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วันน้ี

ธุ ร กิ จ โลกมี ปั ญ หาหลากหลายปั ญ หา
แต่อยากจะบอกว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ไข ปัญหา
หรือวิกฤตต่างๆ เป็นโอกาสให้เราทำ�ธุรกิจใหม่ๆ และเมื่อ
มี ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ เข้ า มา องค์ ก รใหม่ ๆ เข้ า มา ก็ ย่ อ มมี ก าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ การยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง ที่ผา่ นมาเราประสบความสำ�เร็จถึงจุดๆ หนึง่ แต่เมือ่
ประสบความสำ�เร็จแล้ว แต่นั่งอยู่เฉยๆ เราก็จะไม่เดินหน้าต่อไป
อยากจะขอฝากกั บ คนรุ่ น ใหม่ ใ ห้ ช่ ว ยกั น คิ ด ว่ า เราจะ
เดินหน้ากันอย่างไร หาธุรกิจใหม่ โอกาสใหม่ เพื่อส่วนรวม
เพราะในที่ สุ ด คู่ แ ข่ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง ของเราก็ คื อ ตั ว เราเอง

คำ�กล่าวของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี
ในงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
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รวมข่าวเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2559
Timeline

9 มกราคม

ฮั ว คิ น กุ ซ แมน หรื อ “เอลชาโป” เจ้ า พ่ อ แก๊ ง
อาชญากรรมผู้โด่งดังในเม็กซิโกถูกจับกุมหลังจาก
แหกคุกเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 จากเรือนจำ�อัลติปลาโน
คุกที่ได้ชื่อว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
เขาใช้วิธีสร้างอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อช่องยืนอาบน้ำ�
แล้วมุดหนีดว้ ยระยะทาง 1.5 กิโลเมตร มาโผล่ทโี่ รงนา
กลางไร่ข้าวโพดแล้วหนีหายไป ทั้งนี้ทางการได้ส่งตัว
กลับไปยังเรือนจำ�เดิมที่เจ้าพ่อรายนี้เคยหนีมาได้

14 มกราคม

อลัน ริคแมน (Alan Rickman) ผู้รับบท
เซเวอร์รัส สเนป ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่
พอตเตอร์ เสียชีวติ ด้วยวัย 69 ปี จากโรคมะเร็ง

14 มกราคม
10 มกราคม

เดวิด โบวี่ (David Bowie) นักร้อง นักแต่งเพลง
ชาวอังกฤษ เจ้าของฉายา “กิ้งก่าเปลี่ยนสีแห่ง
วงการร็อก” เสียชีวิตด้วยวัย 69 ปีจากโรคมะเร็ง

เกิดเหตุระเบิดรุนแรงต่อเนื่องหน้าห้างสรรพ
สินค้าซารินามอลล์ (Sarinah Mall) และ
ภายในร้านกาแฟสตาร์บคั ส์ บริเวณใจกลางกรุง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ตามด้วยเสียงปืน
ดังสนั่นจากการยิงปะทะกันระหว่างตำ�รวจกับ
กลุ่มคนร้าย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและ
บาดเจ็บ 24 ราย

15 มกราคม

ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต Walmart ประกาศปิด 269
สาขาทัว่ โลกรวมทัง้ 154 สาขาในสหรัฐฯ จากการ
ประสบปัญหายอดขายตกอย่างต่อเนือ่ งและจาก
ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

30-31 มกราคม

เทศกาลงานคราฟต์สุดยิ่งใหญ่ประจำ�ปี Singha Craft ตอน “ประดิษฐ์
มากัน” เทศกาลที่รวบรวมนักประดิษฐ์และงานคราฟต์มากมายให้ทุกคน
ได้แวะมาโชว์ไอเดียของคนรุน่ ใหม่ มีโซนกิจกรรมเวิรค์ ช็อปต่างๆ และโซน
Singha Selected ที่คัดเลือกร้านอาหารชื่อดังจากทั่วกรุงเทพฯ มารวมกัน
นอกจากนั้ น ยั ง มี ค อนเสิ ร์ ต ที่ ข นศิ ล ปิ น กว่ า 100 ชี วิ ต มาสร้ า งความ
สนุกสนาน นำ�โดย The Richman Toy, Polycat, T-Bone, Greasy Cafe,
อพาร์ตเม้นต์คุณป้า และอื่นๆ อีกมาก

8

SINGHA MAGAZINE

1 กุมภาพันธ์

ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสซิกา (ZIKA) เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศเทียบชั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
เพราะมีการระบาดรุนแรงไปทั่วทวีปอเมริกา

26 กุมภาพันธ์

5 กุมภาพันธ์

หลังจากอิหร่านทำ�ข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับชาติมหาอำ�นาจ ส่งผลให้
ชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำ�บาตรทางเศรษฐกิจบางส่วนกับ
อิหร่าน และอิหร่านได้จดั การเลือกตัง้ ขึน้ โดย ฮัสซัน โรฮานี ผูม้ แี นวคิด
ปฏิรปู ของอิหร่านได้รบั ชัยชนะอย่างถล่มทลายและพันธมิตรกลุม่ ปฏิรปู
ได้ที่นั่งทั้งหมด 30 ที่นั่ง ในเขตเลือกตั้งเตหะราน

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก มีพระประสูตกิ าลพระราชโอรสจิกมี นัมเกล วังชุก
(Jigme Namgyel Wangchuck)

10-14 กุมภาพันธ์

สิงห์ปาร์ค เชียงราย จัดงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Singha Park Chiang Rai
International Balloon Fiesta 2016” มีการแข่งขัน
บอลลูนและการแสดง Balloon Night Glow ด้วย
บอลลูนแฟนซีกว่า 30 ลูก รวมทัง้ จัดกิจกรรมพิเศษให้
คู่รัก 20 คู่ ได้จดทะเบียนสมรสบนบอลลูนท่ามกลาง
บรรยากาศที่สวยงามด้วย
SINGHA MAGAZINE
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3 มีนาคม

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ประกาศยุติการทำ�
หน้ า ที่ ผู้ ป ระกาศข่ า วหลั ง จากคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
(ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดกรณีบริษัทไร่ส้มที่เขา
เป็นกรรมการผู้จัดการได้เบี้ยวค่าโฆษณาอสมท.
ในรายการ “คุยคุย้ ข่าว” ทำ�ให้อสมท.ได้รบั ความ
เสียหายกว่า 138.79 ล้านบาท

6 มีนาคม

แนนซี่ เรแกน (Nancy Reagan)
อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของ
สหรัฐอเมริกา ภริยาของอดีต
ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน
เสียชีวิตด้วยวัย 94 ปีจากภาวะ
หัวใจล้มเหลว

13 มีนาคม

เกิดเหตุถังดับเพลิงระบบไพโรเจนภายในอาคาร
จอดรถชั้นใต้ดินธนาคารไทยพาณิชย์สำ�นักงาน
ใหญ่ถนนรัชดาภิเษกทำ�งานอัตโนมัติ ซึ่งก๊าซ
ไพโรเจนนี้ได้ผลิตก๊าซออกมาแทนที่ออกซิเจน
ทำ�ให้ผู้ที่อยู่ด้านในขาดออกซิเจนจนมีผู้เสียชีวิต
8 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็น
ผู้รับเหมาที่เข้าไปปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน

3 เมษายน

เครือข่ายผูส้ อื่ ข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติหรือ
ไอซีไอเจ (The International Consortium of
Investigative Journalists: ICIJ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์
ซูดดอยช์เซตุง (SüddeutscheZeitung) และ
สมาชิกเครือข่ายไอซีไอเจปล่อยข้อมูลปานามา
เปเปอร์ส (Panama Papers) ซึง่ เป็นข้อมูลฉาวโฉ่
ด้านการเงินระดับโลก มีนักการเมือง เศรษฐี
พันล้าน และนายธนาคารชือ่ ดังจากหลายประเทศ
เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากฐาน
ข้อมูลของสำ�นักกฎหมายมอสแซคฟอนเซกา
(Mossack Fonseca) ตรวจสอบพบว่า มอสแซค
ฟอนเซกา ให้ความช่วยเหลือลูกค้าจำ�นวนมาก
ในการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี

22 มีนาคม

เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกของ
ท่าอากาศยานซาเวนเทม (Zaventem) กรุงบรัสเซลส์และ
อีก 1 ครั้งห่างกันหนึ่งชั่วโมงที่สถานีรถไฟใต้ดินมาลเบค
(Maelbeek) ใกล้กบั สำ�นักงานขององค์การสหภาพยุโรป (อีย)ู
ประเทศเบลเยียม มีผเู้ สียชีวติ จากเหตุการณ์ 31 คน มือระเบิด
ฆ่าตัวตาย 3 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 300 คน

1 มีนาคม

บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำ�กัด เปิดตัวสินค้าใหม่ CHICKEN
HAMBURG STEAK เป็นสเต็กสไตล์ญปี่ นุ่ มีวางจำ�หน่ายที่ Villa Market,
MaxValu, Gourmet market & Home Fresh Mart, Central Food
Hall & Tops Market
10
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19 เมษายน
17 เมษายน

“น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิง
คว้าแชมป์โอยูอีสิงคโปร์โอเพ่น 2016 หลังชนะ
ซุนหยูคู่แข่งจากจีน 2 ต่อ 1 เกม ส่งผลให้น้อง
เมย์ขยับขึน้ เป็นมือวางอันดับ 1 ของโลกพร้อม
ทำ�สถิติคว้าแชมป์ 3 รายการติดต่อกัน

14 เมษายน

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 และ 7.3 แมกนิจูด ที่
ความลึก 10 กิโลเมตรในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัด
คุมาโมโตะประเทศญีป่ นุ่ จากนัน้ เกิดอาฟเตอร์ชอ็ ก
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 680 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม
44 ราย สูญหาย 8 ราย และบาดเจ็บราว 1,100 คน
ประชาชนเกือบ 100,000 คนต้องอาศัยอยู่ตาม
ศูนย์อพยพและที่พักพิงชั่วคราวภายใต้อุณหภูมิ
ลดต่�ำ สุดราว 8 องศาฯ

รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ประกาศปรับโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท
เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี
นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน
สำ�หรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น
60,000 บาท ค่าลดหย่อนสำ�หรับคู่สมรสของผู้มี
เงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และ
จำ�กัดจำ�นวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท
โดยไม่จำ�กัดจำ�นวนบุตรและยกเลิกค่าลดหย่อน
การศึกษาบุตรจากเดิมที่ให้หักลดหย่อนคนละ
2,000 บาท มีผลบังคับสำ�หรับเงินได้พึงประเมิน
ในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

17 เมษายน

เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวขนาด 7.8 แมกนิ จู ด มี
จุดศูนย์กลางลึก 19.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่ง
ประเทศเอกวาดอร์ แรงสัน่ สะเทือนรับรูถ้ งึ กรุง
กีโต เมืองหลวงที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตก
170 กิโลเมตร จากนั้นเกิดอาฟเตอร์ช็อค
ตามมาอย่างต่อเนื่อง วัดได้สูงสุดคือระดับ
6.2 แมกนิจูด มีผู้เสียชีวิต 553 ราย สูญหาย
ราว 100 ราย และบาดเจ็บกว่า 4,000 ราย

23 เมษายน

นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่
21 ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 83 ปี จากโรคหอบหืด

3 เมษายน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
แทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายจำ�นงค์ ภิรมย์ภักดี
ป.ภ., ท.จ., ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพ
ศิรนิ ทราวาส กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พุทธศักราช
2559 เวลา 17.00 น.
SINGHA MAGAZINE
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8 มิถุนายน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
นับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริยผ์ คู้ รอง
ราชย์ยาวนานทีส่ ดุ ในโลก ณ ขณะนัน้

4 พฤษภาคม

ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ หรือจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก
อังกฤษได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทีมนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของ
คือ นายวิชยั ศรีวฒั นประภา ประธานกรรมการ บริษทั คิง เพาเวอร์
จำ�กัด ผู้ลงทุนซื้อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน มูลค่า
ทางธุรกิจของสโมสรสูงขึ้นถึง 8 เท่าหรือประมาณ 15,318 ล้านบาท

3 มิถุนายน

มูฮมั หมัด อาลี (Muhammad Ali)
อดีตนักมวยแชมป์โลกรุน่ เฮฟวีเวต
ชาวอเมริกันเสียชีวิตในวัย 74 ปี
จากปัญหาระบบทางเดินหายใจ

18 พฤษภาคม

เครื่องบินโดยสารสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS804 เดินทาง
ระหว่างกรุงปารีสและกรุงไคโรหายไปจากจอเรดาร์ขณะบินอยูเ่ หนือ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กระทั่งวันต่อมาจึงมีการแถลงว่าเครื่องบิน
ลำ�ดังกล่าวตกทะเล ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 66 คน

24 มิถุนายน

31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน

สิงห์ร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ที่เป็นงานแสดง
สินค้าและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11
ครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท มี
ผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำ�นวนมาก
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“BREXIT” - สหราชอาณาจักรออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ด้วยคะแนนโหวต 51.9%
หรือเท่ากับ 17,410,742 เสียง จากจำ�นวนผู้มาใช้
สิทธิทั้งหมด 33.5 ล้านคน การจัดทำ�ประชามติ
ครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิในสหราชอาณาจักรมากที่สุด
ในรอบ 24 ปี นอกจากนี้ นายเดวิด คาเมรอน
(David Cameron) นายกรัฐมนตรีได้ลาออกจาก
ตำ�แหน่งเพราะไม่เห็นด้วยกับผลประชามติดังกล่าว
และเธเรซ่า เมย์ (Theresa May) ขึ้นรับตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรีแทน โดยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคน
ที่สองของสหราชอาณาจักรในรอบ 26 ปี

1 กรกฎาคม
24 มิถุนายน

เกิ ด เหตุ สั ง หารหมู่ ค รั้ ง ร้ า ยแรงที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ก่อเหตุ
กราดยิ ง สถานบั น เทิ ง Pulse Club ที่ เ มื อ ง
ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นไนท์คลับสำ�หรับ
เกย์ มีผเู้ สียชีวติ 50 ราย และบาดเจ็บอีก 53 ราย
ผู้ก่อเหตุคือนายโอมาร์ ซาดิกกี มาทีน ชาว
อเมริกันเชื้อสายอัฟกันวัย 29 ปี

สนามบินอตาเติร์กในนครอิสตันบูลเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศตุรกี เกิดเหตุวินาศกรรมโดยมีกลุ่ม
ก่อการร้ายเปิดฉากกราดยิงตามด้วยจุดชนวนระเบิด
พลีชีพถล่มบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก มีผู้เสีย
ชีวิต 42 ราย บาดเจ็บกว่า 230 ราย

26 กรกฎาคม

เครือ่ งบินพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ อิมพัลส์ 2”
(Solar Impulse 2) ประสบความสำ�เร็จในการ
เดินทางรอบโลกในฐานะเครื่องบินพลังงาน
แสงอาทิตย์ล�ำ แรก เป็นการสร้างประวัตศิ าสตร์
หน้าใหม่ด้านพลังงานที่มีการบินรอบโลกโดย
ไม่ใช้น้ำ�มัน โดยโซลาร์ อิมพัลส์ 2 ได้ร่อนลง
จอดอย่างปลอดภัยที่เมืองอาบูดาบี ประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บเอมิ เ รตส์ เมื่ อ เวลาประมาณ
04:05 น. ตามเวลาท้องถิ่น

27 มิถุนายน

ลีโอเนล เมสซี วัย 29 ปี ประกาศอำ�ลาทีมชาติ
อาร์เจนตินา่ หลังพลาดการเตะลูกโทษทีส่ ง่ ผลให้
ทีมได้แค่ต�ำ แหน่งรองแชมป์ฟตุ บอลโคปาอเมริกา
เซนเตนาริโอ 2016

21 กรกฎาคม

“เชคกุ เชคกุ” ชาเขียวญีป่ นุ่ ชงเย็น
ไม่มีน้ำ�ตาลเริ่มวางจำ�หน่ายที่
ร้าน 7-11 ทุกสาขา

7 กรกฎาคม

น้ำ�แร่เพอร์ร่าจัดกิจกรรม HIIT WALK 213
By Purra (ฮิต วอล์ค 213 บายน้ำ�แร่เพอร์ร่า)
ร่ ว มเดิ น และเบิ ร์ น ภายใต้ ก ารนำ � ของที ม
Woody World โดยมี “วู้ดดี้” นายวุฒิธร
มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดังนำ�ขบวนพนักงาน
ร่วมกิจกรรมที่ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook

27 กรกฎาคม

เบียร์สิงห์ได้รับรางวัล “พรีเมี่ยมโปรดักส์ออฟ
ไทยแลนด์ – เดอะไพรด์ออฟไทย” ประจำ�ปี 2559
(Premium Products of Thailand – The Pride
of Thais) หรือรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก
งานอินดัสทรีเอ็กซ์โป 2016 (Thailand Industry
Expo 2016) ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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8 กันยายน

15-21 สิงหาคม

กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 หรือ รีโอเกมส์ 2016 จัดขึ้นที่นครรีโอเดจาเนโร
ประเทศบราซิล โดยมีการแข่งขันทัง้ สิน้ 28 ชนิดกีฬาเพือ่ ชิงรางวัลทัง้ หมด
307 เหรียญ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เหรียญรางวัลมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1
ด้วยจำ�นวน 46 เหรียญทอง 37 เหรียญเงิน และ 38 เหรียญทองแดง ตามด้วย
อังกฤษและจีนตามลำ�ดับ ส่วนไทยได้เหรียญเป็นอันดับที่ 35 กวาดมา
ทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
ผลงานเหรียญทองของไทย
• โสภิตา ธนสาร จากการแข่งขันยกน้ำ�หนักหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม
• สุกัญญา ศรีสุราช จากการแข่งขันยกน้ำ�หนักหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม
ผลงานเหรียญเงินของไทย
• พิมศิริ ศิริแก้ว จากการแข่งขันยกน้ำ�หนักหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม
• เทวินทร์ หาญปราบ จากการแข่งขันเทควันโดชาย รุ่น 58 กิโลกรัม
ผลงานเหรียญทองแดงของไทย
• สินธุ์เพชร กรวยทอง จากการแข่งขันยกน้ำ�หนักชาย รุ่น 56 กิโลกรัม
• พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จากการแข่งขันเทควันโดหญิง รุ่น 49 กิโลกรัม

องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐฯ (นาซา) ปล่อยยานอวกาศไร้คนขับ
โอซิริส-เรกซ์ (OSIRIS-REx) ที่ย่อมาจากชื่อเต็มว่า The Origins, Spectral
Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer
ไปเก็บตัวอย่างดาวเคราะห์น้อยเบนนู (Bennu) เพื่อสำ�รวจและใช้หุ่นยนต์
ชื่อ Tagsam เก็บตัวอย่างกลับมายังโลกในปี 2023 นักวิทยาศาตร์นาซ่า
คาดการณ์ว่าดาวเคราะห์น้อยเบนนูอาจจะพุ่งชนโลกในปี 2175-2199

24 สิงหาคม

เกิดแผ่นดินไหวในเมืองนอร์เซียทางตอนใต้ของนครเปรูเกีย แคว้นอุมเบรีย
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคตอนกลางของประเทศอิตาลี การสัน่ ไหวเกิดขึน้ ต่อเนือ่ ง
ราว 20 วินาที วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.2 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลาง
อยู่ใต้พื้นดินลึก 10 กิโลเมตร และเกิดอาฟเตอร์ช็อกในชั่วโมงถัดมาขนาด
5.4 แมกนิจดู รวมอาฟเตอร์ชอ็ กกว่า 200 ครัง้ อาคารบ้านเรือนจำ�นวนมาก
พังเสียหาย ถนนถูกตัดขาด มีผู้เสียชีวิต 247 ราย

1 กันยายน

4 สิงหาคม

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ครบรอบ 83 ปี
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Star chefs ออกสินค้าใหม่ เส้นสปาเก็ตตีใ้ นซองพร้อมรับประทาน
ทีใ่ ห้แคลอรีเพียง 370 kcal ต่อกล่อง มีจ�ำ หน่ายที่ Villa / MaxValu
/ Gourmet market & Home Fresh Mart / Central Food Hall
& Tops Market / Lawson / Isetan / UFM / Foodland

30 กันยายน

ภาพวาดชื่อดัง “ทิวทัศน์ทะเลแห่งสเคเฟนิงเกน” (Seascape at
Scheveninge) และ “ศาสนิกชนออกจากโบสถ์คริสตจักรปฏิรูป
ที่นูเนน” (Congregation Leaving the Reformed Church in
Nuenen) ผลงานของแวนโก๊ะ (Van Gogh) ที่เคยถูกขโมยไปจาก
พิพธิ ภัณฑ์แวนโก๊ะในกรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมือ่ ปี
2002 ได้คน้ พบแล้วในประเทศอิตาลี โดยคาดว่าผลงานทัง้ สองชิน้ มี
มูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 พันล้านบาทไทย

13 ตุลาคม

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ โรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบเมื่อเวลา 15 นาฬิกา 52 นาที
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 88 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชสมบัติ 70 ปี
ถือว่ายาวนานที่สุดของไทยและในโลก ณ วันสวรรคต

18 ตุลาคม
5 ตุลาคม

พายุไต้ฝนุ่ ชบาถล่มคาบสมุทรเกาหลีดว้ ยความเร็ว 110 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง ทำ�ให้
เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจนทำ�ให้เกิดน้�ำ ท่วมฉับพลัน ได้แก่ เมืองปูซาน เมือง
ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รวมถึงเมืองอูลซาน และเกาะท่องเที่ยวเซจูทาง
ภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย

3 ตุลาคม

สิงห์ต่อสัญญา “คิมิ ไรโคเนน” ยอดนักขับฟอร์มูล่า วัน ชาว
ฟินแลนด์ ครั้งนี้ได้ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี (2017-2018) โดย
คิมิ ไรโคเนน ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์จะช่วยโปรโมต
แบรนด์สิงห์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดต่างประเทศ และจะ
ร่วมพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้ดีขึ้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44
สัง่ ปลด ม.ร.ว.สุขมุ พันธ์ บริพตั ร
ออกจากตำ�แหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้ง
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รอง
ผู้ว่าฯ กทม. ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้ว่าฯ กทม.

27 ตุลาคม

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ พร้อมใจกัน
ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และร่วมกันลงนาม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัยถวาย
พระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
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8 พฤศจิกายน

นายดอนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นคนแรก
ที่ไม่เคยดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ทั้งทางการเมืองหรือทางราชการ

1 ธันวาคม
13 พฤศจิกายน

เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.8 แมกนิจูด ห่างไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ราว 91
กิโลเมตร ลึกลงไปใต้ผนื ดิน 23 กิโลเมตร จากนัน้ มีอาฟเตอร์ชอ็ ก
ตามมาอย่างน้อยสามครั้ง

25-27 พฤศจิกายน

งานแสดงดนตรี “ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ” ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
เพือ่ น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และบทเพลงในความทรงจำ�โดยวง BSO
(Bangkok Symphony Orchestra) และศิลปินชื่อดังกว่า 200 ชีวิต
16
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการ
กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จักรี โดยทรงพระนามใหม่ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

28 พฤศจิกายน

เริ่มผลิต U Beer (ยูเบียร์)
ขนาด 320 มล. และ 620 มล.
มีปริมาณแอลกอฮอล์ 5% และ
จำ�หน่าย

1 ธันวาคม

บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด ร่วมกับ
บริษัท จีดีเอช 559 จำ�กัด ภูมิใจเสนอ
ภาพยนตร์เรื่อง “พรจากฟ้า”

The Singha Story is the first attempt by Thailand’s very first and oldest brewery to chronicle its own complete
history into one single beautifully designed book. The 356 pages feature compelling stories divided into different
periods. Learn how a teacher turned himself into a successful businessman, and eventually Siam’s first Beer
Baron at the age of 60 years old. All proceeds benefit the Praya Bhirom Bhakdi Foundation, which helps fund
education and medical needs for children and people in Thailand’s rural areas.

Please call 0-2659-2146 to place your order
or e-mail singhamag@boonrawd.co.th

THB 1,499 Free Shipping

YEAR IN REVIEW 2016

สินค้าใหม่

กรกฎาคม 2559

เชคกุ เชคกุ

ผลิตภัณฑ์ ชาเขียวชงเย็น

Maruzen: Shakku Shakku
เริ่มจำ� หน่า ย 21 กรกฎาคม 2559 ที่
7-eleven ทุกสาขา

อร่อยด้วย 3 วิธีง่ายๆ:
เพียงฉีก ใส่ขวด และเขย่า ผสมกับน้ำ�เย็น
500 มล. ต่อชาเขียว 1 ซอง
กิจกรรม:
กิจกรรม “เชคมันแชร์” จัดช่วงวันที่ 31
สิงหาคม - 21 กันยายน 2559 ในคอนเซ็ปต์
แค่ ถ่ า ยคลิ ป “เชค” กั บ เชคกุ เชคกุ
ที่สดชื่นในแบบของคุณ แล้วติดแฮชแท็ก
#ชาเขียวสด #เชคกุเชคกุ
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวปัทมา เลิศดิษยวรรณ | กลุ่มงานสนับสนุนและประสานงานองค์กร

เชคกุ เชคกุ คือ ชาเขียวสด ดืม่ เย็น ไม่มี
น้ำ�ตาล นวัตกรรมชาเขียวญี่ปุ่นแท้แบบ
ซองสำ�เร็จรูปพร้อมชงในน้�ำ เย็น มีกรรมวิธี
การผลิ ต ที่ ผ่ า นกระบวนการอบไอน้ำ �
(นึ่ง) แบบญี่ปุ่นแท้ เหมาะสำ�หรับคนที่
ใส่ ใ จสุ ข ภาพและต้ อ งการความสดชื่ น
แก้กระหายในเวลาเดียวกัน

สินค้าใหม่

สิงหาคม 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวภูษณีย์ ชูกิจงามตระกูล | กลุ่มเบียร์ต่างประเทศและอื่นๆ

เบียร์สด Kronenbourg

หัวจ่ายเบียร์ Kronenbourg

วันที่วางจำ�หน่าย 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2559
สินค้าใหม่: Kronenbourg
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มคนอายุ 25-40 ปีที่กำ�ลังมองหาความสดชื่น
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนหรือในวันที่อากาศร้อน
รายละเอียด: เบียร์ข้าวสาลี (สีขาว) ระดับพรีเมียมด้วยปริมาณ
แอลกอฮอล์ 5%
คุณสมบัต:ิ Kronenbourg 1664 Blanc ได้รบั ความนิยมในตลาด
36 แห่งทั่วโลก เป็นเบียร์ขา้ วสาลีสากลอันดับ 4 ของโลก และเป็น
เพียงรายเดียวทีม่ อบรสชาติสดชืน่ แปลกใหม่ จากการหมักด้วยพืช

โลโก้ Kronenbourg

โฆษณา Kronenbourg

ตระกูลส้มและผักชี ผูด้ มื่ สามารถเข้าถึงรสชาติได้มากกว่าเบียร์ขา้ ว
สาลีส่วนใหญ่ ด้วยกลิ่นและรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ทำ�ให้สดชื่น
กิจกรรม:

• Beer Kronenbourg จัดกิจกรรมเปิดตัว Tower Kronenbourg
ที่ร้าน 7th Street สาขา Mega Bangna จัดสถานที่และกิจกรรม
ให้มีกลิ่นอายแบบฝรั่งเศส มีการจำ�ลองหอไอเฟิล
• Kronenbourg FUN DAY Room 39 Restart ความสดชื่นกับ
เบียร์สดุ พรีเมียมจัดมินคิ อนเสิรต์ Room39 ร่วมกับร้าน 7th Street
สาขาทองหล่อ
SINGHA MAGAZINE
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สินค้าใหม่
ตุลาคม 2559

โซดาตราลีโอ
โลโก้ น้ำ�โซดาตราลีโอ

ปัจจุบันขาย Off-Premise ทั่วประเทศ
กลางเดือนตุลาคม
คุณสมบัติ: โซดาสำ�หรับผู้บริโภคที่ดื่ม
สุรากับโซดาน้ำ� ทำ�ให้ไม่ต้องผสมน้ำ�เพิ่ม
ก็ได้รสกลมกล่อมแต่ยงั คงความซ่าได้นาน
• ค่า PH ในโซดาเป็นอย่างไร
ค่า PH ของโซดาขนาด 325 มล. และ
400 มล. มีประมาณ 5.8 - 7
• โซดาลีโอต่างจากโซดาสิงห์และโซดา
คู่แข่งอย่างไร
โซดาลีโอจับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูด้ มื่
สุราผสมกับโซดาและน้ำ�โดยเฉพาะ ทำ�ให้
โซดาเป็นเครื่องดื่ม Ready to mix ขณะที่
โซดาสิงห์เน้นจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ด่ืม
สุราผสมโซดา
• กระบวนการผลิตของโซดาลีโอต่างจาก
โซดาสิงห์หรือไม่
การผลิตโซดาลีโอมีกระบวนการที่
ได้รับมาตรฐานเดียวกับโซดาสิงห์ ทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าโซดาลีโอเป็นโซดาที่มีคุณภาพ
ผสมกับสุราได้อย่างลงตัว
Facebook:

https://www.facebook.com/werleo
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ปริมาตร 400 มล.

ขอบคุณข้อมูลจาก นายณัฐวิทย์ กัณฐศากุล | กลุ่มการตลาด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เรื่องน่ารู้

สินค้าใหม่

พฤศจิกายน 2559

ยู เบียร์

โลโก้ ยู เบียร์

ขอบคุณข้อมูลจาก นายคมกริบ โชคชัยกตัญญู | กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม ฝ่ายกลยุทธ์องค์ความรู้

วันที่เริ่มผลิตและจำ�หน่าย 28 พ.ย. 59
ช่องทางการจำ�หน่าย on premise เท่านั้น

Internal Launch ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

กิจกรรมเปิดตัว U Beer จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม

SINGHA MAGAZINE
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เปลี่ยนโฉมใหม่

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว เปลี่ยนเป็น บีจีซี (BGC)

พ.ศ. 2559

Bangkok Glass
โลโก้เดิม

โลโก้ ใหม่

บริษทั บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
หรือ บีจี (BG) ปรับโฉมตราสัญลักษณ์
หรือโลโก้ (Logo) ใหม่ ตอบรับการเป็น
ผู้นำ�เสนอธุรกิจแก้วแบบครบวงจรที่ใส่ใจ
ในคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
โลโก้ ใ หม่ ไ ด้ รั บ การออกแบบให้ มี ค วาม
เรียบง่าย โดดเด่น และทันสมัย เหมาะกับ
การแสดงบนสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับธุรกิจ โดยจุดเด่นของ
โลโก้ใหม่อยู่ที่รูปแบบของสัญลักษณ์ตัว G
แสดงถึงลักษณะฐานขวดแก้ว ซึ่งถือเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้
โทนสี Cobalt Blue ที่ได้แรงบันดาลใจมา
จากสีฟ้าของน้ำ�อีกด้วย
22
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ไม่เพียงแต่โลโก้ของบีจเี ท่านัน้ บริษทั ฯ ยังได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบโลโก้ของกลุม่ ธุรกิจ
และบริษัทในเครือ จากเดิมที่มีโลโก้หลากหลายแยกตามโรงงาน ปัจจุบันได้ปรับรูปแบบ
โลโก้และการใช้งานใหม่โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเพิ่ม
การจดจำ�แก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มธุรกิจจัดจำ�หน่ายกระจกแผ่นบีจีโฟลท (BG FLOAT)
เปลี่ยนเป็น บีจีเอฟ (BGF)

โลโก้เดิม

โลโก้ ใหม่

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเปลีย่ นแปลงโลโก้แก่พนักงาน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยจะดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงโลโก้บนสินทรัพย์และ
สื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไป
ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี บีจีมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ในด้านผลิตภัณฑ์แก้วแบบครบวงจร
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์แก้วที่ครอบคลุมทุกวิถีการดำ�เนินชีวิต (lifestyle) เพื่อตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของลูกค้า ด้วยพลังสร้างสรรค์ไม่มีวันหมด…Invent to Inspire

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวนิมมิตา ไทยานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)

โลโก้เดิม

โลโก้ ใหม่

เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

น้ำ�แร่ Purra

น้ำ�แร่เพอร์ร่า Limited Edition

6 ธันวาคม 2559

น้�ำ แร่เพอร์รา่ ร่วมกับ Qurator และ Thai
Designers ชือ่ ดังจาก 4 แบรนด์ ได้แก่ ISSUE,
ASAVA, PATINYA, IRADA ออกแบบผลิตภัณฑ์
ฉลากพิเศษ “น้�ำ แร่เพอร์รา่ Limited Edition”
เพือ่ สะท้อนภาพลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร
ของแบรนด์เพอร์รา่ เฉพาะขนาด 500 มิลลิลติ ร
วางขายใน 7-11 และ The Mall

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาววัลลิภา สุขุมอำ�นวยชัย | กลุ่มการตลาด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธันวาคม 2559

ASAVA

IRADA

ISSUE

PATINYA

Purra ขนาด 500 มล. และ 1,500 มล.
New Shrink Wrap พรีเซนเตอร์ พลอย เฌอมาลย์
บุญยศักดิ์
ปัจจุบันน้ำ�แร่ Purra จำ�หน่ายอยู่ 4 ขนาด
ได้แก่ 330 มล. 500 มล. 750 มล. 1,500 มล.

พรีเซนเตอร์ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

SINGHA MAGAZINE
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

เปลี่ยนโฉมใหม่

น้ำ�แร่ฟิจิ

ฟิจทิ ผี่ สมผสานกันอย่างลงตัว คือแรงบันดาลใจของเราในการออกแบบฉลากใหม่ เป็นทีม่ า
ของพื้นหลังสีฟ้าใสรวมถึงสีน้ำ�เงินเข้มที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์จากหยดน้ำ�ฝนบน
หมู่เกาะฟิจิที่ไหลผ่านป่าดงดิบและชั้นหินภูเขาไฟ จนเกิดเป็น Artesian Water อันเป็น
แหล่งทีม่ าของน้�ำ แร่ฟจิ ใิ นทุกๆ ขวด จิตวิญญาณทีอ่ อ่ นเยาว์และความบริสทุ ธิไ์ ด้ถกู ทำ�ให้
เด่นชัดยิ่งขึ้นผ่านดอกชบาสีชมพู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟิจิ ทั้งหมดนี้เพื่อจะมอบ
ประสบการณ์ Untouched ของน้ำ�แร่ระดับพรีเมียมให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง”
วางขายแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 สามารถหาซือ้ ได้ตาม Tops Supermarket,
Gourmet Market, Villa Market และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ�อื่นๆ

โฉมเดิม

โฉมใหม่

กันยายน 2559

Boonrawd Trading International Co., Ltd. (BTI)
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ฟิจิ เปลีย่ นฉลากทุก SKU ด้วยคอนเซ็ปต์ “ความสวยงามของท้องฟ้าและหมูเ่ กาะ
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวอาภาภัสสร์ อังศุธารา | กลุ่มการตลาด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

น้ำ�ดื่มตราสิงห์

น้�ำ ดืม่ สิงห์ได้รบั การรับรองมาตรฐานความสะอาดจากสถาบัน NSF International
จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เริ่มใส่โลโก้ NSF ที่ฉลากน้ำ�ดื่มสิงห์ตั้งแต่ช่วงเดือน
เมษายน 2559 เป็นต้นมา

ขอบคุณข้อมูลจาก นายวงศธร ชีวมงคล | กลุ่มการตลาด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

โลโก้ เบียร์สิงห์ไลท์

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวรัญญา เอื้อกิจประเสริฐ | กลุ่มเบียร์ต่างประเทศและอื่นๆ

Singha Light
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Singha Light
มี ก ารเปลี่ ย นโลโก้ ใ ห้ ดูทั น สมั ย และเป็ น
วัยรุ่นมากขึ้น กลับมา Re Branding
อีกครั้ง และในปี 2017 Singha Light จะมี
รูปโฉมใหม่ทงั้ ตัว Product และ Marketing
Communication
Product: จะปรับเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
ให้สงู ขึน้ รวมถึง body ของน้�ำ เบียร์ เพือ่ ให้
รสชาติเข้มข้นกว่าเดิม ตอบโจทย์และ
โดนใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
Packaging: ตอนนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น พั ฒ นา
ปรับรูปลักษณ์ให้ดูแปลกใหม่ น่าสนใจ
และน่าลิ้มลองมากขึ้น
Marketing Communications: เป็น
ครั้งแรกของแบรนด์ Singha Light ที่จะ
มีการโปรโมต above the line คือ TVC
AD, radio, billboard

630 ml

330 ml

330 ml

แบนเนอร์ เบียร์สิงห์ไลท์
SINGHA MAGAZINE
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

Leo Beer

โลโก้ เบียร์ลีโอ

“Anything Can Happen”
เริ่มต้นกับสิ่งดีๆ อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้

Concept ของแคมเปญคื อ จั บ กลุ่ ม

Campaign Summary

สื่อที่ใช้: TVC / Billboard / OOH / Print/
Radio / Online
กิจกรรม

1. ON-PREMISE EVENT
2. BRAND ACTIVATION
3. EVENT SPONSORSHIP
4. LOCAL EVENTS
วางขาย 14 พฤศจิกายน 2559
26
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320 ml

320 ml

620 ml

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวพริม สุขสภา | กลุ่มการตลาด ธุรกิจเบียร์

เป้าหมายนักดืม่ ทีอ่ ายุนอ้ ยลงโดยพยายาม
จะสัมพันธ์ “Beer Drinking Moment”
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีส่ อดคล้องกับกลุม่
เป้าหมาย เช่น เทีย่ วทะเล (Surfing, Beach
Volleyball) ออกแคมป์ลอ้ มกองไฟ เป็นต้น
แคมเปญ launch ออกมาเพือ่ สวนกระแส
คูแ่ ข่ง และรุกตลาดกลุม่ เป้าหมายเดียวกัน

เปลี่ยนโฉมใหม่
ตุลาคม 2559

Singha Beer

ฉลากเดิม

ปรับโฉมเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์
วางจำ�หน่าย 31 ตุลาคม 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวสริตา ศุขเทวา | กลุ่มการตลาด ธุรกิจเบียร์

ฉลากใหม่

เปลี่ยนวัสดุกระป๋องให้เงาขึ้น

620 ml

320 ml

320 ml
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บริษัทเปิดใหม่
พ.ศ. 2559

“เรามุ่ ง มั่ น ในการผลิ ต สิ น ค้ า และ
บริการภายใต้มาตรฐานสากล เป็นมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง”
บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำ�กัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท เอเซีย
โกลเด้น ไรซ์ จำ�กัด มีพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่
3 งาน ประกอบด้วยธุรกิจการผลิต 3
ประเภท ได้แก่ โรงสีข้าว โรงสกัดน้�ำ มัน
รำ�ดิบ และโรงไฟฟ้า จดทะเบียนเมื่อวันที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน
500 ล้านบาท
บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำ�กัด
สีข้าวขาวได้ 800 ตันต่อวัน และสีข้าวนึ่ง
1,000 ตันต่อวัน ผลิตน้ำ�มันรำ�ดิบ 40 ตัน
ต่อวัน และผลิตรำ�สกัดน้ำ�มัน 160 ตัน
ต่อวัน ส่วนโรงไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล
ใช้แกลบทีไ่ ด้จากการกะเทาะข้าวเปลือกมา
ผลิตไฟฟ้า มีก�ำ ลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์
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บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำ�กัด ได้รับการรับรองระบบ GMP & HACCP เมื่อ
วันที่ 7 เมษายน 2559 และอยู่ในการดำ�เนินงานขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 และ
อยู่ในการดำ�เนินงานขอรับรองระบบ ISO 9001:2015
ผลิตภัณฑ์
1. ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาวและข้าวนึง่ เพือ่ จำ�หน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. น้ำ�มันรำ�ดิบเพื่อผสมในอาหารสัตว์หรือเพื่อนำ�ไปเข้ากระบวนการ Refining เพื่อเป็น
น้�ำ มันบริโภค
3. รำ�สกัดน้ำ�มันสำ�หรับเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์

ขอบคุณข้อมูลจาก นายกฤษ กนิษฐานนท์ | กลุ่มงานธุรกิจการเกษตร

สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์

บริษัทเปิดใหม่
พ.ศ. 2559

อ่างทอง พาวเวอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก นายนที เหลืองอรุณโรจน์ | กลุ่มงานธุรกิจพลังงาน

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำ�กัด
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สิงห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท เอเซีย
โกลเด้น ไรซ์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม (SPP Cogeneration)
โดยใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง ตัง้ อยูท่ ี่
ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง มีขนาดกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์และกำ�ลัง
การผลิตไอน้ำ� 55 ตันต่อชั่วโมง
เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial
Operation Date) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 โดยจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าจำ�นวน
90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ระยะเวลา 25 ปีให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และจำ�หน่ายไฟฟ้าและ
ไอน้ำ�ส่วนที่เหลือให้กับบริษัทในเครือและ
ลูกค้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2559

สิงห์ เอสเตท

Holiday Inn Dumfries - Scotland

สิงห์ เอสเตท
จับมือ Fico Group ซื้อกิจการโรงแรมเพิ่มอีก 3 แห่ง
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในสหราชอาณาจักร โดยร่วมกับ FICO Group เข้าซื้อกิจการโรงแรม
เพิ่มอีก 3 แห่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ประกอบด้วย Holiday Inn Darlington North, Holiday Inn Dumfries และ Mercure Sheffield
Parkway มูลค่า 12 ล้านปอนด์
นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า ดีลครั้งนี้ทำ�ให้ สิงห์ เอสเตท และ
FICO Group เป็นเจ้าของโรงแรมในสหราชอาณาจักรรวม 29 แห่ง มีห้องพักรวมมากกว่า 3,000 ห้อง หลังจากที่ปีก่อนได้ซื้อกิจการ
โรงแรมในเครือ Jupiter Hotels Holding แล้ว 26 แห่ง ซึง่ โรงแรมทัง้ สามนีม้ ศี กั ยภาพทีด่ ใี นการต่อยอดและจะเพิม่ มูลค่าให้กบั บริษทั ต่อไป
30
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Holiday Inn Darlington North - United Kingdom

Mercure Sheffield Parkway Hotel - United Kingdom
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สิงห์ เอสเตท
เปิดโครงการ “พีพี กำ�ลังจะเปลี่ยนไป”

เดือนกรกฎาคม 2559 นายนริศ เชยกลิ่น
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด
(มหาชน) นำ�ทัพผู้บริหาร จับมืออุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เปิดตัวโครงการ “พีพี
กำ�ลังจะเปลี่ยนไป” บริเวณทะเลแหวก เกาะไก่ เพื่อ
สนับสนุนแนวคิด พีพี โมเดล ที่มุ่งเน้นการจัดการ
อุ ท ยานอย่ า งครบวงจรโดยใช้ ห ลั ก ธรรมชาติ อั น
ประกอบด้วย ควบคุม ดูแล รักษา ฟื้นฟู พร้อม
มอบทุ่นจอดเรือ ทุนสำ�หรับพัฒนางานวิจัยฟื้นฟู
ปะการังฟอกขาว สนับสนุนเรือตรวจการณ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโรงแรม
“สิงห์ เอสเตท ให้ความสำ�คัญกับการสร้าง
ความยั่งยืนแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ซึ่งก็คือลูกค้าและผู้ถือหุ้น รวมทั้งสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมในทุกสถานที่ที่บริษัทเข้าไปพัฒนา โดย
เฉพาะธุรกิจโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่
สำ�คัญของประเทศไทย เช่น โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์
วิลเลจ บีช รีสอร์ท ทีห่ าดโละบาเกา บนเกาะพีพดี อน
จึงไม่ลังเลที่จะสนับสนุนโครงการนี้” นายนริศกล่าว
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวถคมน ภาสวัสดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

เซ็นสัญญา
ผู้ด�ำ เนินการก่อสร้าง

นายธีระชาติ นุมานิต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง
และ นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ผู้
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการลงทุ น และพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ ร่วมลงนามเซ็นสัญญา
กับ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
จำ� กั ด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ก่อสร้างชัน้ นำ�ของประเทศไทย เพือ่ แต่งตัง้
ให้เป็นผูด้ �ำ เนินการก่อสร้างโครงการ ดิ เอส
อโศก คอนโดมิเนียม โครงการที่อยู่อาศัย
โครงการแรกของบริษัท สิงห์ เอสเตท
จำ�กัด (มหาชน) โดยการก่อสร้างมีก�ำ หนด
แล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2562

จากซ้ายไปขวา นายเข้ม คำ�วงศ์ปิน ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) นายธีระชาติ นุมานิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) นายชินทัต ณ ระนอง ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายก่อสร้าง
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) นายอนุวตั ฉัตรมงคลชาติ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูลราคา
และเทคนิควิศวกรรม บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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EST. COMPANY
พ.ศ. 2559

The Mall Bangkae

Central Khonkaen

สาขา Farm Design

รวมสาขาของ Farm Design ณ ปัจจุบัน
Farm Design Stores 28 Stores
1. Thenine 1st Fl.
2. Terminal21 4th Fl.
3. Central Rama9 1st Fl.
4. Central World 7th Fl.
5. Central Lardprao 2nd Fl.
6. Central Plaza Bangna 5th Fl.
7. The Mall bangkapi 1st Fl.
8. Fashion Island B Fl.
9. Silom Complex B Fl.
10. Central Pinklao G Fl.
11. Central Rama2 4th Fl.
12. Central Salaya 1st Fl.
13. The Jas Wang-Hin 1st Fl.
14. Robinson Chachoengsao 1st Fl.
15. The Crystal SB Ratchapruek 2nd Fl.
16. Pacific Park Sriracha 3rd Fl.
17. Central Plaza Rayong 1st Fl.
18. Mega Bangna 2nd Fl.
19. Central WestGate 2nd Fl.
20. Future Park Rangsit B Fl.
21. Market Village Suvarnabhumi 2nd Fl.
22. Robinson Srisamarn 1st Fl.
23. Seacon Srinakarin 4th Fl.
24. Central Festival EastVille 2nd Fl.
25. The Mall Bangkae 2nd Fl.
26. Central Khonkaen G Fl.
27. Singha Park Chiangrai
28. Central Festival Chiangmai 3rd Fl
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Singha Park Chiangrai

Central Festival Chiangmai

งาน TFBO@Bitec Bangna

สาขาที่ 25 The Mall Bangkae 2nd Fl. (สาขาแฟรนไชส์)
สาขาที่ 26 Central Khonkaen G Fl. (สาขาแฟรนไชส์)
สาขาที่ 27 Singha Park Chiangrai (เริ่มมีขายเมนูของคาวและ Soft Serve Icecream
เป็นสาขาแรกและสาขาเดียว)
สาขาที่ 28 Central Festival Chiangmai 3rd Fl (สาขาแฟรนไชส์)
สาขาที่ 29 Riverside 1st Fl. **แพลนเปิดวันที่ 29 พ.ย. 59
สาขาที่ 30 Terminal 21 Korat (สาขาแฟรนไชส์) **แพลนเปิดช่วงกลางเดือน ธ.ค.

Farm Design x Chulalongkorn University
Farm Design และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเปิดไอเดีย
สร้างสรรค์ของน้องๆ นิสติ จุฬาฯ 9 คน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย
Farm Design ได้ตั้งโจทย์เป็นคาแรกเตอร์ของพี่มูววว์สุดกวนให้น้องๆ
แต่ละคนออกแบบพีม่ วู วว์เป็นลุคและท่าทางทีน่ อ้ งๆ วาดฝัน ในรูปแบบ
Mock up แนว Dimension Art เพื่อขึ้นแบบและนำ�มาหล่อให้มีขนาด
เท่าคนจริง และนำ�ไปตั้งที่ Farm Design สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย

แคมเปญจากน้องๆ Singha Biz Course
กิจกรรม Mooooo Design My Design ให้ลูกค้าได้ออกแบบส่วนผสมเมนู
Cheesecake Frappe ในแบบฉบับของเพือ่ นๆ เองให้ฟนิ อร่อยสะใจ และพิเศษ
สำ�หรับ 5 เมนูที่โดนใจคณะกรรมการชาวมูววว์ ลุ้นเป็นเจ้าของ Moooo’s VIP
CARD กินเมนู Cheesecake Frappe ฟรีตลอดปี!!! อีกทั้งเมนูที่ได้รับการโหวต
สูงสุดจะได้มีการนำ�มาขายจริงที่ฟาร์มดีไซน์ทุกสาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวพรภาณี เมณฑกา | กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
นายอภิวุฒิ ทรัพย์เจริญดีอาภา | กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร

Farm Design x Glico Pejoy

Pejoy Cheesecake เมนูใหม่ชว่ ง
เดือน ก.ค.-ก.ย. ที่ร่วมมือกันระหว่าง
Farm Design X Glico Pejoy ที่ผสาน
รสชาติชสี เค้กทีน่ มุ่ ฟู เบา สูตรต้นตำ�รับ
จากฮอกไกโด เอกลักษณ์ของ Farm
Design และ Pejoy บิสกิตสอดไส้แบบ
แท่งจาก Glico ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว
จนได้มาเป็นชีสเค้กและเครื่องดื่มสูตร
พิเศษทั้ง 3 รสชาติ
EATVIEW BY EST.33
BlúPort Hua Hin Resort Mall
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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กิจกรรมเด่น
กุมภาพันธ์ 2559

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ

01 วันที่ 28 มกราคม 2559 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ อ าวุ โ ส บริ ษั ท สิ ง ห์
คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด พร้อมนายพงษ์รัตน์ เหลือง
ธำ�รงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค
เชียงราย จำ�กัด ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวที่
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
02 กิจกรรมบอกรักบนฟ้า
03 การแสดงแสง สี เสียง “Balloon Night Glow”
36
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ขอบคุณข้อมูลจาก นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำ�รงเจริญ | บจก. สิงห์ปาร์ค เชียงราย

เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559
สิงห์ปาร์ค เชียงราย Social Enterprise
แห่งแรกในประเทศไทย ประเดิมสร้าง
ความสุ ข ต้ น ปี กั บ เทศกาลบอลลู น
นานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน “SINGHA
PARK CHIANG RAI BALLOON FIESTA
2016” ตระการตากับกองทัพบอลลูนแฟนซี
กว่า 30 ลูก จาก 14 ประเทศทัว่ โลกทีม่ าโชว์
แสง สี เสียง เต็มน่านฟ้าเชียงราย พร้อม
การแข่งขันบอลลูนจากนักบินระดับโลก
สวนสนุกบอลลูน รวมถึงไฮไลท์พิเศษกับ
กิจกรรม “บอกรักบนฟ้า” ในวันแห่งความรัก
ที่ให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสบนบอลลูน
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก นอกจากนี้
ยังมีมหกรรมอาหารและคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินมากมาย อาทิ “สิงโต นำ�โชค” “เอ๊ะ
จิรากร” “Season Five” “แหนม รณเดช”
“ลุลา” The Old School Show : “ตุก๊ วิยะดา”
“แอม เสาวลักษณ์” “กบ ทรงสิทธิ์” “อุ้ย
ระวิวรรณ” “ตู่ นันทิดา” ก่อนปิดท้ายด้วย
“ว่าน ธนกฤต” และ “ลิปตา”

กิจกรรมเด่น
ตุลาคม 2559

น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย

เชียงใหม่ เบเวอเรช

สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช

ขอนแก่น บริวเวอรี่

สิงห์ เบเวอเรช

ปทุมธานี บริวเวอรี่

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือ พร้อมใจกันถวายสักการะ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันลงนาม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
แสดงความอาลัยถวายพระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทในเครือทั่วประเทศ
SINGHA MAGAZINE

37

YEAR IN REVIEW 2016

กิจกรรมเด่น
พฤศจิกายน 2559

เต็นท์ส�ำ หรับพัก 3 ท่าน

Glamorous Camping

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 - 28
กุมภาพันธ์ 2560
เปิ ด ประสบการณ์ ก ารนอนเต็ น ท์
แบบสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศ
ธรรมชาติ ชื่นชมทิวเขา และดอกไม้
นานาพันธุด์ ว้ ยแพ็คเกจสิงห์ปาร์ค เชียงราย
แคมป์ปิ้ง

ภายในรถบ้าน

กิจกรรมเก็บใบชา

รายละเอียดแพ็คเกจ

ดูรายละเอียดแพ็คเกจเพิม่ เติมได้ที่ www.singhapark.com
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ขอบคุณข้อมูลจาก นายฤกษ์ดี ฤชุพจน์ | เจ้าหน้าที่การตลาด สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทที่พัก
• เต็นท์แคมป์ - สำ�หรับ 2-3 ท่าน
• รถบ้าน - สำ�หรับ 2 ท่าน
2 วัน 1 คืน - ที่พัก 1 คืน
3 วัน 2 คืน - ที่พัก 2 คืน

กิจกรรมเด่น
พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวนริศรา อารีรัตนมาศ | กลุ่มประชาสัมพันธ์

ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด จัดงาน
แสดงดนตรี “ดอกไม้ของย่า บทเพลง
ของพ่อ” ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อ
น้ อ มรำ � ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในงานมีการบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์แห่งความประทับใจของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และบทเพลงในความ
ทรงจำ�โดยวง BSO (Bangkok Symphony
Orchestra) โดยมีเหล่านักร้องนักดนตรี
ชั้นนำ�กว่า 200 ชีวิตของเมืองไทยร่วม
ถ่ายทอดความประทับใจ อาทิ “รัดเกล้า
อามระดิษ” “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” “ฮิวโก้
จุลจักร” “มาเรียม” “กิต The Voice”
“Season Five” “วง VieTrio” ร่วมด้วย
อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จอมยุทธขลุ่ยของ
ประเทศไทย เต็มอิม่ กับบทเพลงอันไพเราะ
ตลอด 3 วั น ท่ า มกลางหุ บ เขาและ
บรรยากาศที่ อ บอวลไปด้ ว ยดอกไม้
นานาพันธุ์ ซึง่ ได้รบั แรงบันดาลใจจากการ
ปลูกสวนดอกไม้บนโครงการหลวงในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย อันเป็นที่ประทับแปร
พระราชฐานของสมเด็ จ พระศรี น คริ น
ทราบรมราชชนนี

“ภาพวาดเพื่อพ่อ” โดย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย

กิจกรรมภายในงาน
• การแสดงดนตรีตลอด 3 วัน โดยวง BSO (Bangkok Symphony Orchestra)
กลุ่มศิลปินจ.เชียงราย และนักร้องนักดนตรีชั้นนำ�ของเมืองไทย
• กิจกรรมนัง่ รถฟาร์มทัวร์ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุบ์ นพืน้ ทีก่ ว่า 8,000 ไร่
ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย
• การแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปิน “ขัวศิลปะ” จากภาคเหนือกว่า 100 คน
นำ�ผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ความยาวกว่า 17 เมตร มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม
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กิจกรรมเด่น
ธันวาคม 2559

พรจากฟ้า

ผู้บริหาร สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ จีดีเอช 559 ร่วมงานฉายรอบปฐมทัศน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ตลอด 70 ปีของการครองสิรริ าชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงคำ�นึงถึง “ความสุข” ของ
พสกนิกรชาวไทยเสมอมา เพื่อน้อมรำ�ลึก
ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ดมิ ไ ด้
ของพระองค์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น
จำ�กัด และ บริษัท จีดีเอช 559 จำ�กัด
จึงร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพ
เรือ่ ง “พรจากฟ้า” ด้วยความตัง้ ใจเผยแพร่
พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์
ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่คนรุ่นใหม่
ในรูปแบบของภาพยนตร์รักแห่งปี ซึ่งได้
จัดงานรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59
ท่ามกลางแขกผูม้ เี กียรติมากมายทีต่ งั้ ใจมา
ร่วมรับชมและซาบซึ้งไปกับเรื่องราวอัน
น่าประทับใจ
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวพจมาน ไชยสมศรี | สายการประชาสัมพันธ์

เริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 1 ธ.ค. 59

มาตรฐานใหม่
พ.ศ. 2559

Hesco Solution
บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำ�กัด

บริษทั เฮสโก โซลูชนั่ จำ�กัด ให้ความ
สำ�คัญในระบบคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่
ออกไปจากบริษัท มีคุณภาพดี ปลอดภัย
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในปี
2016 ทีผ่ า่ นมา บริษทั เฮสโก โซลูชนั่ จำ�กัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก นายกิรติกรณ์ แสงสันต์ | กลุ่มผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• BRC Food Certificated Grade : A from NSF
• Certificated of GMP from Food and Drug
Administration Thailand
• GMP Certificated from Department of Fisheries
• HACCP Certificated from Department of Fisheries
• GMP Certificated from Department of Agriculture
• HACCP Certificated from Department of Agriculture
• Official Export Establishment Certificated from
Department of Livestock Development
• Official HACCP Certificated from Department of
Livestock Development
• Organic Agriculture Certification
• Halal Certificate
• Thailand Trusted Quality
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มาตรฐานใหม่
พ.ศ. 2559

มาตรฐาน NSF

NSF เป็นองค์กรอิสระจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ทำ�หน้าทีใ่ นการรับรองมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์และ
ตรวจสอบระบบในการผลิตน้ำ�ดื่ม โดยจะให้ความสำ�คัญ
เกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุดิบของวัสดุทุกชนิดที่สัมผัส
กับน้ำ� เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจาก NSF จะได้รับ
การรับรองมาตรฐานและแสดงเครื่องหมาย NSF บนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
ของเราจึงเชือ่ มัน่ ได้ เพราะผ่านการทดสอบจากหนึง่ ในองค์กรการทดสอบผลิตภัณฑ์อสิ ระ
ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน

โรงงานผลิตน้�ำ ดื่มที่ได้ขอรับรองมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบแล้วในปี 2559
1. บุญรอดกรุ๊ป
6. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำ�กัด
2. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำ�กัด
7. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด
3. บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำ�กัด
8. บริษัท บุญรอดเอเซีย เบเวอเรช จำ�กัด
4. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำ�กัด
9. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำ�กัด
5. บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำ�กัด
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวสุรดา เอนกรัตน์ | กลุ่มวิศวกรรมกลาง
นายธนพล กุลนันทนนท์ | สำ�นักงานวางแผนการผลิตและโครงการ สายวิศวกรรมและสารสนเทศ

สิงห์ เบเวอเรช

วังน้อย เบเวอเรช

ปทุมธานี บริวเวอรี่
พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี และ คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ์
กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เยี่ยมชม
โรงงาน
• ปทุมธานี บริวเวอรี่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559
• สิงห์ เบเวอเรช เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
• วังน้อย เบเวอเรช และศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
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ผลงานสำ�คัญของโรงงาน
พ.ศ. 2559

บริษัทผลิตในเครือบุญรอดฯ

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด (สาขา1)

ติดตั้งไลน์บรรจุ PET ใหม่ เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตน้ำ�ดื่มขวด PET เริ่มจำ�หน่าย 25 พฤษภาคม 2559

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำ�กัด

ติดตั้งไลน์บรรจุ PET ใหม่ เพื่อขยายกำ�ลังการผลิตน้ำ�ดื่มขวด PET เริ่มจำ�หน่าย 1 สิงหาคม 2559
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บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช จำ�กัด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายธนพล กุลนันทนนท์ | สำ�นักงานวางแผนการผลิตและโครงการ สายวิศวกรรมและสารสนเทศ

ซื้อกิจการ บริษัท เพชรแพ็ค จำ�กัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซาเทิร์นเอเชียแพค จำ�กัด
จดทะเบียนบริษัท วันที่ 5 กันยายน 2559

บริษัท บุญรอดเอเซีย เบเวอเรช จำ�กัด

โครงการขยายพื้นที่คลังสินค้า วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
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Partnerships
พ.ศ. 2559

SCO ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม กลุ่ม Sinarmas เป็น Conglomerate Company ประกอบธุรกิจ
ที่แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
Sinarmas อินโดนีเซีย
1. ธุรกิจการเกษตรและอาหาร - ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าน้�ำ มัน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ปาล์มแบบครบวงจร และสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
จำ�กัด โดยนายภูริต ภิรมย์ภักดี ให้การต้อนรับ Mr.Tomy 2. ธุรกิจโทรคมนาคม - เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
Wattemena Widjaja CEO บริษัทในกลุ่ม Sinarmas และ 3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เป็นผูพ้ ฒั นาอสังหาริมทรัพย์ทงั้ ประเภท
คณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย ในการลงนามบันทึกข้อ ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์
ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขยายธุรกิจร่วมกันในประเทศ 4. ธุรกิจกระดาษ - ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
อินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดทำ�แผนธุรกิจสำ�หรับ 5. ธุรกิจการเงิน - เป็นสถาบันการเงินผูใ้ ห้บริการด้านการเงินและ
การผลิ ต และจั ดจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ในกลุ่ ม อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ประกันภัย
6. ธุรกิจเหมืองและพลังงาน - ผลิตกระแสไฟฟ้าและเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

Partnerships
พ.ศ. 2559

สนับสนุน Scuderia Ferrari
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนทีม
รถแข่งฟอร์มูล่า วัน สคูเดอเรีย เฟอร์รารี่
(Scuderia Ferrari) ในปี 2016 - 2018
เพื่ อ การสานสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ ง ห์ แ ละ
เฟอร์รารี่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเข้าเป็น
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ผู้สนับสนุนของสิงห์ในครั้งนี้ทำ�ให้มี
โลโก้ สิ ง ห์ ติ ด อยู่ ที่ ร ถแข่ ง รวมถึ ง ชุ ด
นักแข่งของทีมฟอร์มลู า่ วัน สคูเดอเรีย
เฟอร์รารี่ ปัจจุบันทีมนี้มีนักแข่ง 2 คน
ได้แก่ Sebastian Vettel (หมายเลข 5)
และ Kimi Räikkönen (หมายเลข 7)
ซึ่งมีดีกรีระดับแชมป์โลกฟอร์มูล่า วัน

ขอบคุณข้อมูลจาก นายธานินทร์ สุวรรณวัฒน์ | กลุ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์
นางสาวนิตย์รดี สมสุข | กลุ่มการลงทุนเชิงกลยุทธ์

ร่วมมือกับ Sinarmas

Partnerships
พ.ศ. 2559

Kimi Raikkonen

สิงห์ สนับสนุน Kimi Raikkonen
นักแข่งแชมป์โลกฟอร์มูล่า วัน
สิงห์ต่อสัญญาความร่วมมือกับ “คิมิ ไรโคเนน” เจ้าของ
ฉายา “ดิ ไอซ์ แมน” ยอดนักขับฟอร์มูล่า วัน วัย 36 ปี ชาว
ฟินแลนด์ แชมป์โลกปี 2007 และนักแข่งทีมสคูเดอเรีย เฟอร์รารี่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
แต่เดิม สิงห์สนับสนุนไรโคเนนในปี 2015-2016 ครั้งนี้ได้
ต่อสัญญาไปเป็นปี 2017-2018 ซึ่งไรโคเนนจะร่วมเป็นแบรนด์

แอมบาสเดอร์ ช่วยโปรโมตแบรนด์สิงห์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
ในตลาดต่างประเทศ ตราสัญลักษณ์สิงห์จะติดที่ด้านข้างหมวก
ในตำ�แหน่งที่ดีที่สุด รวมถึงที่แขนเสื้อข้างซ้ายของไรโคเนนตลอด
ฤดูกาลการแข่งขัน นอกจากนี้สิงห์ยังสามารถนำ�ภาพนักแข่งไป
ใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทุกสื่อ รวมถึงโซเชียลมีเดียและ
เว็บไซต์ส่วนตัวของไรโคเนน อีกทั้ง ไรโคเนน ยังช่วยโปรโมต
โครงการ สิงห์ จูเนียร์ คาร์ท ชาลเลนจ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการ
มอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยอีกด้วย
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Partnerships
พ.ศ. 2559

GT ASIA Series 2016

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของเอเชีย “จีที เอเชีย ซีรีส์ 2016” และร่วมทำ�การ
แข่งขัน 3 ทีมในนามตัวแทนสัญชาติไทย ประกอบด้วยทีม “สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีมไทยแลนด์” ใช้รถ Ferrari 458 ทีม “สิงห์ ทีพี
12 เรซซิ่งทีม” ใช้รถ Ferrari 458 GT3 และทีม “สิงห์ แพลน บี มอเตอร์สปอร์ต” ใช้รถ Ferrari 458 โดยมี 3 ผู้บริหารคือ “คุณจ๊ะ”
นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี “คุณต๊อด” นายปิติ ภิรมย์ภักดี และ “คุณเต้” นายภูริต ภิรมย์ภักดี ร่วมเป็นนักแข่งด้วย
นอกจากนี้ สิงห์ได้พาผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแคมเปญ Singha world of speed ไปชมการแข่งขันจีทีเอเชียที่สนามเซี่ยงไฮ้ อินเตอร์
เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศจีน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
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Partnerships
พ.ศ. 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวภัสสร อานุภาวธรรม | กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์

Super GT

สิงห์ สนับสนุนรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super GT
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผู้สนับสนุนรายการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาตลอด ได้เริ่ม
เข้าไปสนับสนุนรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super GT ตั้งแต่ปี 2010 เพื่อเป้าหมาย
ในการนำ�แบรนด์สิงห์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เริ่มจากการสนับสนุนรายการแข่งขัน
Super GT ที่สนามฟูจิ สนามซูโกะ สนามซูซูกะ และสนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง
สนามเซปัง ประเทศมาเลเซีย ต่อมาในปี 2015 จนถึงปี 2016 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จึง
ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของรายการแข่งขัน Super GT ตลอดทั้งฤดูกาล
โดยรถทุกคันที่เข้าแข่งขันจะมีโลโก้สิงห์ติดอยู่บนรถ
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International
พ.ศ. 2559

Boonrawd Trading International Co., Ltd. (BTI)

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

CAMBODIA
ประเทศกัมพูชา

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์
เนชันแนล จำ�กัด จำ�หน่ายเบียร์
สิงห์และสินค้าอืน่ ๆ ของบุญรอด
อยูใ่ นกว่า 50 ประเทศ ผ่านตัวแทน
จำ�หน่าย 72 ราย และในปี 2016
ก็ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่เพิ่ม
อีก 5 ประเทศ ทำ�ให้มยี อดเพิม่ ขึน้
จากปีทแี่ ล้วประมาณ 8 แสนลิตร
โดยตลอดปี ที่ ผ่ า นมามี ก าร
จำ�หน่ายที่สำ�คัญเกิดขึ้น ดังนี้

ฝ่ายวางแผนการตลาด-ภูมภิ าค ร่วมกับ มูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุน่ ระเบิดแห่งประเทศไทย และศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุน่
ระเบิดแห่งประเทศกัมพูชา จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม “Share the love with your
rings” ร่วมรณรงค์ให้ชาวกัมพูชาบริจาคหูกระป๋องเบียร์ลีโอตามกล่องรับบริจาค
ที่จัดไว้ตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำ�มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตขาเทียม
มีการประชาสัมพันธ์แคมเปญดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โฆษณาทีวี โฆษณา
วิทยุ บิลบอร์ด อินเตอร์เน็ต และงานแถลงข่าว กิจกรรมลักษณะดังกล่าวจัดขึน้ เป็น
ครั้งแรกในกัมพูชา ทั้งนี้ ได้ศิลปินหญิงอันดับหนึ่งของกัมพูชา Meas Soksophea
มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการรณรงค์ และออกโปรโมตหนังโฆษณาตัวใหม่ภายใต้
ธีม “Anything Can Happen” ซึ่งได้รับความชื่นชอบจากชาวกัมพูชาและส่งผล
ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

JAPAN

ประเทศญี่ปุ่น

1. ผลิตภัณฑ์โซดาสิงห์ เริม่ ส่งออกสูป่ ระเทศญีป่ นุ่ เป็นครัง้ แรกและจำ�หน่าย
ในร้าน club bar ที่เมืองฟุกุโอกะ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2016
2. เบียร์ลีโอเริ่มวางจำ�หน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกตามร้านซูเปอร์
มาร์เก็ตชั้นนำ� และ Non-Thai Channel ตั้งแต่เดือนกันยายน 2016
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INDIA
ประเทศอินเดีย

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ช่วง
กรกฎาคม 2016 โดยจำ�หน่ายในช่องทาง on trade และ off trade

CHINA
ประเทศจีน

1. ผลิตภัณฑ์โซดาสิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศจีน มีการวางแผน
จำ�หน่ายในช่องทาง off trade ทีผ่ า่ นทางร้านค้าปลีก ช่วงมกราคม 2016
2. ขนมขบเคีย้ ว Max Snax เริ่มส่งออกสูป่ ระเทศจีน มีการวางแผน
จำ�หน่ายในช่องทาง off trade ช่วงมกราคม 2016

CANADA
ประเทศแคนาดา

ขนมขบเคีย้ ว Max Snax เริม่ ส่งออกสูป่ ระเทศแคนาดาเป็นครัง้ แรก
ในเดือนธันวาคม 2016 ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ� อาทิ Metro, Food
basics และ Walmart เป็นต้น

USA

ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. เครื่องดื่ม Sanvo กลิ่นผลไม้รวม เริ่มส่งออกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นครั้งแรก และกำ�ลังจะจัดจำ�หน่ายใน Asian supermarket ชั้นนำ�
2. เบียร์ลโี อเริม่ จัดจำ�หน่ายในประเทศสหรัฐฯ ครัง้ แรกเมือ่ เดือนกันยายน
ที่งานเทศกาลเบียร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการจำ�หน่ายได้รับการตีพิมพ์ลง
หนังสือพิมพ์ไทยชื่อ “เสรีชัย” ในช่วงปลายปี 2016
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BRAZIL
ประเทศบราซิล

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศบราซิลเป็นครั้งแรก ช่วง
พฤษภาคม 2016 ในช่องทาง on trade และ off trade ส่วนใหญ่จะ
จำ�หน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Extra, Sam

TURKEY
ประเทศตุรกี

เบี ย ร์ สิ ง ห์ เริ่ ม ส่ ง ออกสู่ ป ระเทศตุ ร กี เ ป็ น ครั้ ง แรก ช่ ว ง
กรกฎาคม 2016 โดยจัดจำ�หน่ายในช่องทาง on trade เช่น pub
& bar และ off trade เช่น ร้าน Tobacco shop

MALTA

ประเทศมอลต้า

FRANCE
ประเทศฝรั่งเศส

เบียร์สดสิงห์ เริ่มจำ�หน่ายเป็นครั้งแรกที่ร้าน draught on street
ในช่วงปลายปี 2016 ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงต้นปี 2017
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวปราลี กฤษณะทรัพย์ | กลุ่มการตลาดภูมิภาค
นางสาวรวิภา วิภาตะพันธุ์ | กลุ่มงานการตลาด

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศมอลต้าเป็นครั้งแรก ช่วง
กรกฎาคม 2016 โดยจัดจำ�หน่ายทัง้ ช่องทาง on trade และ off trade

SINGLE
พ.ศ. 2559

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
musicmoverecords
musicmoverecords

เพลง: เปลวไฟ
ศิลปิน: BLACKHEAD
26 มกราคม 2559

เพลง: DELETE
ศิลปิน: แหนม รณเดช
Simple man by เต็น ธีรภัค
15 มีนาคม 2559

เพลง: ZERO
ศิลปิน: ZEAL
5 กรกฎาคม 2559

เพลง: ราชสีห์กับหนู
ศิลปิน: สิงโต นำ�โชค
Simple man by เต็น ธีรภัค
7 กรกฎาคม 2559

เพลง: เธอกับดาว
ศิลปิน: จุ๊บ วุฒินันต์
8 กันยายน 2559

เพลง: BURN ME ALIVE
ศิลปิน: TYPE ONE ERROR
20 กันยายน 2559
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
merecordslabel
merecordslabel

เพลง: ฉันมาบอกว่า..
ศิลปิน: SEASON FIVE
6 มิถุนายน 2559

เพลง: อย่ามาให้เห็น
ศิลปิน: HUGO
1 กันยายน 2559

เพลง: ตัวปัญหา
ศิลปิน: ฟิล์ม บงกช
17 มิถุนายน 2559

เพลง: เนย
ศิลปิน: PLAYGROUND
13 กันยายน 2559

เพลง: กลับตัวกลับใจ
ศิลปิน: DAX ROCK RIDER
29 มิถุนายน 2559

เพลง: โยนหินถามทาง
ศิลปิน: DAX ROCK RIDER
13 ตุลาคม 2559

เพลง: แป๊ะอย่าร้อง
ศิลปิน: SILLY FOOLS
8 สิงหาคม 2559

เพลง: คนที่ไม่มีความหมาย
ศิลปิน: PLAYGROUND
20 ธันวาคม 2559

เพลง: รักอยู่รอบกาย
ศิลปิน: PAUSE
20 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: ทำ�ได้แค่เศร้า
ศิลปิน: POOM
24 มีนาคม 2559

54

SINGHA MAGAZINE

ขอบคุณข้อมูลจาก นายอัครวุฒิ พันธ์วุฒิกร | สำ�นักงานกรรมการผู้จัดการ (MME)

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
boxxmusicteam
boxxmusicteam

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
chaophrayarecords
chaophraya_records

เพลง: เหงา เหงา [INSOMNIA]
ศิลปิน: INK WARUNTORN
9 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: เปิดตัวแฟนใหม่
ศิลปิน: เป็นตา
5 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: กอดอีกครั้ง
ศิลปิน: THE KASTLE
24 มีนาคม 2559

เพลง: อ้ายแพ้ตง้ั แต่เธอแอบคบเขา
ศิลปิน: เบิ้ม สิงห์สานฝัน
11 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: คนในอากาศ [FAR AWAY]
ศิลปิน: NANN
26 พฤษภาคม 2559

เพลง: หายหัวไปเลยนะ
ศิลปิน: แคนดี้ รากแก่น
6 พฤษภาคม 2559

เพลง: รักแล้วเว้อ
ศิลปิน: ไก่ กะละมัง
24 มิถุนายน 2559

เพลง: แค่ไลค์ก็ ใจอ่อน
ศิลปิน: อ๊อฟ ศุภณัฐ
11 สิงหาคม 2559

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
brewmusiclabel
brewmusiclabel

เพลง: ปลิ้นปล้อน
ศิลปิน: DOSE
15 กันยายน 2559
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2559
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวณัฐพร ลาภรวย | ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ BRA
นางสาวพัชรมน คำ�ไชย | กลุ่มข้อมูลการตลาด และการขาย
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2559
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ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.POOL)
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.CAR)
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.Dinner)
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen
(KV.Volleyball)
ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen
(KV.Surf)
ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen
(KV.Camping)
ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

SINGHA MAGAZINE

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation
CFC Mag New Kit 2015
ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: Singha CFC Final Tracing
ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: Singha CFC 2016
(KV.Startrek) English
ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha CFC 2016
(KV.Startrek) Thai
ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation
LCFC Champion
ระยะเวลา: พฤษภาคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation
LCFC Partnership
ระยะเวลา: เมษายน - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation
LCFC Partnership
ระยะเวลา: เมษายน - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation
LCFC Partnership
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Football League
ชิงแชมป์ที่ Stamford Bridge
ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม
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ชื่อโฆษณา: Singha World of Speed
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Scuderia Ferrari
“Together to The Next Chapter”
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Kimi Raikkonen
“Have A Taste of Greatness”
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SODA
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Soda (The New Mix Limited Edition)
ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: Soda (The New Mix Limited Edition)
ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: Soda (The New Mix Limited Edition)
ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: Star chefs (Hamburg steak)
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Star chefs
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม
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ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวนวพร ศิริสุข | กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
นายณัฐวิทย์ กัณฐศากุล นางนันทิดา ทองเจือ และนายวาระ โชตน์ธเนส | กลุม่ การตลาด ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

ชื่อโฆษณา: Purra
ระยะเวลา: มกราคม - เมษายน

ชื่อโฆษณา: เรื่องดีๆ ที่พลอยทำ�
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Patinya)
ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Asava)
ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Issue)
ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Irada)
ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: อร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มๆ
ระยะเวลา: มกราคม - พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: ทุกคำ�...ยืนยันข้าวพันดี
ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Yuki
ระยะเวลา: เมษายน - พฤศจิกายน
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2559

อายุงานครบรอบ 30 ปี

บุคลากรสิงห์

ครบรอบ 30 ปี ประจำ�ปี 2559
25 สิงหาคม 2559 คุณวุฒา ภิรมย์ภกั ดี
ประธานกรรมการและคณะกรรมการของ
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นประธาน
พิ ธี ม อบแหวนทองคำ � ที่ ร ะลึ ก ตราสิ ง ห์
แก่พนักงานที่อยู่กับบริษัทมาครบ 30 ปี
ในปี 2559 นี้ มีพนักงานเข้ารับแหวน
จำ�นวน 19 คน ณ ห้องประชุมใหญ่
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นายวีระชัย โชติพฤกษวัน

นายสมชัย เอื้อมลฉัตร
รองเลขานุการบริษัท
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสมยศ มลิวัลย์

พนักงานบริการ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายพงษ์ศักดิ์ กลิ่นสายหยุด

นายนิวัตร อินทรประชา

นายบุญผ่อง ร่มจำ�ปา
หัวหน้าหน่วยจ่าย PET/B-ing
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นางจรรยา ร่มจำ�ปา

พนักงานรับขวด
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

นายสิทธิชัย หาสวนขวัญ

นายลิขิต ชิตทนนท์

นายปราโมทย์ มิ่งเมือง

นายนิธิโรจน์ ธรรมวิชัยศรี

นางสมพร ณ เวียงจันทร์

นางวัชนี สุขสุเมฆ

นางฉันทนา แสงสว่าง

นางมลิวรรณ กลิ่นขจาย

นางวิเชียร พังสอาด

นายสำ�เริง เกลียวกลม

นายกิตติภณ สละวาสี

นางศุภัคสร วิลัยโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-พัสดุ
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

ช่างซ่อมรถยก
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบรรจุโซดา-น้ำ�ดื่ม
ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

หัวหน้าหน่วยเครื่องต้นกำ�ลัง
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานควบคุมเครื่อง
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด

พนักงานรับขวด
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2559

สิงห์เกษียณประจำ�ปี 2559

เกษียณอายุ ปี 2559

29 กันยายน 2559 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการและคณะกรรมการของ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทองคำ�
ตราสิงห์แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และบริษัทใน
เครือที่ครบเกษียณอายุในปี 2559 จำ�นวน 23 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ

นายสมโภชน์ ชื่นประภานุสรณ์

นางพรรณี ปิ่นแก้ว

นายพันธุ์ศักดิ์ พรหมสุภา

นางศิริลักษณ์ อำ�พันศิริ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บจก.บุญรอดเอเซียเบเวอเรช
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 สิงหาคม 2527 • อายุงาน 32 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจก.สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2551 • อายุงาน 8 ปี

ผูจ้ ดั การประจำ�สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

ผู้จัดการแผนกธุรการ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 30 กันยายน 2519 • อายุงาน 40 ปี

นายมานะ แก้วชุ่ม

นายรังสรรค์ ประไพมณี

นายสมหมาย อิ่มสมบัติ

นายสงบ นะสูงเนิน

เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
สำ�นักงานออกแบบและก่อสร้าง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กันยายน 2547 • อายุงาน 12 ปี

หัวหน้าหน่วยพัสดุคงคลัง
สำ�นักงานจัดซื้อกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 4 มิถุนายน 2523 • อายุงาน 36 ปี

ช่างหน่วยโรงกลึง
สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 15 สิงหาคม 2522 • อายุงาน 37 ปี

ช่างหน่วยโรงกลึง
สำ�นักงานซ่อมบำ�รุงและบริการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 16 กุมภาพันธ์ 2548 • อายุงาน 11 ปี

นายรอ จีนด้วง

นางนาฏยา มั่นมะโน

นายสวาท รุ่งรัตน์

นายมานพ นาคพลาย

พนักงานธุรการ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 กันยายน 2553 • อายุงาน 6 ปี
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ผูจ้ ดั การแผนกโฆษณา
ฝ่ายโฆษณา
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
เริ่มงาน 18 มิถุนายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานรับ-จ่ายสินค้า
ฝ่ายบริหาร
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 มีนาคม 2526 • อายุงาน 33 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 16 พฤษภาคม 2532 • อายุงาน 27 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวพรทิพย์ คชทิน | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายชูศักดิ์ ลาภพณิชพูลผล

นายวิทยา แย้มอยู่

นางสมพร ณ เวียงจันทร์

นางวิเชียร พังสอาด

ช่างซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 1 พฤศจิกายน 2523 • อายุงาน 36 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 12 ตุลาคม 2521 • อายุงาน 38 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 2 ธันวาคม 2528 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 กันยายน 2529 • อายุงาน 30 ปี

นายวิเชียร เจียมเจริญ

นายเจริญ รักชน

นายครื้น จิตรตรง

นายอนันต์ สุวรรณศร

พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
เริม่ งาน 24 กุมภาพันธ์ 2541 • อายุงาน 18 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำ�กัด
เริ่มงาน 2 พฤษภาคม 2544 • อายุงาน 15 ปี

นายแดง บุญขันธ์

นายสุคนธ์ สุดกังวาน

นายจรัญ พระคุณ

พนักงานขับรถ
ฝ่ายจัดส่ง
บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด
เริม่ งาน 16 กุมภาพันธ์ 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานขับเรือ
ฝ่ายจัดส่ง
บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายจัดส่ง
บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด
เริ่มงาน 4 มกราคม 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายจัดส่ง
บริษัท ลีโอลิ้งค จำ�กัด
เริ่มงาน 2 ตุลาคม 2538 • อายุงาน 21 ปี
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การศึกษา
พ.ศ. 2559

โครงการเพื่อการศึกษา

SINGHA R-EXPERT
“ร่วมแรง ก้าวไกล อาชีวะไทยมั่นคง”

01

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 4 โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ดูงานของผู้บริหารและคณาจารย์จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2559
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มีผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะ
เข้าร่วมโครงการ 44 ท่าน จาก 44 สถาบันทั่วประเทศ
02

SINGHA R-EXPLORE
“ทุม่ สุดตัวทำ�สิง่ ที่ใช่ ด้วยหัวใจสิงห์อาชีวะ”

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 4 โครงการเสริม
ศักยภาพนักเรียนอาชีวะสายช่าง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ต.บัวปากท่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

01-03
04-05
06
07-08
09-11
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SINGHA R-EXPERT ปีที่ 4
SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 4
SINGHA SAFETY DRIVE ปีที่ 4
SINGHA TECH EXPERIENCE : TECH MAN ครั้งที่ 8
AGENT DEVELOPMENT
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04
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03

SINGHA SAFETY DRIVE
SINGHA SAFETY DRIVE ปีที่ 4 โครงการอบรมขับขีป่ ลอดภัยหัวใจสิงห์
เปิดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 5 เม.ย. 59 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ และภาค
ปฏิบตั จิ ดั ทีศ่ นู ย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก อ.ลำ�ลูกกา
จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 3 พ.ค. 59 และ 1 มิ.ย. 59 และ 3 มิ.ย. 59

SINGHA TECH EXPERIENCE : TECH MAN
ร่วมมือ เร่งไมล์ ไปกับทีม
06
07

SINGHA TECH EXPERIENCE : Tech Man ครั้งที่ 8 กิจกรรมสัญจร
สำ�หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2

AGENT DEVELOPMENT

“บริหารคลังดี ลดต้นทุน เพิ่มกำ�ไรเพื่อความยั่งยืน”

Agent Development โครงการอบรมตัวแทนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ตราสิงห์ทั่วประเทศประจำ�ปี 2559 ให้ความรู้เรื่องการบริหารคลัง
การลดต้นทุนและสร้างกำ�ไรให้กับองค์กร
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา

08

11

09

10
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SINGHA BIZ COURSE
“Unlock Your Full Potential”
SINGHA BIZ COURSE ปีที่ 8 โครงการศึกษาเพือ่ นักศึกษาพัฒนา
ศักยภาพของตน มีนกั ศึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 398 คน
เป็นนักศึกษาไทย 338 คน และนักศึกษาต่างชาติในภูมิภาค
Greater Mekong Sub-region (GMS) ญีป่ นุ่ และเกาหลี 60 คน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. 59 - 2 ส.ค. 59 (9 สัปดาห์)

SINGHA AGENT BIZ UP
“Service Mind สุขใจได้ให้ ดีใจได้รับ”
Singha Agent biz up โครงการอบรมบุคลากรของตัวแทน
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ทั่วประเทศ จัดขึ้น 5 ครั้ง ดังนี้
1. โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 3 ต.ค. 59
2. โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น วันที่ 6 ต.ค. 59
3. โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 ต.ค. 59
4. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 26 ต.ค. 59
5. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 27 ต.ค. 59
01

02

03
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SINGHA BIZ COURSE ปีที่ 8
02-03 SINGHA AGENT BIZ UP
04-06 SINGHA SMES
SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR 2016
07-08 SINGHA SMES ปีที่ 7
08

SINGHA SMES SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR 2016
SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR CAMP 2016
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเดอะเปียโน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

SINGHA SMES

“Create Your Success ความสำ�เร็จสร้างได้”
Singha SMEs ปีที่ 7 (รุ่น 29 - 32) โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเชิงปฏิบัติการ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ส.ค. 59 - 16 ต.ค. 59 กำ�หนดการแต่ละภูมิภาค มีดังนี้
1. รุ่น 29 โรงแรมเทวราช จ.น่าน วันที่ 26 - 28 ส.ค. 59 และ 9 - 11 ก.ย. 59
2. รุ่น 30 โรงแรมรอยัลพาราไดซ์ จ.ภูเก็ต วันที่ 2 - 4 ก.ย. 59 และ 16 - 18 ก.ย. 59
3. รุ่น 31 โรงแรมพลอย พาเลซ จ.มุกดาหาร วันที่ 23 - 25 ก.ย. 59 และ 7 - 9 ต.ค. 59
4. รุ่น 32 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 ก.ย. 59 และ 1 - 2 ต.ค. 59 และ 14 - 16 ต.ค. 59
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SINGHA R-INTERN

“สร้างตัวตนที่ใช่ ไม่ต้องรอ”
SINGHA R-Intern รุน่ 6 โครงการเพือ่ การเรียนรูแ้ ละฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 - 31 ต.ค. 59

โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ทวิภาคีอาชีวะ
โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษาทวิภาคี เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาได้
พัฒนาทักษะการทำ�งานให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ
และเป็นบุคลากรที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก นางสาวปวีณพ
์ ร ศรีวสิ าตร์ | กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม
นายภาสวุฒิ พละหาญ | ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มประชาสัมพันธ์

วันที่จัด: (พิธีลงนามความร่วมมือ) 10 ตุลาคม 2559
สถานที่: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำ�กัด
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โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน
โครงการเพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในการเข้าสู่ตลาดสถานประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างประเทศเยอรมนีและไทย
วันที่จัด: (พิธีลงนามความร่วมมือ) 12 ตุลาคม 2559
สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

05

โครงการอบรมเทรนเนอร์หัวใจสิงห์
โครงการอบรมเทรนเนอร์หัวใจสิงห์โดยวิทยากรจาก สถาบัน พรีเซนซิ่ง เพอร์เพิส จัดขึ้นเพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนงานของพนักงานในโรงงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานนักศึกษาจากโครงการ
ความเป็นเลิศทางการศึกษา ทวิภาคีอาชีวะ
วันที่จัด : 26 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59 13 ก.ย. 59 และ 23 ก.ย. 59 ณ โรงแรมขวัญมอ จ.ขอนแก่น
30 ก.ย. 59 - 1 ต.ค. 59 และ 7 - 8 ต.ค. 59 ณ โรงแรมอิสตินตัน จ.เชียงใหม่
19 - 20 ส.ค. 59 16 - 17 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมท่านํ้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

06

01-02
03-06
07
08-09

SINGHA R-INTERN รุ่น 6
โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ทวิภาคีอาชีวะ
โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน
โครงการอบรมเทรนเนอร์หัวใจสิงห์
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2559

โครงการอาสาทำ�ดีต่อเนื่อง

สิงห์อาสาร่วม 6 สถาบัน
ลงพื้นที่ช่วยนํ้าท่วม
สิงห์อาสาลงพื้นที่ ต.สามกอ อ.เสนา
จ.อยุธยา นำ�นํา้ ดืม่ 5 พันลิตร และข้าวสาร
กว่า 3 ตัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย
นาํ้ ท่วมพร้อมตัง้ โรงครัวทำ�อาหารแจกจ่าย
โดยมี นายวิเชียร เนตรสุนทร กำ�นันจาก
ต.สามกอ และชาวบ้านกว่า 500 คน
ร่วมรับมอบสิ่งของที่วัดสามกอ จ.อยุธยา
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เครือข่ายนักศึกษาร่วมกับสิงห์อาสา
ดูแลพื้นที่ภัยแล้งภาคอีสาน
กลุ่มเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย 16 สถาบันที่ตั้ง
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกลุ่มสิงห์
อาสา ทำ�การเฝ้าระวังและติดตามปัญหาภัยแล้งเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีในพื้นที่ 20 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้นาํ้ ดืม่ จากโรงงานขอนแก่น
บริวเวอรีแ่ ละมหาสารคามเบเวอเรชช่วยบรรเทาปัญหา
ตั้งเป้าปริมาณนํ้าเบื้องต้นสำ�หรับการช่วยเหลือครั้งนี้
ไว้ที่ 1 ล้านลิตร
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100 โรงเรียน เกษตรพอเพียง
บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำ�โครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” โดยปฏิบตั ติ าม
ทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับนักเรียนทั่วประเทศบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเพื่อ
สร้างสรรค์สงั คมให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้ กูลแบ่งปันซึง่ กันและกัน อันจะนำ�มาซึง่ ความรักความสามัคคีของชนในชาติ สมดังพระปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยทรงมีพระราชดำ�รัส “รู้รักสามัคคี” โดยสิงห์อาสา ร่วมกับ ศูนย์ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (สิงห์อาสา – เชียงราย) เริม่ ดำ�เนินการจัดทำ�โรงเรียนพอเพียงขึน้ เป็นแห่งแรก ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
จ.เชียงราย เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามด้วยโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล อ.งิ้วลาย จ.สิงห์บุรี โรงเรียนบางม่วง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และ
โรงเรียนอื่นๆ อีกในอนาคต โครงการนี้นอกจากเป็นอาหารกลางวันที่เลี้ยงดูนักเรียนอย่างพอเพียงแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือพอที่จะนำ�ไป
ขายในตลาด นำ�รายได้กลับมาจุนเจือเด็กๆ อีกด้วย
76

SINGHA MAGAZINE

ขอบคุณข้อมูลจาก นายพงษ์รตั น์ เหลืองธำ�รงเจริญ | บจก. สิงห์ปาร์ค เชียงราย
นายพัฒน์สรณ์ ศรีนธิ โิ กษิต และนายธนาธร วรรธนะอมร | ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์
นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข | กลุ่มประชาสัมพันธ์

สิงห์ปาร์ค เชียงราย
มอบอนาคต มอบความสุข ให้กับเยาวชนจังหวัดเชียงราย
• มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำ�กัด มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีศักยภาพด้านการเรียน
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 10 ทุน
• โครงการทุนอาหารกลางวัน สิงห์ปาร์ค เชียงราย

โครงการทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เป็นทุนสำ�หรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเดือนละ 2 โรงเรียน โดยเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่มีการมอบทุนไปแล้ว 8 โรงเรียน
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2559

VOYAGE

MELODY

สถานที่: River kwai Village กาญจนบุรี
วันที่จัดแสดง: 23 มกราคม 2559

ศิลปินไทย

SINGHA

CRAFT
LEO’S PARTY
สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี
วันที่จัดแสดง: 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่: Airport Link มักกะสัน กรุงเทพฯ

สถานที่: The Pirates Park สุราษฎร์ธานี

วันที่จัดแสดง: 30-31 มกราคม 2559

วันที่จัดแสดง: 9 กุมภาพันธ์ 2559

SUNSET BEACH MUSIC

FESTIVAL 2016

สถานที่: หาดบ้านอำ�เภอ ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 20 กุมภาพันธ์ 2559
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คำ�ภีร์ Live

ก็ใจมันบงการ

สถานที่: Thunder Dome Muang Thong Thani นนทบุรี

OCEAN

IN LOVE

วันที่จัดแสดง: 26 มีนาคม 2559

SONGKRAN FESTIVAL
สถานที่: 66 Station กรุงเทพฯ

สถานที่: สวนบวกหาดชะอำ� ประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดแสดง: 26 มีนาคม 2559

วันที่จัดแสดง: 12-17 เมษายน 2559

งานวันไหลพัทยา

CHIANG MAI

ROCK FESTIVAL

#2

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาด้า เชียงใหม่

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ชลบุรี
วันที่จัดแสดง: 16-19 เมษายน 2559

วันที่จัดแสดง: 30 เมษายน 2559
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35 ปี คาราบาว
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 27 สิงหาคม 2559

RCA

90
’S
REUNION

อัสนี - วสันต์
30 ปี สวัสดีครับ
สถานที่: Bitec บางนา กรุงเทพฯ
วันที่จัดแสดง: 17 กันยายน 2559

WET & WILD

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 24-25 กันยายน 2559
สถานที่: Santorini Water Park ประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดแสดง: 1 ตุลาคม 2559
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คอนเสิร์ต

MADONNA

พ.ศ. 2559

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 9-10 กุมภาพันธ์ 2559

ศิลปินต่างชาติ

SANTANA
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี
วันที่จัดแสดง: 29 กุมภาพันธ์ 2559

OLIVIA

DAVID

NEWTON-JOHN

FOSTER

สถานที่: Paragon Hall กรุงเทพฯ

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

วันที่จัดแสดง: 10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก นายพิชยพัทธิ์ แสงอรุณ | กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
นายมาโนช นวลละออง นายพินติ วงษ์ยก่ี ลุ และนายนัฐพล โพธิศ์ รี | กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์

วันที่จัดแสดง: 16 มีนาคม 2559

QUEEN

ADAM LAMBERT
TWO DOOR

CINEMA CLUB
สถานที่: Show DC Outdoor Arena กรุงเทพฯ
สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

วันที่จัดแสดง: 17 สิงหาคม 2559

วันที่จัดแสดง: 30 กันยายน 2559
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ภาพชุด “ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ร่มธงของกลุ่มสิงห์” จากปฏิทิน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ปี 2560
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