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หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริม่สร้างขึน้เมือ่วันที ่18 กันยายน 
พ.ศ. 2481 โดยมีพระสาโรชรัตนนิมมานก์เป็นสถาปนิกออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร และพระพรหมพิจิตรเป็นผู้ออกแบบลายกนก 
เป็นสถาปัตยกรรมไทยทีตั่วอาคารมีลักษณะคล้ายกับโบสถ์
และกลุ่มอาคารสนวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
ทีส่มเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบ

หอประชุมหลังนีมี้ผังเป็นรูปสีเ่หลีย่ม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีผนังก่ออิฐและหลังคามุงด้วยกระเบือ้งเคลือบสี ภายในอาคารเป็น
โถงชัน้เดียว ด้านหน้ายกพ้ืนเป็นเวที มีอัฒจันทร์อยู่ด้านหลังและด้าน
ข้างทัง้สองด้าน ส่วนด้านตะวันตกทําเป็นมุขซ้อน 
ชัน้ล่างเป็นห้องรับรอง ชัน้บนเป็นห้องประชุม

ภายในหอประชุมมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ-
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เป็นภาพเขียนด้วยสีน้ํามันประดิษฐานอยู่

อาคารหลังนีแ้ล้วเสร็จลงในวันที ่31 มกราคม 2482 และเปิดใช้ใน
วันที ่3 มีนาคม 2482 สองปีต่อมา (พ.ศ. 2484) มหาวิทยาลัยต้อง
ทําการซ่อมแซมหอประชุม เนือ่งจากหลังคาของอาคารรัว่และพ้ืน
หอประชุมมีน้ําซึม สร้างความเสียหายถึงเพดานและดวงโคม
ภายในอาคาร

จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการปรับปรุงหอ
ประชุมครัง้ใหญ่ โดยการปรับปรุงอาคารนีอ้ยู่ภายใต้ความดูแลของ 
รองศาสตราจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป-
สถาปัตยกรรมดีเด่นประจํา พ.ศ. 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมป์







การอยู่ร่วมกันระหว่างคน ธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และสิง่มีชีวิต ถือเป็นความสําคัญทีผู้่คน
และองค์กรต่างเห็นตรงกันทีจ่ะรักษาสมดุลของสิง่ต่างๆเหล่านี ้เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ขึน้ 
โดยมีผู้ทีเ่ห็นและเริม่ทําก่อน กับผู้ทีก่ําลังจะทํา ทัง้นีเ้พ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจ สังคม 
เศรษฐกิจ สมัยใหม่

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา ประกาศเกียรติคุณ 
แก่บุคคล และองค์กร ทีมี่ผลงานประจักษ์แก่สังคมโดยทัว่ไปทีขั่บเคลือ่นสังคมและธุรกิจของ
ประเทศในแต่ละอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กร เป็นแนวทาง แรงบันดาลใจ
ให้กับบุคคลและองค์กรอืน่ๆ ในการร่วมกันขับเคลือ่นประเทศทัง้ด้านสังคมและธุรกิจสืบไป

การประกาศรางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 ในปี 2562 นี ้
มีองค์กรและบุคคล ทีต่่างร่วมกันบริหารจัดการองค์กรอย่างดีเยีย่ม ต่างตระหนักถึง
ความสําคัญของสิง่แวดล้อม และความยัง่ยืน เป็นผู้นําในธุรกิจทัง้องค์กรระดับประเทศ
และผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึง่ต่างมีส่วนสําคัญในการขับเคลือ่นประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ยัง่ยืน ให้ความใส่ใจ Environment and Sustainability อย่างสําคัญนี้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ  ภูริวัชร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การขับเคลือ่นประเทศในทางธุรกิจและสังคม ต้องอาศัยปัจจัยทีสํ่าคัญหลากหลายด้านใน
การพัฒนา และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สําหรับภาคการศึกษาจึงได้สนับสนุน
การยกย่อง เชิดชูต่อองค์กรและบุคคลทีมี่ส่วนในการขับเคลือ่นต่อการพัฒนาและเติบโตของ
เศรษฐกิจและภาคธุรกิจของประเทศไทย  

การจัดงาน  DRIVE AWARD และ JUMC STAR 2019 ทีไ่ด้จัดขึน้เป็นปีที ่3  โดยสมาคม
นิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน และประกาศรางวัล เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรและผู้บริหารทีมี่
ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์แก่สังคมโดยทัว่ไป ทีส่ามารถขับเคลือ่นสังคมและธุรกิจของประเทศใน
สาขาต่างๆ   เพ่ือเป็นกําลังใจให้กับบุคคลและองค์กรในการช่วยกันพัฒนาประเทศในด้าน
สังคมและธุรกิจต่อไปให้ประเทศไทยมีศักยภาพทีดี่เพ่ิมขึน้ เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับองค์กรธุรกิจอืน่ๆต่อไป 

ในฐานะตัวแทนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผมขออวยพรให้การจัดงาน 
DRIVE AWARD และ JUMC STAR 2019 เป็นไปอย่างราบรืน่ และ ขอให้องค์กรและบุคคล
ทีไ่ด้รับรางวัลจากงานนี ้มีกําลังใจ และเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลือ่นประเทศต่อไป

       
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร
       คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารคณบดี



ชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การใส่ใจสิง่ต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสิง่แวดล้อม ความเป็นอยู่ของมนุษย์และ
สิง่มีชีวิตต่างๆ ตลอดจนการดูแลโลกใบนีใ้ห้น่าอยู่ขึน้ เป็นสิง่ทีผู้่คนและหน่วยงานต่างๆ
เริม่ตระหนักกันมากขึน้ โดยเฉพาะถ้าเป็นภาคธุรกิจทีต้่องสัมพันธ์กับสิง่เหล่านีม้ากมาย 
ทัง้เป็นผู้สร้างปัญหา บรรเทาปัญหา กระทัง่แก้ปัญหา 

รางวัล DRIVE AWARD 2019 และ JUMC STAR 2019 จึงเป็นรางวัลทีม่อบให้องค์กร
ทีใ่ห้ความสําคัญกับ Environment and Sustainability เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ทีย่กย่องบุคคล 
องค์กรทีใ่ห้ความสําคัญกับเรือ่งนี ้ซึง่มีองค์กรต่างๆได้ทําสิง่เหล่านีก้ันอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นนโยบายต้นๆของแต่ละองค์กร ต้องขอขอบคุณและแสดงความยินดีมา ณ ทีนี่ ้
รางวัลทีท่างสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้นี ้เป็นแค่กําลังใจเล็กๆทีส่่งให้ 
เพ่ือได้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน

ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรทุกท่านทีเ่ห็นความสําคัญและให้เกียรติมารับรางวัล 
ขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทีส่นับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณคณะทํางานทุกท่านทีร่่วมกันจัดงานนี้
ให้ออกมาด้วยความสวยงามและทรงคุณค่าแก่รางวัล 

       ชาติชาย พยุหนาวีชัย
       นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารนายกสมาคมฯ



ประมวลภาพ DRIVE AWARD 2018

1



2





Human Resource
Excellence

คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

”บุคลากร คือ หัวใจสําคัญทีส่ร้างความแตกต่าง  

และความสําเร็จให้กับแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มาโดย 

ตลอด เราจึงตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือรองรับยุคสมัยที ่

เปลีย่นแปลงไป” 

4



Finance Excellence

คุณปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

”รางวัล Drive Award ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ 

คณะผู้บริหาร และทีมงานซีพีเอ็นทุกคน ทีร่่วมกันผลักดันให้ 

บริษัทฯ ก้าวสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการ 

ดําเนินธุรกิจของบริษัท และยังเป็นเครือ่งยืนยันถึงแนวทาง 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีคํ่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก 

ฝา่ยให้ได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกับเรา 

ผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีไ่ด้ตัดสินให้องค์กร 

ของเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี ้ รางวัลนีจ้ะเป็นกําลัง 

ใจให้ผู้บริหาร และพนักงานซีพีเอ็นทุกคน ได้มีพลังสร้างสรรค์ 

พัฒนาสิง่ใหม่ๆ เพ่ือรักษาความเป็นผู้นําของเรา 

และเพ่ือขับเคลือ่นความเจริญให้สังคมไทยอย่างยัง่ยืนต่อไป” 

5



Marketing Excellence

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

”รางวัล Drive Awards 2018 Excellence Marketing  

ทีเ่อไอเอสได้รับนัน้ ถือเป็นแรงผลักดันและกําลังใจสําคัญให้ 

กับพนักงานเอไอเอสทุกคน ซึง่มุ่งมัน่ทําหน้าทีใ่นฐานะ 

Digital Life Service Provider พัฒนา และ 

คัดสรรนวัตกรรม ผมในนามชาวเอไอเอสทุกคน 

ขอขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทีไ่ด้กรุณามอบรางวัลนี ้พวกเราสัญญาครับว่า 

จะยังคงสานต่อสิง่ดีๆ นีใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ 

อย่างดีทีสุ่ดแน่นอน” 

6



Strategy Excellence

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

”เอสซีจี ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงกับรางวัล DRIVE 

AWARD 2018 Strategy Excellence ทีไ่ด้รับ เพราะแม้ว่า 

การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในช่วงหลายปีทีผ่่านมาจะมีความท้าทาย 

ค่อนข้างมากจากปัจจัยในระดับโลกหรือในระดับภูมิภาค 

แต่เอสซีจียังคงมุ่งดําเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลัก 2 ด้าน 

เพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ การบริหารจัดการ 

ความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว (Long-term Growth) 

ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพทางการเงิน (Stability) 

เพ่ือสร้างความมัน่คงและการเติบโตอย่างยัง่ยืนให้ธุรกิจ 

ตลอดจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึน้ ควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้า 

อย่างยัง่ยืนให้ทุกสังคมและชุมชนทัง้ในและต่างประเทศทีเ่ข้าไป 

ดําเนินงาน ซึง่ถือเป็นรากฐานทีสํ่าคัญทีทํ่าให้องค์กรเติบโต 

อย่างมัน่คงมากว่า 106 ปี” 
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Management Excellence
คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

”คุณชาญศิลป ์ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สานต่อการดําเนินงาน 

ตามกลยุทธ์ของ ปตท. ทีถู่กวางไว้จากรุ่นสู่รุ่น ตามแนวทางการ 

บริหารจัดการความยัง่ยืนกลุ่ม ปตท. เน้น 3 ด้านหลัก (3P) ได้แก่ 

People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม Planet 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม Prosperity 

การดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน  อีกทัง้ยังกระตุ้นและผลักดันให้ 

พนักงานนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยเพ่ิม 

Digitalization เข้าไปในค่านิยมองค์กรของ ปตท. (SPIRIT+D) 

เพ่ือเตรียมพร้อมให้ ปตท. สามารถก้าวข้ามความท้าทายในยุคทีมี่ 

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและฉับพลัน  

นอกจากนี ้คุณชาญศิลปยั์งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจาก 

ภายในและสนับสนุนการแบ่งปันสู่ภายนอก โดยวางระบบรากฐาน 

การกํากับดูแล ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างพ้ืนฐานทีดี่ทัง้ระบบ 

การดําเนินงานและบุคลากร เดินหน้าเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศ 

ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0”  

โดยมี เปา้หมายคือ  “ปตท. ต้องเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ 

เน้นความโปร่งใส สู่ความยัง่ยืน” 
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Seminar Topic

13.00
ลงทะเบียน

14.00
คุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ และ
คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง 
พิธีกรกล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมเสวนา 
JUMC STAR 2019

14.10
บรรยายพิเศษ โดย 
คุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

14.50
เสวนาพิเศษ หัวข้อ
 “Environment and Sustainability” 

โดยผู้รับรางวัล JUMC STAR 2019 Excellence
คุณกชกร วรอาคม  Landprocess
คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ  Once Again Hotel

คุณสมศักดิ ์บุญคํา  LocalAlike
คุณอรุษ นวราช  สวนสามพราน

16.00
ถ่ายภาพร่วมกัน

27th AUGUST
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27th AUGUST
Awards Ceremony

16.30
ลงทะเบียนและ
รับประทานอาหาร

18.00
รับชมการแสดงพิเศษ
BANdSHI

18.10
คุณศัลย์ อิทธิสุขนันท์ และ
คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง 
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
เข้าสู่งานประกาศรางวัลภายใต้ 
Concept “Environment and 
Sustainability”  

18.20

นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าววัตถุประสงค์ของงาน 

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

18.40
คุณสุรพร ดนัยตัง้ตระกูล

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน
ปาฐกถาพิเศษ

Environment and 
Sustainability

19.00
พิธีมอบรางวัล
DRIVE AWARD 2019 
และ JUMC STAR 2019

20.45
ถ่ายภาพร่วมกัน

21.00
ปิดงาน

10

18.25
ผศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปาฐกถาพิเศษ

 “Sustainability of Branding 
in the Digital Disruption Era” 

18.55
เปิดงานพิธีมอบรางวัลโดย

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสุรพร ดนัยตัง้ตระกูล
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
กระทรวงพลังงาน





BANdSHI



นางดจัรากมรรกะณค

ประธานจัดงาน

์ถสสเลาสวิ ตสิตโณคุ
นางดจันาธะรปงอร

ดิสวัสรีศ นีชวิณคุ ์
รากนุาขลเ

ขันธหิรัญ  ณรรวลบอุณคุ

DRIVE AWARD 2019 & JUMC STAR 2019

ยชัวีานหยุพ ยาชติาชณคุ
รากยวนาอํนาธะรป

รากยวนาอํนาธะรปงอร

ลุกนฒวัศาลลี น์ตรัรมอณคุ น์ฒวัาณคุ ยชัคชโณคุ มางธ์นพัะชตเ านตรัณคุ
รากยวนาอํนาธะรปงอร รากยวนาอํนาธะรปงอร

ลูกะรตศย ศยมสณคุ ฐษรศเนตรั รกาภปณคุ ดิสวัสรีศ นีชวิณคุ ์
รากยวนาอํนาธะรปงอร รากยวนาอํนาธะรปงอร รากยวนาอํนาธะรปงอร

ลิ ต์นักณ์รกณคุ ้ รธลุกนวงสว งยนยืรวาถรีต ะณษฤกณคุ ตนุร์ดนรันิ ณีศิกเณคุ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ค์รรขณรรพ าภะรจีณคุ ร์ดนรันิขสุะชตเ ญพ็เาฑจุณคุ นสิรยูะรป ยชัะนชณคุ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
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คณะกรรมการจัดงาน
DRIVE AWARD 2019 & JUMC STAR 2019

คุณช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจ คุณชานนท์ พนาวรรต คุณชานุเดช วุฒิพงศ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คุณดารณี ศศานนท์ คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง คุณนคเรศ รักสัตย์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คุณนพัฐห์ ปคูะวนัช คุณเมธวิน อังคทะวานิช คุณเรวดี กิติพงศ์ไพโรจน์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คุณเรวดี กิติพงศ์ไพโรจน์ คุณวิศาล คุณวิศาล คุณวีระวัฒน์ สวัสดิ-์ชูโต
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คุณวุฒินัย อุลิต คุณสมศักดิ ์กาญจนาคาร คุณสิรีรัศมิ ์อุนนาภิรักษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คุณสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์
กรรมการ
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ณรรวลบอุณคุ ขันธหิรัญ 
ะลแ ฯมคามสรากธิาขลเ

าหรรสรากมรรกรากนุาขลเ

คณะกรรมการสรรหา

ยชัวีานหยุพ ยาชติาชณคุ
นายกสมาคมฯ ประธานกรรมการสรรหา

ฯมคามส กยานปอุ
ลุกนฒวัศาลลี น์ตรัรมอณคุ

DRIVE AWARD 2019

ท่ี ดิกศัมติตกิาษกรึป ์ สมาคมฯ

์ถสสเลาสวิ ตสิตโณคุลุกรีาวมาร่อ ญาชวิ .รด
ท่ี ดิกศัมติตกิาษกรึป ์ สมาคมฯ

รพฐริสเะรปจู รยชีเวิณคุ
ท่ี ดิกศัมติตกิาษกรึป ์ สมาคมฯ

ลุกริศิรพ ยาชสุณคุ
ท่ี ดิกศัมติตกิาษกรึป ์ สมาคมฯ

จใวหั ณีราดณคุ
ท่ี ดิกศัมติตกิาษกรึป ์ สมาคมฯ

น์ฒวัาณคุ ยชัคชโณคุ มางธ์นพัะชตเ านตรัณคุ

ลูกะรตศย ศยมสณคุ ฐษรศเนตรั รกาภปณคุ ดิสวัสรีศ นีชวิณคุ ์

ฯมคามส กยานปอุ ฯมคามส กยานปอุ

ฯมคามส กยานปอุ ฯมคามส กยานปอุ ฯมคามส กยานปอุ
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คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสมาคมฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสรรหา

คุณชานนท์ พนาวรรต

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสรรหา

คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์

กรรมการสมาคมฯ

คุณกุลดิษฐ์ สมุทรโคจร

DRIVE AWARD 2019

คุณวีระวัฒน์ สวัสดิ-์ชูโต คุณพิษณุ วุฒิประสิทธิ์

คุณเรวดี กิติพงศ์ไพโรจน์ คุณกฤษณะ ตรีถาวรยืนยง คุณจีระภา พรรณขรรค์

กรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง

กรรมการสมาคมฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสรรหา

คุณอรพรรณ ชัยศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการสรรหา
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คณะกรรมการตัดสิน

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

ประธานกรรมการตัดสิน

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองประธานกรรมการตัดสิน

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสันติ วิลาสศักดานนท์
นายกสมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการตรวจสอบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สมเกียรติ เอีย่มกาญจนาลัย

รองประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 
หลักสูตร MBM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิฐรา พ่ึงพาพงศ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Young Executive)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ

ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Regular & English Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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DRIVE AWARD 2019

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมฯ



คณะกรรมการตัดสิน

เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมฯ

คุณโตสิต วิสาลเสสถ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
อุปนายก สมาคมฯ

คุณโชคชัย คุณาวัฒน์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
เลขาธิการสมาคมฯ

คุณอุบลวรรณ ขันธหิรัญ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
กรรมการสมาคมฯ

คุณชานนท์ พนาวรรต
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DRIVE AWARD 2019

คุณวิเชียร จูประเสริฐพร

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมฯ

คุณสุชาย พรศิริกุล

ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมฯ

คุณดารณี หัวใจ
ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมฯ

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
กรรมการสมาคมฯ





สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาและประกาศ
เกียรติคุณแก่องค์กร ทีมี่ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์แก่สังคมโดยทัว่ไปทีขั่บเคลือ่นสังคม
และธุรกิจของประเทศในสาขาต่างๆในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่องค์กร และเป็น
แนวทาง แรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอืน่ๆในการร่วมกันขับเคลือ่นประเทศใน
ด้านสังคมและธุรกิจสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรทีไ่ด้รับรางวัล DRIVE AWARD
- เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรทีใ่ห้ความสําคัญกับการขับเคลือ่นประเทศในทางธุรกิจ
 และสังคมอย่างเห็นผล
- เพ่ือร่วมขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้มีศักยภาพมากขึน้
- เป็นกิจกรรมทางวิชาการหลักประจําปีของสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เพ่ือประโยชน์ต่อวงการธุรกิจไทย
- เป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ หลักสูตรฯ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อสังคม

รางวัล DRIVE AWARD 2019 Environment and Sustainability 
ประกอบด้วย 7 อุตสาหกรรม ได้แก่
- DRIVE AWARD 2019 Excellence  Agro & Food Industry
- DRIVE AWARD 2019 Excellence   Financials
- DRIVE AWARD 2019 Excellence  Industrials
- DRIVE AWARD 2019 Excellence   Property & Construction
- DRIVE AWARD 2019 Excellence   Resources
- DRIVE AWARD 2019 Excellence   Services
- DRIVE AWARD 2019 Excellence   Technology
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เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Agro and Food Industry 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 

Agro and Food Industry
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) 
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Financials

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Financials 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
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Industrials

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Industrials 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 
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บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)  

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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Property and Construction

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Property and Construction 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)  

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 

28



Resources

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Resources 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บ้านป ูจํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากัด (มหาชน) 
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Services

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Services 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 การบริหารจัดการองค์กร 

ร่วมกับการพิจารณา CG Score และ Thailand Sustainability 

Investment รวมถึงการทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 

สร้างความยัง่ยืน 
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) 
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Technology

เป็นองค์กรทีโ่ดดเด่นทางด้าน Technology 

โดยมีผลประกอบการทีดี่ในปี 2018 ประเมินถึงผลประกอบการ  

ละการบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับการพิจารณา CG Score 

และ Thailand Sustainability Investment รวมถึงการทํา 

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การดูแลใส่ใจสิง่แวดล้อม และการ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความยัง่ยืน 
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)  

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ประมวลภาพ JUMC STAR 2018
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ประมวลภาพ JUMC STAR 2018
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Seminar Topic
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Guest Speaker
คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

Eco Designer

คุณกชกร วรอาคม

Panelist
คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ คุณสมศักดิ ์บุญคํา คุณอรุษ นวราช

Landprocess Once Again Hostel LocalAlike สวนสามพราน



คณะกรรมการตัดสิน

ผศ.ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
ประธานกรรมการตัดสิน JUMC STAR

อาจารย์ประจําภาควิชาสถิติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตัง้มณี
ผู้อํานวยการโครงการ JUMC 
และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิสมาคมฯ
รองประธานกรรมการตัดสิน

คุณโตสิต วิสาลเสสถ์

ประธานหลักสูตร Master in 
Branding and Marketing (MBM) ภาษาอังกฤษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล

กรรมการสมาคมฯ
คุณวุฒินัย อุลิต

เลขาธิการสมาคมฯ

คุณอุบลวรรณ ขันธหิรัญ
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คุณบริคุณ ล้ําเลิศประเสริฐ
กรรมการสมาคมฯ

คุณธิดารัตน์ ฉิมหลวง
กรรมการสมาคมฯ



คณะกรรมการตัดสิน

หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยคณบดี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ชานนท์ ศิริธร

กรรมการสมาคมฯ เลขานุการกรรมการตัดสิน

คุณชานนท์ พนาวรรต

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์
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คุณนที เหลืองศุภชัยกุล
Business Coaching 
บริษัท ภิรมย์พร การเกษตร จํากัด

คุณอิงอร มงคลวิสุทธิ์
Business Development 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

คุณอรพรรณ ชัยศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน
คุณณัชชามณฑ์ ณัฏฐะพิชาญ์ คุณเจนนินทร์ เสริมไสย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสิน





โครงการ JUMC สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาและประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ทีมี่ผลงานโดดเด่นเป็นทีป่ระจักษ์ในการบริหารงานธุรกิจในด้านต่างๆ
ตามทีท่างโครงการกําหนดในปีนัน้ๆ เพ่ือเป็นเกียรติ เป็นกําลังใจให้ผู้ทีไ่ด้รางวัล และยังเป็น
แบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนทัว่ไปทีส่นใจ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทีไ่ด้รับรางวัล
- เพ่ือเป็นกําลังใจให้ผู้ได้รางวัล ในการพัฒนาตัวเองและองค์กรต่อไป
- เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์แก่บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ
- เป็นกิจกรรมวิชาการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของโครงการ
 JUMC สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ
- เพ่ือขับเคลือ่นธุรกิจไทยให้สดใสดัง่ดวงดาว

คุณสมบัติผู้ได้รับรางวัล
- ผู้ก่อตัง้หรือผู้บริหารรุ่นใหม่
- ได้จดทะเบียนธุรกิจ
- ประสบความสําเร็จในการบริหารธุรกิจโดยคํานึงถึง Environment & Sustainability
- มีประวัติได้รับรางวัลทัง้ในและต่างประเทศ
- ธุรกิจทีมี่ธรรมาภิบาลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
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Excellence

คุณกชกร วรอาคม
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Excellence

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ
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Excellence

คุณสมศักดิ ์บุญคํา
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Excellence

คุณอรุษ นวราช
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คุณกฤษดา กฤตยากีรณ

47



คุณจักร์ เชิดสถิรกุล

48



คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์

49



คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์

50



คุณธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล

51



คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์

52



คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

53



คุณฤดีชนก จงเสถียร

54



























Acknowledgement  : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร
     คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    : คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
     นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ 
     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    : คุณโตสิต วิสาลเสสถ์
     ผู้อํานวยการโครงการ JUMC
     และทีป่รึกษากิตติมศักดิส์มาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ
     ประธานจัดงาน

    : คุณวิชนี ศรีสวัสดิ์
     อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ
     รองประธานจัดงาน

    : คุณอุบลวรรณ ขันธหิรัญ
     เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ
     เลขานุการจัดงาน

    : คุณรวิษฎา จิวสถิรวัฒน์
     ผู้ประสานงาน

Event Organizer  : Yes! Creation

Graphic Designer  : Yes! Creation
     ศุทธิมน อุนนาภิรักษ์

Management  : ทีม Workpoint 


