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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จากัด
สถาบันพัฒนานวตกรรมคุณภาพและการบริหารจัดการ และ บริษัท ซีนาริโอ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จากัด
sCEO (Senior Chief of Executive Officer) – Kriszd D-V Corp.,Ltd.
KQIG CEO-KQIG "Kriszd Quality Innovation Development Institute" and Scenario technology Corporation Limited
วิทยากรประจาสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ หลักสูตร ผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น กระทรวงยุติธรรม
Permanent Lecturer Justice Officers Development Institute Subject: The Principles of Management for the Head
of the Court of First Instance, Courts of Justice
อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กระทรวงแรงงาน
Knowledgeable member of the Sub Committee for the Development of the Standard of National Labour,
Ministry of Labour.
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายแรงงาน วิเคราะห์การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย และเป็น
ผู้ค้นคว้า ศึกษาแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานมากกว่า 20,000 คดี
Expert in analyzing whether company policies are compliant with the law and has researched more than 20,000
Decisions of the Supreme Court, Labour Division.
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ ระบบบริหารคุณภาพ
Expert in Human Resource Development and Management, Business Management and System of Quality
Management

ประสบการณ์/ผลงาน : (บางส่วน) EXPERIENCES and ACHIEVEMENT


ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่จดทะเบียนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
Adviser about Labour relations registered an accordance with Labour Relation Law



ผู้เชี่ยวชาญการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
Expert in wage management, compensation and benefits for Personnel Management Association of Thailand (PMAT)



กรรมการบริหารสายแรงงาน และ กรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
Member of the Board of Directors of Labour Cluster and Human Capacity Building Institute of the Federation of Thai Industries
(FTI).



ประธานคณะทางานจัดตั้งศูนย์พฒ
ั นาและฝึกอบรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Chairman of the Working Group who set up the Training and Development Center, Federation of Thai Industries.



กรรมการในอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน สานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
Committee member of Thai Labour Standard’s Accreditation Council, Thai Labour Standard Council, Department of Labour
Protection and Welfare (Thai Government)
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กรรมการค่าจ้างและรายได้แห่งชาติ และ กรรมการพิจารณากฎหมายค่าจ้างและรายได้แห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ตามมาตรฐาน
มรท.8001:2546 (TLS8001:2003)
Director of the review committee for wages and national income, member of the committee for considering legal wage and
national income, Ministry of Labour in accordance with standards -TLS 8001:2003.



กรรมการ ในอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
Member of the subcommittee of the Office of Accreditation and Quality Assessment Studies (Public Organization) developing
the system that evaluates the quality of vocational education.



กรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการ อาชีวศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
Executive Committee in developing the system evaluates the quality of vocational training outside the office of accreditation
and quality assessment studies. (Public Organization).



ผู้เชี่ยวชาญระบบการบริหารคุณภาพ , ISO9000 , มาตรฐานแรงงานไทย , มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทางาน ,
TQM/TQMS© และการบริหารทรัพยากรบุคคล-กฎหมายแรงงาน นิติกรรมสัญญา

Expert in Quality Management System, ISO9000, Thai Labour Standard, Standard Management System, TQM/TQMS© and Human
Resource Management, Labour Laws and making Legal Contracts.


ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Consultant to Entrepreneurs who are members of the Industrial Productions Standards Bureau.



ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ร.19 กระทรวงยุติธรรม
Judge of the Central Labour Court #19 Ministry of Justice.



ผู้ร่วมในการยกร่าง พรบ.คุม้ ครองแรงงาน 2541 และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
Assistant in drafting Labour protection regulations 2541 and ministerial regulations relating to this.



ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งประเทศไทย (สจท.) - P.M.A.T.
Special Advisor to the Purchasing Management Association of Thailand (P.M.A.T)



อดีต ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนและที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
Former senior executive of The Bangkok Hospital (Position: Business Human Resource Management and Development Director),
S&P Syndicate Co., Ltd. (Position: Vice President), Toshiba Thailand Co., Ltd (Position: Human Resource Management and
Administration Director) and Vachiraprakarn Hospital (Position: Chairman) etc.



อาจารย์พิเศษและอาจารย์กิตติมศักดิ์ สอนปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยชื่อดังหลายแห่ง
Lecturer emeritus and special lecturer at several major universities teaching at the level of bachelor and master degrees.
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ผู้ประสบความสาเร็จในการบริหารธุรกิจที่สร้างผลกาไรให้องค์การต่างๆ
ด้วยการผสมผสานหลักการบริหารธุรกิจให้มีกาไร
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นธรรม หลักธรรมาภิบาล กับหลักระบบการบริหาร
จัดการต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ทาให้เครือโรงพยาบาลกรุงเทพประสบความสาเร็จมีรายได้กว่า 50,000 ล้านบาทและเป็น
โรงพยาบาลอันดับ 1 ในปี 2544 จนติดอันดับ 1 ใน 5 ทุกวันนี้
Successful in developing several profitable organizations by combining principle of human resource management, principle of
Labour law, other laws with fair corporate governance and principle of management. For example the Bangkok Hospital group
using these principles made a revenue of more than 50,000 million baht and was the number one hospital in the year 2544
and one of the top five today



ผู้ประสบความสาเร็จด้านบริหารคุณภาพที่ยอมรับของประเทศไทย และสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Successful in quality management recognized by Thai Bureau of Standards and Industrial Production.



ผู้จัดทาระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล จัดทาประกาศ คาสั่ง ระเบียบใดๆตามทีก่ ฎหมายแรงงานกาหนด ที่
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย สร้างผลงานประสบความสาเร็จและนายจ้างนาไปใช้ได้ผลดีเลิศในการจัดการ รวมถึง
หมดปัญหาด้านข้อพิพาทแรงงาน ไม่มีปญ
ั หาแม้จะมีสหภาพแรงงานก็ตาม เป็นเครื่องยืนยันที่ดีในประสบการณ์และจัดทามาแล้ว
มากกว่า 700 บริษัท

Created staff regulations and operating practices, conducted announcements, commanded introduction of regulations
according to the Labour law which is the most recognized and trusted in Thailand. When employers used these practices they
received the best result in management and there were no Labour disputes even though the employees were unionized created
these practices for more than700 companies which confirms my experience.


ผู้ให้คาปรึกษา แก้คดี ฟ้องคดีแรงงาน ประสบความสาเร็จชนะทุกคดีไม่เคยแพ้ และวางมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีใน
เชิงป้องกันจนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในประเทศไทย และ กระทรวงแรงงาน ยอมรับให้เป็นที่ปรึกษากระทรวงแรงงาน
Adviser in successfully solving disputes and those cases which were put to the Labour Court were always won. Set up a standard
of human resource management which was favorably recognized by entrepreneurs in Thailand. Especially recognized to be the
consultant of The Ministry of Labour.



ผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิชาการ ปรับกับการปฏิบัตอิ ย่างได้ผล กลมกลืน โดยคานึงผลดีผลเสียต่อองค์การผู้ว่าจ้าง
จนเป็นที่ยอมรับในลาดับต้นๆ ของประเทศไทยว่าเป็นที่ปรึกษาที่เชีย่ วชาญศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารจัดการที่แท้จริง
Expert in the adaptation of theory and academic knowledge to the best practices considering the advantages and
disadvantages for the employers’ organization and be recognized as the foremost expert in Thailand resulting in appointment
as a consultant to the Ministry Of Labour.



รับบริหารธุรกิจ รับเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงแบบมุ่งผลสาเร็จในผลประกอบการและกาไร แบบประกันคุณภาพผลงาน
Outsourcing business. Executives are committed to success in high-performance and profit. A quality assurance work.
Accepted appointment to be a top executive of several companies and stressed high and good result performance and profit
and ensuring quality Labour management.
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เป็นผู้ร่าง จัดทาสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภท สัญญาจ้างเหมาและจ้างทาของทุกชนิด แบบได้ผลและได้เปรียบอย่างเป็นธรรม โดย
ไม่ผดิ กฎหมาย
Drafter of contracts for all types of work with effectiveness and advantage but correct in law.



เป็นผู้เขียนหนังสือตารากฎหมาย ตาราการบริหารจัดการ ตาราระบบการบริหารจัดการ ISO9001 และความปลอดภัย ได้รับรางวัล
หนังสือขายดีอันดับ 1 และได้รับคานิยมจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
The author of several text books such as Law, Principle of Management, ISO9001 and Safety System.
Won No.1 Best Selling Books Award. Forewords of several books written by The Prime Minister, The Minister of Foreign Affairs
and The President of The Federation of Thai industries.



วางแผน เตรียมการ เตรียมต่อสู้แบบสร้างสรรค์กบั ปัญหาแรงงาน ปัญหากับสหภาพแรงงาน และรับวางแผนงานเชิงป้องกันปัญหา
แรงงาน ในรูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ที่ได้ผลเลิศ
Creatively planning and preparing solutions to Labour and union problems. Planning to prevent those problems by using
creative Labour relations which feedbacks show are the best.



ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายแรงงาน วิเคราะห์การปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมาย และเป็นผู้
ค้นคว้า ศึกษาแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานมากกว่า 20,000 คดี จนสามารถจับประเด็นและทิศทางที่ศาลนาไปใช้ในการ
พิพากษาคดีความได้เป็นอย่างดี
Expert in analyzing: - Labour Problems, Labour Laws, Policies Practiced and Legislation.
Researched and studied the guidelines of The Supreme Court, Labour Cases Division for more than 20000 cases enabling the
Court to identify trends and issues that the court can use in its judgements.
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เป็นต้น etc.

การอบรม สัมมนาและเชี่ยวชาญพิเศษ
(Seminars and specialist training)
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ และ การบริหารความปลอดภัยขั้นสูง กระทรวงแรงงาน
The safety level of professional management and advanced safety. Ministry of Labour.

2. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทยญีป่ ุ่น) และ Komutsu Career Innovation (Japan)
TQM – Total Quality Management - Association TECHNO technology (Thai, Japanese) and Komutsu Career Innovation (Japan)

3. การบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (QSHE – Quality Safety Health Environment :
ISO9001 , ISO14001 , OSHA 18001) และเทคนิคการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทยญี่ปุ่น)
และ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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Quality management, environmental safety and occupational health (QSHE - Quality Safety Health Environment: ISO9001,
ISO14001, OSHA 18001) and the technical assessment for certification. Association TECHNO technology (Thai, Japanese and
Thai Industrial Standards Institute.

4. Balance Scored Cards and KPIs – Kaplan Institute และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Balance Scored Cards and KPIs - Kaplan Institute and the National Productivity Institute.

5. 7QC story 7QC Tools New 7QC Tools and QCC Techniques สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทยญี่ปุ่น) และ Komutsu
Career Innovation (Japan)
7QC story 7QC Tools New 7QC Tools and QCC Techniques Association TECHNO technology (Thai, Japanese and Komutsu
Career Innovation (Japan).

6. การบริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูง PMAT และ เครือซิเมนต์ไทย
Advanced Human Resources Management PMAT and Siam Cement.

7. การบริหารกลยุทธ์ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Strategic management and business Thammasat University

8. เทคนิคการบริหารจัดการ ของผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์
Management techniques. MINISTRY OF COMMERCE

9. กฎหมายแรงงาน การบริหารงานกฎหมาย และการประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Labour law administration law. Application of management and human resources. Thammasat University

10. เทคนิค ข้อกาหนด การประเมินของหัวหน้าผู้ประเมินรับอนุญาตในระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวติ การทางาน สถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
The technical requirements for assessing the assessment authorized in quality systems management career. Institutional
capacity building of human Federation of Thai Industries and Fund to build office health.

11. การแก้ปัญหาด้านคุณภาพงาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่

(ไทยญี่ปุ่น)

และ

สานักงานมาตรฐาน

Solving problems in product quality Association TECHNO technology (Thai, Japanese and Thai Industrial Standards Institute.

12. การบริหารการตลาด การขาย บริหารลูกค้าสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Marketing Management Sales Management Customer Service Marketing Association of Thailand.

13. เทคนิคการจัดซื้อ ประเมินคัดเลือกผู้ขาย และการเจรจาต่อรอง สมาคมการจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
Technical, procurement, Evaluate selected vendors. And negotiations. Association of procurement and supply chain.

14. การจัดการความขัดแย้ง เครือซิเมนต์ไทย
Management conflicts. Siam Cement Group.

15. การบริหารงานบุคคลครบวงจร เครือซิเมนต์ไทย
Integrated human resource management. Siam Cement Group.
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16. การจัดทาแผนบริหารธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Plan Administration Federation of Thai Industries.

17. กฎหมายธุรกิจ การจัดทาสัญญาทุกประเภทอย่างเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม
Laws of business for all types of contract fairly MINISTRY OF JUSTICE

18. 5 S for Improvement , Kaizen : NQA – Singapore
19. Suggestion System สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทยญี่ปุ่น) และ Komutsu Career Innovation (Japan)
Suggestion System Association TECHNO technology (Thai, Japanese and Komutsu Career Innovation (Japan).

เป็นต้น etc.

รายชื่อบริษัทที่ให้คาปรึกษา
โดย…
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อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. การไฟฟ้านครหลวง
3. บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
4. บจก.กระเบื้องกระดาษไทย
5. บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ / โรงพยาบาลกรุงเทพ และ ในเครือ
6. บริษัท สายการเดินเรือยูนิไทย จากัด
7. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
8. สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย
9. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (องค์การมหาชน)
10. บจก.ลินเด้แก๊ส (ประเทศไทย)
11. บจก.เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม
12. บจก.จิบูฮิน (นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร)
13. ชมรมการบริหารงานบุคคลแหลมฉบังและศรีราชา
14. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
15. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
16. บจก.ราชาเฟอร์รี่ (สุราษฎร์ธานี)
17. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
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18. บจก.โตโยต้า (มหานคร)
19. บจก.สหฟาร์ม และบริษัทในเครือ
20. บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์
21. บจก.เจียเม้ง (ผู้ผลิตข้าว “หงษ์ทอง”)
22. บริษัท ในเครือโตชิบา
23. โรงแรมป่าตองบีชโฮเต็ล
24. การรถไฟแห่งประเทศไทย
25. บจก.โฮมโปร
26. สานักงานพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
27. บรรษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28. บจก.เจ เอช อุตสาหกรรม
29. บจก.ราชาเซรามิค อุตสาหกรรม
30. โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
31. โรงพยาบาลแพร่
32. บมจ.ทิปโก้ (และบริษัทในเครือ ผลิตภัณฑ์ทิปโก้)
33. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
34. บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
35. บริษัท ไดเทคดีส จากัด
36. บริษัท เดนโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
37. บริษัท ไทยเทพรส จากัด
38. บริษัท บางกอกสปริง (ประเทศไทย) จากัด
39. บริษัท ซันซอส จากัด
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40. บริษัท ไทยซูซูกิ จากัด
41. บริษัท อาซาฮี-สมบูรณ์ชิปโป้โมลด์ จากัด
42. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
43. บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จากัด (อมตะนคร)
44. ชมรมการบริหารงานบุคคล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
45. บริษัทเอ็ม เอส พี สปอร์ตแวร์ จากัด
46. โรงแรมในเครือฮิลตัน
47. บจก.ไทยแอร์โร่ว์
48. บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม และ บริษัทในเครือ
49. บจก.ฟูจิซา
50. บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
51. บมจ.ธนาคารธนชาต
52. Thailand Management Association (TMA)
53. บริษัท ธรรมนิติ จากัด (มหาชน) The Dharmniti Public Co Ltd และบริษัทในเครือ
54. บริษัทในเครือไทยยาซากิ
55. บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
56. บจก. AIPHONE COMMUNICATIONS (THAILAND) จากัด (อมตะนคร)
57. ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
58. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้า จากัด : Pacific Fish Processing Co., Ltd.
59. บจก. ไนกี้ (ประเทศไทย) - NIKE
60. โรงพยาบาลธนบุรี
61. โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา (พระนครศรีอยุธยา)
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62. บจก นาฟ ออฟฟิส สเตชั่นเนอรี่(มหาชัย)
63. กรมทางหลวงชนบท
64. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
65. มหาวิทยาลัยมหิดล
66. บจก.ไดกิ้น (ประเทศไทย)
67. บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย)
68. ห้างบิ๊กซี (Big C)
69. โรงพยาบาลสมิตเวช
70. โรงพยาบาลกรุงไทย
71. โรงพยาบาลวิภาวดี
72. สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย
73. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
74. NISSHINBO SOMBOON Co.,Ltd.
75. SMTC Co.,Ltd.
76. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด(มหาชน)
77. Ford Sale and Service (Thailand) Co.,Ltd.
78. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จากัด (กลุ่มสุรามหาราษฎร์)
79. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
80. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
81. Boart Long year Co.,Ltd
82. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด - Chevron (Thailand) Limited
83. Chiyoda Integre (Thailand) Co.,Ltd
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84. Hong Seng Knitting Ltd., Part
85. บริษัท มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ – มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จากัด
86. Netka System Co.LTD.
87. thaigoldfields.Co.,Ltd.
88. NYK Logistics บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด
89. Sumi-Thai Fertilizer Co., Ltd
90. Thai GCI Resitop Co., Ltd. บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จากัด
91. Saraya Thailand Co.,Ltd.
92. TBKK (Thailand) CO.,Ltd
93. บริษัท HMC Polymers Co., Ltd
94. Excellent Education and Training Co.,Ltd
95. iCC Group บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จากัด
96. NATION บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
97. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด
98. TescoLotus - บ.เอก-ชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม จากัด
99. Thai GCI Resitop Co., Ltd.
100. YMP Group THAILAND co.,Ltd และ บริษัทในเครือทั้งหมด
101. บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด และในเครือ
102. บริษัท ชุมแสง ดีเวลล๊อปเม้นต์ จากัด
103. บริษัท โรงพยาบาลบางนา จากัด และในเครือ
104. บริษัท เอสคอม พลัส (ไทยแลนด์) จากัด
105. Bridgestone NCR Co.,Ltd. - บริษัทบริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จากัด
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106. บริษัท ไดโฮ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด
107. Emerson (Thailand) Ltd
108. Geodis Wilson Thai Co.,Ltd.
109. HMC Polymers Co., Ltd บริษัทในกลุ่มการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
110. PttAC - บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด บริษัทในกลุ่มการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
111. MEI-Media Expertise International (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
112. Nisshinbo Somboon Automotive Co.,Ltd. บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จากัด
113. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จากัด(มหาชน)
114. บจก.โตโยต้า ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จาหน่ายรถโตโยต้า และ ฮีโน่
115. TCD - TOYOTA Chanthaburi บริษัทโตโยต้าจันทบุรี (1972)โตโยต้า จันทบุรี
116. BOT - Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทย
117. Asia Insurance บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จากัด
118. บจก. AISIN AI (Thailand)
119. บจก. Bangkok Product (เครือ Cpf Saraburi)
120. Bayer Thai Co., Ltd.
121. บจก. BSA (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
122. Chumsaeng Development Co., Ltd
123. CLAUSE (THAILAND) CO., LTD
124. Dow Chemical Co.,Ltd. (SCG Group เครือซิเมนต์ไทย)
125. EGCO Engineering & Service Co., Ltd. (EGCO Group)
126. Excellent Education and Training Co.,Ltd
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127. Fleetserve บริษัท ฟลีทเซิร์ฟ จากัด
128. Hadyai University มหาวิทยาลัย หาดใหญ่
129. iTc บริษัท อินโนเวชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
130. Ktc บมจ.บัตรกรุงไทย
131. Lockton Wattana Insurance Brokers (Thailand) Ltd
132. Mercer Thailand Co.,Ltd.
133. Microchip Technology (Thailand)
134. Muangthai Insurance PLC (บมจ เมืองไทยประกันชีวิต)
135. NYK line (THAILAND)
136. Ptt ER - PTT Energy Resources Co,.Ltd.บริษัทในกลุ่มการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
137. SGS บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
138. Siam Aisin Co., Ltd. บริษัท สยามไอซิน จากัด
139. Siam Aloe vera สยามอโลเวล่า(2005) จากัด
140. Sumi-Thai Fertilizer Co., Ltd
141. Terragro Co.,Ltd
142. บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จากัด
143. Thai Summit Group
144. Thai GCI Resitop Co., Ltd. จุฑาภัทร ศิริเลิศ บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จากัด
145. URS บริษัทยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
146. YS Pund Co., Ltd. บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
147. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
148. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
บริษัท เลิร์น มอร์ เทรนนิ่ง จากัด
Advance Solution Services Co.,Ltd.
ASD Distribution Co.,Ltd.
Bayer Thai Co., Ltd.
Berli Jucker Public Company Limited (BERLI JUCKER)
STA - บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จากัด
TMB Bank Public Company Limited ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สถาบันวิทยสิริเมธี : VISTEC (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology)
บริษัท เลิร์น มอร์ เทรนนิ่ง จากัด (Learnmoretraining Co.,Ltd.)
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เป็นต้น

