
John Dewar & Sons เปิดตวัคอลเลคช ัน่ “Last Great Malts” 
นําเสนอรสชาตแิละนยิามใหมข่องซงิเกลิมอลตอ์ยา่งทีไ่มเ่คยสมัผสัมากอ่น  

กลาสโกว,์ สกอตแลนด—์24 ก.ย.—พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
บรษัิท John Dewar & Sons จํากดั 
ผูผ้ลติสกอตวสิกีท้ีไ่ดรั้บการยอมรับมากทีส่ดุรายหนึง่ของโลก 
ประกาศแผนการเปิดตวัซงิเกลิมอลตร์สชาตใิหมแ่ละนยิามใหมอ่ยา่งทีไ่มเ่คยสมัผัสมาก่
อน ดัง่อญัมณีล้ําคา่ทีซ่อ่นอยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑซ์งิเกลิมอลตข์องบรษัิท 
ความเคลือ่นไหวครัง้นีซ้ ึง่ไมเ่คยเกดิขึน้ในรอบหลายปี 
จะเป็นการเปิดขมุทรัพยว์สิกีช้ัน้เลศิใหผู้บ้รโิภคทัว่โลกไดส้มัผัสเป็นครัง้แรก 

สามารถรับชมสือ่มลัตมิเีดยีไดท้ี:่  

http://www.multivu.com/players/English/72762539-Last-Great-Malts-Scotch-
Whisky  
 
ซงิเกลิมอลต ์ABERFELDY(R), AULTMORE(R), CRAIGELLACHIE(R), THE 
DEVERON(R) และ ROYAL BRACKLA(R) ไดรั้บการเปิดตวัภายใตช้ือ่ "Last Great 
Malts" ทีม่าพรอ้มกบัเรือ่งราวและบคุลกิอนัน่าสนใจ 
 
กวา่หลายชัว่อายคุน วสิกีช้ัน้เลศิเหลา่นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลัน่และบม่ในถงัโอค๊ 
จนกระทัง่ในทีส่ดุ 
คอวสิกีท้ัว่โลกกําลงัจะไดล้องลิม้ชมิรสซงิเกลิมอลตแ์ท ้ๆ เหลา่นีจ้ากโรงกลัน่ 
 
“ผลติภณัฑซ์งิเกลิมอลตนั์บเป็นโอกาสดเียีย่มโอกาสหนึง่สําหรับการเตบิโตในอตุสาหก
รรมของเรา และเราปลาบปลืม้กบัหา้วสิกีค้ณุภาพสงูชัน้เลศิของสกอตแลนด”์ จอหน์ 
เบริค์ ผูอํ้านวยการฝ่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์กลา่ว 
“เรามคีวามเคารพในผลติภณัฑข์องเรา และเชือ่มัน่วา่ผลงานแตล่ะชิน้ในคอลเลคชัน่ 
Last Great Malts 
จะเป็นผลติภัณฑท์ีต่รงตามความตอ้งการของผูท้ีห่ลงใหลในรสชาตขิองซงิเกลิมอลต”์ 

คอลเลคช ัน่ "Last Great Malts"  
 
ABERFELDY หรอืทีรู่จั้กในชือ่ "Golden Dram" ผลติจากน้ําทีแ่หลง่น้ํา Pitilie Burn 
อนัสะอาด บรสิทุธิ ์และเลือ่งชือ่วา่อดุมไปดว้ยทองทราย 
ผลงานวสิกีน้ีไ้ดรั้บความนยิมจากรสสมัผัสของน้ําผึง้ ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึกลิน่อาย Central 
Highland แบบคลาสสกิทีห่าไดย้ากในซงิเกลิมอลตย์คุใหม ่ABERFELDY ถกูยกใหเ้ป็น 
"Highland Whisky of the Year 2014" จากนติยสาร Whisky Magazine 
โดยไดรั้บการบรรจแุพคเกจใหมแ่ละวางจําหน่ายทั่วโลก ในอาย ุ12 ปี และ 21 ปี 
และวางจําหน่ายรุน่อาย ุ18 ปีตามรา้นคา้ปลกีในสนามบนิ 
บรษัิทมแีผนเปิดตวัวสิกีก้ลิน่เชอรร์ีอ่าย ุ16 ปี และ 30 ปี ในปี 2558 
 
AULTMORE เป็นมอลตห์ายากจากเมอืงสเปยไ์ซด ์ซึง่คนทอ้งถิน่ขนานนามวา่เป็น 
“เครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์ากถนนบคักี”้ 
ทางโรงกลัน่ใชน้ํ้าทีก่ลัน่กรองลงมาจากแหลง่น้ําลกึลบัทีป่กคลมุไปดว้ยหมอกทีม่ชี ือ่วา่ 
Foggie Moss โดย AULTMORE ไดรั้บการจัดอนัดบัใหเ้ป็นมอลตช์ัน้เลศิ 
และเป็นทีต่อ้งการอยา่งมาก อนัเนือ่งมาจากกลิน่หญา้อนันุ่มนวล AULTMORE 



จะวางจําหน่ายในเดอืนพฤษจกิายน ในรุน่อาย ุ12 ปี และ 21 ปี 
ในรา้นคา้ปลกีตามสนามบนิ และรุน่ 25 ปี ในจํานวนจํากดั 
 
CRAIGELLACHIE ไดเ้ปิดตวัผลติภัณฑซ์งิเกลิมอลตเ์ป็นครัง้แรก 
โดยโรงกลั่นยงัคงยดึมัน่อยูก่บักรรมวธิผีลติวสิกีแ้บบดัง้เดมิ รวมถงึการใช ้worm tub 
ซึง่เป็นชือ่เรยีกทอ่ทองแดงขด เพือ่ทําใหต้วัเครือ่งดืม่เย็นลง 
วสิกีจ้ากเมอืงสเปยไ์ซดท์ีแ่ฝงไปดว้ยความทา้ทายนี ้ไดรั้บคํานยิามวา่ “โบราณ” 
แมแ้ตเ่มือ่ปี 2434 
เนือ่งจากทางโรงกลั่นไมย่อมใหก้ระบวนการสมยัใหมเ่ขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้ง 
เหลา่นักดืม่ซงิเกลิมอลตต์า่งชืน่ชอบ CRAIGELLACHIE ดว้ยกลิน่ รส 
และสมัผัสอนัโดดเดน่ โดย CRAIGELLACHIE จะวางจําหน่ายวสิกีใ้นเดอืนนี ้ในรุน่อาย ุ
13 ปี, 17 ปี รวมถงึอาย ุ19 ปี จําหน่ายพเิศษทีส่นามบนิ และรุน่อาย ุ23 ปี 
เป็นจํานวนจํากดั 
 
THE DEVERON ซงิเกลิมอลตใ์หมอ่าย ุ12, 18 และ 25 ปี 
ซึง่พรอ้มจําหน่ายในฤดรูอ้นปี 2558 
ถกูสรา้งสรรคข์ึน้จากพืน้ทีท่ีแ่มน้ํ่าเดฟเวอรอนบรรจบกบัทะเลเปิด อนัเป็นตวัแทนของ 
“ความสงบจากพาย”ุ THE DEVERON เป็นมอลตท์ีเ่หมาะกบัการดืม่ดํา่อยา่งเป็นกนัเอง 
ดว้ยรสสมัผัสหอมหวานคลา้ยผลไมเ้บาบาง ประกอบกบัรปูแบบการดืม่อนัสะดวกสบาย 
จนทําให ้THE DEVERON กลายเป็นทีช่ ืน่ชอบของผูค้นในโรงกลัน่ 
 
การเปิดตวัมอลตอ์าย ุ35 ปี มลูคา่ขวดละ 10,000 ปอนด ์(15,000 ดอลลารส์หรัฐ) 
ในจํานวนจํากดั ไดทํ้าให ้ROYAL BRACKLA เป็นมอลตห์รหูราอยา่งแทจ้รงิ 
มอลตข์วดนีถ้อืกําเนดิขึน้เมือ่ปี 2355 ทางตอนเหนอืของเขตไฮแลนดส์ 
โดยผลติขึน้จากโรงกลั่นแรกทีไ่ดรั้บพระบรมราชานุญาต และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 
“วสิกีข้องพระราชา” นับแตนั่น้เป็นตน้มา ROYAL BRACKLA 
เป็นมอลตช์ัน้ดสํีาหรับการดืม่ดํา่ 
เนือ่งจากจะคอ่ยๆเผยถงึความซบัซอ้นผา่นรสสมัผัสของเชอรร์ีอ่นัเขม้ขน้ หอมหวาน 
และกลมกลอ่ม พรอ้มวางจําหน่ายในเดอืนมนีาคม ในรุน่อาย ุ12 ปี, 16 ปี และ 21 ปี 
 
“เราไดเ้ก็บรักษาถงัไมด้ว้ยความอดทน 
และวนันีเ้ราพรอ้มแลว้ทีจ่ะแบง่ปันมอลตท์ีม่กีลิน่อายแตกตา่งกนัหา้รุน่แกบ่รรดาผูท้ีห่ลง
ใหลวสิกีท้ัว่โลก โดยมอลตแ์ตล่ะรุน่ประกอบไปดว้ยฉลากบอกอายใุนแตล่ะขวด” 
คณุสตเีฟน มารแ์ชล ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดซงิเกลิมอลตท์ัว่โลก กลา่วเสรมิ 
“จนถงึปัจจบุัน 
เครือ่งดืม่อนัน่าทึง่เหลา่นีก้ลายเป็นความลบัอนัน่าคน้หาของสกอตแลนดซ์ึง่มผีูค้นรูจั้กน ้
อยมาก ขณะนีเ้รากําลงัเป็นจดุสนใจแกบ่รรดาผูด้ืม่ซงิเกลิมอลต ์
ซึง่เป็นผูค้นทีช่ ืน่ชอบเรือ่งราวตา่งๆ 
ตลอดจนผูท้ีม่คีวามสนใจในการสํารวจกลิน่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์ีซ่บัซอ้นทีส่ดุในโลก” 

การวางจาํหนา่ย 
 
ผลติภณัฑซ์งิเกลิมอลตเ์หลา่นีจ้ะเปิดจําหน่ายตามชว่งเวลาทีแ่ตกตา่งกนัไป 
โดยจะวางจําหน่ายเป็นเซต็ครบทัง้หา้รุน่ หรอืเซต็ผสมหลากหลายแบบใน 10 
ตลาดทัว่โลก ไดแ้ก ่แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมน ีญีปุ่่ น รัสเซยี สวเีดน ไตห้วนั 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา และรา้นคา้ปลกีในสนามบนิทั่วโลก 
 



คอลเลคชัน่ซงิเกลิมอลต ์Last Great Malts จะเปิดตวัสูส่ายตาบคุคลทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
ทีเ่ทศกาล Stockholm Beer & Whisky Festival เริม่ตัง้แตว่นัที ่25 กนัยายนนี ้

http://www.LastGreatMalts.com  

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภัณฑซ์งิเกลิมอลต ์โรงกลั่นทัง้หา้แหง่ รสสมัผัส 
กรรมวธิผีลติ และประวตัคิวามเป็นมา สามารถรับชมไดท้ี ่
http://www.LastGreatMalts.com 

เกีย่วกบั John Dewar & Sons 
 
John Dewar & Sons มพีนักงาน 300 คนในสถานทีต่า่งๆ เจ็ดแหง่ทัว่สกอตแลนด ์
บรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิงานโรงกลัน่วสิกีท้ีอ่เบอรเ์ฟลดี ้แมคดฟัฟ์ อลัตม์อร ์เครยีคเกลิช ี
และเนริน์ โดยมโีรงงานบม่ ผสม บรรจขุวด และแพคเกจในกลาสโกว ์
และโรงงานบม่อืน่ๆในโพเนยีล ทางตอนกลางของสกอตแลนด ์
 
แบรนดซ์งิเกลิมอลต ์ABERFELDY(R), AULTMORE(R), CRAIGELLACHIE(R), THE 
DEVERON(R) และ ROYAL BRACKLA(R) เป็นผลติภณัฑข์อง Bacardi Limited 
ซึง่มสํีานักงานใหญอ่ยูท่ีเ่มอืงแฮมลิตัน เบอรม์วิดา Bacardi Limited เป็นบรษัิทในเครอื 
Bacardi ซึง่รวมถงึ Bacardi International Limited 

สือ่มวลชนตดิตอ่:  

สามารถตดิตอ่ขอรับภาพความละเอยีดสงู และตวัอยา่งสนิคา้ไดท้ี ่คณุโซฟี โดโนแวน 
(Sophie Donovan), sophie@qcltd.co.uk +44(0)1603-631-223 
 
 

ดืม่ดํา่กบั LAST GREAT MALTS อยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

(c)2014  

DEWAR'S, THE LAST GREAT MALTS DEVICE, ABERFELDY, AULTMORE, 
CRAIGELLACHIE, THE DEVERON และ ROYAL BRACKLA เป็นเครือ่งหมายการคา้  

แหลง่ขา่ว: John Dewar & Sons 


