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กองบรรณาธิการ
สารจากทีมแม๊กกาซีน 
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี2561

สวสัดผีูอ้า่นทกุทา่น Chulalongkorn University MBA Alumni Magazine ฉบบัที ่17 นี ้ขอ
เริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีและขอขอบคุณ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย สำาหรับการดำารง
ตำาแหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย และยินดีต้อนรับกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้สนับสนุน ผู้เอื้อเฟื้อมีจิตอาสา ทั้งทีมงานกรรมการ สมาคมฯท่านที่อยู่ทำางานกันต่อเนื่อง
และทีมงานกรรมการสมาคมฯท่านใหม่ทุกๆ ท่าน และทีมแม๊กกาซีนเอง (CU MBA Alumni 
Magazine) ก็มีความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เริ่มตรงนี้เลยคือ เราเปลี่ยนสารจากทีมแม๊กกาซีน 
จาก “He said / She said” เป็น  "We said" ซึ่งทีมบรรณาธิการก็มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ 
โดยขอกล่าวต้อนรับสมาชิกทีมแม๊กกาซีนใหม่ อาทิ คุณตุ้ย-วุฒินัย (MBA Exec. 28) คุณ
อ้อม-นคเรศ (MBA Exec. 31)และคุณเดช-ชานุเดช (MBA Y.Exec 20/2 )และเชิญชวนท่าน
ทีส่นใจอยากรว่มงาน รว่มแชร ์รว่มเปดิประสบการณ์ใหม่ๆ  กบัทางทมีแมก๊กาซนีกนัไดน้ะครบั

สำาหรับ  CU MBA Alumni Magazine ฉบับนี้ เป็นเรื่องราวของการเฉลิมฉลองและความ
ยินดี ขอแสดงความชื่นชมกับหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ทั้งจากงาน Drive 
Award และ JUMC Star 2018 และเรายังได้เก็บภาพบรรยากาศและเนื้อหาบางส่วนของงาน 
มาฝากทุกท่าน รวมถึงงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ The Most Powerful Brands of 
Thailand 2018 จดัโดยภาควชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  และอกีงานทีจั่ดเปน็ประจำาทกุป ีโดยอาจารย ์รศ. ดร. สมเกยีรต ิเอีย่มกาญจนา
ลัย และกลุ่มนิสิตศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและสมาคมฯ กับงาน CSR ที่จัดมาต่อเนื่อง คือ PINK 
Project : คืนความรู้สู่ชุมชน

และทีส่ำาคัญทีสุ่ดกบังานใหญป่ระจำาปีของพวกเราชาว MBA จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัคืองาน 
Reunion: One MBA Chula 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ รายละเอียด
เพิม่เติมติดตามได้ และพเิศษกบัโปรเจคใหมข่องสมาคมฯ JUMC NOW ทีจ่ะมาชว่ยเสรมิ ความ
เป็น  "Flagship for Life" "เสาหลักของแผ่นดิน" โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ และการให้ความ
รู้คู่คุณธรรมสู่สังคม และไม่ควรพลาดกับคอลัมน์ประจำาของเรา Foodie Corner ของหมอ
จุ๊ย-เศรษฐพงศ์ (MBA Eng. 2) จัดใหญ่ระดับ Michelin กันเลย รวมถึงคอลัมน์พิเศษโดย
คุณธัญญะ (MBA Exec. 31) เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดิน ที่ทุกคนควรทราบเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือและปรับกลยุทธ์กันต่อไป

ท่านใดสนใจติดตามข่าวสาร งานกิจกรรม ติดต่อ การสื่อสาร สมาคมฯเรา สามารถ Follow 
และ Add Line สมาคมฯเราตามช่องทาง Social Media ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ

ขอขอบคณุผูอ้า่น ผูส้นใจตดิตาม CU MBA Alumni Magazine ทกุทา่น สมาคมนสิิตเกา่เอม็ 
บี เอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีพันธะสัญญาว่าเรา
จะเป็นจุดยนื ในการขับเคลือ่นประเทศไทยใหค้วามรู ้แบง่ปันประสบการณ ์ในการบรหิารธรุกจิ 
การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสรรค์สร้างงานกิจกรรมอันดี เพื่อมิตรภาพ ธุรกิจ และกิจกรรม
อันดีงามต่อสมาชิกสมาคมฯ บุคคลทั่วไป และสังคม

สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2561 เป็นปีท่ีสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 7 แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ เป็นปีแห่งการวางปฏิทินงาน
ต่างๆ ของสมาคมฯ ไม่เพียงแค่ประโยชน์แก่ชาวเอ็มบีเอ จุฬาฯ ยังรวมถึงประโยชน์แก่
วงการธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ โดยกิจกรรมในปีนี้ได้แก่ DRIVE AWARD 2018 
& JUMC STAR 2018 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศ ในการ
บริหารธุรกิจด้านต่างๆ โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีในเดือนมิถุนายน และโครงการ
การศึกษาทีเ่ปน็ประโยชนแ์กน่สิติเกา่ จฬุาฯ และบคุคลทัว่ไป เชน่ โครงการ JUMC WoW 
6 - 7 โครงการ JUMC NEXT 13  

นอกจากนี้ สมาคมฯ จะจัดงาน One MBA Chula ในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ 
เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ และพบปะสังสรรค์ของชาวเอ็มบีเอ จุฬาฯ โดยจะขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมงาน One MBA Chula 2018 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นี้

ขอขอบคุณกรรมการสมาคมฯ ตลอดจนคณาจารย์ และชาวเอ็มบีเอ จุฬาฯ ทุกท่าน 
ทีช่ว่ยสนบัสนนุและรว่มกนัดำาเนนิการต่างๆ เพ่ือความกา้วหนา้ของสมาคมฯ และหลกั
สูตรเอ็มบีเอ จุฬาฯ ตลอดมาครับ

ภาพจากปก
Drive Award 2018 / Jumc Star 2018

รูปแบบและภายในออกแบบโดย : คุณป๊อบ-วิบูลย์ ติรมงคล (MBA Exec.21)

จัดวางกราฟิกและอาร์ตเวิร์กโดย : คุณต้อม จงชนะ แย้มเกษร (Cyberprint Group)
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DRIVE AWARD 2018

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018

Management

	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน) Excellence

	 บริษัท	ช.ก�รช่�ง	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ท่�อ�ก�ศย�นไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้�	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

Strategy

	 บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน) Excellence

	 บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชก�ร	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	บ้�นปู	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมีคอล	จำ�กัด	(มห�ชน)

Marketing

	 บริษัท	แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำ�กัด	(มห�ชน) Excellence

	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ศุภ�ลัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

Human Resource

	 บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	จำ�กัด	(มห�ชน) Excellence

	 บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

Finance

	 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒน�	จำ�กัด	(มห�ชน) Excellence

	 ธน�ค�รกรุงเทพ	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 ธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)	

	 บริษัท	ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ	จำ�กัด(มห�ชน)

	 บริษัท	พฤกษ�	โฮลดิ้ง	จำ�กัด	(มห�ชน)

กิจกรรม โครงการ DRIVE AWARD 2018 & JUMC STAR 2018
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DRIVE	AWARD	คือ	ร�งวัลที่สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	ร่วมกับหลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลยั	มอบให้แก่องคก์รทีม่ผีลง�นเปน็ทีป่ระจกัษ์แก่สังคมโดยทัว่ไป	ทีขั่บเคลื่อนสงัคมและธรุกิจ

ของประเทศในส�ข�ต�่งๆ	เพื่อเปน็เกียรตปิระวัตแิก่องคก์ร	และเปน็แนวท�งแรงบนัด�ลใจให้กับบคุคล

และองค์กรอื่นๆ	 ในก�รร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในด้�นสังคมและธุรกิจสืบไป	 โดยองค์กรที่มีผลง�น

โดดเด่นที่สุดในแต่ละส�ข�จะได้รับร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ	 Excellence	 5	 ส�ข�	 ประกอบด้วย	

Management Excellence , Strategy Excellence , Marketing Excellence, Human Resource 

Excellence	and	Finance	Excellence		และ	ร�งวัล	The	Best	of	DRIVE	AWARD	ซึ่งเป็นร�งวัล

เกียรติคุณสูงสุดที่ตัดสินจ�กองค์กรทีได้รับร�งวัล	DRIVE	AWARD	Excellence	ที่มีก�รบริห�รจัดก�ร

องค์กรดีเด่นทั้ง	5	ส�ข�	

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD Excellence 2018 
1	DRIVE	AWARD	Management	Excellence	ได้แก่		บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

2	DRIVE	AWARD	Strategy	Excellence	ได้แก่	บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)

3	DRIVE	AWARD	Marketing	Excellence	ได้แก่	บริษัท	แอดว�นซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำ�กัด	(มห�ชน)

4	DRIVE	AWARD	Human	Resource	Excellence	ได้แก่	บริษัท	แลนด์แอนด์เฮ้�ส์	จำ�กัด	(มห�ชน)

5	DRIVE	AWARD	Finance	Excellence	ได้แก่	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒน�	จำ�กัด	(มห�ชน)

6	The	Best	of	DRIVE	AWARD		ซึ่งตัดสินจ�ก	DRIVE	AWARD	Excellence	ทั้ง	5	ส�ข�

ได้แก่	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

04 05



ที่มา DRIVE AWARD และ JUMC STAR
โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความ DRIVE AWARD 2018 และ JUMC STAR
โดย คุณโตสิต
โตสิต วิสาลเสสถ์
MBA Exec.17

แนวคิดก�รประก�ศร�งวัล	 DRIVE	 AWARD	 ของ

สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�ร

บัญชี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	เกิดจ�กก�รที่สม�คม

นิสิตเก่�เอ็มบีเอ	 จุฬ�ฯ	 โดยคณะกรรมก�รและนิสิต

เอ็มบีเอ	จุฬ�ฯ	ต่�งได้ร่ำ�เรียนวิช�บริห�รธุรกิจ	ม�จ�ก

สถ�บันอันทรงคุณค่�	 ที่จุฬ�ฯ	 ซ่ึงเป็นสถ�บันที่เป็น

เส�หลักของแผ่นดินในทุกด้�น	 มิติแห่งก�รมองออก

ไป	 คือก�รมองไปถึงประเทศช�ติและสังคมโดยรวม	

เป็นก�รมองถึงก�รเป็นเส�หลักของแผ่นดินท�งด้�น

บริห�รธุรกิจ	 ซ่ึงเป็นส่ิงที่	 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และ

ก�รบัญชี	 จุฬ�และหลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	

คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	 จุฬ�ฯ	 ได้ทำ�หน้�ที่

นี้ม�ตลอด	 รวมถึงก�รส่งมอบคว�มรู้และผลิตมห�

บัณฑิตท�งด้�นบริห�รธุรกิจที่มีคุณภ�พม�ม�กม�ย

ม�กกว่�	30	ปี

ท�งสม�คมนสิิตเก่�เอม็บเีอ	จฬุ�ฯ	ไดน้ำ�ภ�พเหล�่นีม้�

เป็นตัวตั้ง	จึงเกิดเป็นร�งวัลสำ�หรับหน่วยง�น	องค์กร

ที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในท�งธุรกิจ	 ก่อให้เกิดผล	

และก�รเปลีย่นแปลงขน�ดใหญต่อ่เศรษฐกิจ	สังคมใน

ระดบัช�ต	ิรวมถึงน�น�ช�ต	ิเปน็ทีม่�ของร�งวัล	DRIVE	

AWARD	 ซ่ึงได้ประก�ศและมอบร�งวัลในทุกปีให้กับ

องค์กรช้ันนำ�	 ที่มีส่วนสำ�คัญในก�รร่วมกันขับเคลื่อน

ประเทศ	ม�ตั้งแต่ปี	2017	โดย	ปี	2018	นี้เป็นครั้งที่

สองของก�รประก�ศร�งวัล

ร�งวัล	DRIVE	AWARD	ประกอบด้วย	5	ด้�น	ต�ม

หลักก�รบริห�รธุรกิจ	ประกอบไปด้วย	Management,	

Strategy,	 Marketing,	 Human	 Resource	 และ	

Finance	ซ่ึงเปน็พ้ืนฐ�นสำ�คญัท�งด�้นก�รบริห�รธรุกิจ	

โดยทั้ง	2	ครั้งที่ผ่�นม�	มีองค์กรระดับประเทศที่ได้รับ

ร�งวัลได้ ให้เกียรติ	 โดยผู้บริห�รระดับสูงเป็นผู้แทน

จ�กองคก์รช้ันนำ�ต�่งๆของประเทศม�รับร�งวัล	DRIVE	

AWARD	 ที่จัดข้ึน	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย

สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และ

ก�รบัญชี	 จุฬ�ฯ	ดีใจและภูมิใจ	 ที่เป็นหน่วยง�นเล็กๆ

หน่วยง�นหนึ่งในจุฬ�ฯ	 ที่ได้ทำ�ประโยชน์ต่อสถ�บัน

เป็นตัวแทนแห่งก�รเป็นเส�หลักของแผ่นดินท�งด้�น

บริห�รธุรกิจผ่�นร�งวัลนี้	 รวมถึงยินดีและภูมิใจกับ

องค์กรต่�งๆ	 ที่ได้รับร�งวัลอันทรงเกียรติ	 หวังเป็น

อย่�งยิ่งว่�ร�งวัล	 DRIVE	 AWARD	 จะเป็นร�งวัล

หนึ่งที่มีส่วนสำ�คัญให้หล�ยๆองค์กร	 มุ่งมั่นที่จะรักษ�

คุณภ�พ	ม�ตรฐ�น	ทันสมัยในก�รบริห�รง�น	รวมถึง

ก�รมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ต่อทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง	

รวมถึงร่วมกันพัฒน�ยกระดับ	และขับเคลื่อนประเทศ

ไปข้�งหน้�ร่วมกันอย่�งภ�คภูมิ

ส่วนร�งวัล	 JUMC	 STAR	 เป็นก�รประก�ศร�งวัล	

สำ�หรับผูบ้ริห�รยคุใหม	่ทีร่่วมสมยั	ปรับตวัต�มแนวของ

ธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน	 จนประสบคว�มสำ�เร็จเป็นที่จับต�

มอง	 และเป็นแบบอย่�งแก่คนรุ่นใหม่	 ทั้งก�รทำ�ง�น

และทำ�ธุรกิจ	 โดยจะเปลี่ยน	 Theme	 ของร�งวัลไป

ทุกปี	 ต�มนัยยะที่สำ�คัญของแนวท�งธุรกิจในช่วงนั้นๆ	

โดยเมื่อปี	2017	เป็นเรื่องของ	Startup	ที่เข้�ม�มีส่วน

สำ�คญัในชีวิตของผูค้น	เปน็ก�รเปลีย่นแปลงจ�กคนรุ่น

ใหม่จริงๆ	ที่นำ�เอ�วิธีคิดใหม่ๆ	ร่วมกับเทคโนโลยีม�ใช้

จนเกิดเป็น	impact	ไปทั่วโลก	ส่วนปี	2018	เป็นเรื่อง

ก�รเปลี่ยนผ่�นในก�รถูกแทรกแซงจ�กส่ิงต่�งๆท�ง

ธุรกิจ	จึงเป็นเรื่องของ	Transformation	ซึ่งมีผู้บริห�ร

ยุคใหมท่ีเ่ก่งๆและน่�จบัต�	เหม�ะสมกับร�งวัล	JUMC	

STAR	หล�ยคนร่วมรับร�งวัล	JUMC	STAR	ที่จัดขึ้น

ในเวทีรับร�งวัลเดียวกับ	DRIVE	AWARD	อันเป็นเวที

ทีท่รงเกียรต	ิเพื่อเปน็ก�รส่งเสริมคนรุ่นใหม	่ซ่ึงอน�คต

เชื่อไดเ้ลยว่�องคก์รที่ไดรั้บร�งวัล	JUMC	STAR	นี	้จะ

เป็นองค์กรที่เติบใหญ่	 มีผลต่อก�รขับเคลื่อนประเทศ

ในท�งธุรกิจ	เศรษฐกิจ	และสังคมเช่นกัน	ถือเป็นหนึ่ง

กำ�ลังใจสำ�คัญที่ท�งสม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	 จุฬ�ฯ	

ให้ไว้กับผู้บริห�รและองค์กรรุ่นใหม่ผ่�นก�รประก�ศ

ร�งวัล	JUMC	STAR	นี้

บทคว�มโดย	โตสิต	วิส�ลเสสถ์

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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รายชื่อผู้รับรางวัล 
JUMC STAR 2018 Excellence

คุณช�ตย�	สุพรรณพงศ์	 BBQ	Plaza

คุณธก�นต์	อ�นันโทไทย	 Globish

คุณรวิศ	ห�ญอุตส�หะ	 Srichand

คุณอุกฤษ	อุณหเลขกะ			 Ricult

คุณรุ่งโรจน์	ตันเจริญ			 Rabbit	Digital	Group

รายชื่อผู้รับรางวัล 
JUMC STAR 2018

คุณจิรโรจน์	พจน�วร�พันธุ์	 VT	Thai

คุณชล�กร	เอกชัยพัฒนกุล	 Ohkajhu

คุณนิธิ	สัจจทิพวรรณ	 My	Cloud

คุณพงศธร	ธนบดีภัทร	 Refinn

คุณสุวิกรม	อัมระนันทน์	 PERSPECTIVE

คุณอพิช�ต	บวรบัญช�รักษ์	 Laemgate

JUMC	STAR	คือ	ร�งวัลที่มอบให้กับผู้บริห�รรุ่นใหม่	อ�ยุไม่เกิน	40	ปี	ที่มีผลง�น

เป็นที่ประจักษ์ในก�รบริห�รง�นธุรกิจในด้�นต่�งๆ	 ต�มที่โครงก�รกำ�หนด	 เพื่อเป็น

เกียรติและกำ�ลังใจให้กับผู้ที่ได้ร�งวัล	และเป็นแบบอย่�ง	เป็นแรงบันด�ลใจให้กับคน

ทั่วไป	 และจะมีก�รคัดเลือกธุรกิจที่มีคว�มโดดเด่นเป็นพิเศษ	 เพื่อรับร�งวัล	 JUMC	

STAR	Excellence

JUMC STAR 2018

ในปี	 2018	นี้	 คณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ	 โครงก�ร	 Junior	MBA	Chula	

สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	 จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย	 ได้คัดเลือกธุรกิจที่มีคว�มโดดเด่นด้�น	 "Transformation"	

เพื่อรับร�งวัล	 JUMC	 STAR	 2018	 Excellence	 ทั้งส้ิน	 5	 ท่�น	 และ	 

JUMC	STAR	2018	ทั้งสิ้น	6	ท่�น
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11JUMC NEXT #13

โครงการ JUMC NEXT #13
เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงก�ร	JUMC	NEXT	รุ่น	13	สำ�หรับผู้จบก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีไม่เกิน	5	ปี	และมีอ�ยุไม่เกิน	27	ปีที่มีคว�มสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร	MBA	หรือ	ผู้ที่ไม่แน่ใจว่�หลักสูตร	MBA	นั้น	เหม�ะ

กับตนหรือไม่	โครงก�ร	JUMC	NEXT	ครอบคลุมส�ข�วิช�ต่�ง	ๆ	ใกล้เคียงหลักสูตร	MBA	ที่เปิดสอนในมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ต่�งๆ	ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รตล�ด	ก�รเงิน	ก�รจัดก�ร	และ

ก�รบริห�รทรัพย�กรบคุคล	เรียนแบบ	Case	Based	Learning	มกี�รทำ�	Project	ส่งผลใหผู้เ้ข้�ร่วมโครงก�รไดรั้บคว�มรู้ในภ�พรวมของหลกัสูตร	นอกจ�กเนือ้ห�หลกัสูตรท�งทฤษฎจี�ก

คณ�จ�รย์	และก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์จริงของวิทย�กรรับเชิญแล้ว	ในโครงก�ร	JUMC	NEXT	ยังมีกิจกรรมอีกหล�ยอย่�งที่เปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้ระดมคว�มคิด	และส่ง 

เสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์	นอกจ�กน้ียังมีกิจกรรมท่ีสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มส�มัคคีในหมู่คณะของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร	มีระยะโครงก�รระหว่�ง	วันท่ี	28	พฤษภ�คม	–	29	มิถุน�ยน	2561	

สถ�นที่อบรม	ณ	คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	และ	จัดให้มีก�รดูง�นในประเทศ	ณ	จังหวัดขอนแก่น
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มอบเงินจากการจัดกิจกรรม งาน เดิน-วิ่ง 35 ปี MBA จุฬาฯ เพื่อสภากาชาดไทย

คุณช�ติช�ย	น�ยกสม�คมฯ	ที่ปรึกษ�ฯ	คณะกรรมก�รสม�คมฯ	และคุณนคเรศฯ	ตัวแทน	MBA	Executive	รุ่น	31	ร่วมมอบเงินบริจ�ค	 โดยมีคุณ

วรุณยุพ�	สุวรรณกิจ	ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฯ	เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจ�ค	จำ�นวน	100,000	บ�ท	เมื่อวันพุธท่ี	23	พฤษภ�คม	2561	ณ	สำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้	

สภ�ก�ช�ดไทย	ตึกอำ�นวยนรธรรม	ช้ัน	2

โครงการ JUMC NOW เกิดขึ้นจาก...

ก�รที่เร�ได้ดูแลผู้เข้�อบรมของโครงก�รทั้ง	JUMC NEXT	และ	JUMC WoW 

ในช่วงสองส�มปีที่ผ่�นม�นี้	 เร�ได้เห็นถึงคว�มเปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งม�ก

จ�กแนวคิด	วิธีก�ร	ตลอดจนก�รร่วมไม้ร่วมมือกันทำ�ง�นหรือทำ�ธุรกิจร่วมกัน	

จนเกิดผลสำ�เร็จอย่�งรวดเร็ว	 และมีแนวท�งใหม่ๆ	 ที่สร้�งสรรค์	 ต่�งไปจ�ก

แนวคิดแนวท�งเดิมๆ	ตลอดหล�ยสิบปีที่แล้วอย่�งม�ก	

อกีทัง้ไดฟั้งวิทย�กรคนรุ่นใหมท่ีป่ระสบคว�มสำ�เร็จม�บรรย�ยให	้JUMC NEXT 

และ	JUMC WoW	ในภ�ษ�เดียวกับผู้อบรมแล้ว	ยิ่งมั่นใจว่�อน�คตธุรกิจ	ก�ร

ทำ�ง�นของคนรุ่นใหม่เหล่�นี้จะมีส่วนสำ�คัญในก�รนำ�พ�ประเทศของเร�ไปข้�ง

หน้�อย่�งแน่นอน

อบรม: 9 มีนาคม-25 พฤษภาคม 2562

	 •	 เปดิมมุมองคว�มคดิ	เสริมอ�วุธธรุกิจใหท้นัยคุดจิติลั	ดว้ยวิทย�กรรุ่นใหม ่

	 	 ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในด้�นต่�งๆ

	 •	 เข้�เยี่ยมชมสัมผัสธุรกิจดังในยุคดิจิตัล	 พร้อมพูดคุยกับผู้บริห�รอย่�ง 

	 	 เจ�ะลึก

	 •	 สถ�นที่อบรมสะดวกสบ�ยมีที่จอดรถ

กิจกรรมมอมเงิน 13
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Bangkok Art Biennale 2018: 

โดย คุณบี
สุชาย พรศิริกุล
MBA Exec.20

BAB 2018

Beyond Bliss
ประเทศไทย,	โรงแรม	แมนด�รนิ	โอเรยีนเต็ล,	โรงแรม	

เดอะ	เพนนินซูล่�	กรุงเทพ	และโอ	พี	เพลส		

ตลอดจนพ้ืนที่ใจกล�งเมือง	 ได้แก่	 หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมห�นคร,	โครงก�ร	วัน	แบงค็อก,	สม�คม

ฝรั่งเศสกรุงเทพ,	บ้�น	ป�ร์ค	น�ยเลิศ,	เซ็นทรัลเวิลด์,	

เซ็นทรัล	เอม็บ�สซี,	สย�มดสิคฟัเวอร่ี,	สย�มพ�ร�กอน,	

ดิ	เอ็มควอเทียร์,	สก�ยวอล์ค	แยกปทุมวัน,	สวนเบญจ

สิริและเธียเตอร์	ออฟ	อินดัลเจนซ์	

เมื่อพูดถึงคำ�ว่�	เทศก�ลศิลปะแบบเบียนน�เล่	(	Biennale	)	 

นัน้จะหม�ยถึง	เทศก�ลศลิปะร่วมสมยัน�น�ช�ตทิีจ่ดัข้ึน

ทุกสองปีครั้ง	มีที่ม�อย่�งย�วน�น	นับย้อนไปได้ถึงก�ร

เกิดข้ึนคร้ังแรกเมื่อ	120	ปทีีแ่ลว้	ทีเ่มอืงเวนสิ	ประเทศ

อิต�ลี	และเกิดขึ้นในหล�ยเมืองทั่วโลกในเวล�ต่อม�	

“เวนิส	 เบียนน�เล่”	 เทศก�ลศิลปะร่วมสมัยระดับ

น�น�ช�ติ	 ที่ได้รวบรวมเอ�ผลง�นช้ินเอก	 ของศิลปิน

ที่มีชื่อเสียงจ�กทั่วโลกม�จัดแสดงไว้ด้วยกัน	 และได้

กล�ยเป็นพ้ืนที่สำ�คัญ	 ในก�รพบปะสังสรรค์ของเหล่�

ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก	 และผู้คนที่หลงใหลในง�น

ศิลปะจ�กน�น�ประเทศอีกด้วย	 โดยพระบ�ทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	ได้เคยเสด็จพระร�ชดำ�เนิน

ทอดพระเนตร	 เวนิส	 เบียนน�เล่	 ถึง	 2	 ครั้ง	 คือในปี	

พ.ศ.	2440	และ	2450	ได้ทรงเลือกซื้อง�นศิลปะของ

ศลิปนิช�วอติ�เลยีนกลบัม�ประเทศไทย	และเชิญศลิปนิ

ม�เขยีนภ�พประดับตกแต่งอ�ค�รสำ�คัญต่�งๆ	อีกด้วย	

และในอีกไม่กี่เดือนข้�งหน้�นี้	กรุงเทพมห�นคร	เมือง

ที่ได้รับก�รยอมรับว่�เป็น	 เมืองท่องเที่ยวที่น่�สนใจ

ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก	 มีคว�มหล�กหล�ยด้�นศ�สน�	

ช�ติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชนที่งดง�ม	อีกทั้งยังเป็นเมือง

ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีร�กฐ�นม�อย่�งย�วน�น	 มี

อัตลักษณ์คว�มเป็นไทย	 เป็นเมืองแห่งส�ยน้ำ�จนได้รับ

ก�รขน�นน�มว่�	 เวนิสแห่งตะวันออก	ก็จะได้มีโอก�ส

ต้อนรับคนรักศิลปะจ�กทุกมุมโลก	 รวมทั้งสร้�งแรง

บันด�ลใจและโอก�สให้กับผู้รักศิลปะในประเทศไทย	

ที่จะได้สัมผัสกับผลง�นศิลปะระดับน�น�ช�ติอีกด้วย	

และในเวล�เดียวกันก็ถือเป็นก�รเปิดโอก�สให้ศิลปิน

ไทยรุ่นใหม่ที่กำ�ลังเป็นที่จับต�มองได้แสดงฝีมือ	 และ

ยังเป็นก�รช่วยพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ท�งด้�นคว�ม

คิดสร้�งสรรค์ได้อย่�งดี

นี่จึงถือเป็นก้�วสำ�คัญของประเทศไทยในช่วงเวล�นี้	

ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้�ประวัติศ�สตร์ของวงก�ร

ศิลปะโลก	 ภ�ยใต้แนวคิด	 “สุขสะพร่ัง	 พลังอ�ร์ต”	

(Beyond	 Bliss)	 ที่จะชวนให้ผู้ร่วมง�นตั้งคำ�ถ�มถึง

นิย�มแห่งคว�มสุขไปพร้อมๆ	กัน	

เร่ิมนับถอยหลังกันแล้ว	 กับอลังก�รง�นอ�ร์ต	 สู่

ประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ไปกับเทศก�ลศิลปะร่วมสมัย

น�น�ช�ติ	 "บ�งกอกอ�ร์ต	 เบียนน�เล่	 คร้ังที่	 1"	 

-	Bangkok	Art	Biennale	2018	ที่จะม�สร้�งมิติใหม่

ให้กับกรุงเทพมห�นครฯ	 และวงก�รศิลปะในบ้�นเร�	

เดือนตุล�คมนี้	บนพื้นที่สำ�คัญ	20	แห่ง	รวมศิลปินชั้น

นำ�ทั้งไทยและน�น�ช�ติทั้งหมด	75	ท่�น	

ภ�ยใต้แนวคิด	"สุขสะพรั่ง	พลังอ�ร์ต"	หรือ	Beyond	

Bliss	 ศิลปินทั้ง	 75	 ท่�น	 จะม�สร้�งสรรค์ง�นให้

สอดคล้องกับพ้ืนที่	 โดยมีแนวคิดในก�รค้นห�คว�ม

หม�ยของคว�มสุข	หรือ	Bliss	ที่แตกต่�งกันไป	ต�ม

ประสบก�รณ์ของแต่ละคน	 บนพ้ืนที่ที่มีประวัติคว�ม

เป็นม�	และคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม	ถ่�ยทอด

คว�มสุขท�งก�ยและใจ	หรือ	แมก้ระทัง่ก�รแสวงห�วิธี

กำ�จัดทุกข์	แรงบันด�ลใจจ�กสถ�นที่อันศักดิ์สิทธิ์	รวม

ทัง้ก�รแสดงคว�มคดิเหน็	สะทอ้นสังคม	ก�รเมอืง	และ

ปญัห�ส่ิงแวดลอ้ม	ผ�่นผลง�นทีห่ล�กหล�ย	ดว้ยคว�ม

เชื่อทีว่่�ส่ิงเหล�่นีล้ว้นกระทบตอ่คว�มสขุของมนษุยเ์ร�	

ไม่ท�งใดก็ท�งหนึ่ง	

ซ่ึงผลง�นทั้ งหมดนี้ ได้ รับก�รคัดสรรโดย	 กลุ่ม 

ภัณฑ�รักษ์น�น�ช�ต	ินำ�โดย	ศ.ดร.อภนินัท	์โปษย�นนท	์

อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ร่วมด้วย	ผศ.สรรเสริญ	

มิลินทสุต	 รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยกรุงเทพฯ,	

ลักขณ�	 คุณ�วิชย�นนท์	 อดีตผู้อำ�นวยก�รหอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร,	 Prof.	 Patrick	 D.	

Flores	 ศ�สตร�จ�รย์ประจำ�ภ�ควิช�	 Art	 Studies	 ที่	

University	of	the	Philippines	และ	Dr.	Adele	Tan	

ภัณฑ�รักษ์ประจำ�หอศิลป์แห่งช�ติสิงคโปร์	

เทศก�ลบ�งกอกอ�ร์ต	 เบียนน�เล่	 หรือที่เรียกอย่�ง

ย่อว่�	BAB2018	นี้จะเกิดขึ้นระหว่�งวันที่	19	ตุล�คม	

2561	-	3	กุมภ�พันธ์	2562	บนพื้นที่สำ�คัญ	20	แห่ง	

คอื	พ้ืนท่ีสำ�คัญริมฝ่ังแม่น้ำ�เจ้�พระย�	อ�ทิ	วัดพระเชตุพน

วิมลมังคล�ร�ม	 ร�ชวรมห�วิห�ร,	 วัดอรุณร�ชวร�ร�ม	

ร�ชวรมห�วิห�ร,	 วัดประยุรวงศ�ว�สวรวิห�ร,	

อ�ค�รอีสต์เอเชียติก,	 ศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่ง

แลว้พบกันกับเทศก�ลศิลปะร่วมสมยั	

Bangkok	Art	Biennale	2018	

ระหว่�งวันที่	 19	 ตุล�คม	 2561	 –	 

3	กุมภ�พันธ์	2562	นี้	!	

พร้อมติดต�มคว�มเคลื่อนไหว	 และ

เรื่องร�วน่�สนใจต่�งๆ	 ผ่�นช่องท�ง

หลักของ	BAB2018	ได้ที่	

เว็บไซต์	 http://www.bkkartbien-

nale.com

เฟซบุ๊ก:	BkkArtBiennale

อินสต�แกรม:	bkkartbiennale
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ปิ๊ง โปรเจค คืนความรู้สู่ชุมชน
เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2561
ณ ร้านเสวย สุขุมวิท 26

กลุ่มนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	จุฬ�ฯ	ร่วมกับสม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ	ร่วมจัดกิจกรรม	ปิ๊ง	โปรเจค	คืนคว�มรู้สู่ชุมชน	โดยมี	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.สมเกียรต	ิ

เอี่ยมก�ญจน�ลัย	เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	โดยในปีนี้	จะมอบทุนก�รศึกษ�	ตู้หนังสือ	กับตัวแทนนักเรียน	จ�กโรงเรียนบ้�นม่วงโพรง	ตำ�บลเข�หินซ้อน	

อำ�เภอพนมส�รค�ม	จังหวัดฉะเชิงเทร�
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โดย คุณธัญญะ ซี่อวาจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
MBA Executive รุ่น 31

สวัสดีครับท่�นผู้อ่�นพ่ีๆ	น้องๆ	ช�ว	MBA	จุฬ�ฯ	ทุกท่�น	ม�พบกับส�ระคว�มรู้ดีๆ	

ที่ผมได้รับมอบหม�ยจ�กทีมบรรณ�ธิก�รให้ม�บอกเล่�เรื่องร�วที่น่�สนใจ	 โดยผม

เป็นนักกฎหม�ยที่อยู่ในแวดวงธุรกิจจึงอย�กจะเขียนเรื่องร�วเก่ียวกับกฎหม�ย

ภ�ษีที่อ�จจะกระทบกับพวกเร�ทุกคนในก�รใช้ชีวิตและก�รประกอบธุรกิจ	 เพื่อ

อย่�งน้อยจะได้เตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือเมื่อภ�ษีฉบับนี้มีผลใช้บังคับ	 โดย

กฎหม�ยภ�ษีที่น่�สนใจในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น	 “ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง”	 ซ่ึง

ต�มกำ�หนดก�รเดิมนั้น	กฎหม�ยฉบับนี้ค�ดว่�จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่	1	มกร�คม	

2562	 แต่จนถึงวันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่�กฎหม�ยฉบับน้ีจะยังส�ม�รถมีผลบังคับ

ใช้ได้ทันหรือไม่	 เพร�ะคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญร่�งพระร�ชบัญญัติภ�ษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้�งได้มีก�รขย�ยเวล�ก�รพิจ�รณ�ออกม�ถึง	9	ครั้ง	โดยปัจจุบันมีระยะ

เวล�พิจ�รณ�ถึงปล�ยเดอืนพฤศจกิ�ยน	2561	นี	้และยงัตอ้งมข้ัีนตอนก�รนำ�เสนอ

เข้�สู่สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติเพื่อพิจ�รณ�อีก	อย่�งไรก็ต�มห�กเร�รู้หลักก�รและ

ร่�งกฎหม�ยฉบบันี	้ทีจ่ะมผีลบงัคบัก็น�่จะเปน็ประโยชน	์ดงันัน้วันนีผ้มจงึจะม�สรุป

หลกัก�รทีส่ำ�คญัของร่�งกฎหม�ยฉบบันี	้เพื่อทีท่�่นผูอ้�่นทกุท�่นจะไดม้คีว�มเข้�ใจ

และเตรียมพร้อมรับมือได้

ทำาไมต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งนี้จะช่วยลดคว�มซ้ำ�

ซ้อนและคว�มไม่เหม�ะสมของกฎหม�ยปัจจุบัน	

ซึ่งกฎหม�ยฉบับนี้จะเข้�ม�แทนที่	 “ภ�ษีบำ�รุง

ท้องที่”	และ	“ภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน”	นอกจ�ก

นี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะทำ�ให้ส�ม�รถจัดเก็บภ�ษีได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ	 และมีร�ยได้เพียงพอในก�ร

บริห�รจัดก�รเขตพื้นที่ของตน	 อีกทั้งจะช่วย

ผลักดันให้เกิดก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดิน	

และช่วยลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคม	 โดยผู้ที่

มีทรัพย์สินมูลค่�สูงก็จะมีภ�ระภ�ษีม�กกว่�ผู้

ที่มีทรัพย์สินมูลค่�ต่ำ�กว่�	 และยังช่วยลดก�ร

ใช้ดุลพินิจในก�รประเมินภ�ษีดังเช่นปัจจุบัน

อีกด้วย

ใครมีหน้าที่เสียภาษีนี้ 
ผู้ที่มีหน้�ที่เสียภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งฉบับ

นี้ก็คือ	เจ้�ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้�ง,	เจ้�ของ

อ�ค�รชุด,	ผูค้รอบครองหรือทำ�ประโยชน์ในทีด่นิ

หรือสิ่งปลูกสร้�งที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมีอะไรบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภ�ษี	คือ	ที่ดิน,	สิ่งปลูกสร้�ง	

และห้องชุด

ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด
ต�มร่�งกฎหม�ยฉบับดังกล่�วได้มีก�รแบ่งที่ดิน

และส่ิงปลูกสร้�งออกเป็น	 4	 ประเภท	 ต�ม

ลกัษณะก�รใช้ประโยชน์ในทรัพยสิ์น	ซ่ึงทรัพยสิ์น

แตล่ะประเภทจะเสียภ�ษีในอตัร�ที่ไมเ่ท�่กัน	ซ่ึง

ต้องขอย้ำ�กับท่�นผู้อ่�นว่�อัตร�ภ�ษีน้ีเป็นเพียง

ร่�งกฎหม�ยเท่�นั้น	 ซ่ึงปัจจุบันนี้ยังมีก�รแก้ไข

และปรับเปลีย่นอยูพ่อสมควรในก�รพิจ�รณ�ของ

กรรม�ธิก�ร	 ซึ่งห�กดูต�มร่�งกฎหม�ยนี้แล้วจะ

แบ่งอัตร�ภ�ษีที่จะเรียกเก็บ	ดังนี้

เกษตรกรรม

อัตร�ภ�ษีสูงสุด	0.2%	ของฐ�นภ�ษี

มูลค่�ทรัพย์สิน

(ล้�นบ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(%)

ไม่เกิน	50 ได้รับยกเว้น

50	-	100 0.05

เกิน	100 0.1

พ�ณิชยกรรม

อัตร�ภ�ษีสูงสุด	2.0%	ของฐ�นภ�ษี

มูลค่�ทรัพย์สิน

(ล้�นบ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(%)

	ไม่เกิน	20 0.3

20	-	50 0.5

50	-100 0.7

100	–	1,000 0.9

1,000	-3,000 1.2

เกิน	3,000 1.5

ที่รกร้�งว่�งเปล่�

อัตร�ภ�ษีสูงสุด	5.0%	ของฐ�นภ�ษี

ห�กไม่ทำ�ประโยชน์ต�มสภ�พหรือทิ้งไว้ว่�งเปล่� 

อัตร�ภ�ษีจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก	3	ปี

	ปีที่	1	-	3 2.0

ปีที่	4	–	6 2.5

ปีที่	7	-	9 3.0

	ปีที่	10	–	12 3.5

ปีที่	13	–	15 4.0

ปีที่	16	-	18 4.5

ปีที่	19	ขึ้นไป 5.0

บ้�นพักอ�ศัย

อัตร�ภ�ษีสูงสุด	0.5%	ของฐ�นภ�ษี

บ้�นหลังหลัก บ้�นหลังอื่นๆ	ที่ไม่ใช่บ้�นหลัก

มูลค่�ทรัพย์สิน

(ล้�นบ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(%)

มูลค่�ทรัพย์สิน

(ล้�นบ�ท)

อัตร�ภ�ษี

(%)

	ไม่เกิน	50 ได้รับยกเว้น 	ไม่เกิน	5 0.03

50	-	100 0.05 5	-	10 0.05

เกิน	100 0.1 10	-	20 0.1

20	-	30 0.15

30	-	50 0.2

50	-	100 0.25

เกิน	100 0.3

1.	เกษตรกรรม	หม�ยถึง	ก�รใช้ที่ดินในก�รทำ�น�	ทำ�ไร่	ทำ�สวน	เลี้ยงสัตว์	เลี้ยง
สัตว์น้ำ�	และกิจก�รอื่นต�มที่รัฐมนตรีจะประก�ศกำ�หนด	ซึ่งอ�จต้องดำ�เนินก�รขึ้น

ทะเบียนเป็นเกษตรกร	หรือมีขั้นตอนบ�งประก�รที่จะถูกกำ�หนดเพิ่ม

2.	บ้�นพักอ�ศัย	โดยจะแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	บ้�นพักอ�ศัยหลังหลัก	โดยดู
จ�กเจ้�ของต้องมีชื่ออยู่ในโฉนด	เจ้�ของใช้เป็นที่อยู่อ�ศัย	และเจ้�ของต้องมีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้�นในวันที่	1	มกร�คม	ของปีภ�ษีนั้นๆ	และบ้�นพักอ�ศัยหลังอื่นๆ	

หม�ยถึง	กรณีที่เจ้�ของมีชื่อในโฉนดเฉยๆ	ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้�น

3.	พ�ณิชยกรรม	หม�ยถึง	ก�รใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้�งที่ไม่ได้ ใช้เพื่อก�รเกษตร
กรรมหรือก�รอยู่อ�ศัย	เช่น	ใช้เพื่อพ�ณิชยกรรมหรืออุตส�หกรรม	เป็นต้น

4. ที่รกร้�งว่�งเปล่�	หม�ยถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้�งที่ไม่ได้ทำ�ประโยชน์ต�มควร
แก่สภ�พ	หรือทิ้งไว้ว่�งเปล่�

กฎหม�ยฉบับนี้ยังอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดอีกหล�ยๆ	อย่�ง	แต่อย่�งไรก็ต�มเมื่อกฎหม�ยฉบับนี้ถูกใช้บังคับน่�จะมีผลกระทบไม่น้อยสำ�หรับบุคคลหรือผู้ประกอบ

ก�รที่มีที่ดินจำ�นวนม�ก	ที่จะทำ�ให้มีภ�ระภ�ษีเพิ่มม�กขึ้น	ดังนั้นท่�นผู้อ่�นทุกท่�นจึงควรที่จะติดต�มและทำ�คว�มเข้�ใจกับภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งนี้	เพื่อที่จะได้ว�งแผน

รับมือได้อย่�งถูกต้อง	ซึ่งจะทำ�ให้ท่�นผู้อ่�นบริห�รจัดก�รทรัพย์สินที่มีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด	หวังว่�วันนี้ท่�นผู้อ่�นน่�จะได้รับประโยชน์ไม่ม�กก็น้อย	ห�กมีโอก�สผม

จะม�เล่�วิธีก�รในก�รว�งแผนเพื่อรับมือกับภ�ษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งนี้	รวมทั้งคว�มคืบหน้�ของกฎหม�ยฉบับนี้ต่อไป	สำ�หรับวันนี้สวัสดีครับ
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ในวันที่ 6 ธ.ค. 2017 ได้มีการประกาศรางวัล ดาวมิชลินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรางวัลด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกที่มี
จุดเร่ิมต้นจากพ่ีน้องตระกูลมิชลินจากฝร่ังเศสต้ังแต่ปี 1904 และแพร่กระจายไปยังท่ัวโลก โดยร้านอาหารในกรุงเทพฯได้รางวัลระดับ 2 ดาวมิชลิน 
3 ร้าน และ 1 ดาวมิชลิน 14 ร้าน และยังมีร้านที่ได้รับรางวัลระดับรองอย่าง Bib Gourmand 33 ร้าน และ The Plate Michelin 76 ร้าน 
ด้วยกันครับ ใน Alumni Magazine ฉบับนี้ ก็จะชวนไปชิมร้านอาหารฝรั่งเศสในไทยที่ได้รับรางวัลมิชลินในระดับต่างๆทั้ง 3 แบบครับ

จุดสำาคัญอย่างหนึ่งของการได้รับดาวมิชลินคือทุกๆร้านต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น อาหารในแต่ละร้านจึงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูไป
เรื่อยๆตามแต่ฤดูกาลที่เชฟจะเลือกวตัถุดิบที่รสชาติอร่อยที่สุดในช่วงนั้นออกมาสร้างเมนู โดยปรุงให้ดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเต็มที่ และเพื่อ
ให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เชฟต้องการสื่อได้สูงสุด แนะนำาให้สั่งเป็น tasting menu พร้อม wine pairing จะดีที่สุดครับ

TWO STAR MICHELIN: LE NORMANDIE

ONE STAR MICHELIN: LE ATELIER DE JOEL ROBUCHON

THE PLATE MICHELIN: WATER LIBRARY

ร้�นอ�ห�รฝร่ังเศสที่อยู่คู่กับประเทศไทยม�ช้�น�น	 ตั้งอยู่ในโรงแรมหรูแห่งแรกของ

ประเทศไทย	และเปดิใหบ้ริก�รคร้ังแรกในป	ี1958	ร้�น	Le	Normandie	ผ�่นก�รเปลีย่นแปลง

ต่�ง	ๆ	ม�หล�ยครั้งและยังคงเป็นร้�นอ�ห�รฝรั่งเศสอันดับต้น	ๆ	ของประเทศไทยเสมอม�

ร้�นอ�ห�รฝร่ังเศสทีม่จีดุเร่ิมตน้จ�ก	จ�มจรีุสแควร์ใกล้ๆ คณะของพวกเร�นีเ่อง	ร้�นนีเ้ปน็อ�ห�ร

ฝร่ังเศสแบบร่วมสมัย	 โดยใช้มีก�รดัดแปลงเอ�สไตล์ก�รปรุงและวัตถุดิบต่�งๆจ�กทั่วโลกม�

ผสมเข้�ไป	ทำ�ให้มีคว�มหล�กหล�ย	และลูกเล่นที่น่�สนใจม�กขึ้น	จุดเด่นสำ�คัญอีกอย่�งคือมี

น้ำ�แร่ให้เลือกหล�กหล�ยม�กสมดังชื่อ	Water	Library	ครับ

ร้�นแรกในไทยของเชฟผูล้ว่งลบัไปแลว้	Joel	Robuchon	ซ่ึงไดรั้บก�รขน�นน�มว่�	Chef	of	The	Century	

เพร�ะเป็นผู้ที่เคยได้รับด�วมิชลินสูงสุดถึง	32	ด�ว	จ�กร้�นทุกส�ข�ทั้งโลกรวมกัน	นับได้ว่�ม�กที่สุดใน

โลกครับ	วัตถุดิบที่ร้�นนี้เลือกใช้มักจะส่งตรงจ�กฝรั่งเศส	เพื่อให้รสช�ติใกล้เคียงกับที่	Joel	Robuchon	

สรรค์สร้�งไว้ม�กที่สุดครับ

		 5F,	Mandarin	Oriental	Hotel,	48	Oriental	Avenue,	Bang	Rak,	Bangkok

		 +66	2	659	9000	

	 www.mandarinoriental.com	

	 Level	2,	Chamchuri	Square,	Phaya	Thai	Road,	Pathum	Wan,	Bangkok

	 +66	2	160	5188

	 www.waterlibrary.com/

	 5F,	MahaNakhon	CUBE,	96	Naradhiwas	Rajanagarindra	Road,	Si	Lom,	Bang	Rak,	Bangkok,

	 	+66	2	001	0698

	 www.robuchon-bangkok.com/	

โดย คุณหมอจุ๊ย 
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์
MBA Eng.2
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เปน็โอก�สทีด่มี�กของผมที่ในปนีี	้ไดเ้ข้�ร่วมง�น

มอบร�งวัล	 ที่ท�งภ�ควิช�ก�รตล�ดจัดข้ึนทุก

สองปี	ซึ่งเริ่มครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2555	และจัด

ต่อเนื่องม�จนถึงครั้งที่	4	ปี	พ.ศ.	2561	

 

โดยในคร้ังนี้คณะผู้วิจัย	 ได้แก่	 อ�จ�รย์ส�วิก�	

อจ.วิเลิศ	อจ.สมเกียรติ	อจ.	ณัฐพล	อจ.ดนุพล	

อจ.เอกก์	อจ.กฤตินี	และอจ.อภิช�ติ	ได้ ใช้กลุ่ม

ตวัอย�่งม�กทีส่ดุถึง	12,400	ตวัอย�่งครอบคลมุ	

14	จงัหวัดทัว่ประเทศใน	32	กลุม่ผลติภณัฑ	์ซ่ึง

คร้ังนี้หล�ยๆ	 brand	 ก็ยังคงรักษ�ตำ�แหน่งไว้

ได้เหนียวแน่น	 แต่มีถึง	 7	 กลุ่มด้วยกันที่มีก�ร

เปลี่ยนแปลง	(ดังในต�ร�ง)	

สรุปเนื้อคว�มจ�ก	อ�จ�รย์ส�วิก�	และ	อ�จ�รย์วิเลิศ	พอสังเขปดังนี้

***	พลังของ	brand	ม�จ�ก	4	ด้�นคือ

			1)	AWARENESS	คือ	เป็น	top	of	mind	ที่คนรู้จัก	คนนึกถึง

			2)	USAGE	คือ	ลูกค้�ใช้เป็นอันดับต้นๆ	(market	share)

			3)	PREFERENCE	คือ	ลูกค้�ชื่นชอบ	ชื่นชม	(heart	share)

			4)	IMAGE	คือ	ก�รมีภ�พลักษณ์ที่ดี	(spirit	share)

***	Keys	to	Powerful	Brand	มี	3	ส่วนคือ

(หน้�กระด�ษไม่พอ	ขอใส่แต่คำ�สำ�คัญให้ไปศึกษ�ต่อกันเองได้นะครับ)

			1)	มุ่งเน้นลูกค้�	(Customer	Orientation):	

Customer	insight	/	cust.	engagement	/	influential	

IMC	/	Convenience	and	speed	/	continuous	quality	

improvement		/	relentless	product	innovation

			2)	ขีดคว�มส�ม�รถขององค์กร	(Corporate	Competency):

Dynamic	brand	legend	/	sightful	and	solid	vision	/

embedded	organization	culture	&	management	/

Internal	marketing	&	branding	/	first	mover

			3)	ก�รสร้�งคุณค่�ร่วม	(Creating	Share	Value):	

Brand	congruency	/	customer	&	community	

Involvement	/	stakeholder	engagement/	focus

&	reinforcement	

***	6	Points	ที่ก�รทำ�แบบเดิมๆ	อ�จจะไม่พอแล้ว

			1)	Brand	Value	>>	to	B.	&	Customer	Insight	

			2)	Brand	Positioning	>>	to	B.	Momentum

คือ	มี	positioning	เดียวอ�จไม่พอจ�กก�ร	disrupt	ของคู่แข่ง	ปัจจัยอื่นในง�น

วิจัยนี้	3	case	ที่สร้�ง	momentum	แรงคือ	ม�ม่�	แตกไลน์	Korean	/	MK	ออก	

MK	Life	/	Nescafe	ออก	Rtd	ก�แฟดำ�	

			3)	Brand	Personality	>>	to	B.Charisma	

บุคลิกที่เลือกใช้	มันต้องมีเสน่ห์	มันต้องดึงดูดใจ	มีคว�มมีชีวิตชีว�	ตัวอย่�งเช่น	

ซันซิลค์	ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด	เพิ่มเสน่ห์ผู้ ใช้	/	ลักซ์	ปรนเปรอ	ปรนนิบัติผิวคุณ/	นีเวีย	

ใช้แลว้	สวยผวิด	ีผูช้�ยหลอ่ตกหลมุรัก	/	บริดจส์โตน	your	journey	your	passion

			4)	Brand	Identity	>>	to	B.	Senses	

ทั้งสี	กลิ่น	ผิวสัมผัส		รูปทรง	รูปภ�พ	สัญลักษณ์	ก�รใช้	smart	devices	

			5)	Brand	Image	>>	to	B.	Memory

อย�กให้รู้ค้�รู้สึกกับเร�อย่�งไร	 จดจำ�เร�แบบไหน	 เช่น	 AIS	 Serenade	 ทำ�ให้

รู้สึกว่�เร�เป็นคนสำ�คัญ	/	Kbank	ให้คว�มรู้สึกเป็นเพื่อนที่ดูแลเร�	/	Ptt	รู้สึก

เหมือนเพื่อนเดินท�ง	เป็นคนที่เป็นมิตรกับชุมชน	/	และ	CSR	ถ้�ทำ�แล้ว	ลูกค้�

จำ�ไม่ได้	ก็ไม่มีประโยชน์	

			6)	Brand	Communication	>>	to	B.	Absorption

แทบจะหมดยุคของก�ร	hard	sell	/	ทำ�	viral	ก็ต้องให้เนียน	คนยุคใหม่	ถ้�ใน

คลิปมีพูดถึง	brand	เร�ม�กไป	เค้�ก็จะไม่แชร์

Hitachi showcased a spectrum of smart innovations at the third 
Hitachi Social Innovation Forum 2018 BANGKOK, as part of its effort 
to create digital solutions for customers in Thailand. Themed 
“Illuminating Thailand 4.0”, the forum explored how the new Lumada 
Center Southeast Asia can contribute towards smarter factories, 
logistics and healthcare across the country.  

This forum was held on 18 September 2018 at The Athenee Hotel in 
Bangkok, Thailand. 

12th Floor, Ramaland Bldg., No. 952 Rama IV Road, Bangrak, Suriyawongse, Bangkok 10500 
Tel: +66 2 632 9292 | Website: http://www.hitachi.co.th 

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. 

เรียบเรียงและสรุปโดย 
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย 
MBA Eng.4
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