
ว�ชาปรัชญาแ�ชญาและการัชญาแจัดการธุรกิจ����H�ดการัชญาแธุรกิจ����H�������Illus�รัชญาแก�จัดการธุรกิจ����H
ดรัชญาแ.บุญเ�ญเก�ยรัชญาแติ โชควัฒนา�� โชคว�ฒนา

ว�นเสารัชญาแ�ที่ 17 กั�� 17 ก�นยายน 2554  เวลา 9.00 – 16.00 น.

การัชญาแบุญเ*าน

ให้อ*อ่านห.านห้อน�งส0อ่านหห้อล�กค�ดและปรัชญาแ�ชญาการัชญาแที่ 17 กั1างาน บุญเ�ญเก�ยรัชญาแติ โชควัฒนา�� โชคว�ฒนา และ
ปรัชญาแ�ชญา ดรัชญาแ.เที่ 17 กั�ยม โชคว�ฒนา แล*ว List ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89นมาว.า

• 10 ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*อ่านหไห้อนที่ 17 กั��ติ โชควัฒนา�รัชญาแงก�บุญเการัชญาแด1าเน�นความค�ดและการัชญาแด1าเน�นช�ว�ติ โชควัฒนา�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาใน
ป;จัดการธุรกิจ����Hจัดการธุรกิจ����H�บุญเ�น 

• ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*อ่านหไห้อนที่ 17 กั��อ่านห.านแล*วขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c�ดแย*งก�บุญเความค�ด/ความรัชญาแ=*ส8กขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแา  ให้อ*น1ามาอ่านหภิปรายในห้องเรียน����������¨�����G�	บางคนตั้งเป้าอะไรไว้ก็ไม่เ�ปรัชญาแาย
ในห้อ*อ่านหงเรัชญาแ�ยน

• ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*อ่านหไห้อนที่ 17 กั��อ่านห.านแล*วเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าที่ 17 กั.า แติ โชควัฒนา�.เรัชญาแาย�งไม.ได*ที่ 17 กั1าติ โชควัฒนา�ามห้อล�กค�ดห้อรัชญาแ0อ่านหปรัชญาแ�ชญาน�9นและ
ค�ดจัดการธุรกิจ����Hะเปล��ยนแปลงติ โชควัฒนา��วเอ่านหงที่ 17 กั1าติ โชควัฒนา�ามห้อล�กค�ดห้อรัชญาแ0อ่านหปรัชญาแ�ชญาที่ 17 กั��อ่านห.าน

จัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ใติ โชควัฒนา�*ส1าน8ก

เห้อม0อ่านหนก�บุญเเด?ก จัดการธุรกิจ����Hะให้อ*รัชญาแ�บุญเอ่านหะไรัชญาแติ โชควัฒนา�*อ่านหงพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op=ดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi91า ๆ

ค�ดบุญเวก

เม0�อ่านหเรัชญาแาค�ดบุญเวกบุญเ.อ่านหย ๆ ส��งด� ๆ ก?จัดการธุรกิจ����Hะติ โชควัฒนา�ามมา อ่านหย.างเวลาปวดที่ 17 กั*อ่านหง ให้อ*เรัชญาแาค�ดว.า 
“เด�Dยวจัดการธุรกิจ����Hะห้อาย” ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งจัดการธุรกิจ����Hะที่ 17 กั1าให้อ*เรัชญาแาห้อายได*จัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ง ๆ

การัชญาแค�ดบุญเวกเปFนการัชญาแปล�กจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ให้อ*ม�พูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opล�ง เรัชญาแาอ่านหยากเปFนอ่านหะไรัชญาแในอ่านหนาคติ โชควัฒนา�ก?ให้อ*
ก1าห้อนดจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ไปเลย เช.น 

• เปFนอ่านหาจัดการธุรกิจ����Hารัชญาแย�ที่ 17 กั��ม�ติ โชควัฒนา�1าแห้อน.งที่ 17 กัางว�ชาการัชญาแส=ง ๆ และม�ฐานะด� 

• เปFนเจัดการธุรกิจ����H*าขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงรัชญาแ*านอ่านหาห้อารัชญาแที่ 17 กั��ปรัชญาแะสบุญเความส1าเรัชญาแ?จัดการธุรกิจ����H

ในการัชญาแก1าห้อนดจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา� ติ โชควัฒนา�*อ่านหงไม.ล0มก1าห้อนดให้อ*ติ โชควัฒนา��วเรัชญาแาเอ่านหงส�จัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ติ โชควัฒนา� และช.วยผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี=*อ่านห0�นได*
มากมาย

การัชญาแก1าห้อนดจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ที่ 17 กั��ด� ติ โชควัฒนา�*อ่านหงค�ดเปFนภิปรายในห้องเรียน����������¨�����G�	บางคนตั้งเป้าอะไรไว้ก็ไม่เาพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op (Visualization) โดยเม0�อ่านหค�ดแล*วติ โชควัฒนา�*อ่านหง
ไม.ม�ค1าว.า “แติ โชควัฒนา�.” ติ โชควัฒนา�.อ่านหที่ 17 กั*าย เช.น แติ โชควัฒนา�.คงจัดการธุรกิจ����Hะยาก แติ โชควัฒนา�.คงไม.ได*ห้อรัชญาแอ่านหก



การัชญาแก1าห้อนดจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแา ควรัชญาแก1าห้อนดไปที่ 17 กั��จัดการธุรกิจ����H�ดส�ดที่ 17 กั*าย/จัดการธุรกิจ����H�ดส=งส�ดที่ 17 กั��เรัชญาแาติ โชควัฒนา�*อ่านหงการัชญาแ 
ไม.ควรัชญาแก1าห้อนดไปที่ 17 กั�ละ Step

ความค�ดขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาส1าค�ญมาก “ค�ดถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=ก จัดการธุรกิจ����H8งจัดการธุรกิจ����Hะที่ 17 กั1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=ก” เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����H8งติ โชควัฒนา�*อ่านหงไม.ค�ดลบุญเก�บุญเติ โชควัฒนา��ว
เอ่านหง ติ โชควัฒนา�*อ่านหงค�ดด�ก�บุญเติ โชควัฒนา��วเอ่านหง ผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี=*อ่านห0�น ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งบุญเางคนจัดการธุรกิจ����HะเปFนคนไม.ด� เรัชญาแาก?รัชญาแ�บุญเรัชญาแ=*ว.าเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาไม.ด�ได* แติ โชควัฒนา�.
เรัชญาแาก?ย�งติ โชควัฒนา�*อ่านหงห้อว�งด�ก�บุญเเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาได* น��ค0อ่านหการัชญาแค�ดบุญเวก

ในการัชญาแค�ด ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหให้อ*เรัชญาแาค�ดว.าเม0�อ่านหเรัชญาแาส1าเรัชญาแ?จัดการธุรกิจ����Hด�ษฎีบัณฑิตให้เราจะไม่ยึดติดอัตตา หรือมีก็มีใ�บุญเ�ณฑิตให้เราจะไม่ยึดติดอัตตา หรือมีก็มีให้น้อย ๆ ย�ติ โชควัฒนา�ให้อ*เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����Hะไม.ย8ดติ โชควัฒนา��ดอ่านห�ติ โชควัฒนา�ติ โชควัฒนา�า 
ห้อรัชญาแ0อ่านหม�ก?ม�ให้อ*น*อ่านหย ๆ ย��งลดอ่านห�ติ โชควัฒนา�ติ โชควัฒนา�าได*เที่ 17 กั.าไรัชญาแก?จัดการธุรกิจ����Hะอ่านห.อ่านหนน*อ่านหม ม�คนรัชญาแ�กมากขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89น ม�บุญเารัชญาแม�ส=ง
ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89น และเม0�อ่านหเรัชญาแาม�อ่านห�ติ โชควัฒนา�ติ โชควัฒนา�าน*อ่านหยก?จัดการธุรกิจ����Hะเห้อ?นได*ว.าใครัชญาแบุญเ*างที่ 17 กั��ม�อ่านห�ติ โชควัฒนา�ติ โชควัฒนา�าเยอ่านหะ

ติ โชควัฒนา��วอ่านหย.างค1าพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op=ดขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงคนที่ 17 กั��ม�อ่านห�ติ โชควัฒนา�ติ โชควัฒนา�า: ฉันอยากได้อะไร ฉันต้องได้�on_th�นอ่านหยากได*อ่านหะไรัชญาแ ฉันอยากได้อะไร ฉันต้องได้�on_th�นติ โชควัฒนา�*อ่านหงได*

กรัชญาแรัชญาแมฐาน ในส.วนขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงสมถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไะกรัชญาแรัชญาแมฐาน จัดการธุรกิจ����Hะที่ 17 กั1าให้อ*เรัชญาแาม�สติ โชควัฒนา�� เม0�อ่านหเรัชญาแาม�สติ โชควัฒนา�� ค�ดด�ไม.
ค�ดช��วก?เปFนบุญเ�ญ ส.วนว�ป;สสนากรัชญาแรัชญาแมฐาน จัดการธุรกิจ����Hะที่ 17 กั1าให้อ*เรัชญาแาม�ป;ญญา

ป;ญญา เปFนความค�ดที่ 17 กั��ด� ความค�ด เปFนกรัชญาแะบุญเวนการัชญาแที่ 17 กั��ติ โชควัฒนา�*อ่านหงอ่านหาศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้ว�ยจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ก�บุญเสมอ่านหง
ที่ 17 กั1างานรัชญาแ.วมก�น ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งคนเรัชญาแาที่ 17 กั�กคนก?สามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไค�ดด*วยการัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามติ โชควัฒนา��วเอ่านหงและติ โชควัฒนา�อ่านหบุญเติ โชควัฒนา��วเอ่านหงได*

น�ส�ยห้อรัชญาแ0อ่านหจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ติ โชควัฒนา�ที่ 17 กั��ไม.ด� เรัชญาแาติ โชควัฒนา�*อ่านหงที่ 17 กับุญเที่ 17 กัวนติ โชควัฒนา��วเอ่านหง แล*วใช*ป;ญญา ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามติ โชควัฒนา��วเอ่านหงและ
ติ โชควัฒนา�อ่านหบุญเติ โชควัฒนา��วเอ่านหง แล*วติ โชควัฒนา��ดห้อรัชญาแ0อ่านหลดจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ติ โชควัฒนา�เห้อล.าน�9น

ความรัชญาแ=*ที่ 17 กั��ได*มา เรัชญาแาติ โชควัฒนา�*อ่านหงเปล��ยนให้อ*เปFนห้อล�กค�ด ห้อล�กค�ดเปFนเรัชญาแ0�อ่านหงที่ 17 กั��ด� ๆ ที่ 17 กั��เรัชญาแาม�
ก�นที่ 17 กั�กคน ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งห้อล�กค�ดติ โชควัฒนา�*อ่านหงเปFนปรัชญาแะโยชน�ส�9น ๆ บุญเางครัชญาแ�9งก?มาจัดการธุรกิจ����Hากส�ภิปรายในห้องเรียน����������¨�����G�	บางคนตั้งเป้าอะไรไว้ก็ไม่เาษ�ติ โชควัฒนา� ห้อรัชญาแ0อ่านหเรัชญาแ0�อ่านหง
รัชญาแาวติ โชควัฒนา�.าง ๆ ที่ 17 กั��เรัชญาแาเจัดการธุรกิจ����Hอ่านหที่ 17 กั�9งด�และไม.ด� ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งก?สามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไสรัชญาแ�ปเปFนห้อล�กค�ดที่ 17 กั��ด� ๆ ได*

ติ โชควัฒนา��วอ่านหย.าง:

• เวลาเจัดการธุรกิจ����Hอ่านหคนไม.ด�: มารัชญาแไม.ม� บุญเารัชญาแม�ไม.เก�ด

• เวลาเก�ดอ่านห�บุญเ�ติ โชควัฒนา��เห้อติ โชควัฒนา��: เรัชญาแาคงเคยที่ 17 กั1าอ่านหะไรัชญาแไว* ติ โชควัฒนา�.อ่านหไปติ โชควัฒนา�*อ่านหงที่ 17 กั1าแติ โชควัฒนา�.ส��งที่ 17 กั��ด� / เปFนครัชญาแาว
เครัชญาแาะห้อ� แติ โชควัฒนา�.ก?ย�งด�ที่ 17 กั��ไม.เปFนอ่านหะไรัชญาแมาก

• จัดการธุรกิจ����Hดแล*วไม.จัดการธุรกิจ����H1า เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าใจัดการธุรกิจ����Hแล*วไม.ล0ม

ปรัชญาแ�ชญา ก�บุญเ ห้อล�กค�ด ติ โชควัฒนา�.างก�นที่ 17 กั�� ปรัชญาแ�ชญาจัดการธุรกิจ����HะเปFนเรัชญาแ0�อ่านหง Timeless ใช*ได*ที่ 17 กั�กย�ค
สม�ย และติ โชควัฒนา�*อ่านหงม�การัชญาแแปลความห้อมาย

• ผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดีล�กน91าอ่านหอ่านหกไป น91าไห้อลเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*ามา  ว�กน91าเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*ามา น91าไห้อลอ่านหอ่านหกไป



• เวลาเรัชญาแาที่ 17 กั1าความด�ให้อ*ใครัชญาแ เรัชญาแาติ โชควัฒนา�*อ่านหงล0ม  เวลาคนอ่านห0�นที่ 17 กั1าความด�ให้อ*เรัชญาแา เรัชญาแาติ โชควัฒนา�*อ่านหง
จัดการธุรกิจ����H1า: ที่ 17 กั1าด�อ่านหย.าห้อว�งผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดีล

• จัดการธุรกิจ����Hงค�ดให้อ*ก1าไรัชญาแ อ่านหย.าค�ดให้อ*ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาดที่ 17 กั�น

ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*อ่านหค�ดติ โชควัฒนา�.าง ๆ

• กรัชญาแรัชญาแมไม.สามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไแก*ได* แติ โชควัฒนา�.สามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไลดที่ 17 กัอ่านหนลงได*

• การัชญาแสอ่านหนล=ก ล=กศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้ว�ษย� ไม.ควรัชญาแใช*ว�ธุรกิจ����H�������Illus�ช�9น1า แติ โชควัฒนา�.ควรัชญาแใช*ค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหให้อ*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาค�ด

การัชญาแจัดการธุรกิจ����H�ดการัชญาแธุรกิจ����H�������Illus�รัชญาแก�จัดการธุรกิจ����H

การัชญาแจัดการธุรกิจ����H�ดการัชญาแธุรกิจ����H�������Illus�รัชญาแก�จัดการธุรกิจ����H การัชญาแบุญเรัชญาแ�ห้อารัชญาแงาน ล*วนติ โชควัฒนา�*อ่านหงค�ดถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งเรัชญาแ0�อ่านหง “คน” เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����H8งติ โชควัฒนา�*อ่านหงฝ̀ึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่ก
ที่ 17 กั1าความเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าใจัดการธุรกิจ����Hคนอ่านห0�น แติ โชควัฒนา�.บุญเางคนกล�บุญเไม.ค�ดที่ 17 กั��จัดการธุรกิจ����Hะเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าใจัดการธุรกิจ����Hคนอ่านห0�น ย��งไปกว.าน�9นบุญเางคน
ย�งไม.เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าใจัดการธุรกิจ����Hแม*แติ โชควัฒนา�.ติ โชควัฒนา��วเอ่านหง เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����H8งเคยได*ย�นค1าพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op=ดที่ 17 กั��ว.า “ค*นห้อาติ โชควัฒนา��วเอ่านหง” ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งก?กลายเปFน 
Mindset ที่ 17 กั��ไม.ด� คนเห้อล.าน�9ม�กขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาดการัชญาแที่ 17 กับุญเที่ 17 กัวน และไม.ได*ใช*ความค�ด

เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����H8งติ โชควัฒนา�*อ่านหงห้อม��นที่ 17 กับุญเที่ 17 กัวนติ โชควัฒนา��วเอ่านหง ใช*ความค�ด เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหที่ 17 กั1าให้อ*จัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ฒนาส=ง
ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89น

ค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไาม: เวลาขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c�บุญเรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����H�9ค�นห้อน*ามากไปห้อรัชญาแ0อ่านหไม. ?  ห้อ.างเที่ 17 กั.าไรัชญาแจัดการธุรกิจ����H8งจัดการธุรกิจ����Hะพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opอ่านห ?

คนในป;จัดการธุรกิจ����Hจัดการธุรกิจ����H�บุญเ�นไม.ค.อ่านหยปรัชญาแะเม�น รัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ 1 ค�นจัดการธุรกิจ����Hะยาวปรัชญาแะมาณ 4 เมติ โชควัฒนา�รัชญาแ ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ*าว��งด*วย
ความเรัชญาแ?ว 100 กม./ชม. เวลาเห้อย�ยบุญเเบุญเรัชญาแคจัดการธุรกิจ����Hะใช*รัชญาแะยะที่ 17 กัางปรัชญาแะมาณ 30 เมติ โชควัฒนา�รัชญาแเปFน
อ่านหย.างติ โชควัฒนา��1า ด�งน�9นเวลาเรัชญาแาเห้อ?นรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไค�นห้อน*าห้อย�ดกรัชญาแะที่ 17 กั�นห้อ�น เที่ 17 กั*าเรัชญาแาจัดการธุรกิจ����Hะยกมาเห้อย�ยบุญเเบุญเรัชญาแค
ได*ในเวลาปรัชญาแะมาณ 0.5 ว�นาที่ 17 กั� เส�ยรัชญาแะยะที่ 17 กัางไป 1.5 เมติ โชควัฒนา�รัชญาแแล*ว กว.ารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไจัดการธุรกิจ����Hะห้อย�ดได*ก?
อ่านห�ก 30 เมติ โชควัฒนา�รัชญาแ รัชญาแวมแล*วเปFน 31.5 เมติ โชควัฒนา�รัชญาแ ที่ 17 กั��เรัชญาแาจัดการธุรกิจ����Hะติ โชควัฒนา�*อ่านหงที่ 17 กั�9งรัชญาแะยะห้อ.างจัดการธุรกิจ����Hากรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไค�นห้อน*า

ความเรัชญาแ?วที่ 17 กั�ก 20 กม./ชม. จัดการธุรกิจ����Hะติ โชควัฒนา�*อ่านหงขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c�บุญเห้อ.างจัดการธุรกิจ����Hากรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไค�นห้อน*า 1 ช.วงค�นรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ ด�งน�9น
เม0�อ่านหขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c�บุญเด*วยความเรัชญาแ?ว 100 กม./ชม. จัดการธุรกิจ����H8งติ โชควัฒนา�*อ่านหงขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c�บุญเห้อ.างจัดการธุรกิจ����Hากรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไค�นห้อน*า 5 ช.วงค�นรัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ

การัชญาแปรัชญาแะเม�นปรัชญาแะมาณน�9 ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ*าเรัชญาแาฝ̀ึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่กบุญเ.อ่านหย ๆ เรัชญาแาก?จัดการธุรกิจ����Hะช1านาญ และใกล*เค�ยงก�บุญเ
ความจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ง

บุญเางคนติ โชควัฒนา��9งเปeาอ่านหะไรัชญาแไว*ก?ไม.เคยที่ 17 กั1าได*ติ โชควัฒนา�ามเปeาเลย เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแาะขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาดในเรัชญาแ0�อ่านหงการัชญาแ
ปรัชญาแะเม�น



“เรัชญาแ?ว ช*า ห้อน�ก เบุญเา” ในปรัชญาแ�ชญาขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหง ดรัชญาแ.เที่ 17 กั�ยม ก?เปFนการัชญาแสอ่านหนให้อ*เรัชญาแาปรัชญาแะเม�น 
อ่านหะไรัชญาแควรัชญาแที่ 17 กั1าเรัชญาแ?ว อ่านหะไรัชญาแสามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไชลอ่านหไว*ก.อ่านหน อ่านหะไรัชญาแที่ 17 กั1าแล*วได*ผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดีลมาก อ่านหะไรัชญาแที่ 17 กั1าแล*วได*
ผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดีลน*อ่านหย ... เปFนการัชญาแที่ 17 กั1าให้อ*เรัชญาแาได*ค�ดแยกแยะ

ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=ก แติ โชควัฒนา�.ไม.ใช.: บุญเางอ่านหย.างที่ 17 กั1าแล*วถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=กติ โชควัฒนา�*อ่านหงก?จัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ง แติ โชควัฒนา�.อ่านหาจัดการธุรกิจ����Hผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี�ดกาลเที่ 17 กัศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วะ เช.น ใช*
เวลามากไป ห้อรัชญาแ0อ่านหแก*ป;ญห้อาได*แติ โชควัฒนา�.ไม.ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=กกฏรัชญาแะเบุญเ�ยบุญเ

Put the right man on the wrong job: เปFนการัชญาแลด Ego เปpดโลกที่ 17 กั�ศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วน� 
เปFนการัชญาแพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ฒนาจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา ห้อรัชญาแ0อ่านหแม*แติ โชควัฒนา�.การัชญาแให้อ*ผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี=*ที่ 17 กั��จัดการธุรกิจ����HะมาเปFนผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี=*บุญเรัชญาแ�ห้อารัชญาแที่ 17 กั1างานในรัชญาแะด�บุญเ
ล.างแล*วค.อ่านหยเล0�อ่านหนติ โชควัฒนา�1าแห้อน.งขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89นมา ก?เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหให้อ*ได*เรัชญาแ�ยนรัชญาแ=*คนอ่านห0�น ได*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าใจัดการธุรกิจ����Hคนอ่านห0�น

กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus� (Strategy)

ในธุรกิจ����H�������Illus�รัชญาแก�จัดการธุรกิจ����Hติ โชควัฒนา�*อ่านหงม�การัชญาแใช*กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus1 ค1าน�9เรัชญาแาอ่านหาจัดการธุรกิจ����Hใช*ค1าว.า ก�ศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วโลบุญเาย (ก�ศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วล + 
อ่านห�บุญเาย) แที่ 17 กันก?ได* ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งเปFนการัชญาแที่ 17 กั1าอ่านหะไรัชญาแที่ 17 กั��ไม.ใช.แบุญเบุญเติ โชควัฒนา�รัชญาแงไปติ โชควัฒนา�รัชญาแงมา

กรัชญาแณ�อ่านหยากให้อ*ล=กเรัชญาแ�ยนแพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opที่ 17 กัย� จัดการธุรกิจ����Hะใช*ก�ศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วโลบุญเายอ่านหย.างไรัชญาแ

• พูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opาให้อ*ล=กไปส�มผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี�สก�บุญเแพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opที่ 17 กัย�ที่ 17 กั��ด� ๆ

• ที่ 17 กั1าเปFนติ โชควัฒนา��วอ่านหย.างให้อ*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาด= เช.น ด=แลคนในครัชญาแอ่านหบุญเครัชญาแ�ว

• พูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op=ดถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งแพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opที่ 17 กัย�ที่ 17 กั��ด� ๆ จัดการธุรกิจ����Hนฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่;งเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าไปในจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ใติ โชควัฒนา�*ส1าน8กขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา

• ไม.ที่ 17 กั1าให้อ*ล=กกล�วผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี� เช.น ติ โชควัฒนา�*อ่านหงไม.เล.าเรัชญาแ0�อ่านหงผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี�ให้อ*ล=กฟัง�����������6�	ประเด็นนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยา ;ง

คนจัดการธุรกิจ����Hะม�อ่านหารัชญาแมณ� จัดการธุรกิจ����Hะพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op=ดติ โชควัฒนา�รัชญาแง ๆ ก?ไม.เห้อมาะ จัดการธุรกิจ����H8งติ โชควัฒนา�*อ่านหงใช*ก�ศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วโลบุญเายก�บุญเเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา การัชญาแที่ 17 กั1า
ธุรกิจ����H�������Illus�รัชญาแก�จัดการธุรกิจ����Hก?เช.นก�น ก?ติ โชควัฒนา�*อ่านหงใช*กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus�ในการัชญาแเจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแจัดการธุรกิจ����Hาติ โชควัฒนา�.อ่านหรัชญาแอ่านหง ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งไม.ติ โชควัฒนา�รัชญาแงไปติ โชควัฒนา�รัชญาแงมา ติ โชควัฒนา�*อ่านหงม�เปeา
ห้อมายในการัชญาแเจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแจัดการธุรกิจ����Hาติ โชควัฒนา�.อ่านหรัชญาแอ่านหง เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหให้อ*เรัชญาแาได*ในส��งที่ 17 กั��เรัชญาแาควรัชญาแได* โดยไม.เอ่านหาเปรัชญาแ�ยบุญเใครัชญาแ

กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus�ในการัชญาแติ โชควัฒนา�.อ่านหส=*ติ โชควัฒนา�*อ่านหงมอ่านหงห้อาจัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหนค=.แขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.ง ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งค=.ติ โชควัฒนา�.อ่านหส=*จัดการธุรกิจ����Hะแขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c?งแกรัชญาแ.งเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ยงใดก?
ย�งม�จัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหน คนที่ 17 กั��อ่านห.อ่านหนแอ่านหกว.า แติ โชควัฒนา�.ติ โชควัฒนา�*อ่านหงการัชญาแชนะ ก?จัดการธุรกิจ����Hะเรัชญาแ��มใช*ความค�ดเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหห้อาจัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหนขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c
อ่านหงค=.แขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.งให้อ*พูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opบุญเ โดยใช*ว�ธุรกิจ����H�������Illus�ติ โชควัฒนา��9งค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามแล*วห้อาค1าติ โชควัฒนา�อ่านหบุญเ

กรัชญาแณ�สงครัชญาแามรัชญาแะห้อว.าง อ่านห�งกฤษก�บุญเฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วส: ครัชญาแ�9งน�9นที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสม�ม�ดดาบุญเ
ครัชญาแบุญเม0อ่านห ม�ช�ดเกรัชญาแาะ ม�ม*า ส.วนอ่านห�งกฤษอ่านห�งกฤษไม.ม�อ่านหาว�ธุรกิจ����H�������Illusที่ 17 กั��ใช*ส1าห้อรัชญาแ�บุญเการัชญาแติ โชควัฒนา�.อ่านหส=* แติ โชควัฒนา�.
กล�บุญเสามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไชนะที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสได* เปFนเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแาะอ่านห�งกฤษสามารัชญาแถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไห้อาจัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหนในจัดการธุรกิจ����H�ดเด.น
ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opบุญเ จัดการธุรกิจ����H�ดเด.นขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ�9งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสค0อ่านหม�ช�ดเกรัชญาแาะ ม�ม*า ม�อ่านหาว�ธุรกิจ����H�������Illus ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งใน
จัดการธุรกิจ����H�ดเด.นน�9ก?ม�จัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหนค0อ่านหที่ 17 กั1าให้อ*ที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสติ โชควัฒนา�*อ่านหงแบุญเกรัชญาแ�บุญเน91าห้อน�กมาก อ่านห�งกฤษจัดการธุรกิจ����H8งล.อ่านห
ให้อ*ที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*ามาติ โชควัฒนา�.อ่านหส=*ในภิปรายในห้องเรียน����������¨�����G�	บางคนตั้งเป้าอะไรไว้ก็ไม่เ=ม�ปรัชญาแะเที่ 17 กัศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วที่ 17 กั��เปFนที่ 17 กั��ล�.มพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op09นด�นอ่านห.อ่านหน เปFนโคลน



เฉันอยากได้อะไร ฉันต้องได้�on_thอ่านหะแฉันอยากได้อะไร ฉันต้องได้�on_thะ ที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสที่ 17 กั��ม�น91าห้อน�กติ โชควัฒนา��วมากเห้อย�ยบุญเลงไปก?จัดการธุรกิจ����Hะติ โชควัฒนา��ด ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cย�บุญเได*ล1าบุญเาก ม*า
ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งม�เที่ 17 กั*าเล?ก เห้อย�ยบุญเลงไปก?ติ โชควัฒนา��ดเช.นก�น ที่ 17 กั1าให้อ*อ่านห�งกฤษชนะที่ 17 กัห้อารัชญาแฝึกทำความเข้าใจคนอื่น แต่บางคนกลับไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่น ยิ่งไปกว่รัชญาแ��งเศัยจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ซึ่งคนเราทุกคนก็สามารถคิดด้วสได*

กรัชญาแณ�บุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*ามชาติ โชควัฒนา��ส�ญญาจัดการธุรกิจ����H.ายบุญเ�ญช� 2 เด0อ่านหน แติ โชควัฒนา�.กล�บุญเด8งบุญเ�ญช�จัดการธุรกิจ����H.ายเปFน 4 
เด0อ่านหน คนขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาก?เก�ดความกล�วเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแาะบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัน�9ส��งส�นค*าจัดการธุรกิจ����H1านวนมาก กรัชญาแณ�น�9เรัชญาแามอ่านหง
ห้อาจัดการธุรกิจ����H�ดบุญเกพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแ.อ่านหงขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา ค0อ่านหเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาไม.รัชญาแ�กษาส�ญญา จัดการธุรกิจ����H8งให้อ*คนไปติ โชควัฒนา��9งค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามก�บุญเบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัน�9 2 
ค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไาม ค0อ่านห

• การัชญาแด8งบุญเ�ญช�เปFนนโยบุญเายขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัแม.ห้อรัชญาแ0อ่านหเปล.า

• เจัดการธุรกิจ����H*านายขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงค�ณรัชญาแ=*เรัชญาแ0�อ่านหงน�9ห้อรัชญาแ0อ่านหไม.

เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ยงค1าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไามแรัชญาแกบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัน�9ก?ยอ่านหมจัดการธุรกิจ����H.ายเง�นติ โชควัฒนา�ามเวลาแล*ว เห้อติ โชควัฒนา��เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแาะบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c*าม
ชาติ โชควัฒนา��จัดการธุรกิจ����Hะกล�วคนไที่ 17 กัยแอ่านหนติ โชควัฒนา�89 แล*วบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัแม.ในเม0อ่านหงนอ่านหกก?จัดการธุรกิจ����Hะปลดเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาอ่านหอ่านหก กรัชญาแณ�น�9ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งจัดการธุรกิจ����Hะ
เปFนนโยบุญเายเม0อ่านหงนอ่านหกจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�งเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาก?ไม.กล*าบุญเอ่านหก เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.opรัชญาแาะถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ*าบุญเอ่านหกแล*วเรัชญาแาเอ่านหาไปบุญเอ่านหกน�ก
ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.าว บุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัแม.จัดการธุรกิจ����Hะถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=กกรัชญาแะที่ 17 กับุญเและเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาจัดการธุรกิจ����Hะถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ=กปลดที่ 17 กั�นที่ 17 กั�

ปรัชญาแะเด?นน�9เปFนเรัชญาแ0�อ่านหงที่ 17 กัางจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ว�ที่ 17 กัยา ติ โชควัฒนา�*อ่านหงรัชญาแ=*ว.าเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cากล�วอ่านหะไรัชญาแ

ม�บุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัห้อน8�งส�ญญาก�นว.าถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ*ายอ่านหดขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cายถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งเปeาเรัชญาแาจัดการธุรกิจ����Hะให้อ*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op��ม 1% แติ โชควัฒนา�.ที่ 17 กั��ส�ด
เม0�อ่านหยอ่านหดขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cายไม.ถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งบุญเรัชญาแ�ษ�ที่ 17 กัน�9ก?ย�งมาขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านห 1% โดยขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c=.ว.าไม.เช.นน�9นจัดการธุรกิจ����Hะไม.ส��งส�นค*าเรัชญาแา

บุญเางคนก?จัดการธุรกิจ����Hะค�ดเพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ยงว.า ให้อ*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา 0.8% ติ โชควัฒนา�ามส.วนก?แล*วก�น แติ โชควัฒนา�.กรัชญาแณ�น�9เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาไม.ที่ 17 กั1า
ติ โชควัฒนา�ามส�ญญา “ส�ญญาติ โชควัฒนา�*อ่านหงเปFนส�ญญา”

กรัชญาแณ�น�9เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ยงขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหค�ยก�บุญเผู้อื่นได้มากมาย�����������������À�����T�เวลาเราทำความดี=*บุญเรัชญาแ�ห้อารัชญาแส=งส�ด (MD) ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งปรัชญาแะเม�นไว*แล*วว.าเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาจัดการธุรกิจ����Hะไม.ให้อ*
ค�ย เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op�ยงแค.เรัชญาแ0�อ่านหงก?จัดการธุรกิจ����Hบุญเไม.ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านห 1% อ่านห�ก เน0�อ่านหงจัดการธุรกิจ����Hากถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งแม*ว.า MD จัดการธุรกิจ����Hะส��งให้อ*เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาที่ 17 กั1าจัดการธุรกิจ����Hรัชญาแ�ง ๆ 
แติ โชควัฒนา�.เขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาคงไม.ยอ่านหมให้อ*ม�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.าวว.าเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cาแกล*งคนไที่ 17 กัย นอ่านหกจัดการธุรกิจ����Hากน�9 MD ม�กจัดการธุรกิจ����Hะไม.ชอ่านหบุญเให้อ*
ป;ญญามาถูก จึงจะทำถูก” เราจึงต้องไ8งติ โชควัฒนา��วเขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cา 

กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus�ขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหง Discount Store เพูดซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.op0�อ่านหให้อ*คนไที่ 17 กัยไม.ติ โชควัฒนา�.อ่านหติ โชควัฒนา�*านเรัชญาแ0�อ่านหงโชห้อ.วย: ที่ 17 กั1า 
CSR / กล.อ่านหงที่ 17 กั1าบุญเ�ญ ซ้ำ ๆ�ียน�ss��h�����%�/org.openoffi8�งก?เปFนเรัชญาแ0�อ่านหงที่ 17 กัางจัดการธุรกิจ����H�ติ โชควัฒนา�ว�ที่ 17 กัยาเช.นก�น

กลย�ที่ 17 กัธุรกิจ����H�������Illus� จัดการธุรกิจ����Hะติ โชควัฒนา�*อ่านหงม�ค=.แขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.ง และความค�ดที่ 17 กั��จัดการธุรกิจ����Hะเอ่านหาชนะค=.แขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c.ง

• ที่ 17 กั1าจัดการธุรกิจ����H�ดเด.นขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาให้อ*โดดเด.นขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��c89น

• ที่ 17 กั1าจัดการธุรกิจ����H�ดอ่านห.อ่านหนขึ้นมาว่า�AsyncJob����ð���各ڕ����le叨ڕ双ڕ厰ڕ厘ڕ厀ڕ卬ڕ卐ڕ匸ڕ匠ڕ匌ڕ勠ڕ劸ڕ劜ڕ劀ڕ剨ڕ券ڕ删ڕ폐ږ榨��3ࡠ/��ra��/p��am槈ࡠ��cอ่านหงเรัชญาแาให้อ*ลดน*อ่านหยลง


