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Organizational Development Program (ODP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและเพ่ิมพลงัการทํางานยคุใหม่ 

หลกัสตูร  “วิถีทางขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
วิถีทางแห่งองค์กรท่ีบ่งชีถึ้งความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติท่ีสอดคล้องร่วมกนัของบุคลากรทุกคนท่ีได้

ผ่านกระบวนการรับรู้ข้อเท็จจริงในปรัชญาขององค์กรแบบ “ซึมซบั” แทรกซึมเข้าไปในส่วนลึกของจิต และท่ี

สําคญัข้อเท็จจริงท่ีได้รับรู้นัน้จะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ของแต่ละบคุคลอย่างซํา้ๆ และ

วินิจฉัยคุณค่าท่ีดีงาม จนเกิดเป็น “กรอบแนวคิดร่วมของบุคลากร” ผลิตผลท่ีได้จากการหล่อหลอม

ประสบการณ์ร่วมกันของบุคลากรจะเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ท่ีทําให้องค์กร

สามารถยืนหยดัอยู่ได้อย่างมีลกัษณะเฉพาะ เกิดเป็น “ภูมิปัญญาองค์กร” ถ่ายทอดจากบคุลากรรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง

สืบตอ่ๆ กนัมา 

แตส่ภาพความแตกตา่งของบคุคล (ปัจเจกบคุคล) ทําให้กรอบแนวคิดของแตล่ะบคุคลมีความแตกตา่ง

กนัออกไปตามเหตตุามปัจจยัซึ่งอยู่เหนือการควบคมุ  ดงันัน้การพฒันาคนในองค์กรจึงจําเป็นต้องกระทําทุก

วิถีทางท่ีจะทําให้บุคลากรปรับแนวคิดเข้าสู่วิถีร่วมกันและสอดคล้องกันให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ โดยการ

มุ่งเน้นการให้ข้อมลู ข้อเท็จจริงในสิ่งท่ีดีงามขององค์กร กระตุ้นให้บคุคลสร้างภูมิปัญญาของตนเองภายใต้วิถี

ความเป็นองค์กร (DNA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการปลกูถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดตามวิถีทาง (Cell)  ให้บุคคลมี

ลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กรท่ีสะท้อนออกมาเป็น Core Values  

ดงันัน้การเรียนรู้เพ่ือออกแบบวิถีทาง ( Way) จงึเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้บคุลากรได้รับรู้ในความสมัพนัธ์ของ

ข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดร่วมกนัครัง้ย่ิงใหญ่ของบุคลากร และนําพาให้

องค์กรก้าวไปสู่ความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นเซลล์ต้นกําเนิดท่ีบคุลากรในระดบัจดัการทุกคน

ต้องเสริมสร้างให้กับตนเอง และพร้อมท่ีจะปลูกถ่ายให้กับบคุลากรในระดบัปฏิบตัิการด้วยความรักและความ

ปรารถนาดีจากรุ่นสูรุ่่นตลอดไป  

 

วตัถปุระสงค์ในการสมัมนา 

วัตถุประสงค์ของการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) มุ่งเน้น

กระบวนการเรียนรู้ผ่านเกมท้าทายอตัตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้  “รู้  คิด  และทํา” ตามปรัชญาและหลกัการได้อยา่งมีประสิทธิผล  
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1)   เพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ เข้ารับการสัมมนาเกิดความตระหนักต่อการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับคุณ

ลักษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) ท่ีกําหนดขึน้มาใหม่ และแสดงออกซึ่ง

บทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้ ก่อกําเนิดคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กรอย่าง

เหมาะสม 

2)   เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีให้กับผู้ เข้ารับการสัมมนา ในฐานะผู้ ก่อกําเนิด

คณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) 

3)   เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการสมัมนาได้แลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็น และสร้างปฏิสมัพนัธ์

ร่วมกนัภายใต้บรรยากาศท่ีเกือ้กลูแก่กนั 

4) เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี  และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกนัแห่ง

มิตรภาพเพ่ือการประสานงานกนัอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

5) เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการทํางานท่ีมีผลกระทบต่อการ      

ดําเนินการและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลกัสตูร 

หลกัสูตรนีมุ้่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถในการทํางานร่วมกันเป็นทีมและกําหนดแนวทางการ

ประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์สําหรับผู้จดัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมการ

ทํางานใหม่ตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร ( Core Competencies)  ด้วยการแบ่ง

ผู้ เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน  โดยใช้กิจกรรมเปล่ียนเกมเปล่ียนกลุ่มเพ่ือทํางานส่วนบคุคลและทํางาน

ร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดนัให้สําเร็จตามเป้าหมาย  โดยมีกระบวนการเรียนรู้

ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําผู้ เรียนให้เกิดการตระหนกั ยอมรับและเห็นความสําคญัและความ 

จําเป็นท่ีจะต้องทํางานร่วมกนัตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) 

โดยใช้กิจกรรมสร้างพลงัทีม  (Team Build up Game) 

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา 

และหลกัการทํางานร่วมกนัตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) โดย

ใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคิด  หลกัการ  ความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจําเป็น            

ต้องมีตอ่การทํางานตามคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (DNA) โดยใช้เกม

ท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

ขัน้ท่ี 4 : Commitment คือขัน้ของการนําคุณลักษณะเฉพาะตามคุณลักษณะเฉพาะตามความ

คาดหวงัขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้จริงในองค์กร โดยใช้กิจกรรมรุ่น (Action 
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Plan) เพ่ือรณรงค์ให้ทกุคนทกุวนั (Everyone Everyday) ทํางานตามคณุลกัษณะเฉพาะตาม

ความคาดหวงัขององค์กรจนกลายเป็นอปุนิสยัลกึ (DNA) 

 

กิจกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สมัมนา 

1.  เกมการละลายพฤตกิรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

4.  กิจกรรมภาคสนาม : เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

5.  กิจกรรมรุ่น (Action Plan) 

 

รายละเอียดหลกัสตูรเนือ้หาวิชา 

ภารกิจท่ี 1 : ภารกิจเตรียมความพร้อมสูก่ารแขง่ขนัด้วยพลงัทีม  

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

 

ภารกิจท่ี 2 : แนวคดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการทํางาน 

• ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบถึงความสําคญัและความจําเป็นท่ีจะต้องมีการสร้างคุณ

ลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (Way) โดยท่ีทีมวิทยากรจะมีการถ่ายทอด

แนวคิดและประสบการณ์ผ่านเกมจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation 

Game)  

 

ภารกิจท่ี 3 : การออกแบบวิถีทาง สูค่วามเป็นเลิศ (Way) 

• ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทํากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือค้นหาวิถีทางสู่ความเป็นเลิศด้วยการทําภารกิจ

ท่ีได้รับมอบหมายร่วมกันผ่านเกมจําลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation 

Game) โดยใช้แนวคิด 3Cs ได้แก่ 1. Company ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าประสงค์หลกั  การเตบิโต  กลยทุธ์องค์กร  วฒันธรรมและคา่นิยมองค์กร และการบริหาร  

2. Copetitors ประกอบด้วย สินค้า  การตลาดและการขาย  การบริการ  การ  การบญัชีและ
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การเ งิน  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการจัดการ  3. Customer 

ประกอบด้วย  สินค้าหรือบริการ  และความพงึพอใจ 

 

ภารกิจท่ี 4 : การเขียนคํานิยาม (Definition Dictionary) 

• นําวิถีทางท่ีได้จากขัน้ท่ี 4 แตล่ะประการมาเขียนคํานิยามหรือความหมายท่ีตรงตามความ

ต้องการขององค์กรและถกูต้องตามหลกัวิชาการ โดยใช้กิจกรรมแลกเปล่ียนเนียนรู้ระหว่าง

กนั (Knowledge Sharing) 

 

ภารกิจท่ี 5 : การระบ ุ“ตวับง่ชี”้ พฤตกิรรมหรือการกระทําท่ีต้องแสดงออกในแตล่ะวิถีของแตล่ะองค์กร 

• ผู้ เรียนปฏิบตัิภารกิจร่วมกันแตล่ะวิถีทางท่ีร่วมกันวิเคราะห์ “ตวับ่งชี”้ พฤติกรรมหรือการ

แสดงออก โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) ว่าถ้ากิจกรรม

นัน้ว่าด้วยวถีแห่งองค์กร (สมมติว่า Teamwork)  “พฤติกรรมแบบไหนหรือการกระทําเช่น

ไรท่ีบง่บอกวา่องค์กรทํางานเป็นทีม”  ให้วิเคราะห์จากกิจกรรมท่ีทําร่วมกนัและการทํางาน

จริงองค์กร โดยวิทยากรจะคอยชีแ้นะงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ  

 

 

ภารกิจท่ี 6 : แปลงคณุลกัษณะเฉพาะตามความคาดหวงัขององค์กร (Way) สูก่ารปฏิบตั ิ

• ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทํากิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์คณุลกัษณะเฉพาะ

ตามความคาดหวงัขององค์กร (Way) ท่ีได้กําหนดขึน้มาใหม ่ พร้อมทัง้แปลงเข้าสู่พฤติกรรม

ใหม่ในการปฏิบตัิงานท่ีรับผิดชอบของตนให้ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีมีความสอดคล้องกับ

วิสยัทศัน์ คา่นิยม  และวตัถปุระสงค์หลกัขององค์กร     จนกระทัง่สามารถสร้างข้อกําหนด

มาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ (Code of Conducts) ทําให้พฤติกรรมในการ

ทํางานทุกประเภทในความรับผิดชอบเป็นตัวสนับสนุนคุณลักษณะเฉพาะตามความ

คาดหวงัขององค์กร (Way)  

 

ภารกิจท่ี 7 : ร่วมกนัการสร้างวิถีทางและกําหนดรหสัพนัธุกรรมของผู้บริหารและพนกังานของ  

• ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางการแสดงออกทางด้านวิถีทางไปสู่เป้าหมายของ

องค์กร และจดัทําคูมื่อนําทางสูก่ารประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์ (DNA) 

• นําข้อสรุปท่ีได้ไปสูก่ารปฏิบตัจิริงในการทํางานผา่นโครงการรณรงค์ (Action Plan) 

• ออกแบบกิจกรรมตอ่เน่ืองทีมละ 1 ปี 

• เลือกตัง้คณะกรรมการรุ่นเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรมของแตล่ะรุ่น 
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ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 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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