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Organizational Development Program (ODP)
โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่
หลักสูตร “วิถีทางขององค์ กรสู่ความเป็ นเลิศ”
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน

หลักการและเหตุผล

วิถีทางแห่งองค์กรที่บ่งชี ้ถึงความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติที่สอดคล้ องร่วมกันของบุคลากรทุกคนที่ได้
ผ่านกระบวนการรับรู้ ข้อเท็จจริ งในปรัชญาขององค์กรแบบ “ซึมซับ” แทรกซึมเข้ าไปในส่วนลึกของจิต และที่
สําคัญข้ อเท็จจริ งที่ได้ รับรู้นนจะต้
ั้
องผ่านกระบวนการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างซํ ้าๆ และ
วิ นิ จ ฉัย คุณ ค่า ที่ ดี ง าม จนเกิ ด เป็ น “กรอบแนวคิ ด ร่ ว มของบุ ค ลากร” ผลิ ต ผลที่ ไ ด้ จ ากการหล่ อ หลอม
ประสบการณ์ ร่ วมกัน ของบุคลากรจะเกิ ดการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล และตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ ที่ ทําให้ องค์กร
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมีลกั ษณะเฉพาะ เกิดเป็ น “ภูมิปัญญาองค์กร” ถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นพี่ส่รู ุ่นน้ อง
สืบต่อๆ กันมา
แต่สภาพความแตกต่างของบุคคล (ปั จเจกบุคคล) ทําให้ กรอบแนวคิดของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
กันออกไปตามเหตุตามปั จจัยซึ่งอยู่เหนือการควบคุม ดังนันการพั
้
ฒนาคนในองค์กรจึงจําเป็ นต้ องกระทําทุก
วิถีทางที่จะทํ าให้ บุคลากรปรั บแนวคิดเข้ าสู่วิถีร่วมกันและสอดคล้ องกันให้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยการ
มุ่งเน้ นการให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ งในสิ่งที่ดีงามขององค์กร กระตุ้นให้ บคุ คลสร้ างภูมิปัญญาของตนเองภายใต้ วิถี
ความเป็ นองค์กร (DNA) ซึ่งเปรี ยบเสมือนเป็ นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดตามวิถีทาง (Cell) ให้ บุคคลมี
ลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กรที่สะท้ อนออกมาเป็ น Core Values
ดังนันการเรี
้
ยนรู้เพื่อออกแบบวิถีทาง ( Way) จึงเป็ นปั จจัยที่เอื ้อให้ บคุ ลากรได้ รับรู้ในความสัมพันธ์ของ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ ที่ จะก่อให้ เกิ ดการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดร่ วมกันครัง้ ยิ่งใหญ่ของบุคลากร และนําพาให้
องค์กรก้ าวไปสู่ความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นเซลล์ต้นกําเนิดที่บคุ ลากรในระดับจัดการทุกคน
ต้ องเสริ มสร้ างให้ กับตนเอง และพร้ อมที่จะปลูกถ่ายให้ กับบุคลากรในระดับปฏิบตั ิการด้ วยความรักและความ
ปรารถนาดีจากรุ่นสูร่ ุ่นตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา
วัตถุประสงค์ข องการออกแบบคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวัง ขององค์กร (DNA) มุ่ง เน้ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านเกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมได้ “รู้ คิด และทํา” ตามปรัชญาและหลักการได้ อย่างมีประสิทธิผล
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1) เพื่ อ กระตุ้น ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บการสัม มนาเกิ ด ความตระหนัก ต่อ การพัฒ นาตนให้ ส อดคล้ องกับ คุณ
ลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) ที่ กําหนดขึน้ มาใหม่ และแสดงออกซึ่ง
บทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะผู้ก่ อ กํ า เนิ ด คุณ ลัก ษณะเฉพาะตามความคาดหวัง ขององค์ ก รอย่ า ง
เหมาะสม
2) เพื่ อเป็ นแนวทางในการเสริ ม สร้ างเจตคติที่ ดีใ ห้ กับ ผู้เ ข้ า รั บ การสัม มนา ในฐานะผู้ก่อ กํ า เนิ ด
คุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA)
3) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ ารับการสัมมนาได้ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และสร้ างปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่เกื ้อกูลแก่กนั
4) เพื่อสร้ างความสนิทสนมคุ้นเคย สมัครสมานสามัคคี และสร้ างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันแห่ง
มิตรภาพเพื่อการประสานงานกันอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพหลังเสร็จสิ ้นโครงการ
5) เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมหรื อวัฒนธรรมการทํางานที่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ม้ ่งุ เน้ นการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมและกําหนดแนวทางการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์สําหรับผู้จดั การเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการ
ทํางานใหม่ตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร ( Core Competencies) ด้ วยการแบ่ง
ผู้เรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 8 - 9 ท่าน โดยใช้ กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการเรี ยนรู้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 : Awareness คือการทําผู้เรี ยนให้ เกิดการตระหนัก ยอมรับและเห็นความสําคัญและความ
จําเป็ นที่จะต้ องทํางานร่ วมกันตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA)
โดยใช้ กิจกรรมสร้ างพลังทีม (Team Build up Game)
ขันที
้ ่ 2 : Understanding คือขันการสร้
้
างความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา
และหลักการทํางานร่วมกันตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) โดย
ใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game)
ขันที
้ ่ 3 : Implementation คือขันของการนํ
้
าแนวคิด หลักการ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จําเป็ น
ต้ องมีตอ่ การทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (DNA) โดยใช้ เกม
ท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
ขันที
้ ่ 4 : Commitment คือขันของการนํ
้
าคุณลักษณะเฉพาะตามคุณลักษณะเฉพาะตามความ
คาดหวังขององค์กร (Core Competencies) ไปใช้ จริ งในองค์กร โดยใช้ กิจกรรมรุ่ น (Action
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Plan) เพื่อรณรงค์ให้ ทกุ คนทุกวัน (Everyone Everyday) ทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะตาม
ความคาดหวังขององค์กรจนกลายเป็ นอุปนิสยั ลึก (DNA)

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมภาคสนาม : เกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)
5. กิจกรรมรุ่น (Action Plan)

รายละเอียดหลักสูตรเนื ้อหาวิชา
ภารกิจที่ 1 : ภารกิจเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารแข่งขันด้ วยพลังทีม
1.1 เริ่ มต้ นที่ตวั บุคลากร
• ปรับรูปแบบความคิดใหม่ (Paradigm)
• พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมส่วนตัว
• วัฒนธรรมการทํางานที่เป็ นปั ญหาต่อความสําเร็จขององค์กร
1.2 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
• ลักษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกันเป็ นทีมแนวใหม่
ภารกิจที่ 2 : แนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้ างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน
• ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรมจะได้ ทราบถึงความสําคัญและความจําเป็ นที่จะต้ องมี การสร้ างคุณ
ลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (Way) โดยที่ทีมวิทยากรจะมีการถ่ายทอด
แนวคิดและประสบการณ์ ผ่านเกมจําลองสถานการณ์ ทางธุรกิจ (Business Simulation
Game)
ภารกิจที่ 3 : การออกแบบวิถีทาง สูค่ วามเป็ นเลิศ (Way)
• ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อค้ นหาวิถีทางสู่ความเป็ นเลิศด้ วยการทําภารกิจ
ที่ ได้ รับมอบหมายร่ วมกันผ่านเกมจําลองสถานการณ์ ทางธุรกิจ (Business Simulation
Game) โดยใช้ แนวคิด 3Cs ได้ แก่ 1. Company ประกอบด้ วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้าประสงค์หลัก การเติบโต กลยุทธ์องค์กร วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร และการบริ หาร
2. Copetitors ประกอบด้ วย สินค้ า การตลาดและการขาย การบริ การ การ การบัญชีและ
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การเงิ น การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการจั ด การ 3. Customer
ประกอบด้ วย สินค้ าหรื อบริการ และความพึงพอใจ
ภารกิจที่ 4 : การเขียนคํานิยาม (Definition Dictionary)
• นําวิถีทางที่ได้ จากขันที
้ ่ 4 แต่ละประการมาเขียนคํานิยามหรื อความหมายที่ตรงตามความ
ต้ องการขององค์กรและถูกต้ องตามหลักวิชาการ โดยใช้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเนียนรู้ระหว่าง
กัน (Knowledge Sharing)
ภารกิจที่ 5 : การระบุ “ตัวบ่งชี ้” พฤติกรรมหรื อการกระทําที่ต้องแสดงออกในแต่ละวิถีของแต่ละองค์กร
• ผู้เรี ยนปฏิบตั ิภารกิจร่ วมกันแต่ละวิถีทางที่ร่วมกันวิเคราะห์ “ตัวบ่งชี ้” พฤติกรรมหรื อการ
แสดงออก โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game) ว่าถ้ ากิจกรรม
นันว่
้ าด้ วยวถีแห่งองค์กร (สมมติว่า Teamwork) “พฤติกรรมแบบไหนหรื อการกระทําเช่น
ไรที่บง่ บอกว่าองค์กรทํางานเป็ นทีม” ให้ วิเคราะห์จากกิจกรรมที่ทําร่วมกันและการทํางาน
จริ งองค์กร โดยวิทยากรจะคอยชี ้แนะงานวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
้

ภารกิจที่ 6 : แปลงคุณลักษณะเฉพาะตามความคาดหวังขององค์กร (Way) สูก่ ารปฏิบตั ิ
• ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทํากิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะเฉพาะ
ตามความคาดหวังขององค์กร (Way) ที่ได้ กําหนดขึ ้นมาใหม่ พร้ อมทังแปลงเข้
้
าสู่พฤติกรรม
ใหม่ในการปฏิ บตั ิงานที่รับผิ ดชอบของตนให้ ออกมาเป็ นรู ปธรรมที่ มีความสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม และวัตถุประสงค์หลักขององค์กร จนกระทัง่ สามารถสร้ างข้ อกําหนด
มาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ (Code of Conducts) ทําให้ พฤติกรรมในการ
ทํ า งานทุก ประเภทในความรั บ ผิ ด ชอบเป็ นตัว สนับ สนุน คุณ ลัก ษณะเฉพาะตามความ
คาดหวังขององค์กร (Way)
ภารกิจที่ 7 : ร่วมกันการสร้ างวิถีทางและกําหนดรหัสพันธุกรรมของผู้บริหารและพนักงานของ
• ผู้เ ข้ ารั บการฝึ กอบรมทราบถึง แนวทางการแสดงออกทางด้ านวิถีทางไปสู่เ ป้าหมายของ
องค์กร และจัดทําคูม่ ือนําทางสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์ (DNA)
• นําข้ อสรุปที่ได้ ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในการทํางานผ่านโครงการรณรงค์ (Action Plan)
• ออกแบบกิจกรรมต่อเนื่องทีมละ 1 ปี
• เลือกตังคณะกรรมการรุ
้
่นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของแต่ละรุ่น
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ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 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

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

6

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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