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Operational Development Program (ODP)
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การสร้ างทีมงาน สําหรั บนักขาย Teambuilding for sale
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน 1 คืน

หลักการและเหตุผล
หากคําพูดที่ว่า....การขายเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่หล่อเลี ้ยงองค์กรให้ ดํารงอยู่รอด พนักงานขาย
คือผู้ปฏิบตั ิภารกิจแห่งความอยู่รอดนัน้ เพราะท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ลูกค้ าแต่ละรายต่างมีความ
ต้ องการและลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ ดังนันการปฏิ
้
บตั ิภารกิจนี ้ต้ องอาศัยทีมขายที่เป็ น
มืออาชีพเท่านัน้ แต่ความเป็ นมืออาชีพนันจะอาศั
้
ยทักษะและเทคนิครูปแบบเดียวสําหรับลูกค้ าที่แตกต่างกัน
ย่อมไม่ได้ ผลหรื อได้ ผลก็ไม่เต็มประสิทธิภาพ แม้ ว่าสินค้ าหรื อบริ การจะอย่างเดียวกันแต่ทีมงานขายจะต้ องมี
เทคนิค ทักษะ ลูกล่อลูกชน และยุทธวิธีที่แตกต่างกันในการขาย ทังการนํ
้
าเสนอ การเจรจาต่อรอง การโน้ ม
น้ าวจูงใจ การปิ ดการขาย ตลอดจนการสร้ างความสนใจให้ กบั ลูกค้ าจนลูกค้ าเกิดการตัดสินใจซื ้อ หลักสูตรนี ้
จึงได้ พัฒนาขึ ้นมาเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการขาย และเสริ มเขี ้ยวเล็บให้ ทีมขายด้ วยการเรี ยนรู้ สุดยอดแนวคิด
ทฤษฎี และเทคนิคจากประสบการณ์จริ งในการขายให้ กบั ลูกค้ า โดยผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ
การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้และพัฒนาทีมงานในรูปแบบการได้ ใช้ ชีวิตร่วมกัน ได้ ศกึ ษาความเป็ นตัวตนของ
กันและกัน โดยอาศัยความไม่เป็ นทางการอันจะนํามาซึ่งความเข้ าใจในมุมมองที่ตรงข้ ามได้ ดีขึ ้น โครงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานร่ วมกัน โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการ
บรรยาย (Ego Challenge & Short Lecture) หลักสูตร “ก้ าวไปด้ วยกัน..ก้ าวไปได้ ไกล (TMSM Good &
Smarter Team)” เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้ สาระประโยชน์ที่
ใช้ ปรับปรุ งและการพัฒนาทีมงานได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้ วยวิธีการทํางานรวมพลังกันเป็ นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ
สามัคคี และผลักดันให้ ผลงานของทีมบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม
1. เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันแห่ง
มิตรภาพเพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
2. เพื่อให้ สมาชิกมีการปรับปรุ งพฤติกรรมหรื ออุปนิสยั ส่วนตัว เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ งภายในทีม
ทําให้ ทกุ คนเห็นจุดหมายเดียวกัน โดยมีการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์จากทุกคน ทุกทีม
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3. เพื่อให้ ทกุ คนมีวิธีการคิด และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการทํางานร่วมกันเป็ นทีม มีทิศทางใน
การทํ า งานที่ ส อดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม กั น และกัน พร้ อมที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ที ม อื่ น ๆ ให้ ประสบ
ความสําเร็ จในงานไปพร้ อม ๆ กัน
4. เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมการทํางานที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. เพื่อสร้ างแรงจูงใจ และกระตุ้นวิญญาณทีมขาย ให้ ดงึ ศักยภาพภายในออกมาเป็ นพลังขับเคลื่อน
ไปสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน หรื อมีเทคนิคการขายเชิงรุก
6. เพื่อให้ ทราบถึงหลักการวิเคราะห์ความต้ องการของลูกค้ าแบบ “รู้เขา รู้เรา” และตอบสนองความ
ต้ องการ ของลูกค้ าได้ อย่างเกินความคาดหวัง
7. เพื่อเสริ มสร้ างและปรับปรุ งบุคลิกภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะการขายที่แพรวพราวรอบทิศทาง
ทิ ้งห่างคูแ่ ข่งขันแบบเหนือชันกว่
้ า

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ม้ ่งุ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมและกําหนดแนวทางการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์สําหรับพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการ
ทํางานใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะทําการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และกรอบแนวคิดให้ เห็นด้ วยและตระหนัก
ในความจําเป็ นที่จะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั หรื อพฤติกรรมการทํางานด้ วยการฝึ กอบรมแนวพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioral Training) หลังจากนันจะทํ
้
าให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจในหลักวิธีการ รูปแบบ และ
ขันตอนการทํ
้
างานร่วมกันโดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
ผสมผสานด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื่อกําหนดมาตรฐานการ ประพฤติปฏิบตั ิที่พึง
ประสงค์ (Code of Conduct) และจบลงด้ วยกิจกรรมการสร้ างคํามัน่ สัญญาหรื อสร้ างความผูกพันทางใจ
(Commitment) และแผนปฏิบตั ิการการนําไปประพฤติปฏิบตั ิ (Action Plan) ซึ่งจะมีการแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ น
กลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน โดยใช้ กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีม
ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ดงั นี ้

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมภาคสนาม : เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
ตอนที่ 1 : การสร้ างและพัฒนาทีมขาย (Team Building)
ภารกิจที่ 1 : ภารกิจเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันด้ วยพลังทีม
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1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
ภารกิจที่ 2 : ภารกิจการพัฒนาทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
2.1 มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Cross Functional)
2.2 มีการสื่อสารอย่างเปิ ดเผยและจริ งใจ (Open Communication)
2.3 มีเป้าหมายในการทํางานร่วมกันในระดับสูงและมีความท้ าทาย
2.4 การปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในแนวลึกและแนวกว้ าง (Interpersonal Skill)
2.5 มีการแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน (Sharing)
2.6 การแก้ ปัญหาความขัดแย้ งภายในทีมเพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ
2.6 มีการให้ เกียรติและไว้ เนื ้อเชื่อใจกันในทีม (Trust & Respect)
2.7 มีการสนับสนุนและช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน (Supporting)
2.8 มีการสร้ างจิตสํานึกในหน้ าที่และความรับผิดชอบ (Accountability)
2.9 มีการสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ดีในการทํางาน
2.10 มีการปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างวัฒนธรรมในการทํางาน
ภารกิจที่ 3 : ภารกิจลักษณะของทีมงานที่ดีและมีประสิทธิภาพแนวใหม่
3.1 ลักษณะของทีมที่มีผลการปฏิบตั ยิ อดเยี่ยม
3.2 ทําไมทีมจึงประสบความล้ มเหลว
3.3 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
ภารกิจที่ 4 : ภารกิจองค์ประกอบที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
4.1 องค์ประกอบด้ านสมาชิกกลุม่
4.2 องค์ประกอบด้ านผู้นํากลุม่
4.3 องค์ประกอบด้ านการจัดรูปแบบภายในทีม
ตอนที่ 2 : การสร้ างแรงจูงใจให้ ทีมขายทํางานบรรลุเป้าหมาย
Mission 1 : ภารกิจสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง (Motivation comes from inside)
1. แรงจูงใจในงานขายสร้ างได้ ด้วย...ตัวคุณ – ทําไมพนักงานขาย ทํายอดขายไม่ทะลุเป้า
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2. การกําหนดเป้าหมายแห่งชัยชนะและความสําเร็จ
• มองเห็นความเป็ นสําคัญและความเป็ นเจ้ าของ (เป้าหมาย)
• มองภาพแห่งความสําเร็ จ
• ผลลัพธ์แห่งชัยชนะ คือ ความสุขและความภูมิใจที่ได้ รับ
3. เทคนิคการสร้ างแรงจูงใจพนักงานขายด้ วยการปรับมุมมองและพฤติกรรมการทํางานใหม่ (Creating
Efficient Behavior)
•
•
•
•
•

การยอมรับนับถือตนเอง (Self - esteem)
การเสริ มสร้ างทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมในการทํางาน
ความคิดที่เป็ นบวก (Positive thinking)
การมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก (Proactive)
การเป็ นผู้ที่มีความมุง่ มัน่ ที่จะได้ ชยั ชนะ (Passion to win)

Mission 2 : ภารกิจสร้ างบุคลิกภาพแห่งความเชื่อมัน่ (บุคลิกดีมีชยั ไปกว่าครึ่ง)
4. จิตวิทยาการเสริ มสร้ างเสน่ห์และความประทับใจ และสะท้ อนภาพลักษณ์ขององค์กร!!!
• การแต่งกายตังแต่
้ ศีรษะจรดปลายเท้ า เพื่อสร้ างความประทับใจยามแรกเจอ
• กริ ยา มารยาท ในการต้ อนรับลูกค้ าแบบ VIP เช่น การไหว้ การนัง่ การยืน เป็ นต้ น
• บุคลิกภาพอันงดงามที่แสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง รอยยิ ้มจากดวงใจ
• การใช้ จริ ตในนํ ้าเสียงและคําพูดให้ ลกู ค้ าติดตรึงใจ
5. กิจกรรม Role Play : Smart Personality (พร้ อมฟั งคําวิจารณ์และชี ้แนะจากท่านวิทยากร)
Mission 3 : ภารกิจ...เสริ มเขี ้ยวเล็บนักขาย ขายอย่างไรให้ ทะลุเป้า!!
6. เทคนิคการค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า (Customer Needs)
• ความสําคัญของ Customer Needs
• การใช้ คําถามในการค้ นหา Customer Needs 6 แบบ
• เทคนิคการค้ นหาจุดขาย (Selling Point)
7. ยุทธวิธีและกระบวนการขายสําหรับนักขายสายพันธุ์แกร่ง!!
•
•
•
•
•

การเปิ ดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้ าไม่อดึ อัดไร้ การปฏิเสธ
การใช้ สินค้ าตัวอย่างนําเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการจับอารมณ์ความสนใจสินค้ าด้ วยการตอกยํ ้าจุดเด่นของรถที่ลกู ค้ าสนใจ
การใช้ คําพูดที่สร้ างอารมณ์แห่งความเป็ นเจ้ าของรถ ขณะสนทนาในรถ
สุดยอดเทคนิคการขจัดข้ อโต้ แย้ งและการเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสในการขาย
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• การปิ ดการขายอย่างแนบเนียนด้ วยรถในฝั น
• การติดตามลูกค้ าอย่างมืออาชีพ
• เทคนิ คการตอบคําถามเพือ่ สร้างความฝั นในการเป็ นเจ้าของรถแห่งความสุขของลูกค้า
Mission 4 : ภารกิจ...Your customer heart is yours บริการจากใจ...ถึงใจ
8. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นของการบริการ “คุณภาพบริการนําการขาย”
• ความสําคัญและความจําเป็ นของการมีคณ
ุ ภาพการให้ บริการที่ดี
• คุณสมบัติ 10 ประการขององค์กรที่จดั ว่ามีบริการที่เป็ นเลิศเหนือคูแ่ ข่ง
9. องค์ประกอบแห่งความสําเร็ จในการให้ บริการ
• ความรู้ (Knowledge)
• ทัศนคติ (Attitude)
• ทักษะ (Skill)
• ความตังใจ
้ (Attention)
10. เทคนิคการให้ บริ การลูกค้ าแบบเกินความคาดหวัง
• บันได 5 ขันสู
้ ก่ ารบริ การอย่างมียทุ ธศาสตร์
• การกําหนดคุณค่าร่วมขององค์กร และสร้ างปรัชญาคุณภาพการบริการ
• มาตรฐานการบริ การลูกค้ าด้ วยใจ 8 กลยุทธ์

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน 1 คืน ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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