ในที่ประชุมร้อยดวงใจสายใยสิงห์
ครั้งที่ 12 ที่พัทยา จ.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
ได้ ให้คำ�เปรียบเปรยว่า

เรือประมงออกไปหาปลาในอ่าวไทยทุกๆ เช้า
ในขณะที่ปลาในนํ้าก็มีจำ�นวนที่น้อยลง
ชาวประมงจึงต้องหาปู หอย กุ้ง เพิ่มด้วย
เพื่อเพิ่มรายได้มาเลี้ยงครอบครัว

”

”

จริงแล้ว ก็ไม่แตกต่างจากพวกเราครอบครัวสิงห์มากนัก ที่ขายผลิตภัณฑ์เบียร์ โซดา
และนํ้า สู่ตลาดที่มีความเติบโตที่น้อยลง ปี 2558 จึงเป็นปีที่บริษัทฯ ได้เริ่มเสนอแนะและ
นำ�พาครอบครัวชาวสิงห์ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และธุรกิจใหม่ๆ โดยคำ�นึงถึงความสามารถ
ของสมาชิกครอบครัวสิงห์ทุกคน ทั้งคนในบริษัทและผู้แทนในทุกจังหวัดและทุกประเทศ
ที่มีความสามารถในการสร้างบริษัทของตนให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยมา การต่อยอดของสิงห์และ
ครอบครัวชาวสิงห์ จึงเป็นก้าวใหม่ที่พวกเราเดินหน้าพร้อมเพรียงไปด้วยกัน ในขณะที่
ลูกหลานของแต่ละผู้แทนก็เติบโตขึ้น การสานต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อจากปู่ย่าตาชวด
จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ�คัญยิง่ สำ�หรับทุกคน โดยบริษทั บุญรอดฯ จะหาปู หอย และกุง้ มาให้เพิม่ เติม
และเสนอแต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละธุรกิจ ให้ชาวสิงห์ได้เลือกเองว่าผลิตภัณฑ์ใดหรือธุรกิจ
ใหม่แบบใดจะเหมาะสมกับแต่ละคน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และ
สืบสานธุรกิจสู่ลูกและหลานต่อไป

YEAR IN REVIEW 2015

Timeline

รวมข่าวเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2558
23 มกราคม

กษัตริย์อับดุลลาห์ บิน อับดุล ลาซิซ
แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย เสด็จ
สวรรคตด้วยพระอาการพระปัปผาสะ
บวม (ปอดบวม) สิริพระชนมายุ 90
พรรษา และ เจ้าชายซัลมาน บิน
อับดุล ลาซิส อัลซาอุด พระอนุชา
ของพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อ
จากพระองค์

7 มกราคม

สำ�นักพิมพ์ Charlie Hebdo ณ กรุงปารีส ถูกกลุ่มก่อการร้ายซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มอัลกออิดะห์ บุกกราดยิงสำ�นักพิมพ์ ทำ�ให้มี
ผู้เสียชีวิต 11 ราย และบาดเจ็บอีก 11 ราย เหตุเนื่องจากสำ�นักพิมพ์
ได้ตีพิมพ์การ์ตูนล้อเลียนศาสนาอิสลามหลายครั้ง โดยอ้างว่าเป็น
สิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น

JANUARY

10-11 มกราคม

คอนเสิร์ต SUPER JUNIOR WORLD
TOUR ‘SUPER SHOW 6’ in BANGKOK
จากการสนับสนุนของสาหร่ายมาชิตะ
จัดขึ้นที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ภายในงานมีการ
จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธ
ขายผลิตภัณฑ์สาหร่ายมาชิตะ การโชว์
Cover Dance จับสลากแจกบัตรเข้าชม
คอนเสิร์ตห้อง VIP และแจก CD พร้อม
ลายเซ็นจากคยูฮยอน
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23 มกราคม

คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด ลงนาม
สัญญาร่วมทุนกับ Mr. Hironori Sato
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Sanko Seika
Co., Ltd. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกริมน้ำ�
5 ชั้น เพื่อจัดตั้ง บริษัท สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด
ให้เป็นผู้ผลิตข้าวอบกรอบ (Rice Cracker)
จัดจำ�หน่ายทั้งในประเทศไทยและส่งออก
ต่างประเทศ

8-12 กุมภาพันธ์

ผลิตภัณฑ์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจของบริษัทฯ ร่วมงานแสดง
สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง
(Gulfood) ณ Dubai World Trade Centre (DWTC)
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมออกบูธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำ�กัด บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด บริษัท วราฟู้ดแอนด์
ดริ้ง จำ�กัด และผลิตภัณฑ์ข้าวพันดี

26 มกราคม

การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 63 ประจำ�ปี 2014
จัดขึ้นที่ ไมอามี่ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ผลผู้ชนะ คือ มิสเปาลีนา เวกา ดีเอปปา สาวงาม
จากประเทศโคลอมเบีย ถือว่าเป็นสาวงามจากชาติ
โคลอมเบียคนที่ 2 ที่คว้าตำ�แหน่งชนะเลิศบนเวทีนี้
หลังจากทีค่ นแรกคือ มิสลุส มารีนา ซูลอู ากา เคยคว้า
ไว้เมื่อปี 1958

27 กุมภาพันธ์

Leonard Nimoy หรือ “สป็อค” ที่เรา
คุ้นเคยจากซีรีย์ Star Trek เสียชีวิตใน
วัย 83 ปี จากโรคถุงลมโป่งพอง

31 มกราคม

กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือ ไอซิส เผยแพร่
คลิปวิดีโอชื่อว่า “สาส์นถึงญี่ปุ่น” ที่แสดงการฆ่า
ตัดคอ เคนจิ โกโตะ ตัวประกันชาวญี่ปุ่น จาก
เหตุการณ์การเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันหญิง
มือระเบิดที่ติดคุกอยู่ในจอร์แดนล้มเหลว

FEBRUARY
27 กุมภาพันธ์

สิงห์ เอสเตท และ เนอวานา ดีเวล
ลอปเม้นท์ ได้ลงนามในสัญญา Share
Purchase and Share Subscription
Agreement ส่งผลให้ สิงห์ เอสเตท
ได้ถือหุ้นในเนอวานา 51%

23 กุมภาพันธ์

งานเปิดตัว บริษัท DVS 2014 จำ�กัด ณ ลานตากกาแฟ
ดอยช้าง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

23 กุมภาพันธ์

งานเปิดตัว ติก๊ เจษฎาภรณ์ ผลดี
พรี เ ซนเตอร์ ซั น โวคนล่ า สุ ด ที่
Rajadamnern Singha Muay
Thai Academy (RSM) เพื่อมา
ประกบคู่กับ บัวขาว บัญชาเมฆ
พรีเซนเตอร์คนปัจจุบัน

28 กุมภาพันธ์

สิงห์ปาร์ค เชียงราย เปิดไร่ต้อนรับการแข่งขันจักรยานรูปแบบใหม่ “Singha
Corporation presents the Northern Criterium” (สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
พรีเซนต์ เดอะ นอร์ทเทิร์น ไครเทเรียม) งานนี้เป็นการแข่งขันจักรยาน
รูปแบบไครเทเรียมครั้งแรกในภาคเหนือ ในงานยังมีเซอร์ไพรส์จาก โคเฮ
ยามาโมโต้ นักปั่นเสือภูเขาทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก
ที่มาร่วมสนุกสร้างสีสันในงานด้วยเช่นกัน
SINGHA MAGAZINE
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2 มีนาคม

นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) เผยผลการจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดของโลกประจำ�ปี
2015 ระบุวา่ บิล เกตส์ ยังคงครองหมายเลข 1 มหาเศรษฐีโลก เป็นปีท่ี 16 ในรอบ
21 ปี หลังสุด ด้วยทรัพย์สิน 79,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ 2 เป็นของ
คาร์ลอส สลิม เจ้าพ่อโทรคมนาคมเม็กซิโก วัย 75 ปี มูลค่าทรัพย์สิน 77,100 ล้าน
ดอลลาร์ ตามมาด้วย วอร์เรน บัฟเฟตต์ เจ้าของบริษทั เบิรก์ ไชร์แฮธาเวย์ วัย 84 ปี
ที่ครองอันดับ 3 ด้วยทรัพย์สิน 72,700 ล้านดอลลาร์ ส่วนอันดับ 4 ตกเป็นของ
อามันซิโอ ออร์เตกา นักธุรกิจชาวสเปนวัย 67 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายบริษัท
ค้าปลีกเสื้อผ้า ZARA มีทรัพย์สิน 64,500 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ แลร์รี เอลลิสัน
ประธานบริษัท “ออราเคิล” รั้งอันดับ 5 ด้วยทรัพย์สิน 54,300 ล้านดอลลาร์

บิล เกตส์

23 มีนาคม

ลีกวนยู นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ผู้ได้รับ
การยกย่องในฐานะ “บิดาของชาติ” ถึงแก่อสัญกรรมใน
วัย 91 ปี หลังเข้ารักษาตัวมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. ด้วยโรค
ปอดบวมขั้นรุนแรงและมีอาการทรงตัวกระทั่งทรุดหนัก
จนเสียชีวิต

คาร์ลอส สลิม

MARCH

3 มีนาคม

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด จับมือกับ
พรีเมียร์ชิพ รักบี้ อังกฤษ เป็นผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของการ
แข่งขันลีกรักบี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ
สำ�หรับการเข้าร่วมเป็น Official Partner กับ
พรีเมียร์ชิพรักบี้ อังกฤษ ในครั้งนี้ บริษัทฯ เซ็น
สัญญาเป็นพาร์ตเนอร์ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ได้
รับสิทธิในการเป็นผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตรา
สิงห์ภายในสนามรักบี้ทั้ง 12 สโมสรที่เข้าร่วม
แข่งขัน มีป้ายตราสัญลักษณ์ “สิงห์” ติดอยู่
ข้างสนามทั้งหมด
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11 มีนาคม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดงานวัน
นักกีฬาสิงห์ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีนักกีฬาทั้งใน
อดีตและปัจจุบันที่สิงห์ให้การสนับสนุนมากัน Farm Design เปิดสาขาที่ 17 ทีห่ า้ งแปซิฟคิ พาร์ค
อย่างคับคั่ง ทั้งในระดับเยาวชน สมัครเล่น ศรีราชา ชั้น 3
ทีมชาติ และระดับอาชีพ

28 มีนาคม

25
เมษายน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 81 ปีของเนปาล ความ
รุนแรงระดับ 7.9 แมกนิจูด เบื้องต้นพบยอดผู้เสียชีวิตมากถึง 1,805 ศพ
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เนปาล อินเดีย เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
และบังกลาเทศ

24 มีนาคม

เครือ่ งบินโดยสารแอร์บัส A320 ของสายการบินเยอรมัน
วิงส์เที่ยวบิน AU 9525 เดินทางจากบาร์เซโลนา-ดึสเซล
ดอร์ฟ ประสบเหตุตกบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ทางใต้
ของฝรั่งเศส คร่าชีวิตผู้โดยสาร 144 คน และลูกเรือ 6 คน
เสียชีวิตหมดยกลำ� รวม 150 ศพ

APRIL
22 เมษายน

งานแถลงข่ า วโครงการภาพยนตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “คีตราชนิพนธ์” เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

20-24 เมษายน

สิงห์ร่วมงานแสดงสินค้าและอาหาร THAIFEX
World of Food Asia 2015 ที่มีผู้ประกอบการ
จากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันมากที่สุด
เสื้อยืดยูนิโคล่ (Uniqlo) ตราโลโก้ ในเอเชีย จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 ณ อาคาร
สิงห์ มีวางจำ�หน่ายแล้วในประเทศ ชาเลนเจอร์ 1-3 และ Exhibition Hall 9
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมือง
และไทย
ทองธานี

1 เมษายน
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16 พฤษภาคม

พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อ
คูณปริสุทฺโธ) มรณภาพในวัย
92 ปี จากภาวะระบบอวัยวะ
ทำ�งานล้มเหลว

11 พฤษภาคม
10 พฤษภาคม

หลังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาล เมื่อวันที่
25 เม.ย. เนปาลยังต้องเผชิญกับเหตุอาฟเตอร์ช็อคที่
ตามมาอีกประมาณ 160 ครั้ง และวันนี้ยังเกิดเหตุ
อาฟเตอร์ช็อคขึ้นอีก 4 ครั้ง ทำ�ให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง
สูงถึง 8,019 ราย และผู้บาดเจ็บอีก 16,033 คน

พบผู้อพยพชาวบังกลาเทศ 555 คน
และชาวโรฮิงญา 463 คน ถูกปล่อย
ทิ้งอยู่ในเรือกลางทะเลใกล้น่านน้ำ�
ของไทย

15 พฤษภาคม

เซเวียร์ เบตเตล นายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก วัย 42 ปี เข้าพิธี
แต่งงานกับ โกธิเยร์ เดสเตเนย์ สถาปนิกชาวเบลเยียมถือได้ว่า
เป็นผู้นำ�ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปคนแรกที่แต่งงานกับคู่รัก
เพศเดียวกันในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งและเป็นผู้นำ�ประเทศคน
ที่ 2 ของโลก ที่มีการแต่งงานกับคู่รักเพศเดียวกัน

MAY

2 พฤษภาคม

G-Shock Collections by Todd Piti พลัง
ของโลโก้ที่สื่อถึงเรื่องราวความเป็นมาของ บริษทั
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ได้รับการถ่ายทอดผ่าน
ลวดลายสีสนั ลงบนตัวเรือนของนาฬิกา G-Shock
Custom โดย ปิติ ภิรมย์ภักดี มี 3 แบบ ได้แก่
หนุมานคาบศร ว่าว และสิงห์แดง เป็นรุ่น
limited edition ผลิตขึ้นเพียงแบบละ 100 เรือน
เท่านั้น มีการจัดให้ประมูลเรือนพิเศษ รายได้
นำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล
และบริจาคองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้วย
12
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22 พฤษภาคม

Singha Academy จัดโครงการ SINGHA
ENGLISH TIME ปีที่ 1 โครงการกึ่งการอบรม
ภาษาและการพูดนันทนาการสร้างแรงบันดาลใจ
โดยวิทยากรสุดฮิต “ครูลูกกอล์ฟ” คณาธิป
ฟุตบอลกระชับมิตรบริษัทในเครือบุญรอดฯ สุนทรรักษ์ เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ระหว่างทีม บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด และพิธีกรรายการภาษาชื่อดัง
และ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดขึ้น
ที่สนามกีฬาเมืองทองธานี

10 พฤษภาคม

4 มิถุนายน

23 พฤษภาคม

จอห์น แนช (John Nash) นักคณิตศาสตร์เจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 1994 ได้เสีย
ชีวิตลงในวัย 86 ปี จากอุบัติเหตุบนรถแท็กซี่
ในรัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา เรื่องราวชีวิตของ
จอห์น แนช เคยถูกนำ�ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชอ่ื ดัง
A Beautiful Mind หรือ ผู้ชายหลายมิติ เมื่อปี
2544 นำ�แสดงโดย รัสเซล โครว์ ซึ่งสามารถ
คว้ารางวัลออสการ์ได้ถึง 4 สาขา รวมทั้งรางวัล
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนั้นด้วย

2 มิถุนายน

เกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ร้ายแรงที่เรียกว่ากลุ่มอาการโรคทาง
เดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle
East Respiratory Syndrome หรือ
MERS) ในประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็น
การระบาดครั้ ง ใหญ่ ที่ สุ ด นอกเขต
ตะวันออกกลาง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด
24 ราย

ผลสำ�รวจสุดยอดจุดหมาย
ปลายทางของโลกโดย
มาสเตอร์การ์ด (Master
Card Global Destination
Cities Index) ที่จัดอันดับ
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาพักค้างคืน กรุงเทพมหานคร ติดอันดับ 2 ของ
โลก และอันดับ 1 ของเอเชีย ด้วยจำ�นวน 18.24 ล้านคน
ลอนดอนได้รับอันดับ 1 ของโลก ด้วยจำ�นวนนักท่องเที่ยว
18.82 ล้านคน ในขณะที่อันดับ 3, 4 ,5 ได้แก่ ปารีส ดูไบ
และอิสตันบูล ตามลำ�ดับ

26 มิถุนายน

ศาลสูงสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบ
ให้ คู่ รั ก ที่ เ ป็ น เพศเดี ย วกั น
สามารถแต่งงานกันได้ทั่วทั้ง
50 รัฐในสหรัฐฯ

JUNE

6 มิถุนายน

คุณจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด บุตร
สุดท้องของพระยาภิรมย์ภักดี เสียชีวิต
ลงในวัย 87 ปี

27 พฤษภาคม

Farm Design เปิดสาขาที่ 18 ที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลระยอง

2 มิถุนายน
28-30 พฤษภาคม

การแข่งขันดวลแข้งระหว่างทีมไทยแลนด์
ออลสตาร์ กับ ทีมเชลซี ใน The Singha
Chelsea FC Celebration Match

“สิงห์” ให้การสนับสนุนนักสนุกเกอร์ “แจ๊ค
สระบุรี” หรือ นายเดชาวัต พุ่มแจ้ง เจ้าของ
มือวางอันดับ 43 ของโลก อันดับดีที่สุดของ
นักสนุกเกอร์เมืองไทยในการก้าวสู่สังเวียน
สอยคิวโลก พร้อมต่อยอดสร้างนักสนุกเกอร์
หน้าใหม่ประดับวงการ
SINGHA MAGAZINE
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12 กรกฎาคม

การแข่งขัน Wimbledon 2015 จบลงอย่างสวยงาม โดย โนวัก ยอโควิช
(Novak Djokovic) สามารถเอาชนะ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ (Roger Federer)
ไป 3-1 เซต ด้วยคะแนน 7-6 (7-1), 6-7 (10-12), 6-4 และ 6-3 คว้าแชมป์
ไปครองเป็นสมัยที่ 3 และเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 12 ในอาชีพ
ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว ผลไม่มีการพลิกล็อกเมื่อ เซเรน่า วิลเลี่ยมส์ (Serena
Williams) เอาชนะ การ์บีน มูกูรูซ่า (Garbine Muguruza) มือ 20 ของ
รายการจากสเปนไป 2 เซตรวด

16 สิงหาคม

กิจกรรม “Bike for Mom” หรือกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 83 พรรษา ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทย
ทั่วประเทศกว่า 294,863 คน ออกมาปั่นจักรยานเพื่อแสดงความ
จงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

JULY

27 กรกฎาคม

5 กรกฎาคม

Farm Design เปิดสาขาที่ 19 ที่ห้างสรรพสินค้า
เมกา บางนา

22 กรกฎาคม

บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำ�กัด บริษัทย่อย
ของ สิงห์ เอสเตท ได้เข้าทำ�สัญญาเพื่อ
รับโอนกิจการทั้งหมดของโครงการอาคาร
สำ�นักงานซันทาวเวอร์ส
14
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บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ลงนามใน
สัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
ธุรกิจตู้จ�ำ หน่ายสินค้าอัจฉริยะ

23 สิงหาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ�รัฐมนตรีซึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

17 สิงหาคม

เกิดเหตุก่อวินาศกรรมคนร้ายวางระเบิดข้างศาลพระพรหม
เอราวัณ ณ แยกราชประสงค์ ทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจได้ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดที่อยู่ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงจำ�นวนกว่า 50 ตัว
พบผู้ ต้ อ งสงสั ย มี ลั ก ษณะเป็ น คนผิ ว ขาวสวมเสื้ อ สี เ หลื อ ง
กางเกงขาสั้น สะพายกระเป๋าเป้สีน�้ำ เงิน เป็นชายชาวต่างชาติ
หลังจากที่ชายคนนี้วางกระเป๋าเพียงไม่ถึง 1 นาที ก็ได้เกิด
เสียงระเบิดดังสนัน่ ขึน้ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้
มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำ�นวนมาก

AUGUST

28 สิงหาคม

Farm Design เปิดสาขาที่ 20 ที่ห้างเซ็นทรัล
เวสต์เกต

4 สิงหาคม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ดำ�เนินการ
ครบรอบ 82 ปี

27 สิงหาคม

บุญรอดฟาร์มเข้ารับรางวัล Thai Pack Awards
2015 : Thai Brands with Outstanding
Packaging Design ด้านสินค้าแบรนด์ไทยที่
ดูแลงานบรรจุภัณฑ์ได้ดีที่สุดในท้องตลาดจาก
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
SINGHA MAGAZINE
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18 กันยายน

1 กันยายน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ประทับรถพระที่นั่งไปยังร้าน
โกลเด้นเพลสชั้นบี 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อ
ทอดพระเนตร และทรงเลือกซื้อสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดา โครงการหลวงดอยคำ� ผักจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และจาก
โครงการชั่งหัวมัน ตลอดจนสินค้าบริโภคต่างๆ จากนั้นได้เสด็จฯ ขึ้น
ไปยังชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เพื่อประทับเปลี่ยน
พระราชอิริยาบถ รวมทั้งทอดพระเนตรทัศนียภาพของแม่น�้ำ เจ้าพระยา
และสภาพการจราจรบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ โถงสหัส
ธารา เป็นเวลาประมาณ 30 นาที

ทางสำ�นักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันดีใน
ชื่อย่อว่า “อีพีเอ (EPA)” ตรวจสอบพบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประมาณ
482,000 คัน แอบตั้งค่าซอฟต์แวร์ควบคุมไอเสียให้เข้าสู่โหมดปล่อยก๊าซ
ไนโตรเจนน้อยกว่า 40 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการขับขี่จริง เพื่อลวงตา
EPA และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้า ซอฟต์แวร์รนุ่ ดังกล่าวได้รบั การติดตัง้
ลงใน Volkswagen และ Audi เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ระหว่างปี 2009
จนถึงปี 2015 (ได้แก่ Volkswagen Jetta, Beetle และ Audi A3 รุ่นปี
2009-2013 รวมถึง Volkswagen Passat รุ่นปี 2014-2015)

SEPTEMBER
23 กันยายน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด จัดงานแถลง
ข่าวเซ็นสัญญาจับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับสโมสร
ฟุตบอล เซเรโซ โอซาก้า ทีมดังแห่งศึกฟุตบอล
เจลีกญี่ปุ่น ที่นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

8 กันยายน

24 กันยายน

Farm Design เปิดสาขาที่ 21 ที่ห้าง
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

15 กันยายน

“สิงห์” เซ็นสัญญาเป็นเพอร์ซนั นัล สปอนเซอร์ชพิ
กับ “คิมิ ไรโคเนน” ยอดนักขับชาวฟินแลนด์
แห่งวงการฟอร์มลู า่ วัน เจ้าของแชมป์โลกปี 2007
แห่งทีมเฟอร์รารี่
16
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ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ได้รับรางวัล Brand of the
Year, the 2015 World Branding Awards
ประเภทเบียร์ ในกลุ่ม Regional ซึ่งจัดโดย
The World Branding Forum (WBF) ที่ The
Kensington Palace กรุงลอนดอน เป็นรางวัล
ที่มอบเพื่อยกย่องแบรนด์ที่เป็นที่สุดระดับโลก
คัดเลือกจากเกณฑ์การทำ�วิจัยการตลาด การ
ประเมินผล และการโหวตออนไลน์ Forum
(WBF)

19 กันยายน

31 ตุลาคม

ชีคราชิด บิน โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล มักตูม
พระโอรสองค์โตใน ชีคโมฮัมเหม็ด บิน ราชิด
อัล มักตูม เจ้าผู้ครองนครรัฐดูไบ และรอง
ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) สิ้นพระชนม์จาก
พระอาการพระหทัยวายขณะมีพระชนมายุได้
33 พรรษา ทั้งนี้เจ้าผู้ครองรัฐดูไบ พร้อมด้วย
ชีคฮัมดาน บิน โมฮัมเหม็ด บิน ราชิด อัล
มักตูม มกุฎราชกุมารแห่งรัฐดูไบ ทรงร่วมกัน
รับสารแสดงความเสียใจจากนานาประเทศ

เครื่องบินแอร์บัส เอ-321 เที่ยวบินที่ 7K9268
ของสายการบินโคกาลีมาเวีย ประเทศรัสเซีย
ประสบเหตุตกในพืน้ ทีต่ อนกลางของคาบสมุทร
ไซนาย หลังออกเดินทางจากสนามบินในเมือง
ชาร์มเอล-ชีค เมืองท่าตากอากาศของอียิปต์
มุ่งหน้าสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย
ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม 224 คน
เสียชีวิต

25 ตุลาคม

Lewis Hamilton คว้าตำ�แหน่ง
แชมป์โลกเป็นสมัยที่ 3 ในการ
แข่งขันรายการ US GP สนามที่
16 ของการแข่งขันประจำ�ฤดูกาล
2015 ณ สนาม Circuit of the
Americas

OCTOBER
23 ตุลาคม

Farm Design เปิดสาขาที่ 22
ที่ Market Village สุวรรณภูมิ

7 ตุลาคม
29 กันยายน

สิงห์จับมือเซ็นสัญญาเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ (Official Partner) กับสโมสร
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นระยะเวลา 4 ปี ณ ร้าน
เอส.33 เดอะไนน์พระราม 9 การเซ็นสัญญา
ครัง้ นี้ ทำ�ให้สงิ ห์ได้สทิ ธิในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
น้ำ�ดื่มสิงห์และเบียร์สิงห์ภายในสนามซิตี้ออฟ
สเตเดียม ประเทศอังกฤษ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด ผุดโครงการคอนโด “ดิ เอส อโศก”
(The ESSE Asoke) คำ�ว่า “ESSE” นี้ มาจากภาษาละติน แปลว่า
ความมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ แถมคล้องจองกับชื่อบริษัทและ
ชื่อหุ้น เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมห้องตัวอย่าง และสามารถทำ�การ
จับจองได้แล้ว
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13 พฤศจิกายน

8 พฤศจิกายน

พม่าจัดการเลือกตั้งครั้งที่ 22 เป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปครั้งแรกในรอบ 25 ปี และถือเป็นการ
เลือกตั้งครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาตร์ของพม่า
มีประชาชนกว่า 30 ล้านคนไปใช้สิทธิ์ และ
มีพรรคการเมืองทั้งหมด 91 พรรคส่งผู้สมัคร
กว่า 6,000 คน ลงชิงเก้าอี้ในสภา โดยพรรค
สันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD) ของ
อองซานซูจี ผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านได้รับชัยชนะ
อย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งครั้งนี้

11 พฤศจิกายน

จากสถิติของ Sotheby’s เศรษฐีชาว
ฮ่องกง Joseph Lau ทำ�ลายสถิติการ
ประมูลเพชรสีน้ำ�เงิน “Blue moon”
นํ้าหนัก 12.03 กะรัต ที่มีมูลค่าสูง
ที่สุดที่ 31.9 ล้านปอนด์หรือประมาณ
1,730,000,000 บาท และยังมีราคา
ต่อกะรัตสูงที่สุดอีกด้วย คือ 4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยคุณ Joseph ได้
ตั้งชื่อเพชรเม็ดนีว้ า่ Blue Moon of
Josephine ตามชื่อลูกสาว

เกิดเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีส คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์กว่า
129 คน กลุม่ ผูก้ อ่ การร้ายได้เปิดฉากกราดยิงผู้คนตาม
ร้านอาหาร และผู้คนที่เดินอยู่ตามถนนจากในรถยนต์
บริเวณด้านนอกของสนามกีฬาสตาดเดอฟร็องซ์ที่
กำ�ลังมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชาติ
ฝรั่งเศสและทีมชาติเยอรมนี ซึ่ง ฟรองซัวส์ ออลลองด์
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศของเยอรมนีนั่งชมการแข่งขันอยู่ด้วย
นอกจากนั้นยังมีการจับตัวประกันและกราดยิงที่โรง
ภาพยนตร์บาตา-กลอง และบริเวณใกล้เคียง ขณะที่
มีการแสดงคอนเสิร์ตของวง Eagles of death metal
ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

NOVEMBER
11 พฤศจิกายน

Farm Design เปิดสาขาที่ 23 ที่ห้าง
โรบินสัน ศรีสมาน

15 พฤศจิกายน

Farm Design เปิดสาขาที่ 24 ที่ห้าง
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

25-29 พฤศจิกายน

เทศกาลฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลล์ (Farm Festival on the Hill)
ครั้งที่ 4 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย พิเศษด้วยการแข่งขัน MTB: Single
Mountain Bike Thailand Open 2015 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รวมทั้งการเปิดตัวของ Zip-line ใหม่ ที่สูงขนาด 8 ชั้น พร้อมความ
บันเทิงจากเหล่าศิลปินชื่อดังอีกคับคั่ง
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29 พฤศจิกายน

“สิงห์ เก่ง แกร่ง กล้า” ครั้งที่ 5
การแข่งวิ่งวิบากฝ่าอุปสรรคสุดมัน
จัดขึ้นที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

20 ธันวาคม

11 ธันวาคม

16 ธันวาคม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงนำ � คนไทยทั่ ว ทั้ ง ประเทศและทั่ ว โลกปั่ น
จักรยานในโครงการปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad”
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกาสคล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
88 พรรษา

พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพสมเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
มหาสังฆปริณายก ณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส
มีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์สำ�หรับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ทีซ่ มุ้ รับดอกไม้
จันทน์บริเวณวัดบวรนิเวศวิหารและวัด
เทพศิรินทราวาส รวมถึงตามวัดต่างๆ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 46 วัด ใน
พื้นที่ 46 เขต

การประกวด Miss Universe ครั้งที่ 64 ปี 2015
จัดที่โรงแรมพลาเน็ต ฮอลลีวู้ด คาสิโน ในนคร
ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีนี้นางงาม
ตัวแทนจากประเทศไทย “น้องแนท” อนิพรณ์
เฉลิมบูรณะวงศ์ คว้าตำ�แหน่งชุดประจำ�ชาติ
ยอดเยี่ยม “ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์” และได้เข้ารอบ
10 คนสุดท้าย สร้างความปลาบปลืม้ ให้กบั คนไทย
เป็นอย่างมาก ขณะที่ต�ำ แหน่งชนะเลิศ ตกเป็น
ของ มิสเพีย อลอนโซ เวิร์ซบัช จากฟิลิปปินส์

DECEMBER
2 ธันวาคม

งานแถลงข่ า วรี แ บรนด์
อย่างเป็นทางการในรอบ
4 ปี ของ “สหภาพดนตรี”
หรือ Music Union โดย
เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น Music
Move Entertainment

25 ธันวาคม

8 ธันวาคม

งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Yuki
ขนมข้าวอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่น
ด้วยคอนเซ็ปต์ “อร่อยสุดติ่ง
ตัวจริงแบบญี่ปนุ่ ” โดยได้หนุม่
“พุุฒิ” พุฒิชัย เกษตรสิน มา
เป็นพรีเซนเตอร์

คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง
สิงห์ กับ บริษัท Masan Group บริษัทผู้ผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มอันดับต้นของเวียดนาม
มีโรงเบียร์ที่ผลิตเบียร์ยี่ห้อ “Sư
Tử Trắng” นับเป็นก้าวสำ�คัญใน
การขยายธุรกิจของกลุ่มบุญรอด
ไปสู่ภูมิภาคเอเชียต่อไป

12 ธันวาคม

Farm Design เปิดสาขาที่ 25 ที่ห้าง
เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
SINGHA MAGAZINE
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สินค้าใหม่
มีนาคม 2558

แม็ก สแน็กซ์

แม็ก สแน็กซ์ ขนมข้าวทอดกรอบปรุงรส

สโลแกน: “แม็ก สแน็กซ์ อร่อยเต็มแม็กซ์ทุกคำ�”
กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชน มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัยตอนต้น
ขนาดบรรจุภณั ฑ์และราคาจำ�หน่าย:
• 12 g. / 5 บาท
• 36 g. / 15 บาท
• 72 g. / 30 บาท
รายละเอียด:
• เม็กซิกันสไปซ์ (แดง) “จัดจ้านด้วยพริกปาปริกาสไตล์เม็กซิกัน”
• คลาสสิก (เหลือง) “หวานมันส์จัดเต็ม ผสมรสน้�ำ ผึ้ง ได้รสชาติหวานเค็มมันส์”
• สาหร่ายญี่ปุ่น (เขียว) “คลุกเคล้าสาหร่ายแท้ อัดแน่นเต็มรสชาติสไตล์ญี่ปุ่น

12 g.
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72 g.

ขนาดบรรจุต่างๆ

โลโก้ MAX SNAX

รสเม็กซิกันสไปซ์

36 g.

รสคลาสสิก

รสสาหร่ายญี่ปุ่น

สินค้าใหม่

มี.ค. 2558 (ส่งออกต่างประเทศ)
พ.ย. 2558 (วางขายในไทย)

NatureBite

รสออริจินัล

สินค้าใหม่

พฤศจิกายน 2558

NatureBite ทางเลื อ กของ
คนรักสุขภาพ ขนมธั ญ พื ช กรอบกรอบ

จาก HESCO ของว่างทีค่ ณุ สามารถอิม่ อร่อย
เพลิดเพลินไปกับความกรุบกรอบอย่างพอดีค�ำ
ด้วยส่วนผสมทีม่ คี ณุ ประโยชน์ของธัญพืชจาก
ธรรมชาติ อัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์
และยังเพิ่มสีสันให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยผลไม้
หลากหลายชนิด ผสมผสานกันจนได้รสชาติ
ที่ละมุนละไมและกลิ่นอันหอมนุ่ม ไร้กังวล

เรื่องไขมัน เพราะผลิตด้วยกระบวนการอบ
แทนการทอดภายใต้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อ
รักษาไว้ซงึ่ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ
มีทั้งหมด 3 รสชาติ ได้แก่ Original Flavour
Coconut Flavour และ Mix Fruit Flavour
มีวางจำ�หน่ายที่ Paragon, Emquatier
Emporium, The Mall สาขาหั ว หมาก
ท่าพระ งามวงศ์วาน บางแค บางกะปิ และ
นครราชสีมา ในราคา 145 บาท

รสมะพร้าว

รสผลไม้รวม

ข้าวหอมมะลิต้นฤดู 100% ชั้นดีที่สุด จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทย

ที่ดีที่สุด คัดสรรข้าวหอมมะลิใหม่ เก็บเกี่ยวใหม่สดๆ ต้นฤดูด้วยความพิถีพิถัน ให้ข้าวหอม
มะลิใหม่ที่หอมกรุ่น เหนียวนุ่มอย่างพิเศษ ในบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาคุณภาพจากวัสดุอย่างดี
พร้อมหูหิ้วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

ข้าวพันดี
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สินค้าใหม่

ธันวาคม 2558

EST.33 Craft Beer

แบรนด์ EST.33 เป็นที่รู้จักในฐานะ
ร้านอาหารที่มีเบียร์สดยี่ห้อ EST.33 ซึ่งผ่าน
กระบวนการต้ม หมัก บ่ม และเสิร์ฟ ณ
ร้านค้า EST.33 มียอดขายที่เติบโตขึ้นทุกปี

สินค้าใหม่

ธันวาคม 2558

เบียร์ EST.33 มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่
Lager (ลาเกอร์) Snowy (สโนวี่) Black
(แบล็ค) และ Copper (คอปเปอร์) แต่ละ
ชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยความต่างนัน้
มีที่มาจากข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่เลือกใช้
ในการทำ�เบียร์ กระบวนการผลิตซึ่งใช้เครือ่ ง

Micro-Brewery เรียกได้ว่าบุญรอดฯ เป็น
เจ้าแรกๆ ในเมืองไทยที่ผลิตคราฟท์เบียร์
จากความร่วมมือกันระหว่างกลุม่ ธุรกิจ
แอลกอฮอล์และกลุ่มธุรกิจนอนแอลกอฮอล์
รวมทั้งฝ่ายผลิต แบรนด์ EST.33 Craft Beer
(เอสสามสาม คราฟท์เบียร์) จึงได้รับการ
แนะนำ�สูต่ ลาดในฐานะคราฟท์เบียร์ไทยระดับ
พรีเมียม โดยจัดจำ�หน่ายเฉพาะชนิด Copper
(คอปเปอร์ ) ในรู ป แบบของเบี ย ร์ ส ดตาม
ร้านค้าประเภทผับแอนด์เรสเตอรองค์ระดับ
พรีเมียมทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ: “คอปเปอร์เบียร์” คือเบียร์สี
ทองแดงทีท่ �ำ จากข้าวกล้องทีผ่ า่ นกระบวนการ
caramelization ซึง่ ก็คอื การคัว่ จนมีสนี �้ำ ตาล
เข้ม ทำ�ให้มีรสชาติที่ลงตัวระหว่างความขม
และความหวานตามธรรมชาติ
ชื่อสินค้า: ชาเขียวต้นตำ�รับ

Sencha

Original

ขนาดบรรจุ: 100 กรัม (1x12) และ 1 กิโลกรัม (1x10)
จุดเด่นของสินค้า: ยอดชาพรีเมียม ผ่านกระบวนการ
ผลิตที่พิถีพิถัน 3 ขั้นตอน ด้วยการพักชาให้ ใบชา
สดชื่น นวด และอบไอน้�ำ (นึ่ง) แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ใบชาที่ได้จึงยังคงรสชาติ
ตามแบบฉบับชาญี่ปุ่นแท้ๆ
ชื่อสินค้า: ชาเขียวชนิดซองสำ�เร็จรูป

พร้อมชง Green Tea Bag

มารุเซ็น

บริษทั มารุเซ็น ฟูด
้ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำ�กัด (ในเครือบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่) และ บริษัท มารุเซ็น ที
เจแปน จำ�กัด ผู้เชี่ยวชาญการผลิตชาเขียว
ญี่ปุ่นระดับพรีเมียมนาน 70 ปี จากจังหวัด
ชิสโึ อกะซึง่ เป็นแหล่งปลูกชาทีใ่ หญ่และดีที่สดุ
ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยความพิถีพิถันในการ
ผลิตชาเขียวคุณภาพที่ผ่านกระบวนการอบ
ไอน้�ำ (นึง่ ) แห่งเดียวในประเทศไทย ทัง้ ได้รบั
มาตรฐาน HACCP HALAL และ ISO 22000
ทำ�ให้สามารถมั่นใจในคุณภาพและรสชาติ
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ขนาดบรรจุ: 5 กรัม x 20 ซอง (1x12) และ
5 กรัม x 100 ซอง (1x10)
จุดเด่นของสินค้า: นวัตกรรมชาเขียวพร้อมชงแบบ
เย็นระดับพรีเมียม ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ปราศจากน้�ำ ตาล พกพา
สะดวก ชงง่าย เพียงเติมน้ำ�เย็นก็สดชื่นได้ ในซองเดียว
ชื่อสินค้า: ชาเขียวญีป
่ นุ่ ชนิดผง Matcha
ขนาดบรรจุ: 30 กรัม (1x12) 100 กรัม (1x30) และ
1 กิโลกรัม (1x1) (1x10)
จุดเด่นของสินค้า: สัมผัสมัทฉะญีป่ นุ่ คุณภาพพรีเมียม
ด้ ว ยกลิ่ น หอมและรสชาติ ที่ เ ยี่ ย มยอดจากขั้ น ตอน
การผลิตสุดพิถีพิถัน แม้แต่การควบคุมระดับแสงแดดในการปลูกต้นชา การ
บดชา และการอบไอน้ำ� (นึ่ง) เป็นตามแบบชาวญี่ปุ่นแท้ที่สืบทอดกันมานาน
กว่า 100 ปี

ในสินค้าของมารุเซ็น ซึ่งเทียบเท่าชาเขียวแท้จากประเทศญี่ปุ่น โรงงานมารุเซ็นในไร่สิงห์
ปาร์ค จ.เชียงราย จึงเป็นโรงงานชาเขียวญี่ปุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียนที่จะเป็น
ศูนย์กลางเพื่อส่งสินค้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายหลักคือการป้อนสินค้า
ประเภทชาเขียวให้กับภาค Food Service และภาคอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ยังสามารถตอบ
สนองกระแสญี่ปุ่น (JAPANBOOM) ที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ได้อีกด้วย

สินค้าใหม่

ธันวาคม 2558

ยูกิ

รสออริจินัล

โลโก้ Yuki

รสสโนวี่ มิลค์

Mascot Yuki
โฆษณา “ยูกิ” (Yuki) ขนมข้าวอบกรอบ

กลุ่ ม เป้ า หมาย: กลุ่ ม คนอายุ 15-25 ปี (นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา - วัยเริ่มทำ�งาน) ที่มีความกล้าแสดงออก ร่าเริง
ขี้เล่น และมี lifestyle การใช้ชีวิตแบบสนุกสนาน เฮฮา โดยเฉพาะ
กับเพื่อนฝูง
รายละเอียด: 2 รสชาติ คือ รสสโนวี่ มิลค์ และรสออริจินัล
(ขนาด 5 บาท 10 บาท และ 20 บาท)
คุณสมบัติ: มาถึงเมืองไทยแล้ว...ขนมข้าวอบกรอบน้องใหม่
ตรา “ยูกิ” สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ไม่เหมือนใคร ขนมยูกิทุกๆ ชิ้นผ่าน
กระบวนการผลิตด้วยเทคนิคลับเฉพาะและกรรมวิธีที่ดีที่สุด การันตี
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ของบริษัทแม่ ซึ่งก็คือ บริษัท ซางโกะ
ผู้ผลิต ยูกิโนะยาโดะ ขนมข้าวอบกรอบเคลือบเกล็ดน้ำ�ตาลยอดขาย
อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น ยูกิของเราจึงมี texture หรือเนื้อขนม
ทีเ่ บา กรอบ หอม และอร่อย เป็นเคล็ดลับความอร่อยแบบ Japanese
อย่างแท้จริง
ที่สุดของรสชาติที่ลงตัวไม่เหมือนใครของ ยูกิ รสสโนวี่ มิลค์

เกิดจากเกล็ดหิมะที่ทำ�จากนมผสมน้ำ�ตาลคุณภาพดี ส่วนความ
กลมกล่อมของ ยูกิ รสออริจินัล นั้น เกิดจากการปรุงรสชาติเกลือ
ทีล่ งตัวและเข้ากัน ทัง้ 2 รสชาติ บรรจุอยูใ่ นแพ็กเกจจิง้ ทรงสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า สีสนั สดใส ชวนให้ลมิ้ ลอง พร้อมภาพลักษณ์ของ yuki mascot
สุดน่ารักที่ใครเห็นก็จะต้องไม่มองผ่าน
ช่องทางจำ�หน่าย: เริ่มวางจำ�หน่ายที่ Big C หลังจากนั้น
จำ�หน่ายครบทุกช่องทาง MT/TT ในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้น
เดือนธันวาคม
กลยุทธ์ทางการตลาด: เปิดตัวสินค้าขนมข้าวอบกรอบตรายูกิ
ด้วยพรีเซนเตอร์สุดฮอตในตอนนี้ “ดีเจพุฒ” พุฒิชัย เกษตรสิน เพื่อ
ตอกย้�ำ character และภาพลักษณ์ของแบรนด์ยกู ทิ มี่ คี วามสนุกสนาน
ขำ�ๆ ซ่อนความขี้เล่น พร้อมทั้งใช้ mascot yuki หน้าตาน่ารักน่ากอด
และแสดงถึงความเป็นญีป่ นุ่ แท้ๆ โดยแบรนด์ยกู จิ ะมีการท้าทายตลาด
แบบ 360 องศา พร้อมทั้งมีการสื่อสารทางการตลาดทั้ง Above the
line และ below the line แบบเต็มรูปแบบ
SINGHA MAGAZINE
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โรงงานใหม่
สิงหาคม 2558

TKS
01

02

บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำ�กัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เป็นการร่วมทุนกัน
ประกอบกิจการโรงงานระหว่าง บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด กับ บริษัท เคเจซี
อินเตอร์ฟู้ด จำ�กัด ผู้ผลิตและนำ�เข้าสาหร่าย
ทะเลจากประเทศเกาหลี โดยโรงงานเริ่มเปิด
การผลิตสินค้าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
ปัจจุบันได้ดำ�เนินการผลิตสินค้าสาหร่าย
มาชิตะ และรับ OEM ทั้งในและต่างประเทศ
01 บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีิด จำ�กัด
02 ผู้บริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ประกาศ
ความร่วมมือกับผู้บริหาร บริษัท เคจีซี อินเตอร์ฟู้ด
จำ�กัด จากประเทศเกาหลีใต้
03 สาหร่ายทะเลอบกรอบ มาชิตะ Masita
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03

คลังสินค้าแห่งใหม่
สิงหาคม 2558

DC วังน้อย

เดิมการกระจายสินค้าของ บริษทั บุญรอด
เทรดดิง้ จำ�กัด และ บริษทั บุญรอดเอเซีย จำ�กัด
เป็นการกระจายในลักษณะสินค้าเต็มเทีย่ วจาก
โรงงานตรงเข้าร้านลูกค้า คลังสินค้า เป็นหลัก
ต่อมาเมื่อบริษัทฯ เพิ่มสินค้ากลุ่มอาหารและ

เครื่องดื่มจากจำ�นวน 34 หน่วย (SKU) ในปี
2008 เพิ่มขึ้นเป็น 306 หน่วย ในปี 2015
ทำ�ให้การบริหารคลังสินค้ามีความซับซ้อนขึน้
มาก อีกทัง้ การสัง่ ซือ้ ได้เปลีย่ นจากการซือ้ เต็ม
เที่ยวมาเป็นสัง่ ซือ้ แบบจำ�นวนน้อยแต่ซื้อบ่อย
จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารคลังสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย (National
Distribution Center Wang-Noi, NDC-WN)
จึงได้กำ�เนิดขึ้นเพื่อรองรับการบริหารคลังใน
รูปแบบศูนย์กระจายสินค้า ให้สอดคล้องกับ
ประมาณการยอดขายในอีก 5 ปีข้างหน้า
เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57
แล้วเสร็จ และทำ�การส่งมอบวันที่ 1 ต.ค. 58
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99/299 หมู่ 1 ต.ลำ�ไทร อ.วังน้อย
จ.อยุธยา รวบรวมสินค้าจากหลายบริษัทมา
จัดเก็บตามลำ�ดับการผลิต และมีกระบวนการ
หยิบสินค้าตามอายุสนิ ค้าทีก่ �ำ หนดโดยใช้ระบบ

จัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) ซึ่ง
จัดเก็บสินค้าได้กว่า 42,000 Pallet (ส่วนขยาย
ในอนาคตอีก 23,000 Pallet) และพืน้ ทีว่ างเรียง
สินค้าบนพื้น (Bulk stack) ได้อีกกว่า 60,000
Pallet อีกส่วนคือ Pick to light system
สำ�หรับหยิบสินค้าเป็นกล่องหรือแยกชิ้นขาย
ทั้งหมดนี้ใช้การจัดการโดยโปรแกรม WMS
(Warehouse Management System) ร่วมกับ
ทีมงานของพนักงานทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนอย่างดี
ด้วยศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยตัง้ อยูบ่ น
ถนนหลัก ทำ�ให้การกระจายสินค้าทำ�ได้อย่าง
สะดวกคล่องตัว พร้อมรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคตของกลุม่ บริษทั บุญรอด บริษทั คูค่ า้
และลูกค้าทัว่ ไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
วิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ ต่อไป
โครงการศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เลขที่ 99/299 หมู่ที่ 1
ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บริษัทใหม่
มกราคม 2558

บริษัท สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด

โลโก้ Sanko

ด้วย คุณสันติ ภิรมย์ภกั ดี มีวสิ ยั ทัศน์
ที่จะขยายฐานธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้
เพิ่มให้กับกลุ่มธุรกิจของบริษัทอีกเท่าตัว
ทางสายงานนวั ต กรรมทางธุ ร กิ จ และ
การตลาดนอนแอลกอฮอล์ ซึ่งนำ�ทัพโดย
คุณภูริต ภิรมย์ภักดี จึงได้สานต่อด้วย
นโยบายการขยายสินค้าไปยังกลุ่มอาหาร
และขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นตลาดที่มีการ
เติบโตสูงและเป็นตลาดที่ส่งเสริมกันกับ
สินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มของบริษัท และ
ด้วยการเล็งเห็นโอกาสในการก้าวขึน้ เป็น
เบอร์หนึง่ ของตลาด Rice Cracker ใน
ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
26
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เฉี ย งใต้ บริ ษั ท สิ ง ห์ คอร์ เ ปอเรชั่ น
จำ�กัด และ บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่
จำ�กัด จึงได้จับมือกับ บริษัท ซางโกะ
เซกะ จำ�กัด ร่วมกันก่อตั้งบริษัทร่วมทุน
เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและจัดจำ�หน่าย
ขนมเซมเบ้อบกรอบในประเทศไทยที่มี
กำ�ลังการผลิตสูงที่สุดในขณะนี้ ในนาม
บริษัท สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด เป้าหมาย
เพื่อที่จะก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาด
Rice Cracker ของประเทศไทยและใน
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยได้ ร่ ว ม
ลงนามเซ็นสัญญา Joint venture (Singha
& Sanko) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

ได้
ดำ�เนินการประกอบกิจการโรงงานเมื่อ
เดือนกันยายน 2558 ด้วยกำ�ลังการผลิต
1,000 ตันต่อปี มีโรงงานและสำ�นักงาน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 99/26 หมู่ 7 ซอยร่วมใจ ถนน
บางนา-ตราด กม.19 ตำ�บลบางโฉลง
อำ � เภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
และในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558
บริษัทฯ ก็ได้เริ่มจัดจำ�หน่ายสินค้าขนม
ข้าวอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ผลิตจาก
ข้าวหอมมะลิชั้นเลิศตรา ยูกิ ซึ่งประกอบ
ด้วย 2 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล และรส
สโนวี่ มิลค์
บริษัท สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด

บริษัทใหม่

พฤษภาคม 2558

บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำ�กัด

บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จำ�กัด (Singha International Holding Co., Ltd. หรือ
“SIH”) จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 มี
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็น
ผูถ้ อื หุน้ อยู่ 100% โดยมีวตั ถุประสงค์
หลั ก คื อ การลงทุ น ในบริ ษั ท ต่ า ง
ประเทศที่สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
นโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท บุ ญ รอด
โดยรวม

บริษัทใหม่

กรกฎาคม 2558

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี

บริษัท Singha People Development Co., Ltd.

ก่อตั้งขึ้นโดย คุณปิติ ภิรมย์ภักดี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ภายใต้
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และ
ได้มอบหมายให้ คุณชลวิทย์ สุขอุดม
เป็ น ผู้ ดูแ ล บริ ษั ท นี้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น
Training Center ให้ กั บ พนั ก งานทั้ ง
ภายในองค์กรและบริษัทในเครือ รวมถึง
การจัด Training ให้กับบุคคลทั่วไปด้วย
ในระยะแรกจะเริ่มจัดการอบรมให้กับ
พนั ก งานใน บริ ษั ท บุ ญ รอดเทรดดิ้ ง
จำ�กัด บริษัท บุญรอดเอเซีย จำ�กัด และ
บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด ก่อน และจะเริ่ม
เข้ามาดูแลโปรเจคท์ทางการศึกษา เช่น
Singha Biz Course, Singha - SMEs และ
Singha Agent Biz Up ในปี 2559 นี้ โดย
บริษัทมีพันธกิจที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็น
Professional Center อย่างเต็มรูปแบบ

คุณชลวิทย์ สุขอุดม

General Training

Tailored Training

Consulting
Professional Training Center

SINGHA MAGAZINE

27

YEAR IN REVIEW 2015

บริษัทใหม่

กรกฎาคม 2558

บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำ�กัด
01

โลโก้ ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
บริ ษั ท ฟอร์ ท เวนดิ้ ง จำ � กั ด

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท ฟอร์ท
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เพื่อดำ�เนิน
ธุรกิจตู้จำ�หน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยได้
ลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทขึ้นในวันที่
27 กรกฎาคม 2558 การร่วมมือกันของ
สองบริษทั ถือเป็นการผนึกกำ�ลังซินเนอร์จี้
(Synergy) เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง
ธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งในเรื่องของสินค้า การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Management) การกระจายสินค้าที่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงความเชี่ยวชาญ
ทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
การให้บริการเติมเงินผ่านทางออนไลน์
ตูเ้ วนดิง้

ตู้เวนดิ้งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นตู้ ห ยอดเหรี ย ญอั ต โนมั ติ
(Vending Machine) ซึ่งเป็นการผสาน
กันระหว่างบริการเติมเงินกับบริการขาย
เครื่องดื่มแช่เย็น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่
28
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ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ LED Touch
Screen ระบบเชื่อมต่อ Internet และ
ระบบ GPRS Communication เพือ่ สร้าง
ปฏิสมั พันธ์ (Interactive) และตอบสนอง
ต่อความต้องการ หรือพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของ
ความหลากหลายของบริการ การใช้งาน
ที่ง่าย สะดวกสบาย และรวดเร็ว
ปัจจุบัน ตู้เวนดิ้งได้รับความสนใจ
และได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี โดยได้ เ ริ่ ม

ดำ�เนินการแล้วทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด ซึ่งใน บริษัท บุญรอด
บริวเวอรี่ จำ�กัด ก็มีตู้เวนดิ้งตั้งอยู่เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่พนักงานและ
ผู้มาติดต่อด้วยเช่นกัน
01 ภาพหมู่คณะผูบ้ ริหาร บ.สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด (จากซ้าย
ไปขวา) ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณภูรติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บุญรอด
เทรดดิง้ จำ�กัด และ คุณสันติ ภิรมย์ภกั ดี กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ พร้อม คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการ
บริหาร บ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด และคณะทีมงาน

บริษัทใหม่

สิงหาคม 2558

บริษัท สิงห์ ยุโรป จำ�กัด

01

01 (จากซ้ายไปขวา)
Mr. Tino Mocken - Managing Director (Sales and
Marketing), มล.จันทรจุฑา จันทรทัต - Advisory Board
Members, Dr. Frank Baumann - Managing Director
and Spokesperson of Management, Mr. Wilfried
Mocken - Advisory Board Members and Mr. Felix
Müller - Managing Director (Finance and Accounting)

โลโก้ Valensina
Valensina

บริษัท สิงห์ ยุโรป จำ�กัด (Singha
Europe Company Limited หรือ “SEU”)

จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศอั ง กฤษเมื่ อ วั น ที่
26 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
หลั ก คื อ เพื่ อ ขยายการลงทุ น ของกลุ่ ม
บริษัทบุญรอดในทวีปยุโรป โดยมี บริษัท
สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำ�กัด
ถือหุ้น 100%
เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2558
บริษทั สิงห์ ยุโรป จำ�กัด ได้เข้าร่วมลงทุน
ในกิจการของบริษัท Valensina Holding
GmbH ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำ�ผลไม้ชั้น
นำ�ในประเทศเยอรมนี สินค้าหลักของ
Valensina ประกอบด้วย น้�ำ ส้ม ภายใต้
แบรนด์ “Valensina” ซึ่งมีส่วนแบ่งการ
ตลาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศเยอรมนี
น้�ำ แอปเปิลภายใต้แบรนด “์ Wolfra” และ
น้�ำ มะนาวภายใต้แบรนด์ “Hitchcock” มี
โรงงานผลิตน้ำ�ผลไม้อยู่ 3 แห่ง ที่เมือง
Mönchengladbach (สำ�นักงานใหญ่)

Wolfra

HITCHCOCK

Vechta และ Erding ในปี 2014 มียอดขายรวมประมาณ 240 ล้านยูโร หรือประมาณ
9,943 ล้านบาท
การเข้าร่วมลงทุนใน Valensina Holding GmbH ครั้งนี้ บริษัท สิงห์ ยุโรป จำ�กัด
เข้าไปถือหุ้น 50% นอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับ Valensina
แล้ว ยังช่วยเติมเต็มความเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทบุญรอดให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายสินค้าให้กับทั้ง
Valensina และกลุ่มบริษัทบุญรอดเอง โดยนอกจากกลุ่มบริษัทบุญรอดจะสามารถส่ง
สินค้าออกไปจำ�หน่ายยังประเทศในแถบทวีปยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ทาง Valensina
ก็สามารถขยายตลาดมาสูท่ วีปเอเชียได้เช่นกัน ขณะเดียวกันความร่วมมือและประสานงาน
ทางธุรกิจของทัง้ สองบริษทั ยังจะช่วยเพิม่ อำ�นาจต่อรองและลดต้นทุนในการสัง่ ซือ้ สินค้า
การผลิต การตลาด และการดำ�เนินงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของทั้งสองบริษัท
ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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29

YEAR IN REVIEW 2015

Partnerships
สิงหาคม 2558

SUPER GT

โลโก้ SUPER GT

สืบเนื่องจาก สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน
กีฬามอเตอร์สปอร์ตมาโดยตลอด เพื่อที่
จะมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายในการนำ�แบรนด์
สิงห์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จึงได้เริ่ม
เข้าไปเป็นผู้สนับสนุน รายการแข่งขัน
รถยนต์ทางเรียบ Super GT ในปี 2010
ต่อมาในปี 2015 สิงห์จึงได้เข้ามาเป็น
ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก อย่ า งเป็ น ทางการของ
รายการแข่งขัน Super GT ตลอดทั้ง
ฤดูกาล โดยรถทุกคันที่เข้าแข่งขันจะมี
โลโก้สิงห์ติดอยู่บนรถ
รายการ Super GT เป็นการแข่งขัน
รถยนต์ทางเรียบ เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1993 โดยแรกเริ่ม
ได้ใช้ชื่อการแข่งขันว่า JGTC (Japanese
Grand Touring Championship) ซึ่ง
เป็นการแข่งขันรถที่ผลิตขึ้นในประเทศ
ญี่ ปุ่ น (Japanese Domestic Car)
และแข่งขันเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่น
เท่านั้น ต่อมาการแข่ง JGTC กลายเป็น
กระแสนิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับ
30

SINGHA MAGAZINE

ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งสื่อมวลชนและแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งในและต่างประเทศ
ทำ�ให้มีรถแข่งหลากหลายสัญชาติเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคึกคัก เช่น Audi, BMW
และ Mercedes Benz หลังจากนั้น JGTC ได้จัดการแข่งขันนอกญี่ปุ่นบ่อยครั้ง คณะ
ผู้จัดการแข่งขันจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันจาก JGTC เป็น Super GT ตั้งแต่
ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน

Partnerships
กันยายน 2558

Cerezo Osaka

โลโก้ เซเรโซ โอซาก้า

Mascot ประจำ�ทีม Robi

Mascot ประจำ�ทีม Madame Robina

จับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับ สโมสรฟุตบอลเซเรโซ โอซาก้า (Cerezo Osaka) หลังจากที่สิงห์ได้ให้การสนับสนุน
กีฬาต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาแล้ว ครั้งนี้เราได้มาเซ็นสัญญาเป็นพาร์ตเนอร์กับทีมเซเรโซ โอซาก้า
ทีมฟุตบอลชั้นนำ�ของประเทศญี่ปุ่นและเอเชีย โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ได้เดินทางไปยังสนามโอซาก้า นากาอิ สเตเดียม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประธานในงาน
แถลงข่าวเซ็นสัญญาจับมือเป็นพาร์ตเนอร์ในครั้งนี้ ร่วมกับ คุณมิโนรุ ทามาดะ ประธานสโมสรเซเรโซ โอซาก้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประสานมือร่วมกันสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์ให้วงการฟุตบอลของไทยได้พัฒนาไปสู่จุดสูงสุด
ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป และในอนาคตอาจจะดึงนักเตะไทยไปเล่นในบอลลีกของญี่ปุ่น หรือนักเตะญี่ปุ่นจากสโมสรเซเรโซ
โอซาก้า อาจจะบินมาค้าแข้งให้กับทีมบางกอกกล๊าส
“สิงห์”
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Partnerships
กันยายน 2558

คิมิ ไรโคเนน

สิงห์ ให้การสนับสนุน แชมป์ โลก
นักแข่งรถฟอร์มูล่า วัน คิมิ ไรโคเนน

สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ เข้าร่วมเป็นผ้สู นับสนุน
รายการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตมา
โดยตลอด รวมทั้งได้สนับสนุนนักแข่งที่มี
ความสามารถมากมาย เพื่อการไปให้ถึง
เป้าหมายในการนำ�แบรนด์สิงห์ให้เป็นที่
รู้จักของคนทั่วโลก และในปี 2015 นี้ สิงห์
ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นผู้สนับสนุน คิมิ
ไรโคเนน (Kimi Räikkönen) นักแข่ง

คุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด พร้อมด้วย คิมิ ไรโคเนน ยอดนัก
ขับชาวฟินแลนด์แห่งวงการฟอร์มูล่า วัน เจ้าของแชมป์โลกปี 2007 แห่งทีมเฟอร์รารี่
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รถสูตรหนึ่ง (Formula One) ซูเปอร์สตาร์
แห่งโลกนักซิ่งเจ้าของฉายา ไอซ์แมน เป็น
แชมป์โลกปี 2007 สังกัดทีมเฟอร์รารี่ โดย
เซ็นสัญญาเป็นเพอร์ซันนัลสปอนเซอร์ชิพ
ได้รับสิทธิ์นำ�โลโก้สิงห์ไปติดที่หน้าหมวก
กันน็อคของไรโคเนน ในทุกๆ การแข่งขัน
ทีเ่ ขาลงแข่ง นอกจากนี้ ไรโคเนน ยังได้มา
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับทางสิงห์
ช่วยปลุกกระแสวงการมอเตอร์สปอร์ตใน
ประเทศไทยอีกด้วย

กิจกรรมเด่นแห่งปี
เมษายน 2558

บริ ษั ท บุ ญ รอดบริ ว เวอรี่ จำ � กั ด
โดย คุ ณ ปิ ย ะ ภิ ร มย์ ภั ก ดี ร่ ว มกั บ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำ� หนังสือ
รวบรวมเอกสารสำ�คัญประกอบการ
เสด็จประพาสเยอรมันของพระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

หนังสือทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมเด่นแห่งปี
เมษายน 2558

วิหารพระพุทธศรีชยันตีบารมีประทานพร

พฤศจิกายน 2558

หอ Zip-line ใหม่ และ หน้าผาจำ�ลอง

สิงห์ปาร์ค เชียงราย

เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา
วิหารพระพุทธศรีชยันตีบารมี
ประทานพร

สถานที่: สิงห์ปาร์ค เชียงราย
ผู้สร้างองค์พระ: อ.ช่วง มูลพินิจ
การสร้างศาลา: เกิดขึน้ ตามดำ�ริของ
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งมอบหมายให้ คุณ
พงษ์รตั น์ เหลืองธำ�รงเจริญ เป็นผูด้ �ำ เนินการ
จัดสร้างโดยได้รบั ความเมตตาจาก พระเดช
พระคุณ พระธรรมราชานุวตั ร เจ้าคณะภาค 6
วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น
ผู้ควบคุมติดตามการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
การทำ�พิธีเปิด: วันที่ 25 เมษายน
2558 คุณปิยะ ภิรมย์ภักดี และ คุณสันติ
ภิรมย์ภักดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน
พิ ธี ทำ � บุ ญ พระวิ ห ารพระพุ ท ธศรี ช ยั น ตี
บารมีประทานพร พร้อมบรรจุพระบรม
สารีรกิ ธาตุจากประเทศอินเดียลงในพระธาตุ
ดอยตุงจำ�ลอง และทำ�บุญแด่ พระคุณเจ้า
ครูบาศรีวชิ ยั นักบุญแห่งล้านนา โดยได้รบั
ความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรม
ราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้ว
เชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หอ Zip-line ใหม่ และ หน้าผาจำ�ลอง

หอ Zip-line (เครื่องเล่นโหนสลิงกลาง
อากาศ) และหน้าผาจำ�ลอง เปิดให้บริการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีความสูง 25
เมตร และความยาวประมาณ 460 เมตร
ประกอบด้วย 4 ฐานดังนี้ 		
Zip-line ฐานที่ 1
• ฐานสูงจากพื้น 3 เมตร
• ความยาวประมาณ 290 เมตร
Zip-line ฐานที่ 2
• ฐานสูงจากพื้น 6 เมตร
• ความยาวประมาณ 375 เมตร
Zip-line ฐานที่ 3
• ฐานสูงจากพื้น 3 เมตร
• ความยาวประมาณ 370 เมตร
Zip-line ฐานที่ 4
• ฐานสูงจากพื้น 3 เมตร
• ความยาวประมาณ 320 เมตร
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กิจกรรมเด่นแห่งปี
พฤษภาคม 2558

คีตราชนิพนธ์: บทเพลงในดวงใจราษฎร์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และ
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด โดย
คุณณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ จัดงานแถลงข่าว
โครงการภาพยนตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อร่วม
เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ โครงการ

อาทิ นนทรีย์ นิมิบุตร วัลลภ ประสพผล
ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ และ ยงยุทธ ทองกองทุน
เพือ่ สร้างภาพยนตร์ 4 เรื่องจาก 4 บทเพลง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ฯ มีก�ำ หนดฉายครัง้ แรกระหว่างวันที่
7-10 พฤษภาคม 2558 ได้รบั กระแสตอบรับ
ดีเยี่ยมจากผู้ชมชาวไทย ตั๋วเข้าชมฟรี
30,000 ใบ เต็มทุกที่นั่ง และยังได้รับการ
คีตราชนิพนธ์: บทเพลงในดวงใจราษฎร์ ตอบรับจากต่างประเทศด้วยการได้รบั เชิญ
ได้รวมตัว 4 ผูก้ �ำ กับยอดฝีมอื ของเมืองไทย ให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Hawaii
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International Film Festival 2015 เทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติฮาวาย ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ระหว่างวันที่ 12-22 พฤศจิกายน
2558 และในเทศกาล East Winds Film
Festival 2016 ณ เมืองโคเวนทรี ประเทศ
อังกฤษ ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำ�หรับ
ครั้งที่ 2 ได้จัดฉายให้ชมฟรี 300,000 ที่นั่ง
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม ที่
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ทั่วประเทศ

กิจกรรมเด่นแห่งปี
กันยายน 2558

WE ARE LEO

ลีโอปล่อยแคมเปญ “ WE ARE LEO”
ปลุกพลังความคิดคนรุน่ ใหม่ให้กล้าทำ�ตาม
ฝันด้วยประโยคสัน้ ๆ “คิดแล้ว….ต้องทำ�”
นำ�เสนอเรื่องราวผ่านตัวแทนคนรุ่นใหม่ 7
คน 7 อาชีพ ได้แก่ ฐาวันต์ รงคพรรณ
(นักดนตรี) รตินาถ ฉันทวิลาสกุล (นักทำ�
เครื่องหนัง) วสิทธิ์ สีหะวงษ์ (นักเดินทาง)
ศุภมงคล ศุภพิพฒั น์ (ผูส้ ร้างสรรค์อาหาร)
ส่องแสง บุญทอง (นักออกแบบมอเตอร์ไซค์)
วิชพงษ์ หัตถสุวรรณ (ช่างทำ�กางเกงยีนส์)
และ นวลตา วงศ์เจริญ (ช่างภาพ) พวกเขา
คือคนรุ่นใหม่ที่ไม่ปล่อยให้ความคิดดีๆ
หายไปในอากาศ แต่พวกเขานำ�ความคิด
เหล่านั้นมากลั่นกรอง ต่อยอด และทำ�
ออกมาจนเกิดเป็นความสุข และสุดท้าย
ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ของพวกเขา
ซึง่ ถ้าพวกเขาทำ�ได้ใครๆ ก็ท�ำ ได้
แคมเปญนีน้ �ำ เสนอผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้ง TV วิทยุ Out of home สื่อสิ่งพิมพ์
สือ่ ออนไลน์ และกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ช่วย
จุดประกายให้คน “คิดแล้ว...ต้องทำ�”
มีการจัดกิจกรรมตาม Office building
และในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดย
Leo ได้จัดให้มีกองทุน Leo Fund (กองทุน
ติดปีกให้เสือ) เป็นกองทุนสำ�หรับคนมีฝัน
ที่ขาดทุนสนับสนุน กองทุนนี้จะช่วยสาน
ไอเดียในตัวคุณให้เป็นจริง ดูรายละเอียด
ทัง้ หมดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.weareleo.com
และ www.weareleo.com/LEOFUND/

โฆษณา WE ARE LEO
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01

02

แฟรนไชส์ Farm Design

รางวัล Best Booth Design

Farm Design เริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2553
เมื่อ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ได้
ก่อตั้ง บริษัท เอสคอมพานี (1933) จำ�กัด
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อาหาร
และเครื่องดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
Farm Design ได้ขยายสาขาและ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2014 เริ่มเปิด
ขายแฟรนไชส์ ใ นประเทศไทย และมี
ผู้สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ของร้ านกว่า
500 ราย และในปี 2015 นี้ ยังมีการขยาย
ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการไป
ออกงาน Franchising & Licensing Asia
(FLAsia) Marina Bay Sands, Singapore
ตั้งแต่วันที่ 29-31 ต.ค. 2558 ซึ่งได้ผล
ตอบรับที่ดีมากจากทั้งชาวสิงคโปร์เอง
และประเทศใกล้เคียงอย่างชาวอินโดนีเซีย
นอกจากนั้น Farm Design ยังได้รับรางวัล
Best Booth Design ที่มีการออกแบบและ
ตกแต่งบูธยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในงาน ซึง่ มีเพียง
รางวัลเดียวภายในงานอีกด้วย
36
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03

04

ออกงาน Franchising & Licensing Asia
05

01
02
03
04
05

06

06

สาขาที่ 4 Pacific Park Sriracha ชั้น 3
เปิดร้านวันที่ 28 มีนาคม 2558
สาขาที่ 5 Central Plaza Rayong ชั้น 1
เปิดร้านวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
สาขาที่ 6 Mega Bangna ชั้น 1
เปิดร้านวันที่ 05 กรกฎาคม 2558
สาขาที่ 7 Market Village ชั้น 2
เปิดร้านวันที่ 23 ตุลาคม 2558
สาขาที่ 8 Robinson Srisamarn ชั้น 1
เปิดร้านวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
สาขาที่ 9 Seacon Srinakkarin ชั้น 4
เปิดร้านวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

EST. COMPANY
พ.ศ. 2558

STAR CHEFS 2014 (MAKI CHAMPION)

ในปี 2015 ประเทศไทยยังคงเดินหน้า
โชว์ความแข็งแกร่งในวงการอาหารของ
ภูมิภาคเอเชียได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ได้เปิด
ร้านอาหารญีป่ นุ่ แนวใหม่รว่ มสมัย Fusion
Japanese อีก 2 แห่ง ภายใต้ชื่อแบรนด์
Star Chefs ขึ้นที่ Terminal 21 ใจกลาง
สุขุมวิท อโศก และ The Nine พระราม 9
โดยมีเชฟคนแรก มิสเตอร์ ยาสึจิ โมริซูมิ
(Mr.Yasuji Morizumi) เชฟระดับ มิชลิน
สตาร์ ชาวอาทิตย์อุทัยผู้ชนะเลิศรางวัล
ทีวีแชมป์เปี้ยนในประเทศญี่ปุ่นมารับรอง
ความอร่อยให้ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการ
เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับอาหารสไตล์
ญี่ปุ่น ด้วยการนำ�ข้าวห่อสาหร่าย หรือ
Maki มาผสมผสานกับอาหารแนว Asian
และ European พร้อมด้วย Special
Sauce ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Star
Chefs พลังความหลงใหล ความทุ่มเท
และความคิดสร้างสรรค์ของเชฟ ได้รับ
การสื่อออกมาในทุกรสสัมผัสและรสชาติ
ของประสบการณ์ในอาหารทุกเมนูนนั้ เอง

Menu ประเภท: Fusion Japanese
Menu แนะนำ�: Shinkansen Maki, Salmon Miso Maki, Unagi Matcha Maki, Hokkaido Light Cheese cake Sakura Maki
สาขา: The Nine พระราม 9 เปิดร้านวันที่ 14 มีนาคม 2558 และ Terminal 21 อโศก เปิดร้านวันที่ 2 เมษายน 2558
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EST.33 “ASIAN ACCENT”
3 + 3 ANNIVERSARY

จากกระแสตอบรับทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
กว่า 6 ปี จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ASIA’S BEST BEER 2014 (Travel &
Leisure Magazine), Gold Medal World
Class Food Safety Standard, HACCP
และการได้รับเหรียญรางวัลมากมายจาก
การประกวด Chef Competition ในเวที
ระดับนานาชาติ “EST.33” จึงได้รวบรวม
ข้อมูลจากลูกค้ามาสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่
พิเศษในสไตล์ “ASIAN ACCENT” ที่
ไม่เหมือนใคร ให้สัมผัสรสชาติที่แปลก
แตกต่าง โดยนำ�ศิลปะและประสบการณ์
การปรุงอาหารแบบ Europe + Asian มา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อขอบคุณลูกค้า
และร่วมฉลองครบรอบ 3 + 3 Anniversary
กับกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
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EST.33 CDC (Crystal Design Center) “2-in-1”

ในโอกาสครบรอบ 3 + 3 Anniversary ร้าน EST.33 สาขา CDC เลียบทางด่วน
เอกมัย-รามอินทรา ได้โอกาส Renovate ปรับเปลี่ยนร้านใหม่ภายใต้ Concept 2-in-1
ที่มีทั้งโซนเบียร์และโซนไวน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบรรยากาศที่
สนุกสนานเป็นกันเองมากขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

EST. COMPANY
พ.ศ. 2558

The 10th Indonesian Salon Culinaire
EST.33 คว้ารางวัล
จากการแข่งขันทำ�อาหาร

ร้าน EST.33 ในเครือ บริษัท เอส
คอมพานี (1933) จำ�กัด ส่งเชฟเข้าร่วม
การแข่งขันทำ�อาหารระดับนานาชาติเพื่อ
พัฒนาบุคลากร เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ เ รี ย นรู้ แ ละได้ รั บ ประสบการณ์ จ าก
ภายนอกองค์กรและนำ�วิชาความรูท้ ไี่ ด้มา
พัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

@ จาการ์ตา l 15 -18 เมษายน 2558
นายสรมย์เวท ธีระพจน์
- 1st winner Silver medel Australian Beef Challenge
- Diploma Award Lee Kum Ki Seafood Challenge
- Diploma Award Tabassco Poultry Challenge

Makro HoReCa 2015 (รอบคัดเลือกภาคกลาง)
@ กรุงเทพมหานคร l 1 กรกฎาคม 2558
- Young professional Modern Fusion Cuisine น.ส.พิมพ์รตา ทิพย์สอน
- Young professional Modern Fusion Cuisine นายกฤตชัย บุญธนาชินทัต

1st winner Silver medal Duck Challenge

Thailand Ultimate Chef Challenge 2015

@ กรุงเทพมหานคร l 20-24 พฤษภาคม 2558
- 1st winner Silver medal Duck Challenge
น.ส.กัลยา คำ�ภูมิหา
- Bronze medal Thai-Korean Fusion Cuisine
นายสรมย์เวท ธีระพจน์
- Bronze medal Modern Presentation Thai Cuisine
นายกิตติ พิทักษ์ลิ้มตระกูล
- Diploma Award Main Cause Meat Challenge
นางสาวสายใจ อิงคามระธร
- Diploma Award World Ocean Seafood Culinary Challenge นางสาวสายใจ อิงคามระธร
- Diploma Award Main Cause Meat Junior Challenge นายศักดา ยิ่งยืนยง
- Diploma Award World Ocean Seafood Culinary Junior Challenge นายศักดา ยิ่งยืนยง
- Diploma Award Main Cause Meat Challenge
นายอิศเรศ พระพิชิต
- Diploma Award Main Cause Meat Challenge
นายธนพล เผ่านิ่ม
- Diploma Award Modern Presentation Thai Cuisine นางสาวฐิติวัลคุ์ งามขำ�
- Diploma Award Modern Presentation Thai Cuisine นางสาวกัลยา คำ�ภูมิหา
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แชมป์ใหม่
กันยายน 2558

BGVC
BANGKOK GLASS VOLLEYBALL CLUB

คว้าแชมป์วอลเลย์บอล
สโมสรเอเชีย 2015

ปี 2015 นับเป็นปีทองสำ�หรับสโมสร
วอลเลย์ บ อลบางกอกกล๊ า สที่เดิ น หน้ า
มุง่ มัน่ และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนก้าว
ไปคว้าความสำ�เร็จแทบในทุกรายการการ
แข่งขัน เริ่มตั้งแต่คว้าแชมป์วอลเลย์บอล
ไทยแลนด์ลีก 2015 เมื่อเดือนมีนาคมและ
ต่อเนื่องมาจนถึงปลายเดือนเดียวกันกับ
การแข่งขันวอลเลย์บอลไทย-เดนมาร์ค
ซูเปอร์ลีก 2015 ซึ่งสโมสรวอลเลย์บอล
บางกอกกล๊าสคว้าตำ�แหน่งแชมป์มาครอง
ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเอาชนะทีมแกร่ง
ระดับชั้นนำ�ของวงการลูกยางไทย ถือเป็น
บทพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพของสโมสร
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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เส้นทางสู่ความสำ�เร็จที่เรียกได้ว่า
เป็นกระแสฟีเวอร์มาแรงของทีมสโมสร
วอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ทอดยาวมา
จนถึงเดือนกันยายนในศึกวอลเลย์บอลชิง
แชมป์สโมสรเอเชีย 2015 ณ เมืองฮานัม
ประเทศเวียดนาม ในครั้งนั้น ผู้มีบทบาท
สำ�คัญอย่าง “โค้ชโจ้” กิตติพงศ์ พรชาติ
ยิ่งชีพ หวังเพียงเก็บเกี่ยวประสบการณ์
โดยขอตั้งเป้าไว้เพียงแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น
เหล่านักตบสาวของสโมสรวอลเลย์บอล
บางกอกกล๊าสเอง ก็มีเวลาซ้อมเพียง 2
สัปดาห์ก่อนทำ�การแข่งขัน ทำ�ให้พวกเธอ
ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบ
แต่ด้วยสปิริตที่มี ทำ�ให้ในนัดแรก สโมสร
วอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ประเดิมชัย
เอาชนะ เชทิสชู ทีมจากคาซัคสถานไป 3
เซตรวด แต่ได้พลาดท่าเสียทีให้ ไต้หวัน
พาวเวอร์ ทีมจากไชนีสไทเปไปอย่างน่า
เสียดาย 2:3 เซต

สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส
กลั บ มาทบทวนและเรี ย นรู้ ข้ อ ผิ ดพลาด
โดยมี “กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว
เสาหลักของทีม คอยกระตุ้นลูกทีมเพื่อ
เรี ย กความมั่ น ใจและขจั ด ความกดดั น
ก่อนจะเรียกฟอร์มคืนกลับมาเอาชนะทีม
เจ้าภาพเวียดนามไปขาดลอย 3 เซตรวด
ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับเจ้อเจียง
นิว เซนจูรี่ ทัวริสต์ ทีมจากประเทศจีน
เกมการแข่งขันของทั้งสองทีมเป็น
ไปอย่างสูสี และเป็นสโมสรวอลเลย์บอล
บางกอกกล๊าสที่อ่านเกมขาดและชนะไป
อย่างสุดระทึก 3:2 เซต ผ่านเข้าสู่รอบ
ชิงชนะเลิศพบกับแชมป์เก่า 2 สมัยอย่าง
“ฮิซามิซึ สปริงส์” ทีมจากญี่ปุ่น แน่นอน
ว่าความหวังในรอบสุดท้ายมักมาพร้อม
กับความกดดันที่มีอยู่รอบตัว แต่สโมสร
วอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ใช้สมาธิคอย
ควบคุมเกมได้ดีอย่างเหลือเชื่อ ด้วยแรง

ผลักดัน บวกกับความกระหายในชัยชนะ
ที่ใกล้เข้ามา ก็ท�ำ ให้สโมสรวอลเลย์บอล
บางกอกกล๊าส เอาชนะแชมป์เก่า 2 สมัย
จากแดนอาทิตย์อุทัย “ฮึซามิสึ สปริงป์”
ไป 3:2 เซต ขึ้นแท่นแชมป์สโมสรเอเชีย
2015 ได้สำ�เร็จ สร้างความสุขและความ
ภาคภูมิใจให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทย
พร้อมเขียนบันทึกประวัติศาสตร์หน้าแรก
ของสโมสรได้อย่างงดงาม

นอกเหนือจากนี้ สโมสรวอลเลย์บอล
บางกอกกล๊าส ยังได้เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น วอลเลย์ บ อล
สโมสรชิงแชมป์โลก 2016 ที่เมืองซูริค
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพที่แข็งแกร่งและพัฒนาการแบบ
ก้ า วกระโดดของสโมสรวอลเลย์ บ อล
บางกอกกล๊าสได้อย่างดีเยี่ยม
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Life Compass
พ.ศ. 2558

สรุปโครงการตลอดปี
สิงห์ แมกกาซีน ฉบับที่ 4/2015

เราได้มกี ารเปิดตัวโครงการเพือ่ การพัฒนา
บุคลากรที่มีชื่อว่า “Life Compass”
กันไปแล้ว ขอย้ำ�เป้าหมาย 3 ประการของ
โครงการนีก้ อ่ นทีเ่ ราจะได้รกู้ นั ว่าในปี 2558
ที่ ผ่ า นมาเราได้ ดำ� เนิ น โครงการอะไร
กันไปบ้าง เป้าหมายของโครงการ Life
Compass คือ
1) เปิดโอกาสการก้าวหน้าให้กับ
พนักงานในรูปแบบใหม่ๆ
2) การปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแนวหน้าของ
ประเทศ
3) การจัดโครงการเสริมเพื่อพัฒนา
บุคลากรและสร้างผู้นำ�สำ�หรับอนาคต
เรามาดูกันครับว่าบริษัทเราได้ทำ�
อะไรไปแล้วในโครงการนี้บ้าง

01 - Coaching Day

เป็นกิจกรรมที่เปิดปี 2558 ขึ้นมา เพื่อปรับ
วิธีการคิดให้มีความเปิดกว้าง ออกจาก
คอมฟอร์ทโซน และคิดพลิกแพลงเพื่อแก้
สถานการณ์ งานนี้เราไปจัดกันที่ Impact
เมืองทองธานี เป็นงานทีใ่ หญ่มาก เราไปทำ�
กิจกรรมนี้กันทุกระดับการทำ�งาน ไม่เว้น
ระดับไหนเลย
คุณปภิณวิช แสดงออกซึ่งคุณภาพของการ
เป็นมากกว่าแค่มืออาชีพ การปิดเป้าทุกกลุ่ม
สินค้า เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การลด
ค่าใช้จ่ายลงจากปีก่อน เป็นการสะท้อนการ
ทำ�งานที่เน้นประสิทธิภาพ การมีจิตสำ�นึก
OWNER คือการก้าวข้ามความเป็นแค่มนุษย์
เงินเดือนมืออาชีพ การตั้งเป้าสร้างความ
สามัคคีในบริษัท เป็นทัศนคติและความมุ่งมั่น
ที่ ส ะท้ อ นความใส่ ใ จในการทำ � งานให้ บ ริ ษั ท ที่
ใหญ่กว่าหน้าที่และความรับผิดชอบ

02 - Commitment Card

01

ปิติ ภิรมย์ภักดี
MD

01 คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้นำ�โครงการ Life Compass
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หลังจากจบกิจกรรม Coaching Day
คุณปิติก็ได้มอบการ์ดใบนึงให้กับทุกคน
เพือ่ สอนให้ทกุ คนรูจ้ กั ทีจ่ ะตัง้ เป้าให้ตวั เอง
และได้ขอให้ทุกคนเอา Commitment
Card นั้ น มาส่ ง ให้ คุ ณ ปิ ติ อย่ า งน้ อ ย
ทุกคนก็มีเป้าหมายอะไรบางอย่างในใจ
และเรียนรู้ที่จะก้าวไปสู่ความสำ�เร็จที่ตน
ตั้งไว้เอง

03 - โครงการรับผูจ้ บการศึกษา

ระดับปวช.และปวส. เข้ามาเป็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
พัฒนา 2 มิติคือ การเปิดโอกาสให้ ผู้จบ
การศึกษาระดับปวช.และปวส. มีโอกาส
เข้ามาพัฒนาตนเองในสายงานขายของ
บริษทั บุญรอด และขณะเดียวกันก็เป็นการ
ผลักดันให้เจ้าหน้าที่บริหารงานขายต้อง
พัฒนาภาวะผู้น�ำ ขึ้นมาด้วยเช่นกัน

04 - Fast Track

ถื อ เป็ น โครงการที่ ท้ า ทายเป็ น อย่ า งยิ่ ง
เพราะพนักงานแต่ละคนมีลักษณะที่ไม่
เหมือนกัน สำ�หรับคนที่มีความมุ่งมั่น
ที่ จ ะก้ า วเร็ ว โตเร็ ว และพร้ อ มที่ จ ะ
ทำ�งานหนักเพือ
่ พิสจู น์ตวั เอง โครงการ

นี้จะเปิดรับพนักงานที่มีความคิดแบบนี้
เข้ามาและมีลวู่ งิ่ พิเศษให้เป็นลูท่ ีห่ นักและ
เหนื่อยกว่าลู่ปรกติ แต่หากสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้กจ็ ะเลือ่ นขัน้ ได้เร็วกว่าปรกติ
เลยทีเดียว

05 - โครงการ 1 ส. 1 จังหวัด

เป็นโครงการที่ผู้บริหารไม่ได้มองข้ามการ
พัฒนาผูบ้ ริหารทีอ่ ยูใ่ นระดับ ส. โครงการนี้
นอกจากจะ เป็นการดึงเอาศักยภาพ
ที่ซ่อนในตัวผู้บริหารระดับ ส. ออกมา
ให้มากกว่าเดิมแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้

ผู้บริหารระดับ ส. จะต้องแสดงวิสัยทัศน์
ออกมา มีโครงการใหม่ๆ เพื่อร่วมผลักดัน
ความก้าวหน้าให้กับองค์กรโดยรวม
ทั้ง 5 โครงการนี้ล้วนแต่เป็นการ
นำ�เอาเป้าหมายสำ�คัญ 3 ประการของ
Life Compass ออกมาให้เป็นรูปธรรม
ในทางปฏิ บั ติ แ ละประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ
ทรัพยากรบุคคลของสิงห์ในทุกระดับทุก
อายุทุกประสบการณ์เลย โครงการนี้จึง
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่พัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง และ
ในปี 2559 โครงการนี้ก็จะดำ�เนินการ
ต่ อ ไปเพื่ อ การสร้ า งการพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2559 นี้ เตรียม
พบกั บ Coaching Day ครั้ ง ที่ 2

ได้เลยครับ วันเวลา และสถานที่จะได้
แจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อการเตรียมพร้อม
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WOW News
พ.ศ. 2558

TAIWAN
ประเทศไต้หวัน

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

เบียร์สิงห์แบบกระป๋อง ได้วางจำ�หน่ายบนสายการบิน Tiger Air เป็น
ครั้งแรก โดยวางจำ�หน่ายในเส้นทางบินตรง Taipei - Bangkok และอีก
8 เส้ น ทางต่ อ ไปนี้ คื อ 1. Taipei - Osaka 2. Taipei - Tokyo

3. Taipei - Okinawa 4. Taipei - Singapore 5. Kaohsiung - Macau
6. Kaohsiung - Osaka 7. Kaohsiung - Tokyo 8. Taipei - Macau
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CHINA
ประเทศจีน

เบียร์สิงห์ ได้วางจำ�หน่ายเป็นครั้งแรกที่ Walmart ประเทศจีน โดยวาง
จำ�หน่ายมากกว่า 80% ของสาขาใน Walmart ที่มีสาขาทั้งหมด 464 สาขา
ทั่วประเทศจีน

ASIA PACIFIC
ประเทศญี่ปุ่น
1) บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้ร่วมเจรจาและ
ประสบความสำ�เร็จในการนำ� “สิงห์” เข้าเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการให้กบั
ทีมฟุตบอลของเมือง Osaka (ทีม Cerezo Osaka) ที่อยู่ใน J League
Division2 (J2) โดยสัญญาสปอนเซอร์ชิพครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2015
ถึง 31 ธันวาคม 2017
2) เมื่อเดือนกันยายน 2558 “เบียร์ลีโอ” ได้ออกวางตลาดเป็นครั้งแรกที่
Seijoishi Premium Supermarket
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CAMBODIA
ประเทศกัมพูชา

1) ฝ่ายวางแผนการตลาดภูมิภาค จัดการแข่งขัน “Leo Cup National
Volleyball 2015” ปีที่ 4 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างเดือน มี.ค. - ก.ค. โดยแข่งขัน
รอบคัดเลือกใน 5 จังหวัด คือ พนมเปญ กัมปงจาม กัมปงโสม เสียมเรียบ และ
พระตะบอง ส่วนรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันที่โอลิมปิก สเตเดียม กรุงพนมเปญ
มีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าชมการแข่งขันตลอดทั้งรายการประมาณ 26,000 คน
2) “Singha Stadium” กิจกรรมดื่มเบียร์พร้อมชมถ่ายทอดสดฟุตบอล
พรีเมียร์ลกี อังกฤษ ทีก่ รุงพนมเปญ ในงานมีกจิ กรรมให้ลกู ค้าได้รว่ มสนุกไปกับ
คอนเสิรต์ จากศิลปินชือ่ ดังระดับประเทศและของรางวัลอีกมากมาย ตลอด 8 ครัง้
ของการจัดงานในปี 2015 มีแฟนบอลสนใจเข้าร่วมงานรวมกว่า 16,000 คน
และยอดขายเบียร์รวมกว่า 3,000 ลัง

ประเทศเวียดนาม
1) ทางบริษัทฯ ได้มีตัวแทนจำ�หน่ายที่จะช่วยกระจายสินค้าทั้งภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 2 รายคือ INTERNATIONAL
NORTHERN STAR CO.,LTD และ LAMSON COMMERCE CO.,LTD
2) นอกจากจะมีตัวแทนจำ�หน่ายเพิ่มขึ้นแล้ว เบียร์สิงห์ยังมีวางขายตาม
ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชัน้ นำ�ของเวียดนาม เช่น Big C, Metro, CitiMart,
BSMart, Circlek, Shop&Go, AEON และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ทั่วประเทศเวียดนามกว่า 300 ร้าน
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UNITED
KINGDOM
ประเทศสหราชอาณาจักร

1) “เบียร์สิงห์ ” ได้เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการในงาน
Dart ซึ่งเป็นการแข่งขัน Dart ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ
2) ในปีนี้ “เบียร์สิงห์ ” ในรูปแบบขวด ได้เข้าไปวางจำ�หน่ายใน
ร้านอาหาร Wagamama ซึ่งเป็นร้านอาหารแนวเอเชียที่มีสาขามาก
ที่สุดในประเทศอังกฤษ

EUROPE
SWITZERLAND
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

“เบียร์ลีโอ” ได้เข้าไปวางจำ�หน่ายที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็น
ครั้งแรก โดยมี Stutzer & Co. AG เป็นตัวแทนจำ�หน่าย
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เปลี่ยนชื่อใหม่
ธันวาคม 2558

Music Move Entertainment
01

โลโก้สหภาพดนตรี

โลโก้มิวสิค มูฟ เอนเตอร์เทนเมนต์
“สหภาพดนตรี” หรือ “Music
Union” เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดในรอบ
4 ปี โดยรีแบรนด์ใหม่ใช้ชื่อว่า “Music
Move Entertainment” (มิวสิค มูฟ
เอนเตอร์เทนเมนต์ จำ�กัด) โดย คุณ

วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการฯ
พร้อมทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย คุณอัสนี
โชติกุล คุณชาตรี คงสุวรรณ กรรมการ
อำ�นวยการ และ คุณศรีล สุขุม ผู้อำ�นวย
การสื่อสารองค์กร จัดงานแถลงข่าวเปลี่ยน
ชื่อค่ายเพลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร
ที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก
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02

ของการรีแบรนด์นั้น เป็นไปเพื่อกำ�หนดทิศทางและตัวตนที่ชัดเจนของบริษัท รวมถึงเตรียม
ความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
Music Move Entertainment จะไม่ใช่แค่บริษัทเพลงหรือเอนเตอร์เทนเมนต์ทั่วไป
แต่มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดพลังของดนตรีเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์
ให้เกิดพลังใหม่ๆ หรือที่เรียกว่า “Energizing Entertainment” คือมีการผสมผสานพลัง
ของดนตรีเข้าไปสู่ทุกรูปแบบของความบันเทิง โดยบริษัทจะเป็นเสียงเพลงที่ขับเคลื่อนตลอด
เวลา มุ่งตรงไปข้างหน้า ไม่มีวันหยุดนิ่ง และไม่มีค�ำ ว่าน่าเบื่อ เหมือนคติประจำ�บริษัทที่ว่า
“Never Be Boring”
การดำ�เนินธุรกิจในช่วงแรกนี้ Music Move Entertainment ยังคงให้ความ
สำ�คัญกับธุรกิจเพลง อันจะเป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับธุรกิจอื่นๆ ต่อไป โดยบริษัทได้มีการ
แบ่งศิลปินออกเป็น 4 ค่ายเพลง ได้แก่ Music Move Records, Me Records, Boxx
Music และ Chaophraya Records

04

01 ภาพหมูค่ ณะผูบ้ ริหาร Music Move Entertainment
(จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ พล-คชภัค พลธนโชติ โอม-ชาตรี
คงสุวรรณ ป้อม-อัสนี โชติกลุ จุบ๊ -วุฒนิ นั ต์ ภิรมย์ภกั ดี
แท๊บ-ศรีล สุขมุ ฟองเบียร์-ปฏิเวธ อุทยั เฉลิม อ.ศิลาแลง
อาจสาลี
02 คุณภูรติ ภิรมย์ภกั ดี และ คุณบุรนิ ทร์ บุญวิสทุ ธิ์ ร่วมแสดง
ความยินดี
03 ภาพหมูร่ วมศิลปินและคณะผูบ้ ริหาร Music Move Entertainment
04 การแสดงจากค่ายเจ้าพระยา เรคคอร์ด โดยศิลปิน กล้วย
คลองหอยโข่ง
05 โชว์จาก season five ตัวแทนจากค่าย ME Records
06 อิงค์ -วรันธร เปานิล ตัวแทนโชว์จากค่าย Boxx music
07 โลโก้คา่ ยเพลงทัง้ 4 ภายใต้ Music Move Entertainment
(จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ Music Move Records (มิวสิค มูฟ
เรคคอร์ด) ME Records (มี เรคคอร์ด) Boxx Music
(บ็อกซ์ มิวสิค) และ Chaophraya Records (เจ้าพระยา
เรคคอร์ด)

03

05

06

07

Music Move Records (มิวสิค มูฟ เรคคอร์ด) รับผิดชอบ

Chaophraya Records (เจ้าพระยา เรคคอร์ด)

โดย คุณวุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี จะเป็นค่ายที่ศิลปินเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว
โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีสไตล์ชัดเจน รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่
มีความสามารถพร้อมเติบโตเป็นศิลปินคุณภาพในอนาคต อาทิ อัสนี
& วสันต์ โอม ชาตรี แบล็คเฮด แมว จิรศักดิ์ นิโคล แหนม รณเดช
เหวยเหวย อี๊ฟ ศิระฉายา บอย พิษณุ เต็น ธีรภัค ถังเบียร์ ฯลฯ

รับผิดชอบโดย คุณศิลาแลง อาจสาลี หรือ คุณยีนส์ ค่ายเพลงลูกทุ่ง
ทันสมัย สอดแทรกวัฒนธรรม นำ�เสนอผ่านศิลปินลูกทุ่ง และศิลปิน
เพื่อชีวิตเปี่ยมคุณภาพที่ต่างมีแนวทางการร้อง การเล่น รวมทั้งการ
แสดงอันเป็นเอกลักษณ์ อาทิ กล้วย คลองหอยโข่ง วงเป็นตา แคนดี้
รากแก่น ฯลฯ

Boxx Music (บ็อกซ์ มิวสิค) รับผิดชอบโดย คุณพล

Me Records (มี เรคคอร์ด) รับผิดชอบโดย คุณปฏิเวธ

คชภัค และ คุณวุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี ค่ายเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความสนุก สร้างสรรค์ และทันสมัย ให้พื้นที่อิสระในการทำ�งาน
เพื่อ “ความสุข” ของคนฟังเพลง ศิลปินในสังกัด อาทิ The Kastle
Portrait อิงค์ วรันธร นัน สุนันทา ฯลฯ

อุทัยเฉลิม หรือ “ฟองเบียร์” ค่ายเพลงที่รวบรวมความหลากหลาย
ของแนวเพลงและศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ต้องจำ�กัดอยู่
แค่ในกรอบ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทุกกลุ่ม อาทิ Playground,
Season Five, Silly Fools, Hugo, Pause ฯลฯ
SINGHA MAGAZINE
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SINGLE
พ.ศ. 2558

2 กุมภาพันธ์ 2558
ชื่อเพลง: ข่าวร้ายหรือเปล่า
ศิลปิน: นัน สุนันทา

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ
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16 มีนาคม 2558
เพลง: เพลงพิเศษ
ศิลปิน: อี๊ฟ ศิระฉายา
Feat. ที Jetset’er

19 มีนาคม 2558
เพลง: UPSIDE DOWN
ศิลปิน: PORTRAIT

26 มีนาคม 2558
เพลง: ฉันไม่ได้เกิดมาเพือ่ ถูกลืม
ศิลปิน: แมว จิรศักดิ์

30 เมษายน 2558
เพลง: เอ็นจอยหน่อย
ศิลปิน: Y-SWEET

23 มิถุนายน 2558
เพลง: ผิดแค่ไหน
ศิลปิน: ถังเบียร์ ภูริวัชร์

23 มิถุนายน 2558
เพลง: เพื่อนรักหักเหลี่ยม
ศิลปิน: เต็น ธีรภัค
Feat. ว่าน ธนกฤต

21 กรกฎาคม 2558
เพลง: โลกเสมือนจริง
ศิลปิน: บอย พิษณุ

19 สิงหาคม 2558
เพลง: เหมือนใจจะขาด
ศิลปิน: Nicole

YEAR IN REVIEW 2015

รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2558

ชื่อโฆษณา: Singha & Manutd
ระยะเวลา: เมษายน - สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: Singha & Manutd
ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Singha & Manutd
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha & Chelsea
ระยะเวลา: พฤษภาคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha & Chelsea
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Chelsea Water
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: Singha & Mancity
ระยะเวลา: พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: Singha Discover 500 Galapagos
ระยะเวลา: มกราคม

ชื่อโฆษณา: Syder Bay
ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: We are Leo
ระยะเวลา: กันยายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: We are Leo
ระยะเวลา: กันยายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: MotoGP™
ระยะเวลา: ตุลาคม

SINGHA MAGAZINE
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56

ชื่อโฆษณา: Infiniti Red Bull Racing
Formula One Team
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha World of Speed
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SODA
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SANVO
ระยะเวลา: เมษายน - พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: SANVO
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

SINGHA MAGAZINE

ชื่อโฆษณา: นํ้าสิงห์โฉมใหม่
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: นํ้าสิงห์โฉมใหม่
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: นํ้าสิงห์โฉมใหม่
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: B-ING
ระยะเวลา: มกราคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: ข้าว 1000 ดี
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Max Snack
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Masita The matic
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: สินค้าใหม่ มาชิตะอบ
ระยะเวลา: เมษายน - สิงหาคม

ชื่อโฆษณา: Fiji
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม
SINGHA MAGAZINE
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2558

อายุงานครบรอบ 30 ปี

บุคลากรสิงห์

ครบรอบ 30 ปี ประจำ�ปี 2558
27 ส.ค. 2558 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี
รองประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็น
ประธานพิธีมอบแหวนทองคำ�ที่ระลึกตรา
สิงห์แก่พนักงานทีอ่ ยูก่ บั บริษทั มาครบ 30 ปี
ในปี 2558 นี้ มีพนักงานเข้ารับแหวน
จำ�นวน 94 คน ณ ห้องประชุมใหญ่
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บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและการบัญชีกลาง

นางศศิธร สามัคคี
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศรีจันทร์ บุรีวงษ์
นายประโภชน์ เกิดเจริญ
ผูจ้ ดั การประจำ�สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยุทธชัย อารยะวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสุเทพ โพธิ์สิน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพันธุ์ศักดิ์ พรหมสุภา
ผู้จัดการประจำ�สายเทคโนโลยี
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายวรพจน์ เลียวศิริกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางปวีณา กาญจนัษฐิติ
ผู้จัดการแผนกประจำ�สำ�นักงาน
การบุคคลกลาง
สำ�นักงานการบุคคลกลาง

นางรุ่งทิวา วิวัฒนาธนากรกุล นายพรเลิศ มานะการุณกิจ
หัวหน้าหน่วยการบุคคล
หัวหน้าหน่วยออกแบบ
สำ�นักงานการบุคคลกลาง
สำ�นักงานออกแบบและก่อสร้าง

นายไชยพร สิงห์ โตทอง
ช่างซ่อมบำ�รุง
สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ

นายสมยศ อิ่มสมบัติ
ช่างซ่อมบำ�รุง
สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ

นายธนกร คำ�ผลศิริ
พนักงานขับรถ
สำ�นักงานบริหารกลาง

นายสุเทพ สุขสุเมฆ
พนักงานขับรถ
สำ�นักงานบริหารกลาง

นายณรงค์ สีดา
พนักงานธุรการ
สำ�นักงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมยศ ทองเลื่อน
พนักงานห้องครัว
สำ�นักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
นางบุษยา จักรวรรณพร
ผู้จัดการอาวุโสแผนกลูกหนี้
ฝ่ายการเงิน

นางนาฏยา มั่นมะโน
ผู้จัดการอาวุโสแผนกอุปกรณ์
ส่งเสริมการโฆษณา 2
กลุ่มโฆษณา

น.ส.พรเพ็ญ มาโนช
พนักงานธุรการ
สายการตลาดในประเทศ
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บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
นายสมชาย ลาภวิสุทธิสาโรจน์ นายธาดา สนธิมา
ผู้จัดการแผนกผลิต 2
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายโรงงาน
นายอานุภาพ จงเรืองศรี
หัวหน้าหน่วยผลิตน้ำ�ดื่ม
ฝ่ายโรงงาน

นายผดุงศักดิ์ ศรีละวรรณโณ นายสมหวัง แววมณี
หัวหน้าหน่วยผลิตน้ำ�ดื่ม
หัวหน้าหน่วยผลิต SANVO
ฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายโรงงาน

นายสุรสิทธิ์ สารประสพ
หัวหน้าหน่วยรับ-จ่ายโซดา-น้ำ�ดื่ม
ฝ่ายบริหาร

น.ส.รศนา สุนทรชีววุฒิ
พนักงานบัญชี - สถิติ
ฝ่ายโรงงาน

นายอนันท์ ประมาพันธ์
พนักงานควบคุมเครื่อง
ฝ่ายโรงงาน

นายสุเทพ พึ่งพรหม
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

นายชำ�นาญ จิรเจษฎา
พนักงานควบคุมเครื่อง
ฝ่ายโรงงาน

นายพรชัย เพ็งสุข
ช่างซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายโรงงาน

น.ส.ประณยา ห่วงสายแก้ว
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

นายจักรี สุธรรมชัย
พนักงานบัญชี - สถิติ
ฝ่ายโรงงาน

นายสมทรง ก้อนนาค
พนักงานจ่ายสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นายจรูญ อินทร์จันทร์
พนักงานจ่ายสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นายบุญเชิด ชูจันทร์
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายมาโนช บุญญะมา
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายสมหมาย พงษ์พฤกษ์
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ เกษางาม
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายจิระศักดิ์ ปั้นเล็ก
พนักงานคัดขวด
ฝ่ายบริหาร

นายสัน ณะทองก้อน
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นายวิเชียร เจียมเจริญ
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายยงยุทธ สำ�อางเอม
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด
นายประยุทธ คงสมจิตต์
รักษาการผู้จัดการแผนก
ฝ่ายวิศวกรรม - ซ่อมบำ�รุง

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด
นายประสิทธิ์ ลีลาประเทือง
ผู้จัดการแผนกการเงิน
สำ�นักงานบัญชี - การเงิน
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นายชาญวิทย์ จิตต์รัตนธรรม นายประเทือง เขียวเหมือน
ผู้จัดการแผนกผลิต 1
หัวหน้าหน่วยผลิตโซดา
ฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายโรงงาน
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นายทองหล่อ หาเรือนมิตร์
หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชี
ฝ่ายบริหาร
นายนพดล ปังศรีสมบูรณ์
พนักงานควบคุมเครื่อง
ฝ่ายโรงงาน
นางนุชนี สำ�อางเอม
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
น.ส.สนธยา ไวยกิจจา
พนักงานบัญชี - สถิติ
ฝ่ายบริหาร
นายทองสุข นวลจันทร์
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร
นายนฤทธิ์ แจ้งเกษตร
พนักงานคัดขวด
ฝ่ายบริหาร
นายอานัติ แย้มอยู่
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
น.ส.วันดี การกุศล
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
น.ส.ธารินี ศิริศรีโร
หัวหน้าหน่วยพัสดุโซดา-น้ำ�ดื่ม
ฝ่ายบริหาร

นายดำ�รงค์ ศรีมาศ
ผู้จัดการแผนกบรรจุโซดา - น้�ำ ดื่ม
ฝ่ายผลิต

นางนงเยาว์ อารยะวงศ์
นายสายชล ภมร
หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยในการทำ�งาน หัวหน้าหน่วยบัญชีคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร
สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการ

นายพงษ์ศักดิ์ สัมมาสุข
หัวหน้าหน่วย
ฝ่ายบริหาร

นายวิทยา วงศ์อุบล
พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

นางถิรพร พันธุ์เถาว์
หัวหน้าหน่วยบัญชีโซดา-น้ำ�ดื่ม
ฝ่ายผลิต

นายสมชาย คชทิน
หัวหน้าหน่วย
ฝ่ายผลิต

นายอุกฤษฎ์ อภิชนชิต
หัวหน้าหน่วยซ่อมไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม - ซ่อมบำ�รุง

นายรัชต์พิทักษ์ อชินพยัคฆ์
พนักงานพัสดุ
ฝ่ายบริหาร

นายรุ่ง โมกขพันธ์
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นางสมพร โกศัยเสวี
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นางพยุง ศรีศรัณยา
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นางณัฐพร อติศัพท์
พนักงานรับ-จ่ายสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นายสุรศักดิ์ โต๊ะลี
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

นายพลทร ขุนสะอาด
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นายหาญ ชื่นกระสินธุ์
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางกัลยา อู๋สวัสดิ์
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางวาสนา อยู่อยู่
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางสมพิศ สุขสงวน
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ฝ่ายผลิต

นายจิระ สภู่
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางปรีดา เฉ่งไล่
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นายศักดิ์ดา สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางมาลี ราชวงษ์
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นางพรพรรณ ดวงดุษดี
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นายทวีศักดิ์ พลเยี่ยม
พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

นายรฐา พลเยี่ยม
พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด
นายฉลอง จันทร์อ้น
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
ฝ่ายโรงงาน

นายพูลทวี ตั้งสุนนันท์ธรรม
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายโรงงาน

นายอนุศักดิ์ เอมวัฒนา
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำ�รุงเครื่องบรรจุ
ฝ่ายโรงงาน

นายธีระศักดิ์ ประมวญรัฐการ
หัวหน้าหน่วยผลิต
ฝ่ายโรงงาน

นายสหรัฐ ทองอ่อน
หัวหน้าหน่วยรับขวด
ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ ภิรมย์ศรี
พนักงานจัดซื้อและพัสดุ
ฝ่ายบริหาร

นายเอนก เสถียรทิพย์
หัวหน้าหน่วย
ฝ่ายโรงงาน

นางชลลดา เสถียรทิพย์
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

นางอารีรัตน์ มีศิริ
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

น.ส.ฐาปนีย์ จารุภูมิ
พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร

นายสายชล สุขเจริญ
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

น.ส.ศิริญา คงอยู่
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

นางศิริรัฐ กลิ่นเกษร
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2558

สิงห์เกษียณประจำ�ปี 2558

30 ก.ย. 2558 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี
รองประธานกรรมการและคณะกรรมการ
ของ บริ ษั ท บุ ญ รอดบริ ว เวอรี่ จำ � กั ด
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อม
เหรียญทองคำ�ตราสิงห์แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของกลุม่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จำ�กัด และบริษัทในเครือที่ครบเกษียณ
อายุในปี 2558 จำ�นวน 19 คน ณ ห้อง
ประชุมกรรมการ

เกษียณอายุ
ปี 2558

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
นายจิระ เบราวนะกุล
• ผู้จัดการฝ่ายการเงิน • สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เริ่มงาน 16 มิถุนายน 2527 • อายุงาน 31 ปี

นายดำ�รงค์ศักดิ์ สละสวัสดิ์
• วิศวกรอาวุโส • สำ�นักงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เริ่มงาน 3 มกราคม 2521 • อายุงาน 37 ปี

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
• ผู้จัดการฝ่ายประจำ�สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2539 • อายุงาน 19 ปี

นายสมชาติ พงษ์สนาม
• พนักงานธุรการ • สำ�นักงานบริหารกลาง
• เริ่มงาน 30 เมษายน 2522 • อายุงาน 36 ปี

นายอำ�พล ศรีวิสาตร์
• ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด 1
• สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เริ่มงาน 16 มีนาคม 2544 • อายุงาน 14 ปี
นายวรุตม์ ยันตะศรี
• ผู้จัดการประจำ�สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
• เริ่มงาน 1 เมษายน 2535 • อายุงาน 23 ปี
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นายพรประสิทธิ์ สุปะตา
• พนักงานขับรถผู้บริหาร • สำ�นักงานบริหารกลาง
• เริ่มงาน 3 สิงหาคม 2526 • อายุงาน 32 ปี
นายสุรชัย ชุนสอาด
• ช่างหน่วยโรงกลึง • สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ
• เริ่มงาน 15 สิงหาคม 2522 • อายุงาน 36 ปี
นายโพธิ์ทอง ชูสินธนะศักดิ์
• ช่างซ่อมบำ�รุง • สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ
• เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2529 • อายุงาน 29 ปี

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
นายสมชาย ลิปิมาศ
• เจ้าหน้าที่สินเชื่อ • ฝ่ายการเงิน • เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2519 • อายุงาน 39 ปี

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
นายจักรี สุธรรมชัย
• พนักงานบัญชี - สถิติ • ฝ่ายโรงงาน
• เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 30 ปี

นายสุชาติ เกษางาม
• พนักงานขับรถยก • ฝ่ายบริหาร
• เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 30 ปี

นายบุญมั่น ศิริสุข
• พนักงานคัดขวด • ฝ่ายบริหาร
• เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2522 • อายุงาน 36 ปี

นายสัน ณะทองก้อน
• พนักงานคลังสินค้า • ฝ่ายบริหาร
• เริ่มงาน 11 กันยายน 2528 • อายุงาน 30 ปี

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
นายพลทร ขุนสะอาด
• พนักงานผลิตเบียร์ • ฝ่ายผลิต
• เริ่มงาน 16 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 30 ปี

นางรัตนา พันสุขะ
• พนักงานรับ-จ่ายสินค้า • ฝ่ายบริหาร
• เริ่มงาน 2 ธันวาคม 2528 • อายุงาน 29 ปี

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด
นายวรชาติ มีศิริ
• พนักงานหน่วยสถิติและบัญชี • ฝ่ายโรงงาน • เริ่มงาน 3 มกราคม 2527 • อายุงาน 31 ปี

บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด
นายสมพงษ์ สาโรวาท
• ผู้จัดการแผนกจัดส่งเบียร์สด • ฝ่ายจัดส่ง
• เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2547 • อายุงาน 11 ปี

นายพูลสิน เกิดสว่าง
• พนักงานขับรถ • ฝ่ายจัดส่ง
• เริ่มงาน 4 มกราคม 2537 • อายุงาน 21 ปี
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2558

โครงการอาสาทำ�ดีต่อเนื่อง

สิงห์อาสาลงพื้นที่
“ประปาภูเขา”
สิงห์อาสา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ลงพื้นที่สร้างระบบประปา
ภูเขาระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรให้กับ
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเทคนิค
ดุสิต ตำ�บลห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย
สำ � หรั บ ใช้ ใ นการอุ ป โภคและบริ โ ภค
เพื่อสนองนโยบายโครงการพัฒนาตาม
พระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพฯ เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน
ที่ ห่ า งไกลให้ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
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สิงห์อาสาซ่อมแซม
สะพานแขวน “ฮาแหล่จะ”
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 “สิงห์
อาสา” โดย บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ได้ระดม
พลังเครือข่ายนักศึกษาจาก 4 สถาบัน ใน
จ.เชียงราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขต
เชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรและชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมสะพานแขวน
“ฮาแหล่จะ” สะพานข้ามแม่นํ้ากกเชื่อม
การสัญจรของชาวบ้านระหว่าง ต.ดอยฮาง
และ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ชำ�รุด
ทรุดโทรมจนเสีย่ งเกิดอันตรายกับชาวบ้าน
ผู้สัญจรไปมา ให้กลับมาใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยอีกครั้ง
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ทุนการศึกษา
สิงห์ปาร์ค เชียงราย
สิ ง ห์ ป าร์ ค เชี ย งราย มอบทุ น
การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงที่ เ รี ย นดี แ ต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำ�นวน 70,000
บาท (คน/ปี) ในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับ
คัดเลือกจำ�นวน 10 คน โดยทางบริษัท
จะดูแลนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจน
จบการศึกษา
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SUMMER
CAMP
โครงการค่ า ยเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
เยาวชนภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่นแก่เยาวชนในชุมชนรอบ
โรงงานรวมทั้งบุตรหลานของพนักงาน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เปิดโอกาสการเรียนรู้
สู่ชุมชน สร้างคุณภาพคน คุณภาพสังคม”
โดยจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ค่าย
ได้แก่ ค่ายเรียนรู้ ค่ายสร้างสรรค์ และ
ค่ายกีฬา (เทควันโด) แต่ละค่ายจะเชิญ
วิทยากรที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้
ใช้หลักสูตรการเรียนรู้ที่ผสมผสานความ
สนุกสนานจากทั้งในและนอกห้องเรียน
กิ จ กรรมดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งส่ ง เสริ ม ให้
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในช่ ว งปิ ด เทอม ยั ง จะเป็ น การพั ฒ นา
ศักยภาพต่างๆ ที่จะนำ�ไปสู่อาชีพของ
เด็กในอนาคต ลดปัญหาสังคมโดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติด และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบ
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บุญรอดจับมือวัดสระเกศฯ ซับนํ้าตาชาวเนปาล
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 “สิงห์อาสา” โดย บริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี
ร่วมกับ สำ�นักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ
มัน่ คงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำ�เนินการ
ส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปยังพีน่ อ้ งผูป้ ระสบภัย
แผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยร่วมกันจัดตั้ง “ครัวกลาง
สิงห์อาสา” ทีว่ ดั ไทยในประเทศเนปาล เพือ่ เป็นศูนย์กระจาย
ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย ตลอดจนอาสาสมัคร
ทีมกู้ภัยต่างๆ จากประเทศไทยที่ไปช่วยเหลือชาวเนปาล
รวมทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศเนปาล ซึ่งในครัวกลาง สิงห์
อาสามีทั้งนํ้าดื่มสะอาด จำ�นวน 1,000,000 ขวด และข้าว
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หอมมะลิพร้อมรับประทานตราข้าวพันดีจ�ำ นวน 500,000 ชุด
ซึง่ วัดสระเกศฯ จะดำ�เนินการผ่านเครือข่ายวัดไทยในประเทศ
เนปาลร่ วมกัน แจกจ่า ยให้ แก่ ผู้ป ระสบภั ยในพื้ นที่ ต่ างๆ
โดย คุณอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการแผนกกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ผู้แทน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ร่วม
มอบสิ่งของให้แก่ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และ
ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสำ�นักส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
และพระปัญญามูรติ พระสงฆ์จากประเทศเนปาล เป็นตัวแทน
รับมอบ ณ ศูนย์รบั บริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว
ในประเทศเนปาล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

กิจกรรมเครือข่าย
สิงห์อาสานานาชาติ
กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยสิ ง ห์ อ าสา
นานาชาติ เป็นกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกับ
ชาวต่างประเทศ ทั้งที่เป็นนักศึกษา
และบุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ช าวต่ า ง
ประเทศได้รับรู้ถึงกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “สิงห์อาสา” โดย
กิจกรรมทีม่ นี นั้ มีทงั้ ส่วนของการพัฒนา
ซ่ อ มแซมโรงเรี ย นตามชนบท และ
สอนหนังสือภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ
นักเรียนเพื่อเป็นการขยายการเข้าถึง
โอกาสทางการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ
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ศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(สิงห์อาสา – เชียงราย)
สร้างเกษตรยั่งยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สิงห์อาสา ได้จัดตั้งโครงการ “ศูนย์
ภูมิปัญญาชาวบ้าน” โครงการที่จะส่งต่อ
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้าน
เกษตรกรรมต่ อ ไปให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภู มิ ภ าค
ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เข้ า มาแก้ ไ ขปั ญ หาราคาผลผลิ ต ตกตํ่ า
ต้ น ทุ น การผลิ ต ราคาสู ง และปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ ษ จากการใช้ ส ารเคมี
เกินความจำ�เป็น กิจกรรมของโครงการ
เริ่มต้นนำ�ร่องกันที่ “โรงเรียนชาวนา” ที่
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย
เกษตรกรที่ เ ข้ า รั บ การอบรมที่
“โรงเรียนชาวนา” จะได้รับความรู้ผ่าน
การสอนในรูปแบบภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ นอกจากจะได้รับฟังบรรยายจาก
วิ ท ยากรพี่ เ ลี้ ย ง ยั ง จะได้ สำ�รวจพื้ น ที่
ตั ว อย่ า งเพื่ อ ศึ ก ษาการทำ�เกษตรกรรม
แบบพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจร อาทิ
การสำ�รวจแปลงนาเพื่ อ ศึ ก ษาศั ต รู พื ช
การผลิตปุ๋ยนมวัว การผลิตฮอร์ โมนไข่
การผลิตถ่านพลังแกลบ การกลั่นนํ้ามัน
ไบโอดีเซล เป็นต้น โครงการนีจ้ ะขยายต่อไป
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคในอนาคต
อย่างน้อยในพื้นที่ที่มีโรงงานของบริษัท
บุญรอดฯ อาทิ สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น
สิงห์บุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ยั่ ง ยื น
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SPORT SHOW
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ร่วมกับบริษัท
ในเครือ จัดโครงการ Singha Sport Show ที่นำ�
นักกีฬาในสังกัดไปจัดแสดงทักษะตามโรงเรียนต่างๆ
ทั่วประเทศ ในจังหวัดที่มีโรงงานของสิงห์ตั้งอยู่ ซึ่ง
จะจัดทั้งสิ้น 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี
อยุ ธ ยา นครปฐม สิ ง ห์ บุ รี เชี ย งราย เชี ย งใหม่
ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มจากกีฬาตะกร้อ
เป็นชนิดแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้น้องๆ นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ได้หันมาเล่น
กีฬา ออกกำ�ลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจด้านการกีฬาโดยมีนักกีฬา
ของสิงห์เป็นต้นแบบ

อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดขึ้นทั่วประเทศ
มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 สถาบัน 84 ชมรม จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล
ทัว่ ประเทศ โดยมีวทิ ยากรจากศูนย์กชู้ พี นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผูถ้ า่ ยทอด
ความรู้ ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้
- ภาคเหนือ วันที่ 19 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาคใต้ วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ภาคอีสาน วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ภาคกลาง วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตัวเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ในยามทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุระหว่างการออกค่าย
อาสาและในการทำ�กิจกรรมอาสา
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้สามารถ
ป้องกันและพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุ
ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งทำ �
กิจกรรมอาสา
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 3

วันจัดกิจกรรม: 1-4 เมษายน 2558
โครงการมุ่งหวังเปิดประสบการณ์
และจุดประกายความคิดใหม่ๆ ให้กับ
ผู้ อำ � นวยการ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู้
จัดการสถาบันอาชีวศึกษาจากทัว่ ประเทศ
จำ�นวน 40 สถาบัน ได้ก้าวทันโลกที่เปิด
กว้างด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจจริง ผ่าน
การบรรยายโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
สิงห์ และวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ
พาไปสัมผัสอาณาจักรของสิงห์ให้เห็นถึง
กระบวนการทำ�งาน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อนำ�ไปถ่ายทอด

“คณาจารย์อาชีวะ
เปิดมุมมองสร้าง
การพัฒนา”

ให้ลูกศิษย์ต่อไป ทั้งเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับ
คณาจารย์ ค้นหาแนวทางสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบรับโลก
ยุคเปิดเสรีอาเซียน
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 3

วันจัดกิจกรรม: 18 - 25 พฤษภาคม 2558

“อาชีวะช่างไทย
เปิดประสบการณ์
สู้เพื่อสังคม”
โครงการที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ในโลกการทำ�งานจริงและ
จุดประกายความคิดใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของอาชีวศึกษาสาย
ช่าง ให้มคี ณุ ภาพ ทันยุคสมัย และส่งเสริม
ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ สั ง คมด้ ว ย
กิจกรรม “สิงห์อาชีวะอาสา” เพื่อจะได้
เป็ น อี ก หนึ่ ง แรงของนั ก เรี ย นอาชี ว ะที่
จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
อาชีวศึกษาสายช่างของไทยต่อไป
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA R-INTERN NEXT GEN

วันจัดกิจกรรม:
27 กันยายน - 29 ตุลาคม 2558

“พาณิชย์คลื่นลูกใหม่ เปิดใจ
สร้างโอกาสการทำ�งาน”

โครงการฝึกงานสำ�หรับนักศึกษา
อาชีวะที่กำ�ลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการ
ทำ � งานจริ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะได้ รั บ การฝึ ก
อบรมตั้ ง แต่ ก ารเรี ย นรู้ ภ าคทฤษฎี ใ น

หลักสูตรด้านการตลาด การขาย การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและบัญชี
การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ควบคู่กับการแบ่งปันประสบการณ์จริง
จากผู้บริหารระดับสูงของสิงห์และการ
ศึกษาดูงานตลอดทั้งโซ่อุปทาน ในปีนี้
มี ก ารปรั บ รู ป แบบเนื้ อ หาโครงการขึ้ น
ใหม่โดยผู้เข้าร่วมจะได้ลงฝึกงานจริงใน
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สายงานที่รองรับบุคลากรในสายอาชีวะ
อันได้แก่ โรงงานผลิตสินค้า ช่องทางการ
จั ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า หน่ ว ยดู แ ลตั ว แทน
จำ�หน่ายสินค้า และธุรกิจร้านอาหารใน
เครือ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
งานในพื้นที่จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
บุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษาไทยในการขยาย
โอกาสสู่โลกแห่งการทำ�งานในอนาคต

การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA SMART DRIVER
อบรมพนักงานขับรถ

โครงการที่ เ กิ ด จากการต่ อ ยอด
โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ที่ จั ด ให้ กั บ
พนักงานภายใน บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่
จำ�กัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก นำ�มา
เผยแพร่สู่บุคคลภายนอก โดยเริ่มจาก
บริษัทที่เป็นตัวแทนจำ�หน่ายของ บริษัท
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด มีเนื้อหามุ่งให้
ความรู้ที่ถูกต้องในการขับขี่และการบำ�รุง
รักษารถยนต์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ สร้างจิตสำ�นึกที่เหมาะสมในการ
ใช้รถใช้ถนนให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

“ขับขี่อย่างปลอดภัย
สร้างมาตรฐานใหม่การขนส่ง”
จัดขึ้นครั้งที่ 1 ให้กับพนักงานของ บริษัท สิงห์ ระยอง (2001) จำ�กัด
วันจัดกิจกรรม: พิธีเปิดโครงการและภาคทฤษฎี 30 พฤษภาคม 2558
ภาคปฏิบัติ 31 พฤษภาคม 2558
จัดขึ้นครั้งที่ 2 ให้กับพนักงานของ บริษัท มิตรราชสีมาเทรดดิ้ง จำ�กัด
วันจัดกิจกรรม: พิธีเปิดโครงการและภาคทฤษฎี 9 ตุลาคม 2558
ภาคปฏิบัติ 10 - 11 ตุลาคม 2558
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA SAFETY DRIVE

“มุ่งสู่ปลายทาง
อย่างปลอดภัย
ขับขี่มีวินัย ใส่ใจ
เพื่อนร่วมทาง”
วันจัดกิจกรรม: พิธีเปิดโครงการและ
ภาคทฤษฎี 20 เมษายน 2558
ภาคปฏิบัติ 19 - 21 และ 28 - 29
พฤษภาคม 2558

โครงการที่สิงห์ได้รับความร่วมมือ
จากกรมการขนส่ ง ทางบกในการส่ ง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดขึ้นเพื่อ
ให้พนักงานสิงห์ที่ต้องใช้รถยนต์ในการ
ปฏิบตั งิ านสามารถขับขีไ่ ด้อย่างปลอดภัย
ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA PRO DRIVER

จัดขึ้นเพื่อมุ่งให้ความรู้ที่ถูกต้องใน
การขับขี่และการบำ�รุงรักษารถยนต์แก่
นักขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพราะบริษทั ฯ
เชื่อว่าปลายทางการขนส่งที่ก้าวไกลต้อง
มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น
ผ่านการอบรมโดยวิทยากร อาทิ อาจารย์
พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านรถยนต์ อาจารย์วิโรจน์ ศิริไพบูลย์
และ อาจารย์พีรเดช ดำ�ชื่น วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบก

วันจัดกิจกรรม: พิธีเปิดโครงการและ
ภาคทฤษฎี 17 สิงหาคม 2558
ภาคปฏิบัติ 3 - 4, 7 - 8
และ 21 - 22 กันยายน 2558

“ปลายทางการขนส่งที่ก้าวไกล
ต้องมาพร้อมมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่สูงขึ้น”
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA ENGLISH TIME

จัดขึน้ ครัง้ ที่ 1 ให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
วันจัดกิจกรรม: 22 พฤษภาคม 2558
จัดขึ้นครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการราชดำ�เนิน
วันจัดกิจกรรม: 7 กรกฎาคม 2558

“SPEAK ให้ความมั่นใจ SPARK”
กิจกรรมกึ่งการอบรมภาษาและการ
พูด นั น ทนาการสร้ า งแรงบันดาลใจโดย
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ คณาธิป
สุนทรรักษ์ หรือ ครูลูกกอล์ฟ เจ้าของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษและพิธกี รรายการ
ภาษาชื่อดังโดยมุ่งหวังที่จะเปิดมุมมอง
และปรั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นภาษา
อังกฤษอย่างถูกต้อง เปิดใจให้กล้า ไม่อาย
ที่จะฝึกพูดให้ชัดเจนถูกต้อง สอดแทรก
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ด้วยประสบการณ์ของวิทยากรที่
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วย
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษา
ก่อนก้าวสู่โลกการทำ�งานจริงและเพื่อรับ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการแข่งขัน
ทีส่ งู ขึน้ รวมถึงโอกาสทีจ่ ะเปิดกว้างมากขึน้
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA MARKETING YOURSELF

วันจัดกิจกรรม: 26 พฤษภาคม 2558
โครงการที่บอกเล่าถึงวิธีการบริหาร
จั ด การตนเอง สร้ า งจุ ด ขายให้ ต นเอง
อย่างไรจึงจะประสบความสำ�เร็จในยุคทีม่ ี

การแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน ได้รับการ
ตอบรับเข้าร่วมจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร กว่า
700 คน มีการถ่ายทอดสดการบรรยาย
ออกไปยังจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้
เข้ารับฟังการบรรยายต่างให้ความสนใจ
เป็นอย่างดี น้องๆ นักศึกษายังได้รว่ มสนุก
ไปกั บ กิ จ กรรมหน้ า งานและได้ ท ดลอง
ผลิตภัณฑ์ของสิงห์จากบูธต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นบูธ SINGHA SODA MIX บูธ FARM
DESIGN บูธนํ้าดื่มสิงห์ บีอิ้ง ซันโว และ
บูธจาก HESCO FOOD

“SCAN จุดเด่น
SELL ให้เป็น
PRESENT ให้โดน”
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA AGENTS BIZ UP

โครงการอบรม
เพื่อพนักงานของ
ตัวแทนจำ�หน่าย
ทั่วประเทศ
โครงการ Singha Agents Biz Up ที่
ฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด จัดขึ้น เป็นการอบรมให้ความรู้
ทางด้านการบริหารงาน การจัดการ และ
การตลาด โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นใน 2 หัวข้อ
นั่นคือ การขายเริ่มต้นที่ความคิด จัดขึ้น
มาในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งหมด 5 ครั้ง ใน
5 ภูมิภาค และอีกหัวข้อคือ นักขายมือ
อาชีพ จัดในช่วงครึ่งปีหลัง จัดอบรม 5
ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค เช่นกัน เพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาทักษะด้านการขายให้แก่พนักงาน
ขายของเอเยนต์ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เนือ่ งจากปัจจุบนั ธุรกิจเบียร์
มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำ�ให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว
ให้ทัน พัฒนาให้เร็ว เพื่อให้ต่อสู้ได้อย่างดีและอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวแทนจำ�หน่าย เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ตัวแทนจำ�หน่ายได้ดำ�เนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
และมั่นคง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศ
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA BIZ COURSE 7

ระยะเวลาการอบรม:
25 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2558  
(10 สัปดาห์)
SINGHA BIZ COURSE เป็นหนึ่งใน
โครงการด้านการศึกษาของ บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด จัดขึน้ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เข้ามาสัมผัส แลกเปลี่ยน
และเรียนรูแ้ นวคิดในการบริหารงานภายใต้
สภาพแวดล้อมของการทำ�งานจริง จาก
ผู้บริหารสิงห์และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ต่างๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาศักยภาพ
ของตนเอง เตรียมพร้อมสำ�หรับการก้าวสู่
โลกแห่งการทำ�งานจริงในอนาคต

แค่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเอง
สิงห์..... ก็เปิดให้คุณได้..... “สุด”
เปิดสุดทุกศักยภาพ
พิชิตความสำ�เร็จไม่สิ้นสุด
จากการดำ�เนินการที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 7 ปี Singha Biz Course ได้รับการ
ยอมรับจากนักศึกษาทัว่ ประเทศว่าเป็นหนึง่ ในโครงการทีน่ กั ศึกษาต้องการเข้าร่วมมาก
ที่สุด โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 5,000 คนต่อปี
และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วรวม 7 รุ่น เป็นนักศึกษาไทยจำ�นวน
298 คน นักศึกษาต่างชาติในภูมิภาค Greater Mekong Sub-region (GMS) ญี่ปุ่น
และเกาหลีจำ�นวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 336 คน
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA SMES 6

ระยะเวลาการอบรม:
22 กุมภาพันธ์ - 27 พฤษภาคม 2558
“เปิด” ...ตา “เปิด” ... ใจ กับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับกูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญ
ระดั บ ประเทศและผู้ บ ริ ห ารจาก สิ ง ห์
คอร์เปอเรชั่น โดยจัดมาแล้ว 6 ปี รวม
ทั้งสิ้น 28 รุ่น กว่า 1,200 ผู้ประกอบการ
ทัว่ ประเทศ เปิดอบรม 5 รุน่ ใน 5 ภูมภิ าค
ณ จ.พิษณุโลก จ.กระบี่ จ.อุบลราชธานี
จ.จันทบุรี และ จ.กรุงเทพมหานคร

82

SINGHA MAGAZINE

Open to Success
แค่คุณเปิด...โลกก็เปลี่ยน
Open Your Eyes Open You Mind

การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA ENGLISH CHALLENGE

โครงการ Singha English Challenge
เป็ น โครงการแข่ ง ขั น สำ � หรั บ นิ สิ ต และ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มี
ทักษะความสามารถและความสนใจใน
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่ม ASEAN
ชิงรางวัลกว่า 600,000 บาท และ Trip
ทัศนศึกษา ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา
จัดโดย Singha Corporation ร่วมกับ
British Council โดยเป็นการแข่งขันใน
รูปแบบทีม 4 คน แบ่งการแข่งขันออก
เป็น 4 รอบ เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะ 1 ทีม
รอบแรก: THE TEST (รอบ Nationwide)
ทีมจากทัว่ ประเทศเข้าแข่งขันตามภูมภิ าค
ต่างๆ เพื่อคัดเข้ารอบ 24 ทีม
รอบสอง: THE QUEST (รอบ 24 ทีม)
คัดเลือกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 24 ทีม
เหลือ 8 ทีม
รอบรองชนะเลิศ: THE BATTLE คัดเลือกทีม
ที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 8 ทีม เหลือ 4 ทีม
รอบชิงชนะเลิศ: THE DEBATE 4 ทีม
ผูช้ นะจากรอบรองชนะเลิศ สะสมคะแนน
จากการแข่งขันตอบปัญหา ASEAN และ
โต้วาทีภาษาอังกฤษ
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การศึกษา
พ.ศ. 2558

SINGHA TECH EXPERIENCE :
Tech Man

“ร่วมมือ เร่งไมล์
..ไปกับทีม”
กิ จ กรรมสำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลที่ มี
ใจรักและสนใจในกีฬา Motorsport ภายใต้
แนวคิดของโครงการ “ร่วมมือเร่งไมล์
ไปกับทีม” โดยวันที่ 23 กันยายน 2558
เป็นกิจกรรมสัญจรครั้งแรกที่จัดขึ้นเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์เฟ้นหา
นักศึกษาร่วมเดินทางไปกับสิงห์ เพื่อชม
การแข่งขันของทีม TP12 ในรายการ GT
Asia Series 2015 ที่สนาม Buriram
International Circuit ในวันที่ 23 - 25
ตุลาคม 2558 และการแข่งขันรายการ
Bangsan Thailand Speed Festival ใน
วันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2558
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2558

สิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท
รุกคืบปักธง ธุรกิจอาคารสำ�นักงานลงทุนซันทาวเวอร์ส
สิงห์ เอสเตท บรรลุข้อตกลงการเข้าลงทุนในโครงการอาคารสำ�นักงานซันทาวเวอร์ส โดย บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำ�กัด บริษัท
ย่อยของ สิงห์ เอสเตท ได้เข้าทำ�สัญญาเพือ่ รับโอนกิจการทัง้ หมดของซันทาวเวอร์ส การลงทุนครัง้ นีเ้ ป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ
ที่ปักธงในธุรกิจอาคารสำ�นักงานให้เช่าทีจ่ ะสร้างผลกำ�ไรให้แก่บริษัทได้ทันที และสามารถสร้างกระแสเงินสดสมํ่าเสมอในระยะยาว
(Recurring Income) ทั้งนี้ คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำ�ทีมพนักงานเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณตึก
ซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
SINGHA MAGAZINE

85

YEAR IN REVIEW 2015

โครงการ “ดิ เอส อโศก”
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวโครงการ
“ดิ เอส อโศก” คอนโดมิเนียมระดับหรู
(Luxury) ที่มีความสูงถึง 55 ชั้น สูงที่สุด
ในอโศก รวม 419 ยูนิต บนพื้นที่เกือบ
3 ไร่ มีมูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ครบครัน เน้นความเป็นส่วนตัวด้วยการ
ออกแบบจัดวางผังอาคารแบบไม่มีห้อง
ตรงข้าม (Single Corridor) และให้
จำ�นวนห้องพักต่อชั้นสูงสุดเพียง 12 ห้อง
เท่านั้น “ดิ เอส อโศก” ยังมีพื้นที่สีเขียว
ส่วนกลางรวมกว่า 1 ไร่ แค่เฉพาะโซน
“ดิ เอส คอร์ท” ซึ่งเป็นสวนด้านหน้า
โครงการก็มีพื้นที่ถึง 1,000 ตารางเมตร
ทำ�ให้ผู้อยู่อาศัยไม่เพียงจะได้รับความ
เป็นส่วนตัว แต่ยังได้ความสดชื่น ร่มรื่น
และสบายตาในทุกจังหวะการใช้ชีวิต

“ดิ เอส อโศก” สร้างมาเพื่อ

ตอบโจทย์ลูกค้าให้ครบทุกมิติในการใช้
ชีวิต คือเพียบพร้อมทุกด้าน ทั้งด้าน
การเดินทาง สิง่ อำ�นวยความสะดวก และ
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เราต้องการทำ�ให้ผอู้ ยูอ่ าศัย
รู้สึกได้ถึงความเหนือระดับแห่งการอยู่
อาศัย และไม่รู้สึกว่ากำ�ลังใช้ชีวิตอยู่ใน
คอนโดมิเนียม แต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วย
รายละเอียดที่สร้างความสุขให้กับผู้อยู่
อาศัยอย่างแท้จริง พร้อมจุดต่างด้วยบัตร
“S CLUB CARD” สำ�หรับผู้ซื้อโครงการ
ที่พิเศษเหนือใคร ทั้งกิน เที่ยว และช็อป
สินค้าและบริการของ สิงห์ เอสเตท และ
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
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19 ตุลาคม 2558
เปิดให้เข้าชมที่โครงการพร้อมรับส่วนลดพิเศษสำ�หรับช่วงพรีเซล
300,000 -1,200,000 บาท ราคายูนิตเริ่มต้น 7.69 ล้านบาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ได้ปลายปี พ.ศ. 2561

13-15 พฤศจิกายน 2558
พรีเซลพร้อมจัดกิจกรรม The ESSE ASOKE - Live Life Simply
ณ สยามพารากอน ให้กลายเป็นสถานที่พบปะของผู้ที่สนใจ
โครงการ ดิ เอส อโศก ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

สิงห์ เอสเตท และ ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น
จับมือซื้อโรงแรมในสหราชอาณาจักร
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (เอส ยูเค) จำ�กัด โดย บริษัท สิงห์
เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั ฟิโก้ โฮลดิง้ (ยูเค) จำ�กัด โดย บริษทั ฟิโก้
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท เอฟเอส
เจวี โค จำ�กัด (FS JV Co Limited) ในการเข้าร่วมลงทุนกิจการโรงแรม
จูปีเตอร์ โฮเทล โฮลดิ้ง จำ�กัด (Jupiter Hotels Holdings Limited: JHH) จาก
พาทรอน แคปปิตัล (Patron Capital) ซึ่งกลุ่มโรงแรม จูปีเตอร์ โฮเทล โฮลดิ้ง
จำ�กัด ประกอบธุรกิจโรงแรมจำ�นวน 26 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ภายใต้
แบรนด์เมอร์เคียว (Mercure) โดยมีสัดส่วน 50:50 มูลค่าการลงทุนประมาณ
154.77 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 8,598.60 ล้านบาท โรงแรม 26 แห่งนัน้ มีการ
ถือครองกรรมสิทธิ์ (freehold) 20 แห่ง และถือครองสิทธิการเช่า (leasehold)
6 แห่ง มีจำ�นวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 2,883 ห้อง
ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ บริษัท เอฟเอส เจวี โค จำ�กัด ได้แก่ คุณกฤษน์
ศรีชวาลา และ คุณซานเจย์ ซิงห์ จาก บริษทั ฟิโก้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด คุณนริศ
เชยกลิน่ และ คุณชญานิน เทพาคำ� จาก บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ได้
ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย โดยมี คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมพิธี
ลงนาม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพูลแมน แบงคอก แกรนด์ สุขมุ วิท
01

02
03

01

02

(จากซ้ายไปขวา)
คุณนริศ เชยกลิน่ และ คุณชญานิน เทพาคำ� จาก บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด
คุณกิตติพนั ธ์ อนุตรโสตถิ จาก ธนาคารกรุงไทย
คุณกฤษน์ ศรีชวาลา และ คุณซานเจย์ ซิงห์ จาก บริษทั ฟิโก้ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
บรรยากาศพิธลี งนามสัญญากูย้ มื
คุณนริศ เชยกลิน่ จับมือแสดงการร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุม่ ผูถ้ อื หุน้
บริษทั เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์

สิงห์ เอสเตท
ปิดดีลแรกปี 58 แลกหุ้นเนอวานา
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ประกาศเข้าร่วม
กิจการกับ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ผ่านการ
แลกหุ้นหรือ Share Swap กับกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของเนอวานา
สร้างมิติใหม่ของการร่วมเป็นพันธมิตรในวงการอสังหาริมทรัพย์
ไทย แถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ
คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์
เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สิงห์ เอสเตท และ เนอวานา
ได้ลงนามในสัญญา Share Purchase and Share Subscription

03

Agreement เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 การเข้าร่วมกิจการกับ
เนอวานาถือเป็นความสำ�เร็จแรกของปีนี้ในการทยอยเข้าซื้อหรือ
ร่วมลงทุนในกิจการที่ สิงห์ เอสเตท มองว่ามีศักยภาพ มีทิศทาง
การเติบโตทีด่ ี ตามทีไ่ ด้เตรียมงบประมาณไว้ราว 20,000 ล้านบาท
สำ�หรับปี 2558 ทั้งเป็นการเริ่มธุรกิจในกลุ่มที่อยู่อาศัยในแนวราบ
เป็นครัง้ แรก หลังจากนีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะลงทุนและร่วมทุนในกิจการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำ�นักงาน โรงแรม
แม้กระทั่งศูนย์การค้า ถือเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ขององค์กร
ให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการดำ�เนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น
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เบิกฤกษ์ สิงห์ คอมเพล็กซ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 คุณ
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
คุณชญานิน เทพาคำ� ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท
จำ�กัด (มหาชน) คุณนริศ เชยกลิ่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์
เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร
บริษัทฯ ทำ�พิธีเบิกฤกษ์ก่อสร้างโครงการ
สิงห์ คอมเพล็กซ์ อาคารสำ�นักงานและ
พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า หรือ Mixed-use
Commercial Complex บริเวณสี่แยก
อโศก-เพชรบุรี กำ�หนดแล้วเสร็จปลายปี
พ.ศ. 2560 มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 4,250
ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) มีพื้นที่ใช้สอย
เกือบ 150,000 ตารางเมตร โดยมี คุณ
สันติ ภิรมย์ภักดี คุณภูริต ภิรมย์ภักดี
และ คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารจาก
กลุ่มบุญรอดให้เกียรติร่วมงาน
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โครงการ LIGHTHOUSE
โครงการ เดอะไลท์เฮ้าส์ บนถนนเจริญนคร คือความสมบูรณ์แบบ
ที่ลงตัวบนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร มีบริการที่จอดรถกว่า 180 คัน
รวมถึงไลฟ์สไตล์มอลล์ทพี่ ร้อมอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับทุกครอบครัว
ด้วยแนวคิด ฟู้ดพอร์ต ท่าเทียบความอร่อย จุดเริ่มต้นของความอบอุ่น
และรอยยิ้ม
โครงการเพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อาทิ ร้านอาหารญีป่ ุน่ โฮเตอิ ร้านอาหารอิตาเลียนสกูซี่ ร้าน
อาหารไทยตะบันตำ� ตำ�ถาดบันลือโลก ร้านมีท-อัพ ยากินิกุ และพื้นที่
แฮงค์เอ้าท์ส�ำ หรับพูดคุยพบปะสังสรรค์อย่างฟูด้ พอร์ตโซน จิบชา-กาแฟ
รสกลมกล่อมจากร้านชาตรามือ และรองรับลูกค้านอนดึกด้วย ท็อปส์
เดลี่ ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนีม้ บี ริการอืน่ ๆ อาทิ โรงเรียนสอนโยคะ ซาลา ร้านชาร์ม
สปา สถาบันพัฒนาศักยภาพการใช้สมองเด็ก ชิจิดะ สถาบันพัฒนา
ทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ สถาบันพัฒนาเด็กเล็ก คิโด้ สถาบันสอน
ศิลปะและการทำ�อาหารสำ�หรับเด็ก เพลย์เชฟ-คัลเลอมี สถาบันดนตรี
เคพีเอ็น เจริญนคร สถาบันภาษาอังกฤษ พร้อมมายด์
โครงการฯ ยังเปิดให้บริการพื้นที่สำ�หรับสำ�นักงานให้แก่บริษัทที่
สนใจหรือมองหาทำ�เลในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม โดยอำ�นวยความ
สะดวกสบายด้วยพื้นที่ไอเดียที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่กับ
Co-Working Space สำ�หรับการทำ�งานนอกสถานที่แบบครบวงจร
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สันติบุรี สมุย และ พีพี วิลเลจ บีช รีสอร์ท
โรงแรมสันติบุรี สมุย ถือได้ว่าเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว
มีมาตรฐานการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และ
เมื่อ สิงห์ เอสเตท ได้เข้ามาดูแลโรงแรมสันติบุรี สมุย ก็ได้
ทำ�การปรับปรุงโรงแรมใหม่ (renovate) ทั้งหมด เพื่อปรับโฉม
และสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ขณะที่อีกโรงแรมคือ พีพี
ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ที่ สิงห์ เอสเตท ได้เข้ามาดูแล

เช่นกัน ก็เป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ สถานที่มีความสวยงามอัน
สอดคล้องกับความงดงามของธรรมชาติ ทำ�ให้ได้รับความนิยม
จากลูกค้าต่างชาติเป็นจำ�นวนมาก เรียกได้ว่าทั้งสองโรงแรมนี้
ต่างก็ตอบโจทย์ สิงห์ เอสเตท ที่ทำ�ธุรกิจแบบ Best in class
นั่นคือ ไม่ว่าจะทำ�ธุรกิจอะไร ต้องดีที่สุดสำ�หรับทุกกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน

Phi Phi Island Village Beach Resort
Phi Phi Island Village Beach Resort (พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท) รีสอร์ทสไตล์บังกะโลระดับ 4 ดาว บนเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ริมชายหาดความยาวกว่า 800 เมตร ในบรรยากาศร่มรื่นของต้นมะพร้าวและต้นไม้หลากหลายชนิด บนพื้นที่
รวมกว่า 175 ไร่ สวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นส่วนตัวสูง ห้องพักมีทั้งหมด 196 หลัง ตกแต่งด้วยไม้ ได้กลิ่นอายธรรมชาติ
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
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โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมสันติบุรี ตั้งอยู่บนชายหาดแม่นํ้าทางทิศเหนือของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวชายหาดกว่า 330 เมตร
ห้องพักทั้งหมดของโรงแรมตั้งอยู่ท่ามกลางสวนแมกไม้นานาพันธุ์ บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 55 ไร่ ห้องพักของโรงแรมตกแต่งอย่าง
พิถีพิถัน ในรูปแบบไทยร่วมสมัย พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกแบบครบครัน รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้งและในร่ม บริการสปา และ
ร้านอาหารไทยและต่างประเทศ ล้วนแต่ให้ผู้มาพักได้รับบริการในระดับลักชัวรี่
SINGHA MAGAZINE

91

YEAR IN REVIEW 2015

yes,

คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2558

WE CAN

สถานที่: Royal Paragon Hall กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 4 เมษายน 2558

คอนเสิร์ตในประเทศ

WATER

ROUTE 66

FESTIVAL

SONGKRAN
SUMMER FEST
สถานที่: Route 66, RCA กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 11-16 เมษายน 2558

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น แค่คุณเปิด…โลกก็เปลี่ยน
คอนเสิร์ต รักเดียว… เสมอ
สถานที่: พัทยา ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 17-19 เมษายน 2558

BORN TO BE BEN
WELCOME INTO
MY WORLD
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 25 กรกฎาคม 2558
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สถานที่: โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 27-28 มิถุนายน 2558

เอา เธอ มา โดด

คอนเสิร์ต 30 ปี 3 ช่า
รุ่นใหญ่ มีแต่โจ๊ะ

สถานที่: Silverlake พัทยา ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 29 สิงหาคม 2558

BLACK VALENTINE

CONCERT

สถานที่: สนามกีฬาจรัญ บุรพรัตน์ พระราม 9 กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 26 กันยายน 2558

สถานที่: Voice Space (Voice TV) กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 19 กันยายน 2558

WET & WILD

90
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CONCERT
FIRST ALBUM

สถานที่: Santorini Water Park ประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดแสดง: 3 ตุลาคม 2558

สถานที่: ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 10 ตุลาคม 2558
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กาลครั้งสองหนีกรุง
สถานที่: Silverlake พัทยา ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 24 ตุลาคม 2558

ROCK ON
THE LAKE 2015
สถานที่: Silverlake พัทยา ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 14 พฤศจิกายน 2558

CAT EXPO

เชียงคาน 2 คืน 3 วัน
โดด มัน ฮา

แคท เอ็กซ์ โปโป เตมัส :
เราไม่ใช่ฮิปเตอร์ แต่เราฮิปโป
สถานที่: สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 14-15 พฤศจิกายน 2558

808
CONCERT

สถานที่: เชียงคาน เลย
วันที่จัดแสดง: 27-28 พฤศจิกายน 2558

SINGHA CORPORATION
สถานที่: Bitec บางนา กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 9 ธันวาคม 2558

PRESENT THE BOYdKO
AWARDS
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 26 ธันวาคม 2558
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2558

AVENGED
SEVENFOLD
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

คอนเสิร์ตต่างประเทศ

วันที่จัดแสดง: 20 มกราคม 2558

MICHAEL

Bublé

HOSTESS CLUB

(VARIOUS ARTIST)

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 24 มกราคม 2558

สถานที่: GMM Live House, Central World กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 19-20 กุมภาพันธ์ 2558
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THE SCRIPT
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 8 พฤษภาคม 2558

ROAD

TO ULTRA

สถานที่: BITEC บางนา กรุงเทพฯ

KATY PERRY

วันที่จัดแสดง: 12 มิถุนายน 2558

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 14 พฤษภาคม 2558

IMAGINE DRAGONS
SMOKE AND
MIRRORS TOUR
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 29 สิงหาคม 2558
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SINGHA CORPORATION

PRESENT BON JOVI
LIVE IN BANGKOK
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 15 กันยายน 2558

SINGHA CORPORATION

PRESENT MAROON 5
LIVE IN BANGKOK

MUSE

LIVE IN BANGKOK
2015
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 21-22 กันยายน 2558

ELTON JOHN
ALL THE HITS TOUR

LIVE IN BANGKOK

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 23 กันยายน 2558

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 29 พฤศจิกายน 2558

SINGHA MAGAZINE

97

YEAR IN REVIEW 2015

98

สิงห์ร่วมยินดีกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้ง 10 ประเทศ

ราชอาณาจักรไทย / THAILAND

สาธารณรัฐสิงคโปร์ / SINGAPORE

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / PHILIPPINES

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / VIETNAM

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / LAOS

SINGHA MAGAZINE

ภาพชุด AEC จากปฏิทินปี 2559 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย / INDONESIA

มาเลเซีย / MALAYSIA

เนการาบรูไนดารุสซาลาม / NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด / BOON RAWD BREWERY Co., Ltd.

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / MYANMAR

ราชอาณาจักรกัมพูชา / CAMBODIA
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