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พายุโซนร้อนปาบึกพัดเข้าสู่อ.ปากพนัง 

จ.นครศรีธรรมราช เปน็พายลุกูแรกในรอบ 

21 ปทีีพ่ดัเข้าสูภ่าคใต ้ความแรงของพายุ

ยงัน้อยกวา่พายไุต้ฝุน่ลนิดาและพายไุตฝุ้น่

เกย์ที่เคยพัดเข้าสู่ประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องร้องหัวเว่ย 

(Huawei) และบริษัทในเครืออีก 2 แห่ง 

ข้อหาทำาธุรกิจที่เข้าข่ายละเมิดมาตรการ

คว่ำาบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ และขโมย

ความลับทางการค้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จ

เยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทรงเป็น

ประมุขคริสตจักรคาทอลิกองค์แรกใน

ประวัติศาสตร์ที่เสด็จเยือนคาบสมุทร

อาหรับ

อียิปต์ค้นพบหลุมฝังศพมัมมี่ขนาดใหญ่

อายกุวา่ 2,300 ป ีในสมยัราชวงศป์โตเลม ี 

(Ptolemaic) ทีเ่มืองมนิยา ตอนใตข้องกรุง 

ไคโร ภายในหลมุฝงัศพพบมมัมีอ่ยา่งนอ้ย 

40 ศพ ทั้งหมดยังอยู่ในสภาพดี

ฉางเอ๋อ-4 ยานสำารวจดวงจันทร์ของจีน 

ลงจอดบนพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์

ไดส้ำาเร็จ สร้างประวตัศิาสตร์เปน็ชาตแิรก

ของโลกที่สามารถส่งยานลงสำารวจพื้นผิว

ด้านมืดของดวงจันทร์

เทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ  

แพ้มติร่างกฎหมายข้อตกลงเบร็กซิต 

(Brexit) อยา่งยบัเยนิทีส่ดุในประวติัศาสตร์

การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ 

ด้วยคะแนน 202 ต่อ 432 เสียง 

เทศกาลบอลลนูนานาชาตทิีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในอาเซยีน 

Singha Park International Balloon Fiesta 2019 

จัดขึ้นปีที่ 4 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

4 มกราคม

28 มกราคม

3 กุมภาพันธ์

3 กุมภาพันธ์

3 มกราคม

15 มกราคม

13 กุมภาพันธ์

JANUARY

FEBRUARY
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ประธานาธิบดดีอนัลด ์ทรัมป ์แหง่สหรัฐฯ 

และ คิม จอง อึน ผู้นำาสูงสุดของ

เกาหลีเหนือ ร่วมการประชุมสุดยอด 

ครั้งที่ 2 ที่กรุงฮานอย เวียดนาม แต่การ

เจรจาไม่บรรลุข้อตกลง

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่ง

สหราชอาณาจักร ทรงโพสต์รูปผ่าน 

อินสตาแกรมของราชวงศ์เป็นคร้ังแรก 

ภาพที่ทรงโพสต์เป็นจดหมายของเจ้าชาย 

อัลเบิร์ตที่ทรงเขียนเมื่อปี ค.ศ. 1843 

แนวร่วมสิทธิมนุษยชนพลเมืองในฮ่องกง 

เดนิประทว้งคร้ังแรก เพือ่ต่อตา้นการสง่ตวั 

ผูต้อ้งสงสยัใหท้างการจนี แนวร่วมระบวุา่ 

มีผู้มาร่วมเดินขบวน 12,000 คน ขณะที่ 

ตำารวจฮ่องกงระบุว่ามีเพียง 5,200 คน

งานประกาศรางวัลอะคาเดมี่ อะวอร์ดส์  

หรือออสการ์ ค ร้ังที่  91 จัด ข้ึนใน 

นครลอสแอนเจลสิ สหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์ 

เรื่อง Bohemian Rhapsody คว้ารางวัล 

ไปมากที่สุด 4 รางวัล 

นิตยสารฟอร์บส์ยกให้ ไคลี เจนเนอร์  

นางแบบ นักธุรกิจ นักสังคม วัย 21 ปี 

เป็นมหาเศรษฐีที่รวยด้วยตัวเองที่มีอายุ

น้อยที่สุดในโลก ล้มแชมป์เก่า คือ มาร์ก 

ซัคเกอร์เบิร์ก ที่เคยทำาไว้ตอนอายุ 23 ปี

ไทยจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกในรอบ 5 ปี 

หลงัจากทีม่กีารรัฐประหารเมือ่ พ.ศ. 2557

สาหร่ายมาชิตะเปิดตัว “พัคจีฮุน” ศิลปินไอดอล

เกาหลีเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่

น้ำาด่ืมสิงห์เปิดตัว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พรีเซนเตอร์ 

คนใหม่ โดยโปรโมตภายใต้แคมเปญ “ด่ืม...ส่ิงท่ีใช่ให้

ตัวเอง” พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยี Smart Micro Filter

28 กุมภาพันธ์

7 มีนาคม

31 มีนาคม

24 กุมภาพันธ์

5 มีนาคม

24 มีนาคม

8 มีนาคม

19 มีนาคม

MARCH
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ทีม นักดาราศาสต ร์นานาชาติ เ ผย

แพร่ภาพถ่ายหลุมดำาของจริงคร้ังแรก 

ในประวัติศาสตร์ โดยใช้เครือข่ายกล 

้อง โทรทรรศน์รอบโลกประมวลผล 

เป็นภาพของหลุมดำาในกาแล็กซี่เอ็ม 87  

ที่อยู่ห่างจากโลก 54 ล้านปีแสง

ภาพยนตร์เร่ือง Avengers: Endgame  

เข้าโรงฉาย ทำารายได้เปิดตัวสูงสุดเป็น 

อันดับ 1 และต่อมายังได้เป็นภาพยนตร์ 

ทีท่ำารายไดส้งูสดุเปน็อนัดบั 1 ดว้ยจำานวน 

เงินราว 2,797 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอก

หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และมี

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาข้ึนเป็น

สมเด็จพระราชินี

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศช่ือรัชสมัยใหม่  

“เรวะ” ที่จะเร่ิมใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 

เป็นต้นไป โดยช่ือนี้มีความหมายว่า  

ยุคแห่งความรุ่งเรือง สันติภาพ และ

ความสงบ

เพลิ ง ไ หม้ มหา วิ ห า รนอ เท รอดาม  

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของโลกที่มีอายุ  

850 ปี และเป็นศาสนสถานที่สำาคัญใน 

กรุงปารีส ฝร่ังเศส สาเหตุเพลิงไหม้มา

จากอุบัติเหตุขณะทำาการบูรณะวิหาร

ญี่ปุ่นเร่ิมรัชกาลใหม่ จักรพรรดินารุฮิโตะเสด็จ

ข้ึนครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 อย่าง

เป็นทางการ ขณะมีพระชนมพรรษา 59 พรรษา

10 เมษายน

24 เมษายน

1 พฤษภาคม

1 เมษายน

15 เมษายน

1 พฤษภาคม

MAY

APRIL
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สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมงาน Thaifex World of 

Food Asia 2019 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน

อาเซยีนสำาหรับอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่ 

ในปีนี้ Food Factors ได้ร่วมงานด้วยเป็นปีแรก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหศิรภมูพิลราชวรางกรู กติิสริิสมบรูณอดลุยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 พฤษภาคม

ซานฟรานซสิโกเปน็เมอืงแรกของสหรัฐฯ ที่

ประกาศหา้มจำาหน่ายบหุร่ีไฟฟา้ทัง้ร้านคา้ 

ปลกีและร้านคา้ออนไลน์ จนกวา่จะทราบ

ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอย่างแน่ชัด

25 มิถุนายน

สภาผูแ้ทนราษฎร (ร่วมกบัวุฒสิภา) ลงมติ

เลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

5 มิถุนายน

เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ  

ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นหัวหน้า

พรรคอนุรักษ์นิยม และตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรี หลงัจากผลกัดนัข้อตกลงเบร็กซติ 

ผ่านสภาไม่สำาเร็จ 

7 มิถุนายน

28 พฤษภาคม

JUNE

รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มหัวเว่ย (Huawei) เข้า

บญัชีดำา สง่ผลใหก้เูกิล้ (Google) ออกมา

จำากดัไมใ่หห้วัเวย่เข้าถึงแอพพลเิคช่ันและ

บริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกูเกิ้ล

19 พฤษภาคม
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รถเตา่ หรือ บเีทลิ ของบริษทัโฟลก์สวาเกน 

จากเยอรมนีที่ผลิตมานาน 80 ปี อำาลา

วงการยานยนต์โลกอย่างเป็นทางการ  

หลงัจากรถคนัสดุทา้ยทีผ่ลติข้ึนในโรงงาน 

ที่เม็กซิโกได้ออกจากสายการผลิต

เฟสบุ๊ค (Facebook) ถูกปรับ 5,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ กรณีทำาข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ใช้งานร่ัวไหลและความปลอดภัย

หละหลวม เป็นค่าปรับก้อนใหญ่ที่สุด 

ในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีที่เคยถูกปรับ

เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง มองเห็นได้ใน

ด้านตะวันออกของนิวซีแลนด์ ไปจนถึง

แควน้โกกมิโบในชิลแีละอาร์เจนตินา จดุท่ ี

เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ใน

มหาสมุทรแปซิฟิก โดยจะเห็นเป็นเวลา 

4.32 นาที 

พรรคอนุ รักษ์ นิยมของอังกฤษเลือก  

บอริส จอหน์สนั เปน็หวัหน้าพรรคคนใหม ่

ซึ่งการได้ตำาแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ 

ส่งผลให้ บอริส จอห์นสัน ดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษด้วย

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด ทำาบุญครบรอบ 86 ปี

บริษทั บญุรอดเทรดดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จำากดั 

จับมือเซน็สญัญากับ Shepherd Neame Brewery 

ผู้ผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร  

เพื่อขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเบียร์สิงห์ 

11 กรกฎาคม

24 กรกฎาคม

2 กรกฎาคม

23 กรกฎาคม

1 สิงหาคม

1 สิงหาคม

JULY

AUGUST

น้ำาดื่มสิงห์ ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เปิดตัว 

โครงการ “คืนดวงใจให้แม่ Return Heart  

to Home” เพื่อช่วยตามหาเด็กที่หายออก 

จากบ้านให้กลับคืนสู่ครอบครัว

5 สิงหาคม
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แจ๊ค หม่า ก้าวลงจากตำาแหน่งประธาน

บริษัทอาลีบาบากรุ๊ป โดยส่งไม้ต่อให้กับ 

แดเนียล จาง รองประธานบริษัทวัย 43 ปี

เพลิงไหม้ป่าแอมะซอนคร้ังใหญ่ มีความ 

รุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี ในพื้นที่ของ

บราซิล สร้างความเสียหายมากกว่า  

3,000 ตารางกิโลเมตร สัตว์ป่าน้อยใหญ่

ถูกไฟคลอกตายจำานวนมาก

ยูทูบ (YouTube) ถูกสั่งปรับกว่า 170 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ฐานครอบครองข้อมูล 

สว่นตวัของผูใ้ช้งานกลุม่เดก็และเยาวชนที่

อายตุ่ำากวา่ 13 ปโีดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรือ

ความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

เปิดตัวท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง 

ตา้ชิงอยา่งเปน็ทางการ สนามบนิใหมข่อง

จีนแห่งนี้มีพื้นที่ 700,000 ตารางกิโลเมตร 

มีอาคารผู้โดยสารที่สร้างเป็นรูปปลาดาว

เพียงหลังเดียว

บริษัท สิงห์ เอเชีย จำากัด เปิดตัวเบียร์ “ลีโอ” ที่

ผลติในตา่งประเทศเปน็คร้ังแรกที ่บริษทั มาซาน 

บริวเวอรี่ จำากัด ประเทศเวียดนาม นับเป็นก้าว

สำาคญัทีย่ิง่ใหญใ่นธรุกจิเบยีร์ในตลาดตา่งประเทศ

ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ โครงการเพื่อการพักผ่อน 

และไลฟ์สไตล์ครบวงจรขนาดใหญ่ที่ดำาเนินงาน

โดย สิงห์ เอสเตท ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

10 กันยายน

21 สิงหาคม

4 กันยายน

25 กันยายน

7 สิงหาคม

20 กันยายน

SEPTEMBER
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ตำารวจอังกฤษพบผู้เสียชีวิตชาวเวียดนาม 

39 ราย ในตู้สินค้าแช่แข็งท้ายรถบรรทุก 

ในเขตอตุสาหกรรมทีเ่มืองเกรย ์ซึง่อยูห่า่ง

จากลอนดอนราว 32 กิโลเมตร คาดว่า 

เป็นกระบวนการลักลอบค้ามนุษย์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส องค์

ประมขุแหง่ศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิเสดจ็

เยอืนไทย นบัเปน็คร้ังแรกในรอบกวา่ 35 ป ี

หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น 

ปอล ทีส่อง เคยเสดจ็เยอืนไทยเมือ่ป ี2527

พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดถล่มในเขตโตเกียว 

ชิสุโอกะ และอิสุ ของญี่ปุ่น ทำาให้เกิดฝน

ตกหนัก ดินถล่ม อาคารบ้านเรือนได้รับ 

ความเสียหาย และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

56 ราย

เพลิงไหม้ปราสาทชูริ มรดกโลกของ 

องคก์ารยเูนสโกทีม่อีายกุวา่ 600 ป ีบนเกาะ

โอกินาว่าของญี่ปุ่น โดยตัวอาคารหลัก 

ของปราสาทเสียหายแทบจะทั้งหมด

บริษทั ปทมุธานีบริวเวอร่ี จำากดั บริษทั เชียงใหม ่

เบเวอเรช จำากัด และ บริษัท สุราษฎร์ธานี

เบเวอเรช จำากัด ได้รับรางวัล Best Employers 

Thailand 2019  

23 ตุลาคม

20 พฤศจิกายน

12 ตุลาคม

31 ตุลาคม

14 พฤศจิกายน

OCTOBER

NOVEMBER

เทศกาลต้อนรับฤดูหนาวประจำาปีของสิงห์ปาร์ค 

เชียงราย Singha Park Chiang Rai Farm Festival 

on The Hill 2019

27 พฤศจิกายน
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ภูเขาไฟไวท์ไอส์แลนด์แหล่งท่องเที่ยว

ช่ือดังของนิวซีแลนด์ได้เกิดปะทุข้ึนอย่าง

รุนแรง ทำาให้นักท่องเที่ยวบนเกาะที่มีอยู่ 

ประมาณ 50 คนโดนลูกหลง เบื้องต้นมี

ผู้เสียชีวิต 5 ราย และต่อมาได้เพิ่มข้ึน

เป็น 19 ราย

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาซีเกมส์คร้ังที่ 30 ปี 

2019 ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขัน

ประกาศผลการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2019 

ครั้งที่ 68 ซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ผู้ชนะ

ไดแ้ก ่โซซบิน่ีิ ทนูซี ่จากแอฟริกาใต ้ขณะที ่

ปวณีสดุา ดรูอิน้ สาวงามจากไทยเข้ารอบ

ถึง 5 คนสุดท้าย

พิพิธภัณฑ์สิงห์เปิดตัวหนังสือ “รฦกแห่งที่รัก 

จากเหลนแด่ทวด” ณ Open House Bookshop 

by Hardcover เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ เพื่อเผยแพร่

เอกสารเก่าแก่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้า

ประวติรวฒัโนดมฯ และประวตัศิาสตร์สยามในยคุ 

ที่พระองค์มีพระชนม์อยู่

9 ธันวาคม

30 พฤศจิกายน

สหราชอาณาจักรจัดการเลือกตั้งทั่วไป

สำาหรับ ส.ส. 650 ที่น่ังที่จะเข้าไปอยู่ใน

สภาสามัญชน (House of Commons) 

หรือสภาล่างของสหราชอาณาจักร

12 ธันวาคม

8 ธันวาคม

28 พฤศจิกายน

DECEMBER

2020

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดงาน SHINE เมืองสิงห์ ที่

เป็น Lifestyle Festival เพื่อสร้างประสบการณ์ 

Singha Experience ที่ให้ทั้งความบันเทิงและ

สร้างแรงบันดาลใจจากกิจกรรมแชร์ไอเดียของ

คนรุ่นใหม ่งานจดัข้ึนทีแ่อร์พอร์ต ลงิค ์มกักะสนั

30 พฤศจิกายน
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Poster กิจกรรมเด่น
พ.ศ. 2562

Activities
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Singha Way
พ.ศ. 2562

Singha Way Roadshow

#2: Happiness 2U
พฤษภาคม 2562 - ธัันวาคม 2562

Singha Way จัดกิจกรรมเดินสาย 

อัพเดตเทรนด์ด้านบุคลากรและสร้าง

ประสบการณ์บริการเคร่ืองมือด้าน HR 

ส�าหรับพนักงาน รวมทั้งเป ิดเวทีให ้

ผู ้น�าองค์กรแสดงวิสัยทัศน์และทิศทาง 

การด�าเนินงานแก่พนักงานในบริษัท  

เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงานและ

เสริมความแข็งแกร่งในการด�าเนินงาน 

ในขวบปีต ่อไป โร ้ดโชว์ในปีน้ีจัดข้ึน 

ทั่วประเทศใน 9 โรงงาน ได้แก่ 

1. บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด 

2. บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จ�ากัด 

3. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด 

4. บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด 

5. บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ�ากัด 

6. บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด 

7. บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด 

8. บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด 

9. บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด 

รวมทั้งสายการเงินและบริหารกลาง 

(Corporate Support Group) บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ บริษัท สิงห์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เฮดควอร์เตอร์ จ�ากัด ขอ
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2562

Singha Beer

รายละเอียดสินค้า: กระป๋อง 490 มล.

วางจำาหน่าย: กุมภาพันธ์ 2562 
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2562

SAN-DAI

รายละเอียดสินค้า: ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกรอบ 

ผสมผักและธัญพืช  

กลุ่มเป้าหมาย: เด็กๆ ทั่วไป

ราคา: 20 บาท

วางจำาหน่าย: พฤษภาคม 2562 

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 

www.singhaonlineshop.com บุญรอด

ฟาร์ม ไร่สวนผึ้งไฮแลนด์ และในงาน 

กิจกรรมต่างๆ ของ Singha

โลโก้ SAN-DAI
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โปสเตอร์ SAN-DAI

รสคอร์นชีส รสออริจินัล รสบาร์บีคิว
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2562

JINRO Strawberry

รายละเอียดสินค้า: จินโร รสสตรอว์เบอร์รี่ 

วางจำาหน่าย: มิถุนายน 2562 

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 

on-trade และ off-trade
Strawberry Cartoon Jinro Shelf

Jinro Light Box
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2562

U KORN

ประเภทเบียร์: Lager Beer

กลุ่มเป้าหมาย:  

By lifestyle = คนท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ๆ  

เปิดกว้างในส่ิงใหม่ๆ

By demographic = 20-25 ปี 

ปริมาณแอลกอฮอลล์: 3.8%

ปริมาตร: 490 มล.

วางจำาหน่าย: สิงหาคมเป็นต้นไปในทุกจังหวัด

ช่องทางจัดจำาหน่าย: On-premise (A-B)  

และ MT (เซเว่น อีเลฟเว่น) 
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2562

Masita

มาชิตะทอด รสไก่เผ็ดเกาหลี
รายละเอียดสินค้า: สาหร่ายมาชิตะรส 

ไก่เผ็ดเกาหลี ร่วมสร้างสรรค์รสชาติโดย 

“พัคจีฮุน” ศิลปินเกาหลี 

ขนาด: 30 กรัม ผลิต 100,000 ซอง

ราคา: 39 บาท

วางจำาหน่าย: 6 ตุลาคม 2562 

(วางจำาหน่ายเพียง 3 เดือน)

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 

เฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น  

ทุกสาขาทั่วประเทศ

มาชิตะทอด รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่
บายซอสต๊อด
รายละเอียดสินค้า: สาหร่ายมาชิตะรส 

เอ็กซ์ตรีมสไปซี่บายซอสต๊อด

ขนาด: 30 กรัม 

ราคา: 39 บาท

วางจำาหน่าย: 7 พฤศจิกายน 2562 

(วางจำาหน่ายเพียง 3 เดือน)

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 

เฉพาะที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น  

ทุกสาขาทั่วประเทศ

มาชิตะทอด รสไก่เผ็ดเกาหลี

ขนมข้าวโพดอบกรอบรูปวง ตรามาชิตะฟัน

มาชิตะทอด รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่บายซอสต๊อด
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รายละเอยีดสนิคา้: ขนมข้าวโพดอบกรอบรูปวง ตรามาชติะฟนั ม ี2 รสชาติ 

ได้แก่ รสเอ็กซ์ตรีมเชดด้าชีส และรสสาหร่ายสไตล์เกาหลี ไม่ใส่ผงชูรส

กลุ่มเป้าหมาย: วัยรุ่นอายุ 13-21 ปี

วางจำาหน่าย: 14 พฤศจิกายน 2562 

ขนาด: 50 กรัม 

ราคา: 20 บาท 

ช่องทางจัดจำาหน่าย: เซเว่น อีเลฟเว่น 
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เปลี่ยนโฉมใหม่
พ.ศ. 2562

Carlsberg Beer

โลโก้เบียร์คาร์ลสเบิร์ก

330 มล.640 มล.

โปสเตอร์เบียร์คาร์ลสเบิร์ก

ลายนูนบนขวด

ขนาด: 330 มล. และ 640 มล.

วางจำาหน่าย
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์
• ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความ 

พรีเมี่ยมและทันสมัยมากขึ้น 

• ปรับรูปทรงขวดให้มีความคลาสสิคและ

รสชาติที่กลมกล่อมดื่มง่าย
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เปลี่ยนโฉมใหม่
พ.ศ. 2562

Masita

มาชิตะเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่  

“พัคจีฮุน” เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2562  

ณ ลาน สแควร์ บี ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

พรีเซนเตอร์ใหม่
Package พรีเซนเตอร์ใหม่
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จากกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนคลับพัคจีฮุน 

ที่ทำาให้ Wink Boy Mission ทั้ง 3 ของพัคจีฮุน 

มียอดวิวมากกว่า 3,000,000 วิว และยอดขาย 

สาหร่ายมาชิตะรสไก่เผ็ดเกาหลีครบ 100,000 ซอง 

มาชิตะจึงจัดงาน Masita X Park Jihoon Close to 

you Fan Meeting ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  

ที่ยูเน่ียนมอลล์ ช้ัน 6 เพื่อพาพัคจีฮุนมาขอบคุณ 

แฟนคลบัอยา่งใกลชิ้ด ในงานยงัไดเ้ปดิตวัสนิคา้ใหม ่

ของมาชิตะ นั่นคือ มาชิตะฟัน (MASITA FUN) ด้วย 

Masita X Park Jihoon 
Close to you Fan Meeting
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2562

U Beer

U Beer ออกคอลเลคช่ันกระป๋องต้อนรับ

วันแห่งความรักในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ 

วางจำาหน่าย
12 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงเดือนเมษายน 

2562 ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา 

JINRO ปรับฉลากใหม ่เพิม่ความโคง้ในทกุ

รสชาติ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

และสร้างความโดดเด่นในท้องตลาด 

วางจำาหน่าย
กรกฎาคม 2562

U Beer Valentine ขอ
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เปลี่ยนโฉมใหม่
พ.ศ. 2562

JINRO

ฉลากเดิม ฉลากใหม่

>>
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2562

Leo Beer

Pack 2 และ Pack 3 ลายมันส์มากับฝน 
มิถุนายน 2562

ขวดอะลูมิเนียม Limited Editions ขนาดบรรจุ 385 มล.
มีนาคม 2562

LEO Thai League @Chiang Rai จำาหน่ายเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
ธันวาคม 2562
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ลี โ อ  เ ปิ ดตั ว แพ็ ก เ กจจิ้ ง ข วด 

อะลูมิเนียม “รายแรก” ในไทยผ่านอาวุธ 

การตลาด Limited Edition ชูจุดเด่น 

Rare item ของมันต้องมี! โดยแพ็กเกจจิ้ง 

ดังกล่าวประกอบด้วย 3 สี ได้แก่ สีแดง 

สดีำา และสเีงนิ ผลติจำานวนจำากดั หมดแลว้ 

หมดเลย ขนาดบรรจุ 385 มล. จำาหน่าย 

ตั้งแต่เดือนมีนาคมผ่านเฉพาะช่องทาง

ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น 10,000 

สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นในปั๊มน้ำามัน)  

จากน้ันต่อยอดความ cool บนบรรจภุณัฑ ์

อย่างต่อเน่ืองทั้งปี เช่น ลาย “มันส์มา 

กบัฝน” ในช่วงหน้าฝน และลายทีอ่อกแบบ 

มาเพื่อฉลองแชมป์ร่วมกับทีมเชียงราย 

ยูไนเต็ด 
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2562

Purra

Purra Limited Collection Spring/
Summer 2019
• Purra x DISAYA 

วางจำาหน่าย: 

กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562

Purra Limited Collection Autumn/
Winter 2019
• Purra x SIRIVANNAVARI BANGKOK 

วางจำาหน่าย: 

ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

PURRA LIMITED COLLECTION
Autumn/Winter 2019

PURRA LIMITED COLLECTION 
Spring/Summer 2019
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Return Heart To Home

Pony Limited Edition Phase II

Big Surprise Singha Rewards 2019

คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2562

Singha Water 

Return Heart To Home
วางจำาหน่าย: 

สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562

ขนาด: 600 มล. และ 750 มล.

ช่องทางจัดจำาหน่าย: Traditional Trade และ 

Modern Trade (ยกเว้น เซเว่น อีเลฟเว่น)

Pony Limited Edition Phase II
วางจำาหน่าย: 

มิถุนายน 2562 - ธันวาคม 2562

ขนาด: 330 มล.

ช่องทางจัดจำาหน่าย: Traditional Trade 

และ Modern Trade

Big Surprise Singha Rewards 2019
วางจำาหน่าย: 

มิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562

ขนาด: 600 มล. และ 1,500 มล.

ช่องทางจัดจำาหน่าย: ทุกช่องทางขอ
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บุญรอดฟาร์ม เปลี่ยนตราสินค้าเป็น 
“สิงห์ปาร์ค เชียงราย”

สินค้ าที่มีการ เปลี่ ยนตราสินค้ า

เป็น “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ได้แก่ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม และกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งได้

ทำาการแจง้การเปลีย่นกบัลกูคา้ไปเมือ่วนัที ่

20 สงิหาคม 2562 ทีผ่า่นมา สว่นสนิคา้กลุม่

ชาแปรรูปจะมีการเปล่ียนแบรนด์ประมาณ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

โลโก้ใหม่

ปรับโฉมโลโก้

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

New Logo

เปลี่ยนตราสินค้า

โลโก้บุญรอดฟาร์ม

SAN-DAI ซานได
ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกรอบผสมผักและธัญพืช

โลโก้สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลโก้ใหม่

>>
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บริษัทใหม่
พ.ศ. 2562

ฮัมเมอร์โทน

บริิษััท ฮััมเมอริ์โทน จำำ�กััด ปริะกัอบ 

ธุุริกัิจำผลิิตโคริงสริ้�งแลิะรัิบจำัดง�น Event 

เช่่น บูธุแสดงสินค้� กั่อสริ้�งแลิะออกัแบบ 

บูธุแสดงสินค้�ให้้กัับลิูกัค้�ทั �งภ�ยนอกั 

แลิะภ�ยใน ริวมถึึงห้น่วยง�นริ�ช่กั�ริ)

จดทะเบีียนจัดตั้ั�งวัันที� 19 สิิงหาคม 2562
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Food Factors
พ.ศ. 2562

ความเคล่ือนไหว

บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 

2562 โดยมี บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จ�ำกัด ถือหุ้น 100% วัตถุประสงค์

ของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร ทั้งใน

ประเทศและส่งออกสนิค้ำไปต่ำงประเทศ รวมถงึกำรน�ำเข้ำสนิค้ำจำก

ต่ำงประเทศเขำ้มำจ�ำหน่ำยในประเทศไทย 

ในปี 2562 นี้ บริษัทได้เริ่มจ�ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้แบรนด์ Made 

by Todd ในช่องทำงต่ำงๆ โดยท�ำหน้ำทีเ่ป็นบริษทั Trading ในธุรกจิ

อำหำรของเครือบุญรอดฯ และมีกำรประสำนงำน (Synergy) กับ 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ำกัด ที่ขำยสินค้ำหลักของบริษัท เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกน้ียังมุ่งมั่นที่จะพัฒนำสินค้ำร่วมกับ 

ช่องทำงต่ำงๆ อำทิ ร้ำนสะดวกซื้อ (CVS) และซูเปอร์มำเก็ต รวมทั้ง 

กำรสรรหำสินค้ำที่มีศักยภำพเพื่อส ่งเสริมให้เป ็น Products 

Champion ต่อไป

ขณะเดยีวกนัได้ด�ำเนินกำรส่งออกสนิค้ำไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

เช่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย รัสเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกำหลี จีน 

ฮ่องกง UAE เป็นต้น โดยเป็นสินคำ้ประเภทอำหำรพร้อมรับประทำน 

(RTE) ซอส เครื่องปรุงรส น�้ำแกงปรุงส�ำเร็จ และขนมขบเคี้ยว

การจัดตั้ง 
บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จ�ากัด

YEAR IN REVIEW 2019
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การซื้อกิจการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ากัด
บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จ�ำกัด ด�ำเนินกำรลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ 

จ�ำกัด ในสัดส่วน 88% เมื่อเดือนกันยำยน 2562 โดย บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด เป็น

ผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรแบรนด์ ซำนตำ เฟ่ (Santa Fe) ซึ่งเป็นร้ำนอำหำรประเภทสเต็ก 

โดยมีสำขำมำกกว่ำ 117 สำขำ ทั้งรูปแบบสำขำที่บริษัทลงทุนเอง (Own Store) สำขำ

แฟรนไชส์ (Franchise) และสำขำที่อยู่ในต่ำงประเทศ (ประเทศกัมพูชำ) รวมทั้งยังมีร้ำน

อำหำรประเภทไทย-อสีำน ภำยใต้แบรนด์ เหมง็นัวนัว (Meng Nua Nua) จ�ำนวน 7 สำขำ 

กำรลงทุนในคร้ังน้ีนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของรำ้นอำหำรในกลุ่ม 

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จ�ำกัด แล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงของแผนงำนในอนำคตที่จะสร้ำง

ซพัพลำยเชนธุรกจิอำหำรให้ครบวงจร โดยมแีผนงำนทีจ่ะด�ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้

ในกำรท�ำครัวกลำง (Central Kitchen) เมือ่ธุรกจิมขีนำดใหญ่ข้ึนและมมีลูค่ำมำกเพยีงพอ 

เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรจัดตั้งศูนย์กำรกระจำยสินค้ำ (Central Distribution) 

และจะร่วมกับ บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จ�ำกัด ที่มีควำมเชี่ยวชำญกำรผลิตอำหำร รวมถึง 

Food Innovations Center ทีเ่ป็นศนูย์วจิยัและพฒันำสนิค้ำอำหำรและเคร่ืองดืม่ ตลอดจน 

เช่ือมโยงไปสู่กลุ่ม Bevchain Logistics เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรกระจำยสินค้ำ 

สู่ภูมิภำคอำเซียน
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2562

ความเคลื่อนไหว

ดิ เอส อโศก คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี 
แห่งแรกของ สิงห์ เอสเตท เปิดตัวอย่าง 
เป็นทางการ

วันที่: 24 มีนาคม 2562

คุณนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

สิงห์ เอสเตท จำากัด (มหาชน) นำาทีมเปิดตัวโครงการ  

“ดิ เอส อโศก” คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีแห่งแรกของ 

สิงห์ เอสเตท ภายใต้คอนเซ็ปต์ Live Highest, Live Finest 

อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตใน 

ระดับพรีเมี่ยมบนตึกที่สูงที่สุดในย่านอโศก โดดเด่นด้วยการ 

ออกแบบสไตล์ Modern Contemporary และการดูแล 

อย่างเหนือระดับด้วย เอส คลาส แมเนจเม้นท์ บริษัท 

พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ที่บริหารงานโดย สิงห์ เอสเตท

ครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 

วันที่: 20 กันยายน 2562

สิงห์ เอสเตท ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเมกะโปรเจคต์ “ครอสโร้ดส์”  

โครงการสำาหรับการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกใน

มัลดีฟส์ โดยโครงการน้ีนับเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท  

ใช้งบลงทนุรวมในเฟสแรก (2 รีสอร์ท และ เดอะ มารีนา่ แอท ครอสโร้ดส)์ มากกว่า 

300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในวนันี ้“ครอสโร้ดส”์ พร้อมเปดิประตูต้อนรับนักทอ่งเทีย่ว 

จากทั่วทุกมุมโลกและมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในมัลดีฟส์ 
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พิพิธภัณฑ์สิงห์
พ.ศ. 2562

Activities

05

01 03

02

07

04

06

08 09

8 มกราคม  งานเลี้ยงปีใหม่ภายใน
18 มกราคม  งานเลีย้งปีใหม่ของบริษัท CJ Works 
26 ม.ค. - 3 ก.พ.  Sansiri x Bangkok Design week 
1 มีนาคม  Barbecue on the Boat 
26 มีนาคม  งานเล้ียงต้อนรับ BTI Ground Team 
29 มีนาคม  Singha R-Expert

01
02
03
04-05
06-07
08-09

กิจกรรมบนเรือบุญรอด 2
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2 กรกฎาคม สถาบัน Study Association B.I.L จากเนเธอร์แลนด์ 
 เข้าชมมิวเซียม
11 กันยายน เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรเข้าชมมิวเซียม
19 กันยายน BTI นำาลูกค้าจากเนเธอร์แลนด์ 
 ที่ชนะการเล่นเกมส์เบียร์สิงห์เข้าชมมิวเซียม
2-3 ตุลาคม งาน Oktoberfest
13 ตุลาคม Singha R-Intern รุ่น 9 เข้าชมมิวเซียม
25 ตุลาคม BTI นำาเซลส์จากประเทศญี่ปุ่นเข้าชมมิวเซียม
31 ตุลาคม งาน Halloween
11 พฤศจิกายน BTI นำาลูกค้าจากบริษััท Oriental Merchant Pty Ltd. 
 จากออสเตรเลียเข้าชมมิวเซียม
13 พฤศจิกายน สงิห์ อนิเตอรเ์นช่ันแนล เฮดควอเตอร ์นำานกัศกึษาจาก 
 สถาบนั Asian School of Business (ASB) เข้าชมมิวเซยีม
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International
พ.ศ. 2562

สรุปงานเด่นต่างประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  

บริษัท สิงห์ เอเชีย จำากัด โดยการนำา 

ของ คุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี ประธาน 

กรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณอิสระ  

ขาวละเอียด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด 

และผู้บริหารระดับสูง บริษัท สิงห์ เอเชีย  

จำากดั ไดร่้วมเปดิตวัเบยีร์ “ลโีอ” ทีผ่ลติใน 

ตา่งประเทศเปน็คร้ังแรก ที ่บริษทั มาซาน 

บริวเวอร่ี จำากดั ประเทศเวยีดนาม นับเปน็ 

กา้วสำาคญัทีย่ิง่ใหญใ่นธุรกจิเบยีร์ในตลาด 

ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการตอกย้ำาความ 

สำาเร็จในตลาดเบียร์ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

สิงห์ เอเชีย กับความ
เคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่
ในตลาดภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ได้มี

การเจรจากับตัวแทนจำาหน่ายใน 

ต่างประเทศเพื่อการขยายตลาด

การจำาหน่ายเบยีร์ลโีอ ซึง่ประเทศ

ที่มีส่งออกเบียร์ลีโอแล้ว ได้แก่

1. Norway พฤษภาคม 2562

2. UK เมษายน 2562 

3. Netherlands มิถุนายน 2562

4. Belgium มิถุนายน 2562

5. France กรกฎาคม 2562

6. Iceland กันยายน 2562

7. Russia กันยายน 2562

8. Mauritius พฤศจิกายน 2562

9. Spain ธันวาคม 2562

และที่จะส่งออกในปี 2563 

ได้แก่ อิตาลีและเยอรมนี ทั้งน้ี 

ประเทศที่ส่งออกเบียร์ลีโอไปแล้ว 

ไดจ้ำาหน่ายทัง้ในช่องทาง off trade  

และ on trade (ร้านอาหารไทย) 

BTI เซ็นสัญญากับ Shepherd Neame 
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด จับมือเซ็นสัญญากับ Shepherd Neame Brewery 

ผู้ผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เพื่อขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเบียร์สิงห์ โดยเร่ิม 

เซ็นสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

เปิดตลาดเบียร์ลีโอในต่างประเทศ
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สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน ได้เป็นผูส้นับสนุน 

นักแข่งรถ Formula One คิมิ ไรโคเนน 

(Kimi Räikkönen) ตั้งแต่ปี 2015 และ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย

ไรโคเนนเป็นแชมป์โลกการแข่งขัน Formula 

One Champion 2007 ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

ทั้งน้ี สิงห์ได้สิทธ์ิติดโลโก้ที่หมวกกันน็อก

ของไรโคเนนในทุกการแข่งขันที่เขาลงแข่ง

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน เป็นผู้สนับสนุนทีมรถแข่งฟอร์มูล่า วัน (Formula 

One) Alfa Romeo Racing ในปี 2019-2020 ท�าให้แบรนด์สิงห์ได้เป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลก โดยโลโก้สิงห์จะอยู่ที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังคนขับรถแข่ง

ฟอร์มลู่า วนั ของทมี Alfa Romeo Racing ทัง้ 2 คนั รวมถงึอยูบ่นเสือ้ของนักแข่ง 

ทั้ง 2 คน ได้แก่ คิมิ ไรโคเนน (Kimi Räikkönen) และ อันโตนิโอ โจวินาซซี่ 

(Antonio Giovinazzi) ตลอดจนบนเสื้อของทีมงาน Alfa Romeo Racing  

รวมถึงหมวกกันน็อกของไรโคเนนอีกด้วย

ALFA ROMEO RACING F1 TEAM
Kimi Räikkönen

Global Partnerships 
and Sponsorships

Motor Sports and Football Club
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สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน มีโอกาสสานต่อความสัมพันธ์ 

อันดีระหว่างบริษัทฯ และเฟอร์รารี่ ตั้งแต่ปี 2014 ในฐานะ

พันธมิตรกับทีม AF Corse ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน World 

Endurance Championship (WEC) รายการหน่ึงของ

การแข่งขัน Competizioni GT ด้วยรถ Ferrari 488 GTE  

การเป็นพันธมิตรระหว่างสิงห์และเฟอร์ราร่ีน้ีช่วยต่อยอด

ไปถึงกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ ของทั้งสองแบรนด์ 

นอกจากนี ้สงิห์ยงัได้รับสทิธ์ิตดิโลโก้บนรถแข่ง ยานพาหนะ

สนับสนุนต่างๆ และบนเคร่ืองแต่งกายของนกัขับในทมีและ

ทีมงานด้วย  

สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน เป็นผูส้นับสนุนรายการแข่งขันโมโต จพี ี(MotoGP™) 

ตัง้แต่ปี 2014 และได้ต่อสญัญามาจนถงึปัจจบุนั การเข้าไปสนับสนุนการแข่งขัน

ดังกล่าว ท�าให้สิงห์ได้สิทธิ์ในการโปรโมตและโฆษณา ท�าให้โลโก้สิงห์ปรากฏ

ตามสื่อต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงโลโก้แบนเนอร์สิงห์ด้านข้างในสนามแข่งขัน 

เว็บไซต์ และ Social media นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ใน VIP Village, Grid walk, 

Pit walk รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์อย่างเป็นทางการ และการจัดตั้ง

บูธเบียร์สิงห์ในบริเวณสนามแข่งขัน

MotoGP™

AF Corse Team (GT Championship)

YEAR IN REVIEW 2019
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สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน และทีมฟุตบอลเชลซี ต่อสัญญาเพิ่ม

อีก 3 ปี ในฤดูกาล 2019 จนถึง 2022 และเพื่อเป็นการฉลอง

ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า 1 ทศวรรษ  สิงห์จึงได้จัดแคมเปญ 

“สิงห์ เวิลด์ ออฟ ฟุตบอล” การแข่งขันยิงจุดโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย เพื่อหาทีมที่ชนะเลิศไปสัมผัสประสบการณ์ยิง 

จดุโทษบนสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ ของทมีฟุตบอลเชลซใีนเดอืน

พฤษภาคม 2563 นับเป็นประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สิงห์ได้

มอบให้กับแฟนๆ ชาวไทย 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ร ่วมเป็นผู ้สนับสนุนหลัก 

การแข่งขัน Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ตัง้แต่ปี 2013  

โดยเป็นการแข่งขันซูเปอร์คาร์แบบวันเมค เรซ ระดับโลก 

ทีใ่หญ่ที่สุดของเฟอร์รารี่ จัดขึ้นที่สนามต่างๆ ทั่วโลกกว่า 

23 สนาม ใน 3 ทวีป ได้แก่ อเมริกาเหนอื ยโุรป และเอเชีย 

แปซิฟิก มีรถ Ferrari 458 Challenge EVO (ใช้แข่งในปี 

2013-2016) และรถ Ferrari 488 Challenge (ใช้แข่งตั้งแต่ 

ปี 2017 จนถงึปัจจบุนั) เป็นรุ่นทีใ่ช้ในการแข่งขนัโดยเฉพาะ 

รถเฟอร์ราร่ีทุกคันทีร่่วมการแข่งขันจะมีโลโก้ของสิงห์ติดอยู ่

บนกระจกด้านหน้าและหลังคาด้านหลังในทุกการแข่งขัน 

Chelsea Football Club 

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli
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รางวัลเด่นโรงงาน
พ.ศ. 2562

บริษัทผลิตในเครือบุญรอดฯ

การประกวดเพือ่การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากรไทยอย่างเป็นระบบ รองรับ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อการแข่งขัน เติบโตได้ในทุกสภาวการณ์และ 

อยู่รอดอย่างยั่งยืน 

การประกวดเพื่อยกระดับการท�ากิจกรรมกลุ่มย่อย 

QCC วางรากฐานการพฒันาบคุลากรของภาคธุรกจิและ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

• คุณธ�ำรงค์ จุ้ยอินทร์ (กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ปทุมธำนี 

บรวิเวอรี ่จ�ำกัด) ได้รับรางวัล “QCC Promoter Award for Top 

Management”

• กลุ่มร่วมใจพัฒนำ (แผนกซ่อมบรรจุเบียร์ 1) ได้รับรางวัล 

“Golden Award ประเภท Support QCC Prize”

• กลุ่ม PT Warehouse (แผนกคลังสินค้ำ-ธุรกำร) ได้รับรางวัล 

“Silver Award ประเภท Support QCC Prize”

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด

• กลุ่ม Quality Tree (แผนกประกันคุณภำพ) ได้รับรางวัล 

“Silver Award ประเภท Task Achievement Prize”

วันที่ได้รับ: 22 มีนำคม 2562 

สถานที่: ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ  

หน่วยงานที่มอบรางวัล: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  

รำงวัล Thailand Quality Prize 2019

รำงวัล Manufacturing QCC Prize ระดับ silver

ผูไ้ด้รบัรางวลั: บริษทั เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกดั 

(กลุ่มสิงห์ล้ำนนำ return)

วันที่ได้รับ: 22 มีนำคม 2562 

สถานที่ : ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม 

ไบเทค บำงนำ

หน่วยงานที่มอบรางวัล: 

สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาชิกกลุ่มสิงห์ล้านนา return และทีมงาน

กลุ่มร่วมใจพัฒนา

กลุ่ม PT Warehouseคุณธำารงค์ จุ้ยอินทร์

YEAR IN REVIEW 2019
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เกียรติบัตรด้านมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานในองค์กร

เกียรติบัตรระดับทอง

การบริหารจัดการด ้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

ท�างาน ในสถานประกอบกิจการ

รางวัลจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาก 

การท�างานให้เป็นศนูย์ ประจ�าปี 2562 (Zero Accident 

Campaign 2019) 

ประกำศเกียรติคุณ 

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ 

จากการท�างานให้เป็นศูนย์

รางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ 

ทีม่กีารสร้างระบบแรงงานสมัพนัธ์ และรูปแบบการจดัสวสัดกิาร 

แรงงานที่ดีให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ที่มีส่วนร่วมในการท�างาน

รำงวลัสถำนประกอบกำรดเีด่น 

ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน  

5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยเข้าตรวจ

คุณวิทิต  น้อยสุวรรณ  
ตัวแทนจาก MSB

ตัวแทนบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด ขึ้นรับรางวัล

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จ�ำกัด

วันที่ได้รับ: 13 พฤษภำคม 2562 

สถานที:่ ห้องประชมุส�ำนกังำนเทศบำลเมอืงอโยธยำ จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ

หน่วยงานที่มอบรางวัล: กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด (รางวัลระดับเงิน ปีที่ 3)

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด (รางวัลระดับเงิน)

• บริษัท มหำสำรคำมเบเวอเรช จ�ำกัด (รางวัลระดับทองแดง)

วันที่ได้รับ: 4 กรกฎำคม 2562

สถานที่: ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

หน่วยงานทีม่อบรางวลั: สถำบนัส่งเสรมิควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั 

และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปท.

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด

วันที่ได้รับ: 9 กันยำยน 2562

สถานที่: ศูนย์แสดงสินคำ้และกำรประชุม อิมแพค เมืองทองธำนี

หน่วยงานที่มอบรางวัล: กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวง

แรงงำน

หมายเหตุ: ได้รับรำงวัล 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562)
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รางวัลด้านการติดตามตรวจสอบแหล่งก�าเนิด

มลพิษตามแนวคิดประชารัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการระบายน�้าทิ้งให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเสียของ

แหล่งก�ำเนิดมลพิษ ระดับทอง ปี 2562

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด 

รางวัลระดับทอง 4 ปีติดต่อกัน

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)  

รางวัลระดับทอง 2 ปีติดต่อกัน

• บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด 

รางวัลระดับทอง 2 ปีติดต่อกัน

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด (ส�ำนักงำนสำขำ 1) 

รางวัลระดับทองปี 1

วันที่ได้รับ: 9 กันยำยน 2562 

สถานที่: 

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด

รับที่อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด (ส�ำนักงำนใหญ่)

รับที่อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน 

• บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด  

รับทีอ่าคารสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานส่วนแยกตลิง่ชนั 

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด (ส�ำนักงำนสำขำ 1)  

รับที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

หน่วยงานที่มอบรางวัล: กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

เกียรติบัตรสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่น 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เกียรติบัตรส�าหรับสถานประกอบกิจการ 

ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบการบริหาร 

และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

ตัวแทนบริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด

ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำากัด

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ำกัด

วันที่ได้รับ: 23 กันยำยน 2562

สถานที่: โรงแรมริชมอนต์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น

หน ่วยงานที่มอบรางวัล :  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสิ่งแวดล้อม

YEAR IN REVIEW 2019
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รางวัลด้านการด�าเนินการ 5ส ที่เป็นไปใน

แนวทางที่ถูกต้อง มีการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

การประกวดเพื่อให ้การด�าเนินงาน 5ส ของ 

องค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม และเตรียม

ความพร้อมสูก่ารประกวด Thailand 5S Award

ผูไ้ด้รบัรางวลั: บรษิทั มหำสำรคำมเบเวอเรช จ�ำกัด  (พืน้ทีส่�ำนกังำน 

พื้นที่แผนกผลิต พื้นที่แผนกประกันคุณภำพ)

วันที่ได้รับ: 7 พฤศจิกำยน 2562 

สถานที่: ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

หน่วยงานที่มอบรางวัล: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รางวัลเพือ่ส่งเสริมขีดความสามารถในการ 

แข่งขันทางธุรกิจผ่่านการพัฒนาทรัพยากร 

บคุคล และการก้าวสู่การเป็นองค์กรในดวงใจ 

ที่พนักงานอยากเข้าร่วมงานด้วยมากทีส่ดุ

รำงวัล Thailand 5s Award 2019 

ประกำศเกียรติคุณ 

5S Model Award 2019 

รำงวัล Best Employers  

Thailand 2019

คุณสุภาวดี ชนาเทพาพร ขึ้นรับมอบรางวัล

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด ระดับ Golden

• บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกัด ระดับ Diamond

วันที่ได้รับ: 

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด  

รับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

• บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกัด  

รับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

หน่วยงานที่มอบรางวัล: สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท สุรำษฎร์ธำนีเบเวอเรช จ�ำกัด

• บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ำกัด

• บริษัท ปทุมธำนีบริวเวอรี่ จ�ำกัด

วันที่ได้รับ: 14 พฤศจิกำยน 2562 

สถานที่: โรงแรม Hyatt Regency (สุขุมวิท 13) 

หน่วยงานที่มอบรางวัล: Kincentric บริษัทที่ปรึกษำ 

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลชั้นน�ำ
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SINGLES & ALBUMS
พ.ศ. 2562

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      muzikmoverecords
      muzikmoverecords

เพลง: แต่งงาน

ศิลปิน: PREM

22 มีนาคม 2562  

เพลง: ในฝัน  

ศิลปิน: Burin Boonvisut

18 กรกฎาคม 2562

เพลง: เรดาร์ feat. Twopee Southside

ศิลปิน: Burin Boonvisut

19 เมษายน 2562

เพลง: กอดได้ไหม

ศิลปิน: ETC. 

14 สิงหาคม 2562  

เพลง: เรื่องชั่วคราว

ศิลปิน: ALiZ

21 พฤษภาคม 2562

เพลง: หวง (you’re mine)

ศิลปิน: Earth Patravee

16 สิงหาคม 2562   

เพลง: ถ้าฉันเป็นเขา

ศิลปิน: INDIGO

29 พฤษภาคม 2562

เพลง: แอบ

ศิลปิน: Namm Ronnadet

1 กุมภาพันธ์ 2562
เพลง: วินาทีสุดท้าย feat. นำา้ ALiZ 

ศิลปิน: THE DRIVE

17 สิงหาคม 2562  

เพลง: ขอโทษดาว

ศิลปิน: Earth Patravee

31 พฤษภาคม 2562

เพลง: แค่เราก็พอ (With You)

ศิลปิน: Earth Patravee

8 กุมภาพันธ์ 2562 เพลง: เรื่องสั้น

ศิลปิน: DOSE

26 สิงหาคม 2562

เพลง: Let’s get Jump

ศิลปิน: DOSE

2 กรกฎาคม 2562

เพลง: LIES
ศิลปิน: ETC.

1 มีนาคม 2562  

เพลง: อยากให้มาด้วยกัน

ศิลปิน: Earth Patravee, Jan Chan

11 ตุลาคม 2562

YEAR IN REVIEW 2019
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 

      boxxmusicofficial
      boxxmusicofficial

เพลง: พัง

ศิลปิน: INDIGO

21 ตุลาคม 2562

เพลง: ลองมาเป็นฉัน

ศิลปิน: THE KASTLE

22 เมษายน 2562

เพลง: เป็นอะไรสักอย่าง

ศิลปิน: Namm Ronnadet

25 ตุลาคม 2562

เพลง: ดวงความรัก

ศิลปิน: FOAM

22 เมษายน 2562

เพลง: เอาไงดีว้า feat. LAZYLOXY 

ศิลปิน: Marc Tatchapon

4 กุมภาพันธ์ 2562

เพลง: เข้าใจไปเอง

ศิลปิน: ALiZ 

11 พฤศจิกายน 2562

เพลง: คนท่ีไม่ใช่ (Cover Version) Feat. Nest Nisachol

ศิลปิน: NANN

14 มิถุนายน 2562

เพลง: ดีใจด้วยนะ (Glad)

ศิลปิน: Ink Waruntorn

4 มีนาคม 2562

เพลง: จากน้ีจนช่ัวนิรันดร์ (From Here To Eternity)

ศิลปิน: Burin Boonvisut

22 พฤศจิกายน 2562

เพลง: รอหรือพอ (STAY)

ศิลปิน: Ink Waruntorn

21 มิถุนายน 2562

เพลง: คนถูกเท (Dejavu) feat. URBoyTJ

ศิลปิน: O-PAVEE

29 มีนาคม 2562

อัลบัม: After Sunset

ศิลปิน: Earth Patravee

29 พฤศจิกายน 2562

เพลง: เธอไม่ใช่ฉัน

ศิลปิน: Fai Patthaya 

28 มิถุนายน 2562 

เพลง: ต้องทำาอย่างไร

ศิลปิน: PORTRAIT 

1 เมษายน 2562

เพลง: Last Year

ศิลปิน: Earth Patravee

20 ธันวาคม 2562

เพลง: คนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม

ศิลปิน: Bean Napason

5 กรกฎาคม 2562

เพลง: ทำาไมๆ (Why?)

ศิลปิน: ONEONE

22 เมษายน 2562
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ท่ี 

      merecordslabel
      merecordslabelเพลง: มาตรฐานสูง

ศิลปิน: Marc Tatchapon

22 กรกฎาคม 2562  

เพลง: เธอบอกว่าฉันไม่ดี

ศิลปิน: COPTER

31 ตุลาคม 2562

เพลง: อย่าปล่อยมือฉันได้ไหม (OST. นางร้าย)

ศิลปิน: Ten Nararak

22 มกราคม 2562

เพลง: เธอบอก

ศิลปิน: FOLKSONG

14 กุมภาพันธ์ 2562

เพลง: Down to the Wire

ศิลปิน: EBOLA

20 กุมภาพันธ์ 2562

เพลง: คำาขอคนเจ็บ

ศิลปิน: SONGKARN

25 กุมภาพันธ์ 2562

เพลง: นักกิจกรรม

ศิลปิน: ?????
26 กุมภาพันธ์ 2562 

เพลง: Call of the Void

ศิลปิน: HUGO

8 มีนาคม 2562

เพลง: เจ็บไม่จำา

ศิลปิน: O-PAVEE

5 สิงหาคม 2562 

อัลบัม: 9 (ก้าว) 

ศิลปิน: O-PAVEE

7 พฤศจิกายน 2562 

เพลง: ถ้าวันหนึ่ง

ศิลปิน: Gunn Junhavat

9 สิงหาคม 2562 

เพลง: ยังรอ…

ศิลปิน: Marc Tatchapon

18 พฤศจิกายน 2562 

เพลง: ไม่อยากเหงาแล้ว (CALL ME) feat. MEYOU 

ศิลปิน: Ink Waruntorn

5 กันยายน 2562

เพลง: ไหนล่ะคำาลา 

ศิลปิน: PORTRAIT

1 ธันวาคม 2562

เพลง: วังวน (LOOP)

ศิลปิน: ONEONE

30 กันยายน 2562

เพลง: คนคนนึง

ศิลปิน: The White Hair Cut

2 ธันวาคม 2562

เพลง: ชีวิตเธอดีอยู่แล้ว (Cover) Feat. Nest Nisachol

ศิลปิน: NANN

17 ตุลาคม 2562

เพลง: คนพิเศษ

ศิลปิน: Max Jenmana

12 ธันวาคม 2562

YEAR IN REVIEW 2019
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เพลง: เม่ือคืน feat. THE PARKINSON

ศิลปิน: Season Five

13 มีนาคม 2562

เพลง: The deals we make

ศิลปิน: HUGO

17 พฤษภาคม 2562

เพลง: เน่ืองในโอกาส Feat. โบ สุรัตนาวี

ศิลปิน: FOLKSONG

18 กรกฎาคม 2562

เพลง: House of Mercy 

ศิลปิน: HUGO

26 กันยายน 2562

เพลง: จนใจ

ศิลปิน: Biw Jaroonwit

18 มีนาคม 2562

เพลง: ครัวซองอัลมอนด์ (GOD FAIL)

ศิลปิน: Season Five x Stamp x Fong Beer

21 พฤษภาคม 2562

เพลง: สอยดาว Feat. PEX ZEAL 

ศิลปิน: GHOST

6 สิงหาคม 2562

เพลง: ยังไงก็ได้ไป

ศิลปิน: Season Five

1 ตุลาคม 2562

เพลง: กางเกงลิงสีแดง

ศิลปิน: Jesse Mek

25 มีนาคม 2562

เพลง: ศัลยกรรมไม่ได้ (UNMAKEABLE) 
Feat. KANGSOMKS & SIRPOPPA
ศิลปิน: Fymme Bongkot
30 พฤษภาคม 2562

เพลง: Mist

ศิลปิน: Silly Fools, Zeal

2 กันยายน 2562

เพลง: ลูกชิ้น

ศิลปิน: Yong Armchair

16 ตุลาคม 2562

เพลง: รักษาอาการ (HEAL)

ศิลปิน: Ruj Suparuj

29 มีนาคม 2562

เพลง: ตรงไหน

ศิลปิน: SNOOPKING

13 มิถุนายน 2562

เพลง: อ้อน feat. CYANIDE

ศิลปิน: MOONLIGHT

9 กันยายน 2562
อัลบัม: Dejavu 

ศิลปิน: PAUSE 

15 พฤศจิกายน 2562

เพลง: ในฐานะอะไรก็ได้ Feat. P-HOT

ศิลปิน: SIRPOPPA

30 เมษายน 2562

เพลง: เสี่ยว Feat. NA POLYCAT 

ศิลปิน: Ammy The Bottom Blues 

3 กรกฎาคม 2562

เพลง: พ่ายแพ้

ศิลปิน: THE RAVEN DOLL

11 กันยายน 2562

เพลง: หมึกเล่นไฟ Feat. ไก่ กางเกง

ศิลปิน: SONGKARN

10 กันยายน 2562

เพลง: ขอโทษ

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำาภีร์ 

15 พฤศจิกายน 2562

เพลง: ครึ่งฝัน

ศิลปิน: Dax Rock Rider

15 พฤษภาคม 2562

เพลง: หน้าท่ีของความรัก (MISSION) 
Feat. เล็ก พงษธร
ศิลปิน: PAUSE
15 กรกฎาคม 2562

เพลง: Pause Feat. VARINZ, Z TRIP, KANOM

ศิลปิน: J$R

12 กันยายน 2562

อัลบัม: Lacuna 

ศิลปิน: HUGO

16 ธันวาคม 2562
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2562

เบียร์สิงห์

เบียร์ลีโอ

เบียร์สิงห์ไลท์

MY BEER

U BEER

เบียร์ EST.33 KOPPER

เบียร์ SNOWY WEIZEN

BY EST.33

สุราขาวช้างทอง

U KORN MAIZE BEER

สินค้าใหม่

โซดาสิงห์

โซดาลีโอ

นํ้าดื่มสิงห์

นํ้าแร่เพอร์ร่า

ผลิตภัณฑ์บุญรอดฟาร์ม 

ชาตราบุญรอดฟาร์ม

ผลไม้อบแห้ง

น้ำาผลไม้พร้อมดื่ม

PASSION REPUBLIC

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

แยม

มีวางจําหน่ายที่:

• ห้างสรรพสินค้า TOPS และ 

THE MALL

• ร้านค้าที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

• ร้านสิงห์ช็อปทั่วประเทศ

• สิงห์ออนไลน์ช็อป

• LAZADA

มารุเซ็น

ชาเขียวญี่ปุ่นชนิดผง
(MATCHA)

ชาเขียวชนิดซองสำาเร็จรูปพร้อมชง
(GREEN TEA BAG)

ชาเขียวรสต้นตำารับ
(ORIGINAL SENCHA)

มีวางจําหน่ายที่:

• ห้างสรรพสินค้า TOPS 

THE MALL EMPORIUM

และ EMQUARTIER

• ร้านค้าที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

• ร้านสิงห์ช็อป

• สิงห์ออนไลน์ช็อป

• LAZADA 

เชคกุ เชคกุ

ชาเขียวชงเย็น (ไม่มีน้ำาตาล)

YEAR IN REVIEW 2019
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สินค้าใหม่

ข้าวพันดี

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้นดีที่สุด

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้นดีพิเศษ

ข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพดีพิเศษ

ข้าวขาว 100% ชั้นดีพิเศษ

ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 100%

ข้าวหอมมะลิใหม่ 100%

ข้าวหอม 100% ช้ันดีคัดพิเศษ 

ข้าวขาว 5% ชั้นดี

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค 100%

HESCO (เฮสโก)

ARARE’ CHOC 
ข้าวอบกรอบเคลือบช็อกโกแลต

ARARE’ MINI FUN PACKS
ขนมข้าวอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่น

ARARE’ CLASSIC 
ข้าวอบกรอบปรุงรสพันสาหร่าย

CRUNCHY COCONUT CHIPS
มะพร้าวอบกรอบ

CRUNCHY COCONUT BITES
มะพร้าวอบกรอบอัดก้อน

SHAKE SE’
ขนมเยลลี่คาราจีแนน ผสมนำ้าผลไม้รวม

ผสมกล้วยและเมล็ดควินัว

รสคาราเมลผสมธัญพืช 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์และเมล็ดฟักทอง

มะพร้าวอบกรอบ
ผสมธัญพืชและกล้วยชนิดแท่ง

มะพร้าวอบกรอบ
ผสมธัญพืชและโปรตีนชนิดแท่ง

ทองม้วนอบกรอบ รสมะพร้าว

รสบาร์บีคิว

รสออริจินัล

รสคอร์นชีส

COCONUT CEREAL SNACKS 
มะพร้าวอบกรอบผสมธัญพืช

COCONUT BAR

CRISPY COCONUT ROLLS

SAN-DAI 

RICE CRACKER WITH VEGGIE
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ซอสพริก พริก Made BY TODD

ซอสขนาด 100 กรัม

มันหวานหลากชนิด 
ผสมเผือกทอดกรอบ

ซอสสุกี้ยากี้

สินค้าใหม่

ซอสพริกอเนกประสงค์

ซอสผัดไทย

ซอสกะเพรา

ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด

น้ำาจิ้มซีฟู้ด

น้ำาจิ้มไก่

หนังท้องปลาแซลมอนทอดกรอบ 

ข้าวโพดหวานทอดกรอบ 

กล้วยหอมทองทอดกรอบ 

ป๊อปคอร์น

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

สาหร่ายแบบอบ 

รสออริจินัล

รสต้มยำา

ขนมข้าวโพดอบกรอบ

รสสาหร่ายสไตล์เกาหลี

สาหร่ายแบบทอด

รสไก่เผ็ดเกาหลี

รสสไปซี่

รสลาบ

รสเอ็กซ์ตรีมเชดด้าชีส

รสไก่เทอริยากิ

รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่บายซอสต๊อด

มาชิตะ

สาหร่ายแบบทอด

รสออริจินัล

รสสไปซี่

รสสไปซี่ บาร์บีคิว เกาหลี

YEAR IN REVIEW 2019
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THAT’S ASIA

ตัวแทนจําหน่าย

กาแฟคั่ว NORTE KAFFE

DARK ROAST

MEDIUM ROAST

LIGHT ROAST

มีวางจําหน่ายที่:

• ONLINE : 

SINGHA ONLINE SHOP 

• FACEBOOK : 

NORTEKAFFETHAILAND

• OFFLINE : DIRECT SALES 

ติดต่อผ่าน DVS 2014 

เบอร์ 0632704926

ส่งออกไปประเทศฮ่องกง

เกาหลี และฟินแลนด์

เบียร์สด Kronenbourg

เบียร์คาร์ลสเบิร์ก

เบียร์โคโรน่า

เบียร์อาซาฮี

สุรา Spirits 8

BSC คอร์นซอย

บุกคอนยัคกี้

อิชิตัน

เย็น เย็น

สุราขาว JINRO

เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 

JINRO TOK TOK

อีฟ

นํ้ามะพร้าว UFC Refresh

นํ้าแร่ฟิจิ

ไทยเท

นํ้านมถั่วเหลือง Home Soy

นํ้าปลาชินสุฟู้ดหยดทอง
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2562

ชื่อโฆษณา: LEO รวมกัน มันส์กว่า
ระยะเวลา: มกราคม - มีนาคม

ชื่อโฆษณา: LEO รวมกัน มันส์กว่า
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: LEO รวมกัน มันส์กว่า
ระยะเวลา: กรกฎาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: KIMI RÄIKKÖNEN
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA KART CUP 
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: LEO รวมกัน มันส์กว่า
ระยะเวลา: เมษายน - มิถุนายน
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ชื่อโฆษณา: MY BEER ชีวิตสนุกทุกมิติ
ระยะเวลา:  กันยายน - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: MASITA 
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: MASITA FUN
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: SINGHA WORLD OF SPEED
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SAN-DAI
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA - ALFA ROMEO RACING
ระยะเวลา: พฤษภาคม - ธันวาคม
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ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA ซ่าต้องสิงห์
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563) 

ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA ซ่าต้องสิงห์
ระยะเวลา: เมษายน - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA ซ่าต้องสิงห์
ระยะเวลา: เมษายน - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: SINGHA SODA ซ่าต้องสิงห์
ระยะเวลา: เมษายน - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: ข้าวโพดวีคอร์น รสซอสต๊อด
ระยะเวลา: เมษายน - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: จัดจ้านสุดป๊อป
ระยะเวลา: ตุลาคม 

ชื่อโฆษณา: จัดจ้านป๊อปอัพ
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: ซอสต๊อด จัดจ้านโดนใจ
ระยะเวลา: พฤศจิกายน ขอ
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ชื่อโฆษณา: จัดจ้าน Machine
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)
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ช่ือโฆษณา: น้ำาด่ืมสิงห์ Pony Limited Edition Phase II
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: น้ำาด่ืมสิงห์ Return Heart to Home
ระยะเวลา: สิงหาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: น้ำาด่ืมสิงห์ SMART MICRO FILTER
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ไก่ย่าง & ซ่ีโครงหมู รสซอสต๊อด
ระยะเวลา: ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: Purra x SIRIVANNAVARI BANGKOK 
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ข้าวพันดี
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม (ใช้ต่อในปี 2563)

ชื่อโฆษณา: Gift Set จัดจ้านข้ามปี
ระยะเวลา: ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: จัดจ้านเรียกพ่อ
ระยะเวลา: ธันวาคม
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บุคลากรสิงห์
ธันวาคม 2562

สิงห์เกษียณประจำาปี 2562

เกษียณอายุ ปี 2562
26 ธันวาคม 2562 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธาน 

ในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทองค�าตราสิงห์แก่กลุ่มผู้บริหารและ 

พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือที่ครบเกษียณ 

อายุการท�างาน ในปีน้ีมีพนักงานเกษียณอายุทั้งสิ้น 43 คน

นายธํารงค์ จุ้ยอินทร์
กรรมการผู้จัดการ บจก.ปทุมธานีบริวเวอร่ี

ส�านักผู้บริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 ตุลาคม 2531 • อายุงาน 31 ปี

ผู้จัดการประจ�าสายการเงินและการบัญชีกลาง
กลุ่มการเงินและการบัญชี

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 15 มกราคม 2547 • อายุงาน 15 ปี

หัวหน้าหน่วยซ่อมบ�ารุงทั่วไป
ส�านักงานออกแบบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 19 สิงหาคม 2524 • อายุงาน 38 ปี

นายปรีชา ชินรุจน์

นายบรรชา สามัคคี

นายกําจร ลีประพันธ์กุล
ผู้จัดการส�านักงานส่งเสริมกีฬา

ส�านักงานส่งเสริมกีฬา
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 มกราคม 2551 • อายุงาน 11 ปี

พนักงานจัดซ้ือ
ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 ธันวาคม 2539 • อายุงาน 23 ปี

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจพลังงาน
ส�านักผู้บริหาร 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 มกราคม 2554 • อายุงาน 8 ปี

นายสรวง จันทรอุไร

นายวีระ จุ้ยพิทักษ์

นายวีระชัย โชติพฤกษวัน

ผู้จัดการฝ่ายขายชานเมือง
กลุ่มการขาย 1

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2543 • อายุงาน 19 ปี

พนักงานธุรการ
ส�านักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 19 สิงหาคม 2535 • อายุงาน 27 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.วังน้อยเบเวอเรช
ส�านักผู้บริหาร

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 มีนาคม 2529 • อายุงาน 33 ปี

นายชํานิ ทองขาว

นางสุรพร ไตรวัฒนวงษ์

นางวิลาวรรณ สงวนโภคัย
ผู้จัดการแผนกการเงิน

ส�านักงานบริหารการเงินกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 4 สิงหาคม 2524 • อายุงาน 38 ปี

วิศวกร
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 12 สิงหาคม 2523 • อายุงาน 39 ปี

พนักงานขับรถผู้บริหาร
ส�านักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 1 มีนาคม 2536 • อายุงาน 26 ปี

นายเจริญชัย น้อยคํา

นายวรวุฒิ ก๋อยสุวรรณ
พนักงานขับรถผู้บริหาร

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 สิงหาคม 2549 • อายุงาน 13 ปี

นายเด็ดดวง ภูดินดิบ
พนักงานธุรการ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เร่ิมงาน 23 ธันวาคม 2534 • อายุงาน 28 ปี

นายมานิตย์ สระบัว
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หัวหน้าหน่วยห้องหมัก
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 13 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 37 ปี

พนักงานขับรถยก
หน่วยรับจ่าย-โซดาน้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 16 สิงหาคม 2527 • อายุงาน 35 ปี

นายสมชาย รัสมีจินดาวงค์

พนักงานบริการ
กลุ่มงานสนับสนุนและประสานองค์กร

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด
เริ่มงาน 16 มีนาคม 2556 • อายุงาน 6 ปี

น.ส.บัว ปานประเสริฐ

พนักงานขับรถยก
หน่วยรับจ่าย-โซดาน้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 34 ปี

นายมาโนช บุญญะบา

นายชินวัฒน์ จันทรธรรม
พนักงานคัดแยกคุณภาพ

หน่วยรับขวด
บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

เร่ิมงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 34 ปี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการเงิน (เชียงใหม่) 
ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด
เร่ิมงาน 18 กรกฎาคม 2537 • อายุงาน 25 ปี

หัวหน้าหน่วยวัตถุดิบและไซโล
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 8 พฤศจิกายน 2526 • อายุงาน 36 ปี

พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต
หน่วยสถิติบัญชี-ผลิต

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 ธันวาคม 2527 • อายุงาน 35 ปี

น.ส.รศนา สุนทรชีววุฒิ

นายนฤทธิ์ แจ้งเกษตร

นางมาลี มะลิกา

นายสุชิน ห่านสุวรรณดํารง

พนักงานสถิติ-บัญชีคลังสินค้า
หน่วยสถิติบัญชี-คลัง

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 พฤษภาคม 2531 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานผลิตโซดา
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 ธันวาคม 2527 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานหน่วยวัตถุดิบและไซโล
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 34 ปี

หัวหน้าหน่วยรับ-จ่ายโซดา-น้�าดื่ม
หน่วยรับจ่าย-โซดาน้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 มีนาคม 2526 • อายุงาน 36 ปี

ช่างซ่อมยานพาหนะ
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2549 • อายุงาน 13 ปี

พนักงานควบคุมเตาไอน้�า
หน่วยเครื่องต้นก�าลัง

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 34 ปี

นายชํานาญ จิรเจษฎา

น.ส.มานิตา กลิ่นสายหยุด

นางปรีดา ธีรโชติกุลพล นายจิระ เสภู่

นายสมศักดิ์ เข็มกลัด

นายนพสิทธิ์ กมลเลิศศิริโชติ

ช่างซ่อมบ�ารุง
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 18 พฤศจิกายน 2525 • อายุงาน 37 ปี

พนักงานคลังสินค้า
บัญชี-การเงิน

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 ธันวาคม 2527 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานธุรการ
การบุคคลและธุรการ

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 มีนาคม 2533 • อายุงาน 29 ปี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
แผนกคลังสินค้า

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 17 มกราคม 2527 • อายุงาน 35 ปี

ช่างซ่อมบ�ารุง
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 มีนาคม 2551 • อายุงาน 11 ปี

นายกนตธร เกิดอุบล

นางสมพร โกศัยเสวี

นายสมชาย โกทัณฑ์

นายฉัตรชัย มณีทิพย์สกุล

นายทองคํา ขาวฟู

พนักงานผลิตน้�าดื่ม
หน่วยผลิต 2-น้�าดื่ม

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 34 ปี

นายอานัติ แย้มอยู่
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บุคลากรสิงห์
สิงหาคม 2562

อายุงานครบรอบ 30 ปี

29 สิงหาคม 2562 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี  

ประธานกรรมการ บริษทั บญุรอดบริวเวอร่ี 

จ�ากดั เป็นประธานในพธิมีอบแหวนทีร่ะลกึ 

สิงห์ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 30 ปี  

ในปี 2562 น้ี มีพนักงานเข้ารับแหวน

จ�านวน 20 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ 

นางกรองกาญจน์ กล่ินสายหยุด
พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 2 เมษายน 2533 • อายุงาน 29 ปี

พนักงานขับรถ
แผนกขนส่ง

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เริ่มงาน 16 มกราคม 2538 • อายุงาน 24 ปี

นายราชัน หว่างสิงห์

นางสมจิตร ฉัตรเท

พนักงานขับรถ
แผนกขนส่ง

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เริ่มงาน 21 เมษายน 2538 • อายุงาน 24 ปี

พนักงานผลิตโซดา-น้�าดื่ม
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2552 • อายุงาน 10 ปี

นายสงคราม หอมสนิท

นายสุคนธ์ ดีหลี

พนักงานธุรการ
แผนกขนส่ง 

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 กันยายน 2539 • อายุงาน 23 ปี

พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2539 • อายุงาน 23 ปี

นายยุทธ ปั้นงาม

นายพัฒ เบ็ญจะศิล
พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 มิถุนายน 2540 • อายุงาน 22 ปี

พนักงานขับรถ
แผนกขนส่ง 

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 1 สิงหาคม 2540 • อายุงาน 22 ปี

นายสมชาย วงษ์มี
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พนักงานคัดแยกคุณภาพ
หน่วยรับขวด

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

Agent Service Manager
กลุ่มบริการและสนับสนุนลูกค้า

บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จ�ากัด

นายณรงศักดิ์ รุ่งแจ้งนางวรรณา จันทร์เจ้า

ช่างซ่อมบ�ารุง
หน่วยซ่อม Boiler

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

พนักงาน QC Line
แผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

หัวหน้าหน่วยเตาไอน้�า
หน่วยซ่อม Boiler

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายภาสกร เมืองมานางปภัสรา จันทร์พรหมมา นายชวลิต วินิจฉัย

ผู้จัดการแผนกเอกสารวางบิลและตั้งหนี้
กลุ่มการขาย 4

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

หัวหน้าไฟฟ้ารถยนต์
ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

น.ส.สุชาดา แก่นจันทร์นายสมนึก ไตรเสวีวงศ์
ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์

กลุ่มงานสนับสนุนและประสานงานองค์กร
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด

นายพงศ์พันธุ์ วิจิตรรัตนะ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มวิศวกรรมกลาง
กลุ่มวิศวกรรมกลาง 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เลขานุการและผู้อ�านวยการส�านักกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ | ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายสุนทร อยู่ประเทศนายดอล บุญมั่น
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายธํารงค์ จุ้ยอินทร์

พนักงาน QC
แผนก ISO

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

พนักงานวัตถุดิบและไซโล
หน่วย Brewhouse

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

หัวหน้าหน่วย Brewhouse
หน่วย Brewhouse

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายรัตนชาติ ปทุมมินนายสันติ เอมนาม นายสมเกียรติ พลับศิริ

พนักงานธุรการ
หน่วยธุรการ

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายปานชัย ปานอ่อน

ผู้จัดการแผนกอาวุโสปฏิบัติการการเงิน 
(ปทุมธานี 2) | กลุ่มการเงิน
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

นางลักขณา วัชระวรากรณ์

รักษาการผู้จัดการแผนกซ่อมบ�ารุง
กลุ่มวิศวกรรมกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

นายจารุกิตติ์ ใจมั่น

พนักงานคัดแยกคุณภาพ
หน่วยรับ-ถัง 19 ลิตร

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด

พนักงานบริการ
กลุ่มสนับสนุนข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด

นายชูธง พันธ์เวหานายปัญญา แต้พานิช

หัวหน้าหน่วยบริการทั่วไป
แผนกธุรการ

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด

นายวันชัย สุดใจ
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การอบรมน้ีอยู่ภายใต้การดูแลหลักสูตร

โดยโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศ

ทางการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) สถานทูต

เยอรมัน มุ่งเน้นการสร้างและพฒันาศกัยภาพ

ของ “ครูฝึก” ภายในสถานประกอบการ หวัข้อ

อบรมจะครอบคลุมหลากหลายด้านที่จ�าเป็น

ต่อการสอน เช่น การรวบรวมข้อมูลเพื่อท�า

แผนการสอน การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม การ 

ประเมินผูเ้รียน เป็นต้น ปัจจบุนัผูผ่้านการอบรม 

ได้มีส่วนช่วยวางหลักสูตรในโครงการความ

เป็นเลศิทางการศกึษาทวิภาค ีและเป็นอกีหน่ึง

ก�าลงัส�าคญัในการรวบรวมองค์ความรูภ้ายใน

หน่วยงานเพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อองค์กร 

โครงการบ่มเพาะระยะยาว 1 ปีครึ่ง ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม ร่วมกับกลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจ 

และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นโครงการที่คัดสรรพนักงานระดับก.ที่มีศักยภาพเหมาะสมจากหลากหลายสายงานภายใน บริษัท 

บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด มาพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เหมาะสมกับการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เหล่าผู้ได้รับคัดเลือกจะ

ได้แสดงศักยภาพและเสริมจุดแข็งที่มี เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่เก่งคิด เก่งท�า และเก่งคนให้กับองค์กรต่อไป

ระยะเวลา: โครงการบ่มเพาะระยะยาว 1 ปีครึ่ง
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

AdA International – 
Train the Trainer 

Agile Team
เก่งคิด เก่งท�า เก่งคน 

การศึกษา
พ.ศ. 2562

โครงการเพื่อการศึกษา

01

03
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02
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หอการค้าไทยร่วมกับบริษัทช้ันน�าของประเทศ  

จัดโครงการ Big Brother Incubator ที่เปิดโอกาสให้ 

SMEs ทั่วประเทศได้ผ่านการ coaching & mentoring 

ด้านธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศในแบบของ 

พี่ช่วยน้องอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้จับคู่

เจรจาธุรกิจกับบริษัทในโครงการกว่า 300 บริษัท ได้

ปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจ ปรับ mindset และวางแนวทาง

ขององค์กรตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 8 เดือน 

ระยะเวลา: เมษายน 2562 - ธันวาคม 2562 
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และบริษัท
ในเครือ

โครงการที่สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันความรู้ แชร์

ไอเดยี และเพิม่พนูทกัษะทีม่อียูเ่ดมิหรือยงัไม่เคยมใีห้กบั 

พนักงาน ตลอดปีนี้ทาง KM ได้จัดให้มีกิจกรรม COP 

ในทุกๆ เดือน เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้พนักงานทุกคน

ที่สนใจเข้าร่วม โดยกิจกรรมที่จัดข้ึนจะแบ่งออกเป็น  

2 ส่วนหลกัๆ ได้แก่ กจิกรรมแบบประยกุต์ทีช่่วยเสริมสร้าง 

ทักษะการท�างานของพนักงานในรูปแบบที่ทันสมัย  

โดยมีการจัดไป 9 คอร์ส มีพนักงานเข้าร่วมอบรมกว่า  

230 คน และกิจกรรมที่ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อช่วย

ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอีก 6 คอร์ส ซึ่ง

มีพนักงานเข้าร่วม 140 คน 

โครงการอบรมส�าหรับผูป้ระกอบการคราฟต์เบยีร์ไทย 

หรือ Brewer ที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนรู้

กระบวนการผลิตเบียร์ มาตรฐานอุตสาหกรรมเบียร์ 

ตลอดจนการบริหารการขาย การตลาด และข้อกฎหมาย 

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเบียร์ ในปีน้ีเปิดหลักสูตร 

การเรียนส�าหรับรุ่นที่ 3 และ 4

ระยะเวลา: รุ่นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562
รุ่นที่ 4 กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และ 
บริษัทในเครือ

ISARA ACADEMY 

Big Brother Incubator 

Community for Practice (COP)

01-03
04
05-06
07
08

AdA International – Train the Trainer
Agile Team
Big Brother Incubator
Community for Practice (COP)
ISARA ACADEMY
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โครงการเพื่อพัฒนา “ช่าง” ในโรงงานให้มีสมรรถนะ

ตามที่หน่วยงานต้องการ ตลอดจนมีการรวบรวมองค์ความรู้ 

และถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานเยอรมัน 

ปัจจุบัน เรามี Meister จ�านวน 19 คน ใน 5  โรงงาน ได้แก่ 

ปทุมธานีบริวเวอรี่ วังน้อยเบเวอเรช สิงห์ เบเวอเรช บุญรอด

บริวเวอร่ี และเชียงใหม่เบเวอเรช ซึง่เช่ียวชาญใน 3 สาขาวชิา

หลัก ได้แก่ เครื่องกลอุตสาหกรรม แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

โครงการฝึกงานส�าหรับนิสิตนักศึกษาปี 3-4 ทุกสถาบัน

ทั่วประเทศ ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ไม่จ�ากัดสาขาวิชา 

จ�านวน 50 คน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์

จริงของผู ้บริหารระดับสูงของสิงห์ และผู ้ เ ช่ียวชาญใน

สาขาวิชาต่างๆ ทั้งในด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหาร 

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทรัพยากรบุคคล รวมถึงได้ฝึก

ประสบการณ์จริงจากการท�า Final Project ที่นักศึกษาจะได้

ลองท�างานจริงและได้น�าเสนอผลงานให้กับผู้บริหาร

ระยะเวลา: 27 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

โครงการที่จัดต้ังขึ้นเพื่อคัดสรรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มากด้วยศักยภาพ 

และพัฒนาความสามารถของพวกเขาเพื่อให้เขาเหล่าน้ันเป็นส่วนส�าคัญ

ในการพัฒนา สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือให้เป็นองค์กรชั้นน�า 

โดยผู้เข้าร่วม (Management Trainee) จะมีโอกาสค้นหาความเป็นสิงห์

ที่อยู่ในตัว ผ่านรูปแบบการท�างานที่ท้าทายในหลากหลายสายงาน และ

พิสูจน์ตัวเองผ่านการปฏิบัติงานจริงในแบบฉบับของสิงห์ รวมถึงยังได้

เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เช่ียวชาญทางธุรกิจด้วย ปีน้ีโครงการจัดข้ึน

เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

ระยะเวลา: ทุก 2 ปี โดยระยะเวลาที่อย่่ในโครงการของแต่่ละรุน่ คือ 2 ปี
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอร่่ จ�ากัด และบริษัทในเครือ

Meister คร่ฝึกช่างเทคนิคขั้นส่ง
ต่ามแนวทางมาต่รฐานเยอรมัน

Singha Biz Course 11

Singha Management Trainee

01
02
03
04
05
06

Meister ครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน
Singha Biz Course 11
Singha Management Trainee
Singha Photo Academy
Singha R-Expert
Singha R-Intern
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โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นช่างภาพอาชีพ

ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการ 

ถ่ายภาพ โดยได้ร่วมมอืกับคณุอ๋อ แอคช่ัน รวมทัง้ผูท้รงคณุวฒุใินแวดวง

การถ่ายภาพอกีหลายท่าน เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้การถ่ายภาพตามหลกั

วิชาการอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพอย่างถูกต้อง  

ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ระยะเวลา: 29 มกราคม 2562 – 15 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่สนใจกิจกรรม

โครงการ Singha R-Expert จัดข้ึนเป็นปีที่ 7  

ภายใต้สโลแกน “สร้างการเรียนรู้ เปิดทางสู่โอกาสใหม่” 

เพื่อร ่วมแบ่งปันความรู ้ แนวคิด และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้กับ

เจ้าของหรือผู้อ�านวยการจากสถาบันอาชีวศึกษาจ�านวน 

40 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิธีการน�า

แนวคดิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ไปถ่ายทอดต่อยงัคณาจารย์

และนักศึกษาอาชีวะในสถาบันของตนต่อไป

ระยะเวลา: 26-29 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: Singha Complex, โรงแรม Avani Atrium 
Bangkok

Singha Photo Academy

Singha R-Expert
04

06

05

โครงการเพือ่การเรียนรู้และฝึกงานส�าหรับนักศกึษา

อาชีวะทุกสาขาวิชาในระดับชั้น ปวส.1 และ 2 ปีนี้จัดขึ้น

เป็นปีที่ 9 ภายใต้สโลแกน “เรียนรู้ ก้าวสู่ อนาคต” โดย

สิงห์มุ่งจุดประกายให้นักศึกษาอาชีวะค้นพบตัวตนและ

ศกัยภาพ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

จริงผ่านผู้บริหารระดับสูงของสิงห์และวิทยากรช่ือดัง 

พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูงานและฝึกงานกับธุรกิจในเครือของ

สิงห์ ปิดท้ายด้วยการท�าแผนโครงงานเพื่อน�าเสนอแก่ 

ผู้บริหารในวันส�าเร็จโครงการ   

ระยะเวลา: 22 กันยายน 2562 - 30 ตุ่ลาคม 2562
สถานที่ฝึกอบรม: บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

Singha R-Intern
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โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการ SMEs  

ด้วยการดแูลตัง้แต่รากฐานของแบรนด์ ภายใต้สโลแกน “Leading 

the powerful brand” ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 30 คนในปีน้ีจะได้

เช็คสุขภาพของแบรนด์กับผู้เช่ียวชาญระดับประเทศ ศึกษาวิธี

คิดอย่างเข้าใจลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เจาะ 

เคล็ดลับสู่ความส�าเร็จกับ Case Study ของ “คนสร้างแบรนด์” 

เข้าใจหวัใจของคอนเทนต์และ Digital Marketing สร้างเครือข่าย 

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าแบรนด์ 

ด้วยภาพและคอมมิวนิตี้ที่ทรงพลัง  

ระยะเวลา: 17-18 สิงหาคม 2562, 24-25 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: อาคาร Singha Complex ชั้น 34 

มุ่งเน้นการวางรากฐานสู่กลุ่มทายาทของตัวแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ทั่วประเทศในระดับ Young Gen (ต้ังแต่

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3) ที่ได้รับ 

การคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดกิจการในอนาคต เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการสืบทอดธุรกิจผ่านการให้ความรู้ด้านต่างๆ  

ในเชิงธุรกิจทั้งการขาย การตลาด การสร้างเครือข่ายและบริหาร

ความสัมพันธ์ไปจนถึงทักษะความเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการ

ธุรกิจในอนาคต   

ระยะเวลา: 10-12 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม: บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด, สวนผึ้งไฮแลนด์  

การรวมตัวสร้างเครือข่ายของกลุม่ทายาทตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ตราสงิห์ทัว่ประเทศ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด

ประสบการณ์การท�างานจริงร่วมกัน น�ามาสู่แนวคิดใหม่ๆ แก่บริษัทฯ และตัวแทนจ�าหน่าย 

ทั่วประเทศ เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติผ่านการลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติงานจริง   

ระยะเวลา: ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562, ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน 2562
สถานทีจ่ดักจิกรรม: กลุม่ธรุกจิในเครอืฯ, Food Innovations Center  (FIC), บรษิทั ปทมุธานบีรวิเวอรี ่จ�ากดั

Singha Smart SMEs

Singha Young Blood Junior

Singha Young Blood
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Singha Agent Biz Up
โครงการเพื่อความเป็นเลิศ
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การพัฒนาพนักงานของตัวแทนจ�าหน่ายทั่วประเทศเพื่อ 

ยกระดับทักษะ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนเติม

ความรู้ เสริมทักษะแก่บุคลากรของตัวแทนจ�าหน่ายผ่านการอบรม 

เชิงปฏิบัติการในทุกมิติของการท�างานทั้งด้านมุมมอง ความคิด 

ทัศนคติ ไปจนถงึทกัษะการขายและการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์กร เพ่ือสามารถน�าทักษะเหล่าน้ีไปใช้ในการท�างาน

อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์การแข่งขันในตลาด

ระยะเวลา: สิงหาคม 2562 – ตุ่ลาคม  2562
สถานทีจ่ดักจิกรรม: 5 ภมิ่ภาคทัว่ประเทศ, ต่วัแทนจ�าหน่ายผลติ่ภณัฑ์ต่ราสงิห์

โครงการฝ ึกงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสายช ่างในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง

ทกัษะทีเ่หมาะสมกับความต้องการของภาคธุรกจิ และสอดคล้องกบั

ตลาดแรงงานในปัจจบุนั โดยมหีอการค้าไทย-เยอรมนัเป็นผูเ้ช่ือมโยง

ระหว่างสถาบนัอาชีวศกึษาและองค์กรธรุกจิ ด้วยมาตรฐานหลกัสตูร

การฝกึงานตามระบบเยอรมัน นักศกึษาที่ผ่านการฝกึงานจากบรษิัท 

จะได้รับใบรับรองการฝึกงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

ปัจจบุนั มบีริษทัในเครือเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ บริษทั ปทมุธานี 

บริวเวอรี่ จ�ากัด และ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด ซึ่ง บริษัท 

ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด เป็นบริษัทแรกในภูมิภาคเอเชียที่สามารถ

สอบผ่านมาตรฐานระดับ A

Singha Agent Biz Up

โครงการเพื่อความเป็นเลิศ
ทางการศึกษาทวิภาคิ (มาต่รฐานเยอรมัน)
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2562

โครงการอาสาทำาดีต่อเนื่อง

SINGHA R-SA 
Culture Tourism x Bangkok University  
International x King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi 
International

SINGHA R-SA 
Culture Tourism x Kasetsart  
University International

SINGHA R-SA 
Culture Tourism x Thammasat  
University International

สิงห์อาสา

เค รือ ข่ ายสิ งห์ อาสานานาชาติ   

Bangkok University International และ 

King Mongkut’s University of Technology 

Thonburi International จดักจิกรรมแบง่ปนั 

รอยยิ้มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกัน 

ทำาจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษให้ เด็ก 

นักเรียน รวมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น ณ 

โรงเรียนวัดยางทอง จ.อ่างทอง

เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติและ 

Kasetsart University International จัด 

กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ ปรับปรุงสนาม

เด็กเล่นและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ปลูกข้าว 

ดำานา ณ โรงเรียนวัดปู่เจ้า จ.สุพรรณบุรี

เครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติและ 

Thammasat University International จัด 

กิจกรรมปลูกจิตสำานึกการรักษาส่ิงแวดล้อม  

ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยเปลี่ยนมาใช้ 

ถุงผ้าและร่วมกันระบายสีถุงผ้า พร้อมท้ัง 

สอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษขณะทำา 

กิจกรรม ณ โรงเรียนวัดศาลากุล จ.นนทบุรี

YEAR IN REVIEW 2019
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ซ่อมบ้านย่าคำาใบ

นำ้าท่วม

พายุปาบึก

ผักตบชวา

สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 6 สถาบัน 

ภาคกลาง บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำากัด เทศบาลตำาบลสามเมือง 

กรมชลประทานท่ี 13 และชาวบ้านในพ้ืนท่ี ลงพ้ืนท่ีคลองพระยาบันลือ 

ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือช่วยกันกำาจัด 

ผักตบชวา เปิดทางระบายน้ำา ป้องกันน้ำาท่วม และเปิดทางให้ชาวบ้าน 

ได้สัญจรทางน้ำาโดยสะดวก อีกท้ังมีการนำาผักตบชวาไปต่อยอดเป็น 

ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ อาทิ กระเป๋าสะพาย เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ

สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่อ.หนองหาน 

จ.อุดรธานี ในเดือนสิงหาคม เพื่อทำาภารกิจซ่อมแซม

บา้นใหก้บัคณุยายคำาใบและน้องววิทีใ่ช้ชวีติอย่างยาก

ลำาบาก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคุณยาย

ในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา สิงห์อาสา ร่วมกับเครือข่าย 

ต่างๆ เช่น บริษัทในเครือ ผู้แทนการค้าผลิตภัณฑ์ตราสิงห์ เจ้าหน้าท่ี 

ของบริษัท ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เครือข่ายนักศึกษา 

สิงห์อาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในหลายจังหวัด 

โดยเฉพาะในภาคอีสาน โดยนำาน้ำาดื่มและข้าวสารรวมทั้งอาหาร 

ปรุงสุกไปมอบให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทันที  

พายุปาบึกสร้างความเสียหายให้พี่น้องชาวใต้ 

หลายหมื่นครอบครัว หลังพายุผ่านพ้นไป สิงห์อาสา 

ไดรี้บลงพืน้ที ่เพือ่บรรเทาทกุข์พีน้่องผูป้ระสบภัย โดย 

วนัที ่4-5 มกราคม 2562 ไดร่้วมกบั หจก.สงิหอ์รฉตัร 

และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบน้ำาดื่มและ 

ข้าวสารให้พี่น้องในพื้นที่ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร และ 

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
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ฟื้นฟูหลังนำ้าลด

ไฟป่า

ภัยแล้ง

สิงห์แรลลี่

สิงห์อาสาร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้าน 

อาหารจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายนักศึกษาสิงห์ 

อาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ “ผนึกกำาลังสิงห์ 

อาสา คืนรอยย้ิมหลังน้ำาท่วม” ลงพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูทำาความ 

สะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่โรงเรียนบ้านหาด 

สวนยาง ต.วารินชำาราบ อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

วันท่ี 21 มีนาคม สิงห์อาสาร่วมกับสำานักบริหาร 

พื้นที่อนุรักษ์ที ่15 และชาวบ้าน ณ บ้านห้วยม่วงและบ้าน 

สันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทำาแนวป้องกัน 

ไฟปา่ เพือ่ทีห่ากเกดิไฟปา่ข้ึนจะไดเ้ข้าควบคมุไดง้า่ย และ 

วันที่ 22 เมษายน สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค 

เชียงราย จำากัด บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำากัด เครือข่าย 

ของบริษัทฯ ตัวแทนจำาหน่าย รวมทั้งเครือข่ายสิงห์อาสา 

ในสถาบนัการศกึษาภาคเหนอื ไดร่้วมจดัตัง้ศนูยส์นับสนุน

เจา้หน้าทีด่บัไฟปา่ข้ึนในจงัหวดัทางภาคเหนอืกวา่ 20 จดุ

วันที่ 26 กรกฎาคม สิงห์อาสานำาน้ำาดื่มไป 

แจกจ่ายใหก้บัผูป้ระสบภยัในพืน้ทีบ่า้นบรูพาพฒันา 

และบา้นโคกแปะ อ.วาปปีทมุ จ.มหาสารคาม ตอ่มา 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม ก็ได้นำาน้ำาดื่มไปแจกจ่าย 

ให้กับผู้ประสบภัยแล้งและร่วมกันทำาท่อประปา 

ใช้เป็นเส้นทางลำาเลียงน้ำาจากภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านใน 

พืน้ทีช่มุชนหมูท่ี ่2 ต.เทพรักษา อ.สงัขละ จ.สริุนทร์ 

โดยร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 100 ชีวิต 

จาก 16 มหาวิทยาลัยในภาคอีสาน

สิงห์อาสาร่วมกับสิงห์แรลลี่ จัดกิจกรรมสิงห์ 

แรลลี่ที่เดินทางไปทั่วประเทศและระหว่างทางที่ผ่านจะ 

ร่วมกันปรับปรุงสนามเด็กเล่น มอบสื่อการเรียนการสอน 

อปุกรณ์การเรียนและอปุกรณ์กฬีา ตลอดจนเสือ้กันหนาว 

และขนมให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 

เหล่านั้นด้วย

YEAR IN REVIEW 2019
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ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี 

เสริมทักษะดำานำ้า กู้ภัยทางนำ้า

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีจัดกิจกรรมมอบเสื้อหนาว

ใหป้ระชาชนทีข่าดแคลนเคร่ืองกันหนาวในพืน้ทีห่า่งไกล  

ซึง่ทางมลูนธิิฯ ไดจ้ดัมาอยา่งตอ่เน่ืองกวา่ 40 ปแีลว้ และ 

ในปน้ีีไดล้งพืน้ทีม่อบเสือ้กนัหนาวทีจ่.อบุลราชธานี ในเขต 

รอยตอ่ระหวา่งประเทศไทยและกมัพชูา ร่วมกบัเครือข่าย 

นักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ

สงิหอ์าสาร่วมกบักองทพัเรือ ทมีครูฝกึจากหน่วยบญัชาการ

สงครามพเิศษทางเรือ (SEAL) และชมรมกูภ้ยัทางน้ำาและดำาน้ำาแหง่ 

ประเทศไทย ให้การอบรมอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ภัย 20 คน จาก 7 

จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สระบุรี นนทบุรี อยุธยา อ่างทอง 

และนครสวรรค์ โดยอบรมการกู้ภัยทางน้ำา ทั้งการฝึกว่ายน้ำา  

การดำาน้ำา การลอยตวั การใช้อปุกรณ์ดำาน้ำา รวมทัง้ฝกึการใชเ้ข็มทศิ 

บนผิวน้ำาในทะเล ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบ 

ที่ 1 รักษาพระองค์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัคร 

มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางน้ำา

สิงห์อาสาร่วมกับหน่วยซีลให้บริการเหล่าอาสาสมัครกู้ภัย 

ทั่วประเทศ โดยได้นำาเคร่ืองออกกำาลังกายลู่วิ่งสายพานคุณภาพสูง  

มอบให้ศูนย์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยมี พล.ร.ต.อาภากร 

อยูค่งแกว้ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรือ 

ยุทธการ และ น.อ.สุริยัน สำาราญใจ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 

หน่วยบญัชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรือยทุธการ เปน็ผูร้บัมอบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมกับสิงห์อาสา ลงพื้นที่ 

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำาจำา และโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

อ.เมอืง จ.ลำาปาง พร้อมทัง้ไดม้อบอปุกรณ์การแพทยม์ลูคา่กวา่ 1.1 ลา้นบาท 

ใหโ้รงพยาบาลเมืองปานดว้ย กจิกรรมจดัข้ึน ณ หอประชุมโรงเรียนบา้นน้ำาจำา 
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Boonrawd Run&Fun

Singha Badminton Summer Camp

Singha Junior Cup ครั้งที่ 22

กิจกรรม Boonrawd Run&Fun จัดขึ้นที่ตึกการ 

ตลาดริมน้ำา 5 ชั้น บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด โดย 

ไดรั้บเกยีรตจิาก คุณตอ๊ด-ปติิ ภริมยภ์กัด ีมาเปน็หวัเรือ 

ใหญ่ที่พาทุกคนออกวิ่งแบบเป็นกันเอง วัตถุประสงค์ 

ของงานเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงและ 

เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ นอกจากน้ียัง 

จัดกิจกรรม Boonrawd Run&Fun ในทุกๆ ที่ของ 

บริษัทในเครือบุญรอดอีกด้วย

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ร่วมกับ สโมสรแบดมินตัน 

บ้านทองหยอดจัดโครงการ “สิงห์ แบดมินตัน ซัมเมอร์ 

แคมป์ ปีที่ 2” เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง  

6-12 ปี ได้มาเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตัน 

เปน็การสง่เสริมเยาวชนใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ 

เรียนรู้ทกัษะกฬีาแบดมนิตนัอยา่งถกูตอ้งและพฒันา 

ศักยภาพดา้นกฬีาแบดมินตนั นอกจากน้ียงัเปน็การ 

เผยแพร่กีฬาแบดมินตันให้เยาวชนได้รู้จักมากขึ้น

สงิห ์คอร์เปอเรช่ัน เปดิโอกาสใหเ้ยาวชน 

นักเตะรุ่นจิ๋วได้แสดงศักยภาพและพัฒนา 

ฝเีทา้ โดยจดัการแขง่ขันฟตุบอล 7 คนเยาวชน  

“Singha Junior Cup ครั้งที่ 22” ซึ่งจัดแข่งขัน

รอบคัดเลอืกทัง้หมด 10 สนามทัว่ประเทศ เพือ่ 

หาทีมตัวแทนแต่ละภูมิภาคเข้าแข่งขันรอบ 

ชิงชนะเลศิในวนัเดก็ป ี2563 ถอืเปน็การพฒันา

ศักยภาพนักเตะระดับเยาวชนของไทย

YEAR IN REVIEW 2019
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Singha 3x3 

Thailand Championship 2019

Singha Summer Camp ปีที่ 11

สิงห์ออลสตาร์ “เตะกับหมอ”

Singha Summer Camp ปีที่ 11 จัดขึ้น 

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน อายุ 8-12 ปี ได้ 

เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะรอบด้านในช่วงปิด 

ภาคเรยีนไปกบั 3 ค่าย ประกอบดว้ยคา่ยภาษา 

องักฤษ ค่ายศิลปะ และคา่ยเทควนัโด สอนโดย 

บุคลากรที่มากประสบการณ์ เป็นโครงการที่ 

เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพของเยาวชน และช่วย 

สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 

และเยาวชนที่ได้รับทุนบุญรอด

การแข่งขันบาสเกตบอลท่ีชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท  

จัดรอบคัดเลือก 4 สนามท่ัวประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ท่ี รร.เตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ ภาคเหนือ รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ รร.เทพมิตร 

ศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา เพ่ือเฟ้นหาสุดยอดทีมบาสเกตบอลระดับมัธยมศึกษา จำานวน 

24 ทีม แบ่งเป็นชาย 12 ทีม และ หญิง 12 ทีม เข้ามาชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศในวันท่ี 11 ธันวาคม ท่ี ธนานนท์ สปอร์ตคลับ จ.นนทบุรี 

ทีมฟุตบอลสิงห์ออลสตาร์ร่วมกับคณะ 

แพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดการแข่งขัน 

ฟตุบอลนัดพเิศษ “เตะกบัหมอ” ภารกิจเปลีย่น 

คนไข้ให้เป็นคนเข้ม เพื่อส่งเสริมให้คนหันมา 

ออกกำาลังกายและนำารายได้จากกิจกรรมไป 

บริจาคเพื่อปรับปรุงสวนสุขภาพหรือสนาม 

เด็กเล่น นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมดีๆ อย่าง  

“คลินิกฟุตบอล” โดย สิงห์ออลสตาร์ ร่วมกับ 

สโมสรฟุตบอลเชลซี เปิดคลินิกสอนฟุตบอล 

ใหกั้บเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกในช่วงกอ่นเร่ิม 

เกมการแข่งขัน



76 SINGHA  MAGAZINE

คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2562

ศิลปินไทย

SUNSET BEACH
MUSIC FESTIVAL 

สุขใจในป่ายาง ครั้งที่ 4

แสกกลาง

SOUL AFTER SIX

ZEALY FOOLS 
CONCERT

วันที่จัดแสดง: 2 มีนาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 9 มีนาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 3 สิงหาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 31 พฤษภาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 5 ตุลาคม 2562

สถานที่: ร้านปลาทู อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี

สถานที่: กระท่อมพาราฮัท อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

สถานที่: JJ MALL HALL

สถานที่: PARAGON HALL

สถานที่: THUNDER DOME เมืองทองธานี

YEAR IN REVIEW 2019
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TATA YOUNG
MY PERFECTION CONCERT

BURIN BOONVISUT
DISCO IN TUXEDO

MY WAY 
PARTY ON STAGE

NUVO
NOW OR NEVER

LEO LEMIX 
“ROCKATION”

CLASH AWAKE 
TOUR CONCERT 

วันที่จัดแสดง: 11-12 ตุลาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 19 ตุลาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 26 ตุลาคม 2562

วันที่จัดแสดง: 9-10 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: PARAGON HALL

สถานที่: IMPACT ARENA เมืองทองธานี

สถานที่: IMPACT ARENA เมืองทองธานี

สถานที่: IMPACT ARENA เมืองทองธานี

สถานที่: ทั่วประเทศ

สถานที่: ทั่วประเทศ



78 SINGHA  MAGAZINE

คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2562

ศิลปินต่างชาติ

JOHN MAYER
LIVE IN BANGKOK

THUNDERCAT LIVE!

วันที่จัดแสดง: 9 เมษายน 2562

สถานที่: LIVE ARENA RCA

วันที่จัดแสดง: 3 เมษายน 2562

สถานที่: IMPACT ARENA เมืองทองธานี

NEXT TO YOU
WORLD TOUR 
CONCERT

วันที่จัดแสดง: 23 มีนาคม 2562

สถานที่: GMM LIVE HOUSE AT CENTRAL WORLD

วันที่จัดแสดง: 21 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่: VOICE SPACE

HAVE YOU HEARD? 
THE INTERNET - LIVE! 

YEAR IN REVIEW 2019
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วันที่จัดแสดง: 29-30 กรกฎาคม 2562

สถานที่: GMM LIVE HOUSE AT CENTRAL WORLD

LANY MALIBU NIGHTS
WORLD TOUR IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 1 พฤษภาคม 2562

สถานที่: ULTRA ARENA HALL SHOW DC

วันที่จัดแสดง: 21 สิงหาคม 2562

สถานที่:  CENTERPOINT STUDIO

FLUME
LIVE IN BANGKOK 

วันที่จัดแสดง: 13 สิงหาคม 2562

สถานที่: THUNDER DOME เมืองทองธานี

TWO DOOR 
CINEMA CLUB
LIVE IN 
BANGKOK
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TOMMY EMMANUEL
LIVE IN BANGKOK 
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วันที่จัดแสดง: 13-14 กันยายน 2562

สถานที่: THUNDER DOME เมืองทองธานี

1975
LIVE IN BANGKOK

LUKAS GRAHAM
LIVE IN BANGKOK

WIZ KHALIFA
LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 28 กันยายน 2562

สถานที่: GMM LIVE HOUSE AT CENTRAL WORLD

วันที่จัดแสดง: 10 กันยายน 2562

สถานที่: NAKARIN SPACE

JEREMY ZUCKER
LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 24 สิงหาคม 2562

สถานที่: LIVE ARENA RCA

ALPHA WOLF
LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 11 กันยายน 2562

สถานที่: GMM LIVE HOUSE AT CENTRAL WORLD

YEAR IN REVIEW 2019
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ลดราคาพิิเศษช่่วงปีีใหม่่

850 บาท

500.-500.-
249 บาท

150.-150.-
1,499 บาท

1,000.-1,000.-

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 0-2659-2146 

e-mail singhamag@boonrawd.co.th

และ www.singhaonlineshop.com

แนะน�าหนังสือ
น่าสะสม่จาก

พิิพิิธภัณฑ์สิงห์

ประชาธิปก 

พระบารมีปกเกล้า

THE SINGHA STORY ต�านานท่านเจ้าคุณ สิงห์ปกรณัม
A CHRONICLE OF THAILAND’S  

FIRST BREWERY

โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี THE SINGHA STORY ภาคภาษาไทย

รฦกแห่งที่รัก  

จากเหลนแด่ทวด

รวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ 

ในหลวงรัชกาลที่ ๗ เปี่ยมคุณภาพทั้งเนื้อหาและ 

ภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก

วางจ�าหน่ายแล้วทีศ่นูย์หนังสือจฬุาฯ ร้านเอเซยีบุค๊ส 

(Asia Books) และ Open House เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ่

รายได้ส่วนหน่ึงจากการขายหนังสือมอบให้กับ 

“มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี”

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. 

รวบรวมเหตุการณ์ชีวประวัติของผู้บุกเบิกธุรกิจ 

เบียร ์ไทยมาเล่าสู ่กันฟังอย่างสมบูรณ์ พร้อม

ชมภาพประวัติศาสตร ์จากอัลบัมส ่วนตัวของ 

ครอบครัว “ภิรมย์ภักดี” ทีไ่ม่เคยตีพิมพ์สู่สาธารณชน

มาก่อน

บอกเล่าต�านานแห่ง “สิงห์” เบยีร์แรกของไทย นับต้ังแต่ 

ก้าวแรกจากวิสัยทัศน์ของ “พระยาภิรมย์ภักดี”  

ผู้ก�าเนิดบญุรอดบริวเวอร่ี ผ่านมรสุมต่างๆ จนผงาดข้ึน 

มาอยู่ในวงการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมแถวหน้า 

ของไทยตราบทุกวันนี้ 

หนงัสอือตัชีวประวตั ิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

ประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี  พร้อม 

ถ่ายทอดเรื่องราวแผ่นดินสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

ผ่านเอกสารและรูปภาพจากอดีต

วางจ�าหน่ายแล้วทีศ่นูย์หนังสือจฬุาฯ ร้านเอเซยีบุค๊ส 

(Asia Books) และ Open House เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ 

ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ 

700 บาท

500.-500.-
679 บาท



Grow in the Dark



ชุดปฏิทิน สมุดบันทึก ส.ค.ส. และ Year Plan บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ปี 2020

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานสูงสุด นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เราขยายธุรกิจสู่ด้านอาหาร การบริการ บรรจุภัณฑ์ บันเทิง ท่องเที่ยว พลังงาน การขนส่ง และอสังหาริมทรัพย์ 

และพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ล้ำาสมัยในฐานะผู้นำาด้านคุณภาพของทุกสินค้าและบริการ
www.singha.com/Calendar2020/




