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สถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมงานเสวนา Age-Friendly Business : ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย  
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

 
1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
3. การประปานครหลวง    
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    
6. บริษัท ซีคอนโฮม จ ากัด       
7. บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   
8. บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน)    
9. บริษัท ทีทีซแีอล จ ากัด (มหาชน)      
10. บริษัท ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
11. บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ ากัด (มหาชน)   
12. บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  
13. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)   
14. บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   
15. ธนาคารกรุงไทย  
16. ธนาคารออมสิน 
17. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
18. บริษัท นวกจิประกันภัย จ ากัด (มหาชน)     
19. บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน)      
20. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
21. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน)        
22. บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน)         
23. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)         
24. บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จ ากัด            
25. บริษัท พีทูวี กรุ๊ป จ ากัด            
26. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)          
27. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)          
28. บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)             
29. โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน)   
30. โรงแรมและบรษิัทในเครือเซ็นทารา 
31. บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)     
32. บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)   
33. บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)     
34. บริษัท ศูนย์บรกิารเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน)    
35. สมาคมธุรกิจรบัสร้างบ้าน  

 
 



 
 

36. บริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน)      
37. บริษัท สยามวคิเกอร์ จ ากัด    
38. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน)       
39. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)       
40. บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด (มหาชน)      
41. บริษัท แสนสิร ิ จ ากัด (มหาชน)      
42. บริษัท หาดทพิย์ จ ากัด (มหาชน)        
43. บริษัท อารียา พร็อพเพอร์ต้ี  จ ากัด (มหาชน)      
44. บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  จ ากัด (มหาชน)       
45. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)       
46. บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์  จ ากัด (มหาชน)      
47. บริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (มหาชน)      
48. บริษัท ไอมาดี จ ากัด         
49. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  จ ากัด (มหาชน)       
50. กรมกิจการผูสู้งอายุ    
51. กรมการจัดหางาน 
52. ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล ์
53. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
54. กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
55. การเคหะแห่งชาติ 
56. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย 
57. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
58. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหิรัญรูจ ี
59. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนปิ่นเจริญ 3 
60. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมไทยป้าอุษา 
61. กลุ่มหมี่กรอบสมุนไพรพรหมสร 
62. กลุ่มแม่บ้านจาก LPC ในเครือ LPN 

 
 

 

 

 

 

 

 


