
กิจกรรมเพ่อประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม

“กิจกรรมแม่ลูกผูกสัมพันธ์
BEMชวนแม่ลูกสร้างงานศิลป�เยือนถินนครปฐม”
 เนือ่งในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิซึง่ถอืเปน็โอกาสพเิศษ 
สาํหรบัสมาชกิในครอบครวัไดแ้สดงความรกัความหว่งใย 
บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ในครอบครวัโดยนาํครอบครวัผูใ้ชบ้รกิารทางพเิศษจาํนวน 
14 ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกฯ ไปยัง Little Tree Garden จ.นครปฐม 
เพือ่สมัผสับรรยากาศรม่รืน่ของสวนรมิแมน้ํ่าทา่จนี รวมทัง้
ทาํกจิกรรมกระชบัความสมัพนัธใ์นครอบครวัและอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านการย้อมผ้าครามจากสีธรรมชาติ และ 
จัดสวนในขวดแก้ว 

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ

ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำาคัญกับชุมชนโดยรอบ

รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล โดยปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

กิจกรรม
กระชับความสัมพันธ์

ในครอบครัว
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“กจิกรรมพ่อลกูผูกสมัพนัธ์“BEMชวนพ่อลกู
ตะลุยทุ่งนาจังหวัดสุพรรณบุร”

เพือ่เปดิโอกาสใหค้รอบครวัไดก้ระชบัความสมัพนัธ ์

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ บริษัทได้จัดกิจกรรม 

BEM ชวนพ่อลูกตะลุยทุ่ งนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

โดยนําครอบครัวผู้ใช้บริการทางพิเศษจํานวน 10  

ครอบครัว ร่วมเดินทางโดยใช้ทางพิเศษสายศรีรัช - 

วงแหวนรอบนอกฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและ 

จิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี 

เพื่อร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาส 

ให้ทุกครอบครัวร่วมดํานาในแปลงนาสาธิต ได้สัมผัส

กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและทํากิจกรรมปันขนมไข่ปลา 

ซึ่งเป็นขนมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี
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บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ดูแลและพร้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม 
บริษัทจึงจัดกิจกรรมนำาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
การดำาเนินงานของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมทางพเศษสายศรรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
นําผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมการรายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ 

สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ พร้อมทั้งนําชมสายทางและเยี่ยมชมการทํางานของระบบจัดเก็บ            
ค่าผ่านทางพิเศษ การตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง ณ ด่านบรมราชชนนี 

นักวเคราะห์เยี่ยมชมสถานีสนามไชย
 นําคณะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนหุ้นระยะยาว ร่วมฟัง
บรรยายข้อมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินส่วนต่อขยาย พร้อมทั้งเยี่ยมชม
ความงดงามของสถานีสนามไชย 

กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์อันดี

กับผู้ถือหุ้น
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สถานีสนามไชยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีความงดงาม ซึ่งจำาลองมาจากท้องพระโรงในสมัย
รัตนโกสินทร์ ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานีสนามไชยในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีน้ำาเงินส่วนต่อขยาย
 นำาคณะผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 รุ่น ร่วมฟังบรรยายข้อมูลการก่อสร้าง 

รถไฟฟ้าสายสีนำ้าเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำาโพง - บางแค) พร้อมทั้ง

เยี่ยมชมความงดงามของสถานีสนามไชย

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า 
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และจุดเชื่อมต่อ 1 สถานี
 นำาคณะผู้ถือหุ้นเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อ เชื่อมต่อ 
ไปสถานีเตาปูน เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง) สถานีคลองบางไผ่ เพื่อเยี่ยมชมโรงซ่อมบำารุงหลัก พร้อมด้วย 
ห้องควบคุมการเดินรถ และเครื่องฝึกหัดขับรถไฟฟ้าจำาลอง
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BEMชวนรักษสิงแวดล้อม
 เพือ่รกัษาสมดลุของธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื การอนรุกัษ ์
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึง 
และต้องร่วมมือร่วมใจกัน บริษัทจึงได้จัดโครงการ 
BEM ชวนรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เพือ่ปลกูจติสาํนกึในการอนรุกัษ ์
สิง่แวดลอ้ม โดยนาํคณะผูบ้รหิารและพนกังานรว่มกจิกรรม
กําจัดวัชพืช ต้นสาบเสือ เพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับ 
สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

กิจกรรม
ปลูกจิตสำานึก

การอนุรักษ
สิงแวดล้อม
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ทางด่วนชวนดูหนัง
 บริษัทนําครอบครัวพนักงาน กทพ. ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.ทางด่วน 2 
และครอบครัวพนักงานของบริษัทร่วมพบปะสังสรรค์ เล่นเกม และชมภาพยนตร์ 
เร่ือง “Beauty	and	 the	Beast” โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ในรูปแบบสามมิติ (3D) 
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 
3 หน่วยงาน ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์

 การร่วมมือร่วมใจเพ่ือส่งมอบการบริการที่ดีสู่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ 
เพ่ือให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ ถือเป็นเป้าหมายหลกัของทัง้ 3 หนว่ยงาน
ที่ทำางานร่วมกัน คือ พนักงานของบริษัท พนักงาน กทพ. และเจ้าหน้าที่ 
ตำารวจ สน.ทางด่วน 2 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันจะทำาให้เกิด 
ความสามัคคีในการทำางานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงสุด

สร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

กิจกรรมคืนบัตรฯลุ้นโชคกับMRT
 กิจกรรมการรณรงค์ให้ผู้โดยสารเกิดการรับรู้ 
เกี่ยวกับโครงการ “คืนบัตรรถไฟฟ้า ร่วมรักษา 
สิ่ งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคมอย่างยั่ งยืน”  
มากขึ้น โดยการแจกซองบัตรโดยสารของโครงการฯ 
แกผู่โ้ดยสารทีอ่อกบตัรโดยสารหรอืแสดงบตัรโดยสาร
ชนดิจาํกดัวนั ประเภท 1 วนั 3 วนั หรอื 30 วนั จากนัน้
กรอกชือ่-ทีอ่ยูบ่นซองบตัรโดยสารของโครงการ พรอ้ม
บรรจุบัตรโดยสารประเภท 1 วัน 3 วัน หรือ 30 วัน  
ที่หมดมูลค่าแล้ว หย่อนลงกล่องรับคืนบัตร
โดยสารของโครงการฯ ณ รถไฟฟ้ามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ําเงิน) ทั้ง 18 สถานี  
เพื่อลุ้นรับรางวัล 

กิจกรรม
คืนบัตรฯ

ลุ้นโชคกับ
MRT
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มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรยนใกล้เขตทางพเศษ
 บรษิทัจดัโครงการ BEM มอบทนุการศกึษาแกน่กัเรยีน 
ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนพัฒนา
โรงเรียนแก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษ 
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา 
จาํนวน 10 โรงเรยีน เพือ่เปน็กาํลงัใจใหเ้ยาวชนตัง้ใจเรยีน 
เตบิโตเปน็ผูใ้หญท่ีม่คีณุภาพ และเปน็กาํลงัของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

 การศกึษาเปน็รากฐานสำาคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ 
ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เยาวชน 
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

ให้กับเยาวชน

การศกึษาเปน็รากฐานสำการศกึษาเปน็รากฐานสำ
ความคิด และคุณธรรมของเยาวชนอย่างย่ังยืน เพ่ือให้เยาวชน
เป็นพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพของสังคม บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ให้กับเยาวชน

การศกึษาเปน็รากฐานสำ

ให้กับเยาวชน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติป�2560ความสุขดีที่พอเพยง
 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้ 
เดนิตามรอยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จากกจิกรรม 9 คาํ
ท่ีพ่อสอน อาทิ ความเพียร ความพอดี ความซ่ือสัตย์ รวมท้ังร่วมทํากิจกรรม DIY 
หนูน้อยนักออม ปลูกผักเพราะรักพ่อ และสนุกสนานไปกับการเล่นเกม  
พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมาย โดยมีบุตรพนักงาน นักเรียนจากโรงเรียน 
ใกล้เขตทางพิเศษ และเพื่อนบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก 

กิจกรรมชวนเรยนรู้ประวัติศาสตร์
 บริษัทนําคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสร้อยทอง 
ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ เปิดประสบการณ์เรียนรู้วิวัฒนาการ
เงินตรา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เข้าชมนิทรรศการ 
เหรียญของพ่อ รวมทั้ ง เพลิดเพลินกับนิทรรศการบันทึก
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าวิถีชีวิต สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
ผ่านเทคโนโลยี 4 มิติ

 นําคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
เยี่ยมชมพิพิธบางลําพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เพื่อเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนย่านบางลําพู ซึ่งมีความ 
หลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาต ิและวฒันธรรมในยคุกรงุรตันโกสนิทร์
ตอนต้น รวมทั้งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราตั้งแต่สมัยโบราณ 
จนถึงปัจจุบัน

 การเรยีนรู้นอกหอ้งเรยีนถอืเปน็การเปดิ

ประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

และชดัเจน ทำาใหส้ามารถนำาความรูไ้ปประยุกต์

ใช้ได้ในอนาคต บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ดังนี้

กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้

นอกห้องเรยน

กิจกรรมMRTส่งความสุขรับวันเด็ก
 บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 
มอบของขวัญวันเด็กและส่งความสุขให้กับน้องๆ 
ณ รถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสนีํา้เงนิ) ทีส่ถานพีระราม 9 และสายฉลองรชัธรรม 
(สายสีม่วง) สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี โดยจัดกิจกรรม
ให้น้องๆ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้องๆ และ 
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี

43บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



กิจกรรมShare2Childเพ่อน้องฉลาดคิด
 บรษิทัพานอ้งๆ จากมลูนธิอินเุคราะหค์นพกิารในพระราชปูถมัภข์องสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจ.นนทบรุ ี
(โรงเรียนศรีสังวาลย์) เรียนรู้วิธีการใช้งานสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับผู้พิการ และทดลองโดยสารรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด 3 ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่น้องๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT ได้อย่างถูกวิธีรวมถึงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ  
รวมทั้งนําคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ทดลองโดยสารรถไฟฟ้า 
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) เชื่อมต่อสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบํารุงรถไฟฟ้า เพื่อเปิดประสบการณ์ และเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆ

กิจกรรมGiveBooksGetBack
withMRT
 บรษิทัเชญิชวนผูโ้ดยสารรว่มบรจิาคหนงัสอื
สําหรับเด็กและเยาวชน โดยเปิดรับบริจาค 
ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือมือสอง เพื่อรวบรวม
นาํไปบรจิาคใหแ้กส่ถาบนัการศกึษา ในโครงการ 
MRT สร้างฝันปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งผู้ โดยสารสามารถร่วมบริจาคหนังสือได้  
ณ จุดรับบริจาคทั้ง 4 สถานี ได้แก่ สถานีพหลโยธิน 
สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท และสถานีสีลม
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โครงการMRTสร้างฝ�นป�นน้องสู่ห้องแห่งการเรยนรู้
 คณะผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟา้กรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
(BEM) ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กทม. 
ภายใต้โครงการ MRT สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้ 

 MRT สร้ างฝัน ปันน้อง สู่ ห้ องแห่ งการ เรี ยนรู้  
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า 
MRT โดยการรวบรวมหนงัสอืมอืสองทีผู่โ้ดยสารรถไฟฟา้ MRT 
รว่มบรจิาค นาํมาพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนวดัฉตัรแกว้จงกลณ ี
และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิเช่น ชุดคอมพิวเตอร์
ตั้งโตะ โทรทัศน์ และเครื่องเล่น DVD เป็นต้น พร้อมทั้ง 
จดักจิกรรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชร้ถไฟฟา้ MRT 
และประกวดเขียนเรียงความ ระบายสีภาพชิงทุนการศึกษา  
ในหัวข้อ รถไฟฟ้า MRT ของฉัน นอกจากนี้ ภายในงาน 
ยังมี กิจกรรมสันทนาการ ผ่านเกมเสริมสร้างความรู้ให้กับ
น้องๆ นักเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
โดยแต่ละกิจกรรมมีพี่ๆ พนักงาน BEM ร่วมเป็นจิตอาสา 
ให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียน 
วัดฉัตรแก้วจงกลณีตลอดงาน  
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• การออกบูธให้ความรู้ จากสถานพยาบาลและการออกบูธ
แสดงนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT 
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย อาทิเช่น การแจ้งเตือนให้ระมัดระวัง 
ผูไ้มห่วงัดลีว้งกระเปา ความปลอดภยัในการใชบ้นัไดเลือ่น เปน็ตน้ 
พร้อมบอร์ดแนะนํากิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท 
• บริการตรวจสุขภาพ จากคลินิกการประกอบโรคศิลปะ  
สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 
ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี สอนวธิกีารทาํ
ถุงหอมแก้หวัดโดยการใช้สมุนไพรนานาชนิด 
• บรกิารตรวจสขุภาพ จากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ 
การแพทยผ์สมผสาน ตรวจประเมนิโรคเบือ้งตน้ พรอ้มนวดบาํบดั
อาการเบื้องต้น ตามคําวินิจฉัยแพทย์ ด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทย 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลบางโพ ตรวจนํ้าตาล
ในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค
เบื้องต้น ปรึกษาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพ 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลยันฮี ตรวจสุขภาพ 
เบ้ืองต้น ให้คําแนะนําในเร่ืองผิวพรรณ รูปร่าง รวมท้ังเร่ืองความสวย
ความงาม และนํานํ้าวิตามินมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน 
• บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
ตรวจวัดสายตาเบื้องต้นโดยมีแพทย์ให้คําปรึกษาด้านสายตา
• ให้ความรูเ้รือ่งการออกกําลงักายเบือ้งตน้ สาํหรบัผูส้งูอาย ุ
จากกองออกกําลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีที่ถูกต้อง  

กิจกรรมMCareสุขภาพดีชวปลอดภัย
 บริษัทร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมออกบูธแสดง
นิทรรศการให้ความรู้ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และบริการ
ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT รวมถึงกลุ่ม
ประชาชนชุมชนใกล้เคียงที่พักอาศัยอยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 
MRT ดังนี้เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ด้านสาธารณสุข

กิจกรรม
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กิจกรรม
แทนใจ

ถวายแด่พ่อ

 นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉรยภาพ
รวมทังซุ้มประดับดอกไม้แทนใจณสถานีรถไฟฟ�าMRT
สถานีหัวลําโพงและสถานีพระราม9

 บรษัทร่วมปลูกดอกดาวเรองที่อาคารสํานักงาน
ของบรษัทรวมทังอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพเศษ
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BEMร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10กับเทศบาลบางกรวย
 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์กับ
เทศบาลบางกรวย โดยร่วมทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 
บรเิวณพืน้ทีเ่ลยีบทางรถไฟ ตัง้แตแ่ยกถนนเทอดพระเกยีรตจินถงึ
ปากทางพระราม 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กิจกรรมMRTมอบยิมสดใสผู้สูงวัยสุขสันต์
 บริษัทร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรม 
MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์ เพื่อร่วมสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ด้วยการรดน้ําขอพร 
พร้อมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการโดยสารรถไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย และร่วมกิจกรรมสันทนาการสร้าง
ความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์  
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จ.นนทบุรี 

งานทอดกฐนสามัคคีประจําป�2560
 บริษัทร่วมกับชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการ
ทางพิเศษ โครงการรถไฟฟ้า และผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
MRT พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน รว่มเปน็ 
เจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2560 
ณ วดับางโพโอมาวาส เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 
เพือ่สมทบทนุบรูณะวหิารหลวงพอ่โต และทาํนบุาํรงุ
สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมปัจจัยทําบุญ
ทั้งสิ้น 1,049,999 บาท

สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคม

อื่นๆ
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