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ฝนใหใหญ...ไปใหถึง 
ต้ังเปา 100 ลาน ภายใน 5 ป!!!

SAS พยุงศักดิ์ ทินกร

“ลิขิตฟาหรือจะสูมานะตน 
เราเทาน้ันท่ีลิขิตชีวิตเอง”

SAS เกรียงศักด์ิ เลิศมโนรัตน

 “ผมไดมีโอกาสไปลองผิดลองถูกจาก
การทำเครือขายมาหลายที่ลองทำมาแลวแตไม
สำเร็จและผมไมสามารถสงตอความสำเร็จและ
รักษาองคกรไวไมได มีโอกาสไดรูจักผูบริหารไอยรา 
ดร.กัมปนาท บุญราศรี อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ 
และ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผมเปนคนโชคดี
เพราะทุกทานมีความรูมีคุณธรรม และมีความ
เชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ ไดมารวมมือกัน 
จับมือกัน ผมคิดวาเปนมิติใหมในวงการขายตรง 
ผมตัดสินใจมาทำเลย และมั่นใจในตัวผูนำทีมที่
ชวนเรามาดวย คือคุณสุและคุณก้ี ธนภัทร-สุรพล 
ชาวสูงเนินซึ่งวันแรกในการเริ่มตนที่ไอยรา เริ่ม
จากการลงสมัครสมาชิกและสั่งออเดอรในหองสี่
เหลี่ยมเล็กๆ 4x4เมตร และผูบริหารมานั่งคอย
ดูแลใหคำปรึกษากันแบบบรรยากาศเปนกันเอง
และนารักมากๆ และในตอนนั้น ผมมองวาทุก
ความสำเร็จลวนมาจากจุดเริ่มตน ผูบริหารของ
ไอยราคือเสาหลักที่มีความเขมแข็ง..แข็งแกรงผม
จึงสามารถมองเห็นอนาคตไดวา อีก 3-5 ปขางหนา 
ความสำเร็จจะย่ิงใหญขนาดไหนจะมีสมาชิกหล่ังไหล
เขามามากมายไมวาจะเปนผูบริโภคท่ีมีความประทับ
ใจในสินคาหรือผูบริโภคท่ีสามารถเร่ิมตนธุรกิจได
อยางถูกตองจากระบบของไอยราอะเคเดมี่ หรือ 

 “คุณเกรียงศักด์ิ เลิศมโนรัตน” อดีต
วิศวกรไฟฟาจากจังหวัดนครปฐมผูท่ีคนพบวางาน
ประจำไมสามารถตอบโจทยความตองการของชีวิต
และปลดภาระหน้ีสินของครอบครัวไดจึงไดตัดสินใจ
เปดธุรกิจสวนตัวต้ังแตยังเปนเด็กหนุมแตดวยชีวิต
ท่ียังไรประสบการณ ทำใหธุรกิจลมเหลว ขาดทุน
ไปกวา 2 ลานกลายเปนภาระหน้ีสินท่ีหนักหนวง
ข้ึนสำหรับครอบครัวแตดวยความฝนและไมยอมแพ 
ตอโชคชะตา ไดผลักดันใหเขาดิ้นรนและหางาน
ใหมๆ ทำเพื่อที่จะสรางฝนใหเปนจริง ทดลองทำ
ธุรกิจใหมๆ ที่ไมตองใชทุนมากนัก อยางธุรกิจ
ประกันชีวิตจึงทำใหมีโอกาสเจอคนใหมๆ  ในสังคม 
ตอยอดสายสัมพันธจนกระทั่งไดมารูจักกับธุรกิจ
เครือขาย และไอยรา แพลนเน็ต 

 “คุณพยุงศักด์ิ ทินกร” เด็กหนุมธรรมดา
ชาว จ.ชุมพร ทางบานมีอาชีพเปนเพียงเกษตรกร 
แตดวยเปนคนท่ีใฝรูจึงมุงม่ันและทุมเทจนกระท่ัง
เรียนจบสาขาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตรและไดเขา
ทำงานกับบริษัทคอมพิวเตอรยักษใหญสัญชาติ
อเมริกา มีเงินเดือน 4 หมื่นกวาบาทซึ่งถือไดวา
เปนอาชีพท่ีดี มีเกียรติและรายไดสูง แตเขาทำงาน
ไดเพียง 7 เดือน ก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำ
เพียงเพราะแนวคิดที่วา “งานประจำไมสามารถ
ตอบโจทยความฝนในชีวิตของเขาได”
 หลังจากน้ันก็ไดหันเหเขาสูการทำธุรกิจ
สวนตัวโดยการไปรับขนมหวานมาทำเปนธุรกิจ
บุฟเฟตรับจัดงานเล้ียงตางๆซ่ึงเปนชวงท่ีมีรายไดดี
มากแตกลับมีปญหาสุขภาพเพราะการทำงานหนัก
เกินไปจึงตัดสินใจเขาสูธุรกิจเครือขายโดยการชักชวน
ของเพื่อนๆ ตั้งแตชวงวัยยี่สิบตนๆ ทองยุทธจักร
ขายตรงอยู 3 ป กลับไมประสบความสำเร็จด่ังท่ี
หวังเลิกทำเครือขายขายตรงไประยะหน่ึง ตัดสินใจ

หวนคืนสังเวียนธุรกิจน้ีอีกคร้ังเม่ือเห็นความสำเร็จ
ของเพ่ือนๆ และไดกลายเปนจุดเร่ิมตนและถักทอ
ชีวิตในฝนของเขาใหม เม่ือไดตัดสินใจเลือกธุรกิจ
ไอยรา แพลนเน็ต เปนเครื่องมือในการสรางฝน
 “ผมมองไอยราต้ังแตทราบขาววาจะเปด
แตผมยังติดภารกิจกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งรับรายได
อยูหลักแสนบาทตอเดือนจนวันหน่ึงไดมีโอกาสคุย
กับพี่แขก (คุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธ)ซึ่งเปน
คนบานเดียวกัน และเปนรุนพี่สมัยเรียนมัธยม
พ่ีแขกเปนไอดอลผมในฐานะของนักธุรกิจท่ีประสบ
ความสำเร็จในธุรกิจขายตรงพ่ีแขกพูดมาประโยค
หน่ึงเปดใจและผมเขาใจเลยคือ...ความสำเร็จท่ีเรามี 
มันยังสรางไมเสร็จมันยังไม Passive จริงแมวันน้ัน
ผมมีรายไดเดือนละแสนแตความสำเร็จของผม
เหมือนตองเร่ิมตนใหมตลอดเวลา...ประโยคน้ีเปน
จุดตัดสินใจที่ทำใหผมมาทำไอยราเพราะมองวา
ไอยราเปนบริษัทท่ีมีองคประกอบครบและสามารถ
ทำใหฝนผมเปนจริงได”
 ดวยความเชื่อมั่นกับแนวคิดที่วา“เรา
อยากไดบางสิ่งบางอยาง เราตองยอมเสียบางสิ่ง
บางอยาง” ทำใหวันน้ันเขาตัดสินใจท้ิงรายไดเดือน
แสนบาทเพ่ือมาควาเงินลานบาทในไอยรา แพลนเน็ต

 “ผมเลือกไอยรา แพลนเน็ตเพราะเจาของ
มีประสบการณมากอนคือ ดร.กัมปนาท บุญราศรี 
ท่ีพิสูจนแลววาในเมืองไทยหาตัวจับยากในเร่ืองธุรกิจ
เครือขาย ประการตอมาคือบริษัทฯถูกกฎหมาย
และเปนองคกรแหงนวัตกรรม มีระบบเรียนรู 
AIYARA ACADEMY ท่ีฝกใหเปนมืออาชีพมีกฎ
จรรยาบรรณท่ีเข็มแข็ง ไมมีการโยกยายสายงาน 
ไมมีการขายสินคาตัดราคา ทำใหสรางรายได 
แบบ PASSIVE ไดในระยะยาว จังหวะและเวลา
ที่เหมาะสม ธุรกิจไอยราแพลนเน็ต เพิ่งเริ่มตน
ในการสรางนักธุรกิจที่จะมีรายไดหลักลานบาท
ตอเดือนไดผลิตภัณฑดีมีนักวิจัยเปนของเราเอง 
สินคาไอยราแพลนเน็ตจึงมีการซ้ือซ้ำตลอดผลลัพธ
ความสำเร็จของผมก็คือ เริ่มทำไอยราเมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2556 วันน้ี 2 ป 9 วันประสบความ
สำเร็จกาวสูนักธุรกิจสโมสรเงินลาน (AMRT) และ
ข้ึนตำแหนงคุณวุฒิ Sapphire Star ปจจุบันมีรายได 
เฉลี่ย 5 วัน 1 แสนบาท”   
 กับเปาหมายที่ยิ่งใหญในชีวิตของเขาที่
กลาประกาศอยางมั่นใจวา “เปาหมายผม คือ 
100 ลาน ภายใน 5ปกับไอยราและผมจะใชชีวิต
ที่เกษียณเลือกใช ชีวิตไดตามที่ตัวเองฝนใชชีวิต
อยางมีอิสรภาพอยางแทจริงและเชื่อมั่นวาทุกคน
สามารถสำเร็จไดท่ีไอยรา หากเรายืนหยัด กัดไม 
ปลอยและมีเปาหมายชีวิตท่ีชัดเจน ไอยราแพลนเน็ต 
คือ เคร่ืองมือท่ีทำใหคุณสำเร็จไดในเวลาระยะส้ันๆ 
แนนอน”

ความสะดวกของนักธุรกิจท่ีอยากทำงานท่ีไหนก็ได 
ดวยระบบ AiSmart ประกอบกับจังหวะเวลาท่ีผม
อยูในชวงเร่ิมตนซ่ึงเปนองคประกอบท่ีดีมากๆเพราะ
ผมเช่ือวาความสำเร็จตองมีจุดเร่ิมตน ระดับหม่ืน
ลานก็เริ่มตนที่ลานแรก สมาชิกนับสิบลานคนก็
เริ่มตนที่จากคนแรก” 
 สำหรับเปาหมายตอไปคือ พิชิตตำแหนง
คุณวุฒิ Blue Starและมีรายได ตอเดือน 1 ลานบาท 
ภายในสิ้นปนี้ แตความสำเร็จของเขาตั้งอยูบน
พื้นฐานของการทำงานที่เกิดจากความสุขของคน
ในครอบครัวเปนสำคัญและเกิดจากการแบงปน
สิ่งดีๆ สูผูคนนับหมื่นนับแสนคนและการสรางให
ทีมงานมีความสุขและประสบความสำเร็จเฉกเชน
เดียวกับเขา 
 “ไอยรา แพลนเน็ต เปนเครื่องมือที่
มหัศจรรยท่ีสุดแลว เราเปนมิตรกับทุกคน และเร่ิม
จากการให เพราะไอยราแพลนเน็ตเปรียบเหมือน
บานท่ีอบอุน มีความสุข มีพลังและกำลังใจใหกัน 
ซ่ึงลวนเปนพลังบวก ผมม่ันใจวา ถาใครๆ ไดมาสัมผัส 
ไอยรา แพลนเน็ต หรืออยูในชวงที่ตองการสราง
ความสำเร็จอยากใหทุกทานยืนหยัด...กัดไมปลอย 
ผมเช่ือวาถาเราคิดคำพูดและการลงมือทำท่ีถูกตอง
อยางสม่ำเสมอ ความสำเร็จเกิดข้ึนไดอยางแนนอน” 

AITALK / SUCCESS TALK
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AIYARA 
IN VEITNAM

One Force 1 

We Care We Share We Grow
“เราใสใจ เราแบงปน เราเติบโตรวมกัน”

ไอยรา แพลนเน็ต นำนักธุรกิจที่พิชิตโปรทองเที่ยวกวา 100 ชีวิต
เหิรฟาชมความงามติดอันดับโลก ฮานอย-ฮาลอง 4 วัน 3 คืน 
มื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558 ที่ผานมา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด 
จัดงานประดับเข็มเกียรติยศ New Gold Star จำนวน 150 ทาน 
ในงาน "One Force ครั้งที ่ 1" ณ หอประชุมกองทััพอากาศ 
ดอนเมือง นำโดย ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริหาร 
พรอมดวยคณะผูบริหาร โดยมีนักธุรกิจเขารวมงานกวา 600 คน

นักธุรกิจคุณวุฒิ Gold Star

AITALK  /  ACTIVIT IES UPDATE 

SAS เกรียงศักดิ์ เลิศมโนรัตน SAS พยุงศักดิ์ ทินกร



ไอยรา แพลนเน็ต ... 
รับรางวัล “สิงหทอง” 
(ธรรมาภิบาล)
เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558 ผอ.กิตติศักด์ิ บุญราศรี ผูอำนวยการฝาย
สารสนเทศ ตัวแทนจาก ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัดในการรับโลรางวัล "สิงหทอง" 
ไดรับเลือกเปนบุคคลแบบอยาง "ผูบริหารและนักพัฒนาองคกรดีเดน
แหงป" ประจำป 2558 (รางวัลธรรมาภิบาล) จาก สมเด็จพระญาณ-
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งไดประทานโล
รางวัล พระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานประจำโลรางวัล "สิงหทอง" 
ไวเพ่ือเปนสิริมงคลและเกียรติสืบไป โดยภายในงาน ฯพณฯ นายอำพล 
เสนาณรงค องคมนตรี ประธานพิธี เปนผูมอบโลรางวัลณ สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุขาวโทรทัศนหนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย (สว.นท.)

AITALK   /  NEWS TALK

เปดตัวผลิตภัณฑซีรี่ย AIBODY ใหมครบเซ็ท  ทั้งแชมพู 
ครีมนวด และครีมอาบน้ำ ที่ทำความสะอาดเรือนรางได
อยางหมดจดและเติมความสดชื่น ดวยสารสกัดอันทรง
คุณคาจากธรรมชาติ เชน สารสกัดจากขาวไรซเบอรร่ี 
สารสกัดจากขาวญี่ปุน สารสกัดจากสาหรายสีแดงจาก
สแกนดิเนเวีย สารสกัดจากดอกแมกโนเลีย ที่จะทำให
กิจกรรมภายในครอบครัวคุณ เติมเต็มไปดวยความสดช่ืน 
สุข สนุกสนานตลอดกิจกรรม

ระยะเวลาในการแขงขัน
1 เมษายน - 30 กันยายน 2558 
(ระยะเวลา 6 เดือน) 

เพียงสะสมคะแนนทองเท่ียว (TP)
160 TP  สำหรับ 1 ท่ีน่ัง
240 TP  สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

เปลงประกายเสนหในตัวคุณ

AIYARA Around the World 

Go to SHANGHAI AIbody
NEW PRODUCT!!!

www.aiyara.co.th
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด

กติกา 
1. รักษายอด 250 PV / เดือน
2. แนะนำลูกตรง New Basic 1 รหัส / เดือน
3. สำหรับผูท่ีผานการแขงขัน Aiyara Around The World ในทริปกอนหนาน้ี 
    บริษัทฯจะกำหนด TP เปาหมาย ดังน้ี
    3.1. Aiyara Around The World ทริปท่ี 2 TP เปาหมาย = 240 TP 
           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  360 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***
    3.2. Aiyara Around The World ทริปท่ี 3 TP เปาหมาย = 320 TP 
           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  480 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***
    3.3. Aiyara Around The World ทริปท่ี 4 TP เปาหมาย = 400 TP 
           สำหรับ 1 ท่ีน่ัง และ  600 TP สำหรับ 2 ท่ีน่ัง***

หมายเหตุ
1. 1TP = 1,500 PV ของทีมออนสะสมตลอดระยะเวลาการแขงขัน 
2. ทริปทองเท่ียวน้ี มิไดเปนสวนหน่ึงของแผนปนผลตอบแทน
3. กำหนดเดินทางทองเท่ียวประมาณเดือน พฤศจิกายน 58 
4. ผูท่ีผานคุณสมบัติ ตองเปนผูเดินทางดวยตนเองเทาน้ัน 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดแลกเปล่ียนเปนเงินสดได
5. ทานตองชำระภาษี ณ ท่ีจาย 5% ของราคาแพคเกจทองเท่ียว
6. กรณีนิติบุคคล สิทธิการทองเท่ียวน้ีตองเปนของกรรมการผูจัดการ 
ซ่ึงภาษีท่ีเกิดข้ึนเปนภาษีเงินไดสำหรับบุคคลธรรมดา
7. สำหรับท่ีน่ังพิเศษ สำหรับคูชีวิต, ลูกหรือพอแมเทาน้ัน ซ่ึงท้ังน้ีบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติ
8. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิพิจารณาเชิญนักธุรกิจไอยราเขารวมทริปทองเท่ียว 
ภายในดุลพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน

ความสะดวกของนักธุรกิจท่ีอยากทำงานท่ีไหนก็ได 
ดวยระบบ AiSmart ประกอบกับจังหวะเวลาท่ีผม
อยูในชวงเร่ิมตนซ่ึงเปนองคประกอบท่ีดีมากๆเพราะ
ผมเช่ือวาความสำเร็จตองมีจุดเร่ิมตน ระดับหม่ืน
ลานก็เริ่มตนที่ลานแรก สมาชิกนับสิบลานคนก็
เริ่มตนที่จากคนแรก” 
 สำหรับเปาหมายตอไปคือ พิชิตตำแหนง
คุณวุฒิ Blue Starและมีรายได ตอเดือน 1 ลานบาท 
ภายในสิ้นปนี้ แตความสำเร็จของเขาตั้งอยูบน
พื้นฐานของการทำงานที่เกิดจากความสุขของคน
ในครอบครัวเปนสำคัญและเกิดจากการแบงปน
สิ่งดีๆ สูผูคนนับหมื่นนับแสนคนและการสรางให
ทีมงานมีความสุขและประสบความสำเร็จเฉกเชน
เดียวกับเขา 
 “ไอยรา แพลนเน็ต เปนเครื่องมือที่
มหัศจรรยท่ีสุดแลว เราเปนมิตรกับทุกคน และเร่ิม
จากการให เพราะไอยราแพลนเน็ตเปรียบเหมือน
บานท่ีอบอุน มีความสุข มีพลังและกำลังใจใหกัน 
ซ่ึงลวนเปนพลังบวก ผมม่ันใจวา ถาใครๆ ไดมาสัมผัส 
ไอยรา แพลนเน็ต หรืออยูในชวงที่ตองการสราง
ความสำเร็จอยากใหทุกทานยืนหยัด...กัดไมปลอย 
ผมเช่ือวาถาเราคิดคำพูดและการลงมือทำท่ีถูกตอง
อยางสม่ำเสมอ ความสำเร็จเกิดข้ึนไดอยางแนนอน” 



Hall of Frame
หอเกียรติยศนักธุรกิจพิชิตคุณวุฒิตางๆ

นักธุรกิจคุณวุฒิ  BLUE STAR

นักธุรกิจคุณวุฒิ  SAPPHIRE STAR

นักธุรกิจคุณวุฒิ  PEARL STAR

นักธุรกิจคุณวุฒิ  PLATINUM STAR

คุณชมพูนุท-ฉัตรชัย 
ภคเมฆานนท

คุณคชฌะณงษ ตะเพียนทอง
คุณวิริยะ บัวขำ
คุณกันตกรชัย ชุมแดง
คุณสุวัชร พันธุชนินทร
คุณชูชาติ เครื่องคำ
SAMBATH UNG

คุณสรวิศิษฏ เศรษฐีวรชัยกุล
คุณปยนันท จันทรศรีละมัย
คุณชูชาติ เครื่องคำ
คุณวงศพัทธ หอมบุญญาศักดิ์
คุณกรรณิการ คันธวังอินทร
คุณประพล ฉิมพาลี
คุณฐิติพรรณ แกวกอ
SAMBATH UNG
คุณนิธินุช ทองนุช
คุณเอกพงค ใจสม
คุณสายฉาน หงษสามสิบเกา
คุณจิรายุ วิพันธกิจ
คุณสัญญา หมานอะ
คุณศศิรอร ธนะชัยวิสุทธิ์

คุณชฏาณิศพันธ อิฐานูประธานะ
คุณอาคม เจะบาว
คุณเขมิกา ศรีเจริญ
คุณธนัฏฐา ไชยวงศวัฒน
คุณเพ็ญศรี จันทะกล
คุณวิภารัตน ยอดคง
คุณเกษณพัษร เพ็งสวัสธนา
PHENG LUCH
คุณวิไลวรรณ สิมมา
คุณสำราญ ลิ้มปรารถนาศักดิ์
คุณสมหทัย สมบัติพิบูลย
คุณสุวิชชา เทศทอง
NARIN CHAN
คุณพรวิรินทร ชดชอย

คุณสุวดี กานกิ่ง
คุณเฉลิม มากจงดี
คุณจิรวัฒน ทีแสงแดง
คุณโสภา เบ็ญโสะ
THAN CHANTHOEUN
KIMOUN SE
VENG OENG
คุณเตือนใจ หงษศรี
คุณบรรพต แมนปน
SYCHAN THY
คุณอัมรินทร กมลคุณพิพัฒน
คุณสมชาย อิศรานุกูล
คุณสินีนาฎ ฮะตระกูล
คุณนราทร เลิศสรวิศย

คุณปสุตา บุญธนาพาสุข
คณอัจฉรา บุญมี
คุณโสพิส แยมนอย
คุณสัญญา เด็ดดวง
คุณพิมพจุฑา สมบัตินันทนา
คุณวัชราภรณ ตรียาพันธ
คุณวราภรณ ยังสุข
คุณพนิตตา หรั่งยิ้ม
คุณชัยชนะ หงสสิริสุข
SARY CHUON
คุณจิรัตติ สวัสนาที
คุณณฐพร มวงกล่ำ
คุณเกสร มากทุงคา

คุณภูวศิษฐ มณีสวัสดิ์กุล
คุณสำราญ ศรีวรภัทร
คุณธิคณา ชวงเพ็ชจินดา
คุณสรวิศิษฏ เศรษฐีวรชัยกุล
คุณนิธินุช ทองนุช
คุณปยนันท จันทรศรีละมัย

คุณพยุงศักดิ์ ทินกร คุณเกรียงศักด์ิ เลิศมโนรัตน คุณสำราญ ศรีวรภัทร คุณสุวัชร พันธุชนินทร SAMBATH UNG คุณวิริยะ บัวขำ

คุณพรพิมล ตันประวัติคุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธคุณธนภัทร-สุรพล 
ชาวสูงเนิน

คุณจันทรา ศรัทธาบุญ
นักธุรกิจคุณวุฒิ 

Blue Star รายใหม

รายชื่อนักธุรกิจไอยราที่ไดรับการประกาศเชิดชูเกียรติ ในงาน The AIYARA ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ ศูนยประชุม ไบเทค บางนา

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557

 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

(คุณสมบัติตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558)

S A P P H I R E  S T A R

P E A R L  S T A R

P L A T I N U M  S T A R

We Care We Share We Grow
“เราใสใจ เราแบงปน เราเติบโตรวมกัน”


