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Supervisor Development Program (SDP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิม่พลงัหวัหน้างานยคุใหม่ 

หลักสูตร “ศาสตร์และศิลปะสาํหรับหวัหน้างานมืออาชีพ (The Smart Supervisor)” 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

และการฝึกปฏิบตัิการแบบเข้มข้น (Incentive Practive) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนาแบบเร่งรัด 1 วนั และแบบเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบตัิ 2 วนั 

 

หลกัการและเหตผุล 

หวัหน้างาน (Supervisor & Foreman) สว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีได้รับการพิจารณาเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหนง่ มา

จากพนกังานชัน้ต้นท่ีมีความสามารถในการปฏิบตังิานดี มีความประพฤตเิหมาะสม เป็นท่ีไว้วางใจของ ฝ่าย

จดัการ และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญทางเทคนิคการปฏิบตัเิป็นอยา่งดี  แตย่งัคงขาดความรู้ความ สามารถ

และทกัษะทางการบริหารและการจดัการ เพราะการก้าวสูตํ่าแหนง่ท่ีสงูขึน้นัน้นอกจากภาระหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ การวินิจฉยัปัญหาและการตดัสินใจจะเพิ่มมากขึน้แล้วยงัคงต้องดแูลทกุข์สขุบงัคบับญัชา ลกูน้องใน

ทีม บริหารเป้าหมายการผลิต การขาย และการบริการให้ได้ตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย จดัการ วางแผนงาน 

มอบหมายงาน ควบคมุตดิตามงาน พฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา จงูใจให้ลกูน้องให้ ผลิตผลงานท่ีมีคณุภาพ ทนัเวลา 

และได้ปริมาณงานท่ีมากท่ีสดุแล้วยงัต้องตดัสินใจในปัญหาตา่งๆ รวมทัง้ อาจจะประสบปัญหายุง่ยากในการ

ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การลงโทษและการให้รางวลัลกูน้อง การจดัการและ ควบคมุการประชมุ การถ่ายทอด

ขา่วสารจากระดบับนให้ผู้ปฏิบตังิานได้ทราบ ดงันัน้หวัหน้างานจงึจําเป็น ต้องเรียนรู้บทบาท หน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ รวมทัง้การฝึกทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การบริหารและจดัการอนัจะนํา มาซึง่ประโยชน์ตอ่ตนเอง ทีมงาน 

และองค์กร 

โครงการฝึกอบรม/สมัมนาเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพและเพิ่มพลงัหวัหน้างานยคุใหมภ่ายใต้สภาวะการ

แขง่ขนัและการเปล่ียนแปลง โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game & Short Lecture) 

มุง่เน้นการถ่ายทอดแนวคิดและกลยทุธ์สมยัใหมท่ี่ใช้ได้ผลเลิศในการพฒันาหวัหน้างานให้มีจิต สํานกึในบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน ตลอดจนมีความรู้และทกัษะท่ีถกูต้องเหมาะสมในการ เป็นหวัหน้างานยคุ

ใหม ่ เคร่ืองมือและกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย 

ได้สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของหวัหน้างานได้อย่าง เป็นรูปธรรม โดยกระบวนการจะ

มุง่เน้นให้ผู้ เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกบัการขดุรากถอนโคนทางความเช่ือ ทศันคติ และคา่นิยมท่ีไมถ่กูต้องใน

การมองตนเองและสิ่งท่ีอยูร่อบตวั การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือเสริม สร้างวฒันธรรมใหมใ่นการทํางานแบบ

หวัหน้างานมืออาชีพ  อนัได้แก่ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของหวัหน้างาน  การบริหารและสอนงาน

ผู้ใต้บงัคบับญัชา การโน้มน้าวจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชา  การควบคมุ และติดตามงาน  และภาวะผู้ นํา โดยมีความ

ท้าทาย (Challenge) เป็นตวัจดุชนวนท่ีสําคญั 
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เกมการบริหารสลบัการบรรยายตัง้อยูบ่นแนวความคดิท่ีว่าการท่ีจะพฒันาวิธีคดิ มมุมอง ทศันคต ิ

ความรู้ความเข้าใจ และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การเป็นหวัหน้างานยคุใหมท่ี่มีประสิทธิภาพนัน้ ลําพงัแคฟั่งการ 

บรรยายในห้องเรียนแตเ่พียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ความเตม็

ใจท่ีจะนําเอาแนวคิด  และหลกัการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง  แตจ่ะต้อง

สร้างสถานการณ์สมมตท่ีิก่อให้เกิดจิตสํานกึท่ีจะทําภารกิจในฐานะหวัหน้างานให้บรรลเุป้าหมายภายใต้เวลาท่ี

กําหนดและเง่ือนไขท่ีกดดนัเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียน ทศันคตด้ิวยตนเอง  

“เปล่ียนวิธีคดิ เพ่ือเปล่ียนวิธีการ” 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.  เพ่ือให้หวัหน้างานตระหนกัในบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหวัหน้างานยคุใหมท่ี่ องค์กร

คาดหวงั 

2.  เพ่ือให้หวัหน้ามีทศันคต ิ มมุมอง และวิธีการคดิท่ีถกูต้องเหมาะสมในการเป็นหวัหน้างานท่ีดีใน 

มมุมองของผู้บงัคบับญัชา  ลกูน้อง  และผู้บริหารระดบัสงู 

3.  เพ่ือพฒันาความเข้าใจและทกัษะการเป็นหวัหน้างาน (Supervisory Skill)  การเป็นแบบอยา่ง ท่ีดี 

(Role Model) การมอบหมายงาน (Delegating)  ทกัษะการบริหารและสอนงานผู้ ใต้บงัคบั บญัชา 

(Coaching Skill)  และภาวะผู้ นํา (Leadership)  

4.  เพ่ือทําให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤตกิรรม หรืออปุนิสยัการทํางานท่ีมีผลกระทบตอ่ การ

ดําเนินงานและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตร 
 หลกัสตูรนีเ้ป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) โดยจะมีการแบง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออก เป็น

กลุม่ ๆ ละ 6 - 8 คน จะใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ในชว่ง

แรกเพ่ือถ่ายทอดแนวคิด หลกัการ วิธีการ ประสบการณ์ และเคร่ืองมือทางการจดัการในเร่ืองนัน้ๆ หลงัจากนัน้จะ

มีการมอบหมายงานส่วนบคุคลและทํางานร่วมกนัตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือพฒันา ทกัษะความชํานาญ

ให้บรรลผุลสําเร็จในแตล่ะทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้างานยคุใหม่  โดยผา่นกระบวน การเรียนรู้ท่ีสําคญั 4 

ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 :  Awareness  คือการทําผู้ เรียนให้เกิดการตระหนกั ยอมรับ เห็นความสําคญั และความ จําเป็น

ท่ีจะต้องพฒันาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหวัหน้างานยคุใหม ่ โดย ใช้เกมทาง

จิตวิทยา  (Psychology Game)  

ขัน้ท่ี 2 :  Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และ

หลกัการบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหวัหน้างานยคุใหม ่ โดยใช้เกมการ บริหาร

สลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)  
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ขัน้ท่ี 3 :  Implementation คือขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับหวัหน้างานยคุใหม ่ ได้แก่ 

การบริหารและสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา การโน้มน้าวจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชา  การควบคมุและ

ตดิตามงาน  และภาวะผู้ นํา โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge 

Game)  

 ขัน้ท่ี 4 :   Commitment  คือขัน้ตอนการให้คํามัน่สญัญาและจดัทําแผนปฏิบตักิาร (Action Plan)  

     ในการนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทํางานจริง 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา  
 หลกัสตูรจะแบง่เนือ้วิชาออกเป็น 2 หมวด 

1. หมวดวิชาบังคับ 

ภารกิจท่ี 1 :  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของหวัหน้างานยคุใหม่           

1.1 หวัหน้างานคือใคร ? 

1.2 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหวัหน้างาน 

1.3 บทบาทของหวัหน้างานในองค์กร : ทําไมต้องมีหวัหน้างาน ? 

1.4 หวัหน้างานจะชว่ยให้บริษัทบรรลเุป้าหมายได้อยา่งไร ? 

1.5 การกระทําของหวัหน้างานจะสง่ผลกระทบตอ่องค์กรอยา่งไร ? 

1.6 คณุสมบตัท่ีิจําเป็นสําหรับหวัหน้างานสมยัใหมท่ี่องค์กรคาดหวงัและต้องการ 

 

ภารกิจท่ี 2 : บทบาทในการเป็นหวัหน้างาน (Coaching) : บริหารคน 

2.1 การสร้างและทํางานแบบทีมเวอร์คท่ีทรงประสิทธิผลย่ิง (Team Build up) 

2.2 การบริหารคนและจดัการปัญหาเก่ียวกบัคน (People Management)  

2.3 การจงูใจพนกังาน (Motivation) 

2.4 การส่ือสารเชิงบวก (Positive Communication) 

2.5 การพฒันาและการสอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชา (Coaching) 

2.6 การเป็นแบบอยา่งท่ีดีและภาวะผู้ นํา (Role Model & Leadership) 

 

2. หมวดวิชาเลือก (สามารถเลือกหรือไมเ่ลือกเรียนในบางหวัข้อได้) 

ภารกิจท่ี 3 : ทกัษะการบริหารจดัการสําหรับหวัหน้างาน (Managing) : บริหารงาน 

3.1 การวางแผน การจดัตารางงาน และการจดัลําดบัความสําคญัของภารกิจ (Planning) 

3.2 การจดัองค์กร (Organizing) 

3.3 การจดัสรรคนเข้าสู่องค์กร (Staffing) 

3.4 การอํานวยการด้วยการสัง่งานและการมอบหมางาน 
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3.5 การควบคมุและติดตามงาน (Controlling & Following) 

3.6 การประเมินผลการปฏิบตังิาน (Evaluation) 

 

ภารกิจท่ี 4 : การพฒันาภาวะผู้ นํา 

4.1  วิธีการพืน้ฐานท่ีอธิบายวา่บคุคลหนึง่จะเป็นผู้ นําได้อย่างไรตามทฤษฎีของ BAS  

4.2  ความสามารถของการเป็นผู้ นํา (Leadership Competencies)     

4.3  บทบาทของผู้ นําในองค์กร (Leadership Roles in Organizations) 

4.4 การโน้มน้าวจงูใจบคุคลอ่ืนให้ทําตาม เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และสามารถนําองค์กร ไปสู่

ทิศทางท่ีทําให้เกิดความสามคัคี  และเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั   

4.5  หลกัการเก่ียวกบัความเช่ือ (Belief) คา่นิยม (Value) จริยธรรม (Ethic) คณุลกัษณะ 

     (Character)  ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ของผู้ นําองค์กรยคุใหม่ 

 

 ภารกิจท่ี 5 : การพฒันาและการสอนงาน (Coaching Techniques) 

  5.1 การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• ความจําเป็นท่ีหวัหน้าจะต้องพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• กระบวนการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 

• การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชาให้มีคณุลกัษณะสอดคล้องท่ีองค์กรคาดหวงั 

           นัน่คือพฒันาให้เป็น “คนเก่ง..คนดี..คนมีผลงาน” 

• เคร่ืองมือท่ีทรงพลงั 14 ตวัเพ่ือการพฒันาพนกังานเป็นรายบคุคล (IDP) 

5.2  เทคนิคการสอนงาน (Coaching) 

• หวัหน้างานกบัธรรมชาตขิองการ Coach 

• ธรรมชาตขิองการเป็นลกูน้อง 

• หลกัการบริหารแบบโค้ช  (Coaching Management) 

• หลกัการสอนงานแบบพทุธวิถี “บวัส่ีเหลา่” 

• ขัน้ตอนในการสอนงานท่ีเป็นระบบแบบมืออาชีพ 

 

เคร่ืองมือและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
1. เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game) 

2. เกมทางจิตวิทยา (Psychology Game) 

3. การฝึกปฏิบตัแิบบเข้มข้น (Incentive Practice) 

4. กืจกรรมกลุม่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (Knowledge Sharing) 

5. แบบทดสอบตา่งๆ (Testing) 
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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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