา

ที่สูงที่สุดในโลก และ

ตลอดแนวชายฝั่งความ

ยาวกว่า 100 กม. ที่หมู่

เกาะเดอะปาล์มยูเมราห์

และเดอะเวิลด์ ซึ่งสร้าง

โดยฝีมือมนุษย์

13 มกราคม
กลุ่มกปปส.ได้ทำาการปิด

กรงุเทพฯ เพือ่เรยีกรอ้งให้

มีการปฏิรูปประเทศและ

ต้ังเวทีตามจุดสำาคัญต่างๆ

7 จุดทั่วกรุง

18 มกราคม
งานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ครั้งที่ 11

ที่จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม
รัฐบาลประกาศใช้พรก.

ฉุกเฉิน 60 วันในพื้นที่

กทม. และพื้นที่บางส่วน

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

นนทบุรี ปทุมธานี



5SINGHA  MAGAZINE

2 กุมภาพันธ์
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส.) ครั้งที่ 27 

ตามความในพระราช

กฤษฎีกายุบสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. 2556 ที่ให้

ยุบสภาผู้แทนราษฎรเสีย 

ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 

แต่ก็ไม่สำาเร็จ เป็นเพราะ

แต่ละพรรคการเมืองมอง

กันต่างมุม

7 กุมภาพันธ์
เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ฤดูหนาวคร้ังที ่22 ท่ีเมืองโซชี 

สหพันธรัฐรัสเซีย มีแข่งขัน

กันจนถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 

โดยประเทศไทยได้ส่ง คเณศ 

สุจริตกุล เข้าร่วมแข่งขันใน

กีฬา Alphine Skiing ประเภท 

Giant Slalom และ Slalom 

ชาย นอกจากนี้นายคเณศ

ยังเป็นผู้เชิญธงไตรรงค์เข้าสู่

สนามในพิธีเปิดด้วย

8 มีนาคม
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เท่ียวบิน MH370 

ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าสู่

กรุงปักก่ิง ประเทศจีน เกิดหายสาบสูญอย่าง

ไร้ร่องรอยพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ 239 

ชีวิต ปัจจุบันยังหาซากไม่พบ 

21 มีนาคม
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ

6 ต่อ 3 ให้การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) เม่ือวันท่ี  2 ก.พ. 2557 

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

และถือว่าเป็นโมฆะ

28 กุมภาพันธ์
Farm Design เปิดสาขาที่ 10 ที่ห้าง Silom Complex ชั้น B

20 มีนาคม
เครื่องดื่มบีอ้ิงปรับภาพลักษณ์ใหม่เน้นความสดชื่น

สดใส มีการปรับสูตรใหม่ให้น้ำาตาลน้อย อร่อยง่าย 

ได้วิตามินและสารอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ ตอบโจทย์

ผู้รักสุขภาพ พร้อมปรับโฉมรูปทรงขวดให้เพรียวขึ้น

เพื่อเจาะกลุ่มหนุ่มสาวสมัยใหม่ท่ีมีทัศนคติและ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน
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1 เมษายน
ทดลองออกอากาศ “ทีวีดิจิตอล” 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

16 เมษายน
เรือเซวอลของประเทศเกาหลีใต้ประสบเหตุล่มกลาง

ทะเลระหว่างเดินทางไปยังเกาะเชจู เกาะท่องเที่ยว

ชื่อดังของเกาหลีใต้ มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำานวน 

กว่า 300 คน และมีผู้รอดชีวิต 172 คน 

25 มีนาคม
หลังการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่เริ่ม

มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ในประเทศ

กนิ ีแตยั่งไมส่ามารถตรวจเจอไดใ้นขณะนัน้

ได้ลุกลามเข้าสู่ประเทศไลบีเรีย เซียร์รา

ลีโอน และไนจีเรียแล้ว นับเป็นการระบาด

ครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการค้นพบไวรัส

ชนิดนี้ ไม่ว่าจะด้วยจำานวนของผู้ติดเชื้อ

และผู้เสียชีวิต

28 มีนาคม
งานเปิดร้านพาคาต้า (PACATA) ที่

ประเทศอังกฤษ เป็นร้านอาหารร้าน

แรกของบริษัทในต่างประเทศ

2 เมษายน
แถลงข่าว Singha Chelsea 

FC Football Leauge 2014 

Road to Chelsea

16 เมษายน
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่

จำากัด รับรางวัลพระราช

ทานประกาศเกียรติคุณ

จากศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติสภากาชาดไทย

24 เมษายน
พิธีบวงสรวงลงเสาเข็มมงคล

ฤกษ์ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท 

วังน้อย เบเวอเรช จำากัด
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5 พฤษภาคม
เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดความแรง 5.8-6.0 ริกเตอร์

มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน 10 กิโลเมตร 

ที่ อ.พาน จ.เชียงราย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้ง

พ้ืนท่ีเสียหาย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

ในรัศมี 25-112 กิโลเมตร

7 พฤษภาคม
ศาลรัฐธรรมนูญสั่ งปลด

นายกรัฐมนตรีรักษาการณ์ 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ออกจากตำาแหน่งในข้อหา

ละเมิดรัฐธรรมนูญประเทศ

โดยโยกย้ายข้าราชการ

ความมั่นคงโดยมิชอบในปี

2554

21  พฤษภาคม
ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีชัยเหนือ

เวียดนามในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

“เอเชียเอเอฟซีวีเมนส์เอเชี่ยนคัพ 2014” 

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการคว้าสิทธิ์

ไปเล่นในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2015

รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. -  5 ก.ค.

2015 ที่ประเทศแคนาดาเป็นครั้งแรก

5 พฤษภาคม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ช่วย

เหลือประชาชนและหน่วยงานท่ีได้

รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวท่ี

จังหวัดเชียงราย

8 พฤษภาคม
Farm Design เปิดสาขาที่ 10 

ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 

1 พฤษภาคม
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ได้

รับเหรียญทองทีง่าน The

Calgary International

Beer Festival ท่ีประเทศ

แคนาดา

12 พฤษภาคม
พนักงานบริษัทตรวจสอบ

วันขาด ลา มาสาย และดู

เวลาเข้าออกงานบนระบบ

อินทราเน็ตของบริษัทได้

ด้วยตัวเอง
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22 พฤษภาคม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

นำาโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ยึดอำานาจการปกครองและกำาหนด

มาตรการห้ามมิให้บุคคลใดทั่วราช

อาณาจักรออกนอกเคหสถานภายใน

เวลา 22.00 - 05.00 น.

29 พฤษภาคม
นางอังเกลา แมร์เคล นายก

รัฐมนตรีของเยอรมนี ได้รับ

การจัดอันดับจากนิตยสาร

“ฟอร์บส์” ให้เป็นสตรีผู้ทรง

อิทธิพลท่ีสุดในโลกประจำา

ปี 2557 สมัยท่ี 4 ติดต่อกัน 

12 มิถุนายน
การแข่งขันฟุตบอลโลกคร้ังท่ี 

20 “ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2014” ได้

เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ

สนามอารีนาเดอเซาเปาโล ที่ 

กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล 

ตามมาด้วยเกมคู่เปิดสนาม

ระหว่างบราซิลกับโครเอเชีย 

โดยทีมชาติเยอรมนีสามารถ

คว้าเเชมป์เป็นสมัยท่ี 4 ในศึก

ฟุตบอลโลกครั้งนี้

13 มิถุนายน 
คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) ออก

ประกาศยกเลิกคำาสั่ง

ห้ามออกจากเคหสถาน

ตามเวลาท่ีกำาหนดแล้ว

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
หลังจากที่กษัตริย์ฆวน คาร์ลอส แห่งสเปน 

ทรงลงพระปรมาภิไธยสละราชสมบัติอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา 

เจ้าชายเฟลีเป้ มกุฎราชกุมาร ได้เสด็จขึ้น

เป็นกษัตริย์องค์ใหม่พระนามว่า สมเด็จพระ

ราชาธิบดีเฟลีเป้ที่ 6 โดยเข้าพิธีราชาภิเษก

และสาบานพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์

ภายใต้รัฐธรรมนูญ

23 มิถุนายน
น้ำ�ด่ืมสิงห์ขวดใหม่ขน�ด 

330 มล. และ 750 มล. 

ว�งตล�ดเป็นวันแรก

30 มิถุนายน
น้ำ�ดื่มสิงห์ขวดใหม่ขน�ด 

500 มล. ว�งตล�ดวันแรก 

26 มิถุนายน
แถลงข่�วง�นคีตร�ช�

1 กรกฎาคม
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ซันโวออกรสช�ติใหม่ 

“บลูพันซ์” สีฟ้�สดใสในขวดแก้วที่ยัง

ไม่เคยมีม�ก่อนในท้องตล�ดเมืองไทย

7 กรกฎาคม
Farm Design ฉลองเปิด

ส�ข�ที่ 11 ที่เซ็นทรัล

พระร�ม 2 

18 กรกฎาคม
เคร่ืองบินโดยส�รส�ยก�รบินม�เลเซียแอร์ไลน์

เทีย่วบิน MH17 พร้อมผู้โดยส�รและลูกเรือ 

298 คน ออกเดินท�งจ�กกรุงอัมสเตอร์ดัม

ประเทศเนเธอร์แลนด์ มุ่งหน้�สู่กรุงกัวล�

ลัมเปอร์ประเทศม�เลเซีย ประสบเหตุถูกยิง

ตกในพื้นที่ท�งตะวันออกของยูเครนใกล้กับ

ช�ยแดนรัสเซีย ไม่มีผู้รอดชีวิต
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11 สิงหาคม
โรบิน วิลเลียมส์ (Robin Williams) นักแสดง

ตลกชื่อดังของสหรัฐฯ เสียชีวิตจากการขาด

อากาศหายใจในบ้านพักที่รัฐแคลิฟอร์เนีย 

หลังเครียดสะสมและซึมเศร้ามาก่อนหน้าน้ัน

หลายสัปดาห์

22 กรกฎาคม
นายโจโก วิโดโด หรือ โจโกวี ได้รับชัยชนะ

จากการเลือกต้ังให้เป็นประธานาธิบดีคน

ที่ 7 ของประเทศอินโดนีเซีย 

4 สิงหาคม
ทำาบุญครบรอบ 81 ปี

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี

จำากัด 

6 สิงหาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯ พระราชดำาเนินจากวัง

ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบ 

คีรีขันธ์ ไปตรวจพระวรกาย ณ

โรงพยาบาลศิริราชตามคำากราบ

บังคมทูลเชิญของคณะแพทย์

หลังเสด็จฯ ไปประทับ ณ วังไกล

กังวลเป็นเวลา 1 ปี

4 สิงหาคม
น้ำาดื่มสิงห์ขวดใหม่ขนาด

1,000 มล. ได้ออกวางตลาด

เป็นวันแรก

12 สิงหาคม
Farm Design ฉลองเปิด

สาขาที่ 12 ที่เซ็นทรัล

ศาลายา 

8 สิงหาคม
งานแถลงข่าว Singha World of Speed
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24 สิงหาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29

ของประเทศไทย 

3 กันยายน
นายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

ประจำาปี 2544 เสียชีวิตในวัย 

74 ปี หลังป่วยด้วยโรคตับ

อักเสบมาเป็นเวลา 3 เดือน

15 กันยายน
พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวและสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม

ราชินีนาถ เสด็จพระราช

ดำาเนินกลับพระราชวัง

ไกลกังวล หลังจากที่

ประทับ ณ โรงพยาบาล

ศิริราชนาน 41 วัน

31 สิงหาคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ แต่งต้ังคณะรัฐมนตรี

32 คน โดยมีพลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ขณะที่

พลเอกธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ

2 กันยายน
The Economist Intelligence Unit จัดอันดับให้เมือง

เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด

ในโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นเมือง

ที่ได้ 100 คะแนนเต็มในด้านของกีฬาด้วย

6 กันยายน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด จัดการ

แข่งขันกีฬาสิงห์เกมส์ ครั้งที่ 8 ที่สนาม

ลีโอ สเตเดียม

17 กันยายน
โฆษณาน้ำาเเร่เพอร์ร่าได้รับรางวัล Adman 

Awards & Symposium ประจำาปี 2014 ที่

เป็นอีกเวทีสำาคัญในวงการโฆษณาไทยภายใต้

แนวคิด เดอะ นิว ฟรอนเทียร์ (The New 

Frontier) ท่ีจะช่วยกระตุ้นผลักดันให้ผลงาน

โฆษณาดีๆ ปรากฏสู่สายตาคนไทย
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26 กันยายน
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) 

เปิดซื้อข�ยหลักทรัพย์เพิ่มทุนวันแรก

ในชื่อย่อ S ณ ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

22 กันยายน
สหพันธ์นักศึกษ�ฮ่องกงและกลุ่มสะคอ

ล�ริซึม (Scholarism) เริ่มประท้วงนอก

สำ�นักง�นใหญ่ของรัฐในเก�ะฮ่องกงเพื่อ

คัดค้�นคำ�วินิจฉัยของคณะกรรม�ธิก�ร

ส�มัญประจำ�สภ�ประช�ชนแห่งช�ติ 

ที่ไม่อนุญ�ตให้ประช�ชนเสนอชื่อผู้แทน

ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ให้เลือกผู้แทนที่

คณะกรรม�ธิก�รฯ คัดกรองก่อนแล้ว

8 ตุลาคม
คณะกรรมก�รพร้อมผู้บริห�รได้เดิน

ท�งไปโรงพย�บ�ลศิริร�ชเพ่ือทูลเกล้�

ทูลกระหม่อมถว�ยแจกันดอกไม้ถว�ย

พระพรแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

รวมท้ังร่วมลงน�มถว�ยพระพร

30 กันยายน
เปิดตัวผลิตภัณฑ์สต�ร์เชฟส์ 

ณ สย�ม พ�ร�กอน  

27 กันยายน
ภูเข�ไฟองทะเกะท่ีประเทศญ่ีปุ่นปะทุข้ึนหลัง

สงบน่ิงม�น�นกว่� 35 ปี พ่นเถ้�ถ่�นและหินร้อน

ออกม�เป็นมวลมห�ศ�ลจนบรรด�นักท่องเที่ยว

ต้องพ�กันหลบภัยอย่�งอลหม่�น มีนักปีนเข� 

31 ร�ยเสียชีวิตในเหตุก�รณ์ และต�มม�ด้วย

เหตุแผ่นดินไหวอีกเป็นระลอก

1 ตุลาคม
Singha Retail Service 

ทำ�ก�รเปิดข�ยออนไลน์

เป็นวันแรก

7 ตุลาคม
ต้อนรับนักกีฬ�พ�ร�ลิมปิก 7 คน เข้�

ทำ�ง�นท่ีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

3 ตุลาคม
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

พร้อมด้วยสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ

พระบรมร�ชินีน�ถ เสด็จพระร�ช

ดำ�เนินไปประทับ ณ โรงพย�บ�ล

ศิริร�ชอีกครั้ง เนื่องจ�กผลก�ร

ตรวจพระโลหิตมีภ�วะติดเชื้อ
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14 ตุลาคม
นายคิมจองอึน ผู้นำาสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ ปรากฏตัว

ต่อสาธารณชนหลังจากหายตัวไปไม่ปรากฏตัวในงาน

สำาคัญของประเทศถึง 2 งาน น่ันคืองานครบรอบการ

สร้างชาติเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 9 กันยายน และงาน

ฉลองแต่งต้ังพรรคแรงงานเกาหลีเม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 

นอกจากน้ียังไม่ได้เข้าประชุมสภาประชาชนสูงสุดเม่ือ

ปลายเดือนกันยายน การปรากฏตัวในครั้งนี้จึงเคลียร์

ข้อสงสัยของคนท่ัวโลกทีค่าดการณ์ว่าคิมอาจป่วยหนัก

หรือถูกโค่นอำานาจไปแล้ว

16 ตุลาคม
ผลิตภัณฑ์ Syder Bay ออกวาง

ขายทั่วประเทศ

27 ตุลาคม
พิธีตั้งเสาเอกวางศิลาฤกษ์

โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท 

สยามเพียวไรซ์ จำากัด

23 ตุลาคม
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล 

จำากัด ซ้ือธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม 

Orchid Group รวม 4 ร้าน 

ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

3 พฤศจิกายน
ตึกวัน เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ

เปิดทำาการ หลังจากที่ตึกเดิมถูกกลุ่มก่อการร้าย

ถล่มในโศกนาฏกรรม 9/11 เม่ือ 13 ปีก่อน เป็นตึกท่ี

สูงท่ีสุดในสหรัฐฯ และสูงท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ของโลก

รองจากตึก เบิร์จ คาลิฟา ในรัฐดูไบ สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และโรงแรมหอนาฬิกามักกะห์ รอยัล เมือง

เมกกะ ซาอุดิอาระเบีย

17 ตุลาคม
บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จำากัด 

ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ

บริษัท ซีพีแอนด์เอ เทรดด้ิง

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

เดินหน้าทำาธุรกิจร่วมกันที่

ประเทศกัมพูชา
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11 พฤศจิกายน
“Henry Graves Supercomplication” นาฬิกาพกทองคำาที่ซับซ้อนที่สุด ผู้ประดิษฐ์

คือ ปาเต็ก ฟิลิปป์ แห่งสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตให้กับนายธนาคารผู้หนึ่งในช่วง

ทศวรรษ 1930 ประมูลขายได้ราคาสูงถึง 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 788 

ล้านบาท) ขึ้นแท่นเป็นนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลก ทุบสถิติเดิมที่ทำาไว้เมื่อ 15 ปีก่อน 

สำาหรับเจ้าของเก่าคือ Sheikh Saud bin Mohammed Al-Thani วัย 48 ปี จาก

กาตาร์ ที่ครอบครองนาฬิกาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2542 ได้เสียชีวิตที่บ้านพักอย่างไม่

ทราบสาเหตุก่อนวันประมูลนาฬิกาเรือนนี้เพียง 1 วัน 

9 พฤศจิกายน

ทีมบางกอกกล๊าสเอฟซี สร้างประวัติศาสตร์

ด้วยการคว้าถ้วยชนะเลิศใบแรกของสโมสร

จากมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014 ได้สำาเร็จ 

หลังจากเอาชนะ ชลบุรี เอฟซี 1-0 ด้วยประตู

ชัยของ ลาซารัส คาอิมบี้ ในนาทีที่ 80 ณ 

สนามศุภชลาศัย

17 พฤศจิกายน
ผลิ ตภัณฑ์ บี อิ้ ง

ออกรสชาติใหม่ 

แอล-กลูต้าไธโอน6 พฤศจิกายน
เปิดฉากเทศกาลลานเบียร์ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์  ปี  2557 

ขนทัพศิลปินจากค่ายต่างๆ มาให้ความบันเทิงใน

บรรยากาศแบบชิลชิล รวมท้ังยังมีลานเบียร์สิงห์ใน

ช่วงฤดูหนาวตามสถานท่ีต่างๆ อีกมาก ท้ังกรุงเทพ

และต่างจังหวัด อาทิ เมเจอร์รัชโยธิน  Clound 47  

อาคารยูไนเต็ด  สยามดิสคัฟเวอรี่  CDC  เพียวเพลส

ศูนย์การค้าฟอร์จูน พระราม 9  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตลาดนัดรถไฟซีคอนสแควร์ แดนเนรมิตเก่า ร้าน

ตะบันตำา  Brio ศาลายา  ปราจีนพาร์ค  บ๊ิกซี ปราจีน

และมหาสารคาม เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ขอนแก่น 

เชียงราย และอุดรธานี

12 พฤศจิกายน
ยานสำารวจฟีเล (Philae) ลงจอดบนดาวหาง

67 พี / เซอร์ยูมอฟ เจราซีเมนโก เป็นผล

สำาเร็จ หลังออกเดินทางจากโลกพร้อมยาน

อวกาศ “โรเซ็ตตา” นักวิทยาศาสตร์คาด

หวังที่จะรู้ส่วนประกอบของดาวหางดวงนี้

ให้มากขึ้น และเรียนรู้ว่ามันตอบสนองต่อ

ลมสุริยะ (Solar Wind) อนุภาคพลังงานสูง

ที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมาอย่างไร

18 พฤศจิกายน
นายนริศ เชยกลิ่น ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด 

(มหาชน) เปิดแผนธุรกิจพัฒนา 

อสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบ

อย่างเป็นทางการ
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17 ธันวาคม

26-30 พฤศจิกายน
ฟาร์ม เฟสติวัล ออน เดอะ ฮิลล์ ณ 

สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

5 ธันวาคม
สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่ง

เบลเยี่ยม เสด็จสวรรคต ณ พระราช

วังสตีเฟนเบิร์ก ในกรุงบรัสเซลส์ สิริ

พระชนมายุ 86 พรรษา

11 ธันวาคม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทาน

กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์และใช้ช่ือว่า ท่าน

ผู้หญิงศรีรัศม์ิ สุวะดี ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 131 ตอนท่ี 29

งานเปิดตัว “ปฏิทินซันโว” ประจำาปี 2558 /

2015 ที่ลานเบียร์สิงห์เซ็นทรัลเวิลด์ ในปีน้ี

ได้ดาราสาว ซาร่า มาลากุล  แก้ม กวินตรา

หมิว สิริลภัส  ฟลอเรนซ์ วนิดา และเฟิร์น

ศุภนารี ร่วมถ่ายปฏิทินภายใต้คอนเซ็ปต์

“เซ็กซี่ สปอร์ตตี้ เกิร์ล” ด้วยฝีมือการ

ถ่ายภาพของ คิด เบญจรงคกุล

15 ธันวาคม
มือปืนอิสลามิสต์ทีล้ี่ภัยจากอิหร่านจับตัวประกันสิบกว่าคน

ในร้านช็อกโกแลตคาเฟ่ “ล้ินต์” ย่านการเงินในนครซิดนีย์

ออสเตรเลีย เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง เพ่ือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่

ส่งธงสัญลักษณ์กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (ไอเอส) เข้าไปให้

และขอเจรจากับนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์จบลงด้วยการ

สังหารตัวประกัน 2 คนคือ โทรี่ จอห์นสัน วัย 34 ปี 

ผู้จัดการร้าน และแคทรินา ดอว์สัน ทนายความ วัย 38 ปี 

16 ธันวาคม
ตอลิบานปากีสถานก่อเหตุยิงกราดใน

โรงเรียน “อาร์มี่ พับลิก สคูล” ในเมือง

เปชาวาร์ มีผู้ถูกสังหารท้ังหมด 141 ราย

เป็นเด็กนักเรียน 132 คนและเจ้าหน้าท่ี 

9 คน ยอดรวมดังกล่าวทำาให้เหตุการณ์นี้

กลายเป็นเหตุโจมตีนองเลือดครั้งเลวร้าย

ที่สุดในประวัติศาสตร์ของปากีสถาน
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330 มล. 500 มล. 750 มล. 1,500 มล.

 น้ำ�ดื่มสิงห์ เปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่

ทันสมัยมากขึ้น ปรับเป็นขวดพลาสติกกลม มี 

ความแข็งแรง จับถนัดมือ เสริมเอกลักษณ์

เฉพาะตัวที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ด้วยการนำา

Sub Graphic ของสิงห์มาเป็นลวดลายขวด

 นอกจากรูปลักษณ์ภายนอก จุดเด่นของ

น้ำาด่ืมสิงห์ขวดใหม่นี้ยังมีฝาแบบบิดที่สามารถ

เปิดด่ืมง่าย มี Cap Seal ท่ีแกะออกง่าย และ 

ที่สำาคัญยังรักษามาตรฐานของน้ำาด่ืมสะอาด 

น้ำาดื่มสิงห์ที่ทุกคนวางใจ โดยมีกำาหนดการวาง

จำาหน่ายดังน้ี  

 23 มิถุนายน 2557 ขนาด 330 มิลลิลิตร 

และ 750 มิลลิลิตร วางจำาหน่าย 30 มิถุนายน 

2557 ขนาด 500 มิลลิลิตร วางจำาหน่าย และ 

4 สิงหาคม 2557 ขนาด 1,500 มิลลิลิตร วาง

จำาหน่าย

เปลี่ยนโฉม
กรกฎ�คม 2557

นำ้�สิงห์เปลี่ยนขวดใหม่

ฝ�แบบบิดที่ส�ม�รถ
เปิดดื่มง่�ย

เพิ่ม Sub Graphic ของสิงห์
ม�เป็นลวดล�ยขวด

ฉล�กแบบใหม่

ขน�ดบรรจุต่�งๆ

ช่ือผลง�น:  Singha Water Kids
ระยะเวล�:  มิถุน�ยน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลง�น:  Singha Water Man
ระยะเวล�:  มิถุน�ยน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลง�น:  Singha Water Woman
ระยะเวล�:  มิถุน�ยน 2557 - ปัจจุบัน

โฆษณ�นำ้�ดื่มสิงห์ 2557
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330 มล. 500 มล. 750 มล. 1,500 มล.

 น้ำ�แร่เพอร์ร่� ปรับเปลี่ยนรูปทรง

ขวดใหม่ ดูทันสมัยมากขึ้น มีการปรับใหม่ใน

รายละเอียดดังน้ี 1. Shape จับถนัดมือมากข้ึน 

ได้เร่ิมวางตลาดไปแล้ว 2. สีขวดเพอร์ร่าจะเป็น

สีฟ้าอมม่วง เพราะตาม Research แล้ว สีน้ีจะ

ให้ความรู้สึกว่าดูเป็นน้ำาแร่ 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.

 มีกำาหนดการวางจำาหน่ายดังนี้ ในเดือน

ต.ค. 57 ขนาด  330 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร 

และ 1,500 มิลลิลิตร ปรับขวดใหม่และวาง 

จำาหน่าย เดือน พ.ย. 57 ขนาด 750 มิลลิลิตร 

ปรับขวดใหม่และวางจำาหน่าย 

เปลี่ยนโฉม
พฤศจิก�ยน 2557

น้ำ�แร่เพอร์ร่�เปลี่ยนขวดใหม่

ฉล�กแบบใหม่

ขน�ดบรรจุต่�งๆ

ช่ือผลง�น:  Bride
ระยะเวล�:  ตุล�คม 2556 - พฤศจิก�ยน 2557

ช่ือผลง�น:  Mother
ระยะเวล�:  ตุล�คม 2556 - พฤศจิก�ยน 2557

ช่ือผลง�น:  Swimmer
ระยะเวล�:  ตุล�คม 2556 - พฤศจิก�ยน 2557

โฆษณ�นำ�้แร่เพอร์ร่� 2557
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 เคร่ืองด่ืมบีอ้ิง ปรับภาพลักษณ์

ใหม่ เน้นความสดชื่นสดใส มีการปรับสูตร

ใหม่ให้น้ำาตาลน้อย อร่อยง่าย ได้วิตามิน

และสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ ตอบโจทย์

ผู้รักสุขภาพ พร้อมปรับโฉมรูปทรงขวดให้

เพรียวขึ้นเพ่ือเจาะกลุ่มหนุ่มสาวสมัยใหม่

เปลี่ยนโฉม
มีนาคม 2557

บีอิ้งปรับโฉมใหม่

โลโก้แบบใหม่

โลโก้แบบเก่า

ที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่าง

มีสีสัน เริ่มวางจำาหน่ายสู่ท้องตลาดในวันที่

20 มีนาคม 2557 ในส่วนของกิจกรรม

กระตุ้นการรับรู้ได้มีการจัดกิจกรรมแฟน

มีตติ้งกับพรีเซนเตอร์สาว แทยอน เมื่อวันที่

10 เมษายน 2557
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เครื่องดื่มบีอิ้ง ออกรสชาติใหม่ แอล

กลูตาไธโอน เน้นส่วนประกอบสำาคัญ 3 ตัว 

ได้แก่  L-Glutathione (115 มิลลิกรัม) ที่

ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ เปลี่ยนเม็ดสีที่พบ 

ในคนผิวคล้ำาหรือยูเมลานินให้กลายเป็น 

ฟีโอเมลานินที่ทำาให้สีผิวดูกระจ่างขึ้น 

Camu Camu (50 มิลลิกรัม) ที่มีวิตามินซี

และมีคุณค่าทางอาหารสูง ขณะตัวสุดท้าย

คือ Pine Bark Extract (10 มิลลิกรัม) 

ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Super Antioxidation) 

ช่วยลดการสร้างสารเมลานินของผิว ออก

วางจำาหน่ายแล้วทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 

ตุลาคม 2557

สินค้าใหม่
ตุลาคม 2557

บีอิ้งออกรสชาติใหม ่
แอล-กลูตาไธโอน

โฆษณาเคร่ืองด่ืมบีอ้ิง 2557

ช่ือผลงาน:  B-ing
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลงาน:  B-ing Fine
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลงาน:  B-ing Bebe
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลงาน:  B-ing Collagen
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลงาน:  B-ing Bodyline
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน

ช่ือผลงาน:  B-ing Eycare
ระยะเวลา:  มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน
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 เบียร์สิงห์ ขวดเล็กเปลี่ยนรูปทรง
ใหม่ เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย

มากขึ้นตามรอยรุ่นพี่ขนาด 500 มล. ถือว่า

เปน็การเปลีย่นดไีซนข์องขวดเบยีรค์รัง้แรก

ในรอบ 10 ปี การผลิตเบียร์ขนาด 330 มล.

รูปทรงใหม่ได้เริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10

กุมภาพันธ์ 2557 โดยการปรับเปลี่ยนดีไซน์

ในครั้งนี้ยังคงปริมาณเท่าเดิม แต่ขวดจะมี

เปลี่ยนโฉม
กุมภาพันธ์ 2557

เบียร์สิงห์เปลี่ยนดีไซน์
ขวด 330 มล.

กล่องแบบใหม่ลายนูน SINGHA ที่คอขวด

ฉลากแบบใหม่ ฉลากแบบใหม่

รูปทรงที่เพรียวขึ้น และมีความพิเศษตรงที่

ส่วนของคอขวดมีตัวหนังสือ SINGHA เป็น

ลายนูนขึ้นมา

 การเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มมาจากที่เราได้

สร้างสิงห์ขนาด 500 มล. เมื่อเดือนเมษายน 

2556 ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ โดดเด่น ทันสมัย 

เพื่อมาแทนที่สิงห์ขวดใหญ่ 630 มล. ที่ได้

ยกเลิกไปเมื่อเดือนธันวาคม 2556
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 เครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว
ออกรสชาติใหม่ “บลูพันซ์” สีฟ้าสดใสใน

ขวดแก้วที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในท้องตลาด 

กลุ่มเป้าหมายคือผู้เสียเหงื่อจากการทำางาน

และผู้ที่ชื่นชอบออกกำาลังกาย รสอร่อย ดื่ม

สดชื่น มีคุณสมบัติช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำา

ของร่างกาย มีวางจำาหน่ายแล้วทั่วประเทศ 

ทุกช่องทางในราคาขวดละ 10 บาท

 Tango ข้าวอาราเล่อบกรอบ ปรุงรส 

ด้วยเครื่องเทศต้มยำาท่ีเข้มข้น รสเผ็ดร้อน 

มีกล่ินหอมละมุนของตะไคร้และใบมะกรูด

แท้ๆ จากสวน อร่อย สนุก เพลิดเพลินได้

ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความลงตัวให้เครื่องดื่ม

เย็นๆ แก้วโปรดของคุณ

 ผลิตภัณฑ์ Tango ในระยะแรก ได้ 

มอบหมายให้บริษัท บุญรอดเอเซีย จำากัด 

จัดจำาหน่ายในช่องทาง Traditional Trade 

ท้ังร้านขายสินค้าท่ัวไป ห้างขายสินค้าท้องถ่ิน 

และร้านค้าส่ง ค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีการ

ขายผลิตภัณฑ์ Tango ให้กับบริษัทในเครือ

ตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ รวมทั้ง 

มีแผนการส่งออกขายไปยังต่างประเทศ 

เช่น พม่า กัมพูชา ตะวันออกกลาง ยุโรป 

เป็นต้น ที่ผ่านมาได้ไปออกงานแสดงสินค้า

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า

และหาลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย

 Coco Jazz ขนมมะพร้าวใหม่

ล่าสุด เน้ือมะพร้าวเป็นสีทองอำาพันดูแล้วน่า

รับประทาน ผ่านกระบวนการให้ความร้อน

ด้วยเทคโนโลยี Amber Roasting อย่าง

พิถีพิถัน โดยค่อยๆ ให้ความร้อนเพื่อรักษา

คุณภาพของเนื้อมะพร้าว ก่อนจะนำามาคั่ว

ด้วยเครื่องจักรแบบพิเศษจนได้กลิ่นหอม

ละมุน ให้คุณอร่อยเพลิดเพลินไปกับ Coco 

Jazz ได้ทุกวัน 

 ผลิตภัณฑ์ Coco Jazz ในระยะแรก

จะเป็นการเน้นจัดจำาหน่ายในช่องทางของ 

Special Food Shop & Food Service 

เช่น ร้านกาแฟต่างๆ ร้านขายสินค้าทั่วไป

ร้านอาหารตามเครือข่ายของสิงห์ ร้านขาย

ของฝาก และร้านขายสินค้าทั่วไป มีแผน

การที่จะส่งออกขายไปยังต่างประเทศ เช่น 

โซนตะวันออกกลาง แถบยุโรป ประเทศ

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

สินค้าใหม่ สินค้าใหม่ สินค้าใหม่
พฤษภาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557

บลูพันซ์ รสชาติใหม่จากซันโว Coco Jazz Tango

ช่ือผลงาน:  ซันโว บลูพันซ์
ระยะเวลา:  พฤษภาคม 2557 - มิถุนายน 2557

โฆษณาเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโว 2557
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โฆษณาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไซเดอร์ เบย์ 2557

ช่ือผลงาน:  Be Your Own Sun
ระยะเวลา:  พฤศจิกายน 2557 - ปัจจุบัน

สินค้าใหม่
พฤศจิกายน 2557

ไซเดอร์ เบย์

 เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 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

เหมือนคุณกำาลังแฮงก์เอาต์์กับเหล่าเพื่อน 

พร้อมฟังเพลงป๊อบเพราะๆ ตลอดเวลา

 2. Reggae (Peach) จะให้อารมณ์

เปรี้ยวอมหวานแบบเร็กเก้ที่ทำาให้คุณไม่

อาจห้ามใจจนต้องขยับโยกไปตามจังหวะ

เสียงเพลง 

 3. Jazz (Raspberry) ให้ความรู้สึก

หวานหอมสดชื่น เหมือนคุณกำาลังฟังเพลง

แจ๊สเบาๆ อยู่ริมทะเล 

 ไซเดอร์ เบย์ วางจำาหน่ายแล้วที่เซเว่น 

อีเลฟเว่นทุกสาขา ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า

ชั้นนำาทั่วประเทศ รวมทั้งคอนวิเนี่ยนสโตร์

ในขนาดบรรจุภัณฑ์แบบขวดแก้วขนาด

275 มิลลิลิตร มีปริมาณแอลกอฮอล์ 3.5%

ราคาขวดละ 32 บาท วิธีดื่มที่ถูกต้องคือ

รินใส่แก้วดื่มพร้อมน้ำาแข็ง จะเป็นการช่วย

เพิ่มความสดชื่นให้คุณ

โลโก้ Syder Bay

Syder Bay 
REGGAE

Syder Bay 
JAZZ

Syder Bay 
POP
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งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
ชนิดพร้อมดื่ม “ไซเดอร์ เบย์” (Syder Bay) 

ที่ SURFACE ทองหล่อ 11 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
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สินค้าใหม่
กันยายน 2557

“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS)

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายธีระ 

วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด 

แคปปิตอล จำากัด จัดงานเเถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์

“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS) อาหารสำาเร็จรูป

พร้อมรับประทานคุณภาพพรีเมียมภายใต้คอนเซ็ปต์

“คุณทำา เชฟทำา อร่อยเหมือนกัน” กับ 2 สูตร

พิเศษที่คิดค้นเเละปรุงโดย ยาสุจิ โมริซุมิ เชฟ

ทีวีแชมเปี้ยนจากประเทศญี่ปุ่น ทีช้ั่น 1 ศูนย์การค้า

สยามพารากอน ซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจ

จากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปอย่างมาก

โฆษณา“สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS) 
แกงกะหรี่ 2557
ช่ือผลงาน:  STAR CHEFS Japanese Curry
ระยะเวลา:  กันยายน 2557 - ปัจจุบัน

แกงกะหรี่ไก่

โลโก้ STAR CHEFS

แกงกะหรี่เนื้อ

 ภายในงานเชฟยาสุจิได้โชว์การทำาเมนูแกง

กะหรี่ใส่ผลไม้พร้อมกับนักแสดงสาวคิมเบอร์ลี

แอนโวลเทมัส ตัวแทนคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์แบบ

คนเมืองที่มาร่วมพิสูจน์ความอร่อยที่ทำาเองได้

ง่ายๆ เหมือนมีเชฟมาทำาให้ด้วยตัวเอง

 STAR CHEFS หาซื้อได้แล้ววันนี้ 2 รสชาติ 

คือ แกงกะหรี่เนื้อ และแกงกะหรี่ไก่ ในซูเปอร์

มาร์เก็ตชั้นนำา ได้แก่ Villa Market, MAXVALU, 

Home Fresh Mart, Gourmet Market, Central 

Food Hall และ Tops Marketplace
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งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “สตาร์เชฟส์” (STAR CHEFS) 
กับเชฟยาสุจิ โมริซุมิ เชฟทีวีแชมเปี้ยน จากประเทศญี่ปุ่น 

ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 



26 SINGHA  MAGAZINE

YEAR IN REVIEW 2014

สินค้าใหม่
ธันวาคม 2557

มาชิตะอบกรอบ

 สาหร่ายอบกรอบเน้ียบๆ ที่คอสาหร่ายตัวจริง

ไม่ควรพลาด เพราะคัดสรรสาหร่ายคุณภาพสูง

ส่งตรงจากประเทศเกาหลี อบด้วยน้ำามันงาสูตร

ต้นตำารับเกาหลีแท้ๆ ในอุณหภูมิพอดีๆ ทุกครั้ง

ที่คุณลิ้มลองจะได้ทั้งความหอม กรอบ มัน อร่อย 

มีประโยชน์มากมายทั้งจากสาหร่ายคุณภาพสูง 

และน้ำามันงาที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์เช่นกัน 

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแผ่นสาหร่ายที่เนื้อแน่น แผ่น

หนา เต็มรส เต็มคำา ทุกรสชาติทั้งออริจินัลและ 

สไปซี่ บรรจุอยู่ในแพ็กเกจจิ้งทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สีดำาสวยงามสะท้อนความหรูหราโดดเด่น พร้อม

ถาดใสภายในช่วยป้องกันแผ่นสาหร่ายจากการ

กระแทก เพื่อให้สาหร่ายคงรูปทรงสวยงามดูน่า

รับประทาน เรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้

คุณภาพ และความอร่อยสูงสุด 

 เรายังคงให้ คยูฮยอน แห่งวงซูเปอร์จูเนียร์ 

เป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อตอกย้ำาความเป็นสาหร่ายแท้

จากประเทศเกาหลี พร้อมทั้งส่ือสารเรื่องความ

อร่อยและสุขภาพดีผ่านพรีเซนเตอร์หล่อเนี้ยบ 

เช่นสโลแกน “สาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์เกาหลี”

เร่ิมวางจำาหน่ายต้นเดือนธันวาคมแล้วท่ี 7-Eleven

ทั่วประเทศ

โฆษณาสาหร่ายอบกรอบ มาชิตะ 2557

ช่ือผลงาน:  มาชิตะอร่อยถ้วนหน้า
ระยะเวลา:  มกราคม 2557 - ปัจจุบัน

รสสไปซี่

รสออริจินัล
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กิจกรรมใหม่
พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม สิงห์ ปาร์ค เชียงราย

 สิงห์ ปาร์ค เชียงรายยังคงเพิ่มเติมกิจกรรม

สำาหรับทุกคนอย่างสม่ำาเสมอทุกปี โดยในปีนี้เพิ่ม 

Zip Line เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้ผู้มาเยือน

และได้เห็นวิวของไร่อีกแบบหนึ่ง เวลาทำาการคือ

9.00 -18.00 น. เปิดทุกวัน

 1. อัตราค่าบริการ Zip Line คนละ 500 บาท 

**ทุกท่านต้องน้ำาหนักตัวมากกว่า 40 กก. ขึ้นไป**

(ราคาพิเศษเฉพาะช่วงโปรโมชั่นถึงส้ินเดือน

ธันวาคม)

 2. กิจกรรม Family Picnic สันทนาการในไร่

มีการแสดง Mini Concert มีขายอาหาร กิจกรรม

บาร์บีคิว จัดข้ึนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1 และ

3 ของทุกเดือน **ไม่เสียค่าเข้า **  

ภาพกิจกรรม Zip Line และ Family Picnic
ท่ีสิงห์ ปาร์ค เชียงราย
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บริษัทเปิดใหม่่
พฤษภาคม 2557

สิงห์ เอสเตท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์
เพิ่มทุนวันแรกในชื่อย่อว่า S ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธาน
กรรมการบริษัทได้ ให้เกียรติร่วมพิธีการเปิดตัวหลักทรัพย์
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท 
สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) อดีต CFO จาก บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน)
โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ประกอบด้วยอาคารสำานักงาน 
คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม และพื้นที่สำาหรับร้านค้าปลีก
บนอโศก
คุณชญานิน เทพาคำา  คุณนริศ เชยกลิ่น และทีมผู้บริหาร
โรงแรมสันติบุรี โรงแรมระดับ 5 ดาวบนเกาะสมุยรูปแบบใหม่ 

01

02
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05

  01

  03

  04
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 จากนโยบายของบริษัทที่จะขยายกลุ่มธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมน้ัน จึงได้เป็นที่มาของการเร่ิมดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว จนเกิดเป็น บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เมือ่วันที ่12 กันยายน 2557 (จากการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท รสา พร็อพเพอร์ต้ี

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด บริษัท สันติบุรี จำากัด และบริษัท เอส ไบร์ทฟิวเจอร์

จำากัด พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) โดยย่อ

หลักทรัพย์ “S” ) ซึ่งเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบุญรอดฯ ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนพัฒนา

และบริการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำานักงานธุรกิจค้า

ปลีกเชิงพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจโรงแรมและสันทนาการ จะเป็นการพัฒนา

จากทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว การพัฒนาโครงการใหม่ การหาพันธมิตรในการร่วม

ทุน หรือจะเป็นการลงทุนกับกิจการหรือโครงการท่ีมีศักยภาพตามนโยบายหลัก

ของบริษัทฯ โดยจะเน้นความแตกต่าง ความพิถีพิถัน เพ่ือสร้างประสบการณ์

และสร้างมาตรฐานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็น “Best in Class สร้างสรรค์

โครงการคุณภาพที่ดีที่สุดให้ลูกค้า”

 ในปัจจุบันทางสิงห์ เอสเตท มีแผนดำาเนินธุรกิจ 5 ประเภทด้วยกัน 

ตามรายละเอียดด้านล่าง

1. โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ - โครงการแบบมิกซ์ยูสที่มีท้ังอาคารสำานักงาน
คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม และพื้นที่สำาหรับร้านค้าปลีก

2. โครงการคอนโดมิเนียม - บนอโศก ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ

3. ธุรกิจค้าปลีกเชิงพาณิชย์ - ไลฟ์สไตล์มอลล์ในหลายจังหวัด

4. โรงแรมสันติบุรี สมุย - ปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

5. แผนการซ้ือธุรกิจ - รวมโครงการท่ีมีศักยภาพตรงกับนโยบายของบริษัท

  02   05
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บริษัท ดีวีเอส 2014 จำ�กัด

เกี่ยวกับ 
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำากัด

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำากัด

บริษัท วร�ฟู้ดแอนด์ดร๊ิง จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและส่ง
ออกน้ำ�มะพร้�ว น้ำ�กะทิ น้ำ�ช� ก�แฟ และผักผลไม้
บรรจุกระป๋องไปจำ�หน่�ยประเทศต่�งๆ กว่� 50 
ประเทศท่ัวโลก ปัจจุบัน สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ได้เข้�ไป
ถือหุ้นใหญ่ ต้ังแต่เม่ือวันท่ี 12 กุมภ�พันธ์ 2557 

กาแฟดอยช้าง 
บริษัท ดอยช้�ง คอฟฟ่ี ออริจินอล จำ�กัด

ดำ�เนินก�รผลิตและแปรรูปก�แฟอ�ร�บิก้�ชนิด
พิเศษ (Specialty Coffee) ท่ีปลูกเฉพ�ะบริเวณ 

ดอยช้�งเท่�น้ัน

 บริษัท ดีวีเอส 2014 จำ�กัด 

จัดต้ังข้ึนโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท วรา

ฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำากัด (ในเครือบริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด) และบริษัท ดอยช้าง 

คอฟฟ่ี ออริจินอล จำากัด จดทะเบียนการค้า

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อบริหาร

จัดการเมล็ดกาแฟทั้งระบบและบริหาร

ร้านกาแฟระบบแฟรนไชส์ ซึ่งดอยช้างเป็น 

องค์กรที่มีประสบการณ์การปลูกกาแฟมา

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 เกิดขึ้นจากการรวม

กลุ่มของผู้ปลูกกาแฟบนดอย ดำาเนินการ

ผลิตและแปรรูปกาแฟอาราบิก้าชนิดพิเศษ 

(Specialty Coffee) ที่ปลูกเฉพาะบริเวณ

ดอยช้างเท่านั้น และได้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

กาแฟในแบรนด์ดอยช้างทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน

มีสาขาร้านกาแฟอยู่แล้วกว่า 300 สาขา 

โดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการผสาน

ความแข็งแกร่งของทั้งสองธุรกิจเพื่อไป

แข่งขันในธุรกิจกาแฟซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน

เครื่องดื่มที่มีตลาดใหญ่ที่สุดในโลก  

 ทั้งนี้ดอยช้าง ยังได้เป็นผู้ถือใบรับรอง

คุณภาพอีกมากมาย อาทิเช่น Geographic

Indication (IG), FAIRTRADE, Organic 

ฯลฯ อีกด้วย 

น้ำ�มะพร้�วพร้อมด่ืมและ
น้ำ�มะพร้�วอ่อนผสม

เน้ือมะพร้�วบรรจุกระป๋อง

กะทิบรรจุกระป๋อง

น้ำ�ผลไม้เมืองร้อน 
บรรจุกระป๋อง

ผักบรรจุกระป๋อง

ผลไม้เมืองร้อน
บรรจุกระป๋อง

ก�แฟและช�ไทย
บรรจุกระป๋อง

น้ำ�ผลไม้เมืองร้อน
และช�ไทยพร้อมด่ืม

ผลิตภัณฑ์
เส้นก๋วยเต๋ียว

สำ�เร็จรูป

บริษัทเปิดใหม่
พฤศจิก�ยน 2557
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 บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำากัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บุญรอดฟาร์ม จำากัด และ

บริษัท มารุเซ็น ที เจแปน จำากัด ผู้มีประสบการณ์ด้านการผลิตชาเขียวสไตล์ญ่ีปุ่นเกรดพรีเมียม โดยนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตแบบ Japanese System (ระบบไอน้ำา) แบบเดียวกับโรงงานในประเทศญ่ีปุ่นมาใช้ เพ่ือผลิตชาเขียวระดับพรีเมียมท่ีมี

คุณภาพและรสชาติทัดเทียมกับท่ีชาวญ่ีปุ่นด่ืมกันท่ัวประเทศ เป็นการผลิตชาเขียวสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ 100% แห่งแรกของประเทศไทย 

 บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำากัด จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ของไร่

บุญรอด จ.เชียงราย โดยจะนำาวัตถุดิบของไร่มาผลิตชาเขียว 3 ประเภทคือ สินค้ากลุ่มชาเขียวชนิดใบ สินค้ากลุ่มชาเขียวชนิดซอง

สินค้ากลุ่มชาเขียวชนิดผง (มัทฉะ)

บริษัทเปิดใหม่
พฤษภาคม 2557

บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำากัด นายภูริต ภิรมย์ภักดี และ 
Mr.Taketoshi Furuhashi ลงนาม
สัญญาร่วมทุนระหว่าง บุญรอด
ฟาร์ม จำากัด และบริษัท มารุเซ็น
ที เจแปน จำากัด ในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557
Mr.Katsutoshi Furuhashi, Mr.
Taketoshi Furuhashi จาก Maruzen
Tea Co., Ltd. และ นายพงษ์รัตน์ 
เหลืองธำารงเจริญ กรรมการ
ผู้จัดการ บจก.บุญรอดฟาร์ม
พิธีเปิดโรงงานผลิต ณ ไร่บุญรอด 
จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2557
นายสันติ ภิรมย์ภักดี ลงนามเป็นท่ี
ระลึกบนเคร่ืองเก็บรักษาใบชาสด
Mr.Taketoshi Furuhashi เเละ 
ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์
สวนสิงห์ - มารุเซ็น จัดข้ึนเพ่ือระลึก
ถึงการร่วมมือกันของท้ัง 2 บริษัท
นายสันติ ภิรมย์ภักดี  ดร.วันชัย 
ศิริชนะ และนายภูริต ภิรมย์ภักดี
เจ้าหน้าท่ีพาคณะผู้บริหารเดินชม
เคร่ืองจักรและโรงงาน
ดร.อุดมศักด์ิ โศภนกิจ เเละ 
“บัวขาว” (สิบตรี สมบัติ 
บัญชาเมฆ)
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บริษัทเปิดใหม่

โครงการ Singha Retail Service

 บริษัท สิงห์ รีเทล เซอร์วิส จำากัด จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ

ค้าส่ง-ค้าปลีก ครอบคลุมสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นความต้องการของตลาด ทั้งในเครือบุญรอดฯ และนอกเครือบุญรอดฯ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทและเอเย่นต์ในช่องทางการค้า Traditional Trade และสร้างทางเลือกช่องทางการ

จัดจำาหน่ายสินค้าใหม่ของบริษัทและพันธมิตร โครงการจะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะธุรกิจคือ ค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) 

แนวคิดธุรกิจ B2B (ค้าส่ง) 
ปัจจุบันบริษัทร่วมมือและร่วมทุนกับเหล่าบรรดากลุ่มมิตรฯ ทั้ง

6 และเอเย่นต์ของเราภาคละ 1 รายที่มีความพร้อม และสนใจ

ทำาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก มีวิธีการดำาเนินธุรกิจคือ ลูกค้าจะสั่งซื้อ

สินค้าผ่านแคตตาล็อก จากนั้น Singha Retail Service จะให้

บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน กลุ่มลูกค้าหมายถึงผู้ประกอบการ

โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ปัจจุบันมีเปิดให้บริการแล้ว 

12 สาขา

แนวคิดธุรกิจ B2C (ค้าปลีก) 
ลักษณะจะเป็นร้าน Outlet ตามย่านธุรกิจ จำาหน่ายสินค้าในกลุ่ม

เคร่ืองด่ืมอย่างครบครัน เป็นช่องทางการจำาหน่ายสินค้าในเครือบุญรอด

และสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยมในตลาดและจากผู้ผลิต SME 

ท่ีมีคุณภาพ มีบริการส่ังสินค้าออนไลน์และ Home Delivery อีกท้ัง

ยังให้บริการอาหารแบบ Ready-to-eat ในบรรยากาศท่ีทันสมัย 

คาดว่าจะเปิดให้บริการ 1-3 สาขาในกรุงเทพมหานครภายในไตรมาส

แรกของปี 2558

ตุลาคม 2557
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Farm Design Franchise สาขาท่ี 1 โครงการ เดอะแจส 
วังหิน
Mr.Yasuhiko Kaino ผู้ก่อต้ัง Farm Design ประเทศญ่ีปุ่น
Farm Design Franchise สาขาท่ี 2 โรบินสัน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
Farm Design Franchise สาขาท่ี 3 โครงการ เดอะคริสตัล 
ถนนราชพฤกษ์

เปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์
กรกฎาคม 2557

Farm Design

01

02
03

04

	 นับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่โครงการ	เดอะ

ไนน	์ เซ็นเตอร์	 ในวันที	่12	กรกฎาคม	2553	

ธุรกิจของ	 Farm Design	 ก็เจริญเติบโตและ

ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมาตลอดจนถึงปัจจุบัน	

Farm Design	 มี	 13	 สาขา	 ครอบคลุมทั่ว

กรุงเทพฯ	และยังมีแผนท่ีจะขยายตัวมากข้ึนใน

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

 สาขาที่ 2 โรบินสัน จ.ฉะเชิงเทรา	เปิด

วันที่	2	พฤศจิกายน	2557

 สาขาที่ 3 โครงการ เดอะคริสตัล ถนน

ราชพฤกษ ์	เปิดวันที่	3	ธันวาคม	2557

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน	Farm Design

คือ	กลุ่มวัยรุ่น	วัยทำางาน	และกลุ่มครอบครัว	

ที่ชื่นชอบในรสชาติและความแปลกใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์	ทางบริษัทจะจัดทำาแผนการตลาด

และส่งเสริมการขายประจำาปี	ด้วยสื่อโฆษณา

ทั้งสื่อ	Online	และ	Offline	ในรูปแบบต่างๆ	

สำาหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ต้องการทำากิจกรรม

การตลาดเฉพาะสาขา	(Local	Store	Marketing)

โดยเราจะมีทีมงานคอยให้คำาปรึกษาเพื่อการ

วางแผนให้เหมาะสมต่อพื้นที่นั้นๆ	

 สำาหรับผู้ซื้อแฟรนไชส์รายใหม่	บริษัทจะ

มีการสนับสนุนผู้ซื้อสิทธิ์ให้ได้รับบริการต่างๆ	

ก่อนการเปิดร้าน	ดังนี้	

-	 การให้คำาปรึกษาด้านการเลือกทำาเลร้าน	

การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์	

-	 การจัดฝึกอบรมด้านการบริหารร้านใน

ระยะเริ่มต้นที่ร้านสาขาของบริษัท	 เป็นเวลา	

3	เดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-	 ทางบริษัทจะมีการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์	

และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ทางบริษัท

จะจัดส่งส่ือที่ใช้สำาหรับการโฆษณาให้แก่ทาง

หน้าร้าน			  

-	 ผู้ซื้อแฟรนไชส์จำาเป็นต้องส่ังซื้อสินค้า

บางรายการจากบริษัท	อย่างเช่น	วัตถุดิบและ

ส่วนผสมต่างๆ	แต่อย่างไรก็ตาม	สินค้าอื่นๆ	

ในบางรายการผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถที่จะ

จัดหาได้เองภายใต้มาตรฐานที่บริษัทกำาหนด	

เป็นต้น	 โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก Farm

Design	ได้แก่

-	 Brand

-	 System

-	 Know	How
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     Farm Design กำ�เนิดขึ้นในฐ�นะธุรกิจ

เบเกอร่ีชีสเค้กและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภ�พและ

ม�ตรฐ�น และในตลอดระยะเวล�กว่� 4 ปี

Farm Design เป็นท่ีรู้จักช่ืนชอบด้วยเอกลักษณ์

เมนูชีสเค้กและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคว�มหล�กหล�ย

รวมถึงมีก�รคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภ�พอย่�ง

พิถีพิถัน ทำ�ให้ Farm Design โดดเด่นใน

ด้�นคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และรสช�ติที่

แสนอร่อย ดังนั้น  Farm Design จึงได้ชื่อ

ว�่เป็นร�้นชีสเค้กระดับต้นๆ ของคนไทยที่

ครองใจลูกค้�เสมอม� 

     เพื่อเป็นก�รขย�ยฐ�นธุรกิจและเข้�ถึง

กลุ่มลูกค้�ได้ม�กข้ึน ปีน้ีบริษัทได้ขย�ยส�ข�

อีก 4 ส�ข�ดังน้ี ส�ข�ท่ี 10 Silom Complex

ชั้น B เปิดวันที่ 28 กุมภ�พันธ์ 2557 ส�ข�

ที่ 11 เซ็นทรัลปิ่นเกล้� ชั้น 1 เปิดในวันที่

8 พฤษภ�คม 2557 ส�ข�ที่ 12 เซ็นทรัล

พระร�ม 2 ชั้น 4 เปิดวันที่ 7 กรกฎ�คม 

2557 ส�ข�ที่ 13 เซ็นทรัลศ�ล�ย� ชั้น 1 

เปิดวันที่ 12 สิงห�คม 2557

ร้านเปิดใหม่
กุมภาพันธ์ 2557 
พฤษภาคม 2557 
กรกฎาคม 2557 
สิงหาคม 2557

Farm Design เปิดใหม่ปี 2557 

Farm Design สาขาที่ 10 Silom Complex ชั้น B เปิดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2557
Farm Design สาขาที่ 11 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 1 เปิดวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557
Farm Design สาขาที่ 12 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 4 เปิดวัน
ที่ 7 กรกฎาคม 2557
Farm Design สาขาที่ 13 เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 1 เปิดวันที่ 
12 สิงหาคม 2557
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 เอส คอมพานี (1993) จำากัด ได้ฤกษ์เปิด

สาขาที่ 3 โดยมีพิธีเปิด Soft Opening เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตกแต่งร้านภายใต้

คอนเซ็ปต์ THE GREAT DISCOVERY ได้

เสนอเรื่องราวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของพระยา

ภิรมย์ภักดีท่ีได้เดินทางไปศึกษาเยี่ยมชมโรง

เบียร์ในประเทศต่างๆ  และนำาเอาประสบการณ์

ความรู้เหล่านั้นมากำาเนิดโรงเบียร์แห่งแรก

ของประเทศไทย

 สไตล์การตกแต่งของร้านยังคงตามเดิม 

คือ สไตล์ “ดิบ-แต่-เนี้ยบ” แต่ความแตกต่าง

ของสาขาน้ีจะอยู่ท่ีนำาเสนอในรูปแบบของการ

จำาลองอู่ต่อเรือมาไว้ในร้าน 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

ร้านเปิดใหม่
พฤษภาคม 2557

EST. เปิดสาขาใหม ่
The Up พระราม 3

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

PACATA UK 
เริ่มดำาเนินกิจการ

  จากการที่คุณสันติ ภิรมย์ภักดี มอบนโยบายเรื่อง

การขยายธุรกิจด้านอาหาร จึงได้เป็นที่มาของการชิมลาง

ทางธุรกิจในประเทศอังกฤษ เริ่มต้นด้วยการเปิดร้านขาย

อาหารรถเข็น พาคาต้า (PACATA) ที่ โคเวนท์ การ์เดน 
(Covent Garden) ใจกลางกรุงลอนดอน ซึ่งได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดี จนบริษัทตัดสินใจที่จะดำาเนินการเปิด

ร้านพาคาต้าขึ้นอย่างเป็นทางการ ตามแผนที่ได้วางไว้ใน

ตอนต้น ในทำาเลสุดฮิพ ไม่ไกลจากท่ีต้ังร้านรถเข็นพาคาต้า

(PACATA) เดิม

     ร้านพาคาต้า (PACATA) สาขาประเทศอังกฤษถือเป็น
ร้านอาหารในต่างประเทศร้านแรกของบริษัท การออกแบบ

ตกแต่งภายในร้านจะมีความแตกต่าง และแหวกแนวจาก

ร้านอาหารทั่วไป โดยผสมผสานความเป็นโลกตะวันออก

และโลกตะวันตกเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่อยากสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำาใคร

        ในส่วนของอาหารซึ่งเป็นแนวเอเชียนคอมฟอร์ตฟู้ด

(Asian Comfort Food) ก็ถูกรังสรรค์โดยเชฟดังจาก

ญี่ปุ่น ยาสุจิ โมริซุมิ ด้วยหลากหลายเมนูที่แตกต่างอย่าง

ลงตัวน่ารับประทาน มีการนำาผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป 

พร้อมรับประทานของบริษัทมาปรุงแต่งรสชาติ อีกทั้งมี

เมนูเครื่องดื่มนานาชนิดที่คิดค้นขึ้นพิเศษเฉพาะสำาหรับ

ร้านพาคาต้า (PACATA) เท่านั้น โดยนักผสมเหล้ามือ

รางวัลที่ชนะการแข่งขันมาแล้วหลายรายการ

    ร้าน PACATA UK ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2557 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา

10.00 - 22.00 น.

Ferne McCann ดารานักแสดงทางโทรทัศน์ชาวอังกฤษ
ทีมงานผู้ผลิตรายการ Sunday Brunch รายการทำา
อาหารชื่อดังทางช่อง 4 ประเทศอังกฤษ
Louise Thompson ดารานักแสดงทางโทรทัศน์ชาว
อังกฤษ จาก Made in Chelsea
คุณธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ 
ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด (Fine Food Capital)  เชฟยาสุจิ 
โมริซุมิ และทีมงาน
The Bespoke Design Team
Lucy จากนิตยสาร Closer
Amy และ Emma จากนิตยสาร Bella
ทีมงานจากนิตยสาร OK

01
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04

05
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กิจการใหม่
พฤษภาคม 2557

  ร้าน Imperial City, Royal Exchange Buildings London

  ร้าน Sri Thai City, London Wall

  ร้าน Gatwick Oriental, Sofitel Hotel, Gatwick Airport

  ร้าน Sri Nam, Canary Wharf

 ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล ขยายธุรกิจร้านอาหารในประเทศอังกฤษเพิ่ม วันที่ 23 ตุลาคม

2557 บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จํากัด โดยนายธีระ วงศ์พัฒนาสิน กรรมการผู้จัดการ

ได้เซ็นสัญญาซื้อกิจการร้านอาหาร จํานวน 4 ร้านของกลุ่ม Orchid Group ซึ่งเป็นกลุ่ม

ร้านอาหารยักษ์ใหญ่ที่มีร้านอาหารและผับจํานวนกว่า 200 ร้านในอังกฤษ  ร้านอาหารทั้ง

4 ร้าน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสําคัญของกรุงลอนดอน ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์

แห่งแรก หรือสนามบินหลักอันดับ 2 ของประเทศอังกฤษ โดยในอนาคตจะต่อยอดโดย

นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือบุญรอดไปใช้ในร้านอาหารทั้งหมด 

 1. Imperial City, Royal Exchange 

Buildings  London  ร้านอาหารจีนใจกลาง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของอังกฤษที่มี

ความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรม และทํา

อาหารรสชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

 2. Sri Thai City, London Wall 

ร้านอาหารไทยที่จัดสรรไวน์และเครื่องดื่ม

ต่างๆได้เข้ากันดีกับรสชาติอาหารและการ

ตกแต่งของร้านท่ีผสมผสานโลกตะวันตก

และตะวันออกได้เป็นอย่างดี

 3. Gatwick Oriental, Sofitel Hotel,

Gatwick Airport ร้านอาหารเอเชียที่มี

อาหารรสชาติดี มีบริการท่ีแตกต่างจากร้าน

อาหารทั่วไปในสนามบิน ไม่แพ้ร้านอาหาร

ชั้นนําในเมือง

 4. Sri Nam, Canary Wharf ออกแบบ

ตกแต่งร้านโดดเด่นและทันสมัยในย่าน

ธุรกิจใหม่ของกรุงลอนดอนพร้อมด้วยคาเฟ่

บาร์ และห้องอาหารไทยที่ได้รับการตกแต่ง

อย่างเรียบหรู

Orchid Group 
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ต่างประเทศ
พ.ศ. 2557

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

2014
รวมทั้งหมด 58 ประเทศ
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เบียร์สิงห์เข้าวางจำาหน่ายในร้าน Hooters สาขา

กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดย Hooters (ฮูเตอร์ส)

เป็นร้านอาหารสปอร์ตบาร์ระดับพรีเมียมที่ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างสูงจากหนุ่มๆ ท่ีรักการแฮงก์เอาต์ 

และร่วมชมแข่งกีฬาทางทีวี โดยมีสาขาทั่วโลกถึง 

28 สาขา

TAIWAN

เบียร์สิงห์เข้าวางจำาหน่ายในร้าน Harry’s ร้านอาหารสไตล์ Bar and 

Dining ซึ่งเป็นร้านที่กำาลังได้รับความนิยม โดยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

สิงคโปร์กว่า 20 สาขา 

SINGAPORE

PACIFIC
ASIA
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	 เบียร์สิงห์ได้เข้าวางจำาหน่ายในร้าน 

“Home-plus”	และ	“Lotte	Mart”	โดยทั้ง	

2	 ร้านถือเป็นผู้นำาในกลุ่มธุรกิจร้านค้าปลีก

ขนาดใหญ่หรือซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่ีเป็นช่อง

ทางการจัดจำาหน่าย	 มีสาขากระจายอยู่ทั่ว

ทุกพื้นที่ของประเทศเกาหลีใต้

SOUTH

(1)	ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสำาหรับการแข่งขัน	LEO	CUP

National	Volleyball	2014	ซึ่งลีโอเบียร์ได้เชิญถ้วยรางวัลอันทรง

เกียรติจากสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช	ฮุนเซน	นายกรัฐมนตรี

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชามามอบให้แก่ทีมท่ีชนะเลิศ	 โดยในการ	

แข่งขันรอบชิงแชมป์มีผู้สนใจเข้าชมกว่า	15,000	คน

(2)	เบียร์สิงห์จัดกิจกรรม	Singha	Stadium	เพื่อให้แฟนบอล

ชาวกัมพูชาสนุกกับการด่ืมเบียร์พร้อมเชียร์บอล	English	Premier

League	 ใน	Singha	Stadium	สถานที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่

ใหญ่ที่สุดและมีผู้เข้าร่วมชมมากที่สุดในประเทศกัมพูชา

CAMBODIA

INDOCHINA

KOREA
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 “On a Marche Sur Bangkok” ภาพยนตร์

ตลกสัญชาติฝรั่งเศส ออกฉายในปี 2014 โดยใช้

สถานที่ต่างๆ ของประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำา

หลักตลอดทั้งเรื่อง โดยในตอนหนึ่งของภาพยนตร์ 

มีฉากท่ีนักแสดงนำากำาลังด่ืมด่ำากับบรรยากาศริมฝ่ัง

แม่น้ำาเจ้าพระยายามค่ำา ได้มี “เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย” 

อยู่ในฉากนั้นด้วย ถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวและยังเป็นการ Brand Awareness 

ให้ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์อีกทางหนึ่ง

FRANCE

EUROPE

 เบียร์สิงห์ได้เข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬา

Dart ภายใต้ชื่อรายการ “Singha Beer Grand Slam of

Darts” ซึ่งเป็นการแข่งขัน Dart ที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ 

มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องเคเบิลทีวี Sky Sport และมีเรตติ้ง

สูงสุดเป็นอันดับ 2 ในอังกฤษ 

 กีฬา Dart มีต้นกำาเนิดที่ประเทศอังกฤษ ได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายตลอดมา

UNITED
KINGDOM
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โครงการใหม่
พฤษภาคม 2557

Life Compass

 ในช่วงต้นปี 2557 ได้มีการริเริ่มโครงการ The Life
Compass หรือ “เข็มทิศแห่งความสุข” ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงองค์กรท่ีแบ่งออกเป็นสายคือ เบียร์ นอนแอลกอฮอล์

Packaging อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ เพื่อปรับให้การทำางาน

ภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับนโยบายและการ

ทำางานทั่วองค์กรให้ทันสมัย 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 และมีมาตรฐานสำาหรับทุกคน

 2. ปรับฐานเงินเดือนใหม่อีกคร้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับตลาด

ในไทยและให้บุญรอดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า และมีระบบ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

 3. จัดโครงการเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรสร้างผู้นำาสำาหรับ

อนาคต รวมทั้งมีอำานาจการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น

 

 ท้ังน้ี ส่ิงท่ีได้ดำาเนินการในช้ันต้นแล้วคือ ได้มีการปรับฐาน

เงินเดือนไปเรียบร้อยแล้ว และได้จัดจ้าง บริษัทเบน (Bain &

Company) บริษัทที่ปรึกษาระดับต้นของโลก เข้ามาช่วยวาง
รากฐานของโครงการให้แข็งแกร่งก่อนที่จะเดินหน้าเต็มที่ใน

ปี 2558 

 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ได้ขยายเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จากวัฒนธรรมขององค์กร

ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดที่เล็กกว่าในปัจจุบัน โครงการน้ีก็

จะยังคงวัฒนธรรมความเป็นครอบครัวของชาวสิงห์ทุกคนอยู่

แต่เสริมกับโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นและความทันสมัยในด้านการ

ทำางานให้มากข้ึน เป็นการพัฒนาท่ีจะสร้างความรุ่งเรืองของท้ัง

พนักงานและองค์กร
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กีฬาใหม่
กันยายน 2557

ประวัติความเป็นมาสโมสร

วอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส

สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส
(BGVC) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
บีจีเอฟซี สปอร์ต จำากัด ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ด้วยปณิธานของทาง
คณะผู้บริหารที่ต้องการส่งเสริมอาชีพใน
สายกีฬาในหลากหลายประเภทให้มีความ
เป็นมืออาชีพ และร่วมพัฒนาวงการกีฬาของ
ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถเทียบช้ันในระดับสากล
เพื่อการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั้น สโมสร
วอลเลย์บอล บางกอกกล๊าส (BGVC) จึงถูก
วางรากฐานอย่างม่ันคงโดยการสร้างทีม
อย่างมีกลยุทธ์ รวมทีมงานคุณภาพระดับ
มืออาชีพท้ังทีมบริหาร ทีมผู้ฝึกสอน รวมถึง
ตัวผู้เล่น เพื่อความแข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว 
พร้อมก้าวสู่ความสำาเร็จสูงสุดร่วมกัน

BG SPORT HALL ต้ังอยู่ภายในบริษัท บางกอกกล๊าส
จำากัด (มหาชน) ในขณะนี้กำาลังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการ
ก่อสร้าง BG Sport Hall แห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือจุดประสงค์หลัก
คือใช้งานสำาหรับกีฬาในร่มประเภทต่างๆ อาทิ วอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล ฯลฯ โดยภายในติดเครื่องปรับอากาศและมี
สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ซึ่งในเฟสแรกนี้ เมื่อแล้ว
เสร็จจะสามารถจุคนได้ประมาณ 1,200 - 1,500 คน ตาม
จำานวนเก้าอี้แบบเลื่อนเก็บได้ โดยการก่อสร้างในเฟสแรกนี้
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และ
ในเฟสต่อมาเม่ือแล้วเสร็จจะสามารถจุคนได้ถึงประมาณ 
4,000 คน (แบบระบุที่นั่ง)
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แชมป์ใหม่
พฤศจิกายน 2557

สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส 

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก

มูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ 2014
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2557
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2557

ชื่อโฆษณา: ManUtd 2014

ระยะเวลา: ตุลาคม - พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: Chelsea 2014

ระยะเวลา: มกราคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: ManUtd 2014

ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CFC แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน

ระยะเวลา: ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: CFC 2014 - 2015

ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CFC 2014 - 2015

ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 4

ระยะเวลา: พฤศจิกายน 

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 3

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 2

ระยะเวลา: กรกฎาคม - สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: SUCCESSFUL PARTNERSHIP BEGINS

ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Discovers 500 Galapagos 1

ระยะเวลา: มิถุนายน - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: DRIVING FORWARD TOGETHER

ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน
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ชื่อโฆษณา: GO BEYOND SUCCESS TOGETHER

ระยะเวลา: กรกฎาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_MotoGP

ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: That Premier Feeling is back

ระยะเวลา: กรกฎาคม – สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_WEC GT2

ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม 

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_All Presenter

ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Here’s to real fans 

ระยะเวลา: กันยายน – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_F1

ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม 

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED_

Ferrari Challenge

ระยะเวลา: สิงหาคม – ธันวาคม 

ชื่อโฆษณา: Faith Continues

ระยะเวลา: กรกฎาคม – สิงหาคม
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ชื่อโฆษณา: COCONUT

ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SAND

ระยะเวลา: มกราคม – ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water Kids

ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: หอยเชลล์

ระยะเวลา: มกราคม – กุมภาพันธ์

ชื่อโฆษณา: ชีวิตคุณ คุณต้องผสมเอง

ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water Office 

ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: บัวขาว

ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: น้องเมย์ 

ระยะเวลา: มกราคม – มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Water Friend

ระยะเวลา: มกราคม – พฤษภาคม
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2557

อายุงานครบรอบ 30 ปี

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 

คณุจำานงค ์ภริมยภ์กัด ีเปน็ประธานพธิมีอบ

แหวนทองที่ระลึกตราสิงห์ให้แก่พนักงาน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัท

ในเครือที่มีอายุงาน 30 ปี ณ ห้องประชุม

กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

มีพนักงานเข้ารับแหวนทั้งสิ้น 20 ท่าน
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นายสำาเริง ไกรอาบ
พนักงานธุรการ

สำานักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

น.ส.เต็มเดือน ลี้สุนทรไพศาล
ผู้จัดการสำานักงานสารสนเทศ

สำานักงานสารสนเทศ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายปรีชา ภมร
พนักงานผลิต

แผนกผลิต 1

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายเฉลิม ภิรมย์คล้อย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจ่ายสินค้า

แผนกคลังสินค้า

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายประพันธ์ ศักดาศักด์ิ
ผู้จัดการสำานักงานออกแบบ-ก่อสร้าง

สำานักงานออกแบบ-ก่อสร้าง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นางสุกรรณธิกา เทียนแก้ว
หัวหน้าหน่วยเงินเดือน

สำานักงานการบุคคลกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายวรชาติ มีศิริ 
พนักงานหน่วยสถิติและบัญชี

แผนกผลิต 1

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำากัด

นายเฉลิม นรสีห์
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำากัด

นายบุญโชค การุณสกุลเถิด 
ช่างซ่อมบำารุง

แผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 2

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด

นายสมศักดิ์ ริ้วทอง
พนักงานผลิต

แผนกผลิต 1

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายสมโภชน์ ช่ืนประภานุสรณ์
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายโรงงาน

บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำากัด

นายจิระ เบราวนะกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

สำานักงานบัญชี-การเงิน 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด

นายสรรชัย สิริปูชกะ
ผู้อำานวยการสายการเงินและการบัญชี

สายการเงิน-การบัญชี

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

นายสมชาย รัสมีจินดาวงค์ 
พนักงานขับรถยก

แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายธงชัย พลับศิริ
พนักงานผลิต

แผนกผลิต 2

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายพีระพงศ์ ศรีโพธิ์เผือก
ผู้จัดการอาวุโสแผนกปฏิบัติการการเงิน

แผนกฝ่ายการเงิน

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด

นายนพดล ไวยกิจจา
หัวหน้าหน่วยรับขวด

แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายศักดิ์ชัย เฟื่องฟูลอย 
พนักงานขับรถยก

แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายฉัตรชัย มณีทิพย์สกุล
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายสุชิน ห่านสุวรรณดำารง
หัวหน้าหน่วย

แผนก Brewhouse

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2557

สิงห์เกษียณประจำาปี 2557

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	กันยายน	2557	

คุณจำานงค์	 ภิรมย์ภักดี	 เป็นประธานมอบ

ประกาศนยีบตัรแก่พนกังานบรษิทั	บญุรอด

บรวิเวอรี	่จำากดั	และบรษัิทในเครอืทีเ่กษียณ

อายุจำานวน	14	คน	ณ	หอ้งประชมุกรรมการ	

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด
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นายพิษณุ

บุญประสิทธ์ิ

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการฝ่าย

ประสานรัฐกิจ

สังกัด

ฝ่ายประสานงาน

ธุรกิจ

บริษัท

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด

วันเริ่มง�น

12/10/2525

นางสุจิตรา

รัตนวิจิตร

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการส่วนบริหาร

การเงิน

สังกัด

สำานักงานการเงิน

และการบัญชี

บริษัท

บุญรอด

เทรดดิ้ง จำากัด

วันเริ่มง�น

2/9/2520

นายนิพันธ์

สังขกร

ตำ�แหน่ง 

ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ

การเงินวังน้อย

สังกัด

ฝ่ายการเงิน

บริษัท

บุญรอด

เทรดดิ้ง จำากัด

วันเริ่มง�น

20/5/2535

นางชมพูนุท

ลาภรวย

ตำ�แหน่ง

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและ

ทะเบียนอาวุโส

สังกัด

สายการตลาด

บริษัท

บุญรอด

เทรดดิ้ง จำากัด

วันเริ่มง�น

18/11/2523
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นายเริงฤทธ์ิ

อุ่นพงษ์

ตำ�แหน่ง 

ช่างซ่อม

เครื่องบรรจุ

สังกัด

ฝ่ายโรงงาน

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

9/10/2522

นางวัชรินทร์  

ประสาทงาม

ตำ�แหน่ง 

พนักงาน

บัญชี-สถิติ

สังกัด

ฝ่ายบริหาร

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

7/2/2516

นายจำาเริญ

จงสุขกลาง

ตำ�แหน่ง 

พนักงานควบคุม

เครื่อง

สังกัด

ฝ่ายโรงงาน

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

6/12/2525

นายสนอง

พุ่มคำา

ตำ�แหน่ง 

พนักงานบริการ

สังกัด

สำานักงานบริหาร

กลาง

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

1/8/2537

นายสละ

เหลือรักษ์

ตำ�แหน่ง 

ช่างซ่อมยานพาหนะ

สังกัด

สำานักงานซ่อมบำารุง

และบริการ

บริษัท

บุญรอดบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

21/2/2534
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นางจิรวรรณ

ผ้ึงทอง

ตำ�แหน่ง 

พนักงาน

คลังสินค้า

สังกัด

ฝ่ายบริหาร

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

11/4/2528

นายชุมพล

สู่ศิริรัตน์

ตำ�แหน่ง 

พนักงาน

คัดขวด

สังกัด

ฝ่ายบริหาร

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

15/8/2522

นายวิชาญ

ผาสุขกิจ

ตำ�แหน่ง 

พนักงาน

คัดขวด

สังกัด

ฝ่ายบริหาร

บริษัท

สามเสนบริวเวอรี่ 

จำากัด

วันเริ่มง�น

11/4/2528

นายคำาวุ่น 

ศรีจา

ตำ�แหน่ง 

พนักงานขับรถยก

สังกัด

ฝ่ายบริหาร

บริษัท

เชียงใหม่เบเวอเรช 

จำากัด

วันเริ่มง�น

28/5/2541

นายสมโภช

แก้วแดง

ตำ�แหน่ง 

พนักงานประจำารถ

สังกัด

ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท

ลีโอ

ลิ้งค์ จำากัด

วันเริ่มง�น

11/4/2528
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2557

โครงการอาสาทำาดีต่อเนื่อง

	“สงิหอ์าสา”	ถือกำาเนดิขึน้โดย	บรษัิท
บุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด	และมูลนิธิพระยา
ภริมยภ์กัด	ีถอืเปน็การรวมตวัของครอบครวั
สงิห์และกลุม่คนใจอาสาทีร่่วมแรงร่วมใจกนั
พัฒนาพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ	
เป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม	 ปัจจุบัน
ครอบครัว	 “สิงห์อาสา”	 เติบโตไปมาก	 มี
เครือข่ายน้องๆ	จากสถาบันทางการศึกษา
จากทั้งมหาวิทยาลัย ราชมงคล ราชภัฏ 
และสถาบันอาชีวะกว่า 100 สถาบัน ที่มี
หัวใจอาสามาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวสิงห์อาสา	สำาหรับปี	2557	ทีผ่่านมา	
เราได้สนับสนุนโครงการค่ายอาสาของ
น้องๆ	ในแต่ละสถาบันดังนี้	มหาวิทยาลัย
และราชมงคล	จำานวน	30	ค่าย	55	สถาบัน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏ	40	ค่าย	40	สถาบัน	
ตัวอย่างกิจกรรมมีดังนี้

โครงการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 
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ตลอดเดือนมีนาคม - เมษายน 2557 หลายพื้นที่ทางภาคอีสานได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง สิงห์อาสาจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ขอนแก่น
บริวเวอรี่ จำากัด และน้องๆ เครือข่ายของสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือแจกนำ้าดื่มตราสิงห์กว่า 9 หมื่นลิตรให้ชาวบ้าน
ที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของจังหวัด อาทิ จังหวัดขอนแก่น 
นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี เป็นต้น 

สิงห์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
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แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 
วดัระดบัความรนุแรงได ้6.3 รกิเตอร ์สรา้งความเสยีหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในพื้นที่มากมาย รวม
ถึงวัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ครอบคลุมพื้นที่
กว่า 7 อำาเภอ และยังเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือที่เรียก
ว่าอาฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่อง นับได้มากกว่า 800 ครั้ง 
บรษิทับญุรอดฯ ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัภายใน 
24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ โดยผ่านทางเครือข่าย
สิงห์อาสาในจังหวัดเชียงราย 

 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นายสันติ ภิรมย์ภักดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 
พร้อมด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้
ประสบภัย นำาเงินไปมอบพร้อมทั้งให้กำาลังใจครูและ
นักเรียนที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนสอน
เด็กพิเศษในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งมีโอกาสพบปะพูด
คุยกับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
นายรวนิทร ์ชมพนูชุธานนิทร ์ในฐานะตวัแทนของบรษิทั 
บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด มอบเงินจำานวน 3,200,000 บาท 
เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัด
เชียงราย (กชร.) ในงานแถลงข่าวเปิดกองทุนฯ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงราย
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เครือข่ายสิงห์อาสาและสิงห์อาชีวะกว่า 20 สถาบัน
จากทั่วประเทศ สร้างระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่หมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงที่ 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทำาให้ชาวบ้านมีนำ้าประปาใช้
เป็นครั้งแรกในรอบ 19 ปี โดยได้จัดทำาโครงการนี้ใน
ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2557

โครงการสร้างระบบประปาหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้  
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	สิงห์อาสาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดกิจกรรม	Foreign	For	Learn	จุดประสงค์เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษานานาชาติ	อาท	ิฝรั่งเศส	เยอรมน	ี
ฟินแลนด์	 สาธารณรัฐเช็ก	 ที่เข้ามาเรียนและแลก
เปลี่ยนความรู้ในประเทศไทย	 ได้เปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ	ผ่านการทำากิจกรรมเพื่อสังคม	โดยจะเป็นการ
แลกเปลีย่นดา้นภาษา	วฒันธรรม	ประเพณไีทย	พรอ้ม
ทัง้สอดแทรกภาษาองักฤษผา่นเกมและกจิกรรมตา่งๆ	
ใหก้บัเยาวชนไทยในชมุชน	ซึง่เยาวชนจะไดเ้รยีนรูจ้าก
นักศึกษาต่างชาติ	ขณะเดียวกันก็มีโอกาสแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมประเพณีไทย	โดยการสอนรำาไทย	สอนนุ่ง
โจงกระเบน	เป็นต้น	

	โครงการ	Foreign	For	Learn	จัดขึ้นทั้งหมด	3	
ชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานคร	ได้แก่	ชุมชนนางเลิ้ง	
ชุมชนดินแดง	และชุมชนโค้งรถไฟ	ยมราช	เมื่อวันที	่
18	ตุลาคม	2557	-	2	พฤศจิกายน	2557	

โครงการ Foreign For Learn ปีที่ 1 
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การศึกษา
24 มี.ค. – 30 พ.ค. 2557 

Singha Biz Course ปีที่ 6

	 ภายใตค้อนเซป็ต	์ประสบการณ	์“สงิห”์

ประสบการณ์	“จริง”	ของผู้นำาด้านการบริหาร

โครงการ	“Singha	Biz	Course”	หนึ่งใน

โครงการด้านการศึกษาของบริษัท	 สิงห์	

คอร์เปอเรชั่น	จำากัด	จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาสัมผัส	

แลกเปลี่ยน	และเรียนรู้แนวคิดการบริหาร

งานภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำางาน

จริงจากผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาต่างๆ	อาทิ	การตลาด	การบริหาร

จดัการ	การขาย	การโฆษณาประชาสมัพนัธ	์

และการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อให้

นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตน	เตรียม

พร้อมสำาหรับก้าวสู่โลกแห่งการทำางานจริง

ในอนาคต

 จากการดำาเนินการเป็นระยะเวลา	6	 ปี	

โครงการ	Singha	Biz	Course	ประสบความ

สำาเร็จอย่างมาก	ได้รับการยอมรับจากนักศึกษา

ท่ัวประเทศว่าเป็นหน่ึงในโครงการท่ีนักศึกษา

ต้องการเข้าร่วมมากท่ีสุด	มีนักศึกษาสนใจสมัคร

สอบเข้าร่วมโครงการฯ	รวมแล้วกว่า	5,000	คน

ตอ่ปี	ผา่นการคัดเลอืกเขา้รว่มโครงการฯ	มา

แล้ว	6	รุ่น	เป็นนักศึกษาไทยจำานวน	248	คน	

นักศึกษาต่างชาติในภูมิภาค	Greater	Mekong	

Sub-region	(GMS)	ญ่ีปุ่น	และเกาหลี	จำานวน	

44	คน	รวมท้ังส้ิน	292	คน	

1	กลุ่มประเทศ	Greater	Mekong	Sub-region	(GMS)	ได้แก่	พม่า	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	จีน

“เจาะลึกการ
เรียนรู้ธุรกิจ ก้าว
สู่ AEC อย่าง

สิงห์นักบริหาร”
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 และเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

Singha Biz Course จึงมีแนวคิด

ทีจ่ะดำาเนินโครงการต่อไปในปีหน้า 

โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรอบรมให้ทัน

ต่อเหตุการณ์ เพ่ิมความเข้มข้นใน

การฝึกปฏิบัติ ซ่ึงในปี 2558 ที่นับเป็นปีท่ี 7 

ของโครงการน้ี การอบรมจะอยู่ภายใต้หัวข้อ

“เปิดมุมมองใหม่...ท่ีท้าทาย กับความร่วมมือ

ในระดับนานาชาติ” มีระยะเวลาการอบรม

ต้ังแต่วันที ่ 25 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 

2558 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ตลาดจาก The Fuqua School of Business

วิทยาลัยบริหารธุรกิจชั้นนำาของโลกแห่ง 

Duke University มลรัฐนอร์ธ

แคโรไลนา และจาก Western 

Michigan University มลรัฐมิชิแกน 

1 ใน 3 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดด้าน

การเข้าถึงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการวิชาการ ประเทศสหรัฐอเมริกา

“เปิดมุมมองใหม่...ที่ท้าทาย 
กับความร่วมมือในระดับนานาชาติ”
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การศึกษา
12 ก.ย. – 2 พ.ย. 2557 

Singha Biz Course Entrepreneur
(Singha SMEs) ปีที่ 5

	 ในปัจจุบันท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว	และธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่าง

รุนแรง	อีกท้ังการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี		2558	

ทำาให้ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจต้องปรับตัวให้ทัน	พัฒนา

ให้เร็ว	เพ่ือให้ต่อสู้ได้อย่างดี	และอยู่รอดได้อย่างย่ังยืน	ในฐานะ

ท่ีเป็นบริบทหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ	ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก	(SMEs)	ถือเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม	การเพ่ิมศักยภาพให้กับธุรกิจ	SMEs	จึงมีบทบาทสำาคัญ

ย่ิงต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ	และด้วยเจตนารมย์

แน่วแน่ของ	บริษัท	สิงห์	คอร์เปอเรช่ัน	จำากัด	ท่ีจะมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการศึกษาของประเทศ	และจะให้บริการทางสังคมแก่

ชุมชน	ภายใต้แนวคิด	“คุณภาพคน	คุณภาพสังคม”	โครงการ

อบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็กดำาเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและม่ันคงจึง

เกิดข้ึน	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับ

ประเทศและระดับนานาชาติ	 อันจะยังผลสู่ความสำาเร็จของ

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม	การฝึกอบรมจัดขึ้น	3	แห่ง	

ใน	3	ภูมิภาค	ได้แก่	กรุงเทพฯ	ภาคใต้	และภาคอีสาน

	 โครงการได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดีมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ	และดร.ธีรพันธ์	โล่ห์ทองคำา	

นกักลยุทธก์ารตลาด	ไอเอ็มซ	ีและวทิยากรช่ือดงั	ประธานกรรมการ	บรษิทั	

โทเทิล	เดอะไลน์	คอมมิวนิเคชั่นส	์จำากัด	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 จำากัด

การบริหารและส่ือสารตราสินค้า (Brand Management 
and Communication)โด
โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำา 
ประธานกรรมการบริหาร บจก. โทเทิล เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์

Cutting Edge Strategies for AEC
โดย คุณกมล รัตนวิระกุล  
นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

คิดการใหญ่ “ใจ” ต้องถึง
Case Study: หวัใจสูค่วามสำาเรจ็ของธรุกจิ “เจก๊เมง้ / JM Cuisine” 
โดย คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 
เจ้าของธรุกจิ “เจก๊เมง้ / JM Cuisine” อาหารความคดิสรา้งสรรค์
ต้นตำารับเพชรบุรี  

“บริหารความแตกต่าง
ร่วมคิดร่วมสร้าง

 แนวทางสู่ความสำาเร็จ”
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การบัญชีและการเงินสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Finance)
โดย คุณณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล  
ผอ. สายการเงนิและการบญัชกีลาง บจก. สงิห ์คอรเ์ปอเรช่ัน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการเป็นผู้ประกอบ
การ (Workshop for Entrepreneurs)
โดย ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำา  
ประธานกรรมการบริหาร บจก. โทเทิล เดอะไลน์ 
คอมมิวนิเคชั่นส์

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

กลยุทธ์การบริหารภายใต้ข้อจำากัดของธุรกิจ 
(Strategic Constraint Management)
โดย ศ.ดร.เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์  
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)

การบริหารภาษีสำาหรับผู้ประกอบการ (Tax 
Planning for Entrepreneurs)
โดย อ.จักรพันธ์  พงษ์เภตรา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สนง.พิพัฒน์ / อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การตลาดสำาหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Marketing)
โดย คุณเอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

พลิกมุมคิด...ชีวิตเปลีย่น
โดย คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)
คอลัมนิสต์ / นักเขียน / ผู้ก่อตั้งและผู้อำานวยการ 
Academy of Business Creativity (ABC) ม.ศรีปทุุม
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การศึกษา
4 - 10 เม.ย. 2557 

	 โครงการ	SINGHA	R-EXPERT	มุ่งหวัง

เปิดประสบการณ์และจุดประกายความคิด

ใหม่ๆ	ให้กับผู้บริหาร	และคณาจารย์จาก

สถาบันอาชีวะต่างๆ	ท่ัวประเทศ	จำานวนท้ังส้ิน

40	สถาบัน	ได้ก้าวทันโลกที่เปิดกว้างด้วย

ประสบการณท์างธรุกจิจรงิ	ผา่นการบรรยาย

โดยผู้บริหารระดับสูงของสิงห์และวิทยากร

ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัประเทศ	นอกจากนีย้งัจะได้

ไปสัมผัสกับอาณาจักรของสิงห์	 ให้เห็นถึง

กระบวนการทำางานและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน	 เพื่อนำาไปถ่ายทอดให้

ลกูศษิยต์อ่ไป	ปดิทา้ยดว้ยการทำา	Workshop	

เพือ่รว่มกนัหาแนวทางในการพฒันาวงการ

อาชีวะไทยร่วมกับสิงห์ในอนาคต

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 2

“เมื่อโลกเปิด
กว้าง ผู้ชี้ทาง
ต้องเชี่ยวชาญ

ให้ทันโลก”
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การศึกษา
27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 2557 

	 โครงการ	SINGHA	R-EXPLORE	จัดขึ้น

สำาหรับนักเรียนอาชีวะสายช่าง	 เพื่อช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์ในโลกการทำางาน

จรงิ	ชว่ยจดุประกายความคดิใหม่ๆ 	ทีจ่ะนำา

ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาใน

สายช่างให้มีคุณภาพ	 ทันยุคสมัย	 รวมทั้ง

สง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่สงัคม

ดว้ยกจิกรรม	“สงิหอ์าชวีะอาสา”	เพือ่ทีจ่ะได้

เป็นอีกหนึ่งแรงของนักเรียนอาชีวะที่จะช่วย

สง่เสรมิภาพลกัษณท์ีด่ใีหก้บัอาชวีศกึษาสาย

ช่างของไทยต่อไป

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 2

“เปดิประตูหอ้ง
ปฏิบตักิารเพ่ือ
เรียนรู้โลกการ
ทำางานจริง”
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การศึกษา
26 ก.ย. - 31 ต.ค. 2557 

 โครงการ SINGHA R-INTERN เป็น

โครงการฝึกงานสำาหรับนักศึกษาอาชีวะที่

กำาลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำางานจริง 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาสายอาชีพที่กำาลัง

จะสำาเรจ็การศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีความ

กระตอืรอืรน้ทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในชวีติ

การทำางาน และมีพฤติกรรมดี บุคลิกภาพดี

มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สิงห์ จำานวน

ทั้งหมด 44 คน โดยมี 4 คนเป็นนักศึกษา

แลกเปลี่ยนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 

ได้แก่ ประเทศลาว จำานวน 2 คน และ

จากประเทศเวียดนาม จำานวน 2 คน รวม

ระยะเวลาดำาเนินโครงการทั้งสิ้น 5 สัปดาห์

SINGHA R-INTERN ปีที่ 4

“เปิดใจให้กล้าสู่โลกกว้าง
เปิดโอกาสสู่เส้นทางความสำาเร็จ”
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การศึกษา
1 ก.ย. 2557 - 1 ม.ค. 2558 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าว

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การ

สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือ

สำาคัญ เป็นพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการ

แขง่ขนัในตลาดแรงงานอาเซยีน การเตรยีม

ความพร้อมให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาประเทศ ให้มีความ

สามารถในการสือ่สารภาษาองักฤษ จงึเปน็

สิ่งจำาเป็นเร่งด่วนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน

ควรให้ความสนใจ

 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะองค์กร

เอกชนไทยที่ก้าวไปประสบความสำาเร็จกับ

การเป็น “Global Brand” มีปณิธานที่จะ

ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ 

จึงมีโครงการจัดการแข่งขัน “Singha English

Challenge” ข้ึน ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน

คณุภาพสงัคม” โดยไดร้บัการสนบัสนนุและ

ดำาเนินโครงการร่วมกับสถาบันบริติช เคานซิล

องค์กรที่มุ่งมั่นจะเชื่อมโยงคนทั่วโลกผ่าน

กจิกรรมดา้นการศกึษา มเีปา้หมายสง่เสรมิ

การศึกษา ศิลปะ สังคม เช่นเดียวกับสิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น 

 โครงการ Singha English

Challenge จัดแข่งขันสำาหรับ

นสิติ นกัศกึษา ระดบัอดุมศกึษา

ท่ัวประเทศทีมี่ความสามารถและ

มีความสนใจในภาษาอังกฤษ 

พรอ้มทัง้มคีวามรูป้ระวตัศิาสตร ์

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม

ของประเทศในกลุ่ม ASEAN โดย 

Singha English Challenge 

2013 (รุ่นที่ 1) ได้แข่งขันรอบ

ไฟนอลไปในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์

2557 ซึ่งทีมที่ชนะได้ไปทริปที่

ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 

6-8 มิถุนายน 2557 ขณะรุ่นที่ 2 

Singha English Challenge 

2014 ท่ีเพ่ิงแข่งขันเสร็จส้ินไปน้ัน

เปน็การแขง่ขนัรปูแบบทมี 4 คน 

แบ่งเป็น 4 รอบ ทีมที่ชนะได้รับ

เงินรางวัลกว่า 600,000 บาท 

พร้อม Trip ทัศนศึกษาที่นครวัด 

ประเทศกัมพูชา 

“Expand Your
 Knowledge”

SINGHA ENGLISH CHALLENGE 
(รุ่นที่ 2)
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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

ใหพ้นกังานชาวสงิหท์ีต่อ้งใชร้ถยนตใ์นการ

ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจการขับขี่

ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน โดยโครงการนีไ้ดร้บัความรว่มมอื

จากกรมการขนสง่ทางบกในการสง่วทิยากร

ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ผู้ใช้รถทั้งในภาค

ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ในปี 2557 น้ี จัดอบรมข้ึน

เป็นจำานวน 5 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
รุ่นที่ 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
รุน่ที ่5 วนัที ่28 พฤศจกิายน 2557
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การศึกษา
19 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2557

SINGHA PRO DRIVER ปีที่ 2

“ปลายทางการขนส่งท่ีก้าวไกล 
ต้องมาพร้อมมาตรฐานความ

ปลอดภัยทีสู่งข้ึน”

	 สิงห์	คอร์เปอเรชั่น	เล็งเห็นความ

สำาคญัของการพฒันานกัขบัรถขนาดใหญ่

ให้มีความรู้	มีคุณภาพ	จึงได้ร่วมมือกับ

กรมการขนส่งทางบกจัดโครงการ	“SINGHA

PRO	DRIVER”	วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการขนสง่บนทอ้งถนน	และชว่ย

พฒันาศกัยภาพการขบัรถใหก้บัพนักงาน

ขับรถบรรทุกในบริษัทฯ	รวมทั้งสนับสนุน

ให้เกิดพนักงานรุ่นใหม่ที่จะขับรถบรรทุก

ขนาดใหญ่ต่อไป

ในปี 2557 นี้ จัดอบรมขึ้น
เป็นจำานวน 4 รุ่น

รุน่ที ่  1    วนัที ่  26 - 27  พฤศจกิายน  2557
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม  2557
รุ่นที่ 3 วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2557
รุ่นที่ 4 วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2557
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SINGLE
พ.ศ. 2557

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

16 มกราคม 2557

ชื่อเพลง: ด้วยแรงใจ 

ศิลปิน: อัสนี - วสันต์ โชติกุล

29 มกราคม 2557

ชื่อเพลง: สมภารละเอียด 

ศิลปิน: Diamond Dust

โปรเจคท์ ร็อกมโหรี

11 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อเพลง: อย่าฝากความเหงา 

ศิลปิน: Way Station

10 มีนาคม 2557

ชื่อเพลง: หวิว (เวลาที่เรานึกถึง...)

ศิลปิน: ปอย Portrait

16 มกราคม 2557

ชื่อเพลง: ก้อนหินของฉัน 

ศิลปิน: เก่ง อธิป

29 มกราคม 2557

ชื่อเพลง: หอมกลิ่นอะไรไม่รู้ 

ศิลปิน: The Lummurve 

7 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อเพลง: หนึ่งเดียวที่หัวใจ

ศิลปิน: บอย พิษณุ
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7 พฤษภาคม 2557

ชื่อเพลง: อยู่คนเดียวได้ไหม

ศิลปิน: The Dey

8 พฤษภาคม 2557

ชื่อเพลง: ลืมหายใจ

ศิลปิน: Jackie Nanny Nina

5 พฤษภาคม 2557

ชื่อเพลง: นานานานา

ศิลปิน: ทรงไทย

27 มิถุนายน 2557

ชื่อเพลง: หัวใจของพ่อ

ศิลปิน: อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

28 เมษายน 2557

ชื่อเพลง: อีกครั้งนึง

ศิลปิน: นิโคล เทริโอ 
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9 กันยายน 2557

ชื่อเพลง: การเดินทาง

ศิลปิน: Next Steps

19 กันยายน 2557

ชื่อเพลง: ไม่อยากจะพูดมาก

ศิลปิน: Shine

20 กันยายน 2557

ชื่อเพลง: ชื่อว่าความคิดถึง

ศิลปิน: จา ศุภชัย

30 กันยายน 2557

ชื่อเพลง: หรือว่าเธอ? 

ศิลปิน: นัน

7 กรกฎาคม 2557

ชื่อเพลง: อยากหยุดความเหงา

ศิลปิน: บอย พิษณุ

17 กรกฎาคม 2557

ชื่อเพลง: ปล่อยเธอคืนฟ้า

ศิลปิน: อบเชย
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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

สถานที่: RCA

วันที่จัดแสดง: 11-16 เมษายน 2557

Water Festival 2014 งานวันไหลพัทยา

สถานที่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

วันที่จัดแสดง: 13-15 เมษายน 2557

คอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรDirty Dancing Get102.5

สถานที่: BCC Hall Central Plaza Ladprao

วันที่จัดแสดง: 19 กรกฎาคม 2557

สถานที่: ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าอินโดจีน โรงเกลือ จ.สระแก้ว

วันที่จัดแสดง: 25 กรกฎาคม 2557 
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Slot Machine

สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

วันที่จัดแสดง: 27 กันยายน 2557

70 ยังแจ๋ว เศรษฐา ศิระฉายา 

SINGHA SODA 
So in Art So in Love 2014 

สถานที่: ซีนเนอร์รี่ วินเทจฟาร์ม สวนผึ้ง

วันที่จัดแสดง: 13 ธันวาคม 2557

Ohm Chatree Live 2014 
 RPG Replay

สถานที่: Thunderdome เมืองทองธานี

วันที่จัดแสดง: 28 ธันวาคม 2557

Singha Corporation Presents
Rock on the Lake Music Festival

สถานที่: ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา

วันที่จัดแสดง: 22 พฤศจิกายน 2557

Original Man 

สถานที่: ร้าน Funky Villa ทองหล่อ

วันที่จัดแสดง: 25 กันยายน 2557 

สถานที่: Royal Paragon Hall

วันที่จัดแสดง: 5 พฤศจิกายน 2557
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คอนเสิร์ตต่างประเทศ

Bruno Mars

Together Festival

808 Festival 2014

Road to Ultra Thailand 2014

สถานที่: ไบเทค บางนา

วันที่จัดแสดง: 29 สิงหาคม 2557

Thirty Seconds to Mars

สถานที่: ไบเทค บางนา

วันที่จัดแสดง: 5 เมษายน 2557

สถานที่: อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

วันที่จัดแสดง: 20 มีนาคม 2557

สถานที่: ไบเทค บางนา

วันที่จัดแสดง: 31 พฤษภาคม 2557

สถานที่: ไบเทค บางนา

วันที่จัดแสดง: 9 ธันวาคม 2557

ARCADIA
THE BANGKOK LANDING

สถานที่: Siam Park City สวนสยาม

วันที่จัดแสดง: 29 พฤศจิกายน 2557
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อาลัยอาจารย์อุดมศักดิ์อาลัยอาจารย์อุดมศักดิ์

ชาวบุญรอดได้สูญเสียกำาลังสำาคัญไปด้วยการจากไปของ 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 และหากว่าต้องการคำาปรึกษาก็จะเข้าหาได้เสมอ 
พูดได้ว่าอาจารย์ยอดเป็นที่รักและเคารพของชาวบุญรอด การจากไปอย่างกะทันหันครั้งนี้จึงเป็น
เหตุการณ์ที่หลายคนต้องปรับตัวกันมาก แต่ด้วยคำาสอนคำาแนะนำาต่างๆ ที่ได้รับจากอาจารย์ก็ทำาให้
พวกเราคนหัวใจสิงห์เดินหน้าสู้สถานการณ์กันต่อไป โดยจะไม่มีวันลืมอาจารย์

ดร.อุดมศักดิ์ เกิดวันที่ 22 ธันวาคม 2513 เป็นพี่คนโตของพี่น้อง 5 คน สมรสกับคุณวิภาภัค
มีบุตร 2 คนและธิดา 1 คน อาจารย์จบการศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เรียนต่อปริญญาตรีที่ี
มหาวิทยาลัยแมร์รีฮาร์ดินเบเลอร์ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาด 
ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ด้านบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญด้านการพัฒนาองค์กร
ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเช่นกัน ล่าสุดดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาประจำาบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
ผู้อำานวยการโครงการที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรรมการบริหารบริษัท
สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)

22 ธันวาคม 2513 - 7 ธันวาคม 2557

YEAR IN REVIEW 2014
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ภาพชุด SINGHA DELIVERED จากปฏิทินปี 2558 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
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