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วิสัยทัศน์ ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
BEC WORLD GROUP’S VISION 
เป็นบริษัทชั้นน�ำด้ำนกำรผลิต และน�ำเสนอข่ำวสำร สำระ และควำมบันเทิง
ที่ให้คุณค่ำสูงสุด

Be the market leader in and the best provider of production
and presentation of the highest quality news, information 
and entertainment programming.

วัตถุประสงค์ ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
BEC WORLD GROUP’S PURPOSES
เป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้ำง
และเชิงลึก เพื่อให้มีควำมสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมั่นคง ใช้ทรัพยำกรที่มี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สร้ำงควำมพึงพอใจในงำน ให้บริกำรคู่ค้ำได้เป็นอย่ำงดี 
สร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย

Maintain leadership within the industry, to have wide 
and in-depth access to viewers, to create brand loyalty, 
to use resources efficiently, to create work satisfaction among 
business partners and to create positive outcomes 
for all concerned.
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“สร้�งสรรค์” รำยกำรที่ดี มีคุณค่ำ และก่อประโยชน์ต่อ
สังคม

+ (1) ละครเทิดพระเกียรติชุด “แม่ของแผ่นดิน”

+ (2) รำยกำรสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม 
   ศีลธรรม จริยธรรม

+ (3) รำยกำรส่งเสริมด้ำนเยำวชน กำรศึกษำ 
   และครอบครัว

+ ช่องทำงกำรสื่อสำรจำกประชำชน/ผู้ชมสู่องค์กร

+ กำรดูแลตรวจสอบคุณภำพรำยกำร

“ส่งเสริม” พนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ 
และควำมผูกพันต่อองค์กร

+ เปิดกว้ำงรับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

+ เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพ

+ เปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน

+ จัดสรรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรม

+ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใสและชัดเจน

+ ใส่ใจสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน

+ ส่งเสริมพนักงำนให้มีหัวใจอำสำ

+ สร้ำงและรักษำควำมผูกพันของพนักงำน

+ เกษียณอำยุและจ้ำงงำนหลังเกษียณอำยุ

+ สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

+ สื่อสำรกับพนักงำน

“สนับสนุน” กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

+ (1) ร่วมพัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและสังคม

+ (2) ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุขและดูแลสุขภำพแก่ประชำชน

+ (3) สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ และเยำวชน

+ (4) ส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม

+ (5) ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

“Create” valuable and quality programs which are 
beneficial to society

+ (1) The series of “Mother’s Land”

+ (2) Television series that promote morality 
   and social ethics

+ (3) Television programs for youth, education 
   and family

+ The communication channel between people/  
 audience and our organization

+ Program quality inspection

“Support” the knowledge, capabilities, career advancement 
and loyalty of employees

+ Fair and open recruitment

+ The learning environment and capability enhancement

+ The opportunity for the employees to project their  
 performance

+ The fair pay and welfare for the employees

+ Transparent performance assessment

+ The health and workplace safety of employees

+ The promotion of the volunteer spirit in our staff

+ The establishment and maintenance 
 of employees’ loyalty

+ The retirement and re-employment of retirees

+ Human rights and labor practices

+ Effective communication with employees

“Support” of socio-environmentally responsible activities

+ (1) Community and social development

+ (2) Public & individual health and well-being 
   promotion

+ (3) Sport, education and youth promotion

+ (4) Religious and cultural promotion

+ (5) Environmental preservation 
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ส�รจ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รกลุ่มบริษัท
MESSAGE FROM 
GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER  

เรำให้ควำมส�ำคัญและดูแลเอำใจใส่ผู ้มีส่วนได้เสียในทุกภำคส่วน              
ที่มีควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและมีควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน            
ไม่ว่ำจะเป็นพนกังำน ผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน ผูจ้ดัและผูผ้ลิตรำยกำร ลูกค้ำ           
เจ้ำหนี ้คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ ตลอดจนชมุชนและสงัคม เรำตระหนกั
ดีว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนนี้ ล้วนเป็นก�ำลังส�ำคัญท่ีช่วยผลักดัน
ควำมส�ำเร็จให้เกิดขึ้น ภำยใต้แนวคิด “คุณท�ำ เรำช่วยเติม” โดย          
เปิดโอกำสให้เกิดกำรร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมแบ่งปัน

We always realize the various expectations of our stakeholders, 
including employees, shareholders, investors, TV program 
producers, customers, creditors, business competitors, 
government, as well as the communities and society. Thus, 
we realize that our stakeholders are the main driving force 
for success. We have provided our stakeholders with an 
opportunity to play a role in our corporate social responsibility 
(CSR) practices by sharing the idea of “You do, we support”.  

(น�ย ประชุม ม�ลีนนท์)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่มบริษัท

(Mr.Prachum Maleenont) 
GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
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	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มุ่งม่ันด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงและรกัษำสมดลุทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	
และสิ่งแวดล้อม	 บนพื้นฐำนของหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ	 แม้ในสภำพปัจจุบันที่กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
เดียวกันจะเพิ่มสูงขึ้นมำก	 ทั้งจำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมและรำยใหม่	
ที่เพิ่มเข้ำมำ	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ยังคงรักษำไว้ซึ่งควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว	โดย
ไม่เพยีงแต่จะจดัหำรำยกำรและปรบัปรงุผงัรำยกำรทัง้ในระบบแอนะลอ็ก 
และดิจิทัลที่มีคุณภำพ	 เป็นท่ียอมรับของสังคมเท่ำนั้น	 แต่ยังเพ่ิม
ประสทิธภิำพในกำรเข้ำถงึผู้ชมให้มำกยิง่ขึน้ด้วย	ในด้ำนควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังริเริ่มและเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม	กำรสำธำรณสุขและสุขภำพ
ของประชำชน	กำรศกึษำ	กำรกฬีำ	และเยำวชน	ศำสนำและวฒันธรรม	
ตลอดจนกำรดแูลสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่สร้ำงประโยชน์แก่สงัคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน
 
	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ให้ควำมส�ำคัญและดูแลเอำใจใส่ผู้มีส่วนได้เสีย									
ในทุกภำคส่วนที่มีควำมต้องกำรที่หลำกหลำยและมีควำมคำดหวัง											
ที่แตกต่ำงกัน	ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน	ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้จัดและผู้ผลิต
รำยกำร	 ลูกค้ำ	 เจ้ำหนี้	 คู่แข่งทำงกำรค้ำ	 ภำครัฐ	 ตลอดจนชุมชน												
และสังคม	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตระหนักดีว่ำผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนน้ี	
ล้วนเป็นก�ำลงัส�ำคญัทีช่่วยผลกัดนัควำมส�ำเรจ็ให้เกดิขึน้	ภำยใต้แนวคดิ	
“คุณท�ำ	เรำช่วยเติม”	โดยเปิดโอกำสให้เกิดกำรร่วมกันคิด	ร่วมกันท�ำ	
ร่วมแบ่งปัน	จนเป็นควำมผกูพนัทีส่อดประสำน	ด�ำเนนิไปอย่ำงกลมกลนื
ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปี	2559	นับเป็นรำยงำน
ท่ีจดัท�ำข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองเป็นฉบบัทีส่ี	่เพือ่เป็นช่องทำงหน่ึงในกำรสือ่สำร
กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้กับผู ้ม	ี								
ส่วนได้เสียทุกภำคส่วนได้ทรำบ	โดยหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	รำยงำนฉบับน้ี
จะสะท้อนให้ท่ำนได้เห็นถึงปณิธำณ	 และรับทรำบถึงแนวทำงกำร	
ด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่บอีีซี	เวิลด์	ทีจ่ะสร้ำง
คุณค่ำให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนและสังคมไทย

	 สุดท้ำยนี้	 ในนำมของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ผมและกรรมกำรทุกท่ำน									
ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำน	 ที่ได้ทุ่มเทแรงกำย	 แรงใจ	
รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันขับเคลื่อนองค์กร	 ให้ด�ำเนินงำนไปได้ลุล่วง
สอดคล้องกับเป้ำหมำยทำงธุรกิจ	 ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งภำยใต้
สภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจท่ีมีค่อนข้ำงสูง	 และผมขอขอบคุณ													
ท่ำนผูถ้อืหุ้น	ผูม้ส่ีวนได้เสียทุกภำคส่วน	และผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ำย	ทีใ่ห้กำร
สนับสนุน	ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรด�ำเนินงำน
ของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ผมเช่ือมั่นว่ำควำมสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น	 มั่นคง								
ระหว่ำงกลุม่บีอซี	ีเวลิด์	กบัผูมี้ส่วนได้เสยีท้ังหลำย	ผนวกกับควำมมุง่มัน่ 
ตั้งใจในกำรด�ำเนินธุรกิจด ้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้																		
หลักบรรษทัภบิำล	จะเป็นพลังขับเคล่ือนให้เรำก้ำวเดนิต่อไปเคียงข้ำงกนั 
ด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน

 BEC World Group aims to run a business with responsibility 
regarding the society, the economy and the environment 
on a foundation of good corporate governance principles 
and code of business conduct. Amid the increasingly 
competitive media industry, from current and newcomers 
operators, BEC World Group does not only arrange an 
appropriate and profitable television schedule, both in the 
analog and digital platforms, we also improve our 
communication channels to reach our audience effectively. 
Moreover, we are constantly initiating activities to improve 
communities and society, public health, education, sport, 
youth, religion, culture and the environment in order to 
create utmost benefits to the society and all stakeholders.

 BEC World Group always realizes the various                  
expectations of our stakeholders, including employees, 
shareholders, investors, TV program producers, customers, 
creditors, business competitors, government, as well as the 
communities and society. Thus, we realize that our 
stakeholders are the main driving force for success. We have 
provided our stakeholders with an opportunity to play a 
role in our corporate social responsibility (CSR) practices by 
sharing	the	idea	of	“You	do,	we	support”.	Consequently,	
this has strongly engaged our stakeholders.

	 The	2016	 report	on	Corporate	Social	Responsibility	 is							
an annual report which our company has been publishing 
for the past four years. The company’s annual report on 
Corporate Social Responsibility aims to inform our 
stakeholders about our determination and CSR practices 
throughout each year, practices conducted to contribute   
to our stakeholders and Thai society.

 Lastly, on behalf of BEC World Group, board of directors 
and I would like to thank all directors and employees for 
contributing effort and energy to drive our company to 
achieve our business goals, especially in the face of the  
new and aggressive competition in the market and the        
rapid changes in society economically, socially and 
environmentally. I would like to, again, thank our 
shareholders, stakeholders, and all concerned parties for 
providing us support and useful suggestions. I strongly   
believe that, with our strong bond between the company 
and the stakeholders and the determination to run our 
business with responsibility on the good corporate 
governance principles, we will achieve sustainable growth 
together.
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 ทกุย่ำงก้ำวของ	บรษิทั	บอีซี	ีเวลิด์	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบริษทัในกลุม่บอีซี	ีเวลิด์	
(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ	“กลุ่มบีอีซี	เวิลด์”)	เรำตระหนักดีถึงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	โดยก�ำหนดกำรด�ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม	สอดคล้องกับ
นโยบำยทำงธรุกจิในกำรเป็นผูน้�ำด้ำนกำรผลติและจดัหำรำยกำร	น�ำเสนอข่ำวสำร	
สำระ	และสร้ำงสรรค์ควำมบันเทิงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม	และพัฒนำรำยกำรที่
ผลิตเองอย่ำงต่อเนื่อง	อีกทั้งยังริเริ่มและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ด้วยปรำรถนำทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะร่วมพฒันำสงัคมไทย
ให้เติบโตและเข้มแข็งต่อไปอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน	 กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบีอีซ ี
เวิลด์	 มิได้เพียงแต่แสวงหำผลก�ำไรเท่ำน้ัน	 แต่ทุกย่ำงก้ำวขององค์กรยังค�ำนึงถึง						
กำรตอบแทนกลับคืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมไทย	 ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนในด้ำน	
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในภำพรวมของ	บรษิทั	บำงกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกดั													
ผู้ด�ำเนินกิจกำรบริหำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ในระบบแอนะล็อก	และ
บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	ผู้ให้บริกำรช่องรำยกำรในระบบดิจิทัล	ช่อง	13	แฟมิลี่, 
ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	

	 กำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ปี	 2559	 ของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด	์									
นบัเป็นกำรจดัท�ำรำยงำนฉบบัทีส่ี	่ครอบคลมุกำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อ 
สงัคม	ทัง้ในมติขิองเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	รวมทัง้ด�ำเนนิธรุกจิบนพืน้ฐำน 
ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 โดยรำยงำนฉบับนี้น�ำเสนอภำพรวมของกลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	 ในด้ำนแนวคิดและแผนกลยุทธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 กำรให้ควำม
ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ประเด็นมุ่งเน้น	 ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	 กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	 กำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น	 กำรรับ
เร่ืองร้องเรียน	 และกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ตั้งแต่วันที่	 1	
มกรำคม	2559	จนถงึวนัที	่31	ธนัวำคม	2559	เพือ่ให้กำรส่ือสำรข้อมลูเกีย่วกบักำร
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 เป็นไปอย่ำงเปิดเผย	
ครอบคลุม	และเหมำะสม	รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

	 เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภำคส่วนทีจ่ะได้รบัทรำบข้อมลูในกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	จึงได้จัดท�ำรำยงำนฉบับนี้เป็น	
2	 ภำษำ	 ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 ในรูปแบบของแผ่นซีดี	 และสำมำรถ
ดำวน์โหลดฉบบัอเิลก็ทรอนกิส์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์	www.becworld.com	และ	www.
thaitv3.com

วิสัยทัศน์ ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
เป็นบรษิทัชัน้น�ำด้ำนกำรผลติ และน�ำเสนอข่ำวสำร สำระ 
และควำมบันเทิงที่ให้คุณค่ำสูงสุด

วัตถุประสงค์ ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
เป็นผู้น�ำในธุรกิจที่ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำถึงผู้ชม
ได้ทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึกเพื่อให้มีควำมสัมพันธ์ที่ 
เหนียวแน่นมั่นคง ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สร้ำงควำมพึงพอใจในงำน ให้บรกิำรคูค้่ำได้เป็นอย่ำงดี 
สร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ำย
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THE 2016 REPORT ON 
THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF BEC WORLD GROUP

 BEC World Public Company Limited and companies under BEC 
World	Group	(hereafter	 referred	to	as	the	“BEC	World	Group”)	are	
constantly mindful of  our social responsibility; therefore, we run our 
business with social responsibility by striving to be a leader in the 
business in providing news and content which are useful to our society. 
We constantly improve the content broadcast via our television 
programs. Our company’s mission is not only to make a profit, but 
also to provide a community service. Bangkok Entertainment Co., Ltd., 
being responsible for providing content on the analog system, and 
BEC Multimedia Co., Ltd., being responsible for our television channels 
on the digital platform, cooperate with each other to work on our CSR 
practices.

	 The	2016	report	on	Corporate	Social	Responsibility	is	an	annual	
report which our company has been publishing for the past four years. 
The company’s annual report on Corporate Social Responsibility aims 
to inform our stakeholders about our CSR practices throughout each 
year, practices conducted to contribute to Thai society. This report 
presents the whole picture of our CSR ideas and strategies, the 
significance of our stakeholders, main points of CSR report, the strategic 
direction, good corporate governance, code of business conduct,  
anti-corruption	 schemes,	 the	whistle-blower	 service	 and	 the	 CSR	
Operation	from	1st	January	2016	to	31st	December	2016.	The	details	
are presented here in a manner which is transparent, inclusive, 
appropriate and in accordance with the Office of the Securities and 
Exchange Commission’s guidance on corporate social responsibility 
report preparation. 

	 The	2016	report	on	Corporate	Social	Responsibility	is	provided	in	
both	Thai	and	English,	which	issued	on	CD	and	online	where	interested	
persons can download the electronic version from www.becworld.
com	and	www.thaitv3.com.

The vision of BEC World Group 
Be the market leader in and the best provider  
of production and presentation of the highest 
quality news, information and entertainment 
programming.

The purposes of BEC World Group
Maintain leadership within the industry, to have 
wide and in-depth access to viewers, to create 
brand loyalty, to use resources efficiently, to 
create work satisfaction among business partners 
and to create positive outcomes for all concerned.
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ส�ยโซ่ธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

สำยโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยมีบริษัทย่อย จ�ำนวน 23 บริษัท 
และบริษัทร่วม จ�ำนวน 2 บริษัท สำมำรถแยกกลุ่มตำมลักษณะธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกำรได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด�ำเนินกำรออกอำกำศ
และสื่อโฆษณำ และกลุ่มธุรกิจด�ำเนินกำรจัดหำ ผลิตรำยกำร และจัดจ�ำหน่ำยรำยกำร (สำมำรถดูรำยละเอียดของกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ที่รำยงำนประจ�ำปี 2559 และแสดงบนเว็บไซต์ www.becworld.com) 

กลุ่มธุรกิจ
ดำ�เนินก�รออกอ�ก�ศและสื่อโฆษณ�

กลุ่มธุรกิจ
ดำ�เนินก�รจัดห�และผลิตร�ยก�ร

ธุรกิจจัดห�และผลิตร�ยก�รบันเทิงและส�รคดี
บจก.	รังสิโรตม์วนิช
บจก.	นิวเวิลด์	โปรดั๊กชั่น
บจก.	บำงกอกเทเลวิชั่น
บจก.	บีอีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ดิสทริบิวชั่น
	 บจก.	ทีวีบี	3	เน็ตเวอร์ค

ธุรกิจผลิตร�ยก�รแสดง ส่งเสริมก�รจำ�หน่�ย
เพลงและกิจกรรมรณรงค์
บมจ.	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	(บีอีซี-เทโรฯ)
	 บจก.	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	ซีเนริโอ
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เรดิโอ
	 บจก.	ฟอร์เอฟเวอร์	บีอีซี-เทโร
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	ทรู	วิชั่นส์
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เมียนมำร์
	 บจก.	ไลฟ์	เนชั่น	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	

ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
บจก.	บีอีซี	บรอดคำสติ้ง	เซ็นเตอร์
บจก.	ส�ำนักข่ำวบีอีซี
บจก.	บีอีซี	สตูดิโอ*
บจก.	บีอีซี	แอสเซท
บจก.	บีอีซี	ไอที	โซลูชั่น

ธุรกิจโทรทัศน์
บจก.	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
บจก.	บีอีซี-มัลติมีเดีย

ธุรกิจวิทยุ
บจก.	ยูแอนด์ไอ	คอร์โปเรชั่น

ธุรกิจสื่อใหม่
บจก.	แซทเทิลไลท์	ทีวี	บรอดคำสติ้ง*
บจก.	บำงกอกแซทเทิลไลท์	แอนด์	เทเลคอมมิวนิเคชั่น*
บจก.	บีอีซีไอ	คอร์ปอเรชั่น

หมำยเหตุ	:	*ยังไม่เริ่มด�ำเนินกำร
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THE BUSINESS UNITS
OF BEC WORLD GROUP

The business units of BEC World Group consist of BEC World Public Company Limited, the parent company,                   
23 subsidiary companies and another 2 associated entities. The affiliated companies are divided into 2 groups; the 
subsidiary companies being responsible for broadcasting and media business and the subsidiary companies being 
responsible for the sourcing, production and distribution of television programs. The details of our business units are 
available on www.becworld.com and in BEC World Group’s Annual Report.

BROADCASTING AND MEDIA BUSINESS PROGRAM SOURCING AND PRODUCTION

DOCUMENTARY AND ENTERTAINMENT
PROGRAM SOURCING AND PRODUCTION
RUNGSIROJVANIT	CO.,	LTD.
NEW	WORLD	PRODUCTION	CO.,	LTD.
BANGKOK	TELEVISION	CO.,	LTD.
BEC	INTERNATIONAL	DISTRIBUTION	CO.,	LTD.
	 TVB	3	NETWORK	CO.,	LTD.

PRODUCTION OF SHOWS,
MUSIC AND CAMPAIGN ACTIVITIES
BEC-TERO	ENTERTAINMENT	PUBLIC	COMPANY	LIMITED
	 THAITICKETMAJOR	CO.,	LTD.
	 BEC-TERO	SCENARIO	CO.,	LTD.
	 BEC-TERO	RADIO	CO.,	LTD.
	 FOREVER	BEC-TERO	CO.,	LTD.
	 BEC-TERO	TRUE	VISIONS	CO.,	LTD.
	 BEC-TERO	MYANMAR	CO.,	LTD.
	 LIVE	NATION	BEC	TERO	CO.,	LTD.

EXTENDED AND SUPPORTING BUSINESSES
BEC	BROADCASTING	CENTER	CO.,	LTD.
BEC	NEWS	BUREAU	CO.,	LTD.
BEC	STUDIO	CO.,	LTD.*
BEC	ASSET	CO.,	LTD.
BEC	IT	SOLUTION	CO.,	LTD.

TV BROADCASTING
BANGKOK	ENTERTAINMENT	CO.,	LTD.
BEC	MULTIMEDIA	CO.,	LTD.

RADIO BROADCASTING
YOU	&	I	CORPORATION	CO.,	LTD.

NEW MEDIA
SATELLITE	TV	BROADCASTING	CO.,	LTD.*
BANGKOK SATELLITE & TELECOMMUNICATION 
CO.,	LTD.*
BECI	CORPORATION	LTD.

Remark	:	*No	operation	yet
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แนวคิดและก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ภำรกจิบนเส้นทำงของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุ่มบอีซี ีเวลิด์ 
ภำยใต้วสิยัทศัน์ “เป็นบริษทัช้ันน�ำด้ำนกำรผลติ และน�ำเสนอข่ำวสำร 
สำระ และควำมบนัเทงิทีใ่ห้คณุค่ำสงูสดุ” ไม่เพยีงแต่เรำจะจดัหำและ
ผลิตรำยกำร น�ำเสนอข่ำวสำร สำระ และสร้ำงสรรค์ควำมบันเทิง
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และพัฒนำรำยกำรที่ผลิตเองอย่ำง            
ต่อเนื่องเท่ำนั้น แต่เรำยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ำธุรกิจตำมทิศทำง            
ด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในมติิของ “เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม” อันเป็นเสำหลักในกำรประกอบกิจกำรขององค์กร         
บนพืน้ฐำนของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและค�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกภำคส่วน อันเป็นต้นทุนของกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน       
ไปพร้อมกับชุมชนและสังคมไทย

ประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

เศรษฐกิจ • ECONOMY

1.	 สร้ำงรำยได้ให้แก่องค์กร	และรกัษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	ตลอดจน
สำมำรถครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุดในธุรกิจเดียวกัน

2.	 ขยำยงำนและสร้ำงโอกำสให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจเติบโตอย่ำง								
ต่อเนื่อง

3.	 หำช่องทำงใหม่	รวมทั้งผลิต	จัดหำ	และน�ำเสนอรำยกำรใหม่ๆ	ที่
เข้ำถงึผูช้มทีม่คีวำมต้องกำรบริโภคข่ำวสำร	สำระ	และควำมบันเทงิ
ที่หลำกหลำยและแตกต่ำง	 ตลอดท้ังเร่งสร้ำงฐำนผู้ชมเพิ่มมำกขึ้น	
โดยลดระยะเวลำในกำรลงทุนให้สั้นลง

4.	 ใช ้ทรัพยำกรที่ มีอยู ่ทั้งในด้ำนรำยกำรและบุคลำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.	 สร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง

สังคม • SOCIETY

1.	 น�ำเสนอรำยกำรทีส่ะท้อนสงัคม	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ก่อ
ประโยชน์ต่อสังคม	 ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยของ
องค์กร

2.		 สืบสำนงำนด้ำนพุทธศำสนำ	 โดยกำรน�ำเสนอรำยกำรด้ำนธรรมะ
และส่งเสริมศีลธรรม	 ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม														
พุทธศำสนำ	

3.		 ส่งเสริมและให้ควำมส�ำคัญต่อเด็ก	 เยำวชน	 กำรศึกษำ	 และกีฬำ	
โดยผลิต	 จัดหำ	 และน�ำเสนอรำยกำรเกี่ยวกับเด็ก	 เยำวชน	 กำร
ศกึษำ	และกฬีำ	ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรขององค์กร	โดยเฉพำะช่อง	
13		แฟมิลี่	ที่เจำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็ก	เยำวชน	และครอบครัว	
ตลอดจนจัดสรรช่วงเวลำท่ีดีในกำรน�ำเสนอรำยกำรเด็กและ
เยำวชน	ทั้งทำงช่องรำยกำรในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล	 อีกทั้ง
จัดหำรำยกำรกีฬำที่เป็นที่นิยมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

4.	 ผลติ	จดัหำ	และน�ำเสนอรำยกำรข่ำว	รวมท้ังรำยกำรประเภทต่ำงๆ	
ทีม่คีณุภำพและทนัต่อเหตกุำรณ์	เพือ่สร้ำงประโยชน์คนืสูส่งัคมไทย	
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร

5.	 น�ำเสนอข้อมูล	 ข่ำวสำร	 รำยกำรต่ำงๆ	 ที่มีเน้ือหำในด้ำนกำร											
ช่วยเหลือ	 พัฒนำสังคมและชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนโครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆ	 ทำงด้ำนสังคมที่มีส่วนให้ชุมชนและสังคมมีควำม	
เป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี	มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น	

6.	 เปิดโอกำสให้ผู ้ชมและประชำชนทุกภำคส่วนน�ำเสนอข้อมูล	
ข่ำวสำร	 ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร	 มำสู่
องค์กรในฐำนะที่เป็นส่ือกลำง	 เพ่ือส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรไปยัง								
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทรำบ	ปรับปรุง	
แก้ไข	หรือพัฒนำต่อไป

7.	 น�ำเสนอข่ำวสำรและสอดแทรกเนือ้หำทีเ่กีย่วกบักำรต่อต้ำนทจุรติ
คอรัปชั่นและสิทธิมนุษยชนไว้ในละคร/รำยกำรต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักรู้และควำมตื่นตัวให้เกิดในสังคมไทย	

8.	 ปฏิบัติต่อพนักงำนสอดคล้องตำมมำตรฐำนด้ำนแรงงำนและสิทธิ
มนุษยชน	พัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และทักษะให้แก่พนักงำน	
เปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน	 ส่งเสริม
พนักงำนให้มจีติอำสำ	ตลอดจนรกัษำควำมผกูพันของพนักงำนทีม่ี
ต่อองค์กรตลอดอำยุกำรท�ำงำน
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BEC World Group does not only aim to be a useful content 
provider in Thai society, we also want to engage in 
economic, social and environmental CSR activities. We 
manage them with our good corporate governance and 
are considerate towards every stakeholder. The company 
aims to bring to the society sustainable development.

The concerns of BEC World Group and our stakeholders

ECONOMIC CONCERNS

1.	 Generate	income	for	the	organization,	maintain	its	market	
share and to be able to sustain the highest market share 
among businesses in the same field

2.	 Increase	the	number	of	jobs	and	enable	the	business	to	
prosper sustainably

3.	 Seek	new	business	 channels,	which	 include	provision	
and production of new TV programs to satisfy consumers’ 
different needs, and to grow the audience to reduce the 
return on investment period

4. Use existing resources, including TV programs and 
personnel, with optimum efficiency

5.	 Ensure	constant	benefits	to	all	stakeholders

THE CSR CONCEPTS AND PRACTICES
OF BEC WORLD GROUP

SOCIAL CONCERNS

1.	 Present	TV	programs	that	reflect	current	social	values	
and support good morals through the company’s various 
communication channels

2.	 Promote	Buddhism	by	providing	content	related	to	the	
Buddha’s teachings and morals, and support of Buddhism 
related activities

3.	 Reinforce	and	emphasize	 the	 importance	of	 children,	
youth, education and sports by producing, providing and 
presenting TV programs focusing on children, youth, 
education and sports. Such programs are broadcast via 
the company’s various communication channels, 
especially	on	Channel	13	Family.	This	channel’s	audience	
includes these target groups. In addition, the programs 
are scheduled at appropriate times on both the analog 
and digital platforms. Moreover, we broadcast popular 
national and international sports programming

4.	 Produce,	 provide	 and	 present	 news	 and	 other	 high-
quality	programs,	which	deal	with	current	affairs,	through	
the company’s various communication channels, to the 
benefit of Thai society as a whole

5.	 Present	news	content	which	is	useful	for	the	development	
of communities and society, including people’s income 
and	quality	of	life

6.	 Provide	audiences	with	the	opportunity	to	participate	in	
the presentation of news and information and, via our 
organization,  distribute the information to the relevant 
governmental and private organizations for further 
consideration and development

7. Produce content which helps to promote the fight against  
corruption and human rights violations

8.	 Treat	 the	 employees	 in	 accordance	with	 labor	 rights,	
improve their knowledge, capabilities and skills, 
encourage them to engage in voluntary work and create 
full employee engagement
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สิ่งแวดล้อม • ENVIRONMENT

1.	 น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	 ถ่ำยทอดควำมรู ้ด ้ำนกำรดูแลรักษำ																
สิง่แวดล้อม	ทัง้ในระดบัจลุภำคและระดบัมหภำค	ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร	

2.	 สร้ำงควำมตระหนักและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรมีทศันคตทิีด่ต่ีอกำรดแูลรกัษำสิง่แวดล้อม	และกำร
ใช้ทรพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำร
ขององค์กร	

3.		 สร้ำงแรงบันดำลใจหรือแนวคิดใหม่ในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร

4.	 จัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และรณรงค์ด้ำนกำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของ
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนทีม่แีนวคดิด้ำนสิง่แวดล้อมสอดคล้อง
กับองค์กร

ENVIRONMENTAL CONCERNS

1.	 Provide	 content	 and	 knowledge	which	are	 related	 to	
environmental conservation at the individual and 
national level through the various channels of the 
organization

2.	 Create	 an	 awareness	 of	 environmental	 issues	 among	
internal and external parties, and encourage them to 
use natural resources effectively, through various 
channels of organization

3.	 Create	 inspiration	 and	 new	 concepts	 to	 support	
environmental preservation through the company’s 
various communication channels

4.	 Arrange	activities	and	launch		projects	which	promote	
environmental preservation and attend related 
environment activities launched by the government and 
the private sector
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แผนกลยุทธ์ด้�น
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	 ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนท้ังภำยในและ
ภำยนอกองค์กร	 และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ในฐำนะที่ท�ำหน้ำที่
เป็นสือ่สำรมวลชน	เรำจงึน�ำควำมรู	้ควำมสำมำรถ	ควำมเชีย่วชำญ	และ
ประสบกำรณ์เฉพำะทำงที่สะสมมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนกว่ำ	 46	 ปี		
น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	 สำระ	 และควำมบันเทิงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	
สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรทีห่ลำกหลำยของบรษิทั	
บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	และ	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	
ผู้ด�ำเนินธุรกิจบริหำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบ												
แอนะลอ็ก	และสถำนโีทรทศัน์ในระบบดิจทิลั	ช่อง	13	แฟมิลี,่	ช่อง	28	SD 
และช่อง	 33	 HD	 ตำมล�ำดับ	 รวมท้ังบริษัทในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้	 สร้ำงควำมตระหนัก	 ส่งเสริม	
สนับสนุน	 และพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ด้วยควำมปรำรถนำท่ีจะ
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	
เพรำะเรำคือส่วนหนึ่งของสังคมไทย

	 แผนกลยุทธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ได้
มำจำกควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของชุมชนและสงัคม	ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	แล้วน�ำมำก�ำหนดเป็นแผนงำน	น�ำไปสู่กำร
ด�ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม	ประกอบด้วย	กำรร่วมพัฒนำและช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม,	 กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุขและดูแลสุขภำพแก่
ประชำชน,	กำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำ	กฬีำ	และเยำวชน,	กำรส่งเสรมิ
และท�ำนบุ�ำรุงด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม	และกำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม	
โดยกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคมของเรำ	อยูใ่นรปูแบบ
ของกำรริเริ่มโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสังคมตำมขีดควำมสำมำรถของ
บริษัท	 รวมทั้งกำรผนึกก�ำลังกับองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีควำม
เชี่ยวชำญและเป็นที่ยอมรับของสังคม	 และมีนโยบำยด้ำนควำมรับ							
ผดิชอบต่อสังคมทีส่อดคล้องกบัเรำ	ตำมแนวคดิ	“คณุท�ำ	เรำช่วยเตมิ”	
เพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชมุชนและสงัคมเตบิโตต่อไปได้อย่ำงยัง่ยนื	
และยังเป็นสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงองค์กรและทุกภำคส่วนของ
สังคมอีกด้วย	

 BEC World Group aims to run the business with social 
responsibility on a foundation of good corporate governance 
principles and is considerate of all stakeholders. As the 
medium, we have brought knowledge, capabilities and 
expertise	 from	 our	 46-years	 of	 experience	 in	 presenting	
content  to our audiences through the various channels of 
Bangkok Entertainment Co. Ltd. (Thailand Color Television 
Channel	 3	 operator	 on	 the	 analog	 platform)	 and	 BEC	
Multimedia	Co.,	Ltd.’s	(Digital	TV	station	Channel	13	Family,	
Channel	28	SD	and	Channel	33	HD	operator).	The	group	
looks forward to passing on knowledge, creating awareness, 
supporting and developing society and the environment 
which will benefit the community and satisfy the demands 
of society and all stakeholders. We realize that we are an 
important part of Thai society.

  The strategies of our CSR practices rely on the 
expectations of our society and all stakeholders across 
various sectors, based on this we create action plans; the 
development of communities and society, the promotion 
of	public	health	and	well-being,	the	promotion	of	education,	
sport and youth, the promotion of religion and culture, and 
environmental preservation. We are working on related 
project	 initiations	and	collaborating	with	 the	government	
and the private sector whose visions are in line with our CSR 
strategy	under	the	concept	“You	do,	we	support”	to	launch	
the CSR activities with the goal of sustainable development. 
Moreover, working on CSR activities with various sectors has 
built a strong network in our community.

THE STRATEGIES 
OF BEC WORLD GROUP’S 
CSR PRACTICES
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ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักดีว่ำ	ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กรล้วนมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เรำจึง
ก�ำหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งในลักษณะที่เป็นองค์กรและบุคคลที่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมหรือให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 รวมทั้งผู้ที่									
ได้รับประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำด้วย	 โดย
พจิำรณำจำกควำมเกีย่วโยงในห่วงโซ่คณุค่ำ	(Value	Chain)	กำรด�ำเนนิ
งำน	และกิจกรรมขององค์กร	นอกจำกนี้	ยังมีกำรก�ำหนดรูปแบบของ
กำรมส่ีวนร่วมหรอืกำรสือ่สำร	และกำรด�ำเนนิงำนด้วยควำมรบัผิดชอบ
เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละภำคส่วน	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ									
แผนงำนขององค์กร	 ระดับควำมส�ำคัญและผลกระทบท้ังในทำงบวก
และทำงลบที่มีต่อกัน	โดยกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ	 และ
หลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรในหมวดของบทบำทของผูม้ส่ีวนได้เสยี	สทิธิ
ผู้มีส่วนได้เสีย	 และบทบำทหน้ำที่ของแต่ละส่วนงำนภำยในองค์กรที่มี
ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม	ซึ่งกำรเข้ำไปมี
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียนี้เอง	ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจในควำมคำดหวัง
และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรวิเครำะห์สำระส�ำคัญ	 ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด�ำเนินงำนที่สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังและควำม
ต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงสอดคล้องและเหมำะสม	 และยัง
เป็นกำรรักษำสัมพันธภำพอันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	

	 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรค�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภำคส่วน	โดย
ให้ทุกส่วนงำนภำยในองค์กรที่รับผิดชอบ	เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
และเชื่อถือได้	ในเวลำที่เหมำะสม	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรขององค์กร	
อำท	ิเวบ็ไซต์	www.becworld.com	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถเข้ำ
ถึงข้อมูลเหล่ำนั้นโดยง่ำย
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 BEC World Group realizes that internal and external 
stakeholders are important to our business. Therefore, we 
have clearly identified our stakeholders, both organizationally 
and individually, who are involved with or support or who 
benefit from or are affected by the company in any way. In 
this report, the identification is based on their relationship 
to the value chain, the operation and activities. In addition, 
we have implemented the participation or communication 
forms, according to the organization’s plans, the significance 
level and the impact on each other, in order to meet the 
needs	of	each	stakeholder.	The	written	 requirements	 for	
the treatment of stakeholders are evidenced in the 
Company’s code of business conduct and good corporate 
governance principles manual under section “Stakeholders’ 
roles	and	legal	rights”.	BEC	World	Group	has	also	defined	
the roles and duties of each department within the 
organization whose responsibility it is to take care of such 
matters. As a result, BEC World Group is able to receive and 
understand the stakeholders’ expectations, across the 
economic, social and environmental areas, which lead to 
analysis and improvement of our practices in order to fulfill 
the needs of the stakeholders satisfactorily. 

 The board of directors and executive officers of BEC 
World Group are aware of the significance of the stakeholders; 
therefore, they allow the department responsible for a 
specific group of stakeholders to supply that group with 
sufficient and credible information promptly through our 
organization’s channels, for instance our website (www.
becworld.com).

THE SIGNIFICANCE 
OF BEC WORLD GROUP’S STAKEHOLDERS
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 กลุ่มผู้มีส่วน หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของก�รมีส่วนร่วม / ก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบ 
 ได้เสีย  ก�รสื่อส�ร เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

ผู้ถือหุ้น 	 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	 และ
เลขำนุกำรบริษัท	

•	 กำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�ำปี

•	 รำยงำนประจ�ำปี
•	 กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	

(งบกำรเงิน)	รำยไตรมำส
•	 กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำร

สื่อสำรขององค์กร

•	 ปฏบิตัติำมกฎหมำย	ข้อบังคบั	และเป้ำหมำยของ
องค์กร	รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 ค�ำนึงถงึสทิธแิละส่งเสรมิกำรใช้สทิธขิองผูถื้อหุ้น	
และปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้นอย่ำงเสมอภำคและ									
เท่ำเทียม

•	 รับฟังข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะจำกผูถ้อืหุน้	และ
กลั่นกรองประเด็นส�ำคัญ	 เพื่อก�ำหนดแนวทำง
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

•	 ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	หมวด
ที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และหมวดที่	2	กำรปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 เคำรพสิทธิและ
กำรปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	
ด้วยควำมซือ่สตัย์สุจริต	เสมอภำค	และเทีย่งธรรม 
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร	
ทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ผลประกอบกำรแก	่										
ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้ที่สนใจ	 และผู้เก่ียวข้อง								
ทกุฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน	เพยีงพอ	ตรงต่อควำมเป็น
จริง	 ไม่ปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งในสำระส�ำคัญ	มี
กำรจดัท�ำข้อมลูเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ
ส�ำหรับผู ้ถือหุ ้นต่ำงประเทศ	 เปิดเผยไว้บน									
ช่องทำงต่ำงๆ	อำท	ิwww.set.or.th	และ	www.
becworld.com

•	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม	
ไม่เลอืกปฏบัิต	ิและเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นใช้สทิธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม	 แสดงควำมคิดเห็นใน									
ที่ประชุม	และออกเสียงอย่ำงเต็มที่

•	 กำรทีม่ช่ีองรำยกำรใหม่ในระบบดิจทิลัอกี	3	ช่อง
รำยกำร	เป็นกำรสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทที่จะมีควำม
ต่อเน่ือง	 หลังจำกที่สัญญำปัจจุบันของช่อง	 3							
สิน้สดุลง	และยงัเป็นกำรสร้ำงช่องทำงหำรำยได้
ใหม่ให้องค์กร
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 STAKE- The Responsible The Form of Involvement The processes involved in fulfilling 
 HOLDERS Departments and Communication the requirements

The
Shareholders

	 The	Department	of	 Investor	
Relations and Company 
Secretary

•	 The	Annual	General	Meeting
•	 The	Annual	Report	
•	 Quarterly	Financial	Report
• Filing of complaints through 

the organization’s various 
channels

•	 To	 act	 in	 accordance	 with	 the	 law,	
regulations, organization’s goals and the 
shareholders’ meeting agreement

•	 To	consider	and	support	the	shareholders’	
rights	and	treat	them	equally	and	fairly

•	 To	 accept	 and	 utilize	 comments	 and	
suggestions from the shareholders

•	 To	 act	 according	 to	 good	 corporate	
governance	principles:	section	1	 (rights	
of	shareholders)	and	section	2	(equitable	
treatment of shareholders) including 
t rea t ing  the  sha reho lde r s  and 
stakeholders	with	honesty,	equality	and	
integrity, disclosure of complete and 
accurate information in both Thai and 
English versions for foreign shareholders 
via different channels such as www.set.
or.th and www.becworld.com

•	 At	 the	 Annual	 General	 Meeting	 of	
shareholders, the company treats every 
shareholder	equally	and	allows	them	to	
express their views and opinions 

•	 With	 3	 additional	 digital	 channels,	 the	
company is able to gain more shareholder 
confidence in the main business and to 
generate increased revenues for the 
organ izat ion ,  regard less  o f  the 
approaching	 expiration	 of	 Channel	 3’s	
analog contract
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 กลุ่มผู้มีส่วน หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของก�รมีส่วนร่วม / ก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบ 
 ได้เสีย  ก�รสื่อส�ร เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

ผู้บริหาร
บริษัทและ
พนักงาน

	 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล •	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในด้ำน
ต่ำงๆ	 ภำยในองค์กร	 เช ่น	
กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม	เป็นต้น

•	 กำรสื่อสำรระหว่ำงผู ้บริหำร
และพนักงำน	ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรภำยในขององค์กร	อำทิ	
อินทรำเนต็	(Intranet)	เป็นต้น

•	 กำรสัมมนำ	 /	 กำรประชุม	 /	
กำรพบปะระหว่ำงผู ้บริหำร
และพนักงำน	

•	 กำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของ
พนักงำนปีละ	2	ครั้ง	

•	 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงหัวหน้ำสำยงำนและ
พนักงำนในสังกัด

•	 กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียน	 (Whistle	
Blowing)

•	 พฒันำกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลอย่ำงต่อเนือ่ง	
ตัง้แต่กำรวำงแผน	สรรหำทัง้ภำยในและภำยนอก 
องค์กร	คดัเลอืก	อบรม	ก�ำหนดผลตอบแทน	และ
ประเมินผล	เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำนให้บุคลำกรขององค์กร

•	 ปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน	อำทิ	จัดสวัสดิกำร
ให้แก่พนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนก�ำหนดเป็น
อย่ำงต�่ำ	เป็นต้น

•	 พัฒนำพนักงำนให้มีศกัยภำพอย่ำงต่อเน่ือง	ส่งเสรมิ 
ให้พนักงำนมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทักษะ	และ
ประสบกำรณ์ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำง
ต่อเนื่องและเพียงพอ	

•	 จัดประชุม/สัมมนำผู้บริหำรและพนักงำน	 เพื่อ
มอบนโยบำยในกำรด�ำเนินงำน	ตลอดจนรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกพนักงำน	 เพื่อน�ำมำปรับใช้ใน
กำรด�ำเนินงำนต่อไป	 อำทิ	 กำรสัมมนำเรื่อง	
“กำรท�ำงำนร่วมกันของช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	
ช่อง	 28	 SD	 และช่อง	 33	 HD”	 เมื่อวันที่	 10	
พฤษภำคม	 2559	 โดยมีผู ้บริหำรระดับสูง
ถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่ผู ้บริหำรฝ่ำยข่ำว,	 กำร
สัมมนำเรื่อง	“กำรอนุมัติกำรเบิกเงินยืมทดรอง
ในกำรผลิตรำยกำรข่ำว”	 เมื่อวันที่	8	กันยำยน	
2559	 โดยมีรองกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ปฏิบัติ
กำรแทนรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร	 ถ่ำยทอด
นโยบำยไปสูเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยข่ำว	ฝ่ำยกำรเงนิ	และ
ฝ่ำยบญัช	ีและกำรสมัมนำช่ำงภำพ	ฝ่ำยข่ำว	เมือ่
วันที่	29	กันยำยน	2559	โดยผู้บริหำรระดับสูง
มอบแนวทำงปฏิบัติในกำรถ่ำยภำพให้แก่ช่ำง
ภำพ	ฝ่ำยข่ำว	เป็นต้น

•	 ปลูกฝังรำกฐำนของ	 “กำรประกอบกิจกำรด้วย
ควำมเป็นธรรม”	แก่ผู้บริหำรและพนักงำน	โดย
จัดท�ำและแจกจ่ำยจรรยำบรรณธุรกิจไว้เป็น	
ลำยลักษณ์อักษร	แสดงไว้ในคู่มือพนักงำน	พ.ศ.
2546	 เพ่ือให้เป็นแนวทำงปฏิบัติในทิศทำง
เดยีวกนั	ได้แก่	จรรยำบรรณต่อลกูค้ำ	จรรยำบรรณ 
ต่อบริษัท	จรรยำบรรณต่อตนเอง	จรรยำบรรณ
ต่อผู้บังคับบัญชำ	 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมงำน	
จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ
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 STAKE- The Responsible The Form of Involvement The processes involved in fulfilling 
 HOLDERS Departments and Communication the requirements

The 
Directors 
and 
Employees

	 The	Human	Resource	
	 Department

•	 The	participation	in	intra-
organization events such 
as the CSR activities

•	 Directors-and-employees	
communication through 
the organization’s various 
channels such as the 
Intranet  

•	 Seminar,	conferences	and	
m e e t i n g s  b e t w e e n 
directors and employees

•	 Performance	 evaluation	
twice a year

•	 The	 exchange	 of	 ideas	
between the managers 
and their staff

•	 Whistle	blowing	

•	 Continuous	 improvement	 of	 human	
resource management from planning, 
recruiting, from both inside and outside 
the organization, to selecting, training, 
setting remuneration and work evaluation 
in order to create opportunities and 
career advancement for the employees

•	 To	act	according	to	labor	laws	by	setting	
at least the minimum amount of welfare 
for the employees in line with the labor 
laws

•	 To	encourage	the	employees	to	improve,	
constantly and suff iciently, their 
knowledge, capabilities, skills and 
experience 

•	 To	organize	conferences	and	meetings	
for directors and employees to share the 
same goals and exchange ideas, such as 
the	seminar	on	“the	collaborated	work”	
on	 Channel	 3,	 Channel	 13	 Family,	
Channel	28	SD,	and	Channel	33	HD	on	
10 th	 May	 2016;	 the	 Executive	 Vice	
President and Acting President conveyed 
the policies on “the budget approval of 
news	programs”	to	the	News	Department,	
the	Finance	Department,	the	Accounting	
Department	on	8th	September	2016;	the	
ch ie f  execu t i ve  conveyed  the 
photography guidel ines to news 
photographers	on	29th	September	2016.

•	 To	 educate	 directors	 and	 employees	
about	operating	the	business	with	equity	
through the compilation and distribution 
of the employees code of conduct in 
the	work	manual	of	2003	including	the	
code of conduct for customers, the code 
of conduct for the company, the code 
of conduct for the individuals, the code 
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 กลุ่มผู้มีส่วน หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของก�รมีส่วนร่วม / ก�รดำ�เนินง�นด้วยคว�มรับผิดชอบ 
 ได้เสีย  ก�รสื่อส�ร เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

•	 สนับสนุนพนักงำนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สงัคมของบรษิทั	เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึในด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม	 และเป็นกำรสร้ำงควำม
ผูกพันระหว่ำงพนักงำนและองค์กร	 รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงสมัพันธภำพอนัดรีะหว่ำงพนกังำน
ด้วยกัน

•	 เปิดโอกำสให้พนักงำนได้รับกำรศึกษำในระดับ
ที่สูงขึ้นระหว่ำงกำรท�ำงำน	

•	 สร้ำงและรักษำควำมผูกพันของพนักงำนต่อ
องค์กร

ผู้จัดและ
ผู้ผลิตรายการ

	 ฝ่ำยผลิตรำยกำร/ฝ่ำยรำยกำร	
และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง

•	 จัดประชุม/สัมมนำระหว่ำง									
ผู้บริหำรของบริษัท	 และผู้จัด/
ผู้ผลิตรำยกำร

•	 จดังำน	(Event)	เปิดตวัรำยกำร/ 
ละครใหม่	 เพื่อให ้ผู ้จัดและ													
ผูผ้ลติรำยกำร	มโีอกำสประชำ-
สัมพันธ ์รำยกำร/ละครต ่อ
ตวัแทนซือ้สือ่โฆษณำ	(เอเจน็ซี)่	
สือ่มวลชน	และผู้ชมทัว่ประเทศ

•	 ปฏิบัติต่อกลุ ่มผู ้จัดและผู ้ผลิตรำยกำรอย่ำง							
เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน	

•	 ในกำรท�ำสญัญำ	กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	จะดแูลให้มีกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน	
เคร่งครัด	 ช�ำระค่ำตอบแทนครบถ้วนและตรง
ตำมเวลำ	

•	 สรรหำเวลำในกำรออกอำกำศที่ดี	 เพื่อให้ผู้จัด
และผูผ้ลติรำยกำรมีโอกำสสร้ำงรำยได้และรกัษำ
ระดับควำมนิยม

•	 กำรมช่ีองรำยกำรในระบบดจิทิลั	3	ช่องรำยกำร	
ได้แก่	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	
HD	ท�ำให้ผู้จัดและผู้ผลิตรำยกำรมีช่องทำงใหม่
ที่จะแสดงผลงำนของตนเองเพิ่มมำกขึ้น	 โดย
บริษัทฯ	 สนับสนุนให้ผู้จัดและผู้ผลิตรำยกำรมี
โอกำสน�ำเสนอผลงำนผ่ำนช่อง	13	แฟมิลี่	และ
ช่อง	28	SD	อย่ำงเต็มที่

•	 มอบนโยบำยให้ผูจ้ดัและผูผ้ลติรำยกำรน�ำเสนอ
รำยกำรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสตร	ีเด็กและเยำวชน	
โดยจัดสรรช่องรำยกำรและช่วงเวลำที่ดีให้	โดย
เฉพำะทำงช่อง	13	แฟมิลี่	

•	 ส่งเสริมผู้จัด/ผู้ผลิตรำยกำร	ให้ผลิต/สร้ำงสรรค์
รำยกำรที่มีคุณค่ำต่อสังคม	 สอดแทรกควำมรู้	
สำระและคุณธรรม	 โดยเฉพำะรำยกำรส�ำหรับ
เด็ก	 เยำวชน	 และครอบครัว	 รวมทั้งรำยกำรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
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of conduct for supervisors, the code of 
conduct for colleagues and the code of 
conduct for subordinates

•	 To	 encourage	 the	 employees	 to	
participate in the CSR activities to make 
a contribution to Thai society as well as 
to create a good relationship among 
employees

•	 To	encourage	the	employees	to	pursue	
a higher degree of knowledge

•	 To	 engender	 loyalty	 towards	 the	
organization

The TV 
Program 
Producers

	 The	Department	of	TV	
 Program Production, 
	 Department	of	TV	Programs	
 and other related 
 departments

•	 The	 a r rangement 	 o f	
meetings and seminars 
between senior executives 
and TV program producers

•	 The	launching	of	events	to	
promote new TV series, TV 
shows, or other programs 
to advertising agencies, 
press and audiences

•	 To	treat	the	TV	program	producers	fairly	
and	equally

•	 In	 accordance	with	 the	 contract,	 BEC	
World Group guarantees that all actions 
stated will be implemented and the 
remuneration will be paid accurately and 
in a timely manner

•	 To	schedule	the	airtime	for	each	program	
properly to enable every program to 
reach its target audience

•	 With	 3	 digital	 channels	 (Channel	 13	
Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	
HD),	 the	 TV	 program	 producers	 have	
opportunities to express their capabilities 
especially	 on	 Channel	 13	 Family	 and	
Channel	28	SD

•	 To	 share	 the	 policies	 of	 producing	
programs for women, children and youth 
with the TV program producers by 
providing appropriated channels and 
airtime	especially	on	Channel	13	Family	
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•	 จัดงำน	 “RUN	 WAY	 2016”	 เมื่อวันที่	 11	
กุมภำพันธ์	 2559	 ณ	 โรงแรมอินเตอร์คอน
ติเนนตัล	กรุงเทพฯ	 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้จัดและ
ผู้ผลิตรำยกำร	น�ำเสนอผลงำนด้ำนรำยกำรและ
ละครในปี	 2559	 ได้แก่	 ละครเรื่อง	 นำงทำส,	
นำงอำย,	 เลือดรักทรนง,	นำคี,	อังกอร์,	บุษบำ	
เร่ฝัน,	บ่วงอธิฎฐำน,	กุหลำบตัดเพชร,	สำยลับ
รักป่วน,	 คลื่นชีวิต,	 เล่ห์ลับสลับร่ำง,	 วัยแสบ
สำแหรกขำด,	 เพียงชำยคนน้ีไม่ใช่ผู ้ วิเศษ,	
คงกระพนันำร,ี	บังลงัก์ดอกไม้,	ละครชุด	แม่ของ
แผ่นดิน,	ละครชุด	คิวปิดส์,	ละครชุด	My	Hero	
วีรบุรุษสุดที่รัก,	“DreamWorks	Animation”	
รำยกำรกำร์ตูนแอนิเมชันชั้นน�ำระดับโลก	 6	
เร่ือง	และกำรถ่ำยทอดกำรแข่งขนักีฬำระดบัโลก	
อย่ำงเช่น	ฟุตบอลยูโร	2016,	วอลเลย์บอลเวิลด์
กรังด์ปรีซ์	 2016	 รอบสุดท้ำย,	 มอเตอร์ไซต	์
MOTO	GP	2016	ทำงช่อง	3	และช่อง	33	HD	
รวมทั้งละครเรื่อง	นำรีริษยำ,	มำยำฉิมพลี,	ม่ำน
ดอกงิ้ว	และไฟเปลี่ยนสี	ทำงช่อง	28	SD	

•	 จัดงำนเปิดตัวรำยกำรใหม่	 “3	 ช่อง	 ต้องโชว์”	
เมื่อวันที่	1	มิถุนำยน	2559	เปิดโอกำสให้ผู้จัด/
ผูผ้ลิตรำยกำรและละคร	ได้พบปะกบัตัวแทนซือ้
สื่อโฆษณำ	 (เอเจ็นซี่)	 และส่ือมวลชน	 เพื่อ
ประชำสัมพันธ์ละคร	รำยกำรใหม่	และรำยกำร
กีฬำระดับโลกที่ออกอำกำศทำงช่อง	3,	ช่อง	13	
แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD
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•	 To	encourage	TV	program	producers	to	
produce socially valuable programs with 
educational and moral content especially 
programs for children, youth and families, 
including content useful for Thai society

•	 To	launch	the	“Runway	2016”	event	on	
11th	February	2016	at	the	Intercontinental	
Hotel	allowing	TV	program	producers	to	
present	their	work	and	TV	series	for	2016;		
“DreamWorks	Animation”	(The	Six	World-
C l a s s  An ima t i on s ) ,  and  wo r l d 
championships	 including	 the	 2016	
European Football Championship, the 
2016	 Volleyball	 Grand	 Prix,	 the	 2016	
MOTO GP World Championship

•	 To	launch	the	event	to	promote	the	new	
TV dramas, TV programs and World Class 
Sports	 programs,	 “3	 Channels	 Must	
Show”	on	1st	June	2016,	allowing	the	TV	
program producers to present their work 
to the advertising agencies and the press
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ลูกค้า
(ได้แก่	ตัวแทน
ซื้อสื่อโฆษณำ	
(เอเจ็นซี่)	/	
เจ้ำของสินค้ำ
ที่ซื้อโฆษณำ
ทำงโทรทัศน์
และวิทยุ	/	
ผู้อุปถัมภ์
รำยกำร)

	 ฝ่ำยกำรตลำด	และฝ่ำยโฆษณำ •	 กจิกรรมต่ำงๆ	อำท	ิกำรจดังำน	
(Event)	เปิดตัวรำยกำร/ละคร	
เพื่อให้ลูกค้ำรับทรำบแผนกำร
ด�ำเนินงำนของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์

•	 กำรจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้ำ	
เพือ่ประชำสมัพนัธ์รำยกำรของ
ทำงสถำนีฯ	และสนิค้ำ/บริกำร
ของลูกค้ำ	เป็นต้น

•	 กำรพบปะลูกค้ำ	และกำรตดิต่อ 
กับลูกค้ำโดยตรง

•	 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	
ขององค์กร

•	 จัดสรรโอกำสให้ลูกค้ำได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
รำยกำรและผังรำยกำรของช่อง	 3	 และช่อง
ดจิทิลัทัง้	3	ช่องรำยกำร	ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำร
ต่ำงๆ	และกำรจัดงำน	(Event)	เปิดตัวรำยกำร/
ละคร	 เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถวำงแผนกำรซื้อสื่อ
โฆษณำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 อำทิ	 “3	 ช่อง	
ต้องโชว์”	เมื่อวันที่	1	มิถุนำยน	2559	เป็นต้น

•	 กำรที่มีช่องรำยกำรในระบบดิจิทัลอีก	 3	 ช่อง
รำยกำร	เป็นกำรเปิดโอกำสให้ลกูค้ำขนำดกลำง
และเล็ก	ได้รับประโยชน์จำกนำทีโฆษณำที่ว่ำง

•	 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในองค์กรที่รับผิดชอบ
ลกูค้ำ	มจีติส�ำนึกในงำนบรกิำรทีม่คีณุภำพ	รกัษำ
ค�ำมั่นสัญญำ	 อ�ำนวยควำมสะดวก	 ปฏิบัติต่อ
ลูกค้ำอย่ำงซื่อสัตย์และจริงใจ	ส่งมอบข้อมูลที่มี
สำระส�ำคัญเก่ียวกับนโยบำยของบริษัทฯ	 และ
รำยกำรของทำงสถำนีฯ	 ให ้ลูกค ้ำอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทั่วถึง	เท่ำเทียม	
และทันต่อเวลำ	 เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกำร						
ตดัสนิใจซือ้สือ่โฆษณำ	และได้บรรจจุรรยำบรรณ
ต่อลูกค้ำไว้ในคู่มือพนักงำนของบริษัท	 บีอีซี	
เวิลด์	จ�ำกัด	(มหำชน)	หมวดที่	1	จรรยำบรรณ
ต่อลูกค้ำ	 เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู ้บริหำรและ
พนักงำนทกุคนยดึถอื	โดยให้ปฏบัิตต่ิอลกูค้ำด้วย
ควำมรวดเร็ว	ถูกต้อง	สุภำพอ่อนโยน	เสมอภำค
ทุกโอกำส	 แม้ไม่ใช่งำนในหน้ำที่โดยตรง	 รักษำ
ผลประโยชน์ของลูกค้ำ	 ระลึกถึงเสมอว่ำลูกค้ำ
เป็นผูม้อีปุกำรคุณต่อบริษทัและพนักงำน	รกัษำ
ควำมลบัทีเ่ป็นข้อมลูของลกูค้ำ	ตลอดจนไม่เรยีก
ร้องหรือรับผลประโยชน์จำกลูกค้ำ	 ไม่ว่ำโดยทำง
ตรงหรือทำงอ้อม

เจ้ำหนี้ •	 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	
ขององค์กร	อำท	ิกำรตดิต่อทำง
โทรศัพท์	เพื่อแจ้งก�ำหนดเวลำ
ในกำรช�ำระเงิน	เป็นต้น

ฝ่ำยบัญชี	และฝ่ำยกำรเงิน •	 ดูแลกำรช�ำระหนี้และปฏิบัติตำมข้อตกลงต่อ						
เจ้ำหน้ีอย่ำงครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และตรงตำม
ก�ำหนดเวลำ	เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ในทำงธุรกจิ
ระหว่ำงองค์กรและเจ้ำหน้ี	 ตลอดจนเป็นกำร
รักษำชื่อเสียงและภำพพจน์ขององค์กร	 อีกทั้ง
เป็นกำรควบคุมมิให้เกิดค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำก							
ค่ำปรับตำมสัญญำหรือกำรผิดนัดช�ำระหนี้
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The 
Customers 
(Advertising 
agencies, 
product 
owners and 
program 
sponsors)

	 The	Marketing	 Department	
and	Advertising	Department

•	 Various	 activities	 such	 as	
prog ram and d rama       
debut events to inform 
the customers about        
BEC World Group’s work 
progress

• A c t i v i t i e s  w i t h  o u r 
customers to promote our  
p r o g r a m s  a n d  t h e 
customers’	 products/
services

•	 Customer	meetings
•	 Communication	 through	

various channels

•	 To	provide	customers	with	information	
about	 Channel	 3’s	 and	 the	 3	 digital	
channels’ program plans through 
program/drama	debut	events	 to	allow	
them to make a purchasing decision 
properly	 such	 as	 “3	 Channels	 Must	
Show”	on	1st	June	2016

•	 With	 more	 airtime	 available	 on	 all																	
3	 digital	 channels,	 small-sized	 and	
medium-sized	 customers	 can	 benefit	
from the increased airtime availability

•	 To	 encourage	 the	 departments	 who										
are responsible for providing the 
customers	with	high-quality,	sincere	and	
inclusive services in order to facilitate  
the purchase of advertisements. In 
addition, the company determines the 
employee code of conduct for customers 
in	 section	 1	 of	 the	work	manual	 as	 a	
guideline for directors and employees to 
treat customers with great care and 
equity,	to	always	prioritize	customers,	to	
maintain confidentiality and, under no 
circumstances, are employees allowed 
to exploit the customers   

The 
Creditors

•	 Communication	 through	
various channels, such        
as by phone, to inform 
customers about the due 
date of payment

	 The	Accounting	Department	
and	Finance	Department

•	 To	be	responsible	for	debt	payment	and	
act	 according	 to	 the	 creditor-debtor	
agreement in order to maintain a healthy 
business relationship and public image 
and	 to	 prevent	 any	 extra-payments	
incurred by overdue debts
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คู่แข่ง
ทางการค้า

ชุมชนและ
สังคม

	 ฝ่ำยบริหำร	/	ฝ่ำยรำยกำร	/	ฝ่ำย
ออกอำกำศ	/	ฝ่ำยเทคนคิโทรทัศน์	
และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง

	 ผู้บริหำรและพนักงำนทุกส่วนงำน
ของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	

•	 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	
ขององค์กร	

•	 น�ำเสนอรำยกำร/ละคร	 ที่มี
คุณค่ำและคุณภำพ	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมไทย

•	 ถ่ำยทอดควำมรู ้	 สร้ำงควำม
ตระหนัก	 และแรงบันดำลใจ
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
ผ ่ำนช ่องทำงกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยขององค์กร

•	 จัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	
ร่วมกับชุมชนและสังคม	 หรือ
ให้กำรสนับสนุน/เข้ำร่วมกับ
หน ่ วยงำนทั้ งภำครั ฐและ
เอกชนที่จัดโครงกำร/กิจกรรม
ในด้ำนกำรพัฒนำชุมชน	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม

•	 เป็นสือ่กลำงในกำรส่งต่อข้อมลู/
ข่ำวสำรไปสู่ประชำชน	รวมทั้ง
รบัเรือ่งรำวร้องเรยีน	แจ้งเบำะแส 
กำรกระท�ำทจุริต	หรือประเดน็
ต่ำงๆ	จำกประชำชน	ไปสู่หน่วย
งำนที่เกี่ยวข้อง

•	 มนีโยบำยปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำทกุรำยด้วย
ควำมสุจริต	 ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย	 ค�ำนึงถึงคุณธรรมและควำมถูกต้อง	
ด้วยกำรพฒันำคณุภำพรำยกำร	ผลติและสรรหำ
รำยกำรที่มีสำระ	 ควบคู่กับควำมบันเทิงทั้งใน
และต่ำงประเทศ	 ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีใน
กำรออกอำกำศที่ทันสมัย	 รวมทั้งรักษำและ
พัฒนำประสิทธิภำพของสัญญำณกำรออก
อำกำศ	มกีำรวำงผงัรำยกำรของช่อง	3	และช่อง	
33	 HD	 ไว้เป็นอย่ำงดี	 และวำงผังรำยกำรของ
ช่องรำยกำรในระบบดจิทิลัทีม่คีวำมชัดเจนมำก
ขึ้น	 เพื่อก�ำหนดกลุ่มผู ้ชมและพฤติกรรมกำร							
รับชม	ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว	เป็นกำรรักษำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้เป็นอย่ำงด	ี
และเป็นกำรเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรเข้ำถงึผูช้ม
ได้มำกยิ่งขึ้น

•	 ผลิตและสรรหำรำยกำร/ละครที่มีคุณค่ำและ
คณุภำพ	เน้ือหำก่อประโยชน์ต่อสงัคม	ควบคูก่บั
ควำมบันเทิง	

•	 ท�ำหน้ำที่ เป ็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูล/
ข่ำวสำร	ครอบคลมุทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมไทย	

•	 จดัโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	ทีใ่ห้ควำมส�ำคัญและ
ก่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับ
ชุมชนและสังคมทุกภูมิภำคทั่วประเทศ	 รวมทั้ง
เข้ำร่วมหรอืให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนภำครฐั
และเอกชน	ทีม่แีนวทำงด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร	
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงำนสร้ำงสรรค์
ประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ผ่ำน
กิจกรรมเพื่อสังคมต่ำงๆ

•	 ท�ำหน ้ำที่ เป ็นสื่อกลำงในกำรรับเรื่องรำว													
ร้องเรียน	เบำะแสกำรกระท�ำทจุรติ	หรอืประเดน็
ต่ำงๆ	 ในชุมชนและสังคม	 จำกประชำชนไปสู่
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ						
รับทรำบ	ปรับปรุง	แก้ไข	หรือพัฒนำต่อไป
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 STAKE- The Responsible The Form of Involvement The processes involved in fulfilling 
 HOLDERS Departments and Communication the requirements

The 

Business 

Competitors

The 

Communities 

and society

	 Management,	The	Department 
of	TV	Program,	The	Department 
of Broadcasting, Television 
Technical	 Department	 and	
other related departments

	 Directors	 and	 BEC	 World	
Group’s employees

•	 The	communication	through 
various channels

•	 To	present	TV	programs/
ser ies which conta in 
valuable	 and	 qual ity	
content for Thai society

•	 Convey	 knowledge	 and	
create awareness of social 
responsibility through 
various communication 
channels 

•	 To	organize	and	participate	
in communal and social 
activities and support of 
both the government and 
private sector in such 
actions

•	 To	 act	 as	 a	medium	 for	
communicating news and 
information to the viewers 
and for carrying complaints 
from the viewers to the 
appropriate organizations

•	 To	 treat	 business	 competitors	 with	
integrity and righteousness by constantly 
improving	 the	 quality	 of	 programs	 by	
producing and providing educational and 
entertaining content, providing both 
domestic and international programs, 
modernizing the broadcast technology, 
maintaining the effectiveness of our 
broadcast signals and, through the 
strategic scheduling of programming on 
both	Channel	3	and	Channel	33	HD	as	
well	 as	 allocating	 time	 slots	 on	 the	 3	
d i g i t a l  channe l s ,  ma in ta in  ou r 
competitiveness and increase the 
audience penetration.

•	 To	 produce	 and	 provide	 quality	 and	
socially valuable yet entertaining TV 
programs and dramas

•	 To	 perform	 our	 role	 as	 a	medium	 to	
provide news and useful information, 
includ ing economic ,  soc ia l  and 
environmental issues to the viewers

•	 To	 arrange	 projects/activities	 which	
contribute to the community and 
environment, collaborate with both the 
government and private sector whose 
visions are in line with our CSR strategy, 
and encourage the employees to 
participate in social activities

•	 To	perform	our	role	as	a	medium	to	carry	
the	people’s	 complaints	 and	 requests	
from the viewers to the appropriate 
government or private sector entity for 
further improvement
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ประเด็นมุ่งเน้นของร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ								
สิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงผลประกอบกำรที่ดี	 โดยน�ำมุมมอง	
ควำมคำดหวัง	 หรือประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ ่ม															
ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร	มำวิเครำะห์และบรูณำกำรเป็นประเดน็
มุ่งเน้น	 5	 หัวข้อหลัก	 ประกอบด้วย	 กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 กำร										
ต่อต้ำนทจุรติคอรปัชัน่	กำรสร้ำงสรรค์รำยกำรทีด่	ีกำรส่งเสรมิพนักงำน	
และกำรสนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ																						
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อน�ำไปสู่กำรก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนได้อย่ำง									
เหมำะสม	 อันจะเป็นรำกฐำนส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุผล
ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
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 BEC World Group runs our businesses responsibly.             
The company has compiled and categorized different 
perspectives, expectations and critical issues from 
stakeholders	 into	5	main	 categories.	 These	 include	 good	
corporate	governance,	anti-corruption	schemes,	creation	of	
valuable	and	quality	programs,	support	for	the	employees	
and	support	of	socio-environmentally	responsible	activities,	
in order to fulfill the needs of the stakeholders                  
satisfactorily. This functions as BEC World Group’s driving 
force	to	operate	its	business	in	harmony	with	its	objectives	
and vision.

THE MAIN POINTS OF THE CSR REPORT
OF BEC WORLD GROUP



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)30

ทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

วิสัยทัศน์
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

เป้�หม�ย
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

ประเด็นมุ่งเน้น
ของรำยงำน

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เป็นบริษัทชั้นน�ำด้ำนกำรผลิต และน�ำเสนอข่ำวสำร สำระ และควำมบันเทิงที่ให้คุณค่ำสูงสุด

•  เป็นผู้น�ำในธุรกิจผลิต จัดหำ น�ำเสนอข่ำวสำร สำระ ควำมบันเทิง
 ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
•  มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุด
•  ขยำยงำน สร้ำงโอกำสให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดไป
•  เข้ำถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึกมำกยิ่งขึ้น 
•  สร้ำงควำมสัมพันธ์ให้รอบด้ำน เหนียวแน่น มั่นคง 
•  ใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
•  ดึงดูด ชักชวน พัฒนำ และรักษำบุคลำกรขององค์กร สร้ำงควำมพึงพอใจในงำน
• สร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดไป

• ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
•  “สร้ำงสรรค์” รำยกำรที่ดี มีคุณค่ำ และก่อประโยชน์ต่อสังคม
 (สอดคล้องกับแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)

• “ส่งเสริม” พนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมผูกพันต่อองค์กร 
 (สอดคล้องกับแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้ำนกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 และเคำรพสิทธิมนุษยชน)

• “สนับสนุน” กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 (สอดคล้องกับแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม

 และกำรดูแลสิ่งแวดล้อม)
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THE VISION
of BEC World Group

THE 
OBJECTIVES
of BEC World Group

THE MAIN 
POINTS

of the CSR Report

Be the market leader in and the best provider of production and presentation 
of the highest quality news, information and entertainment programming.

•  To be the leader in the business of production, program sourcing and   
 presentation of news, and in the provision of information and entertainment  
 programs which are widely accepted by society
•  To gain the largest market share
•  To expand the business and to create opportunities in order to operate 
 the business in perpetuity
•  To provide the viewers with wider and deeper perspectives 
•  To create valuable, consistent and solid relationships 
•  To use our existing resources with optimum effectively
•  To ensure increasing job satisfaction in order to attract, encourage, 
 improve and retain our personnel
• To generate consistently high profits for shareholders

• Good Corporate Governance
• Anti-Corruption Schemes
•  “Create” valuable and quality programs which are beneficial to society
 (Details in line with guidelines for customer responsibility)

• “Support” the knowledge, capabilities, career advancement and loyalty of employees
 (Details in line with guidelines of practice on labor and human rights)

• “Support” of socio-environmentally responsible activities
 (Details in line with guidelines for community, social development and environmental preservation)

THE STRATEGIC DIRECTION 
OF BEC WORLD GROUP
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ
ธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี	สุจริต	โปร่งใส	เป็นธรรม	มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	ตรวจสอบ
ได้	 มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	 ตลอดจนยึดถือ
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และ
กฎหมำยอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง	โดยก�ำหนดแนวทำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ใน
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ	 และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 เพื่อให้
กรรมกำรบริษัท	 ผู้บริหำรระดับสูง	 และบุคลำกรทุกคนในองค์กร	 มี
จิตส�ำนึกและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดี	 อันจะน�ำไปสู่กำรด�ำเนินงำนที่
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยขององค์กร	เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล	และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	 ซ่ึงกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	
จะมีกำรทบทวนหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 รวมถึงแนวทำงในกำร
ปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์	
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกำรด�ำเนินธุรกิจและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง	 ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ									
คณะกรรมกำร	ได้จัดท�ำและเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	2559	และ
แสดงบนเว็บไซต์	 www.becworld.com	 ภำยใต้หัวข้อกำรก�ำกับ								
ดูแลกิจกำร

	 กลุม่บอีีซ	ีเวลิด์	มนีโยบำยทีจ่ะปลกูฝังรำกฐำนของ	“กำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี”	 แก่ผู้บริหำรและพนักงำน	 โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดให้มี
กำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรแบ่งออกเป็น	 6	
หมวด	ได้แก่	จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ	จรรยำบรรณต่อบรษิทั	จรรยำบรรณ
ต่อตนเอง	 จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ	 จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมงำน	
และจรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ	 แสดงไว้ในคู่มือพนักงำน	 พ.ศ.	
2546	แจกจ่ำยให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร	 ตลอดจน
พนักงำนเข้ำใหม่	โดยถือเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องท�ำควำม
เข้ำใจ	ยึดถือและลงมือปฏิบัติอย่ำงซื่อสัตย์และถูกต้องชอบธรรม		เพื่อ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
และส่งเสริมให้พนักงำนเห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ

	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ	 โดยมีกำรประเมินควำมเหมำะสมและติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจของพนักงำนผ่ำนฝ่ำยบริหำร	 รวมทั้งมี
กำรทบทวนหรอืปรบัปรุงให้มคีวำมสอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ต่ำงๆ	และ
ยงัจดัให้มกีำรสือ่สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ภำยในองค์กร	อำท	ิอนิทรำเนต็	
(Intranet)	 และป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมมุมพักผ่อนของพนักงำนใน
แต่ละชั้น	 เพื่อประชำสัมพันธ์และกระตุ้นพนักงำนให้เห็นควำมส�ำคัญ
ของกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธรุกจิ	โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผูร้บั
ผิดชอบและรณรงค์ให้พนักงำนปฏิบัติตำม	 หำกพนักงำนมีประเด็น							
ข้อสงสัย	สำมำรถสอบถำมผ่ำนทำงอีเมล	(E-mail)	ได้	

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังสนับสนุนให้หัวหน้ำส่วนงำนในฐำนะผู้บังคับ
บัญชำ	ปฏบัิตตินเป็นแบบอย่ำงทีด่	ีและส่งเสรมิให้พนักงำนในส่วนงำน
ของตนยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	 เน่ืองจำกหัวหน้ำ								
ส่วนงำนเป็นผูท้ีใ่กล้ชิดกบัพนักงำน	สำมำรถตดิตำม	สอดส่อง	ดแูลกำร
ท�ำงำนของพนกังำน	รวมทัง้ให้ค�ำแนะน�ำ	กระตุน้พนกังำนให้มจีติส�ำนกึ
ในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	
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 BEC World Group conducts its business on a foundation 
of good corporate governance principles and emphasizes 
the	 justified,	 transparent	 and	 legal	 treatment	 of	 all	
stakeholders according to the regulations of the Stock 
Exchange of Thailand, The Securities and Exchange 
Commission and other related regulations. The company 
has established written guidelines, in the form of an 
employee code of conduct manual and good corporate 
governance guidelines, in order to set a principle for 
employees to follow. It is fully in line with the good corporate 
governance principles which benefit all groups of 
stakeholders. BEC World Group constantly revises and 
updates	the	good	corporate	governance	guidelines.	Details	
of the good corporate governance guidelines and the board 
of directors are available at www.becworld.com under the 
title	“Corporate	Governance”.

 It is compulsory for all directors and employees of BEC 
World Group to uphold and prioritize the good corporate 
governance guidelines. The written form of the employee 
code of conduct manual, which is determined by the board 
of	directors	and	evidenced	in	the	work	manual	of	2003,	is	
divided into six parts. These include the code of conduct 
for customers, code of conduct for the company, code of 
conduct for individuals, the code of conduct for supervisors, 
the code of conduct for colleagues and the code of conduct 
for subordinates. The manual aims to set a common direction 
for all personnel to follow. The complete understanding of 
the code of conduct allows employees to work in harmony 
with the organization.

 The board of directors places great emphasis on the 
employees’ conformity with the employee code of conduct 
through assessment by the directors and dissemination of 
news via internal communications systems, for example, 
the intranet, or the information boards at the office, in order 
to inform all employees of the purpose of the manual and 
the	 importance	of	conformity	to	 its	content.	The	Human	
Resource	Department	 is	directly	 responsible	 for	 the	 task.	
Employees	are	also	allowed	to	pose	questions	via	e-mail.
 
 BEC World Group encourages the heads of each 
department to act as role models for those under their 
supervision.	Due	to	the	intimate	relationship	between	the	
department heads and their staff, they are able to assess 
and advise their staff on how to follow the code of conduct 
guidelines effectively.

THE GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE
OF BEC WORLD GROUP

THE COMPLIANCE WITH 
THE CODE OF CONDUCT
OF BEC WORLD GROUP
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ก�รต่อต้�นก�รทจุริตคอรัปชัน่
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ก�รนำ�เสนอข้อมูลข่�วส�ร
เพื่อสร้�งก�รรับรู้แก่สังคม
ต่อประเด็นก�รทุจริตคอรัปชั่น
ที่เกิดขึ้นภ�ยในประเทศ

	 กลุม่บอีซีี	เวิลด์	ตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัต่อกำรทจุรติคอรปัชัน่
ที่อำจเกิดขึ้นได้ทุกภำคส่วน	 ในฐำนะที่เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจ										
ด้ำนสื่อสำรมวลชน	 เรำจึงท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร	่									
ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรทุจริตคอรัปชั่นให้ประชำชนทั่วประเทศได้
รับทรำบ	 เพื่อเป็นกำรกระตุ้นจิตส�ำนึกให้สังคมไทยปรำศจำกกำร					
กระท�ำกำรทุจริตคอรัปชั่น

	 ด้วยควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์	สุจริต	และ
ตรวจสอบได้	 เรำจึงมีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรโดยยึดถือ										
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่บุคลำกร					
ทกุคนภำยในองค์กร	ด้วยกำรจดัท�ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุรติคอรัปช่ัน
ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร	มกีำรก�ำหนดวตัถปุระสงค์	หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ 
แนวทำงกำรปฏิบติั	ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำร	ตลอดจนกระบวนกำร
ลงโทษ	ซึ่งรำยละเอียดของนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นปรำกฏ
ในรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของกลุม่บอีซี	ีเวลิด์	ประจ�ำปี	2557	
หน้ำ	 26-33	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ส่ือสำรนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัต	ิ							
ไปยงัพนกังำนทกุระดบัชัน้	ตลอดจนบคุคลอืน่ทีป่ฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กับกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ	ขององค์กร	รวมทั้ง
ผ่ำนกำรปฐมนิเทศของพนักงำนใหม่ด้วย	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหำร
และพนักงำนมีจิตส�ำนึกในเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง	 เพื่อให้มีแนวทำงปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร	

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังเปิดช่องทำงในกำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส
กำรกระท�ำทุจริตภำยในองค์กร	 โดยผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับ
ทรำบถึงกำรกระท�ำนั้น	 สำมำรถแจ้งข้อมูลและหลักฐำนถึงผู้บังคับ
บญัชำตำมสำยงำน	หรือส�ำนักตรวจสอบภำยใน	ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ของ
องค์กร	 ซึ่งจะได้รวบรวมหลักฐำน	 กลั่นกรอง	 และน�ำเสนอเรื่องต่อ					
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพือ่ตรวจสอบข้อมลู	หำแนวทำงในกำรป้องกัน 
และแก้ไข	ก่อนน�ำเรื่องและข้อคิดเห็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป	
และเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบำะแส	 บริษัทมีกระบวนกำร
คุม้ครองปกป้องผูแ้จ้งเบำะแสทีเ่หมำะสม	โดยส�ำนักตรวจสอบภำยใน/
เลขำนกุำรบรษัิทจะเกบ็รกัษำข้อมลู	แหล่งทีม่ำของข้อมลู	และบคุคลท่ี
แจ้งเบำะแสไว้เป็นควำมลับ	 ไม่เปิดเผยต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้อื่นใด									
เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตำมกฎหมำย	

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	 น�ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี	 2559	
ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ของบริษัท	 บำงกอก													
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	 จ�ำกัด	 และช่องรำยกำรในระบบดิจิทัลของบริษัท						
บีอีซี-มัลติมีเดีย	 จ�ำกัด	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมตื่นตัว													
ในประเด็นดังกล่ำว	อำทิ	

+	 รำยกำร	“ข่ำว	3	มิติ”	ทำงช่อง	3	และช่อง	33	HD	ติดตำมกำร
ตรวจสอบและรวบรวมหลกัฐำนกำรกระท�ำทจุรติในกำรเบกิจ่ำยค่ำ
ก่อสร้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงหมู ่บ ้ำน	 40	 บำทของสหกรณ์
เคหะสถำนเมืองโครำช	 จ�ำกัด	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 มีมูลค่ำควำม
เสียหำยกว่ำ	150	ล้ำนบำท	ออกอำกำศเมื่อวันที่	2	มกรำคม	2559	

+		 รำยกำร	“ข่ำว	3	มิติ”	ทำงช่อง	3	และช่อง	33	HD	ติดตำมและ
รำยงำนข่ำวกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ในกำรตรวจสอบทุจริต
กำรอุดกลบบ่อบำดำลของกรมทรัพยำกรน�้ำบำดำล	เขต	4	จังหวัด
ขอนแก่น	หลังพบเบำะแสกำรปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน	กำรเบิก
เบี้ยเลี้ยงผิดปกติ	 และกำรใช้วัสดุที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน	 ออก
อำกำศเมื่อวันที่	7	พฤษภำคม,	5	และ	13	กรกฎำคม	2559

+	 รำยกำร	“ตู้	ปณ.ข่ำว	3”	ทำงช่อง	28	SD	น�ำเสนอข่ำวกำรด�ำเนิน
งำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ
ในภำครัฐ	(ป.ป.ท.)	และศูนย์อ�ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตแห่งชำติ	
(ศอตช.)	ในกำรลงพืน้ทีต่รวจสอบถนนคอนกรตีในจงัหวดัสงขลำที่
ใช้งบประมำณของโครงกำร	“ต�ำบลละ	5	ล้ำนบำท”	หลังจำกได้
รับกำรร้องเรียนจำกประชำชนว่ำมีกำรส่อเค้ำใช้งบประมำณผิด
วัตถุประสงค์	 รวมทั้งติดตำมกระบวนกำรรวบรวมหลักฐำน	 และ
ตรวจสอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ออกอำกำศเมื่อวันที่	9	กันยำยน	
2559	เป็นต้น
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THE ANTI-CORRUPTION 
SCHEMES
OF BEC WORLD GROUP

THE DISSEMINATION OF 
CORRUPTION-RELATED 
ISSUES IN THAILAND

 BEC World Group is aware of the significance of corruption 
in our society. As a part of the mass media, we serve as a 
source of information about corruption for the viewers to 
raise	anti-corruption	awareness	in	Thai	society.

 With the goal of running the business with honesty and 
transparency, our company has used good corporate 
governance	and	the	anti-corruption	policy	as	guidelines	for	
administration. The group has explicitly implemented, in 
written	 form,	 the	 anti-corruption	 policy	 with	 specific	
purposes, responsibilities, practical guidelines, regulations 
and punishment processes, as described in BEC World 
Group’s	CSR	report	of	2014	on	pages	26-33.	The	company	
has informed its employees, at every level, including other 
individuals who work with the company, about the                   
anti-corruption	 policy	 through	 the	 organization’s	 various	
channels and orientation programs for newcomers. This is 
to set the right and clear direction for all personnel to follow.

 Regarding the notification of Internal Corruption, the 
affected party or those who know of such action must report, 
with related evidence, to the supervisors or to the Internal 
Audit Office, through the organization’s various channels, 
who will then examine and report such matters to the Audit 
Committee. For the safety of the notifying person, the officer 
in the Internal Audit and Company Secretary shall keep the 
information, sources and the identity of the notifying person 
confidential,	unless	disclosure	is	required	by	an	appropriate	
legal authority. 

 BEC World Group, as a part of Thai society, delivered 
information	related	to	corruption	throughout	2016,	through	
Bangkok Entertainment Co., Ltd.’s Thailand Color Television 
Channel	3	and	BEC	Multimedia	Co.,	Ltd.’s	digital	channels,	
in order to build awareness among our viewers. 

+	 The	 “3	 Miti	 news	 program”	 on	 Channel	 3	 (analog	
platform)	and	Channel	33	HD	(digital	platform)	conducted	
the	investigative	report	on	the	corruption	in	the	40-baht	
village	 savings	 project	 	 in	 Nakornrajsrima	 province’s	
cooperative.	This	corruption	caused	a	loss	of	150	million	
Baht.	This	investigative	news	story	aired	on	2nd January 
2016.

+		 The	“3	Miti	news	program”	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD	has	constantly	monitored	the	work	of	the	Office	
of	 Public	 Sector	 Anti-Corruption	 Commission	 (PACC),	
which has conducted the investigation into fake bills 
from	 the	 Department	 of	 Groundwater	 Resources	 of	
Khonkaen province when it was working on the 
groundwater banking system construction. This report 
aired on 7th	May	and	5th	and	13th	July	2016.

+	 The	news	program	“P.O.	Box	of	Channel	3”	on	Channel	
28	SD	has	constantly	monitored	the	work	of	the	Office	
of	 Public	 Sector	 Anti-Corruption	 Commission	 (PACC)	
which has conducted the investigation into the road 
construction	project	in	Songkhla	province.	People	in	the	
area sent a report to the government office claiming that 
its budget has been misappropriated. This news report 
aired	on	9th	September	2016.
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ก�รรับเรื่องร้องเรียน 
ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดแนวทำงด�ำเนนิกำรรบัเรือ่งร้องเรยีน	และกระบวนกำรในกำรคุม้ครองผูป้ระสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรกระท�ำผดิ
กฎหมำย	ผิดจรรยำบรรณ	รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง	ตลอดจนกำรถูกละเมิดสิทธิ	ดังนี้

ผู ้ประสงค ์จะร ้องเรียน/แจ ้ง
เบำะแส	แจ้งเรือ่งเป็นลำยลกัษณ์
อักษร	 พร้อมหลักฐำนเอกสำร	
ผ่ำนส�ำนักตรวจสอบภำยในของ
องค์กร	ผ่ำนทำงเว็บไซต์	www.
becworld.com

ส�ำนักตรวจสอบภำยในรวบรวม
หลกัฐำน	กลัน่กรอง	ติดตำม	และ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 โดยข้อ	
ร้องเรียน/เบำะแสที่ได้รับ	จะถือ
เป็นข้อมูลท่ีเป็นควำมลับ	 ไม่มี
กำรเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/
แจ้งเบำะแส	และแหล่งที่มำของ
ข้อมูล	

น�ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
เพื่อตรวจสอบข้อมูล	 รวมทั้ง						
ร่วมกันหำแนวทำงในกำรระงับ
ยบัยัง้ควำมเสยีหำย	และกำรวำง
มำตรกำร/แนวทำง ในกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท�ำนั้น
อีก

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิท	
เพื่อรับทรำบ
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 The board of directors has determined a process for the reporting of corrupt actions, including the protection of those 
reporting such matters. Such corrupt actions include illegal actions, misconduct, misleading financial reports, flawed internal 
control systems and violations of human rights and business ethics. The processes are as follows;

The notifying person reports, 
in writing (with evidence)  
via www.becworld.com

The Internal Audit Office 
investigates and examines 
the evidence. The information, 
sources of such information 
and the identity of the 
notifying person will be 
p r o t e c t e d  a n d  k e p t 
confidential 

The Internal Audit Office 
reports the corrupt actions 
to the Audit Committee in 
order to seek solutions and 
protection against such 
matters

Report to the company’s 
board of directors

REPORTING OF CONCERNS AND 
WHISTLE-BLOWER SERVICE 
OF BEC WORLD GROUP



EDUCATION
PROGRAMS

YOUTH
PROGRAMS

SOCIAL ETHICS
PROGRAMS

MORALITY
PROGRAMSFAMILY

PROGRAMS

CREATE

สร้�งสรรค์
รำยกำรที่ดี มีคุณค่ำ และก่อประโยชน์ต่อสังคม

CREATE
valuable and quality programs which are beneficial to society



“สร้�งสรรค์” ร�ยก�รที่ดี มีคุณค่� และก่อประโยชน์ต่อสังคม

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ตระหนักดีว่ำกำรแข่งขันในธุรกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์มีค่อนข้ำงสูง มี             
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำด�ำเนินธุรกิจเป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้มีช่องรำยกำรใหม่เกิดขึ้น
มำกมำย ดังนั้น สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของบริษัท บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จ�ำกัด ในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ในฐำนะที่ท�ำหน้ำที่สื่อมวลชนมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนกว่ำ 46 ปี 
จึงต้องรักษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตและสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีมีคุณภำพ ก่อประโยชน์
ต่อสังคมไทย และเข้ำถึงผู้ชมที่มีควำมต้องกำรที่หลำกหลำย รวมทั้งขยำยกลุ่มเป้ำหมำยผู้ชม
ให้ครอบคลุมมำกที่สุดและมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกำรน�ำเสนอรำยกำรทำงโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัลช่อง 13 แฟมิลี่, ช่อง 28 SD และช่อง 33 HD เพื่อครองใจผู้ชมทั่วประเทศ โดย
ปรำรถนำทีจ่ะปลกูจติส�ำนกึ สร้ำงควำมตระหนกัและแรงบนัดำลใจท่ีดีให้ผูช้ม อกีท้ังมุ่งหวังให้
ผู้ชมได้น�ำข้อคิดดีๆ จำกรำยกำรต่ำงๆ ของทำงสถำนีฯ ไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ได้อีกด้วย 

“Create” valuable and quality programs which are beneficial 
to society

BEC World Group realizes the highly competitive nature of the broadcast television 
market. There are a great number of newcomers in this market. Channel 3, under 
Bangkok Entertainment Co., Ltd, with a 46-year history as a television channel, 
has to maintain and develop not only its quality production, creative standards, 
useful content but also has to fulfil the viewers’ various needs. We also attempt 
to reach the audience across the country through Channel 13 Family, Channel 
28 SD, and Channel 33 HD in order to win the hearts and minds of the viewers 
and to enable BEC World Group to raise awareness and inspire its audience.
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01 ละครเทิดพระเกียรติชุด “แม่ของแผ่นดิน”

	 ละครเทดิพระเกยีรตชิดุ	“แม่ของแผ่นดิน”	เป็นละครทีส่ร้ำงขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์พระบรมรำชนินีำถ	
เนื่องในโอกำสมหำมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	เฉลิมพระชนมพรรษำ	7	รอบ	12	สิงหำคม	2559	ภำยใต้
แนวคิด	 “เพรำะแม่คือแรงบันดำลใจที่ยิ่งใหญ่”	 ประกอบด้วยละคร	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 “ประทีปรักแห่งใจ”	 “แสงเทียน”	 และ													
“ร้อยป่ำไว้ด้วยรัก”	 ซ่ึงได้รับโครงเรื่องมำจำกชุดนวนิยำยรักประเภทโรแมนติก	 ประพันธ์โดย	 นภำสรร,	 แพรณัฐ	 และ	 ฐิญำดำ							
โดยมแีรงบนัดำลใจมำจำกพระรำชกรณยีกิจและพระอจัฉรยิภำพของ	สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกต์ิิ	พระบรมรำชินีนำถ	น�ำมำถ่ำยทอด
เป็นละครสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจในด้ำนต่ำงๆ	อำทิ	โครงกำรศิลปำชีพ	กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	และ
โครงกำรอนุรักษ์ป่ำไม้	เป็นต้น

“ประทีปรักแห่งใจ” 
น�ำเสนอเรื่องรำวของกำรสร้ำงอำชีพด้วยกำรเรียนรู้
และสร้ำงรำยได้ให้ตนเอง	 รวมทั้งน�ำเสนอผลงำน						
ศลิปำชพี	ควำมส�ำคญัและควำมงดงำมของผ้ำไหมไทย	
และศิลปหัตถกรรมของไทย

“แสงเทียน” 
น�ำเสนอควำมงดงำมของโขนพระรำชทำน	ซึ่งถือเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์	 และ
สืบสำนให้คนรุ ่นใหม่ได้รู ้จักและอยู่คู ่ประเทศไทย								
ต่อไป

“ร้อยป่�ไว้ด้วยรัก” 
น�ำเสนอเรื่องรำวของกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
ซือ่สัตย์	สจุรติ	ยดึมัน่ในหน้ำทีข่องตน	รวมทัง้เรือ่งรำว
ของกำรอนุรักษ์และให้ควำมส�ำคัญของผืนป่ำ	 เพื่อ
ปลูกจิตส�ำนึกให้รักและหวงแหนผืนป่ำท่ีเป็นแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต
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01  THE SERIES OF “MOTHER’S LAND”

	 The	series	of	‘Mother’s	Land’	has	been	created	to	honor	Her	Majesty	Queen	Sirikit	and	to	celebrate	her	
84th	birthday.	This	story	is	inspired	by	the	idea	that	“Mother	is	a	great	inspiration”.	The	series	consists	of													
3	episodes;	“Pra-teep-ruk-haeng-chai”,	“Sang-thien”,	and	“Roi-pa-wai-duay-rak”.	They	are	all	romantic	novels	
which	are	inspired	by	the	Queen’s	royal	projects,	including	the	Arts	and	Crafts	Center,	Thai	Culture	Conservation	
and Forest Conservation.

“Pra-teep-ruk-haeng-chai”
presents the story of how people can earn 
money by creating arts and crafts according 
to	the	royally	initiated	project	of	Her	Majesty	
the	Queen.	The	works	include	Thai	silk	and	
Thai handicrafts.

“Sang-thien” 
presents the beauty of Thai classic drama 
which deserves conservation for future 
generations.

“Roi-pa-wai-duay-rak” 
presents a story about people who work 
honestly and who work to create awareness 
of environmental conservation.
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02 ร�ยก�รสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

ละครเรื่อง วัยแสบส�แหรกข�ด

	 “วยัแสบสำแหรกขำด”	เป็นละครแนว	“จติวทิยำ”	
(Psychology	Drama)	ถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนเด็กที่มี
ปัญหำจำก	5	ครอบครัว	ได้แก่	เด็กชอบขโมยของ	เด็ก
ชอบโกหก	เด็กที่ใช้ควำมรุนแรง	เด็กที่ท�ำร้ำยร่ำงกำย
ตวัเอง	และเดก็ทีโ่ดนคกุคำมจำกสือ่ออนไลน์	ซึง่ปัญหำ
เหล่ำนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นมำจำกพฤติกรรมของพ่อแม่
และครอบครัว	แต่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรใช้จติวทิยำ	
ควำมรัก	 ควำมเข้ำใจ	 และควำมเอำใจใส่	 นอกจำกนี	้
ยงัน�ำเสนอเนือ้หำเกีย่วกับ	“นกัจติวิทยำ”	และอำกำร
ส�ำคัญทำง	 “จิต”	 ท่ีพบได้จำกตนเองและบุคคล								
รอบข้ำง	พร้อมแนวทำงแก้ไขปัญหำ

	 “วัยแสบสำแหรกขำด”	 ได ้รับรำงวัลละคร
สร้ำงสรรค์สังคมไทยด้ำน	 “สื่อส ่งเสริมสถำบัน
ครอบครัวประเภทละคร”	 จำกงำนวันครอบครัว
ประจ�ำปี	 2559	 ของกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์	 เนื่องจำกเป็นละครสร้ำงสรรค์สังคมไทย
และสะท้อนปัญหำในครอบครัว

ข้อคิดที่ได้จำกละคร
	 “วัยแสบสำแหรกขำด”	 เป็นละครที่มุ่งสร้ำงผลบวกต่อสังคม	 น�ำ
เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำในครอบครัว	ด้วยกำรสร้ำง	“ควำมรกั	ควำม
เข้ำใจ	ควำมเอำใจใส่”	ซึง่เป็นสิง่ส�ำคัญทีช่่วยลดปัญหำทีเ่กดิขึน้กับเดก็
และสังคมได้	 โดยครอบครัวไม่ควรผลักควำมรับผิดชอบไปสู่สังคม	
เพรำะอำจน�ำไปสู่ปัญหำใหญ่ในสังคมได้	
 
	 นอกจำกนี้	ยังน�ำเสนอข้อคิดท้ำยละคร	โดยมุ่งหวังให้ผู้ชมได้น�ำมำ
ปรับใช้ในครอบครัว	 อำทิ	 “กำรลงโทษที่ไม่มีกำรปรับควำมเข้ำใจ	
เป็นกำรลงโทษทีส่ญูเปล่ำ”,	“ในทกุๆ	พฤตกิรรมของเดก็	ล้วนมีต้นเหตุ
มำจำกผู้ใหญ่”,	“กำรแบกที่หนักที่สุดคือกำรแบกที่ไม่รู้จักปล่อยวำง”,	
“เพ่ือนทีไ่ม่ดคืีออปุสรรคในกำรใช้ชวีติ	แต่เพือ่นทีด่คืีอของขวญัชิน้งำม”	
เป็นต้น
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02
Wai-Sap-Sa-Rak-Khad

	 “Wai-Sap-Sa-Rak-Khad”	is	a	psychological	
drama	reflecting	the	story	of	troubled	children	
from	5	families.	Each	of	them	has	a	particular	
problem including theft, lying, violent 
behavior,	 self-harming	 and	 cyber	 bullying.						
The series attempts to convey that the 
misbehavior of children has been shaped and 
influenced	 by	 their	 family.	 However,	 their	
behavior can be improved by providing them 
with love, understanding and caring. Moreover, 
the series presents the psychological problems 
suffered by the people who surround us.

	 “Wai-Sap-Sa-Rak-Khad”	has	been	awarded	
as	“a	good	family-based	series”	by	the	Office	
of	Women’s	Affairs	and	Family	Development	
at	 the	Ministry	 of	 Social	 Development	 and	
Human	Society.

Moral lessons from the story
	 “Wai-Sap-Sa-Rak-Khad”	aims	to	encourage	a	major	social	
institution, like the family, and offers solutions to family 
problems by promoting that love, understanding and caring 
can lead to good behavior by children. Therefore, the family 
is a significant player in improving society.

	 At	the	end	of	each	episode,	there	are	valuable	quotes	
for the audience to consider, such as “Punishment without 
teaching	is	useless”,	“Any	misbehavior	by	children	is	mostly	
influenced	by	the	behavior	of	the	adults	around	them”.	The	
series also attempts to encourage children to find friends 
who will support each other in being good.

TELEVISION SERIES THAT PROMOTE MORALITY AND SOCIAL ETHICS
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02 ร�ยก�รสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

ละครเรื่อง ปดิวรัด�

	 “ปดิวรัดำ”	 น�ำเสนอเรื่องรำวปมปัญหำที่มำจำก
พันธสัญญำในอดีตท่ีท�ำให้หนุ่มสำวสองคนต้องมำใช้
ชีวิตคู่ฉันสำมีภรรยำ	 “รินระพี”	 หญิงสำวที่ต้องกำร
เพยีงเพือ่ตอบแทนผูม้พีระคณุ	จงึจ�ำยอมสวมรอยเป็น
เจ้ำสำวแต่งงำนกับ	“ศรัณย์	ศิวะเวทย์”	ปลัดหนุ่มที่มี
หวัใจเยน็ชำเพรำะบอบช�ำ้จำกควำมรกัคร้ังเก่ำ	เพรำะ
ควำมใกล้ชิดท�ำให้ศรัณย์ประจักษ์ถึงควำมงดงำมและ
เพยีบพร้อมของหญงิสำวผูเ้ป็น	“ภรรยำ”	ควำมรักของ
เขำและเธอจงึค่อยๆ	ก่อตัวขึน้	ขณะท่ีรนิต้องเก็บควำม
รู้สึกผิดกับควำมลับท่ีเธอปิดซ่อนไว้	 เธอจึงต้องกำร
พิสูจน์คุณค่ำควำมเป็นหญิงที่ได้รับกำรยอมรับจำก
สำม	ีดจุดงัค�ำว่ำ	“ปดวิรัดำ”	ภรรยำผูซ้ือ่สตัย์และจงรกั
ภักดีต่อสำมี		

ข้อคิดที่ได้จำกละคร
	 กำรด�ำเนินเร่ืองของ	“ปดวิรดัำ”	มกีำรสอดแทรกข้อคิดและค�ำสอน
ส�ำหรับกำรเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ไว้เป็นอย่ำงดี	ด้วย	“ควำมอดทนและควำม
เชื่อใจ”	เป็นหลักที่จะท�ำให้ประคองควำมรักให้ยำวนำนและมั่นคง	ไม่
หวั่นไหวต่อปัญหำหรือกำรยั่วยุจำกบุคคลภำยนอก	 เนื้อเรื่องยังแสดง
ให้เห็นว่ำ	 “ชีวิตที่น�ำด้วยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	 จะน�ำไปสู่ส่ิงที่ดี
งำม”	นอกจำกน้ี	ยงัสะท้อนถงึขนบธรรมเนียมประเพณีทีดี่งำมของไทย	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงตวัส�ำหรับผูห้ญงิและภรรยำทีด่	ีและควำมพถีิพถัิน
ของกำรท�ำอำหำรไทยทีส่อดแทรกอยูใ่นละครได้อย่ำงลงตวั	รวมทัง้กำร
เป็นข้ำรำชกำรท่ีดีอย่ำง	“ศรณัย์”	ทีป่ฏบัิติหน้ำทีด้่วยควำมซือ่สัตย์และ
เห็นประโยชน์ของประเทศชำติเป็นส�ำคัญ

	 “ปดวิรดัำ”	ยงัน�ำเสนอข้อคิดท้ำยละครในเรือ่งกำรครองเรือนและ
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ	อำท	ิ“ห้ำคำถำไว้ครองคู	่...	อดทน	ไม่พดู	ซ่ือสตัย์	
แกล้งโง่	ลืมง่ำย”,	“ค�ำว่ำภรรยำเป็นค�ำศักดิ์สิทธิ์	หน้ำที่เป็น	“หลักใจ”	
ให้แก่สำมี	“หลักชีวิต”	ให้แก่ลูกหลำน	ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดำ	แต่
นี่ล่ะ	หน้ำที่ของผู้สร้ำงโลก”,	“เข้ำใจ	คือ	กำรเอำใจของเรำไปใส่ไว้ใน
ใจของเขำจนรู้จัก	 รู้ใจว่ำเขำเป็นอย่ำงไร	 เมื่อเข้ำใจเขำ	 เรำก็จะไว้ใจ						
เชื่อใจเขำได้”	เป็นต้น
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02 TELEVISION SERIES THAT PROMOTE MORALITY AND SOCIAL ETHICS

Pa-di-wa-ra-da (A Faithful Wife)

	 “Pa-di-wa-ra-da”	presents	 a	 story	 about	
the married life of a couple who are tied to 
each other by a promise from the past. At the 
start	they	were	not	in	love	but	“Rinrapin”,	the	
female protagonist, decided to marry a man 
in order to show gratitude to her parents. The 
problem is, however, that her husband 
“Sarun”,	the	local	Deputy	District	Chief,	is	still	
heartbroken from his last love. Fortunately 
Sarun eventually falls in love with Rinrapin 
because of her gentleness and honesty.

Moral lessons from the story
 This series suggests that a marriage can be maintained 
through patience, responsibility and trust which can prevent 
a spouse being easily distracted by any triggers such as 
problems or other people. This story also reflects that living 
our lives responsibly can lead to a happy life. Moreover, this 
series presents the traditional lifestyle, such as the 
appropriateness of Thai women’s behavior like being a good 
wife and being able to cook food well. The story also 
presents a good example of a government officer, through 
the	role	of	“Saran”,	the	male	protagonist	of	this	series.	Saran	
has	done	his	job	with	honesty	and	he	prioritized	the	national	
interest.

	 At	the	end	of	each	episode,	there	are	significant	quotes	
for the audiences to consider, such as “to maintain a marriage 
it must include patience, calmness, honestly and 
forgiveness”,	“a	wife	should	be	a	psychological	support	for	
her	husband”,	“put	yourself	in	other	people’s	shoes”	is	also 
a	fundamental	requirement	for	maintaining	a	marriage.	The	
story argues that a wife and mother is considered as a creator.
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02 ร�ยก�รสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

ละครเรื่อง ช�ติพยัคฆ์
“ใจผองป้องปกปฐพี ดวงชีวีถวายราช ดุจชาติพยัคฆ์”

ข้อคิดที่ได้จำกละคร
	 ตัวละครเอกอย่ำง	 “กล้ำ”	 แสดงให้เห็นว่ำ	 ควำมกตัญญูจะน�ำพำ
ชวิีตไปสูค่วำมเจรญิรุง่เรอืง		ไม่เพยีงแต่ตอบแทนบญุคณุของผู้มีพระคณุ
เท่ำนั้น	กำรตอบแทนบุณคุณต่อชำติ	ถือเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติเช่นกัน

	 “ชำติพยัคฆ์”	 เป็นละครอิงประวัติศำสตร์ในสมัย
รัชกำลที่	5	ตรงกับ	ร.ศ.112	หรือปี	พ.ศ.	2436	ที่รำช
อำณำจักรสยำมต้องสญูเสยีดินแดนและไพร่พลจ�ำนวน
มำกจำกกำรล่ำอำณำนิคมของต่ำงชำติ	 และต้องจ่ำย
เงินสำมล้ำนฟรังก์เป็นเงินค่ำปรับสงครำม	 ท�ำให้คน
ไทยทุกชนชั้นได้รับควำมเดือดร้อน	รวมไปถึง	“กล้ำ”	
ทำสหนุ่มลูกของทหำรที่เสียชีวิตในระหว่ำงสงครำม	
กล้ำได้รับเมตตำจำกพระพิสุทธิ์มนตรีให้เป็นบ่ำว	เป็น
เหตุให้พบกับคุณพลอยบุตรสำวของคุณพระ	และเกิด
เป็นควำมรักต่ำงฐำนะ	 ต้องพบอุปสรรคมำกมำย	 แต่
ด้วยควำมเป็นผู้ไม่ยอมแพ้พ่ำยต่อโชคชะตำ	 มีควำม
ใฝ่ฝันจะเป็นนักสู้	 เพ่ือแสวงหำชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วย
ศักด์ิศร	ีภำยหลงัจงึได้เรยีนรูว่้ำศกัดิศ์รขีองคนเรำไม่ได้
เกิดจำกยศฐำบรรดำศักดิ์	 แต่เกิดจำกหัวใจแห่งควำม
จงรักภักดี	เมื่อถึงเวลำอันสมควร	กล้ำจึงตอบแทนผู้มี
พระคุณทั้งหลำยของเขำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ตอบแทนคุณแผ่นดินและสำมำรถสละชีพเพื่อชำติได้
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02
Chart-pa-yak

“The heart to protect the nation, the life to devote to the King like a tiger pack leader”

Moral lessons from the story
	 This	series	conveys	a	message	that	“gratitude”	is	able	
to	lead	anyone	to	prosperity.	“Gratitude”,	is	not	only	about	
being grateful for kindness, but is also about being grateful 
for	 the	Kingdom.	The	protagonist	“Kla”	 is	a	suitable	role	
model for people of later generations.

	 “Chart-pa-yak”	is	based	on	the	historical	
events which took place during the reign of 
the	King	Rama	V,	a	period	of	Franco-Siamese	
War.	During	that	time,	Thailand,	or	Siam,	lost	
territories to the western powers and, in order 
to maintain our sovereignty and our country, 
had	to	pay	3	million	Francs	in	war	indemnity	
to the western countries. This caused the Thai 
people to struggle. This series also presents 
the	 story	of	 “Kla”,	 the	male	protagonist,	 a	
slave who endeavors and strives for dignity. 
He	has	also	 fallen	 in	 love	with	“Ploy”,	 the	
female protagonist, who holds a higher social 
status	than	him.	He	had	to	prove	himself	until	
he realized later that peoples’ dignity is not 
about social status but is about one’s kindness 
and willingness to sacrifice one’s life for the 
sake of the Kingdom.

TELEVISION SERIES THAT PROMOTE MORALITY AND SOCIAL ETHICS
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02 ร�ยก�รสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

ละครเรื่อง ดวงใจพิสุทธิ์

	 “ดวงใจพิสุทธิ์”	 เป็นละครสะท้อนสังคมและ								
ส่งเสริมสถำบันครอบครัว	ผ่ำนเรื่องรำวของเด็ก	2	คน
ท่ีได้รับกำรเลี้ยงดูและเติบโตมำในสภำพแวดล้อมที่
แตกต่ำงกนั	โดยเดก็ชำยชนิกฤต	หรอื	“ลกูหม”ี	เตบิโต
มำท่ำมกลำงควำมรักและควำมอบอุ่นของบุคคลใน
ครอบครวั	ท�ำให้มอีสิระในควำมคดิ	มคีวำมสขุ	ช่ำงพูด	
มองโลกในแง่ดี	 และกล้ำแสดงออก	 แตกต่ำงจำก								
เด็กหญิงหวันยิหวำ	หรือ	“ปุ๊กกี้”	ที่เกิดมำในตระกูล
นักธุรกิจผู ้มั่งคั่งร�่ำรวย	 แต่ต้องสูญเสียพ่อแม่จำก
อุบัติเหตุ	 และคุณย่ำอย่ำงกะทันหัน	 ท�ำให้ต้องเผชิญ
ชะตำกรรมตำมล�ำพัง	 และโดนท�ำร้ำยท้ังทำงร่ำงกำย
และจิตใจอย่ำงรุนแรงจำกป้ำสะใภ้	 จนกลำยเป็นเด็ก
ซมึเศร้ำ	หวำดกลวั	และไมก่ล้ำพดูคยุกบัใคร	ต่อมำป้ำ
และน้ำชำยรับมำเลี้ยงดูและให้ควำมรักควำมอบอุ่น	
จนกระทัง่	“ดวงใจพสิทุธ์ิ”	ท่ีถกูท�ำลำย	กลบัมำงดงำม
สดใสดังเดิม

ข้อคิดที่ได้จำกละคร
	 “ดวงใจพิสุทธิ์”	ให้มุมมองด้ำนกำรเลี้ยงดูเด็ก	กำรทำรุณกรรมเด็ก	
และกำรเยยีวยำสภำพจติใจของเดก็	น�ำเสนอเรือ่งรำวทีแ่สดงให้เห็นถึง
ควำมส�ำคัญของควำมรัก	ควำมอบอุ่น	และกำรอบรมเลี้ยงดูที่จะส่งผล
ต่อบุคลกิ	พฤติกรรม	และสภำพจติใจของเด็กโดยตรง	ละครยงัให้ข้อคดิ
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ	คุณธรรมและจริยธรรม	ซึ่งถือเป็น
เรือ่งทีค่รอบครวัจะต้องให้ควำมส�ำคญัเช่นเดยีวกนั	พร้อมทัง้สอดแทรก
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนสิทธิเด็กอีกด้วย	
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02
Duang-jai-pi-sut

	 “Duang-jai-pi-sut”	revolves	around	society	
and the family institution. The series presents 
a story of two children who have been brought 
up	differently.	“Look-mhee”,	or	“Chinnaklit”,	
is a boy who has been raised in a warm family; 
therefore, he has become a happy, optimistic 
and	confident	person.	Meanwhile,	“Pooky”,	
or	“Wanyeewa”,	is	a	girl	who	was	born	to	a	
rich family but her parents later died in an 
accident. She has been raised by her aunt 
who treated her violently, so she became 
depressed and disheartened. Fortunately, her 
uncle and aunt adopted her and her state of 
mind improved.

Moral lessons from the story
 This series suggests to the audience that the personality 
and state of mind of children will be significantly shaped by 
how they have been raised. Therefore, a family is the most 
important social institution. The story also places emphasis 
on education, morals and ethics. Moreover, the knowledge 
of Children’s Rights Law is included in this series.

TELEVISION SERIES THAT PROMOTE MORALITY AND SOCIAL ETHICS
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03 ร�ยก�รส่งเสริมด้�นเย�วชน ก�รศึกษ� และครอบครัว

I Love Thailand Season 1
	 ได้รับลิขสิทธิ์จำกรำยกำร	“I	love	my	country”	จำกประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับควำมนิยมระดับโลก	เป็นรำยกำรเกมโชว์
ที่เน้นควำมสนุกสนำน	พร้อมกำรถำมตอบที่สะท้อนควำมเป็นไทยในแง่มุมต่ำงๆ	และสถำนที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ผู้ชมอำจ
ไม่เคยรู้มำก่อน	ด�ำเนินรำยกำรโดย	ตุ๊ยตุ่ย	พุทธชำด	พงศ์สุชำติ	ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์	เวลำ	16.55-19.00	น.	ทำงช่อง	3	และ
ช่อง	33	HD	

Visions of ASEAN
	 “มองลึกทุกวิถีไทย	มองไกลทุกวิถีอำเซียน”	เป็นรำยกำรสำรคดีเชิงเศรษฐกิจ	น�ำเสนอวิถีกำรค้ำ	ทิศทำงกำรลงทุน	รำกฐำน
ทำงเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ควำมเป็นอยู่ของคนในภูมิภำคอำเซียน	ด�ำเนินรำยกำรโดย	ดร.ปิติ	ศรีแสงนำม	ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เศรษฐกิจ	ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์	เวลำ	08.00-08.30	น.	ทำงช่อง	28	SD

ก�ร์ตูน DreamWorks
	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ร่วมกับบริษัท	ซีทีเอช	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	ดรีมเวิกส์แอนิเมชัน	เอสเคจี	บริษัทผลิต
กำร์ตูนแอนิเมชันชั้นน�ำระดับโลก	น�ำเสนอกำร์ตูนแอนิเมชัน		“DreamWorks”	ที่คัดสรรมำเพื่อเด็กๆ	จ�ำนวน	6	เรื่อง	ได้แก่	นำย
พีบอดี้และเชอร์แมนกับรำยกำรสุดป่วน,	กำรผจญภัยของ	พุซ	อิน	บู๊ทส์,	อภินิหำรไวกิ้งพิชิตนัยน์ตำมังกร,	คิงจูเลียน	รำชำแสบ
แห่งมำดำกัสกำร์,	รุ่งอรุณของเหล่ำมนุษย์ถ�้ำ	และไดโนทรักซ์	ออกอำกำศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลำ	17.30-18.00	น.	และทุก
วันเสำร์และวันอำทิตย์	เวลำ	07.20-07.50	น.	ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD

โต๊ะจีน Around the World 
	 เป็นรำยกำรสอนภำษำจีนกลำงเพื่อกำรท่องเที่ยว	 ส่งเสริมกำรใช้ภำษำจีน	 ตลอดจนสร้ำงทัศนคติที่ดีเพื่อให้คนไทยเข้ำใจ									
คนจีนมำกยิ่งขึ้น	ด�ำเนินรำยกำรโดย	เฟร้นฟรำย	ธันยชนก	มูลนิลตำ	ผู้ชนะกำรประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์	ปี	2015	น�ำผู้ชมเรียนรู้ 
กำรใช้ภำษำจีนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ	 พร้อมกับกำรเดินทำงไปสถำนที่ที่น่ำสนใจทั้งในและต่ำงประเทศ	 สอดแทรกวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม	 รวมถึงเกร็ดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม	 เหมำะส�ำหรับทุกคนในครอบครัว	 ออกอำกำศทุกวันจันทร์และวันอังคำร	
เวลำ	12.00-12.05	น.	ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD	
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03 TELEVISION PROGRAMS FOR YOUTH, EDUCATION AND FAMILY

I Love Thailand Season 1
	 This	television	program	is	a	local	franchise	production	of	the	world	famous	Dutch	program	called	“I	love	
my	country”.	This	television	program	invites	people	to	take	a	quiz	about	Thailand’s	various	aspects.	This	
program	 is	 hosted	by	Puttachart	 Pongsuchart	 and	 airs	 at	 16.55-19.00	on	Sundays	on	Channel	 3	 (analog	
platform)	and	Channel	33	HD	(digital	platform).

Visions of ASEAN
	 “Visions	 of	 ASEAN”	 is	 a	 documentary	 about	 economics	which	 covers	 trading,	 investment	 directions,	
socioeconomic and cultural foundations and livelihoods in Southeast Asia. The documentary is hosted by 
Dr.	Piti	Srisangnam,	an	expert	on	economics.	“Visions	of	ASEAN”	airs	at	08.00-08.30	on	Sundays	on	Channel	
28	SD.

DreamWorks Cartoons
Thailand	Color	Television	Channel	3	collaborates	with	CTH	Public	Co.,	Ltd.	and	DreamWorks	Animation	SKG	
Co.,	Ltd.,	which	is	the	world’s	leading	animation	company,	to	broadcast	series	of	‘DreamWorks’	cartoons,	
including	Mr.	Peabody	&	Sherman,	The	Adventures	of	Puss	in	Boots,	How	to	Train	Your	Dragon,	All	Hail	King	
Julien,	Dawn	of	the	Croods	and	Dinotrux.	The	DreamWorks	cartoons	air	at	17.30-18.00	on	Mondays	and	Fridays	
and	at	07.20-07.50	on	Saturdays	and	Sundays	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

Chinese Dishes Around The World
	 “Chinese	Dishes	Around	The	World”	is	a	television	program	which	teaches	the	Chinese	language	to	the	
audience as well as presenting the Chinese culture to Thai people. This program is hosted by Thanyachanok 
Moonnilta,	Miss	Thailand	World	2015.	The	program	is	good	for	both	children	and	adults.	It	airs	at	12.00-12.05	
on	Mondays	and	Tuesdays	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.
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รู้ค่�พลังง�น
	 เป็นรำยกำรในรปูแบบสำรคดสีัน้	น�ำเสนอควำมรู้เกีย่วกบัพลงังำนในรปูแบบต่ำงๆ	รวมถงึพลงังำนทำงเลอืก	พลงังำนทดแทน	
พลังงำนทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่ทีม่ชีมุชนต่ำงๆ	คดิค้นและใช้งำนได้จริง	เพือ่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�ำหรับผูช้มในกำรใช้พลงังำน
อย่ำงรู้คุณค่ำ	ด�ำเนินรำยกำรโดย	ดร.เจิมศักดิ์	ปิ่นทอง	ออกอำกำศทุกวันพฤหัสบดี	เวลำ	00.20-00.25	น.	ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD

ลอง Stay
	 เป็นรำยกำรสำรคดีเชิงท่องเที่ยวที่ให้มุมมองใหม่ในรูปแบบกึ่งภำพยนตร์สั้น	ภำยใต้สโลแกน	“ลองดู	ลองท�ำ	ลองสัมผัส”	ที่
น�ำเสนอสำระควำมรู้ด้ำนกำรเดินทำง	และเจำะลึกสถำนที่ต่ำงๆ	ที่น่ำสนใจและได้รับกำรพัฒนำโดย	“องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำ
พื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน-อพท.	 (องค์กำรมหำชน)”	เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน	 ด�ำเนินรำยกำรโดยพิธีกร														
ชำวต่ำงชำติท่ีมีใจรักประเทศไทย	 อย่ำงเช่น	 แดเนียล	 เฟรเซอร์,	 ยุน	 จงฮยอง,	 แจ็ค	 บรำวน์	 น�ำผู้ชมไปสัมผัสกำรใช้ชีวิตและ										
ท�ำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน	รวมทั้งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ตลอดกำรเดินทำง	อำทิ	กำรท�ำอำหำรพื้นบ้ำน	ศิลปหัตถกรรม	วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน	ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์	เวลำ	16.30-17.00	น.	ทำงช่อง	28	SD

The Startup คิดแลกล้�น
	 เป็นรำยกำรเกมโชว์ที่เปิดโอกำสให้ผู้แข่งขันจำกทำงบ้ำนน�ำเสนอควำมคิดทำงด้ำนธุรกิจแก่คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรตลำดและกำรเงนิ	เพือ่	“เปลีย่นไอเดียให้เป็นทนุ	และเริม่ต้นธรุกจิอย่ำงม่ันคง”	โดยผูเ้ข้ำร่วมแข่งขนัจะต้องน�ำเสนอธรุกจิของ
ตนเองท้ังท่ีเป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเพียงควำมคิดที่มีควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ	 ผู้ชนะกำรแข่งขันจะได้รับเงินรำงวัล	 1	 ล้ำน
บำท	ด�ำเนินรำยกำรโดย	พงศ์สุข	หิรัญพฤกษ์	และฉัตรปวีณ์	ตรีชัชวำลวงศ์	ออกอำกำศทุกวันจันทร์	เวลำ	20.15-21.45	น.	ทำง
ช่อง	28	SD

วีคเอ็นไลฟ์ (Weekend Life)
	 เป็นรำยกำรส่งเสริมทกัษะทำงด้ำนภำษำองักฤษ	ด้วยกำรน�ำเสนอในรปูแบบทีส่นุกสนำนและเข้ำใจง่ำย	สอดแทรกควำมรูจ้ำก
โซเชียลเน็ตเวิร์ก	 เนื้อเพลง	 และสิ่งต่ำงๆ	 รอบตัว	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้	 ช่วยเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ	
และเหมำะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย	 ด�ำเนินรำยกำรโดย	 นุ่น	ณัชชำนันท์	 พีระณรงค์,	 พิมพ์	 พิมพ์วิจิตร	 โสภณ	 และเจน	 ศมจรรย์										
จรุงวัฒน์	ออกอำกำศทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์	เวลำ	12.00-13.00	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

ครอบครัวข่�วเด็ก
	 เป็นรำยกำรสำระบนัเทิงส�ำหรบัเด็ก	น�ำเสนอข่ำวสำรและข้อมลูในด้ำนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเดก็	โดยถ่ำยทอดออกมำในรปูแบบ
กำรรำยงำนข่ำว	 ด�ำเนินรำยกำรโดยนักข่ำวรุ่นเยำว์ที่เต็มไปด้วยควำมสำมำรถ	 ผลิตรำยกำรโดย	 บริษัท	 บีอีซี-เทโร	 เอ็นเตอร	์								
เทนเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ออกอำกำศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลำ	05.35-05.45	น.	และวันเสำร์	เวลำ	05.35-06.00	น.	ทำง
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD

03 ร�ยก�รส่งเสริมด้�นเย�วชน ก�รศึกษ� และครอบครัว
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Roo-ka-pa-lung-ngan (The Value of Energy)
	 “Roo-ka-pa-lung-ngan”	 is	a	documentary	covering	the	story	of	alternative	and	renewable	energies	 to	
encourage	people	to	use	energy	efficiently	and	sustainably.	This	program	is	hosted	by	Dr.	Jermsak	Pinthong	
and	airs	at	00.20-00.25	on	Thursdays	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

Long Stay
 Long Stay is a travel documentary covering travelling tips, as well as hidden places, in an effort to encourage 
sustainable	 tourism.	 This	 documentary	 is	 a	 project	 from	 the	 Designated	 Areas	 for	 Sustainable	 Tourism	
Administration-DASTA	 (Public	Organization)	and	 is	hosted	by	 foreigners	who	 love	Thailand;	Daniel	Fraser,								
Yun	Jong-Hyong,	and	Jack	Brown.	The	program	takes	the	viewers	to	join	activities	in	the	community	as	well	
as to learn new things from travelling, such as culture, crafts, local food and lifestyles. The program airs at 
16.30-17.00	on	Sundays	on	Channel	28	SD.

The Million Baht Startup Competition
 This is a game show which offers an opportunity for people to present their ideas for running a business. 
The	ideas	are	judged	and	commented	on	by	experts	in	marketing	and	finance.	This	program	aims	to	change	
peoples’	ideas	into	a	real	business	plans.	The	winner	will	be	awarded	1,000,000	Baht.	The	program	is	hosted	
by	Pongsuk	Hirunyapruek	and	Chatpavee	Treechatchawanwong.	The	program	airs	at	20.15-21.45	on	Mondays	
on	Channel	28	SD.

Weekend life
	 Weekend	life	is	an	English-teaching	program	which	aims	to	enhance	the	audiences’	English	skills	through	
entertainment	such	as	music	and	social	networks.	This	program	is	hosted	by	Nutchanun	Peeranarong,	Pimvijit	
Sopon	and	Samachan	Charungvat.	The	program	airs	at	12.00-13.00	on	weekends	on	Channel	13	Family.

Krob-Krua-Kao-Dek (News Family by Kids)
 This is an edutainment program for kids presenting news which is especially useful for kids. The program 
is	hosted	by	talented	youngsters	and	is	produced	by	BEC-Tero	Entertainment	Public	Co.,	Ltd.	The	program	
airs	at	05.35-05.45	on	weekdays	and	at	05.35-06.00	on	Saturdays	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

03 TELEVISION PROGRAMS FOR YOUTH, EDUCATION AND FAMILY
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ช่องท�งก�รสื่อส�รจ�กประช�ชน/ผู้ชมสู่องค์กร

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักถึงกำรท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อ
ข้อมูล	 ข่ำวสำร	 สำระ	 และควำมบันเทิงไปสู่ประชำชนทุกภูมิภำคทั่ว
ประเทศ	 ในขณะเดียวกัน	 เรำเปิดโอกำสให้ประชำชนเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรน�ำเสนอข้อมูล	ข่ำวสำร	ตลอดจนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะกลับมำ	
ยงัองค์กร	เพือ่ปรบัปรุงและพฒันำกำรด�ำเนนิงำนของเรำ	ผ่ำนช่องทำง	
กำรสื่อสำรต่ำงๆ	ขององค์กร	ไม่ว่ำจะเป็นโทรทัศน์	วิทยุ	 เว็บไซต์	สื่อ											
โซเชียลมเีดีย	แอปพลเิคชนั	โทรศพัท์	SMS	และส่ืออ่ืนๆ	ในขณะเดยีวกนั	
เรำท�ำหน้ำทีเ่ป็นกระบอกเสยีงของประชำชนทีจ่ะส่งต่อข้อมลู	ข่ำวสำร	
เบำะแส	 ประเด็น	 หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ	 ไปยังหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 เพื่อกำรปรับปรุง	 แก้ไข	 และพัฒนำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยต่อไป

	 “ครอบครัวข่ำว	 3”	 น�ำเสนอข่ำวและเหตุกำรณ์ปัจจุบันด้วยกำร
บอกเล่ำเรื่องรำวข่ำวสำรเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของผู ้ชม									
ทั่วประเทศ	 สอดคล้องกับค�ำขวัญของเรำที่ว่ำ	 “เข้ำใจทุกข่ำว	 เข้ำถึง	
ทุกคน”	ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	
ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	รวมทั้งช่องทำงอื่นๆ	อำทิ	วิทยุ	เว็บไซต์	
ส่ือโซเชียลมีเดีย	 แอปพลิเคชัน	 เป็นต้น	 เพื่อกำรรำยงำนข่ำวที่ฉับไว							
ส่งตรงถึงผู้ชมทั่วประเทศที่มีช่องทำงกำรเปิดรับข่ำวสำรที่แตกต่ำงกัน	
ในขณะเดียวกนั	“ครอบครวัข่ำว	3”	ยงัเปิดช่องทำงให้ผูช้มทัว่ประเทศ
สื่อสำรกลับมำยังองค์กรเช่นกัน

	 “ปำกท้องร้องทุกข์”	ช่วงเวลำในรำยกำรข่ำว	“เรื่องเล่ำเช้ำนี้”	ที่
เปิดโอกำสให้ประชำชนร้องทกุข์เก่ียวกบัปัญหำควำมเป็นอยู	่กำรด�ำเนนิ
ชวีติ	รวมทัง้ปัญหำด้ำนสำธำรณปูโภคต่ำงๆ	ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ	“เรือ่ง
เล่ำเช้ำนี”้	http://morning-news.bectero.com	และ	เฟซบุก๊	“ปำก
ท้องร้องทุกข์”	 นอกจำกนี้	 “เรื่องเล่ำเช้ำนี้”	 ยังน�ำเสนอเรื่องรำวที่น่ำ
ชื่นชมและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้สังคมไทย	ในช่วง	“ข่ำวดีประเทศไทย”	
อำท	ิคณะเด็กไทยได้รบัรำงวัลกำรแข่งขนัหุน่ละครระดบัโลกทีป่ระเทศ
โปแลนด์,	 นักเรียนจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำน
กำรวิจัยรักษ์น�้ำระดับโลกที่ประเทศสวีเดน	เป็นต้น		

	 กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	ยงัเข้ำร่วมเป็นสมำชิก	“โครงข่ำยตำสบัปะรด”	ด้วย
กำรท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรน�ำเสนอข่ำวสำรจำกสมำชิกของ												
โครงข่ำยฯ	 ที่รวดเร็ว	 ทันเหตุกำรณ์	 และครอบคลุมพื้นที่ต ่ำงๆ																		
ทั่วประเทศ	เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล	ข่ำวสำร	และกำรเตือนภัยที่
สะดวก	 รวดเร็ว	 ไม่พลำดต่อเหตุกำรณ์ส�ำคัญ	 และยังเป็นกำรสร้ำง
โอกำสให้คนในสังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรดูแลสังคมไทย

	 กลุม่บีอซี	ีเวลิด์		และครอบครัวข่ำว	3	ในฐำนะทีเ่ป็นสือ่สำรมวลชน	
เรำท�ำหน้ำทีใ่ห้บริกำรด้ำนข่ำวสำรและรำยงำนเหตกุำรณ์ต่ำงๆ	รวมทัง้
เปิดรบัข้อมลู	ข่ำวสำร	และข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะจำกประชำชนกลบั
มำยังองค์กร	 ผ่ำนช่องทำงกำรสี่อสำรที่หลำกหลำยของเรำ	 ด้วยกำร
ด�ำเนนิงำนของสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	ทีม่ปีระสบกำรณ์ด้ำน
สื่อสำรมวลชนมำยำวนำนตลอดระยะเวลำ	 46	 ปี	 และด้วยทีมงำน									
มืออำชีพ	เรำพร้อมที่จะให้บริกำรด้ำนข้อมูล	ข่ำวสำร	สำระ	และควำม
บันเทิงที่ให้คุณค่ำสูงสุดแก่ผู้ชมทั่วประเทศ	 ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และเป้ำหมำยขององค์กร	

ก�รดูแลตรวจสอบคุณภ�พร�ยก�ร

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักถึงกำรดูแลตรวจสอบคุณภำพและควำม
เหมำะสมของรำยกำรที่เผยแพร่ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง	3	ในระบบแอนะล็อก	และช่องรำยกำรในระบบดิจิทัลทั้ง	3	ช่อง	
จงึก�ำหนดให้ผูจ้ดัรำยกำร/ละครทุกรำย	ส่งเทปรำยกำรทีพ่ร้อมจะออก
อำกำศมำยังสถำนีฯ	 โดยมี	 “หน่วยงำนตรวจสอบรำยกำร”	 (Censor	
Unit)	ของทำงสถำนีฯ	ประกอบด้วย	คณะผูป้ฏบัิตงิำนทีม่คีวำมรู	้ควำม
เช่ียวชำญ	และประสบกำรณ์	ท�ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้ภำพ
และเสยีงอย่ำงละเอยีด	ให้เป็นไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรกจิกำร
กระจำยเสียง	 กิจกำรโทรทัศน์	 และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	
(กสทช.)	 โดยหน่วยงำนตรวจสอบรำยกำรดังกล่ำว	 มีอ�ำนำจในกำร
พิจำรณำตัดภำพและเสียงที่ไม่เหมำะสม	ก่อนที่จะน�ำรำยกำรนั้นๆ	ไป
ออกอำกำศต่อไป	
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THE COMMUNICATION CHANNEL BETWEEN 
PEOPLE/AUDIENCE AND OUR ORGANIZATION 

 BEC World Group realizes its responsibility in its role as 
a presenter of valuable news, information and entertainment 
to Thai people nationwide. As such, we have provided 
audiences with the opportunity to be a part of sharing 
information, news and comments via television, radio, 
website, social media, application, SMS, etc. for the 
company’s improvement. Meanwhile, we perform our role 
as a voice of people, when we believe that our presentation 
will enable the voices and complaints of people to be heard 
by the relevant parts of the public and private sector, and 
eventually bring about solutions to the problems.

	 “Krob-Krua-Kao	3”	(The	News	Family	of	Thailand	Color	
Television	Channel	3)	is	the	news	section	of	our	channels.	
We present current affairs to the audience, using the concept 
of	story-telling	among	family	members,	under	the	slogan	
“Understand	the	news,	Understand	everyone”.	Our	news	
programs	air	on	Thailand	Color	Television	Channel	3,	Channel	
13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD.	The	news	is	
also broadcast through other channels; radio, website, social 
media and an application. We aim to report the news to 
people nationwide and in a timely manner. Moreover, the 
program also allows the audience to participate by 
submitting stories to our station.

	 The	 “Pak-Tong-Rong-Tuk”	 (The	 people	 explain	 their	
problems) section in Ruenglao Chaonee news program 
(Morning News Program) allows the audience to explain their 
problems and report their grievances to the program’s 
website	 http://morning-news.bectero.com	 and	 on	 the	
program’s Facebook page. The program also has a “good 
news	of	Thailand”	segment	which	has	included	items	such	
as the award won by a puppet show performed by Thai 
youth	in	the	2016	World	Youth	Competition,	and	the	team	
of winning Thai students from Surat Thani province who 
triumphed at the World Championship of research on the 
preservation of water resources, the event was taken in 
Sweden.

	 BEC	World	 Group	 also	 joined	 “The	 Pineapple	 Eyes”	
project	in	which	we	have	performed	our	role	as	a	middleman	
presenting the news we get from our network. “The 
Pineapple	Eyes”	project	aims	to	report,	in	a	timely	manner,	
affairs from across the country. The program also allows 
people to participate by reporting when there is an 
emergency, a disaster or any other important situation.

	 BEC	World	Group	and	Krob-Krua-Kao	3,	as	a	Thai	news	
service, is effectively performing our role by reporting the 
news	 quickly	 and	 precisely	 and	 by	 receiving	 feedback,	
recommendations and suggestions from our audience 
through our communication channels. We consider ourselves 
to	be	a	professional	media	organization	with	46-years	of	
experience and a professional staff; therefore, we are well 
prepared in providing a news service and entertainment to 
the audience across the country, in line with the company’s 
vision and goals.

PROGRAM QUALITY INSPECTION

BEC World Group realizes the importance of inspecting the 
quality	 and	 appropriateness	 of	 all	 content	 broadcast	 via	
Thailand	Color	Television	Channel	3’s	analog	platform	and	
all	 3	 digital	 channels.	 Therefore,	 all	 program	 and	 drama	
producers	 are	 required	 to	 submit	 every	 program	 to	 the	
company’s Censor Unit, which is comprised of a group of 
experienced specialists. The group thoroughly examines the 
submitted programs, both in technical and content terms, 
and makes sure that they conform to the regulations issued 
by the National Broadcasting and Telecommunications 
Commission (NBTC). The group is permitted to delete or edit 
any inappropriate part(s) of the program prior to broadcast.
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KNOWLEDGE CAREER
ADVANCEMENT

CAPABILITIES LOYALTY

support

ส่งเสริม
พนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมผูกพันต่อองค์กร

SUPPORT
the knowledge, capabilities, career advancement and loyalty of employees
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“ส่งเสริม” พนักง�นให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มก้�วหน้� และ
คว�มผูกพันต่อองค์กร

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ตระหนักดีว่ำ “พนักงำน” เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง และเป็นหัวใจส�ำคัญที่          
ขับเคลื่อนให้กำรด�ำเนินธุรกิจประสบควำมส�ำเร็จ เรำจึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำน และมีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนแรงงำนและ                   
สทิธมินษุยชน ตัง้แต่กระบวนกำรสรรหำบคุลำกร กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำพนกังำน 
กำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร กำรประเมินผลงำน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลในด้ำนอื่นๆ เพื่อสร้ำงและรักษำ “คนเก่งและคนดี มีศักยภำพ” ให้อยู่คู่องค์กร 
ซึ่งปรำกฏผลเป็นรูปธรรมได้จำกกำรที่พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนและน�ำพำบริษัทฯ ให้
บรรลุควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย และสร้ำงผลงำนที่โดดเด่นสู่สำยตำของประชำชน 

“Support” the knowledge, capabilities, career advancement 
and loyalty of employees

BEC World Group realizes that employees are the significant resource of our 
organization in leading our business to success. Therefore, we stress conformity 
to the Labor Laws and management that is in line with human rights. The treatment 
is applied to recruitment, employee development, payment management, 
performance assessment and other human resource management in order to 
build and maintain “talented and decent with potential” employees. As a result, 
the employees willingly invest their energy and abilities in their work with enthusiasm 
and create quality performance in the eyes of the public. 
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	 ในปี	 2559	กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังคงด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนุษยชน	 ด้วยกำร
ปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม	ดแูลเอำใจใส่พนกังำน	
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำขีดควำมสำมำรถอย่ำงเต็มควำม
สำมำรถ	เพื่อให้พนักงำนทุกคนเติบโตไปพร้อมกับองค์กร	

	 นอกจำกนี้	 เรำยังมีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลให้
พนักงำนในองค์กรได้รบัทรำบ	ศึกษำ	และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิ
งำนให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร	 โดยจัดท�ำเป็นคู่มือกำรบริหำรงำน
บุคคล	 และคู่มือพนักงำน	 รวมถึงจรรยำบรรณของพนักงำน	 แจกจ่ำย
ให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน	 และมีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงภำยใน
องค์กร	อำทิ	อีเมล	อินทรำเน็ต	ป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมมุมพักผ่อนของ
พนักงำนในแต่ละชั้น	 เป็นต้น	 รวมทั้งจัดอบรมพนักงำนท่ีเข้ำใหม่ได	้							
รับทรำบและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร		

จำ�นวนบุคล�กรของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ 

   บริษัท บ�งกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด   บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำ�กัด

   1,099 คน 223 คน

   ผู้บริห�รช�ย ผู้บริห�รช�ย   
 
      84 คน 1 คน      
   
   ผู้บริห�รหญิง ผู้บริห�รหญิง 
   
   46 คน 3 คน    

   พนักง�นช�ย พนักง�นช�ย              
    
   693 คน 140 คน      
   
   พนักง�นหญิง พนักง�นหญิง 
   
   276 คน 79 คน     

ข้อมูล	ณ	วันที่	2	พฤศจิกำยน	2559
ผู้บริหำร	หมำยถึง	ระดับผู้จัดกำรแผนกขึ้นไป



BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 59

	 In	2016,	BEC	World	Group	ran	our	business	according	to	
the Labor Laws and human rights with fair employment 
regulations. With the goal of a successful business, the focus 
is on the enhancement of staff performance.

 

 The organization has informed its employees about its 
human resource management policy, for them to practice 
as occupational guidelines, through the compilation and 
distribution of a human resource management manual, an 
employee manual and the employee code of conduct. The 
electronic mail, intranet, information boards at the office 
and more serve as ways to communicate within the 
organization. The orientation of new employees is also 
arranged for this purpose in order that the policy is followed 
throughout the organization.

The number of BEC World Group’s employees

   Bangkok Entertainment Co., Ltd.   BEC Multimedia Co., Ltd.

   1,099 persons 223 persons

   Male Directors Male Directors   
 
      84 persons 1 persons      
   
   Female Directors Female Directors 
   
   46 persons 3 persons    

   Male Employees Male Employees             
     
   693 persons 140 persons      
   
   Female Employees Female Employees 
   
   276 persons 79 persons     

Information	last	updated	on	2nd	November	2016
Directors	refer	to	division	managers	and	above
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จำ�นวนพนักง�นใหม่ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

   บริษัท บ�งกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด   บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำ�กัด

   6 คน 51 คน

   ผู้บริห�รช�ย ผู้บริห�รช�ย   
 
      - คน - คน      
   
   ผู้บริห�รหญิง ผู้บริห�รหญิง 
   
   - คน - คน    

   พนักง�นช�ย พนักง�นช�ย              
    
   3 คน 24 คน      
   
   พนักง�นหญิง พนักง�นหญิง 
   
   3 คน 27 คน     

ข้อมูล	ณ	วันที่	2	พฤศจิกำยน	2559
ผู้บริหำร	หมำยถึง	ระดับผู้จัดกำรแผนกขึ้นไป

เปิดกว้�งรับบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

	 ด้วยเรำเห็นคุณค่ำของบุคคลว่ำทุกคนมีควำมสำมำรถเฉพำะตัว		
แตกต่ำงกัน	เรำจึงเปิดกว้ำงรับบุคคลที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถจำกทุก
สถำบนักำรศกึษำและทุกแหล่งงำนทีม่คีวำมเหมำะสมกบัต�ำแหน่งงำน	
มำร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กร	
โดยกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนใหม่นั้น	 เรำพิจำรณำจำกควำมรู	้
ควำมสำมำรถ	ศักยภำพ	คุณสมบัติ	และประสบกำรณ์ของผู้สมัครเป็น
ส�ำคัญ	ภำยใต้เงื่อนไขของควำมเหมำะสมกับงำนที่เปิดรับ	โดยไม่เลือก
ปฏิบัติจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ	 เชื้อชำติ	 ศำสนำ	สถำบันกำรศึกษำ	
สถำนะทำงสงัคม	สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ	ยกเว้นบำงสำยงำนท่ีต้องกำร
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ	 ประสบกำรณ์	 หรือมีลักษณะงำนเฉพำะ
เจำะจง	

	 นอกจำกกำรเปิดรับบุคคลจำกภำยนอกแล้ว	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยัง						
ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนส�ำหรบัพนักงำนทีป่ฏบัิตงิำนใน
ปัจจุบัน	 โดยเปิดโอกำสให้มีกำรแต่งตั้ง	 โอนย้ำยไปสู่ต�ำแหน่งงำนว่ำง
ในสำยงำนอื่นๆ	 ภำยในองค์กรตำมควำมเหมำะสมกับงำนที่เปิดรับ							
โดยเฉพำะธุรกิจกำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลช่อง	13	แฟมิลี่,	
ช่อง	 28	 SD	และช่อง	 33	HD	 เพื่อให้พนักงำนได้แสดงศักยภำพของ
ตนเองได้อย่ำงเต็มที่	 และเป็นโอกำสดีที่จะได้เติบโตในหน้ำที่กำรงำน
อีกด้วย
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The number of the new employees of BEC World Group

   Bangkok Entertainment Co., Ltd.   BEC Multimedia Co., Ltd.

   6 persons 51 persons

   Male Directors Male Directors   
 
      - persons - persons      
   
   Female Directors Female Directors 
   
   - persons - persons    

   Male employees Male employees             
     
   3 persons 24 persons      
   
   Female employees Female employees 
   
   3 persons 27 persons     

Information	last	updated	on	2nd	November	2016
Directors	refer	to	division	managers	and	above

Fair and open recruitment 

 Our experience is that the talent and capability of each 
employee is different; thus, our recruitment policy is open 
to everyone graduated from various academic institutions. 
The recruitment process places emphasis on knowledge, 
abilities,	potential,	suitable	qualifications	and	experience	in	
relation	 to	 the	vacant	position,	without	prejudice	against	
gender, nationality, religion, educational institution or 
socioeconomic	 status;	 except	 in	 case(s)	 where	 the	 job	
requires	specialized	knowledge	and	skills.	

 Moreover, the company gives existing employees of        
BEC World Group opportunities to be appointed or rotated 
to	the	vacant	positions,	especially	in	the	3	digital	channels,	
including	Channel	13	Family,	Channel	28	SD,	and	Channel	
33	HD,	in	order	to	encourage	them	to	use	fully	their	skills	
and capabilities for their career advancement. 
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	 เรำยังสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนที่ได	้							
รับมอบหมำย	 (On-the-job	 Training)	 โดยน�ำควำมรู้และทักษะที่ได้
รบัจำกกำรอบรมหรอืผูบั้งคับบัญชำ/หวัหน้ำงำน	มำปรบัใช้ในงำนทีต่น
รับผิดชอบ	นอกจำกนี้	เรำยังเปิดโอกำสให้พนักงำนได้รับกำรศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	 ในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นระหว่ำงท�ำงำน										
อีกด้วย

	 ในปี	 2559	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 จัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำงๆ	
ส�ำหรับบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง	โดยสรุปดังนี้

	 *	 หลักสูตรทั้งสิ้น	 17	 หลักสูตร
	 *		 จ�ำนวนชั่วโมงในกำรอบรมทั้งสิ้น	 157	 ชั่วโมง
	 *		 ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำรับ
	 	 กำรอบรมทั้งสิ้น	 920	 คน**
	 *	 เฉลี่ยชั่วโมงกำรอบรมของบุคลำกร	 6.5	 ชั่วโมง/คน/ปี

	 ข้อมูลกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ	ณ	เดือนธันวำคม	2559
	 **	 ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำอบรม	ประกอบด้วย
	 	 บริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	640	คน
	 	 บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	64	คน	และ
	 	 บริษัท	ส�ำนักข่ำวบีอีซี	จ�ำกัด	216	คน

เสริมสร้�งก�รเรียนรู้และพัฒน�ศักยภ�พ
 
	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มีนโยบำยส่งเสริมให้บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำร
จนถึงระดับบรหิำรเป็นผูม้คีวำมใฝ่รูแ้ละพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง	ด้วย
กำรเพิ่มพูนควำมรู้	ทักษะ	ควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับให้เป็น	
“คนเก่งและคนดี	มีศักยภำพ”	เพื่อรักษำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรปฏบิติังำน	ก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลง	ตลอดจนเป็นกำรเตรยีมควำม
พร้อมส�ำหรับกำรรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต	 และควำม
ก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนของแต่ละบุคคลด้วย	 เรำจึงมีแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้แบบ
ผสมผสำน	ส่งเสริมให้พนักงำนเกิดกำรเรียนรู้จำกหลำกหลำยช่องทำง	
เน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู	้ทกัษะ	ประสบกำรณ์ตำมสำยงำนและธุรกจิ
ขององค์กร	โดยจดักำรเรยีนรูใ้นรปูแบบของกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร	
(In-house	 Training)	 และกำรฝึกอบรมภำยนอกองค์กร	 (Outside	
Training)	ทัง้ในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร	(Management	Program)	กำร
พัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 (Functional	 Skills	
Development	 Program)	 กำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลย	ี
(Technological	Skills	Development	Program)	ควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำด้ำนจิตส�ำนึก	 (Consciousness	 Development	 Program)	
อำทิ	กำรสมัมนำเรือ่ง	Digital	Transformation	และ	Digital	Economy	
ในวันอังคำรที่	 22	พฤศจิกำยน	 2559	ณ	อำคำรมำลีนนท์	 ทำวเวอร์	
เพือ่ให้ควำมรูแ้ละสำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิธุรกจิและงำน
ของตน	 และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำร	 เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจ,	กำรอบรมเรื่อง	อำกำศยำนไร้คนขับ	(Drone)	ส�ำหรับช่ำงภำพ
ประจ�ำรถถ่ำยทอดสดและช่ำงภำพฝ่ำยข่ำว	ภำคทฤษฎใีนวนัพฤหสับดี
ที่	22	ธันวำคม	2559	ณ	อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	และภำคปฏิบัติใน
วนัศกุร์ที	่23	ธนัวำคม	2559	ณ	สนำมบนิเลก็ศภุวรรณ	บำงใหญ่	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ยังส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกพนักงำนที่
มีผลงำนและประสบกำรณ์สูง	 หรือผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำน	 ไปสู่
พนักงำนรุ ่นน้อง/รุ ่นใหม่	 เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ										
ต่อยอดให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ตนเองและองค์กร	อกีท้ังยงัเป็นกำรสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมเป็นมิตร	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	และส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพื่อนพนักงำนอีกด้วย	อำทิ	กำรจัดอบรมใน
หัวข้อ	“มองแตกคิดต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์”	เมื่อวันที่	4	มิถุนำยน	2559	
โดยคุณคัมภีร์	กฤษณปำณี	ช่ำงภำพอำวุโส	ฝ่ำยข่ำว	ช่อง	3	ที่มีควำม
เช่ียวชำญและมปีระสบกำรณ์สูงด้ำนกำรถ่ำยภำพ	น�ำควำมรูม้ำถ่ำยทอด
ให้แก่ช่ำงภำพ	ฝ่ำยข่ำวของช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และ
ช่อง	33	HD	เป็นต้น
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 The company also supports knowledge sharing between 
employees with the aim of developing their skills and to 
reinforce relationships within our organization such as the 
training	for	cameramen	of	Channel	3,	Channel	13	Family,	
Channel	 28	 SD	 and	 Channel	 33	 HD	 by	 Mr.	 Kampee	
Kritsanaphanee, Senior cameraman. The class was taken on 
4th	June	2016.

 Furthermore, the company also supports knowledge 
management	through	on-the-job	coaching;	thus,	they	will	
be	able	to	practice	their	skills	through	first-hand	experience.	
We also encourage our employees to advance their 
education while they are working in our company.

	 In	2016,	BEC	World	Group	continued	to	organize	many	
training courses for employees at every level. The summary 
of	BEC	World	Group’s	2016	training	curricula	is	as	follows:

	 *	 The	total	training	program		 17	 programs
	 *	 The	total	training	hour	 157	 hours
	 *	 The	total	number	of	
	 	 training	attendee	 920	 attendees**
	 *	 The	average	of	training	
	 	 hour	per	person	 6.5	 hours/person/year

	 The	information	last	updated	on	December	2016
	 **	 The	attendees	included
  The staff of Bangkok Entertainment Co., Ltd. : 
	 	 640	persons
	 	 The	staff	of	BEC	Multimedia	Co.,	Ltd.	:	64	persons
	 	 The	staff	of	BEC	News	Bureau	:	216	persons

The learning environment and capability 
enhancement
 
 BEC World Group pursues a policy of “talented and 
decent	with	potential”	employees,	which	encourages	our	
staff, at every level, to enhance their own capabilities and 
knowledge, in order to respond to a rapidly changing world 
and to prepare them for business expansion. The company 
encourages employees to gain knowledge in diverse fields. 
We	 have	 organized	 various	 in-house	 and	 outside	 career	
training sessions for employees including management 
programs, functional skills development programs, 
technological skills development programs and consciousness 
development	programs.	“Digital	transformation	and	digital	
economy”	training,	for	example,	is	what	we	focused	on	in	
2016	in	order	to	be	well-prepared	for	the	change	of	media	
technology and the increasingly competitive market. The 
class	was	taken	on	22nd	November	2016	at	Maleenont	Tower.	
Moreover,	using	“drones”	for	shooting	is	a	technology	on	
which we have trained our cameramen. The theory class 
was	taken	on	22nd	December	2016	at	Maleenont	Tower	and	
the	practice	class	was	on	23rd	December	2016	at	Suphawan	
Bangyai Small Airport.
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เปิดโอก�สให้พนักง�นแสดงศักยภ�พ
ในก�รปฏิบัติง�น

	 ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำพนักงำนที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	มีศักยภำพ
สูง	 และมีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ	 จะน�ำพำธุรกิจไปสู่ควำมส�ำเร็จได้	
โดยเฉพำะท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสูงในธุรกิจด้ำนสื่อสำร
มวลชน	บริษัทฯ	จึงเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงศักยภำพในกำรปฏิบัติ
งำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	พร้อมให้กำรยกย่องเชดิชผูลงำนทีโ่ดดเด่น	
อีกทั้งพนักงำนที่ได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก	หรือสร้ำงผลงำน
ให้แก่องค์กร	 จะได้รับกำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ							
อีกด้วย	

	 ในปี	2559	มีพนักงำนที่ปฏิบัติงำนดีเด่นจนได้รับรำงวัลต่ำงๆ	จำก
หน่วยงำนภำยนอก	ซึ่งบริษัทฯ	ได้มีหนังสือชมเชยกำรปฏิบัติงำน	และ
ประชำสัมพนัธ์ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ	ภำยในองค์กรให้พนักงำน
ทัง้องค์กรได้รบัทรำบโดยท่ัวกนั	เพือ่สร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนได้ยดึถอื
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ	อำทิ	

+	 นำยจิระ	ใจเที่ยง	ช่ำงภำพ	ฝ่ำยข่ำว	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส ี
ช่อง	 3	 ได้รับรำงวัลแสงชัย	 สุนทรวัฒน์	 ประเภทภำพข่ำว
เหตุกำรณ์ยอดเยี่ยม	 เหตุกำรณ์ที่ต�ำรวจเข้ำปรำบปรำม															
ยำเสพติด	และวิสำมัญชำวเขำเผ่ำมูเซอที่ค้ำยำบ้ำ	ออกอำกำศ
ในรำยกำรเรื่องเด่นเย็นนี้	ทำงช่อง	3	และช่อง	33	HD	

+		 นำงสำวฐปณีย์	 เอียดศรีไชย	 ได้รับรำงวัลแสงชัย	 สุนทรวัฒน	์
ประเภทสำรคดีเชงิข่ำวโทรทศัน์ยอดเยีย่ม	รำยงำนชดุโรฮงิญำ
กบัปัญหำกำรค้ำมนษุย์	ออกอำกำศในรำยกำร	The	Reporter	
ทำงช่อง	28	SD

+		 นำยจิระ	 ใจเที่ยง	 ช่ำงภำพ	 ฝ่ำยข่ำว	 ได้รับรำงวัลภำพข่ำว
โทรทัศน์รองชนะเลิศ	 ในกำรประกวดภำพข่ำวสื่อมวลชน									
ยอดเย่ียมคร้ังที	่19	ประจ�ำปี	2558-2559	ชือ่เรือ่ง	“ต�ำรวจ	ปส. 
วิสำมัญชำวเขำค้ำยำบ้ำ”	จำกสมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย	และมูลนิธิช่ำงภำพสื่อมวลชน	

+		 นำยดลวฒัน์	ศรสีำรำกร	ช่ำงภำพ	ฝ่ำยข่ำว	ได้รบัรำงวลัสำรคดี
เชิงข่ำวรองชนะเลิศ	 ในกำรประกวดภำพข่ำวสื่อมวลชน							
ยอดเยี่ยมครั้งที่	19	ประจ�ำปี	2558-2559	ชื่อเรื่อง	“สภำเด็ก
อนุรักษ์ป่ำต้นน�้ำ”	 จำกสมำคมช่ำงภำพสื่อมวลชนแห่ง
ประเทศไทย	และมูลนิธิช่ำงภำพสื่อมวลชน	

จัดสรรค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รที่เป็นธรรม

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ก�ำหนดกรอบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นไป
ตำมกฎหมำยแรงงำน	และสำมำรถเทยีบเคียงกบัผูป้ระกอบกำรในธรุกจิ
เดยีวกนัได้	โดยค�ำนงึถงึควำมเท่ำเทยีมและเป็นธรรม	และพจิำรณำจำก
ต�ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน	ระดับควำมรับผิดชอบ	ทักษะควำมสำมำรถใน
กำรท�ำงำน	 ควำมทุ่มเทในหน้ำที่กำรงำน	 และกำรสร้ำงผลงำนหรือ								
ชื่อเสียงให้องค์กร	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะปรับอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี
ของพนักงำน	จำกควำมส�ำเร็จขององค์กรและผลจำกควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในปีที่ผ่ำนมำ	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย								
ค่ำตอบแทนทีแ่สดงไว้ในคูมื่อพนักงำน	บรษัิท	บอีซีี	เวลิด์	จ�ำกัด	(มหำชน) 
พ.ศ.2546	ข้อ	46	“กำรปรับปรุงอัตรำเงินเดือน	และกำรจ่ำยเงินโบนัส	
จะกระท�ำได้ต่อเมือ่กจิกำรของบรษัิทมผีลก�ำไรในรอบปี	หรอืกรรมกำร
บริหำรของบริษัท	 มีมติให้กระท�ำเป็นกรณีพิเศษเท่ำน้ัน”	 นอกจำกนี้			
ยังพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนแก่พนักงำนที่ได้รับรำงวัลต่ำงๆ	 จำก							
หน่วยงำนภำยนอกหรอืสร้ำงผลงำนให้องค์กรอกีด้วย	นอกจำกกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว	 เรำยังก�ำหนดค่ำท�ำงำน						
ล่วงเวลำและค่ำท�ำงำนในวนัหยดุ	ไม่น้อยกว่ำหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงำนรักษำ				
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น

	 สวัสดิกำร	 นับว ่ำเป ็นแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของพนักงำน																		
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำค่ำตอบแทนปกติจำกกำรท�ำงำน	 เรำจึงจัดสวัสดิกำร						
ให้แก่พนักงำนในรูปแบบต่ำงๆ	 ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ									
กำรท�ำงำน	โดยสทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ	และสวสัดิกำรทีม่อบให้แก่พนกังำน							
มีควำมเป็นธรรม	 เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนก�ำหนด	 และสำมำรถ
เทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้	 อำทิ	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	
กำรประกนัสงัคม	กำรประกนัชวีติ	กำรประกนัอบุตัเิหต	ุและกำรประกัน
สุขภำพ	กำรช่วยเหลือในกรณีที่พนักงำน	บิดำ	มำรดำ	หรือคู่สมรสของ
พนกังำนเสยีชวิีต	กำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	กำรกูย้มืเงินเพือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั
กบัธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	เครือ่งแบบพนักงำน	และกำรจดัให้มีกำร
รักษำพยำบำลเบื้องต้นในสถำนที่ปฏิบัติงำน	โดยในปี	2559	บริษัทฯ	มี
กำรปรบัเพิม่ค่ำรกัษำพยำบำล	(ผูป่้วยนอก)	เพือ่ให้ครอบคลมุกำรรกัษำ
พยำบำลในแต่ละครั้งอีกด้วย	
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The opportunity for the employees to project 
their performance

 We strongly believe that an employee, who is well 
equipped	with	knowledge,	capability	and	potential,	will	play	
a significant part in leading the company to success, 
especially in the highly competitive media industry. 
Therefore, we give employees an opportunity to show their 
potential. Employees who receive awards from other 
organizations or who show outstanding performance will be 
considered for a remuneration increase.

	 In	2016,	there	were	a	number	of	outstanding	employees.	
The company has praised their performance to other 
employees through our internal communications systems. 
The list of our rewarded employees includes:

+ Mr. Jira Jaithieng, a cameraman of Thailand Color 
Television	Channel	3,	has	been	awarded	for	excellent	
photo	 journalism	by	 the	Sangchai	Soonthornrawat	
institute. The photo was taken during a crackdown 
on	 illegal	 drugs	 in	 a	 tribal	 village	 called	 “Lahu”,	
broadcast	 on	 Rueang-Den-Yen-Nee	 news	 program	
(the Evening News). 

+		 Ms.	Thapanee	Eirdsrichai,	a	journalist	from	Thailand	
Color	Television	Channel	3,	has	been	awarded	for	an	
excellent news documentary by the Sangchai 
Soonthornrawat institute. She has covered the story 
of human trafficking of Rohingya, broadcast on The 
Reporter	program	on	Channel	28	SD.

+  Mr. Jira Jaithieng, a cameraman from Thailand Color 
Television	Channel	3,	has	been	awarded	second	best	
photo	journalist	in	the	2015-2016	contest	for	photo	
journalism,	arranged	by	the	Thai	cameramen	club.	
The photo was taken when a police officer killed a 
drug seller in a tribal village.

+	Mr.	 Dolawat	 Srisarakorn,	 a	 cameraman	 of	 Thailand	
Color	Television	Channel	3,	has	been	awarded	for	
the	second	best	news	documentary	in	the	2015-2016	
contest for news documentary arranged by the Thai 
cameramen club. The photo was taken under the 
title “Watershed forest conservation by the Children’s 
Council”.	

The fair pay and welfare for the employees

 BEC World Group sets salary levels and welfare benefits 
in line with the Labor Laws and to be comparable with other 
companies in the same business. Wage management is in 
line with the company and employees’ performance based 
on	equality,	position,	responsibility	level,	skills,	enthusiasm	
and outstanding performance. The annual salary rise 
depends on the company’s success and employees’ 
performance during the previous year. This is compatible 
with the wage payment policy evidenced in BEC World 
Group’s	2003	work	manual	number	46	that	reads	“salary	
increases and bonus payments are possible when either the 
business	earns	profits	or	the	board	approves	such	actions”.	
Moreover, employees who receive awards from other 
organizations will be considered for a salary increase. Aside 
from the monthly salary and bonus payment, the company 
also sets overtime work payments at a level no less than 
that stated in the Labor Protection Act in order to encourage 
and	enhance	the	employees’	effectiveness	in	the	job.

 Provision of welfare facilities is as important as the 
monthly salary. BEC World Group provides inclusive and 
equitable	welfare	facilities,	both	work-related	and	non-work	
related, for its employees. The welfare facilities provided, 
which conform to the regulations of the Labor Laws and are 
comparable to other businesses in the same field, include 
a provident fund, social security, life insurance, health and 
accident insurance, assistance in case of parental death or 
spousal	 death,	 annual	 health	 check-ups,	mortgage	 loans	
from	the	Government	Housing	Bank	and	employees’	attire.	
The company also provides primary medical treatment in 
the	workplace.	 In	 2016,	 the	 company	 increased	 the	Out	
Patient	Department	(OPD)	fee	to	cover	each	payment.	
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	 พนักงำนของเรำทุกคนต้องผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน							
รำยบุคคลปีละ	2	ครั้ง	ในช่วงเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี	
โดยมีกำรก�ำหนดดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำน	 กำรจัดกำร	 กำรพัฒนำ
ศกัยภำพและพฤติกรรมของพนกังำนไว้อย่ำงชัดเจนในคูม่อืกำรบริหำร
งำนบคุคลของกลุม่บอีีซ	ีเวิลด์	ซ่ึงบรษิทัฯ	จะแจ้งให้พนกังำนได้รบัทรำบ
ถึงผลกำรปฏิบัติงำนทำงระบบอินทรำเน็ต	 โดยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนน้ีจะยึดถือกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม	 เพื่อให้พนักงำนได้
ทบทวนควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน	และยงัเป็นโอกำสท่ีหวัหน้ำงำน
และพนกังำนจะได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น	ร่วมพิจำรณำจดุแขง็ท่ีควร
ได้รบักำรสนบัสนนุและจดุท่ีควรได้รบักำรพฒันำ	อนัจะน�ำไปสูก่ำรเพ่ิม
ศกัยภำพหรอืปรบัปรุงแก้ไขกำรปฏิบตังิำนให้มปีระสทิธภิำพมำกย่ิงขึน้	
ส�ำหรบัพนักงำนทีไ่ด้รบัรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือสร้ำงผลงำน
ให้องค์กร	จะได้รับกำรบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อน�ำมำประกอบกำร
ประเมินผลงำน	และพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

	 กำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนนัน้	ผูบ้งัคบับญัชำจะต้องรบัผิดชอบ
ต่อกำรประเมินผลกำรปฏบิตังิำนของผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	ด้วยใจเป็นกลำง	
ปรำศจำกอคติใดๆ	ทั้งสิ้น	เพื่อให้บริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	ตรงตำม
ควำมเป็นจรงิ	เพือ่เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและกำรพฒันำบคุลำกร	
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ใส่ใจสุขภ�พและคว�มปลอดภัยของพนักง�น

	 กำรที่พนักงำนมีสุขภำพที่แข็งแรงทั้งกำยและใจ	 เป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เต็มก�ำลังควำมสำมำรถ	เรำจึงให้ควำมใส่ใจในควำมเป็นอยู่ขั้นพื้นฐำน	
สุขภำพของพนักงำน	และควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	โดยบริษัทฯ	มี
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพพนักงำนและควำมปลอดภัยใน
กำรท�ำงำนหลำกหลำยรูปแบบ	อย่ำงเช่น
 
	 กำรจัดให้มีกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นในสถำนที่ปฏิบัติงำน	โดยมี
พยำบำลประจ�ำทุกวันท�ำงำน	 และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชำญมำตรวจรักษำ				
3	วนัต่อสปัดำห์	นอกจำกนี	้เรำยงัจดัให้มกีำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	โดย
ก�ำหนดรำยกำรตรวจให้เหมำะสมกับกลุ่มอำยุของพนักงำน	และมีกำร
แจ้งเตือนควำมเส่ียงด้ำนสขุภำพแก่พนกังำนในช่วงทีม่กีำรแพร่ระบำด
ของโรคต่ำงๆ	รวมท้ังวธิกีำรป้องกนัและกำรดแูลรกัษำสขุภำพเบ้ืองต้น	
อำทิ	โรคไข้หวดัใหญ่	ไข้เลอืดออก	ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรภำยในองค์กร	
ไม่ว่ำจะเป็นอินทรำเน็ต	 ป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมมุมพักผ่อนของ
พนักงำนในแต่ละชั้น	 ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้พนักงำนห่ำงไกลจำกกำร						
แพร่ระบำดแล้ว	 ยังเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล							

อีกด้วย	นอกจำกกำรส่งเสริมสุขภำพของพนักงำนที่ด�ำเนินกำรภำยใน
องค์กรแล้ว	 เรำยังเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอกที่มีนโยบำย
ด้ำนกำรส่งเสริมพนักงำนที่สอดคล้องกับองค์กร	อำทิ	กำรน�ำพนักงำน
เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง	 “ป้องกันโรคอ้วนและเบำหวำนให้
พนักงำน	กลยุทธ์สู่ควำมยั่งยืนของธุรกิจ”	ณ	โรงพยำบำลเทพธำรินทร์	
เมื่อวันจันทร์ที่	14	พฤศจิกำยน	2559	เป็นต้น

	 ส�ำหรับกำรดูแลสุขภำพของ
พนักงำนเชิงป้องกันนั้น	 ทุกๆ	 ปี
บริษัทฯ	 จะจัดหำวัคซีนป้องกัน						
ไข ้หวัดใหญ ่ตำมฤดูกำลให ้แก ่
พนักงำน	 โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยแต่
อย่ำงใด	ซึง่ในปี	2559	พนักงำนของ	
กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ได้รับวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนำยน	
2559

ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นด้วยคว�มโปร่งใสและชัดเจน
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	 BEC	World	Group	undertakes	2	performance	assessments	
per year, in April and October. The assessment, which is 
detailed in BEC World Group’s human resource management 
manual, includes the employees’ performance, management 
skills,	 self-improvement	 and	 behavior.	 The	 assessment	
results are posted on the Intranet system for the employees 
to review. The company conducts the assessment fairly, 
aiming to reflect the performance of an employee as well 
as to exchange feedback between a supervisor and their 
staff. Employees who have outstanding performance or 
receive awards from other organizations will be considered 
for a salary increase.

In the performance assessment, the supervisors are 
responsible for the impartial assessment of the staff under 
their direct supervision to ensure an accurate result for the 
company’s further advancement.

The health and workplace safety of employees

 The physical and mental health of employees is 
significant to their effective performance. So, the company 
acknowledges the importance of their health and safety by 
promoting their good health and workplace safety through 
various programs.

 Primary medical treatment is provided in the workplace 
by	 a	 nurse	 on	 workdays	 and	 doctors	 3	 times	 a	 week.	
Moreover, an annual health check is offered to every 
employee. Information about epidemics and health tips are 
always provided to the employees through the Intranet, 
information boards located on every floor of the building. 
This is aimed at preventing sickness or disease among 
employees.	 The	 company	has	 also	 joined	health-related	
activities with other organizations, such as the seminar on 
“The prevention of the obesity and diabetes for sustainable 
business	development”	on	14th	November	2016	at	Theptarin	
Hospital.

 In terms of preventive health care, the company provides 
influenza	vaccination	for	employees	free	of	charge.	In	2016,	
our employees received the influenza vaccine in June.

Transparent performance assessment
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	 นอกจำกนี้	เรำยังจัดกิจกรรม	“ช่อง	3	สื่อถึงใจ	ใส่ใจ
สุขภำพพนักงำน”	โดยจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ทำงด้ำนสุขภำพ	กำรออกก�ำลงักำย	และโภชนำกำร	ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเป็นประจ�ำทุกสัปดำห	์
เพ่ือให้พนักงำนได้น�ำไปปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรดูแล
สุขภำพของตนและครอบครัว	 และยังเป็นกำรลดปัญหำ
ทำงด้ำนสุขภำพของพนักงำนในระยะยำวได้อีกด้วย

	 กำรส่งเสรมิด้ำนสขุภำพจติท่ีด	ีเป็นอกีหนึง่ควำมใส่ใจ
ที่เรำมอบให้แก่พนักงำน	 โดยจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์
บทควำมสั้นๆ	ภำยใต้ชื่อ	“คิดบวก	(Think	Plus)”	ผ่ำน
ช่องทำงกำรสือ่สำรภำยในองค์กร	เพือ่ส่งเสรมิกำรพฒันำ
ด้ำนจิตใจและกำรควบคุมอำรมณ์	 รวมท้ังจัดให้มีห้อง
ปฏิบัติธรรมที่อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	เพื่อให้พนักงำน
ฝึกจิตนั่งสมำธินอกเวลำท�ำงำน	

	 ในด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน	 เรำให้กำรดูแล
บคุลำกรขององค์กรบนพืน้ฐำนของควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	โดยมคีณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำนประกอบ
กำรมีหน้ำที่ดูแลตำมกฎหมำย	 รวมถึงกำรปรับปรุงสวัสดิกำรและ						
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้นด้วย	 เพื่อเสริมสร้ำงให้สถำนที่
ท�ำงำนน่ำอยู่	น่ำท�ำงำน	(Healthy	Workplace)	และยังเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้แก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนในสถำนท่ีท�ำงำนด้วย						
ควำมปลอดภัย	

	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน							
ของเรำ	มีดังนี้

1.	 จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภัยติดตั้งทุกช้ัน	 ทุกพื้นท่ี	
ได้แก่

	 	 *	อุปกรณ์ตรวจเช็คควำมร้อน	(Heat	Detector)
	 	 *	อุปกรณ์ตรวจเช็คควัน	(Smoke	Detector)
	 	 *	Sprinkle	แบบสเปรย์	(Spray)
2.	 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง	 ได้แก่	 ตู้ดับเพลิง	 ประกอบด้วย							

ถังดับเพลิง	หัวและสำยฉีดน�้ำ	ติดตั้งทุกชั้น
3.	 ตรวจสอบอปุกรณ์เพือ่ควำมปลอดภยัโดยเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยอำคำร

และสถำนที่เป็นประจ�ำทุกเดือน	 และมีกำรตรวจอุปกรณ์โดย
หน่วยงำนภำยนอก	(Third	Party)	ปีละ	1	ครั้ง

4.	 มีแผนป้องกันอัคคีภัย	 และมีกำรซ้อมอพยพหนีไฟทุกปี	 ปีละ		
1	 ครั้งตำมกฎหมำย	 ทั้งที่อำคำรมำลีนนท์	 ทำวเวอร์	 ถนน
พระรำมที	่4	และสถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีีช่อง	3	หนองแขม	
โดยจัดประมำณเดือนตุลำคมหรือเดือนพฤศจิกำยนของทุกป	ี
โดยในปี	2559	บรษัิทฯ	จดัให้มกีำรซ้อมอพยพหนีไฟ	ณ	อำคำร
มำลีนนท์	ทำวเวอร์	เมื่อวันอังคำรที่	29	พฤศจิกำยน	2559

	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกำรฝึกอบรมเร่ือง	 “ควำมปลอดภัย				
ในกำรท�ำงำนไฟฟ้ำ”	แก่เจ้ำหน้ำทีไ่ฟฟ้ำก�ำลงั	เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกแสง	ฝ่ำย
ผลิตรำยกำร	 ฝ่ำยข่ำว	 ฝ่ำยเทคนิคโทรทัศน์	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยให้
ควำมรูใ้นด้ำนกฎหมำยควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนเกีย่วกบัไฟฟ้ำ	และ
แนวทำงปฏิบัติในกำรท�ำงำนเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ	 รวมทั้งกำร
ปฐมพยำบำลเบือ้งต้น	เพ่ือให้พนักงำนปฏบิติังำนได้อย่ำงปลอดภัยและ
มีประสิทธิภำพ

	 ทั้งนี้	ในปี	2559	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ไม่มีพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุหรือ
หยุดงำน	หรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน
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 The company also always provides 
information on health, exercise and nutrition to 
our employees, weekly, through our own 
communication channels. The information can 
be used to apply to the employees’ everyday 
life. The prevention of sickness will also help 
them reduce the cost of medical treatment.

 Moreover, mental health is also promoted 
by	 our	 company.	 In	 2016,	we	 launched	 “the	
optimistic	thinking	essay”	in	order	to	promote	
the emotional intelligence of the employees. A 
room for mediation is also offered to the 
employees at Maleenont Tower.

 With the goal of workplace safety in mind, the employees 
are provided with standardized workplace safety support, 
as stated in the law, and are under the supervision of the 
welfare committee. The committee’s role is to establish a 
healthy workplace and to ensure safety for all employees. 

 The company’s workplace safety policies include; 
1.	 Installation	of	safety	equipment	on	every	floor
	 	 *	Heat	Detectors
	 	 *	Smoke	Detectors
	 	 *	Sprinkler	Systems
2.		 Fire	 extinguishers	 and	 fire	 hoses	 in	 cabinets	 are	

installed on every floor of the buildings.
3.	 The	safety	equipment	is	inspected	every	month	by	

the building management staff and is checked by a 
third-party	inspector	annually.

4.  Implementation of a fire prevention plan: An annual 
fire drill, at both Maleenont Tower, Rama IV and 
Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3	 facility	 at														
Nhong-Kham.	 The	 fire	 drill	 was	 conducted	 at	
Maleenont	Tower	on	29th	November	2016.

	 In	2016,	the	company	organized	training	on	electricity	
for our electricians, lighting men, program producers, news 
officers, television technical officers and other related 
technicians. We aim to provide them knowledge about 
electrical safety laws and electrical working procedures, as 
well as the first aid training. 

	 In	2016,	no	workplace	injuries	or	accidents	occurred	in	
our companies.
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ส่งเสริมพนักง�นให้มีหัวใจอ�ส�

	 เรำเชื่อมั่นว่ำกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
พนักงำน	 จะเป็นกำรเสริมสร้ำงให้เกิดพลังทำงบวกต่อองค์กรและ					
สังคมไทย	ดังนั้น	 เรำจึงจัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม
ในด้ำนต่ำงๆ	 และส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมและแบ่งปันควำมสุข	
ไปสู่สังคม	 เพื่อเติมเต็มในสิ่งท่ีชุมชนและสังคมต้องกำร	 ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ที่ว่ำ								
“คุณท�ำ	 เรำช่วยเติม”	 โดยในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่ำนมำ															
ได้รับกำรตอบรับจำกพนักงำนในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 เป็นอย่ำงดี	 อำทิ	
กิจกรรม	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ	 แต้มสีเติมฝัน	 สำนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง										
โรงพยำบำลรำชวถิ”ี	น�ำพนกังำนจติอำสำร่วมกนัเพ้นท์ภำพบนผนงัโถง
ทำงเดินหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง	แผนกรังสีรักษำ	โรงพยำบำลรำชวิถี	 ให้มี
ควำมสดใส	 เพื่อเป็นกำรเยียวยำสภำพจิตใจให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้
รับผลข้ำงเคียงจำกกำรฉำยรังสีและเคมีบ�ำบัด	 เมื่อวันเสำร์ที่	 11	
มิถุนำยน	 2559	 และยังมีกำรจัดสำนต่อกิจกรรมดังกล่ำวในวันเสำร์ที	่
26	 พฤศจิกำยน	 2559	 น�ำพนักงำนจิตอำสำร่วมกันทำสีผนังห้องพัก							
ผู้ป่วยรวม	 ทั้งฝั่งชำยและฝั่งหญิง	 รวม	 6	 ห้อง	ณ	 แผนกรังสีรักษำ										
โรงพยำบำลรำชวิถี	เป็นต้น
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The promotion of the volunteer spirit in 
our staff

 We are confident that encouraging our employees to 
have social responsibility will contribute social value to Thai 
society as well as to our organization. Therefore, we have 
constantly been initiating and arranging social activities, in 
which our own employees participate, to serve the demands 
of our communities and society. This action is in  accordance 
with our social responsibility policy which we conduct under 
the	concept	of	“You	do,	we	support.”	The	social	activities	
arranged	in	2016	were	well	participated	in	by	our	employees;	
for	example,	“From	Channel	3’s	heart	to	the	cancer	patients	
in	Rajavithi	Hospital”,	in	which	our	staff	collaborated	to	paint	
the walls of the halls in the department of radiology of 
Rajavithi	 hospital,	 aiming	 to	 provide	 liveliness	 and	
psychological support for cancer patients suffering from the 
side effects of radiology and chemotherapy. The activity 
took	 place	 on	 11th	 June	 2016.	 Subsequently,	 on	 26th 

November	 2016,	 the	 employees	 of	 BEC	World	 Group	
continued to complete this activity by painting the walls of 
the	6	rooms	for	female	and	male	patients	 in	the	Rajvithi	
Hospital’s	radiology	department.
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สร้�งและรักษ�คว�มผูกพันของพนักง�น

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักดีว่ำ	พนักงำนเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อน
ให้องค์กรเติบโตมำอย่ำงต่อเนื่อง	 เรำจึงให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของคน	
โดยมกีำรบรหิำรงำนด้ำนทรพัยำกรบคุคลทีเ่น้นกำรดแูลใส่ใจพนักงำน
เสมือนบุคคลในครอบครัว	มีควำมเป็นมิตร	ให้ควำมเกื้อกูลกัน	จัดสรร
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรม	 ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำ
บคุลำกรในด้ำนต่ำงๆ	สิง่เหล่ำนีล้้วนเป็นกำรสร้ำงและรกัษำควำมผกูพัน
ของพนักงำนที่มีต่อองค์กร	

	 จำกกำรขยำยธุรกิจไปสู่กำรให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล										
ในนำมบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนภำยใน
องค์กร	 เข้ำมำร่วมงำนในธุรกิจใหม่	 รวมทั้งมีกำรพิจำรณำเลื่อน					
ต�ำแหน่งงำนให้กับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนมำกกว่ำ	 5	 ปีขึ้นไป	 และเป็น					

ผู้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถเป็นเจ้ำหน้ำที่อำวุโสหรือหัวหน้ำสำยงำน									
อีกทั้งมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนส่วนงำน	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้
พนักงำนเพ่ิมพูนควำมรู้	 ทักษะ	 ควำมสำมำรถ	 และประสบกำรณ์ใน						
กำรท�ำงำนในสำยงำนใหม่	ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำนแล้ว	ยังเป็นกำรรักษำ	“คนเก่งและคนดี	มีศักยภำพ”	
ให้อยู่คู่กับองค์กรอีกด้วย

	 ในปี	2559	บริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	ในกลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	 ด�ำเนินกิจกำรมำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน	 46	 ปี	 มีพนักงำนท่ี							
ปฏบิติังำนอยูคู่อ่งค์กรมำเป็นเวลำนำน	เฉลีย่อำยงุำนของผูบ้ริหำร	27	ปี 
และอำยุงำนของพนักงำน	20	ปี	ซึ่งรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในแผนภูมิ
อำยงุำนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษทั	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จ�ำกัด	ดังนี้

อ�ยุง�นของผู้บริห�รและพนักง�น 
บริษัท บ�งกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำ�กัด

เกษียณอ�ยุและจ้�งง�นหลังเกษียณอ�ยุ

	 ในกำรเตรียมควำมพร้อมให้พนักงำนก่อนเกษียณอำยุ	 บริษัทฯ	
จะแจ้งพนักงำนให้รับทรำบในช่วงเดือนมกรำคมของปี	 และจะท�ำ
หนังสือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรในช่วงเดือนกรกฎำคม	 พร้อมทั้งให้
ควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับกำรใช้สทิธิหลกัประกนัสขุภำพ	สทิธิประกนั
สังคม	กองทุนชรำภำพ	และอื่นๆ

	 ส�ำหรับพนักงำนที่มีควำมรู ้ 	 ควำมสำมำรถ	 มีศักยภำพ	 มี
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนสงู	และพร้อมทีจ่ะปฏบิติังำนต่อไป	จะได้รบั 
กำรพิจำรณำจ้ำงงำนหลังเกษียณ	 โดยเรำจะแจ้งให้พนักงำนผู้นั้น						
ทรำบล่วงหน้ำ	 3-6	 เดือนก่อนกำรเกษียณอำยุ	 เพื่อกำรตัดสินใจท่ีจะ
ปฏิบัติงำนในองค์กรต่อไป
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 BEC World Group realizes that employees are, indeed, 
the most precious resource of the organization that will 
drive the company to prosperity. Therefore, we treat our 
employees as family members. We encourage beneficence 
among our employees, provide fair pay and welfare and 
support individual development. We strongly believe that 
these significant factors can strengthen their loyalty to the 
organization. 

 The business expansion of BEC World Group into the 
digital television service business, under the name of BEC 
Multimedia Co., Ltd., opens up many opportunities for 
employees to participate in the new business. Moreover, it 
allows for career advancement for suitable employees, who 

have already worked for BEC World Group for more than 
five years, enabling them to become senior employees or 
heads of department. It also allows for the exchange of 
duties. This was to create new opportunities for employees 
to exercise their knowledge, skills and experience. This not 
only supports their career advancement but also maintains 
“talented	and	decent	with	potential”	employees.

	 In	2016,	the	company	has	been	running	for	46	years	with	
the	average	work	period	of	directors	at	27	years,	and	the	
employees	at	20	years.	This	is	illustrated	in	the	following	
graph of the work period of directors and employees of 
Bangkok Entertainment Co., Ltd.

The period of employment 
Bangkok Entertainment Co., Ltd.

 The company will notify the employees who are close 
to retirement in January. Then, in July each year, they will 
be informed, in writing, of information related to their health 
insurance, social security and funds for the elderly. 

 For retirees with talent, potential and experience who 
would like to continue their career with the company, they 
will	be	considered	for	re-employment	post-retirement.	They	
will	be	informed	3-6	months	before	their	retirement.
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สิทธิมนุษยชนและก�รปฏิบัติด้�นแรงง�น

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน	
กฎระเบียบต่ำงๆ	ทำงด้ำนแรงงำน	และมีนโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนให้ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนด้วย
กำรปฏิบติัต่อบคุลำกรโดยเสมอภำค	เท่ำเทยีม	ไม่จ�ำกดัสทิธิขัน้พ้ืนฐำน	
และไม่มกีำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงในเรือ่งของเพศ	เชือ้ชำต	ิสถำนะทำงสงัคม	
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ	 ศำสนำ	 หรือลิดรอนสิทธิของพนักงำนอย่ำง	
ไม่เป็นธรรม	ตลอดจนเปิดโอกำสให้พนกังำนได้แสดงควำมคดิเหน็อย่ำง
สร้ำงสรรค์ตำมครรลองของกฎหมำยและข้อพงึปฏิบติัต่ำงๆ	เสรมิสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท�ำงำนเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	 และ
เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมผ่ำน						
กำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	จรรยำบรรณธุรกิจ	
กำรจ้ำงงำน	และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 
	 บริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนท่ีเหมำะสม	
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและ							
เป็นธรรม	 สนับสนุนให้พนักงำนเพิ่มพูนควำมรู ้และทักษะในกำร							
ปฏบิตังิำน	และส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน	แต่งตัง้	โอนย้ำย 
ให้รำงวัลและลงโทษพนักงำนด้วยควำมเป็นธรรม

	 ในฐำนะที่ท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำร																	
สู่ประชำชน	 บริษัทฯ	 ได้น�ำเสนอประเด็นของกำรค้ำมนุษย์และกำร								
ใช้แรงงำนเดก็ผ่ำนรำยกำรข่ำวของทำงสถำนฯี	เพือ่กระตุ้นให้สงัคมไทย
เกิดควำมตื่นตัวและไม่ด�ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ								
มนุษยชน	อำทิ	

+		 รำยกำร	“ข่ำว	3	มิติ”	ทำงช่อง	3	และช่อง	33	HD	น�ำเสนอ
ข่ำวกำรช่วยเหลอืหญงิสำวสญัชำติลำวท่ีเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำร
ค้ำมนุษย์และบังคับใช้แรงงำน	จังหวัดนครพนม	ที่ถูกนำยจ้ำง
บังคับให้ท�ำงำนในสวนแตงโมช่วงกลำงวัน	 และค้ำประเวณี					
ช่วงกลำงคนื	โดยตดิตำมกำรช่วยเหลอืตัง้แต่กำรรวบรวมข้อมูล	
สบืสวน	กำรล่อซือ้เพือ่เข้ำช่วยเหลอื	กำรดแูลเยยีวยำผูเ้สยีหำย	
และกำรส่งตัวหญงิสำวกลบัยงัประเทศต้นทำง	ออกอำกำศเมือ่
วันที่	26	มีนำคม	2559

+		 รำยกำร	“ข่ำว	3	มติ”ิ	น�ำเสนอข่ำวกำรช่วยเหลอืผูเ้สยีหำยจำก
คดีค้ำมนุษย์ชำวอำข่ำ	 เป็นกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน														
ทกุกระบวนกำร	ต้ังแต่กำรค้นหำข้อมูล	กำรตรวจพสูิจน์หลกัฐำน 
กำรเข้ำร่วมช่วยเหลือ	 และกำรติดตำมผลหลังกำรด�ำเนินงำน	
เพื่อเป ็นส ่วนหนึ่งในกำรเรียกร ้องควำมเป ็นธรรมและ																
ควำมถูกต้อง	 ด้วยกำรน�ำเสนอข่ำวสู่สำธำรณะ	 ออกอำกำศ						
เมื่อวันที่	13	กรกฎำคม	2559

+		 รำยกำร	 “ครอบครัวข่ำวเช้ำ”	 ทำงช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD							
น�ำเสนอข่ำวกำรด�ำเนินงำนของกองบังคับกำรปรำบปรำม						
กำรค้ำมนุษย์	 ในกำรสืบสวนและติดตำมกระบวนกำร																			
ค้ำแรงงำนเถ่ือนข้ำมชำต	ิและกำรเข้ำช่วยเหลอืเหยือ่ค้ำมนษุย์
ที่เป็นชำวเมียนมำและชำวโรฮีนจำ	 จ�ำนวนกว่ำ	 60	 คน																
ณ	ปำดงัเบซำร์	จงัหวดัสงขลำ	ออกอำกำศเมือ่วนัที	่3	สิงหำคม	
2559

	 นอกจำกนี้	 บริษัทฯ	 ยังน�ำเสนอละครท่ีส่งเสริมให้สังคมเห็นควำม
ส�ำคญัและกำรปกป้องดแูลเด็กและสตรี	อย่ำงเช่น	ละครเรือ่ง	“มอืปราบ 
สายเดีย่ว”	เป็นละครทีส่ะท้อนถงึปัญหำและภยัของธรุกิจกำรค้ำมนษุย์
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	 อำทิ	 กำรลักพำตัวและหลอกลวงเด็กและ											
หญิงสำวเพื่อส่งออกแรงงำน	 กำรค้ำบริกำรทำงเพศข้ำมชำติ	 ซึ่งถือว่ำ
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	และเป็นสิ่งผิดกฎหมำย	เป็นต้น	

สื่อส�รกับพนักง�น

	 บรษัิทฯ	เล็งเหน็ควำมส�ำคญัของกำรส่ือสำรสองทำงระหว่ำงผูบ้รหิำร 
และพนกังำน	เพือ่ถ่ำยทอดวสิยัทศัน์	นโยบำยขององค์กร	หลกักำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี	จรรยำบรรณธุรกิจ	แนวทำงกำรปฏิบัติงำน	และข้อมูล
ต่ำงๆ	ให้พนกังำนได้รบัทรำบและยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัไิปในทศิทำง
เดียวกนั	รวมทัง้กำรรับข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะของพนักงำนอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร	อำทิ	อีเมล	
(E-mail)	บันทกึภำยใน	อนิทรำเน็ต	ป้ำยประชำสมัพนัธ์ตำมมมุพกัผ่อน
ของพนักงำนในแต่ละชั้น	กำรประชุม/กำรพูดคุยระหว่ำงผู้บริหำรและ
พนักงำน	 อย่ำงเช่นกำรสัมมนำช่ำงภำพฝ่ำยข่ำวของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์					
เมื่อวันที่	29	กันยำยน	2559	ผู้บริหำรระดับสูงมอบแนวทำงปฏิบัติใน
กำรถ่ำยภำพ	รวมถงึข้อควรระวงัในกำรท�ำงำนของช่ำงภำพเพือ่มิให้เกิด
ข้อผิดพลำด	 เป็นต้น	 ซึ่งกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนนี้	
นอกจำกจะท�ำให้พนักงำนเกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับกำร
ด�ำเนินงำนขององค์กรแล้ว	 ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนอีกด้วย
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Human rights and Labor practices

 BEC World Group emphasizes the proper treatment of 
employees under the Labor Laws and other related laws 
regarding labor and human rights. The company regulates 
the policy to prevent human rights violations. We treat our 
employees	 with	 an	 equitable	 and	 human	 rights	 based	
framework; without gender, racial, socioeconomic status or 
religious	prejudice.	The	employees	are	given	opportunities	
to express appropriate opinions. The company endeavors 
to maintain a working atmosphere as a family member. As 
a result, the company operates its business under good 
corporate governance guidelines, the code of conduct, the 
employment and the human resource management in order 
to accomplish its vision.

 The company gives great importance to labor practices 
by conducting good remuneration and welfare, enhancing 
knowledge and skills, promoting career advancement, and 
conducting appointment and transfer, including dispensation 
of	reward	and	punishment	of	employees	with	equality.

 BEC World Group acts as a medium for communicating 
news and information to the viewers. We have focused on 
human rights issues, such as human trafficking and child 
labor, to increase people’s awareness of human rights 
violations.

+		 “3	Miti	News	Program”,	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD,	covered	a	news	report	on	human	trafficking	
and sex abuse in Nakornpanom province by revealing 
the story of one Laotian woman who was forced to 
work during the day and was a prostitute at night. 
Our reporter followed up on and investigated the 
story as well as provided her with help. This news 
report	aired	on	26th	March	2016.

+		 “3	Miti	News	Program”,	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD,	covered	a	news	report	on	the	human	trafficking	
of	 “Akha”	 people.	 The	 news	 series	 followed	 up	
throughout the process of a crackdown on the human 
trafficking	of	“Akha”	people,	including	the	investigation	
of related departments, finding  evidence, rescuing 
the	victims	and	following	up	on	the	lives	of	“Akha”	

people after being rescued. This news story was able 
to bring the related organizations together to solve 
the problem collaboratively. This news report aired 
on	13th	July	2016.

+		 “Morning	News	Program”,	on	Channel	3	and	Channel	
33	 HD,	 	 focused	 on	 the	 crackdown	 on	 human	
trafficking	by	the	Anti-Trafficking	in	Persons	Division	
and also covered an investigative report on the illegal 
Rohingya and Burmese labor in Padang Besar, Songkla 
province.	The	story	aired	on	3rd	August	2016.

 We also broadcast a TV series which focused on women’s 
and children’s rights. “Mue-prab-sai-deaw” is the series 
revealing the story of human trafficking and sex abuse in 
Thailand to increase awareness of this problem in Thai 
society.

Effective communication with employees

 The company focuses on the s ignif icance of 
communication between the directors and employees in 
order to disseminate the organization’s vision, policies, good 
corporate governance guidelines, the code of conduct, the 
procedures and other information. The company also 
accepts comments and suggestions from employees through 
various channels, such as electronic mail, memoranda, 
Intranet, information boards at the office, meetings                  
and seminars between the directors and employees, for 
example, the chief executive conveyed the photography 
guidelines	to	news	photographers	on	29th September	2016.	
This communication strengthens the bond between the 
directors and employees. 
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“สนับสนุน” กิจกรรมด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ตระหนักดีว่ำ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เรำจึง          
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมบนแนวคิด “คุณท�ำ เรำช่วยเติม” ด้วยกำรส่งเสริม
และสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกำสให้
พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจนผนึกควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมสอดคล้องกับองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำด้ำนชุมชนและสังคม ด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ และเยำวชน ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม รวมทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม ให้เกิด
ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม อันจะน�ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเติบโตไป             
ด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 

“Support” of socio-environmentally responsible activities

BEC World Group realizes that Thai society is a society of beneficence. Therefore 
we conduct our corporate social responsibility (CSR) activities under the slogan 
“You do, we support”. The company supports projects/activities that contribute 
to Thai society. We also encourage our employees to participate in the CSR 
activities. Additionally, the company collaborates with other businesses and 
organizations whose CSR policies we share. We plan to accomplish our objective 
in serving the community in different ways, namely in social development, public 
and individual health and well-being, education, sports and youth, religion and 
culture, and the environment, in order to lead every sector toward sustainable 
development.
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ช่อง 3 ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส และ ธ.ก.ส. สนับสนุน 
“ไรซ์ บัดดี้”ข้�วหอมมะลิอินทรีย์ ช่วยเหลือเกษตรกร

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 19	 สิงหำคม	 2559	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี									
ช่อง	 3	 ร่วมกับองค์กรพันธมิตร	 ได้แก่	 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 และห้ำงสรรพสินค้ำ	 เทสโก้โลตัส																	
จัดโครงกำร	“Rice	Buddy”	หรือ	“คู่บุญข้ำว”	ปีที่	2	โดยมีคุณส�ำรำญ	
ฉัตรโท	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 ช่อง	 3	 พร้อมด้วยผู้แทนจำกสถำบัน							
เพื่อพัฒนำกำรเกษตรและชนบท,	ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร,	กลุ่มวสิำหกิจชุมชนส่งเสรมิขยำยพนัธุข้์ำว	จงัหวัดศรสีะเกษ	
และเทสโก้โลตัส	 เข้ำร่วมงำน	 โดยโครงกำร	 “Rice	 Buddy”	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ชำวนำไทยมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	
ตลอดจนสนับสนุนและสนองนโยบำยของรัฐบำลในกำรเพ่ิมพื้นที	่								
ปลูกข้ำวที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค	 ส่งข้ำวถึงมือผู้บริโภคในรำคำเป็น
ธรรม	 และมีจ�ำหน่ำยที่เทสโก้โลตัส	 โดยมีดำรำนักแสดง	 ได้แก่	 บอล							
จิตรภำณุ	กลมแก้ว,	สำยไหม	มณีรัตน์	ศรีจรูญ,	ดรีม	ณฐนพ	ชื่นหิรัญ,	
อร	พัทธ์ธีรำ	ศรุติพงศ์โภคิน	และมุกกี้	ชณิตำ	ภูวพิพัฒน์	ร่วมชิมข้ำว	
“Rice	Buddy”	จำกทุ่งกุลำร้องไห้

	 ช่อง	 3	 และองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมในทุกภูมิภำค												
ทั่วประเทศตลอดปี	 2559	 เพ่ือเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมกำรปลูก		
ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์และข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่
รู ้จัก	 อีกทั้งมีแผนพัฒนำให้เป็นสินค้ำที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว											
ต่ำงชำติ	และเป็นสินค้ำที่ผู้บริโภคสำมำรถซื้อหำได้อย่ำงสะดวก

	 นอกจำกน้ี	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังจัดพ้ืนที่บริเวณอำคำรมำลีนนท	์
ทำวเวอร์	 ให้เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำข้ำวหอมมะลิ	 เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร	 และมีกำรประชำสัมพันธ์ในรำยกำรต่ำงๆ	 ของทำงสถำนีฯ	
เพื่อเชิญชวนให้ประชำชนร่วมกันซื้อข้ำวเพ่ือช่วยเหลือชำวนำ	 อำทิ								
จัดพื้นที่ให้สหกรณ์กำรเกษตรบรบือ	 จ�ำกัด	 อ�ำเภอบรบือ	 จังหวัด
มหำสำรคำม	จ�ำหน่ำยข้ำวให้พนักงำนของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	และบุคคล
ภำยนอก	เมื่อวันอังคำรที่	8	พฤศจิกำยน	2559,	จัดงำน	“ตลำดข้ำว	...	
ชำวนำไทย”	 ครั้งที่	 1	 เมื่อวันพุธที่	 16	 ถึงวันศุกร์ที่	 18	 พฤศจิกำยน	
2559	จดัพืน้ทีใ่ห้ชำวนำขำยข้ำวคณุภำพสูผู่บ้ริโภคโดยตรง	และจดังำน	
“ตลำดข้ำว	...	ชำวนำไทย”	ครั้งที่	2	เมื่อวันจันทร์ที่	19	ถึงวันพุธที่	21	
ธันวำคม	2559	เชิญชวนผู้บริโภคซื้อข้ำวเป็นของขวัญปีใหม่	เป็นต้น

01 ร่วมพัฒน�และช่วยเหลือชุมชนและสังคม
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Channel 3 cooperates with Tesco Lotus and       
the Bank for Agriculture and Agricultural             
Cooperatives in the “Rice Buddy” project,         
an organic jasmine rice project for farmers

	 On	19th	August	2016,	Channel	3,	together	with	the	Tesco	
Lotus department store and the Bank for Agriculture and 
Agricultural	Cooperatives	(BAAC),	launched	the	“Rice	Buddy”	
project	for	the	second	year.	Mr.	Samran	Chatto,	Executive	
Vice	President	of	Channel	3,	together	with	the	representatives	
of BAAC, Community Enterprise of Srisaket Province and 
Tesco	Lotus,	participated	in	the	“Rice	Buddy”	project.		The	
“Rice	Buddy”	project	aims	to	promote	better	living	standards	
for Thai rice farmers and to support the government’s policy 
on the expansion of safe agricultural areas and the fair price 
of rice products. The rice products are sold at Tesco Lotus 
department stores. The talent, including Jitpanu Klomkaew, 
Maneerat Sricharoon, Natanop Chuenhirun, Patteera 
Sarutipongpokin and Chanita Phuvapipat, also participated 
in this event.

	 Channel	 3	 and	 our	 friends	 arranged	 “Rice	 Buddy”	
activities	 across	 Thailand	 throughout	 2016	 to	 promote	
organic	jasmine	rice,	and	other	local	rice,	to	Thai	people.	
We aim to make it into a product, available nationwide, for 
both foreign and Thai customers.

 BEC World Group also supports the sale of rice through 
the	“Rice	Buddy”	project	by	providing	space	at	Maleenont	
Tower	in	Bangkok	as	a	center	of	jasmine	rice	distribution	to	
help Thai farmers. Our news program also encouraged Thai 
people to buy rice products from the local farmers. The 
local farmers sold the rice products to our employees and 
people	at	the	rice	market	event	held	between	16th	and	18th 

November	2016	and	again	between	19th	and	21st	December	
2016.

01 Community and social development
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ร�ยก�ร ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ ส�ยสวรรค์ ขยันยิ่ง กับ 
“ภ�รกิจ Fit & Firm”

	 รำยกำร	ไลท์น่ิง	ทอล์ค	กบั	สำยสวรรค์	ขยนัยิง่	จดัโครงกำร	“ภำรกจิ	
Fit	&	Firm	ส่งท้ำยปีเก่ำ	ก้ำวสู่ปีใหม่	สดใส	สุขภำพดี”	น�ำผู้ชมรำยกำร
จ�ำนวน	 10	 คน	 เข้ำร่วมภำรกิจดังกล่ำว	 เพื่อสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง						
ให้กับชีวิตก่อนก้ำวเข้ำสู่ปีใหม่	 ด้วยกำรมีสุขภำพที่แข็งแรง	 โดยมี																			
ผู ้ เชี่ยวชำญมำแนะน�ำและติดตำมกำรรับประทำนอำหำรของ																							
ผู้เข้ำร่วมภำรกิจ	 และสำธิตกำรออกก�ำลังกำยแบบวันต่อวัน	 ซึ่งผู้ชม	
ทำงบ้ำนสำมำรถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้	 ออกอำกำศทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์	 เวลำ	 09.00-09.30	 น.	 และวันเสำร์ถึงอำทิตย์	 เวลำ	
23.30-24.00	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

ช่อง 3 ส่งมอบเงินบริจ�คครบรอบ 46 ปี สมทบทุน
สร้�งอ�ค�รนวมินทรบพิตร 84 พรรษ�

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 18	 เมษำยน	 2559	 ช่อง	 3	 น�ำโดย	 คุณสมรักษ	์							
ณรงค์วิชัย	รองกรรมกำรผู้จัดกำร	และคณะผู้บริหำร	พร้อมด้วยดำรำ
นักแสดง	ได้แก่	มำริโอ้	เมำเร่อ	และ	เจมส์	จิรำยุ	ตั้งศรีสุข	มอบเงินที่
ได้จำกกำรเปิดรับบริจำคแทนกระเช้ำอวยพรในโอกำสครบรอบ	46		ปี	
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	จ�ำนวนเงิน	2,914,900	บำท		และ
เงินจำกกำรประมูลเสื้อฟุตบอลพร้อมลำยเซ็นของดำรำนักแสดงชำย	
10	 คนที่สวมลงแข่งขันฟุตบอลครบรอบ	 46	 ปี	 ช่อง	 3	 ภำยใต้ชื่อ	
“ภำรกิจรัก	LOVE	MISSION”	จ�ำนวน	453,029.37	บำท	เพื่อสมทบ
ทนุสร้ำง	“อำคำรนวมนิทรบพติร	84	พรรษำ”	โรงพยำบำลศริริำช	โดย
มี	ศำสตรำจำรย์	ดร.นพ.ประสิทธิ์	วัฒนำภำ	คณบดีคณะแพทย์ศำสตร์	
โรงพยำบำลศิริรำช	และคณะผู้บริหำรจำกโรงพยำบำลศิริรำช	รับมอบ
เงินสมทบทุน

02 ส่งเสริมด้�นส�ธ�รณสุขและดูแลสุขภ�พแก่ประช�ชน
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“Lightning Talk” with Saisawan Kayanying 
program and the “Fit & Firm” mission

 
	 “Lightning	 Talk”	 with	 Saisawan	 Kayanying	 program	
launched	the	project	of	“Fit	&	Firm”.	The	program	selected	
10	fans	of	the	program	to	join	the	mission	to	improve	their	
health and bodies. Experts were invited to the program to 
demonstrate the exercises and to follow up with nutrition 
advice for the competitors, advice which the viewers could 
also apply to everyday life. The program aired on weekdays 
at	09.00-09.30	and	weekends	at	23.30-24.00	on	Channel	13	
Family.

Donation to the construction of the “84-year 
Navamindrabopitr” building

	 On	18th	April	2016,	Mr.	Somrak	Narongwichai,	Executive	
Vice President, together with other directors and talent, 
namely Mario Maurer and Jirayu Tangsrisuk, donated the 
amount	of	2,914,900	Baht,	raised	from	people	wishing	to	
donate	money	instead	of	flowers	on	the	auspicious	occasion	
of	Channel	3’s	45th anniversary, to the construction of the 
“84-year	 Navamindrabopitr”	 building	 of	 Siriraj	 Hospital.	
Moreover, the money raised from the auction of football 
T-shirts	bearing	actors’	autographs,	which	was	organized	on	
Channel	3’s	45th	anniversary,	raised	453,029.37	Baht,	which	
was donated to the fund. 

02 Public & individual health and well-being promotion 
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ช่อง 3 นำ�จิตอ�ส�ร่วมง�น “ช่อง 3 สื่อถึงใจ แต้มสี
เติมฝันส�นให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ร�ชวิถี”

	 เมื่อวันเสำร์ที่	11	มิถุนำยน	2559	ฝ่ำยประชำสัมพันธ์	สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	จัดกิจกรรม	“ช่อง	3	สื่อถึงใจ	แต้มสีเติมฝัน	
สำนให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	โรงพยำบำลรำชวิถี”	น�ำ	ไผ่	วิศรุต	หิรัญบุศย์,	
นิวส์	นริศสันต์	โลกวิทย์	และแม็ค	สตีเว่น	อิสรพงศ์	ฟูเรอร์	จำกละคร
เรื่อง	“ลูกผู้ชำยเลือดเดือด”	ทำงช่อง	28	SD	พร้อมด้วยพนักงำนของ
บรษัิทในกลุ่มบอีีซ	ีเวลิด์	รวมทัง้สมำชกิ	“สโมสรสร้ำงสขุ”	จำกช่อง	13	
แฟมิลี่	 เข้ำร่วมกิจกรรมเพ้นท์ภำพวำดบนผนังบริเวณโถงทำงเดิน											
หอผู้ป่วยโรคมะเร็ง	แผนกรังสีรักษำ	โรงพยำบำลรำชวิถี	เพื่อปรับปรุง
สภำพแวดล้อมที่ทรุดโทรมภำยในหอผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 ให้มีควำมสดใส
สวยงำม	เพือ่เยยีวยำสภำพจติใจของผูป่้วยโรคมะเรง็	และเป็นกำรสร้ำง
สำธำรณกุศลจิตแก่พนักงำนและผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรม	

	 กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับควำมอนุเครำะห์สีน�้ำอะคริลิก	 TOA	
SuperShield	Duraclean	คุณภำพระดับพรีเมี่ยม	 ไม่มีกลิ่น	ส�ำหรับ
ทำภำยในอำคำร	 จำกบริษัท	 ทีโอเอ	 เพ้นท์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกัด												
รวมทั้งสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค	2	สุพรรณบุรี	กรมพัฒนำฝีมือ
แรงงำน	 ที่จัดส่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรทำสี	 มำทำสีพื้นผนังเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนวันงำน	 และยังจัดส่งวิทยำกรสอนวิธีกำรร้อย											
เครื่องประดับให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 อีกท้ังยังได้รับกำรสนับสนุนจำก
จติอำสำภำยนอกทีม่คีวำมเช่ียวชำญด้ำนกำรวำดภำพ	มำออกแบบและ
วำดลวดลำยบนผนงัโถงทำงเดิน	และอำจำรย์จำกคณะดนตรไีทยธรรม
มำบรรเลงเพลงไทยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและจิตอำสำได้รับฟังอีกด้วย

	 ต่อมำเมื่อวันเสำร์ที่	26	พฤศจิกำยน	2559	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ได้จัด
สำนต่อกิจกรรมดังกล่ำว	 น�ำนักแสดงจำกละครเรื่อง	 “แสงเทียน”												
เม	นิศำชล	ต้วมสูงเนิน,	เบสท์	ชนิดำภำ	พงศ์ศิลป์พิพัฒน์,	โบนัส	นภสร	
เอกพันธ์กุล	และนักแสดงจำกละคร	“ร้อยป่ำด้วยรัก”	มำยด์	ฑำริกำ	
อินสุวรรณ,	ชำนน	ริกุลสุรกำน,	จิ๋วจิ๋ว	สิปโปทัย	ฉันทะสิริวัฒน์,	กระปุก	
พัชรำ	ทับทอง,	สุนันทำ	ยูรนิยม	รวมทั้งพนักงำนจิตอำสำร่วมกันทำสี
และเพ้นท์ภำพบนผนังห้องพักผู้ป่วยรวม	ทั้งฝั่งชำยและฝั่งหญิง	รวม	6	
ห้อง	 ณ	 แผนกรังสีรักษำ	 โรงพยำบำลรำชวิถี	 และยังคงได้รับควำม
อนุเครำะห์สีน�้ำอะคริลิก	TOA	SuperShield	Duraclean	จำก	บริษัท	
ทโีอเอ	เพ้นท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั,	ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรทำสจีำกสถำบนั
พัฒนำฝีมือแรงงำนภำค	 2	 สุพรรณบุรี	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน													
ปรับสภำพพื้นผนังและทำสีรองพื้นผนัง	 และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธี
กำรทำสีแก่จิตอำสำ,	 ศิษย์เก่ำคณะวิจิตรศิลป์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
รุน่ที	่15	และศษิย์เก่ำวทิยำลยัช่ำงศลิป	ลำดกระบงั	ออกแบบและวำดภำพ 

บนผนังห้องพกัผูป่้วย	และบริษทั	เอส	แอนด์	พ	ีซนิดเิคท	จ�ำกดั	(มหำชน)	
สนับสนุนชุดอำหำรว่ำงให้แก่จิตอำสำและผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำ	
จ�ำนวน	 100	 ชุด	 ซึ่งกำรจัดสำนต่อกิจกรรมครั้งนี้	 ยังคงได้รับควำม									
ร่วมมือจำกพนักงำนในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 และบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม
กิจกรรมกันอย่ำงมำกมำย	
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The Volunteer project to help cancer patients at 
Rajavithi Hospital

	 On	11th	June	2016,	the	Public	Relations	Department	of	
Thailand	Color	Television	Channel	3	launched	the	“From	
Channel	3’s	heart	to	the	cancer	patients	at	Rajavithi	Hospital”	
project.	 The	 talent,	 including	 Visarut	 Hiranbuth,	 Narissan	
Lokavit, Steven Isarapong,  and employees of BEC World 
Group participated in painting the wall of the hall of cancer 
patients,	in	the	department	of	radiology	of	Rajavithi	Hospital,	
aiming to provide  liveliness and mental health support to 
the cancer patients. 

 This activity received collaboration from TOA Paint 
(Thailand) Co., Ltd., which provided premium products like 
odorless	watercolors	(TOA	SuperShield	Duraclean).	Moreover,	
the	 skilled	 labor	 development	 division	 2	 of	 Suphanburi	
province also collaborated with us by providing experts in 
painting to prepare the walls before the actual day and by 
sending trainers to teach the cancer patients how to make 
jewelry.	 A	 number	 of	 volunteer	 artists	 and	 painters	 also	
helped to design and paint the walls of the patients’ building 
and Thai musical instrument teachers also came to play 
Thai traditional songs for the patients and volunteers.

	 Subsequently,	on	26th	November	2016,	BEC	World	Group	
continued	to	complete	this	project.	We	painted	the	walls	
of	patient	wards	at	the	radiology	department	of	Rajavithi	
Hospital.	This	time	we	were,	again,	provided	with	watercolors	
(TOA	SuperShield	Duraclean)	by	TOA	Paint	(Thailand)	Co.,	
Ltd., experts in painting from the skilled labor development 
division	2	of	Suphanburi	province	to	fix	and	paint	the	walls	
of the rooms and to assist the volunteers. The alumni 
(15thclass) of the Faculty of Fine Arts at Chiangmai University 
and alumni of the College of Fine Arts Ladkrabang came to 
help us to design and paint the walls of patient wards. 
Moreover, the S&P Syndicate Plc. provided us with meals 
for	the	100	volunteers	and	patients	who	participated	in	the	
event. The talent, including Nisachon Tuamsoongnuen, 
Chanidapa Pongsilpipat, Napasorn Ekpankul, Tarika Insuwan, 
Chanon Rikulsurakan, Sippothai Chanthasiriwat, Patchara 
Tuptong, and Sunanta Yooniyom, also participated in the 
activity. This activity also received a very positive response 
from our own employees and people.
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ช่อง 3 นำ�ด�ร�นักแสดงออกร้�นง�นก�ช�ด
ประจำ�ปี 2559 สมทบทุนสภ�ก�ช�ดไทย

	 เมื่อวันพุธที่	30	มีนำคม	ถึง	วันพฤหัสบดีที่	7	เมษำยน	2559	สถำนี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ร่วมกับบริษัท	เซิร์ซ	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	
จ�ำกดั	ออกร้ำนในงำนกำชำด	ประจ�ำปี	2559	โดยน�ำดำรำนักแสดงและ
นักร้องจำกพันธมิตรเข้ำร่วมกิจกรรม	อำทิ	เจมส์	จิรำยุ	ตั้งศรีสุข,	พรีม	
รณิดำ	เตชสิทธิ์,	บอย	ภำสกร	บุญวรเมธี,	เพชร	กรุณพล	เทียนสุวรรณ,	
โอม	คณิน	สแตนลีย์,	บอล	จิตรภำณุ	กลมแก้ว,	มำสุ	จรรยำงค์ดีกุล,							
ณิชำ	ณัฏฐณิชำ	ดังวัธนำวณิชย์,	โบ๊ท	ธำรำ	ทิพำ,	ดำรำนักแสดงจำก
บริษัท	 ทีวีซีน	 แอนด์	 พิคเจอร์	 จ�ำกัด,	 ดำรำนักแสดงจำกละคร						
“สงครำมเพลง”,	นักร้องจำกทรู	อะคำเดมี่	แฟนเทเชีย-เอเอฟ,	นักร้อง
จำกเคพีเอ็น	อวอร์ด	เป็นต้น	

	 ต่อมำเมื่อวันอังคำรที่	 13	 กันยำยน	 2559	 ผู้บริหำรสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 น�ำเงินรำยได้จำกกำรออกร้ำนงำนกำชำด	
ประจ�ำปี	2559	จ�ำนวนเงนิ	1,000,000	บำท	ส่งมอบให้ผูช่้วยเลขำธกิำร
ฝ่ำยจัดหำรำยได้	และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดหำรำยได้	สภำกำชำดไทย	
ณ	ตึกอ�ำนวยนรธรรม	สภำกำชำดไทย
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The Red Cross Fair 2016

	 Between	30th March and 7th	April	2016	Thailand	Color	
Television	Channel	3,	together	with	Search	Entertainment	
Co., Ltd., brought their talent, including Jirayu Tangsrisuk, 
Ranida Techasit, Pasakorn Boonvorametee, Karoonpon 
Tieansuwan, Kanin Stanley, Jitpanu Klomkaew, Masu 
Junyangdikul,	Nuttanicha	Dungwattanawanich	and	Tara	Tipa,	
etc.,	to	join	the	Red	Cross	fair.

	 Subsequently,	on	13th	September	2016,	the	directors	of	
Thailand	Color	Television	Channel	3	donated	the	amount	
of	1,000,000	Baht,	raised	by	the	activities	at	the	Red	Cross	
fair, to the Thai Red Cross Society.
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ช่อง 3 จัดง�น “เด็กดีแฟมิลี่ 3 มหกรรมวันเด็ก    
ประจำ�ปี 2559” ณ อ�ค�รม�ลีนนท์ และง�น “เด็กดี
แฟมิลี่ 3 สัญจร” ณ จังหวัดน่�น

	 เมื่อวันเสำร์ที่	 9	 มกรำคม	 2559	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส	ี										
ช่อง	3	ร่วมกับช่อง	13	แฟมิลี่	จัดงำน	“เด็กดีแฟมิลี่	3	มหกรรมวันเด็ก	
ประจ�ำปี	2559”	น�ำดำรำนกัแสดง	ผูป้ระกำศ	และนกัแสดงจำกรำยกำร
ต่ำงๆ	 ของทำงสถำนีฯ	 อำทิ	 เจมส์	 จิรำยุ	 ตั้งศรีสุข,	 ญำญ่ำ	 อุรัสยำ												
เสปอร์บันด์,	เกรท	วรินทร	ปัญหกำญจน์,	รำณี	แคมเปน,	พรีม	รณิดำ	
เตชสิทธิ์,	บอม	ธนิน	มนูญศิลป์,	อำเล็ก	ธีรเดช	 เมธำวรำยุทธ,	 เมญ่ำ	
นนธวรรณ	ฌรรวนธร,	อำร์ต	พศุตม์	บำนแย้ม,	นักแสดงจำกรำยกำร	
Kidzaaa,	 Star	 Kids,	 ชุมชนนิมนต์ยิ้ม,	พระรำม	4	คำเฟ่,	 ตีสิบเดย์,							
ดันดำรำ	 เป็นต้น	 ส่งมอบควำมสุขให้เด็กๆ	 ทั้งกำรแสดงบนเวท	ี																
บูธกิจกรรมจำกรำยกำรต่ำงๆ	 ตลอดจนโซนรำยกำรข่ำวที่เปิดโอกำส	
ให้เด็กๆ	 ได้ทดลองอ่ำนข่ำวกับผู้ประกำศ	 ซึ่งสร้ำงควำมประทับใจให้
เด็กๆ	ที่มำร่วมงำนเป็นอย่ำงยิ่ง

	 ต่อมำเมื่อวันศุกร์ที่	 15	 ถึงวันเสำร์ที่	 16	 มกรำคม	 2559	 ช่อง	 3			
ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่ำว	3	และบริษัท	ควิซ	แอนด์	เควส	จ�ำกัด	จัดงำน 
“เดก็ดีแฟมิล่ี	3	สัญจร”	และปิดโครงกำร	“คอมพวิเตอร์เพือ่น้องในถิน่
ทุรกันดำร”	พร้อมน�ำดำรำนักแสดง	อำทิ	เกรท	วรินทร	ปัญหกำญจน์,	
เฟิร์ส	เอกพงศ์	จงเกษกรณ์,	เฟิร์ส	ภำรำดำ	ชัชวำลโชติกุล,	ป๊อก	โฆษวิส 
ปิยะสกุลแก้ว,	แจ๊ค	จักรพันธ์	จันโอ,	แจ็คกี้	ชำเคอลีน	มึ้นซ์,	เกล	เวธกำ 
ศิริวัฒนำ,	เพ็ญเพ็ชร	เพ็ญกุล,	ชำนนทร์	ทิพกนก	เป็นต้น	เข้ำร่วมงำน	
ณ	 โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง	 อ�ำเภอบ่อเกลือ	 จังหวัดน่ำน	 พร้อมมอบ									
เสื้อกันหนำวจำกมูลนิธิครอบครัวข่ำว	3	 ให้กับเด็กๆ	ปิดท้ำยด้วยกำร
จัดกำรแข่งขันฟุตบอลระหว่ำง	 “ทีมสตำร์ไรเดอร์”	 และทีม	 “VIP											
บ่อเกลือ”	ซึ่งสร้ำงควำมสนุกสนำนให้กับเด็กๆ	และผู้มำร่วมงำน

03 สนับสนุนด้�นก�รศึกษ� กีฬ� และเย�วชน



BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 87

The 2016 Children’s Day Festival at Maleenont 
Tower and The Good Children Rally

	 On	9th	January	2016,	Thailand	Color	Television	Channel	3 
and	Channel	13	Family	organized	the	2016	children’s	day	
festival at which talent and news anchors, such as Jirayu 
Tangsrisuk, Urassaya Sperbund, Warintorn Panhakarn, Ranee 
Campen, Ranida Techasit, Tanin Manoonsilp, Teeradetch 
Metawarayut, Nonthawan Chanvanothorn and Phasut 
Banyaem	etc.,	 joined	in	with	the	activities	for	children	at	
the festival, aiming to create happiness for the children.

	 On	15th	and	16th	January	2016,	Thailand	Color	Television	
Channel	3,	together	with	the	Krobkruakao	3	Foundation	and	
Quiz	and	Quest	Co.,	Ltd.,	launched	the	good	children	day	
rally and provided computers to children in remote areas. 
Talent, including Warintorn Panhakarn, Ekkaphong 
Jongkesakorn, Parada Chutchavalchotikul, Kosawis 
Piyasakulkaew,	 Chakapan	 Chan-O,	 Jacqueline	 Muench,	
Waythaka Siriwattana, Penpetch Penkul and Charnon 
Tipkanok, participated in the activity at Ban Bor Luang School 
in	Nan	province	and	provided	jackets	to	children	as	well	as	
joining	the	football	match	with	the	“VIP	Bor	Gleua”	team	
in the area.

03 Sport, education and youth promotion
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ช่อง 3 ได้รับสิทธิถ่�ยทอดสดฟุตบอล EURO 2016

	 เมื่อวันเสำร์ที่	 23	 เมษำยน	 2559	 ผู้บริหำรของช่อง	 3	 น�ำดำรำ									
นักแสดง	 ได้แก่	 หลุยส์	 สก๊อต,	 อู๋	 สมิทธิ	 ลิขิตมำศกุล,	 บอย	 ภำสกร									
บุญวรเมธี	และ	กิก	ดนัย	จำรุจินดำ	ร่วมงำนแถลงข่ำวกำรถ่ำยทอดสด
กำรแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีจำกประเทศฝรั่งเศส	“ฟุตบอล
ชงิแชมป์แห่งชำตยิโุรป	EURO	2016”	ณ	Zpotlight	ชัน้	G	ศนูย์กำรค้ำ	
Zpell	@	 Future	 Park	 (ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค	 รังสิต)	 โดยกำร
ถ่ำยทอดสดฟุตบอล	EURO	2016	ช่อง	3	นับได้ว่ำเป็นสถำนีโทรทัศน์
ฟรีทีวีสถำนีเดียวในประเทศไทยที่ได้รับสิทธิในกำรถ่ำยทอดสดตั้งแต่
รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ	ตั้งแต่วันที่	 10	มิถุนำยน	ถึง	 วันที่	 10	
กรกฎำคม	2559	ออกอำกำศทำงช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	
และช่อง	33	HD	เพื่อให้ผู้ชมชำวไทยได้รับชมอย่ำงเต็มที่	พร้อมทั้งน�ำ
กำรท�ำประตหูรอืจงัหวะท่ีส�ำคญัต่ำงๆ	ท่ีอยูน่อกเหนือจำกกำรถ่ำยทอดสด 
มำออกอำกำศให้ผู้ชมได้รับชมตลอดกำรแข่งขันอีกด้วย
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The live broadcast of the 2016 European Football 
Championship

	 On	23rd	April	2016,	directors	and	actors,	such	as	Louis	
Scott, Smithi Likhitmaskul, Pasakorn Boonvorametee and 
Danai	Jarujinda,	 joined	the	press	conference,	held	at	 the	
Future	 Park	 Rangsit,	 on	 the	 live	 broadcast	 of	 the	 2016	
European Football Championship. Thailand Color Television 
Channel	 3	 received	 the	 license	 to	 broadcast	 the	whole	
football	competition,	which	aired	from	10th	June	to	10th July 
2016	on	Channel	3	(analog	platform)	and	Channel	13	Family,	
Channel	28	SD,	and	Channel	33	HD	(digital	platform).
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ช่อง 3 ได้รับสิทธิถ่�ยทอดสดก�รแข่งขันเอฟไอวีบี
วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2016 รอบชิงชนะเลิศ 
รวมทั้งก�รแข่งขันกีฬ�ยอดนิยมอื่นๆ 

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 25	 เมษำยน	 2559	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส	ี					
ช่อง	3	ร่วมงำนแถลงข่ำวควำมพร้อมในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน
วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์	 2016	 รอบชิงชนะเลิศ	 (FIVB	
Volleyball	World	Grand	Prix	Finals	in	Bangkok	2016)	ณ	ห้อง	
Auditorium	C	 asean	 ช้ัน	 10	 อำคำรไซเบอร์เวิลด์	โดยมี	 คุณสกล	
วรรณพงษ์	 ผู้ว่ำกำร	 กำรกีฬำแห่งประเทศไทย	 เป็นประธำนในงำน						
แถลงข่ำว	 ร่วมด้วยนำยกสมำคมกีฬำวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย							
รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ	บรษิทั	ทศภำค 
จ�ำกัด	 และบริษัท	 ไทยดริ้งค์	 จ�ำกัด	 พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬำ
วอลเลย์บอลหญิงทีมชำติไทยเข้ำร่วมงำนในครั้งนี้

	 ในวนัพุธที	่29	มถินุำยน	2559	ช่อง	3	โดย	คณุสรุนิทร์	กฤตยำพงศ์พนัธุ ์
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูป้ฏบิตักิำรแทนรกัษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร	
ร่วมกับสมำคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย	แถลงข่ำวควำมพร้อมใน
กำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขัน	 FIVB	 Volleyball	World	 Grand	 Prix	
Finals	in	Bangkok	2016	ซึ่งช่อง	3	ได้จัดเตรียมทั้งทำงด้ำนอุปกรณ์
กำรถ่ำยทอดสดตำมมำตรฐำนสำกล	 และเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรถ่ำยทอดสดระดับสำกลมำร่วมงำนครั้งนี้	 พร้อมทั้งเปิดตัว												
ผูส้นับสนนุกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นทำงกำร	ณ	ห้อง	Auditorium	C	asean	
ชั้น	10	อำคำรไซเบอร์เวิลด์	

	 กำรแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์	2016	จัดขึ้นระหว่ำง
วันที่	 6-10	 กรกฏำคม	 2559	ณ	 อินดอร์	 สเตเดียม	 หัวหมำก	 โดย		
ถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD	 และสำมำรถติดตำม							
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 www.thaitv3.com	หรือทำงโซเชียลมีเดีย	
@ch3fanclub		

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภทเพื่อ
น�ำเสนอแก่ผู้ชมชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิ
ถ่ำยทอดสด	 The	 2016	 MOTO	 GP	 World	 Championship																	
กำรแข่งขันรถจักรยำนยนต์ทำงเรียบที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ติดต่อกันเป็น	
ปีที่	2	โดยถ่ำยทอดสดครบทุกกำรแข่งขัน	รวมทั้งสิ้น	18	สนำม	พร้อม
จัดผู้ประกำศข่ำวกีฬำผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนมอเตอร์สปอร์ตมำเป็น					
ผูบ้รรยำยหลกัในกำรถ่ำยทอดสดด้วย	ออกอำกำศทำงช่อง	28	SD	และ
ยังได้รับสิทธิถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันวอลเลย์บอลชำยชิงแชมป์โลก	
2018	รอบคัดเลือกโซนอำเซียน	ออกอำกำศทำงช่อง	28	SD	นอกจำกนี้ 

ยงัได้รบัสทิธถ่ิำยทอดสดวอลเลย์บอล	FIVB	Volleyball	ปี	2017-2020	
รวมทั้งสิ้น	4	ปี	โดยจะออกอำกำศทำงช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	
SD	และ	ช่อง	33	HD	บริษัทฯ	ยังสนับสนุนเยำวชนไทยที่มีควำมสนใจ
กฬีำบำสเกตบอล	โดยถ่ำยทอดกำรแข่งขนับำสเกตบอลหญงิชงิชนะเลศิ
แห่งเอเชีย	 รุ่นอำยุไม่เกิน	 18	 ปี	 ครั้งที่	 23	 (23rd	 FIBA	 Asia	 U18	
Championship	for	Women)	จัดในวันที่	13-20	พฤศจิกำยน	2559	
ออกอำกำศทำงช่อง	13	แฟมิลี่อีกด้วย
 
	 นอกจำกนี	้กลุม่บอีซี	ีเวิลด์	ยงัให้กำรสนบัสนนุกฬีำแบดมนิตัน	โดย
มอบเงินจ�ำนวน	 4,000,000	 บำทให้แก่นำงสำว	 รัชนก	 อินทนนท	์											
นักแบดมินตันหญิงมือหนึ่งของโลกประเภทหญิงเดี่ยว	 ปี	 2559	 และ	
คุณกมลำ	 ทองกร	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนแบดมินตันบ้ำนทองหยอด								
เพื่อเป็นก�ำลังใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง	 และยังเป็น											
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงนักแบดมินตันรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญใน		
กำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
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The live broadcast of the 2016 FIVB Volleyball 
World Grand Prix Finals in Bangkok and other 
popular sport events

	 On	25th	April	2016,	Thailand	Color	Television	Channel	3	
jointed	the	press	conference	on	the	live	broadcast	of	the	
2016	 FIVB	Volleyball	World	Grand	Prix	 Finals	 in	 Bangkok.								
Mr.	 Sakol	Wannapong,	Director	 of	 the	 Sport	 Authority	 of	
Thailand, together with the President of the Thailand 
Volleyball	Association,	the	Deputy	of	the	Olympic	Committee	
of	Thailand,	Dhospaak	Co.,	Ltd.,	Thai	Drink	Co.,	Ltd.	and	the	
volleyball	 players	 and	 coaches	 also	 joined	 the	 press	
conference.

	 On	29th	June	2016,	Thailand	Color	Television	Channel	3	
prepared the live broadcast, which was formally announced 
to the public by Mr. Surin Krittayaphongphun, Executive Vice 
President and Acting President, as well as the Thailand 
Volleyball	 association,	 at	 10th	 floor,	 Auditorium	C	 Asean,	
CyberWorld Tower.

	 The	 2016	 FIVB	 Volleyball	World	 Grand	 Prix	 Finals	 in	
Bangkok	took	place	between	6th	and	10th	July	2016	at	the	
Indoor	Stadium	Huamark	and	was	broadcast	on	Thailand	
Color	Television	Channel	3	and	Channel	33	HD.	More	details	
of	the	event	are	provided	on	www.thaitv3.com	or	on	social	
media	@ch3fanclub.

 Sport events are constantly broadcast by our station. All 
18	rounds	of	the	2016	MOTO	GP	World	Championship,	the	
world’s biggest premium motorcycle race, were also 
broadcast and presented by expert motorcycle racing 
commentators.	 The	 program	 aired	 on	 Channel	 28	 SD.	
Moreover,	we	received	the	license	to	broadcast	the	2018	
Men’s	Volleyball	World	Championship	Qualification	Asian	
Zonal	Round	as	well	as	the	2017-2020	FIVB	Volleyball,	which	
will	be	broadcast	on	Channel	3,	Channel	13	Family,	Channel	
28	 SD	 and	 Channel	 33	 HD.	 The	 23 rd	 FIBA	 Asia	 U18	
Championship for Women, an international basketball 
tournament	for	women	under	18	national	team,	was	also	
broadcast	between	13th	and	20th	November	2016	on	Channel	
13	Family.

 BEC World Group also supported Badminton by providing 
4,000,000	 Baht	 to	 Ratchanok	 Intanon,	 a	 national	 female	
badminton player who was ranked as the number one player 
in	the	world	rankings	in	2016,	and	Mrs.	Kamala	Thongkorn,	
the director of Banthongyord Badminton School, to support 
the new generation of Thai badminton players. 
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04 ส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงด้�นศ�สน�และวัฒนธรรม

ช่อง 3 นำ�ด�ร�นักแสดงร่วมง�นประเพณีชักพระวัดไลย์ และ
ร่วมง�นบุญ ณ วัดถำ้�ตะโก จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอก�สวันวิส�ขบูช�

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	พฤษภำคม	2559	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	น�ำดำรำ
นักแสดง	ได้แก่	มะปรำง	วิรำกำนต์	เสณีตันติกุล,	ดรีม	ณฐณพ	ชื่นหิรัญ	และแชมป์	ชนำธิป 
โพธิ์ทองค�ำ	ร่วมขบวนชักพระศรีอำรย์	ท�ำโรงทำน	และถวำยเพลพระสงฆ์	ณ	งำนประเพณี
แห่พระศรีอริยเมตไตรย	ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น	14	ค�่ำ	 เดือน	6	ของทุกปี	ณ	วัดไลย์	จังหวัด
ลพบุรี	 เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนท่ัวไปได้รับทรำบถึงควำมเป็นมำของ
ประเพณีอันดีงำมนี้	 และยังเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเด็กและเยำวชน	หลังจำกนั้น	คณะได้
เดินทำงต่อไปยังวัดถ�้ำตะโกพุทธโสภำ	เพื่อถวำยเพลพระสงฆ์ที่จ�ำพรรษำ	และแจกอำหำร
ให้เด็กๆ	ที่มำบวชเนกขัมมะ	เนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำ

ช่อง 3 เข้�รับพระร�ชท�นและอัญเชิญเทียนจำ�นำ�พรรษ�พระร�ชท�น
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร�ชกัญญ�สิริวัฒน�พรรณวดี ถว�ย      
แด่วัดป่�อัมพวัน จังหวัดชลบุรี

	 ด้วย	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ	 สิริวัฒนำพรรณวดี	 ทรงพระกรุณำ												
โปรดเกล้ำพระรำชทำนเทยีนจ�ำน�ำพรรษำ	เนือ่งในวนัเข้ำพรรษำประจ�ำปี	2559	เพ่ือถวำย
เป็นพระรำชกศุลแด่พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	สมเดจ็พระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์	 โดยมูลนิธิมิรำเคิล	 ออฟไลฟ ์
ได้คัดเลือกองค์กรต่ำงๆ	เพื่อร่วมถวำยเทียนจ�ำน�ำพรรษำพระรำชทำนให้แก่วัดทั่วประเทศ	
รวม	77	จังหวัด	ซึ่งสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ในฐำนะสื่อมวลชน	ได้ร่วมพิจำรณำ
คดัเลอืกวดัจ�ำนวน	1	วดั	นอกเหนอืจำกพระอำรำมหลวงในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหำนคร	ได้แก่	
วัดป่ำอัมพวัน	บ้ำนห้วยดินด�ำ	ต�ำบลหนองรี	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	โดยในวันศุกร์ที่	15	
กรกฎำคม	2559	คณะผู้บริหำรช่อง	3	เป็นตัวแทนเข้ำรับเทียนจ�ำน�ำพรรษำพระรำชทำน	
ประจ�ำปี	2559	ณ	มูลนิธิมิรำเคิล	ออฟไลฟ์

	 ต่อมำเมื่อวันจันทร์ที่	 18	กรกฎำคม	2559	ช่อง	3	น�ำโดย	คณะผู้บริหำรของช่อง	3	
พร้อมด้วยดำรำนักแสดงจำกละครเรื่องนำรีริษยำ	ได้แก่	บอล	จิตรภำณุ	กลมแก้ว,	มำร์ค	
คนัสนันท์	นักตะเฆ่,	ลีน่ำ	ลลินำ	ชูเอ็ทท์,	พิม	พิมพ์ลภัส	จึงสุระ,	เม	นิศำชล	ต้วมสูงเนิน	
และไดร์	 จิณณ์ณิตำ	 บุดดี	 	 มิสไทยแลนด์เวิลด์	 2016	 ร่วมอัญเชิญเทียนจ�ำน�ำพรรษำ
พระรำชทำนไปถวำยแด่	 วัดป่ำอัมพวัน	 จังหวัดชลบุรี	 และร่วมถวำยชุดสังฆทำนแด่													
พระจลุนำยก	พร้อมฟังธรรมเทศนำและร่วมกันกวำดลำนธรรม	ณ	ศำลำปฏบิตัธิรรมเขำชโีอน 
วัดญำณสังวรำรำม	จังหวัดชลบุรี	เนื่องในวันเข้ำพรรษำประจ�ำปี	2559
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04 Religious and cultural promotion

Channel 3 talent on Vesak Day in Lopburi Province

	 On	19th	May	2016,	Thailand	Color	Television	Channel	3,	together	with	
talent including Virakarn Seneetuntikul, Natanop Chuenhirun and Chanatip 
Photongkam,	joined	the	Buddhist	ceremony	at	Lai	temple	in	Lopburi	province	
to promote the ceremony to the people and to be a good role model for 
the	 children.	 Subsequently,	 they	 also	 provided	 food	 to	 the	monks	 and	
children	who	incorporated	Dharma	Practice	at	the	Tum	Tako	Buddha	Sopa	
temple.

Channel 3 provided the Buddhist lent candle, given by Princess 
Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, to Pah Ampawan 
Temple in Chonburi province

	 In	 commemoration	 of	 Buddhist	 Lent	 Day	 2016,	 Princess	 Ubolratana	
Rajakanya	 Sirivadhana	 Barnavadi	gave	 Buddhist	 lent	 candles	 in	 honor	 of							
His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	Her	Majesty	Queen	Sirikit	and	Royal	
Family	members	through	the	Miracle	of	Life	Foundation.	The	project	grants	
Buddhist lent candles to temples in all 77 provinces in the country and 
Thailand	Color	Television	Channel	3	was	selected	to	be	the	representative	
to	give	the	Buddhist	lent	candle	to	Pah	Ampawan	Temple,	Bann	Huaydindam,	
Nong	Ri	Subdistrict,	Mueang	District	in	Chon	Buri	province.	On	15th	July	2016,	
the	directors	of	Channel	3	received	the	Buddhist	lent	candle	from	the	Miracle	
of Life Foundation. 

	 Subsequently,	on	18th	July	2016,	the	directors,	together	with	employees	
and	Channel	3’s	talent,	including	Jitpanu	Klomkaew,	Khanatsanan	Naktakhe,	
Lalina Schuett, Pimlapas Jungsura, Nisachon Tuamsoongnuen and                  
Jinnita	Buddi,	Miss	Thailand	World	2016,	took	the	Buddhist	lent	candle	to	
Pah Ampawan Temple in Chon Buri province in commemoration of Buddhist 
Lent	Day	2016.	They	also	made	merit	together	and	attended	the	preaching	
at	Khao	Chee	Own	Dharma	Retreat,	Yanasangvararam	Temple	in	Chon	Buri.
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ช่อง 3 จัดพิธีอุปสมบทหมู่ “โครงก�ร ธรรม...ดี          
เพื่อพ่อ”

	 เมื่อวันเสำร์ที่	 3	 ธันวำคม	 2559	 	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี									
ช่อง	3	น�ำโดย	คณะผูบ้ริหำรช่อง	3	คณะผูจ้ดัละคร	ดำรำนักแสดง	อำทิ	
แพทริเซีย	ธัญชนก	กู๊ด,	อำโป	ณัฐวิญญ์	วัฒนกิติพัฒน์,	โบ๊ท	ธำรำ	ทิพำ,	
แก๊ป	จกัริน	ภรูพัิฒน์	และเจมส์	ภวูดล	เวชวงศำ	รวมทัง้พนักงำนในกลุม่
บอีซี	ีเวลิด์	เข้ำร่วมพธีิอปุสมบทหมูพ่ระภกิษ	ุจ�ำนวน	89	รปู	ในโครงกำร	
“ธรรม...ดีเพื่อพ่อ”	 ถวำยเป็นพระรำชกุศล	 แด่	 พระบำทสมเด็จ												
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	ณ	วดัผำณิตำรำม	จงัหวดัฉะเชิงเทรำ	
โดยได้รับเกียรติจำก	พลเอก	รองศำสตรำจำรย์	นำยแพทย์	 ไตรโรจน์	
ครุธเวโช	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	ร่วมเป็นประธำนในพิธี

	 ในเช้ำวนัจันทร์ที	่5	ธนัวำคม	2559	ช่อง	3	จดัท�ำบุญเลีย้งพระถวำย
ภัตตำหำรเช้ำพระสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่	 จ�ำนวน	 89	 รูป	 บริเวณชั้น	 G	
อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	2	โดยมีคณะผู้บริหำร	คณะผู้จัดละคร	ดำรำ
นักแสดง	อำทิ	เบลล่ำ	รำณี	แคมเปน,	นำย	ณภัทร	เสียงสมบุญ,	อำโป	
ณฐัวญิญ์	วฒันกติพิฒัน์,	โบ๊ท	ธำรำ	ทพิำ	และแชมป์	ชนำธปิ	โพธิท์องค�ำ 
รวมทั้งพนักงำน	เข้ำร่วมงำนบุญครั้งนี้	พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติธรรม	เพื่อ
ถวำยเป็นพระรำชกุศล	 แด่	 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช
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The Group Ordination for King Bhumibol Adulyadej

	 On	 3rd	 December	 2016,	 Thailand	 Color	 Television				
Channel	 3,	 led	 by	 directors,	 together	 with	 TV	 program	
producers and talent such as Patricia Tanchanok Good, 
Nattawin Wattanakitipat, Tara Tipa, Jakarin Puribhat and 
Puwadon	 Vejvongsa,	 participated	 in	 the	 ordination	 of																
89	monks	at	Phanitaram	temple	in	Chachoengsao	Province	
in	order	to	make	merit	in	honor	of	His	Majesty	King	Bhumibol	
Adulyadej.

	 On	 5th	 December	 2016,	 Thailand	 Color	 Television		
Channel	3	provided	food	to	89	monks,	a	ceremony	in	which	
directors, employees, TV program producers and talent, 
including Ranee Campen, Naphat Siangsomboon, Nattawin 
Wattanakitipat, Tara Tipa and Chanatip Phothongkum, 
participated.	 The	 event	 incorporated	 Dharma	 practice	 in	
order	to	make	merit	in	honor	of	His	Majesty	King	Bhumibol	
Adulyadej.
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	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย	
และเป็นส่วนส�ำคัญของควำมเป็นอยู่ของมนุษย์	 ในปี	 2559	 เรำยังคง
สำนต่อนโยบำยด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	ในฐำนะที่เป็นสื่อกลำง
ในกำรส่งต่อข้อมูล	 ข่ำวสำร	 สำระ	 และควำมบันเทิง	 เรำได้ผลิตและ
จัดหำรำยกำรตลอดจนริเริ่มหรือเข ้ำร ่วมกิจกรรมต่ำงๆ	 อันมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม	เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัให้เหน็
ควำมส�ำคัญด้ำนสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสร้ำงควำมตื่นตัวให้ทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้น�ำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้	ต่อยอดขยำยผลต่อไป	

	 คุณบริสุทธิ์	บูรณะสัมฤทธิ	ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยงำนสนับสนุน	บริษัท	
บีอีซี	เวิลด์	จ�ำกัด	(มหำชน)	กล่ำวว่ำ	“นับแต่วันที่ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี 
เวิลด์	ประกำศนโยบำยเป็น	“ทีวรีกัษ์โลก”	เรำกไ็ด้ท�ำหน้ำทีส่ือ่มวลชน
อย่ำงเต็มที่ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรมมำกมำย	ครอบคลมุ
เรือ่งสิง่แวดล้อมในทกุมติิ	ทัง้กำรน�ำเสนอข่ำวสำรและสอดแทรกเนือ้หำ
เรื่องปัญหำส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ชมทุกคนผ่ำน
รำยกำรต่ำงๆ”

05 ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

	 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยนอกองค์กรแล้ว	กลุ่ม
บีอีซี	 เวิลด์	 ยังสร้ำงควำมตระหนักและสนับสนุนบุคลำกรทุกคนใน
องค์กรให้เห็นควำมส�ำคัญในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	และส่งเสริมให้
มกีำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสิทธภิำพ	ในปี	2559	ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ได้จัดอบรม	 “ปลุกจิต	 รักษ์พลังงำน”	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหำคมท่ีผ่ำนมำ							
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลปกรรม	ช่ำงไม้	เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร	เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ไฟฟ้ำก�ำลัง	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิศวกรรมที่ปฏิบัติงำนประจ�ำสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	หนองแขม	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วมในกำรประหยัดพลังงำน	นอกจำกนี้	
ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลยงัท�ำกำรประชำสัมพนัธ์และรณรงค์ในเรือ่งกำรดแูล 
รักษำสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้พนักงำนในองค์กรเห็น
ควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	อำทิ	กำรรณรงค์
ประหยัดน�้ำ	 ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร	 อย่ำงเช่นป้ำย
ประชำสัมพันธ์ตำมชั้นต่ำงๆ	อินทรำเน็ต	และสื่อโซเชียลมีเดีย	เป็นต้น

	 รำยกำร	 โครงกำร	 และกิจกรรมต่ำงๆ	 เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ													
สิ่งแวดล้อมที่น�ำมำกล่ำวในรำยงำนฉบับน้ี	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ										
กำรด�ำเนินงำนในปี	2559	ขององค์กร	ดังต่อไปนี้

  ละครเรื่อง ต�มรักคืนใจ

	 “ตำมรกัคืนใจ”	เป็นละครทีน่�ำเสนอแง่มมุของกำรอนุรักษ์และดแูล
ป่ำไม้	อย่ำงเช่น	“พิธบีวชป่ำ”	หรอื	“พธิบีวชต้นไม้”	ทีน่�ำควำมเชือ่และ
ควำมศรัทธำในพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้เพื่อยับยั้งกำรท�ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้	 และสร้ำงจิตส�ำนึกให้แก่ชุมชนในกำรดูแลรักษำป่ำไม้	
ตลอดจนถ่ำยทอดให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของป่ำไม้	 และกำรต่อต้ำน							
กำรค้ำไม้เถื่อน	ซึ่งสุดท้ำยกำรกระท�ำผิดกฎหมำยย่อมได้รับบทลงโทษ	
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	 BEC	World	 Group	 acknowledges	 the	 significance	 of		
natural resources and the environment as the principle 
elements	 of	 both	 socio-economic	development	 and	 the	
well-being	 of	 all	 humans.	 The	 company,	 as	 a	medium,	
consistently encourages its audiences to realize the 
importance of natural resources by producing and providing 
environment-related	programs,	as	well	as	by	launching	or	
participating in many campaigns and activities in order to 
raise awareness of environmental issues.

 Mr. Borisuth Puranasamriddhi, Corporate Support 
Department	 Vice	 President,	 stated	 that	 “Since	 we									
announced our policy to be an environmentally concerned 
media, we have constantly launched environment related 
campaigns and activities including TV programs to create 
awareness	of	environmental	issues.”

05 Environmental preservation

 Apart from working on campaigns and activities for 
environmental preservation outside the organization, BEC 
World Group also encourages our employees to get involved 
with	environmental	issues	and	to	use	resources	efficiently.	
On 4th	 August	 2016,	 the	 Human	 Resource	 Department	
organized	 training	 on	 the	 efficient	 use	 of	 energy	 for	 the									
Art	Department’s	officers,	administration	officers,	electricians	
and engineers who work at Thailand Color Television  
Channel	3	at	Nhong-Kham.	In	addition,	the	Human	Resource	
Department	provides	information	about	the	importance	of	
natural resources and environmental preservation, which 
includes	a	water-saving	campaign,	through	our	communication	
channels such as the information boards located on every 
floor	of	the	building,	Intranet	and	social	media.	

 The environmental preservation TV programs, campaigns 
and	activities	in	which	we	took	part	in	2016	are	as	follows;

  
  “Tam-Rak-Kuen-Jai” TV Drama

	 “Tam-Rak-Kuen-Jai”	is	the	drama	which	focuses	on	forest	
preservation, including the traditional ceremony that local 
people conduct to preserve the forest and to raise the 
awareness of the forest preservation in the community. 
Furthermore, the illegal timber trade is covered in this series.
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ละครเรื่อง วิม�นเมขล�
 
	 “วิมำนเมขลำ”	 เป็นละครที่สะท้อนให้เห็นควำมส�ำคัญของป่ำไม้	
ถ่ำยทอดเรือ่งรำวผ่ำน	“พญำ”	ตวัละครเอกของเรือ่งท่ีทุม่เททัง้ชวีติเพือ่
ฟ้ืนฟแูละปกป้องป่ำสำยน�ำ้ผึง้จำกนำยทนุท่ีต้องกำรน�ำผนืป่ำทีช่ำวบ้ำน
หวงแหนไปหำผลก�ำไรทำงธุรกิจ	 และเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให	้					
คนรุ่นใหม่น�ำควำมรู้ที่มี	กลับไปฟื้นฟูป่ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนำชุมชน
ของตน	 โดยน�ำทรัพยำกรที่มีอยู ่มำจัดสรรและน�ำไปใช้ประโยชน์												
จนสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับชุมชนได้	 นอกจำกนี้	 ละครยัง
แสดงให้เหน็ถงึผลกระทบจำกกำรท�ำลำยป่ำไม้	อย่ำงเช่นกำรเกดิน�ำ้ท่วม 
อย่ำงรุนแรงจำกกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ	อกีทัง้ยงัให้แง่คดิทีด่ว่ีำ	กำรอนุรกัษ์
ป่ำไม้และทรัพยำกรธรรมชำติถือเป็นหน้ำที่ของทุกคน

ช่อง 3 ร่วมกับร�ยก�รทีวี 360 องศ� และพันธมิตร
จัดกิจกรรม “รักษ์ป่� สร้�งชีวิต ปฐมฤกษ์ปลูกป่�         
ปี 59”

	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 12	 ถึง	 วันเสำร์ที่	 14	 พฤษภำคม	 2559																		
คณุธนนิวฒัน์	พฒันวรีคณุ	พธิกีรรำยกำรทวี	ี360	องศำ	ประธำนบรหิำร
บริษัท	มำร์ค	อิน	มีเดีย	จ�ำกัด	และบริษัท	360	องศำ	เอ็นเตอร์เทนเม้นท ์
จ�ำกัด	ร่วมกับบริษัท	ตรำแม่ครัว	จ�ำกัด	และบริษัท	จิ้วฮวด	จ�ำกัด	น�ำ						
ผู้ชมข่ำวจำกทำงบ้ำนผู้มีหัวใจรักษ์โลกไปร่วมดูแลป่ำต้นน�้ำ	 ด้วยกำร
ปลูกป่ำ	 พลิกฟื้นควำมชุ่มช้ืนแก่ผืนป่ำ	 สู่กำรแก้ปัญหำระยะยำวอย่ำง
ยั่งยืน	ณ	อุทยำนแห่งชำติภูพำน	จังหวัดสกลนคร	โดยมีผู้ประกำศข่ำว
และดำรำนักแสดงเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงมำกมำย	 อำทิ	 วีรินทร์ทิรำ	
นำทองบ่อจรัส,	เพ็ชร	ฐกฤต	เหมอรรณพจิต,	ปั้นจั่น	ปรมะ	อิ่มอโนทัย,	
เพทำย	พลอยมีค่ำ,	รุ้งลำวัลย์	โทนะหงษำ,	เฟร้นฟรำย	ธันยชนก	มูลนิลตำ, 
โบตั๋น	จุฑำธิปษ์	ภักดีกุล,	ชญตร์	มุกดำหำร,	ปุ๊	พัชริญำภรณ์	นำทอง
บ่อจรัส,	 น�้ำหนำว	 สุพิชญำ	บริคุต	 และน้องกำร์ตูน	 สำวน้อยไวโอลิน	
(ศิลปินจำก	360	องศำ	V	Academy)	เป็นต้น

	 พื้นที่ปลูกป่ำอยู่ภำยในอุทยำนแห่งชำติภูพำน	 รวมพื้นที่กำรปลูก	
20	 ไร่	 เตรียมพันธุ์กล้ำไม้ส�ำหรับปลูกครั้งนี้	 4,000	ต้น	 แบ่งกำรปลูก
เป็น	2	ส่วน	คือ	พืชไม้ยืนต้นที่สำมำรถให้ร่มเงำและสร้ำงควำมชุ่มชื้น
ให้กบัพืน้ดนิ	และพนัธ์ุไม้ทีเ่ป็นอำหำรแก่สตัว์ป่ำ	โดยได้รบัควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกอุทยำนแห่งชำตภิพูำน	และองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั
สกลนคร	 พร้อมทั้งน�ำประชำชนในพื้นท่ีมำร่วมปลูกต้นไม้มำกกว่ำ								
200	 คน	 และร่วมกันสร้ำงโป่งดินเทียมเพ่ือเป็นแหล่งอำหำรที่มี
ประโยชน์ให้สัตว์ป่ำอีกด้วย	
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“Wi-Marn-Mek-Ka-Lha” TV Drama
 
	 “Wi-Marn-Mek-Ka-Lha”	 presents	 the	 story	which	 aims			
to	make	people	realize	the	significance	of	the	forest.	The	
story	is	told	through	“Phaya”,	the	male	protagonist,	who	
devoted his entire life to protecting the forest from invasion 
by investors. The story also encourages young people to 
come back to their home province to restore a degraded 
forest and improve the community by using the existing 
resources to generate revenue for the community. The series 
also	reflects	on	the	fact	that	disasters,	such	as	floods,	can	
occur any time if forest encroachment continues. There are 
remarkable	 quotes	 from	 the	 drama	 for	 the	 audience	 to	
consider, such as every individual having a role in 
the conservation of natural resource and forests.

Channel 3 with “TV 360 degrees” program and 
partners organized the 2016 reforestation activity

	 Between	12th	and	14th	May	2016,	Thaninwat	Pattanaweerakun, 
a	TV	host	of	our	weather	forecast	program	(TV	360	degrees),	
together	with	Tra	Mae	Krua	Co.,	Ltd.	and	Chuew	Huad	Co.,	
Ltd.,	 took	 viewers	 of	 Channel	 3	 to	 participate	 in	 the	
reforestation	activity	and	the	creation	of	artificial	salt	licks	
in the Phu Phan National Park of Sakolnakorn province. News 
anchors	and	talent,	 including	Veerinthira	Nathongborjarat,	
Thakrit	Hamannopjit,	Prama	Imanotai,	Paythai	Ploymeeka,	
Runglawan Tonahongsa, Thanyachanok Moonninta, Juthathip 
Pakdeekul, Chayot Mookdaharn, Patcharinyaporn 
Nathongborjarat,	 Supichaya	 Borikut,	 as	well	 as	 200	 local	
people also participated in the event.

 The area for forest planting in the Phu Phan National 
Park	covers	20-rai.	The	4,000	young	plants,	prepared	by	the	
Phu Phan National Park and Sakonnakhon Provincial 
Administrative Organization, were divided into two types, 
the plants which create shade and the plants which are 
food for wildlife. 
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ช่อง 3 ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ลงน�มข้อตกลง
คว�มร่วมมือ (MOU) โครงก�ร “หลังค�เขียว” เพื่อ
มูลนิธิอ�ส�เพื่อนพึ่ง (ภ�ฯ) ย�มย�ก ประจำ�ปี 2559-
2562

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 	 29	 กรกฎำคม	 2559	 มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	
ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	ร่วมกับ	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรรักษ์โลก	 ได้แก่	 บริษัท	 เต็ดตรำ	 แพ้ค	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	,	บริษัท	บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ำกัด	(มหำชน),	
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ								
สิ่งแวดล้อม,	ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม	บริษัท	ไฟเบอร์พัฒน์	จ�ำกัด	
และคุณธนินวัฒน์	พัฒนวีรคุณ	พิธีกรรำยกำรทีวี	360	องศำ	ครอบครัว
ข่ำว	3	ร่วมลงนำมในข้อตกลงควำมร่วมมอื	MOU	ประจ�ำปี	2559-2562	
เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปัน	“หลังคำสีเขียว”	ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ
ในโครงกำร	“หลังคำเขียวเพื่อมูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	ยำมยำก”		

	 โครงกำร	“หลังคำเขียวฯ”	เริ่มด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี	2553	ด้วยกำร
รณรงค์รับบริจำคกล่องเครือ่งดืม่ทีใ่ช้แล้ว	น�ำมำรีไซเคิลสร้ำงหลงัคำให้
กบัผูป้ระสบภยัพิบตัไิด้กว่ำ	54,000	แผ่น	(หลงัคำเขยีว	1	แผ่น	ใช้กล่อง
เครือ่งดืม่ในกำรผลติจ�ำนวน	20,000	กล่อง)	ซึง่สำมำรถลดปรมิำณขยะ
จำกกล่องเคร่ืองดื่มได้	 115.7	 ล้ำนตัน	 โดยเมื่อปี	 	 2558-2559	 ทำง								
โครงกำรฯ	ร่วมกบัรำยกำรทวี	ี360	องศำ	ครอบครัวข่ำว	3	ประชำสมัพนัธ์
ผ่ำนสื่อโทรทัศน์	และจัดกิจกรรมสัญจรในจังหวัดเชียงรำยและจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี	 ภำยใต้ช่ือโครงกำร	 “หลังคำเขียว	 เพื่อนพ่ึง	 (ภำฯ)													
เทดิพระเกยีรต	ิ60	พรรษำ	สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำช 
กมุำร”ี	โดยมเีป้ำหมำยผลติหลงัคำเขยีวจ�ำนวน		6,000	แผ่น	ซึง่ประสบ
ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	 และท�ำกำรส่งมอบหลังคำเขียวให้แก่
สภำกำชำดไทยเมื่อเดือนมีนำคม	 2559	 และจัดพิธีปิดโครงกำรเมื่อ							
วันที่	24	สิงหำคม	2559	ณ	เดอะมอลล์	บำงกะปิ	

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนช่วยกันรวบรวมกล่อง
เครื่องดื่มที่ใช้แล้ว	 บริจำคได้ที่จุดรับ	ณ	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 เพื่อ
รไีซเคลิเป็นหลงัคำเขยีว	ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมแล้ว	
ยังถือเป็นกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อีกด้วย	
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Channel 3 signed an MOU with Friends in Need 
(of “PA”) Volunteers Foundation for “the Green 
Roof” project

	 On	29th	July	2016,	Friends	in	Need	(of	“PA”)	Volunteers	
Foundation of the Thai Red Cross Society and Thailand Color 
Television	Channel	3,	together	with	our	allies	including	the	
Tetra Pak (Thailand) Co., Ltd., Big C Supercenter PCL., the 
Department	 of	 Environmental	Quality	 of	 the	Ministry	 of	
Natural Resources and Environment, the Center for Beverage 
Package Recycling of Fiber Pattana Co., Ltd. and Thaninwat 
Pattanaweerakun,	the	host	of	“TV	360	degrees”	program,	
signed	the	2016-2019	Memorandum	of	Understanding	for	
“the	Green	Roof”	project,	which	aims	to	help	the	victims	
of	 natural	 disasters	 in	 the	 Friends	 in	 Need	 (of	 “PA”)	
Volunteers	Foundation	project.	

	 “The	Green	Roof”	project	has	received	used	beverage	
packages, donated by people, which are recycled into house 
roofing	for	victims	of	disaster.	The	project	can	create	the	
54,000	roof	tiles	(one	roof	tile	requires	20,000	used	beverage	
packages	to	make).	This	project	was	able	to	recycle	115.7	
million-tonnes	of	garbage.	During	2015	and	2016,	“the	Green	
Roof”	 project	 collaborated	with	 the	 360-degree	weather	
forecast (a daily weather forecast TV program) to promote 
“the	Green	Roof”	project	through	our	television	programs.	
The	project	also	launched	field	activities	in	Chiang	Rai	and	
Surat	Thani	provinces,	which	are	run	under	“The	Green	Roof”	
project	for	Friends	in	Need	(of	“PA”)	Volunteers	Foundation,	
to	celebrate	the	60th	birthday	of	Her	Royal	Highness	Princess	
Maha	 Chakri	 Sirindhorn.	 The	 goal	 of	 this	 project	was	 to	
produce	 6,000	 roof	 tiles,	 a	 goal	 which	was	 successfully	
reached. We later provided roof tiles to the Thai Red Cross 
in	March	2016	and	 launched	 the	event	 to	conclude	 this	
project	on	24th	August	2016	at	The	Mall	Department	Store,	
Bangkapi.

 BEC World Group, therefore, encourages everyone to 
collect used beverage packages and give them to us at Big C 
Supercenter	stores	across	the	country.	The	project	can	both	
protect the environment and support victims of disasters.



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)102


