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Bizz Backup สง่มอบคําปรกึษาดา้นการบรหิารจัดการธรุกจิ ทีเ่ป็น “กําลังเสรมิ” 
สรา้งคณุคา่อย่างสงูสดุ เรามสีว่นชว่ยพัฒนาธรุกจิใหก้ับลกูคา้ของเรา ตัง้แตก่าร
กําหนดวสิัยทัศน ์พันธกจิ เป้าหมายทางธรุกจิ ยุทธศาสตรใ์นการกา้วเดนิ รูปแบบ
วธิกีารแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ทีนํ่าไป “ปฏบิัตกิาร” เสรมิความสําเร็จ ตลอดจนถงึการ
ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลการดําเนนิธรุกจิ เพือ่สรา้งยอดขายใหส้งูขึน้ และเสรมิ
อัตราการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ 
Bizz Backup มคีวามเชีย่วชาญในการจัดการการตลาด การจัดการพฤตกิรรมผู ้
จับจ่าย การวางแผนงานขาย การจัดการทมีงานขาย การจัดการชอ่งทางการจัด
จําหน่าย การจัดการบรษัิทฯ คา้ปลกีสมัยใหม ่- โมเดริน์เทรด การจัดการหา้งฯ รา้นฯ 
คา้ปลกีแบบดัง้เดมิ การจัดการศนูยก์ระจายสนิคา้ การจัดการขอ้มลูสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนสง่เสรมิงานขาย กระบวนการขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพ และอืน่ ๆ 
บรกิารของเราครอบคลมุถงึการ “เสรมิทักษะ” เชน่ ทักษะการขาย ทักษะการฝึกสอน 
ทักษะการเจรจาตอ่รอง การบรหิารจัดการลกูคา้หลัก โดยผา่นหลักสตูรการฝึกอบรม
พัฒนาทีอ่อกแบบพเิศษเฉพาะ เพือ่ทีจ่ะยกระดับขดีความสามารถขององคก์ร 
เสรมิสรา้งศักยภาพสว่นบคุคล เป็นการเสรมิแรงกระตุน้ เร่งเรา้ใหเ้กดิการปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม และสนับสนุนสง่เสรมิใหเ้กดิวัฒนธรรมการสง่มอบผลงานชัน้เลศิ 

About us 



• สง่มอบทางเลอืกคณุภาพทีเ่ป็น “กาํลงัเสรมิ” 
สรา้งคณุคา่อยา่งสงูสดุ และพฒันาศกัยภาพ
ใหก้บัทมีงานของลกูคา้ของเรา เพือ่สรา้งยอดขาย
ใหส้งูขึน้ และเสรมิอตัราการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ 
นํามาซึง่ความม ัง่ค ัง่ใหก้บัสงัคมโดยรวม 

วตัถปุระสงคข์องเรา 

© Bizz Backup | All Rights Reserved 3 



• เป็น และเป็นทีรู่จั้กจดจําไดว้า่ เป็น
บรษิทัฯ ทีป่รกึษาทอ้งถิน่ ดา้น
บรหิารจดัการทีด่ที ีส่ดุในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้

วสิยัทศันข์องเรา 
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• เราเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งแนบแนน่กบั
ลกูคา้ของเรา 

• เรามุง่ม ัน่ และต ัง้ใจอยา่งแนว่แนท่ีจ่ะสง่มอบ
ทางเลอืกคณุภาพทีใ่หค้ณุคา่ จบัตอ้งได ้และ
ยกระดบัความรู ้ความสามารถ พฒันาศกัยภาพ
ใหก้บัทมีงานของลกูคา้ของเรา 

พนัธกจิของเรา 
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“ปฏบิตักิาร” เสรมิความสําเร็จ 
ปรกึษาธรุกจิ | แนวทางแกปั้ญหาธรุกจิ | อบรมพัฒนา 
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อบรมพฒันา ปรกึษาธุรกจิ แนวทางแกป้ญัหา
ธุรกจิ 
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ปรกึษาธุรกจิ 
Bizz Backup สรา้งโอกาสมากมายทีช่ว่ยใหอ้งคก์ร
ไดรั้บการพัฒนาเชงิยทุธศาสตร ์สามารถคดิคน้ และ
เสนอแนวทางแกป้ญัหาซึง่นําไป “ปฏบิตักิาร” 
เสรมิความสําเร็จไดจ้รงิ เพือ่สรา้งยอดขายใหส้งูขึน้ 
และเสรมิอัตราการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ 
Bizz Backup ใหบ้รกิาร “บรหิารจัดการโครงการ” ซึง่
ครอบคลมุถงึแผนพัฒนา แผนปฏบิัตกิาร การตรวจสอบ 
ตดิตาม และประเมนิผลการดําเนนิธรุกจิ การปรับปรุง
แกไ้ข โดยมุง่เนน้ทีจ่ะแนะแนวการจดัการท ัว่ไป 
แผนการตลาดเชงิกลยทุธ ์การวางแผนและ
พฒันาทมีงานขาย และความคดิรเิร ิม่ใหม ่ๆ ใน
ระบบหว่งโซอ่ปุทาน 
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ปรกึษาธุรกจิ 
เรามุง่เนน้ “ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลงเพือ่ส ิง่ทีด่กีวา่” เพือ่สง่มอบผลงานทีจั่บตอ้ง
ได ้เชน่ 

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ์
การบรหิารจัดการผลติภัณฑ ์หรอืจํานวนหน่วยขาย 
(Portfolio management) 
ยุทธศาสตร์ทางการตลาด และการวางแผนผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ 
การกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สํานักงานใหญ ่(Corporate compliance) 
การตรวจสอบและควบคุมภายใน (Management 
control) 
การวางแผนภาษี (Tax planning) 
และอ่ืน ๆ 
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ปรกึษาธุรกจิ 
สํารวจ ตรวจสอบ และทําความเขา้ใจ
เรือ่งราวท ัง้หมดเป็นองคร์วม 

กําหนดกรอบการทํางาน และวเิคราะห์
ประเด็นปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

คน้หา พฒันาแนวทางไปสูก่าร 
“ปฏบิตักิาร” เสรมิความสําเร็จ 

นําเสนอแนวทางในการแกป้ญัหา และตก
ลงในหลกัการ 

อบรมพฒันา พรอ้มกบัจงูใจทมีงานเพือ่ลด
แรงตอ่ตา้นจากการเปลีย่นแปลง 

ลงมอืปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดต้กลงรว่มกนั 

ประเมนิผลงานของโครงการ 

พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง และสรา้งความสําเร็จ
ใหย้ ัง่ยนื 
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แนวทางแกป้ญัหา
ธุรกจิ 

เราใหบ้รกิาร “แนะแนวทางแกป้ญัหาธุรกจิ” มากมายหลายเรือ่ง 
เชน่ 

ยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจ และการวางแผนงานขาย 
การบริหารจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย  
อัตรากําลังคน และการออกแบบผังองคก์ร 
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลาเดินทาง กับการบริหาร
จัดการเขตขาย 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงาน
ขาย และกระบวนการขัน้ตอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การเสริมแรงจูงใจด้วยอินเซ็นทีฟ หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ  
พัฒนาดัชนีชี้วัดผลงาน และการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
รู้ และเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
ยุทธศาสตร์ในการเจรจาต่อรอง 
และอ่ืน ๆ  
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แนวทางแกป้ญัหา
ธุรกจิ 

Modern Trade 

Shopper/ 
Customer Marketing 

General/ 
Traditional Trade 

Sales Operation and 
Process Excellence 
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อบรมพฒันา 
Bizz Backup สรา้งโอกาสมากมายในการ “อบรม
พัฒนา” เพือ่ทีจ่ะยกระดบัขดีความสามารถขององคก์ร 
เสรมิสรา้งศกัยภาพสว่นบคุคล และสนบัสนนุสง่เสรมิ
ใหเ้กดิวฒันธรรมการสง่มอบผลงานช ัน้เลศิ โดยผา่น
จติสํานกึของภาวะผูนํ้า 
Bizz Backup ใหบ้รกิารดว้ยหลกัสตูรทีห่ลากหลาย 
หลกัสตูรตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ดร้บัการออกแบบใหเ้พิม่พนู
ทกัษะ และยกระดบัความเป็นมอือาชพี เราใหบ้รกิาร
ประชมุสัมมนา หอ้งเรยีน อภปิรายกลุม่ หรอืฝึกทักษะใน
ภาคสนาม หลักสตูรทีอ่อกแบบเป็นการเฉพาะจะเป็นการ
เสรมิแรงกระตุน้ เรง่เรา้ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม 
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อบรมพฒันา 
เราเป็น “กําลงัเสรมิ” สรา้งความสามารถใหก้บัทมีงาน
ของลกูคา้ของเรา เรามุง่เนน้ทีจ่ะ “เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
– ปรบัเปลีย่นเพยีงแคเ่รือ่งเดยีว!” โดยวทิยากรมอือาชพีที่
มทีักษะและประสบการณ์ ผา่นหลกัสูตรการฝึกอบรม
พฒันาทีอ่อกแบบพเิศษเฉพาะหน่วยงานนัน้ ๆ เชน่ 

เสริมทักษะการขาย 
เสริมทักษะการโค้ช 
เสริมทักษะการเจรจาต่อรอง 
การบริหารจัดการลูกค้าหลัก 
การบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้า  
การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ ์
การบริหารจัดการทีมงานขาย 
และอ่ืน ๆ 
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อบรมพฒันา เขา้ใจความคาดหวงัของลกูคา้ 
วเิคราะหค์วามตอ้งการขององคก์ร กําหนดเป้าหมายของการอบรมพัฒนา 
เห็นพรอ้งกนัในวัตถปุระสงค ์ตกลงกนัในรายละเอยีดอืน่ ๆ  

สรา้งสรรค ์และพฒันา “หลกัสตูรที่
ออกแบบพเิศษเฉพาะหนว่ยงานน ัน้ ๆ” 
เนื้อหาหลกัสตูร บทเรยีน และลําดบักอ่นหลงั หลกัสตูรทีส่รา้งปฏสิมัพันธก์นั
เพือ่การเรยีนรู ้เชน่ การอภปิรายกลุม่ การฝึกทกัษะดว้ยบทบาทสมมุต ิ

สง่มอบงาน “อบรมพฒันา” 
โดยมุ่งเนน้การพัฒนาความรู ้เสรมิทกัษะสว่นบุคคลดว้ยการฝึกบทบาทสมมตุ ิ
หรอืฝ่าฟันกรณีศกึษา ปลกูฝังทศันคตเิชงิบวก กระตุน้ เร่งเรา้ใหเ้กดิการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม และจรรโลงใจ 

ประเมนิผลการ “อบรมพฒันา” 
ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลในทกุขัน้ตอน กอ่นการฝึกอบรม ระหว่าง
การฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม ประเมนิระดบัความพงึพอใจ “เชงิ
ปรมิาณ” และระดบัความพงึพอใจ “เชงิคณุภาพ” 
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Elementary 

Advanced 

BB090145 – พฒันาทกัษะ
การขายเพือ่ทํายอดขาย

ทะลเุป้า 

BB090254 – พฒันาทกัษะ
การฝึกสอนเพือ่สรา้งโอกาส

ขายแบบไรข้ดีจํากดั 

BB100634 – สรา้งฐานให้
ศนูยก์ระจายสนิคา้ใหเ้ป็น

กําลงัเสรมิในอนาคต 

BB090452 – เจรจาตอ่รอง
กบัหุน้สว่นธุรกจิมอือาชพี

อยา่งเป็นสขุ 

BB090316 – สรา้งสมัพนัธ์
กบัลกูคา้หลกัเพือ่เสรมิอตัรา

เตบิโตทีส่งูกวา่ 

BB100853 – การตลาดใน
ภาพใหญส่ําหรบับุคคลที่

ไมใ่ชน่กัการตลาด 

BB100543 – เปลีย่นความ
เขา้ใจพฤตกิรรมผูจ้บัจา่ย 

มาเป็นโอกาสขาย 

BB100735 – บรหิาร
จดัการทมีงานขายใหธุ้รกจิ

เตบิโตอยา่งย ัง่ยนื 

Intermediate 

Pre-
Intermediate 

Upper-
Intermediate 
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เคา้โครงและเนือ้หาของหลกัสตูร 
“การเตรยีมตวักอ่นการเขา้พบ” ทีด่ถีอืเป็นชยัชนะไปแลว้ครึง่หนึง่ 

จัดเตรยีม “ขอ้เสนอขาย” ใหเ้ป็นคําพูดขายทีน่่าสนใจ ครอบคลมุถงึ
คณุสมบตั ิจดุเดน่ และคณุประโยชน ์
จัดเตรียมคําพูดสําหรับการเปิดการขาย 
การซักซ้อมฝึกฝนการนําเสนอ 

ปรับรูปแบบวิธีการนําเสนอการขายให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ซ้ือ  
การสาธิตสินค้าหรือบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ารายนั้น ๆ 
ออกแบบคําถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และเป็นการเฉพาะกับการเข้าพบนั้น 
ๆ รับฟังอยา่งตัง้ใจ 
คาดเดาเหตุแห่งความขัดแย้ง พฤติกรรมท่ีไม่ดีบางอย่าง และคําโต้แย้งท่ี
อาจจะเกดิขึน้ในระหวา่งการเขา้พบ และกําหนดวธิกีารรับมอืกบัปัญหา
เหลา่นัน้  
การมีอิทธิพลเหนือลูกค้า การจูงใจทําให้เห็นด้วย หรือการเกลี้ยกล่อม
ชกัชวน และการกระตุน้อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คํามั่นสญัญาจาก
ลกูคา้ 
การฝึกใช้ “เคล็ดลบัและเทคนคิในการปิดการขาย” 

Elementary 
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เคา้โครงและเนือ้หาของหลกัสตูร 
เตรียมการฝึกสอนท่ีดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การกล่าวเปิดให้คําฝึกสอนอย่างสร้างสรรค์ บริหารจัดการและ
ควบคมุอารมณอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ บรหิารจดัการความขดัแยง้ 
และสถานการณท์ีย่ากยิง่ตา่ง ๆ 
“ตรวจสอบตดิตามศกัยภาพ และคน้หาเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้จรงิ” 
โดยใชท้กัษะการปฏสิมัพันธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
“กําหนดเป้าหมายในการฝึกสอนอยา่งชดัเจน” 
การใช้คําถามท่ีมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกสอนได้ใช้
ความคดิเพือ่คน้หาแนวทางในการแกปั้ญหา 
“สํารวจแนวทางแกปั้ญหาทีเ่ป็นไปได”้ และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ในทางสรา้งสรรค ์
การกล่าวปิดให้คําฝึกสอน การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
ร่วมสร้างและสนับสนุนวัฒนธรรมการฝึกสอน 

Intermediate 
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เคา้โครงและเนือ้หาของหลกัสตูร 
ทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนโยบายการบริหารจัดการทางการเงิน 
นโยบายการบรหิารจัดการระบบหว่งโซอ่ปุทาน และยทุธศาสตรใ์นการคา้
ปลกี 
เก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าหลัก 
วิเคราะห์ ค้นหาโอกาสทางธุรกิจของลูกค้าหลัก และจัดลําดับความสําคัญ
กอ่นหลงั 
สร้างแบบจําลองยอดขายเทียบกับค่าใช้จ่าย และจัดทําแผนธุรกิจ 
บริหารจัดการงบประมาณที่จะใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเขียนแผน
สง่เสรมิการขายประจําปี และการควบคมุใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร 
เจรจาต่อรองเง่ือนไขทางการค้า และข้อตกลงทางธุรกิจ 
ออกแบบ “เครือ่งมอืชีว้ัดความสําเร็จ” รว่มกนั และทบทวน ประเมนิผลงาน
เป็นประจํา 
จัดเตรยีมแผน และรปูแบบในการนําเสนอ “ขอ้เสนอทางธรุกจิ” ใหก้บั
ลกูคา้หลกัเป็นการเฉพาะ 
ลงมือทําตามแผนปฏิบัติการ ณ จุดขายอย่างดีเลิศ 
ประเมินผลการดําเนินงานทางธุรกิจ 

Intermediate 
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เคา้โครงและเนือ้หาของหลกัสตูร 
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลของคู่เจรจาเพื่อที่จะเรียนรู้แง่มุมต่าง ๆ ให้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้
ตรวจสอบระดับอิทธิพล หรืออํานาจของคู่เจรจาเพื่อที่จะเข้าใจ
สถานการณ์ทีแ่ทจ้รงิ 
วเิคราะห ์ลว่งรูใ้หไ้ดว้า่ “ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของทา่นคอือะไร” 
เลือกสรรเอายุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่เหมาะสมมาใช ้
ค้นหา “ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของคูเ่จรจา” 
รับรู้สัญญาณท่ีเป็นวัจนะภาษา และสังเกตสัญญาณท่ีเป็นอวัจนะภาษา  
เสนอ “ขอ้เสนอ” ทีเ่ป็นจรงิไดแ้ละเฉพาะเจาะจง 
พิสูจน์ข้อเสนอ หรือนําเสนอใหม่ด้วยการกํากับมูลค่าในข้อเสนอนั้น  ๆ
ใช ้“หลักการตอ่รอง” เพือ่ทีจ่ะตอ่รองในทกุขัน้ตอนของการเจรจา 
ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือปิดการเจรจาต่อรอง 
ประเมินผล และเรียนรู้จากประสบการณ ์

Upper-
Intermediate 
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สนบัสนนุ สง่เสรมิ
ผลงานช ัน้เลศิ สง่มอบคาํสญัญา จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณของเรา 
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โดยสงัเขป 
ผู้บริหารบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคท่ีประสบความสําเร็จ 
ผูซ้ ึง่ไดนํ้าแผนยทุธศาสตรท์างธรุกจิไป “ปฏบัิต”ิ ใหสํ้าเร็จไดใ้นชวีติ
จรงิ 
เขามเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีผ่สมผสานระหวา่งความคดิรเิร ิม่
สรา้งสรรค ์การมองภาพใหญเ่ป็นองคร์วม กบัความพถิพีถินั 
และทํางานในรายละเอยีด ท ัง้หมดนี ้หลอ่หลอมใหเ้ขามี
วสิยัทศัน ์สามารถคดิคน้ และเสนอแนวทางแกป้ญัหาที ่“ลงมอื
ทํา” ใหสํ้าเร็จไดจ้รงิ 
เขาได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถในการ: 

บรหิารจดัการลกูคา้รายใหญท่ีม่อํีานาจในการตอ่รองสงู 
บรหิารจดัการชอ่งทางการจดัจําหนา่ยแบบมวลชน การ
กระจายสนิคา้ทีม่คีวามสลับซบัซอ้น 
การปรับรือ้โครงสรา้งเพือ่ควบรวมกลุม่ผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เขา้
ไปในองคก์ร 

Executive 
Biography 
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ปรบัปรงุ เปลีย่นแปลงเพือ่ส ิง่ทีด่กีวา่เสมอ; เขาไมย่อมยํา่อยู่
กับที ่และยนิดเีสมอทีจ่ะเป็นเจา้ภาพในการปรับรือ้ สรา้งสรรคส์ ิง่
ใหม ่ๆ รวมไปถงึการยกระดับขดีความสามารถของบคุลากรใน
ทมี 

ไมฉ่าบฉวย ยดึม ัน่ ผกูมดักนัในระยะยาว; บม่เพาะความคดิ
ใหม ่ๆ สรา้งสรรคก์ระบวนการใหม ่ๆ และลงหลักปักฐานให ้
แข็งแรง เพือ่การเจรญิเตบิโตอยา่งมั่นคง และย่ังยนืในอนาคต 

ขบัเคลือ่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ;์ 
สรา้งสรรคอ์ัตราการเจรญิเตบิโตเป็นตัวเลขสองหลักตดิตอ่กัน
เป็นเวลา 13 ปีซอ้น 

Executive 
Biography 
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ผลประกอบการทีด่กีวา่ 

ความพงึพอใจทีส่งูขึน้ของบคุลากร 

อัตรา “การเก็บรักษาพนักงาน” ทีส่งูขึน้ 

การเพิม่พนูความรู ้เพิม่ผลผลติ เพิม่ประสทิธภิาพ และ
จงรักภักดตีอ่องคก์ร ซึง่ถอืเป็นทางเลอืกทีคุ่ม้คา่ คูค่วรกบั
การลงทนุ 

บรษัิทฯ ทีไ่ดรั้บความชืน่ชอบและเป็นทีย่อมรับสว่นใหญ ่ไม่
เพยีงแตม่หีลักสตูรอบรมพัฒนาทีด่ ีหากยังถอืวา่ “อบรม
พัฒนา” เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองคก์รเลยทเีดยีว 



•Bizz Backup ไดร้ับการยอมรับอย่างกวา้งขวางว่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทีส่รา้งสรรคง์าน
คณุภาพ และมุ่งมั่นทีจ่ะเป็นเลศิในการ “ปรกึษาธุรกจิ แนะแนวทางแกปั้ญหาธุรกจิ 
และอบรมพัฒนา” 

มุง่มั่นทีจ่ะเป็นเลศิ 

•บุคลากรมอือาชพีของเรา มปีระสบการณ์ทัง้ในทางกวา้งและทางลกึ มทีกัษะและ
รับผดิชอบทีจ่ะคน้หาแนวทางแกปั้ญหาซึง่นําไป “ปฏบิัตกิาร” เสรมิความสาํเร็จไดจ้รงิ 
และสง่มอบผลงานทีต่รงตามขอ้กําหนด หรอืเกนิความคาดหวังอย่างตอ่เนือ่ง 

ผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีทีม่ ี
ประสบการณ์ 

•หลกัสตูรทีอ่อกแบบพเิศษเฉพาะหน่วยงานนัน้ ๆ  สามารถนําไปปฏบิัตใิชไ้ดใ้น
สถานการณ์จรงิ เสรมิสรา้งแรงบันดาลใจ มุ่งเนน้การเรยีนรู ้กระตุน้ เร่งเรา้ใหเ้กดิการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม และนํามาซึง่ผลงานอันโดดเดน่ 

“ออกแบบพเิศษเฉพาะ” ตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ 

•ลกูคา้สว่นใหญ่ของเรา ยนิดใีหเ้ราทํางานตา่ง ๆ เป็นการเพิม่เตมิ ทัง้นี้ก็เพราะเราได ้
สรา้งชือ่เสยีงผ่านการแสดงผลงานใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ และยกระดบัคณุคา่งานบรกิารที่
เรามอบใหก้บัลกูคา้ของเรา 

สมัผัสไดก้อ่น และตอบสนองเชงิ
รกุ เพือ่ป้องกนัปัญหา และคน้พบ

โอกาสใหม ่ๆ 
•เรายดึถอืหลกัคณุธรรม เราปฏบิัตติอ่กนัอย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา เราแสดงความชืน่
ชมยนิด ีและทํางานดว้ยกนัเป็นทมี ทีป่รกึษามอือาชพีของเราทํางานอย่าง
กระตอืรอืรน้ ใหค้วามร่วมมอืกบัลกูคา้ของเรา และสาํนกึในความรับผดิชอบอย่าง
สงูสดุ 

คลอ่งแคลว่วอ่งไว พรอ้มทีจ่ะ
ยดืหยุน่ ปรับตวัและเปลีย่นแปลง

อยูเ่สมอ 
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“ปฏบิตักิาร” เสรมิความสําเร็จ 
ปรกึษาธรุกจิ | แนวทางแกปั้ญหาธรุกจิ | อบรมพัฒนา 
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