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กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์ BEM ชวนแม่ลูกเที่ยวฟาร์มออแกนิก CORO field จ.ราชบุรี” 
 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษของครอบครัว บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
ในครอบครัวโดยนำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษ ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ไป จ.ราชบุรี เรียนรู้
การเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ พ่อ แม่ ลูก ร่วมกันตกแต่งต้นไม้ 
ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของความรักในครอบครัว 

	 บริษัท	 ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ	 และรถไฟฟ้า	 ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะมี
ส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน
และคมนาคมแบบครบวงจร	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	 และขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่งและ	 
ระบบคมนาคมของประเทศไทย	นอกจากนี้	บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของ	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ	 และธุรกิจบริหารจัดการ	 
โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	

กิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจก่อสร้างและบริหารทางพิเศษ
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“กิจกรรมพ่อลูกผูกสัมพันธ์ BEM ชวนพ่อลูกเที่ยววัง ย้อนถิ่นศิลป์ที่ จ.นครปฐม” 
 บริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนของวันพ่อ 
บริษัทได้จัดกิจกรรม BEM ชวนพ่อลูกเที่ยววัง ย้อนถิ่นศิลป์ที่ จ.นครปฐม โดยนำครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษ ร่วมเยี่ยมชม  
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) และเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ชมความงดงาม
ของพระราชวังสนามจันทร์ พระตำหนัก และพระที่นั่ง ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไหว้พระสักการะขอพรองค์พระปฐมเจดีย์ เที่ยวชม  
ตลาดนัดในสวน Little Tree Market พร้อมกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยกิจกรรมวาดภาพจากสีธรรมชาติ 

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง
และต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
จริงจัง บริษัทจึงได้จัดโครงการ 
“BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
เพื ่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
โดยนำคณะผู้บริหาร และพนักงาน
ร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ 
เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่พ ืชอาหารให้ก ับ  
สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
	 การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความรู้	 ความคิด	 และคุณธรรมของเยาวชนอย่างยั่งยืน		 
เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม	 บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ดังนี ้

“มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” 
 บริษัทจัดโครงการ “BEM มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ” โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนาโรงเรียน เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู ่ใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช   
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 15 โรงเรียน 

“โครงการห้องสมุดเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” 
 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดความรู้อย่างยั่งยืน จึงได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเสียง 
ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืดซึ่งจัดโดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคนตาบอด  
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น โดยการบันทึก
หนังสือเสียงสำหรับจัดทำเป็นห้องสมุดเสียงให้น้องๆ 
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 การร่วมมือร่วมใจเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	 ถือเป็น	 
เป้าหมายหลักของทั้ง	 3	 หน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน	 คือ	 พนักงานของบริษัท	 พนักงาน	 กทพ.	 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ	
สน.ทางด่วน	 2	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ	 
การบริการสูงสุด	บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม	ดังนี้ 

“ทางด่วนชวนดูหนัง” 
 ครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 2 และครอบครัวพนักงานของบริษัท ร่วมพบปะสังสรรค์และ
ชมภาพยนตร์เรื่อง “Batman v Superman : Dawn of Justice” ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ โดยสมาชิกทุกครอบครัว
ร่วมเล่นเกมและชมภาพยนตร์ในรูปแบบ 3 มิติ อย่างสนุกสนาน 

“ชวนน้องปลุกยักษ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2559”  
 เพื่อให้น้องๆ ได้ค้นหาความสามารถที่ตนเองถนัดจากกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยมีบุตรพนักงาน และบุตรเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
สน.ทางด่วน 2 นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
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สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ
“สนับสนุนโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” 
ตามแนวพระราชดำริ” 
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนี ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็น
อยู่ของราษฎรในทุกๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึง
การพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง
และสุขภาพใจที่ดี เพื่อเป็นการปฏิบัติงานถวายสนอง
พระราชประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ของราษฎร สำนักราชเลขาธิการจึงได้จัดให้มี 
“โครงการลานกีฬาพัฒน์” อันหมายถึง “ลานกีฬา
เพื่อความเจริญ” 

 บริษัทจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว ด้วยการมอบทุนสนับสนุน และการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” มีโครงการนำร่อง 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณเคหะชุมชน
คลองจั่น เขตบางกะปิ ซึ่งปัจจุบันได้แล้วเสร็จและเปิดบริการประชาชนแล้ว และลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษอุรุพงษ์ 
เขตราชเทวีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

รางวัลISSUEROFTHEYEAR2016

“รางวัล Issuer of the Year 2016” ผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่น 
 บริษัทได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559   
ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคล้องต่อความต้องการของบริษัท และนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
รวมไปถึงการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้น 
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“โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

 “โครงการคืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” บริษัทมุ่งมั ่นในการรักษา  
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” 
เชิญชวนให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ร่วมคืนบัตรโดยสารชนิดบัตรจำกัดวันที่หมดอายุแล้ว บัตรโดยสาร 1 ใบมีค่าแทนเงินบริจาค 
10 บาท เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความเป็นอยู่ของชุมชน อาทิ การจัดกิจกรรม Share 2 child เพื่อน้องฉลาดคิด โดยการนำเยาวชนเรียนรู้ระบบการใช้บริการ
รถไฟฟ้า MRT เพื่อทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และการจัดกิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีตปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมกรณีพิเศษอื่นๆ อีกด้วย  
 โครงการนี ้ จ ึงเปรียบเสมือนกำลังใจจากผู ้ใช ้บร ิการรถไฟฟ้า MRT ทุกท่าน บริษัทมีความมุ ่งมั ่นสร้างสรรค์   
และมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมควบคู่ไปกับการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
ของทุกคนในสังคม และเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของเราที่จะพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน 
 โดยในปี 2559 บริษัทได้นำเงินทุนที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ไปดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ   
ของชุมชนรายล้อมเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้งโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และโครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

“กิจกรรม Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด” 
 บริษัทร่วมกับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ออกบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการใช้บริการระบบ โครงการ
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน) ให้แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมตอบสนุก คิดสนั่น / กิจกรรมแต้มสีสันน้องเอ็มสดใส 
/ กิจกรรม ทอยสนุกไปกับรถไฟฟ้า MRT กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้นอก
ห้องเรียน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สนุกไปกับรถไฟฟ้า MRT พร้อมมอบรองเท้าแก่เยาวชนที่
ขาดแคลน และยังออกบูธแจกไอศครีมและน้ำดื่มฟรี ตลอดงานอีกด้วย 

กิจกรรมเพื่อสังคมของธุรกิจบริหารจัดการโครงการขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า



�0 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
รายงานประจำปี 2559 

 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน   
และครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั ้งอยู ่แนวเส้นทาง  
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สถานีวงศ์สว่าง) ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลอง
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางซื่อ) เพื่อเดินทาง  
ไปเปิดประสบการณ์เรียนรู ้ด้านพระพุทธศาสนา 
ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ
ปัญญา ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร และพิพิธภัณฑ์พระพุทธ
ศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส 

 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเร ียน และ  
ครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดมะเดื ่อ จ.นนทบุรี ซึ ่งตั ้งอยู ่  
แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สถาน ีสามแยกบางใหญ่และสถาน ีบางพลู ) ซ ึ ่ ง เป ็น  
กลุ ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร   
สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
เพื ่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่งเรียนรู ้ด้าน  

พ ุทธศาสนาตามแบบน ิกายฌาน   
เข้าชมความสวยงามของ สถาปัตยกรรม
วัดจีน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก  
อนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จ.นนทบุรี 
และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพเพื ่อเปิด
จินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
เยาวชน 

  บริษัทร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท บางกอก เมโทร เน็ตเวิร์ค จำกัด (BMN)   
จัดกิจกรรม “MRT พาน้องพิชิต GAT ปี 8.1” เนื่องในวาระการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม จึงเปิดโอกาส
ให้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้เตรียมการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) สำหรับการเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย อีกทั้งยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัท   
ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอันจะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
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 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน และครูอาจารย์จากโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี ซึ ่งตั ้งอยู ่แนว  
เส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สถานีแยกนนทบุรี 1) ซึ ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลองใช้บริการ  
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ ท่องแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ   
เพื่อเปิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน 

 บร ิษ ัทจ ัดก ิจกรรมร ่วมก ับคณะเด ็กน ักเร ียน   
และครูอาจารย์จากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งตั้ง  
อยู่แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สถานีบางรักใหญ่) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ได้ทดลอง  
ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และ  
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อเดินทางไปเปิด
ประสบการณ์ ท่องแหล่งเร ียนรู ้ด ้านอารยธรรมไทย   
เพื ่อเสริมความรู ้ตามหลักสูตร การเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ณ หอไทยนิทัศน์  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
สนุกๆ พาน้องๆ เพลิดเพลินไปกับภาพวาดเสมือนจริง  
ที ่พ ิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกของกรุงเทพ   
(Art in Paradise Bangkok) เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ฝึกฝนการสังเกต ผ่านการสัมผัสจากภาพวาดจริง 

 บริษัทจัดกิจกรรมร่วมกับคณะเด็กนักเรียน 
และครูอาจารย์จากโรงเร ียนธัมมสิร ิศ ึกษา 
(วัดน้อยนอก) จ.นนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่แนวเส้นทาง
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สถานีสะพานพระนั่งเกล้า) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ให ้ ได ้ทดลองใช ้บร ิการรถไฟฟ ้ามหานคร   
สายฉลองร ัชธรรม และสายเฉลิมร ัชมงคล   
เพื ่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ท่องแหล่ง  
เรียนรู ้ด้านประวัติศาสตร์ ยุคกรุงศรีอยุธยา 
จนถึงยุคร ัตนโกสินทร์ ณ อาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน 
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

“กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” 
 บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการ
ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT รวมถึงชุมชน  
ใกล้เคียง ดังนี้ 

การออกบูธให้ความรู้	
  การออกบูธแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบ
รถไฟฟ้า MRT อย่างถูกวิธีและปลอดภัย เช่น ความปลอดภัย  
ในการใช้บันไดเลื ่อน เป็นต้น พร้อมบอร์ดแนะนำกิจกรรม  
เพื่อสังคมของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

ผู้โดยสารลงทะเบียนรับคูปอง
  เพื ่อร ่วมกิจกรรมตามบูธต่างๆ และนำคูปองดังกล่าว  
มาจับรางวัลภายในงาน ได้แก่ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT   
จำนวนกว่า 50 รางวัล  

บริการนวดเพื่อสุขภาพฟรี
  จากมูลนิธ ิคอลฟีลด์เพื ่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

บริการตรวจสุขภาพ(แมะ)
  ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์  
แผนจีนโดยอาจารย์แพทย์จีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

บริการตรวจสุขภาพ(แมะไฟฟ้า)
  ตรวจสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ตรวจแรงบีบมือ ตรวจวัด
สายตาเบื้องต้นจาก ร.พ. กล้วยน้ำไท 

ตรวจน้ำตาลในเลือดตรวจวัดความดันโลหิต
  ประเมินความเสี่ยง ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพ  
จากโรงพยาบาลบางโพ 

สอนและสาธิตวิธีตรวจหามะเร็งเต้านมเบื้องต้น
  จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ 

“ผจญภัยแดนไร้พุง”
  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

สาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ
  ให้ความรู้ในเรื่องโภชนาการจาก โรงพยาบาลอินเตอร์เมดคัล 
แคร์ แล็บ จำกัด 

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น
  จากคณะทันตแพพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริการตรวจสุขภาพคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ	
  ด ้วยศาสตร ์การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน   
จากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
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กิจกรรมส่งเสริมสาธารณประโยชน์อื่นๆ
“กิจกรรมคืนบัตรฯ ลุ้นโชคกับ MRT” 
 ก ิจกรรมการรณรงค์ให ้ผู ้ โดยสารเก ิด  
การรับรู้เกี ่ยวกับโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า 
ร่วมรักษาสิ ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม  
อย่างยั ่งยืน” มากขึ ้น โดยการแจกซอง  
บัตรโดยสารของโครงการฯ แก่ผู ้โดยสารที ่  
ออกบัตรโดยสาร หรือแสดงบัตรโดยสารชนิด
จำกัดวัน ประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน 
จากนั้นกรอกชื่อ - ที่อยู่บนซองบัตรโดยสารของ
โครงการ พร้อมบรรจุบัตรโดยสารหย่อนลง
กล่องรับคืนบัตรโดยสารของโครงการฯ เพื่อลุ้น
รับรางวัล 

“MRT ร่วมถวายความอาลัย บริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน” 
 บริษัทน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน ที่เดินทาง  
ไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง 




