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เกิดวิกฤตไฟป่าคร้ังใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย 

ซึ่งเริ่มเกิดมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 เผาผลาญ

พื้นที่ไปแล้วเกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตร  

คร่าชีวติสตัวป์า่หลายร้อยลา้นตวั ชีวติมนุษยอ์กี

อย่างน้อย 34 ราย ไฟป่าคร้ังน้ีสิ้นสุดในเดือน

พฤษภาคม 2020

นายพลสุเลมานีผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการทาง

ทหารของอิหร่านในตะวันออกกลางและอยู่ใน

บัญชีผู้ก่อการร้ายของสหรัฐฯ ถูกสังหารตาม 

คำาสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ นานาชาติกังวล

ว่าความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างอเมริกาและ

อิหร่านอาจทำาให้เกิดสงครามใหญ่

สหราชอาณาจักร (UK) ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

อย่างเป็นทางการ สิ้นสุดการเป็นสมาชิกมานาน 47 ปี

เมอืงอูฮ่ั่น ประเทศจนี ซึง่มปีระชากรประมาณ 11 ลา้นคน 

ถูกสั่งล็อกดาวน์กะทันหันด้วยมาตรการเด็ดขาดเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 

สายการบินยูเครนเที่ยวบินที่ 752 ถูกขีปนาวุธยิงตก

หลังบินข้ึนจากสนามบินกรุงเตหะรานเพียงไม่กี่นาที  

ผูโ้ดยสาร 176 คนเสยีชีวิตทัง้ลำา ต่อมาทางการอหิร่าน

ยอมรับวา่เปน็ผูส้ัง่ยงิโดยกลา่ววา่เข้าใจผดิว่าเคร่ืองบนิ

ลำานั้นเป็นของศัตรู

โคบี้ ไบรอันต์ นักบาสเกตบอลชาวอเมริกันชื่อดังก้องโลกวัย 41 ปี 

เสียชีวิตพร้อมลูกสาวจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่เมืองคาลาบาซาส 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

องค์การอนามัยโลกประกาศการปรากฏของเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุ

ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งพบผู้ป่วยหลายรายแล้วตั้งแต่ก่อนขึ้น

ปีใหม่ ต่อมาไวรัสดังกล่าวได้ระบาดไปทั่วโลกตลอดปี

ประเทศไทยพบผูป้ว่ยโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุใหม ่2019 รายแรก โดยเปน็

หญิงชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน ขณะน้ันยังไม่มีประกาศอย่าง

เป็นทางการว่าไวรัสชนิดนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้

วิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย

นายพลอิหร่านถูกสังหาร

UK ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

ล็อกดาวน์ เมืองอู่ฮั่น

เครือ่งบนิโดยสารยเูครนถกูยงิตก

โคบี้ ไบรอันต์ เสียชีวิต

โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 

ไทยพบผู้ป่วยโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่
LOCKDOWN
IN WUHAN

KOBE BRYANT
1978-2020
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ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศแรกในโลกที่เร่ิมให้

บริการขนส่งสาธารณะฟรีเพื่อแก้ปัญหาการ

จราจรและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

องค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์

ใหมอ่ยา่งเปน็ทางการวา่ COVID-19 (โควดิ-19) ยอ่มาจาก 

Coronavirus Disease 2019 

อดีตผู้อำานวยการสร้างหนังฮอลลีวูดช่ือดังถูกตัดสินว่า 

มีความผิดข้อหาข่มขืนและประทุษร้ายทางเพศ หลังถูก 

ผู้หญิงกว่า 80 รายออกมาแฉ คดีของเขาได้จุดชนวนให้

เกิดกระแส #MeToo ทั่วโลก

บญุรอดฯ ออกประกาศมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ฉบับที่ 1

บญุรอดฯ ออกประกาศมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ฉบับที่ 2

บญุรอดฯ ออกประกาศมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ฉบับที่ 3

งานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 

ในอาเซียนครั้งที่ 5 ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ 

ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

เกิดเหตุนายทหารช้ันประทวนยงิผูบ้งัคับบญัชาแล้วไลฟส์ด 

กราดยิงไม่เลือกหน้าขณะขับรถเข้าตัวเมืองนครราชสีมา 

และหลบหนีเข้าไปก่อเหตุในห้างเทอร์มินัล 21 โคราช 

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย บาดเจ็บอีก 31 ราย

ลักเซมเบิร์กขนส่งสาธารณะฟรี

มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในไทยรายแรก 

COVID-19 

ฮาร์วีย์ ไวน์สตีน ถูกตัดสินโทษ 

บุญรอดฯ VS COVID-19 

บุญรอดฯ VS COVID-19 

บุญรอดฯ VS COVID-19 

Singha Park Chiang Rai 
International Balloon Fiesta

เหตุสลดที่โคราช 

9
หนังของผูก้ำากบั บงจงุโฮ ชาวเกาหลใีต ้กวาดรางวลัออสการ์ 

ไปมากที่สุด ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำากับยอดเยี่ยม 

บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม และภาพยนตร์ภาษาต่าง

ประเทศยอดเยี่ยม

หนัง “ปรสิต” กวาดรางวัลออสการ์ 

ALL FREE

11

24

19

24

28

FEBRUARY
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อิตาลีเตรียมบังคับใช้มาตรการข้ันเด็ดขาดเพื่อควบคุม 

COVID-19 แบบเดียวกับที่เมืองอู่ฮ่ัน ครอบคลุมแคว้น

ลอมบาร์เดีย แคว้นเวเนโต และแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา 

ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 16 ล้านคน

WHO ประกาศ COVID-19 เปน็โรคระบาดใหญ ่(pandemic) 

เป็นวันเดียวกับที่ไอร์แลนด์พบผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 

รายแรก และประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศระงับนักท่องเที่ยว

จากยุโรปเดินทางเข้าอเมริกาเป็นเวลา 30 วัน

รัฐบาลไทยประกาศใช้พระราชกำาหนดฉกุเฉนิทัว่ราชอาณาจกัร

และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่ใน

ประเทศพบผู้ติดเชื้อแล้ว 1,045 ราย

อิตาลีสั่งล็อกดาวน์ 

COVID-19 : Pandemic 

พรก.ฉุกเฉิน COVID-19

9
การระบาดของ COVID-19 ทำาให้หลายเมืองทั่วโลก

ต้องถูกล็อกดาวน์และหยุดการเคลื่อนไหว ส่งผลให้

ค่าเฉลี่ยของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงถึงจุด

เลวร้ายที่สุดภายในวันเดียว

หุ้นร่วงหนักทั่วโลก 

18
สหภาพยุโรป (EU) ประกาศเตรียมปิดพรมแดนระงับการเข้ามาของ

พลเมอืงนอก EU และนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืวีซา่เชงเกน้เพ่ือควบคมุการระบาด 

COVID-19 ซึ่งขณะนี้ยุโรปเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ 

EU สั่งปิดพรมแดน

เบียร์สิงห์และน้ำาดื่มสิงห์คว้ารางวัล
แบรนด์น่าเชื่อถือ 

ทั้งสองแบรนด์ได้รับรางวัลความน่าเช่ือถืออันดับ 1 จาก 

ผู้บริโภคในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม จากกลุ่มผลิตภัณฑ์

เบยีร์และน้ำาดืม่ในงาน “Thailand’s Most Admired Brand & 

Why We Buy” ปีที่ 20 จัดโดยนิตยสาร BrandAge

11

บริษัทออกประกาศมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 

และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก

อาศัย (WFH)

ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ โทมัส บัค 

ประธานคณะกรรมการโอลมิปกิสากล บรรลขุ้อตกลง

ให้เลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกออกไป 1 ปี เน่ืองจาก

สถานการณ์ COVID-19 โดยระบเุบือ้งตน้วา่จะจดัการ

แข่งขันระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 2564 - 8 ส.ค. 2564

เลื่อนจัดโอลิมปิก 2020 

บุญรอดฯ VS COVID-19 17

24 27
คณะกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

มีมติมอบเงิน 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการ

ทำางานของโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับหน้าที่ดูแล

รักษาผู้ติดเช้ือ COVID-19 พร้อมสนับสนุน

อาหารและน้ำาดื่มตราสิงห์ให้กับโรงพยาบาล

ต่างๆ ด้วย

บุญรอดฯ บริจาค 50 ล้าน 

YEAR IN REVIEW 2020
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3
รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวส์ห้ามประชาชนทั่วประเทศออกนอก

เคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. แต่มีข้อยกเว้นให้กับผู้

มีความจำาเป็น ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเวชภัณฑ์ 

การขนส่งผู้ป่วย และการขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม เป็นต้น

ไทยยกระดับการรับมือกับ COVID-19 
6

บอริส จอห์นสัน ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงลอนดอน  

หลังติดเชื้อ COVID-19 นาน 10 วัน และอาการทรุดลง เขา

ได้ออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 13 เมษายน

นายกฯ อังกฤษทรุดหนัก 

13
รัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 13-15 เมษายน 2563 

ไม่เป็นวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันหยุดออกไปจนกว่า

สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย พร้อมประกาศ

หา้มจำาหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลท์ัว่ประเทศช่ัวคราว

สงกรานต์นี้ไม่มีวันหยุด 

25
หลังจากที่ผู้นำาเกาหลีเหนือไม่ได้ปรากฏตัวในงาน

ฉลองวันเกิดคุณปู่ของเขาเม่ือ 2 อาทิตย์ก่อนหน้า  

กม็ข่ีาววา่เขาน้ันปว่ยข้ันโคมา่และอาจจะเสยีชีวติแลว้ 

แต่สื่อเกาหลีใต้ก็ได้ยืนยันว่าคิมจองอึลยังมีชีวิตอยู่

ข่าวลือคิมจองอึลโคม่า 

14
ประธานาธบิดทีรัมปแ์หง่อเมริกาประกาศยติุงบประมาณ

สนับสนุนองค์กรอนามัยโลก (WHO) โดยกล่าวว่า เพราะ 

WHO ปกปิดสถานการณ์ COVID-19 และประเมิน

สถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนล้มเหลว

ผู้นำาสหรัฐฯ แบน WHO

2
น้ำาตกซาน ราฟาเอล แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเอกวาดอร์เหลือเพียงสายน้ำา

เล็กๆ 3 สาย เบื้องต้นพบว่ามีหลุมยุบขนาดใหญ่ผุดขึ้นใต้แม่น้ำาที่ไหลไปยัง

น้ำาตกซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้น้ำาตกแห้งลง

น้ำาตกที่ใหญ่ที่สุดของเอกวาดอร์หายไป
บริษัทออกประกาศมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ฉบับที่ 5

บุญรอดฯ VS COVID-19 1

2
สถานการณ์ในยุโรปและสหรัฐฯ แย่ลง ขณะที่จีนพบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 

130 ราย ถือเป็นครั้งแรกที่มีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ 

ยอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ทัว่โลกทะล ุ1 ลา้น 

1,000,000 INFECTED PERSON

บริษทัทยอยปลอ่ยแคมเปญร่วมส่งกำาลงัใจและสร้างรอยยิม้ใหค้นไทย

ช่วง COVID-19 ผ่าน 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ ส่งรัก From Home โดย

โซดาสิงห์ Singha Music Presents Lift It Up Online Festival โดย

เบยีร์สงิห ์Live & Learn เวอร์ชันใหมโ่ดยน้ำาดืม่สงิห ์และ เราไมท่ิง้กนั 

มันส์กว่า โดยเบียร์ลีโอ

12 บุญรอดฯ ส่งกำาลังใจในวิกฤต COVID-19 

20
24ราคาน้ำามนัดบิลว่งหนา้เวสตเ์ทกซสัของสหรัฐฯ 

ดิ่งลงเกือบ 40% ในตลาดนิวยอร์ก ต่ำาสุด 

ในรอบ 22 ปี เหลือ 11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

เหตุจากนักลงทุนวิตกปริมาณน้ำามันดิบล้น 

สต็อกเน่ืองจากอุปสงค์ทั่วโลกลดลงจากการ

หยุดการเดินทางเพราะ COVID-19

บุญรอดฯ ปล่อยแคมเปญ “การ์ดอย่าตก” 

เพือ่ร่วมเปน็กระบอกเสยีงเตอืนคนในสงัคม

ให้ระมัดระวังการใช้ชีวิต อย่าประมาทกับ 

COVID-19 

ราคาน้ำามันร่วงหนัก

การ์ดอย่าตก

LIVE & LEARN
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27
บริษัทจัดโครงการสร้างงาน-สร้างอาชีพ เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนผ่านโครงการช่วย

เหลอืสงัคมของสงิหอ์าสา และตลอดทัง้ปยีงัไดท้ยอย

เปิดอบรมเปิดหลักสูตรที่สร้างอาชีพได้ทันทีให้กับ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

บุญรอดฯ ช่วยเหลือสังคม
MAY

3

6

26

5

22

27

3

25

INDIA

29

5

แตนยักษ์เอเชียที่ถูกขนานนามว่า “แตนสังหาร” ซึ่งพิษ

ของมันฆ่ามนุษย์ได้หากถูกต่อยหลายคร้ัง ได้ถูกพบใน

อเมริกาครั้งแรกที่รัฐวอชิงตันเมื่อปลายปีก่อน และขณะนี้

มนัไดเ้ร่ิมทำาลายแมลงทอ้งถิน่และสง่ผลเสยีตอ่ระบบนิเวศ

ในฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ 

หอดูดาวซีกฟ้าใต้แห่งยุโรป (ESO) รายงานว่าค้นพบ

หลมุดำาในระบบดาวคู ่HR6819 อยูห่า่งจากโลกประมาณ 

1,000 ปีแสง ซึ่งเป็นหลุมดำาแรกที่คนที่อยู่ในซีกโลกใต้

จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตอนกลางคืน

คอสตาริกาเปน็ประเทศแรกในกลุม่ประเทศอเมริกากลาง

ที่ให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้อย่างถูกกฎหมาย

จากก่อนหน้าน้ีที่เกิดวิกฤต COVID-19 ข้ึนในอิตาลีซึ่งมี 

ผูเ้สยีชีวติไปแลว้ 29,029 ราย ขณะน้ีสหราชอาณาจกัรไดม้ี

ผู้เสียชีวิตแซงหน้าแล้วที่จำานวน 32,313 ราย ทำาให้เวลานี้ 

ยุโรปมีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 สูงที่สุด 

กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท 

การบินไทย จำากัด (มหาชน) ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทฯ จากร้อยละ 51.03 เหลือร้อยละ 47.86 ของ

จำานวนหุน้ทีอ่อกและเรียกชำาระทัง้หมดของบริษทัฯ ทำาให้

การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ

ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในสหรัฐฯ  

ทะลุเกิน 1 แสนราย ยอดผู้ติดเชื้อกว่า 1 ล้าน  

7 แสนราย ขณะที่ชาวอเมริกันอีกกว่า 40  

ล้านคนตกงานจากการระบาดของโรคนี้

รัฐบาลไทยออกมาตรการผ่อนปรน 6 กลุ่มกิจกรรมให้กลับมาดำาเนินการได้ปกติ 

ได้แก่ ตลาด ร้านจำาหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง กีฬาสันทนาการ ร้านตัดผม

ร้านเสริมสวย และร้านฝากเลี้ยงสัตว์

ชายผวิดำาชาวอเมริกนัเสยีชีวิตขณะถกูตำารวจเมอืงมินนิแอโพลิส 

จบักมุข้อหาพยายามใช้ธนบตัรปลอมในร้านคา้ โดยเขาถกูตำารวจ

ผวิขาวใช้เข่ากดทบัลำาคอ เหตุการณ์น้ีจดุชนวนใหเ้กิดการประทว้ง 

ต่อต้านการเหยียดสีผิวรุนแรงขึ้นและลุกลามไปทั่ว

รัฐบาลกลางอินเดียเร่งควบคุมการบุกรุกของฝูง

ตั๊กแตนทะเลทรายที่ระบาดมากที่สุดในรอบหลาย

สิบปี พวกมันทำาลายผลผลิตทางการเกษตรจำานวน

มากท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่อยู่แล้ว

ผู้บริหารและพนักงานบุญรอดฯ ได้ช่วยกันลงพื้นที่เพื่อ

ลำาเลยีงเบยีร์ออกจดัจำาหน่ายโดยปฏิบตัติามกฎหมายภายใต้

พรก.ฉกุเฉนิอยา่งเคร่งครัด หลงัจากทีรั่ฐบาลประกาศยกเลกิ

การหา้มจำาหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเ์มือ่วนัที ่3 พฤษภาคม

แตนมรณะบุกอเมริกา

หลุมดำาที่ใกล้โลกที่สุด

คอสตาริกาเปิดทางเพศเดียวกันแต่งงาน 

ยโุรปอว่ม COVID-19

การบินไทยพ้นรัฐวิสาหกิจ

อเมริกาอ่วม COVID-19

ไทยผ่อนปรนมาตรการรับมือ COVID-19

จอร์จ ฟลอยด์ ถูกตำารวจสังหาร

ฝูงตั๊กแตนบุกอินเดีย

กลับมาเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

YEAR IN REVIEW 2020
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JUNE

JULY

7

16

22

8

13

6

18

28

รัฐบาลบราซิลถูกวิจารณ์ว่าปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อและ 

เสยีชีวิตจาก COVID-19 หลงัมคีำาสัง่ใหห้ยดุเผยแพร่ข้อมลู

ดงักลา่ว ขณะน้ีบราซลิเปน็ประเทศทีม่กีารระบาดหนักทีส่ดุ

ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 

เมืองหลวงของจีนยกระดับภาวะฉุกเฉินการแพร่

ระบาด COVID-19 หลังพบการแพร่ระบาดกระจาย

ไปอยา่งรวดเร็วใน 9 เขตภายใน 7 วนั และพบผูต้ดิเช้ือ 

แล้ว 158 ราย 

เกาหลใีต้เผชิญการระบาดระลอก 2 ขณะทีอ่สิราเอล

ก็เตรียมล็อกดาวน์ครั้งใหม่ และทวีปแอฟริกากำาลัง

เริ่มเกิดการระบาดไปอย่างรวดเร็ว 

นิวซีแลนด์ประกาศปลอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 หลังไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อ

กัน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ นิวซีแลนด์เป็นไม่กี่ประเทศที่ได้รับคำาชมเรื่องรับมือ

กับการระบาด แต่ต่อมาในวันที่ 30 ก็กลับมาพบผู้ติดเชื้ออีกครั้ง

รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวส์ที่ประกาศใช้มาต้ังแต่วันที่ 3 

เมษายน โดยอนุญาตให้ประชาชนออกนอกเคหะสถานได้ และ

ผ่อนผันมาตรการให้อาคารสถานศึกษา ร้านค้าต่างๆ เว้นแต่สถาน

บริการอาบอบนวด ประชาชนกระทำากิจกรรมได้เกือบปกติ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐฟลอริดาในสหรัฐฯ 

ยนืยนัพบผูต้ดิเช้ืออะมบีากนิสมองหรือโรคเยือ่

หุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา ซึ่งเป็นโรคที่พบ

ได้ยาก ไม่ติดต่อจากคนสู่คน แต่ผู้ติดเชื้อมัก

เสยีชีวติภายในหน่ึงสปัดาห ์เช้ือน้ีอยูต่ามแหลง่ 

น้ำาจืดและมักพบการติดเชื้อในช่วงฤดูร้อน

เปิดตัวและจำาหน่าย “Singha Reserve” เบียร์ที่มี

แอลกอฮอล์ 5.3% ทั้งในรูปแบบขวดและกระป๋อง

อเมริกาเปน็ประเทศทีม่รีายงานผูต้ดิเชือ้สงูสดุโดยมจีำานวนถงึ 2.5 ลา้นคน 

คิดเป็น 1 ใน 4 ของจำานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

เกิดสุริยุปราคาวงแหวน โดยดวงจันทร์อยู่ห่างจาก

โลกจนบดบังดวงอาทิตย์ไม่มิด สุริยุปราคาวงแหวน

คร้ังน้ีเกิดข้ึนในวันครีษมายันที่กลางวันยาวนาน

ที่สุดในรอบปี

จีนบังคับใช้กฎหมายความม่ันคงในฮ่องกงและ

เตรียมจดัต้ังสำานักงานความม่ันคงแหง่ชาติในฮ่องกง

ดว้ย เจา้หน้าทีจ่นีจะมอีสิระอยา่งเต็มทีใ่นการปฏบิติั

หน้าที่และสามารถเอาผิดผู้ประท้วงทางการเมือง

บราซลิปกปดิตวัเลขผูต้ดิเชือ้

COVID-19 ระบาดในปักกิ่ง 

เอเชีย COVID-19 ระลอก 2

นวิซแีลนดป์ระกาศปลอดผูต้ดิเชือ้ COVID-19

ไทยยกเลิกเคอร์ฟิวส์

พบเชื้ออะมีบากินสมอง

Singha Reserve 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 10 ล้าน

21

1

สุริยุปราคาวันครีษมายัน 

จีนมีอำานาจเหนือฮ่องกงมากขึ้น

10,000,000 INFECTED PERSON
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15 18
หลายพื้นที่ของจีนโดยเฉพาะมณฑลเจียงซีเผชิญอุทกภัยที่รุนแรงที่สุด

ในรอบ 30 ปีเหตุจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันและแม่น้ำา 33 สายทั่ว

ประเทศมีระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กระทบชีวิตประชาชนราว 38  

ล้านคน มีผู้เสียชีวิตแล้วเบื้องต้น 140 ราย

เกดิการชุมนุมประทว้งรัฐบาลไทยทีบ่ริเวณ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นำาโดยกลุ่ม

เยาวชนปลดแอก มีข้อเรียกร้อง 3 ประการ 

ไดแ้ก ่ยบุสภา หยดุคกุคามประชาชน และ

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

อุทกภัยใหญ่ในจีน ประท้วงรัฐบาลไทย

22

4

ขณะทีย่อดผูเ้สยีชีวติพุง่ไปเกนิ 6 แสน อเมริกามผีูต้ดิเช้ือมากทีส่ดุ รองลงมา 

เป็นบราซิลและอินเดีย ตามลำาดับ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด 

ครบรอบ 87 ปี

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 15 ล้าน

สุขสันต์วันเกิด

15,000,000 INFECTED PERSON31
จากเหตุมีมือดีแฮคแอคเคาท์ทวิตเตอร์คนดังในแวดวง

ต่างๆ (หนึ่งในนั้น คือ โจ ไบเดน) เมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมา  

พบวา่ผูก่้อเหตเุปน็ชายวยั 17 นามวา่ เกรแฮม อแีวน คลาร์ก 

ซึ่งเขาได้หลอกให้ชาวทวิตโอนเงินมาให้ด้วย Bitcoin 

Address และมีผู้หลงเชื่อโอนไปทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านบาท 

จับตัวแฮคเกอร์มือดี 

3

4

20

เกดิไฟปา่ลกุลามอยา่งรวดเร็วในพืน้ทีท่างตะวันออกของ

เมอืงลอสแอนเจลสิ รัฐแคลฟิอร์เนีย จนถงึวันที ่23 พบวา่ 

มีไฟป่าเกิดข้ึนเกือบ 600 จุด เบื้องต้นเผาผลาญชีวิต 

สัตว์ป่าแล้ว 560 ตัว พื้นที่เสียหายไปกว่า 2.5 ล้านไร่ 

ทรัมป์ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน 
เกดิเหตรุะเบดิใหญท่ีเ่มอืงหลวงประเทศเลบานอน การระเบดิเกดิข้ึน 2 คร้ัง 

สาเหตุจากสารแอมโมเนียมไนเตรต 2,750 ตันที่ถูกทิ้งร้างมา 6 ปีและเก็บ

ไว้ในท่าเรือที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม เหตุครั้งนี้คร่าชีวิต

คน 204 ราย บาดเจ็บกว่า 7,500 ราย สูญหายอีกจำานวนมาก

เปดิตวัและจำาหน่าย “สงิหเ์ลมอนโซดา” (Singha Lemon 

Soda) ชูจุดเด่น ปราศจากน้ำาตาลและแคลอรี่ 0%

ไฟป่าแคลิฟอร์เนีย

เหตุระเบิดที่เมืองเบรุต

Singha Lemon Soda 

AUGUST

11

13

วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำารัสเซียประกาศว่า รัสเซียเป็นประเทศแรก

ของโลกที่มีการจดทะเบียนวัคซีนต้าน COVID-19 หลังวัคซีน

ที่สถาบันวิจัยกามาเลยาพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัสชนิดนี้ 

ประเทศอิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) บรรลุข้อตกลง

เช่ือมสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ถือเป็นข้อตกลงสันติภาพ

ประวัติศาสตร์ เพราะอิสราเอลไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ

กลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับมานานกว่า 2 ทศวรรษ

รัสเซียจดทะเบียนวัคซีนต้าน COVID-19

อิสราเอลสานสัมพันธ์ UAE 

YEAR IN REVIEW 2020
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26
สำานักข่าวต่างประเทศหลายแหง่ระบวุา่ผูน้ำาเกาหลเีหนือ

อยู่ในอาการโคม่า และคิมโยจองน้องสาวของเขากำาลัง

ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาหมายเลข 2 โดยพฤตินัย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเป็นสมเด็จ

พระสนัตะปาปาทีม่พีระชนมายยุนืทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ 

ด้วยพระชนมายุ 93 ปี 4 เดือน 19 วัน 

ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีที่ดำารงตำาแหน่งยาวนาน

ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ประกาศลาออกจาก

ตำาแหน่ง โดยกล่าวว่าเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพ

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น 

ไหเ่ฉนิทีม่ขีนาดใหญแ่ละรุนแรงอยา่งยิง่ มกีำาลงัลม 252 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง ซึ่งทำาให้เสาไฟโค่นล้มและพัดรถยนต์ปลิวได้

หลังพลเรือนอินเดีย 5 คนหายไปในเขตพรมแดนเทือกเขาหิมาลัย อินเดีย

กลา่ววา่ ทหารจนีจบัตวัพวกเขา และจนีละเมดิข้อตกลงทีส่ง่ทหารเข้าไปใน

เส้นแบ่งเขตเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปักปันดินแดนที่ชัดเจน

ชินโซ อาเบะ แถลงลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ สิ้นสุดการ

ดำารงตำาแหน่งผู้นำารัฐบาลญี่ปุ่นมานาน 4 สมัย และ โยชิฮิเดะ ซูงะ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

แทน เขาเป็นนายกฯ ญี่ปุ่นคนใหม่คนแรกในยุคเรวะ

บุญรอดฯ เปิดตัวโครงการ Waste Management  

ในนโยบายความยัง่ยนื (Sustainable Development) 

“รักษ์โลกเริ่มที่เรา” ซึ่งได้เริ่มต้นดำาเนินการในพื้นที่

สำานักงานใหญ่เป็นแห่งแรกและจะขยายผลไปยัง

บริษัทในเครือและทุกโรงงานในปีถัดไป

นักแสดงฮอลลีวูดที่โด่งดังจากหนังเร่ือง Black 

Panther เสยีชวิีตทีบ่า้นพกัตัวเองดว้ยโรคมะเร็ง

ลำาไสใ้หญ ่ขณะอาย ุ43 ป ีเปน็การจากไปอยา่ง

กะทันหันที่ช็อคแฟนหนังของเขาทั่วโลก

เกิดการประท้วงคร้ังแรกหลังช่วงล็อกดาวน์ใน

ฝร่ังเศสซึ่งเกิดข้ึนด้วยประเด็นรัฐบาลข้ึนภาษี

น้ำามันและจำากัดสิทธิประชาชนช่วงล็อกดาวน์ 

สถานการณ์กลายเป็นเกิดจลาจลในกรุงปารีส 

มีการค้นพบซากสัตว์โบราณบนเกาะแถบไซบีเรีย 

เป็นซากหมีที่สภาพยังสมบูรณ์อยู่มาก เชื่อว่าน่าจะ 

อายุประมาณ 22,000 - 39,500 ปีที่แล้ว อวัยวะ

ภายในยังเป็นเนื้อเยื่ออ่อน เขี้ยว ฟัน จมูก ยังอยู่ดี

เว็บไซต์ของนิตยสารฟอร์บส์รายงานว่า เจฟฟ์ เบซอส ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ 

ของบริษัท แอมะซอน (Amazon) เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี

ทรัพยส์นิรวมมลูคา่แลว้เกนิ 2 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ (6.25 ลา้นลา้นบาท)

ข่าวลือคิมจองอึลโคม่าอีกครั้ง

โป๊ปที่อายุยืนที่สุด

นายกฯ ญ่ีปุน่ขอลาออก

ญี่ปุ่นเผชิญพายุไห่เฉิน 

ชายแดนจีน-อินเดีย ตึงเครียด

ญี่ปุ่นได้นายกฯ ใหม่ 

รักษ์โลกเริ่มที่เรา

แชดวิก โบสแมน เสียชีวิต 

จลาจลในปารีส 

พบซากหมียุคน้ำาแข็ง

เจฟฟ์ เบซอส ขึ้นแท่นรวยเป็นประวัติการณ์

30
ขณะนี้อินเดียเป็นประเทศที่พบผู้ติดเช้ือรายวันสูงที่สุด โดยมีจำานวนถึง 

78,761 รายภายในวันเดียว

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 25 ล้าน 

25,000,000 INFECTED PERSON

SEPTEMBER

CHADWICK BOSEMAN
1976-2020
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OCTOBER

น้ำาดื่มสิงห์คว้ารางวัล
สร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย

Thaifex Anuga Asia 2020 
รางวัลจากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” 

ในฐานะผูป้ระกอบการทีม่คีวามรับผิดชอบและสร้างสรรคก์จิกรรม

เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
บุญรอดฯ และบริษัทในเครือยกทัพสินค้า

คณุภาพในราคาพเิศษร่วมงาน Thaifex Anuga 

Asia 2020 พร้อมจดั Exhibition Zone ถา่ยทอด

เร่ืองราวความภาคภูมิใจของการเป็นองค์กรที่

เคียงข้างสังคมมาโดยตลอด 

2322

25

2

17

16

20

เหตุเกิดที่หน้าสำานักงานเดิมของนิตยสารชาร์ลี 

เอบโด นิตยสารเชิงเสียดสีของฝรั่งเศส (ซึ่งเคยเกิด

เหตุถูกกราดยิงเมื่อ 5 ปีก่อน) มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย 

หน่วยต่อต้านก่อการร้ายของฝร่ังเศสจับคนร้าย 

ได้แล้วและกำาลังสอบสวนหาสาเหตุ 

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ เมลาเนีย 

ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลข 1 ตรวจพบเชื้อ COVID-19 

หลงัจากทีผู่ช่้วยคนสนิทตรวจพบเชือ้ไปกอ่นหน้า ทัง้คู่ได้

เข้าสู่กระบวนการกักตัวและการรักษาโดยทันที

พรรคแรงงานภายใตก้ารนำาของ จาซนิดา อาร์เดร์ิน ไดรั้บ 

เลอืกต้ังดว้ยเสยีงสนบัสนุนประมาณ 49% เพิม่ข้ึนจากการ 

เลอืกตัง้เมือ่ 3 ปก่ีอนหน้าน้ีประมาณ 16% อาร์เดร์ินไดเ้ปน็ 

นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

การชุมนุมประทว้งในประเทศไทยเพือ่ต่อต้านรัฐบาลทีเ่กิดข้ึน

ต่อเน่ืองมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ในวันน้ีรัฐบาลได้สั่งสลาย

การชุมนุมคร้ังแรกที่บริเวณสยามสแควร์และแยกปทุมวัน  

แต่ปัญหาการเมืองยังยืดเยื้อต่อไป  

คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ทีย่านโอซริิส-เร็กซข์องนาซา่ ร่อนเฉยีด

พื้นที่ปล่องภูเขาไฟใกล้กับข้ัวเหนือของดาวเคราะห์น้อยเบนนูได้

สำาเร็จ โดยจะทำาภารกิจเก็บตัวอย่างผิวดาวกลับโลก หากเก็บได้ 

ยานจะนำากลับถึงโลกในอีก 3 ปีข้างหน้า

มอืมดีไลแ่ทงคนกลางกรงุปารสี

ผูน้ำาอเมรกิาตดิเชือ้ COVID-19

เลือกตั้งในนิวซีแลนด์

รัฐบาลไทยสั่งสลายการชุมนุม

นาซ่าเตรียมเก็บตัวอย่างจากดาวเบนนู 

29
ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้าน ขณะยอดผู้ติดเชื้อเข้าใกล้ 34 ล้าน 

สหรัฐอเมริกามีจำานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากที่สุด อินเดียมีจำานวนผู้ติดเชื้อมาก

เป็นอันดับ 2 แต่ยอดผู้เสียชีวิตน้อยกว่าบราซิลที่มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 3

ยอดผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้าน

1,000,000 DEATHS

YEAR IN REVIEW 2020
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NOVEMBER

9
ผลวิเคราะหใ์นข้ันแรกช้ีว่า วคัซนี COVID-19 ชนิดแรก 

ปอ้งกนัไม่ใหค้นติดเช้ือ COVID-19 ไดถ้งึ 90% วคัซนี

ชนิดแรกน้ีคิดค้นโดยบริษัทไฟเซอร์และไบออนเทค  

ซึง่ไดน้ำาไปทดลองกับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศแลว้ 

และไม่พบปัญหาเร่ืองความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วม

การทดลอง

วัคซีน COVID-19 คืบหน้า 

29
30

4

15

7

ไต้หวันเป็นอีกประเทศที่ได้รับคำาชมเร่ืองการรับมือกับ COVID-19  

ได้อย่างดี ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกพุ่งไปเกือบ 50 ล้านคนแล้ว

เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 แมกนิจูด จุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะซาโมส ประเทศกรีซ เป็นระยะทาง 14 

กโิลเมตร จงัหวดัอซิมร์ีในตรุกไีดรั้บผลกระทบรุนแรงทีส่ดุ เบือ้งตน้มผีูเ้สีย

ชีวิตในตุรกี 114 รายและได้รับบาดเจ็บกว่า 1,000 ราย

อเมริกาประกาศจะถอนตัวออกจากความตกลงปารีส 2015 

ซึง่เปน็ข้อตกลงระดบัโลกเพือ่ปอ้งกนัการเปลีย่นแปลงสภาวะ

อากาศ โดยอเมริกาเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเทศไทยและอีก 14 ประเทศ ลงนามในความ

ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

จัดตั้งกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม

หนึ่งในสามของประชากรโลก

จากการเลือกตั้งชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ครั้งที่ 59  

ทีด่ำาเนินมาต้ังแต่วนัที ่3 พ.ย. ผลปรากฏวา่ โจ ไบเดน ไดรั้บชัยชนะ  

รับตำาแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของอเมริกา

ไต้หวันปลอด COVID-19 ครบ 200 วัน

แผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอีเจียน

อเมริกาถอนตัวข้อตกลงโลกร้อน

ไทยร่วมลงนาม RCEP 

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ3
เปิดตัวและจำาหน่าย “เพอร์ร่าวิตามิน

วอเตอร์” บุกตลาดน้ำาผสมวิตามินและ 

แร่ธาตุ จับกลุ่มคนรักสุขภาพ

เพอร์ร่าวิตามินวอเตอร์ 

25

เทศกาลต้อนรับฤดูหนาวประจำาปีของสิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่ 

25-29 พฤศจิกายน 2563 

Farm Festival on The Hill 2020
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ลีโอ No.8
เปิดตัวและจำาหน่าย “ลีโอนัมเบอร์เอท” เบียร์ที่ตอบโจทย์

คนรุ่นใหม่ที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเอง

25

28

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 60 ล้านคน สหรัฐอเมริกามียอด 

ผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลกที่ 12,605,047 คน

กรมควบคุมโรคแถลงกรณีพบผู้ติดเช้ือ COVID-19 รายใหม่ 

เป็นหญิงไทยวัย 29 ปี ซึ่งลักลอบเดินทางกลับจากเมียนมาร์

และเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้จังหวัดเชียงราย

และเชียงใหมก่ลายเปน็พืน้ทีเ่สีย่ง ตอ่มาในประเทศพบผูติ้ดเช้ือ

เพิ่มจากเคสลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอีกอย่างน้อย 6 ราย

สหราชอาณาจักร (UK) ให้การรับรองวัคซีน 

BNT162b2 ของไฟเซอร์ และกลายเป็นชาติแรก

ที่ให้การรับรองวัคซีนชนิดนี้

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกทะลุ 60 ล้าน 

หวั่น COVID-19 ในไทยอีกระลอก 

60,000,000 INFECTED PERSON

26
อดีตนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา และอดีต 

ผูจ้ดัการทมีชาตอิาร์เจนตินา หน่ึงในนักฟตุบอล

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เสียชีวิตในวัย 60 ปี 

ด้วยอาการหัวใจวาย 

ดิเอโก มาราโดนา เสียชีวิต 

25
เกิดเหตนุ้ำาทว่มฉบัพลนั น้ำาปา่ไหลหลาก ดนิโคลนถล่ม กนิพืน้ที ่23 อำาเภอ 

165 ตำาบล มีผู้ประสบภัยกว่า 210,190 ครัวเรือน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 

10 ราย เป็นเหตุน้ำาท่วมใหญ่ในรอบ 50 ปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช   

นครศรีธรรมราชน้ำาท่วมใหญ่

DECEMBER

2 UK ให้การรับรองวัคซีนต้าน 
COVID-19

1
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สามเสนบริวเวอรี่หยุดผลิตนำ้า-โซดา
โรงงานสามเสนบริวเวอร่ีหยุดทำาการผลิตน้ำาดื่มและโซดา  

(เวน้อาคาร 19 ลติร) สิน้สดุการผลติ ณ สาขาแรกทีด่ำาเนินการ 

มายาวนานกว่า 8 ทศวรรษ

31

12

17

24

25

รัสเซียเป็นชาติแรกของโลกที่นำาร่องฉีดวัคซีน

ป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชนด้วยวัคซีน

ตัวทดลองที่ชื่อ Sputnik V (สปุตนิก ไฟว์)

มรีายงานวา่ญีปุ่น่พบผูต้ดิเช้ือ COVID-19 เพิม่ข้ึนวันเดยีว 

3,030 ราย นับเป็นสถิติรายวันสูงสุดนับต้ังแต่ญี่ปุ่น

ยืนยันผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ให้การอนุมัติกรณีฉุกเฉิน

สำาหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และ

ไบโอเอน็เทค ขณะเดยีวกนัทัว่โลกกำาลงัเผชิญกบัการระบาด

ที่กลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง

เอ็มมานูเอล มาครง ต้องกักตัว 7 วันหลังมีอาการ

ป่วยและตรวจพบเช้ือ COVID-19 ส่งผลให้ผู้นำา

โปรตุเกสและสเปนที่เพ่ิงพบกับผู้นำาฝร่ังเศสต้อง

กักตัวไปด้วย

รัฐบาลไทยไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งหมดในการรับมือ 

COVID-19 ที่เกิดระบาดระลอกใหม่ในประเทศ แต่ได้แบ่งพื้นที่ 

ตามระดับความเสี่ยงและให้ใช้มาตรการต่างกันไปตามระดับ 

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 79,729,121 ราย ขณะยอด 

ผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,749,340 ราย ส่วนผู้ติดเช้ือ

สะสมในไทยอยู่ที่ 5,910 ราย

อเมริกาอนุมัติวัคซีนของไฟเซอร์

รอบนี้ไม่ล็อกดาวน์ประเทศ
20

ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 576 ราย  ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

ต่างด้าวที่จ.สมุทรสาคร (คัดกรองเชิงรุก) 516 ราย ทำาให้

สมุทรสาครต้องล็อกดาวน์ทั้งจังหวัด และยอดผู้ป่วยสะสม

ของประเทศพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 4,907 ราย ต่อมายังพบผู้ติดเชื้อ

ในประเทศเพิ่มอีกในหลายจังหวัด

COVID-19 ในไทยระลอกใหม่ 

5

14

รัสเซียลุยฉีดวัคซีนต้าน 
COVID-19

ยอดผู้ติดเชื้อรายวัน
ในญี่ปุ่นพุ่งสูง

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก
เข้าใกล้ 80 ล้านคน 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ติดเชื้อ COVID-19

80,000,000 INFECTED PERSON

576



NEW
NORMAL

NEW
NORMAL

NEW
NORMAL20 SINGHA  MAGAZINE

SINGHA

...เพ
ราะ

ชีวิต
ยังต

้องเด
ินต

่อไป

YEAR IN REVIEW 2020



21SINGHA  MAGAZINE

NEW
NORMAL
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ล้างมือบ่อยๆ แต่อย่าปล่อยให้เปลืองนํ้า

แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

จะทําอะไรก็ต้องห่างกันไว้ก่อน

ประชุม Online หน้าสดได้ นายไม่ว่า

สติกเกอร์นี้ ของมันต้องมี

เข้าลิฟต์แต่ละทีได้ 2-4 คน

Social Distancing อย่างน้อย 1 เมตร

สนุกได้ในสไตล์วิถีใหม่

หมั่นตรวจอุณหภูมิเข้าไว้
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Singha Way
พ.ศ. 2563

Happiness from Home

Singha Way มอบความสุขให้กับ

พนักงานในช่วงวิกฤต Covid-19 ผ่าน

เสยีงเพลงและกจิกรรมเกมแจกของรางวลั

ในรูปแบบออนไลน์ เพือ่ส่งความห่วงใยไป

ถงึพนักงานในทกุภูมิภาค ภายใต้สโลแกน 

“Social Distancing นี ้จะไม่มคี�าว่าเหงา”
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Singha Way Week 2020

Singha Way จัดกิจกรรมประจ�าปี 

ในรูปแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัย

ของพนักงานในช่วงการระบาด Covid-19 

ภายใต้ช่ืองาน Singha Way Week  

“The Courage of Heroes” เพือ่สนับสนนุ

วัฒนธรรมความกล้าหาญอย่างสิงห์ของ

พนักงานภายในองค์กร โดย Singha Way 

Week ในรูปแบบออนไลน์ ได้ปล่อยคลิป

วิดีโอพิเศษในทุกช่วงเช้าและจัดกิจกรรม 

เกมชิงของรางวัลในรูปแบบ Live สดทาง

โซเชียลของ Singha Way ทุกช่วงบ่าย  

เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานตลอด

ระยะเวลาการจัดงาน 

Poster: Singha Way Week กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลผ่านทาง Online

ช่วงเวลา: เมษายน 2563

ช่วงเวลา: 23-26 พฤศจิกายน 2563

YEAR IN REVIEW 2020
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นอกจากน้ียังได้จัดบรรยายหัวข้อ 

“From Hero to Hero” โดยพิธีกรและ 

นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดัง น้าเน็ก 

เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ที่

ได้มาถ่ายทอดเร่ืองราวการก้าวออกจาก 

Comfort Zone และผันตัวเองจากงาน

บนจอทีวีมาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ณ หอ

ประชุมใหญ่ บุญรอดบริวเวอร่ี รวมทั้ง 

มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง Party of Hero  

ณ พิพิธภัณฑ์สิงห์ ในวันสุดท้ายของงาน 

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวมาสคอต “พี่สิงห์” 

และ “น้องลีโอ” เพื่อใช้ในการสื่อสาร

กิจกรรมเกี่ยวกับ Singha Way และใช้

ในกิจกรรมอื่นๆ ภายในองค์กรอย่าง 

เป็นทางการภายในงานนี้ด้วย

ดูย้อนหลัง

“From Hero to Hero” โดย น้าเน็ก

วิดีโอ: สาส์นจาก Captain SINGHA

วิดีโอ: Boon Rawd’s Homecoming

Music Video: ที่ที่เป็นของเรา Singha Hero Version
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Poster กิจกรรมเด่น
พ.ศ. 2563

Activities

YEAR IN REVIEW 2020
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2563

Singha Beer

สินค้า: Singha Reserve

รายละเอียด: เบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ 5.3% รสเข้มข้นมีเอกลักษณ์ 

ขนาด: ขวด 620 มล. กระป๋อง 490 มล. 

วางจำาหน่าย: 18 มิถุนายน 2563

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven (กทม.และปริมณฑล) และ Singha Online Shop

Singha Reserve กระป๋อง 490 มล.

แพ็ค 12 กระป๋อง

โปสเตอร์ Singha Reserve
Special Edition

แพ็ค 12 ขวด

Singha Reserve ขวด 620 มล.
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2563

Singha Lemon Soda

สินค้า: Singha Lemon Soda

รายละเอียด: 

น้ำามะนาวผสมโซดา ชูจดุเดน่เลมอน

แท้ ปราศจากน้ำาตาลและแคลอรี่ 0% 

ขนาด: กระป๋อง 330 มล. (ราคา 16 บาท)

วางจำาหน่าย: 20 สิงหาคม 2563 

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven และ 

Singha Online Shop
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สินค้าใหม่
พ.ศ. 2563

Leo Beer

สินค้า: Leo No.8

รายละเอียด: 

พัฒนาเพื่อกลุ่มนักดื่มที่ต้องการ % 

แอลกอฮอล์ที่แรงขึ้นและบอดี้ที่เต็มกว่า 

ผ่านการพัฒนาค้นคว้ากว่าร้อยสูตร  

จนสุดท้าย ลงตัวและดีที่สุดที่สูตรที่ 8

ขนาด: ขวด 620 มล. กระป๋อง 490 มล.

วางจำาหน่าย: 1 ธันวาคม 2563
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สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

Purra 

Masita

สินค้า: Purra Vitamin Water

รายละเอยีด: น้ำาผสมวิตามินรวม 8 ชนิดและแร่ธาตุที่มีประโยชน์

ตอ่รา่งกาย กลิน่หอมสดชืน่ ไมม่นี้ำาตาล ไมม่แีคลอรี ่ไมม่โีซเดยีม 

ขนาด: ขวด 500 มล. (ราคา 17 บาท)

วางจำาหน่าย: 3 พฤศจิกายน 2563

ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven และ Singha Online Shop

สินค้า: Masita Chips 

รายละเอียด: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบรส 

ไข่เค็ม และรสฮอตชิลลี่ไข่เค็ม

ขนาด: แบบซอง น้ำาหนัก 90 กรัม 

(ราคา 120 บาท)

วางจำาหน่าย: มีนาคม 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: online  (Facebook Masita, Shopee 
Masita) 

สินค้า: Masita Super Roll

รายละเอียด: สาหร่ายย่างแบบม้วน รส

หมึกย่างเกาหลี 3 รส และรสซอสเกาหลี

ขนาด: แบบซอง น้ำาหนัก 2.5 กรัม ขาย

แพ็คละ 12 ซอง

วางจำาหน่าย: เมษายน 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: Makro และ Tesco สาขาใหญ่

สินค้า: Masita × Tudari

รายละเอยีด: สาหร่ายทะเลอบกรอบสไตล์

เกาหล ีรสหมอ้ไฟเกาหล ีชินดนัดงตอ๊กบกกี

ขนาด: แบบซอง น้ำาหนัก 15 กรัม 

(ราคา 39 บาท)

วางจำาหน่าย: ตุลาคม - ธันวาคม 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven ทุกสาขา
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• เสริมภูมิต้านทานด้วยวิตามิน C สูงถึง 200% Thai RDI
• วติามินบรีวม ช่วยทำาให้ร่างกายสดช่ืน เข้าไปเสริมสร้างรา่งกายไม่ให้อ่อนแอ
• บำารุงระบบประสาทและสมองด้วยวิตามิน B12
• บำารุงผิวและเส้นผมด้วยไบโอติน
• เพิ่มพลังลดการเหนื่อยล้าด้วย Zinc

โลโก้ Purra Vitamin Water

Masita Chips Masita Super Roll Masita × Tudari
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Purra

Limited Collection Purra x Kloset 
Spring / Summer 2020
• Purra × Kloset

คอนเซป็ต:์ The Hidden Treasure โดดเดน่ 

ด้วยลายปรินท์ฟลอร่าผสมผสานความ

หรูหราของโซ่ทอง 

วางจำาหน่าย: กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563
ช่องทางจัดจำาหนา่ย: 7-eleven, Family Mart, Lawson108 
และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศ

Purra Little Happiness Collection 
2020
• Purra × Jennifer Bouron 

คอนเซ็ปต์: Little Happiness 7 ดีไซน์ที่มา

พร้อม 7 ข้อความใหก้ำาลงัใจทีส่ร้างความสขุ 

และรอยยิ้ม

วางจำาหน่าย: กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563
ช่องทางจัดจำาหนา่ย: 7-eleven, Family Mart, Lawson108 
และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศ

Purra × Chompoo Araya
• Purra × Chompoo Araya 

คอนเซ็ปต์: The Goddess of Styles คิดค้น 

จากตัวตนและไลฟ์สไตล์ของ“ชมพู่-อารยา” 

ตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น

วางจำาหน่าย: 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564
ชอ่งทางจัดจำาหนา่ย: 7-eleven, Family Mart, Lawson108 
และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศ
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Purra × Chompoo Araya

Limited Collection Purra x Kloset Spring / Summer 2020

Purra Little Happiness Collection 2020
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Masita
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Masita รสไก่ทอดซอยการ์ลิค
• Masita × ร้านไก่ทอดเกาหลีบอนชอน 

(Bonchon Chicken)

มาชิตะนำาเมนูซกิเนเจอร์ยอดนิยมของร้าน

บอนชอน “ไก่ทอดซอยการ์ลิค” มาผสาน 

กับสาหร่ายมาชิตะอย่างลงตัวจนเป็น 

“สาหร่ายอบสไตล์เกาหลี รสไก่ทอดซอย 

การ์ลิค” ในขนาด 35 กรัม ราคา 39 บาท

วางจำาหน่าย: 2 เมษายน 2563 - 2 กรกฎาคม 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven ทุกสาขา แอปพลิเคชั่น 
Food Delivery ทุกช่องทางของร้านบอนชอน

Masita รสซีโ่ครงย่างหมักซอสเกาหลี
• Masita × ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีซูกิชิ 

(Sukishi)

มาชิตะรสซี่ โครงย่างหมักซอสเกาหลี  

มาจากเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมของร้าน 

ซูกิชิที่มีจุดเด่นด้วยรสชาติซอสหมักสูตร 

เฉพาะซกิูชิ ผสานกับความกรอบอร่อยของ 

มาชิตะ ในขนาด 15 กรัม ราคา 39 บาท 

วางจำาหน่าย: 11 สิงหาคม 2563 
ช่องทางจัดจำาหน่าย: 7-eleven ทุกสาขา แอปพลิเคชั่น 
Food Delivery ทุกช่องทางของร้านซูกิชิ

Masita รสไก่ทอดซอยการ์ลิค

Masita รสซี่โครงย่างหมักซอสเกาหลี
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สินค้า: แพ็คเบียร์โคโรน่า จำานวน 6 ขวด 

พร้อม Inflatable Chair (เก้าอี้เป่าลม) 

วางจำาหน่าย: กรกฎาคม 2563 - ตุลาคม 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: Tops, Villa Market

คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Corona Beer

แพ็คเบียร์โคโรน่า จำานวน 6 ขวด
พร้อม Inflatable Chair

ป้าย Wobbler

คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Singha Soda

Singha Soda × Mister Cartoon (มิสเตอร์การ์ตูน)My Faith Will Never Fade 
ซ่าตัวจริงไม่มีวันจาง
โซดาสิงห์จับมือ Mister Cartoon (มิสเตอร์

การ์ตูน) ช่างสักฝีมือระดับโลกมาร่วม

สร้างสรรค์ผลงานลงบนฉลาก Limited  

Edition ในแคมเปญ My Faith Will Never 

Fade ซ่าตัวจริงไม่มีวันจาง มุ่งขยายฐานให้

ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่มากข้ึน

วางจำาหน่าย: ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
ช่องทางจัดจำาหน่าย: ทุกช่องทางทั่วประเทศ

YEAR IN REVIEW 2020
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Singha Water × The Walt Disney (Thailand)

คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Singha Water 

Create Your Own Happiness 
ส่งต่อความสุขในแบบของคุณ
• Singha Water × The Walt Disney 

(Thailand)

น้ำาดื่มสิงห์ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและ

วัยรุ่นข้ึนโดยออกคอลเลคช่ันใหม่ด้วย

ลวดลายลิขสิทธ์ิมิกกี้เมาส์กว่า 60 ลาย 

ไม่ซ้ำากัน และลายตัวอักษร A-Z ที่สามารถ

นำาขวดมาเรียงตัวอักษรกันเพื่อส่งต่อ

ข้อความแห่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ

ทุกคนตามคอนเซ็ปต์ Create Your Own 

Happiness

วางจำาหน่าย: กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563

ช่องทางจัดจำาหน่าย: ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ซูเปอร์
มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วประเทศ 
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คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Leo Beer

Leo × Khon Kaen United 
มกราคม 2563

Leo × BG Pathum 
มกราคม 2563

Leo × Port F.C. 
มกราคม 2563

Leo × PT Prachuap FC 
มกราคม 2563

แพ็คเกจช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมษายน 2563

เบียร์ลีโอร่วมฉลองให้กับ 4 ทีมฟุตบอล 

ที่คว้าแชมป์ไทยลีกต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

โดยออกคอลเลคช่ันพิเศษรูปแบบกระป๋อง

เมื่อต้นปี 2563 ตลอดจนคอลเลคชั่นพิเศษ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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สินค้า: อาซาฮีขวดใหญ่ 620 มล. แพ็ค 2

วางจำาหน่าย: พฤษภาคม 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: Tops, Villa Market, Aeon

ปรับโฉมใหม่
พ.ศ. 2563

Asahi Beer

คอลเลคชั่นพิเศษ
พ.ศ. 2563

Carlsberg Beer

โปสเตอร์ Available Now

640 มล. x 12 ขวด I 500 มล. x 6 กระป๋องCarlsberg Liverpool 
Limited Edition แบบกระป๋อง

640 มล. x 2 ขวด I 500 มล. x 1 กระป๋อง

Carlsberg Liverpool Limited Edition
การตลาดคาร์ลสเบิร์กนำาเบียร์ Carlsberg 

Liverpool Limited Edition เข้ามาจำาหน่าย

ในประเทศไทยเพ่ือร่วมฉลองแชมป์ไปกับ

ทีมลิเวอร์พูลในฐานะท่ีเป็น partner กับทีม

ลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการมาตลอด 28 ปี

สินค้า: เบียร์คาร์ลสเบิร์กลิเวอร์พูลกระป๋อง 500 มล.
ราคา: แพ็คละ 299 บาท  |  วางจำาหน่าย: กันยายน 2563
ช่องทางจัดจำาหน่าย: โมเดิร์นเทรด (Tops 69 สาขา และ 
Tesco Lotus 78 สาขา) และร้านค้าทั่วประเทศ

620 มล. x 12 ขวด
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โลโก้ใหม่
พ.ศ. 2563

โลโก้บริษัทใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท Singha Kameda

เบียร์ Singha Reserve

บริษัท Norte

เครื่องดื่ม Purra Vitamin Water

 โลโก้ร้าน Singha Shop

 เครื่องดื่ม Singha Lemon Soda

บริษัท Melodic Corner

YEAR IN REVIEW 2020
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ผลงานใหม่โรงงาน
พ.ศ. 2563

บริษัทผลิตในเครือบุญรอดฯ

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ำกัด 

เพิ่มก�ำลังกำรผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด 

PET ประมำณ 240 ล้ำนลิตรต่อปี 

โดยก่อสร้ำงไลน์ผลติเพิม่ ณ สำขำ 1 

ด้วยเงินลงทนุประมำณ 300 ล้ำนบำท 

New PET Line 3

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช 

จ�ำกัด ติดตั้งเครื่องจักรส�ำหรับ

กระบวนกำรแปรรูป Surplus 

Yeast ที่ได้จำกกระบวนกำร

ผลิตเบียร์บริเวณดำ้นข้ำง Tank 

Farm วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มให้แก่ By Product 

ประเภท Surplus Yeast 

โครงกำรปลูกผักและผลไม้ปลอดสำรพิษ ปลูกในพื้นที่โรงงำนผลิตของบริษัท

โดยใช้น�้ำที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วในกระบวนกำรผลิตและปุ๋ยหมักซึ่งผลิตจำกเศษ

อำหำรในโรงงำน เป็นศนูย์กำรเรียนรู้เทคโนโลยกีำรเกษตร สร้ำงพืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

และช่วยเพิ่มกำรจ้ำงงำนให้ชุมชนในกำรช่วยดูแลแปลงผักและผลไม้

Inactive Dried Yeast

Smart Farm
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บริษัทใหม่
พ.ศ. 2563

Singha Kameda

การร่วมมือกันครั�งน้�ของสองบริษััทชัั้�นนำาจะช่ั้วยสร้างความเจริญเติิบโติในระยะยาว

ให้้กับธุุรกิจขนมขบเค้�ยวของกลุุ่่มบุญรอดฯ โดยบริษััทยังวางกลุ่ยุทธ์ุเร่งขยายติลุ่าด 

ในติ่างประเทศอย่างติ่อเนื�องทั�งในยุโรป อเมริกาเห้นือ ออสเติรเลุ่้ย แลุ่ะเอเชั้้ย เน้น

การพัฒันาสนิคา้ให้มเ่พัื�อติอบสนองความติอ้งการท้�ห้ลุ่ากห้ลุ่ายของค่ค่า้แลุ่ะผู้่บ้รโิภค

ให้้มากข้�น แลุ่ะเริ�มศ้กษัาเพัื�อพััฒนาสินค้าให้ม่สำาห้รับรุกเข้าส่่ติลุ่าดภายในประเทศ

แลุ่ะในภ่มิภาคเอเชั้้ยติะวันออกเฉี้ยงใติ้ 

Singha Kameda (Thailand) 
Co., Ltd.

วันที่ก่อตั้ง: 29 มิถุนายน 2563

นายภ่ริติ ภิรมย ์ภักด้ ประธุาน

กรรมการ แลุ่ะ นายโรจน์ เมืองครุธุ 

กรรมการบริห้าร  ได้เปิดติัว บรษิััท สิงห้์ 

คาเมดะ (ประเทศไทย) จำากัด ห้รือชั้ื�อเดิม 

คือ บริษััท เฮสโก ฟ้่ด อินดัสทร้� จำากัด  

ผู้่ ้ผู้ลิุ่ติสินค้าขนมข้าวอบกรอบประเภท 

Arare โดย บริษััท สงิห์้ คอร์เปอเรชัั้�น จำากัด 

ได้เข้าร่วมทุนกับ บริษััท คาเมดะ ไซกะ 

คมัปะน้ ลุ่มิเิติต็ิ (Kameda Seika Co., Ltd.) 

ผู้่ ้ผู้ลุ่ิติสินค้าขนมข้าวอบกรอบอันดับ 1 

ของประเทศญ้�ปุ ่นแลุ่ะจดทะเบ้ยนอย่่ใน 

ติลุ่าดห้ลัุ่กทรพััย์ First Section of the Tokyo 

Stock Exchange ภายห้ลุ่ังการร่วมทุนได้

เปลุ่้�ยนชั้ื�อบริษััทร่วมทุนเป็น บริษััท สิงห้์ 

คาเมดะ (ประเทศไทย) จำากดั ห้รือ Singha 

Kameda (Thailand) Co., Ltd. ดำาเนิน

ธุุรกิจ ณ ท้�ติั�งโรงงานเลุ่ขท้� 99/5 ห้ม่่ 7  

ซอยร่วมใจ ถนนบางนา-ติราด กม. 19 

ติ.บางโฉีลุ่ง อ.บางพัลุ่ ้จ.สมุทรปราการ 

ARARE MIXED ARARE-NORIMAKI
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บริษัทใหม่

บริษัทใหม่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

บริษัท นอร์เต้ จำ�กัด

Melodic Corner

Melodic Corner ค่�ยเพลงแจ๊ส

วันที่ก่อตั้ง: 3 กันยายน 2563

บริษััท มิวซิกม่ฟ จำากัด เปิดค่ายให้ม่ “เมลุ่อดิก คอนเนอร์” 

(Melodic Corner) เอาใจคนท้�ชั้ื�นชั้อบเพัลุ่งแจ๊ส เพัื�อเป็นฮับแห้่ง

ให้ม่ของนักดนติร้แจ๊สของไทย ห้วังกระติุ้นวงการเพัลุ่งแจ๊สไทย

ให้ค้ก้คักยิ�งข้�น โดยเป็นความคิดริเริ�มจาก คุณจุ๊บ-นายวุฒินันติ์  

ภิรมย์ภักด้ กรรมการผู้่้จัดการ บริษััท มิวซิกม่ฟ จำากัด ท้�มอง

เห้น็เสน่ห์้ความอมติะของดนติร้แจ๊สแลุ่ะห้ยิบมานำาเสนอในร่ปแบบ 

ให้ม่ให้้ฟังง่ายติิดห้่มากยิ�งข้�น “เมลุ่อดิก คอนเนอร์” ไม่เพั้ยง 

ม้ผู้ลุ่งานติ่างๆ เก้�ยวกับดนติร้แจ๊ส แติ่ยังสนับสนุนแลุ่ะอัพัเดติ

ความเคลุ่ื�อนไห้วในวงการแจ๊สทั�งไทยแลุ่ะต่ิางประเทศ พัร้อมทั�ง

แบง่ปนัเพัลุ่ยล์ุ่สิติเ์พัลุ่งแจส๊เพัราะๆ ให้ไ้ดฟ้งักนัเปน็ประจำาอก้ดว้ย
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Single: เข้�ข�้งตัวเองอีกแล้ว
PAE SAX (เป้ แซ็ก)

ศิลปิน: วฤตด� ภิรมย์ภักดีวุฒินันต์  ภิรมย์ภักดี  
กรรมก�รผู้จัดก�ร Muzik Move

Norte บริษัทผู้ผลิตใบช�แห้ง

วันที่จดทะเบียน: 23 สิงหาคม 2562
วันที่บวงสรวงก่อตั้งศาลพระพรหม: 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563
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SINGHA ESTATE
พ.ศ. 2563

ความเคลื่อนไหว

สิงห์ เอสเตท เผยโฉม 
ดิ เอส สุขุมวิท 36  

วันที่: 19 ตุลาคม 2563

เผยโฉม ด ิเอส สขุุมวทิ 36 (The ESSE 

Sukhumvit 36) คอนโดมิเนียมมาสเตอร์พซี 

สงู 43 ช้ัน จำานวน 338 ยนิูต มลูคา่โครงการ 

6,500 ล้านบาท โดดเด่นด้วยการประยุกต์

แนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบบ้าน

เรือนไทยเข้ากับการอยูอ่าศยัในยคุปจัจบุนั

ภายใต้แนวคิด “สมดุลแห่งความต่าง” 

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมเปิด

แคมเปญพิเศษ For the One Who Knows 

ตั้งเป้ายอดขาย 70% ในสิ้นปี น้ี โดย

โครงการนี้ สิงห์ เอสเตท ร่วมทุนกับบริษัท

ฮ่องกง แลนด์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์

รายใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา

โครงการมากมายในเอเชีย เป็นโครงการ

ทีต่ัง้อยูบ่นหน่ึงในทำาเลทีด่ทีีส่ดุของสขุุมวทิ 

คอื ตดิกบัรถไฟฟา้สถานทีองหลอ่ จงึทำาให้

ทำาเลน้ีมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ

ที่อยู่อาศัยของลูกค้าในระดับ premium 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการซ้ือ

เพื่อพักอาศัยเองและซื้อเพื่อลงทุน  
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พิพิธภัณฑ์สิงห์
พ.ศ. 2563

SINGHA MUSEUM

01 03

02

04 05

06 07

08

19 มกราคม  Singha DTK Cruise Control
29 สิงหาคม  Leo Music Traveller
15 ธันวาคม สมาคมการตลาด

01-03
04-05
06-08

Singha Shop สามเสน

กิจกรรมบนเรือบุญรอด 2

บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำ�กัด ได้เข้�ม�บริห�ร 

จัดก�รร้�นสิงห์ชอป ณ สำ�นักง�นใหญ่ (ส�มเสน)  

และได้ทำ�ก�รออกแบบโลโก้ใหม่รวมทั้งปรับปรุง 

ร้�นพร้อมสำ�หรับก�รจำ�หน่�ยสินค้�
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01

03

08

13 มกราคม คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เชิญกลุ่ม Social Media 
 Influencers 26 คน เข้าเยี่ยมชม
12 กุมภาพันธ์ ลูกค้าจาก Nara Thai Cuisine
18 กุมภาพันธ ์ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำากัด เข้าเยี่ยมชม
14 กันยายน ผูบ้รหิารจากไทยพาณิชย ์และ บมจ.โอสถสภา เข้าร่วมประชมุ 
 สมัมนาเศรษฐกจิและรบัประทานอาหารเยน็ทีพิ่พิธภัณฑ์สิงห์
2 ตุลาคม ม.ลาดกระบัง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
 ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม
6 ตุลาคม  ม.กรุงเทพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นศ.ปริญญาตรี
 ชั้นปีที่ 3 วิชา Museum & Management เข้าเยี่ยมชม
27 ตุลาคม นำาทัวร์และจัดอบรมโครงการ Big Brother ปีที่ 3 
17 ธันวาคม นำาทัวร์คณะบุคลากรโครงการ Big Brother ปีที่ 3

01
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9 มกราคม งานเลี้ยงปีใหม่และจับของขวัญ โดย พิพิธภัณฑ์สิงห์
27 มกราคม งานเลี้ยงปีใหม่ฝ่ายคุณวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี
28 มกราคม งานเลี้ยงปีใหม่ CTG
30 ก.ย. - 8 ต.ค. เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์
29-30 ตุลาคม  เทศกาลฮาโลวีน
26 พฤศจิกายน Party of Heroes (Singha Way Week 2020)
2 ธันวาคม Corona Night at the Museum

09
10
11
12
13-14
15
16

15

14

13

09 10

11

12

16
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International
พ.ศ. 2563

ความเคลื่อนไหวต่างประเทศ

Systembolaget ร้านจำาหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

แบบผูกขาดทีด่ำาเนินงานโดยรัฐบาลประเทศสวเีดนไดจ้ดัการ

ประกวดราคา รสชาติ คุณภาพของเบียร์ และมาตรฐาน

โรงงานผลิต เพื่อสรรหาเบียร์แบรนด์ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเข้า

มาจำาหน่ายใน Systembolaget ทุกสาขาทั่วประเทศ และ

คร้ังน้ี Systembolaget เนน้สนิคา้เคร่ืองดืม่เบยีร์จากภมูภิาค

เอเชีย ด้วยสอดคล้องกับกระแสอาหารเอเชียนที่เติบโต 

ในประเทศสวีเดน โดยการแข่งขันเป็นการคัดเลือกเบียร์

กระป๋องขนาด 330 มล.  

ทัง้น้ี ในการประกาศผลเมือ่เดอืนมกราคม 2563 เบยีร์สงิห ์

ชนะการประกวดในคร้ังน้ี ทำาให้เบียร์สิงห์กระป๋องเป็นเบียร์

แบรนดเ์อเชยีเพยีงเจา้เดยีวทีไ่ดจ้ำาหนา่ยใน Systembolaget 

ทั้งหมด 444 สาขาทั่วประเทศสวีเดนในปี 2563 โดยเร่ิม

จำาหน่ายออกสู่ตลาดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เบียร์สิงห์ชนะการประกวดเบียร์ดีเด่นที่ประเทศสวีเดน

ประเทศมองโกเลียเปิดตัวแทนจำาหน่ายใหม่ช่ือ AGAR 

UNITED LLC โดยเบียร์สิงห์เร่ิมวางจำาหน่ายที่ประเทศมองโกเลีย

ช่วงเดือนตุลาคม 2563 SKU ที่จำาหน่าย คือ เบียร์สิงห์ขวด 330 

มล. และเบียร์สิงห์กระป๋อง 490 มล.

New Distributor

Boonrawd Trading International Co., Ltd. (BTI)
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สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้สนับสนุนทีมรถแข่งฟอร์มูล่า วัน  Alfa Romeo 

Racing ในปี 2019 - 2020 ท�าให้แบรนด์สิงห์ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยโลโก้

สิงห์จะอยู่ที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังคนขับรถแข่งฟอร์มูล่า วัน ของทีม 

Alfa Romeo Racing ทั้ง 2 คัน รวมถึงอยู่บนเสื้อของนักแข่งทั้ง 2 คน ได้แก่ คิมิ  

ไรโคเนน (Kimi Räikkönen) และ อันโตนิโอ โจวินาซซี่  (Antonio Giovinazzi) 

ตลอดจนบนเสื้อของทีมงาน Alfa Romeo Racing รวมถึงหมวกกันน็อกของ 

ไรโคเนนอีกด้วย

ALFA ROMEO RACING F1 TEAM

Kimi Räikkönen

Global Partnerships 
and Sponsorships

Motor Sports and Football Club

สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน ได้เป็นผูส้นับสนุน

นักแข่งรถ Formula One คิมิ ไรโคเนน 

(Kimi Räikkönen) ตั้งแต่ปี 2015 และ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย

ไรโคเนนเป็นแชมป์โลกการแข่งขัน Formula 

One Champion 2007 มีชื่อเสียงโด่งดัง

ทั่วโลก ทั้งนี้ สิงห์ได้สิทธิ์ติดโลโก้ที่หมวก

กันน็อกของไรโคเนนในทุกการแข่งขันที่

เขาลงแข่ง
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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

ดงักล่าว ท�าให้สงิห์ได้สทิธ์ิในการโปรโมทและโฆษณา โลโก้สงิห์ได้ปรากฏตาม

สือ่ต่างๆ ทัว่โลก รวมไปถงึโลโก้แบนเนอร์สงิห์ด้านข้างในสนามแข่งขัน เวบ็ไซต์ 

และ Social media นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ใน VIP Village, Grid walk, Pit walk 

รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์อย่างเป็นทางการและการจัดตั้งบูธเบียร์

สิงห์ในบริเวณสนามแข่งขัน

MotoGP™

AF Corse Team (GT Championship)

YEAR IN REVIEW 2020
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สงิห์ คอร์เปอเรช่ัน และทมีสโมสรฟตุบอลเชลซี 

กับความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า 1 ทศวรรษต่อเน่ือง 

ไปจนถึงปี 2022 โดยในปีน้ี สโมสรฟุตบอลเชลซีได้

เพิ่มพื้นที่สื่อ “แบรนด์ดิ้ง” เป็นพิเศษให้ “สิงห์” ท�าให้

แบรนด์ที่ภาคภูมิใจของคนไทยได้ส่งผ่านไปสู่คนดู

ฟุตบอลทั่วโลกแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักการ

แข่งขัน Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ตั้งแต่ปี 2013 

โดยเป็นการแข่งขันซูเปอร์คาร์แบบวันเมค เรซ ระดับโลก 

ที่ใหญ่ที่สุดของเฟอร์รารี่ จัดขึ้นที่สนามต่างๆ ทั่วโลกกว่า 

23 สนาม ใน 3 ทวปี ได้แก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย

แปซิฟิค มีรถ Ferrari 458 Challenge EVO (ใช้แข่งในปี 

2013-2016) และรถ Ferrari 488 Challenge (ใช้แข่งตั้งแต่

ปี 2017 จนถงึปัจจบุนั) เป็นรุ่นทีใ่ช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ 

รถเฟอร์ราร่ีทกุคนัทีร่่วมการแข่งขนัจะมโีลโก้ของสงิห์ติดอยู่

บนกระจกด้านหน้าและหลังคาด้านหลังในทุกการแข่งขัน 

Chelsea Football Club 

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli
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รางวัลเด่น
พ.ศ. 2563

บริษัทในเครือบุญรอดฯ

มาตรฐานการเพิ่มศักยภาพของ

บุคลากรไทยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

อย่างเป็นระบบ รองรับการเปล่ียนแปลง

ขององค์กร เพื่อการแข่งขันเติบโตได้ใน 

ทุกสภาวการณ์และอยู่รอดอย่างยั่งยืน

Thailand Quality Prize 2020

รางวัลมาตรฐานโรงงาน

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด
วันที่ได้รับ: 18 มีนาคม 2563

มาตรฐานด้านภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต ่ออุตสาหกรรมที ่

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ส่งผลให้เกดิความเข้าใจทีด่แีละการยอมรับระหว่าง

อุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3

ผู้ได้รับรางวัล: 

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
• คณุประโภชน์ เกดิเจริญ ได้รับ QCC Promoter Award for Top Management

• กลุม่สิงห์ล้านนา Return ได้รับ Manufacturing QCC Prize ระดับ Silver

• กลุ่มต้นก�าลัง 02 ได้รับ Support QCC Prize ระดับ Silver

• กลุ่ม White Line ได้รับ Task Achieving QCC Prize ระดับ Silver 

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี� จ�ากัด
• กลุ่ม Human ได้รับ Office QCC Prize ระดับ Golden

• กลุ่ม Infinite Gen ได้รับ Task Achieving QCC Prize ระดับ Silver 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี� จ�ากัด
• กลุ่มแนวคิดใหม่ (แผนกบรรจุเบียร์ 2) ได้รับ Manufacturing QCC Prize ระดับ Golden

• กลุ่มเบียร์วุ้น (แผนกจัดซื้้�อ-พััสดุ) ได้รับ Support QCC Prize ระดับ Golden 

บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด
• กลุ่มคนหมักเบียร์ แผนก Tank Farm ได้รับ Manufacturing QCC Prize ระดับ Silver 

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด
• กลุ่ม Quality Tree แผนกประกันคุณภาพั ได้รับ Task Achieving QCC Prize ระดับ Silver

• กลุ่มสิงห์สัมพัันธ์ แผนกผลิต ได้รับ Manufacturing QCC Prize ระดับ Silver  

วันท่ีได้รับ: 4 กันยายน 2563

KKB
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มาตรฐานด ้ านกา รบ ริหา รจั ดกา ร 

น�้าเสียของแหล่งก�าเนิดมลพิษโดยกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

โล่เชิดชูเกียรติที�ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารจัดการน��าเสีย 

ระดับทอง

มาตรฐานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกตลอด

วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่การได้มา

ซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การบริโภค และการก�าจัด

เมื่อกลายเป็นของเสีย พร้อมทั้งสามารถแสดงข้อมูลปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์

มาตรฐานองค์กรที่สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือน

กระจกทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมขององค์กร สามารถจ�าแนก

สาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยส�าคัญและหา

แนวทางเพือ่ลดขนาดของ CF ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ดลง

อาจน�าไปขายเป็นคาร์บอนเครดติหรือท�าการชดเชยคาร์บอน

กบัองค์กรอืน่ๆ

Carbon Footprint for Products

Carbon Footprint for Organization

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท บุญรอดเอเซื้ียเบเวอเรช จ�ากัด
วันที่ได้รับ: 11 กันยายน 2563

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
(ผลิตภัณฑ์น�้าดื่มขวด PET ขนาด 600 มล. และ 1,500 มล.)

วันที่ได้รับ: 16 กันยายน 2563

ผู้ได้รับรางวัล:

• บริษทั ปุทมธานีบริวเวอรี� จ�ากดั
• บริษทั วงัน้อยเบเวอเรช จ�ากดั
วันที่ได้รับ: 16 กันยายน 2563PTB
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ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท บุญรอดเอเซื้ียเบเวอเรช จ�ากัด
• บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด รับรางวัล 5 ปีีติดต่อกััน พ.ศ. 2559-2563

วันที่ได้รับ: 21 กันยายน 2563

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด  
 ส�านักังานใหญ่ ณ วันที่ 21 กัันยายน 2563 (ระดับทอง 3 ปีี)

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด  

ส�านักังาน สาขา 1 ณ วันที่ 21 กัันยายน 2563 (ระดับทอง 2 ปีี)

• บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด  
ณ วันที่ 28 กัันยายน 2563 (ระดับทอง ปีีที่ 1)

ผู้ได้รับรางวัล: 

• บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช จ�ากัด  
ระดับทองแดง ปีีที่ 2 (รับรางวัลทางไปีรษณีย์)

• บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ�ากัด  

ระดับเงิน ปีีที่ 1 (รับรางวัลทางไปีรษณีย์)

• บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จ�ากัด  
ระดับเงิน ปีีที่ 2 (รับรางวัลทางไปีรษณีย์)

• บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด  

ระดับเงิน ปีีที่ 4 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

• บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด  

ปีระกัาศเกัยีรตคิณุ ระดบัต้น ปีีที ่1 ณ วนัท่ี 5 สงิหาคม 2563

สถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิัารแรงงาน 2563

เกียรติบัตรและโล่รางวัลส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อมอบ

ให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลฯ ปีที่ 1-14, ปีที่ 16-18 โดยกระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการต ้นแบบดีเด ่นด ้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพัแวดล้อมในการ
ท�างาน ระดับปีระเทศ 2563

มาตรฐานสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

มีระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี เพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล

Zero Accident Campaign 2020

มาตรฐานส�าหรับสถานประกอบกิจการที่มี

ความมุ่งมั่นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน 

โดยลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบ

กิจการให้เป็นศูนย์ 

CMB

SRB
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ขอ
บ
ค
ุณ

ข้อ
ม
ูล
จา

ก
 ธ

นพ
ล 

กุล
นัน

ทน
นท์

 | 
ผู้
บ
ริห

าร
แล

ะป
ระ

ส
าน

งา
น
โค

รง
ก
าร

 ส
น
ง.
วา

งแ
ผ
น
ก
าร

ผ
ลิต

แล
ะโค

รง
ก
าร

SRB

YEAR IN REVIEW 2020



55SINGHA  MAGAZINE

รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน หมวดหมู ่Workspace 

Design ได้รับจากการออกแบบพื้นที่ส�านักงานด้วยคอนเซ็ปต์ “เมื่อต�านานผสาน

นวัตกรรม” ทีใ่ช้ธมี “สายน�า้” เป็นสือ่น�าเสนอเร่ืองราวของบริษทัจากอดตีจนถงึปัจจบุนั

มาสอดประสานให้เข้ากบัการออกแบบทีท่นัสมัย สวยงาม ทีส่�าคญั สามารถปรับเปลีย่น

พื้นที่ใช้สอยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานอันหลากหลายได้อย่างดีที่สุด

TIDA Awards 2019

ผู้ได้รับรางวัล: บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย  จ�ากัด  |  วันที่ได้รับ: 28 มกราคม 2563

 รางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย ในสาขา Social Empowerment 

โดยได้รับเพราะโครงการ “คนืดวงใจให้แม่ return heart to home” ทีต่อกย�า้

ถึงความใส่ใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระดับสากล และ

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

Asia Responsible Enterprise Awards 2020

ผู้ได้รับรางวัล: น��าดื�มสิงห์  |  วันที่ได้รับ: 23 กันยายน 2563

รางวัลส�าหรับแบรนด์น่าเช่ือถืออันดับ 1 จากผู้บริโภคในหมวด

อาหารและเครื่องดื่มของนิตยสาร BrandAge

Thailand’s Most Admired Brand 2020

ผู้ได้รับรางวัล: เบียร์สิงห์และน��าดื�มสิงห ์
วันที่ได้รับ: 11 มีนาคม 2563
หมายเหตุ: รางวัลพิัเศษเพัิ�มเติม
• เบียร์สิงห์ ได้รางวัล Thailand’s Most Admired Brand & Corporation Award

• น��าดื�มสิงห์ ได้รางวัล Innovation Brand Award 

ผู้ได้รับรางวัล: สนง.ใหญ่ บริษัทบุญรอดฯ อาคารสิงห์ คอมเพัล็กซื้์  |  วันที่ได้รับ: 10 ตุลาคม 2563

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

แสดงถึงว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัย รับประทานได้

อย่างมัน่ใจและน�าไปขายทีห้่างสรรพสนิค้าช้ันน�าของประเทศญ่ีปุน่ได้ โดย 

สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นบริษัทในไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

มาตรฐาน ASIAGAP และ JGAP

รางวัลด้านอื�นๆ
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SINGLES & ALBUMS
พ.ศ. 2563

เพลงใหม่จากค่ายเพลงคุณภาพ

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
      muzikmoverecords

      muzikmoverecords

เพลง: แผล
ศิลปิน: INDIGO
1 เมษายน 2563

เพลง: ส่วนที่หายไป  
ศิลปิน: NAMM RONNADET
24 มิถุนายน 2563

เพลง: Goodnight
ศิลปิน: ALIZ
12 เมษายน 2563

เพลง: I’m So Sorry
ศิลปิน: MIN 
6 สิงหาคม 2563

เพลง: จนกว่าเราจะได้พบกัน
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
8 พฤษภาคม 2563

เพลง: รอยยิ้มที่หัวใจ
ศิลปิน: ETC.
20 สิงหาคม 2563  

เพลง: เจ็บคนสุดท้าย
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
2 มิถุนายน 2563

เพลง: เข้าข้างตัวเอง (อีกแล้ว)
ศิลปิน: ETC.
27 มกราคม 2563

เพลง: Not Coming Down
ศิลปิน: MARI
8 ตุลาคม 2563

เพลง: เรื่องธรรมดาเรื่องใหม่
ศิลปิน: ETC.
8 มิถุนายน 2563

เพลง: Shining Star feat. Lydia
ศิลปิน: BURIN BOONVISUT
12 กุมภาพันธ์ 2563

เพลง: Losing My Way
ศิลปิน: MARI
28 ตุลาคม 2563

เพลง: ไม่มีไม่ไหว
ศิลปิน: INDIGO
17 มิถุนายน 2563

เพลง: เธอคนเดียว
ศิลปิน: ETC.
29 ตุลาคม 2563

YEAR IN REVIEW 2020
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ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
      boxxmusicofficial

      boxxmusicofficial

เพลง: เหนื่อยใจ
ศิลปิน: INK WARUNTORN
20 มกราคม 2563

เพลง: แค่ไม่อยากเห็น
ศิลปิน: THE WHITE HAIR CUT
18 มิถุนายน 2563

เพลง: เพลงที่เธอทิ้งไว้
ศิลปิน: PORTRAIT
27 สิงหาคม 2563

เพลง: อยากกอด
ศิลปิน: BEAN NAPASON
18 พฤษภาคม 2563

เพลง: จำาได้ไหม
ศิลปิน: COPTER
6 สิงหาคม 2563

เพลง: หิมะฤดูร้อน
ศิลปิน: FOAM
27 กุมภาพันธ์ 2563

เพลง: ลืมได้แล้ว
ศิลปิน: O-PAVEE
25 มิถุนายน 2563

เพลง: ปล่อยฉันไป
ศิลปิน: ONE ONE
11 กันยายน 2563

เพลง:  ยอม
ศิลปิน: INDIGO
11 พฤศจิกายน 2563

เพลง: ยังไปไม่ไหว
ศิลปิน: EARTH PATRAVEE
17 พฤศจิกายน 2563

เพลง: Town of Gold
ศิลปิน: MARI 
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: ไปไหนก็ไป
ศิลปิน: ALIZ 
9 ธันวาคม 2563

เพลง: เธอคือผู้วิเศษ
ศิลปิน: NAMM RONNADET
25 พฤศจิกายน 2563

เพลง: รางวัลแด่คนช่างฝัน (Ink x Season five) 
ศิลปิน: INK WARUNTORN 
11 มีนาคม 2563

เพลง: SOS
ศิลปิน: THE KASTLE
2 กรกฎาคม 2563

เพลง: พอเสียที
ศิลปิน: O-PAVEE
24 กันยายน 2563

เพลง: รักษาได้เปล่า
ศิลปิน: ONE ONE 
26 มีนาคม 2563

เพลง: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม
ศิลปิน: INK WARUNTORN 
9 กรกฎาคม 2563

เพลง: เจ็บแต่ดี
ศิลปิน: ONE ONE
11 ตุลาคม 2563

เพลง: แล้วไง
ศิลปิน: COPTER
5 พฤษภาคม 2563

เพลง: พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย
ศิลปิน: SERIOUS BACON
23 กรกฎาคม 2563

เพลง: ไม่อยากฟัง
ศิลปิน: SERIOUS BACON
22 ตุลาคม 2563
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เพลง: เพลงท่ีอยากจะร้องให้เธอฟัง 
(feat. Q Flure x Gak Slotmachine)
ศิลปิน: THE RAVEN DOLL
19 พฤษภาคม 2563

เพลง: โลกอิจฉา
ศิลปิน: AE JIRAKORN
6 กุมภาพันธ์ 2563

เพลง: กลับมาทำาไม...หา
ศิลปิน: COPTER
27 ตุลาคม 2563

เพลง: ไม่ใช่เพลงรัก
ศิลปิน: THE RAVEN DOLL
15 เมษายน 2563

เพลง: Time Machine
ศิลปิน: JESSE
29 มกราคม 2563

เพลง: ทีมอยู่บ้าน
ศิลปิน: PLAYGROUND
25 พฤษภาคม 2563

เพลง: คนเคยคุย (feat. Cutto)
ศิลปิน: PLAYGROUND
13 กุมภาพันธ์ 2563

เพลง: ติด
ศิลปิน: ONE ONE
11 พฤศจิกายน 2563

เพลง: ฉันรอเธอได้เสมอ
ศิลปิน: FOLKSONG
25 พฤษภาคม 2563

เพลง: นายก (ft. Jap The Richman Toy) 
ศิลปิน: AMMY THE BOTTOM BLUES
5 มีนาคม 2563

เพลง: อยากกลับไปเป็นคนเหงา
ศิลปิน: PORTRAIT
24 พฤศจิกายน 2563

เพลง: คนที่หยุดความเหงา (feat. Pex Zeal) 
ศิลปิน: MR.LONELY
8 มิถุนายน 2563

เพลง: มีเธอตลอดไป (Circle of Love) 
ศิลปิน: POD / INK/ FONGBEER
7 มีนาคม 2563

เพลง: โง่ยืนหนึ่ง (feat. Ghost) 
ศิลปิน: MR.LONELY
16 มิถุนายน 2563 

เพลง: เลยตามเลย
ศิลปิน: SONGKARN
20 มีนาคม 2563

เพลง: งี่เง่า (feat. Hollaphonic)
ศิลปิน: SEASON FIVE
22 มกราคม 2563

เพลง: เธอตรงนั้น ฉันตรงนี้ (feat. Oat Promote) 
ศิลปิน: MR.LONELY
22 มิถุนายน 2563

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
      merecordslabel

      merecordslabel
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เพลง: หวานๆ (feat. ฟิต มิตร ด้าม)
ศิลปิน: PAUSE
20 กันยายน 2563

เพลง: คนตายพูดไม่ได้ 
ศิลปิน: EBOLA
1 ตุลาคม 2563

เพลง: กับคนเก่าเธอทำาแบบนี้หรือเปล่า
ศิลปิน: SEASON FIVE
4 พฤศจิกายน 2563

เพลง: RockstaR (ft. LIL X) 
ศิลปิน: J$R
6 พฤศจิกายน 2563

เพลง: My One and Only Love 
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
1 ตุลาคม 2563

เพลง: เตลิด (Neo Soul) 
ศิลปิน: PAE SAX 
17 กันยายน 2563

เพลง: น้อนคาบไป (นกสีน้ำาตาล)
ศิลปิน: PAUSE
12 พฤศจิกายน 2563

เพลง: เข้าข้างตัวเอง (อีกแล้ว) (Chilling)
ศิลปิน: PAE SAX
15 ตุลาคม 2563

เพลง: Overjoyed (feat. Namm Ronnadet)
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: A Love That Will Last 
(Saxophone Version feat. PAE SAX)
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: The Nearness of You
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: By the Time I Get to Phoenix 
(feat. Koh Mr.Saxman)
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: I Wish You Love (feat. Piti Kayoonpan) 
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง:  The Christmas Song 
(feat. Koh Mr.Saxman) 
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
19 พฤศจิกายน 2563

เพลง: ข้อความที่ไม่เคยถึงเธอ 
(feat. Tik Playground)
ศิลปิน: MR.LONELY
29 มิถุนายน 2563

เพลง: เป็นไงบ้าง
ศิลปิน: JESSE
13 กรกฎาคม 2563

เพลง: เรื่องเศร้า
ศิลปิน: SONGKARN
11 สิงหาคม 2563

เพลง: ลมเป่าไฟ
ศิลปิน: DAX ROCK RIDER
23 สิงหาคม 2563

เพลง: ไม่จบง่ายๆ 
ศิลปิน: ZEAL
30 สิงหาคม 2563

เพลง: Orange
ศิลปิน: SILLY FOOLS
8 กันยายน 2563

เพลง: วูบวาบ
ศิลปิน: HUGO
16 พฤศจิกายน 2563

เพลง: A Love That Will Last 
ศิลปิน: VARITDA - ‘MOOD’ Album
22 ตุลาคม 2563

ติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ท่ี 
      melodiccorner

      melodiccorner
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สรุปสินค้าบุญรอด
พ.ศ. 2563

เบียร์สิงห์

เบียร์ลีโอ

เบียร์สิงห์ไลท์

MY BEER

U BEER

เบียร์ KOPPER BY EST.33

เบียร์ SNOWY WEIZEN
BY EST.33

สุราขาวช้างทอง

SINGHA RESERVE

LEO NO.8

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

โซดาสิงห์

โซดาลีโอ

นํ้าดื่มสิงห์

นํ้าแร่เพอร์ร่า

SINGHA LEMON SODAPURRA VITAMIN WATER

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%

YEAR IN REVIEW 2020
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ผลิตภัณฑ์บุญรอดฟาร์ม 

ชาตราบุญรอดฟาร์ม

ผลไม้อบแห้ง

นํ้าผลไม้พร้อมดื่ม

PASSION REPUBLIC

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

แยม

มีวางจําหน่ายที่:
• ห้างสรรพสินค้า TOPS และ 

THE MALL

• ร้านค้าที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

• ร้านสิงห์ชอปทั่วประเทศ

• สิงห์ออนไลน์ชอป

• LAZADA

มารุเซ็น

ชาเขียวญี่ปุ่นชนิดผง

(MATCHA)

ชาเขียวชนิดซองสําเร็จรูปพร้อมชง

(GREEN TEA BAG)

ชาเขียวรสต้นตํารับ

(ORIGINAL SENCHA)

มีวางจําหน่ายที่:
• ห้างสรรพสินค้า TOPS 

THE MALL EMPORIUM

และ EMQUARTIER

• ร้านค้าที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

• ร้านสิงห์ชอป

• สิงห์ออนไลน์ชอป

• LAZADA 

เชคกุ เชคกุ
ชาเขียวชงเย็น (ไม่มีนํ้าตาล)

HESCO (เฮสโก)

ARARE’ CHOC 

ข้าวอบกรอบเคลือบช็อกโกแลต

ARARE’ MINI FUN PACKS

ขนมข้าวอบกรอบสไตล์ญี่ปุ่น

ARARE’ CLASSIC 

ข้าวอบกรอบปรุงรสพันสาหร่าย

CRUNCHY COCONUT CHIPS

มะพร้าวอบกรอบ

CRUNCHY COCONUT BITES

มะพร้าวอบกรอบอัดก้อน

SHAKE SE’

ขนมเยลลี่คาราจีแนน ผสมนํ้าผลไม้รวม

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

ซอสพริกอเนกประสงค์

ซอสผัดไทย

ซอสกะเพรา

ซอสมะเขือเทศรสเผ็ด

นํ้าจิ้มซีฟู้ด

นํ้าจิ้มไก่

สินค้าใหม่

ขนมข้าวโพดอบกรอบ

รสสาหร่ายสไตล์เกาหลี

สาหร่ายแบบอบ

รสไก่ทอดซอยการ์ลิค

รสซี่โครงย่างหมักซอสเกาหลี

รสหม้อไฟเกาหลี

รสเอ็กซ์ตรีมเชดด้าชีส

สาหร่ายแบบอบ 

รสออริจินัล

สาหร่ายแบบทอด

รสไก่เผ็ดเกาหลี

รสสไปซี่

รสไก่เทอริยากิ

รสเอ็กซ์ตรีมสไปซี่บายซอสต๊อด

มาชิตะ

รสต้มยํา

รสลาบ

สาหร่ายแบบทอด

รสออริจินัล

รสสไปซี่

รสสไปซี่ บาร์บีคิว เกาหลี

หนังท้องปลาแซลมอนทอดกรอบ 

ข้าวโพดหวานทอดกรอบ 

กล้วยหอมทองทอดกรอบ 

สินค้าใหม่

สาหร่ายแบบย่างม้วน

รสหมึกย่างเกาหลี 3 รสรสซอสเกาหลี

มันฝรั่งแท้ทอดกรอบ

รสฮอตชิลลี่ไข่เค็มรสไข่เค็ม

YEAR IN REVIEW 2020
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บุกคอนยัคกี้

อิชิตัน

เย็น เย็น

อีฟ

นํ้าแร่ฟิจิ

ตัวแทนจําหน่าย

THAT’S ASIA

กาแฟคั่ว NORTE KAFFE

DARK ROAST

MEDIUM ROAST

LIGHT ROAST

มีวางจําหน่ายที่:
• ONLINE : 

SINGHA ONLINE SHOP 

• FACEBOOK : 

NORTEKAFFETHAILAND

• OFFLINE : DIRECT SALES 

ติดต่อผ่าน DVS 2014 

เบอร์ 0632704926

ส่งออกไปฮ่องกง

เกาหลี และฟินแลนด์

เบียร์สด Kronenbourg

เบียร์คาร์ลสเบิร์ก

เบียร์โคโรน่า

เบียร์อาซาฮี

สุราขาว JINRO

เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
JINRO TOK TOK

BSC คอร์นซอย

นํ้ามะพร้าว UFC Refresh

ไทยเท

นํ้านมถั่วเหลือง Home Soy

นํ้าปลาชินสุฟู้ดหยดทอง

มันหวานหลากชนิด 
ผสมเผือกทอดกรอบ

ป๊อปคอร์น

ซอสสุกี้ยากี้

ซอสพริกศรีราชา

สินค้าใหม่
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รวมงานโฆษณา
พ.ศ. 2563

ชื่อโฆษณา: Singha Soda ซ่าต้องสิงห์
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ข้าวพันดี
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ช่ือโฆษณา: Singha Soda Water x Mr.Cartoon
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ห่างกัน (สักพัก) มันส์กว่า
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Celebrate 10 years together
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ฟ้าหลังฝน ยังไงก็สวยงามเสมอ
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Alfa Romeo Racing ORLEN
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: เกี่ยวช่วยโลก 
ระยะเวลา: มกราคม - กุมภาพันธ์

ชื่อโฆษณา: Kimi Räikkönen (THE PERFECT BLEND) 
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

YEAR IN REVIEW 2020
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ชื่อโฆษณา: CREATE YOUR OWN HAPPINESS “The A-Z of Happiness”
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CREATE YOUR OWN HAPPINESS “The A-Z of Happiness”
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CREATE YOUR OWN HAPPINESS “The A-Z of Happiness”
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: CREATE YOUR OWN HAPPINESS 
“The A-Z of Happiness”
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ 
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: เกี่ยวช่วยโลก 
ระยะเวลา: มกราคม - กุมภาพันธ์
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ชื่อโฆษณา: Singha Reserve
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Reserve
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Reserve
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Reserve
ระยะเวลา: มิถุนายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Lemon Soda
ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: ถุงสุ่มมาชิตะ 
ระยะเวลา: กรกฎาคม - ตุลาคม

ชื่อโฆษณา: มาชิตะ Chips
ระยะเวลา: มีนาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: มาชิตะ Fun
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Singha Lemon Soda
ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม

YEAR IN REVIEW 2020
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ชื่อโฆษณา: Purra x Chompoo Araya
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra x Kloset The Hidden Treasure
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ - เมษายน

ชื่อโฆษณา: Masita x Bonchon
ระยะเวลา: เมษายน - กรกฎาคม

ชื่อโฆษณา: Masita x Sukishi
ระยะเวลา: สิงหาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Masita x Tudari
ระยะเวลา: ตุลาคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra 
ระยะเวลา: มกราคม - ธันวาคม

ชื่อโฆษณา: Purra Happiness
ระยะเวลา: กรกฎาคม - กันยายน

ชื่อโฆษณา: Purra Vitamin water 
ระยะเวลา: พฤศจิกายน - ธันวาคม
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บุคลากรสิงห์
พ.ศ. 2563

สิงห์เกษียณประจำาปี 2563

เกษียณอายุ ปี 2563
17 ธันวาคม 2563 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธาน 

ในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญทองค�าตราสิงห์แก่กลุ่มผู้บริหารและ 

พนักงาน บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทในเครือที่ครบเกษียณ 

อายุการท�างาน ในปีน้ีมีพนักงานเกษียณอายุทั้งสิ้น 51 คน

นายนิรันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Non-Alcohol 3

ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2550 • อายุงาน 13 ปี

เจ้าหน้าที่พัสดุคงคลัง
สายการเงินและบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 มกราคม 2533 • อายุงาน 30 ปี

พนักงานห้องครัว

ส�านักงานบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 2 มกราคม 2540 • อายุงาน 23 ปี

นางสาวนิพัทรา ศรีนวกุล

นางเจริญ อินทรแสง

นายอภิเชษฐ์ ทับเอม
พนักงานพัสดุคงคลัง

สายการเงินและบริหารกลาง
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 22 มีนาคม 2526 • อายุงาน 37 ปี

พนักงานประจ�าบ้านผู้บริหาร
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 ธันวาคม 2534 • อายุงาน 28 ปี

Senior Financial Transaction Officer
Corporate Support Group 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 6 กรกฎาคม 2535 • อายุงาน 28 ปี

นางศรีนวล จุ้ยพิทักษ์

นายวัฒนา พลแสน

นายสมชาย เมธาอนุรักษ์ นายอร่าม อินทรภิรมย์นางสาวพรทิพย์ คชทิน

พนักงานพัสดุคงคลัง
สายการเงินและบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 5 พฤศจิกายน 2533 • อายุงาน 30 ปี

ผู้จัดการประจ�าส�านักงาน
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 16 กุมภาพันธ์ 2547 • อายุงาน 16 ปี

ผู้จัดการแผนกช่างภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 ธันวาคม 2547 • อายุงาน 15 ปี

HR Manager - Welfare & Benefit
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 8 มีนาคม 2524 • อายุงาน 39 ปี

นายวิโรจน์ ว่องไวพิทยา

นางวิมลนันท์ ไชยพิพัฒน์
Financial Transaction Officer
Corporate Support Group 

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 มีนาคม 2535 • อายุงาน 28 ปี

พนักงานห้องครัว
สายการเงินและบริหารกลาง

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 11 กันยายน 2528 • อายุงาน 35 ปี

นายสมยศ ทองเลื่อน
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พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 5 มกราคม 2533 • อายุงาน 30 ปี

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 1 กันยายน 2527 • อายุงาน 36 ปี

นายปรีชา ภมร

ผู้จัดการส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
สายการขาย 

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2549 • อายุงาน 14 ปี

พนักงานบริการ
สายพัฒนากิจการ

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด
เริ่มงาน 1 เมษายน 2554 • อายุงาน 9 ปี

นายกำาพล อติพิบูลย์สินนายสมพงษ์ พลหินกอง

พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2528 • อายุงาน 35 ปี

นายบุญเชิด ชูจันทร์

นายนิธี ชูศิลป์

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพย์สิน
สายการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด
เร่ิมงาน 16 มกราคม 2525 • อายุงาน 38 ปี

ผู้จัดการแผนกซ่อมไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

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

ช่าง
ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2555 • อายุงาน 8 ปี

เจ้าหน้าที่บริหาร จังหวัดล�าปาง (ON)
สายการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด
เริ่มงาน 16 กันยายน 2551 • อายุงาน 12 ปี

นายพงษ์ศิริ ลัดพลี

นางสาววัชรา จิตร์ระเบียบ

นายวันชัย สามัคคี นายภิรมย์ ญาณโสตถี

Customer Contact Officer
Customer Services and Supports
บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จ�ากัด

เริ่มงาน 18 พฤษภาคม 2528 • อายุงาน 35 ปี

พนักงานคลังสินค้า
ฝ่ายบริหาร 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 เมษายน 2533 • อายุงาน 30 ปี

ผู้จัดการเขตกรุงเทพฯ 2 (TT)
สายการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด
เริ่มงาน 16 กรกฎาคม 2544 • อายุงาน 19 ปี

นายณรงค์ สีดา

นางสาวปราณี อิ่มสมบัติ

นายเชาวน์ ตนะศุภผล

หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชีเบียร์
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2533 • อายุงาน 30 ปี

พนักงานบุคคล
ฝ่ายบริหาร 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 4 สิงหาคม 2535 • อายุงาน 28 ปี

นางสุปัญญา สว่างชูแก้วนายพิสิษฐ์ จันทร์อ้น

พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร 

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 35 ปี

นายสมหมาย พงษ์พฤกษ์

พนักงานควบคุมกรองน้�า-บ�าบัดน้�าทิ้ง
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 3 ตุลาคม 2532 • อายุงาน 31 ปี

นายอมรเดช มาศะวิสุทธิ์

ช่างซ่อมบ�ารุง
ฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 6 ธันวาคม 2525 • อายุงาน 37 ปี

ผู้จัดการแผนกเอกสารวางบิลและตั้งหนี้
สายการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จ�ากัด
เริ่มงาน 16 พฤษภาคม 2532 • อายุงาน 31 ปี

พนักงานธุรการ
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด

เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2533 • อายุงาน 30 ปี

นายสุทิณ พันธ์ภู่

นางสาวสุชาดา แก่นจันทร์

นายประดิษฐ์ สุริวัฒน์

พนักงานควบคุมเตาไอน้�า
ฝ่ายโรงงาน

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กุมภาพันธ์ 2528 • อายุงาน 35 ปี

นายนพดล ปังศรีสมบูรณ์
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Own Fleet Driver (Samsen)
Operations 

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 16 พฤษภาคม 2535 • อายุงาน 28 ปี

พนักงานคัดแยกคุณภาพ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 6 กรกฎาคม 2541 • อายุงาน 22 ปี

นางนงคราญ นามวรรณ์

พนักงานผลิต
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 14 เมษายน 2528 • อายุงาน 35 ปี

นางพรพรรณ ดวงดุษดี

หัวหน้าหน่วยจ่ายโซดา-น้�าดื่ม
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2539 • อายุงาน 24 ปี

นายภาคิน เปล่งฉวี นายสามารถ ไม้เลี้ยง

พนักงานควบคุมเรียงเบียร์
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เร่ิมงาน 3 สิงหาคม 2535 • อายุงาน 28 ปี

Own Fleet Driver (Pathum Thani)
Operations 

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 4 มกราคม 2537 • อายุงาน 26 ปี

พนักงานคลังสินค้า
ส�านักงานบริหาร

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จ�ากัด 
เริ่มงาน 18 มีนาคม 2534 • อายุงาน 29 ปี

นายจิรวัฒน์ อินละมุนายทวิช ศรีเมฆ

นายประเสริฐ ชอบเย็น

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 6 มกราคม 2540 • อายุงาน 23 ปี

พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
ส�านักงานโรงงาน

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

นายสุรพล เกษมเสนากุล

นายเอนก เสถียรทิพย์

Own Fleet Driver (Pathum Thani)
Operations 

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 1 สิงหาคม 2540 • อายุงาน 23 ปี

Own Fleet Driver (Pathum Thani)
Opertions

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 2 ตุลาคม 2538 • อายุงาน 25 ปี

พนักงานควบคุมหยิบขวดเปล่า
ฝ่ายผลิต 

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

นายเจือ ภาชีเชาว์นายสมมิตร พูนทาทอง

Site Manager - Warehouse
Operations

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 5 กุมภาพันธ์ 2544 • อายุงาน 19 ปี

นายกมณสิฐน์ ธนะกิจพูนสิน

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหาร

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 5 กรกฎาคม 2541 • อายุงาน 22 ปี

นางจันทร์ฉาย หน่อทราย

Transport Coordinator  
Operations

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จ�ากัด
เร่ิมงาน 16 ธันวาคม 2539 • อายุงาน 23 ปี

พนักงานขับรถยก
ฝ่ายบริหาร

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 4 กันยายน 2528 • อายุงาน 35 ปี

นายไพฑูรย์ เกษร

นายรฐา พลเยี่ยม

นายทองสุข การคาน

พนักงานผลิต
ฝ่ายโรงงาน 

บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จ�ากัด
เริ่มงาน 6 กุมภาพันธ์ 2540 • อายุงาน 23 ปี

นายจำาลอง พรหมมา

พนักงานปฏิบัติการ
ฝ่ายผลิต

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 2 สิงหาคม 2528 • อายุงาน 35 ปี

นางสมพิศ สุขสงวน
พนักงานพัสดุ
ฝ่ายบริหาร 

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จ�ากัด
เริ่มงาน 20 สิงหาคม 2534 • อายุงาน 29 ปี

นายนิวัฒน์ สุขสมบัติ
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บุคลากรสิงห์
พ.ศ. 2563

อายุงานครบรอบ 30 ปี

27 สิงหาคม 2563 คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี  

ประธานกรรมการ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี 

จ�ากดั เป็นประธานในพธีิมอบแหวนทีร่ะลกึ 

สิงห์ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 30 ปี  

ในปี 2563 น้ี มีพนักงานเข้ารับแหวน

จ�านวน 99 คน ณ ห้องประชุมกรรมการ 

นายศิริ เกตุขุนทด
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง

แผนกวิศวกรรม-ซ่อมบ�ารุง 1

นายอมรเดช มาศะวิสุทธิ์
พนักงานควบคุมกรองน้�า-บ�าบัดน้�าทิ้ง

หน่วยกรองน้�า-บ�าบัดน้�าทิ้ง

นายขจรเดช พงษ์สนาม
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต 2

นายสิทธิพร อาจยัง
พนักงานขับรถยก

หน่วยรับขวด

นายประดิษฐ์ เถระ
หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชีคลังสินค้า

หน่วยสถิติและบัญชี-คลังสินค้า

นางศิริพร ชัยศิริมิตร
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต 1

นายกลยุทธ เกิดเรณู
พนักงานจัดซ้ือ

แผนกจัดซื้อ-พัสดุ

นายมานะ แสงจันทร์
พนักงานคัดแยกคุณภาพ

หน่วยรับขวด

นางดุษฎี ภิรมย์คล้อย
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต 1

นางผุดผ่อง สุทธปัญโญ
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต 1

นางสาวพรพิมล เบ้าคำา
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต 5

นายนิธี ชูศิลป์ 
พนักงานขับรถยก

หน่วยรับขวด

นายภูวนาถ ฮะเจริญ
หัวหน้าหน่วยซ่อมบรรจุ 2

หน่วยซ่อมเครื่องบรรจุ 2

บริษัท สามเสนบริวเวอรี่ จำากัด

นายจรูญศักดิ์ แป้งทา
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน

ส่วนบริหารทรัพย์สิน

นางสาวชมภัสสร บำารุงศรี
เจ้าหน้าที่วางบิลและตั้งหนี้

ส่วนสนับสนุนการขาย

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด
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นายบุญเลิศ นาคอุไร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ส�านักผู้บริหาร

นายอุทัย ใจเอม
ผู้จัดการแผนกการบุคคล

แผนกบุคคล

นางนงลักษณ์ แสงทรัพย์
Financial Transaction Officer

Financial Transaction

นายอภิชาติ เหมะมูล
ช่างศิลป์และกราฟิกดีไซน์

ส่วนออกแบบ

นายเริงศิลป์ เปรมไสย
พนักงานควบคุมล้างขวด

หน่วยผลิตโซดา 2

นายวสันต์ ภิญญพันธุ์
พนักงานธุรการ

กลุ่มพนักงานบริการ

นางสาวเมธาพร วิรยศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส�านักงานบริหารกลาง

นางบุญเกิด สุดสาคร
พนักงานธุรการ

ส�านักงานบริหารกลาง

นายสุนทร ฟักน่วม
พนักงานปฏิบัติงาน

แผนกส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

กลุ่มคุณรังสฤษดิ์ 

นายกำาธร อินทร์สุข
ผู้จัดการแผนกงานธุรการ

ส่วนออกแบบ

นายสุวัฒน์ พุฒโต
หัวหน้าหน่วยซ่อมบ�ารุงทั่วไป 2

หน่วยซ่อมบ�ารุงทั่วไป 2

นางจินตนา อยู่จุ้ย
พนักงานธุรการ

ส�านักงานกฎหมาย

นายวิเด็จ แก้วใส
วิศวกรโยธา 2

ส่วนวิศวกรรมโยธา

นายมานพ บ่อกลม
พนักงานผลิต

หน่วยผลิต PET 6L

นายวิชกร แหยมลอย
ช่างซ่อมบ�ารุง

ฝ่ายซ่อมบ�ารุงและบริการเฉพาะกิจ

นางจำาเรียง ไกรอาบ
พนักงานบริการ

ส�านักงานบริหารกลาง

นางวิไลลักษณ์ แววมณี
Administrative Officer

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุกวี เทียนแก้ว
พนักงานเดินเอกสาร

ส�านักงานบริหารกลาง

นายสุรพงษ์ สารพล
พนักงานบริการ

ส�านักงานบริหารกลาง

นางสาวประนอม ปิตยารักษ์
พนักงานบริการ

สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายสงบ เชียงสิน
ผู้เช่ียวชาญงานวิศวกรรมการบรรจุ

กลุ่มงานวิศวกรรมกลาง

นายชูเลิศ เตรียมลิขิตกุล
ช่างท่ัวไป

หน่วยซ่อมบ�ารุงทั่วไป 1

นายศรไชย พูลผล
ผู้จัดการแผนก Service Desk

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศิริกุล ดาษศรี
พนักงานผลิต

หน่วยผลิตโซดา 3

นายสุรศักดิ์ มาโนช
พนักงานธุรการ

ส�านักประธานกรรมการบริหาร 

กลุ่มคุณศรีจันทร์

นายประดิษฐ์ สุริวัฒน์
พนักงานธุรการ

กลุ่มพนักงานบริการ

นางสาวนิพัทรา ศรีนวกุล 
เจ้าหน้าที่พัสดุคงคลัง

กลุ่มงานจัดซื้อกลาง

นายไพฑูรย์ สุขพระกิจ
พนักงานผลิต

หน่วยผลิตโซดา 4

นางสุชาดา อินทร์สุข 
พนักงานพัสดุคงคลัง

กลุ่มงานจัดซื้อกลาง

นายอดุลย์ บ้านศาลเจ้า
หัวหน้าหน่วยงานจัดการพื้นที่ส่วนกลาง

และส�านักงาน

ส�านักงานบริหารกลาง

นายสำาเริง มณฑา
พนักงานขับรถ

ส�านักงานบริหารกลาง

นางสาวรุจีรินทร์ วฤทธิวิศิษฎ์
พนักงานบริการ

สายเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด

บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำากัด

นายรณรงค์ แก้วซัง
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า

แผนกคลังสินค้า

นายเทอดเกียรติ์ เตรียมลิขิตกุล
Customer Contact Officer

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำากัด บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำากัด
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นายบุญล้ำา แววพิลา
พนักงานขับรถยก

หน่วยรถยก

นายพนมศักดิ์ นันทภักดิ์
ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ 1

แผนกบรรจุเบียร์ 1

นายเดชา ก้อนคำา
พนักงานควบคุมเรียงขวด

หน่วยบรรจุเบียร์ 6

นายคงฤทธิ์ เปรมปราณี
พนักงานควบคุมหยิบเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ 3-4

นางลัดดา ภิญโญ
พนักงานสถิติ-บัญชีเบียร์

หน่วยสถิติ-บัญชีเบียร์

นางวาสนา สัตบุศย์
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

นายธานัท วัชระวรากรณ์
พนักงานคลังสินค้า

หน่วยจ่ายโซดา-น้�าดื่ม

นายภาณุภณ พุทธนิยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส�านักงานฝ่ายผลิต

นางสัณห์สิริฐา มุ่งฝูงกลาง
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุเบียร์ 1-2

นายบุญส่ง โขวัฒนชัย
หัวหน้าหน่วยพัสดุการบรรจุ

หน่วยพัสดุการบรรจุ

นายสืบศักดิ์ พันธุ์ศุภผล
พนักงานควบคุมหยิบเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ 3-4

นางนงค์นุช สัมมามิตร
พนักงานปฏิบัติการ

แผนกควบคุมคุณภาพน้�าและเคมีเทคนิค

นางขวัญฤดี อชินพยัคฆ์
พนักงานควบคุมคุณภาพ

แผนกควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา

นายสุทธิพงษ์ ป้อมจัตุรัส
พนักงานควบคุมบรรจุเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ KEG

นายพนม กองกูล
เจ้าหน้าที่บุคคล-บริหารค่าจ้าง

แผนกการบุคคล

นายมานพ เปรมกมล
พนักงานควบคุมล้างขวด

หน่วยบรรจุเบียร์ 6

นายสมศักดิ์ พรหมเหลือง
พนักงานควบคุมหยิบขวดเปล่า

หน่วยบรรจุเบียร์ 1-2

นางจิตตรี ปานอ่อน
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

นายโกมล ชูหนู
พนักงานคลังสินค้า

หน่วยจ่ายโซดา-น้�าดื่ม

นายวัฒนชัย อะนันรัมย์
หัวหน้าหน่วยบรรจุเบียร์ 6

หน่วยบรรจุเบียร์ 6

นางสาวช่อทิพย์ นุตตะโร
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุเบียร์ 1-2

นายกอบชัย พงษ์เจริญ
พนักงานควบคุมวอร์มเมอร์และเทเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ 3-4

นายสมยศ จิตต์ศิริ
พนักงานควบคุมบรรจุเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ KEG

นายธวัชชัย สืบชัย
พนักงานควบคุมบรรจุเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ KEG

นางชุตินันท์ มั่นคง
พนักงานควบคุมตั้งกล่อง

หน่วยบรรจุเบียร์ 1,2

นางฉัตรแก้ว ชื่นนิ่ม
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุเบียร์ 3-4

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นรสิงห์
พนักงานควบคุมต้ังกล่อง

หน่วยบรรจุเบียร์ 3-4

นายไพศาล เหมศิริรัตน์
ช่างเคร่ืองกล

หน่วยซ่อมบรรจุเบียร์1-2

นายเนรมิตร ราชคำา
พนักงานขับรถยก

หน่วยรถยก

นายชวิต พิมพา
พนักงานขับรถยก

หน่วยสถิติ-บัญชีโซดา-น้�าดื่ม

นายยุทธนา ศิริสุข
ช่างเคร่ืองกล

หน่วยซ่อมบรรจโซดา-น้�าดื่ม

นายวัชรพันธ์ มะเดื่อปล้อง
ช่างเครื่องกล

หน่วยซ่อมบรรจุเบียร์ 1-2

นายอนุชา จงสิริวิทยา
รักษาการหัวหน้าหน่วยวัตถุดิบและ Silo

หน่วยวัตถุดิบและSilo

นายวิน ถ้ำาแก้ว
ช่างซ่อมบ�ารุง

หน่วยเครื่องบ�าบัดน้�าทิ้ง

นายสานิตย์ ดนตรี
พนักงาน Brewhouse

หน่วย Brewhouse

นายวิเศษ แก้วสีม่วง
พนักงาน Brewhouse

หน่วย Brewhouse

นางสุปัญญา สว่างชูแก้ว
หัวหน้าหน่วยสถิติ-บัญชีเบียร์ 

หน่วยสถิติ-บัญชีเบียร์

นายอรรถพร เหมือนปั้น
พนักงานควบคุมบรรจุเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ KEG

นายจิตชัย โพธิประเสริฐ
พนักงาน Brewhouse

หน่วย Brewhouse

นางกิ่งกนก เกลียวกลม
พนักงานพัสดุ

หน่วยพัสดุการผลิต

นายไชยา เณรนุ่ม
ผู้จัดการแผนก Brewhouse

แผนก Brewhouse

นายจรัล คชทิน
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

นายชูเกียรติ พัดโบก
พนักงาน Fermentation Storage CIP

หน่วย Fermentation Storage CIP

นางสาวปราณี อิ่มสมบัติ
พนักงานคลังสินค้า

หน่วยสถิติ-บัญชีคลังสินค้า

นายประพันธ์ มานะกุล
พนักงานควบคุมบรรจุเบียร์

หน่วยบรรจุเบียร์ 1-2

นายสรรเสริญ ยอดอุบล 
พนักงานควบคุมเรียงขวด

หน่วยบรรจุเบียร์ 6

นายประเสริฐ อ่อนทอง 
ช่างเครื่องกล

หน่วยซ่อมบรรจุเบียร์1-2

น.ส.พงษ์รัชลีย์ มานะประเสริฐศักด์ิ
พนักงานผลิต

หน่วยบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

นายสมัย อินท์ทรัพย ์
พนักงานขับรถยก

หน่วยรถยก

นายสมจิตร หนูเอียด 
ผู้จัดการแผนกซ่อมบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

แผนกซ่อมบรรจุโซดา-น้�าดื่ม

บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำากัด
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โครงการภายใต้สโลแกน “เก่งคดิ เก่งท�า 

เก่งคน” ในการดแูลของกลุ่มบริหารองค์ความรู้ 

และส่งเสริมสังคม ร่วมกับกลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจ 

และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดตั้งข้ึนเพื่อ 

คัดสรรกลุ่มพนักงานระดับ ก. ภายใน บริษัท 

บุญรอดเทรดดิง้ จ�ากดั (รุ่นที ่1) ทีม่คีณุสมบติั

เหมาะสม มาพัฒนาสู่การเป็น Talent ที่จะ

สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในอนาคต ผู้ที่

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้แสดง

ศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ ท�างานร่วมกับ 

ทีม และลงมือท�า Project ให้เกิดผลลัพธ์ที่

มีประสิทธิภาพและต่อยอดได้ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้พนักงานก้าวสูก่ารเป็นผูบ้ริหาร

มืออาชีพและพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ช่วงเวลา: สิงหาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทบุญรอดฯ ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการ

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ปีน้ี

เป็นปีที่ 4 โดยใช้หลักการ Coaching & Mentoring แบบ

พีด่แูลน้องอย่างใกล้ชดิ ในปีน้ีจดักจิกรรมทัง้รูปแบบ Offline 

และ Online ตลอดระยะเวลาในโครงการทั้งส้ิน 8 เดือน  

ไม่ว่าจะเป็น Meeting with CEO, Onsite visit และ  

Business Class โดยแต่ละบริษัทจะมีผู ้ รู ้มาถ่ายทอด

ประสบการณ์ สร้างคอนเนคช่ันทางธรุกจิระหว่างกัน เพือ่ให้ 

สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

Agile Team

Big Brother ครั้้�งที่่� 4

การศึกษา
พ.ศ. 2563

โครงการเพื่อการศึกษา

01-02
03-04
05-07

Agile Team
Big Brother ครั้งที่ 4
COP Contest 2020
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โครงการชุมชนแห่งการปฏบิตั ิ(Community 

of Practice: COP) ภายใต้สโลแกน “Learning 

by doing” โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในบริษัท

ได้น�าศักยภาพที่มีมาใช้จริงผ่านการลงมือท�า 

ร่วมกันกับพนักงานต่างแผนกเพื่อให้เกิดการแชร์

ความรูแ้ละการท�างานแบบ Cross Functional Team 

ซึ่งในปีนี้ได้รับโจทย์จากส่วนงานวิจัยและพัฒนา

ทางวิศวกรรม ภายใต้กลุ่มงานวิศวกรรมกลาง 

ร่วมกับ IDE (Innovation-Driven Enterprise) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมและ

หลักสูตรเป็นการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ  

เพือ่สร้างรายได้ต่อยอดธุรกจิให้กบับริษทัฯ รวมถึง 

เฟ้นหาพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมเดินหน้า

ไปกับองค์กร 

ช่วงเวลา: 18 กันยายน 2563 - 9 ธันวาคม 2563 

โครงการภายใต้สโลแกน “Timeless Life  

Skills for Competitive Advantage” โครงการ 

ทีน่�าองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากบคุลากรภายใน

องค์กรมาท�าให้อยู่ในรูปแบบของ VDO Clip เพื่อ

แชร์ออกไปให้ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และมีส่วนร่วมจนเกิด 

Top of Mind ถือได้ว่าเป็นการแชร์เครื่องมือการ

เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียล 

มีเดีย อาทิ Facebook, YouTube เพื่อตอกย�า้

ความเป็น Smart Organization และองค์กรที่

สนับสนุนการพัฒนาคน

ช่วงเวลา: ปี 2563 - 2564

Core เด่ยวก้น

COP Contest 2020
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Singha Biz Course 12
Singha Smart SMEs 2020
Singha Management Trainee 3
โครงการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาทวิภาคี (มาตรฐานเยอรมัน)

02

03

01

โครงการฝึึกงานรูปแบบพิเศษภายใต้สโลแกน 

“ออกแบบอนาคตด้วยประสบการณ์จริง” ส�าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จ�ากัดคณะและสาขา

วิชา โดยเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสท�างานร่วมกับ 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในเครือ 

ฝึึกความกล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก ได้รับ

ประสบการณ์จริง ในรุ่นที ่12 นี้ เน้นพัฒนาทักษะ 

“Life Skill” เพื่อเตรียมความพร้อมน้องๆ นักศึกษา 

สู่โลกการท�างานจริงผ่าน Concept 6C ได้แก่  

Critical thinking, Creativity, Communication, 

Connection, Collaboration และ Challenge

ช่วงเวลา: พฤศจิกายน 2563 - มิถุุนายน 2564

   เพื่อตอบโจทย์ในการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการได้ฟื้นตัวและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โครงการ Singha 

Smart SMEs 2020 ด้วยสโลแกน “Leading The 

Powerful Brand” ได้พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเสริม

ความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของผู ้ประกอบการ

ขนาดเลก็และขนาดกลางทัว่ประเทศผ่านกรณีศกึษา

ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การตรวจสอบสุขภาพ

แบรนด์ของตน ศึกษาการสร้าง DNA และ Business 

Model ของผู้ชนะ เรียนรู้การสร้างและการสื่อสาร

แบรนด์ที่ทรงพลัง เป็นต้น โดยจัดฝึึกอบรมที่อาคาร

สิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 34

ช่วงเวลา: วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563, 10-11 ตุลาคม 2563, 
17-18 ตุลาคม 2563

Singha Biz Course 12

Singha Smart SMEs 2020
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โครงการที่จัดตั้งข้ึนเพื่อคัดสรรกลุ ่มคนรุ่นใหม ่

ที่มากด้วยศักยภาพ และพัฒนาความสามารถของ

พวกเขาเพื่อให้พวกเขาเหล่าน้ันเป็นส่วนส�าคัญในการ 

พัฒนาและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผู้เข้าร่วมโครงการ

หรือ Management Trainee จะมีโอกาสได้เรียนรู้และ

ท�างานที่ท้าทายในหลากหลายสายงาน โดยจะได้เรียนรู้

เก่ียวกบัระบบธรุกจิผ่านการปฏิบตังิานจริงตัง้แต่ข้ันตอน

การผลิตไปจนถึงการจัดจ�าหน่าย โครงการได้สนับสนุน

ให้เกิดการท�างานแบบ Cross-function ภายในองค์กร 

โดยให้กลุ่ม Management Trainee เป็นกลุ่มน�าร่อง 

ช่วงเวลา: ระยะเวลาที่อยู่ในโครงการของแต่ละรุ่น คือ 2 ปี 
ส�าหรับรุ่นที่ 3 นี้ มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 1 กันยายน 
2563 ถึุง 31 สิงหาคม 2565

Singha Management 
Trainee 3

04 05

08

โครงการฝึึกงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสายช่าง 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้มีความรู ้  

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการ

ของภาคธุรกิจ โดยมีหอการค้าไทย-เยอรมันเป็น 

ผู้เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาและองค์กรธุรกิจ 

ด้วยมาตรฐานหลักสูตรการฝึึกงานตามระบบเยอรมัน  

ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มแรกของ 

บริษทั ปทมุธานีบริวเวอร่ี จ�ากดั สาขาช่างไฟฟ้า ระดบั A 

ได้สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นคร้ังแรกของ

ประเทศไทย และท�าให้โครงการได้รับโอกาสขยายต่อ

ไปสู่โรงงานอื่นๆ ในกลุ่มบุญรอดฯ ถือเป็นการยกระดับ

มาตรฐานการฝึึกงานให้กับองค์กร

ช่วงเวลา: ตลอดปี 2563

โครั้งการั้เพื�อความเป็นเลิศ
ที่างการั้ศึกษาที่วิภาค่ 
(มาตรั้ฐานเยอรั้ม้น)
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สิงห์เพื่อสังคม
พ.ศ. 2563

โครงการอาสาทำาดีต่อเนื่อง

YEAR IN REVIEW 2020

มอบอาหาร-น้ำาดื่ม
เป็นกำ�ลังใจสู้วิกฤต COVID-19 

โครงการช่วยเหลือในช่วง 

COVID-19

ช่วยเหลือคนในชุมชนรอบบริษัท

บริษัทร่วมเป็นกำ�ลังใจให้เหล่�บุคล�กรท�งก�รแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID-19  

โดยสง่มอบอ�ห�รแช่แข็งจ�ก บริษทั ฟูด้ แฟคเตอร์ จำ�กดั พร้อมตู้แช่ และน้ำ�ดืม่สงิหใ์หก้บั 

หมอ พย�บ�ล และเจ้�หน�้ที่ในโรงพย�บ�ลร�ชวิถี โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สถ�บัน

บำ�ร�ศนร�ดูร โรงพย�บ�ลศิริร�ช โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพย�บ�ล

ธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์อุบัติเหตุโรงพย�บ�ลศิริร�ช รวมถึงมอบของใช้

สว่นตวัสำ�หรับบคุล�กรท�งก�รแพทยไ์วใ้ช้ขณะปฏบิตังิ�นทีโ่รงพย�บ�ล และเข้�ไปเติม

อ�ห�รและน้ำ�ดื่มให้อย�่งต่อเนื่อง

ผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทและเครือข่�ยนักศึกษ�

สิงห์อ�ส� ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประช�ชนในชุมชนรอบ

บริษัท โดยมอบข้�วส�รพันดีพร้อมด้วยน้ำ�ดื่มสิงห์ให้แก่

ประช�ชนในพื้นที่ชุมชนบ�งกระบือ จำ�นวน 215 ครัวเรือน 

และชุมชนวัดจันทรสโมสร จำ�นวน 100 ครัวเรือน เพื่อช่วย

บรรเท�คว�มเดือดร้อนให้กับประช�ชน ทั้งน้ียังมีก�รตั้ง 

ตู้ปันสุขสิงห์อ�ส�เพื่อแบ่งปันอ�ห�รและน้ำ�ดื่มโดยที่มีทีม

สิงห์อ�ส�เข�้ไปเติมผลิตภัณฑ์ทุกวัน
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ทำากล่องอะคริลิค ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจ�ย

บริษทัในน�มสงิหอ์�ส�โดยมูลนิธิพระย�ภิรมยภั์กด ีร่วมกบั

เครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทย�เขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

จัดทำ�กล่องอะคริลิคป้องกันเชื้อ COVID-19 ฟุ้งกระจ�ยจำ�นวน 

50 กล่อง เพื่อมอบให้กับโรงพย�บ�ลต่�งๆ อ�ทิ โรงพย�บ�ล 

ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบรีุ รวมถงึอกีหล�ยโรงพย�บ�ล

ในพื้นที่ภ�คใต้เพื่อช่วยปกป้องทีมแพทย์และพย�บ�ลขณะตรวจ

คัดกรองเชื้อ COVID-19 เพิ่มคว�มมั่นใจขณะปฏิบัติง�น 

ช่วยเหลือครอบครัว อดีตพนักง�นรถเมล์ 127

บริษัทให้คว�มช่วยเหลืออดีตพนักง�นรถประจำ�ท�งร่วม

เอกชนส�ย 127 ที่ตกง�นและที่พักอ�ศัยถูกบอกเลิกเช่�เพร�ะ

ผลกระทบจ�กวิกฤต COVID-19 โดยได้ช่วยเหลือ 3 ครอบครัว 

ได้แก่ ครอบครัวของ น�งส�วจิระสุด� พลนงค์ น�งส�ววรนิตย์ 

ชินรัตน์ และ น�งส�วช่อลดัด� ชุ่งแสง รวมแลว้ 13 ชวีติ ดว้ยก�ร 

สนับสนุนเงินใหเ้ปน็ค�่ทีพ่กัอ�ศยัแหง่ใหมใ่นระยะเวล�หน่ึง และ

อุปกรณ์สำ�หรับประกอบอ�ชีพต�มคว�มถนัด และยังได้สมทบ

ข้�วส�รตร�พันดี น้ำ�ดื่มสิงห์ และสิ่งของเคร่ืองใช้ที่จำ�เป็นต่อ

ก�รดำ�รงชีวิตให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

บริจาคเงิน 50 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล
ช่วยบุคล�กรท�งก�รแพทย์สู้ COVID-19

บริษัทร่วมมอบเงินสนับสนุนก�รทำ�ง�นของโรงพย�บ�ล 

ต่�งๆ ในจังหวัดสำ�คัญทุกภูมิภ�คท่ัวประเทศที่รับหน้�ที่ดูแล 

รักษ�ผูป้ว่ย COVID-19 เปน็จำ�นวนเงนิทัง้สิน้ 50 ล�้นบ�ท ซึง่จะ

นำ�ไปช่วยเหลอืในด�้นของก�รจดัห�อปุกรณ์ปอ้งกนัเพือ่ลดคว�ม

เสี่ยงต่อก�รติดเช้ือของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ 

ที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รรักษ�ชีวิตของผู้ป่วยด้วย 
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สิงห์อาสาสู้ไฟป่า

สิงห์อาสาสู้น้ำาท่วม

บริษัทจ้�งคนในพื้นที่ทำ�ภ�รกิจในโครงก�ร “สิงห์อ�ส�สู้ไฟป่�” ที่

จ.เชียงร�ยเป็นที่แรก โดยให้คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเร่ืองไฟป่�กับช�วบ้�น

จ�ก 5 หมู่บ�้นในตำ�บลแม่กรณ์ ได้แก่ หมู่บ�้นป�งกอก หมู่บ้�นป�งริมกรณ์ 

หมู่บ�้นป�งป่�อ้อ หมู่บ้�นหนองเขียว หมู่บ�้นป�งกล�ง และฝึกปฏิบัติก�ร

ดับไฟป่�เพื่อให้ช�วบ้�นส�ม�รถดูแลชุมชนของตนเองได้ห�กเกิดไฟป่�ข้ึน 

โดยโครงก�รไดจ้ดัตอ่เน่ืองในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งตอ่ก�รเกดิไฟป�่ในหล�ยจงัหวดัท�ง

ภ�คเหนือและภ�คตะวนัออก ผูผ้�่นก�รอบรมจะไดรั้บประก�ศนียบตัรรับรอง

สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง

บริษัทจ�้งง�นคนในพื้นที่จำ�นวนกว่� 100 คน เพื่อทำ�ภ�รกิจใน

โครงก�ร “สิงห์อ�ส�สู้ภัยแล้ง” ที่หมู่ 9 บ�้นโนนสวรรค์ใหม่ ต.ภูเหล็ก 

อ.บ้�นไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นที่แรก ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญห�ภัยแล้ง

และมีประช�ชนในหมู่บ้�นได้รับผลกระทบจ�ก COVID-19 โดยติดตั้ง

แทงค์น้ำ�ดื่มขน�ดใหญ่เพื่อบริก�รช�วบ้�นในชุมชน และขุดบ่อน้ำ�เพื่อ

เก็บกักน้ำ�ไว้ใช้ทำ�ก�รเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นก�รสำ�รองน้ำ�ไว้

ย�มข�ดแคลนจ�กภ�วะภัยแล้ง ซึ่งหลังจ�กน้ีก็ได้กระจ�ยไปยังพื้นที่ 

ที่ได้รับผลกระทบจ�กภ�วะภัยแล้งจังหวัดอ่ืนๆ ในภ�คอีส�น

บริษัทจ้�งง�นคนในพื้นที่  ต.ส�มเมือง อ.ล�ดบัวหลวง 

จ.พระนครศรีอยุธย� และพื้นที่ ต.บัวป�กท่� อ.บ�งเลน จ.นครปฐม 

ร่วมกันกำ�จัดผักตบชว�ในลำ�คลองอันเป็นต้นเหตุของปัญห�น้ำ�ท่วม 

ในแต่ละป ีในภ�รกจิโครงก�ร “สงิหอ์�ส�สูน้้ำ�ทว่ม” กจิกรรมน้ีเปน็ก�ร

ช่วยให้ช�วบ้�นได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเอง ในส่วนของผักตบชว�

ทีล่อกข้ึนม� องคก์�รบริห�รสว่นตำ�บลในแตล่ะพืน้ทีจ่ะสง่มอบใหก้ลุม่

วสิ�หกิจชุมชนนำ�ไปแปรรูปเปน็ผลติภณัฑจ์ดัจำ�หน�่ย ทัง้น้ี บริษทัยงัมี

โครงก�รที่จะช่วยสร้�งร�ยได้ให้คนท้องถิ่นในระยะย�วต่อไป

โครงการจ้างงานผ่าน 3 โครงการสิงห์อาสา
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หลักสูตรด้านอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรอบรมวิชาชีพช่าง

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�เปิดอบรมทักษะด้�นง�นช่�งในหลักสูตร Home 

service and office skills โดยร่วมกับ 6 สถ�บันก�รศึกษ�และหน่วยง�นช้ันนำ� 

เน้นหลักสูตรเรียนรู้ง่�ย นำ�ไปประกอบอ�ชีพได้ทันทีผ่�นวิช�ชีพด้�นง�นช่�ง 

ได้แก่ 1.ช่�งไฟฟ้�บ้�น 2.ช่�งแอร์ อบรมก�รดูแลและซ่อมบำ�รุงเคร่ืองปรับอ�ก�ศ 

3.ช่�งประป� อบรมก�รซ่อมบำ�รุงและติดต้ังเบ้ืองต้น 4.กร�ฟิกดีไซน์เบ้ืองต้น 

อบรมก�รใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เบ้ืองต้น 

5.ช่�งคอมฯ อบรมก�รติดต้ังโปรแกรมและก�รซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

6.อี-คอมเมิร์ซ ทำ�ธุรกิจออนไลน์ อบรมเทคนิคก�รข�ยของออนไลน์ ช่องท�งก�ร

จำ�หน่�ย ก�รถ่�ยรูปโปรโมทสินค้� โดยจัดอบรมกระจ�ยไปท่ัวประเทศ

บริษัทในน�มสงิหอ์�ส�เปดิอบรมฟรีหลกัสตูรอ�ห�รและ

เครื่องดื่ม หวังเป็นช่องท�งให้ผู้อบรมต่อยอดสร้�งร�ยได้เลี้ยง

ครอบครัว โดยเปดิ 3 หลกัสตูร ไดแ้ก ่หลกัสตูร 10 เมนูยอดนิยม 

อร่อยง่�ยๆ สำ�หรับร้�นอ�ห�รต�มสั่งทั่วไปกับ “เชฟบุ๊ค”  

บุญสมิทธ์ิ พุกกะณะสุต หลักสูตรสร้�งตัวกับเมนูดีลิเวอร่ีกับ 

“เชฟปิก๊” สรมยเ์วท ธรีะพจน์ และหลกัสตูรเคร่ืองดืม่ร้อน-เยน็ 

เตม็สตูร โดยทมีอ�จ�รยจ์�กมห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคล

กรุงเทพ มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง ทีม R&D จ�กร้�น Farm 

Design และทีมบ�ริสต้�จ�กสิงห์ป�ร์ค เชียงร�ย ทั้งนี้ ได้มี 

เชฟชุมพล แจ้งไพร และ “เชฟป้อม” ธนรักษ์ ชูโต ร่วม

ว�งหลักสูตรด้วย ทั้ง 3 หลักสูตรได้เดินหน้�จัดอบรมให้กับ

ประช�ชนทั่วไปอย�่งต่อเนื่อง

โครงการสร้างอาชีพ
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ชว่ยเหลือฟื้นฟูน้ำาท่วมในหล�ยจังหวัดท�งภ�คเหนือ

ช่วยเหลือฟื้นฟูน้ำาท่วม อ.ปักธงชัย

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�โดยมูลนิธิพระย�ภิรมย์ภักดีลงพื้นที่ใน

หล�ยจังหวัดท�งภ�คเหนือ ได้แก่ เชียงร�ย สุโขทัย แพร่ น�่น เพื่อ

ช่วยเหลอืผูเ้ดอืดร้อนจ�กอทุกภัยและน้ำ�ป�่ไหลหล�กทีเ่กดิข้ึนในช่วง

ฤดฝูน โดยไดแ้จกจ�่ยทัง้ข้�วส�ร น้ำ�ดืม่ เพือ่บรรเท�คว�มเดอืดร้อน

ของผูป้ระสบภัย รวมทัง้จ�้งง�นคนในพืน้ทีใ่หช่้วยกนัทำ�คว�มสะอ�ด

พืน้ที่หลงัน้ำ�ลด ซึ่งก�รจ�้งง�นนีก้เ็ปน็ไปต�มนโยบ�ยก�รชว่ยเหลอื 

เร่งด่วนในช่วง COVID-19 ด้วย นอกจ�กน้ี เครือข่�ยสิงห์อ�ส� 

ทั่วประเทศ ยังคอยติดต�มข้อมูลทั้งจ�กกรมอุตุนิยมวิทย� และ

ประเมนิสถ�นก�รณ์จริงจ�กในพืน้ทีอ่ย�่งใกลชิ้ดสำ�หรับเฝ�้ระวงัภยั

และเตรียมแผนก�รช่วยเหลืออย่�งเป็นขั้นตอน 

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�โดยมูลนิธิพระย�ภิรมย์ภักดี 

ร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครร�ชสีม� (ฮุก31) และเครือข่�ย 

นักศึกษ�สิงห์อ�ส� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม� ลงพ้ืนท่ี 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยท่ีหมู่บ้�นบ่อปล� ต.เมืองปัก 

อ.ปักธงชัย จ.นครร�ชสีม� ซ่ึงมีน้ำ�ท่วมสูงกว่� 2.5 เมตร จ�ก

ปริม�ณน้ำ�ในเข่ือนลำ�พระเพลิงเกินคว�มจุกักเก็บ ทำ�ให้ต้อง

เร่งระบ�ยน้ำ�ออกจ�กเข่ือน ส่งผลให้มวลน้ำ�จำ�นวนมห�ศ�ล

เอ่อท่วมบ้�นเรือนและพ้ืนท่ีก�รเกษตรของช�วบ้�น 

ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพายุซินลากู

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�โดยมูลนิธิพระย�ภิรมย์ภักดี  

ร่วมกับ 3 เครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส�จ�กมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเลย มห�วิทย�ลัยแม่ฟ้�หลวง วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�

เชียงร�ย พร้อมด้วยชมรมผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รจ.เลย 

และหจก.เฉลิมชัยพ�นิชจ.เลย เร่งลงพื้นที่ประสบภัย  

แจกจ�่ยข้�วส�ร น้ำ�ดืม่ เพือ่บรรเท�คว�มเดอืดร้อนแกผู่ท้ีไ่ดรั้บ 

ผลกระทบจ�กพ�ยุโซนร้อนซินล�กูโดยเฉพ�ะในเขตภ�ค

เหนือและภ�คอีส�นที่มีผู้ประสบภัยแล้วนับพันครัวเรือน

โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูภัยพิบัติ
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หลักสูตรกู้ภัยทางน้ำา ทางทะเล และการดำานำ้ากู้ภัย

SEA SAND STRONG

ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพายุโนอึล

บริษัทจัดอบรมประจำ�ปีในหลักสูตร “กู้ภัยท�งน้ำ� ท�งทะเล และ

ก�รดำ�น้ำ�กู้ภัย” ใหกั้บเจ�้หน้�ทีอ่�ส�สมคัรกูภ้ยั ปทีี ่3 โดยร่วมกบัหน่วย

บญัช�ก�รสงคร�มพเิศษท�งเรือ หรือ “หน่วยซีล” หน่วยรบพเิศษจูโ่จม

ใต้น้ำ�ที่มีทักษะในก�รปฏิบัติก�รได้ทั้งบนผิวน้ำ� ใต้น้ำ� บนบกและท�ง

อ�ก�ศ ในปน้ีีจดัอบรมใหแ้กกู่ภ้ยั 11 จงัหวดัจ�กภ�คกล�ง ภ�คตะวนัออก 

และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่�งวันที่ 18-22 ก.ย. 2563 ที่หน่วย

บัญช�ก�รสงคร�มพิเศษ กองเรือยุทธก�ร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�ร่วมกับเครือข่�ยนักศึกษ�สิงห์อ�ส�ภ�คใต้ 12 สถ�บัน ลงพ้ืนท่ี 

จัดกิจกรรม “SEA SAND STRONG” ณ เก�ะศรีบอย�และห�ดย�ว อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 

เพ่ือให้ชุมชนและเย�วชนในพ้ืนท่ีได้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจ�กน้ี 

เครือข่�ยสิงห์อ�ส�ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมลดปริม�ณขยะในทะเล ณ แหล่งท่องเท่ียว อ�ทิ 

ห�ดไร่เลย์และอ่�วน�ง เพ่ือดูแลสัตว์และระบบนิเวศในทะเลอีกด้วย

บริษัทในน�มสิงห์อ�ส�โดยมูลนิธิพระย�ภิรมย์ภักดี ร่วมกับ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น วิทย�เขตขอนแก่น ลงพ้ืนท่ี 

ช่วยเหลือประช�ชนในพ้ืนท่ี ต.หนองไฮ อ.ว�ปีปทุม จ.มห�ส�รค�ม 

และ ต.บ้�นเพชร อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ตลอดจนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี

ได้รับผลกระทบจ�กพ�ยุโนอึล โดยได้นำ�น้ำ�ด่ืมสิงห์และข้�วส�รพันดี 

ไปมอบให้ผู้ประสบภัยพร้อมสอบถ�มและให้กำ�ลังใจอย่�งท่ัวถึง

โครงการฟื้นฟูชายหาด

โครงการเสริมทักษะกู้ภัยทางนํ้า
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คอนเสิร์ต
พ.ศ. 2563

ศิลปินไทยและต่างประเทศ

YEAR IN REVIEW 2020

BLACK VALENTINE’S PARTY
WITH MEYOU

LEO HURT FEST 
รวมพลคนโดนเท

LIVE2SHARE

INTERNATIONAL JAZZ 
FESTIVAL

BON IVER 
LIVE IN BANGKOK

วันที่จัดแสดง: 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่จัดแสดง: 22 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดแสดง: 6 เมษายน 2563 - 4 มิถุนายน 2563
วันที่จัดแสดง: 28-29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดแสดง: 15 มกราคม 2563

สถานที่: AINU Bar ทองหล่อ
สถานที่: เลียบชายหาดกัปตันยุทธ ศรีราชา ชลบุรี 

เพจ Facebook: Singha Experience
สถานที่: One Nimman เชียงใหม่

สถานที่: Moonstar studio
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ใครคิดถึงยกมือขึ้น
ไลฟ์คอนเสิร์ต SOUND A BOXX 

LEO FEST 
FROM HOME 

THEME ริมทะเล

THEME ริมเขา

THEME เรือ LEO 

วันที่จัดแสดง: 30-31 พฤษภาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 11 กรกฎาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 29 สิงหาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 16 พฤษภาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 27 มิถุนายน 2563

เพจ Facebook: Boxx Music Official

เพจ Facebook: LEO Thailand

LEO MUSIC TRAVELLER
(MAD MONSTER)

เพจ Facebook: LEO Thailand

เพจ Facebook: LEO Thailand

เพจ Facebook: LEO Thailand
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POLYCAT
โสด นั่ง เศร้า (เราจะเหงาไปด้วยกัน)

วันที่จัดแสดง: 3 ตุลาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 29 กันยายน 2563

สถานที่: Le Meridien Chiang Rai Resort เชียงราย

สถานที่: ร้าน Shinsaku Izakaya 

วันที่จัดแสดง: 31 ตุลาคม 2563

สถานที่: Wora Wana Hua Hin Hotel & Convention หัวหิน 

INDY MELODY 2

วันที่จัดแสดง: 9 ตุลาคม 2563

สถานที่: ร้าน Old Time 90’s พระราม 5

HOTEL FEST 
มันส์สุดเหวี่ยง ริมระเบียงก็ได้

วันที่จัดแสดง: 5 กันยายน 2563

สถานที่: ANA ANAN Resort & Villas Pattaya พัทยา

MOVE LIVE MOVE YOUR LIFE
CONCERT

วันที่จัดแสดง: 27 มิถุนายน 2563

สถานที่: ร้าน Dad-Garden (แด๊ด การ์เด้น), ร้านนั่งเล่นและร้าน Lab (แล็บ) 
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วันที่จัดแสดง: 10 ตุลาคม 2563

สถานที่: ร้านฮิยากุ อิซากายะ เอสพลานาด รัชดา

MOVING AND CUT

WHAB CONCERT

ให้เพลงแทนใจ
#พี่ร้องน้องยิ้มได้

KAN FEST

ATOM

วันที่จัดแสดง: 29 ตุลาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 21 ตุลาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 20 ตุลาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 9 พฤศจิกายน 2563
วันที่จัดแสดง: 7 พฤศจิกายน 2563

สถานที่: ร้าน Izakate

สถานที่: ร้าน Shinsaku Izakaya

สถานที่: ร้าน Whab สนามเป้า

สถานที่: ลาน Groove ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
สถานที่: หาดชื่นฤดี กาญจนบุรี
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POLYCAT 

EARTH EXPO

YOUTH EXPLOSION

YOU GO BACK TO HER, 
I GO BACK TO BLACK

MONSTER GIRLS II

วันที่จัดแสดง: 4 ธันวาคม 2563

วันที่จัดแสดง: 14 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดแสดง: 17 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดแสดง: 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่จัดแสดง: 14 พฤศจิกายน 2563

สถานที่: ร้าน The Cassette Music Bar สาขา Groove

สถานที่: The 66 cottage สุขุมวิท 66

สถานที่: มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถานที่:  ร้าน You know i’m no good โชคชัย 4 

สถานที่: ร้าน 8080 café Khonkean ขอนแก่น

ETC.

วันที่จัดแสดง: 11 พฤศจิกายน 2563

สถานที่: ร้านฮิยากุ อิซากายะ เอสพลานาด รัชดา
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850 บาท249 บาท1,499 บาท

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 0-2659-2146 

e-mail singhamag@boonrawd.co.th

และ www.singhaonline.com

แนะน�ำหนังสือ
น่ำสะสมจำก

พิพิธภัณฑ์สิงห์
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

ในหลวงรชักาลที ่๗ เป่ียมคณุภาพทัง้เนือ้หาและ

ภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก

วางจ�าหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านเอเซีย 

บุ๊คส (Asia Books) และ Open House เซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี่ รายได้ส่วนหน่ึงจากการขายหนังสือ

มอบให้กับ “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

เบียร์ไทยมาเล่าสู่กันฟังอย่างสมบูรณ์ พร้อม

ชมภาพประวัติศาสตร์จากอัลบัมส่วนตัวของ

ครอบครัว “ภิรมย์ภักดี” ที่ไม่เคยตีพิมพ์สู ่

สาธารณชนมาก่อน

บอกเล่าต�านานแห่ง “สิงห์” เบยีร์แรกของไทย นับ 

ต้ังแต่ก้าวแรกจากวิสัยทศัน์ของพระยาภิรมย์ภักดี 

ผู้ก�าเนิดบุญรอดบริวเวอร่ี ผ่านมรสุมต่างๆ จน

ผงาดข้ึนมาอยู่ในวงการธรุกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

แถวหน้าของไทยตราบทกุวันน้ี 

หนังสืออัตชีวประวัติ พระเจ ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าประวติรวฒัโนดม กรมหลวงปราจณิ 

กิตบิดี  พร้อมถ่ายทอดเรือ่งราวแผ่นดินสยามใน

สมยัรชักาลที ่๕ ผ่านเอกสารและรปูภาพจากอดีต

วางจ�าหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านเอเซีย 

บุ ๊คส (Asia Books) Open House เซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี่ และร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ 

700 บาท679 บาท





ชดุปฏิทนิ สมุดบนัทึก ส.ค.ส. และ Year Plan 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด ปี 2021

ครบรอบ 88 ปี 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำ�กัด
ภ�พว�ดแนว modern ที่มีกลิ่นอ�ยคว�ม

เป็นไทย แฝงเรื่องร�วเกี่ยวกับบริษัทไว้ภ�ยใต้

ลวดล�ยแห่งธรรมช�ติที่ดูสงบและสบ�ย




