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ถ้า

บริษัทอยู่ดี ทุกคนช่วยกัน เราก็อยู่ดีกินดี
ทุกคน ทั้งบริษัทเอง สมาชิกครอบครัวสิงห์
และตัวแทนจำ�หน่าย เราอยู่ในกิจการเดียวกัน ถ้าเรา
อยูส่ บายก็สบายร่วมกัน ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายร่วมกัน
ปีนี้ เรามีทีมใหม่เข้ามานำ�เสนอสิ่งใหม่ๆ เป็นโอกาส
ให้รุน่ ใหม่เป็นกำ�ลังสนับสนุนด้วยระบบใหม่ๆ มีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เราต้องเตรียมพร้อมพัฒนา
ตัวเอง ให้ธุรกิจของเราเดินหน้าไปดีขึ้น

ค�ำกล่าวของคุณสันติ ภิรมย์ภักดี
ในงานร้อยดวงใจสายใยสิงห์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2561

จันทรุปราคาเต็มดวง

ค่าฝุ่นละอองในกทม.
เกินมาตรฐาน

รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ
เข้าสู่ภาวะหยุดงาน

มกราคม
บางกอกแหวกแนว
ครั้งที่ 2

TIMELINE

รัฐบาลเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ร่วมหารือกัน
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รวมข่าวเด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2561

มกราคม
9 ตัวแทนรัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ร่วมหารือกันครั้งแรก
ในรอบกว่า 2 ปี เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2018 และ
การลดความตึงเครียดทางทหารระหว่าง 2 ประเทศ ณ หมู่บ้าน
ปันมุนจอม

20 หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะหยุดงาน

หรือชัตดาวน์ (shutdown) เนื่องจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถ
ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นฉบับใหม่ได้ทันตามก�ำหนด
เหตุการณ์นี้คาดว่าส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐราว 850,000 คน
ซึ่งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่มีการหยุดงาน

20 สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมสนับสนุนเทศกาลบางกอกแหวกแนว

ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งเปิดตัวหนังสือสิงห์ปกรณัมที่รวบรวมเรื่องราว
ประวัติของบริษัทบุญรอดฯ ฉบับสมบูรณ์

24 กรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่า กรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่น

ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงเกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน
50 มคก./ลบม.) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

31

เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี 2561 ซึ่งจะมองเห็น
พระจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐหรือเรียกว่า “Super Blue Blood
Moon” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คนไทยมีโอกาสได้เห็นใน
รอบ 150 ปี

8
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ยกเลิกการจำ�กัดวาระผู้นำ�
ของจีน

ทรัมป์-คิม ตอบรับการหารือ
ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์

แผ่นดินไหว
ที่ประเทศปาปัวนิวกินี

โอลิมปิกฤดูหนาว

ฟัลคอน เฮฟวี

ฟู้ด แฟคเตอร์

Singha Ventures

บอลลูนนานาชาติ

มีนาคม
อุ่นไอรัก คลายความหนาว

กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

มีนาคม

6 สเปซเอ็กซ์ปฏิบตั กิ ารการบินปฐมฤกษ์

8 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดตัวธุรกิจร่วมลงทุน

ของ “ฟัลคอน เฮฟวี” จรวดทรงพลังทีส่ ดุ
ในปัจจุบัน โดยปล่อยจากฐานปล่อยที่ 39
ณ ศูนย์อวกาศจอห์น เอฟ. เคนเนดี

8 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วม

สนับสนุนงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว”
และออกร้านอาหารชือ่ “อภิรมย์” รายได้
ทั้งหมด น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล

9 เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

2018 มหกรรมกีฬาฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุด
จัดขึน้ ณ เมืองพย็องชัง ประเทศเกาหลีใต้

14

เทศกาลบอลลู น นานาชาติ ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Singha Park
International Balloon Fiesta 2018
จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 3 ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

25 เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศ

ปาปัวนิวกินี มีผเู้ สียชีวติ อย่างน้อย 31 คน
และบาดเจ็บอีกประมาณ 300 คน

(Corporate Venture Capital) ในชือ่ “Singha
Ventures” เน้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีจัดการ Supply
Chain และ Enterprise Solutions

9 ดอนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตอบรับค�ำเชิญจาก
คิ ม จ็ อ ง-อึ น (Kim Jeong-eun) ผู ้ น� ำ
เกาหลีเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกเลิกการ
กักตุนอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

11

รั ฐ บาลจี น มี ม ติ ย กเลิ ก บทบั ญ ญั ติ
ในรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจ�ำกัดวาระของผู้น�ำ
ส่งผลให้ สี จิ้นผิง (Xí Jìnpíng) ประธานาธิบดี
ของจีนคนปัจจุบัน สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ประมุขของประเทศได้นานชั่วชีวิต

12

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด จัดตั้ง
บริษัท “ฟู้ด แฟคเตอร์” บริหาร 3 ธุรกิจอาหาร
ในเครือของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส คอมพานี
(1933) จ�ำกัด บริษทั เฮสโก โซลูชนั่ จ�ำกัด และ
บริษัท มหาศาล จ�ำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายด้านธุรกิจอาหารทั้งในไทยและต่าง
ประเทศ
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มีนาคม

มีนาคม

ยุติสงครามเกาหลี
เหนือ-ใต้ ในปีนี้

เจ้าชายหลุยส์
แห่งเคมบริดจ์ประสูติ

มิเกล ดิอัซ-กาเนล
ได้รับเลือกตั้ง

Black Panther ฉายในซาอุฯ

ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตี
โรงงานอาวุธเคมีของซีเรีย

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก
ขอโทษผู้ ใช้เฟสบุ๊ค

วลาดิมีร์ ปูติน
ได้รับเลือกตั้ง

สตีเฟน ฮอว์กิง
เสียชีวิต
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เมษายน

เมษายน
13 กองทัพสหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส เปิดฉากโจมตีโรงงานผลิตอาวุธเคมี

ของซีเรีย เพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมา แคว้นกูตาตะวันออก
ซึ่งทางการสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีด้วยอาวุธเคมีดังกล่าวมีผู้น�ำซีเรียอยู่เบื้องหลัง

18

ซาอุดอิ าระเบียเปิดโรงภาพยนตร์แห่งแรกทีก่ รุงริยาด หลังจากทีโ่ รงภาพยนตร์
ถูกแบนมานาน 35 ปี โดยภาพยนตร์ที่จะได้ฉายเรื่องแรกคือ Black Panther

19 มิเกล ดิอัซ-กาเนล

สาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งเป็น
ประธานาธิบดีคนที่ 19 ของคิวบา ถือเป็นการเปลี่ยนประธานาธิบดีใหม่ครั้งแรกของ
คิวบาในรอบ 6 ทศวรรษ
(Miguel Díaz-Canel)

23 เจ้าชายหลุยส์แห่งเคมบริดจ์ประสูติ ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สองในเจ้าชาย
วิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ กับ แคเธอริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ แห่งราชวงศ์องั กฤษ
ทรงได้รับพระนามว่า หลุยส์ อาเธอร์ ชาร์ลส์ (Louis Arthur Charles)

27 คิม จ็อง-อึน (Kim Jeong-eun) ผู้นำ� เกาหลีเหนือ และ มุน แจ-อิน (Moon
13 สตีเฟน ฮอว์กิง (Stephen Hawking)
นักฟิสกิ ส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษ
เสียชีวิตในวัย 76 ปี ด้วยโรค ALS ที่ท�ำให้เกิด
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

18

วลาดิมรี ์ ปูตนิ (Vladimir Putin) ได้รบั เลือก
เป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่สี่

21

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเฟสบุค๊ กล่าวขอโทษผูใ้ ช้
เฟสบุค๊ แฟนเพจ หลังเกิดข่าวฉาวกรณีผบู้ ริหารของ
บริษัทเคมบริดจ์ อนาไลติกา อ้างว่าสามารถน�ำ
ข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้เฟสบุ๊คกว่า 50 ล้านราย
ไปใช้จูงใจด้านพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร
10
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Jae-in) ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ตกลงยุตสิ งครามเกาหลีภายในปีนอี้ ย่างเป็นทางการ

พิธีเสกสมรส
เจ้าชายแฮร์รี

บาร์บารา บุช
เสียชีวิต

ภูเขาไฟคิลาเวปะทุ

สำ�รวจดาวอังคาร

เชื้ออีโบล่าระบาด
ในแอฟริกา

พฤษภาคม

Thaifex World of Food
Asia 2018

พฤษภาคม

8 เชือ้ อีโบล่าระบาดรอบใหม่ในประเทศดีอาร์คองโก มีรายงานว่า
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย นับเป็นครั้งที่ 9 ที่มีการระบาดของโรคนี้
ในทวีปแอฟริกา

11 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ประกาศ

ส่งเฮลิคอปเตอร์จวิ๋ ทีม่ นี ำ�้ หนักไม่ถงึ 1.8 กิโลกรัม ขึน้ ไปส�ำรวจดาว
อังคารในปี 2020 เพื่อส�ำรวจร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

15 ทางการฮาวายสัง่ อพยพประชาชนหลังจากทีภ่ เู ขาไฟคิลาเว

(Kilauea volcano) ปะทุและพ่นลาวาออกมาเพราะเหตุแผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ช่วงต้นเดือน เถ้าถ่านของภูเขาไฟสูงถึง
30,000 ฟุต

17 บาร์บารา บุช (Barbara Bush) อดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1

ของสหรัฐฯ ภริยาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช
(George H.W. Bush) ถึงแก่กรรมในวัย 92 ปี ด้วยโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ

19

พิธเี สกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รแี ห่งสหราชอาณาจักร กับ
เมแกน มาร์เคิล (Meghan Markle) นักแสดงชาวอเมริกนั พิธจี ดั ขึน้
ที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ภายในพระราชวังวินด์เซอร์

29 สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่

ระดับโลกของไทย “Thaifex World of Food Asia 2018” ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนทางการค้าร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ทั่วโลก
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มิถุนายน

จ่าเอกสมาน กุนัน
เสียชีวิต

ซาอุฯ ยกเลิกกฎหมาย
ห้ามผู้หญิงขับรถ

หมูป่า แม่สาย อะคาเดมี
ติดถ้ำ�หลวง

ฟุตบอลโลก 2018

ทรัมป์-คิม พบกันครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์

ค้นพบฮอร์โมน
บำ�บัดมะเร็งเต้านม
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กรกฎาคม

มิถุนายน

4

แพทย์ในสหรัฐฯ ค้นพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรก
ไม่จำ� เป็นต้องพึง่ เคมีบำ� บัด โดยเปลีย่ นมาใช้ฮอร์โมนบ�ำบัดแทนได้
ท�ำให้ผปู้ ่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกไม่ต้องทรมานจากผลข้างเคียง
ของเคมีบ�ำบัดอีกต่อไป

12 ดอนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วม

ประชุมกับ คิม จ็อง-อึน (Kim Jeong-eun) ผู้นำ� เกาหลีเหนือ ที่
ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นการประชุมและลงนามข้อตกลงครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศ

14

พิธเี ปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โดยมีรสั เซียเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 61 - 15 ก.ค. 61 ผู้ชนะคือ
ประเทศฝรั่งเศส

23 เยาวชนและโค้ชนักฟุตบอลทีมหมูป่า แม่สาย อะคาเดมี

13 ชีวิต ประสบเหตุติดในถ�ำ้ หลวง จังหวัดเชียงรายที่มีนำ�้ ท่วมสูง
เต็มถ�้ำ วันต่อมาหน่วยซีลและทีมกู้ภัยเริ่มปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยชีวิตทั้ง 13 คน

24 ประเทศซาอุดิอาระเบียยกเลิกกฎหมายห้ามผู้หญิงขับรถ
อย่างเป็นทางการ

12
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มูลค่าการตลาดแอปเปิล
อิงค์ สูงสุดในโลก

เขื่อนเซเปียนฯ ในลาวแตก

หมูป่า แม่สาย อะคาเดมี
ได้รับการช่วยเหลือ

กรกฎาคม

6 จ่าเอกสมาน กุนนั อดีตนักท�ำลายใต้นำ�้ จูโ่ จมนอกราชการ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจช่วย 13 ชีวติ

สมเด็จพระสังฆราชฯ
เสด็จเจิมแผ่นป้าย
สิงห์ คอมเพล็กซ์

85 ปี บุญรอดฯ

Thailand Industry
Expo 2018

ร่วมถวายพระพร
ในหลวงร.10

สิงหาคม

สิงหาคม

ที่ติดถ�ำ้ หลวง ได้หมดสติขณะด�ำน�้ำกลับและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในวัย 37 ปี สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานยศนาวาตรี และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู
ยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษ ในฐานะที่เขาเป็นวีรบุรุษ

10 ทีมหมูป่า แม่สาย อะคาเดมี ได้รับการช่วยเหลือออกมาครบทุกคนแล้ว ทั้งหมด

พักฟื้นที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

24 ทางการลาวประกาศภัยพิบัติจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน�้ำน้อยแตก มวลน�้ำ

มหาศาลทะลักท่วมเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ทางตอนใต้ของลาว ต้องเร่งอพยพ
ประชาชนจ�ำนวนมาก

28 บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมถวายพระพร อัญเชิญเครือ่ งราชสักการะ และ
ร่วมเดินริ้วขบวนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2 มูลค่าทางการตลาดของ บริษัท แอปเปิล อิงค์

เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 33.2
ล้านล้านบาท) ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทที่มีมูลค่า
การตลาดสูงที่สุดในโลก

2 สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมงาน Thailand Industry

Expo 2018 พร้อมทั้งน�ำเสนอเครื่องบีบอัดขวดและ
กระป๋องด้วยเทคโนโลยี QR Code นวัตกรรมใหม่เพือ่
ระบบการจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน

3 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ครบรอบ 85 ปี
4 สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์ และทรง
บ�ำเพ็ญกุศลในโอกาสทีบ่ ริษทั บุญรอดฯ ครบรอบ 85 ปี
SINGHA MAGAZINE
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สึนามิถล่มอินโดนีเซีย

พายุไต้ฝุ่นมังคุด
ถล่มฟิลิปปินส์

วรุฒ วรธรรม
เสียชีวิต
BevChain Logistics

สิงหาคม

Best Employers
Thailand 2018

เปิดตัวศูนย์
นวัตกรรมอาหาร

กันยายน
ถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สิงหาคม

อินเดียยืดหยุ่นกฎ
ของกลุ่มรักร่วมเพศ

NASA ปล่อยยาน
สำ�รวจดวงอาทิตย์

เอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18

YEAR IN REVIEW 2018

กันยายน
6

ศาลฎีกา กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ประกาศ
ยกเลิกข้อห้ามการมีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศซึ่ง
ถูกบัญญัตไิ ว้โดยจักรวรรดิองั กฤษตัง้ แต่ปี 2404 สร้าง
ความยินดีให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

6 บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกัด คว้ารางวัล
“Best Employers Thailand 2018”

12 บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมลงนามถวาย

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และร่วมเดินขบวนเพื่อน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

12 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ

สหรัฐอเมริกา (NASA) ปล่อยยานส�ำรวจ ปาร์กเกอร์
โซลาร์ โพรบ เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากทีส่ ดุ เป็นครัง้ แรก
เพื่อไขปริศนาปรากฏการณ์พายุบนดวงอาทิตย์

15 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เปิดศูนย์

นวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innovations Center)
ที่ก่อตั้งขึน้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารต่างๆ
โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย

18 เปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 18 ณ

กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย
การแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 61- 2 ก.ย. 61
เจ้าเหรียญทอง ได้แก่ ประเทศจีน
14
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7 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด เปิดตัว บริษัท

บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ำกัด ภายใต้ชื่อ BevChain
Logistics เน้นให้บริการด้านการบริหารจัดการคลัง
สินค้าและการให้บริการด้านจัดส่งสินค้า

11 วรุฒ วรธรรม นักแสดงชาวไทยที่โด่งดังในยุค

90 ได้เสียชีวิตในวัย 48 ปี ด้วยโรคมะเร็งตับ

17 พายุไต้ฝุ่นมังคุด (Mangkhut) สร้างความ

เสียหายในฟิลปิ ปินส์ ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ แล้ว 50 คน
พายุดังกล่าวเคลื่อนตัวสู่จีนและเวียดนามต่อไป

28

เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับตื้นซึ่งวัดขนาด
ความรุนแรงได้ 7.5 ตามมาตราขนาดโมเมนต์ โดย
มีจุดศูนย์กลางอยู่ในจังหวัดซูลาเวซีกลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดสึนามิเข้าซัดชายฝั่งและมี
ผูเ้ สียชีวติ อย่างน้อย 2010 ราย นับเป็นเหตุแผ่นดินไหว
ที่รุนแรงที่สุดของอินโดนีเซียนับตั้งแต่ปี 2549

สวดพระอภิธรรมศพ
นายวิชัย ศรีวัฒนประภา

ไลอ้อนแอร์เที่ยวบิน
เจที 610 ตก

เฮลิคอปเตอร์
เจ้าสัววิชัยตก

เปิดสะพานฮ่องกง
-มาเก๊า

เจ้าหญิงยูจีนี
เข้าพิธีเสกสมรส

เปิดตัวหนังสือร.7

BGC เข้าเทรด
ตลาดหุ้น

พฤศจิกายน
วันคล้าย
วันสวรรคตร.9

ตุลาคม

ตุลาคม
12 เจ้าหญิงยูจีนีแห่งยอร์ก พระนัดดาใน

สมเด็จพระราชินนี าถอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ
เข้ า พิ ธี เ สกสมรสกั บ แจ๊ ก บรู ก ส์ แ บงก์
เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสโมสรฟุตบอล
(Jack Brooksbank) ที่โบสถ์เซนต์จอร์จใน เลสเตอร์ซติ ตี กทีค่ งิ เพาเวอร์สเตเดียม สหราช
พระราชวังวินด์เซอร์
อาณาจักร ท�ำให้ผู้โดยสาร 5 ราย เสียชีวิต
ทัง้ หมด หนึง่ ในนัน้ คือ นายวิชยั ศรีวฒั นประภา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมพิธี นักธุรกิจชาวไทย ประธานกลุม่ คิง เพาเวอร์ และ
บ�ำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมร�ำลึก ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตของในหลวง
รัชกาลที่ 9
เครื่องบินโบอิ้ง 737 เที่ยวบินเจที 610
สายการบินไลอ้อนแอร์ ประสบเหตุตกหลังบิน
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ำกัด ขึ้ น จากสนามบิ น นานาชาติ ก รุ ง จาการ์ ต า
(มหาชน) น�ำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ ได้เพียง 13 นาที ผู้โดยสารและลูกเรือรวม
แห่งประเทศไทยวันแรก
189 ราย เสียชีวิตทั้งหมด

27

13

29

18

พฤศจิกายน

4 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายวิชัย ศรีวัฒนประภา

ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ และเจ้าของ
สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซติ ี ทีศ่ าลากวีนริ มิต (กลางน�ำ้ )
วัดเทพศิรนิ ทราวาสราชวรวิหาร มีบคุ คลส�ำคัญรวมทัง้
นักเตะจากสโมสรเลสเตอร์ซิตีร่วมแสดงความเสียใจ

8 บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จ�ำกัด เปิดตัวหนังสือ

“ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า” เพื่อส�ำนึกในพระ
มหากรุณาธิคณุ ของรัชกาลที่ 7 และเพือ่ เป็นการร�ำลึก
125 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ และ
ในโอกาสที่บริษัทบุญรอดฯ ครบ 85 ปี

23 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (Xi Jinping)

พร้อมเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงจากฮ่องกงและมาเก๊า
ร่วมพิธเี ปิดสะพานข้ามทะเลยาว 55 กิโลเมตร
ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในโลก ที่เมืองจูไห่ มณฑล
กวางตุ้ง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมแดนระหว่างฮ่องกง
และมาเก๊า
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มิสยูนิเวิร์ส 2018
เปิดตัว
สิงห์ คอมเพล็กซ์

ธันวาคม

นิทรรศการ ประชาธิปก
พระบารมีปกเกล้า

พฤศจิกายน

อุ่นไอรัก
คลายความหนาว

ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาในหลวงร.9

พฤศจิกายน

กำ�หนดวันสละราชบัลลังก์
จักรพรรดิญี่ปุ่น

จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช
เสียชีวิต

ขึ้นทะเบียน โขนไทย

“เสื้อกั๊กเหลือง”
ประท้วงในฝรั่งเศส

YEAR IN REVIEW 2018

1 รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงก�ำหนดวันสละราชบัลลังก์ขององค์พระจักรพรรดิ

อากิฮิโตะเป็นวันที่ 30 เมษายน 2562 เมื่อทรงมีพระชนมพรรษา 85
พรรษา จากนัน้ ก�ำหนดวันขึน้ เสวยราชย์ของมกุฎราชกุมารนารุฮโิ ตะ วันที่
1 พฤษภาคม 2562

5 บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมกิจกรรมเนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

9 บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด สนับสนุนงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว
17

กลุ่มผู้ชุมนุม “เสื้อกั๊กเหลือง” ชาวฝรั่งเศส เริ่มก่อเหตุประท้วง
เอมมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีฝรัง่ เศส เพือ่
ต่อต้านการขึ้นภาษีนำ�้ มันดีเซลและปัญหาค่าครองชีพ

29 องค์การยูเนสโก ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทวิตเตอร์ให้โขน

สายน�้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
โดยได้ออกบูธ “โรงภาพยนตร์ประชาภิรมย์” ให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสถ่าย
ภาพยนตร์เรื่องเดียวกับนักแสดงชั้นน�ำของประเทศ

12 พิธีเปิดอาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ อย่างเป็นทางการ
17 แคทรีโอน่า เกรย์ จากประเทศฟิลิปปินส์ คว้าต�ำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส

ไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 67 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

30 จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช (George H.W. Bush) อดีต

พระบารมีปกเกล้า และสิงห์ปกรณัม” ณ ไลฟ์สไตล์ฮอล ชัน้ 2 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 41 ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 94 ปี
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25 บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จ�ำกัด เปิดตัวนิทรรศการ “ประชาธิปก

Code of Conduct
มิถุนายน 2561

กลุม่ งานทรัพยากรบุคคล

ขอบคุณข้อมูลจาก ประภาพรรณ ประชาทัย | Head of Corporate HR Development

โลโก้แคมเปญ

กลุ ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คลเปิ ด ตั ว
แคมเปญ “Singha Code of Conduct”
หรือ “จรรยาบรรณและมาตรฐานในการ
ด�ำเนินธุรกิจ” อย่างเป็นทางการ ในงาน
Management Briefing เมื่อวันที่ 25
มิถนุ ายน 2561 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ หอประชุมใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็น
งานส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และบริษทั ในเครือ
ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมเพือ่ สือ่ สาร
แคมเปญ Singha Code of Conduct
งานนี้ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์และ
เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานด้วย

วัตถุประสงค์ของ Singha Code of Conduct

เนื่องจากบริษัทขยายตัวตามบริบททางธุรกิจเป็นกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด และบริษัทในเครือ ทุกภาคส่วนจึงต้องพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยที่
ยังสามารถด�ำรงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไว้ได้ กลุ่มบริษัทฯ ต้องยึดถือแนวทางหลักหรือ
จรรยาบรรณ เพื่อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรม
Singha Way ซึ่งแนวทางนี้ได้กำ� หนดขึ้นส�ำหรับผู้ร่วมงานหัวใจสิงห์ ส�ำหรับน�ำไปใช้
ก�ำกับพฤติกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน
ท่านสามารถศึกษาและท�ำความเข้าใจในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการด�ำเนิน
ธุรกิจ Singha Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ Codeofconduct.boonrawd.co.th
SINGHA MAGAZINE
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Poster กิจกรรมเด่น
พ.ศ. 2561

Activities
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สินค้าใหม่

พฤษภาคม 2561

สาคูมะพร้าว

บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำ�กัด เป็น
ผูผ้ ลิตและส่งออกน้�ำ มะพร้าว น้�ำ กะทิ น้�ำ ชา
กาแฟ และผั ก ผลไม้ บ รรจุ ก ระป๋ อ งไป
จำ�หน่ายยังประเทศต่างๆ กว่า 50 ประเทศ
ทั่วโลก สำ�หรับในปีนี้ บริษัทฯ ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

TASCO Coconut Water

Natural Coconut Water

บริษทั วราฟูด้ แอนด์ดริง๊ จำ�กัด เปิดตัว
น้ำ�มะพร้าว 100% เมื่อเดือนมิถุนายน
ปี 2561 เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่จะ
ได้สัมผัสกับรสชาติน้ำ�มะพร้าวแท้ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และเหมาะกับผู้ที่
ชืน่ ชอบน้�ำ มะพร้าวแท้ ไม่เติมน้�ำ ตาล ไม่มี
ไขมัน
22
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สาคูถั่วแดง

สาคูข้าวโพด

สาคูเผือก

ข้าวเหนียวทุเรียน

ขนมไทย ท�ำจากกะทิและเนื้อมะพร้าวคุณภาพ

• สาคูมะพร้าว
• สาคูถั่วแดง
• สาคูเผือก
• สาคูข้าวโพด
• ข้าวเหนียวทุเรียน
ขนมสาคูสดุ คลาสสิกทีผ่ สมผสานด้วยมะพร้าวอ่อน ถัว่ แดง เผือก ข้าวโพด
ราดกะทิ และข้าวเหนียวทุเรียนทีผ่ า่ นการคัดสรรวัตถุดบิ คุณภาพดี เปิดตัวครัง้ แรก
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่งาน Thaifex World of Food Asia 2018
ช่องทางจำ�หน่าย: www.varafood.com (email: sales@varafood.com)

ขอบคุณข้อมูลจาก อัมพวรรณ์ คุ้มเกตุ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บจก. วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง

วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง

สินค้าใหม่

มิถุนายน 2561

EST.33 Kopper Craft Beer

ขอบคุณข้อมูลจาก เสกสรร กาญจนรัตน์ | ฝ่าย Brand Management 2

Kopper ขนาด 490 มล.

จุ ดเด่ น : แอมเบอร์ ล าเกอร์ เ บี ย ร์
เป็นเบียร์แบบพรีเมียมที่ใช้ส่วนผสมจาก
ข้ า วกล้ อ งสี ท องแดงธรรมชาติ ดื่ ม ง่ า ย
รสชาติเยีย่ มไม่เหมือนใคร ไม่ขมหรือหวาน
เกินไป ดืม่ ได้นาน ไม่เลีย่ น มีกลิน่ หอมจาก
ข้าวกล้องคั่ว ไม่เหม็นกลิ่นไหม้
คำ�แนะนำ�: พลิกกระป๋องก่อนดื่ม
เหมือนกับเบียร์ Snowy เพื่อให้ได้รสชาติ
และกลิน่ หอมทีท่ วั่ ถึง และทำ�ให้บอดีช้ ดั ขึน้
ราคาปลีก: กระป๋องละ 58 บาท
SINGHA MAGAZINE
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สินค้าใหม่

กรกฎาคม 2561

มาชิตะ

ช่องทางจำ�หน่าย: 7-eleven กว่า 10,000 สาขาทัว่ ประเทศ
ระยะเวลา: 26 กรกฎาคม - 30 กันยายน
24
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มาชิตะ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ
รสเบคอนย่างซอสบาร์บีคิวพลาซ่า

ขอบคุณข้อมูลจาก เอรีญา ว่องกุศลกิจ | ฝ่าย Brand Management Food & Snack

มาชิตะใช้การทำ�ตลาดแบบ Collaboration โดย
ร่วมกับแบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่างอันดับหนึ่งของประเทศ
“บาร์บีคิวพลาซ่า” เพื่อพัฒนาสินค้ารสชาติใหม่ สร้าง
ความแตกต่าง เอกลักษณ์คือการนำ�น้ำ�จิ้มสูตรเฉพาะ
ของบาร์บีคิวพลาซ่ามาผสานกับสาหร่ายทะเลทอดกรอบ
จนได้เป็น “รสเบคอนย่างซอสบาร์บีคิวพลาซ่า” เปิด
ประสบการณ์ความอร่อยแบบใหม่ให้ผู้บริโภคเกิดการ
ทดลองชิมสินค้า
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวชุดอาหารพิเศษที่ร้าน
บาร์บีคิวพลาซ่า ได้แก่ ชุดเครื่องเคียงเกาหลี สำ�หรับ
รับประทานคู่กับเมนูปิ้งย่างต่างๆ ซึ่งในชุดประกอบด้วย
ข้าวสวยโรยสาหร่ายปรุงรส สาหร่ายแผ่นอบกรอบรส
ออริจินัล ซอสโคชูจัง กิมจิ ไชเท้าดอง และผักกาดหอม
พร้อมกันนีไ้ ด้เสริมจุดเด่นด้านบรรจุภณั ฑ์ดว้ ยการนำ�
มังกรบาร์บกี อน ไอคอนของแบรนด์บาร์บคี วิ พลาซ่า มาอยู่
บนซองมาชิตะ ตั้งเป้าดึงดูดทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำ�งาน
ตอนต้น อายุระหว่าง 12-25 ปี ทั้งนี้การ Collaboration
กับแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์สาหร่าย
มาชิตะมีความแข็งแรงด้านความหลากหลายของสินค้า
และช่วยสร้างความแตกต่างให้แบรนด์มีความโดดเด่น

สินค้าใหม่

กันยายน 2561

ซอสพริกอเนกประสงค์

ซอสผัดไทย

ซอสกะเพรา

ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด

น้ำ�จิ้มซีฟู้ด

น้ำ�จิ้มไก่

ข้าวโพดหวานทอดกรอบ

กล้วยหอมทองทอดกรอบ

ผลิตภัณฑ์ Made By TODD

ขอบคุณข้อมูลจาก จิรัฐ โพธิศัพท์สุข | ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด

ในปี 2018 นี้ Made By TODD
มีสินค้าใหม่ ได้แก่
1. ซอสพริกอเนกประสงค์ ขนาด 100 กรัม
2. ซอสผัดไทย ขนาด 100 กรัม
3. ซอสกะเพรา ขนาด 100 กรัม
4. ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด ขนาด 100 กรัม
5. น้�ำ จิ้มซีฟู้ด ขนาด 100 กรัม
6. น้�ำ จิ้มไก่ ขนาด 100 กรัม
7. หนังท้องปลาแซลมอนทอดกรอบ
ขนาด 25 กรัม
8. ข้าวโพดหวานทอดกรอบ ขนาด 40 กรัม
9. กล้วยหอมทองทอดกรอบ ขนาด 50 กรัม

หนังท้องปลาแซลมอนทอดกรอบ

SINGHA MAGAZINE
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สินค้าใหม่

กันยายน 2561

Forest Wood Body Lotion

ปัณนา

Sunscreens

โลโก้

Bath & Body Care

Hair Care

26
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Hand Cream

1. Antioxidant Passion Fruit Oil (15 ml.)
2. Age Armor Rejuvenating Antioxidant Moisturizer (50 ml.)
3. Facial Sunscreen (50 ml.)
(Daily Sunsceen SPF 30 PA++++ & On The Move Formula Sunscreen SPF 50 PA++++)
4. Body Sunscreen (200 ml. , 100 ml.)
(Daily Sunsceen SPF 30 PA++++ & On The Move Formula Sunscreen SPF 50 PA++++)
5. Organic Extra Mild Balancing Soap (100 g.)
6. Organic Extra Mild Exfoliating Soap (100 g.)
7. Passion Citrus & Forest Wood Shower Gel (300 ml. , 100 ml. , 50 ml.)
8. Passion Citrus & Forest Wood Shampoo (300 ml. , 100 ml. , 50 ml.)
9. Passion Citrus & Forest Wood Conditioner (300ml. , 100ml. , 50ml.)
10. Passion Citrus & Forest Wood Body Lotion (300 ml. , 100 ml. , 50 ml.)
11. Passion Citrus & Forest Wood Hand Cream (100 ml. , 50 ml.)

ขอบคุณข้อมูลจาก ปุณยาพร โสธรศักดิ์ | ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ

Passion Citrus Body Lotion

สินค้าใหม่

ธันวาคม 2561

MY BEER

ขอบคุณข้อมูลจาก ศุภโชค รัมภารัตน์ | เจ้าหน้าที่การตลาด Brand Management 1.2 (Singha Light)

โลโก้ มายเบียร์

เบียร์สไตล์ Pale Lager ที่ผลิตขึ้น
จากการใช้ ยี ส ต์ ป ระเภทหมั ก นอนก้ น
(Bottom-Fermentation Yeast) มีวัตถุดิบ
หลัก ได้แก่ มอลต์ ซึ่งนำ�เข้าจากเยอรมนี
ผสมเข้ากับข้าวสารของไทย ทำ�ให้มีกลิ่น
หอมและมีรสชาตินุ่ม ดื่มง่าย
กระบวนการหมัก (Fermentation)
การหมักจะเกิดขึ้นบริเวณด้านล่าง
ของถังหมักเบียร์ ใช้เวลาหมัก 10 วัน แล้วบ่ม
ด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียสเกือบ
5 วัน เพื่อให้ได้เบียร์ที่เป็นสีใส
บรรจุภัณฑ์: บรรจุอยู่ในกระป๋องสีเงินและ
สีฟา้ ขนาดบรรจุ 490 มล. (วางจำ�หน่ายแบบ
กระป๋องครั้งแรกที่ลานเบียร์สิงห)์

Key Element องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่

1.
2.
3.
4.
5.

Singha Logo ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทบุญรอดฯ
MY BEER ชื่อเรียกง่าย จดจำ�ง่าย เข้าใจง่าย
Taste, 4.5%ALC. LAGER BEER ที่มีคุณภาพ
Blue silver identity เอกลักษณ์และดีไซน์โดดเด่นด้วยสีฟ้าและสีเงิน
Affordable Premium ภาพลักษณ์ดีราคาเข้าถึงง่าย ( 490 มล. 48 บาท)

**ขวดใหญ่และขวดเล็กจะวางขายช่วงกลางเดือนมกราคม 2562
SINGHA MAGAZINE
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เปลี่ยนโฉมใหม่
เมษายน 2561

Singha Beer

620 มล.

320 มล.

320 มล.

เปลี่ยน Packaging และ Logo

ขวดแบบนูน

ช่วงเวลา

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์

• ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นและเข้ากับยุคสมัย
• เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
• สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดเบียร์
28
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โปสเตอร์เบียร์สิงห์

ขอบคุณข้อมูลจาก พรกมล พิพิธสุขสันต์ | ฝ่าย Brand Management (Singha/RTD)

โลโก้ เบียร์สิงห์

คอลเลคชั่นพิเศษ
กุมภาพันธ์ 2561

Leo Beer

ขอบคุณข้อมูลจาก อนุพงศ์ อนันต์ลักษณ์การ | ผู้จัดการแผนกการตลาด Leo 1

Songkran Limited Edition
มีนาคม 2561

Big Tank Limited Edition
กุมภาพันธ์ 2561

World Cup Limited Editions
มิถุนายน 2561

Pack 12 Cans Limited Edition
กุมภาพันธ์ 2561

Halloween Limited Editions
ตุลาคม 2561

SINGHA MAGAZINE
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คอลเลคชั่นพิเศษ
เมษายน 2561

Asahi Festive Beer

Clear Asahi Sakura
ขนาดเบียร์ 350 มล. Alcohol 5% นำ�เข้ามาจำ�นวน
2,100 ถาด ราคาต่อกระป๋อง 65 บาท จำ�หน่ายภายใน
เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา เฉพาะ 7-Eleven สาขาที่
ร่วมรายการทั่วประเทศ ซึ่ง Clear Asahi Sakura ขายหมด
ภายในระยะเวลา 2 เดือนเท่านั้น

Clear Asahi Autumn
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ขอบคุณข้อมูลจาก ชนาธิป พัฒนชัยโรจน์ | ฝ่าย Brand Management 1 กลุ่มเบียร์ต่างประเทศและอื่นๆ

ตลอดทั้งปี 2561 นี้ Asahi ได้น�ำ เข้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เบี ย ร์ เ ทศกาลทั้ ง หมด
จำ�นวน 2 ตัว คือ Clear Asahi Sakura
& Clear Asahi Autumn เพื่อสร้างสีสัน
ให้กับตลาดเบียร์ในประเทศไทย และยัง
วางจำ�หน่ายพร้อมกับประเทศญีป่ นุ่ อีกด้วย

คอลเลคชั่นพิเศษ
พฤษภาคม 2561

Singha Water

ขอบคุณข้อมูลจาก ปาริสุทธิ์ คชโคตร | ฝ่าย Brand Management Beverage

น้ำ�ดื่มสิงห์ x My Little Pony

My Little Pony Limited Editions

น้ำ�ดื่มสิงห์เพิ่มความสดชื่นให้คุณมากกว่าเดิมด้วยการนำ� My Little Pony สุดยอด
ตัวการ์ตูนขวัญใจคนทั่วโลกมาไว้บนฉลากน้�ำ ดื่มสิงห์ขนาด 330 มล. โดยการเปิดตัวโฉม
ใหม่นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 61 ภายใต้ชื่องานว่า PONYVILLE IN TOWN BY
SINGHA DRINKING WATER ซึง่ ในงานมีกจิ กรรมมากมาย อาทิ DIY PONY COOKIES
CLASS เพ้นท์ลาย PONY สุดน่ารัก โซนถ่ายรูป PONY PHOTO BOOTH รวมถึงร่วมสะสม
น้�ำ ดืม่ สิงห์ขนาด 330 มล. ลาย MY LITTLE PONY LIMITED EDITIONS ทีม่ ใี ห้สะสมทัง้ 8 แบบ
สถานที่วางจำ�หน่าย: ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
SINGHA MAGAZINE
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พฤษภาคม 2561

Purra

น้ำ�แร่เพอร์ร่า Limited Editions ทั้ง 9
ดีไซน์ ได้ดีไซเนอร์ฝีมือระดับแนวหน้า
ได้แก่ คุณจี๊ป ภาสินี คงเดชะกุล ลงมือ
สร้างสรรค์ภาพวาดจากองค์ประกอบต่างๆ
ตั้งแต่การสเก็ตช์ด้วยดินสอ บรรจงวาด
เป็นชิ้นๆ และใช้เทคนิคสีไม้ ปากกาโคปิค
และสีอะครีลิคเติมสีสัน ก่อนจะนำ�มาจัด
วางเป็นองค์ประกอบภาพที่สวยงามบน
ขวดน้ำ � แร่ เ พอร์ ร่ า ลวดลายทั้ ง หมดได้
แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติผา่ นมุมมอง
ที่สวยงามทั้ง 3 ฤดูกาล ภายใต้คอนเซ็ปต์
เราคือธรรมชาติและธรรมชาติคือเรา
#PURRACOLLECTION2018
#MADEBYNATURE
#ธรรมชาติคือเรา
มีวางจำ�หน่ายที่ร้านค้าชั้นนำ�ทั่วประเทศ
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PURRA COLLECTION 2018
MADE BY NATURE

ขอบคุณข้อมูลจาก อดิเทพ เดี่ยวพานิช | ผู้จัดการแผนกน้ำ�ดื่ม Purra

Purra ออก limited collection 2018

คอลเลคชั่นพิเศษ
พฤษภาคม 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก สุภาณี กระทุ่มเขตต์ | ฝ่าย Brand Management Beverage

Singha Soda

โซดาสิงห์เวิลด์คัพ
กรกฎาคม 2561

เปลี่ยนแบบฉลากโซดาสิงห์ Pack 6
พฤษภาคม 2561
โซดาสิงห์ฉลากลุ้นโปรโมชั่นมอเตอร์ไซค์
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

ปรับโฉมโลโก้
สิงหาคม 2561

โลโก้ 85 ปี บุญรอดบริวเวอรี่

โลโก้บุญรอดฟาร์ม

โลโก้สิงห์ เอสเตท

New Logo
SINGHA MAGAZINE
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บริษัทใหม่
มีนาคม 2561

สิงห์ เวนเจอร์ส

กองทุนสิงห์ เวนเจอร์ส

สิงห์ เวนเจอร์ส เป็นกองทุนของกลุม่
บุญรอดฯ เพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ
และกองทุนร่วมทุนต่างๆ ทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ เปิดตัวกองทุนอย่างเป็น
ทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2561
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สิงห์ เวนเจอร์ส มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพือ่ เรียนรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีม่ ศี กั ยภาพในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบธุรกิจ และน�ำสินค้าหรือบริการใหม่ๆ มา
ต่อยอดกับธุรกิจหลักของบริษทั ในเครือบุญรอดฯ รวมถึงธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
และ Supply Chain เป็นต้น ปัจจุบนั สิงห์ เวนเจอร์ส ได้มกี ารสร้างเครือข่ายผ่าน
การลงทุนและร่วมมือกับกองทุนร่วมทุนในภูมภิ าคต่างๆ ทัง้ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และสหรัฐอเมริกา เพื่อสรรหาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและน�ำมาใช้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบุญรอดฯ ต่อไป

บริษัทใหม่
เมษายน 2561

โลโก้แนวตั้ง

ฟูด้ แฟคเตอร์

ขอบคุณข้อมูลจาก เปมิกา แตงทอง | ผู้จัดการแผนก PMO ฝ่าย Budgeting & Financial Management

บริษทั ฟูด้ แฟคเตอร์ จ�ำกัด
(Food Factors Co., Ltd. “FFT”)

จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2561
เป็นบริษัท Holding Company ของกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน
และก�ำหนดนโยบายการขยายธุรกิจอาหาร
ของกลุ ่ ม บริ ษั ท บุ ญ รอดฯ โดยมี ทุ น งบ
ประมาณเบื้องต้น 2,500 ล้านบาท เพื่อ
สร้างกลุม่ ธุรกิจอาหารแบบครบวงจรตัง้ แต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ รวมถึงเชื่อมโยงฐาน
การผลิตสินค้าอาหารไปสูโ่ ครงการ World
Food Valley ที่จังหวัดอ่างทอง

โลโก้แนวนอน

กลยุทธ์ของธุรกิจจะเน้นการสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหาร (Food Network)
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners)
เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและรู้แนวโน้มความต้องการของตลาด และมีการจัดตั้ง
Food Innovations Center ที่จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
สินค้าอาหารที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งจะมีการ
ลงทุนในธุรกิจผลิตสินค้าอาหารที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง (Product Champion)
และพัฒนาธุรกิจร้านอาหารให้มคี วามหลากหลายเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต

SINGHA MAGAZINE
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บริษัทใหม่

กรกฎาคม 2561

บุญรอด ซัพพลายเชน

โลโก้ บุญรอด ซัพพลายเชน

บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จ�ำกัด
(BRS)

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2561 จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการด้านซัพพลายเชนทั้งระบบ
ในเครือบุญรอดฯ ตลอดจนบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลของลูกค้าและผู้บริโภค อีกทั้ง
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ในการขยายธุรกิจให้รองรับลูกค้าจาก
ภายนอกกลุ่มบุญรอดฯ เพิ่มเติม โดย
บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จ�ำกัด เป็น
ผู้ถือหุ้นใน บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์
จ�ำกัด และ บริษทั เอสบีพี ดิจทิ ลั เซอร์วสิ
จ�ำกัด
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บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ำกัด (BevChain Logistics)

เปิดตัวในประเทศไทยเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2561 เกิดจากการพัฒนากลยุทธ์
หุน้ ส่วนระหว่าง บจก.บุญรอด ซัพพลายเชน และ ลินฟ๊อกซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุป๊
โดยรูปแบบการให้บริการในประเทศไทยจะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้บริหาร
จัดเก็บสินค้าและการบริการกระจายสินค้าทีป่ ระเทศออสเตรเลีย ขณะนี้ BevChain
Logistics ได้ให้บริการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด ธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ และ
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใกล้เคียงกัน
โดยคาดว่าจะขยายธุรกิจในเอเชียให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไปยังกัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม ในอีกสามปีข้างหน้า

บริษัท เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส จ�ำกัด (SBP)

โลโก้ เอสบีพี ดิจิทัล เซอร์วิส

ก่อตัง้ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาอย่างเป็นทางการ โดยเปลีย่ นชือ่ จาก
บริษทั สิงห์ รีเทล เซอร์วสิ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รบั
มอบภารกิจจากสายงานซัพพลายเชน บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
มุ่งเน้นให้บริการด้านเทคโนโลยี การน�ำเสนอการแก้ไขปัญหาให้
ตอบโจทย์ธรุ กิจ และสนับสนุนการท�ำงานของบริษทั ในเครือบุญรอดฯ
ตัวแทนจ�ำหน่าย และบริษัทภายนอก การด�ำเนินงาน อาทิ
• การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เช่น Sales Survey Management
(SSV), Budget Sales Activities & Promotion Control System
(SPST), Customer Relation Management System (CRM)
• การให้ค�ำปรึกษาและจัดการโครงการ เช่น Supply Chain
Planning and Optimization (IBP) การบริหารโครงการด้าน
Infrastructure เช่น Singha Complex Smart Office โครงการ
คอนโด The Esse at Asoke, The Esse at Singha Complex, The
Esse at Sukhumvit 36 และ โครงการ Banyantree Residences
Riverside Bangkok
• การให้บริการด้านข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ
เป็นฐานข้อมูลกลาง มีการจัดเก็บ Big Data เพื่อท�ำการวิเคราะห์
และน�ำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจ และมีการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลให้กับ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ำกัด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเป็นทีป่ รึกษาระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ระบบบริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และรับรองระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2102
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กันยายน 2561

บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำ�กัด
(มหาชน)

บริษทั ราชบุรกี ล๊าส อินดัสทรี จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 บริษัท บีจี
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ำกัด (มหาชน) หรือ บีจซี ี
(BGC) จัดพิธอี นุ่ เตาหลอมแก้วทีโ่ รงงานแห่งใหม่
BGC ราชบุรีกล๊าส อย่างเป็นทางการ โดยพิธี
อุน่ เตาทีโ่ รงงานแห่งใหม่ครัง้ นีไ้ ด้แสดงถึงความ
พร้อมในการขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก
400 ตันต่อวัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า แสดงถึงศักยภาพการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
38
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บริษทั บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำหุน้ เข้าเทรด

บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BG Container Glass
Public Company Limited หรือ “BGC”) และบริษัทย่อยใน
กลุม่ บริษทั ฯ น�ำหุน้ เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันแรก เมือ่ วันที่ 18 ต.ค. 2561 มัน่ ใจว่านักลงทุนจะให้การตอบรับ
ทีด่ ี ชูวสิ ยั ทัศน์ในการน�ำบริษทั ฯ ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� การผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในภูมิภาค
อาเซียน พร้อมรุกขยายตลาดในประเทศไทยและส่งออก

ขอบคุณข้อมูลจาก นิมมิตา ไทยานนม์ | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ. บางกอกกล๊าส

บริษัทใหม่

พิพธิ ภัณฑ์สงิ ห์
พ.ศ. 2561

SINGHA MUSEUM

เรือบุญรอด 2 เป็นเรือที่ใช้บรรทุก
เบียร์ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2538 ร่วมกับเรือบุญรอด 1
และ 3 ต่อมาได้โอนย้ายไปอยู่กับ บริษัท
ลีโอ ลิ้งค จ�ำกัด จนกระทั่งได้มีการรวม
ลีโอ ลิ้งค เข้ากับ เบฟเชนโลจิสติคส์ ทาง
บริษัทพิพิธภัณฑ์สิงห์ฯ จึงได้ซื้อเรือล�ำนี้
เก็บไว้ เพราะเห็นว่าเรือขนส่งสินค้าได้
กลายเป็นสิ่งในอดีตไปแล้วส�ำหรับบริษัท
บุญรอดฯ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ปั จ จุ บั น สิ น ค้ า นานาชนิ ด ใช้ ร ถบรรทุ ก
ขนส่งทั้งสิ้น และทางพิพิธภัณฑ์สิงห์ได้
ปรับปรุงเรือเพื่อพร้อมให้บริการจัดงาน
ประเภทอีเวนต์ ส�ำหรับเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ทีแ่ หวกแนวให้กบั ลูกค้าได้จดั งานนานาชนิด
อาทิ งานเปิดตัวสินค้า งานโชว์ งานเลี้ยง
สังสรรค์ แล้วแต่จะจินตนาการ ถือเป็นการ
ต่ออายุให้กับเรือบุญรอด 2 ในหน้าที่ใหม่

งานอีเวนต์บนเรือบุญรอด 2 ที่จัดโดยแสนศิริ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561
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กิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์สิงห์
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27 กุมภาพันธ์
17 มีนาคม
27 มีนาคม
2 เมษายน
30 พฤษภาคม
11 มิถุนายน
20 มิถุนายน
17 กรกฎาคม
27 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
18 ตุลาคม
8 พฤศจิกายน

งานเปิดตัวรถแข่ง Singha Plan B
งานแคมเปญโซดาสิงห์ Soda with Leica
งานเปิดตัวเบียร์สิงห์ขวดใหม่
บริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม
งาน Inter Brand Night at Museum
CEO แห่ง Di-Vine Cellars Maldives เข้าเยี่ยมชม
งาน 20 ปี Leo
แขกผู้มีเกียรติจากสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชม
งาน Singha Biz Course
งาน Sit Talk กำ�เนิดลีโอ ภาค2
นักศึกษาจากม.ศิลปากร เข้าเย่ียมชม
งานเปิดตัวหนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”
SINGHA MAGAZINE
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2561

สิงห์ เอสเตท

โครงการคอนโดแบรนด์ใหม่ “EYSE” ใจกลางสุขุมวิท
วันที่: 11 ก.ค. 61

โครงการที่อยู่อาศัย
สิงห์ เอสเตท เปิดตัวโครงการ
“THE ESSE SUKHUMVIT 36”
วันที่: 24 ก.พ. 61

THE ESSE SUKHUMVIT 36 เป็นโครงการ
คอนโดมิเนียมที่ 3 ของ บมจ.สิงห์ เอสเตท เป็น
คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีที่พัฒนาขึ้นภายใต้
แนวคิด “สมดุลแห่งความต่าง” หรือ A Harmony
of Contrast ทีห่ ล่อหลอมอัตลักษณ์การออกแบบ
สไตล์ไทยกับเทรนด์ทอ่ี ยูอ่ าศัยยุคปัจจุบนั ไว้ดว้ ยกัน
ด้วยสถาปัตยกรรมทีส่ ร้างในเขตร้อนหรือทรอปิคอล
เฮ้าส์ พร้อมกันนี้ได้จัดงาน Grand Opening เปิด
โครงการด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด
“A Harmony of Tropical Senses” ที่พาทุกท่าน
สัมผัสกับความสมดุลแห่งความต่างที่ผสมผสาน
ความเป็นธรรมชาติกับชีวิตเมืองผ่าน 4 สัมผัส รูป
รส กลิ่น เสียง

บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการคอนโดโลว์ไรซ์หรู
ใจกลางสุขุมวิท ภายใต้แบรนด์ใหม่ EYSE บนแนวคิด The Hidden Treasure
ขยายเซ็กเม้นท์ธุรกิจ เจาะไลฟ์สไลต์กลุ่มลูกค้าระดับบนที่ชอบความสะดวก
สบายแต่ได้ความรูส้ กึ เหมือนอยูบ่ า้ น เน้นโลเคชัน่ ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก
ประเดิมโครงการแรกคือ “EYSE Sukhumvit 43” (อีส สุขมุ วิท 43) ในซอยสุขมุ วิท
43 บนพืน้ ที่ 1.4 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียมแนวราบ ความสูง 7 ชัน้ จำ�นวน 2 อาคาร
107 ยูนติ ต่อมาในวันที่ 11 ก.ย. 61 สิงห์ เอสเตท ได้รว่ มทุนกับ ไดวะ เฮาส์ กรุป๊
และได้น�ำ สุดยอดนวัตกรรมก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยจากญีป่ นุ่ มาปรับใช้ในโครงการ

สิงห์ เอสเตท สร้างปรากฏการณ์ เปิดตัวโครงการบ้าน
เดี่ยวอัลตราลักชัวรี่ สันติบุรี เดอะ เรสซิเดนเซส
วันที่: 3 ก.ย. 61

บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “สันติบรุ ี
เดอะ เรสซิเดนเซส” ที่สุดแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟของบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้า
ลักชัวรี่อย่างเป็นทางการ ด้วยมูลค่าโครงการรวมกว่า 6 พันล้านบาท ในทำ�เล
ศักยภาพบนถนนประดิษฐ์มนูธรรม โอบล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว บนเนื้อที่
กว่า 45 ไร่ ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้ากำ�ลังซื้อสูงกับสังคมคุณภาพที่
มีความเป็นส่วนตัว ด้วยจำ�นวนเพียง 25 หลัง ในราคาเริ่มต้น 245 ล้านบาท
42

SINGHA MAGAZINE

โครงการโรงแรมและรีสอร์ท
คูรโิ อ คอลเลคชัน่ บาย ฮิลตัน ลงนาม
ในสัญญาเปิดตัวรีสอร์ทในมัลดีฟส์
วันที่: 27 มี.ค. 61

คูรโิ อ คอลเลคชัน่ บาย ฮิลตัน หนึง่ ในแบรนด์
ชั้นนำ� 14 แบรนด์ของฮิลตัน ซึ่งเป็นคอลเลคชั่น
โรงแรมและรีสอร์ทระดับแถวหน้าของโลกได้
ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบั บมจ.สิงห์ เอสเตท
เปิดตัวบูติคไลฟ์สไตล์รีสอร์ทแห่งใหม่ในมัลดีฟส์
ขยายพอร์ตโรงแรมภายใต้ชื่อ คูริโอ คอลเลคชั่น
บาย ฮิลตัน ซึง่ ครอบคลุมโรงแรมชัน้ นำ�สุดหรูกว่า
50 แห่งทั่วโลก รีสอร์ทของฮิลตันแห่งใหม่นี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ CROSSROADS ที่กำ�ลัง
พัฒนาอยู่บนหมู่เกาะเอ็มบูดูลากูน สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

สิงห์ เอสเตท ก้าวสู่การเป็นบริษัทระดับสากล
ผ่านการขยายพอร์ทธุรกิจโรงแรม
วันที:่ 12 มิ.ย. 61

บมจ.สิงห์ เอสเตท ขยายพอร์ทธุรกิจโรงแรม โดยเข้าซือ้ กิจการโรงแรมอีก
6 แห่ง จากกลุม่ OUTRIGGER มูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เดินตามโร้ดแมพ
สู่การเป็น Premier Property Development and Investment Holding
Company ล่าสุดมีโรงแรมรวม 37 แห่งทัว่ โลก ทัง้ นี้ นายนริศ เชยกลิน่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท วางจุดยืนบริษัทเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่า
(Value Investor) ตั้งเป้ารายได้รวม 20,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2563

โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ (SINGHA COMPLEX)
สิ ง ห์ เอสเตท ต้ อ นรั บ ช้ อ ปปี้ (ประเทศไทย)
ผู้เช่าดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์ รายล่าสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ณภิษา เอี่ยมชื่น | ผู้ช่วยผู้จัดการ ประชาสัมพันธ์ บมจ.สิงห์ เอสเตท
ถคมน ภาสวัสดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บมจ. สิงห์ เอสเตท

วันที่: 9 ต.ค. 61

บริษทั สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มลงนามเซ็นสัญญากับ
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้นำ�แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ซึ่งได้ตกลงเช่าพื้นที่
รวมกว่า 20,797.44 ตารางเมตร ในอาคารดิ ออฟฟิศ แอท สิงห์
คอมเพล็กซ์ ที่ได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

“สิงห์ คอมเพล็กซ์” พร้อมให้บริการเฟสแรก
ออฟฟิศ-พื้นที่ค้าปลีกกว่าแสนตรม.
วันที่: 6 พ.ย. 61

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เปิดให้บริการ
มิกซ์ยูสแฟล็กชิป สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในเฟสแรก ส่วน
ออฟฟิศ-ค้าปลีก บนหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี ชูจุดแข็ง
สมาร์ตออฟฟิศแห่งใหม่บนทำ�เลศูนย์กลางธุรกิจ เดินทาง
สะดวก คับคัง่ ด้วยร้านค้าและร้านอาหารชือ่ ดังกว่า 30 ร้าน
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนเมือง โดยจะ
เปิดตัว สิงห์ คอมเพล็กซ์ อย่างเป็นทางการในวันที่ 12
ธันวาคม 2561 เชื่อว่าจะเป็นหนึ่งธุรกิจหลักที่ผลักดันให้
สิงห์ เอสเตท บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้รวม 2 หมืน่
ล้านบาทในปี 2563
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EST. COMPANY (1933)
พ.ศ. 2561

ความเคลือ่ นไหว

Farm Design
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สาขาของ Farm Design
Own Stores
• The Nine Center Rama 9
• Terminal 21
• Central Rama 9
• Central Ladplao
• The Mall Bangkapi
• Fashion Island
• Central Pinklao
• Central Rama 2
• Central Westgate
• Singha Park Chiangrai
• Singha Complex

Franchises
• Robinson Chachoengsao
• Crystal Ratchapruek
• Mega Bangna
• Robinson Srisaman
• Seacon Square
• The Mall Bangkae
• Central Festival Khonkaen
• Central Festival Chaingmai

ขอบคุณข้อมูลจาก อัญชลี อัมรานนท์ | Market Section Manager (FD)

ในปี 2018 นี้ Farm Design ได้เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ Farm
Design Bake Café โดยเน้นโปรดักส์ “อบ สด ใหม่” หน้าร้าน
ท�ำให้เกิดโปรดักส์น้องใหม่ Hokkaido Kisspy Bun เป็นบันที่รสชาติ
ไม่เหมือนใคร ตัวเนื้อแป้งได้น�ำสูตรมาจาก Hokkaido ซึ่งร่วมกัน
คิดค้นระหว่าง Mr.yasuhiko Kaino เชฟญี่ปุ่น และทีมเชฟคนไทย
น�ำทีมโดยเชฟตอง พิเศษทีก่ ารอบ ท�ำให้กรอบนอกนุม่ ใน ไม่เหมือน
ใคร “อร่อยจนต้องจูบ” ซึ่งมีด้วยกัน 6 รสชาติ เปิดตัว 2 สาขา
แรกที่ สิงห์ คอมเพล็กซ์ และ เซ็นทรัล พระราม 9 โดยเน้นการ
ตกแต่งทีเ่ รียบง่ายและทันสมัยมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีเมนูเครือ่ งดืม่
และไอศกรีมน้องใหม่อีกมากมาย

EST.33
มี 4 สาขาที่ CDC, The Nine Center
Rama 9, The Up Rama 3 และ Singha
Complex

Kitaohji Thailand
ธุรกิจภายใต้บริษัทร่วมทุนชื่อ Kitaohji
Thailand มีร้านภายใต้บริษัท 2 สาขา ได้แก่
ทองหล่อซอย 8 และ สุขุมวิทซอย 39 (ที่เป็น
ร้านโอมากาเสะและไคเซกิ) มีเชฟผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นอาหารญี่ ปุ ่ น ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ท�ำอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นมากว่า 90 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก วรทศ อังศุภาสกร | New Business Development Section Manager

ธุรกิจ E-Commerce
มีการสร้างหน่วยงานใหม่ทคี่ ดิ จริงท�ำจริง
คือ ธุรกิจ E-Commerce ด้วยการเปิดตัว
สินค้าซี่โครงหมูบาร์บีคิวแช่แข็งที่เป็นสินค้า
ที่ขายดีที่สุดของร้าน EST.33 พร้อมทั้งได้รับ
รางวัลซอสยอดเยี่ยมจากสถาบัน iTQi จาก
ประเทศเบลเยียม

ธุรกิจ Catering
จัดตั้งมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์
(Private Party)
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Global Partnerships
and Sponsorships

Motor Sports and Football Club

MotoGP™
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้สนับสนุน
รายการแข่งขันโมโต จีพี (MotoGP™)
ตั้งแต่ปี 2014 และได้ต่อสัญญามาจนถึง
ปัจจุบัน การเข้าไปสนับสนุนการแข่งขัน
ดังกล่าว ท�ำให้สิงห์ได้สิทธิ์ในการโปรโมท
และโฆษณา ท�ำให้โลโก้สิงห์ปรากฎตาม
สือ่ ต่างๆ ทัว่ โลก รวมไปถึงโลโก้แบนเนอร์
สิงห์ดา้ นข้างในสนามแข่งขัน เว็บไซต์ และ
Social media นอกจากนีย้ งั ได้สทิ ธิใ์ น VIP
Village, Grid walk, Pit walk รวมถึง
การเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์อย่างเป็น
ทางการ และการจัดตั้งบูธเบียร์สิงห์ใน
บริเวณสนามแข่งขัน
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Ferrari Challenge Trofeo Pirelli
สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ ร่วมเป็นผูส้ นับสนุนหลักการแข่งขัน Ferrari Challenge
Trofeo Pirelli ตัง้ แต่ปี 2013 โดยเป็นการแข่งขันซูเปอร์คาร์แบบวันเมค เรซ ระดับ
โลกที่ใหญ่ที่สุดของเฟอร์รารี่ จัดขึ้นที่สนามต่างๆ ทั่วโลกกว่า 23 สนาม ใน 3
ทวีป ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟคิ มีรถ Ferrari 458 Challenge
EVO (ใช้แข่งในปี 2013-2016) และรถ Ferrari 488 Challenge (ใช้แข่งตั้งแต่ปี
2017 จนถึงปัจจุบัน) เป็นรุ่นที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ รถเฟอร์รารี่ทุกคันที่
ร่วมการแข่งขันจะมีโลโก้ของสิงห์ตดิ อยูบ่ นกระจกด้านหน้าและหลังคาด้านหลัง
ในทุกการแข่งขัน อวดแบรนด์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลก

Scuderia Ferrari
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ก้าวไปอีกขั้นในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็น
ทางการทีมรถแข่ง Formula One Scuderia Ferrari ตั้งแต่ปี 2016 จนถึง
ปัจจุบัน โดยการเป็นผู้สนับสนุนดังกล่าว ท�ำให้แบรนด์ “สิงห์” ได้เป็นที่รู้จัก
ไปทัว่ โลก โดยโลโก้สงิ ห์จะติดอยูท่ ดี่ า้ นข้างของรถแข่ง Formula One ของทีม
Scuderia Ferrari ทั้ง 2 คัน และติดบนแขนเสื้อนักแข่งชั้นน�ำของโลกอย่าง
เซบาสเตียน เวทเทล (Sebastian Vettel) และ คิมิ ไรโคเนน (Kimi Räikkönen)
ถือเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นแบรนด์ไทยในเวทีระดับโลก

ขอบคุณข้อมูลจาก ภัสสร อานุภาวธรรม | ผู้จัดการแผนกกิจกรรมการตลาด 1 (Motor Sport)

AF Corse Team (GT Championship)
สิ ง ห์ คอร์ เ ปอเรชั่ น มี โ อกาสสานต่ อ ความสั ม พั น ธ์
อันดีระหว่างบริษัทฯ และเฟอร์รารี่ ตั้งแต่ปี 2014 ในฐานะ
พันธมิตรกับทีม AF Corse ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน World
Endurance Championship (WEC) รายการหนึ่งของการ
แข่งขัน Competizioni GT ด้วยรถ Ferrari 488 GTE การเป็น
พันธมิตรระหว่างสิงห์และเฟอร์รารีน่ ชี้ ว่ ยต่อยอดไปถึงกิจกรรม
ร่วมกันในด้านต่างๆ ของทั้งสองแบรนด์ นอกจากนี้ สิงห์ยังได้
รับสิทธิต์ ดิ โลโก้บนรถแข่ง ยานพาหนะสนับสนุนต่างๆ และบน
เครื่องแต่งกายของนักขับในทีมและทีมงานด้วย
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Chelsea Football Club
ความเป็นพาร์ตเนอร์ของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น กับ สโมสร
ฟุตบอลเชลซี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว โดยปีนี้สิงห์ได้รุกตลาด
อังกฤษด้วยไวรัลวิดีโอจาก 3 นักฟุตบอลเชลซี ได้แก่ César
Azpilicueta, Danny Drinkwater และผู้รักษาประตูมือหนึ่ง
Thibaut Courtois ทีม่ าทดลองท�ำอาหารไทยให้แฟนๆ ทีอ่ งั กฤษ
ได้ลุ้นไปกับฝีมือของนักฟุตบอลที่ตัวเองชอบ รวมทั้งแข่งกัน
เปิดฝาเครื่องดื่มของสิงห์ในสไตล์ของนักบอลที่ไม่ธรรมดา
รวมถึง TVC โปรโมทความเป็นพาร์ตเนอร์ในไทยอีกด้วย
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ขอบคุณข้อมูลจาก ธีรภัทร์ จิรันดร | ฝ่ายกิจกรรม และ Sport Sponsorship แผนกกีฬาต่างประเทศ (Football)

Kimi Räikkönen
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เป็นผู้สนับสนุน
นักแข่งรถ Formula One คิมิ ไรโคเนน (Kimi
Räikkönen) ตั้งแต่ปี 2015 และสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยไรโคเนนเป็นแชมป์
โลกการแข่งขัน Formula One Champion
2007 มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ทั้งนี้ สิงห์ได้สิทธิ์
ติดโลโก้ที่หมวกกันน็อกของไรโคเนนในทุกการ
แข่งขันที่เขาลงแข่ง

International
พ.ศ. 2561

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

CAMBODIA

ขอบคุณข้อมูลจาก กาญจนา เกตุสะอาด | Secretary บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จำ�กัด

ประเทศกัมพูชา
สำ�หรับในเดือนพฤศจิกายน
2561 บริษัท สิงห์ เอเชีย จำ�กัด ได้
ขยายสาขาจัดจำ�หน่ายเบียร์สิงห์
โซดาสิงห์ และน้ำ�ดื่มเพอร์ร่าใน
ประเทศกัมพูชา ซึ่งน้ำ�แร่ของเรา
ถือเป็นน้ำ�ดื่มที่มีคุณภาพสูงที่ทาง
เราตั้งใจจัดจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภค
ในกัมพูชา โดยได้แต่งตั้งบริษัท
IQPS เป็นตัวแทนจัดจำ�หน่าย ซึ่ง
ปัจจุบนั มีรา้ นค้ากว่า 15,000 ร้านใน
กัมพูชา ครอบคลุมตลาดทัง้ ประเทศ

VIETNAM
ประเทศเวียดนาม

เมื่อเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา บริษัท สิงห์ เวียดนาม จำ�กัด
ได้เปิดดำ�เนินการที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของ Mr.Cuong Ly Vinh กรรมการผู้จัดการแห่ง บริษัท สิงห์
เวียดนาม จำ�กัด ผู้ซึ่งคร่ำ�หวอดในวงการธุรกิจเบียร์มานานกว่า 20 ปี
ปัจจุบนั บริษทั สิงห์ เวียดนาม จำ�กัด มีพนักงาน 30 คน พนักงานส่งเสริม
การขาย 100 คน และมีรา้ นค้าทีม่ กี ารติดต่อซือ้ ขายระหว่างกันกว่า 1,000 ร้าน
เบียร์สงิ ห์และเบียร์ลโี อได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดผูบ้ ริโภค
ในประเทศเวียดนาม เห็นได้จากยอดจำ�หน่ายเบียร์ในปีนที้ จี่ �ำ หน่ายได้ถงึ
2 ล้านลิตร และจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2562

SINGHA MAGAZINE

49

YEAR IN REVIEW 2018

ผลงานใหม่โรงงาน
กันยายน 2561

โรงงานผลิตพรีฟอร์ม
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด สร้างโรงงานผลิตพรีฟอร์มเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตน�ำ้ ดืม่ บรรจุขวด PET ขนาด 600 ซีซี และ 1,500 ซีซี ขณะนี้
โรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร ด้วยเงินลงทุน 400
ล้านบาท เริ่มผลิตได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งจะมีก�ำลังการผลิต
พรีฟอร์ม 500 ล้านชิ้นต่อปี (พรีฟอร์มน�้ำหนัก 13.5 กรัม และ 26 กรัม)

บริษัทผลิตในเครือบุญรอดฯ

อาคารโรงงานผลิตพรีฟอร์ม (มองจากด้านหลังโรงงาน)

ชุดอบไล่ความชืน้ เม็ดพลาสติก

New Bottling Line for
Micro Brewery
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด เริ่ม
ใช้งานเครื่องบรรจุเบียร์ในโครงการ New
Bottling Line for Micro Brewery เมื่อวันที่
14 กันยายน 2561 (Acceptance Test) เพื่อ
รองรับการบรรจุเบียร์สำ� หรับจ�ำหน่ายในตลาด
คราฟต์เบียร์ มีก�ำลังการผลิต 10 ล้านลิตร
ต่อปี (ขนาดขวด 320 มิลลิลติ ร) ด้วยเงินลงทุน
100 ล้านบาท
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The New Bottling Line for Micro Brewery

เครือ่ งฉีดพรีฟอร์ม

ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร
(Food Innovations Center)
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ ต.บางคูวดั
อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 2,804 ตารางเมตร
เพื่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
อาหารทุกชนิดด้วยมาตรฐานระดับประเทศและ
ระดั บ สากล สามารถผลิ ต สิ น ค้ า Pilot Scale
เพื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า ที่ ส นใจทดลองตลาดหรื อ ออก
ผลิตภัณฑ์ Seasonal ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงด้านอาหาร

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนพล กุลนันทนนท์ | ผู้บริหารและประสานงานโครงการ

เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
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SINGLES & ALBUMS
พ.ศ. 2561

เพลง: ปลอม
ศิลปิน: THE DRIVE
14 มีนาคม 2561

เพลง: แค่เราไม่ได้รักกัน
ศิลปิน: INDIGO
15 มิถุนายน 2561

เพลง: ชะตาขาด FEAT. MVL
ศิลปิน: DOSE
19 เมษายน 2561

เพลง: ไม่ให้เธอหายไป
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
20 กรกฎาคม 2561

เพลง: INDIGO
ศิลปิน: INDIGO
18 พฤษภาคม 2561

เพลง: แค่คำ�คำ�นั้น
ศิลปิน: PREM
10 สิงหาคม 2561

อัลบัม: ABOUT TIME
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
9 กุมภาพันธ์ 2561

เพลง: ขอโทษ
ศิลปิน: BURIN BOONVISUT
25 พฤษภาคม 2561

เพลง: รักไม่พอ
ศิลปิน: THE DRIVE
24 สิงหาคม 2561

เพลง: อธิษฐาน
ศิลปิน: PREM
14 กุมภาพันธ์ 2561

เพลง: ได้รักเธอก็ดีแค่ไหน FEAT. RAFT
ศิลปิน: NAMM RONNADET
1 มิถุนายน 2561

เพลง: เธอไม่เคยมีฉัน (NEVER)
ศิลปิน: DOSE
5 กันยายน 2561

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
muzikmoverecords
muzikmoverecords

เพลง: SPOTLIGHT
ศิลปิน: BURIN BOONVISUT
26 มกราคม 2561

EP ALBUM
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เพลง: เธอเท่านั้น
ศิลปิน: BURIN BOONVISUT
5 ตุลาคม 2561

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่
boxxmusicteam
boxxmusicteam

เพลง: บอกลา…คำ�ว่าเพื่อน
ศิลปิน: FOAM
30 มีนาคม 2561

เพลง: แค่เพียงฉัน (ที่ไม่ลืม)
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
19 ตุลาคม 2561

เพลง: ฉันก็ยังจะบอกรักเธอ
ศิลปิน: NANN
19 มกราคม 2561

เพลง: ยินดีที่ได้พบ
ศิลปิน: GUNN JUNHAVAT
18 พฤษภาคม 2561

เพลง: ฟึดฟัด
ศิลปิน: DOSE
16 พฤศจิกายน 2561

เพลง: โลกที่ไม่มีเธอ (LIGHT VERSION)
ศิลปิน: PORTRAIT
22 มกราคม 2561

เพลง: อย่าทำ�อย่างนั้น FEAT. THE RUBE
ศิลปิน: PORTRAIT
4 มิถุนายน 2561

เพลง: เจ็บยังเป็นของฉัน
ศิลปิน: INDIGO
23 พฤศจิกายน 2561

เพลง: ที่เก่า
ศิลปิน: MARC TATCHAPON
12 กุมภาพันธ์ 2561

เพลง: โคตรจะภักดี
ศิลปิน: O-PAVEE
22 มิถุนายน 2561

เพลง: ได้รกั เธอก็ดแี ค่ไหน (ACOUSTIC VERSION)
ศิลปิน: NAMM RONNADET
30 พฤศจิกายน 2561

เพลง: คนที่ไม่ใช่
ศิลปิน: O-PAVEE
9 มีนาคม 2561

เพลง: โลกที่ไม่มีเธอ
ศิลปิน: INK WARUNTORN
29 มิถุนายน 2561
SINGHA MAGAZINE
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เพลง: เธอคือทุกอย่าง (MY EVERYTHING)
ศิลปิน: MARC TATCHAPON
16 กรกฎาคม 2561

เพลง: 7K
ศิลปิน: O-PAVEE
22 ตุลาคม 2561

เพลง: รักในใจ
ศิลปิน: RUJ SUPARUJ
27 มีนาคม 2561

เพลง: ความลับมีในโลก
ศิลปิน: INK WARUNTORN
2 พฤศจิกายน 2561
เพลง: รอฟังคำ�นั้น
ศิลปิน: BEAN NAPASON
23 กรกฎาคม 2561

เพลง: ได้ไหม
ศิลปิน: SONGKARN
29 มีนาคม 2561

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ท่ี
merecordslabel
merecordslabel

เพลง: เพื่อนไม่รัก
ศิลปิน: FOAM
17 สิงหาคม 2561

เพลง: จางจาง
ศิลปิน: GHOST
24 พฤษภาคม 2561
เพลง: คนทีแ่ สนธรรมดา FEAT. NA POLYCAT
ศิลปิน: PAUSE
7 กุมภาพันธ์ 2561

เพลง: ด้วยความยินดี
ศิลปิน: MARC TATCHAPON
10 กันยายน 2561

เพลง: บอกฉันก่อน (SIGN)
ศิลปิน: FAI PATTHAYA
21 กันยายน 2561
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เพลง: ปลุก (RIZING)
ศิลปิน: ZEAL
23 กุมภาพันธ์ 2561

เพลง: รักโกรธ
ศิลปิน: SEASON FIVE
15 มีนาคม 2561

เพลง: ช่วยบอกให้ชัด
ศิลปิน: FYMME BONGKOT
11 มิถุนายน 2561

เพลง: รักในใจ (PIANO VERSION)
ศิลปิน: RUJ SUPARUJ
13 มิถุนายน 2561

ขอบคุณข้อมูลจาก รัชดาภรณ์ อนัคฆมณี เอกภพ ตรีเกษรมาศกุล และ อัครวุฒิ พันธ์วุฒิกร | Muzik Move

EP ALBUM

เพลง: PROMISE
ศิลปิน: ZEAL
15 มิถุนายน 2561

เพลง: เหมือนเดิมหรือเปล่า
ศิลปิน: THE RAVEN DOLL
25 กันยายน 2561

อัลบัม: RIZING
ศิลปิน: ZEAL
4 พฤศจิกายน 2561

เพลง: เรื่องไม่คาดคิด FEAT. BLACKSHEEP
ศิลปิน: MIDDLE LANE
9 สิงหาคม 2561

เพลง: ประโยคสุดท้าย
ศิลปิน: PAUSE
8 ตุลาคม 2561

เพลง: ใจบาง FEAT. KS” X CD GUNTEE
ศิลปิน: SIRPOPPA
8 พฤศจิกายน 2561

เพลง: ในวันที่ความเศร้าพาเรามาทะเล (S.O.S)
FEAT. ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า
ศิลปิน: PLAYGROUND
21 สิงหาคม 2561

เพลง: อกหักอย่างเบิกบาน
ศิลปิน: PAUSE
8 ตุลาคม 2561

เพลง: เมืองหลวง 2019 FEAT. BIW
ศิลปิน: SONGKARN
9 พฤศจิกายน 2561

เพลง: ไม่แน่ใจ
ศิลปิน: FOLKSONG
25 ตุลาคม 2561

เพลง: เมื่อไม่มีเธอ
ศิลปิน: THE RAVEN DOLL
20 พฤศจิกายน 2561

เพลง: ที่ที่เป็นของเรา
ศิลปิน: AE JIRAKORN
26 ตุลาคม 2561

เพลง: ยังคงเป็นเธอผู้เดียว
ศิลปิน: MIDDLE LANE
11 ธันวาคม 2561

เพลง: ต่อให้
ศิลปิน: SEASON FIVE
7 กันยายน 2561

เพลง: ไม่มีเงื่อนไข
ศิลปิน: SONGKARN
13 กันยายน 2561
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2561
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ขอบคุณข้อมูลจาก จิราพร วรสายัณห์ | ผู้จัดการแผนกระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พัชรมน คำ�ไชย | ผู้จัดการแผนกข้อมูลการขาย Non-Alcohol
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2561

ชื่อโฆษณา: SINGHA WATER
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WATER (JAONAAY)
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WATER (JAONAAY)
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA REWARDS
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA REWARDS (JAONAAY)
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (STRIKE UP A CHAT)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (RISE TO THE TOP)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (CHEERS TO ONE & ALL)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (ELEVATE THE MOMENT)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (SPARK THE FUN)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (WORTH THE WAIT)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (LIGHT UP THE SENSES)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LIFT IT UP (EXCITE THE MOOD)
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA (เปิดซ่า ลุ้นซิ่ง)
ระยะเวลา: 1 ตุลาคม - 2 ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CELEBRATE LIKE THAIS. CHAI-YO!
WITH LEO BEER.
ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CELEBRATE LIKE THAIS. CHAI-YO!
WITH LEO BEER.
ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม
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ขอบคุณข้อมูลจาก พลอย กาญทนานนท์ | ผู้จัดการแผนกบริหารงานโฆษณา 2 (Leo)
นิธินันท์ คล้ายผึ้ง | กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด ส่วนงานกราฟฟิกดีไซน์
และขจรศักดิ์ ต๊ะคำ� | ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน Brand Management Food & Snack แผนก Pun Dee

ชื่อโฆษณา: CELEBRATE LIKE THAIS. CHAI-YO!
“WITH LEO BEER.
ระยะเวลา: เมษายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: PURRA
ระยะเวลา: มกราคม - พฤษภาคม

ชื่อโฆษณา: PURRA
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

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

ชื่อโฆษณา: MASITA
ระยะเวลา: มกราคม - กุมภาพันธ์

ชื่อโฆษณา: MASITA
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA LIFE SPORT
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: THE ESSE SUKHUMVIT 36
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA COMPLEX
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม
SINGHA MAGAZINE
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2561

อายุงานครบรอบ 30 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก เจษฎา เอี่ยมขำ� | HR Specialist - Welfare & Benefit

30 สิงหาคม 2561 คุณวุฒา ภิรมย์ภกั ดี
ประธานกรรมการ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่
จ�ำกัด เป็นประธานในพิธมี อบแหวนทีร่ ะลึก
สิงห์ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 30 ปี
ซึ่งในปี 2561 นี้ มีพนักงานเข้ารับแหวน
จ�ำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ
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นายธีระวัฒน์ บัวทอง

นายมาโนชญ์ มัชฌิมาวรรณ

นางลัดดาวรรณ อยรังสฤษฎ์กลู

นายอำ�พล เฟื่องแก้ว

นายสมมารถ ศรีม่วง

นายสมบัติ สมมโนหมาย

นายมงคล ศรีเอี่ยม

นายอนุวัตร รอดพันธ์

นายต่อพงษ์ พูนนายม

น.ส. มานิตา กลิ่นสายหยุด

นายอนุวัฒน์ จิตร์ระเบียบ

นายสมาน สัมพะวงศ์

นายกฤตภาส อาสนทอง

นายนคร สายแก้ว

ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ผู้จัดการประจำ�สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานบริการ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานบัญชี - สถิติ
แผนกคลังสินค้า
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด

ผู้อำ�นวยการกลุ่มการเงิน
กลุ่มการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานขับรถ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานขับรถผู้บริหาร
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานธุรการ
แผนกธุรการ
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานขับรถยก
แผนกคลังสินค้า
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด

นักวิทยาศาสตร์
สำ�นักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานบริการ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

ช่างซ่อมยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมบำ�รุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด

หัวหน้าหน่วยซ่อมบรรจุเบียร์ 6
ฝ่ายวิศวกรรม - ซ่อมบำ�รุง
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด

พนักงานขับรถยก
แผนกคลังสินค้า
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
SINGHA MAGAZINE
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บุคลากรสิงห์
ธันวาคม 2561

เกษียณอายุ ปี 2561
สิงห์เกษียณประจำ�ปี 2561

27 ธันวาคม 2561 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ เป็น
ประธานในพิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รพร้ อ มเหรี ย ญทองค� ำ ตราสิ ง ห์ แ ก่ ก ลุ ่ ม
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ที่ครบเกษียณอายุการท�ำงาน ในปีนี้มีพนักงานเกษียณอายุทั้งสิ้น 30 คน

นายยุทธพงษ์ นุชนารถ

นางอังคณา บุณยวิริยกุล   

นางประนอม สันทนานุการ

น.ส. เต็มเดือน ลี้สุนทรไพศาล

นายสมยศ อิ่มสมบัติ

นายสมชัย เอื้อมลฉัตร

นายภูริพรรธน์ คชกฤษ

นายเฉลียว ทรัพย์นิตย์

ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารการเงิน
สำ�นักผู้บริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2526 • อายุงาน 35 ปี

เลขานุการบริหาร
Group คุณรังสฤษดิ์
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 มีนาคม 2526 • อายุงาน 35 ปี

ช่างซ่อมบำ�รุง
ฝ่ายซ่อมบำ�รุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 33 ปี

รองเลขานุการบริษัท
สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2529 • อายุงาน 32 ปี

นายเอื้อ ขุนพานิช

นายถนอม เรือมา

ช่างไม้
ฝ่ายซ่อมบำ�รุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 11 กรกฎาคม 2537 • อายุงาน 24 ปี
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เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ
สำ�นักงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 สิงหาคม 2537 • อายุงาน 24 ปี

ผูจ้ ดั การประจำ�สำ�นักงานบริหารกลาง
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 มีนาคม 2526 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานขับรถ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 9 มกราคม 2535 • อายุงาน 26 ปี

นายวิชัย พลายละหาร

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1
สำ�นักผู้บริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 22 มิถุนายน 2541 • อายุงาน 20 ปี

ผู้อำ�นวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 พฤศจิกายน 2526 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานขับรถ
สำ�นักงานบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 1 กันยายน 2536 • อายุงาน 25 ปี

นายสุวุฒิ โง้วศิริ

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานตรวจสอบ
กลุ่มงานตรวจสอบ
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 16 ตุลาคม 2546 • อายุงาน 15 ปี

นายอดิธร ศรีประเสริฐ

นายธีรยุทธ รัตน์พงษ์โสภิต
กรรมการผู้จัดการ บจก. ลีโอ ลิ้งค
สำ�นักผู้บริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 1 เมษายน 2550 • อายุงาน 11 ปี

พนักงานบริการ
ฝ่ายซ่อมบำ�รุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 16 มีนาคม 2556 • อายุงาน 5 ปี

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
เริ่มงาน 1 มกราคม 2539 • อายุงาน 22 ปี

นายอนันต์ ว่องชิงชัย

นายวันชัย จุ้ยจุนเจือ

นายสุบินทร์ เทียนน้อย

นายบุญส่ง วงศ์ยศ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
สำ�นักภาษีอากรกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2549 • อายุงาน 12 ปี

นางนงลักษณ์ อุตเจริญ

พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหาร
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำ�กัด
เริ่มงาน 17 กุมภาพันธ์ 2540 • อายุงาน 21 ปี

หัวหน้าหน่วย
ฝ่ายวิศวกรรม - ซ่อมบำ�รุง
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 6 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 36 ปี

พนักงานผลิต
หน่วย Storage
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 13 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 36 ปี

พนักงานผลิต
หน่วยบรรจุเบียร์แคน
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 12 มกราคม 2533 • อายุงาน 28 ปี

นายสังเวียน คำ�ประสพ

นางวิวัฒนา แดงอร่าม

นายธัญญะ อติศัพท์

นายประยุทธ คงสมจิตต์

พนักงานรับ-จ่ายพัสดุ
หน่วยพัสดุ-อะไหล่
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 16 มีนาคม 2533 • อายุงาน 28 ปี

นางสมศรี ดาวพราย

ขอบคุณข้อมูลจาก พรทิพย์ คชทิน | HR Manager - Welfare & Benefit

นายประพันธ์ ประชุมแสน

พนักงานผลิต
หน่วยบรรจุ S-W
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 18 เมษายน 2537 • อายุงาน 24 ปี

พนักงานคลังสินค้า
หน่วยจ่ายสินค้า
บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2522 • อายุงาน 29 ปี

รักษาการผู้จัดการแผนก
ฝ่ายวิศวกรรม - ซ่อมบำ�รุง
บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 33 ปี

นายวรพจน์ แสงสว่าง

นายละออง คงอยู่

นายสรรเสริญ ทองอุ่น

พนักงานบัญชี - สถิติ
หน่วยสถิติบัญชี-คลัง
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 8 กุมภาพันธ์ 2516 • อายุงาน 45 ปี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำ�รุง
แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำ�รุง 1
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 1 กุมภาพันธ์ 2522 • อายุงาน 39 ปี

น.ส. วันดี การกุศล

นายองอาจ พูลทวี

พนักงานผลิต
หน่วยผลิต 4-PET Line2
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริม่ งาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 33 ปี

พนักงานผลิต
แผนกผลิต 1
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 1 มิถุนายน 2522 • อายุงาน 39 ปี

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำ�รุงทั่วไป
หน่วยซ่อมบำ�รุงทั่วไป
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำ�กัด
เริ่มงาน 9 ตุลาคม 2522 • อายุงาน 39 ปี

พนักงานควบคุมเครื่อง
ฝ่ายโรงงาน
บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำ�กัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2533 • อายุงาน 28 ปี
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การศึกษา
พ.ศ. 2561

โครงการเพื่อการศึกษา

ISARA ACADEMY
หลักสูตรส�ำหรับผูป้ ระกอบการคราฟต์เบียร์
ไทย เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรม
เบียร์ไทยทัง้ ระบบให้เป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค
ตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม
ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและเอเชี ย
โดยมี Brewer เข้าร่วม 24 คน ในหลักสูตร
ผู้ประกอบการในโครงการจะได้เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การผลิต การตลาด การขาย
ข้อกฎหมาย ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

01
02

03

04

วันที่จัดกิจกรรม:
รุ่นที่ 1 29 ม.ค. 61 – 6 มี.ค. 61
รุ่นที่ 2 27 ส.ค. 61 – 4 ต.ค. 61
สถานทีฝ
่ กึ อบรม: บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

SINGHA Biz Course 10

“เวทีแห่งศักยภาพ ประสบการณ์สิงห์ ประสบการณ์จริง”
Singha Biz Course ปีที่ 10 โครงการฝึกงานส�ำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งคัดเลือกนักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศ
ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติกว่า 5,000 คน ไม่จ�ำกัดสาขาวิชา จนได้นักศึกษาที่มีความเหมาะสมจ�ำนวน 50 คน โดยนักศึกษาจะ
ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของผู้บริหารระดับสูงของสิงห์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด
การบริหาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล รวมถึง Final Project ที่นักศึกษาจะได้ลองท�ำงานจริงและได้น�ำเสนอ
ผลงานให้กับผู้บริหาร เพื่อเป็นประสบการณ์จริงแก่เขาในอนาคต
วันที่จัดกิจกรรม: 28 พ.ค. 61 – 31 ก.ค. 61
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด / บริษัท มิตรราชสีมา จ�ำกัด / บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด / บริษัท ลีโอ ลิ้งค จ�ำกัด /
บริษัท เอส คอมพานี (1933) จ�ำกัด
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05
06

07

“Be a Leader and Stay Strong
สู่ความส�ำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”
โครงการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ ตั้งแต่
การวิเคราะห์ธุรกิจในทุกมิติจนถึงการดูแลรากฐานของ
แบรนด์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
“ชีใ้ ห้เห็น” การสร้างความเข้าใจถึงหลักการและทฤษฎี
Trend ธุรกิจใหม่ๆ ของโลก ตลอดจน Platform ต่างๆ
ที่นา่ สนใจ
“เน้นปฏิบัติ” ใน Workshops ให้ผู้ประกอบการได้
ลงมือฝึกปฏิบตั ทิ งั้ ในรูปแบบเดีย่ วและกลุม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ�
วิธีการ ประสบการณ์ต่างๆ ไปปรับใช้และเชื่อมโยงให้
เข้ากับธุรกิจของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่ นวิทยากร
ทีม่ ปี ระสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน พร้อมทัง้ Case Study
ต่างๆ ทีจ่ ะท�ำให้เข้าใจมากยิง่ ขึน้ ในปีนมี้ ผี ผู้ า่ นการอบรม
จ�ำนวน 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม: 1-2 ก.ย. 61 และ 8-9 ก.ย. 61
สถานที่ฝึกอบรม: โรงแรม SC Park

SINGHA R-EXPERT ปีที่ 6

08
01-03
04
05-06
07-08

ISARA ACADEMY
SINGHA Biz Course 10
SINGHA SMART SMEs
SINGHA R-EXPERT ปีที่ 6

“โลกเปลี่ยนทิศ ต้องคิดอย่างผู้น�ำ”
โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ข องผู ้ บ ริ ห ารและ
คณาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาจากทัว่ ประเทศ มุง่ เน้นการ
สร้างเพื่อวิสัยทัศน์ - ก้าวทันโลกให้พร้อมรับมือกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วผ่านการบรรยาย
จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ผู้บริหารระดับสูง
ของสิงห์ และการศึกษาเรียนรูด้ งู านจริงกับโรงงานในกลุม่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
วันที่จัดกิจกรรม: 21 - 24 มี.ค. 61
สถานที่ฝึกอบรม: The Royal River Hotel / บริษัท สิงห์
เบเวอเรช จ�ำกัด / บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด / บริษัท เอส
คอมพานี (1933) จ�ำกัด
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SINGHA R-INTERN ปีที่ 8

“ปรับเพื่อน�ำ เปลี่ยนเพื่อชนะ”
โครงการเพื่อการเรียนรู้และฝึกงานส�ำหรับนักศึกษา
อาชีวะทุกสาขาวิชาจาก 30 สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถสร้าง
เป้าหมายและพัฒนาตนเอง ตลอดระยะเวลา 5 สัปดาห์ ผูร้ ว่ ม
โครงการจะได้รบั โอกาสในการพัฒนาตัวเองผ่านการรับฟังการ
บรรยายจากวิทยากร ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ฝึกงานจริง และท�ำโครงงาน
เพื่อน�ำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสิงห์
วันที่จัดกิจกรรม: 23 ก.ย. 61 - 31 ต.ค. 61
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด

01

SINGHA อาชีวะทวิภาคี
ไทย-เยอรมัน
“ความร่ ว มมื อ การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบ
ทวิ ภ าคี ม าตรฐานเยอรมั น ระหว่ า งวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีดอนบอสโก กับ บริษัท ปทุมธานี
บริวเวอรี่ จ�ำกัด ร่วมด้วย กลุ่มบริหารองค์ความรู้
(Knowledge Management)”
โครงการเพื่อพัฒนาและสร้างก�ำลังคนให้
มี ทั ก ษะ ความช� ำ นาญการด้ า นอุ ต สาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันสามารถยกระดับทักษะวิชาชีพให้
ได้มาตรฐานสากล

02

วันที่จัดกิจกรรม: โครงการเพาะบ่มระยะยาว 2 ปี
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ำกัด
/ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

01-02
03
04
05
06
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SINGHA R-INTERN ปีที่ 8
SINGHA อาชีวะทวิภาคี ไทย-เยอรมัน
SALES ACADEMY
SINGHA AGENT BIZ UP
SINGHA YOUNG BLOOD กลุ่มสิงห์พลังใหม่

SINGHA MAGAZINE

03

SALES ACADEMY
ฝ่ายบริหารช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (สายงานขาย) และกลุ่มงาน
บริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันพัฒนาทักษะ
ของบุคลากรในสังกัดกลุ่มการขายให้ก้าวสู่การ Trainer ภายในผ่าน
กระบวนการทีไ่ ด้มาตรฐานจนสามารถถ่ายทอดสอนงานทัง้ เชิงเทคนิคและ
วิธกี ารต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างหลักสูตรกิจกรรมใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสม
ให้กับบริษัทฯ เพื่อแข่งขันกับตลาดได้
วันที่จัดกิจกรรม: โครงการเพาะบ่มระยะยาว
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
04
05

SINGHA AGENT BIZ UP
การพัฒนาพนักงานของตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ
ทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนเติมความรู้ เสริม
ทักษะแก่บุคลากรของตัวแทนจ�ำหน่าย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในทุกมิติของการท�ำงานทั้งด้านมุมมอง ความคิด ทัศนคติ ไปจนถึง
ทักษะการขายและการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สามารถน�ำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการท�ำงาน เท่าทันต่อสถานการณ์การ
แข่งขันในตลาด
วันที่จัดกิจกรรม: ก.ย. - ต.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม: 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ / ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์

06

SINGHA YOUNG BLOOD

กลุ่มสิงห์พลังใหม่
การรวมตั ว สร้ า งเครื อ ข่ า ยของกลุ ่ ม ทายาท
ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ทั่วประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน
ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
ท�ำงานจริงร่วมกัน น�ำมาสู่แนวคิดใหม่ๆ แก่บริษัทฯ
และตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ เน้นการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติผ่านการลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน และร่วม
ปฏิบัติงานจริง
วันที่จัดกิจกรรม: ครั้งที่ 1 มิ.ย 61 ครั้งที่ 2 พ.ย. 61
สถานที่ฝึกอบรม: เมืองทองธานี / ศึกษาดูงานกับกลุ่ม
ธุรกิจในเครือฯ / บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ำกัด
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SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR
มุ่งเน้นการวางรากฐานสู่กลุ่มทายาทของตัวแทนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ทั่วประเทศ ในระดับ YOUNG GEN (ตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีที่ 3) ทีไ่ ด้รบั
การคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดกิจการในอนาคต เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสืบทอดธุรกิจ ผ่านการให้ความรู้ด้านต่างๆ
ในเชิงธุรกิจทั้งการขาย การตลาด การสร้างเครือข่ายและบริหาร
ความสัมพันธ์ (Business Networking) ไปจนถึงทักษะความเป็น
ผู้น�ำในการบริหารจัดการธุรกิจในอนาคต

01

วันที่จัดกิจกรรม: เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม: ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์จ.เพชรบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก วุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล | ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์ความรู้

KM Platform

Knowledge Management Platform
หากค้นหาความหมายของค�ำว่า “KM หรือ Knowledge
Management” ความหมายทีค่ น้ อาจไม่หนีแปลกจากการบริหาร
จัดการความรู้ ซึง่ หมายถึง การรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพื่อให้คนภายใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ แล้วน�ำมาใช้พฒั นา
ตัวเอง รวมถึงสร้างสรรค์ประโยชน์ให้องค์กรสูงสุด KM Platform
ก็คงไม่ตา่ งจากสือ่ กลางในการสืบค้น เรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ของพนักงานในองค์กร มุ่งให้พนักงานสามารถน�ำ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กรไปใช้ในการท�ำงาน องค์ความรู้
ภายในบุญรอดบริวเวอรี่ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 85 ปี ย่อมมี
เรือ่ งราวความส�ำเร็จมากมายทีเ่ ป็นต้นแบบในการท�ำงานได้ กลุม่ งาน
บริหารองค์ความรู้ (KM) จึงได้จัดเก็บ รวบรวม เรื่องราวต่างๆ
ที่กระจายอยู่ทั้งในตัวบุคคล เอกสาร น�ำมาถ่ายทอดสู่คนใน
องค์กรรับรู้ และน�ำไปใช้ผ่าน KM Platform https://singhakm.
boonrawd.co.th/th/login
“รูด้ ี รูจ้ นเก่ง ท�ำจนดี ในทีท่ มี่ คี วามสุข” แหล่งแบ่งปันความรู้
(Knowledge Sharing) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ง่ายๆ
ลองน�ำไปลงมือท�ำได้ไม่ยาก ความรู้ดีดีที่เราน�ำมาเสิร์ฟให้ผู้อา่ น
ได้ “เก่งดีและมีความสุข” ในทุกๆ วัน
บอกต่อ Community of Practice (COP) “มีดีอย่าเก็บไว้
ให้บอกต่อ” การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานภายใน
องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้บอกต่อความสามารถ ลับคม
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04

ความรู้ ต่อเติมแนวคิด ต่อยอดไปสูน่ วัตกรรมใหม่ๆ ในการท�ำงาน
ให้ก้าวทันการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลาย
กิจกรรม อาทิ การค้นหาความสุขในการท�ำงาน (อิคิไก) ลดเวลา
การท�ำงานด้วยการสรุปข้อมูลลงในกระดาษแผ่นเดียว (Master
of One Page Summary) เปลีย่ นมุมมองพนักงานด้านการตลาด
ยุคดิจิตัล (Fundamental Digital Marketing) และ Google
เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพใกล้ตัว (Google Workshop) โดย
ท่านสามารถติดตามกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกๆ เดือนได้ทาง
https://singhakm.boonrawd.co.th/th/login และ Line@SinghaKM
วันที่จัดกิจกรรม: โครงการเพาะบ่มระยะยาว
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด
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02
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06
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03-05

07

06-08
09

SINGHA YOUNG BLOOD JUNIOR
บรรยากาศการฝึกอบรม
หลากหลายหลักสูตรจาก KM
KM Platform
Coaching & Mentoring

Coaching & Mentoring
08
09

โค้ช (Coach) เป็นระบบการสอนงานที่ดึงศักยภาพพัฒนา
ขีดความสามารถในการท�ำงานของผู้ถูกสอน (Coachee) ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส�ำนักงานบุคคลกลางฯ ร่วมกับกลุ่มบริหาร
องค์ความรู้ สร้างและติดตั้งระบบ Coaching & Mentoring ผ่าน
การอบรมฝึกปฏิบัติจริงให้แก่การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership
Development Program และบริษัทในกลุ่มเครือบุญรอดฯ ที่ให้
ความสนใจเพื่อให้ระบบสอนงาน Coaching & Mentoring เกิดขึ้น
ในองค์กรอย่างยั่งยืนจนน�ำไปสู่หนึ่งในวัฒนธรรมการท�ำงาน
วันที่จัดกิจกรรม: โครงการเพาะบ่มระยะยาว
สถานทีจ่ ด
ั กิจกรรม: บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด และกลุม่ บริษทั ในเครือ
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2561

โครงการอาสาทำ�ดีต่อเนื่อง

สิงห์อาสา
SINGHA R-SA
Culture Tourism x Bangkok
University International
จัดกิจกรรมสอนหนังสือเด็ก ปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
จ.สุพรรณบุรี และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
หลายคนบอกว่าถ้าจะเรียนภาษาให้เก่งก็
ต้องเรียนกับเจ้าของภาษา สิงห์อาสาจึง
ไม่ พ ลาดที่ จ ะพานั ก ศึ ก ษาเครื อ ข่ า ย
สิงห์อาสานานาชาติไปมอบความรู้ภาษา
อังกฤษให้น้องๆ นักเรียนอย่างใกล้ชิด
SINGHA R-SA
Culture Tourism x Kasetsart
University International
จั ด กิ จ กรรมสอนหนั ง สื อ เด็ ก
ปรั บ ปรุ ง สนามเด็ ก เล่ น ณ โรงเรี ย น
วั ด ก ร ะ แ ซ ง จั น ท ไ พ โ ร จ น์ วิ ท ย า
จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสมาชิกใน
โครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
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SINGHA R-SA
Culture Tourism x Rangsit University
International
เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสานานาชาติจาก
Rangsit University International ร่วมทำ�ภารกิจ
เรียนรูว้ ฒั นธรรมไทยไปพร้อมๆ กับการทำ�จิตอาสา
สอนภาษาอังกฤษให้น้องๆ นักเรียน และปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดสมถะ จ.ราชบุรี
SINGHA R-SA
Culture Tourism x Thammasat University
International
เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษาสิ ง ห์ อ าสานานาชาติ จ าก
Thammasat University International ลงพืน้ ที่ ณ โรงเรียน
วัดบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี ร่วมทำ�ภารกิจเรียนรูว้ ฒั นธรรม
ไทยไปพร้อมๆ กับการทำ�จิตอาสา สอนภาษาอังกฤษให้
น้องๆ นักเรียน และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงออกผ่าน
กิจกรรมที่สอดแทรกลงในบทเรียนอย่างเต็มที่

รวมพลัง
กำ � จั ด ผั ก ตบชวาและขยะเพื่ อ
ป้องกันอุทกภัย
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด และ
มูลนิธพิ ระยาภิรมย์ภกั ดี ผนึกกำ�ลังเครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสาและชาวบ้านในพื้นที่
กว่า 200 คน ณ บ้านคลองหนองอ้อ
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วม
รณรงค์ให้คนในหมูบ่ า้ นตระหนักถึงปัญหา
ผักตบชวาอันเป็นสาเหตุสำ�คัญของการ
เกิดอุทกภัย รวมทัง้ ร่วมกันกำ�จัดผักตบชวา
และขยะ ทำ�ให้ลำ�คลองกลับมาใสสะอาด
อีกครั้ง
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ถํ้าหลวง
ในภารกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่าที่ติดในถํ้าหลวงขุนนํ้า
นางนอน สิงห์อาสาเป็นหน่วยงานแรกๆ ทีไ่ ด้น�ำ นํา้ ดืม่ ตรา
สิงห์และข้าวสารพันดีไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวติ ตลอดจนหน่วยงานทหาร ตำ�รวจ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกู้ภัยและมูลนิธิต่างๆ
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
จ.เชียงราย ประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับเจ้าหน้าที่
อีกด้วย

ต้นกล้านารับนํ้า
เครือข่ายโรงเรียนชาวนา (สิงห์อาสา
- เชียงราย) เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา
คณะเกษตรฯ ทางภาคเหนือ และจิตอาสา
กว่า 100 ชีวติ ลงพืน้ ทีบ่ า้ นหนองอ้อ หมู่ 2
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร่วมกัน
ดำ�นาในโครงการ “ต้นกล้านารับนาํ้ ” เพือ่
ตอบแทนความเสียสละของพี่น้องชาวนา
ที่ยอมผันนํ้าเข้านาของตัวเอง เพื่อช่วย
13 ชีวิตทีมหมูป่า โดยได้น�ำ ต้นกล้าข้าว
จำ�นวน 30 ไร่ และเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000
กิโลกรัม (1 ตัน) ไปดำ�นาร่วมกับชาวบ้าน
ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำ�นา
อย่างสนุกสนาน นอกจากสิงห์อาสาทุกคน
จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านแล้ว
ยั ง ได้ มิ ต รภาพจากชาวบ้ า นหนองอ้ อ
กลับไปด้วย
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โครงการสิงห์อาสา
อบรมกู้ ภั ย ทางนํ้ า ทางทะเล และ
การดำ�นํ้ากู้ภัย (ภาคกลาง)
สิงห์อาสาจัดโครงการ “สิงห์อาสา อบรม
กู้ภัยทางนํ้าทางทะเล และการดำ�นํ้ากู้ภัย
(ภาคกลาง)” โดยร่วมกับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
กู้ภัย จำ�นวน 20 คน จาก 7 จังหวัด ได้แก่
ราชบุรี นครปฐม สระบุรี นนทบุรี อยุธยา
อ่างทอง และนครสวรรค์ จัดอบรมที่ค่าย
พระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1
รั ก ษาพระองค์ โดยมี ที ม ครู ฝึ ก จากหน่ ว ย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (SEAL) และ
ชมรมกู้ภัยทางนํ้าและดำ�นํ้าแห่งประเทศไทย
เป็นผู้อบรม ทั้งนี้ สิงห์อาสาจะได้นำ�ความรู้
ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

สิงห์อาสา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
สิงห์อาสาลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยนํ้าท่วมในหลายพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ที่
จ.น่าน ภาคอีสาน ที่จ.สกลนคร และ
จ.นครพนม รวมถึงพีน่ อ้ งชาวลาวทีป่ ระสบ
อุทกภัยจากเหตุเขือ่ นเซเปียน - เซนาํ้ น้อย
แตก ซึง่ ทีมสิงห์อาสาได้สง่ นาํ้ ดืม่ สิงห์และ
ข้าวสารตราพันดีไปช่วยเหลือ โดยร่วมกับ
หลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และทีม
กู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา
(ฮุก 31) เป็นต้น
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กีฬา
สิงห์ 3×3 บาสเกตบอล
จูเนียร์ ทัวร์นาเมนต์ 2018
ระยะเวลาโครงการ: ส.ค. - ต.ค.

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมกีฬาบาสฯ
จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี รายการ “สิงห์ 3×3 บาสเกตบอล จูเนียร์
ทั ว ร์ น าเมนต์ 2018” เพื่ อ ต้ อ งการเผยแพร่ เ กม
บาสเกตบอลในแบบ 3 คน ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนที่มี
ความชื่นชอบในกีฬาบาสเกตบอลได้ออกมาแสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการพัฒนาวงการ
กีฬาบาสฯ ของเมืองไทยในอีกทางหนึ่ง

Singha Badminton
Summer Camp
ระยะเวลาโครงการ: เม.ย. - พ.ค.

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ สโมสร
แบดมิ น ตั น บ้ า นทองหยอดจั ด โครงการ
“สิงห์ แบดมินตัน ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 1”
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนอายุ ร ะหว่ า ง
6-12 ปี ได้มาเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา
แบดมินตัน เป็นการส่งเสริมเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาส
เรียนรู้ทักษะกีฬาแบดมินตันอย่างถูกต้อง
และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาแบดมินตัน
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การเผยแพร่ กี ฬ า
แบดมินตันให้เยาวชนได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น
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Singha Summer Camp
ครั้งที่ 10
ระยะเวลาโครงการ: มี.ค. - พ.ค

โครงการ Singha Summer Camp
ปีที่ 10 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
อายุ 8-12 ปี ได้เรียนรู้และเสริมสร้าง
ทั ก ษะรอบด้ า นในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นไป
กับ 3 ค่าย ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
ค่ า ยภาษาอั ง กฤษ ค่ า ยศิ ล ปะ และ
ค่ายเทควันโด สอนโดยบุคลากรที่มาก
ประสบการณ์ แต่ละค่ายจะเชิญวิทยากร
พิเศษที่มีชื่อเสียงมาสอน 1 ครั้ง เยาวชน
ที่ร่วมโครงการไม่เพียงได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ยังจะได้พัฒนาศักยภาพ
ที่อาจนำ�ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชนที่ได้รับ
ทุนบุญรอด

ขอบคุณข้อมูลจาก อรรถสิทธิ์ พรหมสุข | ผูจ้ ดั การแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร

Singha Junior Cup
ครั้งที่ 21
ระยะเวลาโครงการ: พ.ย. 61 - ม.ค. 62

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้
เยาวชนนักเตะรุ่นจิ๋วได้แสดงศักยภาพ
และพั ฒ นาฝี เ ท้ า โดยจั ด การแข่ ง ขั น
ฟุตบอล 7 คนเยาวชน Singha Junior
Cup ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดแข่งขันรอบคัดเลือก
ทั้งหมด 10 สนามทั่วประเทศ เพื่อหาทีม
ตัวแทนแต่ละภูมิภาคเข้าแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศในวันเด็กปี 2562 ถือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักเตะระดับเยาวชนของ
ไทยอีกทางหนึ่ง
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2561

BLACK VALENTINE

ตอน เจ็บเเล้วจำ�คือคน
สถานที่: OASIS GARDEN, SHOW DC
วันที่จัดแสดง: 24 กุมภาพันธ์ 2561

ศิลปินไทย

SUNSET BEACH

MUSIC FESTIVAL 2018
สถานที่: หาดร้านปลาทู อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี
วันที่จัดแสดง: 2 มีนาคม 2561
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คำ�ภีร์ ไอ้เสือบุก
สถานที่: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 29 กรกฎาคม 2561

THE SWITCH
VOL.2

สถานที่: FORTUNE SKY ARENA
วันที่จัดแสดง: 4 พฤศจิกายน 2561

“สหาย”
สถานที่: บีจี ฮอลล์ คลอง 3
วันที่จัดแสดง: 10 พฤศจิกายน 2561
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IMAGINE DRAGON
EVOLVE WORLD TOUR

ศิลปินต่างชาติ

สถานที่: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

LIAM GALLAGHER
LIVE IN BANGKOK
สถานที่: BITEC HALL 106

วันที่จัดแสดง: 11 มกราคม 2018

THE XX

LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 12 มกราคม 2018

KATY PERRY WITNESS
THE TOUR 2018 BANGKOK

สถานที่: THUNDER DOME เมืองทองธานี
สถานที่: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 10 เมษายน 2018
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วันที่จัดแสดง: 29 มกราคม 2018

BRUNO MARS

24K MAGIC WORLD TOUR 2018

สถานที่: อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 30 เมษายน 2018

YUEHUA7 NEX7

THE FIRST FAN MEETING TOUR
IN BANGKOK
สถานที่: เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ

ขอบคุณข้อมูลจาก มาโนช นวลละออง | ผู้จัดการส่วนกิจกรรมทางดนตรี
พิชยพัทธิ์ แสงอรุณ และ จรัสพงศ์ บุญยไวโรจน์ | ผู้บริหารงานกิจกรรมพิเศษกลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด

วันที่จัดแสดง: 14 กรกฎาคม 2018

NINE INCH NAILS
LIVE IN BANGKOK

MANGOSTEEN
MUSIC FEST #1
HONNE

สถานที่: GMM LIVE CENTRAL WORLD
วันที่จัดแสดง: 25-26 กรกฎาคม 2018

สถานที่: MOON STAR STUDIO
วันที่จัดแสดง: 14 สิงหาคม 2561
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TOM MISCH

LIVE IN BANGKOK
สถานที่: Moon Star Studio
วันที่จัดแสดง: 25 สิงหาคม 2018

MANGOSTEEN

MUSIC FEST #2 WOLF ALICE
สถานที่: VOICE SPACE STUDIO
วันที่จัดแสดง: 15 กันยายน 2018

THE KILLERS

LIVE IN BANGKOK
สถานที่: THUNDER DOME เมืองทองธานี
วันที่จัดแสดง: 17 กันยายน 2018

KHALID AMERICAN

TEEN TOUR 2018 BANGKOK
สถานที่: GMM LIVE HOUSE @ CENTRAL WORLD
วันที่จัดแสดง: 31 ตุลาคม 2018

CIGARETTES AFTER SEX
สถานที่: MOON STAR STUDIO
วันที่จัดแสดง: 13 พฤศจิกายน 2018
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ประชาธิปก
พระบารมีปกเกล้า
หนังสือที่รวมพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๗ เปี่ยม
คุณภาพ ทั้งเนื้อหาและภาพประวัติศาสตร์
ที่หาชมได้ยาก
วางจ�ำหน่ายแล้วทีศ่ นู ย์หนังสือจุฬา เอเซียบุค๊ ส
(Asia Books) และ Open House เซ็นทรัล
เอ็มบาสซี่ โดยรายได้สว่ นหนึง่ จากการขาย
หนังสือมอบให้กบั “มูลนิธพิ ระยาภิรมย์ภกั ดี”
ในการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่อไป

แนะน�ำหนังสือ
น่าสะสมจาก
พิพิธภัณฑ์สิงห์

700 บาท

THE SINGHA STORY

ต�ำนานท่านเจ้าคุณ
โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี

THE SINGHA STORY

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.

“ต�ำนานท่านเจ้าคุณ” รวบรวมเหตุการณ์
ชี ว ประวั ติ ข องผู ้ บุ ก เบิ ก ธุ ร กิ จ เบี ย ร์ ไ ทย
มาเล่ า สู ่ กั น ฟั ง อย่ า งสมบู ร ณ์ พร้ อ มชม
ภาพประวั ติ ศ าสตร์ จ ากอั ล บั ม ส่ ว นตั ว
ของครอบครัว “ภิรมย์ภกั ดี” ทีไ่ ม่เคยตีพมิ พ์
สู่สาธารณชนมาก่อน

สิงห์ปกรณัม บอกเล่าต�ำนานแห่ง “สิงห์” เบียร์
แรกของไทย นับตัง้ แต่กา้ วแรกจากวิสยั ทัศน์ของ
“พระยาภิรมย์ภกั ดี” ผูก้ ำ� เนิดบุญรอดบริวเวอรี่
ผ่านมรสุมและความท้าทายด้วยวิรยิ ะอุตสาหะ
จนผงาดขึ้นมาอยู่ในวงการธุรกิจอาหารและ
เครือ่ งดืม่ แถวหน้าของไทยตราบทุกวันนี้

1,499 บาท

249 บาท

850 บาท

A CHRONICLE OF THAILAND’S
FIRST BREWERY

สิงห์ปกรณัม

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 0-2659-2146 หรือ e-mail singhamag@boonrawd.co.th
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ชุดปฏิทิน สมุดบันทึก ส.ค.ส. และ Year Plan บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ปี 2562
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สิงห์ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
การบริการ บรรจุภัณฑ์ บันเทิง ท่องเที่ยว พลังงาน การขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์
เราภูมิใจนำ�เสนอมาตรฐานสูงสุดของทุกสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั่วโลก
ภาพประกอบโดย นางสาวรัตตา อนันต์ภาดา

