
 

 

 
AAA Diamond Award : รางวัลเกียรตยิศร้านอาหารในสหรัฐฯ 

สคต.ชิคาโก ไปร่วมงานพิธีแจกรางวัลร้านอาหารยอดเยี่ยม Five & Four Diamond Award 
2016 ของบรษิัท AAA (ทรปิเพิลเอ) ในโอกาสที่ร้านอาหารไทย Arun's Thai Restaurant ซึ่งเป็น
ร้านอาหาร Thai Select Premium ได้รับรางวัล Four Diamond Award 2016 ประจาํรัฐอิลลินอยส ์
เมื่อวันที่ 11เมษายน 2559 

ร้าน Arun ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อ 
กันเป็นเวลา 12 ปี และในปนีี้ได้รับเป็นปีที่ 13 
และเป็นร้านอาหารไทยแห่งเดียวในสหรัฐฯ ที ่
ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือว่าได้มีส่วนช่วยเผยแพร่ 
อาหารไทย และสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทย 
อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก 
ให้ทัดเทียมกับครัวนานาชาติ อาทิ ครัวฝรั่งเศส  
หรือ ครัวอิตาลี ฯลฯ    

สคต.ชิคาโก ได้มีโอกาสหารือกับผู้บริหาร AAA ถึงแนวทางและวิธีการพิจารณามอบตรารับรอง
คุณภาพ AAA แบบ Five & Four Diamond Award และได้รับข้อมูลว่า บริษัท AAA ดําเนินธุรกิจมานาน
กว่า 100 ปี บริษัทฯ มสีํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่เมือง Heathrow  ในรฐั Florida มีสํานักงานสาขามากกว่า 
1,100 แห่งทั่วสหรัฐฯ และ แคนาดา มีจํานวนพนักงานมากกว่า 40,000 คน และ มีสมาชิกมากกว่า 50 
ล้านคน ดําเนินธุรกิจหลักในด้านให้บริการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ (การจองโรงแรมที่พัก บัตร
โดยสารเครื่องบิน การเช่ารถยนต์ และแพคเกจทัวร์ รวมทัง้เรือสําราญ) บัตรเครดิตการ์ด AAA เป็น
ธนาคารรับฝากเงินทางออนไลน์ บริการใหส้ินเช่ือ(บ้าน/รถยนต์) ประกนัชีวิต และ ประกันภัย เป็นต้น  

นอกเหนือไปจากธุรกิจหลักดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทําการรับรองคุณภาพและให้รางวัล
ธุรกิจบริการด้าน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรม รสีอร์ท และ ที่พักประเภท B & B (Bed & Breakfast) 
ทั้งในสหรฐัฯ แคนาดา เม็กซโิก และ ประเทศในแคริบเบียน โดยจะมอบรางวัลเป็น 2 ระดับ คือ AAA Five 
Diamond Award และ AAA Four Diamond Award ซึ่งถือว่าเป็นตรารับรองร้านอาหารระดับยอดเย่ียม
ช้ันนําของสหรัฐฯ ปัจจุบัน มรี้านอาหารที่ได้รับรางวัลทั้งสองรวมจํานวน 747 แห่ง  

ในการดําเนินการให้รางวัลในแต่ละปี บริษัทฯ จะส่งผู้ตรวจสอบจํานวน 65 คนจะเดินทางไป
ตรวจสอบร้านอาหารมากกว่า 30,000 แห่ง และจัดอันดับและคัดเลือกทีเ่หมาะสมที่สุดเพ่ือรับรางวัล ซึ่ง
จํานวนร้อยละ 0.2 ที่จะได้รบัรางวัล AAA Five Diamond Award และ ร้อยละ 2.3 ทีจ่ะได้รับรางวัล 
AAA Four Diamond Award  
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คุณสมบัติร้านอาหารท่ีจะได้รับรางวัล AAA Five Diamond Award ทีส่ําคัญ คือ ต้องเป็นร้านมี
ช่ือเสียง ให้บริการระดับ World-Class อย่างต่อเน่ือง มีเมนูอาหารท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษ การใช้วัตถุดิบดี
เลิศ และพ่อครัวระดับมืออาชีพ ปัจจุบัน ร้านอาหารท่ีได้รับรางวัล AAA Five Diamond Award ในปี 
2559 มีจํานวนทั้งหมด 64 ร้านทั่วสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก และ แครบิเบียน ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่จะ
อยู่ในรัฐสําคญัๆ เช่น รฐัแคลฟิอร์เนียมีจํานวน 9 ร้าน รฐันิวยอร์ก 9 ร้าน รัฐอิลลินอยส์ 6 ร้าน และ รัฐ
เนวาดา 5 ร้าน 

ร้านอาหารท่ีจะได้รับรางวัล AAA Four Diamond Award จะเน้นคุณสมบัติในด้าน เป็นร้าน 
อาหารประเภท Fine Dining มี Executive Chef ประจํา มีพนักงานบริการระดับมืออาชีพ เมนูอาหารมี
การนําเสนอแบบสร้างสรรค์ การใช้วัตถุดิบที่มีความสดและมีคุณภาพ มกีารเสริฟไวน์ การตกแต่งภายในมี
ความประณีต มีระดับ และราคาอาหารค่อนข้างแพง ปัจจุบัน ร้านอาหารท่ีได้รับรางวัล AAA Four 
Diamond Award ในปี 2559 มีจํานวนทั้งหมด 683 ร้านในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยนครนิวยอร์กมีมาก
ที่สุด 37 ร้าน นครลาสเวกัส 24 ร้าน นครโตรอนโต 22 รา้น นครชิคาโก 15 ร้าน นครซานฟรานซิสโก 15 
ร้าน และ นครแอตแลนต้า 12 ร้าน และ นครแวนคูเวอร์ 11 ร้าน เป็นต้น 

สคต.ชิคาโก มีความเห็นว่า แนวทางและวิธีการคัดเลือกการให้รางวัลของบริษัท AAA เป็นการ
ดําเนินการแบบยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งกรมฯ อาจจะนําแนวทางบางประการของ AAA ไป
ประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงวิธีการพิจารณาให้ตราสัญญลักษณ์ Thai Select ให้เป็นสากลและให้เป็นทีรู่้จัก
ยอมรับอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึ้นในตลาดสหรัฐฯ การดําเนินการบางประการท่ีน่าสนใจ เช่น การปรับ
แนวทางไปจัดจ้างบริษัท/ผู้ตรวจสอบ/บุคคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในวงการอาหาร หรือ
นักวิจารณ์อาหาร (Food Critic) เป็นผู้สํารวจและคัดเลือกเพื่อมอบตรา Thai Select 

นอกจากน้ันแล้ว ควรจัดกิจกรรม Thai Select ให้เป็นกิจลักษณะ เช่น การมอบรางวัลประจําปี 
ในแต่ละท้องถิน่/รัฐ และ การจัดเทศกาลอาหารไทยเฉพาะร้านอาหาร Thai Select ประจําปี รวมไปถึง
การจ้างบริษัทโฆษณาดําเนินการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ Thai Select ผ่านสื่อต่างๆ การจัดทําเวปไซด์ 

 
 

 

 

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
21 เมษายน 2559 

 
 

 


