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HOUSE KEEPING



Celebrating Life Every Day, Everywhere



DIAGEO MOET HENNESSY

“ในฐานะผู้น าธุรกจิน าเข้าและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์

พรีเมีย่มระดับช้ันน าของโลก บริษัทดอิาจโิอฯ ปรารถนาเป็น

อย่างยิง่ทีจ่ะผลักดันและสร้างสังคมของการดืม่เคร่ืองดืม่ 

แอลกอฮอลอ์ย่างรับผิดชอบอย่างย่ังยนื และต่อต้านการดืม่

ในทางทีผ่ิด” 



DRINK RESPONSIBLY

5



INTRODUCTION TO SPIRITS





ประเภทของสรุา
สรุา แบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามกรรมวธิกีารผลติ ไดแ้ก่

1. สรุาหมกั (Fermented Spirits)
สรุาทีจ่บกระบวนการผลติทีก่ารหมักจงึไมใ่ชแ่อลกฮอลบ์รสิทุธิ์ มดีกีรตี า่ เชน่

- ไวน์ (Wine)                - เวอรม์ทุ(Vermouth)

- พอรท์ (Port) - เชอรร์ี่ (Sherry)

- เบยีร์ (Beer)               - แชมเปญ (Champagne)

2. สรุากล ัน่ (Distilled Spirits)
สรุาทีผ่า่นการกลั่น เพือ่ใหไ้ดแ้อลกอฮอลบ์รสิทุธิ์ เชน่

- วสิกี้ (Whisky) - บร่ันดี (Brandy)/คอนยัด (Cognac)

- จนิ (Gin) - วอดกา้ (Vodka)

- รัม (Rum)                - เตกลิา่ (Tequila)

- ลเิคยีว (Liqueur)

ALCOHOL BEVERAGE



Raw Materials วตัถดุบิในการผลติ

- สรุาเกดิจากปฏกิริยิาทางเคมโีดยมี “ยสีต”์ ซึง่เป็นสิง่มชีวีติชนดิหนึง่ท าหนา้ทีใ่นการ

เปลีย่นน ้าตาลใหเ้ป็นแอลกอฮอล์

- วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติสรุาจงึตอ้งมอีงคป์ระกอบของน ้าตาลและแป้งเป็นหลัก ขึน้อยูก่บั    

ความสะดวกในการสรรหาวตัถดุบิในทอ้งถิน่ทีผ่ลติ

- วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติสรุาจงึสามารถแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้ 4 ประเภทดังนีค้อื

1. ธัญพชื         ใชผ้ลติ วสิกี ้ ยนิ  วอดกา้  เตกลีา่

2. องุน่             ใชผ้ลติ บร่ันด ี  คอนยัด  ไวน ์  แชมเปญ

3. ผลไมอ้ืน่ ๆ    ใชผ้ลติ  บร่ันด ี  คัลวาดอส (Calvados)   เคยีรช์ (Kirsh)

4. ออ้ย             ใชผ้ลติ รัม

ALCOHOL BEVERAGE



WHISKY





Process
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Barley Kiln

Floor Malting Peat in the Furnace

Peat soil



Grist

Mash Tun 

Inside mash tun



ช้

Yeast Fermentation



Copper Stills 

Traditional Worm Tub

Spirit Safe



Oak barrels The Art Of Blending 
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Johnnie Walker Double Black

• จอหน์นี ่วอลก์เกอร ์ดับเบิล้ แบล็ก (JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK) คอื 

ผลผลติอกีครัง้ของความตัง้ใจทีไ่มเ่คยหยดุนิง่ ของ จอหน์นี ่วอลก์เกอร์

• ดับเบิล้ แบล็ก คอื แบล็ก เลเบิล้ ในแบบฉบับทีม่คีวาม สโมกกีม้ากขึน้ 

และมคีวามเขม้ขน้มากขึน้ แตม่ไิดห้มายถงึสทีีด่ าขึน้หรอืความแรงของ

วสิกี้

• ความ สโมกกีท้ีเ่พิม่มากขึน้ เกดิจากการผสมผสาน วสิกีร้สเขม้ขน้และสโม

กี ้จากดา้นตะวนัตก กบั วสิกีท้ีบ่ม่จากถังไมโ้อค้ชาร ์(ถังไมร้มควนั)

• เจาะกลุม่ผูบ้รโิภค ทีช่ ืน่ชอบในรสชาตทิีป็่นเอกลักษณ์ ของ แบล็ก เลเบิล้

จะประทับใจกบั ดับเบิล้ แบล็ก อยา่งแน่นอน

• ดับเบิล้ แบล็ก ไดรั้บรางวลัสงูสดุในงาน Scotch Whisky Master 2010



Contemporary

Blacker than Black

Edgy

JWBL JWDB

Stylish and sophisticated

JWDB: The EDGY brother of JWBL



กลุม่ผูบ้รโิภค

• A Unique expression of Johnnie Walker 

Black Label Blended for Scotch whisky 

enthusiasts who prefer 

– Smokier

– Full bodied

– More intense taste

• High demand from our 

consumers









JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE
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นบัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ธุรกจิเป็นตน้มา สมาชกิในตระกูลวอล์กเกอรแ์ละ
มาสเตอรเ์บลนเดอรร์ุน่แลว้รุน่เลา่ไดร้ว่มกนัปรุงสกอ็ตชว์สิกีรุ้น่พเิศษใหแ้ก่
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ส าหรบัดื่มในงานเลีย้งทีจ่ดัเป็นการภายใน 
วสิกีเ้หลา่น้ีถูกน ามาเสริฟ์ในกลุม่เฉพาะและในโอกาสพเิศษจรงิๆ เทา่นัน้

จากวสิกีป้รุงพเิศษเหลา่น้ี ไดก้่อเกดิแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ่ในวนัน้ี เพือ่
สรา้งสรรคว์สิกีท้ีป่รุงขึน้โดยเฉพาะใหก้ลิน่หอมและรสชาตทิี่กลมกลอ่ม 
เขม้ขน้ นุ่มลกึรุน่พเิศษ นัน่กค็อื จอหน์น่ี วอลก์เกอร ์แพลทตนิัม่ เลเบิล้ 
18 ปี นัน่เอง

จอหน์น่ี วอลก์เกอร ์แพลทตนิัม่ เลเบิล้ ถูกขนานนามตามชื่อของโลหะอนั
ทรงคา่ เพือ่สื่อถงึความเป็นสุดยอดแหง่การผสมผสานอนักลมกลนืจากฝีมอื
การปรุงของจอหน์น่ี วอลก์เกอร ์ นบัเป็นสกอ็ตชว์สิกีท้ีใ่หร้สชาตเิขม้เตม็รส
มากทีสุ่ด และเหมาะทีจ่ะเป็นเครื่องดื่มเพือ่การเฉลมิฉลองโอกาสพเิศษสุด
จากการปรุงอยา่งพถิพีถินั

INTRODUCING
JOHNNIE WALKER PLATINUM LABEL



สูตรพิเศษปรุงขึน้มาเป็นการเฉพาะ
จอหน์น่ี วอลก์เกอร์ แพลทตินั่ม เลเบิล้ เกิดจากธรรมเนียมของจอหน์น่ี วอลก์เกอร์
ในการปรุงวิสกีส้ตูรพิเศษเป็นการเฉพาะส าหรบัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดื่มในการ
ฉลองโอกาสส าคญัๆ

หมักบ่มจนได้ที ่18 ปี
จอหน์น่ี วอลก์เกอร์ แพลทตินั่ม เลเบิล้ ผลติโดยการผสานสดุยอดวิสกีช้นิดซิงเกิล
มอลตแ์ละเกรนที่หมกับม่อยา่งนอ้ย 18 ปี จนไดท้ี่และมีคณุลกัษณะพิเศษครบ้ว้น

คัดสรรมาอยา่งพิถพีิถนั
วิสกีแ้ตล่ะ้งั้กูคดัสรรมาอยา่งพิ้ีพิ้นัส าหรบัผลติจอหน์น่ี วอลก์เกอร์ แพลทตินั่ม 
เลเบิล้ โดยคดัมาแตเ่ฉพาะวิสกีท้ี่บม่ไดท้ี่และมีคณุลกัษณะยอดเยี่ยมที่สดุ เพื่อ
น าเสนอรสชาติอนัเลศิหรู เต็มเป่ียมไปดว้ยสมัผสัของสก็อตวิสกีอ้ยา่งแทจ้รงิ



1. PRECIOUSLY CRAFT
ล ำ้เลิศในทกัษะกำรปรงุแต่ง
ทีเ่กดิจากหมกับ่มอย่างพถิพีถินันานถงึ 18 ปี เป่ียมดว้ย
ความสมดลุระหวา่งการหมกับม่และกลิน่ของไม ้ท าใหเ้กิด
รสชาติและกลิน่ท่ีสมบรูณแ์บบ 

2. PRIVATE BLEND
สูตรพิเศษปรงุขึน้มำเป็นกำรเฉพำะ
เกดิจากธรรมเนียมของจอหน์น่ี วอลก์เกอรใ์นการ
ปรุงวสิกีส้ตูรพเิศษเป็นการเฉพาะส าหรบัผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ ดื่มในการฉลองโอกาสส าคญัๆ

4. PERFECTLY AGED
หมกับ่มจนได้ท่ี
ผลติโดยการผสานสดุยอดวสิกีท้ ัง้ซงิเกลิมอลต์
และเกรนทีห่มกับ่มอย่างน้อย 18 ปีจนไดท้ีแ่ละ
มคีุณลกัษณะพเิศษ

3. PRECISION BLENDING
คดัสรรมำอย่ำงพิถีพิถนั
แต่ละถงัทีถู่กคดัสรรมาอย่างพถิพีถินัเพือ่ผลติจอหน์น่ี 
วอลก์เกอร ์แพลทตนิัม่ เลเบิล้ โดยคดัมาแต่เฉพาะวสิกีท้ี่
บ่มไดท้ีแ่ละมคีุณลกัษณะยอดเยีย่ม

5.RICH FLAVOR
เข้มเหนือระดบั
เตม็รส การนัตคีุณภาพดว้ยสญัลกัษณ์ตราประจ า
ราชวงศอ์งักฤษ ตามแบบฉบบัวสิกีคุ้ณภาพเยีย่ม
ของจอหน์น่ี วอลก์เกอร์

6. EXCLUSIVE AND STYLISH
โอกาสส าคัญพิเศษเหนือระดับ
จอหน์น่ี วอลก์เกอร ์แพลทตินั่ม เลเบิล้ คือ สก็อตช์
วิสกีท้ี่ปรุงอยา่งพิ้ีพิ้นัเพื่อฉลองในโอกาสพิเศษที่
มีความส าคญัยิ่ง

7. NEAT RITUAL
การเสิรฟ์
โดดเดน่ดว้ยกลิน่ควนัจางๆ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของวิสกีท้ี่หมกับม่จากวตั้ดุบิจาก
แ้บสเปยไ์ซด ์ รสชาติเขม้ขน้ เหมาะที่สดุส  าหรบั
การดื่มแบบไมผ่สม



จอหน์นี่ วอลก์เกอร ์แพลทตนิัม่ เลเบิล้ เป็นวสิกีท้ีม่บีุคลกิพเิศษ เขม้ขน้ เตม็รสชาตกิวา่

วสิกีใ้ดๆ ในตระกูลจอหน์นี่ วอลก์เกอร ์ โดดเดน่ดว้ยกลิน่ควนัจางๆ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของวสิกีท้ีห่มกับม่จากวตัถุดบิจากแถบสเปยไ์ซด ์ รสชาตเิขม้ขน้ เป่ียมดว้ยความ

สมดุลระหวา่งการหมกับม่และกลิน่ของไม ้ท าใหเ้กดิรสชาตแิละกลิน่ทีส่มบรูณ์แบบเหมาะ

จะเป็นรางวลัชวีติใหแ้ก่ผูท้ีนิ่ยมละเลยีดวสิกีแ้ละดื่มด ่ากบัทุกจบิ

กำรเสิรฟ์ NEAT RITUAL
โดดเด่นดว้ยกลิ่นควนัจางๆ ซึง่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของวิสกีท่ี้หมกับ่มจากวตั้ดุิบจาก

แ้บสเปยไ์ซด ์ รสชาติเขม้ขน้ เหมาะท่ีสดุส าหรบัการดื่มแบบไม่ผสม
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PUREST VODKA
• กล่ัน 3 คร้ัง กรอง 10 คร้ัง
•



ปฏิวติัเทรนดก์ารด่ืม

• ก่อก าเนิด “Cocktail Culture” ในปี 
1941

• มอสโควม์ิวล ์(Moscow Mule)

• ท าใหค้็อกเทลหลายๆ ตวัทกุวนันีเ้กิดขึน้



รับรางวลั
“Hand Down Favorite”

จากนิวยอร์คไทม์
วา่เป็นวอดกา้ท่ีดีท่ีสุด

ในความนุ่มละมุน
(Pure & Smooth)





วิสกี ้ ธญัพืช หมกั - กลั่น – บม่
ว็อดกา้ ธญัพืช เกษตรผลตา่งๆ หมกั - กลั่น – กรอง
จิน ธญัพืช หมกั - กลั่น – กลั่นซ า้กบัเครือ่งเทศ  – กรอง

** การสรา้งรสชาตใินจิน 
1.  Cold Compounding (Bath tub Gin)

2.  Steeping (Tea Bag then Distill)

3.  Vapour infusion (Botanical basket)

รมั ออ้ย หมกั - กลั่น – บม่
เตกิลา่ บลอูากาเว่ หมกั - กลั่น – บม่

คอนยคั / บรั่นดี องุ่น หมกั - กลั่น – บม่

ALCOHOL BEVEREDGE

TYPE RAW INGREDIENTS PRODUCTION PROCESS


