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Organizational Development Program (ODP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัองค์กรแห่งคณุภาพ 

หลักสูตร “งานบรรลุผล คนมีความสุข สังคมน่าอยู่” 

โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนา 1-2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายของการจดัการสูอ่งค์กรแหง่คณุภาพก็คือ “งานบรรลผุล คนมีความสขุ และสงัคมนา่อยู”่ แต่

เน่ืองด้วยจากการทํางานร่วมกนัมกัมีปัญหาในการติดตอ่ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน ระหว่างบคุคล ทัง้ใน

ระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารแล้วยงัมีปัญหาการติดตอ่ส่ือสาร การรับรู้ และการถ่ายทอดข้อมลู ขา่วสารอนั

เน่ืองมาจากปัญหาความไมเ่ข้าใจกนั การจดจําภาพด้านลบของกนัและกนัเป็นผลให้มีทศันคติ ในทางลบ  

ตลอดจนความรู้สกึไมไ่ว้วางใจกนัเกิดเป็นปัญหาชอ่งว่างมากไปด้วยขา่วลือ สดุท้ายก็ทําให้การ ทํางานร่วมกนั

เหมือนคนแปลกหน้า ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบอยา่งมากเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลร้ายตอ่ตนเองและ ตอ่หน่วยงานของ

ตน หากปัญหาไมไ่ด้รับการแก้ไขก็จะลกุลามไปถึงการไมอ่ยากจะร่วมมือกนั  ไมใ่ห้เกียรต ิไมใ่ห้ความเคารพกนั  

ไมช่ว่ยเหลือกนั  สง่ผลโดยตรงตอ่สขุภาพจิตของคนทํางาน ผู้ รับบริการ และองค์กร 

ดงันัน้การจดักิจกรรมเรียนรู้และพฒันาทีมงานในรูปแบบการได้ใช้ชีวิตร่วมกนั  ได้ศกึษาความเป็น 

ตวัตนของกนัและกนั  โดยอาศยัความไมเ่ป็นทางการอนัจะนํามาซึง่ความเข้าใจในมมุมองท่ีตรงข้ามได้ดีขึน้   

โครงการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการทํางานร่วมกนั โดยใช้เกมท้าทายอตัตา 

สลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) หลกัสตูร “งานบรรลผุล..คนมีความสขุ..สงัคมนา่อยู ่ (Lucky 

Group..Happy Together)” เป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย และได้

สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและการพฒันาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุง่เน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิด

ทศันคตแิละจิตสํานึกท่ีดีตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กรด้วยวิธีการทํางานรวมพลงัเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ 

เสียสละ สามคัคี และผลกัดนัให้ผลงานขององค์กรบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย 

เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) คือการสร้างสถานการณ์จําลองลกัษณะท่ีกระตุ้นให้ผู้ เข้า

รับการเรียนรู้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตรงเก่ียวกบัการพฒันาทศันคติ มมุมอง ความรู้ และทกัษะท่ี จําเป็น

ตอ่การทํางานร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรด้วยการแขง่ขนักนัปฏิบตัภิารกิจ และมีกิจกรรม เสริมการ

เรียนรู้เพ่ือเช่ือมโยงไปสูก่ารดําเนินจริงในองค์กร 

เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) ตัง้อยู่บนแนวความคดิท่ีวา่การท่ีจะพฒันาทศันคติ  วิธีคิด  

ความรู้  และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีมนัน้ลําพงัแคฟั่งการบรรยายในห้องเรียนแต ่ เพียงอย่าง

เดียวไมเ่พียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงความเตม็ใจท่ีจะนําแนวคดิ และหลกัการท่ี

ได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง แตจ่ะต้องสร้างสถานการณ์ สมมตท่ีิก่อให้เกิด
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ความร่วมมือร่วมใจ การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั การทํางานร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมายภายใต้ เวลา ทรัพยากร และ

ข้อจํากดัท่ีกําหนดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียน ทศันคติด้วยตนเอง 

 เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นกระบวนการเบือ้งต้นของการเรียนรู้ซึง่ผู้ เข้าร่วม 

กิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศยั ตนเองและกระแสกลุ่มเป็นตวัช่วย เรียนรู้ การ

ทํางานโดยทีม การส่ือสารสองทาง  การรับรู้  การเป็นผู้ให้  การเป็นผู้ รับ  และความไว้วางใจผู้ อ่ืน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการเรียนรู้ 
1. เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี  และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกนั 

แหง่มิตรภาพเพ่ือการประสานงานกนัอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2. เพ่ือให้สมาชิกมีการปรับปรุงพฤตกิรรมหรืออปุนิสยัสว่นตวั เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งภายใน ทีม

และระหวา่งทีม ทําให้ทกุคนเห็นจดุหมายเดียวกนัโดยการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ จาก

ทกุคน  ทกุทีม 

3. เพ่ือให้ทกุคนมีวิธีการคิดและทศันคตท่ีิถกูต้องเหมาะสมในการทํางานร่วมกนัเป็นทีม มีทิศทาง 

การทํางานท่ีสอดคล้องและส่งเสริมกนัและกนั  พร้อมท่ีจะชว่ยเหลือทีมอ่ืน ๆ ให้ประสบความ 

สําเร็จในงานไปพร้อม ๆ กนั 

4. เพ่ือร่วมออกแบบวฒันธรรมองค์กรการทํางานร่วมกนัอย่างมีความสขุ (Happy Work Place) ท่ีจะ

ใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ (Code of Conducts)  

5. เพ่ือให้สามารถร่วมกนัวิเคราะห์และแจกแจงพฤตกิรรม อปุนิสยั หรือวฒันธรรมการทํางานท่ีมี 

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตร 
โปรแกรมการเรียนรู้มุง่เน้นการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ตรงจากกิจกรรมเพ่ือผู้ เรียน “คิดเป็น ทําได้” โดย

จะมีการแบง่สมาชิกออกเป็นทีม ๆ ละ 8 - 10 ทา่น เพ่ือทํางานสว่นบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีม ตาม

ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดนัให้สําเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีกระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําผู้ เรียนให้เกิดการตระหนกั ยอมรับและเห็นความสําคญัและความ 

จําเป็นท่ีจะต้องทํางานร่วมกนัเป็นทีมภายใต้สภาวะการแขง่ขนัและการเปล่ียนแปลง โดย ใช้

กิจกรรมสร้างพลงัทีม  (Team Build up Game) 

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ            

หลกัการทํางานร่วมกนัเป็นทีมภายใต้สภาวะการแขง่ขนั โดยใช้เกมการบริหารสลบัการ 

บรรยาย (Management Game and Short Lecture) 
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ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจําเป็น            

ต้องมีตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม โดยใช้กิจกรรมภาคสนามหรือเกมท้าทายอตัตา (Ego 

Challenge Game) 

ขัน้ท่ี 4 : Commitment  คือขัน้ตอนของการสร้างคํามัน่สญัญาตอ่กนั (Commitment) เพ่ือจดัทํา   

 แผน (Action Plan) ในการรณรงค์ให้เกิดการทํางานร่วมกนัเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 
1.  เกมการละลายพฤตกิรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

4.  กิจกรรมภาคสนามเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
ภารกิจท่ี 1 : เตรียมความพร้อมสูก่ารแขง่ขนัด้วยพลงัทีม 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่
 

ภารกิจท่ี 2 : ลกัษณะของทีมงานท่ีมีผลการปฏิบตังิานยอดเย่ียม 

2.1 ลกัษณะของทีมท่ีมีผลการปฏิบตัยิอดเย่ียม 

2.2 ทําไมทีมจงึประสบความล้มเหลว 

2.3 การพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีม 
 

ภารกิจท่ี 3 : องค์ประกอบท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

3.1 องค์ประกอบด้านสมาชิกกลุม่ 

3.2 องค์ประกอบด้านผู้ นํากลุม่ 

3.3 องค์ประกอบด้านการจดัรูปแบบภายในทีม 
 

ภารกิจท่ี 4 : การพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัเป็นทีม 
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 4.1 มีการประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ (Cross Functional) 

4.2 มีการส่ือสารอยา่งเปิดเผยและจริงใจ (Open Communication) 

4.3 มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกนัในระดบัสงูและมีความท้าทาย 

4.4 การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในแนวลกึและแนวกว้าง 

4.5 มีการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ซึง่กนัและกนั (Sharing) 

4.6 การแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในทีมเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

4.7 มีการให้เกียรตแิละไว้เนือ้เช่ือใจกนัในทีม  

4.8 มีการสนบัสนนุและชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 

 

ภารกิจท่ี 5 : การตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.1 แนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

5.2 จิตวิทยาพืน้ฐานของการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล 

5.3 กระบวนการส่ือสารภายในองค์กร 

5.4 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการส่ือสารในองค์กร 

 

ภารกิจท่ี 6 : การประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional)  

6.1 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการตดิตอ่ประสานงาน 

6.2 เทคนิคและวิธีการสร้างความร่วมมือ 

6.3 ยทุธวิธีการประสานงานระหวา่งคน – คน  และคน – หนว่ยงาน 

6.4 หลกัการตดิตอ่ประสานงานข้ามสายงาน (Cross Functional) 

 

ภารกิจท่ี 7 : อปุสรรคและสาเหตท่ีุทําให้การทํางานร่วมกนัเกิดความล้มเหลว “ทําไมทีมไมเ่วอร์ค” 

7.1 ปัญหาและอปุสรรคและสาเหตท่ีุมกัจะเกิดจากการทํางานร่วมกนั 

7.2 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางานร่วมกนั (Happy Work Place) 

7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทีมไมเ่วอร์คตามแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัวิชาการท่ีใช้ได้ผลเลิศ  

 

ภารกิจท่ี 8 : การกําหนดวิถีทางองค์กร (Corporate Way) เพ่ือให้งานบรรลผุล..คนมีความสขุ..สงัคมนา่อยู ่

8.1 ร่วมกนัออกแบบวิถีทางขององค์กร (Corporate Way) 

8.2 กําหนดคา่นิยมหลกัขององค์กร (Core Values) 

8.3 มาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ของคนในองค์กร (Code of Conducts)  

8.4 ออกแบบกิจกรรมรณรงค์วฒันธรรมและคา่นิยมองค์กร (Action Plan) 
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ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1-2 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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