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“สร้างสรรค์” รายการที่ดี        
มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว

“Creation” of Valuable 
and Quality Programs  

for Every Family

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“Because We Are One Family”
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“Creation” of Valuable and Quality Programs for Every Family

+ (1) Documentary Series “The Rattanakosin Letters” 

+ (2) Television Series that Promote Morality and Social Ethics

+ (3) Television Programs for Youth, Education and Family

+ The Communication Channel between People/Viewer and 

 Our Organization

+ Program Quality Inspection

“Because We Are One Family”

+ Recruitment and Selection of Talented and Decent Candidates

+ The Learning Environment and Capability Enhancement

+ The Opportunity for Employees to Project Their Performance and 

 Developing Creativity and Innovation

+ Fair Remuneration and Welfare for the Employees

+ Transparent Performance Assessment 

+ Employees’ Health and Workplace Safety 

+ The Promotion of Volunteer Spirit in Our Staffs

+ Participation Opportunity for Employees

+ The Establishment and Maintenance of Employee Loyalty

+ Retirement and Re-Employment of Retirees

+ Human Rights and Labor Practices 

+ Effective Communication with Employees 

+ The Promotion of Corporate Shared Values Culture 

“ We Care for You Like Our Family 
  Because You Are Important” 
+ Community and Social Development

+ Public Health and Well-Being Promotion

+ Education, Sports and Youth Promotion

+ Religious and Cultural Promotion

+ Environmental Preservation

“สร้างสรรค์” รายการที่ดี มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว

+ (1) สารคดเีฉลมิพระเกยีรต ิชุด  “จดหมายเหตรุตันโกสินทร์”

+ (2) รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม 

   ศีลธรรม จริยธรรม

+ (3) รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว

+ ช่องทางการสื่อสารจากประชาชน/ผู้ชมสู่องค์กร

+ การดูแลตรวจสอบคุณภาพรายการ

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

+ สรรหาและคัดเลือกคนเก่งและดี 

+ เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

+ การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 การส่งเสริมด้านความคิดริเริ่มและนวัตกรรม

+ จัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม

+ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

+ ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

+ ส่งเสริมพนักงานให้มีหัวใจอาสา

+ การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

+ สร้างและรักษาความผูกพันของพนักงาน

+ เกษียณอายุและจ้างงานหลังเกษียณอายุ 

+ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

+ สื่อสารกับพนักงาน

+ สร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร

“ เพราะคุณคือคนส�าคัญ เราจึงดูแลกันเสมือน
 คนในครอบครัว”
+ พัฒนาชุมชนและสังคม

+ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

+ สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน

+ ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงด้านศาสนา วัฒนธรรม

+ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

+ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

+ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 ของกลุ่มบีอีซี 

+ สายโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี

+ แนวคิดและการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 ของกลุ่มบีอีซี

+ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

+ แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี

+ การให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบีอีซี

+ ประเดน็มุง่เน้นของรายงานความรบัผดิชอบต่อสังคมของกลุม่บอีซีี

+ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี 

+ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบีอีซี

+ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบีอีซี

+ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี 

+ การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบีอีซี 

+ การน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อ  

 ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในประเทศของกลุ่มบีอีซี

+ การรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มบีอีซี

+ Message from Group Chief Executive Officer

+ The 2017 Report on The Corporate Social Responsibility of BEC Group 

+ The Business Units of BEC Group

+ The CSR Concepts and Practices of BEC Group

+ The Concerns of BEC Group and Our Stakeholders

+ The Strategies of BEC Group’s CSR Practices

+ The Significance of BEC Group’s Stakeholders

+ The Main Points of the CSR Report of BEC Group

+ The Strategic Direction of BEC Group 

+ The Good Corporate Governance of BEC Group

+ Compliance with The Code of Business Conduct of BEC Group 

+ Anti-corruption Schemes of BEC Group

+ Corruption Risk Assessment of BEC Group

+ The Dissemination of Corruption-related Issues in Thailand 

 of BEC Group

+ Reporting of Complaints and Whistle Blowing Service

 of BEC Group

70

102

70

102

+ สารจากหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

+ สารจากหัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร

+ Message from Chief Human Resource Officer

+ Message From Chief Corporate Affairs Officer
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	 ในปี	 2560	 แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	กลุม่บอีีซี	ยงัคงสร้างสรรค์การด�าเนนิงาน
ด้านต่างๆ	 บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธรุกจิ	เราได้น�าวฒันธรรมองค์กร	“SPIRIT”	มาใช้ในการด�าเนนิงาน	เน้น
การท�างานที่กระชับ	 ฉับไว	 เป็นมืออาชีพ	 คิดใหม่ท�าใหม่	 ใช้ความคิด
สร้างสรรค์	 และน�าประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด	เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่	5	อย่างเข้มแข็งและเติบโตไป
ด้วยกนัอย่างแขง็แรงและยัง่ยนื	ภายใต้แนวคดิ	“Together	We	Make	
BEC	Strong	&	Sustainable”

	 จากประสบการณ์อนัยาวนานกว่า	47	ปีของบรษัิท	บางกอกเอ็นเตอร์ 
เทนเม้นต์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีอีซี	 เราพบกับความท้าทาย										
ในการด�าเนินธุรกิจมาอย่างมากมาย	 และสามารถก้าวข้ามทุกความ
ท้าทายไปสู่ความส�าเร็จได้	เพราะมี	“บุคลากร”	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่ง

	 In	2017,	BEC	Group	has	continued	operate	its	business	on	
the	 foundation	of	good	corporate	governance	and	code	of	
business	conduct	amidst	the	dynamically	changing	business	
environment	 and	 technological	 advancements	by	 adopting	
“SPIRIT”	as	part	of	its	organizational	culture.	This	culture	mainly	
emphasizes	concise,	quick,	professional	work	process	and	is	
based	 on	 innovative	 and	 creative	 thinking	 and	 technology	
adoption	to	ensure	optimal	efficiency	as	well	as	stable	and	
sustainable	growth	under	the	concept	of	“Together	We	Make	
BEC	Strong	&	Sustainable”.

	 Throughout	the	past	47	years,	Bangkok	Entertainment	Co.,	
Ltd.,	which	is	a	part	of	the	BEC	Group,	faced	and	overcame	
many	difficult	challenges	thanks	to	its	“personnel”,	which	is	

(นายประชุม มาลีนนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

(Mr.Prachum Maleenont)
Group Chief Executive Officer

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท

MESSAGE FROM 
GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER

เราน�าวัฒนธรรมองค์กร (SPIRIT) 

มาใช ้ในการด�าเนินงาน เน้นการ

ท�างานที่กระชับ ฉับไว เป็นมืออาชีพ 

คดิใหม่ ท�าใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

และน�าประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้

ในการท�างานเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ 

เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างเข้มแข็ง

และเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรง

และยั่งยืน
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ที่ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมกับองค์กร	ผมมั่นใจว่าก้าว
ต่อไปของเรา	 “บุคลากร”	 ทุกส่วนงานจะเป็นแรงผลักดันท่ีส�าคัญใน	
การขบัเคล่ือนนโยบายต่างๆ	ให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	ทีผ่่านมา	
เรามีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรและได้น�าผู ้บริหารมืออาชีพ									
เข้ามาร่วมงาน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้
องค์กรก้าวสู่สนามการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง										
อีกทั้งเรายังมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นสากล
สอดรับกับทิศทางการด�าเนินธุรกิจที่ก�าลังจะก้าวต่อไป	

	 ในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้	นอกจากเราจะ
ผลิตและจัดหารายการที่ดี	 มีคุณภาพ	 และปรับปรุงผังรายการให้							
เหมาะสมกบัการรบัชม	ภายใต้แนวคดิ	“ผู้ชมเป็นศนูย์กลาง”	(Customer 
Centric)	 แล้ว	 เรายังเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชม	 ด้วยการน�า
อปุกรณ์ท่ีทนัสมัยมาใช้	และพฒันาธรุกิจในสือ่ใหม่	(New	Media)	เพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์	 ประกอบกับการที่จะ
น�าจดุแขง็ในเรือ่งคอนเทนต์ท่ีมคีวามหลากหลายของเรา	มาสร้างสรรค์
ให้เกดิเป็นผลงานทีด่	ีมคีณุภาพ	อีกทัง้ยงัได้เตรยีมขยายโอกาสทางธรุกจิ
ไปสูภู่มภิาคและระดับโลก	เพือ่ตอบสนองความต้องการของทกุภาคส่วน	
และสร้างความสุขให้แก่สังคมไทย	นอกจากนี้	 เรายังริเริ่มและเข้าร่วม
กจิกรรมทีส่่งเสรมิด้านการพฒันาชมุชนและสงัคม,	การสาธารณสขุและ
สุขภาพของประชาชน,	 การศึกษา	 กีฬา	 และเยาวชน,	 ศาสนาและ
วัฒนธรรม	 ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อ
สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วนและสงัคมไทย	

	 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ประจ�าปี	2560	นับเป็นรายงาน
ที่จัดท�าขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นฉบับท่ีห้า	 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร
การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร	ให้กบัผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ	 เพราะเราให้ความส�าคัญและดูแล
เอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการท่ีหลากหลายและมีความ
คาดหวงัทีแ่ตกต่างกนั	โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	รายงานฉบบัน้ีจะสามารถ
สื่อสารถึงแนวทางการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ	
กลุ่มบีอีซี	 ที่สร้างคุณค่าให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและ
สังคม	เพราะเราตระหนักดีว่า	เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

	 สดุท้ายนี	้ในนามของกลุม่บอีซี	ีผมและกรรมการทุกท่านขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านในความทุ่มเท	มุ่งมั่น	ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 สร้างสรรค์การด�าเนินงานให้บรรลุผล
ส�าเร็จ	 ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจทีวีและสื่อออนไลน์ที่ทวีความ
รุนแรง	และผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสยี	และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย	ทีใ่ห้การสนบัสนนุ	ให้ข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน	 และเดินทางร่วมกันกับเรา	 การ
เตบิโตของกลุม่บอีีซ	ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้	หากขาดการสนบัสนนุและ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	ผม
ม่ันใจว่าการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน	 ผนวกกับความมุ่งมั่น
ตัง้ใจในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จะน�าพาให้กลุม่
บอีซี	ีสร้างคุณค่าให้กบัสงัคม	และก้าวเดินต่อไปเคยีงข้างกนัอย่างมัน่คง
และยั่งยืน

the	 key	 driving	 force	 toward	 overcoming	 such	 challenges.													
I	strongly	believe	that	“all	personnel”	within	this	organization	
will	 continue	 to	be	 the	 key	 in	driving	 the	 success	of	 each	
corporate	 policy.	 In	 the	 past	 year,	 we	 have	 implemented	
internal	 restructuring	and	 invited	professional	executives	 to	
join	our	team	to	maximize	further	our	capability	to	compete	
efficiently	in	the	digital	age,	including	adjusting	our	management	
approach	by	focusing	on	internationalization	to	be	in	line	with	
future	business	direction.

	 Regarding	 CSR	 performance,	 we	 have	 continuously	
produced	 and	 provided	 quality	 and	 valuable	 content	 and	
adjust	our	program	schedules	to	ensure	it	is	appropriate	for	
viewers	under	the	concept	of	“Customer	Centric”,	including	
widening	viewer	access	by	adopting	sophisticated	technology	
and	 developing	 the	 New	Media	 segment	 to	 satisfy	 online	
viewers.	 By	 bringing	 out	 our	 strengths	 in	 creating	 diverse	
content,	we	are	able	to	deliver	quality	and	valuable	works	to	
the	viewers.	At	the	same	time,	we	continue	to	expand	our	
business	toward	the	regional	and	global	market	levels	to	satisfy	
the	 demands	 of	 every	 sector	 and	 deliver	 happiness	 to																
Thai	society,	including	initiating	and	participating	in	community	
and	 social	 development	 activities	 and	 activities	 relating	 to	
public	health,	education,	sports	and	youth,	religion	and	culture,	
and	caring	for	the	environment	to	ensure	the	best	interests	
of	all	stakeholders	and	overall	society.	

	 The	 CSR	 Report	 2017	 is	 the	 fifth	 corporate	 social	
responsibility	report	published	by	the	company	as	a	channel	
through	which	to	communicate	with	the	stakeholders	regarding	
our	CSR	performance	because	we	place	great	importance	on	
our	stakeholders	whose	demands	and	expectations	are	diverse.	
As	 a	member	of	 Thai	 society,	we	 truly	hope	 that	 this	CSR	
Report	can	provide	an	overview	of	BEC	Group’s	CSR	practice	
and	 performance	 which	 aims	 to	 create	 value	 for	 the	
stakeholders	and	society	as	a	whole.					

	 Lastly,	on	behalf	of	BEC	Group	and	the	Board	of	Directors,	
I	would	like	to	thank	the	executives	and	employees	for	their	
commitment	and	efforts	in	performing	their	duties	and	driving	
operational	 success	 amidst	 aggressive	 competition	 in	 the	
television	and	online	media	 industries.	 I	would	also	 like	 to	
take	this	opportunity	to	thank	the	shareholders,	stakeholders	
and	 relevant	 persons	 for	 their	 continuous	 supports	 and	
valuable	suggestions.	The	success	of	BEC	Group	cannot	be	
achieved	 without	 support	 and	 cooperation	 from	 our	
stakeholders,	 executives	 and	employees.	 I	 strongly	believe	
that,	if	we	combine	forces	and	operate	business	with	social	
responsibility,	BEC	Group	will	further	continue	to	create	value	
for	society	and	grow	alongside	one	another	in	a	stable	and	
sustainable	manner.					



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)6

วิสัยทัศน์ 

ของ กลุ่มบีอีซี
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รผลิต 

และนำ�เสนอข่�วส�ร ส�ระ

และคว�มบันเทิงที่ให้

คุณค่�สูงสุด

	 บริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทในกลุ่มบีอีซี	 (ซึ่ง							
ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า	“กลุ่มบอีซีี”)	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิธุรกจิโดยมไิด้							
มุ่งหวังเพียงแสวงหาผลก�าไรอย่างเดียว	 แต่ทุกย่างก้าวขององค์กรยัง
ค�านึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมไทย	ผ่าน
การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านการผลิตและจัดหารายการ	น�า
เสนอข่าวสาร	 สาระ	 และสร้างสรรค์ความบันเทิงท่ีเป็นที่ยอมรับและ
สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย	 ตลอดจนริเริ่มและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	ด้วยความปรารถนาทีจ่ะเป็น
ส่วนหนึง่ในการร่วมพฒันาสงัคมไทยให้ก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความ
ยั่งยืน	ในขณะเดียวกัน	เรายังคงด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่	ีค�านงึถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน	พฒันาบคุลากร
ตามมาตรฐานแรงงานและสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	
และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นส�าคัญ

	 การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 ปี	 2560	 ของกลุ่ม									
บอีซี	ีนบัเป็นการจดัท�ารายงานฉบับท่ีห้า	ครอบคลมุการด�าเนนิงานด้าน
ความรับผดิชอบต่อสงัคม	ท้ังในมติขิองเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	
รวมทั้งการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และ
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 โดยรายงานฉบับนี้น�าเสนอ		
ภาพรวมในด้านแนวคิดและแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	
การให้ความส�าคญัต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ประเด็นมุ่งเน้น	ทศิทางการด�าเนนิ 
ธุรกิจ	การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ	การ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	การรบัเรือ่งร้องเรยีน	และการด�าเนนิงานด้าน	
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากดั	

ผู้ด�าเนินกิจการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบ								
แอนะล็อก	และบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	ผู้ให้บริการช่องรายการ
ในระบบดิจิทัล	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ซึ่งเป็น
บรษิทัในกลุม่บีอซี	ีโดยครอบคลมุการด�าเนินงานตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	
พ.ศ.2560	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2560	เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเปิดเผย	 ครอบคลุม	 และเหมาะสม			
รวมทัง้มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางการจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบ
ต ่อสังคมของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
 
	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	กลุ่มบีอีซี	จึงได้
จัดท�ารายงานฉบับนี้เป็นสองภาษา	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ									
ในรปูแบบของแผ่นซดี	ีและสามารถดาวน์โหลดฉบบัอเิลก็ทรอนกิส์ผ่าน
ทางเว็บไซต์	www.becworld.com	และ	www.thaitv3.com

วัตถุประสงค์ 

ของ กลุ่มบีอีซี

เป็นผู้นำ�ในธุรกิจที่ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง 

เข้�ถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้�งและเชิงลึก

เพื่อให้มีคว�มสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมั่นคง 

ใช้ทรัพย�กรที่มีอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

สร้�งคว�มพึงพอใจในง�น ให้บริก�รคู่ค้�

ได้เป็นอย่�งดี สร้�งผลตอบแทนที่ดี

ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่�ย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ปี 2560  
ของกลุ่มบีอีซี
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	 BEC	World	 Public	 Company	 Limited	 and	
companies	under	BEC	Group	(hereafter	referred	
to	as	the	“BEC	Group”)	are	highly	committed	to	
operate	businesses	by	not	only	seeking	profits	
but	also	striving	to	provide	a	community	service	
by	providing	news	and	content	which	are	useful	
to	our	society,	initiating	and	taking	part	in	social	
and	 environmental	 responsibility	 activities	 in	
hope	 of	 contributing	 to	 driving	 national	
sustainability	while	running	businesses	based	on	
good	corporate	governance	principles,	realizing	
the	expectations	of	our	stakeholders,	developing	
personnel	 competency	 according	 to	 standard	
labor	 requirements	 and	 supporting	 career	
advancement,	and	respecting	basic	human	rights.				

THE PURPOSES 

OF BEC 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.

	 The	2017	 report	on	Corporate	Social	Responsibility	 is	
the	 latest	 annual	 report	 which	 our	 company	 has	 been	
publishing	for	the	past	five	years.	The	company’s	annual	
report	on	Corporate	Social	Responsibility	aims	to	inform	our	
stakeholders	about	our	CSR	practices	in	terms	of	economic,	
social	and	environmental	dimensions	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	blowing	service	and	the	CSR	performance	of	Bangkok	
Entertainment	Co.,	Ltd.,	the	management	of	Thailand	Color	
Television	 Channel	 3	 on	 the	 analog	 system	 and	 BEC	
Multimedia	 Co.,	 Ltd.,	 the	 provider	 of	 digital	 TV	 stations	
Channel	13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD,	which	
are	part	of	BEC	Group	companies,	from	1	January	2017	-	31	
December	2017,	in	order	to	openly	disclose	the	company’s	
CSR	performance	among	all	stakeholders	in	a	complete	and	
appropriate	manner	and	in	line	with	the	regulations	of	the	
Office	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC).				

	 For	 the	 benefit	 of	 the	 stakeholders	 in	 accessing	 the	
company’s	CSR	performance,	the	2017	report	on	Corporate	
Social	Responsibility	is	provided	in	both	Thai	and	English,	
which	is	issued	on	CD	and	online	where	interested	persons	
can	download	the	electronic	version	from	www.becworld.
com	and	www.thaitv3.com.	

THE 2017 REPORT ON 
THE CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY 
OF BEC GROUP

THE VISION

OF BEC GROUP
     

To be the market leader in and the best 

provider of production and presentation 

of the highest quality news, information 

and entertainment programs.
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ส�ยโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยมีบริษัทย่อย จำ�นวน 

21 บริษัท และบริษัทร่วม จำ�นวน 3 บริษัท ส�ม�รถแยกกลุ่มต�มลักษณะธุรกิจที่ดำ�เนินกิจก�รได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ธุรกิจดำ�เนินก�รออกอ�ก�ศและสื่อโฆษณ� และกลุ่มธุรกิจดำ�เนินก�รจัดห�และผลิตร�ยก�ร ซึ่งข้อมูลเชิงลึกส�ม�รถ

ศกึษ�ร�ยละเอยีดเพิม่เตมิได้จ�กร�ยง�นประจำ�ปี 2560 ทีจ่ดัทำ�เป็นรปูเล่ม และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ www.becworld.

com

กลุ่มธุรกิจ
ดำ�เนินก�รออกอ�ก�ศและสื่อโฆษณ�

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

ธุรกิจจัดหาและผลิตรายการบันเทิงและสารคดี

บจก.	รังสิโรตม์วนิช
บจก.	นิวเวิลด์	โปรดั๊กชั่น
บจก.	บางกอกเทเลวิชั่น
บจก.	บีอีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ดิสทริบิวชั่น
	 บจก.	ทีวีบี	3	เน็ตเวอร์ค
ธรุกจิผลติรายการแสดง ส่งเสรมิการจ�าหน่ายเพลง 
และกิจกรรมรณรงค์

บมจ.	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
	 บจก.	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	ซีเนริโอ
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เรดิโอ
	 บจก.	ฟอร์เอฟเวอร์	บีอีซี-เทโร
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เมียนมาร์
	 บจก.	ไลฟ์	เนชั่น	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	โชว์
ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน

บจก.	บีอีซี	บรอดคาสติ้ง	เซ็นเตอร์
บจก.	ส�านักข่าว	บีอีซี
บจก.	บีอีซี	สตูดิโอ*
บจก.	บีอีซี	แอสเซท
บจก.	บีอีซี	ไอที	โซลูชั่น

ธุรกิจโทรทัศน์

บจก.	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	
บจก.	บีอีซี-มัลติมีเดีย	

ธุรกิจวิทยุ

บจก.	ยูแอนด์ไอ	คอร์โปเรชั่น

ธุรกิจสื่อใหม่

บจก.	แซทเทิลไลท์	ทีวี	บรอดคาสติ้ง	*
บจก.	บางกอกแซทเทิลไลท์	แอนด์	
	 		เทเลคอมมิวนิเคชั่น	*
บจก.	บีอีซีไอ	คอร์ปอเรชั่น	

หมายเหตุ	:	*ยังไม่เริ่มด�าเนินการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

สายโซ่ธุรกิจ  
ของกลุ่มบีอีซี
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The business units of BEC Group consist of BEC World Public Company Limited, the parent company, 

21 subsidiary companies and other 3 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 and production of television programs.           

The details of our business units are available in the 2017 Annual Report and on www.becworld.com.

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	MYANMAR	CO.,	LTD.
	 LIVE	NATION	BEC-TERO	ENTERTAINMENT	CO.,	LTD.
	 BEC-TERO	SHOW	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

BROADCASTING AND
MEDIA BUSINESS

PROGRAM SOURCING
AND PRODUCTION

THE BUSINESS UNITS  
OF BEC GROUP
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เศรษฐกิจ
•

ECONOMIC 
CONCERNS

แนวคิดและการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี 

THE CSR CONCEPTS 
AND PRACTICES
OF BEC GROUP

ตลอดระยะเวล�แห่งก�รสร้�งสรรค์ผลง�นในฐ�นะ       

สือ่กล�งในก�รนำ�เสนอข้อมลู ข่�วส�ร ส�ระ และคว�ม 

บันเทิง กลุ่มบีอีซี ยึดมั่นที่จะผลิต จัดห� และพัฒน�

ร�ยก�รที่มีคุณภ�พและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชม

และสังคมไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัท       

ชั้นนำ�ด้�นก�รผลิต และนำ�เสนอข่�วส�ร ส�ระ และ

คว�มบันเทิงที่ ให ้คุณค่�สูงสุด” อีกทั้งเร�ยังคง           

เดินหน้�ธุรกิจต�มทิศท�งด้�นคว�มรับผิดชอบต่อ

สังคม บนพื้นฐ�นของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ทั้งใน

มิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย

พจิ�รณ�จ�กประเด็นท่ีมนัียสำ�คญั (Materiality) และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ถือหุ้น,               

ผู ้บริห�รและพนักง�น, ผู ้จัด/ผู ้ผลิตร�ยก�ร/                 

นักแสดง, ลูกค้�, เจ้�หนี้, ผู้ประกอบก�รในธุรกิจ

เดยีวกนั, สือ่มวลชน, ภ�ครัฐ/Regulator/องค์กรก�ร

กุศล, ชุมชนและสังคม ที่มีคว�มค�ดหวังที่หล�กหล�ย 

ภ�ยใต้แนวคดิ “เร�ต้องก�รเป็นทีพ่ึง่พ�ได้ของสงัคม”

With a proven track record years of delivering quality 

news, information and entertainment to viewers, 

BEC Group will continue to produce, procure and 

develop quality and socially valuable programs for 

viewers nationwide, as well as for Thai society,         

in line with its corporate vision of “Be the market 

leader in and the best provider of production and 

presentation of the highest quality news, information 

and entertainment programming.” In addition, we 

will continue to move our business forward with 

social responsibility and on the foundation of good 

corporate governance principles in terms of 

economic, social and environmental dimensions by 

taking into account material issues and the diverse 

expectations of all 9 stakeholder groups which 

include shareholders, executives and employees, 

directors/producers/actors or actresses, customers, 

creditors, entrepreneurs of the same business type, 

mass media, government sector/regulator/charities, 

community and society under the concept of “You 

Can Rely On Us”. 

1.	 สร้างรายได้ให้แก่องค์กร	และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
2.		 เป็นผู้น�าในตลาดผู้ผลิตและน�าเสนอข่าวสาร	สาระ	และความบันเทิง
3.		 ขยายงานและสร้างโอกาสให้ด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และเตรียมขยาย

โอกาสทางธุรกิจไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของ												
ทุกภาคส่วน	 โดยมีแผนธุรกิจที่จะสร้างพันธมิตรในต่างประเทศซ่ึงเป็นตลาดใหม่	
เริ่มจากประเทศในกลุ่มอาเซียน	 (CLMV)	 และจะขยายต่อไป	 โดยท�างานร่วมกัน									
ทั้งด้านเนื้อหา	(Content)	และกิจกรรม

4.		 ผลติ	จดัหา	และน�าเสนอรายการใหม่ๆ	ทีเ่ข้าถงึผูช้มทีม่คีวามต้องการบรโิภคข่าวสาร	
สาระ	และความบนัเทงิทีห่ลากหลายและแตกต่าง	เพือ่เร่งสร้างฐานผูช้มเพิม่มากข้ึน

5.		 สร้างรายได้หลายทางจากคอนเทนต์ที่มีความแข็งแกร่งและหลากหลายทั้งที่มีอยู่
และพัฒนาใหม่	

6.		 หาช่องทางใหม่	รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในสื่อใหม่	(New	Media)	เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมผู้ชมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม	(Digital	Platform)	อาทิ	

	 •	 Channel	3	Live	ที่เป็นการรับชมรายการไปพร้อมกับโทรทัศน์	
	 •	 เว็บไซต์	www.mello.me	เป็นแพลตฟอร์มทางเลือกใหม่ส�าหรับกลุ่มวัยรุ่นและ	

	 คนท�างานได้รับชมรายการทั้งที่ก�าลังออกอากาศ	และรับชมย้อนหลัง	ด้วยระบบ	
	 ภาพและเสียงที่คมชัดระดับ	HD

	 •	 YouTube	และ	Line	TV		ส�าหรับการรับชมรายการย้อนหลัง	
7.		 ปรับโครงสร้างภายในองค์กรของบริษัทในกลุ่มบีอีซี	แบ่งเป็นสายงาน	ทุกสายงาน

มีความเชื่อมโยงในการท�างานร่วมกัน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน	 และ		
เพิ่มรายได้สู่องค์กร

8.	 สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

1.	 Generate	income	for	the	organization	and	maintain	its	market	share.
2.		 Be	 the	market	 leader	 in	 and	 the	 best	 provider	 of	 production	 and	

presentation	of	news,	information	and	entertainment	programs.
3.		 Increase	the	number	of	jobs	and	enable	business	to	prosper	sustainably,	

including	expanding	business	toward	regional	and	global	levels	to	satisfy	
the	needs	of	every	stakeholder	group	by	establishing	relationships	with	
foreign	business	alliances	starting	from	CLMV	countries	to	further	expand	
cooperation	in	terms	of	content	and	activities.		

4.		 Provide,	 produce	 and	 present	 new	 TV	 programs	 to	 satisfy	 different	
consumer	needs	and	to	enlarge	the	number	of	viewers.			

5.		 Generate	multiple	sources	of	income	from	strong	and	diverse	content	
that	are	both	currently	available	and	newly	developed.	

6.	 Seek	new	business	channels	and	promote	New	Media	development	to	
address	viewer	behavior	through	Digital	Platforms	such	as:		
•	 Channel	3	Live	where	viewers	can	view	the	program	live	on	television	

	 •	 Website:	www.mello.me	which	acts	as	alternative	platform	for	viewers	
	 	 that	are	youth	and	working	groups	by	enabling	them	to	view	programs	
	 	 that	are	currently	on-air	or	no	longer	on-air	with	HD	image	and	sound			

•	 YouTube	and	Line	TV	for	viewing	programs	already	aired	
7.	 Conduct	organizational	restructuring	within	BEC	Group	through	separation	

and	integration	of	functions	for	higher	competitiveness	and	generating	
higher	organizational	income.			

8.		 Ensure	constant	benefits	to	all	shareholders.	

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

The Concerns of BEC Group and Our Stakeholders
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สังคม
•

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	within	and	outside	of	the	organization.	

3.		 Emphasize	the	importance	of	children,	youth,	education	
and	sports	by	producing,	providing	and	presenting	TV	
programs	 focusing	 on	 children,	 youth,	 education	 and	
sports,	especially	on	Channel	13	Family	which	mainly	
focuses	on	these	target	groups.	In	addition,	the	programs	
are	scheduled	at	appropriate	times	via	the	Channel	on	
both	the	analog	and	digital	platforms.	Moreoever,	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	and	programs	which	are	useful	to	
the	development	of	communities	and	society,	including	
supporting	community	and	social	projects/activities	that	
help	to	raise	the	people’s	income	and	quality	of	life.		

6.		 Provide	content	which	helps	to	promote	the	fight	against	
corruption	and	human	rights	violations	to	raise	awareness	
among	Thai	 society	and	 raising	awareness	among	 the	
employees	and	relevant	parties,	particularly	in	terms	of	
the	fight	against	corruption.			

7.		 Treat	the	employees	in	accordance	with	labor	and	human	
rights	standards,	 improve	their	knowledge,	capabilities	
and	 skills,	 provide	 opportunities	 for	 employees	 to	
demonstrate	 their	 competency,	 support	 career	
advancement	 and	 encourage	 them	 to	 engage	 in	
voluntary	work	and	create	full	employee	engagement.		

1.	 น�าเสนอรายการที่สะท้อนสังคม	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ก่อ
ประโยชน์ต่อสังคม	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร

2.		 สบืสานงานด้านพทุธศาสนา	โดยการน�าเสนอรายการด้านธรรมะและ
ส่งเสรมิศลีธรรม	ตลอดจนสนบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.	 ให้ความส�าคัญต่อเด็ก	เยาวชน	การศึกษา	และกีฬา	โดยผลิต	จัดหา	
และน�าเสนอรายการเกี่ยวกับเด็ก	 เยาวชน	 การศึกษา	 และกีฬา											
โดยเฉพาะช่อง	 13	 แฟมิลี่	 ที่เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก	 เยาวชน	
และครอบครัว	 ตลอดจนจัดสรรช่วงเวลาที่ดีในการน�าเสนอรายการ
ส�าหรับเด็กและเยาวชนผ่านช่องรายการทั้งในระบบแอนะล็อกและ
ดิจิทัล	 อีกท้ังยังจัดหารายการกีฬาที่เป็นที่นิยมในระดับประเทศและ
ระดับโลก

4.		 ผลิต	 จัดหา	 และน�าเสนอรายการข่าว	 รวมทั้งรายการประเภทต่างๆ	
ทีม่คีณุภาพและทนัต่อเหตกุารณ์	เพือ่สร้างประโยชน์สูส่งัคมไทย	ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร

5.	 น�าเสนอข้อมูล	 ข่าวสาร	 และรายการต่างๆ	 ที่มีเน้ือหาในด้านการ								
ช่วยเหลอื	พฒันาสงัคมและชุมชน	รวมทัง้สนบัสนนุโครงการ/กจิกรรม
ต่างๆ	 ทางด้านสังคมที่มีส่วนให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี	มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

6.	 น�าเสนอข่าวสาร	และสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชันและสทิธมินษุยชน	เพือ่สร้างความตระหนกัและความ
ตื่นตัวให้เกิดแก่สังคมไทย	 รวมทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องการ								
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันแก่บคุลากรภายในองค์กรและผูท้ีเ่กีย่วข้อง

7.		 ปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐานด้านแรงงาน
และสิทธิมนษุยชน	พฒันาความรู	้ความสามารถ	และทกัษะ	เปิดโอกาส
ให้พนักงานแสดงศกัยภาพในการปฏบิตังิาน	สนบัสนนุความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน	และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา	
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สิ่งแวดล้อม
• 

ENVIRONMENTAL 
CONCERNS

1.	 Provide	 content	 and	 knowledge	which	are	 related	 to	
energy,	natural	resources	and	environmental	conservation	
at	 the	 individual	 and	 national	 level	 through	 various	
programs.		

2.		 Create	awareness	on	environmental	conservation	among	
the	 stakeholders	 and	 internal	 parties,	 and	 encourage	
them	to	use	energy	and	natural	resources	effectively.						

3.		 Create	inspiration	or	new	concepts	to	support	energy,	
natural	 resources	 and	 environmental	 conservation	
through	 various	 communication	 channels	 of	 the	
company.			

4.		 Arrange	 projects/activities	 to	 promote	 and	 support	
energy,	natural	resources	and	environmental	conservation,	
including	 attending	 related	 environmental	 projects/
activities	launched	by	the	government	and	private	sectors	
having	a	similar	concept	on	environmental	conservation	
as	the	company.	

1.	 น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	ถ่ายทอดความรูด้้านการดแูลรกัษาพลงังาน	
ทรพัยากรธรรมชาติ	และสิง่แวดล้อม	ทัง้ในระดบัจลุภาคและระดบั
มหภาค	ผ่านรายการต่างๆ	

2.	 สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	
รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กร	 มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลรักษา											
สิ่งแวดล้อม	 และการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และรู้คุณค่า	

3.	 สร้างแรงบันดาลใจหรือแนวคิดใหม่ในการดูแลรักษาพลังงาน	
ทรัพยากรธรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 ผ่านช่องทางการสื่อสารที่			
หลากหลายขององค์กร

4.	 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม	สนับสนุน	และรณรงค์ด้านการ
ดูแลรักษาพลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	และเข้า
ร่วมโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีม่แีนวคิด
ด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร
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	 ด้วยความตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	ในฐานะที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อมวลชน	ไม่เพียงแต่น�าเสนอ
ข้อมูล	 ข่าวสาร	 สาระ	 และสร้างสรรค์ความบันเทิงที่มีคุณภาพ	ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยเท่านั้น	 หากแต่ยังมีบทบาทหน้าที่ในด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมอกีด้วย	กลุ่มบีอซี	ีจงึได้น�าความรู	้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ	และประสบการณ์เฉพาะทางที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน	
ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการต่างๆ	 ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดการ								
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	
เรายังใช้ศักยภาพที่มีอยู ่ในการสนับสนุนและผลักดันโครงการ/						
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มก�าลัง	ด้วยความปรารถนา
ที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	

	 แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	ได้มาจาก
ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนและสงัคม	ตลอดจนผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 แล้วน�ามาก�าหนดเป็นแผนงาน	 น�าไปสู่การ
ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม	 ประกอบด้วย	 การพัฒนาชุมชนและสังคม,	
การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน,	การสนับสนุน
ด้านการศกึษา	กฬีา	และเยาวชน,	การส่งเสรมิและท�านบุ�ารุงด้านศาสนา
และวัฒนธรรม	และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา	อยู่ในรูปแบบของการน�าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร	 สาระ	 และความบันเทิงผ่านรายการต่างๆ	 ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบแอนะล็อก	 รวมทั้งช่อง	 13	 แฟมิลี่,	
ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ในระบบดิจิทัล	ตลอดจนริเริ่มโครงการ/
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	และผนกึก�าลงักบัหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนทีมี่ความเช่ียวชาญ	และมนีโยบายทางด้านการพฒันาสงัคม
และสิง่แวดล้อมสอดคล้องกบัเรา	ตามแนวคดิ	“เราต้องการเป็นทีพ่ึง่พา
ได้ของสังคม”	เพื่อน�าประโยชน์ไปสู่ชุมชนและสังคมไทยอย่างแท้จริง

	 As	 public	media,	 BEC	 Group	 runs	 its	 business	 on	 a	
foundation	 of	 good	 corporate	 governance	 principles	 by	
not	 only	 presenting	 high	 quality	 news	 and	 content	 that	
will	be	beneficial	 to	society	but	also	by	displaying	social	
responsibility.	 	We	 have	 brought	 knowledge,	 capabilities	
and	 expertise	 from	our	 extensive	 years	 of	 experience	 in	
presenting	content	to	our	viewers	through	various	programs	
in	the	hope	of	promoting	sustainable	economic,	social	and	
environmental	development.	In	addition,	we	try	our	best	to	
address	the	expectations	of	our	stakeholders	by	supporting	
and	 driving	 related	 social	 and	 environmental	 projects/
activities	based	on	existing	capabilities.				
 
	 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	 to	
ensure	concrete	implementation	covering	various	aspects	
including	community	and	social	development;	public	health	
and	well-being	promotion;	promotion	of	eduction,	sports	and	
youth;	promotion	of	religion	and	culture;	and	environmental	
conservation.	Our	 CSR	 performance	 is	 displayed	 through	
presentation	of	news	and	content	via	various	programs	on	
Channel	3	on	the		analog	system	and	Channel	13	Family,	
Channel	28	SD	and	Channel	33	HD	on	the	digital	system,	
including	related	social	and	environmental	projects/activities	
and	collaboration	with	the	government	and	private	sectors	
whose	expertise	and	social	and	environmental	policies	are	
in	line	with	our	CSR	strategy	under	the	concept	of	“You	Can	
Rely	On	Us”	with	the	aim	of	ensuring	the	best	interests	of	
local	communities	and	Thai	society.			

แผนกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี

THE STRATEGIES 
OF BEC GROUP’S 
CSR PRACTICES
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	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักดีว่า	 เราจะไม่สามารถประสบความส�าเร็จใน		
การด�าเนินธุรกิจได้	 หากมิได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย								
ทุกภาคส่วน	 เราจึงให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือ
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท	 รวมทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์
หรอืผลกระทบจากการด�าเนนิธุรกจิของเราด้วย	โดยพจิารณาจากความ
เกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	การด�าเนินงาน	และกิจกรรม
ขององค์กร	เราจงึก�าหนดแนวทางปฏิบตัใิห้ครอบคลมุผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 
ประกอบด้วย	 ผู้ถือหุ้น,	 ผู้บริหารบริษัทและพนักงาน,	 ผู้จัด/ผู้ผลิต
รายการ/นักแสดง,	 ลูกค้า,	 เจ้าหนี้,	 ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน,	
สือ่มวลชน,	ภาครฐั/Regulator/องค์กรการกศุล,	ชุมชนและสงัคม	โดย
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	โดย
ความถ่ีในการส่ือสารกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่จะแตกต่างกนัไป	
ขึน้อยูกั่บแผนงานของบรษิทั	และความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	
นอกจากนี้	 บริษัทยังระบุรูปแบบการมีส่วนร่วมหรือการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	 และหลักการก�ากับดูแล
กิจการ	ในหมวดของบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งบริษัทจะได้น�า
ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 ความต้องการ	 และความคาดหวังท่ีได้รับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงาน
ท่ีสามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม	 อันจะน�ามาสู่การสร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน	และเกดิ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
 

	 คณะกรรมการและผูบ้รหิารค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุภาคส่วน	
โดยให้ทุกส่วนงานภายในองค์กรท่ีรับผิดชอบ	 เปิดเผยข้อมูลอย่าง								
เพียงพอและเชื่อถือได้	 ในเวลาที่เหมาะสม	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร						
ขององค์กร	 อาทิ	 เว็บไซต์	 www.becworld.com	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้			
ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย	

การให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกลุ่มบีอีซี
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	 BEC	 Group	 realizes	 that	 business	 success	 cannot	 be	
achieved	without	cooperation	from	the	stakeholders	and	
therefore	prioritizes	both	internal	and	external	stakeholders	
that	are	either	an	individual	or	organizational	stakeholder	
who	 are	 involved	with	 or	 support	 the	 operations	 of	 the	
company,	including	those	benefited	from	or	affected	by	our	
business	operations	based	on	their	relationship	within	the	
value	chain	and		the	operations	and	activities	carried	out.	
In	addition,	a	written	practice	concerning	treatment	of	the	
stakeholders	has	also	been	determined	covering	shareholders,	
executives	 and	 employees	 of	 the	 company,	 director/
producer/actors	 and	 actresses,	 customers,	 creditors,	
entrepreneurs	 of	 the	 same	 business	 type,	mass	media,	
government	 sector/regulator/charities,	 community	 and	
society.	 We	 focus	 on	 working	 closely	 and	 constantly	
communicating	 with	 all	 stakeholders	 through	 various	
activities	and	communication	channels.	The	frequency	of	
communication	shall	differ	from	one	stakeholder	group	to	
another	depending	on	the	company’s	operation	plan	and	
requirements	of	 the	 stakeholders.	 Furthermore,	 forms	of	
involvement	or	communication	have	also	been	defined	in	
the	company’s	code	of	business	conduct	and	good	corporate	
governance	principles	under	section	“Roles	of	Stakeholders”.	
The	company	also	continuously	improves	and	develop	its	
business	operations	based	on	the	comments,	suggestions,	
needs	and	expectations	of	the	stakeholders	to	ensure	it	is	
appropriate	and	in	line	with	those	needs	and	expectations	
which	will	 in	 turn	 build	 good	 relationships	 between	 the	
organization	and	the	stakeholders	and	sustainably	create	
mutual	benefits.								

THE SIGNIFICANCE 
OF BEC GROUP’S STAKEHOLDERS

	 The	board	of	directors	and	executives	of	BEC	Group	are	
aware	of	the	significance	of	the	stakeholders	and	therefore	
allow	the	department	 responsible	 for	a	specific	group	of	
stakeholders	to	supply	sufficient	and	reliable	 information	
promptly	through	our	communication	channels	such	as	the	
website	 (www.becworld.com)	 to	 ensure	 easy	 access	 to	
information	by		the	stakeholders.			
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  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 

   การสื่อสาร 

ผู้ถือหุ้น

	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 และ
เลขานุการบริษัท	

•	 การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี

•	 รายงานประจ�าปี
•	 การรายงานผลการด�าเนินงาน	

(งบการเงิน)	รายไตรมาส
•	 การแจ้งข่าวสารแก่ผู ้ถือหุ ้น		

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	
•	 การรับเรื่องร ้องเ รียนผ ่าน							

ช่องทางการสือ่สารขององค์กร	
(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ	
“การรับเร่ืองร้องเรียน	 ของ	
กลุ่มบีอีซี”)

•	 ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	เพียงพอ	ตรวจสอบได้	
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

•	 ปฏบัิตติามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และเป้าหมายของ
องค์กร	รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•	 ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้น	 ค�านึงถึงสิทธิและ									
ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยยึดหลัก
ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น	 และเปิดโอกาสให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

•	 ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี											
หมวดที่	 1	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 และหมวดที่	 2									
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม	เคารพสทิธิ
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
ทุกกลุ ่มด้วยความซ่ือสัตย์	 เสมอภาค	 และ											
เทีย่งธรรม	และเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัธรุกิจของ
องค์กร	ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ	ผลประกอบการ
แก่ผูถ้อืหุ้น	นกัลงทนุ	ผูท้ีส่นใจ	และผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 ตรงต่อความ	
เป็นจรงิ	ไม่ปกปิดข้อมลูทีค่วรแจ้งในสาระส�าคญั	
มกีารจดัท�าข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ	เปิดเผยไว้บนช่องทาง 
ต่างๆ	อาทิ	www.becworld.com	

•	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทให้ความ
ส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	
ไม่เลอืกปฏบัิต	ิและเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นใช้สทิธิ
ในการเข้าร่วมประชุม	แสดงความคิดเห็น	และ
ออกเสียงอย่างเต็มที่

•	 เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)

•	 การมช่ีองรายการในระบบดจิทิลั	3	ช่องรายการ	
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ
ด�าเนินธรุกิจหลกัของบรษิทัทีจ่ะมคีวามต่อเนือ่ง	
หลังจากที่สัญญาปัจจุบันของช่อง	3	สิ้นสุดลง

•	 พัฒนาแหล่งสร้างรายได้จากคอนเทนต์ทัง้ทีมี่อยู่
และพัฒนาใหม่	และพฒันาเทคโนโลยแีละธรุกจิ
ในสื่อใหม่	 (New	 Media)	 เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมผู้ชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The
Shareholders

	 Investor	Relations	and	
	 Company	Secretary	

•	 The	Annual	General	Meeting	
•	 The	Annual	Report
•	 Quaterly	Financial	Report	
•	 News	update	and	notification 

among	 shareholders	 via	
the	company’s	website	

•	 F i l ing 	 of 	 compla ints	
through	the	organization’s	
various	 channels	 (see	
details	 in	 “Reporting	 of	
Complaints	 and	Whistle	
Blowing	 Service	 of	 BEC	
Group”)

•	 To	 perform	 business	with	 transparency,	
adequacy,	 verifiability	 and	 based	 on	
corporate	governance.

•	 To	 act	 in	 compliance	 with	 the	 law,	
regulations	and	organizational	goals	and	
the	 resolutions	 of	 the	 shareholders’	
meeting.

•	 To	 prioritize	 the	 shareholders	 and	 to	
consider	 and	 support	 the	 shareholders’	
rights	based	on	fair	and	equitable	treatment	
and	allow	equal	information	access.		

•	 To	act	in	accordance	with	good	corporate	
governance	principles:	Section	1	(Rights	of	
Shareholders)	 and	 Section	 2	 (Equitable	
Treatment	 of	 Shareholders)	 including	
treating	the	shareholders	and	stakeholders	
with	 honesty,	 equality	 and	 integrity,	
disclosure	 of	 complete,	 adequate	 and	
accurate	business	information	in	relation	
to	the	organization,	business	direction	and	
operating	results	among	the	shareholders,	
investors,	interested	persons	and	relevant	
parties	without	 concealing	 any	material	
information	and	disclose	such	information	
in	both	Thai	and	English	versions	for	foreign	
shareholders	via	different	channels	such	
as	www.becworld.com.	

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

•	 To	prepare	for	submission	of	application	
for	 certification	 from	 Thailand’s	 Private	
Sector	Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption	(CAC).	

•	 With	 3	 additional	 digital	 channels,	 the	
company	is	able	to	gain	more	shareholder	
confidence	in	the	core	business	regardless	
of	the	expiration	of	the	Channel	3’s	analog	
contract.	

•	 To	generate	revenue	from	current	and	new	
content	and	New	Media	technology	and	
business	development	to	satisfy	consumer	
behavior	via	online	channel.
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ผู้บริหาร
บริษัท

และพนักงาน

	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 •	 การสื่อสารระหว่างผู ้บริหาร
และพนักงานเป็นประจ�า	 ผ่าน
ช ่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร	อาทิ	การสัมมนา,	การ
ประชุม,	 อินทราเน็ต,	 เว็บไซต์	
www.yammer.com/becw	
group.com	เป็นต้น

•		 การมอบนโยบาย	แนวทางการ
ด�าเนินงาน	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	
ฯลฯ	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร	อาท	ิอนิทราเนต็	
ป้ายประชาสัมพันธ์ตามช้ัน
ต่างๆ

•	 ผู ้บริหารระดับสูงเยี่ยมเยียน
ฝ่ายต่างๆ	ภายในองค์กร

•	 การเข้าร่วมกิจกรรมในด้าน
ต่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	

•	 การประเมินผลการปฏิบัต	ิ						
งานของพนักงาน

•	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างหัวหน้าสายงานและ
พนักงานในสังกัด

•	 การรับเ ร่ืองร ้องเรียนผ ่าน								
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ภายในองค์กร	 (รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้อ	 “การต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	ของ	กลุ่ม
บีอีซี”)

•	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล	ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก
บคุลากร,	การบริหารจดัการผลงาน,	การพฒันา
บุคลากร	 และบทบาทผู ้บังคับบัญชาในการ
บริหารบุคลากร

•	 ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	 อาทิ	 จ ่ายค่า
ตอบแทน	สวัสดกิาร	ผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานก�าหนดเป็นอย่างน้อย	
เป็นต้น

•	 พัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง									
ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้	 ความสามารถ	
ทักษะ	 และประสบการณ์ตามหน้าที่ความ												
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

•	 ส่งเสรมิหน้าทีก่ารงานทีม่ัน่คงและความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ	

•	 เคารพสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรม
•	 จดัการฝึกอบรมตามความเหมาะสมกบัผูบ้รหิาร

และพนักงาน
•	 ส ่งเสริมสุขภาพและความเป ็นอยู ่ที่ดีของ

พนักงาน	อาทิ	บทความให้ความรู้ด้านสุขภาพ,	
การจัดรถตู้รับส่งพนักงานหลังเลิกงาน	ระหว่าง
บริษัทและสถานีรถไฟฟ้า	เป็นต้น

•	 เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน	 และส่งเสริมการ
พัฒนานวตักรรม	อาท	ิจดัโครงการ	“Idea	(Out	
of	the)	Box	ความคิดไม่มขีดีจ�ากดั”	ให้พนกังาน
ทุกระดับเสนอความคิดเห็นที่เป็นโอกาสทาง
ธุรกิจ	 และการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ/
ประสิทธิภาพงาน,	จัดสัมมนา	“I	me	(มี)	Idea”	
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรม	และท�า	
Workshop	ร่วมกัน	เป็นต้น

•	 จัดเวทีให้พนักงานได้แสดงความสามารถ	 สร้าง
โอกาสความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด	 อาทิ	
โครงการ	 News	 Hawk	 Project	 ค้นหาและ
พัฒนาพนักงานในสายข่าว	เป็นต้น	

  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The 
Executives 

and 
Employees

	 Human	Resource	
	 Department

•	 Executives-and-employee	

communication	 through	

the	organization’s	 internal	

communication	 channels	

s u c h 	 a s 	 s e m i n a r s ,	

conferences,	 Intranet,	

website	 (www.yammer.

com/becwgroup.com),	etc.

•	 Disseminating	 policies,	

operational	 approach,	

announcements,	 orders,	

etc.	 via	 the	organization’s	

internal	 communication	

channels	 such	 as	 Intranet	

and	 bulletin	 boards	 on	

each	floor	

•	 Top	management	 visiting	

different	departments	

•	 Participating	 in	 various	

activit ies	 such	 as	 CSR	

activities	

•	 Employee	 performance	

evaluation	

•	 Exchange	of	ideas	between	

the	managers	and	their	staff

•	 Filing	of	complaints	through	

the	 organization’s	whistle	

blowing	 channels	 (see	

details	 in	“Anti-Corruption	

Schemes	of	BEC	Group”)

•	 To	define	policy	and	practice	for	Human	

Resource	Department	covering	nomination	

and	selection	of	employees,	performance	

management,	employment	development	

and	 roles	 of	 superordinate	 in	managing	

human	resources.

•	 To	act	 in	compliance	with	 labor	 law	by	

setting	at	least	the	minimum	amount	of	

wages,	welfare	and	benefits	for	employees	

as	stipulated	in	law.		

•	 To	encourage	the	employees	to	improve,	

constantly	and	sufficiently,	their	knowledge,	

capabilities,	skills	and	experience.		

•	 To	promote	career	stability	and	advancement.	

•	 To	respect	rights	and	practice	fair	treatment.	

•	 To	arrange	training	courses	appropriate	for	

the	executives	and	employees.

•	 To	promote	employees’	health	and	well-

being	 such	as	publishing	health	articles,	

providing	 transport	 for	 employees	 after	

work	 from	the	company	to	mass	 transit	

stations.		

•	 To	allow	the	employees	to	give	opinions	

that	 will	 be	 beneficial	 to	 business	

operations	 and	 support	 innovation	

development	such	as	by	organizing	“Idea	

(Out	 of	 the)	 Box	 Project	 to	 enable	

employees	 of	 all	 levels	 to	 have	 the	

opportunity	 to	 give	useful	opinions	 and	

develop	 work	 quality/performance	

efficiency,	 organizing	 “I	 (have)	 Idea”	

semina r 	 to 	 p romote 	 innovat ion	

development	and	workshops.		

•	 To	allow	employees	 the	opportunity	 to	

show	their	capabilities	and	excel	in	their	

career	such	as	organizing	the	News	Hawk	

Project,	seeking	and	developing	employees	

in	the	news	department.	
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•	 มช่ีองทางการสือ่สารเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน	 และมีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน
จากพนักงาน	

•	 จัดประชุม/สัมมนาผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อ
มอบนโยบายในการด�าเนินงาน	ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงาน	 เพื่อน�ามาปรับใช้ใน
การด�าเนนิงาน	อาท	ิการประชมุโครงการพฒันา
ระบบเพื่อการวางแผนงบประมาณ	 ปี	 2560	
(Budgeting	 and	 Planning	 Project)	 เมื่อ										
วันอังคารที่	19	กันยายน	2560	เป็นต้น

•	 ปลูกฝังรากฐานของ	 “การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม”	แก่ผู้บริหารและพนักงาน	โดย
จัดท�าและแจกจ่ายจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็น	
ลายลักษณ์อักษร	แสดงไว้ในคู่มือพนักงาน	พ.ศ.	
2546	 เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทาง
เดยีวกนั	ได้แก่	จรรยาบรรณต่อลกูค้า	จรรยาบรรณ 
ต่อบริษัท	จรรยาบรรณต่อตนเอง	จรรยาบรรณ
ต่อผู้บังคับบัญชา	 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน	
จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

•	 สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สงัคม	เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิจติส�านกึรบัผดิชอบต่อ
สงัคม	และสร้างสมัพันธภาพอนัดใีนหมูพ่นกังาน

•	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นระหว่างท�างาน	

•	 พิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เป็น
ธรรม	และไม่เลอืกปฏบัิต	ิเพือ่ให้พนกังานมองเหน็ 
คุณค่าในงานของตนทีม่ต่ีอการสร้างความส�าเรจ็
ให้องค์กร
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

•	 To	provide	communication	channels	 for	

employees	to	express	their	views	and	file	

complaints.		

•	 To	 organize	 conferences/seminars	 to	

announce	operational	policies	among	the	

executives	 and	 employees,	 including	

accepting	 employees’	 comments	 and	

suggestions	for	further	work	improvement	

such	as	‘The	2017	Budgeting	and	Planning	

Project’	meeting	held	on	19	September	2017.    

•	 To	 foster	 the	 foundation	 of	 “operating	

business	 with	 fairness”	 among	 the	

executives	and	employees	by	defining	a	

written	code	of	business	conduct	which	is	

disclosed	 in	 the	 Employee	 Code	 of	

Conduct	2003	to	be	distributed	among	the	

executives	 and	 employees	 to	 ensure	

common	practice.	This	includes	code	of	

conduct	 toward	 customers,	 code	 of	

conduct	 toward	 the	 company,	 code	 of	

conduct	 toward	 the	 individual,	 code	 of	

conduct	 toward	 supervisors,	 code	 of	

conduct	toward	co-workers	and	code	of	

conduct	toward	subordinates.					

•	 To	encourage	employees	to	participate	in	

the	CSR	activities	to	foster	a	sense	of	social	

responsibility	and	good	relationship	among	

employees.	

•	 To	 encourage	 employees	 to	 pursue	 a	

higher	degree	of	knowledge.	

•	 To	evaluate	employee	performance	fairly	

and	without	 discrimination	 so	 that	 the	

employees	can	appreciate	their	works	and	

how	it	has	contributed	to	organizational	

success.
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ผู้จัด 
ผู้ผลิตรายการ 
และนักแสดง

	 ฝ่ายผลิตรายการ/ฝ่ายรายการ/
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์/ฝ่ายการตลาด	
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

•	 จัดประชุม/สัมมนาระหว่าง									
ผู้บริหารของบริษัท	 และผู้จัด/
ผู้ผลิตรายการ/นักแสดง

•	 จัดงาน	 (Event) 	 เป ิด ตัว
รายการ/ละครใหม่	เพ่ือให้ผูจ้ดั	
ผู ้ผลิตรายการ	 และนักแสดง							
มี โ อ ก า สป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์
รายการ/ละครต่อตัวแทนซื้อ
สือ่โฆษณา	(เอเจนซี)่	สือ่มวลชน	
และผู้ชมทั่วประเทศ

•	 การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ	
ขององค์กร	

•	 ปฏบัิตต่ิอผูจ้ดั	ผูผ้ลติรายการ	และนักแสดงอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

•	 ในการท�าสัญญา	 บริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขข้อตกลงอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด, 
ช�าระค่าตอบแทนครบถ้วนและตรงตามเวลา

•	 สรรหาเวลาในการออกอากาศที่ดี	 เพื่อให้ผู้จัด							
ผูผ้ลติรายการ	และนกัแสดงมโีอกาสสร้างผลงาน	
สร้างรายได้	และรักษาระดับความนิยม

•	 สนับสนุนให้ผูจ้ดั	ผูผ้ลติรายการ	และนักแสดงได้
แสดงผลงานผ่านช่องรายการในระบบดิจิทัล	
ได้แก่	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	นอกเหนือ
จากช่อง	 3	 ในระบบแอนะล็อก	 ในส่วนของ									
นักแสดงนั้น	 ทางผู้บริหารขององค์กรจะเป็นผู้	
คดัสรรบทการแสดงทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้นกัแสดง
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ

•	 ส่งเสริมให้ผู ้จัดและผู ้ผลิตรายการ	 น�าเสนอ
รายการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	
และครอบครัว	โดยจัดสรรช่องรายการและช่วง
รายการที่ดีให้และสร้างสรรค์รายการ/ละครที่มี
คุณค่าต่อสังคม	สอดแทรกสาระ	คุณธรรม	และ
ข้อคิดที่ดีต่อสังคมไทย

•	 ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายข่าว	และ	
www.ch3thailand.com	 ร่วมมือกับผู้จัดและ
กองถ่ายละคร	ท�าประชาสัมพันธ์ในรปูแบบต่างๆ	
ก่อนและระหว่างละครออกอากาศ	เพือ่ให้ข้อมลู
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

•	 จัดงาน	“เปิดวิกบิ๊ก	3”	ภายใต้แนวคิด	“Move	
Forward	Three	Gether”	เมื่อวันจันทร์ที่	26	
มิถุนายน	 2560	 	 เปิดตัวรายการและละครใน		
ช่วงครึ่งหลังของปี	 2560	ทางช่อง	3,	ช่อง	13	
แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	โดยเปิด
โอกาสให้ผู้จัด	ผู้ผลิตรายการ	และนักแสดง	 ได้
น�าเสนอผลงานและพบปะตวัแทนซือ้สือ่โฆษณา	
สื่อมวลชน	และผู้ชมรายการ

•	 สรรหาช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรสามารถสื่อสารกับผู ้จัด/ผู ้ผลิต
รายการได้โดยตรง	อาทิ	LINE	Group	เป็นต้น
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The 
Directors, 
Producers 

and Actors/
Actresses 

	 Department	of	TV	Program		
	 Production/TV	Program/		
	 Public	Relations/Marketing		
	 and	Related	Departments

•	 T h e 	 a r r a n g emen t 	 o f	
meetings/seminars	between	
the	executives	and	director/
producer/actors	and	actresses

•	 The	launching	of	events	to	
promote	new	TV	shows/TV	
dramas	 to	 allow	 directors,	
producers	 and	 actors/
actresses	the	opportunity	to	
promote	 TV	 shows/TV	
dramas	 to	 advert i s ing	
agencies,	press	and	viewers	
nationwide

•	 Communication	 via	 various	
channels	of	the	organization	

•	 To	 treat	 directors,	 producers	 and	 actors/
actresses	equally	and	fairly.

•	 In	 entering	 into	 contract,	 the	 company	
guarantees	 that	 all	 actions	 stated	will	 be	
completely	and	strictly	 implemented	and	
the	 remuneration	will	 be	 paid	 accurately	
and	in	timely	manner.	

•	 To	 schedule	 appropriate	 airtime	 for	 each	
program	to	enable	the	directors,	producers	
and	actors/actresses	the	chance	to	produce	
works,	raise	income	and	maintain	popularity.

•	 To	support	directors,	producers	and	actors/
actresses	in	expressing	their	capabilities	on	
digital	channels	such	as	Channel	13	Family	
and	Channel	28	SD	apart	from	Channel	3	
on	 the	 analog	 system.	With	 respect	 to	
actors/actresses,	 appropriate	 roles	 are	
carefully	 screened	 and	 selected	 by	 the	
executives	to	ensure	each	actor/actress	can	
fully	express	their	capabilities.		

•	 To	 encourage	 directors	 and	 producers	 to	
produce	socially	valuable	TV	programs	for	
children,	 youth,	 women	 and	 family	 by	
providing	appropriate	channels	and	airtime	
and	 creating	 TV	 shows/TV	 dramas	 with	
educational	and	moral	content	and	content	
useful	to	Thai	society.		

•	 Public	 Relations	 Department,	 Marketing	
Department,	News	Department	and	www.
ch3thailand.com	together	with	the	directors	
and	 crew	 carry	 out	 various	 forms	 of	
promotion	 activities	 before	 and	 during	
airtime	to	ensure	the	information	presented	
follows	the	same	direction.			

•	 To	organize	“Channel	3	Runway”	under	the	
concept	of	“Move	Forward	Three	Gether”	
on	 26	 June	 2017,	 including	 launching	 TV	
shows	and	dramas	for	the	2nd	half	of	year	
2017	 via	 Channel	 3,	 Channel	 13	 Family,	
Channel	 28	 SD	 and	 Channel	 33	 HD	 and	
providing	opportunity	for	directors,	producers	
and	 actors/actresses	 to	 present	 their	
performance	and	meet	advertising	agencies,	
press	and	viewers.			

•	 To	 provide	 channels	 through	 which	 top	
management	can	directly	communicate	with	
the	 director/producer	 such	 as	 via	 LINE	
Groups.		
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ลูกค้า 
(ตัวแทนซื้อ
สื่อโฆษณา 
(เอเจ็นซี่) 

เจ้าของสินค้า
ที่ซื้อโฆษณา 

และ
ผู้อุปถัมภ์
รายการ)

	 ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายการตลาด •	 กจิกรรมต่างๆ	อาท	ิการจดังาน	
(Event)	เปิดตัวรายการ/ละคร	
เพื่อให้ลูกค้ารับทราบแผนการ
ด�าเนินงานล่วงหน้า

•	 จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า	 เพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์รายการของทาง
สถานีฯ	ไปพร้อมกับสินค้าและ
บริการของลูกค้า	

•	 พบปะลกูค้า	และการตดิต่อกบั
ลูกค้าโดยตรง

•	 การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ	
ขององค์กร

•	 จัดสรรโอกาสให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับ
รายการและผงัรายการของช่อง	3	และช่องดจิทิลั 
ทัง้	3	ช่องรายการ	ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ	
และจัดงาน	 (Event)	 เปิดตัวรายการและละคร	
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถวางแผนซื้อสื่อโฆษณา							
ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 งาน								
“เปิดวิก	บิ๊ก	 3”	 เมื่อวันจันทร์ที่	 26	มิถุนายน	
2560	เป็นต้น

•	 การมีช่องรายการในระบบดิจิทัล	 รวมทั้งสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ	เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์จากนาทีโฆษณาที่ว่างลง	 และท�าให้
ลูกค้ามีทางเลือกในการลงโฆษณา	 และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

•	 การเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ	
“พันธมิตร”	 (Partnership)	 ที่ไม่เพียงแต่ขาย
เวลาโฆษณา	แต่ยงัให้มสีนิค้าและบริการทีอ่ยูใ่น
เนื้อหารายการ	 (Content)	ทั้งทางสื่อโทรทัศน์	
ทั้ง	3	ช่องรายการ	และสื่อออนไลน์	ท�าให้ลูกค้า
สามารถเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น	

•	 ส่งเสริมให้ส่วนงานภายในองค์กรที่รับผิดชอบ
ลูกค้า	 มีจิตส�านึกในงานบริการที่มีคุณภาพ	
ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ	ส่งมอบ
ข้อมูลที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับนโยบาย	แนวทาง
ปฏิบัติ	 และรายการของทางสถานีฯ	 ให้ลูกค้า
อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทั่วถึง	 เท่าเทียม	 และ							
ทันต่อเวลา	 เพ่ือเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ซื้อสื่อโฆษณา	 และได้บรรจุจรรยาบรรณต่อ
ลูกค้าไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท	บีอีซี	 เวิลด์	
จ�ากดั	(มหาชน)	หมวดที	่1	จรรยาบรรณต่อลกูค้า	
เพือ่เป็นแนวทางให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน
ยึดถือ	 โดยให้ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรวดเร็ว	
ถูกต้อง	สุภาพอ่อนโยน	เสมอภาคทุกโอกาส	แม้
ไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง	 รักษาผลประโยชน์
ของลกูค้า	ระลึกถงึเสมอว่าลกูค้าเป็นผูม้อุีปการคณุ 
ต่อบริษัทและพนักงาน	 รักษาความลับที่เป็น
ข้อมูลของลูกค้า	 ตลอดจนไม่เรียกร้องหรือรับ						
ผลประโยชน์จากลูกค้า	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The 
Customers 
(Advertising 
Agencies, 
Product 

Owners and 
Program 

Sponsors)

	 Advertising	Department	
	 and	Marketing	Department	

•	 Various	 activities	 such	 as	
program	and	drama	debut	
events	 to	 inform	 the	
customers	 about	 advance	
operational	plan	

•	 Organizing	 activities	 with	
our	customers	to	promote	
TV	 programs	 and	 the	
customers’	 products	 and	
services	

•	 Meeting	up	with	customers	
and	 direct	 contact	 with	
customers

•	 Communicating	 through	
various	channels		

•	 To	 provide	 customers	 with	 information	
about	 Channel	 3’s	 and	 the	 3	 digital	
channels’	 programs	 and	 schedules	 via	
various	communication	channels,	including	
organizing	 program	 and	 drama	 debut	
events	to	allow	them	to	make	a	purchasing	
decision	 properly,	 such	 as	 “Channel	 3	
Runway”	on	26	June	2017.	

•	 With	 digital	 channels	 and	 other	 online	
media,	 customers	 can	 benefit	 from	 the	
increased	 airtime	 availability	 including	
more	 advertising	 options	 and	 access	 to	
target	groups.			

•	 To	 conduct	 business	 in	 the	 form	 of		
“Partnership”	that	does	not	only	increase	
advertising	time	but	also	allows	products	
and	services	to	be	added	to	the	content	
via	the	3	TV	channels	and		online	media,	
enabling	wider	consumer	access.				

•	 To	encourage	the	departments	responsible	
for	 providing	 the	 customers	 with	 high-
quality,	 sincere	 and	 inclusive	 services,	
including	delivering	material	 information	
relating	to	the	policies,	practices	and	TV	
programs	of	the	organization	to	the	customers 
in	an	accurate,	complete,	comprehensive,	
equal	and	timely	manner	to	facilitate	the	
purchase	of	advertisements.	 In	addition,	
the	 company	 has	 defined	 a	 code	 of	
conduct	toward	customers	in	section	1	of	
BEC	Group	work	manual	as	a	guideline	for	
the	executives	and	employees	to	follow	
by	treating	customers	with	care	and	equity	
and	providing	timely	and	accurate	service	
even	if	it	is	not	under	the	assigned	scope	
of	 responsibility,	 including	 ensuring	
customer	 benefits	 and	 always	 regarding	
the	 customers	 as	 the	 sponsors	 of	 the	
company	 and	 employees,	 	maintaining	
customer	 conf ident ial i ty	 and	 not	
demanding	or	accepting	benefits	from	the	
customers,	whether	directly	or	indirectly.				
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เจ้าหนี้

	 ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน •	 การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ	
ขององค์กร	อาท	ิการตดิต่อทาง
โทรศัพท์	เพื่อแจ้งก�าหนดเวลา
ในการช�าระเงิน	เป็นต้น

•	 ดูแลการช�าระหนี้และปฏิบัติตามข้อตกลงต่อ							
เจ้าหน้ีอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 และตรงตาม
ก�าหนดเวลา	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ในทางธุรกจิ
ระหว่างองค์กรและเจ้าหน้ี	 ตลอดจนเป็นการ
รักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร	 อีกทั้ง
เป็นการควบคุมมิให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก						
ค่าปรับตามสัญญาหรือการผิดนัดช�าระหนี้

•	 บริหารการเงินเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะ									
การเงินและความสามารถในการช�าระหนี้

ผู้ประกอบการ
ในธุรกิจ
เดียวกัน

(สื่อโทรทัศน์
และสื่อ

ออนไลน์) 

	 ฝ่ายบรหิาร/ฝ่ายรายการ/ฝ่ายออก
อากาศ/ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์	และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

•	 การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	
ขององค์กร

•	 มีนโยบายปฏิบัติต่อผู ้ประกอบการในธุรกิจ
เดียวกันทุกรายด้วยความสุจริต	 ด�าเนินธุรกิจ
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย	มกีารแข่งขนักนัอย่าง
เป็นธรรม	 ด้วยการน�าจุดแข็งในการผลิตและ
สรรหารายการ/ละครที่มีสาระ	 ควบคู ่การ
สร้างสรรค์ความบันเทิงทั้งในและต่างประเทศ	
พัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจในสื่อใหม่	 (New	
Media)	 รวมทั้งวางผังรายการของแต่ละช่อง
รายการให้มีความชัดเจนมากขึ้น	 เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู ้ชม	 และรักษา										
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The 
Creditors

Entrepreneurs
of the Same 

Business 
Type (TV 

Media and 
Online 
Media)

	 Accounting	Department	
	 and	Finance	Department	

	 Management/TV	Program		
	 Department/Broadcasting		
	 Department/Television		
	 Technical	Department	and		
	 Related	Departments

•	 Communication	 through	

various	 channels,	 such	 as	

by	phone,	to	inform	about	

payment	due	date

•	 Communication	 through	

various	channels	

•	 To	be	responsible	for	debt	payment	and	

act	 according	 to	 the	 creditor-debtor	

agreement	in	order	to	maintain	a	healthy	

business	 relationship	 between	 the	

organization	and	creditors,	maintain	public	

image	 and	 reputation	 and	 prevent	 any	

extra-payments	incurred	by	fines	stated	in	

the	agreement	or	overdue	debts.	

•	 To	conduct	financial	management	to	raise	

creditor	 confidence	 regarding	 the	

company’s	 financial	 status	 and	 debt	

service	coverage.

•	 To	 implement	 a	 policy	 of	 treating	

entrepreneurs	of	the	same	business	type	

with	 honesty,	 to	 operate	 business	 in	

accordance	 with	 the	 law,	 practice	 fair	

competition	 by	 using	 the	 strengths	 in	

producing	 and	 providing	 TV	 programs/

dramas	 containing	 valuable	 and	 quality	

content	both	within	 and	outside	of	 the	

country,	to	develop	New	Media	technology	

and	 business,	 including	 clearly	 defining	

program	 schedules	 for	 each	 channel	 to	

increase	 viewer	 access	 and	 to	maintain	

competitiveness.						
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สื่อมวลชน

	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ •	 กจิกรรมต่างๆ	อาท	ิการจดังาน	
แถลงข่าวทศิทางการด�าเนนิงาน 
ขององค์กร	เป็นต้น

•	 ส่งข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนิน
งานขององค์กร	 ทั้งทางด้าน
บนัเทงิ	การตลาดและเศรษฐกจิ	
สังคม	 เด็กและสตรี	 ไปยัง
สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร ่ให ้						
กลุ่มเป้าหมายได้รบัทราบต่อไป

•	 จดักิจกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์
ละครและรายการต่างๆ	 ให้
แพร่หลายไปยงัประชาชน	ผ่าน
สื่อมวลชน

•	 เข้าร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน	
อาท	ิวนัครบรอบ	และกจิกรรม
เพื่อสังคมอื่นๆ	

•	 เ ยี่ ย ม เ ยี ย นสื่ อ ม วลชน ใน
เทศกาลต่างๆ	เป็นประจ�าทกุปี	
ได้แก่	 เทศกาลปีใหม่	 ตรุษจีน	
ส ง ก ร า นต ์ 	 แ ล ะ วั น ไ ห ว ้
พระจนัทร์	รวมทัง้ส่งบตัรมงคล
เนื่องในวันส�า คัญทางพุทธ
ศาสนา	ให้สือ่มวลชน	เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

•	 การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	
ขององค์กร	

•	 จัดงานแถลงข่าว	“ก้าวที่มั่นคงของบีอีซี	เวิลด์”	
เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรม	S31	
เชิญสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจและการตลาด									
รับฟังทิศทางการด�าเนินงานของกลุ่มบีอีซี	 ใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี	2560	และตลอดปี	2561	
ซึ่งให้ข้อมูลโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบีอีซี

•	 ปี	2560	มกีารปรบัโครงสร้างองค์กรและกลยทุธ์
ธุรกิจครั้งส�าคัญ	 ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็น
ความส�าคัญในการให้ข้อเท็จจริง	 จึงเป็นผู้ให้
ข้อมูลแก่สื่อมวลชนโดยตรง	

•	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง							
สานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเน่ือง	 และ
เพิ่มความถี่ในการมีส่วนร่วมมากขึ้น
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The Press 
Media

	 Public	Relations	
	 Department

•	 Various	 activities	 such	 as	

press	releases	to	inform	the	

organization’s	 operational	

direction,	etc.

•	 Delivering	news	relating	to	

the	organization’s	operations	

from	 entertainment	 to	

market ing , 	 economy,	

soc iety , 	 ch i ldren	 and	

women	 among	 relevant	

press	media	as	a	medium	

to	communicate	with	target	

groups

•	 Arranging	 act iv it ies	 to	

promote	 TV	 drama	 and	

programs	 among	 viewers	

via	press	media

•	 Participating	 with	 press	

media	 activities	 such	 as	

anniversary	celebration	and	

other	social	activities		

•	 Visiting	press	media	during	

festive	 seasons	 each	 year	

such	as	New	Year,	Chinese	

New	Year,	Songkran	Festival,	

Moon	 Festival,	 including	

sending	 greeting	 cards	 on	

the	occasion	of	 important	

religious	days	to	the	press	

to	build	good	relationships	

•	 Communicating	via	various	

channels	

•	 Press	conference	on	“Firm	Step	of	BEC	World” 

was	organized	on	14	November	2017	at	

S31	 Hotel	 by	 inviting	 economic	 and	

marketing	 press	 to	 join	 the	 event	 and	

inform	them	of	BEC	Group’s	operational	

direction	 for	 the	 fourth	quarter	 of	 2017	

and	throughout	the	year	2018	by	the	top	

management.	

•	 In	2017,	as	major	organizational	restructuring	

and	strategies	adjustment	took	place,	the	

top	 management	 recognized	 the	

importance	of	directly	giving	out	 factual	

information	to	the	press.		

•	 The	 Public	 Relations	 Department	 and	

related	 departments	 have	 been	 closely	

coordinating	with	the	press	and	increased	

the	frequency	of	their	participation.	
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ภาครัฐ, 
Regulator 
และองค์กร
การกุศล 

	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายข่าว/
	 ฝ่ายผลิต	และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

•	 การประชุม/การสัมมนา/การ
หารือและแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 
ระหว่างองค์กรทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ

•	 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านต่างๆ	ของภาครัฐ

•	 การสื่อสารระหว่างองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ

•	 ให้การสนบัสนนุด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ/	
กิจกรรมของภาครัฐและองค์กรการกุศล	 และ						
น�าเสนอข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ	 รวมทั้งสนับสนุนการรณรงค์โครงการ/
กจิกรรมต่างๆ	เพือ่เผยแพร่และสร้างความเข้าใจ
ให้เกดิแก่ประชาชนหรอืกลุม่เป้าหมาย	ผ่านทาง
ช่องทางการสื่อสารขององค์กร

•	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�างานใน
โครงการ/กจิกรรมต่างๆ	ของภาครฐัและองค์กร
การกุศล	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 เพื่อ
สนับสนุน	การด�าเนินงานของภาครฐัและองค์กร
การกุศล

•	 รับนโยบาย	 รวมทั้งน�าเสนอและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับภาครัฐ	 เพ่ือสนับสนุนการด�าเนิน
งานของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย	 อาทิ	 ระดม
ความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจเพื่อน�าเสนอเนื้อหา
ในรายการ	“ศาสตร์พระราชา	สูก่ารพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”	ของรัฐบาล	เป็นต้น

•	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ	 อาทิ	 กฎ
ระเบยีบของ	ส�านกังาน	กสทช.	ในการออกอากาศ 
รายการ/ละครต่างๆ	รวมทัง้ประสานงานกบัส่วน
งานต่างๆ	 ภายในองค์กร	 และผู้ผลิตรายการ/							
ผู้จัดละครให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

•	 สนับสนนุกจิการต่างๆ	ของภาครฐั	อาท	ิการศึกษา 
และกฬีาแก่สถานศกึษาภาครฐัในถิน่ทรุกนัดาร,	
การน�าเสนอข่าวการด�าเนินงานของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ในภาครัฐ	(ป.ป.ท.)	สู่สาธารณชน	เป็นต้น	

•	 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐในการ
สนบัสนนุข้อมลู	ข่าวสาร	และประชาสมัพนัธ์เม่ือ
เกดิภยัพิบัติต่างๆ	รวมทัง้ประสานงาน,	เข้าพืน้ที,่	
สนับสนุนเงนิและสิง่ของ	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบ
ภัยพิบัติ

•	 น�าบุคลากร	อาทิ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ประกาศ	
และนักแสดง	 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	
ของภาครัฐและองค์กรการกุศล

•	 ขอการสนับสนุนจากพันธมิตรภาคเอกชน	 และ
ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ	ของภาครัฐและองค์กรการกุศล

  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The 
Government, 

Regulator 
and 

Charities

	 Public	Relations	Department/ 
	 News	Department/	 	
	 Production	Department	
	 and	Related	Departments	

•	 Confe rences/Semina r /
Discussion	and	exchange	of	
views	 among	 organizations	
both	 management	 and	
operational	levels	

•	 Participation	in	governmental	
projects/activities	

•	 Various	forms	of	
	 communication

•	 To	promote	projects/activities	of	government	
sector	 and	 charities,	 including	 presenting	
related	 information	 and	 supporting	
campaigns	of	projects/activities	to	promote	
and	build	understanding	among	viewers	or	
target	groups	via	communication	channels	
provided	by	the	organization.		

•	 To	take	part	in	a	committee	or	working	team	
of	projects/activities	initiated	by	government	
sector	and	charities,	both	in	the	short	and	
long	 terms,	 to	 support	 the	 operations	 of	
government	sector	and	charities.	

•	 To	 accept	 related	 policies,	 propose	 and	
exchange	views	with	government	sector	to	
drive	 related	operations	 toward	 achieving	
the	determined	targets	such	as	brainstorming	
on	economic	issues	to	be	presented	in	“The	
King’s	 Philosophy	 toward	 Sustainable	
Development”	program	by	the	government.	

•	 To	act	in	compliance	with	state	rules	and	
regulations	such	as	the	rules	and	regulations	
of	the	NBTC	in	respect	to	broadcasting	of	
TV	programs/dramas,	including	coordinating	
with	 various	 departments	 and	 producer/
director	of	TV	programs/dramas	to	ensure	
such	compliance.	

•	 To	support	various	activities	carried	out	by	
the	government	sector	such	as	education	
and	sports	for	public	academic	institutions	
in	 remote	 areas,	 presenting	 news	 on	 the	
works	of	PACC	to	viewers.	

•	 To	 cooperate	 with	 various	 governmental	
agencies	 in	 terms	 of	 providing	 news,	
information	 and	 public	 relations	 upon	
occurrence	 of	 natural	 disasters,	 including	
coordination,	 visiting	 the	 affected	 sites,	
providing	 financial	 aid	 and	 donating	
necessary	supplies	to	help	the	victims.				

•	 To	encourage	employees	such	as	executives,	
employees,	 news	 anchors	 and	 actors/
actresses	to	take	part	in	projects/activities	
carried	 out	 by	 government	 sector	 and	
charities.	

•	 To	request	supports	from	business	alliances	
in	the	private	sector	and	collaborate	with	
such	alliances	 in	projects/activities	carried	
out	by	government	sector	and	charities.	
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•	 จดัอบรมหน่วยงานภาครัฐเกีย่วกบักระบวนการ
ท�างานด้านสื่อมวลชน,	การจัดท�าข่าว	และการ
ประสานงานกับสื่อมวลชน	 เพ่ือสร้างความรู้					
และความเข้าใจในกระบวนการท�างานร่วมกัน
ระหว่างภาครฐักบัสือ่มวลชน	อาท	ิการจัดอบรมใน 
หลักสูตร	“เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน”	
เป็นต้น	

ชุมชน
และสังคม 

	 ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงาน
ของกลุ่มบีอีซี

•	 น�าเสนอรายการ/ละครที่มี
คุณค่าและคุณภาพ	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมไทย

•	 จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ	
ร่วมกับชุมชนและสังคม	 หรือ
ให้การสนับสนุน/เข้าร่วมกับ
หน ่ วยงานทั้ งภาค รัฐและ
เอกชนที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ในด้านการพัฒนาสังคมและ						
สิ่งแวดล้อม	

•	 เป ็น ส่ือกลางในการส ่งต ่อ
ข้อมูล/ข่าวสารไปสู่ประชาชน	
รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน	 แจ้ง
เบาะแสการกระท�าทุจริต	หรือ
ประเด็นต่างๆ	 จากประชาชน	
ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•	 ผลิตและสรรหารายการ/ละครที่มีคุณค่าและ
คุณภาพ	 มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	
ควบคู่กับการสร้างสรรค์ความบันเทิง

•	 ท�าหน้าที่เป็นส่ือกลางในการน�าเสนอข้อมูล/
ข่าวสาร	ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

•	 ถ่ายทอดความรู้	 สร้างความตระหนัก	 และแรง
บันดาลใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม	 ผ่านละครและรายการต่างๆ	 ของ
ทางสถานี

•	 จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 ที่ให้ความส�าคัญ	
สร้างความตระหนัก	 และพัฒนาสังคมและ										
สิ่งแวดล้อม	ร่วมกับชุมชนและสังคมทุกภูมิภาค
ทัว่ประเทศ	รวมทัง้ให้การสนับสนุนหรอืเข้าร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีแนวทาง
ปฏิบัติด ้านความรับผิดชอบต ่อสังคมและ										
สิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร

•	 เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเป็น
ศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ

•	 สร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดแก่
บุคลากรในองค์กร	 และส่งเสริมให้บุคลากร
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สงัคมและสิง่แวดล้อม	
ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม

•	 ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องร้องเรียน	
เบาะแสการกระท�าทุจริต	หรือประเด็นต่างๆ	ที่
เกิดขึ้นในสังคม	 จากประชาชนไปสู่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อการปรับปรุง	
แก้ไข	และพัฒนาต่อไป

  หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ รูปแบบของการมีส่วนร่วม / แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง 
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  The Responsible  Form of Involvement/ Actions Taken to Fulfill  

  Departments Communication the Requirements 

The
Communities

and 
Society 

	 Executives	and	Employees		
	 of	BEC	Group

•	 To	 present	 TV	 programs/
dramas	containing	valuable	
and	quality	 content	 useful	
to	Thai	society	

•	 To	organize	communal	and	
social	 activities/projects	 or	
support/join	 forces	 with	
government	 and	 private	
sectors	 in	 organizing	 social	
a n d 	 e n v i r o n m e n t a l	
development	 projects/
activities			

•	 To	 act	 as	 medium	 for	
communica t ing 	 news/
information	to	the	viewers,	
i n c l u d i n g 	 h a n d l i n g	
complaints,	whistle	blowing	
or	any	other	issues	raised	by	
the	 viewers	 and	 report	 to	
related	agencies	

•	 To	 organize	 training	 for	 governmental	
agencies	regarding	work	process	of	the	press,	
news	making	and	coordinating	with	the	press	
to	 establish	 proper	 knowledge	 and	
understanding	 on	 related	work	 processes	
between	the	press	and	government	sector	
such	 as	 organizing	 a	 “Press	 Interview	
Techniques”	training	course.	

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

•	 To	act	as	medium	for	providing	news/useful	
information	covering	economic,	social	and	
environmental	issues	to	the	viewers.		

•	 To	transfer	knowledge	and	raise	awareness	
and	 inspiration	 in	 respect	 to	 social	 and	
environmental	 responsibilities	 through	 TV	
dramas	and	programs.	

•	 To	 organize	 projects/activities	 which	
contribute	 to	 social	 and	 environmental	
development	by	working	together	with	local	
communit ies	 nat ionwide,	 including	
supporting	or	cooperating	with	government	
and	 private	 sectors	 whose	 social	 and	
environmental	 responsibility	 practices	 are	
in	line	with	the	organization.				

•	 To	act	as	medium	for	public	relations	and	
contact	 point	 for	 aiding	 natural	 disaster	
victims.	

•	 To	 foster	 social	 responsibility	 awareness	
among	employees	and	encouraging	 them	
to	contribute	to	social	and	environmental	
development	 by	 taking	 part	 in	 social	
activities.	

•	 To	act	as	medium	in	accepting	complaints,	
whistle	blowing	or	any	other	social	 issues	
from	 the	 viewers	 and	 report	 to	 related	
government	 and	 private	 organizations	 for	
further	 improvement,	 correction	 and	
development.
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	 กลุ่มบีอีซี	 ด�าเนินธุรกิจตามกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคม	
ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการท่ีดี	 เรามุ ่งมั่นที่จะพัฒนา
กระบวนการท�างานทุกขั้นตอนโดยค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก								
ภาคส่วน	 บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยน�ามุมมอง							
ความคาดหวัง	 หรือประเด็นที่มีนัยส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย									
แต่ละกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์และบูรณาการเป็นประเด็นมุ่งเน้น		
5	 หัวข้อหลัก	 ประกอบด้วย	 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 การต่อต้าน									
การทุจริตคอร์รัปชัน	การสร้างสรรค์รายการที่ดี	 การส่งเสริมพนักงาน	
และการสนับสนุนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ																					
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อจะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ							
ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้			
อย่างเหมาะสม	และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป	

ประเด็นมุ่งเน้นของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มบีอีซี
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	 BEC	 Group	 runs	 its	 business	with	 social	 responsibility	
while	 generating	 good	 returns.	We	 continuously	 develop	
our	work	processes	by	taking	into	account	all	stakeholders	
based	on	good	corporate	governance.		We	have	compiled	
different	perspectives,	expectations	and	critical	issues	from	
both	internal	and	external	stakeholders	covering	areas	from	
economic,	social	to	environmental	which	are	then	analyzed	
and	 integrated.	These	 issues	 can	be	divided	 into	5	main	
categories:	 good	 corporate	 governance,	 anti-corruption	
schemes,	 creation	 of	 valuable	 and	 quality	 programs,	
supporting	employees	and	supporting	activities	relating	to	
social	and	environmental	 responsiblility,	all	of	which	will	
be	used	to	determine	a	management	approach	that	can	
appropriately	 fulfill	 the	 needs	 of	 all	 stakeholders	 and	
promote	sustainable	development.				

THE MAIN POINTS OF THE CSR REPORT 
OF BEC GROUP 
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เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รผลิต และนำ�เสนอข่�วส�ร 

ส�ระ และคว�มบันเทิงที่ให้คุณค่�สูงสุด

• กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

• ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน

• “สร้�งสรรค์ร�ยก�รที่ดี มีคุณค่� เพื่อทุกครอบครัว”
 (สอดคล้องกับแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

 ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)

• ส่งเสริมพนักง�น ภ�ยใต้หัวข้อ “เพร�ะเร�คือครอบครัว  

 เดียวกัน”
 (สอดคล้องกับแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ด้�นก�ร

 ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม และเค�รพสิทธิมนุษยชน)

• สนับสนุนกิจกรรมด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ

 สิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้หัวข้อ “เพร�ะคุณคือคนสำ�คัญ 

 เร�จึงดูแลกันเสมือนคนในครอบครัว”
 (สอดคล้องกับแนวท�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ด้�นก�รพัฒน� 

 ชุมชนและสังคม และก�รดูแลสิ่งแวดล้อม)

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี

วิสัยทัศน์
ของ กลุ่มบีอีซี

วิสัยทัศน์
ของ กลุ่มบีอีซี

เป้าหมาย
ของ กลุ่มบีอีซี

ประเด็นมุ่งเน้น
ของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมาย

ประเด็นมุ่งเน้น

ของ กลุ่มบีอีซี

ของรายงานความรับผิดชอบตอ่ส
งัค

ม

•  เป็นผู้นำ�ในธุรกิจผลิต จัดห� นำ�เสนอข่�วส�ร ส�ระ และ   

 คว�มบันเทิงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

•  มีส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดสูงสุด

• สร้�งโอก�สให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งต่อเนื่องตลอดไป

•  ขย�ยง�นทั้งในเชิงกว้�งและเชิงลึก เพื่อให้บริก�รผู้ชม

 และคู่ค้�ได้ม�กขึ้น 

•  สร้�งคว�มสัมพันธ์รอบด้�น เหนียวแน่น และมั่นคง

•  สร้�งโอก�สในก�รใช้ทรัพย�กรที่มีอย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด

•  สร้�งคว�มพึงพอใจในง�นของบุคล�กรภ�ยในองค์กรให้

 สูงขึ้น ส�ม�รถดึงดูด ชักชวน พัฒน� รักษ� ผู้ที่มีคว�ม  

 ส�ม�รถให้ร่วมง�นกับองค์กรม�กขึ้น และอยู่ร่วมง�นกับ  

 องค์กรน�นขึ้น

• สร้�งผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ที่สูงได้อย่�งต่อเนื่อง  

 ตลอดไป
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THE STRATEGIC DIRECTION 
OF BEC GROUP

To be the market leader in and the best provider of 

production and presentation of the highest quality 

news, information and entertainment programs

• Good corporate governance 

• Anti-corruption schemes

• “Creation of Valuable and Quality Programs for 
 Every Family”
 (in line with CSR practice in terms of responsibility 
 toward consumers)

• Supporting employees under topic 
 “Because We are One Family”
 (in line with CSR practice in terms of fair and equitable   
 labor treatment and respecting human rights)

• Supporting activities relating to social and    
 environmental responsibilities under topic
 “We Care for You Like Our Family
 Because You Are Important”
 (in line with CSR practice in terms of community, 
 social and environmental development)

THE VISION
OF BEC GROUP

THE VISION
OF BEC GROUP

THE OBJECTIVES
OF BEC GROUP

THE MAIN POINTS
of the CSR Report

THE OBJECTIVES

THE MAIN POINTS

OF BEC GROUP

of the CSR Report

•  To be the leader in the business of production,   
 program sourcing and presentation of news,   
 information and entertainment programs which are   
 widely accepted by society.

•  To gain the largest market share.

• To create opportunities to ensure continuous and   
 sustainable business operation.  

•  To provide viewers and business partners with wider  
 and deeper perspectives. 

•  To create comprehensive, consistent and solid   
 relationships.

•  To use existing resources effectively. 

•  To raise higher satisfaction in employees’ performance  
 in order to attract, encourage, improve and retain   
 competent personnel within the organization. 

• To generate consistently high profits for shareholders.
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	 กลุ่มบีอีซี	ด�าเนินธุรกิจด้วยการค�านึงถึงความโปร่งใส	เป็นธรรม	มี
จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ	และมคีวามรบัผิดชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม	 ภายใต้แนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตลอดจน								
ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	โดยก�าหนดแนวทางเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	และหลักการก�ากับดูแล
กิจการทีด่	ีเพือ่ให้กรรมการบรษิทั	ผูบ้ริหารระดับสงู	และบคุลากรทกุคน 
ในองค์กร	 มีจิตส�านึกและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติท่ีดี	 ในอันจะน�าไปสู่							
การด�าเนินงานที่บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร	 และสร้างความ							
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	

	 บริษัทได้จัดท�าและเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการก�ากับดูแล
กิจการทั้ง	5	หมวด	ประกอบด้วย	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียม	 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	ไว้ในรายงาน
ประจ�าปี	2560	และแสดงไว้บนเว็บไซต์	www.becworld.com	ภายใต้ 
หัวข้อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 
	 ในปี	2560	บริษทัได้ประกาศค่านยิมหลกัองค์กร	(Corporate	Core	
Values)	“SPIRIT	จิตวิญญาณแห่งความส�าเร็จ”	ซึ่ง	“I”	ใน	Integrity	
หนึ่งในค่านิยมหลักองค์กร	 ส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือความ
ถกูต้อง	ปฏิบตัตินโดยต้ังม่ันบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ	มคีวาม
ซื่อตรง	โปร่งใส	ปฏิเสธการเข้าร่วมและร่วมท�าในสิ่งที่ขัดต่อหลักความ
ถูกต้องและเป็นธรรม	ขัดหรือเสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมาย	และไม่รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ	 เพื่อท�าในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร	 นับเป็นการ
ตอกย�้าความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

	 กลุ่มบีอีซี	 มีนโยบายที่จะปลูกฝังรากฐานของ	 “การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี”	 แก่ผู้บริหารและพนักงาน	 โดยคณะกรรมการก�าหนดให้มี
การจัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งออกเป็น	 6	
หมวด	 ประกอบด้วย	 จรรยาบรรณต่อลูกค้า	 จรรยาบรรณต่อบริษัท	
จรรยาบรรณต่อตนเอง	จรรยาบรรณต่อผูบั้งคบับญัชา	จรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมงาน	 และจรรยาบรรณต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา	 แสดงไว้ในคู่มือ
พนักงาน	 พ.ศ.2546	 แจกจ่ายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน
องค์กร	ตลอดจนพนักงานเข้าใหม่	โดยมุง่หวังให้บุคลากรภายในองค์กร
ท�าความเข้าใจ	ยดึถอืและลงมอืปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัแิละกฎระเบยีบ
อย่างซื่อสัตย์และถูกต้องชอบธรรม	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 และส่งเสริมให้พนักงานเห็น
ประโยชน์และคณุค่าในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ	ซึง่จะน�าไปสู่
การเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่องค์กร	ชุมชน	และสังคมไทยต่อไป

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ	 โดยมีการประเมินความเหมาะสมและติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานผ่านฝ่ายบริหาร	 รวมทั้งมี
การทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	
และยังจัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	 อาทิ	
อินทราเน็ต	 (Intranet)	 และป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละช้ัน	 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นพนักงานให้เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ	 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบและ
รณรงค์ให้พนักงานปฏบัิตติาม	หากพนักงานมปีระเด็นข้อสงสยั	สามารถ
สอบถามผ่านทางอีเมล	(E-mail)	

	 กลุ่มบีอีซี	 ยังสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนงานในฐานะผู้บังคับบัญชา	
ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีและส่งเสริมให้พนักงานในส่วนงานของตน
ยดึถอืและปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ	เนือ่งจากหัวหน้าส่วนงานเป็น
ผู้ใกล้ชิดกับพนักงาน	 สามารถติดตาม	 สอดส่อง	 ดูแลการท�างานของ
พนักงาน	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�า	 กระตุ้นพนักงานให้มีจิตส�านึกในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุ่มบีอีซี

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี
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	 BEC	 Group	 conducts	 its	 business	 with	 transparency,	
fairness	while	adhering	 to	good	business	ethics	and	with	
responsibility	toward	all	stakeholders	under	good	corporate	
governance,	including	complying	with	the	regulations	of	the	
Stock	Exchange	of	Thailand,	the	Office	of	the	Securities	and	
Exchange	Commission	and	other	related	laws.	The	company	
has	established	written	guidelines	in	the	Code	of	Business	
Conduct	and	good	corporate	governance	principles	to	be	
upheld	 and	 followed	 by	 the	 board	 of	 directors,	 top	
management	 and	 employees	within	 the	 organization	 to	
ensure	that	all	determined	objectives	are	achieved	and	to	
build	confidence	among	all	stakeholders.				

	 The	company	has	prepared	and	disclosed	the	details	of	
good	corporate	governance	covering	5	categories	including	
rights	of	shareholders,	equitable	treatment	of	shareholders,	
roles	 of	 stakeholders,	 disclosure	 and	 transparency	 and	
responsibilities	of	the	Board	in	the	Annual	Report	2017	and	
the	company’s	website	(www.becworld.com)	under	topic	
“compliance	with	good	corporate	governance”.		

	 In	 2017,	 the	 company	 announced	 its	 corporate	 core	
values	“SPIRIT	of	Success”	by	which	“I”	stands	for	“Integrity”	
which	is	one	of	corporate	core	values.	The	company	also	
encourages	its	employees	to	uphold	righteousness,	maintain	
professional	ethics,	honesty	and	transparency,	to	avoid	being	
involved	in	or	perform	actions	that	are	immoral	or	unlawful	
and	not	accept	any	benefits	in	an	unlawful	manner	in	order	
to	 ensure	 that	 all	 operations	 are	 carried	 out	 on	 the	
foundation	of	good	corporate	governance.						

	 It	is	part	of	BEC	Group’s	policy	to	foster	the	foundation	
of	“good	corporate	governance”	among	the	executives	and	
employees	by	defining	a	written	code	of	business	conduct	
which	can	be	divided	 into	6	categories	 including	code	of	
conduct	 toward	customers,	 code	of	 conduct	 toward	 the	
company,	code	of	conduct	toward	the	individual,	code	of	
conduct	 toward	 supervisors,	 code	 of	 conduct	 toward													
co-workers	 and	 code	 of	 conduct	 toward	 subordinates.											
This	code	of	business	conduct	is	detailed	in	the	work	manual	
2003	 which	 is	 distributed	 among	 the	 executives	 and	
employees	throughout	the	organization	as	well	as	to	new	
employees	in	the	hope	of	establishing	a	proper	understanding	
and	ensuring	strict	compliance	with	the	defined	practice,	
rules	 and	 regulations	 in	 an	 honest	 and	 legal	manner	 to	
ensure	 compliance	with	 the	 company’s	 business	 ethics	
standard	while	encouraging	the	employees	to	value	such	
compliance	which	will,	 in	 turn,	 raise	higher	value	 for	 the	
company,	local	communities	and	overall	Thai	society.						

	 The	board	of	 directors	 places	 great	 emphasis	 on	 the	
employees’	conformity	with	the	employee	code	of	conduct	
by	 conducting	 assessment	 on	 the	 appropriateness	 and	
compliance	which	is	performed	by	the	executives,	including	
constantly	 reviewing	 and	 improving	 employee	 code	 of	
conduct	 to	ensure	 it	 is	 in	 line	with	 the	current	situation,		
disseminating	news	via	 internal	communication	channels,	
such	as	the	Intranet	and	bulletin	boards	on	each	floor,	to	
inform	and	raise	awareness	among	employees	regarding	the	
importance	 of	 such	 conformity.	 The	 Human	 Resource	
Department	is	directly	responsible	for	the	task.	Employees	
are	allowed	to	pose	questions	via	e-mail.	

	 BEC	Group	encourages	the	heads	of	each	department	
to	act	as	role	models	for	those	under	their	supervision	and	
to	encourage	them	to	uphold	and	act	in	compliance	with	
code	of	business	 conduct.	Due	 to	 the	 close	 relationship	
between	 the	department	heads	and	 their	 staff,	 they	are	
able	to	monitor,	regulate	and	advise	their	staff	on	how	to	
follow	the	code	of	business	conduct	effectively.		

THE GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE 
OF BEC GROUP

COMPLIANCE WITH 
THE CODE OF BUSINESS 
CONDUCT 
OF BEC GROUP
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	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัทกุรปูแบบทีอ่าจเกดิขึน้ได้ทกุภาคส่วน	ในฐานะทีเ่ป็นองค์กร
ที่ด�าเนินธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน	 เราจึงท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ประชาชนทั่ว
ประเทศได้รบัทราบ	เพือ่เป็นการกระตุน้จติส�านกึให้สงัคมไทยปราศจาก
การกระท�าการทุจริตคอร์รัปชัน
 
	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานภายในองค์กร	กลุม่บอีซีี	มุง่มัน่ทีจ่ะประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต	 โดยได้ด�าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ	และมีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยก�าหนดวัตถุประสงค์	หน้าที่
ความรับผิดชอบ	 แนวทางการปฏิบัติ	 ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ							
ตลอดจนกระบวนการลงโทษ	 ซ่ึงปรากฏในรายงานความรับผิดชอบ							
ต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 ประจ�าปี	 2557	หน้า	 26-33	 เพื่อป้องกันการ
ทจุรติคอร์รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ในการด�าเนนิธุรกจิของบริษัท	นอกจากนี้	
บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร	Anti-Corruption:	The	
Practical	 Guide	 (ACPG)	 เพื่อน�าความรู้มาเผยแพร่ให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับทราบ	 และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 โดยบริษัทได้มีการ
ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของบรษิทั	ตามแผนการเข้าร่วมเป็นสมาชกิ	
“โครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ”	

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของกลุ่มบีอีซี

	 กลุม่บีอซี	ียงัเปิดช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแส
การกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร	 โดยผู้ประสงค์จะ									
ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส	แจ้งเรือ่งพร้อมหลกัฐานเอกสารผ่านผูบ้งัคบับญัชา 
หรือส�านักตรวจสอบภายในขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์	 www.
becworld.com	ภายใต้หัวข้อ	 “การรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มบีอีซี”	
จากน้ันส�านักตรวจสอบภายในจะด�าเนินการรวบรวมหลกัฐาน	ตัง้คณะ
ท�างานในการกล่ันกรอง	 ติดตาม	 ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 แล้วน�าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูล	 หากมีความผิด	 บริษัท
จะลงโทษให้เป็นไปตามระเบยีบว่าด้วยวนิยัพนกังานขององค์กร	รวมทัง้ 
ร่วมกันหาแนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย	 และการวาง
มาตรการ/ก�าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�านั้นอีก	
จากน้ันรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบและอนุมัติ
มาตรการหรอืแนวทางในการป้องกันการทุจรติคอร์รปัชนั	โดยข้อร้องเรยีน/ 
เบาะแสที่ได้รับ	จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	ไม่มีการเปิดเผยบุคคล
ทีร้่องเรยีน/แจ้งเบาะแส	และแหล่งทีม่าของข้อมลู	เว้นแต่ทีจ่�าเป็นต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย	
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	 BEC	Group	is	aware	of	the	significance	of	fighting	against	
all	forms	of	corruption	in	our	society.	As	part	of	mass	media,	
we	serve	as	a	source	of	information	on	corruption	for	the	
viewers	in	the	hope	of	raising	awareness	and	ridding	Thai	
society	of	all	forms	of	corruption.		

	 Regarding	its	internal	operations,	BEC	Group	has	clearly	
stated	its	stance	against	corruption	by	preparing	to	submit	
and	obtain	the	certification	from	Thailand’s	Private	Sector	
Collective	Action	Coalition	against	Corruption	(CAC),	including	
defining	a	written	anti-corruption	policy	and	guidelines	which	
is	comprised	of	related	objectives,	responsibilities,	practices,	
regulations	and	punishment	procedures,	all	of	which	are	
detailed	in	BEC	Group’s	CSR	Report	2014	on	pages	26-33	
with	the	aim	to	prevent	all	forms	of	corruption	that	have	
the		potential	to	occur.	In	addition,	the	company	has	sent	
representatives	to	join	“Anti-Corruption:	The	Practical	Guide”	
(ACPG)	 training	 program	 to	 transfer	 and	 uphold	 the	
knowledge	 learned	 as	 guideline	 for	 practice	 among	 the	
employees.	The	company	has	also	informed	and	organized	
training	for	the	executives,	employees	and	relevant	parties	
regarding	 its	 anti-corruption	 policy	 as	 part	 of	 a	 plan	 to	
become	a	member	of	“Thailand’s	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	against	Corruption”.			

ANTI-CORRUPTION SCHEMES
OF BEC GROUP

	 BEC	 Group	 also	 provides	 channels	 for	 accepting	
complaints	or	whistle	blowing	that	are	related	to	corruption	
within	the	organization.	Those	who	wish	to	file	a	complaint	
or	‘whistle	blow’	must	report	the	issue,	as	well	as	submit	
documented	evidence,	to	their	supervisor	or	the	Internal	
Audit	Unit	via	website	(www.becworld.com)	under	the	topic	
of	“Whistleblowing	Service”.	Then,	the	Internal	Audit	Unit	
will	 collect	 the	 evidence,	 appoint	 a	 team	 for	 screening,	
monitoring	and	investigating	facts	and	present	the	results	
to	the	Audit	Committee	for	further	inspection.	If	found	guilty,	
the	party	concerned	shall	be	liable	to	punishment	as	stated	
in	the	employee	code	of	conduct.	Proper	anti-corruption	
or	preventive	measures/guidelines	shall	also	be	defined	to	
prevent	 damage	 or	 reoccurrence	 and	 then	 reported	 to										
the	board	of	directors	for	acknowledgement	and	approval.	
Any	 information	 gained	 from	 complaints/whistle	 blowing	
shall	 be	 treated	 as	 confidential	 and	 no	 information											
relating	to	the	identity	of	the	complainant/whistle	blower	
and	information	sources	shall	be	disclosed	unless	required	
by	law.		
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	 กลุ่มบีอีซี	 ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจาก							
การทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยให้แต่ละหน่วยงานในบริษัทเป็นผู้ประเมิน
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชันประจ�าปี	 ควบคู่กับการประเมิน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจ�าปี	 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ								
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้จากการประเมิน	 รวมทั้งก�าหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยมอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายในเป็น												
ผู้ติดตาม	 และรายงานต่อผู้บริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ									
คณะกรรมการบริษัทต่อไป

	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยสังคมที่ส่งผล	
กระทบต่อสังคมไทย	 ในฐานะที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชน	 เราจึงน�า
เสนอข่าวสารและเหตุการณ์	ตลอดจนติดตามข้อเท็จจริง	และรายงาน
ผลเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดในสังคมไทยมาอย่าง					
ต่อเนื่อง	ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่องรายการ
ในระบบดิจิทัลของบริษัท	 บีอีซี-มัลติมีเดีย	 จ�ากัด	 เพื่อเปิดเผยให้
สาธารณชนได้รบัทราบ	สร้างความตระหนกัและความตืน่ตวัในประเดน็
ดังกล่าว	 โดยเราหวังว่าการน�าเสนอประเด็นด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จะน�าไปสู่ความร่วมมือของทกุภาคส่วนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ต่อไป				

	 ในปี	2560	รายการต่างๆ	ที่กลุ่มบีอีซี	ได้น�าเสนอประเด็นด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน	อาทิ

การประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชัน
ของกลุ่มบีอีซี 

การน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อ 
ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ของกลุ่มบีอีซี

•	 รายการ	“ตู้	ปณ.	ข่าว	3”	ทางช่อง	28	SD	เปิดช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรยีนปัญหาต่างๆ	จากประชาชน	รวมถงึประเดน็ด้านการทจุรติ
คอร์รปัชัน	โดยประสานงานกบัภาครฐั	ภาคประชาชน	และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อตรวจสอบและน�าไปสู ่การด�าเนินการทาง										
กฎหมาย	พร้อมตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิการ	เพือ่น�าเสนอ
สู่สาธารณชน	 อาทิ	 การติดตามการด�าเนินงานของส�านักงาน									
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	(ป.ป.ท.)	
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการประชารัฐของ												
บ้านน�้าเลา	อ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ที่ส่อเค้าทุจริต	เพื่อ
เรียกร้องให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณใน
โครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม	 และด�าเนินการกับผู้ที่กระท�าผิด
ตามกฎหมาย	ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	พฤษภาคม	2560	

•	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ติดตามการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต	
พร้อมน�าเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
ด�าเนินงานจนถงึสรปุผล	โดยน�าเสนอในรูปแบบสารคดเีชงิข่าว	อาทิ	
การร่วมตรวจสอบและติดตามเพื่อหาหลักฐานผู้กระท�าความผิด						
ในการเรียกรับสินบนของผู ้ที่อ้างตนว่าเป็นพนักงานสอบสวน										
หลังได้รับการร้องเรียนมาที่รายการฯ	จากจ�าเลยในคดีครอบครอง										
ยาเสพติด	ที่อ้างว่าถูกตั้งข้อหาโดยต�ารวจชุดสืบสวนกลุ่มหนึ่งของ
สถานีต�ารวจภูธรเมืองพัทยา	 จนสามารถสืบทราบถึงต�ารวจที่
เกี่ยวข้องในการกระท�าผิดทั้งหมด	 น�าไปสู่การด�าเนินการตาม
กฎหมาย	และมอบความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องเรียนได้ส�าเร็จ	ออก
อากาศเมื่อวันพุธที่	31	พฤษภาคม	2560



BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 43

	 BEC	Group	has	established	a	procedure	for	assessing	risks	
deriving	from	corruption	by	requiring	each	department	to	
conduct	an	annual	corruption	risk	assessment	together	with	
an	annual	operational	risk	assessment.	The	company	has	
also	defined	a	guideline	for	regulating	and	controlling	risks	
in	 order	 to	 prevent	 and	monitor	 risks	 from	 corruption,	

	 BEC	Group	is	well	aware	that	any	form	of	corruption	is	
a	 threat	 to	 Thai	 society.	 As	 part	 of	 the	mass	media,	we	
therefore	present	news	and	information	based	on	facts	not	
to	mention	providing	closeup	coverage	and	continuously	
reporting	corruption	 issues	 in	Thailand	via	Thailand	Color	
Television	Channel	3	and	digital	channels	of	BEC	Mulitmedia	
Co.,	Ltd.	to	disseminate	information	among	general	public	
and	raise	awareness	on	such	issues	in	the	hope	of	promoting	
cooperation	among	every	sector	in	preventing	and	correcting	
the	problem	of	corruption.								

	 Throughout	2017,	BEC	Group	has	presented	corruption	
issues	through	various	programs	such	as:		

THE DISSEMINATION OF 
CORRUPTION-RELATED 
ISSUES IN THAILAND 
OF BEC GROUP

CORRUPTION RISK ASSESSMENT 
OF BEC GROUP

including	 the	 setting	 up	measures	 for	monitoring	 and	
evaluating	compliance	with	such	anti-corruption	policy	by	
assigning	the	Internal	Audit	Unit	to	be	responsible	for	such	
tasks	and	the	reporting	of	the	results	to	the	management,	
the	Audit	Committee	and	the	board	of	directors.					

•	 The	“P.O.	Box	of	Channel	3”	on	Channel	28	SD	which	
offers	a	channel	for	viewers	to	raise	complaints	on	various	
issues	 including	 corruption-related	 issues.	 Also,	 this	
channel	is	used	to	coordinate	with	government	sector,	
the	public	and	relevant	agencies	to	conduct	inspections,	
perform	 legal	 proceedings	 and	monitor	 progress	 and	
report	 results	 to	 the	 general	 public.	 This	 includes	
monitoring	the	operations	of	the	Office	of	Public	Sector	
Anti-Corruption	 Commission	 (PACC)	 regarding	 the	
inspection	 of	 irregular	 budget	 spending	 on	 Pracharat	
Project	of	Ban	Nam	Lao,	Nakhon	Thai	District,	Pitsanulok	
Province	to	ensure	that	the	people	truly	and	appropriately	
benefited	 from	 such	 project	 and	 to	 implement	 legal	
proceedings	on	related	parties	which	was	on-aired	on	
May	4,	2017.

•	 The	“3	Miti	News	Program”	on	Channel	3	and	Channel	
33	 HD	which	 constantly	monitors	 the	 operations	 of	
corruption	 prevention-related	 agencies	 and	 presents	
in-depth	information	from	work	process	to	conclusion	
in	a	form	of	news	documentary	such	as	investigating	and	
monitoring	related	issues	to	collect	evidence	of	bribery	
accepted	 by	 investigating	 officers	 after	 receiving	 a	
complaint	 from	 the	 defendant	 in	 a	 drugs	 case	who	
claimed	to	be	accused	of	having	drugs	in	their	possession	
by	a	team	of	investigating	officers	from	Pattaya	Police	
Station.	 All	 relevant	 officers	 involved	 in	 the	 bribery	
attempt	 were	 found	 guilty	 and	 must	 face	 legal	
proceedings.	The	story	was	on-aired	on	May	31,	2017.	
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	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการในการคุ้มครองผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
กฎหมาย	ผิดจรรยาบรรณ	รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง	ตลอดจนการถูกละเมิดสิทธิ	ดังนี้

การรับเรื่องร้องเรียน
ของกลุ่มบีอีซี

ผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
จากภายนอกองค์กร	 แจ้งเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 พร้อมหลักฐาน
เอกสารมาทางส�านกัตรวจสอบภายใน 

ขององค์กร	ผ่านทางเว็บไซต์	www.becworld.com	
ภายใต้หัวข้อ	 “การรับเร่ืองร้องเรียน”	 หรือแจ้งเป็น
จดหมายถงึ	ส�านกัตรวจสอบภายใน	บรษิทั	บอีซี	ีเวลิด์	
จ�ากดั	(มหาชน)	เลขที	่3199	อาคารมาลนีนท์	ทาวเวอร์	
ถนนพระราม	4	แขวงคลองตนั	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	
10110	 โดยข้อร้องเรียน/เบาะแสท่ีได้รับ	 จะถือเป็น
ข ้อมูลที่ เป ็นความลับ	 ไม ่มีการเป ิดเผยบุคคลที่															
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	 และแหล่งที่มาของข้อมูล										
เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ส�านักตรวจสอบภายในรวบรวม
หลักฐาน	 ตั้งคณะท�างานในการ	
กลั่นกรอง	 ติดตาม	 ตรวจสอบ								
ข้อเท็จจริง

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	
เ พ่ื อ รั บ ท ร า บ แ ล ะ อ นุ มั ติ
มาตรการ	ในการด�าเนนิการหรอื
แนวทางในการป ้องกันการ				
กระท�าผิด

น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่
ตรวจสอบข้อมูล	 และหาแนวทาง		
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
รวมทัง้ระงบัยบัยัง้ความเสยีหาย	และ
วางมาตรการ/ก�าหนดแนวทางในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�านั้นอีก

1.

2.

3.
4.
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	 The	board	of	directors	has	determined	a	process	for	the	reporting	of	complaints	and	provision	of	protection	for	the	
complainant/whistle	 blower	who	 reports	 any	 illegal	 or	 immoral	 action,	 any	misconduct,	misleading	 financial	 reports,	
defective	internal	control	systems	and	violation	of	human	rights	as	follows:		

The	 complainant/whistle	 blower	
who	are	external	parties	must	report	
a	complaint	in	writing	and	submit	it	
together	with	documented	evidence	
to	the	Internal	Audit	Unit	via	website	

(www.becworld.com)	under	the	topic	“Whistleblowing	
Service”	or	by	a	letter	sent	directly	to	the	Internal	
Audit	Unit	of	BEC	World	Public	Company	Limited	
address	at	3199	Maleenont	Tower,	Rama	IV	Road,	
Klongton,	Klongtoey,	Bangkok	10110.	Any	information	
gained	 from	 complaints/whistle	 blowing	 shall	 be	
treated	as	confidential	and	any	information	relating	
to	the	identity	of	the	complainant/whistle	blower	
and	 information	 sources	 shall	 not	 be	 disclosed	
unless	required	by	law.

The	Internal	Audit	Unit	collects	
evidence,	appoints	a	team	for	
screening,	 monitoring	 and	
investigating	facts.

Reports	 the	 results	 to	 the	
board	 of	 d i rectors	 for	
acknowledgement	 and	
approval	 of	 operations	 or	
the	 defined	 preventive	
measures.

Presents	the	results	to	the	Audit	
Committee	for	further	inspection	
and	to	seek	appropriate	measures	
in	response	to	such	complaints	
as	 well	 as	 defines	 preventive	
measures/guidelines	to	prevent	
damage	and	reoccurrence.		

1.

2.

3.
4.

REPORTING OF COMPLAINTS 
AND WHISTLE BLOWING SERVICE
OF BEC GROUP
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“สร้างสรรค์” รายการที่ดี มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัว

 ท่�มกล�งก�รแข่งขันท่ีทวีคว�มรุนแรงของธุรกิจส่ือโทรทัศน์และส่ือออนไลน์ในปัจจุบัน 

ไม่เพียงแต่กลุ่มบีอีซีจะขับเคลื่อนทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจให้ส�ม�รถแข่งขันในอุตส�หกรรม

เดียวกันได้แล้ว ห�กแต่เร�ยังตั้งเป้�หม�ยที่จะก้�วต่อไปสู่ก�รเป็นผู้นำ�ในตล�ดผู้ผลิตและ          

นำ�เสนอข่�วส�ร ส�ระ และคว�มบันเทิง โดยก�รเพิ่มอัตร�ก�รรับชม (Rating) ด้วยก�รผลิต

ร�ยก�รและละครที่เข้�ถึงคว�มต้องก�รของผู้ชมเป็นหลัก (Customer Centric) อีกทั้งเร�ยัง

ผลิตและนำ�เสนอผลง�นที่สอดแทรกข้อคิดและหลักธรรมให้มีคว�มเหม�ะสม และสอดรับกับ

พฤติกรรมและคว�มต้องก�รของผู้ชมที่มีคว�มหล�กหล�ย ด้วยคว�มปร�รถน�ที่จะเป็น            

ส่วนหนึง่ในก�รสร้�งแรงบนัด�ลใจและแนวคดิทีด่ต่ีอผูช้ม ตลอดจนมุง่หวงัให้ผูช้มนำ�ข้อคดิทีด่ี

จ�กร�ยก�รต่�งๆ ของท�งสถ�นีฯ ไปปรับใช้ในชีวิต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

และประเทศต่อไป อย่�งเช่นละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” ผลง�นที่นำ�เสนอในปี 2559 จนได้รับ

ร�งวัลเชิดชูเกียรติ ส�ข�สื่อส่งเสริมสถ�บันครอบครัว ในง�นวันแห่งครอบครัว ประจำ�ปี 2560 

เป็นหลักประกันถึงก�รผลิตละครที่มีคุณภ�พที่ให้คว�มสำ�คัญแก่ครอบครัว และผู้มีส่วนในก�ร 

อบรมเลี้ยงดูเด็ก

“Creation” of Valuable and Quality Programs for Every Family

 Apart from striving to overcome the aggressive market competition within 

television media and online media industries, BEC Group is also committed 

to pursue its goal of becoming the market leader in and the best provider 

of production and presentation of the highest quality news, information and 

entertainment programs by increasing its rating by delivering customer centric 

TV programs and dramas, including  producing and presenting content that 

teaches moral lessons suitable for diverse viewer behaviors and demands in 

the hope of inspiring and fostering a sense of morality and positive mindset 

among viewers and encouraging them to apply those lessons in real life for 

their benefit as well as the benefit of society and the nation. For instance, 

“Duang-Jai-Pi-Sut” is a 2016 TV drama that won the Honorary Award for “Media 

that Supports the Family Institution” at the Family Day 2017 event, marking 

the company’s capability in producing quality TV drama that recognizes the 

importance of the family institution as well as the role of parents and guardians 

in raising children. 
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 ในปี 2560 กลุ่มบีอีซี ยังคงมีคว�มมุ่งมั่นพัฒน�ธุรกิจ

โทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักขององค์กรให้เข้มแข็งมั่นคง โดยมี

ก�รปรบัปรงุร�ยก�ร เนือ้ห� เวล� และก�รนำ�เสนอของทัง้ส�ม

ช่องร�ยก�รที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ชม           

ได้อย่�งแท้จริง อ�ทิ ก�รปรับปรุงร�ยก�รข่�วที่เพิ่มสีสันและ

เจ�ะลึกม�กขึ้น ร�ยก�รเกมโชว์และร�ยก�รโชว์ อย่�งเช่น 

Hollywood Game Night Thailand และมีก�รนำ�ละคร

คุณภ�พที่ได้รับคว�มนิยมม�กในอดีตกลับม�ออกอ�ก�ศ       

อีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่�จะเป็นละครเรื่อง “อย่�ลืมฉัน”, “ลูกท�ส” 

และ “ช�ติพยัคฆ์” อีกทั้งละครหลังร�ยก�รข่�วภ�คคำ่�อย่�ง 

“เพลงิบญุ” และ “ร�กนคร�” ทีส่�ม�รถเรยีกอตัร�ก�รรบัชม 

กลับคืนม�ได้ นอกจ�กนี้ เร�ยังคัดสรรซีรีส์คุณภ�พจ�ก         

ต่�งประเทศม�นำ�เสนอ อ�ท ิ“น�คนิ” จ�กประเทศอนิเดยี นำ�เสนอ 

ท�งช่อง 3 และช่อง 33 HD, “ไซอิ๋ว” นำ�เสนอท�งช่อง 28 SD, 

“ส�มก๊ก” ซีรีส์อิงประวัติศ�สตร์ของประเทศจีนที่ให้แง่คิด          

ในเรื่องคว�มซ่ือสัตย์สุจริต คว�มส�มัคคี และคว�มกตัญญู

รูค้ณุ, “อโศกมห�ร�ช” สอดแทรกประวตัศิ�สตร์ของประเทศ

อินเดีย และก�รเผยแผ่พุทธศ�สน� และ “ฮ�น�โกะ นักแปล

ส�วหัวใจแกร่ง” สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รฝ่�ฟันอุปสรรคใน

ชีวิตด้วยคว�มพย�ย�ม นำ�เสนอท�งช่อง 13 แฟมิลี่ เป็นต้น

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ร่วมน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาทีสุ่ดมิได้ของ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยน�าเสนอสารคดเีฉลมิพระเกยีรต	ิ
ชุด	“จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์”	จ�านวน	37	ตอน	ถ่ายทอดองค์ความรู้โบราณราชประเพณีของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั	รวมถงึมรดกภูมปัิญญาทางด้านภาษาและวฒันธรรม	เพือ่สร้างความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัโบราณราชประเพณี	
และน�าองค์ความรูด้งักล่าวไปใช้ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	อาท	ิตอน	“ริว้ขบวนพระบรมราชอสิรยิยศอญัเชญิพระบรมศพ 
สู่เขาพระสุเมรุ”	ด�าเนินรายการโดย	คุณสายสวรรค์	ขยันยิ่ง	ออกอากาศตั้งแต่วันที่	4	กันยายน	ถึง	27	ตุลาคม	2560						
ในรายการต่างๆ	ของทางสถานี	ดังนี้

	 •	 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์	เวลา	11.05-12.15	น.	และรายการเรื่องเด่นเย็นนี้	เวลา	15.45-17.00	น.	ทาง
ช่อง	3	และช่อง	33	HD

	 •	 รายการเที่ยงเปิดประเด็น	เวลา	13.00-14.00	น.	และรายการมิดไนท์	แฟมิลี่	เวลา	24.00-01.00	น.	ทางช่อง	
13	แฟมิลี่	

	 •	 รายการคนเฝ้าข่าว	เวลา	16.00-17.00	น.	ทางช่อง	28	SD

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด  “จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์”
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 Throughout the year 2017, BEC Group continued 

to develop and strengthen the television business, 

which is its core business, by improving the 

programs, content, timing and presentations of all  

3 channels to satisfy viewer demands accurately. 

This includes improving news program by adding 

more in-depth information, improving game show 

programs and other shows, such as Hollywood Game 

Night Thailand, re-broadcasting high-rating TV 

drama series from the past such as “Ya-Luem-Chan 

(Forget Me Not)”, “Luk-Tas (Children of the slaves)” 

and “Chart-Pa-Yak”, including primetime TV dramas 

such as “Plerng-Boon” and “Raknakara”, which 

helped to regain high-ratings. We also carefully 

selected the best foreign TV series namely “Nakin” 

from India on Channel 3 and Channel 33 HD, “Sai-Ew” 

(Journey to the West) on Channel 28 SD, “Sam-Kok” 

(The Three Kingdoms) series which is based on 

Chinese history and filled with hidden morals on 

honesty, unity and gratitude, “Ashoka the Great” 

which reflects the history of India and Buddhism, 

and “Hanako to Anne” which creates inspiration in 

overcoming life’s obstacles on Channel 13 Family.            

	 In	remembrance	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	Thailand	Color	Television	Channel	3,	
Channel	 13	 Family,	 Channel	 28	 SD	 and	 Channel	 33	 HD	 presented	 a	 documentary	 series	 “The	
Rattanakosin	Letters”	which	is	comprised	of	37	parts.	The	series	depicts	Thailand’s	local	wisdom	and	
royal	customs	from	the	past	until	present	including	Thai	language	and	culture	with	the	aim	of	building	
a	basic	understanding	of	 royal	customs	and	applying	 the	knowledge	 learned	 in	an	accurate	and	
appropriate	manner,	for	instance,	“The	March	for	Moving	the	Royal	Urn	to	the	Royal	Crematorium”	
hosted	by	Khun	Saisawan	Khayanying	was	broadcast	from	4	Sepetember	-	27	October,	2017	via	the	
following	news	programs:	

	 •	 “Tieng-Wan-Tan-Hed-Karn”	from	11.05	am	-12.15	pm	and	“Rueng-Den-Yen-Nee”	from	03.45	pm	-	
05.00	pm	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

	 •	 “Tieng-Perd-Praden”	from	01.00	pm	-	02.00	pm	and	“Midnight	Family”	from	00.00	am	-	01.00	am 
on	Channel	13	Family.	

	 •	 “Khon-Fao-Khao”	from	04.00	pm	-	05.00	pm	on	Channel	28	SD.

Documentary Series “The Rattanakosin Letters” 
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ละครเรื่อง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง

(The single mom)

	 “คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง”	 ละครสะท้อนสังคมและ
ครอบครัว	ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน“มุลิลา”	ตัวละครเอก	หญิงสาว
ที่พลาดพลั้งตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน	 และหย่าร้างกับสามีเพราะถูก
สามีนอกใจ	เป็นเหตุให้กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว	เธอต้องเผชิญ
กับความกดดันทั้งเรื่องคน	งาน	เงิน	และปัญหาต่างๆ	และทุ่มเท
ชีวิตให้	“น้องปลื้ม”	ลูกชายเพียงล�าพัง	แต่โชคดีที่เธอได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนและคนรอบข้างอยู ่เสมอ	 ท�าให้ผ่านพ้น
เหตกุารณ์ต่างๆ	ไปด้วยด	ีขณะเดยีวกนั	เธอได้พบความรกัครัง้ใหม่
ที่มีให้เลือกถึงสองคน	อีกทั้งสามีเก่าที่กลับตัวกลับใจและกลับมา
ขอโอกาสอีกครั้ง	 ขึ้นอยู่กับเธอว่าจะกล้าเปิดใจให้โอกาสตัวเอง						
อีกครั้งหรือไม่

ข้อคิดที่ได้จากละคร

	 “คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง”	ถ่ายทอดเรื่องราวของการ
ปรับชีวิตใหม่ในการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเทชีวิตให้ลูกเพียง
ล�าพงั	ไปพร้อมกบัการท�างานในทีใ่หม่ทีท่�าให้พบกบัปัญหาในเรือ่ง
ของคน	งาน	และเงิน	แต่สิ่งที่ท�าให้สามารถผ่านพ้นไปได้	คือการ
มีเพ่ือนและคนรอบข้างท่ีดี	 เรื่องราวในละครถ่ายทอดถึงส่ิงที่								
คณุแม่เลีย้งเดีย่วต้องเผชญิ	ท�าให้ผูช้มเข้าใจสงัคมคณุแม่เล้ียงเด่ียว
มากขึ้น	 และยังสะท้อนเรื่องของลูกที่อยู่ตรงกลางระหว่างความ
สัมพันธ์ของพ่อและแม่	โดยเฉพาะพ่อแม่ที่หย่าร้าง	นอกจากนี้	ยัง
สอดแทรกความรู้เชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัวและ
การเลี้ยงดูลูก	 อย่างเช่น	 การบอกความจริงกับลูกเมื่อพ่อแม่ต้อง
แยกทางกนั	เป็นต้น	เน้ือเร่ืองยงับอกเล่าถงึการหาทางออกเม่ือเรา
ต้องเผชญิกบัปัญหา	อาท	ิการหาก�าลงัใจทีเ่ริม่ด้วยตนเองจากการ
ฟังแง่คดิดีๆ 	ในรายการวิทย,ุ	การปรกึษาจติแพทย์	มใิช่เรือ่งทีน่่าอาย 
และน�าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธี	 อีกทั้งละครยังให้มุมมอง
ว่า	เราควรเรยีนรู้จากความผดิพลาดในอดตี	แต่ไม่ควรสร้างก�าแพง
กักขังตัวเองจากโอกาสครั้งใหม่ที่จะสร้างความสุขให้กับตนเอง				
และคนรอบข้าง	

รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
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“THE SINGLE MOM”

	 “The	Single	Mom”	is	a	TV	drama	that	reflects	social	and	
family	 problems	 through	 the	 life	 of	 “Mulila”,	 the	main	
character	who	has	a	child	out	of	wedlock	and	later	divorced	
her	 husband	 due	 to	 adultery.	 This	 single	mom	 has	 to	
overcome	many	difficult	life	challenges	and	pressures	from	
surrounding	people	and	financial	problems.	Nevertheless,	
she	has	devoted	her	entire	life	to	raising	her	only	son,	“Nong	
Pluem”.	 Luckily,	 she	 manages	 to	 find	 several	 good	
companions	who	 give	 her	moral	 support	 and	 assistance	
along	the	way,	allowing	her	to	overcome	those	obstacles	
and	open	her	heart	up	to	new	love.	Only	this	time	she	has	
been	 given	 two	 interesting	 choices	 not	 to	mention	 an												
ex-husband	who	is	looking	for	another	chance.	Will	Mulila	
open	her	heart	up	to	this	new	love	or	let	it	stay	closed?		

Television Series that Promote Morality and Social Ethics

Moral lessons from the story

	 “The	Single	Mom”	depicts	the	story	of	a	single	mom	
who	must	raise	a	son	all	by	herself	while	trying	to	fit	in		
at	a	new	workplace,	causing	her	to	be	challenged	by	
many	 obstacles	 such	 as	 co-workers,	 work	 and	 even	
financial	 problems.	 Nevertheless,	 she	manages	 to	
overcome	 these	 obstacles	 with	 help	 from	 her	
companions	and	 family.	This	 story	allows	viewers	 to	
better	understand	the	life	of	a	single	mom	and	at	the	
same	time	reflects	the	emotional	impact	on	a	child	and	
to	understand	the	effect	of	instability	especially	when	
raised	in		one	parent	family.	In	addition,	the	story	adds	
psychological	 knowledge	 relating	 to	 how	 to	 raise	 a	
proper	family	and	a	proper	way	to	raise	a	child	such	as	
telling	them	the	truth	about	why	his/her	parents	must	
separate	or	divorce.	The	story	also	suggests	solutions	
for	overcoming	problems	 such	as	building	a	positive	
mindset	by	listening	to	good	thoughts	on	the	radio	or	
consulting	a	psychiatrist,	which	is	not	something	to	be	
shameful	about	because	it	can	lead	to	an	appropriate	
solution	 to	 the	 problem.	 “The	 Single	 Mom”	 also	
suggests	that	one	should	learn	from	their	mistakes	in	
the	past	and	must	not	be	closed	to	new	life	opportunities	
that	will	lead	toward	happiness.
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ละครเรื่อง รากนครา 

	 “รากนครา”	ละครอิงประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนา	หัวเมือง
เหนือของสยามในสมัยรัชกาลที่	 5	 ถ่ายทอดเรื่องราวของ														
“เจ้าศขุวงศ์”	แห่งเมืองเชยีงพระค�าทีต่กหลมุรกั	“เจ้าแม้นเมอืง”	
แห่งเมืองเชียงเงิน	 หญิงสาวผู้รักแผ่นดินเกิด	 ยึดมั่นต่อชาติและ
อุดมการณ์ของบรรพบุรุษท่ีต้องการให้เชียงเงินเป็นเอกราชจาก
สยาม	เธอมน้ีองสาวต่างมารดาคอื	“เจ้ามิง่หล้า”	ผูม้นีสิยัเอาแต่ใจ 
และอิจฉาริษยาพี่สาวที่มีชายหนุ่มมาตกหลุมรัก	จึงวางแผนท�าให้
เกิดเรื่องราวต่างๆ	 จนกลายเป็นรักสามเส้าท่ีจะต้องมีผู้เสียสละ
ชีวิตเพื่อความรัก	โดยมีแผ่นดินเป็นเดิมพัน	

ข้อคิดที่ได้จากละคร

	 “รากนครา”	สอดแทรกข้อคดิในเรือ่งของความรกัแผ่นดนิเกดิ
และการเสยีสละเพ่ือบ้านเมอืง	ซ่ึงถอืเป็นหน้าทีอั่นส�าคญัมากกว่า
ชีวิตและหัวใจ	 ผ่านตัวละครเอกอย่าง	 เจ้าแม้นเมือง	 เจ้าศุขวงศ	์
เจ้าอุปราชหน่อเมือง	 และเจ้ามิ่งหล้า	 ซ่ึงแต่ละตัวละครต่างเป็น	
“ราก”	ค�า้จนุบ้านเมอืงตามแนวคดิทีแ่ตกต่างกนัออกไป	นอกจากนี ้
ละครยังให้มุมมองเกี่ยวกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 ไม่ว่าจะ
เป็นทัศนคติ	ความคิด	ความเชื่อ	วัฒนธรรม	กฎเกณฑ์บางอย่าง	
และการยอมรับความเจริญของชาติตะวันตก	 ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ
ด�ารงอยู่แบบเดิม	หรือเก็บเกี่ยวความรู้	มองโลกให้กว้างขึ้น	กล้าที่
จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลที่
งดงามในอนาคต	

	 นอกจากนี้	 ละคร	 “รากนครา”	 ยังสอดแทรกเรื่องของ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีและศลิปวฒันธรรมโบราณไว้ตลอดการ
ด�าเนินเรื่อง	อาทิ	 เครื่องแต่งกาย,	การแต่งงานของชนชั้นสูงของ
ชาวล้านนาในอดีต,	วัฒนธรรมด้านภาษา	และการแสดงพื้นเมือง	
เป็นต้น

รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
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“RAKNAKARA” 

	 “Raknakara”	is	a	drama	based	on	Lanna	history	(the	
northern	city	of	Siam)	during	the	reign	of	King	Rama	V.	
The	story	depicts	the	life	of	“Chao	Sukhavong”	a	prince	
of	Chiang	Phra	Kham	who	falls	in	love	with	“Chao	Man	
Muang”	of	Chiang	Ngern,	a	princess	who	breathes	for	
her	country	and	the	ideal	of	freeing	Chiang	Ngern	from	
Siamese	rule.	Her	stepsister,	“Chao	Ming	La”,	envies	her	
sister	for	being	fancied	by	a	young	bachelor	and	thus	
develops	evil	plans	which	lead	to	a	tragic	ending.												

Moral lessons from the story

	 “Raknakara”	 depicts	 a	 strong	 sense	 of	 patriotism	
and	self-sacrifice	for	the	nation	through	the	life	of	the	
main	characters	namely	“Princess	Man	Muang”,	“Prince	
Sukhavong”,	“Prince	Noh	Muang”	and	“Princess	Ming	
La”.	 Each	 character	 is	 “the	 root”	 that	 upholds	 and	
supports	a	nation	in	different	ways.	In	addition,	this	story	
reflects	 acceptance	 of	 changes	whether	 in	 terms	 of	
mindset,	 belief,	 culture,	 rules	 and	 tradition	 or	 even	
acceptance	 of	 the	 prospering	western	 civilization.	 It	
teaches	the	viewers	to	make	choices	between	settling	
down	 or	 widening	 our	 horizon	 by	 daring	 to	 accept	
changes	to	enable	future	developments	and	prosperity.						

	 In	addition,	“Raknakara”	reflects	ancient	traditions	
as	well	as	arts	and	culture	throughout	the	story	such	
as	attire,	ancient	Lanna	matrimonial	customs	 for	 the	
upper	class,	language	and	local	performances.				

Television Series that Promote Morality and Social Ethics
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ละครเรื่อง รักหลงโรง

	 “รักหลงโรง”	ถ่ายทอดเรื่องราวของ	“กีรณา”	ดาราสาวที่อยู่
ในสังคมชั้นสูง	เธอเติบโตในต่างประเทศ	และมีชื่อเสียงโด่งดังจน
ผู้คนต่างรุมล้อมและเอาใจ	แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นเพียงหลานสาว
ของเจ้าของคณะลิเกที่ก�าลังตกอับ	 ชีวิตที่ก�าลังรุ่งโรจน์ในวงการ
บันเทิงของกีรณากลับต้องพลิกผันและหมดสิ้นทุกอย่างเมื่อเธอ	
ถูกใส่ร้ายข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เธอต้อง
หวนคืนสู่บ้านเกิด	 พร้อมทั้งได้รับรู้ว่าเธอได้รับมรดกอันล�้าค่าที	่					
จะต้องกอบกู้และดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป	นั่นคือ	“คณะลิเก”

ข้อคิดที่ได้จากละคร

	 “รักหลงโรง”	 น�าเสนอเรื่องราวของ	 “ลิเก”	 ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดงของไทย	รวมท้ังเครือ่งแต่งกาย	วิถชีีวิตของคณะลเิก	
แนวทางในการพัฒนาลิเกให้น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมได้หลาย							
กลุ่มวัย	 เพื่อน�าไปสู่การอนุรักษ์และสืบสาน	 “ลิเก”	 ให้อยู ่คู ่
ประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน
 
	 นอกจากนี้	ละคร	“รักหลงโรง”	ยังสอดแทรกข้อคิดดีๆ	อย่าง
เช่น	 ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน,	 คนเราต้องรู้จักการท�ามาหา
เล้ียงชีพ,	 การรู้จักที่จะเข้าใจผู้อื่น,	 อย่าตัดสินผู้อื่นจากภายนอก	
เป็นต้น	

รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
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“RAK-LONG-RONG”

	 “Rak-Long-Rong”	 tells	 the	 story	 of	 “Keerana”,															
a	hi-society	actress	who	has	been	raised	abroad	and	
later	becomes	very	famous.	However,	she	is	actually	
the	granddaughter	of	a	poor	Li	Ke	(musical	folk	drama)	
performer.	Suddenly,	her	prosperous	life	as	a	celebrity	
begins	to	change	as	she	loses	everything	in	life	when	
she	is	accused	of	being	involved	with	drugs,	forcing	her	
to	 return	 to	 her	 hometown	 and	 learn	 that	 she	 has	
inherited	valuable	treasure	that	she	must	protect	which	
is	the	“Ka	Na	Li	Ke	(musical	folk	drama	troupe)”							

Moral lessons from the story

	 “Rak-Long-Rong”	presents	the	life	of	“Ka	Na	Li	Ke”,	
which	is	a	type	of	Thai	performance	art,	including	Li	Ke	
costumes	and	ways	 to	make	 the	performance	more	
interesting	and	access	wider	viewer	groups	in	order	to	
promote	 conservation	 and	 protection	 of	 “Li	 Ke”	
performing	arts	to	sustainably	co-exist	with	Thai	society.				

	 In	 addition,	 “Rak-Long-Rong”	 also	 teaches	 good	
moral	 lessons	 such	 as	 fame	 is	 temporary,	 one	must	
learn	to	make	a	living,	being	considerate	toward	others,	
never	judge	others	from	the	outside,	etc.		

Television Series that Promote Morality and Social Ethics
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ละครเรื่อง สายธารหัวใจ

	 “สายธารหัวใจ”	 ถ่ายทอดเรื่องราวของ	 “ณรังค์”	 ชายหนุ่ม							
ผูต้�า่ต้อยท่ีเป็นตัวละครเอกของเร่ือง	ถกูหม่อมเจ้าแม้นเทพ	จงสวสัดิ์ 
กดขี่และเลี้ยงดูอย่างผู้รับใช้	 โดยไม่มีวันที่จะมีรักกับ	ม.ร.ว	หญิง
ปฐว	ีลกูสาวคนเดียวของท่านชายแม้นเทพ	ณรงัค์ยอมถกูกดขีจ่าก
ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจ	 และยอมพันธนาการตัวเองไว้กับ								
ค�าว่า	“บุญคุณ”	แต่เขาก็ไม่ย่อท้อ	และพยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อ
พิสูจน์คุณค่าในตนเองให้คนรอบข้างยอมรับ	 ณรังค์เห็นถึงความ
เสือ่มถอยของเกยีรตยิศและศกัดิศ์รขีองผูม้พีระคณุทีป่ล่อยตวัเอง
ให้ไหลไปตามกเิลส	และเมือ่เขาได้ใกล้ชดิกบั	“สริกินัยา”	หญงิสาว 
ที่มีปมชีวิตไม่ต่างกัน	 ผู้ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากความ
ล�าบาก	และพยายามพาตนเองให้พ้นจากการดถูกูจากคณุย่าแท้ๆ	
ของเธอเอง	ท�าให้ณรังค์ได้ซึมซับวิธีคิดของสิริกันยา	และได้เรียนรู้ 
ว่าคุณค่าของตนเองเกิดขึ้นได้โดยไม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาตัดสิน
หรอืให้คณุค่า	และการไม่เพกิเฉยเมือ่เหน็ความไม่ถกูต้อง	ยิง่เกิดจาก 
ผู้มีพระคุณด้วยแล้ว	ยิ่งต้องขัดขวาง	

ข้อคิดที่ได้จากละคร

	 “สายธารหัวใจ”	 สอดแทรกข้อคิดเรื่องความกตัญญูและการ
ตอบแทนบุญคุณ	 นับเป็นสิ่งที่พึงกระท�า	 และการไม่เพิกเฉยเมื่อ
เหน็ความไม่ถกูต้อง	โดยเฉพาะเกดิจากผู้มพีระคุณ	นับว่าเป็นการ
ตอบแทนบุญคุณเช่นกนั	และการตอบแทนบญุคุณทีดี่ทีส่ดุคือการ
ท�าให้เกิด	“สติ”	ขึ้นในใจของทุกคนให้ได้	ถ้ามี	“สติ”	คอยก�ากับ	
ก็จะดับกิเลสในใจลงได้	เมื่อด�าเนินชีวิตอย่างมี	“สติ”	แล้ว	ชีวิตก็
จะพบกบัความสขุ	ซึง่เป็นความสขุทีม่าจากภายใน	และเป็นความ
สุขที่แท้จริง

	 การเกดิมาในตระกลูสงู	มไิด้เป็นเครือ่งพิสจูน์คณุค่าของคนได้	
หากคนๆ	นั้นลุ่มหลงอยู่ในกิเสส	ย่อมท�าให้ตนเองเสื่อมลงได้	 ใน
ทางกลับกัน	 คนที่เกิดมาต�่าต้อย	 แต่รู ้คิดในเชิงบวกเพื่อเป็น
แนวทางในการด�าเนนิชวีติทีถ่กูต้อง	และต่อสูด้ิน้รนเพือ่ให้รอดพ้น
จากความยากล�าบาก	 ก็สามารถพิสูจน์คุณค่าของตนเองให้คน							
รอบข้างยอมรับได้

รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
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“SAI-THARN-HUA-JAI”

	 “Sai-Tharn-Hua-Jai”	depicts	the	story	of	“Narung”,	
the	main	 character	who	 has	 been	 poorly	 raised	 by	
“Prince	Manthep	Chongsawas”	and	who	will	never	be	
able	 to	 fall	 in	 love	happily	with	M.R.	Patthavee,	 the	
only	daughter	of	“Prince	Manthep”.	Narung	was	being	
tortured,	but	the	only	emotion	he	felt	was	“gratitude”.	
Still,	he	refuses	to	give	up	and	tries	to	prove	his	self-
worth	to	gain	acceptance	from	those	around	him.	Narung	
sees	how	fame	and	honor	can	destroy	his	benefactor.	
Later,	he	makes	the	acquaintance	of	“Sirikanya”,	a	girl	
of	the	same	fate	as	him.	She	also	struggles	with	many	
hardships	 in	 life	 and	 tries	 to	prove	her	 grandmother	
wrong.	Narung	began	to	absorb	her	way	of	thinking	and	
learned	 to	 have	 self-appreciation	 and	 self-worth	
regardless	 of	 others’	 judgment	 and	 not	 neglect	 any	
wrong	doings	especially	when	it	occurs	to	his	benefactor.

Moral lessons from the story

	 “Sai-Tharn-Hua-Jai”	teaches	a	sense	of	gratitude	and	
not	to	overlook	any	wrong	doings,	especially	when	it	
occurs	 to	 the	 benefactor.	 The	 best	way	 to	 express	
gratitude	is	to	develop	“consciousness”	inside	our	mind.	
As	long	as	one	has	“consciousness”,	one	will	be	able	
to	 overcome	 all	 defilements.	 If	 one	 lives	 life	 with	
“consciousness”,	one	will	find	happiness	from	within	
which	is	the	real	happiness.							

	 Being	born	to	the	 	upper	class	does	not	prove	a	
person’s	 self-worth	 if	 that	 person	 is	 consumed	 by	
defilements.	On	the	contrary,	those	coming	from	lower	
class	but	have	positive	mindset	and	lead	life	in	proper	
path	 can	 be	 accepted	 by	 the	 society	 by	 proving																	
his/herself-worth.		

Television Series that Promote Morality and Social Ethics
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ละครเรื่อง พ่อยุ่ง ลุงไม่ว่าง

	 “พ่อยุ่ง	ลุงไม่ว่าง”	ถ่ายทอดเรื่องราวของ	“เต็ง”	หรือ	“พิชิต
ศึก”	 โปรดิวเซอร์หนุ่มหล่อ	 เจ้าของรายการสารคดีสั้นผู้มีความ
ขยนัและรบัผดิชอบต่องานของตนเองมากจนแทบจะไม่มเีวลาว่าง
ให้กับตัวเอง	 แต่แล้ววันหน่ึงกลับต้องรับภาระเลี้ยงดู	 “กาโม่”	
หลานชายท่ีเกิดจากความไม่พร้อมของพ่อและแม่	 เต็งต้องกลาย
เป็น	 “ลุงหลานอ่อน”	 รับเลี้ยงดูหลานจนกว่าพ่อแม่จะสะสาง
ปัญหาของตัวเองเรียบร้อย	 และทางออกเดียวส�าหรับหนุ่มโสดที่
ไม่ค่อยมเีวลาอย่างเขา	กค็อื	สถานรับเลีย้งเดก็ทีใ่ห้ค�าปรึกษาด้าน
การเลีย้งดเูดก็	ซึง่เป็นสถานทีท่ีท่�าให้เขาได้พบกับ	“ชดิดาว”	พีเ่ล้ียง 
สาวสวยที่จะมาช่วยดูแลและแนะน�าวิธีการเลี้ยงดูหลานอย่าง									
ถูกวิธี

ข้อคิดที่ได้จากละคร

	 “พ่อยุ่งลุงไม่ว่าง”	 น�าเสนอข้อคิดและแนวทางในการเลี้ยงดู
เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย	โดยละครสะท้อน
ให้เหน็ถงึปัญหาและแนวทางในการเลีย้งดเูดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ	
6	 ขวบ	 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนมากส�าหรับเด็กที่จะ
ซมึซบัและเรียนรูส้ิง่ต่างๆ	รอบตัว	เปรียบเสมอืนผ้าขาวทีผู้่ใหญ่จะ
แต้มสีสันหรือสิ่งดีๆ	ให้	อีกทั้งละครยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาจาก
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน	และการไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ	จะน�า
ไปสูก่ารตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมของวยัรุ่น	อนัจะก่อให้เกดิปัญหาอืน่ๆ 
ตามมา	นอกจากนี้	ละครสอดแทรกข้อคิดในเรื่องการให้ความรัก	
การดูแลเอาใจใส่	 และความเหนียวแน่นของสถาบันครอบครัว		
เป็นสิ่งที่ส�าคัญและเป็นแรงสนับสนุนให้คนในครอบครัวผ่านพ้น
ปัญหาต่างๆ	ไปได้อย่างดี	

รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
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“POH-YOONG-LOONG-MAI-WANG”

	 “Poh-Yoong-Loong-Mai-Wang”	 tells	 the	 story	 of	
“Teng”	 or	 “Pichit	 Suek”,	 a	 young	 and	 handsome	
producer	 of	 a	 short	 documentary	 program	who	 is	 a	
workaholic.	One	day,	he	is	forced	to	raise	his	nephew,	
“Gamo”,	 who	was	 born	 from	 unprepared	 parents,	
causing	“Teng”	to	become	an	uncle	raising	a	child	until	
the	parents	can	resolve	their	problems.	The	one	solution	
“Teng”	can	think	of	is	to	rely	on	a	daycare	center	where	
he	meets	“Chid	Dao”,	a	beautiful	babysitter	who	helps	
teach	him	how	to	look	after	an	infant	properly.				

Moral lessons from the story

	 “Poh-Yoong-Loong-Mai-Wang”	presents	the	right	way	
to	 raise	 a	 child	 during	 each	 stage,	 from	newborn	 to										
6	years	old,	and	the	common	problems	parents	will	
encounter.	At	these	ages,	a	child	will	absorb	and	learn	
from	their	surroundings	like	a	blank	canvass	sheet	being	
painted	by	the	hands	of	their	parents.	The	story	also	
reflects	the	problem	of	unprotected	sexual	intercourse	
and	 the	 lack	 of	mindfulness	 which	 results	 in	 teen	
pregnancy	and	many	the	other	problems	that	follow.	
In	 addition,	 it	 teaches	 about	 love,	 caring	 and	 family	
bonds	which	are	key	to	helping	a	person	to	overcome	
any	problems.		

Television Series that Promote Morality and Social Ethics



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)60

ตะวันส่องธรรม

	 รายการที่น�าผู้ชมเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�า
สวดมนต์และนัง่สมาธโิดยพระภิกษ	ุร่วมกบันกัเรยีนและประชาชน	เพือ่
น�าพระธรรมที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันอย่างมีสติ	ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลา	05.30-05.40	น.	ทางช่อง	13	แฟมิลี่	และ
ช่อง	28	SD	

อาทิตย์อุทัย THE JOURNEY

	 รายการสารคดีท่องเที่ยวตามรอยพระบาทของ	 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 คร้ังเสด็จ
พระราชด�าเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	2506	เพื่อน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรณุาธคิณุของในหลวงรัชกาลที	่9	ท่ีทอดพระเนตรการด�าเนิน
การทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ	ของญี่ปุ่น	และน�ากลับมา
พฒันาประเทศไทย	โดยน�าเสนอเรือ่งราวทีเ่ป็นเสน่ห์ของประเทศญีปุ่น่
ผ่านเรือ่งราวของความผกูพนัระหว่างราชวงศ์ไทยและญีปุ่น่	และแนะน�า
สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ	 ซึ่งรายการ	 “อาทิตย์อุทัย	 THE	 JOURNEY”	
เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ	 130	 ปีความสัมพันธ์
ทางการทตูไทย-ญีปุ่่น	ในปี	2560	และเป็นความร่วมมอืระหว่างรฐับาล
ญี่ปุ่น,	ทีวี	อาซาฮี	คอร์เปอร์เรชั่น	หนึ่งในสถานีโทรทัศน์ช่องหลักของ
ประเทศญี่ปุ่น,	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และบริษัท	ทีวี	ธันเดอร์	
จ�ากัด	(มหาชน)	ออกอากาศทุกวันจันทร์	เวลา	00.20-00.50	น.	ทาง
ช่อง	3	และช่อง	33	HD

B TIMES

	 รายการถ่ายทอดสดที่น�าเสนอเรื่องราวของภาคธุรกิจและภาค
เอกชนเป็นหลัก	โดยน�าประเด็นที่น่าสนใจด้านธุรกิจใหม่ๆ	จากทั่วโลก	
และผลกระทบจากกระแสเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลต่อ
ภาคธุรกิจของประเทศไทย	พร้อมน�าเสนอข้อมูลของธุรกิจรูปแบบใหม่	
รวมท้ังสมัภาษณ์เจ้าของหรอืผูบ้รหิารธรุกจิเหล่านัน้	ด�าเนนิรายการโดย	
คุณบัญชา	ชุมชัยเวทย์	ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลา	11.45-
12.00	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

เศรษฐีบ้านทุ่ง

	 รายการวาไรตีท้ีน่�าเสนอหนทางแห่งความร�า่รวยในรปูแบบวิถีชวิีต
เรยีบง่าย	ออกตามหาเศรษฐทีัว่ท้องถิน่ไทย	เพือ่พดูคยุถงึเคลด็ลบัความ
ส�าเร็จของเศรษฐีบ้านทุ่ง	เรียนรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร	อาทิ	การ
ปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เพื่อค้นหาแนวทางในการใช้ชีวิต							
ภายใต้แนวคิด	 “คิดได้	 ท�าดี	 มีรวย”	 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	 เวลา	
10.30-11.00	น.	ทางช่อง	13	แฟมิลี่	

รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว
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“TAWAN-SONG-DHAM”

	 A	morning	program	that	will	give	you	a	fresh	start	for	the	
day	by	starting	with	praying	and	meditation	led	by	a	monk,	
students	 and	members	of	 the	 general	public	who	apply	
dhamma	teaching	in	daily	life.	The	program	is	on-air	from	
Monday	–	Friday	from	05.30	am	-	05.40	am	on	Channel	13	
Family	and	Channel	28	SD.	

“ATHIT UTHAI (THE RISING SUN) THE JOURNEY”

	 This	documentary	follows	the	footsteps	of	His	Majesty	
King	Bhumibol	Adulyadej	upon	his	visit	 to	 Japan	 in	1963	
where	he	observed	both	agricultural	and	industrial	methods	
in	order	 to	 improve	Thailand’s	agricultural	 and	 industrial	
sectors.	 The	 program	 presents	 the	 charms	 of	 Japan	 by	
depicting	the	bonds	between	the	Thai	and	Japanese	Royal	
Families,	 including	 introducing	 interesting	 tourist	 sites.									
“Athit	Uthai	THE	JOURNEY”	was	produced	as	part	of	the	
auspicious	occasion	of	the	130th	year	anniversary	celebration	
of	Thai-Japan	 relations	 in	2017	and	was	produced	under	
cooperation	between	the	Japanese	Government,	TV	Asahi	
Corporation	(one	of	Japan’s	main	TV	stations),	the	Tourism	
Authority	 of	 Thailand	 and	 TV	 Thunder	 Public	 Company	
Limited.	It	is	on-air	every	Monday	from	00.20	am	-	00.50	am	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

“B TIMES”

	 This	 live	 program	 presents	 business	 content	 and	 the	
private	sector	by	focusing	on	interesting	issues	worldwide	
and	the	effects	of	local	and	global	economy	on	Thailand’s	
business	sector.	The	program	also	introduces	new	forms	of	
business	and	conducts	live-interviews	on	business	owners/
executives	 hosted	 by	 Khun	 Buncha	 Chumchaivate.																			
The	program	is	on-air	from	Mondays-Fridays	from	11.45	am	- 
12.00	pm	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

“SETTHEE-BAN-THUNG (LOCAL MILLIONAIRES)”

	 This	variety	show	presents	techniques	on	how	to	become	
wealthy	while	living	a	simple	life,	including	interviews	with	
local	millionaires	nationwide	on	the	secrets	of	success	of	
Ban	 Thung	millionaires	 and	 learning	 about	 agricultural	
problems,	such	as	planting	and	harvesting,	in	order	to	seek	
a	way	to	live	under	a	concept	of	“Think,	Do,	Be	Rich”.	The	
show	is	on-air	every	Sunday	from	10.30	am	-	11.00	am	on	
Channel	13	Family.

Television Programs for Youth, Education and Family
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DAVINCI เด็กถอดรหัส

	 รายการทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ๆ	จากทางบ้านสมัครเข้าร่วมแข่งขันทาย
ปริศนาภาพค�าถาม	และเลอืกรับของรางวลัเมือ่ตอบค�าถามถกู	เป็นเกม
การแข่งขันที่เน้นความสนุกสนานและความน่ารักจากการใช้ไหวพริบ
ในการตอบค�าถามและการเลือกรับของรางวัลของเด็กๆ	 ที่เข้าร่วม
แข่งขนั	เป็นรายการทีเ่หมาะส�าหรบัทกุคนในครอบครัว	ออกอากาศทกุ
วันเสาร์	 เวลา	 17.15-18.00	 น.	 ทางช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD	 และ											
วันอาทิตย์	เวลา	22.00-23.00	น.	ทางช่อง	13	แฟมิลี่	

หลงรักยิ้ม

	 รายการวาไรต้ีเชิงท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจของ
ประเทศไทย	อาท	ิวถิชีวีติ	ศลิปะ	วฒันธรรม		ประเพณ	ีการละเล่นพืน้บ้าน	
และอาหารท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์	 พร้อมน�าเสนอความสวยงาม										
ของธรรมชาติในแต่ละพื้นที่	ผ่านมุมมองของ	แดเนียล	เฟรเซอร์	พิธีกร
ชาวต่างชาติที่หลงรักในวิถีชีวิตไทยที่จะน�าผู้ชมไปเรียนรู้	 สัมผัส	 และ
ลองท�าไปด้วยกนั	ออกอากาศทุกวนัอาทติย์	เวลา	16.30-17.00	น.	ทาง
ช่อง	28	SD	

“เจอร์นี่ย์ เดอะ ซีรีส์” แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย

(Journey the Series)
 
	 รายการชดุท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ทีถ่่ายทอดเป็นละครผสมผสานกบั
เรียลลิตีผ่านเรื่องราวการเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีต่างๆ,	 เรียนรู้
วิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย,	 พาผู้ชม
สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย	พร้อมทั้งน�าเสนอความสวยงามของ
สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค	 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	23.20-00.20	น.	ทาง
ช่อง	3	และช่อง	33	HD

ไทยฟาร์ม

	 รายการที่น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยน�าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ความช่วยเหลอื,	การน�าเสนอความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรทีท่นัสมยั	
ครบวงจร	 ปฏิบัติได้จริงตามนโยบายของรัฐบาล	 และการน�าเสนอ
โครงการพเิศษเพือ่การเกษตร	อาท	ิ“Reality	My	Little	Farm”	จดัการ
แข่งขันท�าการเกษตรส�าหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,	
“The	 Super	 Farmer”	 จัดการแข่งขันเพื่อหาสุดยอดชาวนาไทย											
ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี,	
การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดสหกรณ์การเกษตรของไทย	 เป็นต้น								
ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา	08.15-08.45	น.	ทางช่อง	28	SD

PINKIE FRIENDS

	 รายการวาไรต้ีส�าหรับเด็กผู้หญิงอายุ	 3-8	 ปี	 น�าเสนอเร่ืองการ							
ท่องเที่ยว	การท�าอาหาร	แฟชั่น	สอนร้องเพลง	สอนภาษาอังกฤษ	และ
เปิดโอกาสให้เด็กผู ้หญิงจากทางบ้านมาร่วมกิจกรรมในรายการ												

ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	เวลา	08.30-09.00	น.	ทางช่อง	13	แฟมิลี่

รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว
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“DAVINCI KIDS”

		 This	program	lets	children	back	home	to	join	a	contest	
in	solving	a	mystery	code	and	selecting	their	own	prizes.	
This	fun-filled	game	show	not	only	provides	entertainment	
but	 also	 reflects	 a	 child’s	 innocence	 and	 cleverness	 in	
answering	questions,	making	it	suitable	for	every	age	group.	
The	show	is	on-air	every	Saturday	from	05.15	pm	-	06.00	pm 
on	 Channel	 3	 and	 Channel	 33	 HD	 and	 on	 Sunday	 from								
10.00	pm	-	11.00	pm	on	Channel	13	Family.		

“LONG-RAK-YIM”

	 This	 variety	 program	 introduces	 interesting	 tourist	
destinations	 in	Thailand	covering	local	lifestyles,	arts	and	
culture,	traditions,	local	games	and	food,	including	exploring	
the	natural	beauty	of	each	region	through	the	lens	of	Daniel	
Fraser,	a	foreigner	who	fell	in	love	with	Thai	local	lifestyle.	
The	program	is	on-air	every	Sunday	from	04.30	pm	-	05.00	pm 
on	Channel	28	SD.	

“JOURNEY - THE SERIES”
 
	 This	new	style	of	tourism	documentary	is	presented	in	
the	form	of	a	drama	series	combined	with	reality	show	while	
journeying	from	one	place	to	another	and	learning	about	
local	businesses	and	communities	in	every	region	nationwide,	
including	exploring	the	beauty	of	each	tourist	destination	
to	promote	the	country’s	tourism	industry.	The	program	is	
on-air	every	Thursday	from	11.20	pm	-	00.20	am	on	Channel	3 
and	Channel	33	HD.	

“THAI FARM”

	 This	 program	presents	 content	 relating	 to	 agriculture,	
such	as	proper	solutions	for	resolving	agricultural	issues	by	
relevant	 agencies,	 introducing	 advance	 agricultural	
technology	 that	 is	 integrated	 and	 practical	 as	 per	 the	
government’s	policy,	presenting	special	agricultural	projects	
such	as	“Reality	My	Little	Farm”	which	 is	 an	agricultural	
contest	for	high	school	students,	“The	Super	Farmer”	which	
is	a	competition	to	find	the	best	Thai	farmer	and	to	win	an	
award	 from	 HRH	 Princess	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn,																																
a	competition	to	find	Thailand’s	best	agricultural	cooperatives,	
etc.	The	program	is	on-air	every	Saturday	from	08.15	am	-	
08.45	am	on	Channel	28	SD.	

“PINKIE FRIENDS”

	 This	variety	show	is	for	female	viewers	aged		from	3	to	
8	years.	The	show	presents	interesting	content	relating	to	
tourist	sites,	cooking,	fashion,	English	conversation	and	singing	
and	allows	viewers	at	home	to	participate.	The	show	is	on-
air	every	Sunday	from	08.30	am	-	09.00	am	on	Channel	13	
Family.	

Television Programs for Youth, Education and Family
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คาราวานส�าราญใจ

	 รายการวาไรตี้ที่เปิดประสบการณ์ใหม่ผ่านเร่ืองราวที่น่าสนใจ									
ของชุมชนทั่วประเทศไทย	ทั้งธรรมชาติอันสวยงาม	วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์	วิถีชีวิตที่เรียบง่าย	สินค้าและบริการที่ชุมชนสร้างสรรค์
และพัฒนาขึ้นมา	ออกอากาศทุกวันเสาร์	เวลา	07.20-07.50	น.	ทาง
ช่อง	3	และช่อง	33	HD	

THE SPY MAN SHOW

	 รายการวาไรต้ีส�าหรบัผูช้ายทันสมยัทีส่ร้างแรงบนัดาลใจและความ
คิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ชมในรูปแบบของการพูดคุยแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ
ความส�าเร็จของแขกรับเชิญ	 และประเด็นท่ีน่าสนใจ	 รับชมได้ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง	ออกอากาศทุกวันจันทร์	เวลา	22.00-22.30	น.	ทาง
ช่อง	28	SD

รายการ กอดรัดฟัดเหวี่ยง

	 รายการวาไรต้ีที่น�าเสนอเรื่องราวความรักความอบอุ่นของคนใน
ครอบครัว	 เคล็ดลับการครองเรือนและประสบการณ์	“กอดรัด”	และ	
“ฟัดเหว่ียง”	ทีเ่กดิขึน้ในการใช้ชวีติครอบครัว	รวมถงึการทดสอบความ
ทรงจ�าของบุคคลในครอบครัว	 และแนะน�าเมนูอาหารจานโปรดหรือ
จานแห่งความทรงจ�าของแต่ละครอบครัว	 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	
เวลา	07.50-08.15	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

วัยอันตราย อย่าให้ตายก่อนโต

	 รายการสารคดีเชิงข่าวที่รวบรวมข่าวภัยอันตรายและอุบัติเหตุ										
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กๆ	 โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย	ซึ่งยังไม่สามารถปกป้อง
ตัวเองได้	รวมถึงอันตรายอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กระดับชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษา	โดยน�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์	หามุมมองที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ดูแลเด็กในการเฝ้าระวัง	 และน�าเสนอแนวทางป้องกัน
อบุตัเิหตหุรอืภยัร้าย	เพือ่มใิห้เดก็ๆ	ต้องประสบเหตจุนท�าให้ทพุพลภาพ
หรือเสียชีวิต	 สนับสนุนรายการโดย	 กรมกิจการเด็กและเยาวชน	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ด�าเนินรายการ
โดย	คุณนิรมล	เมธีสุวกุล	ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	เวลา	10.00-10.30	น. 
ทางช่อง	13	แฟมิลี่	

รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว
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“CARAVAN SAM-RAN-JAI”

	 This	variety	show	presents	the	natural	beauty	of	local	
landscape	and	explores	local	culture	and	lifstyles	as	well	
as	local	products	and	services.	The	program	is	on-air	every	
Saturday	 from	 07.20	 am	 -	 07.50	 am	 on	 Channel	 3	 and	
Channel	33	HD.	

“THE SPY MAN SHOW”
 
	 This	variety	show	is	suitable	for	modern	men	who	need	
a	spark	of	inspiration	and	creativity.	The	show	focuses	on	
discussing	and	sharing	success	secrets	of	the	invited	guests	
and	presents	interesting	topics	for	both	males	and	females.	
The	show	is	on-air	every	Monday	from	10.00	pm	-	10.30	pm	
on	Channel	28	SD.

“KOD-RAD-FAD-WIANG”

	 This	variety	show	presents	a	story	about	family	love	and	
how	to	lead	a	successful	married	life,	including	“Kod	Rad”	
and	“Fad	Wiang”	experiences	which	occur	 in	 the	 family,	
memory	tests	and	introduces	favorite	dishes	of	each	family.	
The	show	is	on-air	every	Sunday	from	07.50	am	-	08.15	am	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.		

“WAI-ANTARAI-YA-HAI-TAI-KON-TOH”

	 This	news	documentary	program	covers	social	dangers	
and	accidents	 that	may	occur	 to	our	children,	especially	
during	their	primary	age,	including	threats	from	kindergarten	
to	primary	school	levels	because	children	at	this	age	still	
cannot	protect	themselves.	The	show	focuses	on	analyzing	
events	and	giving	useful	advice	to	parents	and	guardians	on	
how	to	prevent	these	threats	and	dangers	to	minimize	injury	
or	loss	of	life.	The	program	is	sponsored	by	The	Department	
of	Children	and	Youth,	Ministry	of	Social	Development	and	
Human	Security	and	hosted	by	Khun	Niramon	Maeteesuwakun.	
It	is	on-air	every	Sunday	from	10.00	am	-	10.30	am	on	Channel	
13	Family.		

Television Programs for Youth, Education and Family
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การ์ตูน “เทพจิ๋วฝึกหัด แก๊งป่วนโคโคทามะ” 

	 การ์ตูนส�าหรับเด็กที่น�าเสนอเรื่องราวของ	“โคโคโระ”	เด็กหญิงวัย	
11	ปี	ทีพ่บว่าหากเธอดแูลรกัษาสิง่ของเครือ่งใช้เป็นอย่างดี	จะมีเทวดา
ตัวน้อยทีอ่อกมาจากไข่ช่ือ	“โคโคทามะ”	ปรากฏขึน้มา	น�าเสนอเนือ้หา
ทีม่ทีัง้ความสนุก	ความรู	้และทศันคตทิีด่	ี	สอดแทรกการสร้างเสริมนสิยั
ให้เด็กๆ	และผู้ชมให้รักและดูแลสิ่งของรอบตัว	รวมถึงการมีน�้าใจ	และ
การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 อย่างสร้างสรรค์	 ท�าให้	 “โคโคทามะ”	ประสบ
ความส�าเร็จและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้	ออกอากาศทุกวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์	เวลา	09.00-09.30	น.	
ทางช่อง	13	แฟมิลี่

WE’RE TALKING ANIMALS

	 รายการสารคดีส�าหรับเด็กที่สอดแทรกสาระความรู ้เกี่ยวกับ										
สัตว์โลก	 น�าเสนอเรื่องราวของสัตว์นานาชนิดในมุมมองที่ไม่เคยเห็น							
มาก่อน	อย่างเช่น	ความน่ารัก	ความสามารถ	และพฤติกรรมของสัตว์
ที่หาชมได้ยาก	มาพร้อมหุ่นยนต์	“MC	Spider”	ที่ตั้งค�าถามให้เด็กๆ	
ร่วมค้นหาค�าตอบ	 เหมาะส�าหรับทุกคนในครอบครัว	 ออกอากาศทุก						
วันเสาร์	เวลา	08.30-8.45	น.	ทางช่อง	13	แฟมิลี่		

รู้ไว้ไร้โรคา 

(TAKESHI’S MEDICAL CHECK UP SHOW)

	 รายการบันเทิงทางการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น	 น�าเสนอข้อมูล	
เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย	 ด้วยรูปแบบที่
สนุกสนานและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	 อาทิ	 สารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร	
เชื้อโรคในอากาศ	ส่วนผสมของเครื่องส�าอาง	แบคทีเรียในสิ่งของ	ไวรัส
จากการไอหรือจาม	เป็นต้น	อันอาจจะก่อให้เกิดโรคหรือความผิดปกติ
ต่อร่างกาย	เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ	และป้องกันโรคที่เป็น
อันตรายต่อชีวิต	 ด�าเนินรายการโดย	 ทาเคชิ	 คิตาโน่	 ออกอากาศทุก								
วนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์	เวลา	23.30-24.00	น.	และวันอาทิตย์	เวลา	23.00-

24.00	น.	ทางช่อง	13		แฟมิลี่

รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว
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“KAMISAMA MINARAI: HIMITSU NO COCOTAMA” 

	 This	childrens’	cartoon	tells	the	story	of	an	11-year-old	
girl	named	“Kokoro”	who	learns	that	if	she	takes	good	care	
of	her	belongings,	an	angel	named	“Cocotama”	will	appear.	
This	cartoon	presents	interesting	content	that	is	not	only	
fun	 and	 exciting	 but	 also	 teaches	 knowledge	 and	moral	
lessons.	It	also	teaches	children	to	learn	to	take	care	of	their	
belongings,	kindness	and	how	to	solve	problems	creatively,	
allowing	this	cartoon	to	gain	reputation	both	in	Japan	and	
South	Korea.	It	is	on-air	every	Saturday-Sunday	from	09.00	
am	-	09.30	am	on	Channel	13	Family.	

“WE’RE TALKING ANIMALS”

	 This	childrens’	documentary	program	presents	interesting	
facts	 about	 animals	 from	 a	 new	 perspective	 such	 as	 its	
cuteness,	ability	and	rare	animal	behaviors.	The	program	is	
hosted	 by	 “MC	 Spider”,	 a	 robot	 that	 asks	 questions	 for	
children	to	seek	the	answers.	This	program	which	is	suitable	
for	every	age	group	is	on-air	on	every	Saturday	from	08.30	am	- 
08.45	am	on	Channel	13	Family.	

“TAKESHI’S MEDICAL CHECK UP SHOW”

	 This	 Japanese	medical	 variety	 show	presents	 health-
related	 information	 and	 common	 diseases	 in	 the	most	
interesting	way	using	language	that	is	easy	to	understand.	
This	 includes	 contaminants	 in	 food,	 airborne	 pathogens,	
cosmetic	ingredients,	bacteria	and	viruses	spread	by	coughing	
or	sneezing,	all	of	which	can	lead	to	diseases	or	other	health	
isues.	The	show	is	hosted	by	Takeshi	Kitano	and	is	on-air	
from	Mondays-Fridays	from	11.30	pm	-	00.00	am	and	Sundays	
from	11.00	pm	-	00.00	am	on	Channel	13	Family.		

Television Programs for Youth, Education and Family
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	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักดีถึงการท�าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการน�าเสนอ
ข้อมูล	 ข่าวสาร	 สาระ	 และความบันเทิงไปสู่ประชาชนทุกภูมิภาค												
ทั่วประเทศ	 นอกจากนี้	 เรายังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน�าเสนอข้อมลู	ข่าวสาร	ตลอดจนข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะกลบัมายงั
องค์กร	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย	รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดีย
ขององค์กรที่รองรับสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว	 ภายใต้	 “Ch3Thailand”	 และ	 “Krobkruakao	 3”	 อาทิ										
เฟสบุก๊	(Facebook),	ทวติเตอร์	(Twitter),	อนิสตาแกรม	(Instagram),	
ออฟฟิเชียล	 ไลน์	 (Official	 Line),	 ยูทูป	 (YouTube)	 เป็นต้น	 ใน											
ขณะเดียวกัน	 เราท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่จะส่งต่อ
ข้อมูล	 ข่าวสาร	 เบาะแส	 รวมทั้งประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม										
ข้อร้องเรียน	หรือข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ไปยังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 เพื่อการปรับปรุง	 แก้ไข	 และพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยต่อไป	ดังเช่น

	 กลุ่มบอีซี	ีตระหนกัถึงการดแูลตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสม 
ของรายการที่น�าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3								
และช่องรายการในระบบดิจิทัลทั้ง	 3	 ช่อง	 จึงก�าหนดให้ผู้จัดรายการ
หรือผู้จัดละครทุกราย	 ส่งเทปรายการที่พร้อมจะออกอากาศมายัง
สถานฯี	โดยม	ี“หน่วยงานตรวจสอบรายการ”	(Censor	Unit)	ของทาง
สถานฯี	ประกอบด้วย	คณะผูป้ฏบิตังิานทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	และ
ประสบการณ์	ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบรายการทัง้ภาพและเสยีงอย่าง
ละเอียด	ให้เป็นไปตามระเบยีบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	
กิจการโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 โดย								
หน่วยงานตรวจสอบรายการดังกล่าว	มีอ�านาจในการพิจารณาตัดภาพ
และเสียงที่ไม่เหมาะสม	ก่อนที่จะน�ารายการนั้นๆ	ไปออกอากาศต่อไป

ช่องทางการสื่อสารจากประชาชน/ผู้ชม 
สู่องค์กร

	 •	 รายการข่าว	ภายใต้	“ครอบครัวข่าว	3”	น�าเสนอข่าวสารและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน	ผ่านทางช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD 
และช่อง	33	HD	รวมทั้งช่องทางอื่นๆ	อย่างเช่น	วิทยุ	เว็บไซต์	
สื่อโซเชียลมีเดีย	 แอปพลิเคชัน	 และ	 RSS	 (Really	 Simple	
Syndication)	 เพื่อรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ	 ถึงผู้ชม					
ได้อย่างรวดเร็วในช่องทางที่หลากหลาย	 ในขณะเดียวกัน	
“ครอบครวัข่าว	3”	ยงัเปิดช่องทางให้ผูช้มสามารถสือ่สารหรอื
แสดงข้อคิดเห็นไปพร้อมกับรายการ	 ผ่านทางเฟสบุ๊ก	 ไลฟ์	
(Facebook	live)	อาท	ิรายการเรือ่งเล่าเช้าน้ี	รายการเทีย่งวัน
ทันเหตุการณ์	 รายการเรื่องเด่นเย็นน้ี	 รายการรีวิวบันเทิง											
รายการตู้ปณ.ข่าว	3	และรายการดีเบต	เป็นต้น	

	 •	 รายการ	“ดเีบต”	เป็นรายการสนทนาแนวใหม่	หยบิยกประเดน็
ข่าวเด่นทีส่ดุของวนั	ทัง้อาชญากรรม	สงัคม	ศลิปะ	บนัเทงิ	โดย
เชิญแหล่งข่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังสองมุม	 เน้น
การหาเหตุผล	 ความจริง	 ด้วยการตั้งค�าถามที่ตรง	 กระชับ	
สร้างสรรค์	 และยกระดับรายการสนทนาข่าว	 รวมทั้งให้ผู้ชม
ทางบ้านแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟสบุ๊ก	ไลฟ์	(Facebook	
Live)	ของ	bectero.tv,	ออฟฟิเชียล	ไลน์	(Official	Line)	และ
ยูทูป	 (YouTube)	 ของรายการ	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึง								
วันศุกร์	 เวลา	16.40-17.00	น.	ในรายการ	“เรื่องเด่นเย็นนี้”	
ทางช่อง	3	และช่อง	33	

การดูแลตรวจสอบคุณภาพรายการ
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	 BEC	 Group	 realizes	 its	 responsibility	 in	 its	 role	 as	 a	
medium	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/suggestions	 through	
various	channels	and	social	media	provided	to	support	rapid	
changes	 in	 the	 digital	 era	 under	 “Ch3Thailand”	 and	
“Krobkruakao	3”	programs.	This	includes	Facebook,	Twitter,	
Instagram,	Official	Line,	YouTube,	etc.	We	also	perform	our	
role	 as	 a	 voice	 of	 people	 by	 enabling	 those	 voices,	
complaints,	 comments/suggestions	 raised	by	 the	people,	
including	social	and	environmental	issues,	to	be	heard	by	
the	 relevant	parts	of	 the	public	and	private	sectors,	and	
eventually	bring	about	solutions	to	the	problems	and	ensure	
the	best	interests	of	Thai	society	as	follows:

	 BEC	 Group	 realizes	 the	 importance	 of	 inspecting	 the	
quality	 and	 appropriateness	 of	 all	 content	 broadcast	 via	
Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3	 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	Office	of	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.	

The Communication Channel 
between People/Viewer and 
Our Organization

	 •	 “Krobkruakao	3”	presents	news	content	and	current	
events	on	Channel	3,	Channel	13	Family,	Channel	
28	SD	and	Channel	33	HD,	as	well	as	other	channels	
of	 communication	 such	 as	 radio,	 website,	 social	
media,	application	and	RSS	(Really	Simple	Syndication)	
to	 enable	 quick	 access	 among	 viewers.	 Also,	 the	
program	 allows	 viewers	 to	 participate	 or	 give	
comments	 during	 the	 program	 via	 Facebook	 Live,	
such	 as	 Rueng-Lao-Chao-Nee,	 Tieng-Wan-Tan-Hed-
Karn,	Rueng-Den-Yen-Nee,	Review-Buntueng,	P.O.	Box	
of	Channel	3	and	Debate	programs.	

	 •	 “Debate”	program	is	a	new	style	of	conversational	
program	 that	 discusses	 hot	 issues	 such	 as	 crimes,	
social	issues,	arts	and	entertainment,	etc.	by	inviting	
diverse	sources	to	share	their	views.	The	programs	
mainly	 focuses	 on	 investigating	 causes	 and	 truths	
through	 the	 use	 of	 direct,	 concise	 and	 creative	
questions	and	allowing	viewers	to	share	their	opinions	
via	 Facebook	 Live	 of	 bectero.tv,	 Official	 Line	 and	
YouTube	channel.	The	program	is	aired	from	Monday-
Friday	from	04.40	pm	–	05.00	pm	during	“Rueng-Den-
Yen-Nee”	news	program	on	Channel	3	and	Channel	33. 

Program Quality Inspection
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                        (นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน)
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

(Mr. Pattarasak Uttamayodhin)
Chief Human Resource Officer

สารจากหัวหน้าคณะผู้บริหาร
สายงานทรัพยากรบุคคล

MESSAGE FROM 
CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICER

ต้นไม้ต่อให้เจอพายุ  

พัดแรงเพียงใด ก็จะ

ผ่านพ้นพายน้ัุนไปได้

หากมรีากฐานทีม่ัน่คง

แขง็แรง และอยูใ่ห้ร่มเงา 

อย่างยั่งยืนต่อไป
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	 “A	tree	with	a	strong	root	foundation	will	forever	stand	
tall	to	give	shade	no	matter	how	strong	the	wind	blows”.	
This	 is	the	beginning	of	our	corporate	changes	under	the	
concept	of	“Together	We	Make	BEC	Strong	&	Sustainable”.	
Through	this	concept,	the	executives	and	employees	of	BEC	
Group	are	determined	to	drive	corporate	policies	ceaselessly	
and	 cooperatively	 through	 continuous	 competency	
development	 by	 enhancing	 strengths	 and	 improving	
weaknesses,	including	fostering	quick	and	professional	work	
ethics	and	always	being	prepared	for	any	challenges	while	
expanding	 business	 opportunities	 toward	 global	 levels	
through	technology	adoption	to	achieve	higher	efficiency	
and	quality	and	being	able	to	compete	amidst	aggressive	
competition	in	the	television	media	industry	and	constant	
changes	in	the	digital	era.			

	 As	part	of	BEC	Group,	The	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd. 
has	played	a	key	role	in	running	the	business	of	Thailand	
Color	Television	Channel	3	for	more	than	47	years	and	is	
about	to	enter	its	fifth	decade	of	management.	The	company	
has	nearly	2,000	employees	working	for	BEC	Group,	including	
actors/actresses,	 directors	 and	 producers	 of	 various	
programs,	making	it	look	like	a	large	ship	carrying	thousands	
of	passengers.	Its	employees	are	made	up	of	five	generations	
who	are	currently	working	together,	making	it	a	challenging	
task	 for	 human	 resource	management	 to	 steer	 different	
minds,	experiences	and	professional	fields	toward	the	same	
direction	harmoniously	and	driving	organizational	stability	
and	sustainability.		

	 “ต้นไม้ต่อให้เจอลมพายุพัดแรงเพียงใด	 ก็จะผ่านพ้นพายุนั้นไปได้	
หากมีรากฐานทีม่ัน่คงแขง็แรง	และอยูใ่ห้ร่มเงาอย่างยัง่ยนืต่อไป”	สิง่น้ี
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด	 “Together	We	
Make	BEC	Strong	&	Sustainable	ร่วมใจกันสร้างสรรค์กลุ่มบีอีซี	ให้
เข้มแขง็และเตบิโตอย่างยัง่ยนื”	โดยผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนร่วมมอื 
ร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายอย่างจริงจัง	 ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา		
ศักยภาพ	 ชูจุดแข็ง	 ปรับปรุงจุดที่ยังอ่อนแอ	 เน้นการท�างานที่กระชับ	
ฉับไว	เป็นมืออาชีพ	มีความมุ่งมั่น	กล้าเผชิญกับความท้าทายในงานอยู่
ตลอดเวลา	และเตรยีมพร้อมทีจ่ะขยายโอกาสทางธรุกจิให้กว้างมากขึน้
สู่ระดับนานาชาติ	 โดยน�าเทคโนโลยีมาเสริมเพ่ือให้ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 มีคุณภาพสูง	 พร้อมส�าหรับการแข่งขันของธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ที่ทวีความรุนแรง	 และการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลใน
ปัจจุบัน	

	 กลุม่บอีีซี	มีบริษทั	บางกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	เป็นบรษิทัหลกั 
ที่ด�าเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 มาเป็นเวลากว่า										
47	ปี	และก�าลังจะก้าวสู่ทศวรรษที่	5	และมีบุคลากรเกือบ	2,000	คน	
ร่วมงานกับกลุ่มบีอีซี	อีกทั้งยังประกอบด้วยดารานักแสดง	ศิลปิน	ผู้จัด
ละครและรายการอีกมากมาย	 จึงเปรียบเสมือนเรือโดยสารล�าใหญ่ที่
บรรจุผู้โดยสารจ�านวนมาก	อีกทั้งมีบุคลากรถึง	5	เจเนเรชั่น	ที่ท�างาน
อยูร่่วมกนัในองค์กร	จึงถอืเป็นความท้าทายท่ียิง่ใหญ่ขององค์กรในการ
ท�างานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ที่จะประสานประสบการณ์	
ความรู้	ความคิด	แรงบันดาลใจ	และสร้างความมุ่งมั่น	กระตุ้นผลักดัน
ให้เกิดการผนึกพลังประสานการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจ	และด้วยความผกูพนั	องค์กรของเราจะก้าวต่อไปด้วยความมัน่คง
และยั่งยืน



“ เพราะเราคือ
 ครอบครัวเดียวกัน”

Because We Are One Family



“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

“Because We Are One Family”

 กลุ่มบีอีซี เชื่อม่ันว่� พนักง�นท่ีมีคุณภ�พเป็นปัจจัยสำ�คัญยิ่งท่ีจะนำ�พ�

องค์กรสู่คว�มเจริญเติบโตและคว�มสำ�เร็จที่ยั่งยืน และเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจ จึงมุ่งมั่นในก�รแสวงห�คนเก่งและดี และสร้�งให้

พนักง�นทุกระดับเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคุณธรรม มีคว�มรักในง�นและ 

รักองค์กร สร้�งโอก�สและคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ เพ่ือกระตุน้ให้พนักง�นได้ใช้ศกัยภ�พ

ที่มีอยู่ของตนอย่�งเต็มท่ี พร้อมถ่�ยทอดและปลูกฝังหลักก�รทำ�ง�นท่ียึดม่ันใน

วัฒนธรรมค่�นิยมขององค์กร  เพ่ือคว�มเจริญก้�วหน้�ไปพร้อมกับคว�มเจริญ

เติบโตของกลุ่มบีอีซี

 

 ด้วยคว�มเชื่อมั่นนี้ กลุ่มบีอีซี จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รทรัพย�กร

บุคคลเป็นกรอบก�รปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตน�รมณ์อันแน่วแน่ในก�รสรรห� 

ดูแลรักษ� และพัฒน�บุคล�กร โดยให้มีคว�มสอดคล้อง สนับสนุนทิศท�ง              

ก�รเคลื่อนที่ของกลุ่มบีอีซี ยุทธศ�สตร์ และเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ

 At BEC Group, we strongly believe that competent employees 

are the key to driving sustainable organizational growth and success 

not to mention an indicator of a company’s level of competitiveness.  

For this reason, we aim to find and recruit talented and decent 

employees with potential while promoting current employees 

at every level to possess proper knowledge, skills, sense of 

morality, loyalty for their work and organization, including creating 

opportunities and new challenges to ensure each employee use their 

existing capabilities to the fullest extent. We also foster a culture of 

corporate shared values to drive career advancement together with 

the growth of BEC Group.       

 With this set of beliefs, BEC Group therefore established human 

resource management policy to provide a guideline of practice which 

reflects the company’s intentions in recruiting, caring and developing 

its employees in accordance with its business direction, strategies 

and targets. 
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จ�านวนบุคลากรของ กลุ่มบีอีซี 

 ในปี 2560 กลุ่มบีอีซี มีก�รปรับโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น โดยแบ่งก�รดำ�เนินง�นออกเป็น 3 กลุ่มง�นหลัก ได้แก่              

กลุม่ง�นธรุกจิปัจจุบนัทีส่ร้�งร�ยได้หลกั กลุม่ง�นธรุกจิใหม่ และกลุม่ง�นสนบัสนนุ โดยมผู้ีบริห�รทีม่ปีระสบก�รณ์สงู เป็นมอือ�ชพี 

เข้�ม�ร่วมง�นในตำ�แหน่งต่�งๆ  และแต่ละกลุ่มง�นประกอบด้วยส�ยง�นต่�งๆ ที่ทำ�ง�นเชื่อมโยงกัน ทำ�ก�รขับเคลื่อนและผลักดัน 

ก�รปฏิบัติง�นอย่�งคล่องตัวและเสริมประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�รซึ่งกันและกัน มีคว�มโปร่งใสและชัดเจนในก�รทำ�ง�น 

นอกจ�กนี ้ยงัได้ประก�ศค่�นยิมหลกัองค์กร “SPIRIT จติวญิญ�ณแห่งคว�มสำ�เรจ็” เพือ่สร้�งคว�มแขง็แกร่งให้เกดิขึน้ภ�ยใน

องค์กร ท่ีนำ�ไปสูก่�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัในธุรกิจทวีีดจิทัิลทีมี่ก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเรว็และรนุแรงในปัจจบุนั

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)

จ�านวน 140 คน  

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด

จ�านวน 1,102 คน  

ผู้บริหารชาย  26 คน  

ผู้บริหารหญิง  14 คน

พนักงานชาย  48 คน 

พนักงานหญิง  52 คน

ผู้บริหารชาย  17  คน  

ผู้บริหารหญิง  12  คน

พนักงานชาย  779  คน 

พนักงานหญิง  294  คน

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด 

จ�านวน 228 คน  

บริษัท ส�านักข่าว บีอีซี จ�ากัด

จ�านวน 252 คน  

ผู้บริหารชาย  - คน  

ผู้บริหารหญิง  - คน

พนักงานชาย  144 คน 

พนักงานหญิง  84 คน

ผู้บริหารชาย  -  คน  

ผู้บริหารหญิง  -  คน

พนักงานชาย  160  คน 

พนักงานหญิง  92 คน
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THE NUMBER OF BEC GROUP’S EMPLOYEES

 In 2017, the company implemented operational restructuring by separating its operations into            

3 main groups including Bread and Butter Group, New Business Group and Support Group. Each group 

consists of highly experienced and professional executives as well as various functions which are 

interrelated and play a vital role in driving flexible, transparent, clearly separated but mutually supportive 

operations. The company also announced its corporate core values “SPIRIT for Success” in the hope of 

internally strengthening the organization which will in turn raise the level of competitiveness amidst the 

current rapid and aggressive changes in the digital TV industry.

BEC World Public Company Limited 

totaling 140 persons  

 The Bangkok Entertainment Co., Ltd. 

totaling 1,102 persons 

Male Executives  26 persons 

Female Executives 14 persons

Male Employees 48 persons 

Female Employees 52 persons

Male Executives  17 persons 

Female Executives 12 persons

Male Employees 779 persons 

Female Employees 294 persons

BEC Multimedia Co., Ltd. 

totaling 228 persons  

BEC News Bureau Co., Ltd. 

totaling 252 persons 

Male Executives  - person 

Female Executives - person

Male Employees 144 persons 

Female Employees 84 persons

Male Executives  - person 

Female Executives - person

Male Employees 160 persons 

Female Employees 92 persons
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บริษัท รังสิโรตม์วนิช จ�ากัด 

จ�านวน 38 คน  

บริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

จ�านวน 53 คน  

บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จ�ากัด

จ�านวน 1 คน  

บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จ�ากัด

จ�านวน 12 คน  

ผู้บริหารชาย  4 คน  

ผู้บริหารหญิง  5 คน

พนักงานชาย  13 คน 

พนักงานหญิง  16 คน

ผู้บริหารชาย  3 คน  

ผู้บริหารหญิง  4 คน

พนักงานชาย  36 คน 

พนักงานหญิง  10 คน

ผู้บริหารชาย  -  คน  

ผู้บริหารหญิง  -  คน

พนักงานชาย  -  คน 

พนักงานหญิง  1 คน

ผู้บริหารชาย  1  คน  

ผู้บริหารหญิง  -  คน

พนักงานชาย  5 คน 

พนักงานหญิง  6 คน

ข้อมูล	ณ	วันที่	1	มกราคม	2560	ถึง	31	ธันวาคม	2560
ผู้บริหาร	หมายถึง	ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

พนักงาน	หมายถึง	ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย
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Rungsirojvanit Co., Ltd. 

totaling 38 persons  

BEC Broadcasting Center Co., Ltd.

totaling 53 persons  

New World Production Co., Ltd. 

totaling 1 person  

Bangkok Television Co., Ltd.

totaling 12 persons  

Male Executives  4 persons 

Female Executives 5 persons

Male Employees 13 persons 

Female Employees 16 persons

Male Executives  3 persons 

Female Executives 4 persons

Male Employees 36 persons 

Female Employees 10 persons

Male Executives  - person 

Female Executives - person

Male Employees - person 

Female Employees 1 person

Male Executives  1 person 

Female Executives - person

Male Employees 5 persons 

Female Employees 6 persons

Information	last	updated	on	1	January	2017	-	31	December	2017	
Executive	refer	to	Vice	President	and	above	

Employee	refer	to	employee	to	department	manager	
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	 กลุ่มบีอีซี	สรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับอย่างเป็นธรรม	
และให้โอกาสเท่าเทยีมกัน	โดยมองทีค่ณุลกัษณะ	คณุสมบตั	ิและความ
สามารถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงานและ
พิจารณาถึงศักยภาพที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตควบคู	่
ไปด้วย	โดยใช้คณะกรรมการท�าหน้าทีค่ดัสรร	ทดสอบและใช้เคร่ืองมอื
ด้านการประเมินบคุคลมาประกอบตามความจ�าเป็น	เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้
คนเก่งและดีเหมาะสมอย่างแท้จริงกับงาน	 วัฒนธรรมค่านิยมองค์กร	
และมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคต

ข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2560

สรรหาและคัดเลือกคนเก่งและดี

	 เมือ่มตี�าแหน่งงานว่างเกดิขึน้	ผูบั้งคบับญัชาหน่วยงานต่างๆ	มหีน้าที่	
ช่วยกันพิจารณาจัดสรร/โอนย้ายพนักงานภายใน	ไปปฏิบัติหน้าที่ก่อน
เป็นล�าดับแรกเสมอ	 เพ่ือให้พนักงานได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนา
ประสบการณ์ใหม่	 การรับบุคคลภายนอกเพ่ือทดแทน	 จะด�าเนินการ
เมือ่มคีวามจ�าเป็นจริงๆ	เท่าน้ัน	โดยได้รบัอนุมตัจิากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัท	หรือกรรมการผู้จัดการก่อนด�าเนินการ

จ�านวนผู้บริหารและพนักงานใหม่ 

 ล�าดับ บริษัท จ�านวนพนักงานเข้าใหม่

 1. บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) 53 คน

 2. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด 11 คน

 3. บริษัท ส�านักข่าว บีอีซี จ�ากัด 27 คน

 4. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด 31 คน
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	 BEC	 Group	 practices	 fair	 and	 open	 recruitment	 by	
considering	each	individual’s	attributes,	qualifications	and	
capacity	 that	 are	 suitable	 for	 the	 vacant	 position	while	
seeking	 the	 opportunity	 to	 further	 develop	 existing	
competency	through	the	use	of	assessments	and	evaluation	
tools	by	committee	as	deemed	necessary	 to	ensure	 the	
company	gains	the	most	talented	and	decent	candidates	
for	the	vacant	position,	organizational	culture	and	who	can	
be	further	developed	in	the	future.		

Recruitment and Selection of Talented and Decent Candidates

	 When	 a	 vacancy	 opens,	 the	 supervisors	 of	 each	
department	shall	always	first	consider	their	current	staff	to	
fill	the	vacancy	to	allow	them	the	chance	to	learn	and	gain	
new	experience.	Any	new	recruitment	shall	only	be	done	
when	 deemed	 necessary	 and	 prior	 approval	must	 be	
obtained	 from	 the	 Group	 Chief	 Executive	 Officer	 or									
Managing	Director.				

Number of New Executives and Employees

 No. Company Number of New Employees

 1. BEC World Public Company Limited 53 persons

 2. The Bangkok Entertainment Co., Ltd.  11 persons

 3. BEC News Bureau Co., Ltd. 27 persons

 4. BEC Multimedia Co., Ltd.  31 persons

Information	last	updated	on	1	January	2017	–	30	November	2017
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	 กลุ่มบีอีซี	มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โดยถือเป็นการลงทุนที่ส�าคัญ	และได้จัด
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ	 มีการกระตุ้นบุคลากรและ											
ผู้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันจัดท�าแผนพัฒนาความรู้ความสามารถท่ี
สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงาน	 และยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ	
รวมท้ังลกัษณะงานของตน	โดยประสงค์ให้ครอบคลมุความสามารถด้าน
ต่างๆ	 ได้แก่	 การบริหารจัดการ	 ภาวะผู้น�า	 ความรู้และเทคนิคเฉพาะ
สายงาน/อาชีพ	การพัฒนากระบวนการคิดและมุมมอง	อาทิ

เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

• หลักสูตร “Moving Forward Threegether : The Series” 
ที่ถูกออกแบบและจัดอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิทยากรภายใน	เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติของพนักงานตามค่านิยมหลักองค์กร	 “SPIRIT”	
โดยเริ่มท่ีกลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชาและต่อไปยังพนักงานทุก
ระดบั	เพือ่ให้พนกังานรูแ้ละเข้าใจถงึรปูแบบพฤติกรรมของตนเองและ
ผูอ้ืน่	สามารถค้นหาจดุแขง็และจดุอ่อน	เข้าใจในความเปลีย่นแปลงและ
ปรับเปลี่ยน	 มีความมุ่งมั่น	 คิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	 ปรับปรุงการ
ท�างานให้มีคุณภาพทีสู่งขึน้	และสร้างให้เกดิการท�างานทีส่อดประสาน
ไปในทิศทางเดียวกัน	จัดเมื่อวันที่	8,	9,	16	สิงหาคม	และ	18	ตุลาคม	
2560

•	 หลักสูตร Tax Planning	ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม	
เพือ่ช่วยลดภาระภาษขีองกิจการ	จดัเมือ่วันจนัทร์ที	่21	สงิหาคม	2560
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	 BEC	Group	has	clearly	established	a	policy	on	promoting	
and	 supporting	 the	 learning	 environment	 for	 personnel	
competency	 enhancement,	 including	 continuously	 and	
systematically	providing	personnel	competency	development	
programs,	encouraging	the	employees	and	supervisors	jointly	
to	develop	a	knowledge	development	plan	that	is	in	line	
with	the	company’s	business	direction	and	strategies	and	
the	nature	of	work	to	ensure	such	a	plan	comprehensively	
covers	 all	 essential	 skills,	 namely	Managerial	 Knowledge	
and	Skills,	Leadership,	Professional/	Functional	Knowledge	
and	Skills,	and	Perspective	Development	including:

The Learning Environment and Capability Enhancement 

•	 “Moving	Forward	Threegether:	The	Series”	which	is	an	
activity	 hosted	 by	 an	 internal	 keynote	 speaker	 and	 is	
regularly	organized	to	ensure	employees	perform	their	duties	
in	 accordance	with	 corporate	 core	 values	 “SPIRIT”,	 by	
starting	from	supervisory	level	and	then	other	employee	
levels.	 The	 purpose	 is	 to	 ensure	 that	 each	 employee	
recognizes	and	understands	their	behavior	pattern	and	that	
of	 others	 in	 order	 to	 identify	 strengths	 and	weaknesses,	
understanding	 and	 adapting	 to	 changes,	 including	
encouraging	 employees	 to	 exercise	 their	 creativity	 and	

•	 Tax	Planning”	training	on	the	topics	of	income	tax	and	
value-added	tax	to	help	reduce	tax-related	expenses	of	the	
company	held	on	August	21,	2017.	

improve	performance	efficiency	in	line	with	the	company’s		
direction.	 The	 event	 took	 place	 on	 August	 8,	 9,	 16	 and	
October	18,	2017.
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	 กลุม่บีอซีี	ส่งเสริมการพฒันาด้านความคิดริเร่ิมและนวตักรรม	เปิด
โอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ขดีความสามารถในการท�างาน	สนบัสนนุการศกึษาค้นคว้าต่างๆ	ทีเ่ป็น
ประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ	 เป็นมิตรต่อชุมชน	 สังคม	 และ						
สิ่งแวดล้อม	 พร้อมให้การยกย่องเชิดชูผลงานของพนักงาน	ที่ผ่านมา
กลุ่มบีอีซี	 ได้จัดให้มีโครงการต่างๆ	 อาทิ	 Idea	 (Out	 of	 the	 Box)				
“ความคดิ	ไม่มขีดีจ�ากดั”	ทีใ่ห้พนกังานทกุระดบัเสนอความคดิเหน็ต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธรุกจิ	การพฒันาปรบัปรงุคุณภาพ 
และประสทิธิภาพงาน	อีกทัง้ยังจัดให้มีเวทีส�าหรบัพนักงานและหรอืทมีงาน 
ได้แสดงความสามารถ	สร้างโอกาสความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด	อาทิ	
โครงการ	“News	Hawk	Project	สานฝัน	สร้างสรรค์งานข่าว”	ค้นหา
และพฒันาพนักงานในสายข่าวทีจ่ะเป็นทมีงานข่าวรูปแบบใหม่	เป็นต้น

	 ในปี	2560	มีพนักงานที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก	ได้แก่

•	 นางสาวประวีณมัย	บ่ายคล้อย	ผู้ประกาศข่าวจากรายการข่าว	
“เร่ืองเด่นเยน็น้ี”	และ	นางสาวอริสรา	ก�าธรเจรญิ	จากรายการ
ข่าว	“เที่ยงวันทันเหตุการณ์”	ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น	
จากกระทรวงวัฒนธรรม	 เน่ืองในงานวันภาษาไทยแห่งชาต	ิ										
ปี	2560	

•	 นายเสกชัย	 ศิริบุญ	 และนายจตุรงค์	 สุขเอียด	 จากรายการ								
“ข่าว	3	มติ”ิ	สถานวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ 
รางวัลผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด	พร้อมเงิน
สนับสนุน	 100,000	 บาท	 จาก	 นายสุวพันธ์	 ตันยุวรรธนะ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	เน่ืองในวนัต่อต้านยาเสพตดิ
โลก	 ประจ�าปี	 2560	 (วันที่	 26	 มิถุนายน)	 จัดโดยส�านักงาน	
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	
กระทรวงยุติธรรม	 ร่วมกับมูลนิธิ	 พล.ต.อ.เภา	 สารสิน	 เมื่อ								
วันที่	23	มิถุนายน	2560	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

การเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมด้านความคิด 
ริเริ่มและนวัตกรรม

• การสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกกลยุทธ์การวางแผนซื้อสื่อโฆษณาใน
ยคุ Digital”	ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานในกลุม่บอีีซี		เพือ่สร้างความ
เข้าใจ	 ตระหนักรู ้ถึงมุมมองและแนวคิดการซื้อสื่อโฆษณา	 และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล	จัดเมื่อวันจันทร์ที่	29	พฤษภาคม	
2560	เป็นต้น

กลุ่มบอีซี	ียงัส่งเสรมิให้พนกังานขวนขวายในการแสวงหาและส่ังสม
องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ	 พร้อมท้ังแบ่งปันความรู้ท่ีได้แก่ผู้อื่น	
เพื่อให้เกิดการน�าความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง	พัฒนางานและพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปี	2560	กลุ่มบีอีซี	จัดหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	ส�าหรับ
บุคลากรทุกระดับ	โดยสรุปดังนี้

	 •	 หลักสูตรทั้งสิ้น	 							7		 หลักสูตร
	 •	 จ�านวนชั่วโมงในการอบรมทั้งสิ้น	 2,784		 ชั่วโมง
	 •	 ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับ
	 	 การอบรมทั้งสิ้น	 			664		 คน**
	 •	 เฉลี่ยชั่วโมงการอบรมของบุคลากร	 				4.2		 ชัว่โมง/คน/ปี	
	 ข้อมูลการอบรมในหลักสูตรต่างๆ	นับถึงเดือนพฤศจิกายน	2560

	 **		ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าอบรม	ประกอบด้วย
	 	 บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)		 46	 คน
	 	 บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	419		 คน
	 	 บริษัท	ส�านักข่าว	บีอีซี	จ�ากัด		 71	 คน
	 	 บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	 50		 คน
	 	 บริษัทอื่นในกลุ่มบีอีซี	 78	 คน
	 ผู้บริหาร	หมายถึง	ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
	 พนักงาน	หมายถึง	ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย



BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 83

 

	 At	BEC	Group,	we	encourage	our	employees	to	develop	
creativity	and	innovation	by	allowing	them	to	suggest	ideas	
and	 comments	 that	 are	 useful	 in	 raising	 performance	
efficiency,	including	supporting	research	that	is	useful	and	
adds	value	to	the	business	in	a	manner	that	is	friendly	to	
the	community,	society	and	the	environment.	At	the	same	
time,	we	recognize	and	praise	the	works	of	our	employees.	
In	past	years,	BEC	Group	initiated	several	programs	such	as	
Idea	(Out	of	the)	Box	to	encourage	employees	at	every	level	
to	 share	 their	 views	 on	 business	 opportunities,	 quality	
improvement	 and	 performance	 efficiency	 enhancement,	
including	organizing	 a	platform	where	employees	 and/or	
working	teams	can	project	their	capabilities	and	create	career	
advancement	 opportunities	 such	 as	 the	 “News	 Hawk	
Project”	which	aims	to	seek	and	develop	a	team	for	a	new	
style	of	reporting.	

	 In	2017,	the	list	of	employees	who	have	been	rewarded	
	 by	external	agencies	includes:		

•	 	Miss	Praveenamai	Baikloy	from	“Rueng-Den-Yen-Nee	
news	program”	and	Miss	Arissara	Kamthorncharoen	
from	“Tieng-Wan-Tan-Hed-Karn	news	program”	who	
were	presented	with	Excellent	Thai	 Language	Use	
Award	from	the	Ministry	of	Culture	on	National	Thai	
Language	Day	2017.	

•	 Mr.	Sekchai	Siriboon	and	Mr.	Chaturong	Sukeiad	from	
“3	Miti	News	Program”	by	Thailand	Color	Television	
Channel	3	won	an	Honorary	Award	for	Excellent	Drugs	
Prevention	Performance	which	 included	a	100,000	
Baht	prize	from	Mr.	Suwapan	Tanyuwattana,	Minister	
at	 the	Ministry	 of	 Justice,	 at	 the	World	 Anti-Drugs	
2017	 event	 (on	 June	 26)	 jointly	 organized	 by	 the	
Office	of	the	Narcotics	Control	Board	(ONCB),	Ministry	
of	Justice	and	Pol.	Gen.	Pow	Sarasin	Foundation	on	
June	 23,	 2017	 at	 the	 Santi	 Maitree	 Building,	
Government	House	of	Thailand.			

The Opportunity for Employees to 
Project Their Performance and 
Developing Creativity and Innovation

• Seminar	session	on	“In-depth	Advertising	Media	Purchasing	
Strategies	in	the	Digital	Age”	for	the	executives	and	employees	
of	BEC	Group	to	establish	an	understanding	about	advertising	
media	 purchasing	 concepts	 and	 consumer	 behavior	 in	 the	
digital	era.	The	event	was	held	on	May	29,	2017.	

Furthermore,	BEC	Group	also	encourages	its	employees	to	
seek	and	gain	new	knowledge	as	well	as	sharing	of	the	
knowledge	 learned	 with	 others	 to	 promote	 self-
development,	performance	efficiency	development	and	
organizational	development	further.

In	2017,	BEC	Group	continued	to	organize	many	training	
courses	 for	 employees	 at	 every	 level	 and	 they	 can	be	
summarized	as	follows:	

	 •	 Total	training	program	 7		 programs
	 •	 Total	training	hour	 2,784		 hours
	 •	 Total	number	of	training	
	 	 attendees	 664		 persons**
	 •	 Average	training	hours	per	person	 4.2	 hours/	

  person/year  
	The	information	last	updated	on	November	2017.

	 **		The	attendees	included	the	executives	and	employees	of 
	 	 BEC	World	Public	Company	Limited	 46	 persons
 	 The	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.	 419	 persons
	 	 BEC	News	Bureau	Co.,	Ltd.	 		71	 persons
	 	 BEC	Multimedia	Co.,	Ltd.	 		50		 persons
	 	 Other	companies	within	BEC	Group	 78	 persons
	 Executive	refers	to	Vice	President	and	above
	 Employee	refers	to	employee	up	to	department	manager	
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1) ค่าตอบแทน
	 กลุม่บอีีซ	ีก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิติัในการบรหิารค่าตอบแทน

และสวัสดิการพนักงาน	 โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และความส�าคัญของงาน	และให้สามารถแข่งขนัได้กบัตลาดแรงงาน
ภายนอก	ดังนี้

 
	 •	 ก�าหนดค่าตอบแทนการท�างาน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่จะ							

เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และพนักงาน
	 •	 พจิารณาหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละงาน	เพือ่จดักลุม่งาน

และระดับต�าแหน่งงานตามขอบเขตหน้าท่ีความรบัผดิชอบและ
ความส�าคญัทีม่ต่ีอองค์กร	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

	 •	 ส�ารวจรายได้และประโยชน์ตอบแทนการท�างาน	เปรียบเทียบ
กบัตลาดแรงงานและสภาวะการครองชพีท่ีเปลีย่นแปลงไป	เพือ่
ให้มั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอก	 และ
พนกังานมรีายได้และประโยชน์ตอบแทนการท�างานทีเ่หมาะสม 
โดยการจดัสรรประโยชน์ตอบแทนการท�างานตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ของความรู้	 ความสามารถ	 และหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม	
“ระบบคุณธรรม”		

จัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม

	 กลุ่มบีอีซี	ด�าเนินการปรับเปลี่ยนการประเมินผลงาน	โดยน�าระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน	 (Performance	Management	 System)	
มาใช้	ซ่ึงนอกจากจะมุ่งหวังให้เกดิความสอดคล้องของวัตถปุระสงค์และ
เป้าหมายการท�างานในทุกระดับ	และท�าให้พนักงานมองเห็นถึงคุณค่า
ในงานของตนที่มีต่อการสร้างความส�าเร็จให้กับบริษัทแล้ว	ยังเป็นการ
ส่งเสรมิให้พนกังานใช้ความสามารถของตนอย่างเตม็ท่ีเพือ่ปฏิบตัหิน้าที่
ให้บรรลุเป้าหมาย	 ท�าให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับ	 และการชี้แนะจาก													
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน	 และได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับผลงาน	(Contribution)	อย่างแท้จริง	

2) สวัสดิการ 
	 กลุ ่มบีอีซี	 จัดสวัสดิการให้กับพนักงานในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งที่

เกีย่วข้องและไม่เก่ียวข้องกบัการท�างาน	โดยสวสัดกิารต่างๆ	ทีม่อบ
ให้แก่พนกังานมคีวามเป็นธรรม	เป็นไปตามกฎหมาย	และสามารถ
เทยีบเคยีงกบัธรุกจิประเภทเดยีวกนัได้	อาท	ิกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 
การประกันสังคม	 การประกันสุขภาพ	 การตรวจสุขภาพประจ�าป	ี
การกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังใส่ใจในการดูแล
พนักงานให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพื่อให้มีขวัญและก�าลัง
ใจในการท�างาน	 โดยในปี	 2560	 กลุ่มบีอีซี	 ได้ปรับเปลี่ยนและ									
เพิ่มเติมสวัสดิการหลายประการให้กับพนักงาน	ดังนี้

	 •	 การลาในวันครบรอบวันเกิดของพนักงาน	ปีละ	1	วันท�างาน	
	 •	 การลาเพื่อสมรสและจัดพิธีสมรส	ไม่เกิน	3	วันท�างาน	
	 •	 การลาเพื่อจัดงานฌาปนกิจ/ประกอบพิธีทางศาสนา	 ปีละ											

ไม่เกิน	3	วันท�างาน	
	 •	 การลากิจ	จากเดิมปีละ	4	วันท�างาน	เพิ่มเป็น	6	วันท�างาน
	 •	 วันหยุดพักผ่อนประจ�าปี	จากเดิม	6	วันท�างาน	ปรับเป็น	8-15	

วันท�างาน	โดยเพิ่มตามอายุงาน	
	 •	 การให้เงินช่วยเหลือกรณีสมรส,	มีบุตรแรกเกิด	และค่าจัดการ

งานศพ
	 •	 การปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาล	 การประกันชีวิตและ

อุบัติเหตุกลุ่ม
	 •	 การจัดรถตู้รับส่งพนักงานหลังเลิกงานเพื่อการเดินทางกลับ

ที่พักอาศัย

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
และชัดเจน
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1) Remuneration
	 BEC	Group	set	up	a	policy	and	practice	 for	managing	

employees’	 remuneration	and	welfare	by	considering	
their	responsibilities	and	the	significance	of	the	assigned	
duty	to	enable	the	organization	to	compete	effectively	
in	the	labor	market.	The	policy	includes:

 
	 •	 Determining	employees’	remuneration	based	on	the	

expected	 benefits	 to	 be	mutually	 gained	 by	 the	
company,	shareholders	and	employees.

	 •	 Considering	the	responsibilities	of	each	job	function	
in	order	to	categorize	them	into	different	levels	as	
per	the	assigned	scope	of	duties	and	responsibilities	
and	their	significance	to	ensure	fair	remuneration.

	 •	 Comparing	employees’	income	and	benefits	with	the	
labor	market	and	current	cost	of	living	to	ensure	it	
can	compete	in	the	labor	market	and	the	employees’	
income	and	benefits	are	appropriate	by	determining	
their	remuneration	based	on	knowledge,	capability	
and	the	assigned	duties	and	responsibilities	as	a	“fair	
system”.			

Fair Remuneration and Welfare for the Employees

	 BEC	 Group	 has	 recently	 adjusted	 its	 performance	
assessment	practice	by	adopting	Performance	Management	
System	 in	 the	 hope	 of	 ensuring	 compliance	 with	 the	
determined	objectives	and	targets	at	every	level,	encouraging	
the	employees	to	value	their	works	and	understand	how	it	
has	 contributed	 to	 the	 success	 of	 the	 company,	 and	
encourages	them	to	use	their	skills	and	capabilities	fully	in	
order	to	achieve	the	determined	targets.		The	system	allows	

2) Employee Welfare 
	 BEC	Group	provides	welfare	facilities	to	its	employees,	

both	work-related	and	non	work-related,	with	fairness,	
according	to	legal	requirements	and	equivalent	to	that	
provided	by	other	businesses	of	the	same	nature.	This	
includes	 a	 provident	 fund,	 social	 security,	 health	
insurance,	annual	health	checkup,	mortgage	loans	for	
housing,	 etc.	 The	 company	 also	 ensures	 that	 every	
employee	is	in	good	health	and	enjoys	a	good	quality	
of	 life	 so	 that	 they	are	 	encouraged	 to	perform	 their	
works.	In	2017,	BEC	Group	adjusted	its	employee	welfare	
programs	as	follows:

	 •	 Birthday	leave	1	work	day/year	
	 •	 Marital	leave	not	more	than	3	work	days	
	 •	 Funeral	leave/Religious	ceremonial	leave	not	more	

than	3	work	days/year		
	 •	 Business	 leave	 from	 4	work	 days/year	 to	 6	work									

days/year	
	 •	 Annual	 leave	 from	6	work	days/year	 to	8-15	work	

days/year	based	on	period	of	employment		
	 •	 Financial	 support	 in	 the	 cases	 of	marriage,	 first	

childbirth	and	funeral
	 •	 Adjusted	medical	allowance,	life	insurance	and	group	

insurance	
	 •	 After-work	van	transport	service	for	employees	

Transparent Performance Assessment 

for	feedback	and	advice	from	supervisors	for	further	self-
improvement	 and	 enable	 the	 employee	 to	 	make	 an	
appropriate	contribution.



	 กลุ่มบีอีซี	 ให้ความส�าคัญในความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน	สุขภาพ	และ
ความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน	ด้วยความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้
เป็นปัจจัยส�าคัญ	ทีจ่ะท�าให้พนกังานมคีวามพร้อมในการท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดจาก
อบุตัเิหตใุนงาน	และลดภาระค่าใช้จ่ายของพนกังานและบรษิทัจากการ
รักษาพยาบาลอีกด้วย	

	 ในปี	 2560	 กลุ่มบีอีซี	 มีแนวปฏิบัติที่เน้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงานในเชิงป้องกัน	 เพื่อให้พนักงานมี												
สุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ	 รวมท้ังกระตุ้นให้พนักงานให้ความ
ส�าคญัต่อการดูแลสขุภาพ	โดยได้ด�าเนนิการในหลากหลายรปูแบบ	ดงันี้

	 •	 การจัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสถานที่ปฏิบัติงาน	มี
พยาบาลประจ�าตลอดเวลางาน	 และมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญมา
ตรวจรักษา	3	วันต่อสัปดาห์	

	 •	 การจัดตรวจสุขภาพประจ�าปี	 โดยก�าหนดรายการตรวจให้
เหมาะสมกบักลุม่อายขุองพนกังาน	เมือ่วันที	่2-6	ตลุาคม	2560	

ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

	 •	 การก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโรค	 อาทิ	 การแจ้ง
เตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่พนักงานในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ	 รวมท้ังวิธีการป้องกันและดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น	 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	 ไม่ว่า
จะเป็นอินทราเน็ต	ป้ายประชาสัมพันธ์ตามชั้นต่างๆ	เป็นต้น

	 •	 การดูแลสุขภาพพนักงานเชิงป้องกัน	ทุกๆ	ปี	กลุ่มบีอีซี	จะจัด
ฉีดวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาลให้แก่พนักงาน	โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	 โดยในปี	 2560	พนักงานได้รับวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)86



	 At	 BEC	 Group,	 we	 recognize	 the	 importance	 of	 our	
employees’	health	and	safety	and	how	it	can	affect	their	
performance	efficiency.	We	also	focus	on	preventing	losses	
from	accidents	 in	 the	workplace	and	minimizing	medical	
expenses	for	the	employees	and	the	company.	

	 In	2017,	BEC	Group	implemented	a	preventive	approach	
in	promoting	good	healthcare	and	workplace	safety	among	
its	employees	to	ensure	they	are	physically	and	mentally	
healthy	 and	 at	 the	 same	 time	 raising	 awareness	 of	 the	
importance	of	healthcare	among	the	employees	as	follows:				

	 •	 Providing	basic	medical	treatment	at	the	workplace	
by	a	full-time	nurse	and	doctors	attending	3	times/
week.	

	 •	 Providing	an	annual	health	checkup	program	suitable	
for	different	age	groups	from	October	2-6,	2017.	

Employees’ Health and Workplace Safety 

	 •	 Implementing	aggressive	disease	prevention	measures	
such	as	alerting	the	employees	regarding	health	risks	
during	 the	 spread	of	diseases	 and	providing	 them	
with	basic	steps	on	how	to	prevent	such	diseases	via	
internal	communication	channels	such	as	the	Intranet	
or	bulletin	boards	on	each	floor.

	 •	 BEC	Group	practice	a	preventive	healthcare	approach	
each	year	by	offering	seasonal	vaccine	injections	to	
prevent	influenza	among	the	employees	for	free.	In	
2017,	the	employees	received	influenza	vaccinations	
in	June.
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	 •	 การจัดกิจกรรม	“ช่อง	3	สื่อถึงใจ	ใส่ใจสุขภาพพนักงาน	ปีที่	2” 
ประชาสัมพันธ์บทความด้านสุขภาพ	 โภชนาการ	 และการ								
ออกก�าลังกาย	 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการดูแล
สขุภาพ	และน�าไปปรบัใช้เพือ่สขุภาพของตนเองและครอบครัว

	 •	 การส่งเสรมิด้านสขุภาพจติ	เป็นอีกหนึง่ความใส่ใจทีเ่รามอบให้
พนักงาน	 โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติธรรมที่อาคารมาลีนนท	์
ทาวเวอร์	เพื่อให้พนักงานฝึกจิตนั่งสมาธินอกเวลาท�างาน	

	 •	 การจัดบรรยายธรรม	 อาทิ	 หัวข้อ	 “พลังแห่งการต่ืนรู้ของ
มนุษย์”	 โดยพระมหาดนัยพัชร์	คมฺภีรปญฺโญ,	ดร.	 ในวันศุกร์						
ที่	 21	 กรกฎาคม	 2560	 และ	 หัวข้อ	 “งานกับชีวิต”	 โดย													
พระอาจารย์ชาญชัย	อธิปญโญ	ในวันองัคารที	่1	สงิหาคม	2560

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน)88



	 •	 Organizing	“The	2nd	Channel	3	Sue-Thueng-Jai-Sai-
Jai-Sukkapab-Panakngarn”	 Activity	 to	 provide	
information	on	health,	nutrition	and	exercise	to	raise	
awareness	of	the	importance	of	proper	healthcare	
and	exercise	among	the	employees.	The	information	
can	be	applied	in	the	everyday	lives	of	the	employees	
and	their	family.				

	 •	 Promoting	good	mental	health	is	also	prioritized	by	
the	company	by	providing	a	room	for	meditation	at	
Maleenont	 Tower	 where	 employees	 can	 practice	
meditating	during	non-working	hours.		

	 •	 Organizing	a	Dhamma	session	on	the	topic	of	“The	
Power	of	Mind	Awakening”	by	Venerable	Danaipat	
Kampirapanyo,	Ph.D.,	on	July	21,	2017	and	the	topic	
of	“Work	and	Life”	by	Venerable	Chanchai	Athipanyo	
on	August	1,	2017.		
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	 ในด้านการดแูลความปลอดภัยในสถานทีท่�างาน	กลุม่บอีซี	ีด�าเนินการ 
ตามหลักมาตรฐานสากลของความปลอดภัยในสถานประกอบการ								
ตามกฎหมาย	 โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ								
ท�าหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ	 ก�าหนดมาตรการ	 จัดหาอุปกรณ์
ป้องกัน	 จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างานที่เหมาะสม	 และ
ตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนจดัให้มกีารอบรมให้ความรูท่ี้จ�าเป็น
แก่พนักงาน	 อาทิ	 การดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ										
เพื่อให้มีความพร้อมต่อการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดหมายที่อาจ								
เกิดขึ้น	และมั่นใจในความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

	 การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน	อาทิ	
	 1)	 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งทุกชั้น	 ทุกพื้นท่ี	

ได้แก่
	 	 •	 อุปกรณ์ตรวจเช็คความร้อน	(Heat	Detector)
	 	 •	 อุปกรณ์ตรวจเช็คควัน	(Smoke	Detector)
	 	 •	 Sprinkle	แบบสเปรย์	

	 2)	 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง	 ได้แก่	 ตู้ดับเพลิง	 ประกอบด้วย										
ถังดับเพลิง	หัวและสายฉีดน�้า	ติดตั้งทุกชั้น

	 3)	 ตรวจสอบอุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยัโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายอาคาร
เป็นประจ�าทุกเดือน	 และมีการตรวจอุปกรณ์โดยหน่วยงาน
ภายนอก	(Third	Party)	ปีละ	1	ครั้ง

	 4)	 มแีผนป้องกนัอคัคภัีย	มกีารอบรมและฝึกปฏบิตัใินการดบัเพลงิ
และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง
ตามกฎหมาย	โดยในปี	2560	จัดในวันที่	24	พฤศจิกายน	ณ	
อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 กลุ่มบีอีซี	 	 มีพนักงานท่ีประสบอุบัติเหตุหรือ									
หยุดงาน	หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน	รวม	6	ราย	ซึ่งทุกรายเป็นผู้ป่วย
นอกที่มีการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย	(ข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	
ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2560)	



BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 91

	 Regarding	workplace	safety,	BEC	Group	has	continuously	
followed	the	international	standard	principles	for	workplace	
safety	and	carried	out	its	operations	under	the	supervision	
of	a	Welfare	Committee	which	is	responsible	for	regulating	
workplace	safety,	determining	related	measures,	providing	
necessary	 equipment	 and	 tools	 as	 well	 as	 appropriate	
workplace	 facilities,	 including	 constantly	 conducting	
inspections	 and	 organizing	 training	 programs	 to	 provide	
essential	knowledge	to	the	employees	such	as	basic	 fire	
fighting	and	fire	drill	to	ensure	they	are	prepared	to	handle	
unexpected	events	and	to	ensure	complete	safety	standard	
are	met.	

	 The	company’s	workplace	safety	measures	include:	
	 1)	 Installation	 of	 safety	 equipment	 on	 every	 floor	

including
	 	 •	 Heat	Detector
	 	 •	 Smoke	Detector
	 	 •	 Sprinkler	System	

	 2)	 Installation	of	fire	fighting	equipment	on	every	floor	
such	as	fire	extinguisher	cabinets	which	contain	fire	
extinguishers	and	fire	hoses.

	 3)	 Inspection	 of	 equipment	 to	 ensure	 safety	 on	 a	
monthly	basis	by	relevant	personnel	and	equipment	
inspection	by	a	third	party	once	a	year.

	 4)	 Implementation	 of	 a	 fire	 prevention	 plan	 which	
includes	providing	fire	fighting	and	fire	drill	training	
at	least	once	a	year.	This	year	the	activity	took	place	
on	24	November	2017	at	Maleenont	Tower.	

	 In	2017,	a	total	of	6	workplace	 injuries/leave/sickness	
were	reported,	each	with	only	minor	injuries.	
(Information	last	updated	on	1	January	2017	-	30	November	
2017)



	 กลุ่มบีอีซี	ตระหนักดีว่า	เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	จึงส่งเสริม
ให้บคุลากรมีจติส�านกึรับผดิชอบต่อสงัคม	โดยจดักจิกรรมทีส่ร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่สงัคมในด้านต่างๆ	ให้บคุลากรได้มส่ีวนร่วมในการแบ่งปัน 
ความสุขสู ่ชุมชนและสังคม	 เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนและสังคม							
ต้องการ	สอดคล้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่า	“เรา
ต้องการเป็นท่ีพึ่งพาได้ของสังคม”	 โดยในปี	 2560	 กลุ่มบีอีซี	 ได้จัด
กิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ	ภายใต้ชื่อ	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ”	
สื่อความปรารถนาดีจากใจผู้ให้	ส่งถึงใจผู้รับ	อย่างเช่น

ส่งเสริมพนักงานให้มีหัวใจอาสา
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•	 กจิกรรม	“ช่อง	3	สือ่ถงึใจ	ส่งต่อปฏทินิเก่าให้คนตาบอด”	เปิด
รับบริจาคปฏิทินในปีเก่า	 เพื่อส่งมอบปฏิทินเก่าไปยังศูนย์											
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออก									
เฉียงเหนือ	จังหวัดขอนแก่น	ในช่วงเดือนมกราคม	2560

•	 กิจกรรม	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ	 ปรับปรุงห้องสมุดในฝัน	 ให้น้อง
โรงเรียนวัดสะพาน”	 ร่วมกับผู้ประกอบการในเขตคลองเตย	
ได้แก่	 บริษัท	 เอสโซ่	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน),																				
โรงพยาบาลเทพธารินทร์	และส�านักงานเขตคลองเตย	รวมทั้ง
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และบริษัท	 นารา	
แฟคทอร่ี	 จ�ากัด	 น�าพนักงานจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงช้ันวาง
หนังสือ	 ตกแต่งห้องสมุด	 จัดท�าห้องสมุดของเล่น	 และจัด
กิจกรรมเสริมทักษะให้เด็กนักเรียน	 โรงเรียนวัดสะพาน	 เขต
คลองเตย	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ของกลุ่มบีอีซี	 ใน										
วันเสาร์ที่	17	มิถุนายน	2560

•	 กิจกรรม	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ	 ส่งต่อยาเหลือใช้	 ให้ผู ้ป่วย																			
โรงพยาบาลอุ้มผาง”	ด้วยการบริจาคยาที่ยังไม่ได้รับประทาน	
หรือยาที่รับประทานไม่หมดจากพนักงานในกลุ่มบีอีซี	 เพื่อ									
ส่งมอบให้โรงพยาบาลอุ้มผาง	 น�าไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยยากไร้
หรอืผูป่้วยทีด้่อยโอกาส	ซ่ึงนบัเป็นการท�าความดเีนือ่งในโอกาส
ของการก้าวเข้าสู่ปีที่	47	ของช่อง	3	ในเดือนมีนาคม	2560



	 As	a	member	of	Thai	society,	BEC	Group	recognizes	the	
importance	 in	 fostering	 social	 responsibility	 among	 its	
employees	 by	 carrying	 out	 various	 social	 development	
activities	in	which	the	employees	can	participate	to	bringing	
happiness	to	local	communities	and	society	by	providing	
what	is	currently	lacking	in	accordance	with	the	corporate	
social	responsibility	concept	of	BEC	Group	“You	Can	Rely	
On	Us”.	 In	 2017,	 the	 company	 organized	 several	 social	
development	activities	under	the	project	name	“Channel	
3	Sue-Theung-Jai”	which	aims	to	deliver	benevolence	to	
society	such	as:	

The Promotion of Volunteer Spirit in Our Staffs
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•	 “Channel	3	Sue-Theung-Jai:	Old	Calendars	 for	 the	
Blind”	for	donating	and	delivering	old	calendars	to	
Empowerment	of	Persons	with	Disabilities	Center	in	
Khon	Kaen.	The	activity	took	place	in	January	2017.			

•	 “Channel	3	Sue-Theung-Jai:	Dream	Library	 for	Wat	
Saphan	School”	which	is	an	activity	jointly	organized	
with	entrepreneurs	from	Klongtoey	District	including	
ESSO	(Thailand)	Public	Company	Limited,	Theptarin	
Hospital,	 Klongtoey	 District	 Office,	 Chulalongkorn	
University	Book	Center	and	Nara	Factory	Company	
Limited.	 The	 employees	 from	 each	 organization	
jointly	 renovated	 book	 shelves,	 redecorated	 the	
library,	constructed	a	toys	library	and	carried	out	skill	
enhancement	 activities	 for	 the	 students	 at	Wat	
Saphan	School	in	Klongtoey	District	where	the	head	
office	of	BEC	Group	is	located.	The	activity	took	place	
on	June	17,	2017.	

•	 “Channel	3	Sue-Theung-Jai:	Unused	Medicine	for	the	
Patients	at	Umphang	Hospital”	donates	unused	or	
leftover	medications	from	BEC	Group’s	employees	
to	 poor	 or	 underprivileged	 patients	 at	 Umphang	
Hospital.	This	activity	which	took	place	in	March	2017	
was	 carried	 out	 as	 part	 of	 Channel	 3’s	 47th	 year	
anniversary	celebration.
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	 กลุ่มบีอีซี	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ		เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	ในปี	2560	กลุ่มบีอีซี	 เปิด
โอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การจัดกิจกรรม							
ส่งเสริมละครแห่งปี	“รากนครา”	ที่ออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	33	
HD	 ด้วยการแชร์ความคิดเห็นทางเฟซบุ๊ก	 และเชิญชวนให้ชมละคร	
พร้อมรับเงินรางวัล	ตั้งแต่วันที่	5	กันยายน	ถึง	2	ตุลาคม	2560	เพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนละครของสถานีฯ,	 การ
แชร์	“ตบช่วยชาติ	 เชียร์ช่วยไทย”	ทางเฟซบุ๊ก	เชิญชวนให้รับชมการ
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์โลก	 2018	 รอบ								
คัดเลือกและรอบสุดท้าย	โซนเอเชีย	ที่ออกอากาศทางช่อง	3,	ช่อง	28	SD 
และช่อง	33	HD	เพื่อเพิ่มยอดผู้ชมของสถานีฯ	เป็นต้น

•	 กิจกรรม	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ	 ท�าดอกไม้จันทน์ด้วยใจ	 ถวาย											
พ่อหลวง”	 เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบีอีซี	 ร่วม
ประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์	เพือ่มอบให้กบัส�านกังานเขตคลองเตย,	
ส�านกัพระราชวงั	สนามเสือป่า	และศนูย์อาสาสมคัรประสานงาน 
Volunteers	 for	 Dad	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เพื่อน�าไป
แจกจ่ายแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร	ในวันเสาร์ที่	15	กรกฎาคม	2560,	วันอังคาร
ที่	17	และวันพุธที่	18	ตุลาคม	2560	

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
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	 BEC	Group	 focuses	 on	promoting	 the	 engagement	 of	
employees	at	every	level	to	ensure	efficient	mobilization	
of	the	organization.	In	2017,	the	employees	were	given	the	
chance	 to	 participate	 in	 various	 activities	 such	 as	 the	
promotion	of	“Raknakara”,	a	TV	drama	of	the	year	broadcast	
on	 Channel	 3	 and	 Channel	 33	 HD,	 through	 sharing	 of	
comments	via	Facebook	and	inviting	viewers	to	watch	the	
drama	and	offering	cash	prizes.	The	activity	took	place	from	
September	5	–	October	2,	2017	to	engage	employees	 in	
promoting	Channel	3	TV	dramas.	This	also	includes	“Tob-
Chuai-Chart-Cheer-Chuai-Thai”	which	invited	viewers	via	the	
Facebook	 channel	 to	watch	 live	 broadcasts	 of	World’s	
Female	Volleyball	Championship	2018	on	the	semi-final	and	
final	rounds	on	Channel	3,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD 
to	increase	ratings.	

•	 “Channel	3	Sue-Theung-Jai:	Sandalwood	Flowers	for	
Our	Beloved	King”	was	carried	out	by	 inviting	 the	
executives	and	staff	of	BEC	Group	jointly	to	create	
sandalwood	 flowers	 to	be	delivered	 to	Klongtoey	
District	 Office,	 Bureau	 of	 the	 Royal	 Household,	
Sanarmsuepa	 and	 Volunteers	 for	 Dad	 Center	 by	
Thammasat	University	for	distribution	to	the	general	
public	who	 come	 to	 pay	 tribute	 to	 the	 late	 King	
Bhumibol	 Adulyadej.	 The	 activity	 took	 place	 on												
15	July	and	17-18	October	2017.

Participation Opportunity for Employees
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	 การดูแลพนักงานให้มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร	 นับเป็นความ
ท้าทายที่ส�าคัญประการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร	
เม่ือพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร	 พนักงานจะท�างานอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถ	 และอยู่กับองค์กรนานขึ้น	 กลุ่มบีอีซี	 จึงให้ความส�าคัญ
กับการปฏิบัติบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม	 เริ่มตั้งแต่
การคัดสรรบุคลากร	 การดูแลให้พนักงานได้รับโอกาสในการท�างาน	
ความก้าวหน้า	 และค่าตอบแทนที่เหมาะสม	 การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งในและนอกห้องเรียน	 การให้โอกาส
พนกังานได้โอนย้าย	สบัเปลีย่น	หมนุเวยีนหน้าทีง่าน	เมือ่มตี�าแหน่งงาน
ว่างเกดิขึน้	โดยผูบ้งัคบับัญชาช่วยกันพจิารณาจดัสรร/โอนย้ายพนกังาน
ไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนเป็นล�าดับแรกเสมอ	 เพื่อให้พนักงานได้รับโอกาส
เรยีนรูแ้ละพฒันาประสบการณ์ใหม่	เป็นการสร้างแรงจงูใจในการท�างาน 

	 เมื่อพนักงานถึงก�าหนดเกษียณอายุในปีที่มีอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	
กลุ่มบีอีซี	จะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า	และจัดโปรแกรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 สิทธิประกันสังคม	
กองทุนชราภาพ	และอื่นๆ	ให้กับพนักงาน

สร้างและรักษาความผูกพันของพนักงาน

เกษียณอายุและจ้างงานหลังเกษียณอายุ 

นอกจากนี้	กลุ่มบีอีซี	ยังได้ปรับเพิ่มสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน
การท�างานอกีหลายประการ	ซึง่ได้กล่าวไว้ในหวัข้อ	“จดัสรรค่าตอบแทน 
และสวัสดิการที่เป็นธรรม”	 และ	 “ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย							
ของพนักงาน”	

	 ในปี	 2560	 บริษัท	 บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	 จ�ากัด	 บริษัทใน						
กลุ่มบีอีซี	ด�าเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	47	ปี	มีพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่คู่องค์กรมาเป็นเวลานาน	 เฉลี่ยอายุงานของผู้บริหาร							
26.6	ปี	และอายุงานของพนักงาน	22.5	ปี	ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่
ในแผนภูมิอายุงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	 บางกอก										
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	ดังนี้	

	 ส�าหรับงานบางลักษณะบางประเภทที่ต้องอาศัยความรู ้ความ
ช�านาญ	และพนักงานผูป้ฏบัิติงานมคีวามรู้ความสามารถ	มปีระสบการณ์
ในการท�างานสูง	 เม่ือพนักงานถึงก�าหนดเกษียณอายุ	 กลุ่มบีอีซี	 อาจ
พจิารณาจ้างงานหลงัเกษยีณ	โดยจะแจ้งให้พนกังานผูน้ัน้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการเกษียณอายุ	 เพื่อการตัดสินใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปอีก												
ระยะหนึ่ง

อายุงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด
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	 Building	employee	loyalty	is	one	of	the	most	challenging	
tasks	 in	human	resource	management.	At	BEC	Group,	we	
place	 great	 importance	 on	 fostering	 employee	 loyalty	
because	we	believe	that	 loyal	employees	will	work	with	
full	commitment	and	work	for	the	company	in	the	long	run.	
For	this	reason,	we	treat	our	employees	equally	and	fairly	
starting	 from	 recruitment	 to	 ensure	 career	 advancement	
and	appropriate	retention,	including	supporting	employee	
development	through	classroom	and	non-classroom	training,	
allowing	 the	employees	 to	 transfer	or	 rotate	 their	duties	
upon	when	a	vacancy	opens	up	which	shall	be	considered	
by	the	supervisors	and	shall	always	prioritize	internal	staff	

	 	 Employees	who	are	close	to	retirement	at	the	age	
of	55	will	be	given	prior	notice	in	writing	and	will	be	provided	
with	information	on	their	health	insurance,	social	security	
benefits,	old	age	pension	and	other	related	benefits.		

The Establishment and Maintenance of Employee Loyalty

Retirement and Re-Employment of Retirees 

to	 ensure	 every	 employee	has	 the	 chance	 to	 learn	 and	
develop	 new	 experiences	 and	 to	 create	 incentive.	 The	
company	also	adjusted	its	employee	welfare	and	benefits	
as	described	under	sections	“Fair	Remuneration	and	Welfare	
for	the	Employees”	and	“Employees’	Health	and	Workplace	
Safety”.	
 
	 In	2017,	The	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.,	which	is	
part	of	BEC	Group,	has	been	running	its	business	for	47	years	
with	the	average	length	of	work	period	of	executives	at	26.6	years 
and	the	employees	at	22.5	years	as	illustrated	below:	

	 For	certain	positions	which	require	a	sophisticated	level	
of	expertise,	knowledge,	skills	and	experience,	the	company	
may	consider	re-employing	retirees	with	such	qualifications	
by	giving	them	prior	notice	to	allow	them	time	to	make	the	
decision.

Period of Employment of Executives and Employees

The Bangkok Entertainment Co., Ltd.
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	 กลุ่มบีอีซี	 ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และจะไม่
ด�าเนินการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	กลุ่มบีอีซี	ให้ความเคารพ
สิทธิมนุษยชนด้วยการปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเสมอภาค	 เท่าเทียม	 ให้
โอกาส	 ไม่จ�ากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน	 และไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างในเร่ือง
ของเพศ	 เชื้อชาติ	สถานะทางสังคม	สถานภาพทางเศรษฐกิจ	ศาสนา	
หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	เพื่อให้ทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ภายใต้องค์กรเดียวกัน	ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ตามครรลองของกฎหมายและข้อพงึ
ปฏิบัติต่างๆ	 เสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานเสมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน	ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านการด�าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจรรยาบรรณธรุกจิ	การจ้างงาน	และ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
	 กลุ ่มบีอีซี	 เชื่อมั่นว่า	 คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดล้วนมี
ศักยภาพในตนเอง	กลุ่มบีอีซี	จึงได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการสร้าง
อาชีพแก่ผู้พิการ	โดยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	ซึ่งเป็นองค์กร
ทีส่นบัสนนุการจ้างงานคนพิการภายในชมุชนของตนเอง	ในการส่งเสรมิ
การประกอบอาชพีของผูพ้กิาร	เพือ่สร้างโอกาสให้ผูพ้กิารมคีณุภาพชีวติ
ที่ดีอย่างยั่งยืน	 อาทิ	 	 คลินิกมนุษย์ล้อ	 รวมกลุ่มกันผลิตและซ่อมรถ								
วีลแชร์,	 เย็บเบาะวีลแชร์	 รวมท้ังเบาะนั่งส�าหรับผู้พิการ,	 ปลูกผัก									
ปลอดสาร,	 เย็บผ้าพื้นเมือง,	 ท�าการเกษตรผสมผสาน	 เป็นต้น	 ซึ่ง
นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับผู้พิการแล้ว	 ยังเป็นการสร้างความภูมิใจ
ให้กับผู้พิการเหล่านั้นด้วย	โดยในปี	2560	กลุ่มบีอีซี	ได้สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพแก่ผู้พิการ	 แทนการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 และการจ้างผู้พิการเข้าท�างาน	 จ�านวน							
7	โครงการ	จ�านวน		16	คน	เป็นเงินทั้งสิ้น	1,752,000	บาท
 
	 ในฐานะที่	 กลุ่มบีอีซี	 ท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน	 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอประเด็นของการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานเด็กมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งการค้าแรงงานและค้าประเวณี	
พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านแจ้งเบาะแสและร้องเรยีนผ่านทาง
ช่องทางของรายการต่างๆ	ของ	“ครอบครัวข่าว	3”	อาทิ	รายการข่าว	
3	มิติ,	รายการตู้	ปณ.ข่าว	3,	รายการเรื่องเด่นเย็นนี้	เป็นต้น	โดยทาง
รายการจะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อให้ความช่วยเหลือ	
ติดตามผลการด�าเนินงาน	 และน�าเสนอสู ่สาธารณะ	 เพื่อช่วยกัน														
ขับเคลื่อนให้เกิดการตรวจสอบ	 ป้องกัน	 และจับกุมผู้กระท�าความผิด
ตามกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

	 •	 รายการ	 “ข่าว	 3	 มิติ”	 น�าเสนอและติดตามการด�าเนินการ			
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าแรงงานผิดกฎหมายที	่					
เกิดขึ้นตลอดปี	 2560	 อาทิ	 การปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน,	 ขบวนการค้ามนุษย์หญิงไทยใน
ประเทศบาห์เรน,	 การเข้าช่วยเหลือแรงงานเด็กหญิงชาวลาว				
ที่ถูกนายจ้างกักขังและเรียกค่าไถ่	เป็นต้น

 
	 •  รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	น�าเสนอเรื่องราวของ	คุณวีรวรรณ	มอสบี ้

(Wirawan	Mosby)	 ผู้อ�านวยการโครงการ	 Hug	 Project	
Thailand	 หญิงไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนักต่อสู้ด้านการ									
ค้ามนุษย์และทาสสมัยใหม่	 “TIP	Report	Heroes	ประจ�าปี	
2017”	จากกระทรวงการต่างประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็น	
ผู้ริเร่ิมในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ								
ตกเป็นเหยือ่จากการค้ามนษุย์ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	จนภายใน	5	ปี 
สามารถช่วยเหลือเด็กได้กว่า	 100	 ราย	 ออกอากาศเมื่อวันที่	
11	กรกฎาคม	2560

 
	 •	 รายการ	“จอโลกเศรษฐกจิในเรือ่งเด่นเยน็นี”้	น�าเสนอเร่ืองการ

ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายของร้านอาหารแห่งหนึ่ง	
ออกอากาศเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2560		
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	 BEC	 Group	 emphasizes	 the	 proper	 treatment	 of	
employees	in	accordance	with	related	laws	regarding	labor	
and	 human	 rights.	 The	 company	 regulates	 the	 policy	 to	
prevent	all	forms	of	human	rights	violations	by	treating	its	
employees	 equally	 and	 without	 restricting	 basic	 rights	
regardless	of	their	gender,	nationality,	social	status,	financial	
status	or	religion	and	avoids	any	unfair	labor	practices	to	
ensure	everyone	can		peacefully	coexist	under	the	same	
organization.	 The	 company	also	 allows	 its	 employees	 to	
share	 their	 views	 creatively	 under	 the	 scope	of	 law	 and	
regulations	 and	 strives	 to	maintain	 a	 friendly	 working	
atmosphere	 by	 treating	 every	 employee	 as	 its	 family	
members,	all	of	which	has	been	clearly	reflected	in	the	way	
the	company	 runs	 its	business	based	on	good	corporate	
governance	principles,	code	of	business	conduct	and	ethics,	
employment	and	human	resource	management.		

	 At	BEC	Group,	we	strongly	believe	 that	everyone	has	
their	 own	 capabilities	 regardless	 of	 their	 status	 and	 has	
therefore	provided	financial	support	 to	help	build	career	
opportunities	for	the	disabled	by	working	together	with	the	
Social	Innovation	Foundation,	an	organization	which	supports	
local	 employment	 of	 disabled	 groups	 to	 improve	 their	
quality	 of	 life	 in	 sustainable	 manner.	 This	 includes	 a	
Wheelchair	Clinic	 for	producing	and	repairing	wheelchairs	
for	the	disabled,	sewing	wheelchair	seats	and	seats	for	the	
disabled,	organic	farming,	local	textiles	production,	integrated	
farming,	etc.	These	activities	not	only	help	generate	income	
for	the	disabled	but	also	promotes	a	sense	of	pride.	In	2017,	
BEC	Group	provided	career	opportunities	for	the	disabled	
by	 employing	 a	 total	 16	 disabled	 persons	 to	 work	 on																		
7	 projects,	 totaling	 a	 value	 of	 1,752,000	 Baht,	 instead																	
of	 contributing	 to	 the	 Empowerment	 of	 Persons	 with	
Disabilities	Fund.	

	 As	a	medium	for	communicating	news	and	information	
to	 the	 viewers,	 BEC	Group	 has	 continuously	 focused	 on	
human	 rights	 issues,	 such	 as	 human	 trafficking	 and	 child	
labor,	to	increase	public	awareness	and	to	allow	viewers	to	

Human Rights and Labor Practices 

report	complaints	via	various	channels	of	“Krobkruakao	3”	
such	as	“3	Miti	News	Program”,	“P.O.	Box	of	Channel	3”	
and	 “Rueng-Den-Yen-Nee”.	 Each	 will	 coordinate	 with	
relevant	 agencies	 to	 gain	 assistance,	 follow	 up	 on	 the	
progress	and	present	information	to	the	public	in	the	hope	
of	encouraging	inspection,	prevention	and	criminal	arrests.					

	 •	 “3	Miti	News	Program”	covered	and	followed	up	on	
news	reports	on	the	prevention	and	suppression	of	
human	and	labor	trafficking	throughout	the	year	2017.	
This	includes	stories	on	the	suppression	of	human	
trafficking	in	Mae	Hong	Son	Province,	Thai	prostitution	
in	Bahrain,	 rescuing	of	 Laotian	 female	 child	 labor,	
etc.

 
	 •		 “3	 Miti	 News	 Program”	 covered	 the	 story	 of											

Wirawan	Mosby,	Director	of	the	Hug	Project	Thailand	
project	and	the	first	Thai	female	to	become	one	of	
the	“TIP	Report	Heroes	2017”	by	Ministry	of	Foreign	
Affairs,	 USA,	 in	 recognition	 for	 her	 fight	 against									
human	 trafficking.	 She	 was	 the	 first	 to	 start																															
a	 program	 to	 assist	 child	 sexual	 abuse	 victims	 in	
Chiang	Mai	Province	and	successfully	rescued	over	
100	victims	within	5	years.	The	program	was	aired	on	
July	11,	2017.

 
	 •	 “Joh-Lok-Setthakit	 in	 Rueng-Den-Yen-Nee	 news	

program”	presented	the	stories	of	legal	alien	labor	
in	 a	 restaurant.	 The	 program	 was	 on-aired	 on																
July	7,	2017
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	 กลุ่มบีอีซี	 เล็งเห็นความส�าคัญของการสื่อสารภายในองค์กร	 เพื่อ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 นโยบายขององค์กร	 หลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่	ีจรรยาบรรณธรุกจิ	แนวทางการปฏบิตังิาน	และข้อมลูต่างๆ	
ให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทาง
เดยีวกนั	รวมทัง้การรบัข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของพนกังานอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร	 ผ่านช่องทางการสื่อสาร	 อาทิ	 อีเมล	 (E-mail)	
อินทราเน็ต	บันทึกภายใน	ป้ายประชาสัมพันธ์ประจ�าชั้น	การประชุม/
การพดูคุยระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน	รวมทัง้การสือ่สารแบบสองทาง 
ผ่านเว็บไซต์	 www.yammer.com	 ซึ่งนอกจากจะท�าให้พนักงานได้						
รับรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินงานของ
องค์กรแล้ว	ยังท�าให้ผู้บริหารทุกระดับได้ใกล้ชิดกับพนักงานมากขึ้น	มี
ความเข้าใจกันและกัน	และมีความผูกพันมากขึ้น

	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับองค์กร	 ในยุคที่การ
แข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจ�านวนของ								
คู่แข่งทางธุรกิจ	 และความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วในยุค
ทีวีดิจิทัล	ดังนั้น	การสร้างให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นและร่วมแรง
ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว	จึงเป็นพลังที่ส�าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร		

	 ในปี	2560	กลุม่บอีีซี	ได้ประกาศค่านยิมหลกั	“SPIRIT	จติวิญญาณ
แห่งความส�าเร็จ”	ประกอบด้วยค่านิยมหลัก	6	ประการ	ได้แก่	Speed	
(ฉับไว)	 Passion	 for	 Excellence	 (ท�าให้เลิศ)	 Innovation	 (เกิด													
สิ่งใหม่)	Resilience	(ไม่หยุดนิ่ง)	Integrity	(อิงหลัก)	และ	Teamwork	
(สามัคคี)	โดยจัดงาน	“BEC	World	of	SPIRIT	ปลุกจิตวิญญาณแห่ง
ความส�าเร็จ”	 เมื่อวันอังคารท่ี	 29	 สิงหาคม	 2560	ณ	Ultra	 Arena	
ศูนย์การค้า	 Show	 DC	 พระราม	 9	 โดยคณะกรรมการบริษัทและ													
ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบีอีซี	 ได้ร่วมกันมอบนโยบายและแนวคิดใน
การท�างานท่ามกลางการแข่งขันในยุคทีวีดิจิทัล	 และสร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกับค่านิยมหลักทั้ง	 6	 ประการให้กับพนักงาน	 เพื่อเป็น
แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการท�างาน	โดยมีพนักงานที่เข้าร่วม
งานกว่าหนึ่งพันคน	นอกจากนี้	กลุ่มบีอีซี	ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนของ
พนักงานได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อองค์กรในหัวข้อ	 “ช่อง	 3	 เพราะที่นี่
เป็นมากกว่าครอบครัว”	 น�าเสนอผ่านทางเว็บไซต์	 http://www.
ch3thailand.com	อีกด้วย

สื่อสารกับพนักงาน

สร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร
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	 BEC	 Group	 recognizes	 the	 importance	 of	 internal	
communication	for	dissemination	of	the	corporate	vision,	
business	 direction,	 policies,	 good	 corporate	 governance	
guidelines,	 code	 of	 business	 conduct	 and	 ethics,	 work	
procedures	and	other	information	among	its	employees	to	
ensure	 everyone	 acknowledges	 and	 upholds	 the	 same	
practices.	We	also	accept	useful	comments/suggestions	from	
our	 employees	 via	 various	 communication	 channels													
such	 as	 e-mail,	 intranet,	 internal	memo,	 bulletin	 board,		

	 To	enhance	corporate	strengths	and	sustainability	amidst	
aggressive	market	competition	due	to	increasing	competition	
and	rapid	technology	development	during	in	digital	era,	BEC	
Group	 focuses	 on	 instilling	work	 commitment	 and	 unity	
among	 its	 employees	 as	 they	 are	 the	 key	 to	driving	 the	
organization	forward.					

	 In	 2017,	 BEC	Group	announced	 its	 six	 corporate	 core	
values	“SPIRIT	for	Success”	consisting	of	Speed,	Passion	for	
Excellence,	Innovation,	Resilience,	Integrity	and	Teamwork	
by	organizing	“BEC	World	of	SPIRIT	for	Success”	event	on	
August	29,	2017	at	Ultra	Arena,	Show	DC	Rama	9.	At	the	
event,	the	board	of	directors	together	with	top	management	
of	BEC	Group	announced	corporate	polices	and	concepts	
on	how	to	operate	business	amidst	aggressive	competition	
in	the	digital	era,	including	establishing	basic	understanding	
of	the	six	corporate	core	values	among	its	employees	to	
provide	a	guideline	and	create	work	inspiration.		The	event	
was	attended	by	over	1,000	employees.	BEC	Group	also	
allowed	employee	representatives	to	express	their	feelings	
toward	 the	 organization	 via	 http://www.ch3thailand.com	
under	the	topic	of	“Channel	3	We	Are	More	Than	Family”.

Effective Communication with Employees 

The Promotion of Corporate Shared 
Values Culture 

town	hall	meeting,	 including	two-way	communication	via	
www.yammer.com.	Apart	from	establishing	understanding	
among	the	employees	regarding	the	company’s	business	
direction,	this	effective	communication	also	promotes	closer	
bonds	 and	 understanding	 between	 the	 executives	 and	
employees.
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	 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่
พึงปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน	 ส�าหรับกลุ่มบีอีซี	
ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อมวลชน	 เราท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อ
ระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคมไปสู่ประชาชนท่ัวไป	 โดยให้ความส�าคัญต่อ
การสนับสนุนกิจกรรมที่ดี	 เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน	 และ																
สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย	

	 เราท�าหน้าทีใ่นการน�าเสนอข่าวสารและรายการท่ีมจีดุมุง่หมายเพือ่
ประโยชน์ของสังคมในด้านต่างๆ	 มาอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังทางด้าน																		
สิ่งแวดล้อม	 การส่งเสริมการศึกษา	 การสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ							
ที่ดี	 และที่ส�าคัญท่ีสุดคือการมีจิตอาสาช่วยเหลือกันในภาวะคับขัน		
อย่างเช่น	การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ	เป็นต้น

	 Social	 corporate	 responsibility	 is	 the	 duty	 that	 every	
organization	must	uphold	sustainably.	As	the	medium	for	
delivering	news	and	information,	BEC	Group	acts	as	a	contact	
point	 in	 publicizing	 social	 development	 activities	 to	 the	
general	public	with	a	special	focus	on	supporting	activities	
that	will	be	beneficial	to	local	communities,	the	environment	
and	the	country’s	overall	economy.			
 
	 We	continuously	deliver	news	and	information	that	are	
useful	for	the	overall	society	such	as	environmental	issues,	
education	 promotion,	 healthy	 living	 and	well-being	 and,	
most	importantly,	encouraging	a	sense	of	volunteer	mindset,	

                        (นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย)
หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร

(Mr. Charkrit Direkwattanachai)
Chief Corporate Affairs Officer

สารจากหัวหน้าคณะผู้บริหาร
สายกิจการองค์กร

MESSAGE FROM 
CHIEF CORPORATE AFFAIRS OFFICER

การท�างานในลกัษณะบูรณาการ

โดยสือ่มวลชนเป็นผู้ขับเคลือ่น

สามารถเกดิขึน้ได้อย่างยัง่ยนืและ 

ปัญหาของสงัคมและสิง่แวดล้อม

จะได้รับการแก้ไขได้จริง รวมทั้ง

ยงัเกดิเป็นกระแสทีท่�าให้เกดิการ

รับรู้และความร่วมมือในสังคม 

ต่อไป”
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	 กลุม่บอีซี	ียงัน�าเสนอข่าวสารทีเ่ป็นการสร้างกระแส	“การท�าความด”ี 
ที่เป็นการยกย่องผู้กระท�าความดีในสังคม	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
คนในสังคม	 โดยเริ่มจากการสร้างความสนใจให้เกิดแก่บุคคลทั่วไป							
แล้วน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมในการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมมากขึน้	
เราเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆ	 ของบุคคลเหล่านี้	 ท�าให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่
ในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปได้

	 ก้าวต่อไปในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่
บีอีซี	 เรายังคงมุ่งมั่นสานต่อสิ่งที่ได้ท�ามาอยู่แล้ว	 โดยเรื่องราวที่สังคม
ต้องการความช่วยเหลือไม ่ได ้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก	 แต่สิ่งที่
เปล่ียนแปลงไปคอืการท�าให้กิจกรรมเพือ่สงัคมจบัต้องได้	และสามารถ
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งในรูปแบบของกิจกรรมและความตระหนักรู้ของ
คนในสังคม	
 
	 สิ่งที่จะท�าให้งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความยั่งยืนได้นั้น	
ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ภาคสือ่สารมวลชน	โดยใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของแต่ละภาคส่วน
มาสร้างให้เกิดคุณค่าร่วม	(Shared	Value)	ดังนั้นการด�าเนินงานของ		
กลุ่มบีอีซีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 จึงมีการท�างานร่วมกับ									
ภาคส่วนอื่นๆ	 โดยเฉพาะภาครัฐท่ีรู้จริงเก่ียวกับประเด็นทางสังคม								
เพ่ือให้การขบัเคล่ือนแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาของสงัคมเป็นไป
อย่างตรงจดุ	อาท	ิการส่งเสรมิการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	จ�าเป็นต้องได้รับ											
การบูรณาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ท�าให้
การสนบัสนนุจากองค์กรภาคเอกชนต่อการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับการด�าเนินงานของกระทรวงฯ	 ส�าหรับ										
กลุม่บอีีซี	ซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่มวลชน	เราน�าเสนอข่าวสารเรือ่งผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งยกย่องหน่วยงานที่
ท�าสิ่งดีๆ	ต่อสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสร้างกระแสรณรงค์อย่างเต็มที่	เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือ
ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
 
	 เราเชื่อมั่นว่า	 การท�างานในลักษณะบูรณาการโดยสื่อมวลชนเป็น	
ผู้ขับเคล่ือน	 สามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน	 และปัญหาของสังคมและ						
ส่ิงแวดล้อมจะได้รับการแก้ไขได้จริง	 รวมทั้งยังเกิดเป็นกระแสที่ท�าให้
เกิดการรับรู้และความร่วมมือในสังคมต่อไป

	 กลุ่มบีอีซี	 เชื่อว่า	การสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน	(Creating	
Shared	Value)	โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคส่วน	
จะเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเหมาะสมและยั่งยืน	 และ
กลุ่มบีอีซี	 จะปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดีเพื่อสังคมต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง	

especially	during	emergencies	such	as	helping	communities	
struck	by	natural	disasters,	etc.				

	 Furthermore,	BEC	Group	continuously	encourages	society	
to	do	“good	deeds”	by	praising	those	acting	as	role	models	
by	giving	back	to	the	society.	We	started	by	raising	public	
awareness	 and	 then	 promoting	 participation	 in	 terms	 of	
social	responsibility	because	we	believe	that	by	combining	
forces	we	will	be	strong	enough	to	propel	our	nation	forward.									

	 For	the	years	to	come,	BEC	Group	will	continue	to	carry	
out	 its	CSR	activities.	We	will	be	 focusing	on	making	our	
social-related	activities	more	 tangible	and	sustainable	by	
organizing	activities	and	raising	public	awareness.				

	 The	key	to	establishing	sustainable	social	responsibility	
is	 cooperation	with	 the	 public,	 private	 and	mass	media	
sectors	and	using	the	specialization	of	each	sector	in	creating	
shared	value.	For	this	reason,	BEC	Group	has	been	working	
closely	with	various	sectors,	particularly	public	sector	which	
contains	sources	of	information	concerning	social	issues,	to	
drive	preventive	and	corrective	measures	to	address	these	
social	 issues	 accurately.	 For	 instance,	 the	 promotion	 of	
environmental	conservation	must	rely	on	integration	with	
the	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment	in	order	
to	 steer	 in	 the	 same	 direction	 of	 environmental	 impact	
minimization	among	members	of	the	private	sector.	As	for	
BEC	Group,	we	continuously	act	as	a	medium	for	delivering	
news	and	content	on	environmental	issues,	including	with	
complimentary	organizations	with	outstanding	environmental	
care	 performance	 and	 initiate	 environmental	 protection	
campaigns	to	promote	the	participation	of	every	sector	in	
making	changes	and	improving	environmental	conditions.		

	 We	strongly	believe	that	an	integrative	approach	by	which	
mass	media	acts	as	the	key	driving	force	will	enable	both	
social	and	environmental	problems	to	be	sustainably	and	
accurately	addressed	and	at	the	same	time	further	raising	
awareness	and	collaboration	within	the	society.	
 
	 We	 believe	 that	 by	 creating	 shared	 value	 through	
combining	 the	diverse	 specializations	of	 each	 sector	will	
enable	 sensible	 and	 sustainable	 social	 responsibility	
approach	and	we	promise	to	act	ceaselessly	as	mass	media	
to	 deliver	 quality	 and	 reliable	 news	 and	 information	 to	
society.								



“ เพราะคุณคือ
 คนส�าคัญ เราจึง  
 ดูแลกันเสมือน
 คนในครอบครัว”

“We Care for You Like Our Family      
  Because You Are Important” 



“ เพราะคุณคือคนส�าคัญ 
 เราจึงดูแลกันเสมือนคนในครอบครัว”

“We Care for You Like Our Family      
 Because You Are Important” 

 ด้วยตระหนักดีว่�บนเส้นท�งแห่งคว�มยั่งยืนของกลุ่มบีอีซี ไม่เพียงแต่           

นำ�เสนอข่�วส�ร ส�ระ และคว�มบันเทิงท่ีมีคุณภ�พสู่ประช�ชนเท่�น้ัน ห�กแต่ยัง

มีบทบ�ทหน้�ที่ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำ�เนินก�รไป

พร้อมกัน ภ�ยใต้แนวคิด “เร�ต้องก�รเป็นที่พึ่งพ�ได้ของสังคม” ซึ่งถือเป็นหน้�ที่

ทีส่ำ�คญัทีเ่ร�ต้องใส่ใจดแูลทกุคนเสมอืนคนในครอบครวั และปร�รถน�ทีจ่ะส่งเสรมิ

ให้สังคมไทยเติบโตและพัฒน�ต่อไปอย่�งยั่งยืน

 ในปี 2560 กลุ่มบีอีซี มีแนวท�งปฏิบัติด้�นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีคว�มเด่นชัด 

ม�กขึ้น นอกจ�กก�รริเริ่มหรือเข้�ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมต่�งๆ แล้ว เร�ยังเป็น

ศูนย์กล�งในก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนท่ีประสบภัยพิบัติต่�งๆ นอกจ�กน้ี          

เร�ยังส่งเสริมก�รสร้�งจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักง�นของเร� รวมถึง

ก�รสนับสนุนผู้จัดร�ยก�ร/ละครและนักแสดงได้มีโอก�สทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคม

และสิ่งแวดล้อม เพร�ะเร�เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

  In ensuring the sustainability of its business, BEC Group is 

well aware that it must not only play a key role in presenting quality 

and socially valuable news and information to society but also 

continuously display its social and environmental responsibility under 

the concept of “You Can Rely on Us” by caring everyone as if they 

were a part of our family while promoting sustainable growth and 

development of Thai society. 

 

 In 2017, BEC Group has clearly defined its social responsibility 

practice. Apart from initiating or participating in social-related 

activities, we also act as the central contact point in gathering 

assistance for helping victims of natural disasters. We also foster a 

sense of social responsibility among our employees and encourage the 

directors and actors/actresses to take part in social and environmental 

development activities because we are also part of Thai society. 
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ช่อง 3 ร่วมจ�าหน่ายดอกป๊อบป้ี เนือ่งในวนัทหารผ่านศึก

	 เมื่อวันศุกร์ที่	3	กุมภาพันธ์	2560	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3 
น�านักแสดงจากละครเรื่อง	“เพชรกลางไฟ”,	ละครเรื่อง	“คลื่นชีวิต”,	
ละครเรื่อง	 “บาปรักทะเลฝัน”,	 ละครเรื่อง	 “ร้อยป่าไว้ด้วยรัก”	 และ		
นักแสดงสังกัดช่อง	3	พร้อมด้วยมิสไทยแลนด์เวิลด์	และรองอันดับ	1	
ประจ�าปี	2016	ร่วมจ�าหน่ายดอกป๊อบปี้	เพื่อน�ารายได้สมทบทุนมูลนิธิ
สงเคราะห์ครอบครัวทหาร	ต�ารวจ	พลเมืองและอาสาสมัครที่อุทิศตน
ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ	โดยน�ารายได้ไปช่วยเหลือครอบครัว
ทหารผ่านศึกในการรักษาพยาบาล	 ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น	รวมทั้งน�าไปพัฒนาสังคมในการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์	
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	เนื่องในวันทหารผ่านศึก	

กลุ่มบีอีซี สนับสนุนเงินทุนการจ้างงานคนพิการ

	 กลุม่บอีซี	ีให้การสนับสนุนเงนิทนุในการสร้างอาชีพแก่ผูพ้กิาร	โดย
ร่วมกบัมลูนธินิวตักรรมทางสงัคม	ซึง่เป็นองค์กรทีส่นบัสนนุการจ้างงาน
คนพกิารภายในชุมชนของตนเอง	ในการส่งเสรมิการประกอบอาชีพของ
ผู้พิการ	 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	 อาทิ	
คลินิกมนุษย์ล้อ	รวมกลุ่มกันผลิตและซ่อมรถวีลแชร์,	เย็บเบาะวีลแชร์	
รวมทั้งเบาะนั่งส�าหรับผู้พิการ,	 ปลูกผักปลอดสาร,	 เย็บผ้าพ้ืนเมือง,	
ท�าการเกษตรผสมผสาน	เป็นต้น	

	 ในการนี	้มลูนธินิวตักรรมทางสงัคมและภาคีเครอืข่ายในการส่งเสรมิ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้ใน
ฐานะที่เป็นองค์กรท่ีท�าคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการ
จ้างงานคนพิการ	ประจ�าปี	2560	ภายในงาน	“Good	Society	Expo”	
เมื่อวันศุกร์ที่	9	มิถุนายน	2560	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	

พัฒนาชุมชนและสังคม
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Channel 3 Distributing Poppies on National 

Veterans Day 

	 On	 February	 3,	 2017,	 actors	 and	 actresses	 from	 TV							
dramas	 by	 Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3,	 namely	
“Petch-Klang-Fai”,	“Kluen-Chee-Vit”,	“Baap-Rak-Ta-Lay-Fun”	
and	“Roy-Pa-Wai-Duay-Rak”,	together	with	other	actors	and	
actresses	of	Channel	3,	Miss	Thailand	World	2016	and	the	
1st	runner	up	jointly	distributed	poppies	on	National	Veterans	
Day.	The	 fund	 raised	by	 the	activity	was	donated	 to	 the	
Foundation	for	the	Family	Welfare	of	War	Veterans	to	provide	
financial	 aid	 and	 promote	 job	 opportunities	 and	 better	
quality	of	life,	as	well	as	other	social	development	programs	
to	improve	the	quality	of	life	of	Thai	people.

BEC Group Providing Disabled Group 

Employment Funding 

	 BEC	Group	provided	 funding	 for	 the	disabled	 group’s	
employment	opportunities	by	joining	hands	with	the	Social	
Innovation	Foundation,	which	is	an	organization	that	supports	
local	employment	opportunities	for	the	disabled	to	promote	
a	better	quality	of	life	for	people	with	physical	disabilities	
in	 sustainable	manner.	 This	 includes	 a	wheelchair	 clinic	
producing	and	repairing	wheelchairs	for	the	disabled,	sewing	
wheelchair	seats	and	seats	for	the	disabled,	organic	farming,	
local	textiles,	integrated	farming,	etc.	

	 In	this	respect,	BEC	Group	was	presented	with	a	certificate	
from	the	Social	Innovation	Foundation	and	The	Promotion	
and	Development	of	Quality	of	Life	of	People	with	Disabilities	
Network	 to	 honor	 its	 social	 service	 role	 in	 supporting	
employment	 opportunities	 for	 the	 disabled	 at	 the															
“Good	Society	Expo	2017”	held	at	Central	World	Plaza	on	
June	9,	2017.

Community and Social Development
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นักแสดงช่อง 3 ร่วมเดินแบบงาน CIDI Art Thesis 

Carnival 2017

	 เมื่อวันศุกร์ที่	16	มิถุนายน	2560	ช่อง	3	น�านักแสดงร่วมเดินแบบ
ในงาน	 CIDI	 Art	 Thesis	 Carnival	 2017	 จัดโดย	 สถาบันออกแบบ
นานาชาติชนาพัฒน์	 หรือ	 ซีไอดีไอชนาพัฒน์	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให	้						
นักออกแบบไทยพัฒนาฝีมือการออกแบบได้ทัดเทียมและแข่งขันใน
ระดบันานาชาติได้	และยงัเป็นการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นประเทศไทย
ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ณ	Quartier	Gallery	ชั้น	M		ศูนย์การค้า
เอ็มควอเทียร์

ช่อง 3 จัดตลาดนัดดารา ภายใต้แนวคิด “ค�าสอนพ่อ 

สานต่อท�ากิน” 

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ร่วมน้อมส�านึกในพระมหา	
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช									
บรมนาถบพิตร	 (ในหลวงรัชกาลที่	 9)	 โดยจัดตลาดนัดดาราวิก	 3	
พระราม	 4	 ประจ�าเดือนตุลาคม	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 5	 ถึงวันศุกร์ที่											
6	ตุลาคม	2560	ณ	ลานหน้าอาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ภายใต้แนวคิด	
“ค�าสอนพ่อ	 สานต่อท�ากิน”	 จัดพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปใน
โครงการพระราชด�าร	ิอาท	ิผลติภณัฑ์อาหารทะเลแปรรปูจากกลุม่สตรี
และเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว,	 ผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะล	ิโครงการปลกูข้าวอนิทรย์ีถวายพ่อ	กลุม่ข้าวหอมมะลนิครคง	และ
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป	โครงการแปรรูปผลไม้	ภายใต้โครงการ	9101	
ตามรอยเท้าพ่อ	 ภายใต้ร่มพระบารมี	 เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน,	บริการนวดแผนไทย	จากกลุ่มส่งเสริมสุขภาพชุมชนการศึกษา
นอกโรงเรยีนและการศึกษาตามอธัยาศยั	(กศน.)	เขตคลองสามวา	และ
ร้านค้าอื่นๆ	อีกมากมาย	เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการจากเกษตรกร
ไทย	 โดยรายได้จากการเปิดพ้ืนที่จ�าหน่ายสินค้าจากบุคคลภายนอก	
ช่อง	 3	 น�าไปมอบให้กับโครงการ	 “ก้าวเพื่อชีวิต”	 สมทบทุนจัดซื้อ
ครภุณัฑ์ทางการแพทย์	อาคารนวมนิทรบพติร	84	พรรษา”	โรงพยาบาล
ศิริราช
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Channel 3 Actors and Actresses Joining the CIDI 

Art Thesis Carnival 2017

	 	On	June	16,	2017,	Channel	3	actors	and	actresses	were	
seen	on	the	catwalk	as	part	of	the	“CIDI	Art	Thesis	Carnival	
2017”	 organized	 by	 Chanapatana	 International	 Design	
Institute	(CIDI)	to	encourage	skills	enhancement	among	Thai	
designers	to	ensure	they	are	comparable	with	and	able	to	
compete	on	the	global	stage	and	at	the	same	time	move	
the	country	 forward	 in	accordance	with	 the	Thailand	4.0	
policy.	The	event	took	place	at	Quartier	Gallery,	M	Floor,	
The	EmQuatier.

Channel 3 Organizing “Superstar Market” under 

the concept of “Following in the King’s Footsteps” 

	 In	remembrance	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	
Thailand	Color	Television	Channel	3	organized	“Superstar	
Market	(Taladnad	Dara	Vick	3)	Rama	4”	from	October	5-6,	
2017	 in	 front	of	Maleenont	Tower	under	 the	concept	of	
“Following	in	the	King’s	Footsteps”.	At	the	market,	many	
processed	agricultural	products	under	the	Royally	Initiated	
Projects	were	sold	such	as	seafood	products	by	Bang	Ja-
Kreng	–	Bang	Keo	Women	and	Youth	Cooperatives	Group,	
jasmine	rice	by	the	Organic	Rice	for	Dad	Project,	Nakhonkong	
jasmine	rice,	processed	fruit	products	by	the	fruit	processing	
project	 under	 9101	 Project	 “Following	 in	 the	 King’s	
Footsteps”	for	sustainable	agricultural	development,	Thai	
traditional	massage	by	the	Klongsamwa	District	Non-Formal	
and	Informal	Education	Center	and	many	other	shops	to	
support	Thai	agricultural	products	and	services.	The	income	
raised	from	leasing	of	space	was	donated	to	the	“Kao-Pua-
Cheevit”	 Project	 as	 funding	 for	 medical	 supplies	 for	
Navamindrapobitr	84th	Anniversary	Building,	Siriraj	Hospital.						
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	 นอกจากนี	้กลุม่บอีีซ	ียังท�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ์	
และเปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ	ตลอดปี	
2560	รวมทั้งบริจาคเงินร่วมสมทบทุนในเหตุการณ์ภัยพิบัติ		ดังเช่น	

ช่อง 3 มอบเงนิบรจิาคช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัจงัหวดั

ในภาคใต้

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	15	มกราคม	2560	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง	3	มอบเงนิจ�านวน	7,000,000	บาท	และมลูนธิิครอบครัวข่าว	มอบ
เงินบริจาคของประชาชนจากโครงการ	 “น�้าใจไทย	 ร่วมช่วยเหลือ														
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”	จ�านวนเงิน	5,000,000	บาท	เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้	 ในงาน	 “ประชารัฐร่วมใจ	 ช่วยอุทกภัย									
ภาคใต้”	โดยมี	 ฯพณฯ	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
เป็นผูร้บัมอบเงนิบรจิาค	นอกจากนี	้นกัแสดงช่อง	3	อาทิ	หลยุส์	สก๊อต,		
นิธิ	 สมุทรโคจร,	 ณัฏฐณิชา	 ดังวัธนาวณิชย์,	 รณิดา	 เตชสิทธิ์,	 มาสุ											
จรรยางค์ดีกุล	 ร่วมรับเงินบริจาคผ่านทางโทรศัพท์	 ณ	 ห้องประชุม										
ตึกบัญชาการ	2	ท�าเนียบรัฐบาล

ช่อง 3 และมูลนิธิครอบครัวข่าว ร่วมกับมูลนิธิอาสา 

เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเครอืข่าย

พันธมิตร เปิดครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

เพ่ือประกอบอาหารสดช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย 

จังหวัดสกลนคร

	 เมื่อวันเสาร์ที่	29	กรกฎาคม	2560		ช่อง	3	และมูลนิธิครอบครัวข่าว 
พร้อมด้วยตัวแทนจากจังหวัดสกลนคร	 ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น										
แก่ผู้ประสบอุทกภัย	 จังหวัดสกลนคร	 ด้วยการร่วมกันจัดถุงยังชีพ	
ประชุมวางแผนการด�าเนินงาน	 ก�าหนดจุดในการให้ความช่วยเหลือ								
ผู้ประสบอุทกภัย	 ส�ารวจพ้ืนที่จัดท�าโรงครัวปรุงอาหารสด	 และน�า											
ถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน	5	พื้นที่ที่ได้รับ
ความเดือนร้อน

	 ต่อมา	วันที่	30	กรกฎาคม	ถึง	3	สิงหาคม	2560	มูลนิธิครอบครัวข่าว 
ได้จัดอาหารสดจ�านวน	 6,000	 กิโลกรัม	 ส่งมอบให้มูลนิธิอาสาเพื่อน							
พึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	เพื่อประกอบอาหารปรุงสดจ�านวน	60,000	กล่อง
ต่อวันให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครัวประทานเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	
ณ	ศาลากลางจังหวัดสกลนคร		พร้อมกันนี้	กองทัพอากาศช่วยล�าเลียง
อาหารสด	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 และสิ่งด�ารงชีพเพื่อมอบแก่ผู้ประสบ						
ภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย	

	 นอกจากนี้	ช่อง	3	ยังท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
และเปิดศูนย์รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 โดยมีองค์กรภาครัฐ
และเอกชน	 ตลอดจนประชาชนน�าสิ่งของจ�าเป็น	 ข้าวสารอาหารแห้ง	
เครื่องนอน	และสิ่งของด�ารงชีพ	มาร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย	
ณ	ชั้น	G	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	ถนนพระราม	4	ตั้งแต่วันอาทิตย์ที ่
30	กรกฎาคม	2560	ถึงวันศุกร์ที่	4	สิงหาคม	2560
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	 Throughout	 2017,	 BEC	 Group	 acted	 as	 a	medium	 in	
publicizing	and	opening	of	disaster	relief	centers	including	
donating	money	to	help	relieve	disaster	victims	as	follows:		

Channel 3 Donating Funds to Help Flood Victims 

in the Southern Region 

	 On	January	15,	2017,	Thailand	Color	Television	Channel	3 
donated	 	7,000,000	Baht	 in	 addition	 to	a	5,000,000	Baht	
donation	collected	by	Krobkruakao	Foundation	as	part	of	
“Namjai-Thai:	Helping	Flood	Victims	in	the	Southern	Region”	
program	 at	 the	 event	 named	 “Pracharat-Ruamjai-Chuay-
Utokapai-Paktai”.	 The	 event	 was	 attended	 by	 General	
Prayuth	Chan-ocha,	the	Prime	Minister,	who	kindly	received	
the	donation	money,	as	well	as	actors	and	actresses	from	
Channel	3	namely	Louis	Scott,	Nithi	Samutkojorn,	Nuttanicha	
Dungwattanawanich,	Ranida	Techasit	and	Masu	Junyangdikul,	
all	of	whom	collected	public	donations	via	phone	lines	at	
Capitol	Building	2,	Government	House	of	Thailand.

Channel 3 and Krobkruakao Foundation 

Together with Friend in Need (of “PA”) Volunteers 

Foundation, Thai Red Cross and Alliance 

Network Jointly Cook Fresh Meals for Flood 

Victims in Sakon Nakhon Province  

	 On	July	29,	2017,	Channel	3	together	with	Krobkruakao	
Foundation	and	representatives	from	Sakon	Nakhon	Province	
jointly	assisted	flood	victims	in	Sakon	Nakhon	Province	by	
preparing	 survival	 bags,	 planning	 operations,	 determining	
disaster	relief	points,	surveying	cooking	stations	for	preparing	
fresh	cooked	meals	and	distributing	Royal	Bags	to	the	flood	
victims	in	5	affected	districts.			

	 Later,	 from	 July	 30	 -	 August	 3,	 2017,	 Krobkruakao	
Foundation	delivered	6,000	kg	of	fresh	ingredients	to	the	
Friend	in	Need	(of	“PA”)	Volunteers	Foundation	for	preparing	
60,000	boxes	of	freshly	cooked	meals	daily	at	Sakon	Nakhon	
Provincial	Office	to	be	distributed	among	the	flood	victims	
whereas	 the	 Royal	 Thai	 Air	 Force	 distributed	 fresh	 and											
dry	food	supplies	as	well	as	other	essential	supplies.						

	 In	 addition,	 Channel	 3	 also	 acted	 as	medium	 in	 the	
publicizing	and	opening	of	disaster	relief	centers.	Both	the	
public	 and	 private	 sectors	 as	well	 as	 the	 general	 public	
continuously	donated	essential	supplies	and	foods	to	help	
the	flood	victims	at	G	Floor,	Maleenont	Tower	2,	Rama	4	
Road,	from	July	30	-	August	4,	2017.

Remark	 :	 (“PA”)	 is	 the	 affectionate	 name	 of	 Her	 Royal	
Highness	Princess	Bajrakitiyabha	Mahidol
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ช่อง 3 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน 

ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”

 เมื่อวันศุกร์ที่	4	สิงหาคม	2560	คุณประชุม	มาลีนนท์	 	ประธาน	
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วย										
ผู้บริหาร	ผู้จัดละคร	และนักแสดง	ร่วมรับบริจาคเงินผ่านทางโทรศัพท์
ในรายการ		“ประชารฐัร่วมใจ	ใต้ร่มพระบารม”ี	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง													
ในการนี้	ช่อง	3	ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย		
น�้าท่วมภาคอีสาน	จ�านวน	3,000,000	บาท	ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภยั	ส�านกันายกรฐัมนตรี	โดยม	ีฯพณฯ	วษิณ	ุเครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี	เป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

ช่อง 3 มอบผ้าห่มจากโครงการ “ห่มรัก” เพื่อช่วยเหลือ

ผูป้ระสบอุทกภัย ให้แก่มลูนิธิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยาม

ยาก สภากาชาดไทย

	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่31	กรกฎาคม	2560	คณุประชุม	มาลนีนท์		ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วย											
ผู้บริหารและผู้จัดละคร	 ได้แก่	 คุณอรุโณชา	 ภาณุพันธุ์,	 คุณทาริกา										
ธิดาทิตย์	,	คุณกอบสุข	จารุจินดา		และคุณวรายุฑ	มิลินทจินดา	มอบ
ผ้าห่มจ�านวน	500	ผนื	จากโครงการ	“ห่มรกั”	รวมมลูค่า	150,000	บาท 
รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง	และสิ่งของที่จ�าเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	
ยามยาก	สภากาชาดไทย	โดยม	ีศาสตราจารย์กติติคณุ	นายแพทย์ด�ารง	
เหรียญประยูร	 รองประธานมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	
สภากาชาดไทย	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	 อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 ถนน
พระราม	4 

ช่อง 3 จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ศิลปินร่วมใจ รวมพลังสู่พี่น้อง  

ชาวอีสาน” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 6	สิงหาคม	2560	ช่อง	3	น�าผู้จัดละคร	 ได้แก่	 คุณวรายุฑ										
มิลินทจินดา,	คุณสรวงสุดา	ชลลัมพี,	คุณพงษ์พัฒน์	วชิรบรรจง	และคุณอรุโณชา	
ภาณุพันธุ์	พร้อมด้วยนักแสดง	อาทิ	แอน	ทองประสม,	ธีรเดช	วงศ์พัวพันธ์,	ปกรณ์	
ฉตัรบรริกัษ์,	อเล็กซ์	เรนเดล,	ธีรเดช	เมธาวรายทุธ,	พงศกร	เมตตารกิานนท์,	นิษฐา	
จริยัง่ยืน,	ฑิฆัมพร	ฤทธิธ์าอภนินัท์	และนกัร้องจากค่ายเพลงต่างๆ	ร่วมใจกนัแสดง
คอนเสร์ิตการกศุล	“ศิลปินร่วมใจ	รวมพลงัสูพ่ีน้่องชาวอสีาน”	เพือ่น�าเงนิช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	ร้านทองหล่อเล่นสด	

	 ในการนี	้คณุประชมุ	มาลนีนท์	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุม่บรษิทั	บอีซี	ีเวลิด์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมบริจาคเงินจ�านวน	500,000	บาท	และสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	บริจาคเงินจ�านวน	1,000,000	บาท	พร้อมกันนี้	นักแสดงช่อง	3	
ร่วมรับเงินบริจาคทางโทรศัพท์	ผ่านช่อง	28	SD	โดยน�าเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด
กว่า	3	ล้านบาทไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
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Channel 3 Donating Funds to Help Flood Victims 

in the Northeastern Region at “Pracharat-

Ruamjai-Tai-Rom-Phrabarami” 

On	August	4,	2017,	Mr.	Prachum	Maleenont,	Group	Chief	
Executive	Officer	 of	 BEC	World	 Public	 Company	 Limited,	
together	with	Channel	3	executives,	producers	and	actors	
jointly	receive	donations	via	phone	lines	during	“Pracharat-
Ruamjai-Tai-Rom-Phrabarami”	 program	 to	 help	 the	 flood	
victims	in	the	lower	northern	and	northeastern	regions.	In	
this	respect,	Channel	3	donated	3,000,000	Baht	to	the	OPM	
Disaster	Relief	Fund	to	assist	flood	victims	in	the	northeastern	
region.	The	donation	was	received	by	Dr.	Wisanu	Krua-ngam,	
Deputy	Prime	Minister,	at	Santi	Maitree	Building,	Government	
House	of	Thailand.	

Channel 3 Donating Blankets to Friend in Need 

(of “PA”) Volunteers Foundation, Thai Red Cross 

under “Hom Rak” Program to Help Flood Victims

	 On	July	31,	2017,	Mr.	Prachum	Maleenont,	Group	Chief	
Executive	Officer	 of	 BEC	World	 Public	 Company	 Limited,	
together	with	Channel	3	executives	and	producers,	namely	
Arunocha	Phanuphan,	Tarika	Tidathit,	Kobsuk	Jarujinda	and	
Warayuth	Milintachinda,	donated	500	blankets	totaling	the	
value	of	150,000	Baht	to	flood	victims	in	the	northeastern	
region	as	well	as	food	supplies	and	other	essential	supplies	
under	“Hom	Rak”	program.	These	items	were	delivered	to	
the	Friend	 in	Need	 (of	“PA”)	Volunteers	Foundation	and	
received	by	Emeritus	Professor	Dr.	Damrong	Rianprayoon,	
Vice	 President	 of	 the	 foundation,	 at	Maleenont	 Tower,								
Rama	4	Road.	

Channel 3 Organizing Charity Concert to Help Flood 

Victims in Northeastern Region 

	 On	 August	 6,	 2017,	 Channel	 3	 producers,	 including	Warayuth	
Milintachinda,	Sruangsuda	Chonlumpee,	Pongpat	Wachirabunjong	and	
Arunocha	Phanuphan,	together	with	Channel	3	actors	and	actresses	
such	 as	 Ann	 Thongprasom,	 Theeradej	 Wongpuapan,	 Pakorn	
Chatborirak,		Alex	Rendell,	Teeradetch	Methawarayuth,		Pongsakorn	
Methtarrikanon,	Nittha	Jirayungyurn,	Thikumporn	Rittapinun	and	singers	
from	various	bands	jointly	attended	the	Channel	3	Charity	Concert	
to	raise	funds	to	help	flood	victims	in	the	northeastern	region	at	Raan	
Thong	Loh	Len	Sod.		
 
	 At	 the	 event,	Mr.	 Prachum	Maleenont,	 Group	 Chief	 Executive	
Officer	of	BEC	World	Public	Company	Limited,	donated	500,000	Baht	
and	 Thailand	Color	 Television	Channel	 3	 donated	 1,000,000	 Baht									
in	addition	to	public	donations	via	phone	lines	on	Channel	28	SD,	
approximately	totaling	over	3,000,000	Baht	to	assist	flood	victims.
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 ช่อง 3 และมูลนิธิครอบครัวข่าว น�าผู้จัดละคร นักแสดง

ช่อง 3 และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่

ประสบอุทกภัยในภาคใต้

	 เมื่อวันพุธที่	27	ถึงวันศุกร์ที่	29	กันยายน	2560	ช่อง	3	และมูลนิธิ
ครอบครัวข่าว	พร้อมด้วยผู้จัดละคร,	นักแสดงช่อง	3,	สายการบินแอร์
เอเชีย,	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,	สิงห์อาสา	และเครือข่าย
พนัธมติร	น�าส่ือการเรยีนการสอน,	อปุกรณ์การเรยีน,	หนังสอืยมืเรยีน,	
อุปกรณ์กีฬา,	จักรยานยืมเรียน	660	คัน,	ชุดสนามเด็กเล่น,	อุปกรณ์
ห้องวิทยาศาสตร์,	ถังเก็บน�้า	และเครื่องกรองน�้าไปมอบให้กับโรงเรียน
ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	ได้แก่	โรงเรียนมัธยม
นพคุณ	 (ห้วยทรายขาว)	 อ�าเภอบางสะพาน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,	
โรงเรยีนปากกะแดะ	อ�าเภอกาญจนดษิฐ์	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน,ี	โรงเรยีน
วดัเขาน้อย	อ�าเภอสชิล	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	และโรงเรียนปากพนงั	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช		

	 นอกจากนี้	 กลุ่มศิลปินและนักแสดงน�าเงินจากการจัดคอนเสิร์ต	
“ศิลปินร่วมใจ	 รวมพลังสู่พี่น้องชาวใต้”	 มอบให้กับผู้แทนโรงเรียนที่
ประสบอุทกภัยทางภาคใต้	 เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนท่ีได้รับ
ความเสียหายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช	จ�านวน	40	โรงเรียน
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Channel 3, Krobkruakao, Producers, Actors/

Actresses and Alliance Network Jointly Renovate 

Schools in Southern Region Following Flooding 

Disaster 

	 On	September	27-29,	2017,	Channel	3	and	Krobkruakao	
Foundation	together	with	producers,	actors	and	actresses,	
Air	Asia,	Department	of	Disaster	Prevention	and	Mitigation,	
Singha	Asa	and	alliance	network	donated	school	supplies,	
teaching	media,	books	for	borrowing,	sports	equipment,	600	
bicycles	for	borrowing,	a	playground	set,	science	lab	tools	
and	 equipment,	 water	 tanks	 and	water	 purifiers	 to	 the	
schools	 in	the	southern	region	that	were	hit	by	flooding.	
These	 include	 Nopphakhun	 Secondary	 School	 (Huai	 Sai	
Khao),	Bang	Saphan,	Prachuap	Khiri	Khan;	Paakkadae	School,	
Kanchanadit,	 Surat	 Thani;	 WatKhaoNoi	 School,	 Sichon,	
Nakhon	 Si	 Thammarat	 and	 Pakphanang	 School,	 Muang,	
Nakhon	Si	Thammarat.				

	 In	addition,	artists	and	actors/actresses	also	gave	donations 
collected	 from	 the	Channel	3	Charity	Concert	 to	 school	
representatives	as	funding	for	repair	and	renovation	of	40	
schools	that	were	damaged	by	flooding	in	provinces	namely	
Prachuap	Khiri	Khan,	Surat	Thani	and	Nakhon	Si	Thammarat.						
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นักแสดงช่อง 3 ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ “I Say ‘Yes’ to Stop Cervical 

Cancer”

	 วันพฤหัสบดีที่	 19	 มกราคม	 2560	 ช่อง	 3	 น�านักแสดง	 ได้แก่	 วรินทร	 ปัญหกาญจน์	 และจรณ	 โสรัตน์	 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ														
“I	Say		‘Yes’		to	Stop	Cervical	Cancer	รวมพลงัสร้างเกราะป้องกนั	ต้านภัยมะเรง็ปากมดลกู”	จดัโดยสมาคมมะเรง็นรเีวชไทยและโรงพยาบาล
จฬุาภรณ์	ณ	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	โดยก่อนหน้านีน้กัแสดงทัง้สองได้ร่วมถ่ายวดีทัิศน์ประชาสมัพันธ์โครงการ	“I	Say	‘Yes’	to	Stop	Cervical	
Cancer”	เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยหันมาดูแลสุขภาพ	เพื่อลดความเสี่ยงและน�าพาตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูก	
และส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงภัยของโรคดังกล่าวมากขึ้น

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

	 เมื่อวันอังคารที่	7	กุมภาพันธ์	2560	ผู้บริหารของช่อง	3	พร้อมด้วย
นักแสดงร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม	“1	ล้าน	5	แสนก้าว	 วิ่งเพื่อชีวิต	
เชียงใหม่-ศิริราช”	 ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	 84	 พรรษา	
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช	โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่วันที่	11	ถึง	
17	มีนาคม	2560	ผ่าน	11	จังหวัด	ระยะทางรวม	750	กิโลเมตร	จาก	
โรงพยาบาลแมคคอร์มคิ	จงัหวัดเชียงใหม่	ถงึปลายทาง	ณ	โรงพยาบาล
ศิริราช	 โดยเมื่อวันศุกร์ที่	 17	 มีนาคม	 2560	 ช่อง	 3	 น�าผู้จัดละคร														
ผูป้ระกาศข่าว	และนกัแสดง	ร่วมกจิรรมวิง่การกศุล	“1	ล้าน	5	แสนก้าว 
วิง่เพือ่ชวีติ	เชยีงใหม่-ศริริาช”	พร้อมกบัคณาจารย์และนกัศกึษาแพทย์	
คณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	

	 นอกจากนี้	 ช่อง	 3	 ได้ท�าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน									
มีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์	 เลขบัญช	ี
016-442301-9	 ชื่อบัญชี	 สมบททุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร	 84	
พรรษา	หรือ	เลขบัญชี	016-4-37544-4	ระบุกองทุน	003738	ศิริราช
มลูนิธ	ิหรอืบรจิาคผ่านระบบโทรศพัท์มอืถอืที	่*984*100#	แล้วกดโทร
ออก	เพือ่ระดมทนุสร้างอาคารนวมนิทรบพติร	84	พรรษา	ซึง่เป็นอาคาร
หลังสุดท้ายของโรงพยาบาลศิริราชที่ได้รับพระราชทานนามจาก	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
(ในหลวงรชักาลที	่9)	ตามพระราชปณธิานเพือ่ชวิีตทีด่แีละความเท่าเทยีม 
ในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนชาวไทย

ช่อง 3 ร่วมกิจกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช”
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Channel 3 Actors Joining Cervical Cancer Prevention for Women Campaign under “I Say ‘Yes’ to 

Stop Cervical Cancer” Program

	 On	January	19,	2017,	Channel	3	actors	Warintorn	Panhakarn	and	Jaron	Sorat	jointly	attended	a	press	conference	on	
the	launching	of		“I	Say		‘Yes’		to	Stop	Cervical	Cancer”	which	is	a	campaign	organized	by	Thai	Gynecologic	Cancer	Society	
and	Chulabhorn	Hospital	at	Siam	Paragon.	Previously,	both	actors	took	part	in	the	video	campaign	to	promote	the	program	
“I	Say	‘Yes’	to	Stop	Cervical	Cancer”,	including	raising	awareness	and	encouraging	Thai	women	to	care	for	their	health	in	
order	to	reduce	cervical	cancer	risk.			

Public Health and Well-Being Promotion

	 On	February	7,	2017,	Channel	3	executives	together	with	
actors	and	actresses	jointly	attended	a	press	conference	for	
“1,500,000	Steps	Run	for	Life	Chiang	Mai	–	Siriraj”	Marathon	
to	raise	funds	for	the	construction	of	Navamindrapobitr	84th	
Anniversary	 Building,	 Siriraj	 Hospital.	 The	marathon	 took	
place	from	March	11	-	17,	2017	and	passing	11	provinces	
covering	a	total	distance	of	750	km	from	McCormick	Hospital	
in	Chiang	Mai	 Province	 and	ending	 at	 Siriraj	Hospital.	On	
March	17,	2017,	Channel	3	producers,	news	anchors	and	
actors/actresses	joined	the	marathon	together	with	a	team	
of	medical	 instructors	 and	 students	 from	 the	 Faculty	 of	
Medicine,	Siriraj	Hospital.								

	 In	addition,	Channel	3	also	invited	public	donations	via	
SCB	 account	 no.	 016-442301-9	 account	 name	 “For	
Construction	of	Navamindrapobitr	84th	Anniversary	Building”	
or	account	no.		016-4-37544-4	by	identifying	Siriraj	Foundation	
003738	or	via	mobile	service	at	*984*100#	with	the	aim	to	
raise	funds	for	the	construction	of	Navamindrapobitr	84th	
Anniversary	Building,	which	will	be	the	last	building	of	Siriraj	
Hospital	named	by	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	
who	aimed	to	establish	good	quality	of	life	and	equal	access	
to	medical	service	among	Thai	people.

Channel 3 Joining “1,500,000 Steps Run for Life Chiang Mai – Siriraj” Marathon
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ช่อง 3 จัดคอนเสิร์ตการกุศล “LOVE IS IN THE AIR: 

Channel 3 Charity Concert Presented by VIVO 

Smart Phone”

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ร่วมกับพันธมิตรจัดคอนเสิร์ต
การกุศล“LOVE	 IS	 IN	 THE	 AIR:	 Channel	 3	 Charity	 Concert	
Presented	by	VIVO	Smart	Phone”	เนื่องในโอกาสครบรอบ	47	ปี
ของสถานีฯ	 โดยน�านักแสดงช่อง	 3	 จ�านวนกว่า	 200	 คนร่วมแสดง
คอนเสิร์ต	เมื่อวันเสาร์ที่		29		เมษายน	2560	จ�านวน	2	รอบ		ได้แก่	
เวลา	13.00	น.	และ	เวลา	19.00	น.	ณ	อิมแพค	อารีน่า	เมืองทองธานี	
พร้อมทัง้จดักจิกรรมประมลูสนิค้าและของทีร่ะลกึจากนักแสดงเพือ่น�า
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเข้าการกุศล	 จ�านวน	 3	
โครงการ	ได้แก่	กองทนุเฉลมิพระเกยีรต	ิ100	ปี	สมเด็จย่า	คณะทนัตแพทย์ 
ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	 กองทุนผ่าตัดเปล่ียนข้อ											
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี	 และกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
และโรคภูมิแพ้ตนเองอื่นๆ	 มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก	 โครงการละ	
3,247,497.58	บาท	โดยท�าการส่งมอบเงินบริจาค	เมื่อวันอังคารที่	25	
กรกฎาคม	2560	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4

ช่อง 3 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุน         

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิ  

โรงพยาบาลเด็ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ของ

สถานีฯ

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 47	 ปี	 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีส	ี						
ช่อง	 3	 ซึ่งตรงกับวันที่	 26	 มีนาคมของทุกปี	 ทางสถานีฯ	 เชิญชวน
ประชาชนและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน	ร่วมบรจิาคเงนิแทนการ
มอบกระเช้าอวยพร	เพือ่น�าเงนิสมทบทุนกองทุนอาคารเฉลมิพระเกยีรติ	
80	พรรษามหาราชนิ	ีมลูนธิิโรงพยาบาลเด็ก	น�าไปจัดซ้ือครภัุณฑ์ให้กบั
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน	ีเพือ่การพฒันาสถาบนัฯ	ให้พร้อม
เป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่ก�าเนิด
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Channel 3 Organizing “LOVE IS IN THE AIR: 

Channel 3 Charity Concert Presented by VIVO 

Smart Phone”

	 Thailand	Color	Television	Channel	3	in	cooperation	with	
its	 business	 alliance	 organized	 “LOVE	 IS	 IN	 THE	 AIR:										
Channel	3	Charity	Concert	Presented	by	VIVO	Smart	Phone”	
in	 celebration	 of	 its	 47th	 anniversary.	 The	 event	which													
was	joined	by	over	200	actors	and	actresses	was	held	on	
April	29,	2017.	The	concert	was	scheduled	for	2	rounds	at	
1.00	pm	and	at	7.00	pm	at	The	Impact	Arena,	Exhibition	&	
Convention	Center,	Muangthong	Thani.	At	the	event,	there	
was	 auctioning	 of	 famous	 actors’	 and	 actresses’	 favorite	
items	and	souvenirs.	The	fund	raised	from	this	activity	was	
donated	to	3	projects	including	The	Princess	Mother’s	100th	
Year	Honored	Fund,	Faculty	of	Dentistry,	Prince	of	Songkla	
University;	 Joint	 Replacement	 Surgery	 Fund,	 Rajavithi	
Hospital	Foundation	and	lastly	Rheumatoid	Arthritis	Patients	
and	Lupus	Fund,	Children	Hospital	Foundation.	The	donation	
was	given	to	each	project	totaling	3,247,497.58	Baht	each	
on	July	25,	2017	at	Maleenont	Tower,	Rama	4	Road.			

Channel 3 Inviting Public Donations for The 

Children’s Specialty in Honor of Her Majesty 

The Queen’s 80th Birthday Anniversary’s Funds 

for Children’s Hospital Foundation Upon 

Channel 3’s 47th Year Anniversary Celebration

	 In	celebration	of	its	47th	anniversary	which	took	place	
on	March	26	each	year,	Thailand	Color	Television	Channel	3 
invited	viewers	as	well	as	public	and	private	organizations	
to	make	donations	instead	of	gift	baskets	in	order	to	help	
raise	 funds	 for	The	Children’s	Specialty	 in	Honor	 for	Her	
Majesty	The	Queen’s	80th	Birthday	Anniversary’s	Fund	for	
Children’s	Hospital	Foundation	in	buying	supplies	for	Queen	
Sirikit	 National	 Institute	 of	 Child	 Health	 and	 continuous	
development	of	the	institute	to	further	care	for	infants	and	
children	with	disabilities.
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กลุ่มบีอีซี จัดกิจกรรม “ช่อง 3 สื่อถึงใจ ส่งต่อยาเหลือใช้  

ให้ผูป่้วย รพ.อุม้ผาง” และ “ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้”

	 กลุ่มบีอีซี	จัดกิจกรรม	“ช่อง	3	สื่อถึงใจ	ส่งต่อยาเหลือใช้	ให้ผู้ป่วย
โรงพยาบาลอุ้มผาง”	เชญิชวนพนักงานในกลุม่บอีซีี	ร่วมบรจิาคยาแผน
ปัจจุบันและเวชภัณฑ์เหลือใช้	 หรือยาที่ยังไม่ได้ใช้	 โดยเปิดกล่องรับ
บริจาคต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่	 16	 กุมภาพันธ์	 ถึงวันศุกร์ที่	 17	 มีนาคม	
2560	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	และน�ายาที่ได้รับบริจาคทั้งหมด
ที่ท�าการคัดแยกในเบื้องต้นแล้ว	ส่งไปยังมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อ
มนษุยธรรม	โรงพยาบาลอุ้มผาง	จงัหวดัตาก	เมือ่วนัจนัทร์ที	่27	มนีาคม	
2560	โดยกิจกรรมดังกล่าว	นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้แล้ว	ยงัเป็นการท�าความดีร่วมกนั
เนื่องในโอกาสครบรอบ	47	ปีของสถานีฯ	ซึ่งตรงกับวันที่	26	มีนาคม
ของทุกปี	อีกด้วย

	 นอกจากนี	้ครอบครวัข่าว	3	ร่วมกับโรงพยาบาลอุม้ผาง	จงัหวดัตาก	
จัดกิจกรรม	 “ยาเหลือใช้	 ต่อลมหายใจได้”	 เชิญชวนผู้ชมท่ัวประเทศ
ร่วมบริจาคยาเหลือใช้	หรือยาที่ยังไม่ได้ใช้	รวมทั้งของใช้เด็กอ่อน	อาทิ	
ผ้าอ้อมที่ไม่ใช่ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป	ผ้าอนามัยแบบห่วง	และผ้าห่ม	ภายใต้
แนวคิด	“ใจเขาใจเรา	ของที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้ว	แต่คนอื่นยังใช้ได้”	
โดยเปิดให้ผู้ชมร่วมบริจาคผ่านทางไปรษณีย์มาที่	 สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ตั้งแต่วันพุธที่	1	มีนาคม	ถึง
วันพุธที่	 31	พฤษภาคม	2560	อีกทั้งยังเชิญชวนพนักงานจิตอาสาใน
กลุม่บอีซี	ีร่วมคดัแยกยาในเบ้ืองต้น	ก่อนส่งให้โรงพยาบาลอุม้ผางต่อไป 
ในส่วนของยาที่หมดอายุแล้วจะน�าไปท�าลายอย่างถูกวิธี	 เพื่อลดการ
สร้างมลพิษเนื่องจากยามีสารตั้งต้นมาจากเคมี	โดยมียาที่ได้รับบริจาค
ในกจิกรรมดังกล่าวไม่ต�า่กว่า	3,000	กโิลกรมั	ต่อมาวันพุธท่ี	2	สงิหาคม	
2560	 ครอบครัวข่าว	 3	 เดินทางไปส่งมอบยาทั้งหมดที่ได้จากการ											
รับบริจาคที่ได้ผ่านการคัดแยกในเบื้องต้นแล้ว	 ให้กับผู้อ�านวยการ											
โรงพยาบาลอุ้มผาง	ณ	โรงพยาบาลอุ้มผาง	จังหวัดตาก	

	 กิจกรรม	“ยาเหลือใช้	ต่อลมหายใจได้”	เป็นภารกิจของครอบครัว
ข่าว	 3	 ที่จะท�าหน้าที่เป็นสะพานบุญในการส่งต่อยาเหลือใช้จาก
ประชาชนไปสู่ผู้ป่วยยากไร้	 และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน
เห็นคุณค่าของยาที่เหลือใช้มากยิ่งข้ึน	 อีกท้ังยังเป็นการลดมลพิษทาง
ขยะอนัเกดิจากยาเหลอืใช้ทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้อกีด้วย

ช่อง 3 น�านักแสดงร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ            

อานันทมหิดล

	 วันศุกร์ที่	26	พฤษภาคม	2560	ช่อง	3	น�านักแสดงจากละครเรื่อง	
“ที่หนี้มีรัก”	และนักแสดงจากละครเรื่อง	“เหยื่อพยาบาท”	รับบริจาค
เงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล	 ประจ�าปี	 2560	 เนื่องในวันคล้าย							
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	พระ
อฐัมรามาธบิดนิทร	ผูพ้ระราชทานก�าเนิดคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 (ตรงกับวันที่	 9	 มิถุนายนของทุกปี)	 ร่วมกับนิสิตแพทย์	
จากคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อน�าเงินบริจาคไป
สมทบทุนมลูนธิิอานันทมหดิล,	มลูนิธสิงเคราะห์เด็ก	สภากาชาดไทย	และ 
ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยยากไร้	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	ณ	บรเิวณสถานรีถไฟฟ้าสยาม	และลานหน้าศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน
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BEC Group Organizing “Channel 3 Sue-Theung-

Jai: Donating Unused Medicine for Patients at 

Umphang Hospital” and “Unused Medicine to 

Extend Life” Activities

	 BEC	 Group	 organized	 “Channel	 3	 Sue-Theung-Jai:	
Donating	Unused	Medicine	for	Patients	at	Umphang	Hospital”	
which	is	an	activity	for	inviting	employees	to	donate	modern	
medicine,	medical	 supplies	 or	 unused	medicine	 for	 the	
hospital.	The	donation	took	place	from	February	16	-	March	
17,	 2017	 at	Maleenont	 Tower.	 The	 donated	 items	were	
initially	 sorted	 and	 sent	 to	 Umphang	 Hospital	 for	
Humanitarian	Foundation,	Umphang	Hospital,	located	in	Tak	
Province	 on	March	 27,	 2017.	 This	 activity	 has	 allowed	
employee	engagement	in	helping	poor	patients	and	doing	
good	deeds	upon	the	special	occasion	of	Channel	3’s	47th	
anniversary.	Channel	3’s	anniversary	is	celebrated	on	March	
26	each	year.			
 
	 In	 addition,	 Krobkruakao	 3	 together	 with	 Umphang	
Hospital	organized	“Unused	Medicine	to	Extend	Life”	activity	
by	inviting	public	donation	of	used	and	unused	medicine,	
including	 items	 for	 infants	 such	as	diapers,	 tampons	and	
blankets	under	the	concept	of	“Jai-Kao-Jai-Rao:	Let’s	Donate	
Unused	Items	to	Others”.	Viewers	were	invited	to	donate	
these	items	via	the	postal	service	by	sending	to	Thailand	
Color	Television	Channel	3	at	Maleenont	Tower	from	March	
1	–	May	30,	2017,	including	inviting	volunteers	among	BEC	
Group	to	sort	the	donated	items	and	over	3,000	kg	of	unused	
medicines	before	sending	them	to	Umphang	Hospital	where	
any	expired	medicines	were	properly	disposed	of	to	reduce	
environmental	 impact.	 The	 sorted	 donated	 items	were	
delivered	to	the	hospital	on	August	2,	2017	and	received	
by	the	Director	of	Umphang	Hospital,	Tak	Province.		
 
	 This	second	activity	was	initiated	by	Krobkurakao	3	as	
part	of	its	mission	in	helping	poor	patients	by	collecting	and	
delivering	unused	medicines	and	raising	public	awareness	
of	 the	 value	 of	 unused	medicines,	 including	 reducing	
environmental	impact	caused	by	unused	medicine.	

Channel 3 Donating Funds to Anandamahidol 

Foundation 

	 On	May	26,	2017,	Channel	3	actors	and	actresses	from	
TV	drama	“Tee-Nee-Mee-Rak”	and	“Yeua-Payabaht”	jointly	
accepted	 public	 donations	 for	 the	 Anandamahidol	
Foundation	for	the	year	2017	upon	the	anniversary	of	the	
passing	of	HM	King	Ananda	Mahidol,	the	founder	of	Faculty	
of	Medicine,	Chulalongkorn	University	(on	June	9	each	year),	
together	with	medical	students	from	the	Faculty	of	Medicine,	
Chulalongkorn	University.	The	funds	raised	will	be	donated	
to	Anandamahidol	Foundation,	Children	Foundation	by	the	
Thai	Red	Cross	Society,	including	assisting	sick	monks	and	
poor	patients,	Chulalongkorn	Hospital	by	the	Thai	Red	Cross	
Society	at	Siam	BTS	Station	and	in	front	of	Siam	Square	One	
Shopping	Mall.
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นกัแสดงช่อง 3 ร่วมรณรงค์ในโครงการ “สานต่อทีพ่่อท�า 

ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง”

 เมื่อวันอังคารที่	1	สิงหาคม	2560	นักแสดงช่อง	3	ได้แก่	เอกพงศ์	
จงเกษกรณ์,	ณฐณพ	ชื่นหิรัญ	และวรินทร์ลดา	ปิยะวิรัทธิ์	ร่วมถ่ายท�า
วีดิทัศน์และภาพนิ่งส่งก�าลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง	 ในฐานะทูตร่วมรณรงค์
ในโครงการ	 “สานต่อที่พ่อท�า	 ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง”	 จัดโดย														
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 เน่ืองในโอกาสท่ี	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ	 5	 รอบ	เพื่อสืบสานการด�าเนินงานตามพระปณิธาน
ขององค์ประธานก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	 เพื่อให้เป็นโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านโรคมะเรง็	ส�าหรบัช่วยเหลอืประชาชนโดยเฉพาะผูป่้วย
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง								
การดูแลสุขภาพมากขึ้น	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4

ช่อง 3 ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “กดด้วยใจ...ใครๆ 

ก็ท�าได้” ช่วยเหลือสังคมผู้สูงวัย

 
 เมื่อวันพุธที่	 12	 กรกฎาคม	 2560	 ช่อง	 3	 น�านักแสดงร่วมงาน								
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	“กดด้วยใจ...ใครๆ	ก็ท�าได้”	ณ	อาคาร	ส.ธ.														
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมี
ส่วนช่วยท�าให้ผู้สูงอายไุทยมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	โดยร่วมบรจิาคสมทบ
ทุนเข้า	 “กองทุน	 ส.ธ.	 เพื่อผู ้สูงวัย”	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทยในการจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีส�าคญัส�าหรบัการ
ดูแลรักษาโรคเฉพาะกลุ่มส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังขาดแคลน

ช่อง 3 น�าผู้จัดละครและนักแสดง ร่วมงาน “วันมหิดล” 

ประจ�าปี 2560

	 เม่ือวนัอังคารที	่15	สงิหาคม	2560	ช่อง	3	น�าคณุนธิภิทัร์	เอ้ือวฒันสกลุ 
ผู้จัดละคร	และนักแสดงจากละครเรื่อง	“The	Single	Mom	คุณแม่
เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง”	อาทิ	จิตตาภา	แจ่มปฐม,	กมลเนตร	เรืองศรี	
เป็นต้น	ร่วมงานแถลงข่าว	“วันมหิดล”	ประจ�าปี	2560	ณ	หอประชุม
ราชแพทยาลยั	โรงพยาบาลศริริาช	พร้อมเชญิชวนคนไทยร่วมบรจิาคเงิน 
สมทบทุนมูลนิธิศิริราชพยาบาล	เนื่องในโอกาส	“วันมหิดล”		ประจ�า						
ปี	2560
 
	 ต่อมา	เมื่อวันเสาร์ที่	16	กันยายน	2560	ช่อง	3	น�านักแสดง	ได้แก่	
จรณ	โสรัตน์	และบุศย์สิริ	รัตนาไพศาลสุข	ร่วมรับโทรศัพท์ในรายการ
พิเศษเนื่องในวันมหิดล	24	กันยายน	ประจ�าปี	2560	ณ	ห้องประชุม
ราชแพทยาลัย	 โรงพยาบาลศิริราช	 เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย									
ด้อยโอกาส	 โรงพยาบาลศิริราช	 และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ											
พระมหติลาธิเบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	พระราชบิดาแห่ง
การแพทย์ไทย

	 ในโอกาสเดียวกัน	 เมื่อศุกร์ที่	 22	 กันยายน	 2560	 ช่อง	 3	 น�า																
นักแสดงจากละครเรื่อง	“รากนครา”	อาทิ	พัชรินทร์	ศรีวสุภิรมย์	รับเงิน 
บรจิาคพร้อมมอบธงวนัมหดิลเป็นทีร่ะลกึ	ณ	อาคารมาลนีนท์	ทาวเวอร์	
และน�านักแสดงจากละครเรื่อง	“เตียงนางไม้”	อาทิ	อิษยา	ฮอสุวรรณ,	
ชนิดาภา	พงศ์ศิลป์พพัิฒน์	รับเงนิบริจาคร่วมกบัคณาจารย์และนกัศกึษา
จากคณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	และมอบ
ธงวันมหิดลแก่ผู้ที่ร่วมบริจาค	ณ	 ศูนย์การค้า	MBK	 Center	 เพื่อหา							
รายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส	โรงพยาบาลศิริราช
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 Channel 3 Actors and Actress Jointly Promote 

“Following Our Father’s Footsteps to Fight 

against Cancer” Campaign 

 On	August	1,	2017,	Channel	3	actors	and	actress	namely	
Ekkaphong	 Jongkesakorn,	 Natanop	 Chuenhirun	 and	
Warinlada	 Piayavirat	 joined	 the	 “Following	 Our	 Father’s	
Footsteps	to	Fight	against	Cancer”	campaign	as	ambassadors	
organized	 by	 Chulabhorn	 Hospital	 upon	 the	 auspicious	
occasion	 of	 Professor	 Dr.	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	
Chulabhorn	Mahidol’s	5th	cycle	birthday	anniversary	in	order	
to	fulfill	the	founder’s	wishes	to	make	Chulabhorn	Hospital	
a	specialized	hospital	for	cancer	patients	in	need	and	the	
underprivileged.	This	campaign	which	involved	photo	shoots	
and	 video	 presentation	was	 carried	 out	 to	 raise	 public	
awareness	 of	 healthy	 living	 and	 encourage	 the	 cancer	
patients.	 The	 event	 took	 place	 at	 Maleenont	 Tower,												
Rama	4	Road.			

Channel 3 Publicizing “Kod-Duay-Jai...Krai-

Krai-Koh-Tam-Dai” to Help the Elderly

 
	 On	July	12,	2017,	Channel	3	actors	and	actresses	joined	
a	press	conference	on	the	launch	of	“Kod-Duay-Jai…Krai-
Krai-Koh-Tam-Dai”	 at	 “Sor	 Tor”	 Building,	 Chulalongkorn	
Hospital,	the	Thai	Red	Cross	to	initiate	a	campaign	to	promote	
public	engagement	 in	bettering	 the	quality	of	 life	of	 the	
elderly	 by	making	 donations	 to	 “Sor	 Tor	 Fund	 for	 the	
Elderly”,	Chulalongkorn	Hospital,	the	Thai	Red	Cross	Society,	
for	 funding	 essential	medical	 supplies	 that	 are	 currently	
lacking	for	special	medical	treatment	of	the	elderly.		

Channel 3 Producers, Actors and Actresses 

Joining “Mahidol Day 2017”

	 On	August	15,	2017,	Channel	3	producers,	actors	and	
actresses	from	“The	Single	Mom”	TV	drama	including	Nitipat	
Uahwatanasakul,	Jittapa	Jampathom	and	Kamolned	Ruengsri	
jointly	attended	a	press	conference	on	“Mahidol	Day	2017”	
at	Rajapattayalai	Auditorium,	Siriraj	Hospital,	and	invited	Thai	
people	to	make	donations	as	funding	for	Siriraj	Foundation	
upon	the	occasion	of	“Mahidol	Day	2017”.						

	 On	September	16,	2017,	Channel	3	actor	and	actress	
including	Jaron	Sorat	and	Butsiri	Rattanaphaisansuk	jointly	
accepted	 donations	 via	 phone	 lines	 during	 the	 special	
program	on	“Mahidol	Day	2017”	at	Rajapattayalai	Auditorium,	
Siriraj	Hospital	in	order	to	raise	funds	to	help	poor	patients	
at	Siriraj	Hospital	and	to	honor	His	Royal	Highness	Prince	
Mahidol	of	Songkla	who	has	been	well	regarded	in	Thailand	
as	the	father	of	modern	Thai	medicine.				
 
	 On	September	22,	2017,	actors	and	actresses	from	the	
“Raknakara”	TV	drama,	including	Phutcharin	Sriwasupiroom,	
accepted	the	donations	and	gave	out	Mahidol	Day	banners	
as	 souvenirs	 at	Maleenont	 Tower	whereas	 a	 team	 from	
“Tiang-Nangmai”	namely	Eisaya	Hosuwan	and	Chanidapa	
Pongsilpipat,	jointly	accepted	the	donations	together	with	
a	team	of	medical	instructors	and	students	from	the	Faculty	
of	Medicine,	 Siriraj	 Hospital	 and	 gave	 out	Mahidol	 Day	
banners	to	all	donors	at	MBK	Center	to	raise	funds	to	help	
poor	patients	at	Siriraj	Hospital.	
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นักแสดงช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว “แสงน�าใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3” เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	24	สิงหาคม	2560	ช่อง	3	น�านักแสดงร่วมงาน
แถลงข่าว	“แสงน�าใจ	ไทยทั้งชาติ	เดิน	วิ่ง	ปั่น	ป้องกันอัมพาต	ครั้งที่	3	
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพย	
วรางกรู”	จดัโดย	ศนูย์โรคหลอดเลอืดสมองศริริาช	ร่วมกบัมลูนธิไิทยคม 
เพ่ือรวมพลังแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระองค์ท่าน	 ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในเรื่องการ
รักษาสุขภาพและการออกก�าลังกาย	 พร้อมท้ังกระตุ ้นให้คนไทย
ตระหนักถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง	 และส่งเสริมให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อป้องกันการเกิด
โรคดังกล่าว	 โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่	 26	 พฤศจิกายน	 2560								
เร่ิมต้นบริเวณแยก	 จปร.	 และเข้าเส้นชัยที่โรงพยาบาลศิริราช																		
ปิยมหาราชการุณย์

ช่อง 3 ร่วมโครงการ “ใจดี ใจสบาย” ระดมทุนสร้าง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติ เหตุและฉุกเฉิน)                

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

	 สถานวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีีสช่ีอง	3	ร่วมกบั	หลวงพ่อกณัหา	สขุกาโม	
จัดโครงการ	 “ใจดี	 ใจสบาย”	 เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์	และสร้างอาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา	 เพื่อเป็นสถานท่ีรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ	 และเป็นศูนย์
อุบัติเหตุและฉุกเฉินแบบครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ช่อง	 3	 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ	อาทิ	จัดท�าเสื้อ	“ใจดี	 ใจสบาย”	พร้อมน�านักแสดงร่วม
รณรงค์จ�าหน่ายเส้ือเพือ่น�ารายได้ร่วมสมทบทนุโครงการฯ,	จดักจิกรรม
ทอดผ้าป่ามหากุศล	 โดยคณะผู้บริหาร	 ผู้จัดละคร	 นักแสดง	 และ
พนกังานในกลุม่บอีซีี	ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล	พร้อมมอบเงนิบรจิาคทีไ่ด้ 
จากช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	จ�านวน	18,000,000	บาท	และเงินบริจาค
จากประชาชน	จ�านวน	5,000,000	บาท	เพื่อสมทบทุนโครงการฯ	เมื่อ
วันอาทิตย์ที่	 8	 ตุลาคม	 2560	ณ	 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม	 อ�าเภอ									
วังน�้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา,	 ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรม									
“เดิน	 วิ่ง	 ปั่น	 มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา”	 เพ่ือหารายได้สมทบทุนโครงการฯ,	 จัดท�า
ภาพยนตร์สั้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ

ทุนโครงการฯ	โดยมี	ณเดชน์	คูกิมิยะ	และณฐพร	เตมีรักษ์	อาสาเป็น
นักแสดงน�า	 อีกท้ังช่อง	 3	 ยังท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ	 ของสถานีฯ	 เพื่อเชิญชวน
ประชาชนร่วมบรจิาคเข้าบัญช	ี“กองทนุหลวงพ่อกณัหาเพือ่สมทบสร้าง
อาคารสมเด็จพระเทพฯ	 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”	 ธนาคาร
กรุงไทย	 เลขที่บัญชี	 	 982-6-07027-0,	 ธนาคารกรุงเทพ	 เลขที่บัญชี	
285-5-75225-5	และธนาคารไทยพาณชิย์	เลขทีบ่ญัชี		503-298924-6 
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Channel 3 Attending “The 3rd Stroke Running Marathon” Press Conference to Honor His Majesty 

King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun

 On	 August	 24,	 2017,	 Channel	 3	 actors	 and	 actresses	
attended	a	press	conference	of	“The	3rd Stroke	Running	
Marathon”	to	honor	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	
Bodindradebayavarangkun.	 The	 activity	was	 organized	by	
the	 Siriraj	 Stroke	 Center	 to	 display	 loyalty	 and	 gratitude	
toward	His	Majesty	the	King	for	being	a	role	model	in	terms	
of	 healthy	 living	 and	 exercise,	 including	 raising	 public	
awareness	on	the	danger	of	stroke	and	the	importance	of	
regular	exercise	in	preventing	stroke.	The	event	took	place	
on	November	26,	2017,	starting	from	Jor.Por.Ror.	Intersection	
and	finishing	at	Siriraj	Piyamaharajkarun	Hospital.		

Channel 3 Joining “Jai-Dee-Jai-Sabuy” to Raise 

Fund for the Construction of Chalermprakiet 

Building in Honoring Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn (Emergency Medical 

Center), Maharat Nakhon Ratchasima Hospital 

	 Thailand	Color	Television	Channel	3	together	with	The	
Most	Venerable	Kanha	Sukgamo	organized	the	“Jai-Dee-Jai-
Sabuy”	project	to	raise	funds	to	buy	medical	equipment	
and	the	construction	of	Chalermprakiet	Building	in	Honor	
of	 Her	 Royal	 Highness	 Princess	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn	
(Emergency	Medical	Center),	Maharat	Nakhon	Ratchasima	
Hospital	for	accommodating	emergency	cases	and	becoming	
the	center	of	integrated	emergency	medical	services	of	the	
northeastern	region.			

	 Channel	3	organized	activities	to	raise	funds	to	support	
the	construction	of	Chalermprakiet	Building	such	as	the	sale	
of	 “Jai-Dee-Jai-Sabuy”	 T-shirts	 by	 leading	 actors	 and	
actresses	of	Channel;		organizing	the	robe	offering	ceremony	
(Tod-Pha-Pa-Maha-Kusol)	 led	 by	 the	management	 team,	
producers,	 actors	 and	 actresses	 and	 employees	 of	 BEC	
Group;	 donations	 by	 Channel	 3	 and	 BEC	 Group	 totaling	
18,000,000	 Baht	 and	 public	 donations	 totaling	 5,000,000	
Baht	to	support	the	project	at	Pa	Sap	Tawee	Thammaram	
Temple	 located	 at	 Wang	 Nam	 Khiew	 District,	 Nakhon	
Ratchasima	Province	on	October	8,	2017;	publicizing	and	

joining	 “Walking,	 Running,	 Cycling	 Maha	 Kusol	 to	 Help	
Emergency	Patients	at	Maharat	Nakhon	Ratchasima	Hospital”	
to	raise	funds	for	the	project.	In	addition,	Nadech	Kugimiya	
and	Natapohn	Tameeruks,	actor	and	actress	of	Channel	3,	
volunteered	to	be	the	voice	in	publicizing	the	activity	via	
various	channels	and	inviting	public	donations	to	support	
the	project	under	account	name	“The	Most	Venerable	Kanha	
Sukgamo	Fund	for	Construction	of	Chalerm	Prakiet	Building,	
Maharat	Nakhon	Ratchasima	Hospital”	at	Krungthai	account	
no.	982-6-07027-0,	Bangkok	Bank	account	no.	285-5-75225-5 
and	Siam	Commercial	Bank	account	no.	503-298924-6.	
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ช่อง 3 ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับโลก

	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของกีฬา	 ในฐานะที่
เป็นส่ือมวลชน	เราได้สรรหารายการการแข่งขนักฬีาทัง้ในระดบัประเทศ
และระดับโลกมาน�าเสนอต่อผู้ชมผ่านทางช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	
28	SD	และช่อง	33	HD	ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจกีฬา	 อีกทั้งยัง
ให้การสนับสนุนการกีฬาไทยในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อพัฒนาวงการกีฬา
ไทยให้ก้าวไกลอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	2560	กลุม่บอีซีี	ให้การสนับสนุน
และถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยม	ดังนี้

	 ช่อง	3	ได้รบัลขิสทิธิถ่์ายทอดสดการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลระดับ
โลกจาก	FIVB	4	ทวัร์นาเม้นต์	(Tournament)	ได้แก่		FIVB	Volleyball	
World	League,	FIVB	Volleyball	World	Grand	Prix	และ	FIVB	
Volleyball	Women’s	Club	World	Championship/Men’s	Club	
World	Championship	ตั้งแต่ปี	2017-2020	เป็นเวลาต่อเนื่อง	4	ปี	
ซึง่ถอืว่าเป็นการประมลูการถ่ายทอดสดกีฬาท่ีมมีลูค่าการตลาดสงูเป็น
อันดับต้นๆ	 ของประเทศไทย	 โดยเริ่มจากการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ในรายการ	 “FIVB	 Volleyball	 Women’s	 Club	 World	
Championship”	 จัดขึ้น	ณ	 เมืองโกเบ	 ประเทศญี่ปุ่น	 วันท่ี	 9-14	
พฤษภาคม	2560	และถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย	“FIVB	
Volleyball	World	League”	ตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ	
ที่ประเทศบราซิล	 ในเดือนมิถุนายน	 2560	 อีกทั้งยังถ่ายทอดสดการ
แข่งขันวอลเลย์บอล	“FIVB	Volleyball	World	Grand	Prix”	ให้ผู้ชม
ได้ร่วมเป็นก�าลงัใจให้นกักีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในทกุการแข่งขนั	
พร้อมทั้งถ่ายทอดสดการแข่งขันนัดส�าคัญของทีมระดับโลกอื่นๆ	 ผ่าน
ทางช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD

	 ช่อง	 3	 ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล	 “ฟีฟ่า							
คอนเฟดเดอเรชั่น	2017”	(FIFA	Confederations	Cup)	การแข่งขัน
ฟตุบอลทีไ่ด้รบัความนยิมติดอนัดับ	1	ใน	3	ของโลก	ทีป่ระเทศรสัเซียเป็น          
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้	 โดยช่อง	 3	 ถ่ายทอดสดครบทุก							
การแข่งขัน	ตั้งแต่วันที่	17	มิถุนายน	ถึง	2	กรกฎาคม	2560	ผ่านทาง
ช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD

สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน

	 ช่อง	 3	 ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต	 มอเตอร์ไซค์	
ชงิแชมป์โลก	The	2017	MotoGP	World	Championship	การแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม	2560	ผ่านทางช่อง	28	SD

	 ช่อง	3	ถ่ายทอดสดการแข่งขนัวอลเลย์บอลหญงิชงิแชมป์โลก	2017	
รอบคดัเลอืกรอบสดุท้ายของเอเชยี	กลุม่บ	ีซึง่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดการแข่งขัน	 โดยมี	 ประเทศเกาหลีเหนือ	 เกาหลีใต้	 อิหร่าน	
เวียดนาม	 และไทยเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือคัดเลือกทีมท่ีมีผลงานดีที่สุด
อันดับที่	1	และ	2	ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นในปี	2018	โดย
ช่อง	3	ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชมครบทุกการแข่งขัน	ผ่านทางช่อง	3,	
ช่อง	28	SD	และ	33	HD	ตั้งแต่วันที่	20-24	กันยายน	2560	พร้อมกันนี ้
ผู ้ชมยังสามารถเลือกรับชมผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม	 ได้แก	่											
แอพพลิเคชั่น	3	LIVE	และ	www.ch3thailand.com	
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	 As	a	mass	media,	BEC	Group	recognizes	the	value	and	
importance	of	sports	and	has	continuously	presented	both	
national	and	international	sports	programs	via	Channel	3,	
Channel	13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD	in	
the	hope	of	 inspiring	sports	 interests	among	Thai	viewers	
and	 supporting	 Thai	 sports	 in	 various	 forms	 to	 promote	
further	 skills	development	of	Thai	athletes.	 In	2017,	BEC	
Group	supported	and	broadcast	various	sports	programs	as	
follow:		

	 Channel	3	received	the	license	for	live	broadcasting	of	
the	world	volleyball	championship	competitions	from		the	
FIVB	4	Tournament	including	FIVB	Volleyball	World	League,	
FIVB	 Volleyball	 World	 Grand	 Prix	 and	 FIVB	 Volleyball	
Women’s	 Club	World	 Championship/Men’s	 Club	World	
Championship	 from	 2017	 -	 2020.	 These	 programs	 are	
considered	 to	 be	 one	 of	 the	 highest	 bidding	 live	 sports	
program	in	Thailand.	The	first	program	for	live	broadcasting	
was	“FIVB	Volleyball	Women’s	Club	World	Championship”	
held	in	Kobe,	Japan	from	May	9	-	14,	2017,	followed	by	live	
broadcasting	 of	 “FIVB	 Volleyball	 World	 League”,	men	
volleyball	team,	from	the	first	to	the	final	round	which	took	
place	 in	 Brazil	 in	 June	 2017,	 live	 broadcasting	 of	 “FIVB	
Volleyball	World	Grand	Prix”	to	allow	Thai	viewers	to	cheer	
Thailand’s	 national	 volleyball	 team	during	 every	match,	
including	live	broadcasting	of	other	important	matches	via	
Channel	3,	Channel	13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	
33	HD.

 Channel	3	received	the	license	for	live	broadcasting	of	
FIFA	Confederations	Cup	2017,	one	of	world’s	 top	 three	
football	tournaments.	This	year	the	tournament	was	hosted	
by	Russia.	The	program	was	broadcast	live	from	June	17	-	
July	2,	2017	via	Channel	3,	Channel	13	Family,	Channel	28	SD 
and	Channel	33	HD.					

Education, Sports and Youth Promotion

	 Channel	 3	 presented	 live	 broadcasts	 of	 “The	 2017	
MotoGP	World	Championship”,	world’s	biggest	motorbike	
racing	event,	from	July	-	August,	2017	via	Channel	28	SD.		

	 Channel	3	presented	live	broadcasts	of	“FIVB	Volleyball	
Women’s	World	Championship	2017”	semi-final	round	for	
Asia	Group	B.	This	year’s	competition,	hosted	by	Thailand,	
was	joined	by	North	Korea,	South	Korea,	Iran,	Vietnam	and	
Thailand	teams	with	the	aim	of	selecting	the	best	two	teams	
to	enter	 the	 final	 round	which	 shall	 take	place	 in	 Japan	
2018.	Channel	3	presented	live	broadcasts	of	every	match	
via	 Channel	 3,	 Channel	 28	 SD	 and	Channel	 33	HD	 from	
September	 20-24,	 2017.	 Also,	 viewers	 can	 watch	 the	
competition	 live	 via	 other	 platforms	 such	 as	 the	 3LIVE	
Application	and	www.ch3thailand.com.	

Education, Sports and 
Youth Promotion

Channel 3 Live Broadcast of the World Sports Championship
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ช่อง 3 จัดกิจกรรม “เมียหลวงยกทีม แบ่งปันความสุข 

สร้างรอยยิ้ม” ที่มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันเสาร์ที่	3	มิถุนายน	2560	ช่อง	3	ร่วมกับบริษัท	ดี	วัน	ทีวี	
จ�ากัด	จัดกิจกรรม	“เมียหลวงยกทีม	แบ่งปันความสุข	สร้างรอยยิ้ม”	
น�าผู้จัดละครและนักแสดงจากละครเรื่อง	“เมียหลวง”	อาทิ	พริมรตา	
เดชอุดม,	คารีสา	สปริงเก็ตต์	และผู้ชมจากทางบ้าน	ร่วมเล่นเกมและ
มอบของรางวัล	พร้อมด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตมอบความสุข	ความ
อบอุ่น	และความบนัเทงิให้กบัเด็กๆ	จากมลูนิธเิด็ก	ณ	อ�าเภอสามพราน	
จังหวัดนครปฐม

ละครเรื่อง “ดวงใจพิสุทธิ์” ได้รับรางวัลสื่อส่งเสริม

สถาบันครอบครัว ในงานวันแห่งครอบครัว ประจ�าปี 

2560

	 เมื่อวันพุธที่	5	เมษายน	2560	นักแสดงจากละคร	“ดวงใจพิสุทธิ์”	
ได้แก่	ยุกต์	ส่งไพศาล	,	มทิรา	ตันติประสุต,	นราวิชญ์	จิตรบรรจง	และ
เดก็ชายภคพล	ตณัฑ์พาณชิย์	เข้ารับรางวลัเชดิชูเกียรตสิาขาสือ่ส่งเสริม
สถาบนัครอบครวัจาก	พลเรอืเอก	ณรงค์	พพิฒันาศยั	รองนายกรฐัมนตร	ี
เนื่องจากเป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของครอบครัว	 และ							
ผูม้ส่ีวนในการอบรมเลีย้งดเูด็ก	ในงานวันแห่งครอบครวั	ประจ�าปี	2560	
จดัโดย	กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	ณ	อาคาร	
อิมแพคฟอรั่ม	เมืองทองธานี	โดยละคร	“ดวงใจพิสุทธิ์”	เป็นผลงานที่
น�าเสนอทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ในปี	2559
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Channel 3 Organizing “Mialuang-Yok-Team 

Sharing Happiness and Smiles” at the Children 

Foundation, Nakhon Pathom Province 

	 On	June	3,	2017,	Channel	3	in	cooperation	with	D	One	
TV	Company	Limited	organized	“Mialuang-Yok-Team	Sharing	
Happiness	and	Smiles”.	Producers,	actors	and	actresses	from	
“Mia-Luang”	TV	drama	namely	Primrata	Deju-dom,	Carissa	
Springett	as	well	as	viewers	were	invited	to	play	games	and	
win	prizes.	A	mini-concert	was	also	held	to	share	happiness	
and	entertain	children	at	the	Children	Foundation	located	
at	Sampran	District,	Nakhon	Pathom	Province.

“Duang-Jai-Pi-Sut” Won Media for Family 

Institution Promotion Award at the Family Day 

2017

	 On	April	5,	2017,	actors	and	actress	from	“Duang-Jai-Pi-Sut” 
TV	 drama,	 namely	 Yuke	 Songpaisan,	Matira	 Tantiprasut,	
Narawit	 Chitbanchong	 and	 Pakapon	 Tanpanich,	 were	
presented	 with	 honorary	 awards	 for	media	 for	 family	
institution	 promotion	 from	 Admiral	 Narong	 Pipatanasai,	
Deputy	Prime	Minister,	as	the	story	raises	awareness	of	the	
importance	of	the	family	institution	and	the	roles	of	parents	
and	guardians.	The	event	took	place	on	Family	Day	2017	
and	was	organized	by	Ministry	of	Social	Development	and	
Human	Security	at	Impact	Forum,	Muangthong	Thani.	The	
TV	drama	was	on-aired	on	Channel	3	and	Channel	33	HD	
in	2016.
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กลุ่มบีอีซี ท�าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่                    

พ.ศ. 2560

	 เมื่อวันอังคารที่	31	มกราคม	2560	กลุ่มบีอีซี	จัดท�าบุญเลี้ยงพระ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2560	โดยนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะและ
พระราชาคณะ	จ�านวน	9	รปู	มาเจรญิพระพทุธมนต์	เพือ่น้อมถวายเป็น
พระราชกุศล	 แด่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
บรมนาถบพิตร	 และถวายพระพรชัยมงคล	 แด่	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	ตลอดจนเพือ่ความเป็นสริมิงคล	
และสร้างขวัญก�าลังใจในการเริ่มต้นท�างานในปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร							
ผู้จัดละคร	 นักแสดง	 และพนักงานในกลุ่มบีอีซี	 ณ	 อาคารมาลีนนท์	
ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4

ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงด้านศาสนา วัฒนธรรม

นักแสดงช่อง 3 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

“ทูตวิสาขบูชาโลก” ประจ�าปี 2560

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	พฤษภาคม	2560	นักแสดงของช่อง	3	ได้แก่	
จรณ	 โสรัตน์,	 	จักรพันธ์	 จันโอ	และธัชพล	 เสือทองค�า	 เข้ารับรางวัล
ประกาศเกยีรตคิณุ	“ทตูวสิาขบชูาโลก”	ประจ�าปี	2560	ณ	ศนูย์การค้า
พาราไดซ์	 พาร์ค	 จัดโดย	 สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย	 และกรมศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 จาก	 สมเด็จพระ	
พุฒาจารย์	 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม	 ในฐานะพุทธศาสนิกชน					
ชาวไทยทีมี่ผลงานด้านส่งเสริมเผยแผ่หลกัค�าสอนทางพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง	ประพฤติตนดี	และมีศีลธรรม		
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BEC World Group Organizing New Year 2017 

Merit Making Activity

	 On	 January	 31,	 2017,	 BEC	Group	organized	New	Year	
2017	Merit	Making	activity	by	 inviting	Somdet	Phra	Racha	
Khana	and	Phra	Racha	Khana	totaling	9	monks	to	perform	
a	religious	ceremony	as	tribute	to	the	late	King	Bhumibol		
Adulyadej	and	to	bless	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	
Bodindradebayavarangkun.	Moreover,	the	event	was	held	
on	the	occasion	of	New	Year	to	bless	the	management	team,	
producers,	actors	and	actresses	and	employees	of	BEC	Group	
at	Maleenont	Tower,	Rama	4	Road.	

Religious and Cultural Promotion

Channel 3 Actors Won Honorary Award “World 

Vesak Ambassador 2017”

	 On	May	4,	2017,	Channel	3	actors	including	Jaron	Sorat,	
Chakapan	 Chan-O	 and	 Tutchapon	 Suaetongkum	 were	
presented	with	honorary	awards	“World	Vesak	Ambassador	
2017”	at	 Paradise	Park	 Shopping	Center	 for	being	 a	 role	
model	in	continuously	supporting	Buddhist	teachings	and	
maintaining	proper	conduct.	The	event	was	organized	under	
the	collaboration	between	Artists	Federation	of	Thailand	
and	Department	of	Religious	Affairs,	Ministry	of	Culture	by	
Somdet	Phra	Phutthachan,	the	abbot	of	Traimit	Withayaram	
Temple.	
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ช่อง 3 เข้ารับพระราชทานเทียนพรรษา เนื่องใน                   

วันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2560

	 	 ด้วย	ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวดี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานเทียนจ�าน�าพรรษา	 เนื่องใน										
วนัเข้าพรรษา	ประจ�าปี	2560	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่		พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร,	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร,	 	 สมเด็จพระ						
นางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชินนีาถ	ในรชักาลที	่9	และพระบรมวงศานวุงศ์ 
และเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา	 และสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา	 ตาม
โครงการ	“หนึ่งใจ	ให้ธรรมะ”	จัดโดย	มูลนิธิมิราเคิล	ออฟไลฟ์ฯ		ร่วม
กับส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	โดยคัดเลือกองค์กรต่างๆ	เพื่อมอบ
เทยีนพรรษาพระราชทานให้แก่วัดทัว่ประเทศ	รวม	77	จงัหวัด	ซึง่สถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในฐานะสื่อมวลชน	 ได้ร่วมพิจารณา												
คัดเลือกวัด	จ�านวน	1	วัด	นอกเหนือจากพระอารามหลวงในเขตพื้นที่
กรงุเทพมหานคร	ได้แก่	วดัสนัป่าสกัวรอไุรธรรมาราม	ต�าบลหนองควาย	
อ�าเภอหางดง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ทั้งน้ี	 คณะผู้บริหารของช่อง	 3	 เป็น
ตัวแทนเข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน	 ประจ�าปี	 2560	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	6	กรกฎาคม	2560	ณ	หอประชุมพุทธมณฑล	ต�าบลศาลายา 
อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม		

	 ต่อมา	เมือ่วนัเสาร์ที	่8	กรกฎาคม	2560	คณะผูบ้รหิารและพนักงาน
ของช่อง	3	และกลุ่มบอีซีี	พร้อมด้วยนกัแสดง	อาทิ	วิทยา	วสไุกรไพศาล	
ร่วมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานไปถวายแด่วัดสันป่าสักวรอุไร						
ธรรมาราม	เนื่องในวันเข้าพรรษาประจ�าปี	2560	

ช่อง 3 แจกบัตรมงคล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

ประจ�าปี 2560

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่7	กรกฎาคม	2560	ช่อง	3	น�านกัแสดงจากละครเรือ่ง	
“แผนร้ายลงท้ายว่ารัก”	 และละครเรื่อง	 “สายลับจับแอ๊บ”	 ร่วมแจก
บัตรมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา	 ประจ�าปี	 2560	 	ณ	 ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซ่า	เชยีงใหม่	แอร์พอร์ต	และ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลั	เฟสตวิลั	
เชียงใหม่	โดยในทุกๆ	ปี	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	จะมอบบัตรมงคลเนื่อง
ในโอกาสวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู ้จัดละคร	 นักแสดง	
สือ่มวลชน	และประชาชนทัว่ไป	เพือ่สบืสานพระพทุธศาสนา	และระลกึ
ถงึหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า	ซึง่เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา
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Channel 3 Accepting Royal Buddhist Lent 

Candle on Buddhist Lent Day 2017 

	 In	commemoration	of	Buddhist	Lent	Day	2017,	Princess	
Ubolratana	 Rajakanya	 Sirivadhana	 Barnavadi	 gave																	
Buddhist	lent	candles	in	honor	of	His	Majesty	King	Bhumibol	
Adulyadej,	 His	 Majesty	 King	 Maha	 Vajiralongkorn	
Bodindradebayavarangkun,	 Her	Majesty	Queen	 Sirikit	 and	
Royal	Family	members	through	“Ngueng-Jai-Hai-Dhamma”	
program	by	“Miracle	of	Life	Foundation”	and	National	Office	
of	 Buddhism.	 The	 Buddhist	 lent	 candles	were	 given	 to	
temples	 in	77	provinces	nationwide	for	 religious	use	and	
preserving	 Buddhist	 religious	 ceremony.	 Thailand	 Color	
Television	Channel	3,	as	a	mass	media,	jointly	selected	a	
temple	to	which	the	Buddhist	lent	candles	are	to	be	given	
apart	from	the	temples	in	Bangkok.	This	includes	San	Pasak	
Wora	Urai	 Thammaram	Temple,	 Nong	 Khwai	 Sub-district,	
Hang	Dong	District,	Chiang	Mai	Province.	On	July	6,	2017,	
the	executives	of	Channel	3	received	Buddhist	lent	candles	
from	 the	Miracle	 of	 Life	 Foundation	 at	 Buddhamonthon	
Auditorium,	 Salaya	 Sub-district,	 Buddhamonthon	 District,	
Nakhon	Pathom	Province.			

	 On	July	8,	2017,	the	Channel	3	executive	team	along	
with	 the	 employees	 of	 BEC	 Group,	 actors	 and	 actresses	
namely	Witthaya	Wasukraipaisarn	jointly	gave	the	Buddhist	
lent	candles	to	San	Pasak	Wora	Urai	Thammaram	Temple	
upon	the	occasion	of	Buddhist	Lent	Day	2017.		

Channel 3 Giving Out Greeting Cards on Asalha 

Puja Day 2017

	 On	July	7,	2017,	Channel	3	actors	from	“Pan-Rai-Long-
Tai-Wa-Rak”	and	“Sai-Lub-Jub-Ab”	TV	dramas	jointly	gave	
out	greeting	cards	upon	the	occasion	of	Asalha	Puja	Day	
2017	at	Central	Plaza	(Chiang	Mai	Airport)	and	Central	Festival	
(Chiang	Mai).	Each	year	Channel	3	together	with	BEC	Group	
will	give	out	these	greeting	cards	on	important	religious	days	
to	the	producers,	actors	and	actresses,	press	and	general	
public	 in	 the	hope	of	 preserving	 Buddhist	 traditions	 and	
dhamma	teachings.
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กลุ่มบีอีซี ถวายสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล        

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร

	 เมื่อวันศุกร์ที่	8	กันยายน	2560	คณะผู้บริหาร	ผู้จัดละคร	นักแสดง	
พนักงานในกลุ่มบีอีซี	 และผู้มีจิตศรัทธา	 ร่วมท�าบุญถวายสังฆทาน									
มหากุศล	ฟังธรรมเทศนา	และบริจาคเงินแก่โครงการ	“ธรรมบุญ...ใจดี	
ใจสบาย”	เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)																		
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 ในกิจกรรม	 “ช่อง	 3	 รวมใจถวาย
สังฆทานมหากุศล	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”	 โดย	หลวงพ่อกัณหา	
สุขกาโม	 แห่งวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	 จังหวัด
นครราชสมีา	เมตตารบัสงัฆทานมหากศุล	ณ	อาคารมาลนีนท์	ทาวเวอร์	
ถนนพระราม	4

ช่อง 3 รับผ้ากฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อ

ทอดถวายในงานบุญกฐินมหากุศล ณ วัดป่าทรัพย์ทวี

ธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา

	 เมื่อวันเสาร์ที่	30	กันยายน	2560	คณะผู้บริหารของช่อง	3	และ
กลุ่มบีอีซี	 เข้าถวายสักการะและรับผ้ากฐินประทานจาก	 สมเด็จพระ							
อริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	วัด
ราชบพิธสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร	เพ่ืออญัเชิญไปทอดถวายในงาน
บุญกฐินมหากุศล	 ณ	 วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม	 อ�าเภอวังน�้าเขียว	
จังหวัดนครราชสีมา	 เพ่ือน�าปัจจัยไปด�าเนินการก่อสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา		

	 ต่อมา	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 8	 ตุลาคม	 2560	 คุณประชุม	 มาลีนนท	์
ประธานบริหารกลุ่มบริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วย											
ผู้บริหาร	 ผู้จัดละคร	 นักแสดง	 	 และพนักงานในกลุ่มบีอีซี	 ร่วมถวาย								
ผ้ากฐินสามัคคีมหากุศล	 ผ้ากฐินประทานจาก	 สมเด็จพระอริยวงศา								
คตญาณ	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	พร้อมทั้งร่วมท�า
โรงทาน	แจกจ่ายอาหาร	และเครือ่งดืม่ให้กบัสาธชุน	ณ	วดัป่าทรพัย์ทวี
ธรรมาราม	จังหวัดนครราชสีมา
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BEC Group Organizing Merit Making Ceremony 

to Honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej

	 On	 September	 8,	 2017,	 the	 BEC	 Group	management	
team	 together	with	producers,	 actors	 and	actresses,	 and	
employees	 as	 well	 as	 guests	 joined	 the	merit	 making	
ceremony,	 followed	 by	 dhamma	 listening	 and	making	
donations	 for	 “Dhamboon…Jai-Dee-Jai-Sabuy”	 project	 to	
support	 the	 construction	 of	 Chalermprakiet	 Building	 in	
Honoring	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	
(Emergency	Medical	Center),	Maharat	Nakhon	Ratchasima	
Hospital	as	part	of	Channel	3’s	merit	making	activity	to	honor	
His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej.	The	event	which	took	
place	at	Maleenont	Tower,	Rama	4	Road	was	attended	by	
The	Most	Venerable	Kanha	Sukgamo	from	Pa	Sap	Tawee	
Thammaram	Temple	located	at	Wang	Nam	Khiew	District,	
Nakhon	Ratchasima	Province.

Channel 3 Accepting Kathin Sheets from the 

Supreme Patriarch to be offered to “Kathin Maha 

Kuson” at Pa Sap Tawee Thammaram Temple, 

Nakhon Ratchasima Province 

	 On	September	30,	2017,	executive	teams	from	Channel	3 
and	BEC	Group	paid	respect	to	and	accepted	kathin	sheets	
from	the	Supreme	Patriarch	at	Ratchabophit	Sathit	Maha	
Simaram	Ratcha	Wora	Wihan	Temple	to	be	offered	to	“Kathin	
Maha	Kuson”	event	at	Pa	Sap	Tawee	Thammaram	Temple	
located	at	Wang	Nam	Khiew	District,	Nakhon	Ratchasima	
Province	 to	 support	 the	 construction	 of	 Chalermprakiet	
Building	in	Honor	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	 (Emergency	Medical	 Center),	Maharat	 Nakhon	
Ratchasima	Hospital.					
 
	 Later,	on	October	8,	2017,	Mr.	Prachum	Maleenont,	Group	
Chief	Executive	Officer	of	BEC	World	Public	Company	Limited,	
together	with	the	executives,	producers,	actors	and	actresses	
and	employees	of	BEC	Group	attended	the	“Kathin	Maha	
Kuson”	and	distributed	food	and	drinks	to	the	public	at	Pa	Sap 
Tawee	Thammaram	Temple,	Nakhon	Ratchasima	Province.	
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	 วิกฤตการณ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น	 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์	 ด้วย
เหตุนี้	กลุ่มบีอีซี	จึงเห็นถึงความส�าคัญในการดูแลรักษาพลังงาน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	โดยส่งเสริม	
สนับสนุน	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด	รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	ประชาสัมพันธ์	และ
รณรงค์ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เห็นความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

“ช่อง 3 สื่อถึงใจ ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

	 ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	สร้างความตระหนักและสนับสนุนบุคลากร
ทกุคนในองค์กรให้เหน็ความส�าคญัของพลงังานและสิง่แวดล้อม	จงึจดั
ท�าบทความประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด	 “ช่อง	 3	 สื่อถึงใจ	 ใส่ใจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม”	ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	เพื่อ
สื่อสารให้พนักงานเกิดความรู้	 และปลูกจิตส�านึกให้พนักงานตระหนัก
ถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า	 และใส่ใจ										
สิง่แวดล้อมมากขึน้	อันจะขยายผลต่อไปยงัครอบครวั	ชมุชน	และสงัคม
ไทยต่อไป

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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	 Current	natural	disasters	and	environmental	crises	have	become	increasingly	severe,	causing	both	direct	and	indirect	
impacts	on	human	life.	Bearing	this	mind,	BEC	Group	continuously	carries	out	internal	and	external	activities	to	promote	
the	conservation	of	energy,	natural	resources	and	the	environment	by	supporting	and	taking	part	in	environmental	protection	
activities	and	acting	as	a	medium	in	presenting	news	and	information	for	promoting	environmental	conservation	in	the	
hope	of	raising	public	awareness	of	the	importance	of	natural	resources,	energy	and	the	environment.	

	 Channel	3	 together	with	BEC	Group	 raised	awareness	
and	encouraged	its	employees	to	recognize	the	importance	
of	 energy	 and	 the	environment	by	disseminating	 articles	
under	the	concept	of	“Channel	3	Sue-Theung-Jai:	Energy	
and	Environmental	Conservation	Promotion”	via	its	internal	
communication	 channel	 to	 provide	 knowledge	 and	 raise	

Environmental Preservation

“Channel 3 Organizing “Channel 3 Sue-Theung-Jai: Energy and Environmental Conservation 

Promotion”

awareness	 among	 employees	 regarding	 efficient	 use	 of	
energy	 and	 natural	 resources	 and	 environmental	 care	 in	
hope	that	the	message	will	further	spread	to	their	families,	
communities	and	the	overall	Thai	society.	
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รายการตู้ ปณ. ข่าว 3 เป็นสื่อกลางรับเรื่องร้องเรียน 

และน�าเสนอข่าวการบุกรุก ท�าลายส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 รายการ	ตู	้ปณ.	ข่าว	3	เป็นสือ่กลางในการน�าเสนอและรับเรือ่งร้องเรยีน	
จากประชาชนในเร่ืองการบุกรุกป่าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ	
พร้อมลงพื้นที่ติดตามการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ
ตรวจสอบในการทีจ่ะน�าไปสูก่ารด�าเนินการตามกฎหมาย	และน�าเสนอ
สู่สาธารณชน	อาทิ	การบุกรุกพื้นที่ป่าของบริษัทปาล์มน�้ามันเอกชนใน
จังหวัดสตูล	จ�านวนกว่า	2,600	ไร่,	การลักลอบตัดไม้สักในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน	จังหวัดน่าน	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์
ให ้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญและร ่วมกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รายการทีวี 360 องศา จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

“รักษ์ป่า สร้างชีวิตกับตราแม่ครัว ปี 2”

	 รายการทีวี	360	องศา	ซึ่งออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	
จัดกิจกรรม	 “รักษ์ป่า	 สร้างชีวิตกับตราแม่ครัว	 ปี	 2”	 เชิญชวนผู้ชม
รายการเข้าร่วมกิจกรรมคืนความสมบูรณ์ให้กับภูเขาหัวโล้น	 เพื่อช่วย
ลดปัญหาภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่านบนพื้นที่	 50	 ไร่	 และยังเป็นการ
สร้างโมเดลต้นแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอื่นๆ	 โดยอาศัย
ความร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานภาคประชาชน	
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน	 ณ	 พ้ืนที่เขาหัวโล้น	 ต�าบลป่า							
แลวหลวง	อ�าเภอสนัติสขุ	จงัหวดัน่าน	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่22	ถงึวนัเสาร์
ที่	24	มิถุนายน	2560

ช่อง 3 ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย ต่อยอดโครงการ 

“ถ่านไฟฉายเก่า สู่อิฐทางเดินผู้พิการ”

	 ช่อง	3	ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย	(ตาวเิศษ)	รณรงค์ให้พนักงาน
ของช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	ร่วมกันบริจาคถ่านอัลคาไลน์	 (ถ่านไฟฉาย)	
แบบใช้แล้วทิ้งที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	น�าไปสังเคราะห์ท�าผิวหน้า
อิฐทางเดินและไม้เท้าส�าหรับผู้พิการทางสายตา	เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง	 ผ่านกล่องรับบริจาค	ณ	 อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 ใน
โครงการ	 “ถ่านไฟฉายเก่า	 สู่อิฐทางเดินผู้พิการ”	 ซึ่งเกิดจากความ										
ร่วมมอืในการศกึษาวจิยัระหว่างสมาคมสร้างสรรค์ไทย	(ตาวเิศษ)	และ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 นอกจากนี้	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี	 ยัง							
น�าเสนอข่าวเพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปได้เกดิความตระหนกั
รู้และมีส่วนร่วมในการบริจาคถ่านไฟฉายเก่าผ่านทางรายการทีวี	 360	
องศา	อีกด้วย	

	 ทัง้นี	้การบรจิาคถ่านไฟฉายเก่า	นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและ
สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาได้ในระดับหน่ึงแล้ว	
ยังถือเป็นการก�าจัดขยะมีพิษอย่างถูกวิธี	 ช่วยลดปัญหาขยะที่ท�าลาย		
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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P.O. Box of Channel 3 Acting as Medium for 

Accepting Complaints and Presenting News 

and Information on Deforestation and 

Environmental and Natural Resources 

Exploitation

	 P.O.	Box	of	Channel	3	acts	as	a	medium	in	presenting	
news	and	accepting	complaints	concerning	deforestation	
as	well	 as	 exploitation	 of	 the	 environment	 and	 natural	
resources,	 including	 following	up	on	 the	progress	of	 the	
concerned	agencies	in	conducting	inspections	prior	to	legal	
proceedings	and	continuously	updating	the	current	situation.	
The	stories	covered	include	deforestation	by	a	private	palm	
oil	firm	in	Satun	Province	covering	a	total	area	of	over	2,600	
Rai,	illegal	teak	cutting	in	Sri	Nan	National	Park,	etc.	This	is	
to	 raise	 public	 awareness	 of	 the	 importance	 of	 natural	
resources	and	environmental	conservation.

TV 360 Degrees Organizing “The 2nd Protect 

the Forest, Protect Life with Tra Maekrua” 

Activity 

	 TV	360	Degrees,	which	is	on-air	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD,	organized	“The	2nd	Protect	the	Forest,	Protect	Life	
with	Tra	Maekrua”	by	inviting	viewers	to	participate	in	the	
activity	to	restore	forest	areas	 in	Nan	Province	that	were	
affected	by	deforestation	covering	a	total	area	of	50	Rai.	At	
the	same	time,	this	can	be	used	a	model	for	reforestation	
in	other	areas.	However,	it	requires	cooperation	from	the	
public	and	private	sectors	as	well	as	local	communities	to	
ensure	sustainable	outcomes	in	reviving	the	forest	areas	in	
Pa	Laeo	Luang	Sub-district,	Santisuk	District,	Nan	Province.	
The	activity	was	organized	from	June	22	-	24,	2017.	

Channel 3 in Cooperation with Thai Environmental 

and Community Development Association 

Carrying Out “Old Battery for the Blind” 

		 Channel	 3	 together	 with	 Thai	 Environmental	 and	
Community	Development	Association	(Magic	Eyes)	initiated	
a	 campaign	 for	 donation	 of	 used	 alkaline	 batteries	 for	
building	 blind	blocks	 and	 canes	 for	 the	blind	people	 to	
ensure	their	travel	safety.	The	employees	of	Channel	3	and	
BEC	Group	can	drop	off	old	batteries	into	the	donation	box	
at	Maleenont	Tower	as	part	of	“Old	Batteries	for	the	Blind”	
project	which	was	established	under	a	joint	research	project	
between	 the	 Thai	 Environmental	 and	 Community	
Development	Association	(Magic	Eyes)	and	the	Environmental	
Engineering,	Faculty	of	Engineering,	King	Mongkut’s	University	
of	Technology	Thonburi.	 In	 addition,	Channel	3	 and	BEC	
Group	also	publicized	information	regarding	the	donation	
of	old	batteries	via	TV	360	degrees	program.				

	 This	does	not	only	support	the	construction	of	facilities	
for	 the	 blind	 but	 also	 helps	 to	 reduce	 waste	 and	
environmental	 problems	 and	 promotes	 development	 of	
alternative	environmental	conservation	innovations.	
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 ช่อง 3 น�านักแสดงมอบต้นไม้ให้คนเมอืงกรงุ ในกิจกรรม 

“ส่งรัก ส่งต้นไม้ จากใจร้อยป่าสู่คนเมือง”

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่20	มกราคม	2560	ช่อง	3		ร่วมกบั	บรษิทั	กูด๊ฟีลลิง่	จ�ากัด 
จัดกิจกรรม	 “ส่งรัก	 ส่งต้นไม้	 จากใจร้อยป่าสู่คนเมือง”	 น�านักแสดง		
จากละครเรื่อง	 “ร้อยป่าไว้ด้วยรัก”	 ร่วมกิจกรรมแจกต้นไม้ให้แก่								
คนในกรุงเทพฯ	 จ�านวน	 300	 ต้น	 พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ	์							
ให้ร่วมกันปลูกต้นไม้	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ	 และช่วย																
ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม	ณ	สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส	สยาม
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Channel 3 Actors and Actresses Giving Out Trees 

as Part of “Give Love, Give Tree” Project

	 On	 January	 20,	 2017,	 Channel	 3	 together	with	 Good	
Feeling	Company	Limited	jointly	organized	“Give	Love,	Give	
Tree”	project.	A	team	of	actors	and	actresses	from	“Roy-
Pa-Wai-Duay-Rak”	joined	the	activity	to	give	out	300	trees	
to		people	living	in	Bangkok	and	to	encourage	them	to	plant	
more	trees	to	increase	green	zones	in	Bangkok	and	reduce	
environmental	pollution.	The	activity	 took	place	at	Siam	
BTS	Station.	
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