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คำ�กล่�วของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี 

ในงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

วันน้ี ธุรกิจ โลกมี ปัญหาหลากหลายปัญหา  

แต่อยากจะบอกว่า ปัญหามีไว้ให้แก้ไข ปัญหา

หรือวิกฤตต่างๆ เป็นโอกาสให้เราทำาธุรกิจใหม่ๆ และเมื่อ

มีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา องค์กรใหม่ๆ เข้ามา ก็ย่อมมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่สำาคัญที่สุดคือ การยอมรับการ

เปล่ียนแปลง ที่ผ่านมาเราประสบความสำาเร็จถึงจุดๆ หน่ึง แต่เม่ือ

ประสบความสำาเร็จแล้ว แต่นั่งอยู่เฉยๆ เราก็จะไม่เดินหน้าต่อไป

อย�กจะขอฝ�กกับคนรุ่นใหม่ ให้ช่วยกันคิดว่�เร�จะ

เดินหน�้กันอย�่งไร ห�ธุรกิจใหม่ โอก�สใหม่ เพื่อส่วนรวม

เพร�ะในท่ีสุดคู่แข่งที่แท้จริงของเร�ก็คือตัวเร�เอง
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รวมข่าวเด่นประจำาปี พ.ศ. 2559
Timeline

เทศกาลงานคราฟต์สุดย่ิงใหญ่ประจำาปี Singha Craft ตอน “ประดิษฐ์ 

มากัน” เทศกาลท่ีรวบรวมนักประดิษฐ์และงานคราฟต์มากมายให้ทุกคน

ไดแ้วะมาโชวไ์อเดยีของคนรุน่ใหม่ มีโซนกจิกรรมเวริค์ชอ็ปตา่งๆ และโซน 

Singha Selected ที่คัดเลือกร้านอาหารชื่อดังจากทั่วกรุงเทพฯ มารวมกัน 

นอกจากนั้นยังมีคอนเสิร์ตที่ขนศิลปินกว่า 100 ชีวิตมาสร้างความ

สนุกสนาน นำาโดย The Richman Toy, Polycat, T-Bone, Greasy Cafe, 

อพาร์ตเม้นต์คุณป้า และอื่นๆ อีกมาก

ฮัวคิน กุซแมน หรือ “เอลชาโป” เจ้าพ่อแก๊ง

อาชญากรรมผู้โด่งดังในเม็กซิโกถูกจับกุมหลังจาก

แหกคุกเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 จากเรือนจำาอัลติปลาโน 

คุกที่ได้ชื่อว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด 

เขาใช้วิธีสร้างอุโมงค์ใต้ดินเช่ือมต่อช่องยืนอาบน้ำา 

แลว้มดุหนดีว้ยระยะทาง 1.5 กโิลเมตร มาโผลท่ีโ่รงนา 

กลางไร่ข้าวโพดแล้วหนีหายไป ทั้งนี้ทางการได้ส่งตัว 

กลับไปยังเรือนจำาเดิมที่เจ้าพ่อรายนี้เคยหนีมาได้

9 มกราคม

เกิดเหตุระเบิดรุนแรงต่อเนื่องหน้าห้างสรรพ

สินค้าซารินามอลล์ (Sarinah Mall) และ

ภายในรา้นกาแฟสตารบ์คัส ์บรเิวณใจกลางกรงุ

จาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี ตามดว้ยเสยีงปนื 

ดังสนั่นจากการยิงปะทะกันระหว่างตำารวจกับ

กลุ่มคนร้าย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 รายและ

บาดเจ็บ 24 ราย

14 มกราคม

30-31 มกราคม

ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต Walmart ประกาศปิด 269 

สาขาท่ัวโลกรวมท้ัง 154 สาขาในสหรฐัฯ จากการ

ประสบปญัหายอดขายตกอยา่งตอ่เนือ่งและจาก

ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

15 มกราคมเดวิด โบวี่ (David Bowie) นักร้อง นักแต่งเพลง

ชาวอังกฤษ เจ้าของฉายา “กิ้งก่าเปลี่ยนสีแห่ง

วงการร็อก” เสียชีวิตด้วยวัย 69 ปีจากโรคมะเร็ง

10 มกราคม

อลัน ริคแมน (Alan Rickman) ผู้รับบท  

เซเวอร์รัส สเนป ในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่  

พอตเตอร ์เสยีชวีติดว้ยวยั 69 ป ีจากโรคมะเรง็

14 มกราคม
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สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดี 

จกิม ีเคเซอร ์นมัเกล วงัชกุ มพีระประสตูกิาลพระราชโอรสจกิม ีนมัเกล วงัชกุ 

(Jigme Namgyel Wangchuck)

สงิหป์ารค์ เชยีงราย จดังานเทศกาลบอลลนูนานาชาติ

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Singha Park Chiang Rai 

International Balloon Fiesta 2016” มีการแข่งขัน

บอลลูนและการแสดง Balloon Night Glow ด้วย

บอลลนูแฟนซกีวา่ 30 ลกู รวมทัง้จดักจิกรรมพเิศษให้

คู่รัก 20 คู่ ได้จดทะเบียนสมรสบนบอลลูนท่ามกลาง

บรรยากาศที่สวยงามด้วย 

ประกาศให้การระบาดของเช้ือไวรัสซิกา (ZIKA) เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขระหว่างประเทศเทียบชั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

เพราะมีการระบาดรุนแรงไปทั่วทวีปอเมริกา

1 กุมภาพันธ์

หลังจากอิหร่านทำาข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับชาติมหาอำานาจ ส่งผลให้ 

ชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจบางส่วนกับ

อหิรา่น และอหิรา่นไดจ้ดัการเลอืกตัง้ขึน้โดย ฮสัซนั โรฮาน ีผูม้แีนวคิด

ปฏริปูของอหิรา่นไดร้บัชยัชนะอย่างถลม่ทลายและพนัธมิตรกลุม่ปฏริปู

ได้ที่นั่งทั้งหมด 30 ที่นั่ง ในเขตเลือกตั้งเตหะราน

26 กุมภาพันธ์

5 กุมภาพันธ์

10-14 กุมภาพันธ์
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บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำากัด เปิดตัวสินค้าใหม่ CHICKEN 

HAMBURG STEAK เป็นสเตก็สไตลญ่ี์ปุ่น มีวางจำาหนา่ยท่ี Villa Market, 

MaxValu, Gourmet market & Home Fresh Mart, Central Food 

Hall & Tops Market 

1 มีนาคม

แนนซี ่เรแกน (Nancy Reagan)  

อดตีสภุาพสตรหีมายเลข 1 ของ

สหรัฐอเมริกา ภริยาของอดีต

ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน 

เสียชีวิตด้วยวัย 94 ปีจากภาวะ

หัวใจล้มเหลว

6 มีนาคม

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ประกาศยุติการทำา

หน้าที่ผู้ประกาศข่าวหลังจากคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) ได้ชี้มูลความผิดกรณีบริษัทไร่ส้มที่เขา

เป็นกรรมการผู้จัดการได้เบี้ยวค่าโฆษณาอสมท.

ในรายการ “คยุคุย้ขา่ว” ทำาใหอ้สมท.ไดร้บัความ

เสียหายกว่า 138.79 ล้านบาท

เครอืขา่ยผูส้ือ่ขา่วสบืสวนสอบสวนนานาชาตหิรอื

ไอซีไอเจ (The International Consortium of 

Investigative Journalists: ICIJ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ 

ซูดดอยช์เซตุง (SüddeutscheZeitung) และ

สมาชิกเครือข่ายไอซีไอเจปล่อยข้อมูลปานามา 

เปเปอรส์ (Panama Papers) ซึง่เป็นขอ้มูลฉาวโฉ่

ด้านการเงินระดับโลก มีนักการเมือง เศรษฐี 

พนัลา้น และนายธนาคารชือ่ดงัจากหลายประเทศ 

เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากฐาน

ข้อมูลของสำานักกฎหมายมอสแซคฟอนเซกา 

(Mossack Fonseca) ตรวจสอบพบวา่ มอสแซค 

ฟอนเซกา ให้ความช่วยเหลือลูกค้าจำานวนมาก

ในการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี 

เกิดเหตุถังดับเพลิงระบบไพโรเจนภายในอาคาร

จอดรถชั้นใต้ดินธนาคารไทยพาณิชย์สำานักงาน

ใหญ่ถนนรัชดาภิเษกทำางานอัตโนมัติ ซึ่งก๊าซ

ไพโรเจนนี้ได้ผลิตก๊าซออกมาแทนที่ออกซิเจน 

ทำาให้ผู้ที่อยู่ด้านในขาดออกซิเจนจนมีผู้เสียชีวิต 

8 ราย และบาดเจ็บ 7 ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็น

ผู้รับเหมาที่เข้าไปปรับปรุงอาคารชั้นใต้ดิน 

เกิดเหตุระเบิด 2 คร้ัง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกของ 

ท่าอากาศยานซาเวนเทม (Zaventem) กรุงบรัสเซลส์และ

อีก 1 ครั้งห่างกันหนึ่งชั่วโมงที่สถานีรถไฟใต้ดินมาลเบค  

(Maelbeek) ใกลก้บัสำานกังานขององคก์ารสหภาพยโุรป (อยี)ู 

ประเทศเบลเยยีม มผีูเ้สยีชวีติจากเหตกุารณ ์31 คน มอืระเบดิ 

ฆ่าตัวตาย 3 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 300 คน

3 มีนาคม
3 เมษายน

13 มีนาคม

22 มีนาคม
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ

แทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายจำานงค์ ภิรมย์ภักดี 

ป.ภ., ท.จ., ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพ 

ศรินิทราวาส กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัอาทติยท์ี ่3 เมษายน พทุธศกัราช 

2559 เวลา 17.00 น.

3 เมษายน

“นอ้งเมย”์ รชันก อนิทนนท ์นกัแบดมนิตนัหญงิ 

คว้าแชมป์โอยูอีสิงคโปร์โอเพ่น 2016 หลังชนะ

ซุนหยูคู่แข่งจากจีน 2 ต่อ 1 เกม ส่งผลให้น้อง

เมยข์ยบัขึน้เปน็มอืวางอนัดบั 1 ของโลกพรอ้ม

ทำาสถิติคว้าแชมป์ 3 รายการติดต่อกัน

รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ประกาศปรับโครงสร้างภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ 1 แสนบาท

เงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน

สำาหรับผู้มีเงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 

60,000 บาท ค่าลดหย่อนสำาหรับคู่สมรสของผู้มี 

เงินได้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท 

คา่ลดหยอ่นบตุรจากเดมิคนละ 15,000 บาท และ

จำากดัจำานวนไม่เกนิ 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท 

โดยไม่จำากัดจำานวนบุตรและยกเลิกค่าลดหย่อน

การศึกษาบุตรจากเดิมที่ให้หักลดหย่อนคนละ 

2,000 บาท มีผลบังคับสำาหรับเงินได้พึงประเมิน

ในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

17 เมษายน
19 เมษายน

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 และ 7.3 แมกนิจูด ที่

ความลึก 10 กิโลเมตรในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัด 

คุมาโมโตะประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันเกิดอาฟเตอร์ช็อก 

อย่างต่อเนื่องมากกว่า 680 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 

44 ราย สญูหาย 8 ราย และบาดเจบ็ราว 1,100 คน 

ประชาชนเกือบ 100,000 คนต้องอาศัยอยู่ตาม

ศูนย์อพยพและที่พักพิงช่ัวคราวภายใต้อุณหภูมิ

ลดต่ำาสุดราว 8 องศาฯ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด มี

จุดศูนย์กลางลึก 19.2 กิโลเมตรใกล้ชายฝั่ง

ประเทศเอกวาดอร ์แรงสัน่สะเทอืนรบัรู้ถ้งึกรงุ 

กีโต เมืองหลวงท่ีอยู่ห่างออกไปทางตะวันตก 

170 กิโลเมตร จากนั้นเกิดอาฟเตอร์ช็อค 

ตามมาอย่างต่อเนื่อง วัดได้สูงสุดคือระดับ  

6.2 แมกนิจูด มีผู้เสียชีวิต 553 ราย สูญหาย

ราว 100 ราย และบาดเจ็บกว่า 4,000 ราย

นายบรรหาร ศลิปอาชา อดตีนายกรัฐมนตรีคนท่ี 

21 ถงึแกอ่สญักรรมดว้ยวยั 83 ป ีจากโรคหอบหืด 

14 เมษายน

17 เมษายน

23 เมษายน
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ทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ หรือจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก

อังกฤษได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทีมนี้มีคนไทยเป็นเจ้าของ

คอื นายวชิยั ศรวีฒันประภา ประธานกรรมการ บรษิทั คงิ เพาเวอร์

จำากัด ผู้ลงทุนซื้อสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ปัจจุบัน มูลค่า

ทางธุรกิจของสโมสรสูงขึ้นถึง 8 เท่าหรือประมาณ 15,318 ล้านบาท

เครื่องบินโดยสารสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบิน MS804 เดินทาง

ระหวา่งกรงุปารสีและกรงุไคโรหายไปจากจอเรดารข์ณะบนิอยูเ่หนอื

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กระทั่งวันต่อมาจึงมีการแถลงว่าเคร่ืองบิน

ลำาดังกล่าวตกทะเล ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 66 คน

สิงห์ร่วมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ที่เป็นงานแสดง

สินค้าและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 

ครอบคลุมสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภท มี

ผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศเขา้รว่มงานจำานวนมาก 

4 พฤษภาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วรัชกาลที ่9 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

นบัวา่ทรงเปน็พระมหากษตัรยิผ์ูค้รอง

ราชยย์าวนานทีส่ดุในโลก ณ ขณะนัน้

8 มิถุนายน

มูฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali) 

อดีตนักมวยแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวต 

ชาวอเมริกันเสียชีวิตในวัย 74 ปี

จากปัญหาระบบทางเดินหายใจ

3 มิถุนายน

“BREXIT” - สหราชอาณาจักรออกจากการเป็น

สมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ด้วยคะแนนโหวต 51.9% 

หรือเท่ากับ 17,410,742 เสียง จากจำานวนผู้มาใช้

สิทธิท้ังหมด 33.5 ล้านคน การจัดทำาประชามติ

ครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิในสหราชอาณาจักรมากที่สุด 

ในรอบ 24 ปี นอกจากนี้ นายเดวิด คาเมรอน 

(David Cameron) นายกรัฐมนตรีได้ลาออกจาก

ตำาแหน่งเพราะไม่เห็นด้วยกับผลประชามติดังกล่าว 

และเธเรซ่า เมย์ (Theresa May) ข้ึนรับตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีแทน โดยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคน

ที่สองของสหราชอาณาจักรในรอบ 26 ปี 

24 มิถุนายน

18 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน
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เ กิ ด เ หตุ สั ง ห า รห มู่ ค รั้ ง ร้ า ย แ ร งที่ สุ ด ใ น

ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ก่อเหตุ 

กราดยิงสถานบันเทิง Pulse Club ที่เมือง 

ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นไนท์คลับสำาหรับ

เกย ์มผีูเ้สยีชวีติ 50 ราย และบาดเจบ็อกี 53 ราย 

ผู้ก่อเหตุคือนายโอมาร์ ซาดิกกี มาทีน ชาว

อเมริกันเชื้อสายอัฟกันวัย 29 ปี

น้ำาแร่เพอร์ร่าจัดกิจกรรม HIIT WALK 213  

By Purra (ฮิต วอล์ค 213 บายน้ำาแร่เพอร์ร่า) 

ร่วมเดินและเบิร์นภายใต้การนำาของทีม 

Woody World โดยมี “วู้ดดี้” นายวุฒิธร  

มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดังนำาขบวนพนักงาน

รว่มกจิกรรมที ่บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั  

พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 

เบียร์สิงห์ได้รับรางวัล “พรีเม่ียมโปรดักส์ออฟ 

ไทยแลนด ์– เดอะไพรดอ์อฟไทย” ประจำาป ี 2559 

(Premium Products of Thailand – The Pride 

of Thais) หรือรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก 

งานอินดัสทรีเอ็กซ์โป 2016 (Thailand Industry 

Expo 2016) ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

“เชคกุ เชคกุ” ชาเขียวญ่ีปุ่นชงเย็น 

ไม่มีน้ำาตาลเริ่มวางจำาหน่ายที่

ร้าน 7-11 ทุกสาขา

เคร่ืองบินพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ อิมพัลส์ 2” 

(Solar Impulse 2) ประสบความสำาเร็จในการ

เดินทางรอบโลกในฐานะเครื่องบินพลังงาน 

แสงอาทติยล์ำาแรก เปน็การสรา้งประวตัศิาสตร์

หน้าใหม่ด้านพลังงานท่ีมีการบินรอบโลกโดย

ไม่ใช้น้ำามัน โดยโซลาร์ อิมพัลส์ 2 ได้ร่อนลง

จอดอย่างปลอดภัยท่ีเมืองอาบูดาบี ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม่ือเวลาประมาณ 

04:05 น. ตามเวลาท้องถิ่น 

สนามบินอตาเติร์กในนครอิสตันบูลเมืองใหญ่ที่สุด 

ของประเทศตุรกี เกิดเหตุวินาศกรรมโดยมีกลุ่ม 

ก่อการร้ายเปิดฉากกราดยิงตามด้วยจุดชนวนระเบิด

พลีชีพถล่มบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก มีผู้เสีย

ชีวิต 42 ราย บาดเจ็บกว่า 230 ราย
24 มิถุนายน

7 กรกฎาคม
27 กรกฎาคม

21 กรกฎาคม

26 กรกฎาคม

1 กรกฎาคม

ลีโอเนล เมสซี วัย 29 ปี ประกาศอำาลาทีมชาติ

อารเ์จนตนิา่หลงัพลาดการเตะลกูโทษทีส่ง่ผลให้

ทมีไดแ้คต่ำาแหนง่รองแชมปฟ์ตุบอลโคปาอเมรกิา 

เซนเตนาริโอ 2016 

27 มิถุนายน
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กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 31 หรือ รีโอเกมส์ 2016 จัดขึ้นที่นครรีโอเดจาเนโร 

ประเทศบราซลิ โดยมกีารแขง่ขนัทัง้สิน้ 28 ชนดิกฬีาเพ่ือชงิรางวลัทัง้หมด 

307 เหรยีญ ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้หรยีญรางวลัมากทีส่ดุเปน็อนัดบั 1 

ด้วยจำานวน 46 เหรยีญทอง 37 เหรียญเงนิ และ 38 เหรียญทองแดง ตามดว้ย 

อังกฤษและจีนตามลำาดับ ส่วนไทยได้เหรียญเป็นอันดับที่ 35 กวาดมา 

ทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

ผลงานเหรียญทองของไทย

• โสภิตา ธนสาร จากการแข่งขันยกน้ำาหนักหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม

• สุกัญญา ศรีสุราช จากการแข่งขันยกน้ำาหนักหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม

ผลงานเหรียญเงินของไทย

• พิมศิริ ศิริแก้ว จากการแข่งขันยกน้ำาหนักหญิง รุ่น 58 กิโลกรัม

• เทวินทร์ หาญปราบ จากการแข่งขันเทควันโดชาย รุ่น 58 กิโลกรัม

ผลงานเหรียญทองแดงของไทย

• สินธุ์เพชร กรวยทอง จากการแข่งขันยกน้ำาหนักชาย 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) เพื่อสำารวจและใช้หุ่นยนต์

ชื่อ Tagsam เก็บตัวอย่างกลับมายังโลกในปี 2023 นักวิทยาศาตร์นาซ่า 

คาดการณ์ว่าดาวเคราะห์น้อยเบนนูอาจจะพุ่งชนโลกในปี 2175-2199 

Star chefs ออกสนิคา้ใหม ่เสน้สปาเกต็ตีใ้นซองพรอ้มรบัประทาน 

ทีใ่หแ้คลอรเีพยีง 370 kcal ตอ่กลอ่ง มจีำาหนา่ยที ่Villa / MaxValu 

/ Gourmet market & Home Fresh Mart / Central Food Hall 

& Tops Market / Lawson / Isetan / UFM / Foodlandบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ครบรอบ 83 ปี

15-21 สิงหาคม

เกิดแผ่นดินไหวในเมืองนอร์เซียทางตอนใต้ของนครเปรูเกีย แคว้นอุมเบรีย

ซึง่ตัง้อยู่ในภมิูภาคตอนกลางของประเทศอติาล ีการสัน่ไหวเกดิขึน้ตอ่เน่ือง

ราว 20 วินาที วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.2 แมกนิจูด มีจุดศูนย์กลาง

อยู่ใต้พื้นดินลึก 10 กิโลเมตร และเกิดอาฟเตอร์ช็อกในชั่วโมงถัดมาขนาด 

5.4 แมกนจูิด รวมอาฟเตอรช์อ็กกวา่ 200 ครัง้ อาคารบ้านเรอืนจำานวนมาก 

พังเสียหาย ถนนถูกตัดขาด มีผู้เสียชีวิต 247 ราย

24 สิงหาคม

8 กันยายน

1 กันยายน

4 สิงหาคม
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สิงห์ต่อสัญญา “คิมิ ไรโคเนน” ยอดนักขับฟอร์มูล่า วัน ชาว

ฟินแลนด์ ครั้งนี้ได้ต่อสัญญาไปอีก 2 ปี (2017-2018) โดย 

คิมิ ไรโคเนน ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์จะช่วยโปรโมต

แบรนด์สิงห์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดต่างประเทศ และจะ

ร่วมพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้ดีขึ้น 

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ พร้อมใจกัน

ถวายสักการะเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และร่วมกันลงนาม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัยถวาย

พระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

ภาพวาดชื่อดัง “ทิวทัศน์ทะเลแห่งสเคเฟนิงเกน” (Seascape at 

Scheveninge) และ “ศาสนิกชนออกจากโบสถ์คริสตจักรปฏิรูป

ที่นูเนน” (Congregation Leaving the Reformed Church in 

Nuenen) ผลงานของแวนโก๊ะ (Van Gogh) ที่เคยถูกขโมยไปจาก

พพิธิภณัฑแ์วนโกะ๊ในกรงุอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมือ่ป ี

2002 ไดค้น้พบแลว้ในประเทศอติาล ีโดยคาดวา่ผลงานทัง้สองชิน้มี 

มูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 พันล้านบาทไทย

30 กันยายน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 

รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็สวรรคต 

ณ โรงพยาบาลศิริราชด้วยพระอาการสงบเมื่อเวลา 15 นาฬิกา 52 นาที  

สิริพระชนมพรรษาปีที่ 88 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชสมบัติ 70 ปี 

ถือว่ายาวนานที่สุดของไทยและในโลก ณ วันสวรรคต

13 ตุลาคม

พายไุตฝุ้น่ชบาถลม่คาบสมทุรเกาหลดีว้ยความเรว็ 110 ไมลต์อ่ชัว่โมง ทำาให้

เกดิพายุฝนฟา้คะนองจนทำาใหเ้กดิน้ำาทว่มฉบัพลนั ไดแ้ก ่เมอืงปซูาน เมอืง

ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รวมถึงเมืองอูลซาน และเกาะท่องเที่ยวเซจูทาง

ภาคใต้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 ราย

5 ตุลาคม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44  

สัง่ปลด ม.ร.ว.สขุมุพนัธ ์บรพิตัร 

ออกจากตำาแหน่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และแต่งตั้ง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รอง

ผู้ว่าฯ กทม. ขึ้นดำารงตำาแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม.

18 ตุลาคม

3 ตุลาคม
27 ตุลาคม
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นายดอนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐฯ เป็นประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นคนแรก

ที่ไม่เคยดำารงตำาแหน่งใดๆ ทั้งทางการเมืองหรือทางราชการ

8 พฤศจิกายน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการ 

กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 10 

แห่งราชวงศ์จักรี โดยทรงพระนามใหม่ว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” 

1 ธันวาคม

งานแสดงดนตร ี“ดอกไมข้องยา่ บทเพลงของพ่อ” ที ่สงิหป์ารค์ เชยีงราย 

เพ่ือนอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานมีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และบทเพลงในความทรงจำาโดยวง BSO 

(Bangkok Symphony Orchestra) และศิลปินชื่อดังกว่า 200 ชีวิต

เริ่มผลิต U Beer (ยูเบียร์) 

ขนาด 320 มล. และ 620 มล. 

มปีรมิาณแอลกอฮอล ์5% และ

จำาหน่าย

บรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จำากดั รว่มกบั 

บริษัท จีดีเอช 559 จำากัด ภูมิใจเสนอ

ภาพยนตร์เรื่อง “พรจากฟ้า” 

25-27 พฤศจิกายน
28 พฤศจิกายน

1 ธันวาคม

เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.8 แมกนิจูด ห่างไปทางตะวันออก

เฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ราว 91 

กโิลเมตร ลกึลงไปใตผ้นืดนิ 23 กโิลเมตร จากนัน้มอีาฟเตอรช์อ็ก 

ตามมาอย่างน้อยสามครั้ง

13 พฤศจิกายน



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



18 SINGHA  MAGAZINE

YEAR IN REVIEW 2016

สินค้าใหม่
กรกฎาคม 2559

เชคกุ เชคกุ

Maruzen: Shakku Shakku
เร่ิมจำ�หน่�ย 21 กรกฎ�คม 2559 ที่ 

7-eleven ทุกส�ข� 

เชคก ุเชคก ุคอื ชาเขียวสด ด่ืมเยน็ ไมมี่
น้ำาตาล นวัตกรรมช�เขียวญี่ปุ่นแท้แบบ

ซองสำ�เร็จรูปพร้อมชงในน้ำ�เยน็ มกีรรมวธีิ

ก�รผลิตที่ผ่�นกระบวนก�รอบไอน้ำ� 

(น่ึง) แบบญี่ปุ่นแท้ เหม�ะสำ�หรับคนที่

ใส่ใจสุขภ�พและต้องก�รคว�มสดช่ืน 

แก้กระห�ยในเวล�เดียวกัน

อร่อยด้วย 3 วิธีง่ายๆ: 

เพียงฉีก ใส่ขวด และเขย่� ผสมกับน้ำ�เย็น 

500 มล. ต่อช�เขียว 1 ซอง

กิจกรรม: 

กิจกรรม “เชคมันแชร์” จัดช่วงวันที่ 31 

สงิห�คม - 21 กนัย�ยน 2559 ในคอนเซป็ต ์ 

แค่ถ่�ยคลิป “เชค” กับเชคกุ เชคกุ  

ที่สดช่ืนในแบบของคุณ แล้วติดแฮชแท็ก 

#ชาเขียวสด #เชคกุเชคกุ

ผลิตภัณฑ์ ชาเขียวชงเย็น
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สินค้าใหม่
สิงหาคม 2559

เบียร์สด Kronenbourg
โลโก้ Kronenbourg

วันที่ว�งจำ�หน�่ย 31 สิงห�คม -1 กันย�ยน 2559

สินค้าใหม่: Kronenbourg
กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่มคนอ�ยุ 25-40 ปีที่กำ�ลังมองห�คว�มสดชื่น 
โดยเฉพ�ะในช่วงฤดูร้อนหรือในวันที่อ�ก�ศร้อน

รายละเอียด: เบียร์ข้�วส�ลี (สีข�ว) ระดับพรีเมียมด้วยปริม�ณ

แอลกอฮอล์ 5%

คณุสมบตั:ิ Kronenbourg 1664 Blanc ไดรั้บคว�มนิยมในตล�ด 
36 แห่งทั่วโลก เป็นเบียร์ข้�วส�ลีส�กลอันดับ 4 ของโลก และเป็น

เพียงร�ยเดยีวทีม่อบรสช�ติสดช่ืน แปลกใหม ่จ�กก�รหมกัดว้ยพชื

ตระกลูสม้และผกัชี ผูด้ืม่ส�ม�รถเข้�ถงึรสช�ตไิดม้�กกว่�เบยีร์ข้�ว

ส�ลีส่วนใหญ่ ด้วยกลิ่นและรสช�ติหว�นอมเปรี้ยวที่ทำ�ให้สดชื่น

กิจกรรม: 
• Beer Kronenbourg จัดกิจกรรมเปิดตัว Tower Kronenbourg 

ที่ร้�น 7th Street ส�ข� Mega Bangna จัดสถ�นที่และกิจกรรม

ให้มีกลิ่นอ�ยแบบฝรั่งเศส มีก�รจำ�ลองหอไอเฟิล 

• Kronenbourg FUN DAY Room 39 Restart คว�มสดชื่นกับ

เบยีร์สดุพรเีมยีมจดัมนิิคอนเสร์ิต Room39 ร่วมกบัร�้น 7th Street 

ส�ข�ทองหล่อ 

หัวจ่ายเบียร์ Kronenbourg โฆษณา Kronenbourg
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สินค้าใหม่
ตุลาคม 2559

โซดาตราลีโอ

ปัจจุบันข�ย Off-Premise ทั่วประเทศ

กล�งเดือนตุล�คม

คุณสมบัติ: โซด�สำ�หรับผู้บริโภคที่ดื่ม

สุร�กับโซด�น้ำ� ทำ�ให้ไม่ต้องผสมน้ำ�เพิ่ม

กไ็ดร้สกลมกลอ่มแตย่งัคงคว�มซ�่ไดน้�น

เรื่องน่ารู้
• ค่า PH ในโซดาเป็นอย่างไร

ค่� PH ของโซด�ขน�ด 325 มล. และ 

400 มล. มีประม�ณ 5.8 - 7

• โซดาลีโอต่างจากโซดาสิงห์และโซดา 

คู่แข่งอย่างไร

โซด�ลโีอจบักลุม่เป�้หม�ยทีเ่ปน็ผูด้ืม่

สุร�ผสมกับโซด�และน้ำ�โดยเฉพ�ะ ทำ�ให้

โซด�เป็นเครื่องดื่ม Ready to mix ขณะที่

โซด�สิงห์เน้นจับกลุ่มเป�้หม�ยที่เป็นผู้ดื่ม

สุร�ผสมโซด�

• กระบวนการผลิตของโซดาลีโอต่างจาก

โซดาสิงห์หรือไม่

ก�รผลิตโซด�ลีโอมีกระบวนก�รที่ 

ได้รับม�ตรฐ�นเดียวกับโซด�สิงห์ ทำ�ให้

มั่นใจได้ว่�โซด�ลีโอเป็นโซด�ที่มีคุณภ�พ 

ผสมกับสุร�ได้อย่�งลงตัว

Facebook: 
https://www.facebook.com/werleo

โลโก้ น้ำาโซดาตราลีโอ

ปริมาตร 400 มล.
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สินค้าใหม่
พฤศจิกายน 2559

ยู เบียร์

วันที่เริ่มผลิตและจำ�หน่�ย 28 พ.ย. 59

ช่องท�งก�รจำ�หน่�ย on premise เท่�นั้น

โลโก้ ยู เบียร์

Internal Launch ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

กิจกรรมเปิดตัว U Beer จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม
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เปลี่ยนโฉมใหม่
พ.ศ. 2559

Bangkok Glass

บรษิทั บ�งกอกกล�๊ส จำ�กดั (มห�ชน) 

หรือ บีจี (BG) ปรับโฉมตร�สัญลักษณ์ 

หรือโลโก้ (Logo) ใหม่ ตอบรับก�รเป็น

ผู้นำ�เสนอธุรกิจแก้วแบบครบวงจรที่ใส่ใจ

ในคุณภ�พผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม  

โลโก้ใหม่ได้รับก�รออกแบบให้มีคว�ม

เรียบง�่ย โดดเด่น และทันสมัย เหม�ะกับ 

ก�รแสดงบนสื่อต่�งๆ ของบริษัทฯ อีกทั้ง 

ยังสอดคล้องกับธุรกิจ โดยจุดเด่นของ

โลโก้ใหม่อยู่ที่รูปแบบของสัญลักษณ์ตัว G  

แสดงถึงลักษณะฐ�นขวดแก้ว ซึ่งถือเป็น

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบกับก�รใช้

โทนสี Cobalt Blue ที่ได้แรงบันด�ลใจม�

จ�กสีฟ้�ของน้ำ�อีกด้วย

นอกจ�กน้ี บริษทัฯ ยงัไดจ้ดักจิกรรมประช�สมัพนัธ์ก�รเปลีย่นแปลงโลโกแ้กพ่นักง�น 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยนที่ผ่�นม� โดยจะดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงโลโก้บนสินทรัพย์และ

สื่อต่�งๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

ตลอดระยะเวล�ม�กกว่� 40 ปี บีจีมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย พร้อมส่งมอบประสบก�รณ์ในด้�นผลิตภัณฑ์แก้วแบบครบวงจร  

นำ�เสนอผลิตภัณฑ์แก้วที่ครอบคลุมทุกวิถีก�รดำ�เนินชีวิต (lifestyle) เพื่อตอบโจทย์ทุก

คว�มต้องก�รของลูกค้� ด้วยพลังสร้�งสรรค์ไม่มีวันหมด…Invent to Inspire

ไมเ่พยีงแตโ่ลโกข้องบจีเีท�่น้ัน บริษทัฯ ยงัไดป้รับเปลีย่นรูปแบบโลโกข้องกลุม่ธรุกจิ

และบริษัทในเครือ จ�กเดิมที่มีโลโก้หล�กหล�ยแยกต�มโรงง�น ปัจจุบันได้ปรับรูปแบบ

โลโก้และก�รใช้ง�นใหม่โดยแบ่งต�มกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้�งคว�มเป็นเอกลักษณ์และเพิ่ม

ก�รจดจำ�แก่ส�ธ�รณชนม�กยิ่งขึ้น 

โลโก้ใหม่

โลโก้เดิม

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว เปลี่ยนเป็น บีจีซี (BGC)

โลโก้เดิม โลโก้ใหม่

โลโก้เดิม โลโก้ใหม่

กลุ่มธุรกิจจัดจำาหน่ายกระจกแผ่นบีจีโฟลท (BG FLOAT) 
เปลี่ยนเป็น บีจีเอฟ (BGF) 
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

น้ำาแร่ Purra

6 ธันวาคม 2559
น้ำ�แร่เพอร์ร่� ร่วมกับ Qurator และ Thai 

Designers ช่ือดังจ�ก 4 แบรนด์ ได้แก่ ISSUE, 

ASAVA, PATINYA, IRADA ออกแบบผลิตภัณฑ์

ฉล�กพิเศษ “น้ำ�แร่เพอร์ร่� Limited Edition” 

เพ่ือสะท้อนภ�พลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

ของแบรนด์เพอร์ร่� เฉพ�ะขน�ด 500 มิลลิลิตร 

ว�งข�ยใน 7-11 และ The Mall 

ธันวาคม 2559 
Purra ขน�ด 500 มล. และ 1,500 มล.  

New Shrink Wrap พรีเซนเตอร์ พลอย เฌอม�ลย์ 

บุญยศักด์ิ

ปัจจุบันน้ำ�แร่ Purra จำ�หน่�ยอยู่ 4 ขน�ด 

ได้แก่ 330 มล. 500 มล. 750 มล. 1,500 มล.

น้ำาแร่เพอร์ร่า Limited Edition

พรีเซนเตอร์ พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

ASAVA IRADA

ISSUE PATINYA
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เปลี่ยนโฉมใหม่

เปลี่ยนโฉมใหม่

กรกฎาคม 2559

กันยายน 2559

น้ำาดื่มตราสิงห์

น้ำาแร่ฟิจิ

น้ำ�ดืม่สงิหไ์ดรั้บก�รรับรองม�ตรฐ�นคว�มสะอ�ดจ�กสถ�บนั NSF International 
จ�กประเทศสหรัฐอเมริก� และได้เริ่มใส่โลโก้ NSF ที่ฉล�กน้ำ�ดื่มสิงห์ตั้งแต่ช่วงเดือน

เมษ�ยน 2559 เป็นต้นม�

ฟจิิ เปล่ียนฉลากทุก SKU ดว้ยคอนเซป็ต ์“คว�มสวยง�มของทอ้งฟ�้และหมูเ่ก�ะ 

ฟจิทิีผ่สมผส�นกนัอย�่งลงตัว คอืแรงบนัด�ลใจของเร�ในก�รออกแบบฉล�กใหม ่เปน็ทีม่� 

ของพื้นหลังสีฟ้�ใสรวมถึงสีน้ำ�เงินเข้มที่แสดงให้เห็นถึงคว�มบริสุทธ์ิจ�กหยดน้ำ�ฝนบน 

หมู่เก�ะฟิจิที่ไหลผ่�นป่�ดงดิบและชั้นหินภูเข�ไฟ จนเกิดเป็น Artesian Water อันเป็น

แหลง่ทีม่�ของน้ำ�แร่ฟจิใินทกุๆ ขวด จติวญิญ�ณทีอ่อ่นเย�วแ์ละคว�มบริสทุธ์ิไดถ้กูทำ�ให้ 

เด่นชัดยิ่งข้ึนผ่�นดอกชบ�สีชมพู ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟิจิ ทั้งหมดน้ีเพื่อจะมอบ

ประสบก�รณ์ Untouched ของน้ำ�แร่ระดับพรีเมียมให้กับผู้บริโภคอย่�งแท้จริง”

ว�งข�ยแลว้ต้ังแตว่นัที ่1 กนัย�ยน 2559 ส�ม�รถห�ซือ้ไดต้�ม Tops Supermarket, 

Gourmet Market, Villa Market และซูเปอร์ม�ร์เก็ตชั้นนำ�อื่นๆ

โฉมใหม่โฉมเดิม
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Boonrawd Trading International Co., Ltd. (BTI)
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

Singha Light 

เมื่อต้นปีที่ผ่�นม� Singha Light  

มีก�รเปลี่ยนโลโก้ให้ดูทันสมัยและเป็น 

วัยรุ่นม�กข้ึน กลับม� Re Branding  

อีกครั้ง และในปี 2017 Singha Light จะมี

รูปโฉมใหมท่ัง้ตวั Product และ Marketing 

Communication

Product: จะปรับเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์

ใหส้งูข้ึน รวมถึง body ของน้ำ�เบยีร์ เพือ่ให้ 

รสช�ติเข้มข้นกว่�เดิม ตอบโจทย์และ 

โดนใจผู้บริโภคม�กยิ่งขึ้น

Packaging: ตอนน้ีอยู่ในข้ันพัฒน� 

ปรับรูปลักษณ์ให้ดูแปลกใหม่ น่�สนใจ 

และน่�ลิ้มลองม�กขึ้น

Marketing Communications: เป็น 

คร้ังแรกของแบรนด์ Singha Light ที่จะ 

มีก�รโปรโมต above the line คือ TVC 

AD, radio, billboard

โลโก้ เบียร์สิงห์ไลท์

330 ml630 ml 330 ml

แบนเนอร์ เบียร์สิงห์ไลท์ขอ
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เปลี่ยนโฉมใหม่
กรกฎาคม 2559

Leo Beer

Concept ของแคมเปญคือจับกลุ่ม 

เป�้หม�ยนักดืม่ทีอ่�ยนุอ้ยลงโดยพย�ย�ม

จะสัมพันธ์ “Beer Drinking Moment”  

ในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ ทีส่อดคลอ้งกบักลุม่

เป้�หม�ย เช่น เท่ียวทะเล (Surfing, Beach 

Volleyball) ออกแคมป์ล้อมกองไฟ เป็นต้น

แคมเปญ launch ออกม�เพือ่สวนกระแส

คูแ่ข่ง และรุกตล�ดกลุม่เป�้หม�ยเดยีวกนั

Campaign Summary
สื่อที่ใช้: TVC / Billboard / OOH / Print/ 

Radio / Online

กิจกรรม
1. ON-PREMISE EVENT

2. BRAND ACTIVATION

3. EVENT SPONSORSHIP

4. LOCAL EVENTS

ว�งข�ย 14 พฤศจิก�ยน 2559

“Anything Can Happen”  
เริ่มต้นกับสิ่งดีๆ อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้

โลโก้ เบียร์ลีโอ

320 ml 620 ml320 ml
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เปลี่ยนโฉมใหม่
ตุลาคม 2559

Singha Beer 

ปรับโฉมเพื่อเปลี่ยนภ�พลักษณ์ 

ว�งจำ�หน�่ย 31 ตุล�คม 2559

ฉลากเดิม

ฉลากใหม่

320 ml620 ml 320 ml

เปลี่ยนวัสดุกระป๋องให้เงาขึ้น
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บริษัทเปิดใหม่
พ.ศ. 2559

สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์

“เรามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและ

บริการภายใต้มาตรฐานสากล เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำากัด 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด และ บริษัท เอเซีย 

โกลเด้น ไรซ์ จำากัด มีพื้นที่ทั้งหมด 83 ไร่ 

3 งาน ประกอบด้วยธุรกิจการผลิต 3 

ประเภท ได้แก่ โรงสีข้าว โรงสกัดน้ำามัน

รำาดิบ และโรงไฟฟ้า จดทะเบียนเมื่อวันที่ 

13 มนีาคม พ.ศ. 2555 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

500 ล้านบาท

บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำากัด 

สีข้าวขาวได้  800 ตันต่อวัน และสีข้าวนึ่ง 

1,000 ตันต่อวัน ผลิตน้ำามันรำาดิบ 40 ตัน

ต่อวัน และผลิตรำาสกัดน้ำามัน 160 ตัน 

ต่อวัน ส่วนโรงไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ใช้แกลบท่ีไดจ้ากการกะเทาะขา้วเปลอืกมา

ผลิตไฟฟ้า มีกำาลังการผลิต 4.9 เมกะวัตต์ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำากัด ได้รับการรับรองระบบ GMP & HACCP เมื่อ

วันที่ 7 เมษายน 2559 และอยู่ในการดำาเนินงานขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 และ 

อยู่ในการดำาเนินงานขอรับรองระบบ ISO 9001:2015

ผลิตภัณฑ์

1. ข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอมปทุม ข้าวขาวและข้าวน่ึง เพ่ือจำาหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ

2. น้ำามันรำาดิบเพื่อผสมในอาหารสัตว์หรือเพื่อนำาไปเข้ากระบวนการ Refining เพื่อเป็น

น้ำามันบริโภค

3. รำาสกัดน้ำามันสำาหรับเป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์ ขอ
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บริษัทเปิดใหม่
พ.ศ. 2559

อ่างทอง พาวเวอร์

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำากัด 

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด และ บริษัท เอเซีย 

โกลเด้น ไรซ์ จำากัด ดำาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม (SPP Cogeneration) 

โดยใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่ 

ต.หลกัฟา้ อ.ไชโย จ.อา่งทอง มขีนาดกำาลงั

การผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์และกำาลัง

การผลิตไอน้ำา 55 ตันต่อชั่วโมง 

เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial 

Operation Date) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 

2559 โดยจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าจำานวน 

90 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ระยะเวลา 25 ปีให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย และจำาหน่ายไฟฟ้าและ

ไอน้ำาส่วนที่เหลือให้กับบริษัทในเครือและ 

ลูกค้าในโครงการนิคมอุตสาหกรรม
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2559

สิงห์ เอสเตท

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) เพิ่มโอก�สท�งธุรกิจในสหร�ชอ�ณ�จักร โดยร่วมกับ FICO Group เข้�ซื้อกิจก�รโรงแรม

เพิ่มอีก 3 แห่ง เมื่อเดือนตุล�คม 2559 ประกอบด้วย Holiday Inn Darlington North, Holiday Inn Dumfries และ Mercure Sheffield 

Parkway มูลค่� 12 ล้�นปอนด์ 

น�ยนริศ เชยกลิ่น ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� ดีลครั้งนี้ทำ�ให้ สิงห์ เอสเตท และ 

FICO Group เป็นเจ้�ของโรงแรมในสหร�ชอ�ณ�จักรรวม 29 แห่ง มีห้องพักรวมม�กกว่� 3,000 ห้อง หลังจ�กที่ปีก่อนได้ซื้อกิจก�ร

โรงแรมในเครอื Jupiter Hotels Holding แลว้ 26 แหง่ ซึง่โรงแรมท้ังส�มนีมี้ศักยภ�พท่ีดีในก�รตอ่ยอดและจะเพิม่มูลค่�ให้กบับรษิทัตอ่ไป

สิงห์ เอสเตท 
จับมือ Fico Group ซื้อกิจการโรงแรมเพิ่มอีก 3 แห่ง

Holiday Inn Dumfries - Scotland
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Holiday Inn Darlington North - United Kingdom

Mercure Sheffield Parkway Hotel - United Kingdom
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เดือนกรกฎ�คม 2559 น�ยนริศ เชยกลิ่น 

ประธ�นเจ้�หน�้ท่ีบรหิ�ร บรษิทั สงิห ์เอสเตท จำ�กดั 

(มห�ชน) นำ�ทัพผู้บริห�ร จับมืออุทย�นแห่งช�ติ 

ห�ดนพรัตนธ์�ร� หมู่เก�ะพีพี เปิดตัวโครงก�ร “พีพ ี

กำ�ลังจะเปลี่ยนไป” บริเวณทะเลแหวก เก�ะไก่ เพื่อ

สนับสนุนแนวคิด พีพี โมเดล ที่มุ่งเน้นก�รจัดก�ร

อุทย�นอย่�งครบวงจรโดยใช้หลักธรรมช�ติอัน

ประกอบด้วย ควบคุม ดูแล รักษ� ฟื้นฟู พร้อม

มอบทุ่นจอดเรือ ทุนสำ�หรับพัฒน�ง�นวิจัยฟื้นฟู

ปะก�รังฟอกข�ว สนับสนุนเรือตรวจก�รณ์และสื่อ

ประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้นักท่องเที่ยว รวมถึงพัฒน�

คุณภ�พชีวิตของชุมชนบริเวณโรงแรม 

“สิงห์ เอสเตท ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�ง

คว�มยั่งยืนแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ซึ่งก็คือลูกค�้และผู้ถือหุ้น รวมทั้งสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมในทุกสถ�นที่ที่บริษัทเข้�ไปพัฒน� โดย

เฉพ�ะธุรกิจโรงแรมในสถ�นที่ท่องเที่ยวท�งทะเลที่

สำ�คัญของประเทศไทย เช่น โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ 

วิลเลจ บชี รสีอรท์ ทีห่�ดโละบ�เก� บนเก�ะพพีดีอน 

จึงไม่ลังเลที่จะสนับสนุนโครงก�รนี้” น�ยนริศกล่�ว

สิงห์ เอสเตท 
เปิดโครงการ “พีพี กำาลังจะเปลี่ยนไป” 
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น�ยธีระช�ติ นุม�นิต ประธ�นเจ้�

หน้�ที่บริห�รด้�นออกแบบและก่อสร้�ง 

และ น�ยณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธ�น

เจ�้หน�้ท่ีบรหิ�รก�รพฒัน�ธรุกจิพกัอ�ศยั 

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน) ผู้

ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รลงทุนและพัฒน�

อสังห�ริมทรัพย์ ร่วมลงน�มเซ็นสัญญ�

กับ น�ยสมช�ย ศิริเลิศพ�นิช กรรมก�ร

ผู้จัดก�ร บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น 

จำ�กัด (มห�ชน) ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�ร

กอ่สร�้งชัน้นำ�ของประเทศไทย เพือ่แตง่ตัง้ 

ใหเ้ปน็ผูด้ำ�เนนิก�รกอ่สร�้งโครงก�ร ด ิเอส 

อโศก คอนโดมิเนียม โครงก�รที่อยู่อ�ศัย

โครงก�รแรกของบริษัท สิงห์ เอสเตท 

จำ�กดั (มห�ชน) โดยก�รกอ่สร�้งมกีำ�หนด

แล้วเสร็จกล�งปี พ.ศ. 2562

จากซ้ายไปขวา นายเข้ม คำาวงศ์ปิน ผู้อำานวยการอาวุโส บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) นายธีระชาติ นุมานิต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) นายชินทัต ณ ระนอง ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง 
บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) นายอนวุตั ฉตัรมงคลชาต ิผูอ้ำานวยการฝา่ยประมาณราคาและประมลูราคา 
และเทคนิควิศวกรรม บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

เซ็นสัญญา
ผู้ดำาเนินการก่อสร้าง
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EST. COMPANY
พ.ศ. 2559

สาขา Farm Design

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.

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

Central Festival Chiangmai

Singha Park Chiangrai

The Mall Bangkae Central Khonkaen

งาน TFBO@Bitec Bangna
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กิจกรรม Mooooo Design My Design ให้ลูกค้าได้ออกแบบส่วนผสมเมนู 

Cheesecake Frappe ในแบบฉบบัของเพือ่นๆ เองใหฟ้นิอรอ่ยสะใจ และพิเศษ

สำาหรับ 5 เมนูที่โดนใจคณะกรรมการชาวมูววว์ ลุ้นเป็นเจ้าของ Moooo’s VIP 

CARD กินเมนู Cheesecake Frappe ฟรีตลอดปี!!! อีกทั้งเมนูที่ได้รับการโหวต

สูงสุดจะได้มีการนำามาขายจริงที่ฟาร์มดีไซน์ทุกสาขา

แคมเปญจากน้องๆ Singha Biz Course 

Pejoy Cheesecake เมนใูหมช่ว่ง

เดือน ก.ค.-ก.ย. ที่ร่วมมือกันระหว่าง 

Farm Design X Glico Pejoy ที่ผสาน

รสชาตชิสีเคก้ทีนุ่ม่ ฟ ูเบา สตูรตน้ตำารบั

จากฮอกไกโด เอกลักษณ์ของ Farm 

Design และ Pejoy บิสกิตสอดไส้แบบ

แท่งจาก Glico ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว 

จนได้มาเป็นชีสเค้กและเครื่องดื่มสูตร

พิเศษทั้ง 3 รสชาติ

Farm Design x Glico Pejoy

Farm Design x Chulalongkorn University

EATVIEW BY EST.33 
BlúPort Hua Hin Resort Mall
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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Farm Design และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จดัโครงการเปิดไอเดีย 

สรา้งสรรคข์องนอ้งๆ นสิติจฬุาฯ 9 คน จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดย 

Farm Design ได้ตั้งโจทย์เป็นคาแรกเตอร์ของพี่มูววว์สุดกวนให้น้องๆ 

แตล่ะคนออกแบบพีมู่วววเ์ปน็ลคุและทา่ทางทีน่อ้งๆ วาดฝนั ในรปูแบบ 

Mock up แนว Dimension Art เพื่อขึ้นแบบและนำามาหล่อให้มีขนาด

เท่าคนจริง และนำาไปตั้งที่ Farm Design สาขาสิงห์ปาร์ค เชียงราย
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กิจกรรมเด่น
กุมภาพันธ์ 2559

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ

เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559  

สิงห์ปาร์ค เชียงราย Social Enterprise  

แห่งแรกในประเทศไทย ประเดิมสร้าง

ความสุ ขต้ นปี กั บ เทศกาลบอลลู น

นานาชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในอาเซยีน “SINGHA 

PARK CHIANG RAI BALLOON FIESTA 

2016” ตระการตากบักองทพับอลลนูแฟนซี

กวา่ 30 ลกู จาก 14 ประเทศทัว่โลกทีม่าโชว ์

แสง สี เสียง เต็มน่านฟ้าเชียงราย พร้อม

การแข่งขันบอลลูนจากนักบินระดับโลก 

สวนสนุกบอลลูน รวมถึงไฮไลท์พิเศษกับ

กิจกรรม “บอกรกับนฟา้” ในวนัแหง่ความรัก 

ท่ีให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสบนบอลลูน

ทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ นอกจากนี ้

ยังมีมหกรรมอาหารและคอนเสิร์ตจาก

ศลิปนิมากมาย อาท ิ“สงิโต นำาโชค” “เอะ๊  

จิรากร” “Season Five” “แหนม รณเดช” 

“ลลุา” The Old School Show : “ตุก๊ วยิะดา” 

“แอม เสาวลักษณ์” “กบ ทรงสิทธิ์” “อุ้ย 

ระวิวรรณ” “ตู่ นันทิดา” ก่อนปิดท้ายด้วย  

“ว่าน ธนกฤต” และ “ลิปตา”

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สิงห์ 
คอร์เปอเรชั่น จำากัด พร้อมนายพงษ์รัตน์ เหลือง
ธำารงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค 
เชียงราย จำากัด ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวที่
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กิจกรรมบอกรักบนฟ้า 
การแสดงแสง สี เสียง “Balloon Night Glow”
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กิจกรรมเด่น
ตุลาคม 2559

น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ พร้อมใจกันถวายสักการะ 

เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันลงนาม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

แสดงความอาลัยถวายพระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือทั่วประเทศ

ขอนแก่น บริวเวอรี่

ปทุมธานี บริวเวอรี่

เชียงใหม่ เบเวอเรช

สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช  สิงห์ เบเวอเรช 
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กิจกรรมเด่น
พฤศจิกายน 2559

Glamorous Camping

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 - 28 

กุมภาพันธ์ 2560

เปิดประสบการณ์การนอนเต็นท์

แบบสะดวกสบายท่ามกลางบรรยากาศ

ธรรมชาติ ช่ืนชมทิวเขา และดอกไม้ 

นานาพนัธ์ุดว้ยแพค็เกจสงิหป์าร์ค เชียงราย 

แคมป์ปิ้ง

รายละเอียดแพ็คเกจ
ประเภทที่พัก

 • เต็นท์แคมป์ - สำาหรับ 2-3 ท่าน

 • รถบ้าน - สำาหรับ 2 ท่าน 

2 วัน 1 คืน - ที่พัก 1 คืน  

3 วัน 2 คืน - ที่พัก 2 คืน

ดูรายละเอียดแพ็คเกจเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.singhapark.com

ภายในรถบ้าน

กิจกรรมเก็บใบชา

เต็นท์สำาหรับพัก 3 ท่าน

ขอ
บค

ุณ
ข้อ

มูล
จา

ก 
นา

ยฤ
กษ

์ดี 
ฤช

ุพจ
น ์

| เ
จ้า

หน
้าท

ี่กา
รต

ลา
ด 

สำา
นัก

กร
รม

กา
รผ

ู้จัด
กา

รใ
หญ

่



39SINGHA  MAGAZINE

กิจกรรมเด่น
พฤศจิกายน 2559

ดอกไม้ของย่า บทเพลงของพ่อ

กิจกรรมภายในงาน

• การแสดงดนตรีตลอด 3 วัน โดยวง BSO (Bangkok Symphony Orchestra) 

กลุ่มศิลปินจ.เชียงราย และนักร้องนักดนตรีชั้นนำาของเมืองไทย

• กจิกรรมนัง่รถฟารม์ทวัรช์มความงามของดอกไมน้านาพนัธุบ์นพืน้ทีก่วา่ 8,000 ไร ่

ของสิงห์ปาร์ค เชียงราย

• การแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปิน “ขัวศิลปะ” จากภาคเหนือกว่า 100 คน 

นำาผลงานภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ความยาวกว่า 17 เมตร มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด จัดงาน

แสดงดนตรี “ดอกไม้ของย่า บทเพลง

ของพ่อ” ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เพื่อ

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ในงานมีการบรรเลงบทเพลง

พระราชนิพนธ์แห่งความประทับใจของ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และบทเพลงในความ

ทรงจำาโดยวง BSO (Bangkok Symphony 

Orchestra) โดยมีเหล่านักร้องนักดนตรี

ชั้นนำากว่า 200 ชีวิตของเมืองไทยร่วม

ถ่ายทอดความประทับใจ อาทิ “รัดเกล้า 

อามระดิษ” “บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์” “ฮิวโก้ 

จุลจักร” “มาเรียม” “กิต The Voice” 

“Season Five” “วง VieTrio” ร่วมด้วย 

อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จอมยุทธขลุ่ยของ 

ประเทศไทย เตม็อิม่กับบทเพลงอันไพเราะ

ตลอด 3 วันท่ามกลางหุบเขาและ 

บรรยากาศที่ อบอวลไปด้ วยดอกไ ม้ 

นานาพนัธุ ์ซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการ

ปลกูสวนดอกไมบ้นโครงการหลวงในพืน้ที่

จังหวัดเชียงราย อันเป็นที่ประทับแปร 

พระราชฐานของสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนี

“ภาพวาดเพื่อพ่อ” โดย ศิลปินสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย
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กิจกรรมเด่น
ธันวาคม 2559

พรจากฟ้า

เริ่มฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 1 ธ.ค. 59

ตลอด 70 ปีของการครองสริิราชสมบตั ิ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชทรงคำานึงถึง “ความสุข” ของ

พสกนิกรชาวไทยเสมอมา เพื่อน้อมรำาลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ของพระองค์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด และ บริษัท จีดีเอช 559 จำากัด  

จึงร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพ

เรือ่ง “พรจากฟา้” ดว้ยความตัง้ใจเผยแพร่ 

พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์  

ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์สู่คนรุ่นใหม่ 

ในรูปแบบของภาพยนตร์รักแห่งปี ซึ่งได้ 

จัดงานรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 

ทา่มกลางแขกผู้มเีกียรตมิากมายทีต่ัง้ใจมา 

ร่วมรับชมและซาบซึ้งไปกับเรื่องราวอัน 

น่าประทับใจ

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

Hesco Solution

บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำ�กัด
บรษิทั เฮสโก โซลชูัน่ จำ�กดั ใหค้ว�ม 

สำ�คัญในระบบคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�ร

ผลิต เพื่อให้ลูกค้�มั่นใจว่�สินค้�ทุกชิ้นที่

ออกไปจ�กบริษัท มีคุณภ�พดี  ปลอดภัย 

และเป็นที่ยอมรับของน�น�ประเทศ ในปี  

2016 ทีผ่�่นม� บรษิทั เฮสโก โซลชูัน่ จำ�กดั 

ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นต่�งๆ ดังนี้

• 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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NSF เป็นองค์กรอิสระจ�กประเทศสหรัฐอเมริก�  

ทำ�หน�้ทีใ่นก�รรบัรองม�ตรฐ�นก�รทดสอบผลติภณัฑแ์ละ

ตรวจสอบระบบในก�รผลิตน้ำ�ดื่ม โดยจะให้คว�มสำ�คัญ

เกี่ยวกับร�ยละเอียดและวัตถุดิบของวัสดุทุกชนิดที่สัมผัส

กับน้ำ� เพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษต่อผู้บรโิภค

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รตรวจสอบจ�ก NSF จะได้รับ 

ก�รรับรองม�ตรฐ�นและแสดงเครื่องหม�ย NSF บนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ 

ของเร�จงึเชือ่มัน่ได ้เพร�ะผ�่นก�รทดสอบจ�กหนึง่ในองคก์รก�รทดสอบผลติภณัฑอ์สิระ

ที่ได้รับก�รยอมรับม�กที่สุดในปัจจุบัน

มาตรฐานใหม่
พ.ศ. 2559

มาตรฐาน NSF

โรงงานผลิตน้ำาดื่มที่ได้ขอรับรองมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบแล้วในปี 2559

1. บุญรอดกรุ๊ป

2. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำ�กัด

3. บริษัท ปทุมธ�นี บริวเวอรี่ จำ�กัด

4. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำ�กัด

5. บริษัท ส�มเสน บริวเวอรี่ จำ�กัด

6. บริษัท สุร�ษฎร์ธ�นี เบเวอเรช จำ�กัด

7. บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด

8. บริษัท บุญรอดเอเซีย เบเวอเรช จำ�กัด

9. บริษัท มห�ส�รค�ม เบเวอเรช จำ�กัด



43SINGHA  MAGAZINE

พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี และ คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 
กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เยี่ยมชม
โรงงาน 
• ปทุมธานี บริวเวอรี่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 
• สิงห์ เบเวอเรช เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
• วังน้อย เบเวอเรช และศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย 
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

สิงห์ เบเวอเรช

วังน้อย เบเวอเรช

ปทุมธานี บริวเวอรี่
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ผลงานสำาคัญของโรงงาน
พ.ศ. 2559

บริษัทผลิตในเครือบุญรอดฯ

บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำ�กัด (ส�ข�1)
ติดตั้งไลน์บรรจุ PET ใหม่ เพื่อขย�ยกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�ดื่มขวด PET เริ่มจำ�หน่�ย 25 พฤษภ�คม 2559

บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำ�กัด
ติดตั้งไลน์บรรจุ PET ใหม่ เพื่อขย�ยกำ�ลังก�รผลิตน้ำ�ดื่มขวด PET เริ่มจำ�หน่�ย 1 สิงห�คม 2559
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บริษัท สุร�ษฎร์ธ�นี เบเวอเรช จำ�กัด
ซื้อกิจก�ร บริษัท เพชรแพ็ค จำ�กัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซ�เทิร์นเอเชียแพค จำ�กัด

จดทะเบียนบริษัท วันที่ 5 กันย�ยน 2559

บริษัท บุญรอดเอเซีย เบเวอเรช จำ�กัด
โครงก�รขย�ยพื้นที่คลังสินค้� วันที่ 29 พฤศจิก�ยน 2559ขอ
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Partnerships

Partnerships

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ร่วมมือกับ Sinarmas

สนับสนุน Scuderia Ferrari

SCO ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม 

Sinarmas อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 

จำากัด โดยนายภูริต ภิรมย์ภักดี ให้การต้อนรับ Mr.Tomy 

Wattemena Widjaja CEO บริษัทในกลุ่ม Sinarmas และ

คณะผู้บริหารจากประเทศอินโดนีเซีย ในการลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขยายธุรกิจร่วมกันในประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำาแผนธุรกิจสำาหรับ

การผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

ในประเทศอินโดนีเซีย 

กลุ่ม Sinarmas เป็น Conglomerate Company ประกอบธุรกิจ

ที่แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจการเกษตรและอาหาร - ผลิตและจำาหน่ายสินค้าน้ำามัน

ปาล์มแบบครบวงจร และสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

2. ธุรกิจโทรคมนาคม - เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

3. ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์- เปน็ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ประเภท

ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์

4. ธุรกิจกระดาษ - ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ

5. ธรุกจิการเงนิ - เป็นสถาบันการเงนิผูใ้ห้บรกิารด้านการเงนิและ 

ประกันภัย

6. ธรุกจิเหมอืงและพลงังาน - ผลติกระแสไฟฟา้และเหมอืงถา่นหนิ

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนทีม 

รถแข่งฟอร์มูล่า วัน สคูเดอเรีย เฟอร์รารี่ 

(Scuderia Ferrari) ในปี 2016 - 2018  

เพื่อการสานสัมพันธ์ระหว่างสิงห์และ 

เฟอร์รารี่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การเข้าเป็น 

ผู้สนับสนุนของสิงห์ในครั้งนี้ทำาให้มี

โลโก้สิงห์ติดอยู่ ท่ีรถแข่งรวมถึงชุด 

นกัแขง่ของทมีฟอรม์ลูา่ วนั สคเูดอเรยี 

เฟอร์รารี่ ปัจจุบันทีมนี้มีนักแข่ง 2 คน 

ได้แก่ Sebastian Vettel (หมายเลข 5) 

และ Kimi Räikkönen (หมายเลข 7) 

ซึ่งมีดีกรีระดับแชมป์โลกฟอร์มูล่า วัน
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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 

ในตำาแหน่งที่ดีที่สุด รวมถึงที่แขนเสื้อข้างซ้ายของไรโคเนนตลอด

ฤดูกาลการแข่งขัน นอกจากนี้สิงห์ยังสามารถนำาภาพนักแข่งไป

ใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทุกสื่อ รวมถึงโซเชียลมีเดียและ 

เว็บไซต์ส่วนตัวของไรโคเนน อีกท้ัง ไรโคเนน ยังช่วยโปรโมต

โครงการ สิงห์ จูเนียร์ คาร์ท ชาลเลนจ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการ

มอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยอีกด้วย
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GT ASIA Series 2016

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สนับสนุนการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ที่สุดของเอเชีย “จีที เอเชีย ซีรีส์ 2016” และร่วมทำาการ

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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Super GT

สิงห์ สนับสนุนรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super GT

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ผู้สนับสนุนรายการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาตลอด ได้เริ่ม

เข้าไปสนับสนุนรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super GT ตั้งแต่ปี 2010 เพื่อเป้าหมาย

ในการนำาแบรนด์สิงห์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 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

ฝา่ยวางแผนการตลาด-ภมูภิาค รว่มกบั มลูนธิขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิ 

ทราบรมราชชนน ีศนูยป์ฏบิตักิารทุน่ระเบดิแหง่ประเทศไทย และศนูยป์ฏบิตักิารทุน่

ระเบดิแหง่ประเทศกมัพชูา จดักจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคม “Share the love with your 

rings” ร่วมรณรงค์ให้ชาวกัมพูชาบริจาคหูกระป๋องเบียร์ลีโอตามกล่องรับบริจาค

ที่จัดไว้ตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตขาเทียม 

มีการประชาสัมพันธ์แคมเปญดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โฆษณาทีวี โฆษณา

วทิย ุบลิบอรด์ อนิเตอรเ์นต็ และงานแถลงขา่ว กจิกรรมลกัษณะดงักลา่วจดัขึน้เปน็

ครั้งแรกในกัมพูชา ทั้งนี้ ได้ศิลปินหญิงอันดับหนึ่งของกัมพูชา Meas Soksophea 

มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการรณรงค์ และออกโปรโมตหนังโฆษณาตัวใหม่ภายใต้ 

ธีม “Anything Can Happen” ซึ่งได้รับความชื่นชอบจากชาวกัมพูชาและส่งผล

ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์ 

เนชันแนล จำากัด จำาหน่ายเบียร์

สงิหแ์ละสนิคา้อืน่ๆ ของบญุรอด

อยูใ่นกวา่ 50 ประเทศ ผ่านตวัแทน 

จำาหน่าย 72 ราย และในปี 2016 

ก็ได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่เพิ่ม

อีก 5 ประเทศ ทำาใหมี้ยอดเพิม่ขึน้ 

จากปีท่ีแลว้ประมาณ 8 แสนลติร 

โดยตลอดปีที่ ผ่ านมามีการ 

จำาหน่ายที่สำาคัญเกิดขึ้น ดังนี้

ประเทศกัมพูชา

CAMBODIA

JAPAN

1. ผลติภัณฑ์โซดาสงิห ์เร่ิมสง่ออกสูป่ระเทศญีปุ่น่เปน็ครัง้แรกและจำาหนา่ย

ในร้าน club bar ที่เมืองฟุกุโอกะ ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2016

2. เบียร์ลีโอเริ่มวางจำาหน่ายที่ประเทศญ่ีปุ่นเป็นครั้งแรกตามร้านซูเปอร์

มาร์เก็ตชั้นนำา และ Non-Thai Channel ตั้งแต่เดือนกันยายน 2016

ประเทศญี่ปุ่น
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CHINA

INDIA

ประเทศจีน

ประเทศอินเดีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา
USA

ประเทศแคนาดา

CANADA

1. ผลิตภัณฑ์โซดาสิงห์ เร่ิมส่งออกสู่ประเทศจีน มีการวางแผน

จำาหนา่ยในช่องทาง off trade ทีผ่่านทางร้านคา้ปลกี ชว่งมกราคม 2016 

2. ขนมขบเคีย้ว Max Snax เริ่มส่งออกสูป่ระเทศจนี มีการวางแผน

จำาหน่ายในช่องทาง off trade ช่วงมกราคม 2016

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก ช่วง

กรกฎาคม 2016 โดยจำาหนา่ยในชอ่งทาง on trade และ off trade 

1. เครื่องดื่ม Sanvo กลิ่นผลไม้รวม เริ่มส่งออกสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นครั้งแรก และกำาลังจะจัดจำาหน่ายใน Asian supermarket ชั้นนำา

2. เบยีรล์โีอเริม่จดัจำาหนา่ยในประเทศสหรฐัฯ ครัง้แรกเม่ือเดอืนกนัยายน
ที่งานเทศกาลเบียร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการจำาหน่ายได้รับการตีพิมพ์ลง
หนังสือพิมพ์ไทยชื่อ “เสรีชัย” ในช่วงปลายปี 2016

ขนมขบเคีย้ว Max Snax เริม่สง่ออกสูป่ระเทศแคนาดาเปน็ครัง้แรก 
ในเดือนธันวาคม 2016 ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำา อาทิ Metro, Food 
basics และ Walmart เป็นต้น
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ประเทศตุรกี

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศมอลต้า

TURKEY

FRANCE

MALTA

ประเทศบราซิล

BRAZIL

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศตุรกีเป็นครั้งแรก ช่วง
กรกฎาคม 2016 โดยจัดจำาหน่ายในช่องทาง on trade เช่น pub 
& bar และ off trade เช่น ร้าน Tobacco shop

เบียร์สดสิงห์ เริ่มจำาหน่ายเป็นครั้งแรกที่ร้าน draught on street 
ในช่วงปลายปี 2016 ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งช่วงต้นปี 2017

เบียร์สิงห์ เริ่มส่งออกสู่ประเทศมอลต้าเป็นครั้งแรก ช่วง
กรกฎาคม 2016 โดยจดัจำาหนา่ยทัง้ชอ่งทาง on trade และ off trade

เบียร์สิงห์ เร่ิมส่งออกสู่ประเทศบราซิลเป็นคร้ังแรก ช่วง
พฤษภาคม 2016 ในช่องทาง on trade และ off trade ส่วนใหญ่จะ
จำาหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Extra, Sam 
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SINGLE
พ.ศ. 2559

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

เพลง: ZERO 

ศิลปิน: ZEAL

5 กรกฎาคม 2559

เพลง: BURN ME ALIVE 

ศิลปิน:  TYPE ONE ERROR

20 กันยายน 2559

เพลง: เปลวไฟ

ศิลปิน: BLACKHEAD

26 มกราคม 2559

เพลง: เธอกับดาว 

ศิลปิน: จุ๊บ วุฒินันต์

8 กันยายน 2559

เพลง: DELETE 

ศิลปิน: แหนม รณเดช 

Simple man by เต็น ธีรภัค

15 มีนาคม 2559

เพลง: ราชสีห์กับหนู

ศิลปิน: สิงโต นำาโชค 

Simple man by เต็น ธีรภัค

7 กรกฎาคม 2559

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      musicmoverecords

      musicmoverecords
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เพลง: กลับตัวกลับใจ 

ศิลปิน:  DAX ROCK RIDER

29 มิถุนายน 2559

เพลง: โยนหินถามทาง

ศิลปิน:  DAX ROCK RIDER

13 ตุลาคม 2559

เพลง: เนย

ศิลปิน:  PLAYGROUND

13 กันยายน 2559

เพลง: คนที่ไม่มีความหมาย

ศิลปิน:  PLAYGROUND

20 ธันวาคม 2559

เพลง: ทำาได้แค่เศร้า

ศิลปิน:  POOM

24 มีนาคม 2559

เพลง: ฉันมาบอกว่า.. 

ศิลปิน: SEASON FIVE

6 มิถุนายน 2559

เพลง: แป๊ะอย่าร้อง 

ศิลปิน: SILLY FOOLS

8 สิงหาคม 2559

เพลง: ตัวปัญหา 

ศิลปิน: ฟิล์ม บงกช

17 มิถุนายน 2559

เพลง: อย่ามาให้เห็น 

ศิลปิน: HUGO 

1 กันยายน 2559

เพลง: รักอยู่รอบกาย

ศิลปิน: PAUSE

20 กุมภาพันธ์ 2559

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      merecordslabel

      merecordslabel
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เพลง: เหงา เหงา [INSOMNIA] 

ศิลปิน: INK WARUNTORN

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: เปิดตัวแฟนใหม่

ศิลปิน: เป็นตา

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: รักแล้วเว้อ

ศิลปิน: ไก่ กะละมัง

24 มิถุนายน 2559

เพลง: คนในอากาศ [FAR AWAY] 

ศิลปิน:  NANN

26 พฤษภาคม 2559

เพลง: หายหัวไปเลยนะ

ศิลปิน: แคนดี้ รากแก่น

6 พฤษภาคม 2559

เพลง: กอดอีกครั้ง 

ศิลปิน: THE KASTLE 

24 มีนาคม 2559

เพลง: อ้ายแพ้ต้ังแต่เธอแอบคบเขา 

ศิลปิน:  เบิ้ม สิงห์สานฝัน

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพลง: แค่ไลค์ก็ใจอ่อน

ศิลปิน:  อ๊อฟ ศุภณัฐ 

11 สิงหาคม 2559

เพลง: ปลิ้นปล้อน

ศิลปิน: DOSE 

15 กันยายน 2559

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      boxxmusicteam

      boxxmusicteam

ตดิตามและอพัเดตขอ้มลูขา่วสารไดท้ี ่

      brewmusiclabel

      brewmusiclabel

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      chaophrayarecords

      chaophraya_records
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2559
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2559

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen 

(KV.Camping)

ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen 

(KV.Surf)

ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Leo Anything Can Happen 

(KV.Volleyball)

ระยะเวลา: มีนาคม - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.Dinner)

ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.CAR)

ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.POOL)

ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม
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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 Corporation 

LCFC Partnership

ระยะเวลา: เมษายน - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Corporation 

LCFC Partnership

ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา:  Singha Football League  

ชิงแชมป์ที่ Stamford Bridge

ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม

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
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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 (The New Mix Limited Edition)  

ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: Star chefs (Hamburg steak)

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Star chefs

ระยะเวลา: ตุลาคม - 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
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ชื่อโฆษณา: Purra

ระยะเวลา: มกราคม - เมษายน

ชื่อโฆษณา: เรื่องดีๆ ที่พลอยทำา

ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Patinya)

ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: อร่อยเนี้ยบสาหร่ายเต็มๆ

ระยะเวลา: มกราคม - พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: ทุกคำา...ยืนยันข้าวพันดี

ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Yuki

ระยะเวลา: เมษายน - พฤศจิกายน

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Asava)

ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Issue)

ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Limited Edition (Irada)

ระยะเวลา: ธันวาคม
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2559

อายุงานครบรอบ 30 ปี

25 สิงหาคม 2559 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี 

ประธานกรรมการและคณะกรรมการของ  

บรษัิท บญุรอดบรวิเวอร่ี จำากดั เปน็ประธาน 

พิธีมอบแหวนทองคำาที่ระลึกตราสิงห์

แก่พนักงานท่ีอยู่กับบริษัทมาครบ 30 ปี  

ในปี 2559 นี้ มีพนักงานเข้ารับแหวน

จำานวน 19 คน ณ ห้องประชุมใหญ่

บุคลากรสิงห์
ครบรอบ 30 ปี ประจำาปี 2559
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นายสมชัย เอื้อมลฉัตร
รองเลขานุการบริษัท

สำานักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายวีระชัย โชติพฤกษวัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายสมยศ มลิวัลย์
พนักงานบริการ

สำานักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

นายพงษ์ศักดิ์ กลิ่นสายหยุด
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต

ฝ่ายโรงงาน
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด

นายสำาเริง เกลียวกลม
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบรรจุโซดา-น้ำาดื่ม

ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นางศุภัคสร วิลัยโรจน์
พนักงานผลิต

ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายกิตติภณ สละวาสี
พนักงานผลิต

ฝ่ายผลิต
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด

นายนิวัตร อินทรประชา
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-พัสดุ

ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางจรรยา ร่มจำาปา
พนักงานรับขวด

ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายบุญผ่อง ร่มจำาปา
หัวหน้าหน่วยจ่าย PET/B-ing

ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายสิทธิชัย หาสวนขวัญ
พนักงานรับขวด

ฝ่ายบริหาร
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายลิขิต ชิตทนนท์
ช่างซ่อมรถยก
ฝ่ายบริหาร

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายนิธิโรจน์ ธรรมวิชัยศรี
พนักงานควบคุมเครื่อง

ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายปราโมทย์ มิ่งเมือง
หัวหน้าหน่วยเครื่องต้นกำาลัง

ฝ่ายโรงงาน
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางสมพร ณ เวียงจันทร์
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางวัชนี สุขสุเมฆ
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางมลิวรรณ กลิ่นขจาย
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางฉันทนา แสงสว่าง
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นางวิเชียร พังสอาด
พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
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บุคลากรสิงห์
กันยายน 2559

สิงห์เกษียณประจำาปี 2559 เกษียณอายุ ปี 2559
29 กันยายน 2559 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการและคณะกรรมการของ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทองคำา

ตราสิงห์แก่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทใน

เครือที่ครบเกษียณอายุในปี 2559 จำานวน 23 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ

นายสมโภชน์ ชื่นประภานุสรณ์ นางพรรณี ปิ่นแก้ว นายพันธุ์ศักดิ์ พรหมสุภา นางศิริลักษณ์ อำาพันศิริ
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บจก.บุญรอดเอเซียเบเวอเรช 

สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เริ่มงาน 16 สิงหาคม 2527 • อายุงาน 32 ปี

ผู้จัดการแผนกธุรการ
สำานักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 30 กันยายน 2519 • อายุงาน 40 ปี

ช่างหน่วยโรงกลึง
สำานักงานซ่อมบำารุงและบริการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เร่ิมงาน 16 กุมภาพันธ์ 2548 • อายุงาน 11 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด
เร่ิมงาน 16 พฤษภาคม 2532 • อายุงาน 27 ปี

ช่างหน่วยโรงกลึง
สำานักงานซ่อมบำารุงและบริการ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เริ่มงาน 15 สิงหาคม 2522 • อายุงาน 37 ปี

พนักงานรับ-จ่ายสินค้า
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 1 มีนาคม 2526 • อายุงาน 33 ปี

หัวหน้าหน่วยพัสดุคงคลัง
สำานักงานจัดซื้อกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 4 มิถุนายน 2523 • อายุงาน 36 ปี

ผู้จัดการแผนกโฆษณา
ฝ่ายโฆษณา

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด
เริ่มงาน 18 มิถุนายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
สำานักงานออกแบบและก่อสร้าง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เริ่มงาน 1 กันยายน 2547 • อายุงาน 12 ปี

พนักงานธุรการ
สำานักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 16 กันยายน 2553 • อายุงาน 6 ปี

ผู้จัดการประจำาสายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจก.สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช
สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2551 • อายุงาน 8 ปี

นายมานะ แก้วชุ่ม นายรังสรรค์ ประไพมณี นายสมหมาย อิ่มสมบัติ นายสงบ นะสูงเนิน

นายรอ จีนด้วง นางนาฏยา มั่นมะโน นายสวาท รุ่งรัตน์ นายมานพ นาคพลาย
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ช่างซ่อมบำารุง
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
เร่ิมงาน 1 พฤศจิกายน 2523 • อายุงาน 36 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท ลีโอลิ้งค จำากัด
เริ่มงาน 4 มกราคม 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด
เริ่มงาน 2 พฤษภาคม 2544 • อายุงาน 15 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท ลีโอลิ้งค จำากัด
เริ่มงาน 2 ตุลาคม 2538 • อายุงาน 21 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด
เร่ิมงาน 24 กุมภาพันธ์ 2541 • อายุงาน 18 ปี

พนักงานขับเรือ
ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท ลีโอลิ้งค จำากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายจัดส่ง

บริษัท ลีโอลิ้งค จำากัด
เร่ิมงาน 16 กุมภาพันธ์ 2537 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 2 ธันวาคม 2528 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 12 ตุลาคม 2521 • อายุงาน 38 ปี

นายชูศักดิ์ ลาภพณิชพูลผล นายวิทยา แย้มอยู่ นางสมพร ณ เวียงจันทร์

พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 31 ปี

นายวิเชียร เจียมเจริญ นายเจริญ รักชน นายครื้น จิตรตรง นายอนันต์ สุวรรณศร

นายแดง บุญขันธ์ นายสุคนธ์ สุดกังวาน นายจรัญ พระคุณ

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด
เริ่มงาน 16 กันยายน 2529 • อายุงาน 30 ปี

นางวิเชียร พังสอาด
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การศึกษา
พ.ศ. 2559

โครงการเพื่อการศึกษา

SINGHA R-EXPERT 

“ร่วมแรง ก้าวไกล อาชีวะไทยมั่นคง”

SINGHA R-EXPERT ปทีี ่4 โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ดูงานของผู้บริหารและคณาจารย์จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2559  

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ มีผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะ 

เข้าร่วมโครงการ 44 ท่าน จาก 44 สถาบันทั่วประเทศ

SINGHA R-EXPLORE 
“ทุ่มสุดตัวทำาส่ิงที่ใช่ ด้วยหัวใจสิงห์อาชีวะ”

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 4 โครงการเสริม
ศักยภาพนักเรียนอาชีวะสายช่าง 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2559  

ณ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา ต.บัวปากท่า 

อ.บางเลน จ.นครปฐม

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 4

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 4

SINGHA SAFETY DRIVE ปีทีี่ 4

SINGHA TECH EXPERIENCE : TECH MAN ครั้งที่ 8

AGENT DEVELOPMENT

01-03
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SINGHA SAFETY DRIVE 

SINGHA SAFETY DRIVE ปีที ่4 โครงการอบรมขับขีป่ลอดภัยหัวใจสิงห์ 

เปิดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 5 เม.ย. 59 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ และภาค

ปฏิบัติจัดท่ีศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก อ.ลำาลูกกา 

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

SINGHA TECH EXPERIENCE : Tech Man ครั้งที่ 8 กิจกรรมสัญจร
สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2 

AGENT DEVELOPMENT
“บริหารคลังดี  ลดต้นทุน  เพิ่มกำาไรเพื่อความยั่งยืน”

Agent Development โครงการอบรมตวัแทนจำาหน่ายผลติภณัฑ์
ตราสิงห์ทั่วประเทศประจำาปี 2559 ให้ความรู้เรื่องการบริหารคลัง 
การลดต้นทุนและสร้างกำาไรให้กับองค์กร 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา  

09 10
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SINGHA BIZ COURSE 

“Unlock Your Full Potential”

SINGHA BIZ COURSE ปทีี ่8 โครงการศกึษาเพือ่นักศึกษาพฒันา
ศักยภาพของตน มนีกัศกึษาผ่านเขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 398 คน 
เป็นนักศึกษาไทย 338 คน และนักศึกษาต่างชาติในภูมิภาค 
Greater Mekong Sub-region (GMS) ญีปุ่น่ 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
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ทั่วประเทศ 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
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03 04
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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 ความสำาเร็จสร้างได้”

Singha SMEs ปีที่ 7 (รุ่น 29 - 32) โครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเชิงปฏิบัติการ 

จัดขึ้นระหว่างวันที ่26 ส.ค. 59 - 16 ต.ค. 59 กำาหนดการแต่ละภูมิภาค 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

SINGHA BIZ COURSE ปีที่ 8

SINGHA AGENT BIZ UP

SINGHA SMES 

SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR 2016

SINGHA SMES ปีที่ 7
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SINGHA R-INTERN 

“สร้างตัวตนที่ใช่ ไม่ต้องรอ”

SINGHA R-Intern รุ่น 6 โครงการเพ่ือการเรียนรู้และฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. 59 - 31 ต.ค. 59 

โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ทวิภาคีอาชีวะ

โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษาทวิภาคี เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ระหว่าง บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด และวิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาได้
พัฒนาทักษะการทำางานให้ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
และเป็นบุคลากรที่สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 

วันที่จัด: (พิธีลงนามความร่วมมือ) 10 ตุลาคม 2559

สถานที่: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด
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โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน

โครงการเพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานช่างเทคนิคให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในการเข้าสู่ตลาดสถานประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างประเทศเยอรมนีและไทย 

วันที่จัด: (พิธีลงนามความร่วมมือ) 12 ตุลาคม 2559

สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

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 ห้องประชุมท่านำ้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

SINGHA R-INTERN รุ่น 6

โครงการความเป็นเลิศทางการศึกษา ทวิภาคีอาชีวะ

โครงการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน

โครงการอบรมเทรนเนอร์หัวใจสิงห์
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2559

โครงการอาสาทำาดีต่อเนื่อง

สิงห์อาสาร่วม 6 สถาบัน 

ลงพื้นที่ช่วยนํ้าท่วม

สิงห์อาสาลงพื้นท่ี ต.สามกอ อ.เสนา  
จ.อยธุยา นำานำา้ด่ืม 5 พนัลติร และขา้วสาร
กว่า 3 ตัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย
นำา้ท่วมพรอ้มต้ังโรงครวัทำาอาหารแจกจ่าย
โดยมี นายวิเชียร เนตรสุนทร กำานันจาก
ต.สามกอ และชาวบ้านกว่า 500 คน
ร่วมรับมอบสิ่งของที่วัดสามกอ จ.อยุธยา
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เครือข่ายนักศึกษาร่วมกับสิงห์อาสา

ดูแลพื้นที่ภัยแล้งภาคอีสาน

กลุ่มเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย 16 สถาบันที่ตั้ง
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกลุ่มสิงห์
อาสา ทำาการเฝ้าระวังและติดตามปัญหาภัยแล้งเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีในพื้นที่ 20 จังหวัดภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนอื โดยใชน้ำา้ดืม่จากโรงงานขอนแกน่ 
บริวเวอรีแ่ละมหาสารคามเบเวอเรชชว่ยบรรเทาปัญหา 
ตั้งเป้าปริมาณนำ้าเบื้องต้นสำาหรับการช่วยเหลือครั้งน้ี
ไว้ที่ 1 ล้านลิตร



76 SINGHA  MAGAZINE

YEAR IN REVIEW 2016

100 โรงเรียน เกษตรพอเพียง

บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั นอ้มนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง จัดทำาโครงการ “100 โรงเรยีนเกษตรพอเพียง” โดยปฏบัิติตาม 

ทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับนักเรียนท่ัวประเทศบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง รวมท้ังเพื่อ
สรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิการชว่ยเหลอืเก้ือกลูแบ่งปนัซ่ึงกนัและกนั อนัจะนำามาซึง่ความรกัความสามคัคีของชนในชาต ิสมดังพระปณธิาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยทรงมีพระราชดำารัส “รู้รักสามัคคี” โดยสิงห์อาสา ร่วมกับ ศูนย์ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (สงิห์อาสา – เชยีงราย) เริม่ดำาเนนิการจดัทำาโรงเรยีนพอเพยีงขึน้เปน็แหง่แรก ณ โรงเรยีนบา้นสนัโคง้ ต.ศรเีมอืงชมุ อ.แมส่าย 
จ.เชียงราย เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามด้วยโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล อ.งิ้วลาย จ.สิงห์บุรี โรงเรียนบางม่วง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และ
โรงเรียนอื่นๆ อีกในอนาคต โครงการนี้นอกจากเป็นอาหารกลางวันที่เลี้ยงดูนักเรียนอย่างพอเพียงแล้ว ยังมีผลผลิตเหลือพอที่จะนำาไป
ขายในตลาด นำารายได้กลับมาจุนเจือเด็กๆ อีกด้วย
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สิงห์ปาร์ค เชียงราย 

มอบอนาคต มอบความสุข ให้กับเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

• มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำากัด มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีศักยภาพด้านการเรียน
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 10 ทุน 

• โครงการทุนอาหารกลางวัน สิงห์ปาร์ค เชียงราย

โครงการทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เป็นทุนสำาหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายเดือนละ 2 โรงเรียน โดยเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากครั้งแรกที่มีการมอบทุนไปแล้ว 8 โรงเรียน ขอ
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2559

ศิลปินไทย

VOYAGE 

SINGHA

วันที่จัดแสดง: 23 มกราคม 2559

วันที่จัดแสดง: 2 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่จัดแสดง: 9 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่จัดแสดง: 30-31 มกราคม 2559

สถานที่: River kwai Village กาญจนบุรี

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี

สถานที่: The Pirates Park สุราษฎร์ธานี
สถานที่: Airport Link มักกะสัน กรุงเทพฯ

MELODY

CRAFT

LEO’S PARTY

FESTIVAL 2016 

วันที่จัดแสดง: 20 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่: หาดบ้านอำาเภอ ชลบุรี

SUNSET BEACH MUSIC 
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คำ�ภีร์ Live 
ก็ใจมันบงการ OCEAN

SONGKRAN FESTIVAL

งานวันไหลพัทยา

CHIANG MAI 

วันที่จัดแสดง: 26 มีนาคม 2559

วันที่จัดแสดง: 30 เมษายน 2559

วันที่จัดแสดง: 12-17 เมษายน 2559

วันที่จัดแสดง: 16-19 เมษายน 2559

สถานที่: Thunder Dome Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาด้า เชียงใหม่

สถานที่: 66 Station กรุงเทพฯ

สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ชลบุรี

 IN LOVE 

ROCK FESTIVAL

วันที่จัดแสดง: 26 มีนาคม 2559

สถานที่: สวนบวกหาดชะอำา ประจวบคีรีขันธ์

 #2
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WET & WILD

35 ปี ค�ร�บ�ว 

อัสนี - วสันต์

 30 ป ีสวัสดีครับ

RCA 90’S
REUNION

วันที่จัดแสดง: 27 สิงหาคม 2559

วันที่จัดแสดง: 17 กันยายน 2559

วันที่จัดแสดง: 24-25 กันยายน 2559

วันที่จัดแสดง: 1 ตุลาคม  2559

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: Bitec บางนา กรุงเทพฯ

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: Santorini Water Park ประจวบคีรีขันธ์
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2559

ศิลปินต่างชาติ

MADONNA

DAVID
FOSTER

ADAM LAMBERT 

SANTANA

QUEEN

วันที่จัดแสดง: 9-10 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่จัดแสดง: 30 กันยายน 2559

วันที่จัดแสดง: 16 มีนาคม 2559 

วันที่จัดแสดง: 29 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

สถานที่: Impact Arena Muang Thong Thani นนทบุรี

TWO DOOR 

OLIVIA 

วันที่จัดแสดง: 10 พฤษภาคม 2559

สถานที่: Paragon Hall กรุงเทพฯ

วันที่จัดแสดง: 17 สิงหาคม 2559

สถานที่: Show DC Outdoor Arena กรุงเทพฯ

NEWTON-JOHN

CINEMA CLUB
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ภาพชุด “ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ร่มธงของกลุ่มสิงห์” จากปฏิทิน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ปี 2560






