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Operational Development Program (ODP)
โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่
หลักสูตร “การสร้ างสมดุลให้ กับชีวติ และการงาน (Work-Life Balance)”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กรนันถื
้ อได้ วา่ เป็ นพื ้นฐานสําคัญในการสร้ างความสุขในการทํางาน
ให้ กบั พนักงาน สนับสนุนให้ พนักงานเกิดกําลังใจในการทํางานอันส่งไปที่การเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่าง ยัง่ ยืน
แต่ในปั จจุบนั ดูเหมือนว่าทุกองค์กรจะคาดหวังและต้ องการเวลาจากพนักงานมากขึ ้นเรื่ อยๆ พนักงาน ดูมี
ความสุขน้ อยลงหรื อมีความทุกข์เพิ่มขึ ้น มีปัญหากับครอบครัว เครี ยดและล้ าสะสมมากขึ ้น บางคนอาจ จะคิดว่า
การบริ หารเวลาที่มีประสิทธิภาพอาจจะเพียงพอกับการตอบปั ญหา แต่แท้ จริ งแล้ วไม่ได้ ชว่ ย เท่าไหร่ การจัดการ
กับปั ญหาและการสร้ างความสมดุลให้ กบั ชีวิตและการงาน (Work – Life Balance) อยู่ ที่มมุ มองทังของตนและ
้
คนรอบข้ างต่างหาก วินยั เป็ นการจัดสรรโอกาสทําให้ ชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดขึ ้น ทําให้ ทํา
อะไรได้ คล่อง ดําเนินชีวิตได้ สะดวกขึ ้น ดําเนินกิจการได้ สะดวก ถ้ าชีวิตและ สังคมไม่มีระเบียบ ไม่เป็ นระบบ ก็จะ
สูญเสียโอกาสในการที่จะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมให้ เป็ น ไปด้ วยดี ตลอดจนทําให้ การพัฒนาได้ ผลดี

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม

1. เพื่อเรี ยนรู้และเข้ าใจความแตกต่างระหว่างคุณภาพการทํางานและการสร้ างสมดุลในชีวิตและ
การทํางาน
2. เพื่อสํารวจตัวเองและสามารถจัดสมดุลในชีวิตและงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสามารถจัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้ เกิดการตระหนักในการสร้ างโอกาสให้ กบั ชีวิตและการงานด้ วยการเสริมสร้ างวินยั ให้ กบั
ตนเอง
5. เพื่อให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทํางานสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มผลผลิตให้ กบั ตนเองให้ มี
ความรู้ความสามารถ วิธีคิด มุมมอง และทักษะชีวิต (Life Skill) ที่สอดคล้ องกับการเป็ น “มนุษย์
ในศตวรรษที่ 21..เขาทํางานกันอย่างไร”
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

1. Work - Life Balance คืออะไร

• ความแตกต่างคุณภาพการทํางานและการสร้ างสมดุลในการทํางานกับชีวิต
• ทําไมการจัดการเวลาจึงไม่ใช่คําตอบสุดท้ าย
• วิธีการจัดการกับความเครี ยด
• เทคนิคการสร้ างสมดุลในการทํางานกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ธรรมชาติของมนุษย์กบั ทัศนคติ (ความคิดสุข-ทุกข์ และโรคเบื่องาน)
3. ข้ อคิดกับการเป็ นมนุษย์เงินเดือน (รักงาน-รักเพื่อนร่วมงาน-รักองค์กร)
4. พฤติกรรมแห่งความสุขและความสําเร็จของคนทํางาน
• แง่คดิ หลักธรรมะกับการนํามาประยุกต์ใช้ ในการทํางานอย่างมีความสุข
• การบริ หารร่างกาย เพื่อความสุขในการทํางาน
• เทคนิคการบริ หารจิตเพื่อสร้ างความสุข และสนุกกับงาน กับหลัก 5 อย่า
• หลักการพัฒนาตนเองสูค่ วามสําเร็จ
5. การเสริ มสร้ างวินยั ในชีวิตและการงาน
• ความหมายที่แท้ จริ งขิงคําว่า “วินยั ”
• ทําไมต้ องจัดระเบียบ ทําไมต้ องมีวินยั
• แนวทางการเสริ มสร้ างวินยั ทางโลก และวินยั ทางธรรม
6. ทักษะชีวิต (Life Skills)
ทักษะชีวิต (Life Skill) แรงขับเคลื่อนอันทรงพลังขององค์กร โดย Pro.George DeMetropolis แห่ง
University of Phoenix ทักษะ 12 ประการของคนทํางานยุคใหม่ที่จะทําให้ ตนเองประสบความสําเร็จ และเป็ นที่
ต้ องการขององค์กรในศตวรรษที่ 21
ทักษะที่ 1 : เตรี ยมพร้ อมต่อสภาวะ “ความกดดัน” (Coping with Stress)
กลุม่ คน Generation Y ไม่ได้ เผชิญเฉพาะความกดดันจากงานเพียงเท่านันหากยั
้
งต้ องเผชิญหน้ า กับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มคนในรุ่นก่อนหน้ าที่มีอยูเ่ ดิมในองค์กรนัน่ คือ คน Generation B และคน
Generation X ด้ วยการบริ หารความเข้ าใจกันของคนต่างเจนเนอเรชัน่ เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ “ต่าง Gen
ต่างใจทํางานร่ วมกันได้ หากเข้ าใจกัน (Generation Gap)”
ทักษะที่ 2 : ทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลข้ อมูล (Accessing, Analyzing & Synthesizing)
ในยุคนี ้มีข้อมูลมากมายเข้ ามาในชีวิตของเรา ทําให้ ไม่ร้ ูเลยว่าข้ อมูลที่เราได้ รับมาจากแหล่งต่างๆ นัน้
เป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือสักแค่ไหน ดังนันเราต้
้
องมีทกั ษะการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล ต่างๆ ที่ได้
รับมาเพื่อให้ สามารถนํามาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
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ทักษะที่ 3 : มีความรับผิดชอบสูง (Productivity & Accountability)
มีความรับผิดชอบสูงและมีความสามารถในการสร้ างผลงานมากกว่าคนอื่นในองค์กรเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและสภาพแวดล้ อมที่ทําให้ เราถูกหันเหออกจากงานได้ ง่ายขึ ้นในยุคใหม่นี ้จึงส่งผลให้ ผลิต
ภาพของพนักงานแต่ละคนนันลดลง
้
ทักษะที่ 4 : มีวินยั (Discipline)
การมีวินยั ในตัวเองนําพาตัวเองให้ อยู่รอดในสภาพแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยสิ่งล่อใจคนทํางานรุ่นใหม่จงึ
ต้ องเจอกับสิ่งล่อตาล่อใจที่จะทําให้ เกิดกิเลสมากกว่าคนรุ่นก่อนๆ และมีความยากลําบากในการดูแลตัว เอง
มากกว่าคนรุ่นเก่า ดังนันคนรุ
้ ่นใหม่ต้องมีความเข้ มงวดกับการปกครองและดูแลตัวเองให้ มากกว่าคน รุ่นก่อนๆ
วินยั ..คือรากฐานของคุณภาพ งานจะดีได้ ด้วยการมีวินยั ชีวิตจะดีได้ ด้วยการมีวินยั และสังคม จะดีได้ ด้วยการ
มีวินยั ดังนันชาว
้
EWG จะต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีระเบียบวินยั อย่างเข้ มข้ น
ทักษะที่ 5 : เก็บสะสมเสบียงไว้ เพื่อใช้ ในอนาคต
จัดระบบการเก็บสะสมเสบียงเพื่อชีวิตในอนาคต สิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรสะสมเป็ นเสบียงให้ กบั ชีวิตตัว เอง
ในระยะยาวคือประสบการณ์ชีวิตในงานและนอกงาน สะสมความดี สะสมเงินทองไว้ ใช้ จา่ ยเมื่อยาม จําเป็ น
สะสมความสัมพันธ์กบั เพื่อนฝูง..และสุดท้ ายจะต้ องสะสมธรรมะเก็บไว้ ในใจบ้ าง
ทักษะที่ 6 : ทักษะการสื่อสารและการปฏิสมั พันธ์ (Communication & Interactive)
การสื่อสารและการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากรในองค์กรและสังคมภายนอกเป็ นสิ่งสําคัญ องค์กรที่ มุง่ สู่
ความสําเร็จในอนาคตต้ องให้ ความสําคัญต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารภายในองค์กรเนื่องจาก เป็ น
พื ้นฐานในการสังเคราะห์องค์ความรู้และการปฏิบตั งิ านในด้ านอื่น ๆ
ทักษะที่ 7 : ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตามก็สามารถทํางาน ด้ วยได้
อย่างไม่มีปัญหา และสามารถสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางานเป็ นทีมได้ ด้วยการติดต่อประสาน งานกับคนทุก
คนด้ วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพ และให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน
ทักษะที่ 8 : ทักษะความเป็ นผู้นํา (Leadership)
เรื่ องของภาวะผู้นําที่กล่าวถึงในที่นี ้ก็คือทักษะที่สามารถนําตนเองได้
เป็ นผู้นําในชีวิตของตนเอง
นอกจากนันก็
้ ยงั ต้ องสามารถนําพาคนอื่นหรื อทีมงานที่ตนดูแลให้ ไปสูเ่ ป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ ด้วย
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ทักษะที่ 9 : ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical Thinking)
การคิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะในการคิด เนื่องจากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนันจะ
้
มานัง่ เรี ยนรู้แบบเดิมๆ ก็คงจะใช้ เวลามากเกินไป ไม่ทนั ใช้ พนักงานที่เก่งๆ ในยุคนี ้จะต้ องมีทกั ษะ การใช้ ตรรกะ
อย่างดี สามารถมองออกถ้ าทําแบบนี ้แล้ วจะเกิดอะไรขึ ้น และถ้ าเกิดแล้ วจะต้ องมีแผนในการ ป้องกันอย่างไรบ้ าง
ทักษะที่ 10 : ทักษะการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Innovation & Creative Thinking)
มีทกั ษะในการคิดอะไรใหม่ๆ การที่เราจะเติบโตได้ ในยุคสมัยนี ้สิ่งสําคัญก็คือการที่เราสามารถคิด อะไรที่
ไม่เคยมีมาก่อน หรื อสามารถต่อยอดความคิดเดิมออกไปสูค่ วามคิดใหม่ๆ ได้ อย่างที่ไม่เคยพบเจอ มาก่อน
ทักษะที่ 11 : ทักษะการปรับตัวข้ ามวัฒนธรรม (Global Citizenship)
มีทกั ษะในการปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพราะปั จจุบนั นี ้เป็ นโลกที่ไร้ พรมแดน
ดังนันคนที
้
่จะประสบความสําเร็ จได้ จะต้ องมีความเป็ นประชากรของโลก ซึง่ ก็คือสามารถที่จะอยูท่ ี่ไหนก็ได้
สามารถปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆได้ อย่างรวดเร็ว และมีความเข้ าใจคนจากประเทศอื่น
ทักษะที่ 12 : มีความรู้สกึ เป็ นผู้ประกอบการ (Entrepreneurialism)
มีความรู้สกึ การเป็ นผู้ประกอบการ ในยุคนี ้ถ้ าเราทํางานแบบเป็ นพนักงานคนหนึง่ ที่คดิ แค่ทํางาน ไปวันๆ
มองแค่วา่ ตนเองเป็ นแค่ลกู จ้ างไม่ได้ มีผลกระทบอะไรกับผลงานขององค์กร ถ้ าคิดแบบนี ้เราก็จะไม่มีความก้ าว
หน้ าได้ เลย

แนวทางการเรียนรู้
• การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
• เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
• Workshop เพื่อทําให้ มีการคิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมนําเสนอ
แนวความคิดของตัวเองและของทีม
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา 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)
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• 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

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

7

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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