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Organizational Development Program (ODP)
โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังผู้นําองค์กรยุคใหม่
หลักสูตร

“พลังแห่ งการคิดบวกและเทคนิคการติดต่ อสื่อสาร”

โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรมสัมมนา 1-2 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทํางานในปั จจุบนั มักมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบุคคล ทังใน
้
ระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หารแล้ วยังมีปัญหาในการสื่อสาร การรับรู้ การถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารและการ
ติดต่อประสานงาน อันเนื่องมาจากปั ญหาความไม่เข้ าใจกัน การจดจํามีภาพในด้ านลบของกันและกัน เป็ น
ผลให้ มีทศั นคติในทางลบ ตลอดจนความรู้ สึกไม่ไว้ วางใจระหว่างกัน เกิดเป็ นปั ญหาช่องว่าง มากไปด้ วยข่าว
ลือ สุดท้ ายก็ไม่มีใครทําหน้ าที่แก้ ไขทําให้ การทํางานร่ วมกันเหมือนคนแปลกหน้ า ยึดกฎเกณฑ์ระเบียบอย่าง
มากเพื่อไม่ให้ เกิดผลร้ ายต่อตนเองและต่อหน่วยงานของตน หากปั ญหาไม่ได้ รับการแก้ ไขก็จะลุกลามไปถึงการ
ไม่ อ ยากจะคิ ด ริ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลง ไม่ เ สี ย สละทํ า งานนอกหน้ า ที่ ตลอดจนการมี ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ดี ต่อ การ
ตังเป
้ ้ าหมายการทํางานที่สงู และลักษณะงานที่มีความท้ าทาย
ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบ
การได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกัน ได้ ศึกษาความเป็ นตัวตนของกันและกัน โดยอาศัยความไม่เป็ นทางการอันจะนํามาซึ่ง
ความเข้ าใจในมุมมองที่ตรงข้ ามได้ ดีขึ ้น โครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการ
ทํางาน โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) หลักสูตร “พลัง
แห่งการคิดบวกและเทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (The Power of Positive Thinking & Effective
Communication Techniques)” เป็ นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจง่าย ได้
สาระประโยชน์ที่ใช้ ปรับปรุงและการพัฒนาทีมงานได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิด
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีตอ่ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ด้ วยวิธีการทํางานรวมพลังกันเป็ นทีม ร่ วมมือร่วม
ใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดันให้ ผลงานของทีมบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้
เกมการบริ หารสลับการบรรยาย ตังอยู
้ บ่ นแนวความคิดที่วา่ การที่จะพัฒนาวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้
และทักษะที่จําเป็ นต่อการสร้ างพลังแห่งการคิดบวกและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนัน้ ลําพังแค่ฟัง
การบรรยายในห้ องเรี ยนแต่เพี ยงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเต็มใจที่จะนําเอาแนวคิด และหลักการที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริ ง แต่
จะต้ องสร้ างสถานการณ์สมมติที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การทํางานร่ วมกันให้
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บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาที่กําหนดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้ วยตนเอง
เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game) เป็ นกระบวนการเบื ้องต้ นของการเรี ยนรู้ ซึ่งผู้เข้ าร่ วม
กิ จกรรมจะเกิ ดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ค้ นพบตนเอง โดยอาศัยตนเองและกระแสกลุ่มเป็ นผู้ช่วย เรี ยนรู้ การ
ทํางานโดยทีม การสื่อสารสองทาง การรับรู้ การเป็ นผู้ให้ การเป็ นผู้รับ และความไว้ วางใจผู้อื่น
เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge Game เป็ นการพัฒนาศักยภาพแห่งตน (self potential) ให้ มี
การเติบโตเข้ มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้ มแข็งภายในจิตใจ (inner growth &
strength) โดยมีการผสมผสานกับความร่วมมือเป็ นทีม (team building) กับผู้อื่น รู้จกั การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
(supporting) ซึง่ กันและกัน เป็ นทังผู
้ ้ ให้ (giver) และผู้รับ (receiver) ที่ดี
จุดสําคัญ คือการผ่านทะลุจดุ (impasse) ซึ่งเราคิดว่าทําไม่ได้ (can not) เป็ นไปไม่ได้ (impossible)
ทนไม่ได้ (unbearable) และความหวาดระแวงผู้อื่น (untrust) เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม/สัมมนา

1. เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํ างานร่ วมกันแห่ง
2.
3.
4.
5.

มิตรภาพและการติดต่อประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
เพื่อพัฒนาวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการสร้ างพลังแห่งการคิดบวกและการ
ติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้ าใจจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักการคิดเชิงบวกและการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพสูงผ่านเกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย
เพื่ อ พัฒ นาและปรั บปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารและการติ ดต่อ ประสานงานระหว่า งบุค คล
(Interpersonal Skills) และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Cross Functional)
เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่มีผลกระทบ
ต่อการดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรนี ้เป็ นการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) โดยจะมีการแบ่งผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมออกเป็ น
กลุ่ม ๆ ละ 8 - 10 ท่าน โดยมอบหมายภารกิจส่วนบุคคลและทํางานร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ ได้ รับ
มอบหมาย โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู้ที่สําคัญ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําให้ เกิดการตระหนักและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี การคิด
เชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
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หลักการคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ โดยใช้ เกมบริหารสลับการบรรยาย (Management
Game and Short Lecture)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องคิดเชิงบวก และการไม่คดิ ลบ ไปใช้ ในการดําเนินงานจริงในองค์กร โดยใช้ กิจกรรม
กลุม่ ปฏิบตั กิ าร (Workshop)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

ภารกิจที่ 1 : การเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันด้ วยพลังทีมเวอร์ ค
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
1.3 การพัฒนาทัศนคติและทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางานร่วมกันแนวใหม่
ภารกิจที่ 2 : จิตวิทยาพื ้นฐานของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
2.1 แนวคิดและทฤษี การติดต่อสื่อสารในองค์กร
• เทคนิคการสื่อสารแบบ Transactional Analysis
• เทคนิคการสื่อสารแบบเปิ ด (Opened Communication)
• เทคนิคการสื่อสารแบบ One way – Two way Communication
2.2 ระบบเครื อข่ายการสื่อสารภายในองค์กร
2.3 กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร
• ลักษณะและรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
• บัญญัติ 10 ประการในการสื่อข้ อความที่ดี
• ศิลปะการรับฟั ง
2.4 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร
• อุปสรรคที่ทําให้ การสื่อสารไม่บรรลุผล
• ลักษณะของผู้ที่มีปัญหาในการสื่อข้ อความ
• การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสื่อสาร
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2.5 การประสานงานแบบข้ ามสายงาน (Cross Functional ) เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ
ภารกิจที่ 3 : การบริ หารความขัดแย้ งระหว่างหน่วยงาน (Conflict Management)
3.1 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการปั ญหาข้ อขัดแย้ ง
3.2 หลักการบริ หารความขัดแย้ งอย่างสร้ างสรรค์เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือ
.3 การกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ (HSG DNA) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร
ภารกิจที่ 4 : พลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)
4.1 การพัฒนาพลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking)
•
•
•
•

การควบคุมพลังแห่งชีวิตและทัศนคติของตัวเรา
แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประเมินการมองเชิงบวก
พัฒนาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้ อมของคนมองโลกแง่ดี
การกําจัดแนวคิดและวิธีตีความแบบคนแง่ลบ

•
•
•
•
•

ยอมรับและถกเถียงแนวคิดการมองแง่ลบ
การรับมือและแก้ ไขปั ญหาด้ วยการมองแง่ดี
สร้ างนิสยั ด้ วยการตังความหวั
้
ง
เรี ยนรู้การใช้ วิธีคดิ แง่ลบ
มุง่ มัน่ สูค่ วามสําเร็ จ

4.2 เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดว่าต้ องทําได้ (Think Can Do)
•
•
•
•
•
•

เปลี่ยนจากวิธีการคิดแบบ “Reactive Thinking” เป็ น “Proactive Thinking”
เปลี่ยนปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานให้ เป็ นประโยชน์และประสบการณ์
พัฒนาวิธีการทํางานให้ Advance แต่ Simple
การมุง่ เป้าหมาย (Result) แต่ยงั คงรักษาระเบียบวินยั ที่สงู (Discipline)
การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
มีจิตสํานึกในความเป็ นหุ้นส่วน (Sense of Ownership)

• มีความมุง่ มัน่ ที่จะได้ ชยั ชนะ (Passion to win)
• ต้ องไม่กล่าวคําปฏิเสธด้ วยคําว่า “ไม่” จนกว่าจะได้ พยายามอย่างเต็มที่แล้ ว
4.3 พร้ อมรับงานท้ าทาย (Embrace Challenge) ในศตวรรษที่ 21

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

5

• ลักษณะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 : ศตวรรษสังคมบน
ฐานข้ อมูลและความรู้
• มีความรอบรู้และเข้ าใจการตลาด (Marketing Oriented)
• มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น (Feel Accountable)

รู ปแบบ / เครื่ องมือการฝึ กอบรม

1. เกมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
2. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ (Group Dynamics)
3. เกมการบริหาร (Management Game)
4. เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ (Knowledge Sharing)

ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1-2 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)
• 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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