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Organizational Development Program (ODP) 

โครงการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือพฒันาประสทิธิภาพและเพ่ิมพลงัผู้ นําองค์กรยคุใหม่ 

หลักสูตร  “พลังแห่งการคดิบวกและเทคนิคการตดิต่อส่ือสาร” 
โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลาอบรมสมัมนา 1-2 วนั 

 

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากการทํางานในปัจจบุนัมกัมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างบคุคล ทัง้ใน

ระดบัปฏิบตัิการและระดบับริหารแล้วยงัมีปัญหาในการส่ือสาร การรับรู้  การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและการ

ติดตอ่ประสานงาน  อนัเน่ืองมาจากปัญหาความไม่เข้าใจกัน  การจดจํามีภาพในด้านลบของกันและกนั เป็น

ผลให้มีทศันคติในทางลบ  ตลอดจนความรู้สึกไม่ไว้วางใจระหว่างกัน เกิดเป็นปัญหาช่องว่าง มากไปด้วยข่าว

ลือ สุดท้ายก็ไม่มีใครทําหน้าท่ีแก้ไขทําให้การทํางานร่วมกันเหมือนคนแปลกหน้า ยึดกฎเกณฑ์ระเบียบอย่าง

มากเพ่ือไมใ่ห้เกิดผลร้ายตอ่ตนเองและตอ่หนว่ยงานของตน  หากปัญหาไมไ่ด้รับการแก้ไขก็จะลกุลามไปถึงการ

ไม่อยากจะคิดริเร่ิมเปล่ียนแปลง  ไม่เสียสละทํางานนอกหน้าท่ี  ตลอดจนการมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการ

ตัง้เป้าหมายการทํางานท่ีสงูและลกัษณะงานท่ีมีความท้าทาย   

ดงันัน้การจดักิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบัการส่ือสารและการติดตอ่ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพในรูปแบบ

การได้ใช้ชีวิตร่วมกัน  ได้ศึกษาความเป็นตวัตนของกันและกนั  โดยอาศยัความไม่เป็นทางการอนัจะนํามาซึ่ง

ความเข้าใจในมมุมองท่ีตรงข้ามได้ดีขึน้   โครงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมใหม่ในการ

ทํางาน  โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย (Ego Challenge Game & Short Lecture) หลกัสตูร “พลงั

แห่งการคิดบวกและเทคนิคการติดตอ่ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (The Power of Positive Thinking & Effective 

Communication Techniques)”   เป็นแนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจง่าย ได้

สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและการพฒันาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิด

ทศันคตแิละจิตสํานกึท่ีดีตอ่ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน และองค์กร ด้วยวิธีการทํางานรวมพลงักนัเป็นทีม ร่วมมือร่วม

ใจ เสียสละ สามคัคี และผลกัดนัให้ผลงานของทีมบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายได้ 

 

เกมการบริหารสลบัการบรรยาย ตัง้อยูบ่นแนวความคดิท่ีวา่การท่ีจะพฒันาวิธีการคิด  ทศันคติ  ความรู้  

และทกัษะท่ีจําเป็นต่อการสร้างพลงัแห่งการคิดบวกและการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนัน้   ลําพงัแค่ฟัง

การบรรยายในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ความเตม็ใจท่ีจะนําเอาแนวคิด และหลกัการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง แต่

จะต้องสร้างสถานการณ์สมมติท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั การทํางานร่วมกนัให้
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บรรลเุป้าหมายภายใต้เวลาท่ีกําหนดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติ

ด้วยตนเอง  

 เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) เป็นกระบวนการเบือ้งต้นของการเรียนรู้ซึ่งผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นพบตนเอง โดยอาศยัตนเองและกระแสกลุ่มเป็นผู้ ช่วย เรียนรู้การ

ทํางานโดยทีม การส่ือสารสองทาง  การรับรู้  การเป็นผู้ให้  การเป็นผู้ รับ  และความไว้วางใจผู้ อ่ืน 

 เป้าหมายของการเล่น Ego Challenge Game เป็นการพฒันาศกัยภาพแห่งตน (self potential) ให้มี

การเติบโตเข้มแข็งทางกาย (physical growth & strength) และเข้มแข็งภายในจิตใจ (inner growth & 

strength) โดยมีการผสมผสานกบัความร่วมมือเป็นทีม (team building) กบัผู้ อ่ืน  รู้จกัการช่วยเหลือเกือ้กลูกนั 

(supporting) ซึง่กนัและกนั เป็นทัง้ผู้ ให้ (giver) และผู้ รับ (receiver) ท่ีดี  

จดุสําคญั คือการผ่านทะลจุดุ (impasse) ซึ่งเราคิดว่าทําไม่ได้ (can not) เป็นไปไม่ได้ (impossible) 

ทนไมไ่ด้ (unbearable) และความหวาดระแวงผู้ อ่ืน (untrust) เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 
1.  เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย  สมคัรสมานสามคัคี และสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันแห่ง

มิตรภาพและการตดิตอ่ประสานงานกนัอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพหลงัเสร็จสิน้โครงการ 

2.  เพ่ือพฒันาวิธีคิด  มมุมอง  และทศันคติท่ีถกูต้องเหมาะสมในการสร้างพลงัแห่งการคิดบวกและการ

ตดิตอ่ส่ือสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

3.  เพ่ือพฒันาความรู้ความเข้าใจจากแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการคิดเชิงบวกและการติดตอ่ส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพสงูผา่นเกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย 

4.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่ือสารและการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Skills)  และการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน (Cross Functional) 

5.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรมการส่ือสารและการติดตอ่ประสานงานท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การดําเนินการและการบรรลเุป้าหมายขององค์กร  

 

การออกแบบหลักสูตร 
 หลกัสตูรนีเ้ป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) โดยจะมีการแบง่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น

กลุ่ม ๆ ละ 8 - 10 ท่าน โดยมอบหมายภารกิจส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยใช้เกมการบริหารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคญั 3 ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 : Awareness  คือการทําให้เกิดการตระหนกัและยอมรับในวิธีการมองโลกในแง่ดี  การคดิ  

             เชิงบวก  และการไมค่ดิลบ  โดยใช้เกมทางจิตวิทยา (Psychology Games)  

ขัน้ท่ี 2 : Understanding  คือขัน้การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ 
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             หลกัการคดิเชิงบวก และการไมค่ดิลบ โดยใช้เกมบริหารสลบัการบรรยาย (Management  

             Game and Short Lecture)  

ขัน้ท่ี 3 : Implementation คือขัน้ของการนําแนวคดิ หลกัการ ความรู้ ทศันคต ิและทกัษะท่ีจําเป็น   

            ต้องคดิเชิงบวก  และการไมค่ดิลบ ไปใช้ในการดําเนินงานจริงในองค์กร  โดยใช้กิจกรรม  

            กลุม่ปฏิบตักิาร (Workshop)  

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
ภารกิจท่ี 1 : การเตรียมความพร้อมสูก่ารแขง่ขนัด้วยพลงัทีมเวอร์ค 

1.1 เร่ิมต้นท่ีตวับคุลากร 

•  ปรับรูปแบบความคดิใหม ่(Paradigm) 

•  พฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมสว่นตวั 

•  วฒันธรรมการทํางานท่ีเป็นปัญหาตอ่ความสําเร็จขององค์กร 

1.2 การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ความสําคญัของการทํางานร่วมกนัเป็นทีม 

•  ลกัษณะและรูปแบบของการการทํางานร่วมกนัเป็นทีมแนวใหม ่

1.3 การพฒันาทศันคตแิละทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางานร่วมกนัแนวใหม ่

 

ภารกิจท่ี 2 : จิตวิทยาพืน้ฐานของการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล 

2.1 แนวคดิและทฤษีการตดิตอ่ส่ือสารในองค์กร 

• เทคนิคการส่ือสารแบบ Transactional Analysis 

• เทคนิคการส่ือสารแบบเปิด (Opened Communication) 

• เทคนิคการส่ือสารแบบ One way – Two way Communication 

2.2 ระบบเครือขา่ยการส่ือสารภายในองค์กร 

 2.3 กระบวนการส่ือสารภายในองค์กร 

• ลกัษณะและรูปแบบการตดิตอ่ส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

• บญัญตั ิ10 ประการในการส่ือข้อความท่ีดี 

• ศลิปะการรับฟัง 

 2.4 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการส่ือสารในองค์กร 

• อปุสรรคท่ีทําให้การส่ือสารไมบ่รรลผุล 

• ลกัษณะของผู้ ท่ีมีปัญหาในการส่ือข้อความ 

• การพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการส่ือสาร 
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 2.5 การประสานงานแบบข้ามสายงาน (Cross Functional ) เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

 

ภารกิจท่ี 3 : การบริหารความขดัแย้งระหวา่งหนว่ยงาน (Conflict Management) 

 3.1 แนวคดิ  และทฤษฎีการบริหารจดัการปัญหาข้อขดัแย้ง 

3.2 หลกัการบริหารความขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 

.3 การกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ (HSG DNA) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินงานของบริษัทให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

 

ภารกิจท่ี 4 : พลงัแหง่การคดิบวก (The Power of Positive Thinking) 

 4.1 การพฒันาพลงัแหง่การคดิบวก (The Power of Positive Thinking) 

• การควบคมุพลงัแหง่ชีวิตและทศันคตขิองตวัเรา 

• แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือประเมินการมองเชิงบวก 

• พฒันาวิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมของคนมองโลกแง่ดี 

• การกําจดัแนวคดิและวิธีตีความแบบคนแง่ลบ 

• ยอมรับและถกเถียงแนวคดิการมองแง่ลบ 

• การรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี 

• สร้างนิสยัด้วยการตัง้ความหวงั 

• เรียนรู้การใช้วิธีคดิแง่ลบ 

• มุง่มัน่สูค่วามสําเร็จ 
 

  4.2 เทคนิคและวิธีการพฒันาความคดิวา่ต้องทําได้ (Think Can Do) 

• เปล่ียนจากวิธีการคิดแบบ “Reactive Thinking” เป็น “Proactive Thinking” 

• เปล่ียนปัญหาและอปุสรรคในการทํางานให้เป็นประโยชน์และประสบการณ์ 

• พฒันาวิธีการทํางานให้ Advance แต ่Simple 

• การมุง่เป้าหมาย (Result) แตย่งัคงรักษาระเบียบวินยัท่ีสงู (Discipline) 

•  การพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

• มีจิตสํานกึในความเป็นหุ้นส่วน (Sense of Ownership) 

• มีความมุง่มัน่ท่ีจะได้ชยัชนะ (Passion to win) 

• ต้องไมก่ลา่วคําปฏิเสธด้วยคําวา่ “ไม”่ จนกวา่จะได้พยายามอยา่งเตม็ท่ีแล้ว 
 

  4.3 พร้อมรับงานท้าทาย (Embrace Challenge) ในศตวรรษท่ี 21 
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• ลกัษณะการแขง่ขนัและการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 : ศตวรรษสงัคมบน 

ฐานข้อมลูและความรู้ 

• มีความรอบรู้และเข้าใจการตลาด (Marketing Oriented) 

• มีจิตสํานกึรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน (Feel Accountable) 

 

รูปแบบ / เคร่ืองมือการฝึกอบรม 

1.  เกมการละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) 

2.  กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ (Group Dynamics) 

3.  เกมการบริหาร (Management Game)  

4.  เกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

5.  กิจกรรมแลกเปล่ียนรู้ (Knowledge Sharing) 

 

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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