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Greeting

ในช่วงเวลาต้นปีซึ่งเป็นเวลาแห่งการเริ่มตน้สิ่งใหม ่การปรับตัวให้สดใสเพื่อการงานและ
ชีวิตที่สมดุล แม้จะมีเรื่องราวของโคโรนาไวรัสที่ยังเป็นเรื่องที่ต้องรับมือกันทุกวัน ทุกฝ่าย
ต่างหาวิธีที่จะดําเนินชีวิตประจําวันกับ Disruption ที่เราพูดถึงมาก่อนและในเวลานี้ได้
เกิดขึ้นแล้วกับทุกส่วนของการทํางาน หากแต่ความหวังและความตั้งใจที่ดีในการทํางาน
ด้วยความรักและจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่เชื่อว่าจะทาํให้เราทุกคนผ่านเวลานี้ไปได้ 

The Thailanders ได้ปรับตัวสู ่ยุคของดิจิตอลด้วยการทํางาน E-Magazine  
ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรก ซึง่ถอืเป็นฉบบัไฮไลท์ด้วยการสร้างสรรค์เรือ่งราวทีท่รงคณุค่าทีผู่้อ่าน 
พร้อมจะดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต ์www.thethailanders.com ซึ่งเป็นความ
ภาคภูมิใจที่เราเป็นสื่อแรกของประเทศไทยที่สามารถให้ซื้อและได้รับ E-Magazine  
ได้โดยตรงจากเวบ็ไซต์ของเรา จงึสะดวกมากทีเ่พือ่น ๆ  จากทกุมมุโลกสามารถอ่านหนงัสอื
ของเราได้ และยงัพกพาในโทรศพัท์มอืถอืปัจจยัที ่5 ในชวีติของเราเพือ่เปิดอ่านทีใ่ดได้เสมอ 
เนือ้หาของ The Thailanders E-Magazine ฉบบัแรกนีม้มีากมายและเชือ่ว่าจะครบถ้วน  
เราได้รับเกียรติจาก ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู ้บริหารองค์กรธุรกิจ 
ชั้นนํา เพื่อถ่ายภาพปกจํานวน 10 ปก พร้อมคาํสัมภาษณ์ที่ให้ความรู้อย่างมาก ทําให้เรา 
ทกุคนตระหนกัถงึความตัง้ใจในการทาํงานของบคุลากรผู้ทรงคณุค่าทีไ่ด้นาํพาองค์กรธรุกิจ 
สู่ความสําเร็จและจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ทั้งหมดเป็นประกายแห่งความหวังสู่ปี 2021 
ในที่สุดเราจะเดินทางผ่านเวลาของปีนี้ไปสู่ความสําเร็จและอีกขั้นหนึ่งของความสุขของ
ทุก ๆ คน.

อมรสิร ิบุญญสิทธิ์
Amornsiri Boonyasit
Group Editor-in-Chief
The Thailanders

The beginning of the year is the start of all new things. The time to adjust 
ourselves for fresh start of work and life in balance. Even if the Corona Virus 
is the case we are still facing everyday, everyone is finding ways to make 
daily life good, and we are counteracting with the disruption we used to talk 
about. It is now with us in every area of work. With hope and good intention 
in work, by love and kindness, hoping that we could pave through this period 
of time nicely.

The Thailanders have been adjusted to digital time with this first 
E-Magazine, which is highlighted with all constructive stories which are 
valuable for all readers. It could be downloaded directly from our website 
www.thethailanders.com and makes us proud as the first and only E-magaine 
in Thailand that could be purchased and downloaded directly from our own 
website. Thus, it is very convenient for all friends at every corner of the world 
to read our magazine and keep it in our mobile which is now taking as most 
important 5th essential in life. Abndance of the content is from all nice columns 
and the honor we received from Chairman of The Thai Chamber of Commerce, 
with all 10 Excutives of Top Business Organization 2020 to give interviews to 
let us realise of much competence to success for next sustainable successful 
steps. All of the wonderful involvement of the first The Thailanders E-Magazine 
is indeed the miracle of hope into 2021. At last, we all could pave the nicest 
way for this year into next happiness of each. 
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Top Business Organization 2020
ข้อมูลและภาพ โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส

Premier

จากความสําเร็จของสื่อธุรกิจ สังคม และ
ไลฟ์สไตล ์ สองภาษา ไทย-อังกฤษ ชั้นนํา
ของประเทศไทย The Thailanders ได้รับความ
นิยมทั้งในแบบรูปเล่ม และออนไลน ์โดยใน
ทุกวันได้นาํเสนอข่าวสารต่าง ๆ รอบโลกที่
น่าสนใจ พร้อมด้วยคอลมัน์ประจาํวนัหลาก
หลายเรื่องราว ทั้งในด้านแฟชั่น ความงาม 
ไลฟ์สไตล ์ และสังคม โดยมี E-Magazine ที่
สามารถดาวน์โหลดโดยตรงไดจ้ากเว็บไซต์ 
www.thethailanders.com 

 
ในโอกาสครบรอบเข้าสู่ปีที ่4 The Thailanders 
ได้จัดงาน Top Business Organization 2020 ขึ้น
เป็นครั้งที่ 2 โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนําเข้า
ร่วมในครัง้นีม้ากมาย ในปีนีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก
ท่านกลินท ์สารสิน ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธี และมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจชั้น
นาํของประเทศไทย ทีผ่่านการคดัเลอืก เพือ่
สร้างขวญักาํลงัใจในการจดังานทีม่คีณุค่านี้

จุดประสงค์ในการจัดงาน The Thailanders 

Top Business Organization จากวิสัยทัศน์ของ
บรรณาธิการบริหาร คุณอมรสิริ บุญญสิทธิ์ 
ซึ่งมองเห็นว่าการทํางานด้านสื่อเป็นส่วนที่
จะช่วยผลักดันการทํางาน และสร้างขวัญ
กาํลงัใจให้กบัองค์กรธรุกิจชัน้นาํต่าง ๆ  เพือ่
พัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนสําคัญในการขับ
เคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ยงัเป็นการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจในสื่อต่างๆ ทั้ง
ในสื่อออนไลน์ โทรทัศน ์ และตีพิมพ์บท
สัมภาษณ ์ ใน E-Magazine ซึ่งเป็นช่องทางที่
สามารถให้เนื้อหาที่ครบถ้วนและสามารถ
เข้าถึงได้จากทุกมุมโลก โดยมีบทสัมภาษณ์
ผู้บริหาร และภาพขึ้นปกที่สวยงาม รวมทั้ง
การบอกเล่าเกี่ยวกับองค์กรที่สําคัญ โดย
เมื่อป ี 2019 มีการจัดงาน The Thailanders 

Top Business Organization 2019 ขึ้ น เป ็น 
คร้ังแรก ทีโ่รงภาพยนตร์สดุหร ูHonda Ultimate 

Screen ศนูย์การค้าสยามพารากอน เมือ่วนัที่  

3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านรองนายก จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล
แก่องค์กรธุรกิจชั้นนํา

ในครั้งนี้ในปี 2563 มีองค์กรชั้นนํามากกว่า  
10 องค์กรทีไ่ด้รบัรางวลั โดยมกีารจดังานใน
วนัพธุที ่23 ธนัวาคม 2563 ณ ห้อง Front Room, 

Waldorf Astoria Bangkok ตัง้แต่เวลา 14.00 - 17.00 

น. มีบุคคลชั้นนําและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
เข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่ ในปี 2564 นี ้งาน Top 

Business Organization 2021 จะจัดขึ้นในเดือน
ธันวาคม โดยมีการพิจารณาองค์กรธุรกิจ
ชั้นนําในเดือนมิถุนายน เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนองคก์รธุรกิจชั้นนํา
สู่ความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศ.

#TheThailanders 

#TopBusiness2020
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Pumping up

โดย เดอะ ไทยแลนเดอร์ส ภาพ Ashish Pradhan

กลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคิดเห็นของท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders  

Top Business Organization 2020

กลินท ์ สารสิน: นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ การที่องค์กรได้รับรางวัล นั้นหมายความ
ว่าได้รับความสนใจจากผู้คนภายนอกมากมาย โดย The Thailanders มีการมอบรางวัล 
หลากหลายประเภทและที่อื่นไม่ได้จัดมอบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี อย่างน้อยต้องมีมาตรฐาน 
อย่างเช่น เวลาเราไปมอบรางวัลให้ใคร แล้วมาตรฐานนั้นคืออะไร และอย่างน้อยการมอบ
รางวัลก็เพิ่มมูลค่าให้องคก์รที่ได้รับรางวัลและองค์กรที่จัดมอบรางวัลที่มีมาตรฐานอย่าง  
The Thailanders ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจึงทาํให้รู้สึกเป็นกาํลังใจที่ดีครับ

กรุณาบอกถึงบทบาทหน้าที่ในการทาํงานภายในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผมเป็นประธานหอสภาหอการค้าไทย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศจะมีหอการค้าไทย
ในแต ่ละพื้นที่ ซึ่ งรวมถึงหน ่วยงานที่ เรียกว ่า สภาหอการค ้าแห ่งประเทศไทย  
อันประกอบด้วยหอการค้าไทยร่วมกับสมาคมการค้า อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคม
อสังหาริมทรัพย ์และอื่น ๆ  รวมทั้งสิ้นประมาณ 138 สมาคม มากไปกว่านั้น ยังมีหอการค้า
ในต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เรียกว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อีกทั้งเรามีส่วนร่วมใน
การประชมุกบัทางรฐับาล สาํหรบับทบาทหน้าทีข่องผม ผมเป็นประธานสภาหอการค้าไทย 
โดยทีผ่่านมาเราทาํหลายอย่าง และสิง่หลกั ๆ  คอื เรือ่งเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
และเรื่องลดความเหลื่อมลํา้ โดยสภาหอการค้าเน้น 3 Value Chains ด้วยกันคือ การค้าและ
การลงทุน การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ สภาหอการค้าไทยมีสมาชิก
รวมแล้วทั้งหมดประมาณหนึ่งแสนกว่าบริษัท และยังมีมหาวิทยาลัยของเราเองด้วย  
นั่นคือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนวทางการทาํงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เรามีโครงการหนึ่งหอการค้า หนึ่งพื้นที่ชุมชน โดยหอการค้าแต่ละจังหวัดจะไปดูพื้นที ่
ชุมชุนเพื่อพัฒนาแต่ละพื้นที่ในจังหวัด ส่วนเรื่อง Ease of Doing Business เราทําเรื่องต่าง ๆ  
ให้ง่ายขึน้อย่างพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การยกเลกิใบ ตม.6 การทาํเรือ่ง
ใบอนญุาตของโรงแรมต่าง ๆ  เรายงัมโีครงการ “หนึง่ไร่ หนึง่ล้าน” โดยชาวบ้านสามารถสร้าง
รายได ้1 ล้านต่อ 1 ไร่ได ้โดยเราส่งเสริมให้ปลูกโกโก้ทั่วประเทศ ปลูกกาแฟที่จังหวัดน่าน  
มีการเลี้ยงปลาในอ่าง และอีกเรื่องคือ Circular Economy เน ้นจัดการปัญหาขยะ  
ทั้งขยะจากอาหารและขยะจากพลาสติก การแก้ปัญหานํ้า อีกทั้งเรายังผลักดันเรื่อง 
Wellness Tourism เพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพสูง และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
ผ่าน Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข คือ กินดี อยู่ดี ออกกําลังกายดี แบ่งปัน 
สิ่งดี ๆ ตัวอย่างเช่น อาหารที่ถูกสุขอนามัย โรงแรมที่มีมาตรฐานความสะอาดที่ดี  
สถานที่ที่สามารถทาํกิจกรรมได้ และ สถานที่ท่องเที่ยวด ีๆ ในแต่ละจังหวัด โดยแผนของ
เรามีดังนี้ อันดับแรกสร้างความเข้าใจว่า Happy Model คืออะไร และทุกอย่างที่เราพูดถึง
สามารถทําได้จริง ถัดมาพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น จากนั้นนําข้อมูลทุกอย่างใส่ลงไปบน 
แอพพลิเคชั่นทักทาย (TAGTHAi) และสุดท้ายผู้ใช้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้ข้อมูลมาวางแผน
สําหรับการท่องเที่ยวได้ 

กรุณาบอกการทํางานที่โดดเด่นของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ช่วยสนับสนุน
การค้าในด้านต่าง ๆ
เราได ้โปรโมท “ไทยเท ่” โดยไทยเท ่คือการเพิ่มมูลค ่าสินค ้าและบริการให ้แก ่
พื้นที่แต่ละจังหวัด ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของไทย ยกตัวอย่างเช่น การเอาผ้าในท้องถิ่นมาทําเป็นสินค้าและเพิ่มให้มีมูลค่ามากขึ้น  
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โดยสุภาพบุรุษก็สามารถใส่ได้ ไม่ใช่แค่สําหรับสุภาพสตรีเท่านั้น อาหารที่อร่อย สะอาด
และมีประโยชน์ในแต่ละท้องถิ่นมาเพิ่มมูลคา่ ที่พักต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน  
ดแูลสิง่แวดล้อม มกิีจกรรมส่งเสรมิสขุต่าง ๆ  อย่าง นวด สปา การเล่นกฬีาและทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ในจังหวัด เช่นการขี่จักรยาน วิ่ง ว่ายนํ้า ปีนเขา มวยไทย เป็นต้น 

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการทํางานไว้อย่างไรบ้าง
เราได้ทํา Thailand Digital Tourism Platform อย่าง ทักทาย (TAGTHAi) แอพพลิเคชั่นที่คนไทย
ทําเพื่อคนไทยด้วยกันเอง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง
ประเทศ มีการแนะนําข้อมูลสถานที่เที่ยวต่าง ๆ  แหล่งช้อปปิ้งและกิจกรรมต่าง ๆ  การจอง
โรงแรม ทีพ่กั หรอืแม้กระทัง่การจองตั๋วเครื่องบนิ โดยสามารถนําข้อมลูเหล่านีม้าวางแผน 
การท่องเที่ยวได้ในแบบของตัวเอง

กรุณาบอกถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและแผนการรับมือ 
จากผลกระทบของโควิดทางหอการค้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกลุ่มที่ปรึกษาที่ทําหนา้ที่
เรื่อง “เปิดเมืองปลอดภัย” ที่ดูแลความปลอดภัยในการเปิดสถานที่ต่าง ๆ ว่าที่ไหน
เสี่ยงสูง ที่ไหนเสี่ยงตํ่า ที่ไหนสามารถเปิดได้บ้าง เช่น การจะเปิดศูนย์การค้า เราบอกให้
ตัวแทนส่งคนมาคุยก่อนที่จะนําไปเสนอกับภาครัฐว่าขั้นตอนแบบนี้ ความปลอดภัยแบบนี้  
รัฐเห็นด้วยหรือไม่ และนําเสนอมาตรการต่าง ๆ ให้แก่รัฐบาล อย่างเรื่องการฉีดวัคซีน 
การกักตัว การแยกคนป่วยออกมาต่างหาก การตรวจโรคให้เร็วที่สุด และมาตรการใน 
การตรวจชุมชน
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Pumping up

โดย เดอะ ไทยแลนเดอร์ส ภาพ Sumate Wiwatwicha

ฑิตาพร ตรังคสมบัติ
Chief Executive Officer (CEO)
Ammatara Pura Pool Villas

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020 

ฑิตาพร ตรังคสมบัติ : เป็นองค์กรที่ดี
และได้รับการยกย่อง รวมทั้งได้รับรางวัล
ด้านธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของ
คุณภาพการทาํงาน ซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งสาํคัญที่
จะสร้างแรงจงูใจให้กบัเราทกุคน มากไปกว่า
นั้นเรายังได้รับการยอมรับและเป็นที่รู ้จัก
ของสาธารณชนผ่านหลายสือ่ต่าง ๆ  อกีด้วย

ความเห็นต่อการที ่Ammatara Pura Pool Villa 

ได้รับรางวัล Best Design Thai Conservation 

Luxury Villa in Samui ในครั้งนี้
เรารู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล
นี้ แม้ว ่าในปีนี้ เราจะได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติมาแล้วในเรื่องของผลงานการ
ออกแบบ แต่ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดี
อย่างมากที่คนไทยอยากจะสนับสนุนเรา
ด้วย ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทย 
ชื่นชอบการออกแบบที่ดูทันสมัยของ
ต ่างชาติ  แตร่างวัลนี้ แสดงให ้เห็นว ่า 
การออกแบบในลั กษณะดั้ ง เ ดิ มที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบ
ของคนไทยและคนทั่วโลกเช่นกัน

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน Ammatara Pura Pool Villas 

เราดูแลพนักงานทุกคน แต่จะดูแลผู้จัดการ

เป็นหลัก หากมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุง 
เ พิ่ ม เ ติ ม ห รื อ มี ก า ร ร ้อ ง เ รี ย น จ า ก 
นักท ่องเที่ยว  เราจะประชุมกันอย ่าง
จริงจังเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพื่อคิดหาการ
เปลีย่นแปลง แนวทางแก้ไข ทางเราพยายาม
ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

แนวทางการทาํงานของ Ammatara Pura Pool 

Villas ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
แนวทางในการทํางานของเราขึ้นอยู ่กับ
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของไวรัส 
โควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเราต้องรอให้
นักท ่องเที่ยวต ่างชาติสามารถเดินทาง 
เข ้าประเทศเราได  ้ ในขณะเดียวกันเรา 
ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่าง
มากที่สุดเท่าที่จะทําได  ้ เราอยากให้ทุก
คนเพลิดเพลินไปกับโรงแรมและชายหาด  
มีความสุขเมื่อได้มาถึง ได้รับการบริการ
ที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามเนื่องจากห้องส่วน
ใหญ่ยังไม่มีจํานวนการเข้าพักของนักท่อง
เที่ยวมากนัก เราจึงได้ทําการปรับปรุงและ
พฒันาหลาย ๆ  อย่างให้ดขีึน้อยู่เสมอ เพราะ 
ความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
สาํหรับเรา
 
กรุณาบอกความโดดเด่นของ Ammatara 

Pura Pool Villas ที่มีเอกลักษณ์
อย่างแรกเลย Ammatara Pura Pool Villas 

ถือเป็นโรงแรมแห่งเดียวในเกาะสมุยที่มี
สถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิม เราเชื่อ
ว่าทีน่ีเ่ป็นโรงแรมแห่งเดยีวทีใ่ช้วสัดโุบราณ
ในการออกแบบ แม้แต่อิฐสีส ้มก็มีอายุ
ประมาณ 200 ปี ในหลายอย่างที่ทุกคนเห็น
จากที่นี่ล้วนมีตํานานและเรื่องราวที่บอก
เลา่ผ่านงานศิลปะเสมอ ก่อนหน้านี้เรามี
การออกอากาศทางทวีขีองประเทศฝรัง่เศส
ด้วย ในเรื่องของการต้อนรับและบริการที่ดี 
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสประทับใจกับเรื่อง
นี้มาก พวกเขาตัดสินใจโปรโมทส่วนนี้ของ
โรงแรมเราไปยังสื่อต่าง ๆ จนกลายเป็น 
ที่รู้จักมากขึ้น

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทํางานไว้อย่างไรบ้าง
ผมคิดว่าจากสถานการณ์กระแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ทําให้นักท่องเที่ยวอยาก
อยู่ที ่Ammatara Pura นานขึน้ ทางเราพยายาม
มอบแพค็เกจการพกัระยะยาวมากขึน้ให้กบั
นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถ
ใช้ห้องของพวกเขาได้อย่างสบายเปรียบ 
เสมือนอยู ่อพาร์ทเมนต์เพราะทางที่พัก
ของเรามีห้องครัว เครื่องซักผ้า รวมถึง 
สิ่งอํานวยความสะดวกมากมายอย ่าง  
สระวา่ยนํ้าส่วนตัว ชายหาดส่วนตัวเพื่อ 
การพักผ่อนและออกกําลังกาย
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Photographer: Sumate Wiwatwicha 
Photographer Assistant: Chutima Malichaisri 
Makeup Artist: Kachapond Phraengam
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Pumping up

โดย เดอะ ไทยแลนเดอร์ส ภาพ Ashish Pradhan

เดเนียล ไซมอน 
ผู้จัดการใหญ่ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคิดเห็น
ของท่านต่อการมอบรางวลั The Thailanders  

Top Business Organization 2020

เดเนียล ไซมอน : ขอขอบคุณ เดอะ
ไทยแลนด์เดอร์ส ที่จัดงานนี้ขึ้นมาเป็น 
ขวัญและกําลังใจให้ความสําคัญกับองค์กร
ทีทุ่่มเทในทาํงาน  เพือ่ให้ธรุกิจดาํเนนิต่อไป 
แม้จะได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 

ความเห็นต่อการที ่ Anantara Siam Bangkok 

Hotel ได้รับรางวัล Best Hospitality award ใน
ครั้งนี้
นับว่าเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจมากที่โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพ ได้รับการยอมรับ
ดว้ยเกียรตินี้ ทีมงานทุกคนได้ทํางานอย่าง
หนักในโรงแรมเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด 19 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่
เราทกุคนทาํงานในรปูแบบทีไ่ม่คาดคดิและ
ยืดหยุ่นให้ความร่วมมือกัน เพื่อให้ธุรกิจ
ดําเนินต่อไป รางวัลนี้ก็ยังแสดงให้เห็น
ว่า การทํางานอย่างหนักของพนักงานเรา 
ทุกคนในปีที่ผ่านมานั้น ประสบความสาํเร็จ
อย่างมากจนไดร้ับการยอมรับจากผู ้คน
ภายนอกองค์กร

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน Anantara Siam Bangkok Hotel

ในฐานะผู ้จัดการใหญ  ่ ผมรับผิดชอบ
ภาพรวมทางธุรกิจทั้งหมดของโรงแรม

อนันตรา สยาม กรุงเทพ ด้วยความที่เป็น
โรงแรมขนาดใหญ ่ หน้าที่ของผม คือการ 
มอบหมายงาน และทํางานอย่างใกล้ชิด
กับพนักงาน เพื่อดูแลแขกที่ใช ้บริการ
ให้ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังพัฒนาเพิ่ม 
ชอ่งทางการสร้างรายได ้ สนับสนุนธุรกิจ
โรงแรม ด ้วยการให ้บริการสั่ งอาหาร
ออนไลน์ และส่งถึงบ้าน อีกด้วย 

แนวทางการทํางานของ Anantara Siam 

Bangkok Hotel ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เราคาดหวังว่าจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติกลับมาอีกครั้งในปลายปี 2564  
โดยในระหว่างนี้ เราพร้อมให้บริการลูกค้า
ในประเทศได้มาลิ้มลองอาหารรสเลิศ จาก  
5 ห้องอาหารหลัก ตั้งแต  ่ ห้องอาหาร
อิตา เลียน  บิสก็อตติ  ซึ่ ง เป ็นร ้านใน 
มชิลนิไกด์ 4 ปีซ้อน ไปจนถงึ  Aqua bar  ซึง่เป็น 
บาร ์เป ิดโล ่งท ่ามกลางสวนธรรมชาติ  
นอกจากนีเ้รายงัจะร่วมอืจดังานกบัเชฟและ
บาร์ทีม่ชีือ่เสยีงต่างๆ ตลอดทัง้ปี เพือ่ให้เป็น 
จุดหมายของการพักผ่อนอย่างแท้จริง 

กรุณาบอกความโดดเด่นของ Anantara 

Siam Bangkok Hotel ที่มีเอกลักษณ์
โรงแรมอนันตรา เป็นแบรนด์โรงแรมไทย
ระดับลักซ์ชัวรี่ ที่ก่อกําเนิดจากประเทศไทย 
เติบโตไปในระดับสากลทั่วโลก ดังนั้น
เ ราจึ ง รั กษาความเป ็น เอกลั กษณ ์ใน 
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การให้บริการแบบไทย ในระดับมาตรฐาน
สากล ด้วยโรงแรมฯ ตั้งอยู ่ยา่นช้อปปิ้ง
ใจกลางกรุงเทพมหานคร แหล่งวัฒนธรรม 
เราจึงมีบริการระดับพรีเมียมของอนันตรา 
สปาทีเ่ลือ่งชือ่ รวมถงึ ซนัเดย์บรัน้ช์ทีด่ทีีส่ดุ 
ในกรุงเทพฯ เพี่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเช่นกัน 

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทาํงานไว้อย่างไรบ้าง
สิ่งสําคัญในลําดับแรกๆ คือ การดูแล
แขกและพนักงานของเรา ให้มีความสุข  
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี  ส่วนแผนใน
ระยะยาว เราต้องเตรียมพร้อมเสมอ เพื่อ
ก้าวไปข้างหน้าเมื่อธุรกิจจะกลับมาเหมือน
เดมิ ผมยงัคงต้องรบัฟังและตอบสนองความ
ต้องการของแขก เพื่อให้การเข้าพักหรือ
ใช้บริการที่ Anantara Siam Bangkok Hotel นั้น 
ตราตรึงและประทับใจมิรู้ลืม 
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Beauty Gems Factory Co., Ltd.
โดย เดอะ ไทยแลนเดอร์ส ภาพ Beauty Gems

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020

สรุยิน ศรอีรทยักลุ: ก่อนอืน่ต้องขอขอบคณุ
ผู้บริหารและทีมงานของบรรณาธิการของ 
The Thailanders ที่ให้การสนับสนุนและเห็น
ความสําคัญของผูบ้ริหารและนักธุรกิจใน
แต่ละสาขาที่ประกอบธุรกิจอย่างหลาก
หลายในประเทศไทย และเป็นตัวขับเคลื่อน
สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การที่กองบรรณาธิการได้จัดมอบรางวัล  
The Thailanders Top Business Organization  
ขึ้นในป ี 2020 ที่ผ่านมา ก็ถือได้ว่าเป็นการ
ให้การยอมรับและเลือกสรรผู้ประกอบการ
ที่โดดเด่นในแต่ละสาขาธุรกิจในประเทศ 
เป ็นการให ้กําลังใจกับผู ้ประกอบการ  
ผู้บริหาร และทีมงาน

ป ี 2020 เป ็นป ีที่ยากลําบากของธุรกิจ 
ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ดังนั้นการที่ The Thailanders 
จดัการมอบรางวลั The Thailanders Top Business 

Organization 2020 ย่อมเป็นเกียรติยศและ
ชื่อเสียงต ่อผู ้ได ้รับรางวัลที่น ่าชื่นชมนี้  
อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการเอาใจใส่
และให้ความสนใจจากกองบรรณาธิการ  
The Thailanders ที่เห็นศักยภาพและซาบซึ้ง 
ในความรู ค้วามสามารถของผลงานที ่
ผู้บริหารของธุรกิจชั้นนําของแต่ละสาขาให ้
มีกําลังใจที่จะมุ ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของตน
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ความคิดเห็นต่อการที่ Beauty Gems ได้รับ
รางวลั Best Jewelry Brand of Thailand ในครัง้นี้
Beauty Gems ในฐานะเปน็ทั้งผู ้ผลิตและ 
ผู้จําหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
มาอย ่างต ่อเนื่องเป ็นเวลากว ่า  50 ป  ี 
โดยยึดมั่นในคุณภาพ ความวิจิตรบรรจง  
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง รู้สกึถงึความภาคภมูใิจทีส่าธารณชน
ได้รับรู ้และเปน็ที่ประจักษ์ ทุกรางวัลที่  
Beauty Gems ได้รับมาทั้งจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันนี้ เกิดจากความมุ ่งมั่นและเป็น
ที่ยอมรับของคณะกรรมการผู ้จัดมอบ
รางวัลทั้งสิ้น รวมทั้งรางวัล Best Jewelry 

Brand of Thailand ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งแห่ง 
ความภูมิใจที่ผลงานของ Beauty Gems และผู้
บริหารได้รับเกียรติทีโ่ดดเด่นอีกครั้งเช่นกัน

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน Beauty Gems 

เนื่องจาก Beauty Gems ดําเนินธุรกิจทั้งเป็น 
ผู ้ผลิตและผูจ้ําหน่ายสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับภายใต้แบรนด ์ Beauty Gems 
ตามที่ได้กล่าวก่อนหนา้นี้ โดยยังดําเนิน
ธุรกิจแบบครอบครัว โดยยึดหลักการ
บริหารธุรกิจแบบสากล หน้าที่หลัก ๆ 
ก็คือการควบคุมดูแลบริหารจัดการด้าน 
การคา้ การตลาด การประชาสัมพันธ์  
การพัฒนาผลิตภัณฑ  ์ และการเงิน โดย
แต่ละด้านก็จะมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งนับ
เป็นความโชคดีของบริษัทที่เรามีบุคลากร
ที่เข้มแข็ง ที่ทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อให้งานบริษัทดําเนินไปด้วย
ความสาํเร็จ และมีเป้าหมายร่วมกันคือการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็น
สําคัญ

แนวทางการทํางานของ Beauty Gems ในปี
นี้เป็นอย่างไรบ้าง
เราต้องยอมรบัว่าปี 2563 เป็นปีทีย่ากลาํบาก
ต่อธุรกิจทุกสาขาอาชีพอันเนื่องมาจาก 
โรคระบาด Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบไป 
ทั่วโลก การประคับประคองธุรกิจให ้ 
อยู่รอดในแต่ละขั้นแต่ละตอนจึงเป็นเรื่อง
สําคัญและจําเป็น ซึ่งมีองค์ประกอบใน
การที่จะสร้างความสมดุลให้เราสามารถ
ดําเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง ไม่
ว่าจะเป็นธุรกิจของเราโดยรวม การบริหาร
บุคลากร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน 
ระบบห่วงโซ่อุปทาน การบริหารสถานะ 
ทางการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมายที่เรา

จะต้องรักษาสถานะและมองต่อไปในภาย
ภาคหน้า

สําหรับในปี 2564 นี้ เราหวังว่าเมื่อมีวัคซีน 
Covid-19 แล้ว ธุรกิจเริ่มเข้าสู ่ภาวะปกติ
มากขึ้น การซื้อขายสะดวกขึ้น การเดินทาง
ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็
ดีขึ้น การบริโภคขยับตัวเพิ่มขึ้น ธุรกิจทุก
ประเภทก็คงจะได้รับอานิสงค์ ซึ่งนา่จะเป็น
ไปในทิศทางที่ดีกว่าปี 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังจะต้องระมัดระวัง
และไม ่ประมาทต ่อสถานการณ ์ที่ เ รา 
ไม่คาดคิด ต้องไม่ย่อท้อ มีกําลังใจ มองโลก
ในแง่ดี เพื่อหาโอกาสช่องทางที่จะฟันฝ่า
อุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้

กรณุาบอกความโดดเด่นของ Beauty Gems 

ที่มีเอกลักษณ์
ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Beauty Gems เป็น
บริษัทผู ้ผลิตและผู ้จําหน่ายอัญมณีและ
เครื่องประดับภายใต้แบรนด ์ Beauty Gems 
เราเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับแนวหน้าของประเทศ โดย 
มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาด
ตา่งประเทศ ซึ่งมีทั้งตลาดสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และเอเชีย ตลอดระยะเวลา
ตั้งแตเ่ริ่มกิจการจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
ระยะเวลากว่า 50 ปี เราได้มุ ่งเน้นและ
เอาใจใส่ในเรื่องมาตรฐาน คุณภาพงาน 
คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งมีการคัดสรรมาเป็น
อย่างดี ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงสิ้นสุดการ
ผลิต เพราะเราตระหนักดีว่าสินค้าอัญมณี
และเครื่องประดับของ Beauty Gems มิใช่เพื่อ
ความสวยงาม โดดเด่น แต่เพียงอย่างเดียว 
แต่ยังสามารถถ่ายทอดความชื่นชม ยินดีนี้
ไปสู่บุตรหลานรุ่นต่อ ๆ เป็นทรัพย์สมบัติที่
ทรงคุณค่าได้อย่างภาคภูมิใจ ดังนั้นเราจึง
มุ่งเน้นและให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
เรือ่งคณุภาพ มาตรฐานการผลติชิน้งาน การ
ออกแบบ ความละเอยีดอ่อนอนัวจิติรบรรจง 
รูปแบบที่สร้างสรรค์เปน็เอกลักษณ์ของ 
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โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส ภาพ Ashish Pradhan

พญ.เสาวภาคย ์พงศ์ศศิธร
ประธานบริหาร Doctor Grace Clinic

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: กรุณาแสดง
ความคิดเห็นที่มีการจัดงานมอบรางวัล 
The Thailanders Top Business Organization 2020

พญ.เสาวภาคย ์ พงศ์ศศิธร: การจัดงาน  
The Thailanders Top Business อย่างน้อยที่สุด
คือ เป็นเหมือนการกระตุน้เศรษฐกิจ การ
มอบรางวัลก็ทําให้คนมีความตื่นตัวในการ
ทาํธรุกิจมากขึน้ เพราะว่ารางวลัเป็นสิง่หนึง่ 
ทีใ่ห้กาํลงัใจให้กบัคนทาํงาน ถ้าเราได้รางวลั
เรากม็กีาํลงัใจทีจ่ะทาํงานอะไรต่าง ๆ  ดงันัน้
การจัดงานก็ดีมาก ๆ เพราะว่าเป็นเหมือน
หนึ่งในกําลังใจแก่คนที่ทํางาน คนที่ตั้งใจ
ทํางานในปีที่ผ่านมา

ความเห็นต่อการที่ Doctor Grace Clinic ได้
รับรางวัล Best Skin Clinic of 2020 ในครั้งนี้
ดีใจมาก ๆ ค่ะ ต้องบอกว่าปีที่ผ ่านมา  
(ปี 2020) เป็นปีที่ค่อนข้างจะสาหัสมาก ๆ 
ในการทําธุรกิจ ดังนั้นการที่เราได้รางวัล
ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่จะทําให้เรา 
สู้ต่อไป ถงึแม้จะเป็นปีทีย่ากแต่รางวลักเ็ป็น
เหมอืนกาํลงัใจ เป็นเหมอืนทีช่าร์จแบต เป็น
เหมอืนเชือ้เพลงิ ทีท่าํให้เรามกีาํลงัใจทาํงาน  
ดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ได้รางวัลนี้

มีบทบาทหน้าที่ในการทํางานภายใน 
Doctor Grace Clinic อย่างไรบ้าง
ภายในคลินิก เราจะดูแลภาพรวมใน 
ทุกแผนก ไมว่่าจะเป็นในเรื่องการบริการ 
การตลาด คุณภาพบุคลากร เราดูแลในทุก
ส่วน ทั้งในส่วนย่อย อาทิ เรื่องพนักงาน 
บคุลากร จะมพีนกังานทีเ่ป็น Supervisor ดแูล
ตรงนัน้อกีท ีแต่ในส่วนทีต่วัเราดแูลโดยตรง
เลยคือ ในเรื่องการอบรมแพทย์ เพราะ
คลินิกเรามีหมอเข้าตรวจ 4 คน รวมเราด้วย 
ฉะนั้นในเรื่องคุณภาพบุคลากรแพทย์และ
ผลิตภัณฑ์ เราเป็นผู้ดูแล เป็นคนเลือกชนิด
ตัวยา รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างเครื่อง
เลเซอร์ก็เช่นกัน 

แนวทางการทาํงานของ Doctor Grace 
Clinic เป็นอย่างไรบ้าง
จริง ๆ แล้ว เป็นในเรื่องของตัวเองเป็น 

Perfectionist ทุกคนก็ชอบบอก เราคิดว่า 
ทุกคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะคิดว่าตัวเอง
เป็น Perfectionist เพราะว่าเวลาที่เราสั่งงาน
อะไรไปแล้ว 100 ส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับมา 
100 อยู่แล้ว เราก็เลยติดที่จะทําให้เป๊ะไป
ก่อน แล้วถึงเวลามันอ่อนเอง แนวทางการ
ทํางานของเราก็คือ 1. เราเน้นในเรื่องของ
สวยและปลอดภัย เรามีสโลแกนที่ว่า “สวย 
ปลอดภยั มัน่ใจคณุภาพ” เน้นในเรือ่งความ
สวยงามที่เห็นผล และ 2. คือมีคุณภาพ 
ต้องมีคุณภาพปลอดภัย ดังนั้นแนวทาง
การทํางานของเราก็คือมุ่งไปทางนั้น ก็คือ
ทําอย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตามที่สโลแกนที่
เราตั้งไว้ 

อะไรคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Doctor 

Grace Clinic

ตอนแรกต้องบอกก่อนว่า ก็เคยคิดที่จะ
ทําหลาย ๆ สาขาในชว่งปีแรก ๆ ที่เปิด 
และเราก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จ  
แต่เนื่องจากเราค่อนข้างจะเป็นคนที่เป๊ะ
และลงรายละเอียดมาก เพราะฉะนั้นการ
ที่เราจะควบคุมคุณภาพได้ มันเป็นอะไรที่
ต้องลงไปดูแลค่อนข้างจะเยอะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การฉีดโบท็อก ฟีลเลอร์ เป็นงาน
ที่ใช้ความละเอียดสูง ดังนั้นเอกลักษณ์
ของเราจะเป็นในเรื่องที่มีความละเอียดใน
การทํางานค่อนข้างมาก เพราะว่าในหนึ่ง
วัน เราก็จะรับเคสค่อนข้างน้อย ตัวเราเอง
รับเคส 5 เคสต่อวัน และในหนึ่งเคสก็จะ
ใช้เวลาในการประเมินแล้วก็ทําหัตถการ 
ใด ๆ ค่อนข้างนานมากกว่าโดยเฉลี่ย 
ทัว่ ๆ  ไปทีเ่ขาทาํกนั และกน่็าจะเป็นในเรือ่ง
ตรงที่คนไข้ จะได้รับความรู้สึกว่า เขาไม่ได้
มาแค่เพยีงใช้บรกิารแต่เหมอืนกบัการมาหา
คนที่เขาเชื่อถือได้ เหมือนมาหาคนที่หวังดี
เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือในปัญหาที่เขา
เป็นจริง ๆ แมก้ระทั่งเรื่องอื่นหรือเรื่องยา
ตัวอื่น ๆ ที่คนไข้ต้องการ อย่างคนไข้ที่เรา
สนิทมาก อยากจะทํายาตัวไหน อยากจะ
ฉีดอะไรก็ไลน์มาคุยมาถามได ้ และจําเป็น
ที่ต้องอบรมคุณหมอให้มีคุณภาพมากที่สุด  
ส่วนใหญ่แล้ว ตัวเองเป็นอาจารย์ที่สอน

แพทย์ฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์ ตามสถาบัน
ต่าง ๆ  และจะมบีรษิทัต่าง ๆ  เชญิไปสอนมา
หลายปีแล้วเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้คณุหมอ
ทีอ่ยู่ในคลนิกิเราเอง เรากจ็ะเป็นคนสอนเขา
โดยตรง เราจะมีการอบรมภายในองค์กร
กันอยู ่เรื่อย ๆ ปกติถ้าไม่มีโควิด เกือบ
ทุกเดือนที่ต้องมีการอบรมภายในองค์กร  
อย ่างการฉีดฟ ิล เลอร ์ตรงนั้ น  ตรงนี้  
เพื่อเป็นการ เตือนความรู้ นอกจากเตือน
ความรู้เดิมแล้ว ก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่ คือ
เทคนคิการฉดีฟิลเลอร์กม็กีารอพัเดทตลอด
เวลา อพัเดทในทีน่ีค้อื อพัเดทในตวัหมอเอง
ด้วย เราเองก็จะเป็นคนที่ชอบเอารูปก่อน
และหลงัของคนไข้ในแต่ละวนัมาดกู่อนนอน 
เมือ่เราดรูปูเหล่านัน้เราจะคดิตลอดเวลาว่า
ปัญหาตรงนั้นตรงนี้เราควรจะปรับเปลี่ยน
วิธีแก้ไขการฉีดอย่างไรบ้าง และสิ่งเหล่านี้
เป็นการอัพเดทความรู้ ซึ่งเราสามารถนํา
มาถ่ายทอดให้กบัคณุหมอในคลนิกิได้เรยีน
รู้ด้วย ถ้าเรามีประสบการณ์เยอะ เราก็ควร
จะถ่ายทอดให้กับคุณหมอที่ทํางานกับเรา

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทํางานไว้อย่างไรบ้าง
คือที่ จริ งแล ้ว เรามีแผนที่ จะ เป ิดอีกที่
หนึ่ง แถว ๆ อ่อนนุช เพราะมีตึกอยู่ตรง
โน้นพอดี ใกล  ้ ๆ กับรถไฟฟ้าอ่อนนุช  
แต่ตอนนีเ้ราเลยชะลอไว้เพราะว่าน่าจะเปิด
ใหญ่หน่อย โดยแผนคือ เราจะอยากทําให้
เป็นครบวงจร มองว่าตอนนี้ของเราเองเป็น
เกีย่วกบัผวิอย่างเดยีว แล้วตวัสาม ีเขาเรยีน
จบเกี่ยวกับ หู คอ จมูก ซึ่งเขาสามารถทํา
จมูก ทําคาง ทําปากได้ ก็มองว่าเราจะครบ
วงจร มทีัง้การทาํผวิ ทัง้การผ่าตดั และกร็วม
ถึง Anti-Aging เพราะช่วงก่อน เราไปเรียนรู้
ศาสตร์ Anti-Aging เพื่อทําให้ครบวงจรมาก
ขึ้น อันนี้คือที่วางแผนเอาไว้จริง ๆ  และด้วย
ช่วงโควิดเราก็ยังต้องรอดูท่าทีก่อน 
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โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส ภาพ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

แซมมี่ คาโรลุส
ผู้จัดการทั่วไป 
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020

แซมมี่  คาโรลุ ส :  ผมคิ ดว ่า ร า งวั ล  
The Thailanders Top Business Organization 2020 
นี้ เป็นเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพ
และการยกย่ององค์กรธรุกิจในประเทศไทย 
ที่ทาํธุรกิจได้ดีเยี่ยม และนอกจากนี ้รางวัล
นี้ The Thailanders ยังช่วยทําให้เห็นถึงความ
สําคัญของธุรกิจในแต่ละภาคส่วนที่ช่วย
สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยเช่น
กันครับ

ความเห็นต่อการที่ Hyatt Regency Bangkok 

Sukhumvit ได ้รับรางวัล  Best Hotel in 

Sukhumvit ในครั้งนี้
เรารู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนําประจําปี 
2020 และได้รับรางวัล Hyatt Regency Bangkok 

Sukhumvit ครับ เมื่อเทียบกับป ี 2019 แล้ว
นั้น นับว่าไม่ใชเ่รื่องง่ายสําหรับเราในการ 
ทําธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ภายในปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19  
ทั่วโลก ดังนั้นรางวัลนี้นับว่าเป็นรางวัล
สาํหรบัสมาชกิทกุคนในทมีของเราหลงัจาก
ที่พวกเขาผ่านการทํางานหนักและความ
พยายามอย่างมากมาตลอด นอกจากนี้เรา
ยังต้องขอบคุณแขกและคู่ค้าทางธุรกิจของ
เราทุกคนสําหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
ที่จะสามารถดูแลผู้คนเพื่อให้พวกเขาได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุดต่อไปครับ

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

เราใช้คําว่า CARE เป็นตัวอธิบายครับ เป็น
เรือ่งของการเป็นแบบอย่างและการนาํ CARE 
(การดูแลใส่ใจ) เป็นหลักในการทาํงานและ

ดูแลผู ้ที่มีส่วนร่วมทุกคน เช่น Customers 

(ลูกค ้า) Employees (พนักงาน) Owners 

(เจ้าของธุรกิจ) Communities (ชุมชน) และ 
Environment (สิ่งแวดล้อม) ครับ

แนวทางการทํางานของ Hyatt Regency 

Bangkok Sukhumvit ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เราทุกคนยังคงทํางานอย่างหนักภายใต้
สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอนเหล่านีโ้ดยให้ความ
สําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของแขกและเพื่อนร่วมงานของ
เรา สําหรับปีนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษา
มาตรฐานการรกัษาความสะอาดสงูสดุ และ
ต้องการให้แขกของเรารู้สึกสบายใจ 

ในขณะที่เราไม่รู ้ว่าในอนาคตหรือป ี 2021 

นั้น สถานการณ์จะเป็นอย่างไร แต่เราจะยัง
คงมองโลกในแง่ดีและเปิดกว้างที่จะสํารวจ
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต ในทุกโอกาส
โดยมุ ่งเน้นที่ตลาดภายในประเทศอย่าง 
ต่อเนื่องครับ

กรณุาบอกความโดดเด่นของ Hyatt Regency 

Bangkok Sukhumvit ที่มีเอกลักษณ์
โรงแรมของเรานําเสนอในด้านการที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ
กรุงเทพฯ ด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ของการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
วัฒนธรรมไทย ผู้เข้าพักจะได้รู้สึกสงบและ
สะดวกสบายเมื่อเข ้ามาพักในโรงแรม 
ด้วยพื้นที่สําหรับพบปะ สังสรรค์ เพื่อพบ
เจอ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย เราจึงหวังว่าแขกของเรา
จะรู ้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู ่ “บ้าน” กับ
ครอบครวัและเพือ่นฝงูไม่ใช่เพยีงแค่โรงแรม
เท่านั้น
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จุดแข็งอีกประการสําหรับโรงแรมในเครือ 
Hyatt ทั้งหมด คือการนําเสนออาหารและ
เครื่องดื่มที่ เป ็นนวัตกรรมใหม่ของเรา  
ที่ Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ไม่เพียง
แต่นําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่อง
ดื่มคุณภาพสูงเท่านั้น แต่เรายังมุ่งเน้นการ
ผสมผสานและแรงบนัดาลใจจากเมนใูนท้อง
ถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่
สะดวกสบายและคุ้มค่าเงินให้กับทุกคนอีก
ด้วยครับ

โรงแรมมพีืน้ทีจ่ดังานเลีย้งต่าง ๆ  ทีค่่อนข้าง
ไดนามกิ และบาร์บนชัน้ดาดฟ้าแบบพาโนรา
มาก็ถูกจัดสร้างมาเพื่อเติมพลังและสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้เข้าพัก ซึ่งสามารถเข้า
มาสู่โรงแรมได้ง่ายและสะดวกสบายผ่าน

ทางเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้า BTS สถานีนานา
ด้วยครับ

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทํางานไว้อย่างไรบ้าง
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให  ้ Hyatt 

Regency Bangkok Sukhumvit เป็นโรงแรมที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย 
ซึ่งตอนนี้เรากําลังทํางานกันอย่างเต็มที่
เพื่อวางแผนการฟื้นฟูธุรกิจและหมั่นดูแล
คูค่ ้าทางธุรกิจของเราที่กําลังเผชิญกับ
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอยู่ และเราเชื่อ
ว่าเมือ่สถานการณ์ดขีึน้ เราจะสามารถเจาะ
กลุ่มตลาดที่เป็นเป้าหมายได้และเปิดประตู
ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งครับ
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โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ
ประธานบริษัท บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จํากัด

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020

ดร.อุษณีย ์มหากิจศิริ ลีโอณีโอ: ก่อนอื่น
ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณอมรสิริ บุญญสิทธิ์ที่กรุณา
มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้นะคะ ในฐานะ 
คนทํางาน รู้สึกว่าได้รับกําลังใจอย่างมาก 
โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้
แล้ว การได้รับรางวัลจึงถือเป็นกําลังใจให้
กับตัวเองและพนักงานทุกคนด้วยค่ะ 

ความเหน็ต่อการที ่King Food Group Company 

Limited ได้รบัรางวลั Leader of Delicious Tastes 

and Creating Delightful Happiness ในครั้งนี้
รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่เราได้
มีโอกาสเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งที่จะได้
มอบความสขุความอร่อยให้กบัลกูค้า เพราะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาสินค้าเพื่อให้ทุกครั้งที่นึกถึงเรา หรือ
ได้ทานสินค้าแล้ว ลูกค้าจะเกิดรอยยิ้ม และ
เกิดความสุขมากยิ่งขึ้น

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน King Food Group Company Limited

เป็นประธานบริษัท ดูแลภาพรวม วิสัยทัศน์ 
รวมถึงเป้าหมายต่าง ๆ ของบริษัท และ
นําพาองค์กรไปสู่จุดหมายให้ได้มากที่สุด
ค่ะ เป้าหมายสาํคญัทีส่ดุของ King Food Group 

คอื เราอยากเป็นศนูย์รวมของรอยยิม้ ไม่ว่า
จะเป็นรอยยิ้มจากลูกค้า ซึ่งเป็นคนสําคัญ
ที่สุดของเรา หรือรอยยิ้มของคนในองค์กร 
หรือคนที่เกี่ยวของกับเราในทุก ๆ ด้าน เรา
จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า เพื่อที่จะนําของ
อร่อยและมีคุณภาพมาสร้างรอยยิ้มให้กับ
ทุกคนค่ะ 

แนวทางการทาํงานของ King Food Group ใน
ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ก ้าวเข ้าสู ่ป ีที่ 11 แล้ว เราอยาก
ก้าวไปอย่างมั่นคง โดยเฉพาะในสภาวะ
เศรษฐกิจทีท้่าทายในปัจจบุนั ในสถานการณ์
ทีค่นกลวัทีจ่ะออกไปข้างนอก เรากต้็องปรบั
เปลี่ยนใหท้ันต่อสถานการณ์และปรับตัวใน 
หลาย ๆ ด้าน ทุกคนต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เราต้องคิดตลอด
ว่าจะทําอย่างไรให้นําพาองค์กรใหอ้ยู่ต่อ
ไปได  ้ ซึ่งคน ๆ เดียวไม่สามารถทําให้
องคก์รก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ โชคดีที่เรา
ได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนที่
เสียสละและพร้อมใจที่จะก้าวผ่านตรงนี้ไป
ด้วยกันค่ะ

กรุณาบอกความโดดเด่นของ King Food 

Group ที่มีเอกลักษณ์
เราทําทุกอย่างด้วยใจ พยายามหาสิ่งที่
ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา อยากให้คนที่
เกี่ยวข้องกับเรามีรอยยิ้มไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อมค่ะ
 
มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทํางานไว้อย่างไรบ้าง
ในอนาคต เราอยากจะก้าวไปช้า ๆ อย่าง
มั่นคง อาจมีแบรนด์ใหม่ ๆ ที่เราดูอยู่หรือ
อาจเป็นการปรับกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตไปได้อย่างมั่นคง โดยคํานึงถึงตลาด
และความต้องการของผู ้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อให้เหมาะ
กบัเหตกุารณ์จากสภาวะเศรษฐกิจทีอ่ยู่รอบ
ตัวเรา เพราะเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด 19 
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Phaiphannarat Marketing Company Limited

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020 

ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรตัน์: การจดัมอบ
รางวัลให้กับหน่วยงานตา่ง ๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จถือเป็นการเชิดชูเกียรติและให้
กําลังใจในการทาํงาน

ความเห็นต่อการที่ ไพพรรณรัตน ์ ได้รับ
รางวัล Number 1 Leader of Hair Care Products 
ในครั้งนี้
ขอขอบคุณ The Thailanders ที่มอบรางวัล 
อันทรงเกียรติในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่ง
รางวัลอันทรงคุณค ่าและเป ็นกําลังใจ 
การผลติสนิค้าทีด่มีมีารตฐานเพือ่สงัคมไทย
ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักและเป็นนโยบาย 
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน ไพพรรณรัตน์
ในฐานะประธานกรรมการบรษิทัฯ ดแูลภาพ
รวมขององค์กรและกําหนดนโยบายประจํา
ปีให้ฝ่ายบริหารในส่วนต่างๆที่รับผิดชอบ
นํานโยบายลงไปต่อยอดและปฏิบัติ และ
ยังคงคิดค้นนวัตกรรม ให้ดีมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และด้าน
การบริการ การบริหารเพื่อนาํความรู้ใหม่ๆ
มาต่อยอดให้พนักงานนําไปเป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กร อีกทั้งยังเน้นให้มีการ
ทํากิจกรรมให้กับสังคม ช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ เช่น มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือ
ชุมชนที่ขาดแคลน และให้ความสาํคัญด้าน

สิ่งแวดล้อม มีการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
ปลูกป่า และที่ขาดไม่ได้คือด้านเยาวชน  
จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และล่าสุด
ทางบริษัทฯเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน
ฟตุบอลหญงิระดบัอดุมศกึษาทัว่ประเทศใน
ชื่อ “GOHAIR  WU LEAGUE” เพื่อให้เด็กเยาวชน
ที่มีความสามารถในด้านกีฬาฟุตบอลได้มี
โอกาสแสดงออก มีเวทีที่จะก้าวสู่ฟุตบอล
ระดับชาติได้ในอนาคต

แนวทางการทาํงานของ ไพพรรณรตัน์ ใน
ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ปี 2564 เรามีนโยบายการขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทาง
ด้านสื่อทีวี สื่อดิจิตอล และมีโปรเจกต์ใหญ่
ในปีนีเ้ปิดตวัพรเีซนเตอร์คนแรกของแบรนด์  
ให้สอดคล้องกับนโยบายขยายช่องทางการ
จัดจําหน่ายเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าและเพิ่ม
ศกัยภาพของบรษิทัฯ รวมทัง้ออกผลติภณัฑ์
ใหม่ทั้งแบรนด ์ Go Hair และแบรนด์ TOSEE’ 

ซึ่งปกติทั้งสองแบรนด์ได้รับความนิยมและ
ยอมรับในคุณภาพสินค้ามาโดยตลอด

กรุณาบอกความโดดเด่นของ ไพพรรณ
รัตน์ ที่มีเอกลักษณ์
เนื่องด้วยเราเป็นผู ้ผลิตและจัดจําหน่าย  
จงึมุ่งเน้นในเรือ่งมาตรฐานทัง้ในด้านโรงงาน
การผลติและคณุภาพสนิค้ารวมถงึขบวนการ
ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการจัดจําหน่าย  
เราได้รบัเครือ่งหมายการนัตมีาตรฐานไม่ว่า
จะเป็น Thailand Trust Mark  ISO22716 ISO9001 

GMP HALAL และยังได้รับรางวัลจากหน่วย

งานต่าง ๆ และล่าสุดได้รับรางวัล ‘THE 

BEST SELLING EVEANDBOY BEAUTY AWARD 2020’ 
ด้วยความมุ ่งมั่นในการค้นคว้าและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพมายาวนานจน
ก้าวสู่ปีที่ 19 เราถือเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์
บํารุงเส้นผม “เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้” 
สนิค้าเรามวีางจาํหน่ายตามห้างสรรพสนิค้า
ชัน้นาํต่าง ๆ  ร้านจาํหน่ายอปุกรณ์เสรมิสวย
เครื่องสําอาง และมีชนิดซองพกพาง่าย หา
ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทาํงานไว้อย่างไรบ้าง
ด้วยสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ทําให้เรา
มีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ 
ผู ้บ ริ ห า รและคนในองค ์ก รด ้ว ยการ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจน เปลี่ยนมุมมอง
ต่อการทํางานการบริหารคนมุ ่งเน้นไปที่
ความสามารถ คนหนึ่งคนต้องทํางานได ้
หลากหลาย  ใช ้คนไม ่เยอะ  แต ่งาน
ออกมาต ้องเต็มไปด ้วยประสิทธิภาพ 
และมี ก ารวางน โยบาย  ZERO WASTE 
ต ้อ ง ทํ า ง า น ทุ ก ขั้ น ต อ น ใ ห ้คุ ้ม ค ่า 
ที่สุดเกิดข้อผิดพลาดและศูนย์เสียน้อยที่สุด  
ทีส่าํคญังานทีท่าํต้องเกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
องค์กรและลูกค้า
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ชลลดา สุนทรวส ุ 
กรรมการผู้จัดการ
Silavadee Pool Spa Resort

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความคดิเหน็ของ
ท่านต่อการมอบรางวัล The Thailanders Top 

Business Organization 2020

ชลลดา สุนทรวสุ: ดีค่ะ การจัดงานมอบ
รางวัลนี้ถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจ องค์กร
ในประเทศไทย รางวัลนี้สามารถสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่ผู้ประกอบการและพนักงาน
ทุกคนในการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ และ 
ทุก ๆ ด้านในส่วนขององค์กรและบุคลากร
ให้ดยีิง่ๆขึน้ไป โดยเฉพาะยิง่ในยคุปัจจบุนันี ้
กาํลงัใจคอืสิง่สาํคญัทีต้่องมอบให้กนั รางวลั
นี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพทําให้ผู้
ประกอบการยิง่ให้ความสาํคญัในการรกัษา
มาตรฐานการบริการและความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ความเหน็ต่อการที ่Silavadee Pool Spa Resort 
ได้รับรางวัล Best Culinary and Hospitality 

Resort in Samui ในครั้งนี้
รู้สึกเป็นเกียรติ ที่เล็งเห็นว่า เราให้ความ
สําคัญตั้งแต ่ในเรื่องโครงสร ้างรีสอร ์ท  
สิ่ งอํ านวยความสะดวกต ่างๆที่ควรม ี 
รวมไปถึงการบริการของเรา โดยทุกส่วนจะ
สอดแทรกพนัธกิจในเรือ่งของ Thai Hospitality 
อยู่ ในส่วนของการบริการ เราชอบที่จะ
มอบการบริการในแบบคนไทยที่มีความ
ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อสร้างความ
ประทับใจแก่แขกทุกท่านเมื่อได ้มาพัก
กับเรา นอกจากที่พักที่สะดวกสบายและ
การบริการ เรายังให้ความสําคัญทางด้าน
อาหาร ซึ่งเราให้ความสําคัญในส่วนของ
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ เราคัดสรรค์วัตถุดิบ
ที่มีประโยชน์และปลอดภัย วัตถุดิบบาง
ส่วนจะเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินํามาจาก  
ศลิาวด ีฟาร์มของเรา ได้แก่ ผกัสวนครวัต่าง ๆ   
ผักสลัด ผลไม ้ รวมถึงไม้ดอก ไม้ประดับที่
ใช้ภายในโรงแรม และมีแผนที่จะขยายต่อ
ไปอีกเรื่อย ๆ ซึ่งนาํแนวคิด Circular economy 
หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้อย่างจริงจัง  
ซึ่งรางวัลนี้ตรงกับความตั้งใจของโรงแรม
ศิลาวดีเป็นอย่างยิ่ง 
 

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน Silavadee Pool Spa Resort

เราเป็นธุรกิจครอบครัว และนําความเป็น
ครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
งาน เราเลยดูแลลงลึกไปถึงรายละเอียด
ย่อย ๆ  ในทกุแผนก ทกุระดบั ดแูลพนกังาน
แบบครอบครัว รับฟังความคิดเห็นและ
รับฟังอุปสรรคในการทํางานของพนักงาน 
รวมถึงช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหา และ
ปรับปรุงเพื่อนํามาซึ่งการดูแลแขกให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากการทํางานภายใน
ศิลาวดี เรายังมองไปถึงการหาโอกาสช่วย
พฒันา เศรษฐกิจ การค้า ชมุชนบนเกาะสมยุ 
โดยการที่เราพยายามเป็นสื่อกลางช่วย
โปรโมตสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารท้อง
ถิ่น ธุรกิจบริการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ทําให ้นักท ่องเที่ยวได ้รู ้จักเกาะสมุยใน 
มุมใหม ่ๆ มากขึ้น 

แนวทางการทํางานของ Silavadee Pool Spa 

Resort ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ในสถานการณ์ก่อนสถานการณ์โควิด การ
วางแผนธรุกิจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้าใน
ระยะยาว เน้นการตลาดผสมผสานระหว่าง
ต่างชาติและคนไทย เลือกการบริการที่
ตรงความต้องการทั้งชาวไทยและต่างชาติ  
แต ่หลังจากผลกระทบของโรคระบาด 
โควดิ 19 ทีท่าํให้นกัท่องเทีย่วไม่สามารถเดนิ
ทางจากต่างประเทศได้หรือบางครั้งมีการ
จาํกดัการเดนิทางภายในประเทศ ทาํให้แผน
งานการทาํงานของเราต้องมกีารวางแผนใน
หลายระยะ ระยะสัน้ กลางและยาว และการ
เน้นการตลาดโดยเฉพาะในตลาดกลุ่มคน
ไทยและผู้ทีพ่าํนกัในประเทศไทย หรอื Expats 

ที่มีความต้องการเฉพาะ ซึ่งทางโรงแรมมี
การพัฒนา ปรับการบริการให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าในกลุ่มนั้น ๆ เป็นหลัก 

การที่เรามีการเตรียมแผนการตลาดไว้
ในหลายแบบ หลายระยะก็เพื่อไม่ว่าจะ
เจอกับสถานการณ์ที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางใด เราจะมีแผนการรองรับ 
ทีร่วดเรว็ มปีระสทิธภิาพทีผ่่านการประเมนิ

สถานการณ ์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งและ
ประเมินผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับได้อย่าง
ใกล้เคียงที่สุด

นอกเหนือจากการพัฒนาการบริการ
เพื่ อลูกค ้าแล ้วนั้ น  เรายั งนํ า  Growth 

mindset มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อตอบรับ
การเปลี่ยนแปลง การเปิดใจรับสิ่งใหม่  
ไม่ยึดติดกับความคิดหรือวิธีการทํางาน
แบบเดิม นําพนักงานไปแสวงหาความ
ท้าทายใหม่ ๆ  ดงึศกัยภาพทีแ่อบซ่อนอยู่ใน
บคุลากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เนือ่งจากเรา
บริหารงานอย่างครอบครัว มีความเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจแขกผู้มาพัก 
คู่ค้า พันธมิตร รวมถึงชุมชนที่เราอาศัยอยู่ 
เราต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาไป
ด้วยกัน ไม่หวั่นต่ออุปสรรค นําปัญหามา
พูดคุย และลองทําอะไรใหม่ ๆ เรายังเน้น
เรื่องการพัฒนาเสริมทักษะเพิ่มเติมให้แก่
พนักงานในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การใช้โปรแกรม Application ใหม่ ๆ เพื่อ 
ตอบรับลูกค้ายุคดิจิทัล เรียนรู  ้ platform 
ต ่าง  ๆ  ที่ เกี่ ยวข ้องกับธุร กิจโรงแรม  
การบรกิารช่องทางออนไลน์ ซึง่เราให้ความ
สาํคญัในการเข้าถงึลกูค้าในแบบ New Normal 
มากขึ้น เนื่องจากคนไทยกว่า 90% ไม่เพียง
แต่ใช้โทรศัพท์มือถือในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ แต่ยังต้องการการ
บริการและประสบการณ์การซื้อสินค้าที่มี
ประสทิธภิาพ รวดเรว็ และไร้รอยต่ออกีด้วย

กรณุาบอกความโดดเด่นของ Silavadee Pool 

Spa Resort ที่มีเอกลักษณ์
โรงแรมศิลาวดี มีความเป็นเอกลักษณ์ใน
เรื่องของสถานที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวหินที่
มีความสวยงาม ทําให้ทัศนียภาพงดงาม
สําหรับแขกผู้มาพัก รวมไปถึงแนวคิดการ
สร้างรีสอร์ท “back to nature” หรือ หวนคืน 
สู่ธรรมชาติ คือการนําวัสดุธรรมชาติ และ
การให้ความเคารพแก่สิง่แวดล้อม ต้นไม้ หนิ 
ซึง่สร้างรสีอร์ทโดยการคงไว้ในธรรมชาตทิีม่ี
อยู่ก่อนหน้าแล้ว 

นอกจากโครงสร้างและการบรกิารตามแบบ
ฉบับมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว เรื่องอาหาร
คอืสิง่ทีโ่ดดเด่นไม่แพ้กนั เพราะเราคดัสรรค์
วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและพยายามปรับปรุง
รสชาติให้อร่อยอยู่เสมอ และพยายามหา
เมนูใหม่ให้เข้าถึงความต้องการของแขก 
ผู้มาพักอยู่ตลอดเวลา 
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สิ่งที่ โดดเด ่นที่สุดที่ เรามักจะได ้ยินจาก
ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการคือ พนักงานของเรา 
พนักงานที่ศิลาวดีจะยึดการบริการแบบ 
คนไทย (Thai Hospitality) โดยคนไทย ทีม่คีวาม
เอาใจใส่และจรงิใจในการบรกิาร เราพร้อม
ที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตลอด
มา เราไม่เคยมองข้ามคําแนะนํา ข้อคิด
เห็นจากลูกค้าหรือบุคลากรภายในองค์กร  
ทั้งยังนําสิ่งเหล่านั้นมาหารือด้วยกันเพื่อนํา
มาปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาการ
บริการ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าถึง
ความต้องการของลกูค้าทีจ่าํเพาะ เพราะสิง่
เล็ก ๆเหล่านี ้สามารถมอบประสบการณ์ที่
น่าประทบัใจให้แก่ลกูค้าทกุคนให้มคีวามสขุ
หากได้มาพักที่ศิลาวดี

มีการวางแผนอนาคตหรือทิศทางในการ
ทํางานไว้อย่างไรบ้าง
เราต้องคอยมองหา Business model แบบใหม่ 
เพือ่นาํพาธรุกิจให้อยู่รอดในทกุสถานการณ์
เรามกีารวางแผนระยะสัน้ ระยะยาว จาํลอง

สถานการณ์ในหลายประเภท และหาวิธี
รบัมอืกบัสถานการณ์นัน้ ตัง้แต่สถานการณ์
ทีด่ถีงึสถานการณ์ทีแ่ย่ทีส่ดุ เราต้องมคีวาม
รวดเร็ว เปิดใจต่อสิ่งใหม่ รับฟังความคิด
เห็นและข้อแนะนําและมีความยืดหยุ่นใน
การทํางานและให้บริการ เนื่องจากลูกค้า
ยุคใหม่ในประเทศไทยมีความคาดหวังใน
การบริการและการซื้อสินค้าที่สูงขึ้น และ
มีแนวโน้มที่ความคาดหวังนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ เร่งแข่งขัน
เพือ่มอบประสบการณ์ทีเ่หนอืระดบั ในการ
การบรกิาร เพือ่เป้าหมายการครองใจลกูค้า 
เราจําเป็นต้องตรวจสอบความเห็นของ
ลูกค้าอยู่ตลอดและให้ความสําคัญกับเสียง
สะท้อนจากแขกผู้มาพัก และบุคลากรของ
เรา ว่ามีความต้องการอะไร และให้ความ
ยืดหยุ่นเสมอ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสําคัญใน
การดึงดูดลูกค้า 

ทางด้านของสุขอนามัย ทางโรงแรมยังคง
เน้นยํ้าให้ความสําคัญการจัดสถานที่ ให้มี

พื้นที่เว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด 
ดแูลให้พนกังานสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 
อีกทั้งเป็นคนกลางติดตามข่าวสารของทาง
รฐับาลและให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง ทนัเหตกุารณ์
แก่ลูกค้าที่จะมาเข้าพัก เพื่อเพิ่มความเชื่อ
มัน่ให้ลกูค้า มัน่ใจในการเดนิทางมาพกัผ่อน 
ทางด ้านการพัฒนาการท ่องเที่ยวบน
เกาะสมุย เราเป็นสื่อกลางช่วยโปรโมทการ
ท่องเที่ยวในเกาะสมุย นําเสนอหลากหลาย 
Lifestyle และนําเสนอมุมมองใหม่ให้แก่นัก
ท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
แนะนําร้านอาหารทอ้งถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
ที่น ่าสนใจ กิจกรรมแปลกใหม่ สถานที ่
ท่องเที่ยวผ่านทาง social media เพื่อเป็นการ
ชว่ยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อที่เรา
หวังว่าเราทุกคนจะสามารถข้ามผ่านวิกฤติ
นี้ไปด้วยกัน
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Pumping up

โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด 

เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส: ความรู้สึกต่อ
การที ่TQM Insurance Broker  ได้รบัรางวลั Top 

Insurance Broker ในครั้งนี้
ดร.นภัสนันท ์พรรณนิภา: รู้สึกเป็นเกียรต ิ
และยินดีอย ่างยิ่ งที่ทางผู ้บริหาร และ 
กองบรรณาธิการ The Thailanders เห็นถึง
ความสําคัญและคัดเลือกให ้ TQM เป็นหนึ่ง
ในผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี ้ และการ
ได้รับรางวัล Top Insurance Broker นับเป็น
เครื่องการันตีว่า มีคนเห็นถึงความตั้งใจใน
การทํางานที่ผ่านมาของเรา กว่า 68 ปีที่ 
TQM ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจประกันมา และ 
ทีส่าํคญัเลยคอื รู้สกึภาคภมูใิจแทนพนกังาน 
TQM กว่า 4,000 คนที่ร่วมขับเคลื่อนและก้าว
ไปด้วยกันกับ TQM ค่ะ 

กรณุาบอกถงึบทบาทหน้าทีใ่นการทาํงาน
ภายใน TQM Insurance Broker

ตําแหน่งที่ทําอยู่ตอนนี้คือ CEO ของ TQM 

ค่ะ ถือเป็นบทบาทที่ท ้าทายมาก ได ้มี
การพูดกับทีมงานและคนใกล้ตัวเสมอว่า  
ตัวเองนั้นเติบโตมากับงานขาย ถ้าให้พูด 
ให้ทําเกี่ยวกับงานขายเราไม่เคยกลัวเพราะ
เราผ่านมาหมดแล้ว แต่ในปัจจุบัน TQM  
ไม่ได้ทําหน้าที่ เป ็นเพียงคนขายประกัน 
เพราะเราอยากเป็นใหลู้กค้าได้มากกว่า
นั้น นั่นคือ งานบริการ ถ้าวันนี้คุณมาทํา
ประกันกับ TQM หรือมาเป็นลูกค้า TQM คุณ
ต้องได้อะไรที่มากกว่าแค่การทําประกันกับ 

โบรคเกอร์ ดังนั้น ความท้าทายคือ การ
พัฒนาบริการที่พิเศษมากขึ้น ด้วยการนํา
นวัตกรรมใหม  ่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในงาน
บริการ ทําให้เราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับเป็นความ
ท้าทายที่เกิดขึ้นค่ะ     

แนวทางการทํางานของ TQM Insurance 

Broker ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง
TQM ก่อตัง้มามากว่า 60 ปีแล้ว ตัง้แต่เราขาย
แบบ Face to Face มาสู่ระบบ Telemarketing 
ซึ่งเป็นโบรคเกอร์เจา้แรกที่ใช้การโทรขาย
ประกัน แต่ทําให้เราประสบผลสําเร็จด้วย
ยอดขายที่เติบโตแบบก้าวกระโดด จนมา
ถึงยุคปัจจุบันเป็นยุคแหง่ดิจิทัล หลายคน
จับตามองว่า TQM จะเป็นอยา่งไร ทั้งนี้  
ที่ผ ่านมาเราได้พยายามพัฒนางานโดย
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ทั้งงาน
ขายและงานบริการ เช่น เราได้ใช้การ Chat 
มาใช ้ นอกจากการให้บริการหลังการขาย 
แต่เราทําเป็น Telechat คือ ถ้าลูกค้าไม่อยาก
โทร ก็จะสามารถใช้การแชทเข้ามาคุยกับ
พนักงานขายได้ค่ะ เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ในยุคออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่ม
เรียนรู ้การซื้อประกันทางออนไลน์มาก
ขึ้น จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือ สถานการณ์ 
โควิด 19 สง่ผลให้ลูกค้าเข้ามาซื้อประกัน 
โควดิ 19 ผ่านช่องทางออนไลน์กบั TQM สงูมาก  

ซึ่งเราเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์
ออกผลิตภัณฑ์ประกันโควิด 19 ออกมาสู่
ตลาดและค่อนข้างประสบความสําเร็จใน
การซื้อขายประกันออนไลน์แบบครบวงจร 
ดังนั้น ในป ี 2564 นี้ TQM คงจะพัฒนางาน
ดจิทิลัต่อไป และในอนาคตอันใกล้ ทัง้ลกูค้า 
พาร์ทเนอร ์ และผู ้บริโภคจะได้เห็นอะไร 
ใหม่ ๆ จาก TQM แน่นอนค่ะ  

กรุณาบอกความโดดเด ่นของ  TQM 

Insurance Broker  ที่มีเอกลักษณ์
TQM เป็นโบรคเกอร์ประกนัภยัทีม่ปีระกนัให้
ลกูค้าได้เลอืกครบทกุประเภท จากพนัธมติร
บรษิทัประกนัชัน้นาํกว่า 40 บรษิทั มสีาขาให้
บริการลูกค้าทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
รวม 95 สาขา และเราไม่ใช่เพียงโบรคเกอร์
ขายประกันค่ะ แต่เรามีบริการไว้รองรับ
ลูกค้าที่มากกว่า เช่น เราให้บริการหลัง
การขายในเรื่องการ ช่วยเหลือลูกค้าเมื่อ
มีปัญหาด้านงานเคลม ทั้งประกันรถยนต์ 
ประกนัสขุภาพ หรอืประกนัชวีติ ทัง้หมดนัน้
มทีมีกฏหมายคอยให้คาํปรกึษาและแนะนาํ
ลกูค้าในยามเกิดเหต ุไม่ว่าลกูค้าจะเป็นฝ่าย
ผดิหรอืถกู เรามพีลวิเิลจพเิศษมากมาย เช่น 
ส่วนลดร้านค้าทีร่่วมรายการ กิจกรรมลุ้นรบั
รางวลัต่าง ๆ  สาํหรบัสมาชกิ TQM Family Club 
นอกจากนั้น TQM ยังมีช่องทางการขายและ
บรกิารทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ไว้รองรบักบั
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกด้วยค่ะ   
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New's updates

Centara Grand Beach Resort & 
Villas Hua Hin
The Place To Call Home โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ บีช รีสอร ์ทและวิลลา หัวหิน  
เผยห้องพักประเภทวิลลาที่เป ็นส่วนตัว
พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมายในทุก
การเข้าพัก เพลิดเพลินกับบริการพิเศษ
ในคลับเลาจน์สุดหรู เดอะ คลับ (The Club) 
ของทางโรงแรมที่จะเติมเต็มช่วงเวลาแห่ง
ความทรงจําของคุณและครอบครัวตลอด
การเข้าพัก

Centara Grand Beach Resort & 
Villas Hua Hin invites everyone to 
experience the comfort of relaxation 
as if they were relaxing in a second 
home with no worries with 'The Place 
To Call Home'. For a private villa room 
type with various privileges much 
more with every stay. All guests can 
enjoy exclusive services in the hotel's 
exclusive Club Lounge, The Club, 
along with many other benefits that 
will complement the memorable 
moments of you throughout the stay.

DIOR
Dior เปิดตัว Dior Poème ballerina flats ครั้ง
แรกในงานแฟชั่นโชว์ Spring/Summer 2021 
นับว่าเป็นรองเท้าได้รับการปักเป็นลายฉลุ
อย่างปราณตีกบัตาข่ายอนัลํา้ค่าและประดบั
ด้วยรูปผึ้งซึ่งเปน็สัญลักษณ์ House emblem  
อีกทั้ง คอลเล็กชั่นนี้มีให ้เลือกทั้งสีดํา  
ครีม ชมพูและนํ้าเงินอีกด้วย

DIOR
F i r s t  u n v e i l e d  a t  t h e  2 0 2 1 
spring-summer ready-to-wear show, 
the Dior Poème ballerina flats 
elegantly punctuated looks by Maria 
Grazia Chiuri. Fully embroidered, the 
shoes are delicately openworked like 
a precious mesh and adorned with a 
bee – a cherished House emblem  and 
the “CD” signature. Available in black, 
cream, pink and ocean blue.

EMPORIO ARMANI
Emporio Armani นําเสนอคอลเล็กชั่นพิเศษซึ่ง
ประกอบด้วยแว่นตา 2 แบบ 2 สไตล์ โดย
มีแว่นกันแดดและกรอบแว่นออปติคอล
ซึ่งออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองปีฉลู 2021 
นี้ และยังมีโลโก้ Emporio Armani อยู่ตรงขา
แว่นด้านนอกอันเปน็สัญลักษณ์ของแบรนด์ 
และดีเทลสุดพิเศษตรงปลายขาแว่นด้าน
ในด้วยการพิมพ์คําอย่าง "New Year Edition 

2021" อีกด้วย

EMPORIO ARMANI
EMPORIO ARMANI FOR CHINESE 
NEW YEAR 2021. On the occasion 
of Chinese New Year 2021, Emporio 
Armani presents a special collection 
including two dedicated eyewear 
styles, one sunglasses and one optical 
frame, designed to celebrate the Year 
of the Ox. 

โดย เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส
By The Thailanders
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Trendy tech

การคิดค้นหรือการพัฒนาวัคซีน COVID-19
เรียบเรียงโดย ศศิวิมล ภู่ระหงษ์

ไวรัสโคโรนา (Corona Virus) เป็นไวรัสใน
วงศ์ใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์
และคน สําหรับในคนนั้น ไวรัสโคโรนา
หลายสายพันธุ์ทําให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรค
ที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS) และโรคระบบทาง
เดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) ไวรัส
โคโรนาที่ค้นพบล่าสุดทําให้เกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 นั่นเอง 

ประเทศต่าง ๆ มีแผนแจกจําหน่ายวัคซีน
โดยจัดลําดับการให้ตามกลุ ่มที่เสี่ยงเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้สูงอายุ และกลุ่ม
ที่เสี่ยงติดแล้วแพร่โรค เช่น บุคลากรทาง
แพทย์ มากไปกว่านั้น ในช่วงป ี2020 ความ
เปลี่ยนแปลงสําคัญของการพัฒนาวัคซีน
โควิดจากต้นปีก็คือ การเพิ่มการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทยาข้ามชาติกับรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ รูปแบบบริษัทและจํานวน
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศต่าง ๆ 

ที่ได้เล็งความสนใจไปที่วัคซีนโควิด ตาม
เซพี (CEPI) เมื่อจําแนกตามภูมิภาค องค์กร
ที่พัฒนาวัคซีนโควิดร้อยละ 40 อยู่ในทวีป
อเมริกาเหนือเทียบกับร้อยละ 30 ในเอเชีย
และออสเตรเลีย ร้อยละ 26 ในยุโรป โดย
มีโปรเจ็กต์จํานวนน้อยในอเมริกาใต้และ
แอฟริกา 

มกีารรายงานจากองค์กรสาธารณสขุรวม ๆ  
กันทั่วโลกว่า ได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึง 12.3 

ล้านโดสแล้ว ผู้ผลิต 3 รายที่มีกําลังผลิต
มากที่สุดคือ ไฟเซอร ์ มอเดิร์นา และแอส
ตราเซเนกา ระบวุ่าจะสามารถผลติวคัซนีได้ 
5,300 ล้านโดสในปี 2021 ซึง่สามารถให้แก่คน 
3,000 ล้านคนทั่วโลกโดยแต่ละคนจะต้องได้
สองโดสเพื่อให้สามารถป้องกันการติดเชื้อ
โควิด และประเทศต่าง ๆ ก็ได้สั่งวัคซีนล่วง
หน้าเกิน 10,000 ล้านโดสแล้ว โดยครึ่งหนึ่ง
เป็นประเทศรายได้สงูแม้จะมปีระชากรเพยีง 
ร้อยละ 14 ของโลก เพราะความต้องการ
วัคซีนนั้นสูงมากในช่วงปี 2020-21 นี้ 

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้สร้างระบบ
บริหารวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 

Vaccine Management) และการรีบเร่งพัฒนา
และผลิตวัคซีนเพื่อโควิด 19 ที่ระบาดทั่วใน
ปัจจุบันนั้น อาจเพิ่มความเสี่ยงและอัตรา
ความล้มเหลวของการได้วัคซีนที่ปลอดภัย
และมปีระสทิธผิลเช่นกนั  หากพดูถงึปัญหา
ความปลอดภัยทางชีวภาพแล้ว งานวิจัย
เบื้องต้นเพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีน
โดยการใช้สัตว์แบบจําลองที่เฉพาะต่อโรค
โควิด เช่น หนูเพาะใหม้ียีนหน่วยรับ ACE 

และใช้สัตว์ทดลองอื่น ๆ และไพรเมตที่
ไม่ใช่มนษุย์นัน้ ต้องอยู่ภายใต้การดแูลรกัษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับ 3 เมื่อ
ทดลองกบัไวรสัทีย่งัไม่ตาย และต้องร่วมมอื
กันในระดับสากลเพื่อให้มีมาตรฐานรักษา
ความปลอดภัยด้วยเช่นกัน 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
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