
บาคาร์ดี ฉลองสดุยอดความส าเร็จวาระครบรอบ 150 ปี ด้วยไทม์แคปซูลที่จะถกูเปิดในอีก 50 ปีข้างหน้า 
 
 - ผู้คนนบัล้านทัว่โลกตา่งร่วมฉลอง และยินดีกบับาคาร์ดีในวาระครบรอบการก่อตัง้กิจการ 
นบัเป็นยา่งก้าวแหง่การเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 แฮมิลตนั เบอร์มวิด้า—13 ธ.ค. 2555—พีอาร์นิวส์ไวร์/ 
 
 บาคาร์ดี ลมิิเตด็ (Bacardi Limited) เฉลมิฉลองวาระครบรอบ 150 ปีการก่อตัง้กิจการ 
ด้วยการสร้างสรรค์ไทม์แคปซูลทีร่ะลกึเพื่อเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความเป็นหนึง่เดียว มนต์เสนห์่ 
และจิตวิญญาณแหง่การบกุเบิกของบาคาร์ดี แบรนด์ของบริษัท ครอบครัว และเคร่ืองดืม่รัม 
ไทม์แคปซูลท าหน้าทีถ่่ายทอดความทรงจ าของบริษัทในปี 2555 
และบรรจขุ้อความจากพนกังานในปัจจบุนัท่ีจะมอบให้แก่พนกังานบาคาร์ดีในปี 2605 หรือในอีก 50 ปีข้างหน้า 
เพื่อเป็นเกียรติแก่มรดกที่สบืทอดมายาวนานของบาคาร์ดีเมื่อไทม์แคปซูลถกูเปิดออกในวาระครบรอบ 200 
ปีของบริษัท 
  
 แคปซูลเหลก็สแตนเลสที่ออกแบบขึน้เองขนาด 6 ฟตุ x 1 ฟตุ (1.82 ม. x 0.30 ม.) 
บรรจอุยูใ่นฝาครอบแกรนิต บนฐานซีเมนต์ และขึน้ทะเบยีนกบัองค์กร International Time Capsule Society 
แคปซูลดงักลา่วติดตัง้อยูท่ี่ส านกังานใหญ่ของบาคาร์ดีในเบอร์มิวด้า ณ งานเฉลมิฉลองที่จดัขึน้โดย ฟาคนุโด 
แอล บาคาร์ดี (Facundo L. Bacardi) ประธานบริษัท และ เอ็ด เชอร์ลย์ี (Ed Shirley) ประธาน และซีอีโอบริษัท 
บาคาร์ดี ลมิิเตด็ งานแหง่ประวตัศิาสตร์ครัง้นีม้ีเหลา่ผู้บริหารบาคาร์ดี, พนกังานบาคาร์ดี, 
เจ้าหน้าที่รัฐบาลเบอร์มิวด้า และบคุคลส าคญัตา่งๆเข้าร่วมงาน ฐานแคปซูล ซึง่ประดบัด้วยแผน่โลหะสมัฤทธ์ิ 
ตัง้อยูท่ี่หน้าส านกังานใหญ่ และคอยต้อนรับผู้ เดินทางมาเยี่ยมชม ในฐานะท่ีอาคาร Mies van der Rohe 
เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนิยมบนเกาะเบอร์มวิด้า 
 
 ฟาคนุโด แอล บาคาร์ดี ลือ่ของผู้ก่อตัง้บาคาร์ดี กลา่ววา่ “พวกเราชาวบาคาร์ดี รวมทัง้พนกังานเกือบ 
6,000 คน ได้รับเกียรติให้แบง่ปันเร่ืองราวแหง่ประวตัิศาสตร์ และมรดกของเราแก่ผู้บริโภค และลกูค้าทัว่โลก 
เราตา่งตื่นเต้นท่ีผู้คนจ านวนมากให้การตอบรับเร่ืองราวสดุพเิศษของแบรนด์ ครอบครัว และบริษัทของพวกเรา 
ผู้บริโภคมีความเก่ียวพนักบัประวตัิศาสตร์ของเรา เพราะพวกเขารักในความเป็นตวัตนของเรา 
และเข้าใจในมรดกที่สบืทอดมายาวนานกวา่ 150 ปีของบาคาร์ดี บริษัทเลก็ๆ ซึง่เร่ิมต้นด้วยแบรนด์เดียวในปี 
2405 ที่ซานติอาโก เดอ ควิบา 
ทีต่อนนีไ้ด้กลายเป็นบริษัทผลติเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเอกชนรายใหญ่ที่สดุในโลกด้วยประวตักิารด าเนินกิจการอนั
เป็นท่ีนา่อิจฉาที่สดุในอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เคร่ืองดื่มรัม BACARDI, วอดก้า GREY GOOSE, วิสกี ้
DEWAR’s Blended Scotch, เหล้ายิน BOMBAY SAPPHIRE, เหล้าองุ่นเวอร์มตุ MARTINI, ไวน์อดัลมอิตาล ี
และเตกีลา่ CAZADORES เป็นเคร่ืองดื่มที่ได้รับการยอมรับ และมีช่ือเสยีงมากที่สดุในโลก” 
 



 พนกังานบาคาร์ดีจากทัว่โลกได้คดัเลอืกของที่ระลกึอยา่งพิถีพถินัในปีแหง่ประวตัศิาสตร์นี ้
ซึง่เป่ียมด้วยความหมายอยา่งยิ่งส าหรับพวกเขาเพื่อบรรจลุงในไทม์แคปซูล สิง่ของที่บอกเลา่เร่ืองราวของปี 
2555 ได้แก:่ 
 

- รูปภาพสมาชิกครอบครัวบาคาร์ดีที่มารวมตวักนัเกือบ 500 คน ซึง่แสดงให้เห็นถงึทายาท 8 รุ่น 
ที่รายล้อมด้วยตราสญัลกัษณ์ค้างคาวบาคาร์ดใีนงานเลีย้งวาระครบรอบ 150 ปี 
ของครอบครัวในเปอร์โตริโก 

- เหรียญที่ระลกึซึง่เป็นเกียรติแก่รัมบาคาร์ดีในฐานะท่ีเป็น 
“เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่ได้รับรางวลัมากที่สดุในโลก” ซึง่ได้รับรางวลัเกือบ 600 
รางวลัส าหรับรสชาติที่ดเียีย่ม คณุภาพ และวิธีการปรุงแตง่ที่ทนัสมยั 

- ภาพงานตา่งๆ บรรจภุณัฑ์ การออกแบบ 
และรายการสง่เสริมการขายที่ได้รับรางวลัซึง่เป็นท่ีระลกึในปีที่ 150 ของแบรนด์ และบริษัท 

- จดหมายที่เขยีนด้วยตวัอกัษรจีนโบราณ 
ซึง่เป็นเกียรติในวฒันธรรมการแสดงความเคารพแก่มรดกอนัยาวนานไมม่ีที่สิน้สดุ 
โดยพนกังานในประเทศจีน พร้อมกบัข้อความสว่นตวัและรูปภาพของพวกเขา 

- ขวด BACARDI Superior 
บรรจขุ้อความที่เขียนด้วยลายมือและสร้างแรงบนัดาลใจจากพนกังานชาวเยอรมนั 

- โฆษณาทีวคีรัง้แรกของรัม BACARDI Big Apple ในบราซิล 
ซึง่เป็นตลาดทีเ่ติบโตเร็วที่สดุของบาคาร์ดีในแถบละตินอเมริกา 
ถกูเก็บรักษาในขวดจ าลองขนาดเลก็   

- โฆษณารัม BACARDI เนื่องในวาระครบรอบซึง่เผยแพร่บนป้ายโฆษณาไฟฟ้าความสงูเทา่กบัตกึ 
23 ชัน้ในไทม์สแควร์แหง่นิวยอร์ก 

- ขวดไม้ประดบัรูปทรงน า้เต้าของแอฟริกา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทางสงัคม 
และวฒันธรรมที่ส าคญัที่แบง่ปันสูเ่พื่อนๆในเคนยา่ทีถื่อเป็นหนึง่ในตลาดใหม่ที่สดุของเราขณะที่บ
าคาร์ดีขยายตลาดอยา่งตอ่เนื่อง 

- โพรงผลกึแร่ควอทซ์จากแหลง่ก าเนิดภเูขาไฟในอรุุกวยั ซึง่เช่ือกนัวา่ จะท าให้เกิดสมาธิ 
และพลงัในด้านบวก เป็นคณุสมบตัิที่ส าคญัในการสร้างแนวความคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ  

- ค็อกเทลกระป๋องพร้อมดืม่ของบาคาร์ดี พร้อมกบัมกิเซอร์ทีเ่พิ่งเปิดตวัในเอเชียปีนี ้ 
- เพื่อท่ีจะจดัวางสิง่ตา่งๆให้สามารถถ่ายทอดไปยงัผู้ที่อยูใ่นปี 2605 

บริษัทจึงได้จดัท าหนงัสอืประจ าปีที่ประกอบด้วยรายละเอยีดเหตกุารณ์ทางสงัคม การเมือง 
และเศรษฐกิจหลายเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในปี 2555 รวมไปถงึมลูคา่ก๊าซตอ่แกลลอน, 
รายช่ือเพลงที่มียอดการดาวน์โหลดมากที่สดุ และหวัข้อขา่วในประเทศอีกหลายหวัข้อ 

 
การติดตัง้ไทม์แคปซูลนบัเป็นบทสรุปการเฉลมิฉลองที่พิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีของบาคาร์ดี 

ซึง่มเีพียงไมก่ี่บริษัทเทา่นัน้ที่จะประสบความส าเร็จเช่นนีไ้ด้ เมื่อย้อนไปถึงการก่อตัง้บริษัทท่ีซานตอิาโก เดอ 



คิวบา ในปี 2405 ดอน ฟาคนุโด บาคาร์ดี มาสโซ (Don Facundo Bacardi Masso) ได้ริเร่ิมกระบวนการ 
มาตรฐาน และนวตักรรมหลากหลายขัน้ตอน เพื่อสร้างสรรค์รัมบาคาร์ดีที่มคีณุภาพ และสว่นผสมที่เป็นท่ียอมรับ 
หลายขัน้ตอนยงัคงใช้อยูจ่นถึงปัจจบุนั อนัท่ีจริงแล้ว ในชว่งระยะเวลา 100 กวา่ปีที่ผา่นมา 
รัมรสชาดเยี่ยมของโลกแบรนด์นีไ้ด้สร้างแรงบนัดาลใจแก่บาร์เทนเดอร์เพื่อรังสรรค์ค็อกเทลที่ได้รับความนิยมมา
กที่สดุ ได้แก่ Mojito, Daiquiri และ Cuba Libre โดยสรุปแล้ว 
รัมบาคาร์ดีชว่ยสร้างวฒันธรรมคอ็กเทลซึง่สามารถคงอยูจ่นถึงปัจจบุนั 
 
 นอกจากการปฏิวตัิโลกแหง่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลด้วยการสร้างสรรค์รัมอยา่งที่เรารู้จกักนัในทกุวนันีแ้ล้
ว บริษัทบาคาร์ดีได้ฟันฝ่าอปุสรรคมากมายได้แก่ สงคราม, ภยัธรรมชาติ, การล้มละลาย, 
การห้ามจ าหนา่ยสรุาในสหรัฐอเมริกา 
และการยดึทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งผิดกฏหมายในควิบาท าให้บริษัทถกูขบัออกจากประเทศ 
เหลอืเพียงแตท่รัพย์สนิท่ีเป็นของครอบครัว 
หลงัจากนัน้บริษัทได้พยายามและมุง่มัน่สูค่วามก้าวหน้าเพื่อเป็นบริษัทผู้ผลติเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเอกชนรายให
ญ่ที่สดุ และบริษัทผู้ผลติเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ระดบันานาชาติรายใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 3 ของโลก แรงผลกัดนั 
และการปรับตวัอยา่งนา่เหลอืเช่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการปรับเปลีย่น คงความสมัพนัธ์ 
และสร้างความเจริญทา่มกลางสภาวะยากล าบากที่ถาโถมเข้ามา 
 
 การเฉลมิฉลองวาระครบรอบการก่อตัง้กิจการ 150 ปี ของบาคาร์ดี 
เป็นงานส าคญัที่มาพร้อมกบัจดุเดน่ดงัตอ่ไปนี:้ 
 

- ลกูค้า และแขกผู้มช่ืีอเสยีงทัว่โลกนบัร้อยคนเข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 150 ปีในครัง้นี ้
- เสือ้ยืด และเคร่ืองแก้วประดบัด้วยภาพสญัลกัษณ์ค้างคาวบาคาร์ดี และโฆษณาเหล้าองุ่น 
- แคมเปญโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ์ โทรทศัน์ และดิจิตอลในยคุ 1950 

ซึง่เป็นยคุรุ่งเรืองของรัมบาคาร์ดี 
- ผลงานสร้างสรรค์ชิน้เยี่ยม ขวดเหล้ารุ่นลมิิเต็ด เอดิชัน่ มลูคา่ 2,000 

ดอลลาร์เนื่องในวาระการเฉลมิฉลองความช านาญ 
และศิลปะบนขวดรัมบาคาร์ดีทกุๆขวดโดยเคร่ืองกลัน่ต้นแบบทัง้ 8 เคร่ืองของบาคาร์ดี 

- รายการสารคดี Ultimate Factories ของช่อง National Geographic® 
ถ่ายท าสารคดีบ้านบาคาร์ดีในเปอร์โตริโก เพื่อแสดงวถีิแหง่ประเพณีครอบครัว 
และการผสมผสานทางเทคโนโลยี ซึง่มีผู้ชมรายการใน 166 ประเทศ 

- ชดุของขวญัวนัหยดุพเิศษของเคร่ืองดื่มบาคาร์ดีมวีางจ าหนา่ยแล้ว 
 

เอ็ด เชอร์ลย์ี ประธาน และซีอีโอ กลา่ววา่ “ประวตัิศาสตร์ 
และความส าเร็จอนัยาวนานของเราสร้างความโดดเดน่ให้แก่บาคาร์ดี ไมม่ีใครสามารถท าแบบนีไ้ด้ 
และไมม่ีใครมีมรดกที่นา่อศัจรรย์เช่นนี ้บาคาร์ดีก่อตัง้มานาน 150 ปี 



และได้ปฏิวตัิอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ท าให้รัมบาคาร์ดขีองเราก้าวสูรั่มที่ได้รับความนยิมทัว่โลก 
และเป็นรัมที่ได้รับรางวลัมากที่สดุในโลก เราภมูใิจในมรดกตกทอดอนัยาวนานถงึ 150 ปีของบริษัท 
และเราก็ตื่นเต้นกบัอีก 150 ปีข้างหน้าด้วยเช่นกนั บาร์คาร์ดี 
และตราสญัลกัษณ์ของบริษัทพร้อมแล้วที่จะน าพาอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไปสูศ่ตวรรษที่ 21 
และศตวรรษตอ่ๆไป จบัตาเร่ืองราวอนันา่ตื่นเต้นท่ีจะเกิดขึน้กบับาคาร์ดีในปีหน้ากนัได้” 

 
รับชมข้อมลูเก่ียวกบับาคาร์ดี และประวตัิศาสตร์ 150 ปีของบริษัทได้ที่: 

www.BacardiLimited.com/150 
 
หรือ รอจนกวา่จะถงึปี 2605 เมื่อไทม์แคปซูลแหง่วาระครบรอบถกูเปิดขึน้ในเบอร์มวิด้า 

เพื่อเผยความลบัท่ีอยูภ่ายในแคปซูล 
 
เก่ียวกบั บาคาร์ดี ลมิิเต็ด 
 
บาคาร์ดี ลมิิเตด็ เป็นบริษัทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ผลติ 

และท าการตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและไวน์ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลกมากมาย รายช่ือแบรนด์ของบาคาร์ดี 
ลมิิเต็ดประกอบไปด้วยแบรนด์และฉลากกวา่ 200 ช่ือ ไมว่า่จะเป็น BACARDI(R) 
รัมยอดนิยมสงูสดุและคว้ารางวลัมาครองมากที่สดุในโลก, GREY GOOSE(R) 
วอดก้าระดบัซเูปอร์พรีเมยีมชัน้น า, DEWAR'S(R) Blended Scotch สก็อตช์วิสกีผ้สมที่ขายดีที่สดุในสหรัฐ, 
BOMBAY SAPPHIRE(R) จินพรีเมียมมลูคา่สงูสดุและเติบโตเร็วทีส่ดุในโลก, MARTINI(R) 
ผู้น าไวน์เวอร์มทุระดบัโลก, ERISTOFF(R) วอดก้าแบรนด์ที่ขยายตวัเร็วที่สดุในโลกแบรนด์หนึง่ และ 
CAZADORES(R) เตกีลาที่ผลติจากอากาเว สนี า้เงิน 100% เป็นเตกีลาเกรดพรีเมียมหมายเลข 1 
ในเมก็ซิโกและเป็นเตกีลาพรีเมยีมที่ขายดีที่สดุในสหรัฐ 
นอกจากนีย้งัมีแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ใหมอ่ื่นๆอีกมากมาย 
 

บาคาร์ดีก่อตัง้ขึน้เมื่อ 150 ปีก่อน ในซานตอิาโก เดอ คิวบา เมื่อวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2405 
ธุรกิจครอบครัวแหง่นีส้บืทอดตอ่กนัมาแล้วถึง 7 รุ่น บาคาร์ดีมีพนกังานเกือบ 6,000 คน 
ผลติสนิค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทในโรงงาน 27 แหง่ ใน 16 ตลาด ใน 4 ทวีป และวางจ าหนา่ยในกวา่ 150 
ประเทศ บาคาร์ดี ลมิิเต็ด นบัรวมถึงกลุม่บริษัทในเครือบาคาร์ดี รวมทัง้บาคาร์ดี อินเตอร์เนชนัแนล 
ลมิิเต็ดด้วยเช่นกนั www.BacardiLimited.com 

 
รับชมข้อมลูในรูปแบบมลัติมีเดียได้ที่: http://www.bacardimediacentre.com/ 
 
สนกุอยา่งมีความรับผิดชอบ 
 

http://www.bacardilimited.com/150
http://www.bacardilimited.com/
http://www.bacardimediacentre.com/


(C)2012 BACARDI 
 
บาคาร์ดี สญัลกัษณ์ค้างคาว และเคร่ืองหมายการค้าอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ที่ระบไุว้ข้างต้น 

เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ บาคาร์ดี แอนด์ คมัพานี ลมิิเต็ด (Bacardi & Company Limited) หรือ 
บริษัทอื่นๆในเครือของบาคาร์ดี ลมิิเต็ด 

 
ติดตอ่: 
แพทริเซีย เอม็ นีล หรือ เอมี่ ฟีเดอร์แมน 
โทร. +1-441-294-1110 
อีเมล: afederman@bacardi.com 
ข้อมลูมลัติมีเดีย: www.BacardiMediaCentre.com 
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