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WE SAID

EDITORS’ NOTE
สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2561 เป็นปีทส่ี มาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ 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 โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีในเดือนมิถุนายน และโครงการ
การศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นสิ ติ เก่า จุฬาฯ และบุคคลทัว่ ไป เช่น 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
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนและร่วมกันดำ�เนินการต่างๆ เพือ่ ความก้าวหน้าของสมาคมฯ และหลัก
สูตรเอ็มบีเอ จุฬาฯ ตลอดมาครับ

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย

นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สารบัญ

กองบรรณาธิการ
สารจากทีมแม๊กกาซีน
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี2561

พฤษภาคม-กันยายน 2561 ฉบับที่ 17
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สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน Chulalongkorn University MBA Alumni Magazine ฉบับที่ 17 นี้ ขอ
เริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีและขอขอบคุณ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย สำ�หรับการดำ�รง
ตำ�แหน่งนายกสมาคมฯ อีกสมัย และยินดีต้อนรับกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้สนับสนุน ผู้เอื้อเฟื้อมีจิตอาสา ทั้งทีมงานกรรมการ สมาคมฯท่านที่อยู่ทำ�งานกันต่อเนื่อง
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
ทีส่ นใจอยากร่วมงาน ร่วมแชร์ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ กับทางทีมแม๊กกาซีนกันได้นะครับ
สำ�หรับ 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 จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และอีกงานทีจ่ ดั เป็นประจำ�ทุกปี โดยอาจารย์ รศ. ดร. สมเกียรติ เอีย่ มกาญจนา
ลัย และกลุ่มนิสิตศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและสมาคมฯ กับงาน CSR ที่จัดมาต่อเนื่อง คือ PINK
Project : คืนความรู้สู่ชุมชน
และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ กับงานใหญ่ประจำ�ปีของพวกเราชาว MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคืองาน
Reunion: One MBA Chula 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ศกนี้ รายละเอียด
เพิม่ เติมติดตามได้ และพิเศษกับโปรเจคใหม่ของสมาคมฯ JUMC NOW ทีจ่ ะมาช่วยเสริม ความ
เป็น "Flagship for Life" "เสาหลักของแผ่นดิน" โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ และการให้ความ
รู้คู่คุณธรรมสู่สังคม และไม่ควรพลาดกับคอลัมน์ประจำ�ของเรา Foodie Corner ของหมอ
จุ๊ย-เศรษฐพงศ์ (MBA Eng. 2) จัดใหญ่ระดับ Michelin กันเลย รวมถึงคอลัมน์พิเศษโดย
คุณธัญญะ (MBA Exec. 31) เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดิน ที่ทุกคนควรทราบเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรับมือและปรับกลยุทธ์กันต่อไป

04-05

ขอขอบคุณผูอ้ า่ น ผูส้ นใจติดตาม CU MBA Alumni Magazine ทุกท่าน สมาคมนิสติ เก่าเอ็ม
บี เอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีพันธะสัญญาว่าเรา
จะเป็นจุดยืน ในการขับเคลือ่ นประเทศไทยให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ในการบริหารธุรกิจ
การใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสรรค์สร้างงานกิจกรรมอันดี เพื่อมิตรภาพ ธุรกิจ และกิจกรรม
อันดีงามต่อสมาชิกสมาคมฯ บุคคลทั่วไป และสังคม
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กิจกรรม โครงการ DRIVE AWARD 2018 & JUMC STAR 2018
วันที่ 27 มิถุนายน 2561
สถานที่ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DRIVE AWARD คือ รางวัลที่สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มอบให้แก่องค์กรทีม่ ผี ลงานเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมโดยทัว่ ไป ทีข่ บั เคลื่อนสังคมและธุรกิจ
ของประเทศในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัตแิ ก่องค์กร และเป็นแนวทางแรงบันดาลใจให้กบั บุคคล
และองค์กรอื่นๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในด้านสังคมและธุรกิจสืบไป โดยองค์กรที่มีผลงาน
โดดเด่นที่สุดในแต่ละสาขาจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Excellence 5 สาขา  ประกอบด้วย
Management Excellence , Strategy Excellence , Marketing Excellence, Human Resource
Excellence and Finance Excellence  และ รางวัล The Best of DRIVE AWARD ซึ่งเป็นรางวัล
เกียรติคุณสูงสุดที่ตัดสินจากองค์กรทีได้รับรางวัล DRIVE AWARD Excellence ที่มีการบริหารจัดการ
องค์กรดีเด่นทั้ง 5 สาขา 

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018
Management
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
Strategy
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำ�กัด (มหาชน)
Marketing
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน)
Human Resource
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)

Excellence

Excellence

Excellence

Excellence

Finance
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
Excellence
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด(มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD Excellence 2018
1 DRIVE AWARD Management Excellence ได้แก่  บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
2 DRIVE AWARD Strategy Excellence ได้แก่ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
3 DRIVE AWARD Marketing Excellence ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
4 DRIVE AWARD Human Resource Excellence ได้แก่ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)
5 DRIVE AWARD Finance Excellence ได้แก่ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
6 The Best of DRIVE AWARD  ซึ่งตัดสินจาก DRIVE AWARD Excellence ทั้ง 5 สาขา
ได้แก่ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
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บทความ DRIVE AWARD 2018 และ JUMC STAR

06

07

โดย คุณโตสิต
โตสิต วิสาลเสสถ์
MBA Exec.17

ที่มา DRIVE AWARD และ JUMC STAR

โดย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดการประกาศรางวัล DRIVE AWARD ของ
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดจากการที่สมาคม
นิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ โดยคณะกรรมการและนิสิต
เอ็มบีเอ จุฬาฯ ต่างได้ร่ำ�เรียนวิชาบริหารธุรกิจ มาจาก
สถาบันอันทรงคุณค่า  ที่จุฬาฯ ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็น
เสาหลักของแผ่นดินในทุกด้าน มิติแห่งการมองออก
ไป คือการมองไปถึงประเทศชาติและสังคมโดยรวม
เป็นการมองถึงการเป็นเสาหลักของแผ่นดินทางด้าน
บริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำ�หน้าที่
นี้มาตลอด รวมถึงการส่งมอบความรู้และผลิตมหา
บัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณ ภาพมามากมาย
มากกว่า 30 ปี
ทางสมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ได้น�ำ ภาพเหล่านีม้ า
เป็นตัวตั้ง จึงเกิดเป็นรางวัลสำ�หรับหน่วยงาน องค์กร
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศในทางธุรกิจ ก่อให้เกิดผล
และการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่ตอ่ เศรษฐกิจ สังคมใน
ระดับชาติ รวมถึงนานาชาติ เป็นทีม่ าของรางวัล DRIVE
AWARD ซึ่งได้ประกาศและมอบรางวัลในทุกปีให้กับ
องค์กรชั้นนำ� ที่มีส่วนสำ�คัญในการร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศ มาตั้งแต่ปี 2017 โดย ปี 2018 นี้เป็นครั้งที่
สองของการประกาศรางวัล
รางวัล DRIVE AWARD ประกอบด้วย 5 ด้าน ตาม
หลักการบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย Management,
Strategy, Marketing, Human Resource และ
Finance ซึง่ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทางด้านการบริหารธุรกิจ
โดยทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา มีองค์กรระดับประเทศที่ได้รับ
รางวัลได้ ให้เกียรติ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทน
จากองค์กรชัน้ นำ�ต่างๆของประเทศมารับรางวัล DRIVE
AWARD ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาฯ ดีใจและภูมิใจ ที่เป็นหน่วยงานเล็กๆ
หน่วยงานหนึ่งในจุฬาฯ ที่ ได้ทำ�ประโยชน์ต่อสถาบัน
เป็นตัวแทนแห่งการเป็นเสาหลักของแผ่นดินทางด้าน
บริหารธุรกิจผ่านรางวัลนี้ รวมถึงยินดีและภูมิใจกับ
องค์กรต่างๆ ที่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารางวัล DRIVE AWARD จะเป็นรางวัล
หนึ่งที่มีส่วนสำ�คัญให้หลายๆองค์กร มุ่งมั่นที่จะรักษา
คุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัยในการบริหารงาน รวมถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงร่วมกันพัฒนายกระดับ และขับเคลื่อนประเทศ
ไปข้างหน้าร่วมกันอย่างภาคภูมิ

ส่วนรางวัล JUMC STAR เป็นการประกาศรางวัล
สำ�หรับผูบ้ ริหารยุคใหม่ ทีร่ ว่ มสมัย ปรับตัวตามแนวของ
ธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน จนประสบความสำ�เร็จเป็นที่จับตา
มอง และเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ ทั้งการทำ�งาน
และทำ�ธุรกิจ โดยจะเปลี่ยน Theme ของรางวัลไป
ทุกปี ตามนัยยะที่สำ�คัญของแนวทางธุรกิจในช่วงนั้นๆ
โดยเมื่อปี 2017 เป็นเรื่องของ Startup ที่เข้ามามีส่วน
สำ�คัญในชีวติ ของผูค้ น เป็นการเปลีย่ นแปลงจากคนรุน่
ใหม่จริงๆ ที่นำ�เอาวิธีคิดใหม่ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีมาใช้
จนเกิดเป็น impact ไปทั่วโลก ส่วนปี 2018 เป็นเรื่อง
การเปลี่ยนผ่านในการถูกแทรกแซงจากสิ่งต่างๆทาง
ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องของ Transformation ซึ่งมีผู้บริหาร
ยุคใหม่ทเี่ ก่งๆและน่าจับตา เหมาะสมกับรางวัล JUMC
STAR หลายคนร่วมรับรางวัล JUMC STAR ที่จัดขึ้น
ในเวทีรับรางวัลเดียวกับ DRIVE AWARD อันเป็นเวที
ทีท่ รงเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมคนรุน่ ใหม่ ซึง่ อนาคต
เชื่อได้เลยว่าองค์กรที่ได้รบั รางวัล JUMC STAR นี้ จะ
เป็นองค์กรที่เติบใหญ่ มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ในทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมเช่นกัน ถือเป็นหนึ่ง
กำ�ลังใจสำ�คัญที่ทางสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ
ให้ไว้กับผู้บริหารและองค์กรรุ่นใหม่ผ่านการประกาศ
รางวัล JUMC STAR นี้
บทความโดย โตสิต วิสาลเสสถ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

JUMC STAR 2018
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รายชื่อผู้รับรางวัล
JUMC STAR 2018 Excellence
คุณชาตยา สุพรรณพงศ์
คุณธกานต์ อานันโทไทย
คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ  
คุณรุ่งโรจน์ ตันเจริญ  

BBQ Plaza
Globish
Srichand
Ricult
Rabbit Digital Group

JUMC STAR คือ รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ในการบริหารงานธุรกิจในด้านต่างๆ ตามที่โครงการกำ�หนด เพื่อเป็น
เกียรติและกำ�ลังใจให้กับผู้ที่ได้รางวัล และเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
ทั่วไป และจะมีการคัดเลือกธุรกิจที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพื่อรับรางวัล JUMC
STAR Excellence

รายชื่อผู้รับรางวัล
JUMC STAR 2018
คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์
คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล
คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ
คุณพงศธร ธนบดีภัทร
คุณสุวิกรม อัมระนันทน์
คุณอพิชาต บวรบัญชารักษ์

VT Thai
Ohkajhu
My Cloud
Refinn
PERSPECTIVE
Laemgate

ในปี 2018 นี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการ Junior MBA Chula
สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้าน "Transformation"
เพื่ อ รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence ทั้งสิ้น 5 ท่าน และ
JUMC STAR 2018 ทั้งสิ้น 6 ท่าน

JUMC NEXT #13
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JUMC NEXT #13
โครงการ JUMC NEXT #13
เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2561
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการ JUMC NEXT รุ่น 13 สำ�หรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี และมีอายุไม่เกิน 27 ปีที่มีความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร MBA หรือ ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าหลักสูตร MBA นั้น เหมาะ
กับตนหรือไม่ โครงการ JUMC NEXT ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ใกล้เคียงหลักสูตร MBA ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน การจัดการ และ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เรียนแบบ Case Based Learning มีการทำ� Project ส่งผลให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรู้ ในภาพรวมของหลักสูตร นอกจากเนือ้ หาหลักสูตรทางทฤษฎีจาก
คณาจารย์ และการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของวิทยากรรับเชิญแล้ว ในโครงการ JUMC NEXT ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ระดมความคิด และส่ง
เสริมความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีส่ ร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในหมูค่ ณะของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ มีระยะโครงการระหว่าง วันที่ 28 พฤษภาคม – 29 มิถนุ ายน 2561
สถานที่อบรม ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จัดให้มีการดูงานในประเทศ ณ จังหวัดขอนแก่น

มอบเงินจากการจัดกิจกรรม งาน เดิน-วิ่ง 35 ปี MBA จุฬาฯ เพื่อสภากาชาดไทย
คุณชาติชาย นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และคุณนคเรศฯ ตัวแทน MBA Executive รุ่น 31 ร่วมมอบเงินบริจาค โดยมีคุณ
วรุณยุพา สุวรรณกิจ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำ�นวน 100,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สำ�นักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย ตึกอำ�นวยนรธรรม ชัน้ 2

โครงการ JUMC NOW เกิดขึ้นจาก...
การที่เราได้ดูแลผู้เข้าอบรมของโครงการทั้ง JUMC NEXT และ JUMC WoW
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
จากแนวคิด วิธีการ ตลอดจนการร่วมไม้ร่วมมือกันทำ�งานหรือทำ�ธุรกิจร่วมกัน
จนเกิดผลสำ�เร็จอย่างรวดเร็ว และมีแนวทางใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ต่างไปจาก
แนวคิดแนวทางเดิมๆ ตลอดหลายสิบปีที่แล้วอย่างมาก
อีกทัง้ ได้ฟงั วิทยากรคนรุน่ ใหม่ทป่ี ระสบความสำ�เร็จมาบรรยายให้ JUMC NEXT
และ JUMC WoW ในภาษาเดียวกับผู้อบรมแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าอนาคตธุรกิจ การ
ทำ�งานของคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะมีส่วนสำ�คัญในการนำ�พาประเทศของเราไปข้าง
หน้าอย่างแน่นอน
อบรม: 9 มีนาคม-25 พฤษภาคม 2562
• เปิดมุมมองความคิด เสริมอาวุธธุรกิจให้ทนั ยุคดิจติ ลั ด้วยวิทยากรรุน่ ใหม่
ที่ประสบความสำ�เร็จในด้านต่างๆ
• เข้าเยี่ยมชมสัมผัสธุรกิจดังในยุคดิจิตัล พร้อมพูดคุยกับผู้บริหารอย่าง
เจาะลึก
• สถานที่อบรมสะดวกสบายมีที่จอดรถ

THINGS HAPPENED
FOR REASONS
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กิจกรรมมอมเงิน

BAB 2018
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โดย คุณบี
สุชาย พรศิริกุล
MBA Exec.20

Bangkok Art Biennale 2018:
Beyond Bliss

เริ่ ม นั บ ถอยหลั ง กั น แล้ ว กั บ อลั ง การงานอาร์ ต สู่
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ "บางกอกอาร์ ต เบี ย นนาเล่ ครั้ ง ที่ 1"
- Bangkok Art Biennale 2018 ที่จะมาสร้างมิติใหม่
ให้กับกรุงเทพมหานครฯ และวงการศิลปะในบ้านเรา 
เดือนตุลาคมนี้ บนพื้นที่สำ�คัญ 20 แห่ง รวมศิลปินชั้น
นำ�ทั้งไทยและนานาชาติทั้งหมด 75 ท่าน
ภายใต้แนวคิด "สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต" หรือ Beyond
Bliss ศิลปินทั้ง 75 ท่าน จะมาสร้างสรรค์งานให้
สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการค้นหาความ
หมายของความสุข หรือ Bliss ที่แตกต่างกันไป ตาม
ประสบการณ์ของแต่ละคน บนพื้นที่ที่มีประวัติความ
เป็นมา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ่ายทอด
ความสุขทางกายและใจ หรือ แม้กระทัง่ การแสวงหาวิธี
กำ�จัดทุกข์ แรงบันดาลใจจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ รวม
ทัง้ การแสดงความคิดเห็น สะท้อนสังคม การเมือง และ
ปัญหาสิง่ แวดล้อม ผ่านผลงานทีห่ ลากหลาย ด้วยความ
เชื่อทีว่ า่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นกระทบต่อความสุขของมนุษย์เรา 
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ซึ่ ง ผลงานทั้ ง หมดนี้ ได้ รั บ การคั ด สรรโดย กลุ่ ม
ภัณฑารักษ์นานาชาติ นำ�โดย ศ.ดร.อภินนั ท์ โปษยานนท์
อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วย ผศ.สรรเสริญ
มิ ลิ น ทสุ ต รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพฯ,
ลั ก ขณา  คุณาวิชยานนท์ อดีตผู้อำ�นวยการหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Prof. Patrick D.
Flores ศาสตราจารย์ประจำ�ภาควิชา  Art Studies ที่
University of the Philippines และ Dr. Adele Tan
ภัณฑารักษ์ประจำ�หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์
เทศกาลบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ หรือที่เรียกอย่าง
ย่อว่า BAB2018 นี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม
2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 บนพื้นที่สำ�คัญ 20 แห่ง
คือ พืน้ ทีส่ �ำ คัญริมฝัง่ แม่น�ำ้ เจ้าพระยา อาทิ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิ ห าร, วั ด ประยุ ร วงศาวาสวรวิ ห าร,
อาคารอีสต์เอเชียติก, ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล, โรงแรม
เดอะ เพนนินซูล่า กรุงเทพ และโอ พี เพลส  
ตลอดจนพื้นที่ใจกลางเมือง ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร, โครงการ วัน แบงค็อก, สมาคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ, บ้าน ปาร์ค นายเลิศ, เซ็นทรัลเวิลด์,
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, สยามดิสคัฟเวอรี,่ สยามพารากอน,
ดิ เอ็มควอเทียร์, สกายวอล์ค แยกปทุมวัน, สวนเบญจ
สิริและเธียเตอร์ ออฟ อินดัลเจนซ์
เมื่อพูดถึงคำ�ว่า เทศกาลศิลปะแบบเบียนนาเล่ ( Biennale )
นัน้ จะหมายถึง เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติทจี่ ดั ขึน้
ทุกสองปีครั้ง มีที่มาอย่างยาวนาน นับย้อนไปได้ถึงการ
เกิดขึน้ ครัง้ แรกเมื่อ 120 ปีทแี่ ล้ว ทีเ่ มืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี และเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกในเวลาต่อมา 
“เวนิ ส เบี ย นนาเล่ ” เทศกาลศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ระดั บ
นานาชาติ ที่ได้รวบรวมเอาผลงานชิ้นเอก ของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาจัดแสดงไว้ด้วยกัน และได้
กลายเป็นพื้นที่สำ�คัญ ในการพบปะสังสรรค์ของเหล่า
ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก และผู้คนที่หลงใหลในงาน
ศิลปะจากนานาประเทศอีกด้วย โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จพระราชดำ�เนิน
ทอดพระเนตร เวนิส เบียนนาเล่ ถึง 2 ครั้ง คือในปี
พ.ศ. 2440 และ 2450 ได้ทรงเลือกซื้องานศิลปะของ
ศิลปินชาวอิตาเลียนกลับมาประเทศไทย และเชิญศิลปิน
มาเขียนภาพประดับตกแต่งอาคารสำ�คัญต่างๆ อีกด้วย
และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ กรุงเทพมหานคร เมือง
ที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็น เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความหลากหลายด้านศาสนา 
ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตชุมชนที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นเมือง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน มี
อัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นเมืองแห่งสายน้ำ�จนได้รับ
การขนานนามว่า  เวนิสแห่งตะวันออก ก็จะได้มีโอกาส
ต้อนรับคนรักศิลปะจากทุกมุมโลก รวมทั้งสร้างแรง
บันดาลใจและโอกาสให้กับผู้รักศิลปะในประเทศไทย
ที่จะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะระดับนานาชาติอีกด้วย
และในเวลาเดียวกันก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปิน

ไทยรุ่นใหม่ที่กำ�ลังเป็นที่จับตามองได้แสดงฝีมือ และ
ยังเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความ
คิดสร้างสรรค์ได้อย่างดี
นี่จึงถือเป็นก้าวสำ�คัญของประเทศไทยในช่วงเวลานี้
ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการ
ศิลปะโลก ภายใต้แนวคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต”
(Beyond Bliss) ที่จะชวนให้ผู้ร่วมงานตั้งคำ�ถามถึง
นิยามแห่งความสุขไปพร้อมๆ กัน

แล้วพบกันกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
Bangkok Art Biennale 2018
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 –
3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ !
พร้อมติดตามความเคลื่อนไหว และ
เรื่องราวน่าสนใจต่างๆ ผ่านช่องทาง
หลักของ BAB2018 ได้ที่
เว็บไซต์ http://www.bkkartbiennale.com
เฟซบุ๊ก: BkkArtBiennale
อินสตาแกรม: bkkartbiennale

ปิ๊ง โปรเจค คืนความรู้สู่ชุมชน
เมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2561
ณ ร้านเสวย สุขุมวิท 26
กลุ่มนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ ร่วมจัดกิจกรรม ปิ๊ง โปรเจค คืนความรู้สู่ชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยในปีนี้ จะมอบทุนการศึกษา ตู้หนังสือ กับตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนบ้านม่วงโพรง ตำ�บลเขาหินซ้อน
อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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THINGS HAPPENED
FOR REASONS
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สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นพีๆ่ น้องๆ ชาว MBA จุฬาฯ ทุกท่าน มาพบกับสาระความรูด้ ีๆ
ที่ผมได้รับมอบหมายจากทีมบรรณาธิการให้มาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยผม
เป็นนักกฎหมายที่อยู่ในแวดวงธุรกิจจึงอยากจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมาย
ภาษีที่อาจจะกระทบกับพวกเราทุกคนในการใช้ชีวิตและการประกอบธุรกิจ เพื่อ
อย่างน้อยจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อภาษีฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดย
กฎหมายภาษีที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่ง
ตามกำ�หนดการเดิมนั้น กฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม
2562 แต่จนถึงวันนี้ผมก็ ไม่ค่อยแน่ใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะยังสามารถมีผลบังคับ
ใช้ได้ทันหรือไม่ เพราะคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างได้มีการขยายเวลาการพิจารณาออกมาถึง 9 ครั้ง โดยปัจจุบันมีระยะ
เวลาพิจารณาถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ และยังต้องมีขนั้ ตอนการนำ�เสนอ
เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาอีก อย่างไรก็ตามหากเรารู้หลักการและ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ ทีจ่ ะมีผลบังคับก็นา่ จะเป็นประโยชน์ ดังนัน้ วันนีผ้ มจึงจะมาสรุป
หลักการทีส่ �ำ คัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อทีท่ า่ นผูอ้ า่ นทุกท่านจะได้มคี วามเข้าใจ
และเตรียมพร้อมรับมือได้

เตรียมความพร้อมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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ทำ�ไมต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จะช่วยลดความซ้ำ�
ซ้อนและความไม่เหมาะสมของกฎหมายปัจจุบัน
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาแทนที่ “ภาษีบำ�รุง
ท้องที่” และ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” นอกจาก
นี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะทำ�ให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ร ายได้ เ พี ย งพอในการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่ของตน อีกทั้งจะช่วย
ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น
และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม โดยผู้ที่
มีทรัพย์สินมูลค่าสูงก็จะมีภาระภาษีมากกว่าผู้
ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ำ�กว่า  และยังช่วยลดการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการประเมิ น ภาษี ดั ง เช่ น ปั จ จุ บั น
อีกด้วย
ใครมีหน้าที่เสียภาษีนี้
ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับ
นี้ก็คือ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, เจ้าของ
อาคารชุด, ผูค้ รอบครองหรือทำ�ประโยชน์ ในทีด่ นิ
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมีอะไรบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง
และห้องชุด
ต้องเสียภาษี ในอัตราเท่าใด
ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการแบ่งที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งออกเป็ น 4 ประเภท ตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สนิ ซึง่ ทรัพย์สนิ
แต่ละประเภทจะเสียภาษีในอัตราที่ไม่เท่ากัน ซึง่
ต้องขอย้ำ�กับท่านผู้อ่านว่าอัตราภาษีนี้เป็นเพียง
ร่างกฎหมายเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการแก้ไข
และปรับเปลีย่ นอยูพ่ อสมควรในการพิจารณาของ
กรรมาธิการ ซึ่งหากดูตามร่างกฎหมายนี้แล้วจะ
แบ่งอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บ ดังนี้

โดย คุณธัญญะ ซี่อวาจา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
MBA Executive รุ่น 31
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1. เกษตรกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินในการทำ�นา ทำ�ไร่ ทำ�สวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง
สัตว์น้ำ� และกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีจะประกาศกำ�หนด ซึ่งอาจต้องดำ�เนินการขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกร หรือมีขั้นตอนบางประการที่จะถูกกำ�หนดเพิ่ม
เกษตรกรรม
อัตราภาษีสูงสุด 0.2% ของฐานภาษี
มูลค่าทรัพย์สิน
อัตราภาษี
(ล้านบาท)
(%)
ไม่เกิน 50
ได้รับยกเว้น
50 - 100
0.05
เกิน 100
0.1
2. บ้านพักอาศัย โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บ้านพักอาศัยหลังหลัก โดยดู
จากเจ้าของต้องมีชื่ออยู่ในโฉนด เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเจ้าของต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้นๆ และบ้านพักอาศัยหลังอื่นๆ
หมายถึง กรณีที่เจ้าของมีชื่อในโฉนดเฉยๆ ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
บ้านพักอาศัย
อัตราภาษีสูงสุด 0.5% ของฐานภาษี
บ้านหลังหลัก
บ้านหลังอื่นๆ ที่ไม่ใช่บ้านหลัก
มูลค่าทรัพย์สิน
อัตราภาษี
มูลค่าทรัพย์สิน
อัตราภาษี
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)
(%)
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

3. พาณิชยกรรม หมายถึง การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ ใช้เพื่อการเกษตร
กรรมหรือการอยู่อาศัย เช่น ใช้เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม เป็นต้น
พาณิชยกรรม
อัตราภาษีสูงสุด 2.0% ของฐานภาษี
มูลค่าทรัพย์สิน
อัตราภาษี
(ล้านบาท)
(%)
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
4. ที่รกร้างว่างเปล่า หมายถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำ�ประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ หรือทิ้งไว้ว่างเปล่า
ที่รกร้างว่างเปล่า
อัตราภาษีสูงสุด 5.0% ของฐานภาษี
หากไม่ทำ�ประโยชน์ตามสภาพหรือทิ้งไว้ว่างเปล่า
อัตราภาษีจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 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

กฎหมายฉบับนี้ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีกหลายๆ อย่าง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกใช้บังคับน่าจะมีผลกระทบไม่น้อยสำ�หรับบุคคลหรือผู้ประกอบ
การที่มีที่ดินจำ�นวนมาก ที่จะทำ�ให้มีภาระภาษีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นท่านผู้อ่านทุกท่านจึงควรที่จะติดตามและทำ�ความเข้าใจกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ เพื่อที่จะได้วางแผน
รับมือได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำ�ให้ท่านผู้อ่านบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หวังว่าวันนี้ท่านผู้อ่านน่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีโอกาสผม
จะมาเล่าวิธีการในการวางแผนเพื่อรับมือกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ รวมทั้งความคืบหน้าของกฎหมายฉบับนี้ต่อไป สำ�หรับวันนี้สวัสดีครับ
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MICHELIN STARS: A FRENCH PASSION FOR DELICACY

โดย คุณหมอจุ๊ย
เศรษฐพงศ์ ศรีสุภรวาณิชย์
MBA Eng.2
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THE PLATE MICHELIN: WATER LIBRARY

ในวันที่ 6 ธ.ค. 2017 ได้มีการประกาศรางวัล ดาวมิชลินเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในรางวัลด้านอาหารที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกที่มี
จุดเริม่ ต้นจากพีน่ อ้ งตระกูลมิชลินจากฝรัง่ เศสตัง้ แต่ปี 1904 และแพร่กระจายไปยังทัว่ โลก 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
จุดสำ�คัญอย่างหนึ่งของการได้รับดาวมิชลินคือทุกๆร้านต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น อาหารในแต่ละร้านจึงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูไป
เรื่อยๆตามแต่ฤดูกาลที่เชฟจะเลือกวัตถุดิบที่รสชาติอร่อยที่สุดในช่วงนั้นออกมาสร้างเมนู โดยปรุงให้ดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเต็มที่ และเพื่อ
ให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เชฟต้องการสื่อได้สูงสุด แนะนำ�ให้สั่งเป็น tasting menu พร้อม wine pairing จะดีที่สุดครับ

TWO STAR MICHELIN: LE NORMANDIE
ร้ า นอาหารฝรั่ ง เศสที่ อ ยู่ คู่ กั บ ประเทศไทยมาช้ า นาน ตั้ ง อยู่ ใ นโรงแรมหรู แ ห่ ง แรกของ
ประเทศไทย และเปิดให้บริการครัง้ แรกในปี 1958 ร้าน Le Normandie ผ่านการเปลีย่ นแปลง
ต่าง ๆ มาหลายครั้งและยังคงเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเสมอมา
5F, Mandarin Oriental Hotel, 48 Oriental Avenue, Bang Rak, Bangkok
+66 2 659 9000
www.mandarinoriental.com

ONE STAR MICHELIN: LE ATELIER DE JOEL ROBUCHON

ร้านแรกในไทยของเชฟผูล้ ว่ งลับไปแล้ว Joel Robuchon ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่า Chef of The Century
เพราะเป็นผู้ที่เคยได้รับดาวมิชลินสูงสุดถึง 32 ดาว จากร้านทุกสาขาทั้งโลกรวมกัน นับได้ว่ามากที่สุดใน
โลกครับ วัตถุดิบที่ร้านนี้เลือกใช้มักจะส่งตรงจากฝรั่งเศส เพื่อให้รสชาติใกล้เคียงกับที่ Joel Robuchon
สรรค์สร้างไว้มากที่สุดครับ
5F, MahaNakhon CUBE, 96 Naradhiwas Rajanagarindra Road, Si Lom, Bang Rak, Bangkok,
+66 2 001 0698
www.robuchon-bangkok.com/

ร้านอาหารฝรัง่ เศสทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นจาก จามจุรสี แควร์ ใกล้ๆคณะของพวกเรานีเ่ อง ร้านนีเ้ ป็นอาหาร
ฝรั่งเศสแบบร่วมสมัย โดยใช้มีการดัดแปลงเอาสไตล์การปรุงและวัตถุดิบต่างๆจากทั่วโลกมา
ผสมเข้าไป ทำ�ให้มีความหลากหลาย และลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้น จุดเด่นสำ�คัญอีกอย่างคือมี
น้ำ�แร่ให้เลือกหลากหลายมากสมดังชื่อ Water Library ครับ
Level 2, Chamchuri Square, Phaya Thai Road, Pathum Wan, Bangkok
+66 2 160 5188
www.waterlibrary.com/
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เรียบเรียงและสรุปโดย
คุณสาม-สาม จันทรูปมัย
MBA Eng.4

เป็นโอกาสทีด่ มี ากของผมที่ในปีนี้ ได้เข้าร่วมงาน
มอบรางวัล ที่ทางภาควิชาการตลาดจัดขึ้นทุก
สองปี ซึ่งเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 และจัด
ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2561
โดยในครั้งนี้คณะผู้วิจัย ได้แก่ อาจารย์สาวิกา 
อจ.วิเลิศ อจ.สมเกียรติ อจ. ณัฐพล อจ.ดนุพล
อจ.เอกก์ อจ.กฤตินี และอจ.อภิชาติ ได้ ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างมากทีส่ ดุ ถึง 12,400 ตัวอย่างครอบคลุม
14 จังหวัดทัว่ ประเทศใน 32 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ซึง่
ครั้งนี้หลายๆ brand ก็ยังคงรักษาตำ�แหน่งไว้
ได้เหนียวแน่น แต่มีถึง 7 กลุ่มด้วยกันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ดังในตาราง)

งานมอบรางวัล สุดยอดแบรนด์ ทรงพลัง ครั้งที่ 4
THE MOST POWERFUL BRANDS
OF THAILAND 2018
จัดโดย ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปเนื้อความจาก อาจารย์สาวิกา และ อาจารย์วิเลิศ พอสังเขปดังนี้
*** พลังของ brand มาจาก 4 ด้านคือ
   1) AWARENESS คือ เป็น top of mind ที่คนรู้จัก คนนึกถึง
   2) USAGE คือ ลูกค้าใช้เป็นอันดับต้นๆ (market share)
   3) PREFERENCE คือ ลูกค้าชื่นชอบ ชื่นชม (heart share)
   4) IMAGE คือ การมีภาพลักษณ์ที่ดี (spirit share)
*** Keys to Powerful Brand มี 3 ส่วนคือ
(หน้ากระดาษไม่พอ ขอใส่แต่คำ�สำ�คัญให้ไปศึกษาต่อกันเองได้นะครับ)
   1) มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation):
Customer insight / cust. engagement / influential
IMC / Convenience and speed / continuous quality
improvement  / relentless product innovation
   2) ขีดความสามารถขององค์กร (Corporate Competency):
Dynamic brand legend / sightful and solid vision /
embedded organization culture & management /
Internal marketing & branding / first mover
   3) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value):
Brand congruency / customer & community
Involvement / stakeholder engagement/ focus
& reinforcement
*** 6 Points ที่การทำ�แบบเดิมๆ อาจจะไม่พอแล้ว
   1) Brand Value >> to B. & Customer Insight
   2) Brand Positioning >> to B. Momentum
คือ มี positioning เดียวอาจไม่พอจากการ disrupt ของคู่แข่ง ปัจจัยอื่นในงาน
วิจัยนี้ 3 case ที่สร้าง momentum แรงคือ มาม่า แตกไลน์ Korean / MK ออก
MK Life / Nescafe ออก Rtd กาแฟดำ�
   3) Brand Personality >> to B.Charisma
บุคลิกที่เลือกใช้ มันต้องมีเสน่ห์ มันต้องดึงดูดใจ มีความมีชีวิตชีวา ตัวอย่างเช่น
ซันซิลค์ ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด เพิ่มเสน่ห์ผู้ ใช้ / ลักซ์ ปรนเปรอ ปรนนิบัติผิวคุณ/ นีเวีย
ใช้แล้ว สวยผิวดี ผูช้ ายหล่อตกหลุมรัก / บริดจ์สโตน your journey your passion
   4) Brand Identity >> to B. Senses
ทั้งสี กลิ่น ผิวสัมผัส  รูปทรง รูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้ smart devices
   5) Brand Image >> to B. Memory
อยากให้รู้ค้ารู้สึกกับเราอย่างไร จดจำ�เราแบบไหน เช่น AIS Serenade ทำ�ให้
รู้สึกว่าเราเป็นคนสำ�คัญ / Kbank ให้ความรู้สึกเป็นเพื่อนที่ดูแลเรา / Ptt รู้สึก
เหมือนเพื่อนเดินทาง เป็นคนที่เป็นมิตรกับชุมชน / และ CSR ถ้าทำ�แล้ว ลูกค้า
จำ�ไม่ได้ ก็ ไม่มีประโยชน์
   6) Brand Communication >> to B. Absorption
แทบจะหมดยุคของการ hard sell / ทำ� viral ก็ต้องให้เนียน คนยุคใหม่ ถ้าใน
คลิปมีพูดถึง brand เรามากไป เค้าก็จะไม่แชร์

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.

Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

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

