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ประเด็น บริษัท โครงการ การด�าเนินงาน

ลดความเหล่ือมล�้า ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้พิการ

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต โครงการ Share for Change ปันโอกาส เพื่อ
ชีวิตที่มี ความสุข

การสร้างสถานที่ออกกาลังกายเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ พัฒนา
กล้ามเนื้อและความแข็งแรง

บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการจ้างงานผู้พิการ โรงเรียนเพชรบุรี
ปัญญานุกูล

ส่งเสริมอาชีพ ให้กับนักเรียนผู้พิการ ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ
บริษัทฯ ขยายไปสู่บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ 
บริษัท 24 Shopping และบริษัทรีเทลริ่งล์

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา สร้างอาชีพพิมพ์สกรีนแก่ผู้พิการทางสติปัญญา พัฒนาทักษะผู้พิการ 
เน้นการพึ่งพาตนเอง

บมจ. เซ็ปเป้ โครงการสร้างศักยภาพครูต้นแบบในการใช้
เสียงสะท้อน

มอบเงินบริจาค 900,000 บาท ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข” ส่งเสริมให้เข้าถึงสื่อเพื่อการอ่าน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Read for the 
Blind เพื่อการบันทึกเสียงและการเข้าฟัง สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้
แก่ผู้พิการทางสายตา

บมจ. ท่าอากาศยานไทย การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
สาหรับคนพิการในโครงการนาร่องของ
กระทรวงคมนาคน

นาองค์ความรู้อารยสถาปัตย์มาประยุกต์ใช้พัฒนาการให้บริการท่าอา
ศยานทั้ง 6 แห่ง เช่น การปรับปรุงทางลาดหน้าอาคารผู้โดยสาร เพิ่ม
พื้นที่จอดรถยนต์ ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ติดตั้งตู้ TTRS 
สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน

บมจ. ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างอาชีพ 
ผู้พิการ

การจ้างงานคนพิการ ต่อยอดการเรียนรู้ การยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานผู้พิการอย่างยั่งยืน 

บมจ. ทีวี ไดเร็ค โครงการจ้างงานคนพิการ บริษัทรับคนพิการเข้าทางานในสถานประกอบการ พร้อมทั้ง 
จัดอุปกรณ์ให้สะดวกแก่คนพิการทางาน 

บมจ. ไทยคม โครงการ “ไทยคม...สร้างโอกาสเพื่อผู้พิการ
ไทย - กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียร เบเก
อรี่ช็อพ”

สนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินโครงการที่สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้พิการ คือ การ
เรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และนาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และตอบ
สนองแนวทางการให้การสนับสนุนการศึกษาของบริษัท

บมจ. ไทยออพติคอล โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ส่งเสริมการจ้างงานในและนอกสถานประกอบการ และการจ้างเหมา
บริการกลุ่มวิสาหกิจ/อาชีพอิสระของคนพิการ

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระสาหรับคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการให้ประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

บมจ. ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนสอน
สาหรับผู้พิการทางการได้ยิน

ติดตั้งตู้ TTRS เพื่อเป็นโทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการทางการ
ได้ยินในพื้นที่ของบริษัท

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
สร้างสื่อการเรียนการสอนสอนสาหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน 

ติดตั้งตู้ TTRS เพื่อเป็นโทรศัพท์สาธารณะสาหรับคนพิการทางการ
ได้ยินในพื้นที่ของบริษัท

บมจ. เบทาโกร
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง
บมจ. อาปิโก ไฮเทค

โครงการนาร่องสร้างงานคนพิการในชุมชน จ้างงานผู้พิการให้ทางานชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น งานใน
โรงพยาบาลและช่วยสอนในโรงเรียนชุมชน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โครงการพัฒนาเท้าเทียมแบบใหม่เพื่อผู้พิการ ช่วยลดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทกของเท้าเทียมขณะก้าวเดิน 
นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
ให้สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โครงการ DBP ปันน้าใจให้คนพิการ ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาส
ให้เข้ามาจาหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัทตั้งแต่ปี 
2556-2559 อย่างต่อเนื่อง

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง โครงการจ้างงานคนพิการ เชิญชวนคู่ค้าลูกค้าจ้างงานคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ โครงการนาร่อง “การจัดการศึกษาวิชาชีพ
ด้านเครื่องประดับอัญมณีสาหรับผู้พิการ
ทางการได้ยิน” 

ขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างงานในสาขาวิชาชีพด้านเครื่อง
ประดับอัญมณีแก่ผู้พิการ ทางการได้ยิน

บมจ. เมืองไทยประกันภัย
บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์สาหรับผู้พิการ 
ด้านการเลี้ยงไก่ และเลี้ยงหมู ให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โครงการพัฒนาเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนไทย	



ประเด็น บริษัท โครงการ การด�าเนินงาน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้พิการ

บมจ. แม็คกรุ๊ป โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์แก่ผู้พิการตาบอด บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่ผู้พิการตาบอด ให้แก่ มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการ SE กลุ่ม "ชางกา" สร้างศูนย์หัตถกรรมและร้านค้าสาหรับกลุ่ม “ชางกา” ขึ้นภายใน
บริเวณโรงแรมกลุ่มชางกา คือกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน 
โอกาสและสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยให้กับคนพิการ

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ โครงการเติมฝัน ปันน้าใจ มอบสิ่งของที่จาเป็นและทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 34 
ซึ่งเป็นมูลนิธิสาหรับเด็กตาบอดและพิการซ้าซ้อน รวมทั้งได้เข้าเยี่ยม
และให้กาลังใจน้องๆ 

บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 โครงการช่วยเหลือการศึกษาผู้พิการทางสติ
ปัญญา

สนับสนุนกับมูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ศึกษาสาหรับการประกอบอาชีพ และส่งเสริมผู้พิการทางสติปัญญา
ให้ร่วมเป็นอาสาพัฒนาชุมชน

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี

โครงการ SBG สร้างฝัน ปันน้าใจ สานสายใย
ผู้พิการ

สร้างอาชีพให้ผู้พิการใน อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ โดยจ้าง 
ผู้พิการในชุมชนเป็นพนักงานของบริษัท เพื่อทางานสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน

บมจ. อาร์เอส โครงการ “The Dream Stars พิชิตฝัน... 
สู่ดวงดาว”

เพื่อให้คนพิการมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลง 
การเต้น และการเล่นดนตรี โดยผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสได้เป็นศิลปินใน
สังกัดค่ายเพลงอาร์เอสต่อไป 

บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป โครงการสนับสนุนมูลนิธิขาเทียม บริจาคแผ่นพลาสติกสาหรับนาไปขึ้นรูปเป็นขาเทียม รวมถึงร่วมวิจัย
พัฒนาขาเทียมที่มีน้าหนักเบา เหมาะกับการใช้งานของผู้พิการร่วม
กับมูลนิธิอีกด้วย

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ โครงการสนับสนุนนักเรียนพิการ พัฒนานักเรียนกลุ่มบกพร่องทางการได้ยินและสติปัญญาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าร่วมทางานกับบริษัทฯ ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้
ร่วมงานกับบริษัท 202 คน

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โครงการเอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ 
แด่ผู้พิการ

จ้างงานให้สอดคล้องต่อความสามารถของผู้พิการ ปัจจุบันมีพนักงาน
ผู้พิการกว่า 200 คน

บมจ. ไออาร์พีซี โครงการขาเทียม (From Bench to Community) บริจาคผลิตภัณฑ์ POLIMAXX ให้มูลนิธิขาเทียม ช่วยผู้พิการได้แล้ว 
กว่า 8,000 คน

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต โครงการ “ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส 
สาหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต”

ดูแลและแบ่งปันความสุขแก่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาและการมอง
เห็น ผ่านการตรวจสุขภาพและมอบแว่นตา จัดกิจกรรมไปแล้วรวม
กว่า 40 แห่ง และได้มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยแล้วกว่า 15,000 ราย

บมจ. เจ มาร์ท โครงการอาวุโส So Smart ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันเพื่อสื่อสารใน
ชีวิตประจาวันกับครอบครัวและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุยากไร้ ที่ผ่านมากองทุนดูแลผู้สูง
อายุด้อยโอกาสแล้วกว่า 700 คนใน 100 ชุมชนทั่วประเทศ ใช้งบ
ประมาณกว่า 79 ล้านบาท

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น โครงการ 60 ปีมีไฟในการทางาน จ้างงานผู้สูงวัยทางานร้านหนังสือซีเอ็ดทั่วประเทศ

บมจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย)

โครงการ"อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
เซอร์เทนตี้"

ร่วมกับลูกค้าและแฟนเพจ Facebook/ Certaintyclub สมทบทุนบริจาค 
ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรายได้ส่วนหนึ่งจากเซอร์เทนตี้ทุกห่อ
ร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการพัฒนาชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 
จ.สมุทรปราการ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โครงการผู้สูงอายุห่างไกลเบาหวาน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้โรค
เบาหวานทุกไตรมาส

บมจ. นาสินประกันภัย โครงการ “SMART Senior Agent Club” คลับของคนวัยอิสระ ให้ความสาคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ สนับสนุน
อาชีพที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่า
ต่อสังคม

บมจ. เบทาโกร นวัตกรรมขึ้นรูปของกินเพื่อผู้สูงอายุ เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปอาหาร 3 มิติ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ด้านอาหารของผู้สูงอายุ ตอบสนองปัญหาด้านการบดเคี้ยว 
หรือย่อยอาหารตามการเสื่อมถอยของร่างกาย

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนครพนม 

ศูนย์จัดกิจกรรมที่ครบวงจรและทันสมัย เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ SCG 
Eldercare Solution

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบาย 
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การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

บมจ. ผลิตไฟฟ้า โครงการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจ
สุขภาพตา 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตรวจรักษาและ
สนับสนุนแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดย
ครอบคลุมการตรวจวัดสายตา คัดกรองต้อเนื้อ ต้อลม และต้อกระจก

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง สนับสนุนผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีให้รวมกลุ่มกันทากิจกรรมส่ง
เสริมคุณภาพชีวิต

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 
(ประเทศไทย)

 กิจกรรม พรูยังสเตอร์ สปิริต : อาสาวัยใส 
ใส่ใจผู้สูงอายุ 

ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมลดช่องว่างระหว่าง
วัย และสร้างโอกาสให้คนต่างวัยได้มาทากิจกรรมร่วมกัน 

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย  
(เพื่อผู้สูงอายุ)

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ 50 - 75 ปี

บมจ. ล็อกซเล่ย์ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสาหรับ 
ผู้สูงอายุ

จัดทาหลักสูตรการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความรู้ ขจัดความกลัว 
เพิ่มความกล้าที่จะใช้เทคโนโลยีให้แก่ผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 
4,800 คน

บมจ. วิริยะประกันภัย โครงการสุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
และใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างสุขภาพทาง
กายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่งมีผู้สูงอายุ
มากกว่า70% จาก 60 คนสามารถสาเร็จการศึกษาปริญญาชีวิต

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป โครงการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อผู้สูงอายุ เช่น สินเชื่อ เงินฝาก ประกันชีวิต 

บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ โครงการลุมพินี วิลล์ นาเกลือ-วงศ์อมาตย์ คอนโดแนวคิด Pleasure Family เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ออกแบบห้องชุดอาศัยที่นารายละเอียดของ “Universal Design” 
เพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย 

บมจ. ไออาร์พีซี โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม
อาชีพ การศึกษา และเทคโนโลยี่ สร้างขวัญกาลังใจ ดารงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้าน 

บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ โครงการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมนโยบายการจ้างงานและและขยายอายุการทางานเพื่อสร้าง
โอกาสให้พนักงานสูงวัยได้ทางานตามความถนัด

สร้างโอกาส 
การศึกษา
และพัฒนา

เยาวชน

บมจ. โกลว์ พลังงาน โครงการเยาวชนคนรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานทางเลือกในการพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ โครงการ PRAC & PLAY by Centre Point ผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากปฏิทินเก่าเพื่อมอบให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนตาารวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนแสดงศักยภาพทางดนตรีและสนับสนุนทุน
ช่วยเหลือให้กับเหล่าศิลปินอาวุโส

บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล "โครงการติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และ WiFi เพื่อการศึกษา 
“บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ฟรีเพื่อการศึกษา”

ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi เพื่อการศึกษา
ให้โรงเรียนทั่วประเทศ

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต. ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ สร้างโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบ
โรงงานและฟาร์มของบริษัท

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษา
ไทย (Library IT by Synnex)

มอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมระบบการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ปี 2552 - 2558 มอบแล้ว 71 จังหวัด 365 โรงเรียน 670 เครื่อง

บมจ. ซีเค พาวเวอร์ โครงการหิ่งห้อยปี 1 อาคารเรียนพลังแสง
อาทิตย์ และกังหันน้าผลิตไฟฟ้า 

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ศศช.) และระบบกังหันน้าผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อใช้ใน 
ฤดูฝนสาหรับนักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านแม่ปะกลาง จ.แม่ฮ่องสอน

บมจ. ซีพี ออลล์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมในการทางานจริงอย่าง 
มีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันจบแล้วมีงานทา

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น โครงการ SE-ED Learning Center เผยแพร่ความรู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านการจัดค่ายเยาวชน 
ซีเอ็ดคิดดีแคมป์  หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาสาหรับบุคคลทั่วไป

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เพาะกล้าปัญญาไทยและครูดาวเทียม ติดตั้งดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้ทางไกลให้กับสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน รวม 87 แห่ง

บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น โครงการ Adopt A School สนับสนุนครูอัตราจ้างเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในเขต
ระยอง และชลบุรี และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษา

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย)

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ Delta Smart 
Classroom

สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อสร้างวิศวกร
ผู้นา ให้กับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) โครงการ“เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล” ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนใน 
ท้องถิ่นทุรกันดารให้มีนิสัยรักการอ่าน
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บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โครงการให้โอกาสทางการศึกษา 
(Educational Support)

มอบทุนพัฒนาศักยภาพครูซึ่งเป็นบุคลากรที่สาคัญต่อคุณภาพ
ทางการศึกษา ตลอดจนทุนปรับปรุง/ซ่อมสร้างอาคารเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ 

บมจ. ไทยคม โครงการ ไทยคิด ไทยคม ใช้ดาวเทียมไทยคมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ 
ห่างไกล มีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วกว่า 736,100 คน

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ร่วมกับเนชั่นทีวีจัดติวนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า
มหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศรับชมการสอน
ผ่านสัญญาณบอร์ดแบนด์

บมจ. ไทยออยล์ โครงการประชารัฐฯ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ไทยอย่างยั่งยืน

ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้นักเรียน

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ชุมชน สนับสนุนการเรียนการสอนเยาวชนและคนในชุมชน โดยอบรมด้าน 
คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถนาไปใช้
พัฒนาความรู้ให้แก่ตัวเองและประกอบวิชาชีพในอนาคต พร้อมด้วย 
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ โครงการบัวหลวงเพื่อ KidBright ร่วมกับ สวทช. ศูนย์ NECTEC ผลิตชุดวงจร KidBright Board  
ที่สามารถแสดงผลเป็นภาพและเสียงตามชุดคาสั่งจากสมาร์ทโฟน 
500 ชุด เพื่อมอบให้โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนชายขอบ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและ
สมาชิกในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในโรงเรียนและ
ชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน “เรื่องเงิน 
เรียนง่าย”

ส่งเสริมความรู้การออมแก่เยาวชนระดับประถมศึกษาจานวน  
5,200 คนจาก 27 จังหวัด โดยพนักงานกรุงศรีเป็นวิทยากรอาสา

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ต่อยอดความรู้และทักษะทางการเงินให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จานวน 122 โรงเรียน ครู 2,800 คน นักเรียน 14,678 คน 

บมจ. ธนาคารทหารไทย ศูนย์ไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบี แหล่งเรียนรู้ชุมชนในกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ การท่องเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ์ และการบาเพ็ญประโยชน์

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้
กิจกรรม "กล้าใหม่ ใฝ่รู้"

ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้และริเริ่มโครงการพัฒนาเพื่อสังคมเพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้าของคนในชุมชน

บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โครงการ บี เจ ซี ครูไทยของแผ่นดิน กิจกรรม 10 ครูไทยต้นแบบ การอบรมเชิงปฏิบัติ การถอดบทเรียนความรู้

บมจ. ปตท. โรงเรียนกาเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี ส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงปลูก
ฝังความรักความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โครงการต้นกล้าชุมชน ส่งเสริมนักพัฒนารุ่นใหม่ให้มีโอกาสเสนอโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ภูมิลาเนาของตนเองในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางการศึกษา สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลตามแนว
ชายแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชน 

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง โครงการ PRUKSA-CHULA: Architectural 
Innovation SynTax

ส่งเสริมการวิจัยและแสวงหานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัย 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆ 
ฝึกปฎิบัติใน 6 หัวข้อ เช่น การออกแบบทาวน์เฮาส์ การออกแบบ
บ้านเดี่ยวและห้องน้าในระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป เป็นต้น

บมจ. แสนสิริ โครงการเพื่อเด็กในไซด์ก่อสร้าง  
 The Good Space 

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่นในสังคมและ 
ยังช่วยให้คนงานก่อสร้างคลายความกังวลเวลาออกไปทางาน 
ในไซต์ก่อสร้างว่าลูกๆ ของพวกเขาปลอดภัย

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง (ปีที่ 10) ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชน  
ซึ่งจะกลายเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้า

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรม
ไทยกับอินทัช

พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เยาวชนทั้งระดับประถมศึกษา 
ถึงปริญญาตรีรักการอ่านและถ่ายทอดความคิดจินตนาการ 
จากการอ่านมาเป็นผลงานศิลปะ

บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี มูลนิธิปันปัญญา (Pan Panya Foundation) "จัดตั้งมูลนิธิให้ความรู้โดยใช้ไอที ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อโอกาสให้เยาวชนมีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย“

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ จัดทาห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบตามมาตรฐานเพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจและการเรียนรู้แก่เยาวชน โรงเรียนนาฟิน และโรงเรียนไทย
กสิกรสงเคราะห์ ชลบุรี
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สร้างโอกาส 
การศึกษา
และพัฒนา

เยาวชน

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) โครงการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดตั้งกองทุน 
การศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” มอบทุน 
การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พลังงานจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ

บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นอกห้องเรียน

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสาหรับ
เยาวชนทั่วไทย 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โครงการสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสจนจบปริญญาตรี 
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนแล้วกว่า 700 คน สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แล้ว 140 คน 

แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของ
เยาวชนไทย

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ  จัดโครงการ
พัฒนาทักษะด้านการเงินให้กับเยาชนไทย เช่น "4 รู้สู่ความมั่งคั่ง" 
การวางแผนการเงิน ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาด้านคุณธรรม

ไออาร์พีซี โครงการ ๑ ช่วย ๙ ร่วมกับสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ช่�วย
สถานศึกษา 9 แห่�ง พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมจริยธรรม 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนักเรียน

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ให้เข้มแข็ง

บมจ. กรุงเทพประกันภัย โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้ชาวบ้าน จ.มุกดาหาร เช่น การสานตระกร้า 
เสื่อกก ฯลฯ พร้อมจัดหาวัตถุดิบและช่องทางการจาหน่าย ช่วยให้
ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มรวมกว่า 1,365,000 บาทต่อปี

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

โครงการโรงเรียนเกษตรกร หลักสูตรพื้นฐานสาหรับชาวไร่อ้อยรายใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกอ้อยในขั้นสูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทาอ้อยยิ่งขึ้น

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ โครงการฝึกอบรมทาปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ฝึกอบรมทาปุ๋ยหมักจากผักตบชวาให้เกษตรกรที่ จ.อยุธยา

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทและภาคีเครือข่าย ช่วยส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรรายย่อย

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ตลาด SME Market Plac ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจท้องถิ่นให้มีโอกาสใน
การจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงสู่ผู้บริโภค เกิดราย
ได้หมุนเวียนกว่า 240 ล้านบาท

บมจ. เซ็ปเป้ โครงการวาน หว่าน ว่าน ส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้สาหรับเครื่องดื่มแก่ชุมชนโดยบริษัท
รับซื้อมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โครงการทรู อินคิวบ์ (True Incube) ส่งเสริมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ผ่านโปรแกรมฝึกอบรม 
สตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน 
เทคโนโลยี และมีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจเป็น partner ร่วมกับบริษัท

บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองแก่ชุมชน สนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก แลก
เปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทอ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นาองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาสีย้อมมาเผยแพร่เพื่อนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ด้วย

บมจ. โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น

โครงการ DTAC Smart Farmers สนับสนุนการทาการเกษตรโดยนานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มี
เกษตรกรกว่า 3,000 ราย ผ่านอบรมหลักสูตรการเกษตรเชิง
พาณิชย์และหลักสูตรอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต

บมจ. ธนาคารกรุงไทย โครงการเตรียมความพร้อมให้ SME มีบัญชีเดียว เตรียมความพร้อมให้ SME บริหารจัดการเงินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการ SME

บมจ. ธนาคารกสิกร โครงการ สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่า และส่งเสริมความรู้ความสามารถใน
การทาธุรกิจ

บมจ. ธนาคารทหารไทย โครงการฟื้นฟูตลาดไร้คาน สร้างการท่องเที่ยว 
ชุมชนยั่งยืน

ร่วมมือระหว่างอาสาสมัครสาขาในเขตบรมราชชนนี สานักงานใหญ่ 
กับชาวชุมชนบ้านบุ กทม. ช่วยกันฟื้นฟูตลาดเก่าแก่ของชุมชน จุด
ประกายให้คนในชุมชนสนใจ รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง

บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

โครงการปั๊มชุมชน ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้บริหารปั๊มน้ามันชุมชน มีประมาณ 500 
กว่าแห่งทั่วประเทศ สร้างประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า  
1 ล้านครัวเรือน 

โครงการคุณแจ๋ว คลีนเซอร์วิส สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนรอบโรงกลั่นบางจาก สร้างความรู้
แก้ปัญหาหนี้สินและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับชุมชน 

บมจ. ปตท.

โครงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก สร้างรายได้
ภายใต้ตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

โครงการ PTT รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตาบล 
วิถีพอเพียง

"ขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการองค์ความรู้การ
พึ่งตนเองไปยัง คนไทยทุกภาคส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน
รูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงของ “ตาบลวิถีพอเพียง” ใน 87 ตาบล 898 
หมู่บ้าน และมีครัวเรือนอาสา กว่า 9,000 ครัวเรือน”
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การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ให้เข้มแข็ง

บมจ. ปตท. สารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม 

โครงการขยะสู่พลังงาน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะและด้านพลังงานชีวภาพให้
ชุมชนลดค่าใช้จ่าย 3,600-4,800 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ลดขยะ 
400 กิโลกรัมต่อครัวเรื่อนต่อปี 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ฟื้นฟูดินเค็ม 

ช่วยเหลือเกษตรกรในภาคอีสานฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานได้มากกว่า 
42,000 ไร่ 72 หมู่บ้าน มีเครือข่ายชุมชนกว่า 4,000 หลังคาเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนรอบโรงงาน 

รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน แบ่งปันความรู้ให้ชุมชนโดยรอบและ
เพื่อนในโรงงาน เพื่อสร้างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เช่น สถานีรักษ์น้า เขายาวดา ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงเนินฆ้อง 
สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาท

บมจ. ผลิตไฟฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพการทาเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมอาชีพการทาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บมจ. ผาแดงอินดัสทรี โครงการกลุ่มผ้าทอสตรีบ้านพะเด๊ะ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางจัดจาหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอกระเหรี่ยง 

บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตร
อินทรีย์แบบผสมผสาน

ดาเนินโครงการทดลองปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ผักสวนครัว ผลไม้ 
และสมุนไพรหายากที่ปลอดสารพิษและเคมี ภายในพื้นที่แปลง
ทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้ง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ลาปาง 
และพิษณุโลก

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี โครงการ “พีทีเติมสัมมาชีพให้เต็มแผ่นดิน” สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และแผนธุรกิจแก่ 
ผู้จบจากโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสในการใช้พื้นที่สถานีบริการ
น้ามันพีทีทั่วประเทศเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้าและอู่ซ่อมรถ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล โครงการลุฟฟาลา พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องสาอางค์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริม
ความรู้ วัตถุดิบและปรับกระบวนการให้มีมาตรฐานระดับสากล 

บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ โครงการสรรหาคู่ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนและรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรในจังหวัดน่านที่เพาะปลูก
ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 

บมจ. มาลีกรุ๊ป โครงการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา "ร่วมกับคณะวิจัยจากฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจัยวิ
ทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วิจัยการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายสไปรูลินาด้วยกระบวนการผลิตร่วม และให้ความรู้แก่
สาธารณะชนต่อไป”

บมจ. มาลีกรุ๊ป โครงการสนับสนุนเกษตรกรที่เพาะปลูก
สับปะรดนางแล

พัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร รับซื้อผลผลิตสับปะรดนางแล 
เพื่อนามาผลิตเป็นน้าสับปะรดพร้อมดื่ม

บมจ. แม็คกรุ๊ป โครงการแม็คฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ ถ่ายทอดความรู้ไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
และสร้างโอกาสการทางานให้แก่ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมเข้า
ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการเสริมอาชีพสตรี ฝึกอบรมทักษะทางธุรกิจและการผลิตเนยถั่วลิสงให้กับสตรีที่อยู่ภาย
ใต้มูลนิธิ Family Hope

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โครงการช่วยชาวนาขายข้าว ช่วยเหลือชาวนาผู้มีปัญหารขายข้าว ภายใต้แนวคิด “ให้ข้าว = ช่วย” 
เพื่อให้ชาวนาขายข้าวแก่ภาคเอกชนโดยตรง ผ่านสถานบันไทยพัฒน์ 
ข้าวนี้นาใช้เสิร์ฟให้ผู้รับบริการทุกคนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี โครงการศรีตรังเพื่อชาวสวน จัดซื้อยางธรรมชาติจากเกษตรกรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส

บมจ. ศุภาลัย โครงการอบรมทาผลิตภัณฑ์ชีววิถี อบรมทาผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการ สาธิตการทาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
แปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อนาไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ

บมจ. สยามแม็คโคร โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกแก่ร้านโชห่วย
รายย่อยทั่วประเทศ และสนับสนุนให้ นศ. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ปรับปรุงร้านค้าปลีกในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

บมจ. สิงห์ เอสเตท โครงการจ้างงานชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานชุมชน เช่น ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนาเรือหางยาว
นาเที่ยวเข้ามาลงทะเบียนกับทางโรงแรมเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว 

บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่ใช้สารเคมี  
มีกลุ่มชาวนาเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง นับตั้งแต่เริ่มโรงการปี 2555

บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท โครงการ "ต้นกล้า" ร้านค้าจาหน่ายสินค้า
คุณภาพจากชุมชนและโครงการหลวงฯ

ช่วยเหลือและให้ความรู้กับธุรกิจ Startup พัฒนาสินค้าคุณภาพ 
บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนการตลาด 

บมจ. เอ็ม บี เค "โครงการ Grow Happiness : สร้างชุมชน
คูณสุข”

สนับสนุนชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น ต้นมะพร้าวน้าหอมกว่า 
1 ไร่ ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านชุมชนบ้านร่าหมาด จ.กระบี่

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป การจัดซื้อวัตถุดิบจากโครงการหลวง ปริมาณผักกว่าครึ่งที่ร้านอาหารในเครือของบริษัทฯ ใช้ในการ
ประกอบอาหารนั้นถูกทาการซื้อเเละคัดสรรผ่านโครงการหลวง

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โครงการ “Digital Agriculture Platform” แอปพลิเคชัน “Farmhug”สั่งข้าวจากชาวนาที่ปลูกข้าวออร์แกนิก 
เพื่อมาบริโภคหรือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

บมจ. ไออาร์พีซี โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี รวบรวมและปลูกพันธุ์�ไม้�ท้�องถิ่นพันธุ�ดีในพื้นที่ 5-10 ไร่ ณ  
ป่าดอนโจร ต.ลาไทรโยง เพื่อเป็นการอนุรักษ์�พันธุ์�ไม้�เศรษฐกิจ 
และขยายพันธุ์ไม้�ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็�นแหล่งรายได้�ของชุมชน
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การสร้างงาน
และยกระดับ

คุณภาพแรงงาน

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี พัฒนานักศึกษาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดให้มีความรู้ช่าง

บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย)

โครงการจัดตั้งศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

ยกระดับวิศวกรไทยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

บมจ. ช.การช่าง โครงการยกระดับอาชีวศึกษาของประเทศ ร่วมพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้
มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล

บมจ. ช.การช่าง โครงการ DVE Career Choice สนับสนุนการศึกษาของน้อง  ๆในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้างประจาปี

บมจ. ซินเทค คอนสตรัคชั่น โครงการเรียนจบ มีงานทา กับ Syntec 
Construction 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสายวิชาชีพก่อสร้าง 
โดยนักศึกษาที่เข้าโครงการจะได้ฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทหลังเรียนจบ 

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) โครงการช่างนอกกรอบ เพิ่มทักษะและระสบการณ์แก่นักศึกษา เพื่อนาไปประกอบอาชีพต่อไป
ได้ในอนาคต

บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการสร้างช่างชุมชน ฝึกอบรมหลักสูตรซ่อมบารุงหลังคา Metal Sheet และการซ่อมบารุง
ท่อ PVC ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในสถานที่จริงในโรงเรียน
และวัด อันเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนในอีกทางหนึ่ง

บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โครงการพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากร
ของกิจการเพื่อสังคม 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพโรงแรม

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โครงการวิถีการตกปลาอย่างยั่งยืน พัฒนาคู่ค้าชาวประมงในจังหวัดชุมพรให้มีทักษะและตระหนักถึง
หลักการประมงอย่างยั่งยืน 

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ พัฒนาพนักงานขับรถและคู่ค้าให้มีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยและ
เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรม
แล้วกว่า 55,700 คน

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โครงการเด็กช่าง สร้างชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาอาชีวะ ในลักษณะให้เปล่า และให้โอกาส
ฝึกงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามแรงงานในอนาคต

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างก่อสร้าง
สาขางานปูนและงานโยธาระดับประเทศ

ให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ สาขางานปูนและงานโยธา พร้อม
เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยต่อไป

บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส โครงการวิศวกรสีขาว ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษา และ fanpage "White Engineer" 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติที่ดี และส่งเสริมต้นแบบของวิศวกรที่ดี 

บมจ. ผลิตไฟฟ้า โครงการสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน สนับสนุนการจ้างงานในชุมชน มากกว่าร้อยละ 90 ของการจ้างงาน 
(ไม่รวมพนักงานประจา) เป็นแรงงานในท้องถิ่นที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่

บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โครงการช่างหัวใจเพชร  ส่งเสริมทักษะ และประสบการณ์ช่างชุมชน เช่น การมุงหลังคา การ
ติดตั้งไม้ฝาและไม้เชิงชาย

บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล โครงการ ”ทาดีเพื่อพ่อ” ถ่ายทอดความรู้ผู้นาโรงพยาบาลไปปรับใช้ในองค์กร สร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ และชุมชนนักบริหารระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลจาก
ภาครัฐและเอกชนต่อไป

บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
อุตสาหกรรมการต่อเรือ

ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กับสถาบัน อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา ดาเนินโครงการบริษัทจาลองวิจัยการตลาด
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น โครงการนักขายมือใหม่ เป็นต้น

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ร่วมมือกับรัฐ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สถาบันการศึกษา จัดทา
โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่ซ่อมบารุงถึงการผลิต 
โดยมีพนักงานเป็นพี่เลี้ยง

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา โครงการ 4 สร้าง "สร้างฝัน สร้างโอกาส 
สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตกับเซ็นทารา

ฝึกอบรมเตรียมพร้อมฝีมือแรงงานเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นเวลา 
5 เดือนด้านงานห้องพัก งานบริการอาหาร งานเตรียมอาหาร และ
งานด้านบริการ เมื่อจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร และมีโอกาส 
เข้าทางานกับบริษัท

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาช่างเทคนิค ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาทางานจริงในสายช่างอุตสาหกรรม 
เน้นพัฒนาความประพฤติและความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความ
รุนแรงจากปัญหาทะเลาะวิวาท

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน การสร้างงานในภูมิภาคตะวันออก กิจกรรมนัดพบแรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ.ชลบุรี จ.ระยอง 
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชน และอานวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ  

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานให้
กับ SMEs

พัฒนาคู่ค้ากว่า 20 ราย เพื่อเพิ้มประสิทธิภาพธุรกิจ เช่น การลด
ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง การลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องจักร การเพิ่มยอดขาย

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ โครงการฝึกอาชีพในเรือนจา ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ช่วยผึกอาชีพผู้ต้องขังเป็นช่างฝีมือชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม



ประเด็น บริษัท โครงการ การด�าเนินงาน

การสร้างงาน
และยกระดับ

คุณภาพแรงงาน

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ทุนการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรี สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขา
อาหารและโภชนาการ หลังจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานประจาของบริษัท

บมจ. เอสวีไอ
โครงการทวิภาคี ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับวิทยาลัยเทคนิคที่ต้องการจะส่ง

นักศึกษามาฝึกงานในบริษัทฯ เป็นเวลา1 ปี

บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ โครงการจ้างงานและพัฒนาสตรีด้อยโอกาส
ในชุมชน

จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จากัด เพื่อ
จ้างงานสตรีด้อยโอกาสในชุมชนเข้าทางานบริการทาความสะอาด
ในโครงการลุมพินี สร้างงานแล้วกว่า 1,800 คน

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล โครงการพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น คัดเลือกและจัดจ้างพนักงานในท้องถิ่นก่อนเป็นลาดับแรก  รวมถึง
พัฒนาฝีมือแรงงานให้คนในท้องถิ่น โดยจานวนพนักงานท้องถิ่น 
คิดเป็น 60% 

บมจ. ไออาร์พีซี โครงการพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้น
สูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน หรือ 
iPEC

ยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาด้านปิโตรเคมีและพลังงาน ให้เรียนรู้
การปฏิบัติและมีความรู้ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ โครงการเถ้าแก่น้อย อบรมทีมช่างผู้รับเหมาให้มีทักษะหลากหลายและมีมาตรฐานการทางาน 


