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ค�ำกล่ำวของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี 

ในงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

ผม มีความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราทำา ณ วันนี้  

เราทำาด้วยใจ ทำาด้วยความสามารถ 

สำาคัญที่สุดคือ เราทำางานเป็นทีม เป็นนิมิตหมายที่ดี

สำาหรับทุกๆ คนที่จะเดินหน้า การทำาธุรกิจ การทำามา

ค้าขาย ย่อมมีตัวแปรมากมาย ทั้งนี้ทั้งนั้น เรำต้อง

อยู่ในกฎกติกำ เมื่อเรำมีควำมตั้งใจ มีควำมจริงใจ 

ทุกอย่ำงบริหำรจัดกำรได้ และจะให้ผลสำาเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดีมากๆ ต้องทำางานกันเป็นทีม
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มารีอ ูซอูารึช (Mario Soares) บดิาแหง่ประชาธิปไตย 

อดตีนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดคีนที ่17 ของ

โปรตุเกส เสียชีวิตในวัย 92 ปี 

งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

ครั้งที่ 2 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหา 

มุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต 

มหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระ 

อริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 

โขดหิน Azure Window หน้าต่างแห่งแอซเซอร์ที่เปรียบเหมือน

หน้าต่างขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่ือดังของเกาะโกโซ 

ประเทศมอลต้า ถูกพายุพัดถล่มลงสู่มหาสมุทร องค์การยูเนสโก

เคยประกาศใหโ้ขดหนิดงักลา่วเปน็มรดกโลกเมือ่ป ีพ.ศ. 2541 และ

เคยปรากฏในฉากของซรีีสเ์ร่ือง Game of Thrones ภาพยนตร์เร่ือง 

Clash of the Titans และ The Odyssey 

องค์การบริหารการบินและอวกาศ 

แห่งชาติ หรือ นาซา (NASA) ประกาศ

ค้นพบระบบดาวเคราะห์จำานวน 7 ดวง

ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเรา ชื่อว่า

แทรพพิสต์ 1 (Trappist 1) อยู่ห่างจาก

โลกของเราเพียงแค่ 40 ปีแสง หรือราว  

378 ล้านล้านกิโลเมตร ดาวเคราะห์ 3 

ดวงจาก 7 ดวงจัดเป็นเขตอาศัยอยู่ได้ 

(Habitable zone) ซึง่ถอืเปน็การคน้พบ 

ครั้งแรกของโลก

ปา ร์คกึน เฮ (Pa rk Geun-hye) 

ประธานาธิบดหีญงิคนแรกของเกาหลใีต ้

ถูกถอดถอนจากตำาแหน่งอย่างเป็น

ทางการด้วยความผิดฐานคอรัปชั่น

7 มกราคม

14-18 กุมภาพันธ์

12 กุมภาพันธ์

8 มีนาคม

22 กุมภาพันธ์

10 มีนาคม

TIMELINE
2017

รวมข่าวเด่นประจำาปี พ.ศ. 2560 JANUARY

MARCH
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คาลดิ มาซดู (Khalid Masood) วยั 52 ป ี

ขับรถพุ่งชนคนบนสะพานเวสต์มินสเตอร์ 

(Westminster ) ในกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ และพุ่งชนรั้วเหล็กของ 

อาคารรัฐสภาก่อนใช้มีดแทงตำารวจ 

เสียชีวิต เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต

รวม 5 คน และบาดเจ็บกว่า 40 คน

เพชรพิงค์สตาร์ (Pink Star Diamond) ทุบสถิติการประมูลเพชร 

ด้วยราคา 71.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกาะฮ่องกง

เกิดเหตุระเบิดในตู้โดยสารรถไฟใต้ดินขณะ

รถไฟวิ่งระหว่างสถานีจัตุรัสซานนายากับ

สถานีสถาบันเทคโนโลยีเชสกี้ ที่นครเซนต์ 

ปเีตอร์สเบร์ิก ประเทศรสัเซยี ทำาใหม้ผีูเ้สยีชีวติ 

อยา่งน้อย 10 คน และบาดเจบ็อยา่งน้อย 30 คน 

สหรัฐฯ ยงิขีปนาวธุโทมาฮอวก์ 59 ลกู 

ใส่ฐานทัพอากาศเชย์รัต ประเทศ

ซีเรีย โดยรัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าเป็น

ฐานการโจมตดีว้ยอาวธุเคมีของซเีรีย

ทีเ่มอืงข่าน ชีคฮุน (Khan Shaykhun) 

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ 

การโจมตีคร้ังน้ีสร้างความไม่พอใจ

ให้รัสเซียและส่งผลถึงความสัมพันธ์

ของสองประเทศ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ ได้รับพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

พระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถ 

บพิตร เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล 

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 

สายการบิน Qatar Airways เปิดเที่ยวบินจากเมือง

โดฮา ประเทศกาตาร์ มุ่งหน้าสู่เมืองโอ๊คแลนด์ 

ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 777-200LR 

ถือเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ที่ปฏิบัติการในระยะทางที่

ยาวที่สุดในโลก ด้วยระยะทาง 14,535 กิโลเมตร 

โดยใช้ระยะเวลาเดินทางแบบไม่จอดพักรวมทั้งสิ้น 

17 ชั่วโมง 30 นาที

โดนัลด ์ทรัมป ์(Donald Trump) เข้าพธีิ 

สาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดี

คนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา และ ไมค์ 

เพนซ์ (Mike Pence) ได้รับตำาแหน่ง

รองประธานาธิบดีคนที่ 48

22 มีนาคม

5 เมษายน

3 เมษายน

7 เมษายน

14 มกราคม

6 กุมภาพันธ์ 20 มกราคม

FEBRUARY

APRIL
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เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนอัตโนมัติกราดยิง 

รถตู้ของตำารวจกลางถนนฌ็องเซลิเซส์ 

(Champs-Élysées) เมอืงปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส พบผูเ้สยีชีวติ 1 คน และบาดเจบ็อกี  

2 คน ก่อนคนร้ายจะถูกวิสามัญฯ

ลโีอ วารัดคาร์ (Leo Varadkar) วยั 38 ป ีผูน้ำา 

พรรคฟิเนเกล (Fine Gael) ได้รับตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของประเทศไอร์แลนด์ นับว่า

เปน็นายกรัฐมนตรีทีม่อีายนุ้อยทีส่ดุ และเปน็

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไอร์แลนด์ที่เปิด

เผยตัวเองว่าเป็นเกย์

เฮลมุท โคห์ล (Helmut Kohl) 

อดีตนายกรัฐมนตรีเยอรมนีที่ 

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

นานที่สุดถึง 16 ปี ระหว่างปี 

พ.ศ. 2525 - 2541 และเปน็ผูท้ีม่ ี

บทบาทสำาคัญในการรวมชาติ

เยอรมนี เสียชีวิตในวัย 87 ปี

บริษทั บางกอกกลา๊ส จำากดั (มหาชน) 

เปิดพื้นที่ “BG Glass Studio” สตูดิโอ 

เป่าแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ณ  

BG Glass Studio BGC ปทุมธานี

สิงห์ร่วมงาน THAIFEX-World of Food 

Asia 2017 งานแสดงสนิคา้และอาหาร

จากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และ

จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ครอบคลุม

สินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารทุกประเภท 

U Beer เปิดตัวที่ญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกในงาน

คอนเสิร์ต Perfume พร้อมทั้งจัด U Beer 

Night ในผับชื่อดัง E-Alife ย่าน Roppongi 

ปัจจุบันเรายังส่งออก U Beer ไปที่ประเทศ

ญี่ปุ่นแล้วในช่องทาง On trade ร้านอาหาร 

และ Music event ต่างๆ

พิธีเปิด “SINGHA D’LUCK CINEMATIC THEATRE” 

(สงิห ์ดลีกัษณ์ ซเีนมาติก เธียเตอร์) โรงละครลอย

ได้แห่งแรกของโลก และเปิดตัวการแสดง KAAN 

presented by SINGHA CORPORATION” (คาน 

พรีเซนเต็ด บาย สงิห ์คอร์เปอเรช่ัน) โชวม์หศัจรรย์

ครั้งใหม่ของเมืองไทย ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

20 เมษายน

6 มิถุนายน

16 มิถุนายน

24 เมษายน

31-4 มิถุนายน

2-4 มิถุนายน

24 พฤษภาคม

JUNE
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เอม็มานเูอล มาครง (Emmanuel Macron) ผูน้ำาพรรค

อองมาร์ช (En Marche!) เข้าพธีิสาบานตนรับตำาแหน่ง

ประธานาธิบดี หลังจากชนะการเลือกต้ังในฝร่ังเศส 

ด้วยคะแนนเสียง 66% และด้วยวัยเพียง 39 ปี ทำาให้

มาครงกลายเปน็ผูน้ำาทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุในประวตัศิาสตร์

ของฝรั่งเศส นับจากสมัยจักรพรรดินโปเลียน 

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 แมกนิจูด ที่ริมทะเล

ด้านตะวันตกของเกาะกรีนแลนด์ (Greenland) 

แรงสั่นสะเทือนทำาให้หน้าผาหินที่ Karrat Fjord 

แตกออกและช้ินส่วนหินขนาดมหึมาตกลงไป

ในทะเล ผลักดันมวลน้ำามหาศาลให้เคลื่อนตัว

แนวดิ่งกลายเป็นคลื่นสึนามิสูงกว่า 90 เมตร 

แนวคลื่นเดินทางผ่านหมู่บ้าน Nuugaatsiaq 

และแผ่ออกไปตามแนวชายฝ่ัง มีผู้เสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ครั้งนี้ 4 คน และบาดเจ็บ 9 คน

รัฐสภาเยอรมนีหรือบุนเดสทาก (Bundestag) 

เห็นชอบร่างกฎหมายรับรองการแต่งงานของ 

คู่รักเพศเดียวกันและสามารถรับอุปการะเด็ก

ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เยอรมนี

เป็นประเทศที่ 12 ในยุโรปที่มีกฎหมายรับรอง

การแตง่งานของคูรั่กเพศเดยีวกนัตอ่จากนอร์เวย ์

สวเีดน เดนมาร์ก ฟนิแลนด ์ไอซแ์ลนด ์เบลเยยีม 

ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และฝรั่งเศส

เกิดเหตรุะเบดิทีแ่มนเชสเตอร์อารีน่า 

เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังคอนเสิร์ตของ 

นักร้องช่ือดัง อารีอานา กรานเด 

(Ar iana Grande) และผู้คน 

กำาลงัทยอยเดนิทางกลบั เหตกุารณ์น้ี 

มีผู้เสียชีวิต 22 คน และมีผู้ได้รับ

บาดเจ็บ 59 คน

มุนแจอิน (Moon Jae In) วัย 64 ปี ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตย  

เร่ิมบริหารประเทศในฐานะประธานาธิบดขีองเกาหลใีต้อยา่งเปน็ทางการ 

โดยได้ชัยชนะด้วยคะแนน 13,423,800 คะแนน หรือ 41.08 เปอร์เซ็นต์ 

จากจำานวนผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 32,807,908 คน

Roger Moore นักแสดงจาก The Saint 

และ James Bond เสียชีวิตในวัย 89 ปี

14 พฤษภาคม

18 มิถุนายน

30 มิถุนายน

22 พฤษภาคม

10 พฤษภาคม

23 พฤษภาคม

MAY
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Crispy Coconut Rolls ผลติภณัฑจ์าก Hesco 

สง่ออกไปขายทีป่ระเทศจีน เปน็การเปดิตลาด 

ต่างประเทศครั้งแรก

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) ได้รับ

รางวัล DRIVE AWARD 2017 (ไดรฟ์อวอร์ด 

2017) ในสาขา Strategy พิธีมอบรางวัลนี้ 

จัดข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ หอประชุมใหญ่ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มิถุนายน

3 กรกฎาคม

โรงแรม สนัตบิรีุ บชี รีสอร์ท แอนด ์สปา เกาะสมยุ ไดรั้บ 

การโหวตให้เป็น 1 ใน 10 โรงแรมชายทะเลยอดนิยม 

จากโครงการ “2017 People’s Choice Awards 

Thailand Voted by Chinese Tourists” ซึ่งเป็นการ

จัดประกวดแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้าน

ท่องเที่ยวของไทยผ่านการโหวตของนักท่องเที่ยวจีนบน

เว็บไซต์ www.peoplechoiceawardsthailand.com

3 กรกฎาคม

ญ่ีปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) ทำาข้อตกลงการค้า 

เสรีอย่างเป็นทางการ ณ กรุงบรัสเซลส์ 

ประเทศเบลเยียม ข้อสำาคัญของข้อตกลง

ฉบับนี้คือ ในฝั่งของอียูจะเปิดตลาดสำาหรับ

อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่น ส่วนญี่ปุ่นจะ

ตอบแทนดว้ยการยกเลกิอปุสรรคทางการคา้ 

สำาหรับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์

จากนมของทางฝั่งอียู

เชสเตอร์ เบนนิงตัน (Chester Bennington) นักร้องนำาวง Linkin Park 

เสยีชวีติในวยั 41 ป ีตลอดระยะเวลา 20 ปใีนวงการเพลง เชสเตอร์ 

ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีช่ือเสียงหลายเพลง เช่น In The End, 

Numb, What I’ve Done, New Divide, Papercut, Castle of 

Glass, Somewhere I Belong เป็นต้น

ไฮเดอร์ อัล-อบาดี (Haider al-Abadi) นายก

รัฐมนตรีอิรักเดินทางไปเมืองโมซุลเพ่ือฉลอง

ชัยชนะกับทหารในยุทธการยึดคืนเมืองโมซุล

จากกองกำาลังรัฐอิสลามหรือไอเอสได้สำาเร็จ 

หลังจากใช้เวลานานเกือบ 9 เดือน ไอเอสยึด

เมืองโมซุลที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของอิรัก 

พร้อมพ้ืนท่ีภาคเหนือของอิรักและพ้ืนท่ีส่วนหน่ึง 

ของซีเรียได้ในปี 2557 ทำาให้ชาวบ้านต้อง

อพยพหนีจากบ้านเรือนกว่า 897,000 คน

เจฟฟ ์เบโซส ์(Jeff Bezos) ผูก้อ่ตัง้

เว็บไซต์ Amazon ได้รับตำาแหน่ง

บุคคลที่ร่ำารวยที่สุดของโลกโดยมี 

ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนเป็น 9.06 หม่ืนล้าน 

ดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหนา้แชมปเ์กา่ 

คอื บลิ เกตส ์(Bill Gates) ผูก้อ่ต้ัง 

บริษัท Microsoft 

7 กรกฎาคม

20 กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

27 กรกฎาคม

JULY
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เนย์มาร์ (Neymar) เซ็นสัญญา 

ยา้ยสงักดัจากสโมสรบาร์เซโลนา 

ไปยังสโมสรปารีสแซงต์-แชร์กแมง 

(Paris Saint-Germain) ด้วย

ค่าตัวที่มีมูลค่าสูงถึง 263 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

8,880 ล้านบาท นับว่าเป็นสถิติ

ค่าตัวที่สูงที่สุดในโลก

อหิวาตกโรคระบาดในประเทศเยเมน

อย่างรุนแรง เน่ืองจากขาดแคลน

อาหารและน้ำาสะอาด ประกอบกบัภาวะ

สงครามกลางเมืองที่มีการสู้รบอย่าง

ยาวนานตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2015 

โดยมีจำานวนผู้เสียชีวิตกว่า 1,900 คน 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด ครบรอบ 84 ปี

งานเปดิตวั SINGHA WAY GRAND LAUNCH  ณ หอประชุมใหญ ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด เพื่อเน้นย้ำาถึงความสำาคัญ

ของ SINGHA WAY (วิถีสิงห์) ค่านิยมในการทำางานที่ดี เป็น

เอกลักษณ์ในแบบฉบับของสิงห์3 สิงหาคม

3 สิงหาคม

4 สิงหาคม

9 สิงหาคม

บริษทั สงิห ์เอสเตท จำากดั (มหาชน) ประกอบ

พิธีเ ร่ิมการก่อสร้าง (Groundbreaking  

Ceremony) โครงการแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่

ณ เอ็มบูดู ลากูน ที่ประเทศมัลดีฟส์

31 กรกฎาคม

ยิง่ลกัษณ์ ชินวัตร อดตีนายกรัฐมนตรีหญิง 

คนแรกของไทยหลบหนีคดีจำานำาข้าว

ที่มีมูลค่าเสียหายนับ 5 แสนล้านบาท 

โดยได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว

25 สิงหาคม

บริษทั บจีเีอฟ โฟลต กลา๊ส จำากดั หรือ บจีเีอฟ 

(BGF) ในเครือ บางกอกกลา๊ส กรุ๊ป เดนิหน้า

ผลติกระจกออกสูต่ลาดอยา่งเปน็ทางการ ณ 

บีจีเอฟ กบินทร์บุรีกล๊าส อำาเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี

18 สิงหาคม

AUGUST



เ กิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเม็กซิ โก 

ศูนย์กลางอยู่ในทะเลทางตอนใต้ใกล้กับ 

กรุงกัวเตมาลา วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 

8.1 แมกนีจูด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว

อย่างน้อย 61 คน นับว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหว

ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 100 ปี

สมเดจ็พระราชาธิบดอีลัมตูสัสมิ ูบลิลาฮี มฮิูบ

บุดดิน ตวนกู อัลฮัจญ์ อับดุล ฮาลิม มูอัซซัม 

ชาห์ อิบนี อัลมาฮูม สุลต่านบาดลิชาห์แห่ง 

มาเลเซีย ทรงสิ้นพระชนม์ สิริพระชนมายุ 

89 พรรษา

สตีเฟน แพดด็อก (Stephen Paddock) อดีต

นักบัญชีวัย 64 ปี รัวปืนอัตโนมัติลงมาจาก

โรงแรมกาสิโน มัณฑะเลย์ เบย์ (Mandalay 

Bay Hotel) ในนครลาสเวกสั รัฐเนวาดา เข้าใส ่

เทศกาลดนตรี “รูท 91 ฮาร์เวสต์” ขณะที่ 

นักร้องเพลงคันทรีชื่อดัง เจสัน อัลดีน (Jason 

Aldean) กำาลงัแสดงอยู ่นบัเปน็เหตสุงัหารหมู่ 

ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ 

หลังจากก่อเหตุ สตีเฟนฆ่าตัวตาย รวมแล้วมี

ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 59 คน 

9 กันยายน

11 กันยายน

1 ตุลาคม

SEPTEMBER

OCTOBER

ฮิวจ ์เฮฟเนอร ์(Hugh Hefner) ผูก้อ่ตัง้นิตยสารเพลยบ์อย 

(Playboy) เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย 91 ปี

จาลัล ตอลาบานี (Jalal Talabani) ประธานาธิบดี

คนที่ 6 ของอิรัก เสียชีวิตในวัย 83 ปี

27 กันยายน

3 ตุลาคม

พายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์พัดข้ึนฝั่งในรัฐ

เทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

ความเร็วลม 215 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

ถือเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ 4 

และทรงพลงัทีส่ดุทีพ่ดัถลม่แผน่ดนิใหญ่

ของสหรัฐฯ ทำาใหม้ฝีนตกหนักมากทีส่ดุ

เป็นประวัติการณ์ในสหรัฐอเมริกา 

25-30 สิงหาคม

YEAR IN REVIEW 2017
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นับตั้งแต่ปี 2015 ราคาตลาดของบิทคอยน์ Bitcoin มี

อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2.5 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ 74 เท่าตัว และครองอันดับ 6 ของสกุลเงินที่

มีการหมุนเวียนมากที่สุดในโลก

หลังจากรัฐสภาแคว้นคาตาโลเนียประกาศเอกราช

ของดินแดนพ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของสเปน 

เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2560 ทำาใหก้ารเมอืงของสเปน 

เข้าข้ันวกิฤต ิประชาชนนบัแสนรวมตวักนัเดนิขบวน 

บนถนนสายสำาคัญของเมืองบาร์เซโลนา เพ่ือเรียกร้อง

ให้ปล่อยตัวผู้นำาแบ่งแยกดินแดนที่ถูกรัฐบาลกลาง

สเปนควบคุมตัวอยู่ในคุก

ภาพวาดพระเยซูคริสต์ Salvator Mundi 

ของ Leonardo da Vinci อายุประมาณ 

500 ปี มีการประมูลขายไปในราคา 

450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

14,800 ล้านบาท นับว่าเป็นภาพวาด

ที่ได้ รับการประมูลด้วยราคาสูงที่สุด

ในประวัติศาสตร์ ถล่มสถิติภาพวาด 

Women of Algiers ของ Picasso ที่

ประมูลไปด้วยราคา 160 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 5,268 ล้านบาท

3 ธันวาคม

12 พฤศจิกายน

15 พฤศจิกายน

NOVEMBER

DECEMBER

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร

26 ตุลาคม

งาน Singha Food Fest เทศกาลแห่งความอร่อยที่

รวมบูธอาหารจากร้านทั่วประเทศกว่า 50 ร้านมาไว้

ในงานเดยีว มีการแข่งขนัทำาอาหารของเชฟเซเลบริตี ้

นอกจากนี้ยังมีดนตรีสดจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ว่าน 

ธนกฤต ลิปตา ปาล์มมี่ เพลย์กราวด์ ซีซั่นไฟฟ์ และ

พอส รวมทัง้ดเีจช่ือดงั Kolour x Singha Live Sessions 

#01 งานจดัข้ึนเปน็คร้ังแรกที ่ลง้ 1919 (Lhong 1919) 

กรุงเทพมหานคร

24-26 พฤศจิกายน

เปิดตัวเบียร์ Snowy Weizen by EST.33 

รูปแบบกระป๋อง ขนาด 490 มล. อย่าง

เป็นทางการในงาน Farm Festival  

On The Hill  สิงห์ปาร์ค เชียงราย

29 พฤศจิกายน

15SINGHA  MAGAZINE



16 SINGHA  MAGAZINE

YEAR IN REVIEW 2017



17SINGHA  MAGAZINE

ตราบนิรันดร์

เฉกเช่นหัวใจของชาวบุญรอดบริวเวอรี่และบริษัทในเครือที ่
โศกสลดเศร้าโศกาดูรไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศ แม้เราจะเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเล็กๆ แต่ก็มุ่งมั่นน้อมถวายอาลัยและน้อมส�านึกใน
พระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีสุ่ดมิได้ เร่ิมจาก ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
ผู้บริหารและพนักงานได้จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีห่อประชมุใหญ่ 
บรษิทั บญุรอดบรวิเวอร่ี จ�ากดั 

คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอด 
บริวเวอรี่ จ�ากัด ได้กล่าวความตอนหนึ่งว่า “ตลอดเวลายาวนาน 
๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ พสกนิกรต่างประจักษ์แท้แล้ว  ดังพระปฐม
บรมราชโองการว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม ทรงอุทิศพระองค์ ตรากตร�าพระวรกาย 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อการกินดีอยู่ดีของ
คนไทย และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ แม้ในยามที่บ้านเมือง
ตกอยู่ท่ามกลางวิกฤติการณ์ร้ายแรงด้วยปัญหาใดก็ตาม พระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชกไ็ด้พระราชทานค�าแนะน�า 
ระงบัดบัทกุข์ภยั ให้อาณาประชาราษฎร์คืนสู่ความสงบสุข ทรงเปรยีบ 
ประดุจฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวไทย พระเกียรติคุณจึงเป็นท่ีแซ่ซ้อง
สรรเสริญทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมส�านึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจักยึดมั่นในค�าสอน พระบรม
ราโชวาท ตลอดจนพระราชด�ารท่ีิได้พระราชทานไว้เป็นเครือ่งก�ากับ
สติและการด�าเนินชีวิตของตน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตราบ
จนกว่าชีวิตจักหาไม่” 

ในเวลาเดยีวกนับรษิทัในเครอืได้แก่ บรษิทั ปทมุธานบีรวิเวอรี ่
จ�ากดั บรษิทั ขอนแก่นบรวิเวอรี ่จ�ากดั บรษิทั สงิห์ เบเวอเรช จ�ากดั 
บรษิทั บุญรอดเอเซยีเบเวอเรช จ�ากดั บรษิทั วังน้อยเบเวอเรช จ�ากดั  
บรษิทั เชยีงใหม่เบเวอเรช จ�ากดั บรษิทั สรุาษฎร์ธานเีบเวอเรช 
จ�ากัด และ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จ�ากัด ก็ได้ร่วมจัดพิธี
ถวายความอาลัยไปพร้อมกันด้วย 

ใช่เพียงพิธีการเท่านั้น ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ 
ยังสะท้อนออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงถึง
ความอาลัยอย่างที่สุดกับการสูญเสียครั้งส�าคัญนี้ อาทิ การจัดท�า
สปอตโทรทัศน์ชุด “ส่งเสด็จ” และชุด “ตราบนิรันดร์” รวมถึง 
จัดท�าสปอตวิทยุถวายความอาลัยและสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังหนังสือพิมพ์
และนิตยสารต่างๆ 

ครั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หลังประกาศจากสำานักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สวรรคต ไล่เรียงมาจนถึง ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประวัติศาสตร์โลกต้องบันทึกว่า 

หัวใจไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลกใบนี้ต่างหลอมรวมกันเป็นหนึ่งในการแสดงความสูญเสีย 

ความอาลัยอย่างใหญ่หลวง ที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นตัวอักษรหรือคำาพูดใดๆ ได้

พระทรงสถิตคู่ไทย
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ให้ภาคเอกชน คณะบุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง
ดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงันัน้ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ บริษัท
ในเครือได้แก่ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่  
จ�ากัด บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด บริษัท 
ขอนแก่นบริวเวอร่ี จ�ากัด บริษัท บุญรอด
เทรดดิ้ง จ�ากัด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 
จ�ากดั บรษิทั บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด และ บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด 
รวม ๙ บริษัท ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญ
กุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถ 
บพิตร เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ น�าโดย  
คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี คณะผู้บริหารและ
พนักงานรวม ๔๕๐ คน ด้วยส�านกึในพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โครงการต่างๆ ที่ได้จัดท�าขึ้นเพื่อ 
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ยงัคง 
ด�าเนินต่อไป อาทิ โครงการ “คีตราชา  
โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ รุ่นที่ ๓” ในช่วง 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่เฟ้นหาเยาวชนจาก
ท่ัวภูมิภาคมาฝึกฝนดนตรีคลาสสิกและ
เรียนรู้บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยท�าการ
บันทึกการแสดงดนตรีบทเพลงพระราช
นพินธ์ถวายอาลยัด้วยความตัง้ใจอย่างทีส่ดุ
ของเยาวชนและท�าการเผยแพร่ทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ รวมถึงโครงการ 
“คตีราชา โปรมสูกิา จเูนยีร์ แคมป์ รุน่ที ่๔” 
ในช่วง ๓ - ๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ กไ็ด้บนัทกึการ
แสดงดนตรบีทเพลงพระราชนพินธ์และการ
ถวายอาลัย พร้อมเผยแพร่ผ่านทางสถานี 
โทรทศัน์ทร ูปลกูปัญญา ช่อง ๓๗  และทาง
สถานีโทรทัศน์ทรู อินไซด์ ช่อง ๓๘ รวมทั้ง 
www.facebook.com/ProMusicaJunior  

พร ้อมกันนี้ ยั งได ้จัดท�าโครงการ  

“๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนพินธ์ ณ กรงุ
เวียนนา” เพื่อร�าลึกถึงพระปรีชาสามารถ 
ทางดนตรี และในวาระครบ ๕๐ ปี ทีส่ถาบนั 
การดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรยี ทลูเกล้าทลูกระหม่อม
ถวายประกาศนยีบตัรเกยีรตคิณุช้ันสงูในการ
ดนตร ีและถวายให้ทรงเป็นสมาชกิกติตมิศักดิ์
ของสถาบัน โดยได้รบัพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์
ที่วงดนตร ี The Niederösterreichisches 

Tonkünstler Orchestra แห่งกรงุเวยีนนา 
สาธารณรัฐออสเตรียเคยบรรเลงถวายเมื่อ 
วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ในคราวพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย
อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน 
- ๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และเทปบนัทกึเสียง 
การทรงแซกโซโฟนร่วมกับคณะนักดนตรี
กิตติมศักด์ิ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจ�ากรงุเวยีนนา เมือ่วนัที ่๔ ตลุาคม พ.ศ. 
๒๕๐๗ มาปรับปรุงคุณภาพเสียงและบันทึก
ลงในแผ่นซีดีและแผ่นเสียง 

นอกจากนี้ยังได้จ�าลองการแสดงดนตรี
ของวงดนตร ี The Niederösterreichisches  

Tonkünstler Orchestra ทีแ่สดงถวายในวนัน้ัน
มาจดัแสดงในคอนเสร์ิต “๕ ทศวรรษ บทเพลง
พระราชนิพนธ์ ณ กรุงเวียนนา” บรรเลงโดย
วงโปรมูสิกา ออร์เคสตรา วงดนตรีคลาสสิก
วงแรกของประเทศไทย พร้อมด้วยนักดนตรี
รบัเชญิมากฝีมอืจากต่างประเทศ นบัเป็นการ
รวมวงครัง้ยิง่ใหญ่ด้วยเครือ่งดนตรถีงึ ๘๕ ชิน้ 
และได้รับเกียรติจาก ฮิโคทาโร ยาซากิ 
วาทยกรชาวญ่ีปุ่นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและ
ยอมรบัในระดบันานาชาต ิเป็นผูอ้�านวยเพลง
ในการแสดงดนตรคีรัง้ย่ิงใหญ่นี ้ณ หอประชมุ
ใหญ่ ศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รวมท้ังโครงการภาพยนตร์สั้นและ
ภาพยนตร์ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  
“ชดุค�า่แล้ว แว่วเสยีง ... ในดวงใจนรินัดร์” โดย 
เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ค�่าแล้ว Echo 
และ ในดวงใจนิรันดร์ มาเป็นแรงบันดาลใจ 
และแนวคดิของภาพยนตร์แต่ละเรือ่ง เพือ่ให้ 
ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงการด�ารง
ตนเป็นคนดี ตามพระบรมราโชวาทที่ได้
พระราชทานไว้ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ 
ทรงครองราชย์ พร้อมเพื่อเผยแพร่บทเพลง
พระราชนิพนธ์ให้เป็นที่รู ้จักและเข้าถึงได ้
โดยง่าย โดยการจัดฉายให้สื่อมวลชนชม 
และเผยแพร่ผ่านส่ือออนไลน์ เฟสบุ๊ค และ
ยูทูบของ Singha Corporation รวมทั้ง 

จัดทำาซุ้มถวายอาลัยและจุดลงนามถวายอาลัย

Print Ad ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี กล่าวถวายอาลัย

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี ลงนามถวายอาลัย

พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด  ร่วมพิธี

ถวายอาลัย

น้อมถวายอาลัยอย่างสูงสุด และบริษัทในเครือร่วม

พิธีถวายอาลัย 

โครงการคีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ ครั้งที่ ๓ 

คณะผูบ้รหิาร บรษิทั บญุรอดบรวิเวอรี ่จำากดั และบรษิทั

ในเครอื รว่มเปน็เจา้ภาพสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ 
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ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ
อีกหนึ่งโครงการคือการร ่วมจัดท�า 

หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั ฉบบัพเิศษ “ร่วมน้อมแสดง 
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร” โดยมี 
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ให้สัมภาษณ์
ผ่านไทยรัฐทีวีและบทความทางหนังสือพิมพ์ 
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดย
กล่าวความตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ 
ในหัวข้อ “ตามรอยพระราชปณิธานแห่ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ว่า “ด้วยพระราช
ปณิธานที่ทรงมุ ่งมั่นสร้างความกินดีอยู ่ด ี
ให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส
ให ้มีชี วิตท่ีดีขึ้น รวมทั้งเยาวชนได ้รับ
พระราชทานโอกาสทางการศึกษา พระองค์
จึงทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้
พวกเราตระหนักว่า คนอยู่ในเมืองใหญ่ ควร
หันมาช่วยกันดูแลและสร้างโอกาสให้คนใน
อ�าเภอหรือจังหวัดเล็กๆ ที่ห่างไกลความ
เจริญได้พัฒนาตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

และเมือ่กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนให้
พี่น้องคนไทยท่ัวท้ังประเทศร่วมกันปลูกต้น
ดาวเรอืง ด้วยดอกดาวเรอืงมสีเีหลอืง ซึง่เป็น
สีประจ�าวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร บานทั่วแผ่นดินช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวาย
พระเพลงิพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที ่๙  นัน้ 
เราชาวบุญรอดได้ร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อ
เป็นการร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเกือบ 
๕,๐๐๐ ต้น บริเวณด้านหน้า บริษัท บุญรอด 
บริวเวอรี่ จ�ากัด บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง 
จ�ากัด และ บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด 
ในขณะที่บริษัทในเครือทั่วประเทศก็ร่วม 
ปลูกดอกดาวเรืองจนบานเหลืองสะพรั่ง 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงความอาลัย
จากประชาชนของพระองค์

โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ ครั้งที่ ๔ 

แผน่เสยีงและแผน่ซดีีการแสดงบทเพลงพระราชนพินธ์

คณะผูบ้รหิารและแขกผูม้เีกียรตริว่มชมการแสดงดนตรี

 “๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราชนพินธ ์ ณ กรงุเวยีนนา”

การแสดงดนตรี  “๕ ทศวรรษ บทเพลงพระราช

นิพนธ์  ณ กรุงเวียนนา”

ภาพสะพานภูมพิล ๑ จากภาพยนตรป์ระกอบบทเพลง

พระราชนิพนธ์ “ในดวงใจนิรันดร์”  

ภาพยนตรป์ระกอบบทเพลงพระราชนพินธ ์“ Echo”

ภาพยนตรส์ัน้ประกอบบทเพลงพระราชนพินธ์ “คำา่แลว้”

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด 

ร่วมปลูกดาวเรือง
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“ตราบนิรันดร์”

พระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว

ดั่งดวงแก้วแวววับดับแสงใส

บังคมลากราบพระบาทเพียงขาดใจ

เหมือนสายรุ้งเลื่อมสลายมลายลาน

ขอพระองค์เสวยสวรรค์ในชั้นฟ้า

นิราศลานิราภัยในสงสาร

เป็นดวงดาวพราวแสงงามตระการ

โชติจรัสชัชวาลนิรันดร์เทอญ

น้อมถวายความอาลัย

และรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ
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07 08



22 SINGHA  MAGAZINE

โปสเตอร์กิจกรรมเด่น
พ.ศ. 2560
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
มิถุนายน 2560

ซอสพริก พริก By TODD

ปรุงกับอะไร...ก็อร่อยลงตัวทุกเมนู

ขนาด 350 กรัมขนาด 235 กรัม

ซอสพริก พริก By TODD
ซอสพริกแบรนด์ Made by TODD  

ผ่านการร่วมคดิสตูรโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร 

ผู้คร�่าหวอดในวงการอาหารไทยเป็นเวลา

กว่า 2 ปี ใช้วัตถุดิบเป็นพริกกะเหร่ียง 

พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู และพริกยอดสนที ่

ช่วยให้รสเผ็ดมีความกลมกล่อมมากข้ึน 

เน้นเป็นซอสพริกอเนกประสงค์ที่ไม่ว่า

จะเป็นเมนูจิ้ม ต้ม ผัด ทอด ปิ้ง ย่าง 

หมัก ก็ปรุงได้เข้ากับทุกเมนู ช่วยรังสรรค์

อาหารจานเดมิๆ ให้เตม็เป่ียมด้วยรสชาติ

และสีสัน  

สโลแกน
Made by TODD ซอสพริก พริก 

ทีส่ดุของความเผด็! ทีส่ดุของความอร่อย!

ช่องทางจัดจำาหน่าย 
• FB: ซอสพริกพริก by Todd

• LINE: @saucebytodd

• ตัวแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์บญุรอด 

ทัว่ประเทศ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
กรกฎาคม 2560

Norte Kaffe

โลโก้ นอร์เต้

Norte Medium RoastNorte Dark Roast Norte Light Roast

เมลด็กาแฟคัว่อาราบก้ิา 100% เมลด็กาแฟ

แห่งความฝันและความภูมใิจของเกษตรกร 

บนดอยสงูจงัหวัดเชียงราย ผ่านการคดัสรร 

อย่างครบวงจรในระดบัสากล ตัง้แต่แหล่ง

เพาะปลูกที่สูงกว่าระดับน�้าทะเล 1,000 

เมตร ตลอดจนการผลิตและการแปรรูป 

เหมาะกับการชงดื่มไม่ว่าจะด้วยเครื่องชง 

เอสเปรสโซ่ เคร่ืองชงแบบเฟรนช์เพรส 

และเครื่องชงแบบดริป 

กาแฟ Norte ช่วยส่งเสริมเกษตรกรบน

ดอยสูงของจังหวัดเชียงราย โดยรับซื้อ 

ผลเชอร์ร่ีกาแฟในราคาที่เป็นธรรม ท�าให้

เกษตรกรบนดอยมีรายได้ที่ยั่งยืน โดย

บริษัทแม่ของเรา ได้แก่ บริษัท DVS 2014 

จ�ากัด ผู้ท�าธุรกิจ coffee bean supply ที่ 

ใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ ได้คดัสรร 

พื้นที่ปลูกที่ดีที่สุด ด้วยมุ่งหวังเป็นเมล็ด

กาแฟอาราบก้ิา 100% ทีส่ร้างแรงบนัดาลใจ 

ให้กับนักดื่มทุกเพศทุกวัยที่ช่ืนชอบกาแฟ

คุณภาพระดับพรีเมี่ยม

จัดจำาหน่าย 2 ช่องทางหลัก
Online: Facebook Nortekaffethailand 

และ Singha online shop

Offline: Direct sales ตดิต่อผ่าน DVS 2014

Norte Dark Roast
คัว่แบบเข้มๆ สขีรึมเหมอืนแกนหนิแกร่ง แค่จบิแรกกส็มัผสัรสขมทีห่นักแน่นแต่นุ่มละมนุ 

เหมาะจะเป็นกาแฟแก้วแรกรับอรุณ หรือได้ดืม่ยามบ่ายกจ็ะช่วยให้รู้สกึสดช่ืนเหมอืนยาม

เช้ากลับมาเยือนอีกครั้ง…และอีกครั้ง 

Norte Medium Roast
คัว่ปานกลางจนได้เมลด็กาแฟสนี�า้ตาลเปลอืกไม้ เมือ่ได้ชิมจบิแรกจะได้รสสมัผสันุ่มนวล 

อ่อนโยน และรสเปรี้ยวบางๆ ที่ปลายลิ้น เหมาะเป็นกาแฟที่ช่วยเติมพลังความสดใสได้

อย่างมีชีวิตชีวาตลอดวัน

Norte Light Roast
คั่วแบบอ่อนจนได้เมล็ดกาแฟสีน�้าตาลทอง เมื่อน�ามาบดและชงจะได้กาแฟสีอ�าพัน 

เหลือบทองสดใสที่ดึงรสสัมผัสเฉพาะตัวได้อย่างพอเหมาะ ท�าให้เป็นกาแฟที่มีรสเบานุ่ม 

สามารถดื่มได้สบายๆ เพิ่มความสดใสได้ทุกเวลาขอ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
กรกฎาคม 2560

Leo Beer 490

เบียร์ลีโอกระป๋องขนาด 490 มล.

บรรจุ 2 กระป๋อง

โปสเตอร์และสื่อออนไลน์เปิดตัวกระป๋อง ขนาด 490 มล.

บรรจุ 6 กระป๋อง

Leo Beer เปิดตัวกระป๋องขนาด 490 มล. 

เมื่อกลางปี 2017 เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ 

Grab and Go ที่ก�าลังได้รับความนิยม

จากผู้บริโภคเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปัจจุบัน 

โดยผู้บริโภคสามารถซื้อ Leo Beer แบบ

กระป๋องกลับไปดื่มที่บ้านร่วมสังสรรค์กับ

เพื่อนฝูงได้มันกว่าเดิม ภายใต้สโลแกน 

#LEO490ยาวกว่ามันส์กว่า 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 

Leo Beer ได้ที่ https://www.facebook.

com/LEOTH/
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
พฤศจิกายน 2560

น้ำาดื่มสิงห์

ใหม่ 600 มล.

เพิ่มปริมาณ ราคาเดิม

ปรับขนาดใหม่

น�้าดื่มสิงห์เพิ่มปริมาณจาก 500 มล. เป็น 

600 มล. (ราคาเดิม)

วางจ�าหน่าย 1 พฤศจกิายน 2560 เป็นต้นไป

ผลิตภัณฑ์ใหม่
ธันวาคม 2560

น้ำาแร่เพอร์ร่า

ใหม่ 600 มล.ขนาดเดิม 500 มล.

ปรับขนาดใหม่

น�้าแร่เพอร์ร่า เพิ่มปริมาณจาก 500 มล. 

เป็น 600 มล. (ราคาเดิม)

วางจ�าหน่าย 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปขอ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
พฤศจิกายน 2560

SNOWY WEIZEN BY EST.33

“wild bear” ผลงานของ Alfred Basha ศิลปินชาวอัลบาเนียน

SNOWY WEIZEN BY EST.33 ถือก�าเนิดขึ้น 

โดยจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่ชอบ

แสวงหาความแปลกใหม่ ลองสิ่งใหม่ๆ  

ไม่ยึดติดในแบรนด์ และเลือกในสิ่งที่

สะท้อนความเป็นตัวเอง เรามองเห็น

โอกาสของการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ และสร้าง

จุดขายที่แตกต่าง คือไม่ใช่เป็น another 

different beer แต่เป็น another different 

kind of beer ซึ่ง Weizen Beer ถือเป็น

แนวทางที่ลงตัว 

ในฐานะที่เราเป็นผู ้น�าด้านธุรกิจเบียร์ 

ในประเทศไทย การผลิต SNOWY WEIZEN 

BY EST.33 จงึถือเป็นการเปิดตลาด  Weizen 

Beer ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในประเทศ 

ถึงเวลาแล้วที่ตลาดเบียร์ไทยจะต้องมี

ความหลากหลายในประเภทของเบียร์ 

ไม่ใช่มีเพียง Lager Beer เท่านั้น 

SNOWY WEIZEN BY EST.33 จะท�าให้ตลาด

Craft Beer เป็นที่รู้จักมากขึ้น และท�าให้ 

ผู้ผลิตรายย่อยในไทยมีตลาดขายด้วย

วันผลิต: 20 พฤศจิกายน 2560

วันวางขาย: 29 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ชื่อเต็ม: SNOWY WEIZEN BY EST.33

ผลิตจากข้าวมอลต์ ข้าวสาลีสายพันธุ์เบลเยียม

ชั้นดี มี Character Beer ที่ขุ่นตามแบบฉบับ 

Weizen แท้ๆ มีกลิ่นหอม ดื่มง่าย เบา เข้ากับ 

เทรนด์ทีผู่บ้ริโภคหนัมาดืม่เบยีร์แนวน้ี รวมถงึผูท้ี ่

ช่ืนชอบ Craft Beer เป็นทนุเดมิ และผูท้ีม่องหา 

เบียร์ทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่าย

การดื่ม SNOWY WEIZEN BY EST.33 เราแนะน�า

ผ่าน Packaging ว่าให้แช่เย็นอย่างพอเหมาะ 

และก่อนดืม่ให้พลกิเบยีร์ไปมาก่อน เพือ่ปลกุให้

ยีสต์กับโปรตีนที่มีอยู่ใน Weizen Beer ตื่นขึ้น 

หลังจากนั้นก็พร้อมส�าหรับการดื่ม

ภาพวาดที่อยู่บน SNOWY WEIZEN BY EST.33 

เป็นผลงานจากศิลปินชาว Albanian นามว่า 

Alfred Basha อาศัยอยู่ที่อิตาลี

YEAR IN REVIEW 2017
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
ธันวาคม 2560

Panna

ANTIOXIDANT PASSION FRUIT OIL
ปรนนิบัติผิวด้วย ปัณนา แอนติอ็อกซิแดนท์ แพชช่ัน ฟรุต ออยล์ ทีบ่�ารุงผิวให้เนียนนุ่ม 

ชุ่มช่ืน ด้วยคุณค่าของน้�ามันเสาวรสท่ีสกัดอย่างพิถีพิถันจากผลเสาวรสทีป่ลูกบน

ยอดเขาเมืองเหนือ ดินแดนแห่งน้�าสะอาดและอากาศบริสุทธ์ิ ออยล์เน้ือบางเบา

ท่ีเปรียบเสมือนสุดยอดอาหารผิวจากธรรมชาติ จะซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างอ่อนโยน

พร้อมด้วยกล่ินหอมอ่อนๆ ของเสาวรส คงไว้ซ่ึงผิวท่ีรู้สึกนุ่มล่ืนราวกับแพรไหม  

ด้วยคุณประโยชน์อันเต็มเป่ียมจากธรรมชาติ วิตามินอี โอเมก้า 3, 6, 9 และ กรดไขมัน 

จ�าเป็นทีช่่วยปกป้องสมดุลผิว เก็บรักษาความชุ่มช่ืน และฟ้ืนบ�ารุงเซลล์ผิวให้แข็งแรง 

Age Armor
เตมิความสดใสอ่อนเยาว์ให้ผวิด้วย Rejuvenating Antioxidant Moisturizer ดัง่ 

Age Armor ทีช่่วยบ�ารุงและฟ้ืนฟสูภาพผวิจากการระคายเคืองโดยแสงแดดและ

ช่วยเตมิความชุ่มช้ืนให้กบัผวิ ด้วยส่วนผสมจากสารสกดัธรรมชาตทิีอ่ดุมไปด้วยสาร

ต้านอนุมูลอสิระ เช่น ชาเขียว ทีช่่วยรักษาความยดืหยุน่ของผวิและขจดัความมนั 

ส่วนเกนิ เพือ่ผวิสวยสขุภาพดเีหนือกาลเวลา

Organic Extra Mild Exfoliating Soap
ปลุกความสดช่ืนให้กับผิวด้วยสบู่สครับออร์แกนิคแพชช่ัน ฟรุต จากที่ราบสูง 

เมืองเหนือ ด้วยสารสกัดจากน�้ามันเสาวรสพร้อมกับเน้ือสัมผัสของเม็ดสครับ

ออร์แกนคิทีจ่ะเข้าท�าความสะอาดผวิอย่างล�า้ลกึแต่อ่อนโยน มอบกลิน่หอมสดช่ืน

ของเสาวรสจากธรรมชาตใิห้คณุพร้อมไปกบัทกุประสบการณ์ของวนัใหม่ 

Organic Extra Mild Balancing Soap
ดืม่ด�า่กบัช่วงเวลาแห่งการอาบน�า้ด้วยกลิน่หอมอโรม่าของแพชช่ัน ฟรุต จากยอดเขา 

เมอืงเหนอื เตมิเตม็ประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายและบ�ารุงผวิไปพร้อมกนัด้วย

สารสกดัจากน�า้มนัเสาวรสทีผ่สมอยูใ่นสบูอ่อร์แกนิคเน้ือละมนุ เพือ่การท�าความ

สะอาดผวิให้หอมสดช่ืนอย่างอ่อนโยน

โปสเตอร์

โลโก้

ANTIOXIDANT PASSION FRUIT OIL

Organic Extra Mild Balancing Soap

Organic Extra Mild Exfoliating Soap
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เปลี่ยนโฉมใหม่
พฤษภาคม 2560

Singha Light 4.5 %
โลโก้ เบียร์สิงห์ไลท์

320 มล.620 มล. 320 มล.

โปสเตอร์ เบียร์สิงห์ไลท์

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

Singha Light จึงปรับภาพลักษณ์ให้ 

ทันสมัยขึ้น โดยย้ำาความเป็นเบียร์คุณภาพ

ของคนรุ่นใหม่ด้วยรูปลักษณ์พรีเมี่ยมโทน 

Silver and Blue อนัโดดเดน่ ผา่นข้ันตอน 
การคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่พิถีพิถัน 

อีกทั้งเพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์จาก 3.5% 

เป็น 4.5% ปรับรสชาติของเบียร์ให้เข้มข้น

กลมกลอ่มขึน้ รสชาตนุ่ิม ดืม่งา่ย แคลอรีต่่ำา 

 

• รสชาติใหม่ อร่อยขึ้น

• สังเกตง่าย คอขวดสีฟ้า

• ดีไซน์ใหม่ เท่ขึ้น

คอนเซ็ปต์: Life is Motion 

คุณภาพของสิงห์ รสชาติใหม่ อร่อยข้ึน  

แรงขึ้น ดื่มง่ายได้ทุกวัน ราคาไม่แพง
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เปลี่ยนโฉมใหม่

คอลเลคชั่นพิเศษ

มกราคม 2560

สิงหาคม 2560

มิวซิกมูฟ เปลี่ยนชื่อบริษัท

ปรับลวดลายฉลาก

โลโก้เดิม Music Move Entertainment

Purra Collection 2017 (Limited Edition) PURRA X CHERMARN

โลโก้ Muzik Move

คุณจุ๊บ - วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการบริษัท ถือฤกษ์ดีหลังปีใหม่เปลี่ยนชื่อ 

บรษิัทจาก Music Move Entertainment (มิวสคิมูฟ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำากัด) เป็น 

Muzik Move (มิวซิกมูฟ จำากัด) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 การ

เปลีย่นช่ือบริษทัคร้ังน้ีเป็นการปรับเปลีย่นภาพลกัษณ์ของบริษทัให้ดทูนัสมยัมากข้ึน โดย

ยังคงจุดมุ่งหมายสำาคัญน่ันคือ การก้าวข้ึนเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมบันเทิงแบบครบวงจร

และพร้อมที่จะส่งต่อความสุขสู่เหล่าผู้ชมผู้ฟัง พร้อมๆ กับการสร้างแรงบันดาลใจและ

เติมเต็มทุกพลังแห่งความสร้างสรรค์ ให้ทุกจังหวะดนตรีพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง 

PURRA X CHERMARN
การปรับโฉมที่มาพร้อมกิจกรรมพิเศษ โดยลุ้นรับรองเท้า ADIDAS ULTRABOOST  

UNCAGED แจกวันละ 3 คู่ ภายใต้กติกา

1. ตามล่าหาขวดนำ้าแร่เพอร์ร่าดีไซน์พิเศษนี้ที่ 7-Eleven 

2. ถ่ายรูปคูค่ณุกับขวดพร้อมแชร์ใน Facebook ของคณุเอง (ตัง้ค่าโพสเป็นสาธารณะ) 

พร้อมติด #PurraXChermarn 

3. โพสในคอมเมนต์ใต้รูปที่ระบุให้ทำากิจกรรมในเฟสบุ๊คของ Purra

ช่วงวางจำาหน่ายและจัดกิจกรรม: 1 - 10 ตุลาคม (จำานวนจำากัด)

สถานที่จำาหน่าย: เฉพาะ 7-ELEVEN

Purra Collection 2017 
(Limited Edition)
นำ้าแร่เพอร์ร่า เปิดตัว Purra Collection  

2017 โดยจับมือกับ 4 ดีไซเนอร์จาก

แบรนด์ชื่อดัง ได้แก่ Vickteerut, Poem 

Vatanika และ La Boutique เพื่อปรับโฉม

ให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของสาวๆ ยคุใหม่

ที่ใส่ใจสุขภาพและมีสไตล์สวยเก๋ 

วางจำาหน่าย: ส.ค. - ต.ค. (จำานวนจำากัด)

สถานที่จำาหน่าย: เฉพาะ 7-ELEVEN และ

เครือ The Mall ขอ
บค

ุณ
ข้อ

มูล
จา

ก 
นา

งส
าว

วัล
ลิภ

า 
สุข

ุมอ
ำาน

วย
ชัย

 | 
กล

ุ่มก
าร

ตล
าด

 ธ
ุรก

ิจอ
าห

าร
แล

ะเค
รื่อ

งด
ื่ม 

(Pu
rra

)
ขอ

บค
ุณ

ข้อ
มูล

จา
ก 

นา
ยอ

ัคร
วุฒ

ิ พ
ันธ

์วุฒ
ิกร

 | 
Str

at
eg

ic 
Pla

nn
er

 บ
จก

. ม
ิวซ

ิกม
ูฟ

YEAR IN REVIEW 2017



35SINGHA  MAGAZINE

คอลเลคชั่นพิเศษ
กุมภาพันธ์ 2560

U BEER

U Valentine Limited Edition 
จำาหน่ายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

เพื่อสร้างสีสันในเทศกาล Valentine ผลิต 

พิเศษ มีจำานวนจำากัด โดยจะพบเพียง 1-2 

ขวดต่อกล่องเท่านั้น

U Can Limited Edition By Rukkit
U BEER เปิดตัว Project Collaboration ดึง

ตัวศิลปิน Street Art ระดับแถวหน้าของ

เมืองไทย “รักกิจ ควรหาเวช” ผู้ที่เคยฝาก

ผลงานในระดับสากลบนหน้าปกนิตยสาร 

Computer Arts ของประเทศอังกฤษมาแล้ว

มาร่วมดีไซน์ออกแบบกระป๋อง U ลวดลาย

พิเศษ ตอกย้ำาความ “ไม่หยุด” ของแบรนด์ 

ภายใต้ Concept “U Are Culture” ผลิต

เพียงแค่ 1 ล้านกระป๋อง เริ่มจำาหน่ายตั้งแต่

เดือนกันยายนที่ผ่านมาU Valentine Limited Edition

U Can Limited Edition By Rukkit
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Soda Singha the New Mix Limited Edition 6 ฉลากจาก 6 ศิลปิน

ผลงานที่ชนะการประกวดออกแบบฉลากขวด Soda Singha New Mix

“ผ้าขาวม้า”

OCTOBER29

“BOOMZAA”

“ปากต่อปาก”

NOLANOLEE

“Bangkok Mix Za”

“รักษ์ความเป็นไทย”

PHAI AMP

“DEEP FUN!”

คอลเลคชั่นพิเศษ
มีนาคม 2560

โซดาสิงห์

Soda Singha New Mix 
เดือนมีนาคม - เมษายน 2560 

SODA SINGHA THE NEW MIX 
“แตกฟองไอเดยี ระบายความซ่า กบัโซดา

สงิห์” เวททีีเ่ปิดโอกาสให้ดไีซเนอร์รุ่นใหม่

ได้โชว์ไอเดีย ประชันฝีมือการออกแบบ 

ภายใต้แนวคดิ “นิยามความซ่าของคณุคอื 

อะไร” พร้อมรับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 

300,000 บาท โดยผลงานทีช่นะการประกวด 

ทั้ง 6 ผลงาน มีการนำามาผลิตจริงพร้อม 

วางจำาหน่ายกระจายความซ่าทั่วประเทศ

ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

โปสเตอร์ โซดาสิงห์ Limited Edition

JACKKRIT ANANTAKULALEX FACE JULI BAKER AND SUMMER
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บริษัทใหม่
พฤษภาคม 2560

พิพิธภัณฑ์สิงห์

บริษทั พิพิธภณัฑ์สิงห์ จ�ากดั (SMC) 
จดทะเบยีนเม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด�าเนินธุรกจิบริหาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 

ข้อมลูข่าวสารจากทัง้ในองค์กรและนอกองค์กร ด้วยวัตถปุระสงค์ในการ 

พัฒนาพื้นที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ให้เป็นแหล่งศูนย์การ

เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และกิจการอุตสาหกรรมเบียร์ไทยแห่งแรก

ของประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลส�าคัญขององค์กรบันทึกไว้เป็น

หลักฐานการด�าเนินกิจการจากรุ่นสู่รุ่น 
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บริษัทใหม่
พ.ศ. 2560

บริษัทในเครือบางกอกกล๊าส

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากัด (BGC) 
จดทะเบียนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ด�าเนินธุรกิจผลิต

และจัดจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ได้

มาตรฐาน และเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บีจีซีจึงเป็น 

ผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศและภูมิภาค

อาเซียน มีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 6 แห่ง 

• บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด

• บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด

• บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด

• บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด

• บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด

• บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด (แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2561)

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (BGP) 
จดทะเบียนวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ด�าเนินการผลติและจดัจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภท

อื่นๆ อาทิ ฝาจีบ ฝาพลาสติก ขวดพลาสติก ลัง 

กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที ่

ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าที่หลากหลาย

YEAR IN REVIEW 2017
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บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส (BGF) 
จดทะเบียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายกระจกแผ่น  

มีโรงงานผลิตกระจกแห่งแรกที่อ�าเภอศรีมหาโพธ ิ

จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยก�าลังการผลิต 219,000 ตัน 

ต่อปี แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ 

ยังร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก Glas Trösch 

Holding AG ผู้ผลิตกระจกรายใหญ่จากประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย 

ประกอบกับการควบคุมคุณภาพโดยผู ้เช่ียวชาญ

มืออาชีพ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากล

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จ�ากัด 
(BGE Solution) 

จดทะเบียนวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด�าเนิน

ธรุกิจด้านพลงังานบริสทุธ์ิ อาท ิระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์ 

แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โรงไฟฟ้าจากพลังงานความ

ร้อนทิ้ง (Waste Heat Recovery) เป็นต้น โดยจุดเริ่มต้น 

มาจากโครงการผลิตไอน�้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ 

BGC ขอนแก่นกล๊าส เมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้เริ่ม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC 

อยุธยากล๊าส ปี พ.ศ. 2557 และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ ณ BGC ขอนแก่นกล๊าสในปีเดียวกัน  

เพื่อน�าพลังงานที่ได้มาใช้ภายในโรงงานและจ�าหน่ายสู่

ภายนอก สอดคล้องกบันโยบายภาครัฐในการส่งเสริมและ 

สนับสนุนการน�าพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาด

และบรสิทุธิม์าใช้อย่างคุม้ค่า ช่วยลดการใช้พลงังาน และ

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2560

สิงห์ เอสเตท

ชื่อโครงการ: SINGHA COMPLEX
ขนาดพื้นที่: 11 ไร่  
ที่ตั้ง: บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี

เปิดให้บริการ: กลางปี 2561 (อาคารออฟฟิศ และ ไลฟ์สไตล์มอลล์) ปลายปี 2562 (คอนโดมิเนียม THE ESSE 
at SINGHA COMPLEX) *แถลงข่าวเปิดตัวคอนโดมิเนียม THE ESSE วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สิงห์ คอมเพล็กซ์ SINGHA COMPLEX
โครงการ MIXED-USE ทีส่ร้างความสมดลุของการใช้ชีวติ

ในรูปแบบใหม่กลางใจเมืองจาก บมจ. สิงห์ เอสเตท ซึ่งมี 

องค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี  

ความสูง 39 ชั้น 1 อาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีห้อง

พักอาศัยทั้งสิ้น 319 ยูนิต ออฟฟิศเกรดเอความสูง 42 ชั้น 

และไลฟ์สไตล์มอลล์ความสูง 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่

สงิห์ คอมเพลก็ซ์ จดัเป็นโครงการทีต่ัง้อยูบ่นท�าเลทีด่ทีีส่ดุ

แห่งอนาคต บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี รวมทั้งมีการ 

ออกแบบอาคารที่สวยงามมีเอกลักษณ์ เป็นอีกหน่ึง Iconic 

Building ของกรุงเทพมหานคร ระบบอาคารมีความทันสมัย 

ทัง้เร่ืองความปลอดภยั ประหยดัพลงังาน และรักษาสิง่แวดล้อม 

การให้บริการในระดบัโรงแรม ขณะทีส่่วนรีเทลมี Indoor Garden 

ในพื้นที่ Common area แบบ Amphitheatre มีร้านอาหาร

หลากหลาย ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ ธนาคาร ไลฟ์สไตล์สปอร์ต 

พร้อมเน้นพื้นที่สีเขียวทั้งในส่วนอาคารและบริเวณโดยรอบ 

ท�าให้การใช้ชีวติมคีณุภาพและมสีไตล์ ตอบโจทย์สโลแกนของ  

สิงห์ คอมเพล็กซ์ คือ Stylish living is crafted & redefined

เตรียมพบกับความสมดุลของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่

กลางใจเมืองได้ที่ SINGHA COMPLEX กลางปี 2561 สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1221 หรือดูรายละเอียดโครงการทั้งหมด

ได้ที่ www.singhaestate.co.th
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งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ดิ เอส สุขุมวิท 36”  
(THE ESSE SUKHUMVIT 36) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี 
ติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ 

ดิ เอส สุขุมวิท 36 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บมจ.  

สงิห์ เอสเตท โดย นายณัฐวฒุ ิมธัยมจนัทร์  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการพฒันาธุรกจิ 

พักอาศัย พร้อมด้วย นายเทอเรนซ์ ลี  

ผูจ้ดัการทรัพย์สนิอาวุโสของฮ่องกง แลนด์  

และ นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร  

กรรมการผู ้จัดการบริษัท ซีบีอาร ์อี 

(ประเทศไทย) ร่วมแถลงข่าวงานเปิดตัว 

โครงการ “ดิ เอส สุขุมวิท 36” (THE ESSE 

SUKHUMVIT 36) คอนโดมิเนียมระดับ 

ลักชัวรี ติดรถไฟฟ้าบีที เอส สถานี

ทองหล่อ ภายใต้แนวคิด “สมดุลแห่ง

ความต่าง” (A Harmony of Contrast) 

ด้วยแนวคดิการสร้างสมดลุแห่งความต่าง

ในการอยู่อาศัย ผ่านการออกแบบผสาน

อตัลกัษณ์ความเป็นไทยเข้ากบัเทรนด์การ

อยู่อาศัยยุคใหม่ ในคอนโดมิเนียมความ

สูง 43 ช้ัน จ�านวน 338 ยูนิต มูลค่า

โครงการ 6,500 ล้านบาท โครงการนี้เป็น

โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

แรกทีร่่วมทนุกับฮ่องกง แลนด์ ผูป้ระกอบ

การอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของฮ่องกง 

ในวันเปิดโครงการ นายนริศ เชยกลิ่น 

นางสาวผดาพร มลูศาสตร์ นายเอด็ดี ้ตนั  

และนายเอ็ดวิน อิ้ง ร่วมเป็นเกียรต ิ

ในงานด้วย
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โตไวไว
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 - บมจ. สิงห์  

เอสเตท น�าโดย นายนริศ เชยกลิ่น ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่ริหาร และทมีผูบ้ริหาร ร่วมลงพืน้ที ่

จัดกิจกรรมสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ 

บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา  

หมูเ่กาะพพี ีจงัหวัดกระบี ่ภายใต้ช่ือโครงการ 

“โตไวไว” มุง่สร้างความสมดลุการอยูร่่วมกนั

ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท  

ซึ่งเป็นธุรกิจของทาง บมจ. สิงห์ เอสเตท  

โดยมี ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวสัดิ ์ทีป่รึกษา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช  

นายวรพจน์ ล้อมลิม้ หวัหน้าอทุยานแห่งชาติ 

หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี นายเชาว์  

ตรีณาวงศ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปพพี ีไอส์แลนด์ วิลเลจ  

บีช รีสอร์ท และชาวชุมชนร่วมท�ากิจกรรม
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บคุคลในภาพ (จากซา้ยไปขวา) ดร. ชญานนิ เทพาคำา กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั สงิห ์เอสเตท จำากดั (มหาชน)  นายโมฮมัเหมด็ ซาอดิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันา
เศรษฐกิจสาธารณรัฐมัลดีฟส์  นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)  นายมูซา ซาเมียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส์  นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน)

สิงห์ เอสเตท คิกออฟโปรเจกต์มัลดีฟส์อย่างเป็นทางการ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ 

ประกอบพิธีเร่ิมการก่อสร้าง (Groundbreaking Ceremony) โครงการแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ ณ เอม็บดู ูลากนู สาธารณรัฐ 

มัลดีฟส์ ร่วมกับ นายมูซา ซาเมียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โครงการมีแนวคิดออกแบบ

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนที่ครบวงจรที่สุดในมัลดีฟส์ โดยในเฟสแรกแบ่งเป็น 3 เกาะ ประกอบด้วยสิ่งอ�านวยความ

สะดวกมากมาย อาทิ รีสอร์ท มารีนา บีชคลับ ร้านค้าและร้านอาหารไลฟ์สไตล์ ดิวตี้ ฟรี รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล

และวัฒนธรรม ตอบโจทย์ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมัลดีฟส์ที่ขยายใหญ่ข้ึน โดยมูลค่าการลงทุนในคร้ังน้ีอยู่ที่

ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท นับเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของไทย 
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EST. COMPANY (1933)
พ.ศ. 2560

KITAOHJI

ความไม่ธรรมดาของอาหารญี่ปุ ่นในคอร์สเมนูไคเซกิ

ของร้านนี้ มิใช่แค่ความพิถีพิถันในการปรุงอาหาร หากแต่ยัง

ใส่ใจในทกุกระบวนการอย่างสร้างสรรค์เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ 

หน่ึงเดียวที่ทางร้านคาดหวังไว้ คือการสร้างความประทับใจ

อย่างถึงที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ เช่นเดียวกับ

ร้านต้นต�ารับ Kitaohji ทั้ง 11 สาขาในเมืองโตเกียว เริ่มต้นจาก

วตัถุดบิช้ันดทีีส่่วนใหญ่น�าเข้ามาจากประเทศญีปุ่น่ โดยเฉพาะ

วัตถุดิบขึ้นชื่ออย่างปู 3 ชนิดจากเกาะฮอกไกโด คือปูทาราบะ 

ปขูน และปซูไูว ทีน่�าเข้ามาทกุสปัดาห์เพือ่ให้คนไทยมโีอกาสได้

ลิ้มรสชาติความอร่อยของเนื้อปูคุณภาพกันทั้งปี อีกหนึ่งปัจจัย

ที่ทางร้านให้ความส�าคัญ คือการน�าเสนอเสน่ห์แห่งฤดูกาล 

ทัง้ 4 ของญ่ีปุน่ โดยทางร้านจะเลอืกใช้วตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุในแต่ละ

ช่วงฤดู พร้อมการตกแต่งหน้าตาอาหารอย่างสร้างสรรค์และ 

มีศิลปะ เพื่อให้สัมผัสได้ถึงรสชาติและกลิ่นอายแห่งฤดูกาล

Kitaohji (คิตะโอจิ) ทองหล่อ ซอย 8

ผลลัพธ์คือความประทับใจอย่างถึงที่สุด
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45SINGHA  MAGAZINE

ร้าน Sushi Kappou Kitaohji เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ 

Kappou Omakase ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 ชื่อร้านนี้บ่งบอก

ถึงรูปแบบอาหารภายในร้าน ประกอบด้วยค�าว่า Sushi ตรงตัว 

ว่าคอื ซชิู ส่วนค�าว่า Kap แปลว่า ตัด บ่งบอกถงึอาหารทีต้่อง

ใช้มดีตดั เช่น ซาชิมปิลา และค�าว่า Pou หมายถึงการประกอบ

อาหารหลากรูปแบบภายในร้าน จัดอาหารเป็นชุด เสิร์ฟ

อาหารท�าใหม่จานต่อจาน ชุดอาหารของทางร้านจะเวียน 

เปลีย่นทกุๆ  3 เดอืนตามฤดกูาลของประเทศญีปุ่น่ เพ่ือให้ได้ 

วัตถุดิบที่ดีที่สุดในฤดูกาลน้ันๆ เชฟจึงต้องหมุนเปลี่ยนด้วย

ตามประเภทของอาหารทีเ่ชฟแต่ละคนถนัด แต่ทางร้านมเีชฟ

ประจ�าด้วยเช่นกัน ไม่ต้องห่วงว่าร้านจะปิดเพราะไม่มีเชฟ

ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูหนาว เชฟ Shimuta Kunihiko และ

เชฟพิเศษ Maeno Junji จึงเลือกเสิร์ฟอาหารที่สื่อให้เห็นถึง 

ฤดหูนาวของญ่ีปุน่ให้มากทีส่ดุ และ 10 เมนูทีเ่ราได้รับประทาน 

ต่อจากน้ี คือเมนูที่เชฟทั้ง 2 ใช้ประสบการณ์หลาย 10 ปี

บรรจงท�าให้ทีละจานอย่างตั้งใจ ใส่พลังในทุกๆ ขั้นตอนของ

การประกอบอาหาร และเสร์ิฟเมนูทีว่างแผนมาแล้วว่ารสชาติ

กลมกล่อม ติดลิน้ และประทบัในความทรงจ�า ถ้าอยากสมัผสั

ถงึพลงัของเชฟแบบเต็มๆ ต้องน่ังทีบ่าร์ตรงครัวเชฟ แล้วเชฟ

จะโชว์ฝีมือให้ดูทุกขั้นตอนเลย

Sushi Kappou Kitaohji 
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เสิร์ฟสุนทรียภาพพร้อมการกินอาหาร

สัมผัสฤดูหนาวของญี่ปุ่นผ่านชุดอาหารระดับจักรพรรดิ
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PARTNERSHIPS 

Sports

สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน เป็นผูส้นบัสนุนหลกัรายการแข่งขันระดบัโลก 

ที่ใหญ่ที่สุดของเฟอร์รารี่ “การแข่งขันเฟอร์รารี่ แชลเลนจ์ โทรฟีโอ 

พิเรลลี” ซึ่งเป็นการแข่งขันซูเปอร์คาร์แบบวันเมคเรซ จัดข้ึนที่

สนามต่างๆ ทัว่โลก 23 สนามใน 3 ทวปีคอื อเมริกาเหนือ ยโุรป และ 

เอเชียแปซิฟิก มีรถเฟอร์รารี่รุ่น 458 Challenge EVO (ใช้แข่งในปี 

2013 - 2016) และรถเฟอร์ราร่ีรุ่น 488 Challenge (ใช้แข่งตัง้แต่ปี 

2017) เป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ รถเฟอร์รารี่ที่เข้าร่วม

การแข่งขันกว่า 90 คนั จะมโีลโก้ของสงิห์ตดิอยูบ่นกระจกด้านหน้า 

และหลังคาด้านหลังของรถทุกคันในทุกการแข่งขัน เพื่ออวด 

ความเป็นไทยให้ทะยานสู่สายตาคนทั่วโลก

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

พ.ศ. 2560
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สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เร่ิมเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน 

โมโตจีพีในปี 2014 และขยายการต่อสัญญาในปี 2015 ไปจนถึง

ปี 2018 การสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครั้งนี้

ท�าให้สิงห์ได้สิทธิ์ในการโปรโมทและโฆษณา โลโก้สิงห์ได้ปรากฏ

ตามสื่อต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงข้างสนามแข่งขัน เว็บไซต์ และ 

Social Network นอกจากน้ียังได้สิทธ์ิในการใช้ VIP Village  

การเป็นผูส้นบัสนุนเบยีร์สงิห์อย่างเป็นทางการและการน�าเบยีร์สงิห์

ไปจัดตั้งในบริเวณการแข่งขันด้วย

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น 

ทางการของทีมรถแข่ง Scuderia Ferrari Formula One 

ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขัน 

(2016 - 2018) ท�าให้แบรนด์สิงห์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยโลโก้สิงห์จะอยู่ 

ที่ด้านข้างของรถแข่งฟอร์มูล่าวันของทีม Scuderia Ferrari ทั้ง 2 คัน 

และบนแขนเสื้อนักแข่งทีม Scuderia Ferrari ซึ่งเป็นนักแข่งรถสูตรหน่ึง

ช้ันน�าของโลก 2 คน ได้แก่ เซบาสเตียน เวทเทล และ คิมิ ไรโคเนน  

ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยที่จะได้เห็นแบรนด์ไทยไป

ปรากฏอย่างยิ่งใหญ่ในเวทีระดับโลก

MotoGP™

Scuderia Ferrari Formula One Team
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สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน สานต่อความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบริษทั

และเฟอร์ราร่ี ในฐานะพนัธมติรกบัทมีเอเอฟคอร์เชยี (AF Corse) 

ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์เอนดัวแรนซ์แชมเปี้ยนชิพ (World 

Endurance Championship) รายการหนึ่งของการแข่งขันจีที

แชมเปี้ยนชิพด้วยรถเฟอร์รารี่ 488 โดย AF Corse เป็นแชมป์

การแข่งรุ่นจทีที ู(GT2) ของการแข่งขันเอฟไอเอจทีแีชมเป้ียนชิพ 

(FIA GT Championship) ถึงสี่สมัย ในฐานะพันธมิตรของทีม 

AF Corse สงิห์จงึได้รับสทิธ์ิในการตดิโลโก้บนรถแข่งยานพาหนะ

สนับสนุนต่างๆ และบนเครื่องแต่งกายของนักขับในทีม 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เล็งเห็นความ

สามารถของแซนดี้พร้อมกับความมุ่งหวัง

ที่จะมีเด็กไทยก้าวข้ึนสู่การแข่งขันเอฟวัน

ระดบัโลก จงึให้การสนับสนุนแซนดีต้ั้งแต่

ปี 2011 ในการขยับจากการแข่งขันระดับ

เอเชียเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติที่

ยุโรป แซนดี้ท�าผลงานดีและขยับอันดับ

ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นคนไทยคนแรกที่

คว้าแชมป์ F3 จากการแข่งขัน European 

Formula Open Championship ในปี 

2015 - 2016 และปี 2017 แซนดี้ตัดสินใจ 

ลงแข่งขันในบลองแปลงจีทีซีรีส์เอเชีย 

(Blancpain GT Series Asia) ด้วยรถลมัโบกินี 

จทีสีามฮรูาแคน ภายใต้การสนับสนุนจาก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น อย่างต่อเนื่อง

AF Corse

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค

YEAR IN REVIEW 2017
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คิมิ ไรโคเนน (Kimi Raikkonen) 

นักแข่งแชมป์โลกฟอร์มลู่าวัน เป็นนักกฬีาแข่งรถทีม่ค่ีาจ้างสงูสดุ 

ประมาณ 51 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ มาตั้งแต่ปี 2007 โดยอยู่

ในอันดับ 6 ของบุคคลกีฬาที่มีค่าตัวแพงที่สุดตามหลัง ไทเกอร์ 

วดูส์ เดวดิ เบคแคม ไมเคลิ จอร์แดน และ ฟิล มกิเคลสนั สบืเน่ือง 

จากการที่ สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายการ

แข่งขันกฬีามอเตอร์สปอร์ตมาโดยตลอด รวมถงึสนับสนนุนักแข่ง 

ทีม่คีวามสามารถต่างๆ มากมาย เพือ่จะไปให้ถึงเป้าหมายในการ 

น�าแบรนด์สิงห์ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในปี 2015 สิงห์มีโอกาสเป็น

ผู้สนับสนุนไรโคเนนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2018 โดยสิงห์ได้น�า 

โลโก้ไปติดที่กะบังหน้าหมวกกันน็อคของไรโคเนนในทุกการ

แข่งขันรถสูตรหนึ่ง (Formula One) ที่เขาลงแข่ง

คิมิ ไรโคเนน

โปสเตอร์: Singha Junior Kart 2017
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สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน และ สโมสรฟตุบอลเชลซ ีขยายสญัญา

เป็นพาร์ตเนอร์ชิพต่อไปอกี 2 ปี เป็นผลให้เกดิการเป็นพนัธมติรที่

ยาวนานทีส่ดุ ส�าหรับฤดกูาล 2017 - 2018 (ปีที ่8) และ 2018 - 2019 

(ปีที่ 9) โดยตลอดการเป็นพันธมิตรที่ผ่านมา (ต้ังแต่ปี 2010) 

สงิห์และเชลซไีด้ผดุโครงการร่วมกันเพือ่พฒันาทกัษะของนักเตะ

รุ่นเยาว์ในประเทศไทยมาแล้วหลายพันคน รวมถึงการแข่งขัน

สงิห์-เชลซ ีฟตุบอลลกี และการต่อสญัญาคร้ังน้ีกจ็ะต่อยอดการ

ท�างานร่วมกันเพือ่พฒันาฟตุบอลในประเทศไทยให้ดยีิง่ข้ึนต่อไป 

รวมถึงขยายโพรไฟล์ของเชลซีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกในระดับโลก 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เป็นพันธมิตรที่ดีกับ “จิ้งจอกสยาม” 

สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้อย่างต่อเนื่อง โดยขยายสัญญาเป็น

พาร์ตเนอร์ชิพเพิ่มอีก 1 ฤดูกาล ที่ผ่านมา สิงห์กับเลสเตอร์ ซิตี้  

ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ กิจกรรมเชียร์

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส์สดแบบมันส์ทะลุจอ เลสเตอร์ ซิต้ี ปะทะ 

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กิจกรรมมีตติ้งแฟนบอลสุดเอ็กคลูซีฟ เป็นต้น 

โดยสิงห์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทีมของคนไทยให้

ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้นต่อไป 

Chelsea Football Club

Leicester City Football Club
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ผลงานใหม่โรงงาน
ตุลาคม 2560

HESCO FOOD

บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จ�ำกัด 

ได้เข้ำร่วมงำนเเสดงสินค้ำ ANUGA 2017 

ระหว่ำงวันที่ 7-11 ตุลำคม 2560 ณ เมือง

โคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งสินค้ำใหม่ 

“Coco Jazz-Coconut Bar Protein Plus” 

ได้รับรำงวัล ANUGA TASTE INNOVATION 

SHOW 2017 เป็น 1 ใน 60 จำกทั้งหมด 

5,000 ผลิตภัณฑ์ จำกทั่วทุกมุมโลก  

โดยมี คุณรังสฤษดิ ์ลกัษติำนนท์ ประธำน

กรรมกำรบริษทั HESCO FOOD INDUSTRY 

ร่วมแสดงควำมยินดี

ในภำพที่มีกำรถ่ำยท�ำวิดีโอ เป็น

สื่อมวลชนของประเทศเยอรมนี เข้ำมำ

ถ่ำยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรำงวัล ANUGA 

TASTE INNOVATION SHOW 2017

รางวัล ANUGA TASTE INNOVATION SHOWขอ
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พิพิธภัณฑ์สิงห์
พ.ศ. 2560

SINGHA MUSEUM

07

01

04 05

08
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01-03
04
05
06
07-09

10

06

09

10

02

03

ต้อนรับทายาทตระกูลเจ้าของบริษัท AB Inbev 
ลูกค้าจากประเทศสวีเดนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิงห์
จัดประชุม Brewmaster ของบริษัท
คณะนักธุรกิจจากประเทศภูฐานเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ส่ือมวลชนและนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุน่ในโครงการ NBS 
Business Mission เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิงห์
Mr. Tommy Wattimena CEO บริษัท Sinarmas นำาคณะ
ผู้บริหารจากอินโดนีเซีย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

6 กุมภาพันธ์
4 พฤษภาคม
9 มิถุนายน
17 สิงหาคม
8 กันยายน

28 กันยายน
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Kimi Raikkonen นักแข่งรถระดับโลกและพันธมิตรของสิงห์  
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ลูกค้าจากประเทศฝร่ังเศส Mr. Larry La, Mr. David Trinh และ  
Mr. Nathalie Kuoch เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  
ลูกค้าจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Mr. Thambi (MD.) 
Holiday Marine Co., Ltd. และ Mr. Gopan (Import Manager) 
Holiday Marine Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
โค้ชกีฬาจากมหาวิทยาลัยดังท่ัวสหรัฐฯ และแคนาดาจากโครงการ  
US College Camp Thailand 2017 เข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วม 
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะจากมหาวิทยาลัย China University เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

2 ตุลาคม

2 พฤศจิกายน

6 พฤศจิกายน

9 พฤศจิกายน

29 พฤศจิกายน

01

02

03-04

05-07

08-10

04

03

01

02

08
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SINGLE
พ.ศ. 2560

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      muzikmoverecords

      muzikmoverecords

เพลง: เคมี

ศิลปิน: เต็น ธีรภัค (feat. โย่ง อาร์มแชร์)

8 มีนาคม 2560

เพลง: ซํ้าซาก 

ศิลปิน: วง DOSE

21 มีนาคม 2560

เพลง: แค่เธอที่ต้องการ

ศิลปิน: วง PREM

23 พฤษภาคม 2560

เพลง: Timehop 

ศิลปิน: เอิ๊ต ภัทรวี

27 มกราคม 2560

เพลง: จีบ…(May I ?) 

ศิลปิน: แหนม รณเดช

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพลง: มีไว้แค่เป็นของเธอเท่าน้ัน (Pause)

ศิลปิน: เอิ๊ต ภัทรวี

12 กรกฎาคม 2560

เพลง: ฉันรับไม่ได้ 

ศิลปิน: วง 15LABS

27 กรกฎาคม 2560

เพลง: ยังคง (Kept) 

ศิลปิน: วง Indigo

16 พฤศจิกายน 2560

เพลง: อยู่กับความคิดถึง 

ศิลปิน: แหนม รณเดช

22 สิงหาคม 2560

เพลง: จากนี้จนวันสุดท้าย 

ศิลปิน: วง PREM

30 พฤศจิกายน 2560

YEAR IN REVIEW 2017
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      boxxmusicteam

      boxxmusicteam

เพลง: ยังคิดถึง…(same) 

ศิลปิน: MARC TATCHAPON 

29 พฤษภาคม 2560

เพลง: ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว

ศิลปิน: วง THE KASTLE

5 มิถุนายน 2560

เพลง: เจ็บจนไม่เข้าใจ

ศิลปิน: PORTRAIT

16 กุมภาพันธ์ 2560

เพลง: อยากให้อยู่ตรงนี้ 

ศิลปิน: MAX JENMANA

22 มิถุนายน 2560

เพลง: ลองดี 

ศิลปิน: BEST NATTHASIT

13 กรกฎาคม 2560

เพลง: ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน (CLOUDY) 

ศิลปิน: INK WARUNTORN

16 มีนาคม 2560

เพลง: ขอพร

ศิลปิน: GUNN JUNHAVAT

8 พฤษภาคม 2560

เพลง: โอ้ว 

ศิลปิน: วง THE KAYEI

3 สิงหาคม 2560

เพลง: เดินออกมาจากฝัน

ศิลปิน: BHODE TANIT

8 สิงหาคม 2560

เพลง: ป้ายรถเมล์ 

ศิลปิน: YELLOW LIPS

10 สิงหาคม 2560

เพลง: ครั้งสุดท้าย

ศิลปิน: BEAN NAPASON

15 สิงหาคม 2560
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      merecordslabel

      merecordslabel
เพลง: โลกหมุน  

ศิลปิน: ฟ้อนเล็บ เจ็บมาเยอะ

17 สิงหาคม 2560

เพลง: ยกธงขาว

ศิลปิน: วง THE KASTLE

31 สิงหาคม 2560

เพลง: โลกที่ไม่มีเธอ

ศิลปิน: PORTRAIT

21 กันยายน 2560

เพลง: เกี่ยวกันไหม

ศิลปิน: INK WARUNTORN

16 พฤศจิกายน 2560

เพลง: หักคอเทวดา

ศิลปิน: วง EBOLA

3 เมษายน 2560

เพลง: จะเป็นของเธอตลอดไป

ศิลปิน: วง GHOST

5 เมษายน 2560

เพลง: ฉันไม่มีสิทธ์ิแล้ว Ost.พร้ิงคนเริงเมือง 

ศิลปิน: ฟิล์ม บงกช

13 เมษายน 2560

เพลง: จงเรียกเธอว่านางพญา

ศิลปิน: วง SILLY FOOLS

16 พฤษภาคม 2560

เพลง: อย่ามาหลอกหลอนฉันอีก 

ศิลปิน: วง GHOST

9 กุมภาพันธ์ 2560

เพลง: ครอบครอง 

ศิลปิน: HUGO

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพลง: ล้วงคองูเห่า

ศิลปิน: ฟิล์ม บงกช

16 มีนาคม 2560

เพลง: แค่คนที่แอบรัก

ศิลปิน: วง SEASON FIVE Feat.หนอยแน่

20 มีนาคม 2560
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เพลง: อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม

ศิลปิน: DAX ROCK RIDER

1 สิงหาคม 2560

เพลง: คนที่ไร้ข้อแม้

ศิลปิน: วง EBOLA

16 พฤศจิกายน 2560

เพลง: เตลิด

ศิลปิน: วง ZEAL

25 พฤษภาคม 2560

เพลง: วันที่ฉันพบเธอ 

ศิลปิน: RUJ SUPARUJ Feat. KNOMJEAN

10 สิงหาคม 2560

เพลง: สารภาพ 

ศิลปิน: วง PLAYGROUND

30 พฤศจิกายน 2560

เพลง: โอ้เธอ 

ศิลปิน: สงกรานต์

8 มิถุนายน 2560

เพลง: รักจริงจัง

ศิลปิน: วง PAUSE

19 สิงหาคม 2560

เพลง: ฉันเข้าใจ

ศิลปิน: สงกรานต์

12 ธันวาคม 2560

เพลง: เรื่องจริงทําไม่ได้

ศิลปิน: POOM KickKick

6 กรกฎาคม 2560

เพลง: บันไดสีแดง

ศิลปิน: HUGO

28 สิงหาคม 2560

เพลง: ระวัง

ศิลปิน: HUGO

19 ธันวาคม 2560

เพลง: นอนจับมือกันครั้งแรก

ศิลปิน: วง SEASON FIVE

13 กรกฎาคม 2560
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2560
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2560

ชื่อโฆษณา: Soda Singha 

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: MotoGP Singha World of Speed

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha CFC Mafia

ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ช่ือโฆษณา: Singha Corporation LCFC Partnership

ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.POOL)

ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Bring It On (KV.CAR)

ระยะเวลา: มกราคม - มีนาคม 
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ชื่อโฆษณา: Scuderia Ferrari

“Together to The Next Chapter”

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Kimi Raikkonen

“Brew Your Own Success”

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water (Yong)

ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water (600 ml.)

ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SODA LEO (HOME)

ระยะเวลา: มีนาคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Singha Water (Bebe)

ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water (Southside)

ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Water (Violet)

ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SODA LEO (PARTY)

ระยะเวลา: มีนาคม - มิถุนายน
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ชื่อโฆษณา: SODA LEO (SUPER)

ระยะเวลา: มีนาคม - มิถุนายน

ชื่อโฆษณา: Purra 

ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (La Boutique_1)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (La Boutique_2)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (Poem_1)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra 

ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra  (Vatanika_1)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (Vatanika_2)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: SODA LEO

ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: Purra (Poem_2)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (Vickteerut_1)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: Purra (Vickteerut_2)

ระยะเวลา: สิงหาคม - ตุลาคม

ช่ือโฆษณา: Singha Life Spring/Summer Collection 2017

ระยะเวลา: เมษายน - มิถุนายน

ช่ือโฆษณา: Singha Life Fall/Winter Collection 2017

ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Life Sport

ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ยูกิ

ระยะเวลา: มกราคม - เมษายน

ชื่อโฆษณา: ทุกคำา...ยืนยันข้าวพันดี

ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: สาหร่ายมาชิตะ

ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2560

อายุงานครบรอบ 30 ปี

30 สิงหาคม 2560 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี  

ประธานกรรมการ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี 

จ�ากดั เป็นประธานในพธิมีอบแหวนทีร่ะลกึ

สิงห์ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 30 ปี  

ในปี 2560 น้ี มีพนักงานเข้ารับแหวน

จ�านวน 9 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ 
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บุคลากรสิงห์
อายุงานครบรอบ 30 ปี

ประจำ�ปี 2560

นายมนัส ฤทธิ์ถาวร
หัวหน้าหน่วยซ่อมบ�ารุงเครื่องบรรจุ 1

แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

นางสาวนำาพร พจนสมพงษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานการบุคคลกลาง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายพิสิษฐ์ ดวงแก้ว
หัวหน้าหน่วยผลิต

แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำา
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายกิติศักดิ์ รุ่งศรี
พนักงานควบคุมเครื่อง
แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายประดิษฐ์ รุจิโรจน์วงศ์
หัวหน้าหน่วยผลิต

แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายเอื้อย ใหญ่เสมอ
ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง ซ่อมบรรจุ

ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายจำาปา สถิรวัฒนากร
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - ซ่อมบ�ารุง 2

แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด

นายพิเชษฐ ฟองเมฆ
พนักงานหน่วยบ�าบัดน้�าทิ้ง
แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด

นายประยุทธ ภิญโญ
รักษาการหัวหน้าหน่วย

แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด
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บุคลากรสิงห์
ธันวาคม 2560

สิงห์เกษียณประจำาปี 2560 เกษียณอายุ ปี 2560
28 ธันวาคม 2560 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ

เกียรติบัตรพร้อมเหรียญทองค�าตราสิงห์แก่กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอด

บริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือที่ครบเกษียณอายุการท�างาน ในปีน้ีมีพนักงาน

เกษียณอายุทั้งสิ้น 30 คน

นายฌานนท์ โปษยะจินดา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จ�ากัด

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 เมษายน 2550 • อายุงาน 10 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2547 • อายุงาน 13 ปี

ช่างซ่อมบ�ารุง
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 8 ธันวาคม 2519 • อายุงาน 41 ปี

นายเกษม วัลลภบรรหาร

นายศักดิ์รวี ศรีทัศน์

นายประพันธ์ ศักดาศักดิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานการบุคคลกลาง
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 14 สิงหาคม 2530 • อายุงาน 30 ปี

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2521 • อายุงาน 39 ปี

ผู้จัดการส�านักงานออกแบบ-ก่อสร้าง
ส�านักงานออกแบบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 28 สิงหาคม 2527 • อายุงาน 33 ปี

นางสาวนำาพร พจนสมพงษ์

นายทวิช มาโนช

นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์

หัวหน้าหน่วยออกแบบ
ส�านักงานออกแบบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 6 พฤศจิกายน 2527 • อายุงาน 33 ปี

ช่างซ่อมยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 17 ธันวาคม 2522 • อายุงาน 38 ปี

ผู้จัดการส�านักงานภาษีอากร
ส�านักภาษีอากร

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2538 • อายุงาน 22 ปี

นายพรเลิศ มานะการุณกิจ

นายอดุลรัตน์ คำาผลศิริ

นายวันชัย กระแสชัย
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2534 • อายุงาน 26 ปี

หัวหน้าหน่วย
ส�านักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 8 กุมภาพันธ์ 2516 • อายุงาน 44 ปี

ช่างซ่อมยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เร่ิมงาน 16 กรกฎาคม 2534 • อายุงาน 26 ปี

นางรัชนี คงอยู่

นายบำารุง จันทร์เรือง
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พนักงานคัดขวด
แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 15 สิงหาคม 2522 • อายุงาน 38 ปี

พนักงานพัสดุ
แผนกจัดซื้อ-พัสดุ

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด
เร่ิมงาน 1 ตุลาคม 2523 • อายุงาน 37 ปี

นายนิพนธ์ ดีรักษา

หัวหน้าหน่วยบัญชีโซดา-น้�าดื่ม
แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 ธันวาคม 2527 • อายุงาน 33 ปี

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า
ส่วนบริการลูกค้า

บริษัท ลีโอ ลิ้งค จ�ากัด
เริ่มงาน 16 มีนาคม 2548 • อายุงาน 12 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 มีนาคม 2537 • อายุงาน 23 ปี

นางถิรพร พันธุ์เถาว์

นายเรวัตมิตรา พันธุมโพธิ

นายรังสรรค์ ภู่ดิษ

นายไพฑูรย์ นาคพนม

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรับ-ส่งกาก
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 6 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานขับรถ
แผนกขนส่ง

บริษัท ลีโอ ลิ้งค จ�ากัด
เร่ิมงาน 2 ตุลาคม 2538 • อายุงาน 22 ปี

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการการเงิน
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด
เร่ิมงาน 15 มกราคม 2523 • อายุงาน 37 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2546 • อายุงาน 14 ปี

พนักงานขับรถยก
แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 สิงหาคม 2527 • อายุงาน 33 ปี

นายศักดิ์ชัย เฟื่องฟูลอย

นายเฉลิม ฉ่ำาชื่นวงศ์

นายจรัญ สุดเย็น

นายพิพัฒน์ จักรวรรณพร

นายนง ทองนาค

ผู้ช่วยช่าง
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 6 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 35 ปี

หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชี
แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 32 ปี

ผู้จัดการแผนกอาวุโสปฏิบัติการการเงิน (ปทุมธานี 1)
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด
เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2527 • อายุงาน 33 ปี

พนักงานจ่ายสินค้า
แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 11 เมษายน 2528 • อายุงาน 32 ปี

นายจรูญ อินทร์จันทร์

นายแห้ว ถ้ำาแก้ว

นายทองหล่อ หาเรือนมิตร์

นายพีระพงศ์ ศรีโพธิ์เผือก

พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 32 ปี

พนักงานผลิต
แผนกผลิตโซดา-น้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 32 ปี

พนักงานเดินเอกสาร
กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด
เริ่มงาน 1 มกราคม 2548 • อายุงาน 12 ปี

นายหาญ ชื่นกระสินธุ์

นายสุเทพ พึ่งพรม

นายณัฐคมน์ จันทร์ชุมรักษ์

ผู้จัดการแผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 2
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 ตุลาคม 2522 • อายุงาน 38 ปี

นายไพบูลย์ ขวัญเจริญ
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กลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริม

สังคม ร่วมกับ ส�านักงานการบุคคลกลาง

และ HR Business Partner จัดอบรมหลักสูตร 

Be Proactive ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย

บริษัทฯ ในปีน้ี เพื่อสร้างวัฒนธรรมของ

องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

ได้จัดงาน Be Proactive Grand Launch  

เพือ่เปิดตัวโครงการน้ีอย่างเป็นทางการ และ

ได้รบัเกยีรตจิากผูบ้ริหารระดบัสงูของ บริษทั 

บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ได้แก่ นายคมสัน 

แสงทอง รองกรรมการผูจ้ดัการ นายฉตัรชัย 

วรัิตน์โยสนิทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

นายชลวิทย์ สุขอุดม ผู ้อ�านวยการกลุ ่ม

บริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสงัคม ร่วมให้ 

โอวาทและเสริมสร้างก�าลังใจให้แก่เหล่า

พนักงานทั้งสิ้น 350 คน

PROACTIVE

การศึกษา
พ.ศ. 2560

โครงการเพื่อการศึกษา

01-05
06
07-09
10

Be Proactive Grand Launch
Singha Smart SMEs
Singha Biz Course ปีที่ 9
Singha Smart SMEs
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04
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Singha Biz Course ปีที่ 9 โครงการฝึกงาน

ส�าหรับนิสิตนักศึกษาปี 3-4 ทุกสถาบันทั่วประเทศ  

ไม่จ�ากัดสาขาวิชา ทั้งสัญชาติไทยและต่างชาติที่ศึกษา

อยู่ในประเทศไทย จากกลุ่มประเทศ Greater Mekong 

Subregion (GMS) และประเทศอื่นๆ รวมจ�านวน 50 คน 

โดยน้องๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ฝึกฝน และเรียนรู้แนวคิด

การบริหารงานผ่านการท�างานจริงกับผู้บริหารสิงห์และ 

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด 

การบริหาร โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และทรัพยากรบคุคล 

วันที่จัดกิจกรรม: 5 มิถุนายน 2560 – 2 สิงหาคม 2560
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

โครงการอบรมการบริหารจัดการการตลาดและแบรนดิ้งหลักสูตรเข้มข้น ส�าหรับผู้ประกอบการ

ขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศ ในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นการ

อบรมที่จะท�าให้ผู้เข้าร่วมเป็น SMART SMEs ที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการ

มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 40 คน อบรมผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การทดลองลงมือท�า พร้อมค�าแนะน�าจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์จริง

วันที่จัดกิจกรรม: 20 – 21 พฤษภาคม 2560 และ 3 – 4 มิถุนายน 2560
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ จ. กรุงเทพฯ

Singha Smart SMEs
The Creative Workshop คิดให้เด่น เป็นให้ต่าง

Singha Biz Course 
ประสบการณ์สิงห์ ประสบการณ์จริง

07

09

10

08
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SINGHA R-EXPERT ปีที่ 5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน

ของผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และผู้บริหาร

ระดับสูงของสิงห์พร้อมวิทยากรช่ือดัง เพื่อคณาจารย์ถ่ายทอด 

ความรู้สู่นักศึกษาอาชีวะต่อไป

วันที่จัดกิจกรรม: 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรมริเวอร์ไรน์ และ โรงแรมมันตรินี่ จ.เชียงราย

SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 5 โครงการเสริมศักยภาพนักเรียน

อาชีวะสายช่างให้มีคุณภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

อาชีวศึกษาสายช่างของไทย โดยท�ากิจกรรม “สิงห์อาชีวะอาสา” 

ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม

วันที่จัดกิจกรรม: 7 – 21 พฤษภาคม 2560
สถานทีจ่ดักจิกรรม: โรงเรยีนบ้านหวัถนนเหนอื (รฐัประชาชนทูศิ) อ.ท่าตะโก 
จ.นครสวรรค์

SINGHA R-EXPERT
จัดการความรู้ ผลักดันความฝัน

SINGHA R-EXPLORE 
สิงห์ “ช่าง” ท�า
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SINGHA R-INTERN ปีที ่7 โครงการเพือ่การเรียนรู้ 

และฝึกงานส�าหรับนักศึกษาอาชีวะ ปีน้ีเน้นอบรมที่ 

มุง่เน้นพฒันาการ 2 สิง่คอื การรู้จกัตวัเอง และความกล้า 

ที่จะก้าวข้ามขีดจ�ากัดของตนเอง โดยมีน้องๆ 40 คน

เข้าร่วมโครงการ

วันที่จัดกิจกรรม: 23 กันยายน 2560 – 24 ตุลาคม 2560
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด

SINGHA R-INTERN
เรียนรู้ทักษะชีวิต ข้ามขีดจ�ากัดตัวเอง

01-03
04

05-06
07-09

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 5
ติ๊ก กลิ่นสี ร่วมการบรรยาย
SINGHA R-EXPLORE
SINGHA R-EXPLORE ปีที่ 5
SINGHA R-INTERN ปีที่ 7
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2560

โครงการอาสาทำาดีต่อเนื่อง

สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาจาก 17 สถาบันการศึกษา 

ภาคกลางทั้งไทยและนานาชาติ ตั้งจุดบริการน�้าดื่ม รวมทั้งบริการเคลื่อนท่ี่ 

แจกน�า้ดื่ม กระเป๋ายา และช่วยกันเก็บขยะ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร รอบบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

จิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง

YEAR IN REVIEW 2017
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SINGHA VOLUN-TOURING
กิจกรรมสิงห์อาสานานาชาติ เป็นกิจกรรมที่รวบรวม 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิพือ่เข้าร่วมกิจกรรมสงิห์อาสา เพือ่ไป

พฒันาโรงเรียนตามพืน้ทีช่นบท ทัง้การปรับปรุงอาคาร สร้างและ 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่น Brain-Based Learning (BBL) และ

สอนหนังสือให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดย

กิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นตลอดทั้งปี 

SINGHA ARSA 
YOUTH CAMP 2017 

โครงการค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 50 มหาวิทยาลัย 

จัดข้ึนระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2560 ณ  

สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา 

สิงห์อาสาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

การท�ากจิกรรมและการบรรยายทีพ่ฒันาศกัยภาพ

ในด้านต่างๆ ของผูน้�านักศกึษา และการท�ากจิกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วจังหวัดเชียงราย อาทิ 

สร้าง Brain-Based Learning ช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยหนาว โรงเรียนเกษตรพอเพียง เป็นต้น
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สิงห์อาสา น�าโดย คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั้งไทย

และนานาชาติ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตัวแทนจ�าหน่าย

ผลติภัณฑ์ตราสงิห์ น�าน�า้ดืม่สงิห์ ข้าวสารพนัด ีและข้าวกล่อง ลงพืน้ที ่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วมทั่วประเทศ และหลังจากที่น�้าลดก็ได้

ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ในการฟื้นฟู ซ่อมแซม มีบริการ

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม

เกดิจากแนวคดิของ คณุปิติ ภิรมย์ภกัด ีทีต้่องการรับซือ้ข้าวชาวนา

ในเขตภาคอีสาน โดยร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาในเขตภาค

อีสานรับซื้อข้าวชาวนารวมกว่า 20 ตัน เพื่อน�าไปช่วยเหลือพี่น้องชาว

ภาคใต้ที่ประสบภัยน�า้ท่วมทั่วภูมิภาค

สิงห์อาสา ข้าวชาวนา ช่วยชาวใต้

YEAR IN REVIEW 2017
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อีกหน่ึงโครงการที่ท�าเพิ่มหลังจากภัยพิบัติต่างๆ 

โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายนักศึกษา 

สิงห์อาสาและหน่วยงานประจ�าท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือ 

ผู ้ได้รับความเดือดร้อนที่มีฐานะยากจนและประสบ

ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยได้สร้างบ้านเติมรักมาแล้ว

ทั้งหมด 5 หลัง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

จ.ล�าพูน จ.นครสวรรค์ จ.ปราจีนบุรี จ.พิษณุโลก 

โครงการบ้านเติมรัก
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2560

ศิลปินไทย

CAT T-SHIRT
2017

MET FEST 2017: 
NIGHT VIBE ON  
THE STREET

วันที่จัดแสดง: 25 มีนาคม 2560

สถานที่: Show DC Oasis Arena

วันที่จัดแสดง: 22-23 เมษายน 2560

สถานที่:  TIGGER TWINS STUDIO

KOLOUR WAREHOUSE

วันที่จัดแสดง: 26 สิงหาคม 2560

สถานที่: โรงแรม A-ONE THE ROYAL CRUISE พัทยา

KOLOUR BEACHSIDE PARTY

วันที่จัดแสดง: 18-19 มีนาคม 2560

สถานที่: THAI WAKE PARK ปทุมธานี

KOLOUR IN THE PARK

KOLOUR house

วันที่จัดแสดง: 1-2 เมษายน 2560

สถานที่: แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

YEAR IN REVIEW 2017
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BATTLE FIELD DANCE PARTY

วันที่จัดแสดง: 10 มิถุนายน 2560 

สถานที่: OASIS GARDEN @SHOW DC พระราม 9

PARADISE FEST 3
LIVE IN BANGKOK

SUNSET BEACH
2017

วันที่จัดแสดง: 1 เมษายน 2560

สถานที่: PLATOO RESTAURANT หาดชะอำา

วันที่จัดแสดง: 28 พฤษภาคม 2560

สถานที่: FORTUNE TOWN

HUA HIN 
INTERNATIONAL JAZZ 
FESTIVAL 2017

วันที่จัดแสดง: 24-25 มิถุนายน 2560

สถานที่: Hua Hin Beach

BLUE PLANET
REVOLUTION 4.5

วันที่จัดแสดง: 9 ธันวาคม 2560

วันที่จัดแสดง: 20 พฤษภาคม 2560

สถานที่: ลานประเสริฐแลนด์ (กาดเชิงดอย) เชียงใหม่

สถานที่: ลานข้างแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน
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เด็กเทป

วันที่จัดแสดง: 19 สิงหาคม 2560

สถานที่: JJ MALL จตุจักร

J-DNA CONCERT

วันที่จัดแสดง: 15-16 กรกฎาคม 2560

สถานที่: Impact Arena เมืองทองธานี

LEO PRESENTS  
SILLY WAR II CONCERT 
สงครามของคนโง่

วันที่จัดแสดง: 1 กรกฎาคม 2560

สถานที่: Thunder Dome เมืองทองธานี

WET & WILD 
FESTIVAL 2017

วันที่จัดแสดง: 1 กรกฎาคม 2560

สถานที่: Cartoon Network Amazone Water Park พัทยา

YEAR IN REVIEW 2017



83SINGHA  MAGAZINE

OD ROCK
    FEST 2017

วันที่จัดแสดง: 8 ธันวาคม 2560

สถานที่: SNOP FANCLUB รัชดา

THE SWITCH 

วันที่จัดแสดง: 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่: Fortune Sky Arena

WE ARE MOVE LIVE

วันที่จัดแสดง: 9 กันยายน 2560

สถานที่: ร้านทองหล่อเล่นสด

ที่มาภาพ: https://www.siam2nite.com | http://music.trueid.net/detail/38970

http://headbangkok.com/leo-presents-silly-war-ii-concert-2/

https://www.matichon.co.th/news/604846 | http://mediastudio.co.th/2017/08/22/190155/

ภาพบางส่วนโดย Thanuwatt Dang Eos Mewone

30 ปี คำ�ภีร์ แกเพื่อนฉัน

วันที่จัดแสดง: 9 กันยายน 2560

สถานที่: Impact Arena เมืองทองธานี
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2560

ศิลปินต่างชาติ

GUNS N’ ROSES. 
NOT IN THIS LIFETIME TOUR. 

LIVE IN BANGKOK

DREAM THEATER 
IMAGES, WORDS & BEYOND 

25TH ANNIVERSARY TOUR 
LIVE IN BANGKOK
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TOMMY EMMANUEL 
LIVE IN BANGKOK 2017     

วันที่จัดแสดง: 9 กันยายน 2560

สถานที่: Himmapan Avatar Theatre, Show DC 

วันที่จัดแสดง: 27 กันยายน 2560 

สถานที่: Thunder Dome เมืองทองธานี

TOGETHER
FESTIVAL

วันที่จัดแสดง: 28-29 เมษายน 2560

สถานที่: Bitec Convention Center บางนา

TUXEDO
LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 23 สิงหาคม 2560

สถานที่: SRP5 STUDIO รามคำาแหง

วันที่จัดแสดง: 28 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: SCG Stadium เมืองทองธานี

YEAR IN REVIEW 2017



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 SINGHA STORY
A CHRONICLE OF THAILAND’S  

FIRST BREWERY

1,499 บาท 850 บาท

สิงห์ปกรณัม บอกเล่าต�านานแห่ง “สิงห์” เบยีร์
แรกของไทย นับต้ังแต่ก้าวแรกจากวิสัยทศัน์ของ 
“พระยาภิรมย์ภักดี” ผู้ก�าเนิดบญุรอดบริวเวอร่ี 
ผ่านมรสุมและความท้าทายด้วยวิริยะอตุสาหะ 
จนผงาดข้ึนมาอยู่ในวงการธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมแถวหน้าของไทยตราบทกุวันน้ี 

สิงห์ปกรณัม
THE SINGHA STORY

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 0-2659-2146 หรือ e-mail singhamag@boonrawd.co.th

249 บาท

“ต�านานท่านเจ้าคุณ” รวบรวมเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวิตของผู้บุกเบิกธุรกิจเบียร์ไทย  
มาเล่าสู่กันฟังอย่างสมบูรณ์ พร้อมภาพ
ประวัติศาสตร์ประกอบหลายภาพจากอลับมั
ส่วนตัวครอบครัว “ภิรมย์ภักดี” ที่ไม่เคย 
ตีพิมพ์สู่สาธารณชนมาก่อน

ต�ำนำนท่ำนเจ้ำคุณ
โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี

แนะน�ำหนังสือ
น่ำสะสมจำก

พิพิธภัณฑ์สิงห์





ชุดปฏิทิน สมุดบันทึก ส.ค.ส. และ Year Plan บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำ�กัด ปี 2561 

พระบรมส�ทิสลักษณ์ โดย นายเจนวิทย์ ทองแก้ว ผลง�นสำ�คัญ อ�ทิ ง�นออกแบบตร�ไปรษณีย�กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด และ 

นายอนุวัฒน์ สุทธิไมตรี ผลง�นสำ�คัญ อ�ทิ ภ�พประกอบปฏิทิน ชุด ๘๔ พรรษ� มห�ร�ช� คู่ฟ้�ไทย ของโรงง�นย�สูบ 

ภ�พประกอบ โดย นางสาวรัตตา อนันต์ภาดา ศิลปินร่วมสมัย 

ผลง�นสำ�คัญ อ�ทิ ภ�พประกอบนิตยส�ร LIP ดิฉัน และภ�พประกอบสื่อโฆษณ�ให้กับ บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)






