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	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มุ่งม่ันท่ีจะด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรสร้ำงและ
รักษำสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยธุรกิจ
ของกลุม่บอีซี	ีเวลิด์	มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง	มกีำรขยำยกำรด�ำเนนิงำน	
ทั้งในกลุ่มธุรกิจด�ำเนินกำรออกอำกำศและสื่อโฆษณำ	 ได้แก่	 ธุรกิจ
โทรทัศน์	 ประกอบด้วย	 กำรให้บริกำรโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก						
ภำคพืน้ดนิ	และกำรให้บรกิำรโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภำคพืน้ดนิ	รวมทัง้	
ธุรกิจวิทยุและธุรกิจสื่อใหม่	 และกลุ่มธุรกิจด�ำเนินกำรจัดหำ	 ผลิต
รำยกำร	 และจัดจ�ำหน่ำยรำยกำร	 โดยในกำรด�ำเนินกิจกำรของกลุ่ม	
บอีซี	ีเวลิด์	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภำคส่วนของ
องค์กร	 ด้วยควำมยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบำล	 พร้อมทั้งใส่ใจและ						
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมี	บริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์
เทนเม้นต์	จ�ำกัด	และ	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	ผู้ด�ำเนินธุรกิจ
บริหำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบแอนะล็อก	 และ
สถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 ตำมล�ำดับ	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นสื่อกลำงใน
กำรน�ำเสนอข่ำวสำร	 สำระ	 และควำมบันเทิงที่ให้คุณค่ำสูงสุดไปสู่
ประชำชนทั่วประเทศ	ผ่ำนรำยกำรของทำงสถำนี	ตลอดทั้งมีกำรจัด
หรือเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	 ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำชุมชนและสังคม	 กำรศึกษำ	 กีฬำและเยำวชน	 ศำสนำและ
วฒันธรรม	สำธำรณสขุและสขุภำพของประชำชน	และสิง่แวดล้อมมำ
อย่ำงต่อเนื่อง	โดยกำรด�ำเนินงำนเหล่ำนี้จะต้องมีควำมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	

	 สุดท้ำยนี้	ผมขอขอบคุณผู้บริหำร	พนักงำน	ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสียทกุภำคส่วน	ทีใ่ห้ควำมร่วมมอืและกำรสนบัสนนุกลุม่บอีซี	ีเวลิด์	
เป็นอย่ำงด	ีก้ำวต่อไปของบรษิทัยงัต้องอำศยัควำมร่วมแรงร่วมใจของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 ในอันที่จะเติบโตเคียง
ข้ำงกันด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน

สารรองประธานกรรมการบริษัท
MESSAGE FROM THE VICE-CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD

(นาย ประสาร มาลีนนท์)
รองประธานกรรมการ

(Mr.Prasan Maleenont)
Vice-Chairman of the Executive Board

 The BEC World Group is determined to operate the 
business by creating and maintaining a balance in terms                  
of economic, social and environmental growth. The                          
businesses operated under the BEC World Group, namely the 
broadcasting and media  advertising  business, which includes 
TV broadcasting business on both the terrestrial analog              
platform and terrestrial digital platform, the radio broadcasting 
business and the new media business, as well as the program 
sourcing, production and distribution business, have grown          
and expanded progressively. The BEC World Group is very   
well-aware	of	the	importance	of	the	stakeholders	within	the	
organization.	 The	 Bangkok	 Entertainment	 Co.,	 Ltd.	 and	 the	
BEC-Multimedia	 Co.,	 Ltd.,	 operate	 under	 good	 corporate											
governance	and	socio-environmentally	responsible	principles	
and serve as mediators in presenting valuable news, information 
and entertainment to Thai people nationwide via the station’s 
various programs. In addition, on an ongoing basis, we organize 
and	 partake	 in	 numerous	 campaigns	 and	 activities	 which											
promote the development of communities and society,              
education, sports and youth, religion and culture, public             
and	 individual	 health	 and	 well-being	 and	 environmental											
preservation.	These	activities	must,	firstly,	be	in	line	with	the	
organization’s vision and Corporate Social Responsibility            
policy	and,	secondly,	they	must	be	beneficial	to	both	internal	
and	external	stakeholders.

	 Finally,	I	would	like	to	extend	my	sincere	gratitude	to	
the	 directors,	 employees,	 and	 stakeholders	 for	 your	 full												
collaboration and support to the BEC World Group. The          
company’s forward development requires further collaboration 
from	all	internal	and	external	stakeholders	in	order	to	achieve	
sustainable growth.



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ 
Report on the Corporate Social Responsibility in 2015

สายโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
Corporate Profile

  กลุ่มธุรกิจด�าเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา
  Broadcasting and Media Advertising Business

  กลุ่มธุรกิจด�าเนินการจัดหา ผลิตรายการ และจัดจ�าหน่ายรายการ
  Program Sourcing, Production and Distribution Businesses

กรอบแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
Conceptual Framework on Corporate Social Responsibility

แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
Corporate Social Responsibility Strategy

การให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
Emphasis on the Importance of the BEC World Group’s Stakeholders

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
CSR Operation

ประเด็นมุ่งเน้นของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์
Main Points of the CSR Report

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ 
The BEC World Group’s Strategic Direction

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ 
Good Corporate Governance 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ 
Anti-Corruption Schemes

“สร้างสรรค์” รายการที่ดี มีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม
Creation of valuable and quality programs which are beneficial to society

 (1)  รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
   TV Programs that reflect society and promote ethics and virtues

 (2)  รายการด้านธรรมะและส่งเสริมศีลธรรม 
   TV Programs that promote Buddhist teachings and morals

  (3)  รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว
   TV Programs that support youth, education and family

  ช่องทางการสื่อสารจากประชาชน/ผู้บริโภคสู่องค์กร
  Communication Channels from Consumers to the Organization

  การดูแลตรวจสอบคุณภาพรายการ
  Program Quality Inspection
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“ส่งเสริม” พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า ตามภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์กร ตลอดอายุการท�างาน
Support the knowledge, capabilities and career advancement of employees in their respective fields 
of responsibility and the engendering of loyalty towards the organization throughout their period 
of employment

ขั้นตอนที่ 1  การสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
1st process Recruitment with equality

ขั้นตอนที่ 2  การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
2nd process  Constant provision of career development training

ขั้นตอนที่ 3  การสร้างและรักษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
3rd process Establishment and maintenance of employees’ loyalty
 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม
4th process Fair performance assessment

ขั้นตอนที่ 5  การเกษียณอายุ และการจ้างงานของบุคลากรหลังเกษียณอายุ
5th process Retirement and Re-employment of retirees
 
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
Labor Law and Human Rights

การสื่อสารระหว่างพนักงานและองค์กร
Communication between employees and the organization

การดูแลด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
Workplace Safety

“สนับสนุน” ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Support of socio-environmentally responsible activities

(1)  โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม
   Campaigns and activities with the objective of community and social development

(2)   โครงการและกิจกรรมอันมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน
   Campaigns and activities with the objective of promoting public & individual health 
   and well-being

(3)   โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน
   Campaigns and activities with the objective of promoting education, sports and youth

(4)   โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและท�านุบ�ารุงด้านศาสนาและวัฒนธรรม
   Campaigns and activities with the objective of promoting and preserving religion   
   and culture

(5)   โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
   Campaigns and activities with the objective of preserving and developing the environment



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)4

	 บริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัทในกลุ่มบีอีซี	
เวลิด์	(ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่ำ	“กลุม่บีอซี	ีเวลิด์)	ในฐำนะทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของสังคมไทย	ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	 ควบคู่ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ									
สิง่แวดล้อมมำอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่สร้ำงควำมยัง่ยนืของธุรกจิทีจ่ะก้ำวไป	
พร้อมกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม	กำรประกอบธรุกจิของกลุม่บอีซีี	เวลิด์	
มิได้เพียงแต่แสวงหำผลก�ำไรเท่ำน้ัน	 แต่ทุกก้ำวย่ำงขององค์กร														
ยงัค�ำนงึถงึกำรตอบแทนกลบัคนืสูส่งัคมอกีด้วย	โดยมกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็น
รปูธรรมไว้อย่ำงชัดเจน	ผ่ำนบรษิทั	บำงกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกดั	
และ	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	ผู้ด�ำเนินกิจกำรบริหำรสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบแอนะล็อก	 และสถำนีโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัล	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ตำมล�ำดับ	
ในฐำนะที่ท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรน�ำเสนอข่ำวสำร	 สำระ	 และ
ควำมบันเทิงที่มีคุณค่ำไปสู่ประชำชำนท่ัวประเทศ	 ตลอดจนกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม								
รวมทัง้เข้ำร่วม/ให้ควำมร่วมมอืในโครงกำร/กจิกรรม/กำรด�ำเนนิงำน
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง	พนัธมติร	หน่วยงำนภำครฐัและเอกชนอืน่ๆ	
ที่มีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่
สอดคล้องกับองค์กร	

	 กำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ปี	 2558	 ของ							
กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	นับเป็นกำรจัดท�ำรำยงำนฉบับที่สำม	ครอบคลุมกำร
ด�ำเนินธุรกิจและงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ปี	 2558	 ของ
บริษัท	บีอีซี	 เวิลด์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ตั้งแต่วันที่																									
1	 มกรำคม	 2558	 จนถึงวันที่	 31	 ธันวำคม	 2558	 โดยน�ำข้อมูลใน
รำยงำนประจ�ำปี	รวมทัง้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
ตลอดปี	 2558	ของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มำคัดกรองและเรียบเรียง	 เพื่อ
ให้กำรน�ำเสนอเนื้อหำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซ	ี
เวิลด์	เป็นไปอย่ำงเปิดเผย	ครอบคลุม	และเหมำะสม	รวมทั้งมีควำม
สอดคล้องกบัแนวทำงกำรจดัท�ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคมของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

วิสัยทัศน์ ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
	 เปน็บรษิทัชัน้นำาดา้นการผลติ	และนำาเสนอขา่วสาร	สาระและความบันเทงิทีใ่ห้คณุคา่สงูสดุ

วัตถุประสงค์ ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
	 	 เป็นผู้นำาในธุรกิจที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	 เข้าถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก	 ให้มีความ

สัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมั่นคง	 ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ	 สร้างความพึงพอใจในงาน	  

ให้บริการคู่ค้าได้เป็นอย่างดี	สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
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 BEC World Plc., and companies in the BEC World 
Group	(hereon	referred	to	as	“the	BEC	World	Group”),	as	
a part of Thai society, have always operated the business 
on the grounds of sustainable growth; through good           
corporate	governance	and	by	being	socio-environmentally	
responsible. The business operations of the BEC World 
Group	not	only	aim	to	make	a	profit,	but	also	aim	to	be		
a community service. As evidenced in the business               
operations	of	the	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.,	Thailand	
Color	 Television	 Channel	 3,	 	 operator	 on	 the	 analog										
broadcast	 platform,	 and	 the	 BEC-Multimedia	 Co.,	 Ltd.,									
the digital broadcast platform operator, which includes 
Channel	13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD,			
we serve as the medium for presenting valuable news, 
information and entertainment to Thai people nationwide, 

The BEC World Group’s Vision 
 To be the market leader in and the best provider of production and presentation of 
the highest quality news, information and entertainment programming. 
 

The BEC World Group’s Goals
 Maintaining leadership within the industry, have wide and in-depth access to  
viewers, to create brand loyalty, use resources efficiently, create work satisfaction 
among business partners and to create positive outcomes for all concerned.

THE BEC WORLD GROUP’S

Report on the Corporate Social 
Responsibility in 2015

are	 organizers	 of	 socio-environmentally	 responsible											
campaigns	 and	 activities	 and	 partake	 and	 cooperate	 in	
activities	related	to	the	company’s	stakeholders,	partners,	
private and governmental organizations with common 
goals.

 This document is the company’s third report               
on Corporate Social Responsibil ity and details,                           
comprehensively, BEC World Plc. and the BEC World 
Group’s	progress		between	January	1st,	2015	and	December	
31st,	 2015.	 The	details	 are	presented	here	 in	 a	manner	
which is transparent, inclusive, appropriate and in                  
accordance	 with	 the	 Office	 of	 the	 Securities	 and																					
Exchange Commission’s guidance on Corporate Social 
Responsibility report preparation.



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)6

กลุ่มธุรกิจดำาเนินการออกอากาศและ

สื่อโฆษณา  

กลุ่มธุรกิจดำาเนินการจัดหา 

ผลิตรายการ และจัดจำาหน่ายรายการ

 ธุรกิจโทรทัศน์
 1.1 ให้บริกำรโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกภำคพื้นดิน	 (Analog	
Terrestrial	TV)	ด�ำเนินกำรโดย	บริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	
(บำงกอกฯ)	ภำยใต้สัญญำร่วมด�ำเนินกิจกำรฯ	กับ	อ.ส.ม.ท.	ด�ำเนินธุรกิจ
บริหำรกำรออกอำกำศสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3
	 1.2	 ให ้บริกำรโทรทัศน ์ระบบดิจิทัลภำคพื้นดิน	 (Digital																		
Terrestrial	TV	“DTTV”)	ด�ำเนินกำรโดย	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	
ซึ่งชนะกำรประมูลเพื่อขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบ
กิจกำรให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภำคพ้ืนดิน	 ประเภท
บริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ	 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสยีง	กิจกำรโทรทศัน์	และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำต	ิ(ส�ำนกังำน	กสทช.)	
รวม	3	ใบอนุญำต	เพื่อให้บริกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภำค
พื้นดิน	3	ช่องรำยกำร	ได้แก่	ช่องเด็ก	เยำวชน	และครอบครัว	(ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ	 ช่อง	 13	 แฟมิลี่),	 ช่องควำมคมชัดปกติ	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ	 ช่อง								
28	SD)	และช่องควำมคมชัดสูง	 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ	ช่อง	33	HD)	ตั้งแต่						
วนัที	่25	เมษำยน	2557	สิน้สดุวนัที	่24	เมษำยน	2572	รวมระยะเวลำ	15	ปี	
ต่อมำเมื่อวันที่	10	ตุลำคม	2557	ช่อง	33	HD	ได้น�ำรำยกำรจำกสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ในระบบแอนะล็อกมำออกอำกำศแบบคู่ขนำน			
ซ่ึงเป็นไปตำมข้อตกลงระหวำ่งบริษัท	 บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	 จ�ำกัด	
กับ	กสทช.	ที่ลงนำมกันในกระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลปกครอง
 

 ธุรกิจวิทยุ
 บำงกอกฯ	 ด�ำเนินกำรออกอำกำศวิทยุคลื่นเอฟ	 เอ็ม	 สถำนีวิทย	ุ
อ.ส.ม.ท.	105.5	เมกะเฮิรตซ์,	บริษัท	ยูแอนด์ไอ	คอร์โปเรชั่น	จ�ำกัด	บริษัท
ในกลุ ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ด�ำเนินกำรออกอำกำศวิทยุคลื่นเอฟ	 เอ็ม	 95.5	
เมกะเฮิรตซ์	 นอกจำกนี้	 บริษัท	 บีอีซี-เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	และ	บริษัท	บีอีซี-เทโร	เรดิโอ	จ�ำกัด	ร่วมจัดรำยกำรให้กับคลื่น
วิทยุเอฟ	เอ็ม	98.0	เมกะเฮิรตซ์	อีกด้วย

 ธุรกิจสื่อใหม่
	 ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต	(Internet)	และโทรศัพท์มือถือ	
ด�ำเนินกำรโดย	 บริษัท	 บีอีซีไอ	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ำกัด	 รวมทั้งอยู่ระหว่ำง										
หำช่องทำงกำรด�ำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม	 โดย	 บริษัท	 บำงกอก
แซทเทิลไลท์	แอนด์	เทเลคอมมิวนิเคชั่น	จ�ำกัด	และ	บริษัท	แซทเทิลไลท์	
ทีวี	บรอดคำสติ้ง	จ�ำกัด

 ธุรกิจจัดหา ผลิต และจัดจ�าหน่ายรายการบันเทิง 

 และสารคดี
	 ด�ำเนินธุรกิจผลิตรำยกำรข่ำว	 โดยท�ำหน้ำที่ผลิตข่ำวเพื่อออก
อำกำศทั้งทำงวิทยุและโทรทัศน์	 ตลอดจนข่ำวที่จะขำยให้ส�ำนักข่ำวอื่นๆ	
ในนำม	บรษัิท	ส�ำนกัข่ำว	บอีซีี	จ�ำกัด	นอกจำกนี	้ยงัม	ีบรษัิท	ฟอร์เอฟเวอร์	
บอีซี-ีเทโร	จ�ำกดั	ด�ำเนนิกำรจดัหำ	ผลติรำยกำร	เพือ่ออกอำกำศในประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์	

 ธรุกจิจดัหา ผลิตรายการแสดงโชว์/คอนเสร์ิต และ

 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ
	 ด�ำเนินธุรกิจด้ำนจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตศิลปินจำกต่ำงประเทศ							
ในประเทศไทย,	ธุรกิจกำรจัดแสดงละครบนเวที,	ธุรกิจจัดงำนและบริกำร
กิจกรรมด้ำนกีฬำ,	 ด�ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรสโมสรฟุตบอล,	
ธุรกิจให้บริกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์	 บริกำรขำย-รับจองบัตรเข้ำชม									
กำรแสดง	 และให้บริกำรขำยตั๋วรถยนต์โดยสำร	 ตลอดจนธุรกิจให้บริกำร
จองและจัดจ�ำหน่ำยบตัรกำรแสดง	จดักจิกรรมเพือ่ควำมบนัเทงิ	บรกิำรจัด
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพลงและรำยกำรในประเทศสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมยีนมำร์	โดย	บรษิทั	บอีซี-ีเทโร	เอน็เตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกดั	(มหำชน)	
และบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
	 ด�ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี	 และขำยปลีกอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และให้บริกำรดูแลรักษำ,	ธุรกิจถือครองและให้เช่ำทรัพย์สิน,	
ธุรกิจให้บริกำรอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ	 นอกจำกนี้	 ยังมีแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ
ให้บรกิำรผลติรำยกำรและให้เช่ำสตดูโิอและ/หรอือปุกรณ์สตดูโิอ	เพือ่กำร
ผลิตรำยกำรและให้บริกำร	Post	Production	โดย	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์

	 สำยโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ดังกล่ำวข้ำงต้น	 นับได้ว่ำเป็น								
กำรด�ำเนนิงำนท่ีตอบสนองนโยบำยของกลุม่บีอซี	ีเวลิด์	ทีจ่ะขยำยงำนในธรุกิจ	
ที่มีควำมช�ำนำญทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคมที่มีควำมแตกต่ำง	 ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำม
สมัพนัธ์ระหว่ำงองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภำคส่วนให้มคีวำมม่ันคงและ
ยั่งยืน

	 สำยโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ประกอบด้วย	บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ซึ่งเป็นบริษัทแม่	และบริษัทย่อย	จ�ำนวน	23	บริษัท	
รวมทั้งบริษัทร่วมอีก	2	บริษัท	โดยแยกกลุ่มตำมลักษณะธุรกิจ	ประกอบด้วย

สายโซ่ธุรกิจ
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์



7                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

Broadcasting and Media 

Advertising Business

Program  Sourcing, Production and 

Distribution Businesses

 TV Broadcasting Business
	 1.1	 Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.	provides	the	Analog	
Terrestrial TV service under a concession agreement with          
MCOT	Plc.
	 1.2	 BEC-Multimedia	Co.,	Ltd.,	which	won	3	licenses	to	
use	frequencies	to	operate	the	Digital	Terrestrial	TV	channels	in	
the	auction	organized	by	the	Office	of	the	National	Broadcasting	
and	Telecommunications	Commission	(NBTC),	provides	3	Digital	
Terrestrial	TV	(DTTV)	channels	which	are:
	 	 •	 A	channel	for	children,	youth	and	families	
	 	 	 (Channel	13	Family)
	 	 •	 A	Standard-Definition	channel	(Channel	28	SD),	and
	 	 •	 A	High-Definition	channel	(Channel	33	HD)
The term of the digital platform licenses awarded began on 
April	25th,	2014	and	will	expire	on	April	24th,	2029;	15	years	in	
total.	 On	October	 10th,	 2014,	 as	 per	 the	 agreement	 in	 the							
proceedings	in	the	Administrative	Court	between	the	Bangkok	
Entertainment	Co.,	Ltd.	and	the	NBTC,	Channel	33	HD	started	
to	simulcast	content	shown	on	the	Channel	3	analog	platform.

 Radio Broadcasting Business
	 Bangkok	 Entertainment	 Co.,	 Ltd.	 broadcasts	 content	
on	 the	 MCOT’s	 105.5MHz	 frequency.	 You	 &	 I	 Co.,	 Ltd.,																					
a company in the BEC World Group, broadcasts content              
on	 95.5MHz.	 In	 addition,	 BEC-TERO	 Entertainment	 Plc.	 and	
BEC-TERO	Radio	 also	 jointly	provide	 radio	programming	on											
the	98.0MHz	frequency.

 New Media Business
	 BECi	 Corporation	 Ltd.	 operates	 internet-and-cellular-				
related	 businesses.	 Additionally,	 the	 Bangkok	 Satellite	 &										
Telecommunication	Co.,	Ltd.	and	the	Satellite	TV	Broadcasting	
Co.,	Ltd.	are	actively	seeking	opportunities	to	launch	a	satellite	
based TV business as well.

 Entertainment and Documentary Program 

 Sourcing, Production and Distribution 

 Businesses
	 BEC	 News	 Co.,	 Ltd.	 produces	 news	 and	 news																					
programming to be broadcast on radio and television, including 
those	for	sale	to	other	news	agencies.	The	Forever	BEC-TERO	
Co.,	Ltd.	also	produces	and	provides	programs	for	broadcast	
in	the	Republic	of	the	Union	of	Myanmar.

 Provision  and  Production of  Variety  Shows, 

 Concerts and Other Promotional Campaigns 
	 BEC-TERO	 Entertainment	 Plc.,	 along	 with	 other																		
companies	 in	 the	 group,	 operates	 a	 live	 concert-related														
business by providing domestic concerts by foreign artists, 
theatrical events, sports events, a football club administration 
business,	 public	 relations,	 show	 and	 bus	 ticket	 sales	 and												
reservation services, entertainment activities, musical products 
and a television program sales business in the Republic of the 
Union	of	Myanmar.

 Extendeding and Supporting Businesses
 The BEC World Group provides information technology 
services, computer parts retailing and maintenance, property 
leasing and studio equipment services. The company also         
plans	 to	 operate	 a	 post-production,	 studio	 and	 studio														
equipment rental business.

 All BEC World Group’s activities and operations are in 
line with its stated policy to expand its business continuously 
in order to satisfy diverse needs within society and to establish 
sustainable relationships between different organizations and 
all	stakeholders.

	 The	BEC	World	Group	is	comprised	of	BEC	World	Plc.,	the	parent	company,	23	subsidiary	companies	and	another	
2	associated	companies.	These	businesses	are	categorized	by	business	type	as	follows;

THE BEC WORLD GROUP’S

Corporate Profile 



	 ปี	2558	กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ำตำมทิศทำงด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	ด้วยกำรสร้ำงและ
รักษำควำมสมดุลระหว่ำง	 “เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม”	 อันเป็นเสำหลักในกำรประกอบกิจกำรขององค์กร	 บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	อันเป็นต้นทุนของกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนและสังคม

	 In	2015,	the	BEC	World	Group	was	determined	to	continue	its	mission	to	achieve	sustainable	growth	and	full	
Corporate	Social	Responsibility	through	the	creation	and	maintenance	of	balance	between	the	3	primary	pillars	of	the	
organization; the economy, society and the environment. The business is operated in such a manner as to adhere to 
good corporate governance guidelines, which results in the sustainability of business development, of communities and 
of society.

กรอบแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)8

สิ่งแวดล้อม / ENVIRONMENT

สังคม / SOCIETY

เศรษฐกิจ / ECONOMY

THE BEC WORLD GROUP’S

Conceptual Framework on Corporate 
Social Responsibility 
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1.	 สรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่องคก์ร	และรกัษำสว่นแบ่งทำงกำรตลำด	ตลอดจนสำมำรถ
ครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงสุดในธุรกิจเดียวกัน

2.	 ขยำยงำนและสร้ำงโอกำสให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
3.	 หำช่องทำงใหม่	รวมทั้งผลิต	จัดหำ	และน�ำเสนอรำยกำรใหม่ๆ	ที่เข้ำถึงผู้ชม

ทีม่คีวำมตอ้งกำรในกำรบรโิภคขำ่วสำร	สำระ	และควำมบนัเทงิทีห่ลำกหลำย
และแตกต่ำง	ตลอดท้ังเรง่สรำ้งฐำนผู้ชมเพิม่มำกขึน้	โดยลดระยะเวลำในกำร
ลงทุนให้สั้นลง

4.	 ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่	 ทั้งในด้ำนรำยกำร	 บุคลำกร	 ตลอดจนคู่ค้ำ	 อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.	 สร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง

1.	 น�ำเสนอรำยกำรท่ีสะท้อนสังคม	ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ผ่ำนช่องทำง	
กำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร

2.	 สบืสำนงำนดำ้นพทุธศำสนำ	โดยกำรน�ำเสนอรำยกำรด้ำนธรรมะและสง่เสรมิ
ศีลธรรม	ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ	

3.	 ส่งเสริมและให้ควำมส�ำคัญต่อเด็ก	 เยำวชน	 กำรศึกษำ	 และกีฬำ	 โดยผลิต	
จัดหำ	 และน�ำเสนอรำยกำรเก่ียวกับเด็ก	 เยำวชน	 กำรศึกษำ	 และกีฬำ											
โดยเฉพำะช่อง	 13	 แฟมิลี่	 ที่เจำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็ก	 เยำวชน	 และ
ครอบครัว	 ตลอดจนจัดสรรช่วงเวลำท่ีดีในกำรน�ำเสนอรำยกำรเด็กและ
เยำวชน	ทั้งทำงช่องรำยกำรในระบบแอนะล็อกและดิจิทัล	

4.	 ผลิต	 จัดหำ	 และน�ำเสนอรำยกำรข่ำว	 รวมทั้งรำยกำรประเภทต่ำงๆ	 ที่มี
คุณภำพและทันต่อเหตุกำรณ์	 เพื่อสร้ำงประโยชน์คืนสู่สังคมไทย	 ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร	

5.	 น�ำเสนอข้อมูล	 ข่ำวสำร	 รำยกำรต่ำงๆ	 ท่ีมีเนื้อหำเก่ียวกับกำรช่วยเหลือ	
พัฒนำสังคมและชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	 ทำง																	
ด้ำนสังคม

6.		 เปิดโอกำสให้ผู้ชมและประชำชนทุกภำคส่วนน�ำเสนอข้อมูล	 ข่ำวสำร	 ผ่ำน	
ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำยขององค์กร	 มำสู่องค์กรในฐำนะท่ีเป็น
สื่อกลำงท่ีจะส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรไปยังหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทรำบ	ปรับปรุง	แก้ไข	หรือพัฒนำต่อไป

7.		 ปฏิบัติต่อพนักงำนสอดคล้องตำมมำตรฐำนด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน	
ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และทักษะให้แก่พนักงำน	ตลอด
จนรักษำควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรตลอดอำยุกำรท�ำงำน

8.		 สรรหำบุคลำกรใหม่ทีม่คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณเ์ข้ำร่วมงำน
ส�ำหรับกำรขยำยงำนของช่องรำยกำรในระบบดิจิทัล	 เพื่อเพ่ิมมุมมองใหม่	
กว้ำง	และหลำกหลำย	ซ่ึงช่วยเสริมสร้ำงให้องค์กรมีควำมแข็งแกร่งมำกย่ิงข้ึน

1.		 น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร	ถำ่ยทอดควำมรูด้ำ้นกำรอนรุกัษแ์ละดแูลสิง่แวดลอ้ม	
ทั้งในระดับจุลภำคและระดับมหภำค	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย
ขององค์กร	

2.		 สรำ้งควำมตระหนกั	รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีท้ังภำยในและภำยนอก
องค์กรมีทัศนคติที่ดีต่อกำรอนุรักษ์และรักษำสิ่งแวดล้อม	 ผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรขององค์กร	

3.		 สร้ำงแรงบันดำลใจหรือแนวคิดใหม่ในกำรอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม								
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยขององค์กร

4.		 จัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 และรณรงค์ด้ำนกำรอนุรักษ์
และดูแลสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน										
ภำครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดด้ำนสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร

1.	 Generation	of	income	for	the	organization,	protection	of	its	market	
share	and	the	ability	to	sustain	the	highest	market	share	among	
businesses	in	the	same	field

2.		 Expansion	 of	 jobs	 and	 creation	 of	 opportunities	 to	 allow	 the										
business to grow continuously

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

4.	 Using	the	existing	resources,	including	TV	programs,	personnel	and	
business	partners	with	optimum	efficiency

5.		 Continuously	return	high	profits	to	the	shareholders	

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

2.		 Presentation	of	TV	programs	that	relate	to	Buddhism	and	support	
of Buddhism related activities

3.	 Reinforcing	and	emphasizing	 the	 importance	of	children,	youth,	
education and sports by producing, providing and presenting             
TV programs focusing on children, youth, education and sports,          
to	be	broadcast	especially	on	Channel	13	Family,	the	audience	of	
which includes these target groups. In addition, the programs are 
scheduled at appropriate times on both the analog and digital 
platforms.

4.		 Production,	provision	and	presentation	of	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.		 Presentation	of	news	and	information	related	to	the	development	
of society and the community and the promotion of social service 
campaigns and activities

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

7.		 Treatment	of	employees	with	careful	adherence	to	labor	laws	and	
human	 rights	 by	 improving	 their	 capabilities	 and	 skills	 and	 by	
strengthening the relationship between employees and the               
organization

8.		 Recruiting	 new	 knowledgeable	 and	 experienced	 employees	 to	
expand and diversify our visions to strengthen the organization

1.		 Presentation	 of	 news	 and	 information	 and	 the	 passing	 on	 of								
knowledge	regarding	environmental	preservation,	both	at	the	micro	
and macro levels, through the company’s various communication 
channels

2.		 Creation	of	awareness	among	internal	and	external	stakeholders	
about environmental preservation through the company’s various 
communication channels

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

4.		 Organization of and participation in campaigns and activities, held 
by both governmental and private organizations whose visions are 
in line with those of our organization, to support environmental 
preservation

ประเด็นสำาคัญ
Important Points

ENVIRON- 
MENT

SOCIETY ECONOMY



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)10

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยึดถือแนวปฏิบัติด้ำน	 “ควำมรับผิดชอบ									
ต่อสังคม”	ควบคู่กับกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กรเสมอมำ	ในปี	2558	
กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนื	สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์กรในกำรเป็นบรษิทัช้ันน�ำ
ด้ำนกำรผลติ	และน�ำเสนอข่ำวสำร	สำระ	และควำมบนัเทิงทีใ่ห้คณุค่ำ
สูงสุด	 บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 ไปพร้อมกับควำม
ตระหนักถึงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร	โดยกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	น�ำควำมรู้	ควำมเชี่ยวชำญ	
และประสบกำรณ์เฉพำะทำงขององค์กรในฐำนะที่ท�ำหน้ำท่ีเป็น										
สื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรในทุกมิติ	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยของ	
บรษิทั	บำงกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกดั	และ	บรษิทั	บอีซี-ีมลัตมิเีดยี	
จ�ำกัด	 ผู้ด�ำเนินธุรกิจบริหำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ใน
ระบบแอนะล็อก	และสถำนีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	ช่อง	13	แฟมิลี่,	
ช่อง	 28	 SD	 และช่อง	 33	 HD	 ตำมล�ำดับ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ำยทอดควำมรู้	สร้ำงควำมตระหนัก	ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนำ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสนองตอบ							
ควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมทุกภำคส่วน	

แผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 กรอบแผนกลยุทธ ์ด ้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ																		
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	5	ด้ำน	ประกอบด้วย	กำรร่วมพัฒนำ
และช่วยเหลอืสงัคมและชมุชน,	กำรส่งเสรมิด้ำนสำธำรณสขุและกำร
ดูแลสุขภำพแก่ประชำชน,	 กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ	 กีฬำ	 และ
เยำวชน,	กำรส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม	และ
กำรอนุรักษ์	 ดูแล	และพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม	นอกจำกนี้	 กลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	 ยังสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนของพันธมิตร	
ตลอดจนหน่วยงำนทัง้ภำครัฐและเอกชนอืน่ๆ	ทีม่คีวำมเชีย่วชำญและ
สร้ำงสรรค์โครงกำร/กิจกรรมเพื่อสังคม	 ตรงกับควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม	 และสอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ในกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 เพื่อ
ให้กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคมบรรลผุลสมัฤทธิอ์ย่ำง
เป็นรูปธรรม
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THE BEC WORLD GROUP’S

Corporate Social Responsibility Strategy

 The BEC World Group has always maintained                  
a Corporate Social Responsibility strategy in its business 
operations.	In	2015,	the	BEC		World		Group	was	determined	
to operate its businesses under the sustainable growth 
principle, which is in line with the company’s  vision to be 
the	leading	firm	in	the	news,	information,	entertainment	
production and presentation businesses founded upon of 
good corporate governance and the satisfaction of the 
different	 needs	 of	 internal	 and	 external	 stakeholders.											
The	BEC	World	Group	 is	equipped	with	knowledge	and	
experience,	 due	 to	 its	 long	 track	 record	 as	 a	 source	of	
economic, social  and environmental news and information, 
through the various communication channels of the            
Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.		(Thailand	Color	Television	
Channel	 3	 operator	 on	 the	 analog	 platform)	 and																		
the	BEC-Multimedia	Co.,	Ltd.’s	(Digital	TV	station	Channel	
13	Family,	Channel	28	SD,	and	Channel	33	HD	operator).									
The	group	looks	forward	to	passing	on	knowledge,	creating	
awareness, supporting and developing society and the 
environment	 which	 will	 benefit	 the	 community	 and												
satisfy the demands of society.

	 The	 BEC	World	 Group’s	 strategic	 framework	 in												
social and environmental responsibility is comprised of         
5	areas,	which	include	collaboration	in	the	development	
of  communities and society, the promotion of public          
and	 individual	health	and	well-being,	 the	promotion	of	
education, sports and youth, religious and cultural               
promotion and environmental preservation and                          
development.	 The	 group	 also	 participates	 in	 the	work												
of campaigns and activities operated and organized by 
allied bodies, private and governmental organizations. 
Those activities are in line with the company’s policy and 
purpose in order to achieve the target level of corporate 
social responsibility successfully.



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)12

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน	 ภำยใต้กำรสร้ำงควำมสมดุลของ	 3	 เสำหลัก	 อันได้แก	่
“เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม”	 บนพื้นฐำนของกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จึงตระหนักถึงควำมส�ำคัญและ
บทบำทของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร	 จึงได้ก�ำหนดจรรยำบรรณ
ธรุกจิและหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรในส่วนทีเ่กีย่วกบับทบำทของผูม้ี
ส่วนได้เสียไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร	โดยกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จะปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	เสมอภำค	และเที่ยงธรรม

การให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

	 ส�ำหรับกลไกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียน้ัน	 กลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	มีกำรชี้บ่งและก�ำหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งในลักษณะที่เป็นองค์กร
และบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กร	รวมทัง้ผู้ทีไ่ด้รบัประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิธุรกจิ
ขององค์กรด้วย	 โดยกำรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในรำยงำนฉบับนี	้
พิจำรณำจำกควำมเกี่ยวโยงในห่วงโซ่คุณค่ำ	 (Value	 Chain)	 กำร
ด�ำเนินงำนและกิจกรรมขององค์กร	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหำรบริษัท
และพนักงำน	ผู้จัดและผู้ผลิตรำยกำร	ลูกค้ำ	เจ้ำหนี้	คู่แข่งทำงกำรค้ำ	
ชุมชนและสังคม	โดยกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อกัษรไว้ในคูม่อืจรรยำบรรณธุรกจิ	และหลัก
กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรในหมวดของบทบำทของผูม้ส่ีวนได้เสยี	สทิธิผูม้ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	 ตลอดจนก�ำหนดบทบำทและหน้ำที่ของแต่ละ
ส่วนงำนภำยในองค์กรที่มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละกลุม่	และจดัสรรโอกำสให้ส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบเข้ำพบปะผูม้ี
ส่วนได้เสียในกลุ่มนั้นๆ	โดยรูปแบบและควำมถี่ในกำรมีส่วนร่วมหรือ
กำรสือ่สำรกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุ่มกม็คีวำมแตกต่ำงกนัไป	ขึน้อยู่
กับแผนงำนขององค์กร	ตลอดจนควำมต้องกำรของทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
และองค์กรเอง	 ซึ่งกำรมีส่วนร่วมหรือกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียน้ี
เอง	ท�ำให้กลุม่บอีีซ	ีเวลิด์	รบัทรำบและมคีวำมเข้ำใจถงึควำมคำดหวงั
หรอืประเดน็ส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละกลุม่	โดยส่วนงำนทีร่บัผดิ
ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนั้นๆ	 จะได้น�ำสำระส�ำคัญเหล่ำนั้น
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร	คณะอนกุรรมกำร	และผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วข้อง
ได้รบัทรำบ	อนัจะน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิงำนเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่ำงตรงจุดต่อไป	และยังเป็นโอกำส
อันดีที่องค์กรจะน�ำสำระส�ำคัญน้ันไปปรับปรุงและพัฒนำกำรด�ำเนิน
กิจกำรต่อไป	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรยังค�ำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทกุภำคส่วน	โดยให้ทกุส่วนงำนทีร่บัผิดชอบ	เปิดเผยข้อมลู
อย่ำงเพียงพอ	เชื่อถือได้	ในเวลำที่เหมำะสม	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ขององค์กร	อำทิ	เว็บไซต์	(www.becworld.com)	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้นได้โดยง่ำย	และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
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EMPHASIS ON THE IMPORTANCE OF

the BEC World Group’s Stakeholders

 The BEC World Group conducts its business based 
mainly on sustainable growth guidelines and places            
emphasis	on	3	major	pillars	which	include	the	economy,	
society	and	the	environment.	Moreover,	we	also	adhere	
to the requirements of good corporate governance and 
always	prioritize	the	satisfaction	of	our	stakeholders	both	
internal and external. The BEC World Group realizes          
the	 importance	 of	 the	 roles	 the	 stakeholders	 play	 in																																																
our organization. The Company has, therefore, established, 
in written form, the business code of ethics and corporate 
governance principles. The BEC World Group has always 
treated		stakeholders		with	honesty,	equality	and	integrity.

	 The	 BEC	World	 Group	 has	 clearly	 identified	 its						
stakeholders,	both	organizationally	and	individually	who	
are involved with or support  the company, and those     
who	benefit	from	or	are	affected	by	the	company	in	any	
way.	 In	 this	 report,	 the	 identification	 is	 based	 on	 their			
relationship to the value chain. The organization’s            
stakeholders	 include	 shareholders,	 directors	 and																							
employees, program producers, customers, creditors, 
business competitors, communities and society. The written 
requirements	 for	 the	 treatment	 of	 stakeholders	 is																		
evidenced in the Company’s business code of ethics and 
corporate governance principles manual under the section 
“Stakeholders’	 roles	 and	 legal	 rights”.	 The	 BEC	World	
Group	 has	 also	 defined	 the	 roles	 and	 duties	 of	 each											
department within the organization whose responsibility 
is	to	take	care	of	and	to	call	for	business	meeting(s)	with	
the	 stakeholders.	 As	 a	 result	 of	 these	meetings,	 the														
BEC World Group is able to receive and understand the 
different expectations. The department responsible for         
a	 specific	 group	 of	 stakeholders	 supplies	 that	 group												
with	 sufficient	 and	 credible	 information	 promptly	 via												
the	 company’s	 easily-accessible	 channels	 such	 as														
www.becworld.com.	 Later,	 the	 important	 details	 are											
reported to the committee, the subcommittee and              
the directors, and the requirements are processed and 
fulfilled.	 This	 serves	 as	 an	 opportunity	 to	 enhance																
the	efficacy	of	the	entire	organization	as	well.
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 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

1. ผู้ถือหุ้น

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
	 และเลขำนุกำรบริษัท

•	 กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

•	 รำยงำนประจ�ำปี

•	 กำรร้องเรียนผ่ำนช่องทำง
	 กำรสื่อสำรขององค์กร

•	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และเป้ำหมำยขององค์กร	
	 รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ค�ำนงึถงึสิทธแิละส่งเสรมิกำรใช้สิทธขิองผูถื้อหุ้น	และปฏบิตัิ
	 ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม

• ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้แก่กิจกำร	และสร้ำง
	 ควำมมั่งค่ังให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	โดยก�ำหนดนโยบำย	
	 จ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	90	ของก�ำไรสุทธิ
	 ของงบกำรเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี	ยกเว้นกรณีที่มีควำม	
	 จ�ำเป็นต้องลงทุนในโครงกำรส�ำคัญ

•	 รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น	และกล่ันกรอง
	 ประเดน็ส�ำคญั	เพือ่ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท

•	 ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	หมวดที่	1	สิทธิ	
	 ของผูถ้อืหุ้น	และหมวดที	่2	กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทีเ่ท่ำเทียม
	 กัน	เคำรพสิทธิและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
	 ทุกกลุ่ม	ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	เสมอภำค	และเที่ยงธรรม		
	 และเปิดเผยข้อมลูแก่ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน	เพยีงพอ		
	 ตรงต่อควำมเป็นจรงิ	ไม่ปกปิดข้อมลูทีค่วรแจ้งในสำระส�ำคัญ	
	 จดัท�ำข้อมลูเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษส�ำหรบัผูถ้อืหุ้น
	 ต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	อำทิ	www.set.or.th	และ		
 www.becworld.com

•	 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำร
	 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม	ไม่เลือกปฏิบัติ	และเปิด	
	 โอกำสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีง
	 อย่ำงเต็มที่

•	 กำรที่มีช่องรำยกำรใหม่ในระบบดิจิทัลอีก	3	ช่องรำยกำร		
	 เป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
	 หลกัของบรษิทัทีจ่ะมคีวำมต่อเนือ่ง	หลงัจำกท่ีสัญญำปัจจบุนั	
	 ของช่อง	3	สิน้สดุลง	และยงัเป็นกำรสร้ำงช่องทำงหำรำยได้	
	 ใหม่ให้องค์กร

•	 จดัวำงและปรบัปรงุผงัรำยกำรทีม่คีณุภำพและอยูใ่นช่วงเวลำ	
	 ที่เหมำะสม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงผู้ชม	เป็น	
	 โอกำสในกำรเพิ่มรำยได้ให้องค์กร
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 THE BEC WORLD GROUP’S STAKEHOLDERS

1. Shareholders

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements

 Investor relations and 
 Company Secretary

•	 The		Annual		General	Meeting

• The  Annual Report

• Filing of complaints through  
 the organization’s  various  
 channels

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

•  To consider and support the shareholders’ rights 
and treat them with equity

• To emphasize the creation of added value in the  
business and wealth for the shareholders in the 
long run. The company has a customary payment 
policy	which	is	to	pay	a	dividend	of	at	least	90%	
of	the	net	profit	to	the	shareholders	as	shown	in	
the	 consolidated	 financial	 statement;	 except	 in	
case(s)	of	significant	project	investment

• To accept and utilize comments and suggestions 
from the shareholders

• To  act  according to the 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 and accurate information 
in both Thai and English versions for foreign          
shareholders via different channels such as           
www.set.or.th and www.becworld.com 

•	 At	 the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders,	
statutory rights of the shareholders must be             
acknowledged.

•	 With	3	addition	digital	channels,	the	company	is	
able	to	gain	more	confidence	in	the	main	business	
from shareholders, regardless of the approaching 
expiration	 of	 Channel	 3’s	 present	 analog																						
contract, and to generate increased revenues for 
the organization.

•	 To improve and appropriately plan the TV program 
schedule in order to reach more viewers and         
generate more revenue for the organization
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2. ผู้บริหารบริษัทและพนักงาน

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล •	 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ		
	 ภำยในองค์กร	เช่น	กิจกรรมควำม
	 รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
	 เป็นต้น

•	 กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรและ		
	 พนักงำน	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร	
	 ภำยในขององค์กร	อำท	ิอนิทรำเนต็	
	 (Intranet)	เป็นต้น

•	 กำรสมัมนำ/กำรประชมุ/กำรพบปะ	
	 ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน

• พัฒนำกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง	ตั้งแต่กำร	
	 วำงแผน	สรรหำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	คัดเลือก
	 อบรม	ก�ำหนดผลตอบแทน	และประเมนิผล	เพือ่สร้ำงโอกำส
	 และควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนให้บุคลำกรขององค์กร

•	 สร้ำงและรกัษำควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองค์กร	และปฏบิติั
	 ตำมกฎหมำยแรงงำน	อำท	ิจดัสวสัดกิำรให้แก่พนกังำนตำม
	 กฎหมำยแรงงำนก�ำหนดเป็นอย่ำงน้อย	เป็นต้น	

•	 พฒันำพนกังำนให้มศัีกยภำพอย่ำงต่อเนือ่ง	ส่งเสรมิและพัฒนำ
	 ให้พนกังำนมคีวำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทกัษะ	และประสบกำรณ์
	 ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอ

•	 เตรียมควำมพร้อมของพนักงำนให้ก้ำวไปพร้อมกับองค์กร	
	 อำทิ	จัดกำรอบรม	“ก้ำวต่อไปของครอบครัวข่ำว	3”	เพื่อ	
	 ถ่ำยทอดนโยบำยขององค์กร	ให้พนักงำนได้รับทรำบและ
	 เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน	เป็นต้น

•	 จดัประชมุ/สัมมนำผู้บรหิำรและพนกังำน	เพือ่มอบนโยบำย	
	 ในกำรด�ำเนนิงำน	ตลอดจนรบัฟังควำมคิดเหน็จำกผู้บรหิำร	
	 และพนักงำน	เพื่อน�ำมำปรับใช้ในกำรด�ำเนินงำนต่อไป

•	 ปลูกฝังรำกฐำนของ	“กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม”	
	 แก่ผู้บรหิำรและพนกังำน	โดยจดัท�ำและแจกจ่ำยจรรยำบรรณ
	 ธุรกิจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร	แสดงไว้ในคู ่มือพนักงำน					
	 พ.ศ.	2546	เพ่ือให้เป็นแนวทำงปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน		
	 ได ้แก ่	จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ	จรรยำบรรณต่อบริษัท
	 จรรยำบรรณต่อตนเอง	จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ		
	 จรรยำบรรณต่อผูร่้วมงำน	จรรยำบรรณต่อผูใ้ต้บังคบับญัชำ



17                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

2. Directors and Employees

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements

	 Human	Resource	
	 Department

• Participation in various activities 
of the organization such as 
soc io -env i ronmenta l l y															
responsible activities

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

•	 Seminars, conferences and 
meetings  between  directors 
and employees

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

•	 To establish and maintain the relationship between 
employees and the organization and to act               
according to labor laws such as setting at least       
the minimum amount of welfare for the employees 
in line with the labor laws

•	 Continuous	 and	 sufficient	 improvement	 of															
employees’	 potential,	 knowledge,	 capabilities,	
skills	and	experience

•	 To prepare the employees  to be ready to progress 
together	with	the	organization	such	as	“The	next	
step	of	Krobkruakao	3”	seminar	in	order	to	inform	
the employees about the organization’s policies 
as their occupational guidelines

•	 To organize conferences and meetings for                 
directors and employees to inform them about the 
policies and grant opportunities for suggestions    
and opinions to be aired

•		To educate directors and employees about                
operating the business with equity through the 
compilation and distribution of the employees 
code	 of	 conduct	 in	 the	work	manual	 of	 2003,								
including the code of conduct for customers,         
code of conduct for the company, the code of 
conduct for the individual, the code of conduct 
for supervisors, the code of conduct for colleagues 
and the code of conduct for subordinates
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3. ผู้จัดและผู้ผลิตรายการ

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ฝ่ำยผลิตรำยกำร/ฝ่ำยรำยกำร
	 และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง

•	 จดัประชมุ/สมัมนำระหว่ำงผู้บรหิำร	
	 ระดับสูงของบริษัท	และผู้จัด/
	 ผู้ผลิตรำยกำร

•	 จัดงำน	(Event)	เปิดตัวรำยกำร/		
	 ละครใหม่	เพื่อให้ผู้จัดและผู้ผลิต		
	 รำยกำร	มีโอกำสประชำสัมพันธ์		
	 รำยกำร/ละครต่อผูช้มทัว่ประเทศ

•	 ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้จัด	ผู้ผลิตรำยกำร	และดำรำนักแสดง	อย่ำง
	 เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน

•	 ในกำรท�ำสญัญำ	กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	จะดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำม
	 เงื่อนไขข้อตกลงอย่ำงครบถ้วน	เคร่งครัด	ช�ำระค่ำตอบแทน
	 ครบถ้วนและตรงตำมเวลำ

•	 สรรหำเวลำในกำรออกอำกำศที่ดี	เพื่อให้ผู้จัดและผู้ผลิต	
	 รำยกำรมีโอกำสสร้ำงรำยได้และรักษำระดับควำมนิยม

•	 กำรมีช่องรำยกำรในระบบดิจิทัล	3	ช่องรำยกำร	ได้แก่		
	 ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ท�ำให้ผู้จัดและ
	 ผู้ผลิตรำยกำรมีช่องทำงใหม่ที่จะแสดงผลงำนของตนเอง	
	 เพิ่มมำกขึ้น	พร้อมกันนี้	บริษัทยังให้กำรสนับสนุนผู้จัดและ
	 ผู้ผลิตรำยกำรได้น�ำเสนอรำยกำรผ่ำนช่อง	13	แฟมิลี่	และ	
	 ช่อง	28	SD	อย่ำงเต็มที่

•	 จัดสรรช่องรำยกำรและช่วงเวลำที่ดีส�ำหรับรำยกำรท่ีเป็น
	 ประโยชน์ต่อสตรี	เด็กและเยำวชน	โดยเฉพำะทำงช่อง	13		
	 แฟมิลี่

•	 สนับสนุน/จัดกำรอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิชำชีพให้ผู้จัด											
	 ผู้ผลิตรำยกำร	และดำรำนักแสดง	อำทิ	หลักสูตรอัพเดท	
	 กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ	เม่ือวันอังคำรที่	10	มีนำคม		
	 2558	เพ่ือพฒันำงำนด้ำนรำยกำรและละครให้สอดคล้องกบั
	 ลิขสิทธิ์	และกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ	ในกำรน�ำมำ	
	 ประยุกต์ใช้ในกำรผลิตรำยกำรและละครที่ถูกต้องตำม
	 กฎเกณฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้น	เป็นต้น

•	 ส่งเสริมผู้จัด/ผู้ผลิตรำยกำร	ให้ผลิต/สร้ำงสรรค์รำยกำรที่มี	
	 คุณค่ำต่อสังคม	สอดแทรกควำมรู้	สำระและคุณธรรม	โดย
	 เฉพำะรำยกำรส�ำหรับเด็ก	เยำวชน	และครอบครัว

•	 จดัสมัมนำผู้จดั/ผูผ้ลิตรำยกำร	เพือ่มอบนโยบำยในกำรผลติ/
	 สร้ำงสรรค์รำยกำร	อำทิ	กำรจัดสัมมนำผู้จัดรำยกำรและ	
	 ละคร	รวมทั้งผู้บริหำรบริษัท	เพื่อมอบทิศทำงในกำรผลิต	
	 รำยกำรและละคร	ตลอดจนแนวโน้มของกำรรบัชมรำยกำร	
	 และโฆษณำ	พร้อมทัง้แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ	
	 เมื่อวันอำทิตย์ที่	15	พฤศจิกำยน	2558	ณ	โรงแรมอนันตรำ	
	 กรุงเทพ	สำทร
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3. Program producers

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements

Department	 of	 program	
production,	 Department	
of TV programs and other 
related departments

• To organize seminars and 
conferences between chief 
executives and program       
producers

•	 To organize and publicize 
promotional events to         
debut new programs or TV 
dramas 

•	 To treat the program producers and talent with 
equity

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

•	 To broadcast programs at the appropriate time to 
generate revenue and maintain their popularity

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

•	 To provide TV channels and an appropriate  
amount	 of	 airtime	 for	 programs	 which	 benefit	
women, children and youth; especially on               
Channel	13	Family

•	 To support and organize training sessions for          
program producers and talent such as the                 
updated intellectual property law seminar held  
on	March	10th,	2015	to	improve	the	understanding	
and applicability of the law

•	 To encourage program producers to produce          
socially valuable programs with educational and 
moral content, especially programs for children, 
youth and families

• To organize seminars for program producers to 
inform them of production policies such as the 
seminar for program producers, drama producers 
and	 directors,	 held	 on	 November	 15th,	 2015	 at	
Anantara	 Sathorn	 Bangkok	 Hotel,	 to	 set	 the														
production direction, audience tendencies and          
to exchange ideas and opinions
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4. ลูกค้า

 (ได้แก่	ตัวแทนซื้อสื่อโฆษณำ	(Agency)/เจ้ำของสินค้ำที่ซ้ือโฆษณำทำงโทรทัศน์และวิทยุ/ผู้อุปถัมภ์รำยกำร)

 
 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ฝ่ำยกำรตลำด	และ
	 ฝ่ำยโฆษณำ

•	 กิจกรรมต่ำงๆ	อำทิ	กำรจัดงำน		
	 (Event)	เปิดตัวรำยกำร/ละคร		
	 เพื่อให้ลูกค้ำรับทรำบแผนกำร	
	 ด�ำเนินงำนของกลุ ่มบีอีซี	เวิลด์		
	 เป็นต้น

•	 กำรสมัมนำระหว่ำงกลุ่มบอีซีี	เวลิด์	
	 และลูกค้ำ

•	 กำรพบปะลูกค้ำ

•	 กำรสือ่สำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ของ	
	 องค์กร

•	 จัดสรรโอกำสให้ลูกค้ำได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรและ
	 ผังรำยกำรของสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	
	 ดิจิทัลทั้ง	3	ช่องรำยกำร	ผ่ำนกำรจัดงำน	(Event)	เปิดตัว
	 รำยกำร/ละคร	เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถวำงแผนกำรซื้อสื่อ	
	 โฆษณำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อำทิ	กำรจัดงำน	“เปิดวิก
	 บิ๊ก	3	ควำมสุขบุกจอ”	เมื่อวันอังคำรที่	9	มิถุนำยน	2558		
	 ณ	พำรำกอน	ฮอลล์	ชั้น	5	ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน	เพื่อ
	 ประชำสัมพันธ์รำยกำร/ละครที่จะออกอำกำศในครึ่งปีหลัง	
	 2558	จ�ำนวน	16	เรื่อง	อำทิ	หน่ึงในทรวง	ผู้กองยอดรัก		
	 เป็นต้น	โดยมีกำรถ่ำยทอดสดทำงช่อง	28	SD	

 นอกจำกนี้	ยังมีกำรเข้ำร่วมงำน	“Planning	to	win	2016		
	 Group	M	Expo”	เมื่อวันที่	6-7	ตุลำคม	2558	ณ	ห้ำง				
	 สรรพสินค้ำเซ็นทรัล	เวิลด์	เพื่อแสดงทิศทำงของสื่อดิจิทัล		
	 และเนือ้หำรำยกำรต่ำงๆ	ให้ตวัแทนซือ้ส่ือโฆษณำ	(Agency)	
	 ได้รับทรำบข้อมูลควำมเคล่ือนไหวของสถำนี	ซึ่งช่อง	3,	
	 ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	ได้รวบรวม	
	 รำยกำรข่ำวและรำยกำรบันเทิงหลำกหลำยรูปแบบที่มี								
	 ควำมสร้ำงสรรค์	ร่วมแสดงในงำนด้วย	ซึ่งได้รับกำรตอบรับ	
	 จำกเอเจนซี่เป็นอย่ำงดี

•	 กำรที่มีช่องรำยกำรใหม่ในระบบดิจิทัลอีก	3	ช่องรำยกำร	
	 เป็นกำรเปิดโอกำสให้ลูกค้ำขนำดกลำงและเล็ก	ได้รับ	
	 ประโยชน์จำกนำทีโฆษณำที่ว่ำงลง

•	 ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยในองค์กรที่รับผิดชอบลูกค้ำ	มี	
	 จติส�ำนกึในงำนบรกิำรทีม่คุีณภำพ	รกัษำค�ำมัน่สญัญำ	อ�ำนวย
	 ควำมสะดวก	ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำอย่ำงซ่ือสตัย์และจรงิใจ	ส่งมอบ
	 ข้อมูลที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับรำยกำรของทำงสถำนีฯ	ให้	
	 ลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ครบถ้วน	ทั่วถึง	เท่ำเทียม	และ	
	 ทนัต่อเวลำ	เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อกำรตดัสนิใจซือ้สือ่โฆษณำ	
	 และได้บรรจุจรรยำบรรณต่อลูกค้ำไว้ในคู่มือพนักงำนของ	
	 บรษิทั	บอีีซ	ีเวลิด์	จ�ำกดั	(มหำชน)	หมวดที	่1	จรรยำบรรณ	
	 ต่อลูกค้ำ	เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน	
	 ยดึถอื	โดยให้ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำด้วยควำมรวดเรว็	ถกูต้อง	สภุำพ
	 อ่อนโยน	เสมอภำคทุกโอกำส	แม้ไม่ใช่งำนในหน้ำที่โดยตรง	
	 รักษำผลประโยชน์ของลูกค้ำ	ระลึกถึงเสมอว่ำลูกค้ำเป็นผู้มี	
	 อปุกำรคณุต่อบรษิทัและพนกังำน	รกัษำควำมลบัท่ีเป็นข้อมลู
	 ของลูกค้ำ	ตลอดจนไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำก	
	 ลูกค้ำ	ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
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4. Customers

 (Advertising	agencies,	product	owners	and	program	sponsors)

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements

• Various activities such as 
program and drama debut 
event s  to  i n fo rm the                
customers about the BEC 
World		Group’s	work	progress

•	 Seminars between the BEC 
Wo r l d  G roup  and  i t s                    
customers

•	 Customer meetings

•	 Communication through the 
o rgan i za t ion’ s  va r ious          
channels

•	 To provide customers with information about 
Channel	3’s	and	the	3	digital	channels’	program	
plans	 through	 program/drama	 debut	 events															
to allow them to purchase advertisements                 
effectively	such	as	the	“Perd	Wig	Big	3	Kwamsook	
Bookjor”	event,	held	on	June	9th,	2015	at	5th	floor	
of	 Royal	 Paragon	 Hall,	 Paragon	 Shopping	Mall,											
to	publicize	the	16	TV	dramas	that	will	be	on	air	
in	 the	 second	half	 of	 2015	 including	Neung	Nai	
Suang	(The	One	and	Only)	and	Phookong	Yodrak	
(My	 Dear	 Captain)	 which	was	 broadcast	 live	 on	
Channel	28	SD

 Participation	 in	 “Planning	 to	Win	 2016	Group	M	
Expo”	on	October	6th &	7th,	2015	at	Central	World	
Shopping	 Mall,	 to	 inform	 advertising	 agencies					
about the direction of the digital media business 
and the content of different programs on our             
3	digital	channels,	which	was	very	well-received

•	 With	 more	 airtime	 available	 on	 all	 3	 digital												
channels,	 	 medium-sized	 	 and	 	 small-sized																						
customers	 can	 benefit	 from	 the	 vacant	 periods								
for advertisements.

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

Marketing	 Department				
and Advertising 
Department
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5. เจ้าหนี้

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 
	 ฝ่ำยบัญชี	และ	ฝ่ำยกำรเงิน	 •	 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ของ	 •	 ดูแลกำรช�ำระหนี้และปฏิบัติตำมข้อตกลงต่อเจ้ำหน้ีอย่ำง
	 	 	 องค์กร	อำทิ	กำรตดิต่อทำงโทรศัพท์		 	 ครบถ้วน	ถูกต้อง	และทันตำมก�ำหนดเวลำ	เพื่อสร้ำงควำม	
	 	 	 เพือ่แจ้งก�ำหนดเวลำในกำรช�ำระเงนิ		 	 สัมพันธ์ในทำงธุรกิจระหว่ำงองค์กรและเจ้ำหนี้	ตลอดจน
	 	 	 เป็นต้น	 	 เป็นกำรรกัษำชือ่เสยีงและภำพพจน์ขององค์กร	ทัง้ยงัเป็นกำร
	 	 	 	 	 ควบคุมมใิห้เกดิค่ำใช้จ่ำยอนัเกดิจำกค่ำปรบัตำมสัญญำหรอื	
	 	 	 	 	 กำรผิดนัดช�ำระหนี้

6. คู่แข่งทางการค้า

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 
	 ฝ่ำยบริหำร/ฝ่ำยรำยกำร/	 •	 กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ของ	 •	 มนีโยบำยปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำทกุรำยด้วยควำมสจุรติ	
	 ฝำ่ยออกอำกำศ/		 	 องค์กร	 	 ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย	ค�ำนึงถึงคุณธรรม	
	 ฝ่ำยเทคนิคโทรทัศน์	 	 	 	 และควำมถูกต้อง	ด้วยกำรพัฒนำคุณภำพรำยกำร	ผลิตและ
	 และส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง	 	 	 	 สรรหำรำยกำรท่ีมีสำระ	ควบคู่กับควำมบันเทิงทั้งในและ
	 	 	 	 	 ต่ำงประเทศ	ตลอดจนพฒันำเทคโนโลยใีนกำรออกอำกำศที่
	 	 	 	 	 ทันสมัย	รวมทั้งรักษำและพัฒนำประสิทธิภำพของสัญญำณ	
	 	 	 	 	 กำรออกอำกำศ	ตลอดจนมีกำรวำงผังรำยกำรของช่อง	3		
	 	 	 	 	 และช่อง	33	HD	ไว้เป็นอย่ำงด	ีอกีทัง้กำรวำงผงัรำยกำรของ
	 	 	 	 	 ช่องรำยกำรในระบบดิจิทัลมีควำมชัดเจนมำกขึ้น	ท�ำให้	
	 	 	 	 	 สำมำรถก�ำหนดกลุ่มผู้ชมและพฤติกรรมกำรรับชมได้	ซึ่ง	
	 	 	 	 	 เป็นกำรรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้เป็นอย่ำงดี	
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5. Creditors

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements 

6. Business Competitors

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements 
 

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

• Communication through         
the organization’s various 
channels

• 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 the creditors, to protect the 
organization’s public image and to prevent any 
extra-payments	incurred	by	overdue	debts

• To treat business competitors with integrity and 
righteousness by constantly improving the quality 
of programs by producing and providing educational 
and entertaining content, providing both                          
domestic and international programs, modernizing 
the broadcast technology, maintaining the             
effectiveness of our broadcast signals and, through 
the strategic scheduling of programming on both 
Channel	3	and	Channel	33	HD	as	well	as	allocating	
time	slots	on	the	3	digital	channels,	maintain	our	
competitiveness

Accounting	 Department	
and	Finance	Department

Directors,	 Department	 of	
TV programs, 
Department		of		broadcast,	
Television Technical 
Department	,	and	
other  related  
departments
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7. ชุมชนและสังคม

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ	 รูปแบบของการมีส่วนร่วม	/	 การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
	 	 การสื่อสาร	 เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ผู้บริหำรและพนักงำนทุกส่วน
	 งำนของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์

•	 ถ่ำยทอดควำมรู	้สร้ำงควำมตระหนกั	
	 และแรงบนัดำลใจ	ผ่ำนกำรน�ำเสนอ	
	 รำยกำรต่ำงๆ	ทีม่เีนือ้หำเกีย่วข้อง	
	 กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม	ผ่ำน
	 ช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำย	
	 ขององค์กร

•	 จัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ	ร่วม		
	 กับชุมชนและสังคม	หรือให้กำร		
	 สนับสนุน/เข้ำร่วมกับหน่วยงำน	
	 ทัง้ภำครฐัและเอกชนทีจ่ดัโครงกำร/	
	 กิจกรรมในด้ำนกำรพัฒนำชุมชน		
	 สังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 เป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูล/		
	 ข่ำวสำรไปสู่ประชำชน	รวมทั้งรับ		
	 เรื่องรำวร้องเรียน	หรือประเด็น		
	 ต่ำงๆ	จำกประชำชน	ไปสู่หน่วยงำน	
	 ที่เกี่ยวข้อง

•	 ผลิตและสรรหำรำยกำร/ละครทีม่คุีณค่ำและคุณภำพ	เนือ้หำ	
	 ก่อประโยชน์ต่อสังคม	ควบคู่กับควำมบันเทิง

• ท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูล/ข่ำวสำรอันเป็น
	 ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมไปถงึชุมชนและสังคมทัว่
	 ประเทศ	รวมทั้งรับเรื่องรำวร้องเรียน	หรือประเด็นต่ำงๆ	ใน
	 ชุมชนและสังคม	จำกประชำชนไปสู่หน่วยงำนภำครัฐและ
	 เอกชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทรำบ	ปรับปรุง	แก้ไข	หรือพัฒนำ
	 ต่อไป

•	 จดัโครงกำร/กจิกรรมต่ำงๆ	ทีใ่ห้ควำมส�ำคัญและก่อประโยชน์
	 ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ร่วมกบัชุมชนและสังคมทุกภูมิภำค
	 ทัว่ประเทศ	รวมทัง้เข้ำร่วมหรอืให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำน	
	 ภำครัฐและเอกชน	ทีม่วีตัถปุระสงค์และแนวทำงในกำรพฒันำ
	 สังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร
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7. Communities and society

 The	responsible	 Participation	and		 Processes	done	to	fulfill	the	
	 department	 Communication	forms	 requirements 

•	 To educate and create 
awareness and inspiration 
through		CSR-related		programs	
through the organization’s 
various channels

•	 To organize and participate 
in communal and social        
activities and support of any 
governmental or private       
organizations in such actions

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

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

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

•	 To organize and participate in social activities           
and to support any governmental or private             
organizations whose visions are in line with our 
organization’s

Directors	 and	 the	 BEC	
World Group’s employees
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	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ในฐำนะที่เป็นสื่อกลำงในกำรส่งต่อข้อมูล	
ข่ำวสำร	สำระ	ควำมบันเทิง	สู่ประชำชนทุกภูมิภำคทั่วประเทศ	ผ่ำน
บรษิทั	บำงกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกดั	และ	บรษิทั	บอีซี-ีมลัตมิเีดยี	
จ�ำกัด	 ผู้ด�ำเนินกิจกำรบริหำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก
และดิจิทัล	ตำมล�ำดับ	ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งยึดมั่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร
ตลอดระยะเวลำที่ด�ำเนินกิจกำร	 ด้วยกำรสร้ำงและรักษำสมดุล
ระหว่ำง	“เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม”	ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร	มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี	ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วน	 เพื่อสร้ำงรำกฐำนทำงธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับ

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 ในรูปแบบของกำรเป็นสื่อกลำงในกำร										
ส่งต่อข้อมลู	ข่ำวสำร	สำระ	และควำมบนัเทงิทีใ่ห้คณุค่ำทำงด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู ่ประชำชนทุกภูมิภำค											
ทั่วประเทศ	เพื่อให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถน�ำข้อมูล	ข่ำวสำร	
สำระเหล่ำนีไ้ปใช้เป็นองค์ควำมรู	้หรอืขยำยผล	ต่อยอดไปสูก่ำรพฒันำ
สงัคมและชมุชนของตนให้เกดิควำมยัง่ยนืต่อไป	ในกำรด�ำเนนิงำนด้ำน

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

ประเด็นมุ่งเน้นของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

ควำมแขง็แกร่งของสังคมและชมุชนไทย	ผ่ำนกำรปฏิบตัด้ิำนควำมรบั
ผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรมในมติทิีห่ลำกหลำย	
ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและสังคม,	 สำธำรณสุขและสุขภำพของ
ประชำชน,	 กีฬำ,	 กำรศึกษำของเด็กและเยำวชน,	 ศำสนำและ
วัฒนธรรม	ตลอดจนส่งเสริมด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	เพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรของสังคมและชุมชนได้อย่ำงแท้จริง	 นอกจำกนี	้
กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ยังขยำยผล	ต่อยอดบทบำทด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม	โดยเข้ำร่วม/สนบัสนนุโครงกำร/กจิกรรมเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม	
หรอืกำรด�ำเนนิงำนของผู้มส่ีวนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง	พนัธมิตร	หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนที่เป็นต้นแบบที่ดี	 และ/หรือมีแนวคิดด้ำนควำม							
รับผิดชอบด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อมที่สอดรับกับนโยบำยด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอีกด้วย

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัทได้บูรณำกำรมุมมอง	ควำมคำดหวัง	
หรือประเด็นส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กรภำยใต้	 5	หัวข้อหลัก	 เพื่อน�ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำร
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนได้
อย่ำงเหมำะสม	 อันจะเป็นรำกฐำนส�ำคัญที่จะผลักดันให้กลุ่มบีอีซี	
เวลิด์	ด�ำเนนิธรุกจิบรรลคุวำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย	และสอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ขององค์กร
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 The BEC World Group, a provider of  news,                    
information	 and	 entertainment	 through	 the	 Bangkok													
Entertainment	Co.,	Ltd.	(on	the	analog	platform)	and	the	
BEC-Multimedia	 Co.,	 Ltd.	 (on	 the	 digital	 platform),																		
recognizes its responsibilities towards society and the 
environment and this guides the strategies applied in its 
business operations. The operation is based on a balance 
between the economy, society and the environment,                   
together with good corporate governance and management 
guidelines, which are in line with all relevant laws,                
regulations and the satisfaction of needs of all                           
stakeholders.	The	purpose	is	to	establish	a	strong	business	

 The BEC World Group expects that the news              
and information it delivers to allied organizations and 
viewers	will	be	utilized	 fruitfully	 for	 the	 sake	of	 further		
sustainable development of communities and society          
as a whole. The company has compiled and categorized 
different perspectives, expectations and critical issues          

foundation and to grow sustainably and harmoniously with 
Thai society. Our CSR operation aims at satisfying the          
diverse needs of the communities, which include many 
facets	like	the	development	of	communities	and	society,	
public	 and	 individual	 health	 and	 well-being,	 sports,														
education for children and youth, religion and culture, and 
environmental preservation. The BEC World Group also 
extends its CSR operations by promoting many social         
activities organized by our partners and other governmental 
and private organizations whose policies are in line with 
the organization’s own.

from	 the	 stakeholders	 into	 5	main	 categories	 in	 order												
to	 fulfill	 the	 needs	 of	 the	 stakeholders	 satisfactorily.												
This functions as the BEC World Group’s driving force to 
operate	 its	business	 in	harmony	with	 its	objectives	and	
visions.

THE BEC WORLD GROUP’S

CSR Operation

THE BEC WORLD GROUP’S

Main Points of the CSR Report
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วิสัยทัศน์ ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์
	 เป็นบริษัทชั้นนำาด้านการผลิต	และนำาเสนอข่าวสาร	สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

เป้าหมายของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
	 •	 เป็นผู้นำาในธุรกิจผลิต	จัดหา	นำาเสนอข่าวสาร	สาระ	ความบันเทิง	ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม

 •	 มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด

	 •	 ขยายงาน	สร้างโอกาสให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	

	 •	 เข้าถึงผู้ชมได้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น	

	 •	 สร้างความสัมพันธ์ให้รอบด้าน	เหนียวแน่น	มั่นคง	

	 •	 ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 •	 ดึงดูด	ชักชวน	พัฒนา	และรักษาบุคลากรขององค์กร	สร้างความพึงพอใจในงาน

	 •	 สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

ประเด็นมุ่งเน้นของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 •	 สร้างสรรค์รายการที่ดี	มีคุณค่า	และก่อประโยชน์แก่สังคม	

	 	 (ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)	

	 •	 ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้	ความสามารถ	ความก้าวหน้า	ตามภารกิจหน้าที่	

	 	 ตลอดจนเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร	ตลอดอายุการทำางาน	

	 	 (ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางความรบัผิดชอบตอ่สงัคม	ดา้นการปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเปน็ธรรม	

	 	 และเคารพสิทธิมนุษยชน)

	 •	 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 (ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

	 	 และการดูแลสิ่งแวดล้อม)

ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์
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Vision
 To be the market leader in and the best provider of production and presentation of 

 the highest quality news, information and entertainment programming

Objectives
 •	 To	be	the	leader	in	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 expand the business and to create opportunities in order to operate the business 
  in perpetuity

 • To provide the viewers wider and deeper perspectives

 • To build valuable, consistent and solid relationships

 • To use our existing resources with optimum efficiency

 • To ensure increasing job satisfaction in order to attract, encourage, improve and 
  retain our personnel

 • To generate consistently high profits for shareholders

Main points of the CSR report
 •	 Good	corporate	governance

 • Anti-Corruption schemes

 • Creation of valuable and quality programs which are beneficial to society
	 	 (Details	in	line	with	guidelines	for	customer	responsibility)

 • Support the knowledge, capabilities and career advancement of employees in their 
  respective fields of responsibility and the engendering of loyalty towards the 
  organization throughout their period of employment
	 	 (Details	in	line	with	guidelines	of	practice	on	labor	and	human	rights)

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

THE BEC WORLD GROUP’S

Strategic Direction
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
 
	 กลุม่บอีีซ	ีเวิลด์	มนีโยบำยทีจ่ะปลกูฝังรำกฐำนของ	“กำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดี”	แก่ผู้บริหำรและพนักงำน	โดยถือเป็นหน้ำที่ของทุก
คนในองค์กร	โดยบรษิทัได้จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกจิไว้เป็นลำยลกัษณ์
อักษร	บนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและสุจริต	แบ่งออกเป็น	6	หมวด	
ได้แก่	จรรยำบรรณต่อลูกค้ำ	จรรยำบรรณต่อบริษัท	จรรยำบรรณต่อ
ตนเอง	จรรยำบรรณต่อผู้บงัคบับญัชำ	จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมงำน	และ
จรรยำบรรณต่อผูใ้ต้บงัคับบญัชำ	แสดงไว้ในคูมื่อพนกังำน	พ.ศ.	2546	
แจกจ่ำยให้แก่ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร	 ตลอดจน
พนกังำนเข้ำใหม่ทีร่่วมงำนกับกลุม่บอีซีี	เวลิด์	เพือ่จะได้ท�ำควำมเข้ำใจ
ถึงมำตรฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมในทิศทำงเดียวกันทั่ว
ทั้งองค์กร	 และส่งเสริมให้พนักงำนเห็นประโยชน์และคุณค่ำในกำร
ยึดถือและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	

	 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณธรุกจิ	มกีำรประเมนิควำมเหมำะสมและติดตำมกำร
ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธรุกจิของพนกังำนผ่ำนฝ่ำยบรหิำร	และยงัจดั
ให้มีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	ภำยในองค์กร	 อำทิ	 อินทรำเน็ต	
(Intranet)	 เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนได้เข้ำใจถึง
วตัถปุระสงค์ในกำรจดัท�ำจรรยำบรรณธุรกจิ	ข้อพงึปฏบิตัแิละข่ำวสำร	
รวมท้ังกระตุ ้นให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรปฏิบัติตำม								
จรรยำบรรณธุรกิจ	 โดยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบใน									
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรภำยในองค์กรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ	
หำกพนกังำนมปีระเดน็ข้อสงสยั	สำมำรถสอบถำมผ่ำนทำงเวบ็บอร์ด	
(Webboard)	หรืออีเมล	(E-mail)	ได้	นอกจำกนี้	ยังมีกำรจัดท�ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ตำมมุมพักผ่อนของพนักงำนในแต่ละชั้น	 เพ่ือให้กำร
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปอย่ำงทั่วถึง
 

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ด�ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 มีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนอย่ำงเป็น
ธรรม	 สุจริต	 โปร่งใส	 และเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง	 เพื่อกำรก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจอย่ำงมั่นคงและย่ังยืน	 ในส่วนของ								
กำรก�ำกับดูแลภำยในองค์กรนั้น	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ได้ก�ำหนดแนวทำงเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ	และหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	 เพื่อให้บุคลำกรภำยในองค์กร	 มีจิตส�ำนึกและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ดี	 อันจะน�ำไปสู่กำรด�ำเนินงำนที่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของ
องค์กร	เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	ทั้งนี้	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	มีกำรทบทวนหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	รวมถึงแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	เพื่อให้มีควำมทันสมัย	เหมำะกับสถำนกำรณ์	

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังสนับสนุนให้หัวหน้ำส่วนงำนในฐำนะ													
ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 และส่งเสริมพนักงำนใน
ส่วนงำนของตนปฏบิตัติำมจรรยำบรรณธรุกจิ	เนือ่งจำกหวัหน้ำส่วนงำน	
เป็นผูท้ีใ่กล้ชดิกบัพนกังำน	สำมำรถตดิตำม	สอดส่อง	ดแูลกำรท�ำงำน
ของพนักงำนได้เป็นอย่ำงดี	 รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ	 กระตุ้นพนักงำนใน
ส่วนงำนให้มีจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
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THE BEC WORLD GROUP’S

Good Corporate Governance

  The Compliance with the Code of Conduct 

 To accomplish sustainable growth, the BEC World Group conducts its business on a foundation of good corporate 
governance	principles	and	emphasizes	the	justified,	transparent	and	legal	treatment	of	all	stakeholders.	 In	terms	of	
internal governance, the BEC World Group has established written guidelines in the form of an employee code of          
conduct manual and good corporate governance guidelines in order to set a principle for employees to follow. It is 
fully	in	line	with	the	corporate	governance	principles	which	benefit	all	groups	of	stakeholders.	The	BEC	World	Group	
constantly revises and updates the good corporate governance guidelines.

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

 The committee places great emphasis on the          
employees’ conformity with the employee code of           
conduct through assessment by the directors and               
dissemination of news, for example, via the Intranet,              
in order to inform all employees of the purposes of             
the manual and the importance of conformity to its           
contents.	 The	 Human	 Resource	 Department	 is	 directly	
responsible	for	the	task.	Employees	are	also	allowed	to	
pose	questions	via	the	company’s	web	board	or	e-mail.	
In addition, the company provides information boards 
located	on	every	floor	of	the	office	building	in	order	to	
ensure that news and information is fully received. 

 The BEC World Group encourages the heads of        
each department to act as role models for those under 
their	supervision.	Due	to	the	intimate	relationship	between	
the department heads and their staff, they are able to 
assess and advise their staff how to follow the code of 
conduct guidelines effectively. 
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	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักถึงประเด็นคอร์รัปชั่นที่สำมำรถเกิด
ขึ้นได้ทุกภำคส่วน	 ในฐำนะที่เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้ำนสื่อสำร
มวลชน	บริษัทจึงท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
เกีย่วกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ประชำชนทัว่ประเทศได้รบัรู	้เพือ่สร้ำง
จิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย	

	 ในกำรบรหิำรจดักำรภำยในองค์กรนัน้	กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	มุง่มัน่
ทีจ่ะยดึถอืตำมหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีด่	ีและสร้ำงควำมตระหนกั
รู้ไปสู่บุคลำกรทุกคนภำยในองค์กร	 ด้วยกำรจัดท�ำนโยบำยต่อต้ำน							
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลำยลักษณ์อักษร	 มีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์	
หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ	แนวทำงกำรปฏบิตั	ิข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำร	
ตลอดจนกระบวนกำรลงโทษ	 ซ่ึงรำยละเอียดของนโยบำยต่อต้ำน									
ทจุรติคอร์รปัชัน่ปรำกฏในรำยงำนควำมรับผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่	
บีอีซี	เวิลด์	ประจ�ำปี	2557	หน้ำ	26-33	พร้อมกันนี้	บริษัทยังมีกำร
สื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังผู ้บริหำรและ
พนักงำนทุกคน	ตลอดจนบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ของ กลุ่มบีอีซี เวิลด์

บีอีซี	เวิลด์	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ	ขององค์กร	รวมทั้งผ่ำนกำร
ปฐมนเิทศของพนกังำนทีร่บัเข้ำใหม่ด้วย	ทัง้ยงัส่งเสรมิให้ผู้บรหิำรและ
พนกังำนมจิีตส�ำนกึในเรือ่งนีอ้ย่ำงจรงิจงั	เพือ่ให้กำรปฏบิติัในเรือ่งกำร
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นมีควำมชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร

	 ส�ำหรับกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำทุจริตภำยในองค์กรนั้น								
ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืผูท้ีไ่ด้รบัทรำบถงึกำรกระท�ำนัน้	สำมำรถแจ้ง
ข้อมลูและหลักฐำนถงึผูบั้งคบับญัชำตำมสำยงำน	หรอืส�ำนกัตรวจสอบ
ภำยใน	 ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ขององค์กร	 ซึ่งจะได้รวบรวมหลักฐำน								
กลัน่กรอง	และน�ำเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	เพือ่ตรวจสอบ	
ข้อมูลก่อนน�ำเรื่องและข้อคิดเห็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป	
และเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ที่แจ้งเบำะแส	 บริษัทมีกระบวนกำร
คุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสที่เหมำะสม	 โดยส�ำนักตรวจสอบภำยใน/
เลขำนกุำรบรษิทัจะเกบ็รกัษำข้อมลู	แหล่งท่ีมำของข้อมลู	และบคุคล
ที่แจ้งเบำะแสไว้เป็นควำมลับ	 ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้อื่นใด	
เว้นแต่ที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตำมกฎหมำย	

 การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

	 กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	ในฐำนะทีเ่ป็นสือ่กลำงในกำรส่งต่อข้อมลู	ข่ำวสำร	และสำระต่ำงๆ	ไปสูป่ระชำชนทกุภูมภิำคทัว่ประเทศ	ผ่ำนทำงสถำนี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ของ	บริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	และช่องรำยกำรในระบบดิจิทัลของบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	
ได้น�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี	2558	เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมตื่นตัวให้เกิด
แก่สังคมไทย	อำทิ	กำรน�ำเสนอข่ำว	3	มิติ	เมื่อวันจันทร์ถึงวันพุธที่	12-14	ตุลำคม	2558	เรื่องกำรร้องเรียน	อบต.ร้องกวำง	จังหวัดแพร่	เรียก
รับเงินและเบื้องหลังกำรจับกุม	เป็นต้น

 การรับเรื่องร้องเรียน

	 คณะกรรมกำรก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน	 และกระบวนกำรในกำรคุ้มครองผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำร	
กระท�ำผิดกฎหมำย	ผิดจรรยำบรรณ	รำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง	หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง	ตลอดจนกำรถูกละเมิดสิทธิ	ดังนี้

ผู้ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้ง
เบำะแส	 แจ้งเรื่องเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร	พร้อมหลกัฐำน
เอกสำร	ผ่ำนส�ำนกัตรวจสอบ
ภำยในขององค์กร	ทำงช่องทำง	
เว็บไซต์	 www.becworld.
com

ส�ำนกัตรวจสอบภำยใน	กลัน่
กรอง	ตดิตำม	และตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง	โดยข้อร้องเรยีน/
เบำะแสที่ได้รับ	 จะถือเป็น
ข้อมูลที่เป็นควำมลับ	 ไม่มี
กำรเปิดเผยบคุคลทีร้่องเรยีน/
แจ้งเบำะแส	 และแหล่งที่มำ
ของข้อมูล	

รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล	 รวมทั้งร ่วมกันหำ
แนวทำงในกำรระงับยับยั้ง
ควำมเสียหำย	 และกำรวำง
มำตรกำร/แนวทำงในกำร
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรกระท�ำ
นั้นอีก

รำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท	เพื่อรับทรำบ
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 As a mass media business, the BEC World Group 
understands that corruption can occur anywhere. Thus, 
the company serves as a source of information about 
corruption	 for	 the	 viewers	 to	 raise	 anti-corruption										
awareness in Thai society.
 
 Regarding internal controls, the BEC World Group 
uses	 good	 corporate	 governance	 and	 anti-corruption										
policies as guidelines for administration. The group has 
explicitly	implemented,	in	written	form,	the	anti-corruption	
policy	 with	 specific	 purposes,	 responsibilities,	 practical	
guidelines, regulations and punishment processes, as 
shown	in	the	BEC	World	Group’s	CSR	report	of	2014	on	
pages	26-33.	The	company	has	informed	its	directors	and													
employees,	including	other	individuals	who	work	with	the	
company,	 about	 the	 anti-corruption	 policy	 through	 the	

organization’s various channels and orientation programs 
for newcomers. This is to set the right and clear direction 
for all personnel to follow.

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

to be disclosed by an appropriate legal authority.  

 Presenting news and information to build awareness against corruption in Thailand

	 The	BEC	World	Group,	a	provider	of	news,	information	and	entertainment	through	the	Bangkok	Entertainment							
Co.,	 Ltd.’s	 Thailand	Color	 Television	Channel	 3	 and	 the	 BEC-Multimedia	 Co.,	 Ltd.’s	 digital	 channels,	 has	 delivered											
information	 related	 to	corruption	 throughout	2015	 in	order	 to	build	awareness	among	our	viewers.	An	example	of													
this	was	 the	 story	 about	 alleged	 financial	 corruption	 by	 government	 officials	 in	 Rongkwang	District,	 Phrae	 in	 Khao											
Sammiti	(Sammiti	News)	on	October	12th	and	14th,	2015.

 Reporting of Concerns and Whistle-Blower Service

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

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

The	Internal	Audit	Office	
investigates and examines 
the evidence. The infor-
mation, sources of such 
information and the 
identity of the notifying 
person will be protected 
and	kept	confidential

The	Internal	Audit	Office	
reports the corrupt          
actions to the Audit 
Committee in order to 
seek	 solut ions	 and									
protection against such 
matter

Report to the company’s 
Board	of	Directors

THE BEC WORLD GROUP’S

Anti-Corruption Schemes
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“สร้างสรรค์” 

 รายการที่ดี มีคุณค่า และก่อประโยชน์แก่สังคม

	 	 ปัจจุบันธุรกิจให้บริกำรโทรทัศน์มีกำรแข่งขันในอัตรำที่สูงมำก	เนื่องจำกมีกำรเปิดกว้ำงให้
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ๆ	เข้ำมำด�ำเนินธุรกิจดังกล่ำว	ส่งผลให้มีช่องรำยกำรใหม่เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวน
มำก	ท�ำให้ผู้ชมโทรทัศน์สำมำรถเลือกรับชมรำยกำรต่ำงๆ	ได้หลำกหลำยมำกขึ้น	ดังนั้น	กลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	ซึ่งน�ำเสนอเนื้อหำ	สำระ	และควำมบันเทิง	ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ของ
บรษิทั	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกดั	และช่องรำยกำรในระบบดจิทัิลของบรษิทั	บอีซี-ีมลัตมิเีดยี	
จ�ำกัด	 จึงต้องรักษำและพัฒนำมำตรฐำนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพ	สอดแทรก
ข้อมูล	ข่ำวสำร	สำระ	ข้อคิดดีๆ	พร้อมทั้งควำมบันเทิงครบถ้วน	เพื่อครองใจผู้ชมทั่วประเทศอย่ำง
ต่อเน่ือง	 โดยหวังท่ีจะปลูกจิตส�ำนึก	 สร้ำงควำมตระหนักและแรงบันดำลใจที่ดีให้ผู้ชม	 อีกทั้งยัง
สำมำรถน�ำข้อคิดดีๆ	ไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย

	 	 ในปี	2558	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	น�ำเสนอรำยกำรที่ดี	มีคุณค่ำและก่อประโยชน์ต่อสังคม	อำทิ

 Creation of valuable and quality programs which  
 are beneficial to society

  The television service business is currently a highly competitive business 
because	 the	market	 has	 expanded	 rapidly,	 which	 provides	 new	 investment																	
opportunities for new entrepreneurs and offers viewers diverse choices. The BEC 
World Group, whose news and entertainment content is broadcast through the 
Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.’s	Thailand	Color	Television	Channel	3	and	 the	
BEC-Multimedia	Co.,	Ltd.’s	digital	platform	channels,	needs	to	maintain	and	develop	
not only its quality production, creative standards and entertainment value but 
also	quality	content,	knowledge	and	the	cultivation	of	good	values	in	order	to	win	
the hearts and minds of the viewers and with which the BEC World Group hopes 
to raise awareness and inspire its audiences.

	 	 Throughout	2015,	the	BEC	World	Group	has	presented	the	viewers	with	many	
socially valuable TV programs namely;
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 1. รายการสะท้อนสังคม และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

ละครเรื่อง ข้าบดินทร์

	 “ข้าบดินทร์”	 เป็นนวนิยำยโดย	วรรณวรรธน์	มีเนื้อเรื่องอิง
ประวติัศำสตร์ในสมยัพระบำทสมเดจ็พระนัง่เกล้ำเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่
3	ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ประเทศอังกฤษ	หรือที่เรียกว่ำ	“วิลำศ”	เข้ำมำมี
บทบำททำงกำรค้ำกบัประเทศไทย	เนือ้เรือ่งถูกถ่ำยทอดผ่ำนเรือ่งรำว
ของ	“เหม”	บตุรชำยแห่งพระยำบรริกัษ์กับคณุหญงิชม	ทีม่ชีีวติผกผนั
จำกควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย	พร้อมด้วยเกียรติยศ	เงินทอง	กลำยเป็น
ตะพุ่นหญ้ำช้ำงหรือคนหำหญ้ำมำเลี้ยงช้ำง	 เพรำะถูกคนกล่ำวโทษ
บิดำจนต้องสูญเสียทุกอย่ำง	 แต่ด้วยควำมมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ	 เหม
ฝึกฝนจนช�ำนำญทำงทำงด้ำนคชศำสตร์	และกระท�ำในสิง่ดเีพือ่ไต่เต้ำ
จำกตะพุ ่นหญ้ำช้ำงเป็นนำยทหำรผู้กล้ำ	 จนได้เป็นถึง	 “หลวง																
สุรบดินทร์”	 และใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถรับรำชกำรสนองพระเดช
พระคุณแผ่นดินตำมค�ำสอนสุดท้ำยของผู้เป็นพ่อ	ที่ว่ำ	

	 “ถงึเจ้าจะเกดิเป็นเศษเสีย้วธลุี
ของแผ่นดิน	 เจ้าจงรู้ว่า	 แผ่นดินให้
อะไรกับเจ้า	 และตัวเจ้าเองมีความ
หมายต่อแผ่นดนิเพยีงใด	จงท�าตวัเป็น
เศษธุลีที่มีค่าของแผ่นดิน	 เป็นข้าแห่ง
บดนิทร์	อนัร้อยรวมศรทัธา	ความกล้า
หาญ	ความรัก	ความภักดี	ไว้ในดวงใจ
เดียวกัน”

•		ข้อคิดที่ได้จากละคร
	 ตัวละครเอกอย่ำง	“เหม”	แสดงให้เหน็ถึงควำมมุ่งมัน่ที่จะท�ำ
ในส่ิงที่ดีและไม่ย่อท้อที่จะเสียสละเพื่อชำติ	 แม้จะเป็นภำรกิจที่ต้อง
ท�ำโดยไร้ชือ่เสยีงเกยีรตยิศกต็ำม	อกีทัง้ยงัน�ำควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ
มำปฏบิตังิำนสนองคณุแผ่นดนิอกีด้วย	แม้ว่ำยคุสมยัจะเปลีย่นไป	แต่
คนยุคปัจจุบันก็สำมำรถยึดถือเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้	

•		วิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่	3	
	 ละครเรือ่ง	“ข้ำบดนิทร์”	สะท้อนถงึประวตัศิำสตร์และวถิชีวีติ	
ควำมเป็นอยู่	 ภำษำ	 กำรแต่งกำยและทรงผมในสมัยรัชกำลท่ี	 3											
ผ่ำนตัวละครสมมติอย่ำง	 “เหม”	 หรือ	 “ล�ำดวน”	 รวมทั้งบุคคล											
และเหตุกำรณ์ในประวัติศำสตร์	 อำทิ	 กำรรบระหว่ำงไทยและญวน	
(อันนัม)	 เพื่อแย่งอ�ำนำจเหนือเขมร	 (กัมพูชำ)	 ที่เรียกว่ำ	 “อำนำม							

สยำมยทุธ”,	ควำมรูเ้กีย่ว
กบั	“คชศำสตร์”	ในเรือ่ง
ของ	 “ช้ำง”	 ซึ่งถือเป็น
หน่ึงใน	 “จตุรงคเสนำ”,	
“คณะละคร”	 ในสมัย
รัชกำลที่	 3,	 “ทรงผม			
จอนยำว”	เป็นต้น
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 1. TV Programs that reflect society and promote ethics and virtues 

TV Drama “Kah Bodin” (The King’s Servant)

 The	King’s	Servant, written by Wanwat, is based 
on	the	historical	events	which	took	place	during	the	reign	
of	King	Rama	III	(King	Nangklao),	a	period	of	commercial	
interaction between Thailand and England. The story is 
told through the eyes of the male protagonist named 
‘Hem’,	Phya	Borirak	and	Lady	Chom’s	son,	whose	life	was	
turned upside down, from being an honorable wealthy 
man to a mahout, as his father became a scapegoat for       
a	crime	he	didn’t	commit.	The	ambitious	Hem,	despite			
the challenges in life, trained himself to be a master in 
Elephant Studies and eventually became a soldier named 
“Luang	Surabodintr”.	He	served	the	King	as	an	act	of	great	
gratitude,	as	taught	by	his	father	prior	to	his	death:	

 “Though you were born as dust of this vast               
Kingdom, be aware of what this Kingdom offers you and 

how much you mean to 
this Kingdom. Make       
yourself precious dust of 
the Kingdom; as the 
K ing’s  servant  who         
possesses within his 
heart faith, courage, 
love,	and	loyalty.”

•		Moral	lessons	from	the	story
	 The	 protagonist	 “Hem”	 represents	 ambition	 and	
earnestness	in	doing	good	deeds	and	is	willing	to	sacrifice	
his	life	for	the	sake	of	the	Kingdom,	whether	his	actions	
are	 acknowledged	 or	 not.	 He	 utilizes	 his	 specialized								
knowledge	 and	 ability	 to	 serve	 the	 Kingdom.	 The																		
protagonist is, thus, a suitable role model for people of 
later generations.
 
•		Lifestyles	during	the	reign	of	King	Rama	III	
 The King’s Servant illustrates Thai people’s lifestyles 
and traditions, language, dress codes and hairstyles during 
the	reign	of	King	Rama	III	through	the	protagonists	‘Hem’	
and	‘Lumduan’.	It	also	contains	historical	details,	namely	
the	 “Anamsiamyutt”	 battle	 between	 Thais	 and	 the												
Vietnamese for control over Cambodia, details of Elephant 

Studies	(one	of	“Jaturong-
kasena”,	literally	translated	
as	 “four	 armed	 forces”),	
King Rama II I’s drama 
group and the famous 
‘Long-john’	hairstyle	etc.
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	 “บางระจนั”	เป็นละครองิประวตัศิำสตร์ทีก่ล่ำวถงึเรือ่งรำวกำรต่อสูข้องชำวเมอืง
สิงห์บุรีและเมืองอื่นๆ	กับกองทัพพม่ำเมื่อตอนเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่สอง	โดยมีกลุ่มผู้น�ำ	
11	 คนตั้งกองสู้กับกองทัพพม่ำที่บำงระจัน	 แม้ว่ำไม่มีปืนใหญ่	 ชำวบ้ำนบำงระจันก็ยังคง	
ยืนหยัดต่อสู้กับพม่ำนำนถึง	5	เดือน	สำมำรถต้ำนกำรโจมตีได้ถึง	7	ครั้ง	ก่อนที่จะถูกพม่ำ
ตีแตกและยึดค่ำยไว้ได้	จำกกิตติศัพท์ของชำวบ้ำนบำงระจันที่มีเพียงมีด	ไม้	มือเปล่ำ	และ
หัวใจที่กล้ำหำญ	ท�ำให้ได้รับกำรยกย่องถึงควำมเสียสละและกำรต่อสู้ของเหล่ำผู้กล้ำ	เพื่อ
ปกป้องรักษำผืนแผ่นดินไทย

•		ข้อคิดที่ได้จากละคร
	 ละครเรื่อง	“บำงระจัน”	แสดงถึงควำมรักชำติ	ควำมสำมัคคี	ควำมเสียสละ	ควำม
กล้ำหำญ	และกำรต่อสู้เพื่อปกป้องรักษำแผ่นดินของบรรพบุรุษไทย	ซึ่งถือเป็นแบบอย่ำง
ทีด่ใีห้อนชุนรุน่หลงั	และเป็นกำรเตอืนสตคินไทยทกุคนให้มีควำมรกัชำตแิละมคีวำมสำมคัคี
ไม่ว่ำจะในยำมสงบหรือยำมที่ชำติตกอยู่ในภำวะวิกฤต	 อย่ำงไรก็ตำม	 เหตุกำรณ์ในละคร
สะท้อนให้เหน็ว่ำสงครำมไม่เคยสร้ำงสรรค์สิง่ทีดี่ให้แก่ใคร	ย่อมแลกมำด้วยเลอืดและน�ำ้ตำ	
นอกจำกนี้	ยังแสดงให้เห็นถึงควำมรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่ว่ำในยำมทุกข์หรือสุข	ตลอดจน
กำรใช้ชีวิตคู่ในยำมสงครำมท่ีต้องพลัดพรำกจำกกัน	 รวมถึงกำรหยิบยื่นควำมเมตตำให้
เพื่อนมนุษย์ในยำมที่ต้องกำรกำรพึ่งพำกัน	

ละครเรื่อง บางระจัน



39                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

 Bang-rajan is a historical drama set at the time of a famous war which 
lasted	for	5	months	between	the	Singburi	people	and	its	neighboring	villages	
with	11	army	leaders	and	the	Burmese	army	during	the	war	of	the	second	
fall	of	the	Ayutthaya	Kingdom.	The	Bang-rajan	army	was	able	resist	the	assault	
7	 times	before	eventually	being	conquered	by	 the	Burmese	army.	They	
were	known	for	their	ability	to	fight	with	their	bare	hands,	their	admirable	
courage	and	their	ultimate	sacrifice	for	the	Thai	Kingdom.

•		Moral	lessons	from	the	story
	 The	TV	drama	Bang-rajan	represents	patriotism,	unity,	sacrifice,	bravery	
and	the	fight	to	preserve	our	beloved	kingdom;	all	of	which	are	exemplary	
to younger generations. It also reminds Thai people about loyalty to one’s 
nation	and	national	unity	both	 in	times	of	peace	and	war.	However,	the	
drama also suggests that no good can come from the act of war. It only 
causes	bloodshed	and	tears.	Moreover,	it	reflects	on	maternal	and	marital	
love	during	warfare	and	kindness	toward	our	fellow	man.
 

TV Drama “Bang-rajan”
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ละครเรื่อง สุดแค้นแสนรัก

	 เหตุกำรณ์ควำมแค้นและควำมรักระหว่ำงสองครอบครัวเกิดขึ้นที่หมู่บ้ำนหนอง
นมวัว	จังหวัดนครสวรรค์	ด�ำเนินเรื่องต่อกันสำมรุ่น	เป็นเรื่องรำวที่บอกเล่ำถึงควำมแค้น
ท่ีฝังลึกจนไม่อำจคืนดีกันได้	 ท�ำให้ควำมรักแท้ในรุ่นลูกถูกอ�ำนำจของควำมแค้นของคน
เพียงคนเดียวกีดกันและท�ำลำยจนพังพินำศ	จนถึงรุ่นหลำนที่ต้องพบวิบำกกรรมในชีวิต
ที่ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อ	สุดท้ำยประสบกำรณ์อันเลวร้ำยได้สอนใจตัวละครแต่ละคน

•		ข้อคิดที่ได้จากละคร
	 ตัวละครเอกอย่ำง	“นำงแย้ม”	ทีม่นีสัิยเป็นคนเจ้ำคิดเจ้ำแค้น	ปำกร้ำย	ใจคอโหด
เหีย้ม	ชอบพดูจำเหนบ็แนม	วำงอ�ำนำจและชอบดถูกูผูอื้น่	จะรกัและเอน็ดเูฉพำะลกูหลำน
และพวกพ้องของตนเอง	มปีมในใจโกรธแค้นครอบครวัอกีฝ่ำยหนึง่จนถงึสดุท้ำยของชวิีต	
นอกจำกนี้	ละครยังสะท้อนถึงแง่มุมและแนวคิดของตัวละครแต่ละคนที่มี	“ควำมแค้น”	
และ	“ควำมรัก”	อย่ำง	“อุไร”	ที่มีควำมแค้นต่อ	“นำงแย้ม”	ต้องกำรเอำชนะครอบครัว
อีกฝ่ำยหนึ่ง	 จึงเลี้ยงลูกแบบกดดันทั้งเรื่องเรียนและควำมรัก	 ซึ่งเรื่องรำวในละคร	 “สุด
แค้นแสนรัก”	แสดงให้เห็นว่ำ	“ควำมรักสำมำรถก่อให้เกิดทั้งสุข	ทุกข์	หรือแม้แต่ควำม
เจ็บปวด	อำนุภำพของควำมรักช่ำงยิ่งใหญ่	ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะเลือกให้เป็นอำนุภำพที่สุด
แค้นหรือแสนรัก”
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TV Drama “Sud Khaen San Rak” (With Love and Revenge)

 The story revolves around extreme love and extreme revenge       
between	two	families	in	Nhong	Nom	Wua	village	in	Nakhon	Sawan	that	
lasts	 for	 3	 generations.	 The	excessive	 rage	 and	hatred	of	 the	previous	
generations destroys the lives of their offspring. In the end, the characters 
have learned valuable life lessons through their experiences.

•		Moral	lessons	from	the	story
	 The	self-absorbed	“Nang	Yam”,	the	female	protagonist,	is	filled	with	
hatred and is quite merciless throughout her lifetime. In addition, the 
story places emphasis on the abysmal consequences of such hatred and 
retaliation	 as	 exemplified	 by	 the	 character	 named	 ‘Urai’,	 who	 is	 so												
overwhelmed with competitiveness and hatred that all the pressure is 
passed	on	to	her	descendants.	It	also	reflects	a	notable	message	about	
love, namely that it causes bliss, sorrow and anguish. It possesses                     
irresistible power depending on our perspective.  
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ละครชุด เลือดมังกร

	 ละครชดุ	“เลอืดมงักร”	มทีัง้หมด	5	เรือ่ง	ได้แก่	เสอื	สงิห์	กระทงิ	แรด	หงส์	กล่ำวถงึ	
ตวัละครหลักทัง้	5	คนทีเ่ป็นทำยำทเช้ือสำยจนี	เนือ้เรือ่งกล่ำวไปถงึรุน่พ่อแม่ของตวัละคร
หลกัทีข้่ำมน�ำ้ข้ำมทะเลจำกประเทศจนีมำประกอบอำชพีในแผ่นดนิไทย	กว่ำแต่ละตระกลู
จะยิง่ใหญ่ประสบควำมส�ำเรจ็ได้นัน้	จะต้องฝ่ำฟันอปุสรรคมำกมำย	นอกจำกนี	้ยงัสอดแทรก
เรื่องรำวควำมรัก	5	รูปแบบของแต่ละตัวละครหลักอีกด้วย

•		ข้อคิดที่ได้จากละคร
	 ตัวละครเอกอย่ำง	“ภรพ”	ตอน	“เสือ”,	“ทรงกลด”	ตอน	“สิงห์”,	“ธำม”	ตอน	
“กระทงิ”,	คณนิ”	ตอน	“แรด”	และ	“หงส์”	ตอน	“หงส์”	ถ่ำยทอดเรือ่งรำวของลกูหลำน
เชื้อสำยจีนที่แสดงถึงควำมกตัญญูรู้คุณ	 ควำมขยัน	 ควำมอุตสำหะ	 และควำมอดทน	ที่
ท�ำให้ได้มำซึ่งควำมส�ำเร็จในที่สุด	นอกจำกนี้	ท้ำยละครแต่ละตอนยังสอดแทรกค�ำคม	ค�ำ
สอนของนักปรำชญ์/ผู้รู้ต่ำงๆ	เพื่อเป็นคติสอนใจแก่ผู้ชมอีกด้วย	อำทิ	“ดวงอำทิตย์ท�ำให้
ทุกสิ่งกระจ่ำงชัด	เรำยังต้องท�ำควำมเข้ำใจในส่วนที่มืด	ซึ่งยังคงด�ำรงอยู่”	ของท่ำนขงเบ้ง	
ซึ่งสอนว่ำ	“ทุกอย่ำงมี	2	ด้ำนเสมอ	ทั้งสุขและทุกข์เป็นของคู่กัน	เรำจึงต้องท�ำใจพร้อมที่
จะเผชิญควำมทุกข์ที่จะมำ	ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”	หรือ	“คนเรำหำกไม่ยึดถือสัจจะ
แล้ว	จะสำมำรถสร้ำงอนำคตได้อย่ำงไร”	ของท่ำนขงจื้อ	เป็นต้น
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TV Series “Luead Mung Korn” (The Dragon’s Blood)

 The TV series “The	Dragon’s	Blood”	is	comprised	of	5	miniseries	
which	are	The	Tiger,	The	Lion	or	Singh,	The	Bull,	The	Rhinoceros,	and	The	
Swan	which	represent	5	Chinese	protagonists.	The	story	refers	back	to	the	
time	when	their	ancestors	migrated	from	China	to	work	in	Thailand.	Each	
family	has	to	struggle	through	many	difficulties	and	challenges	in	life	before	
they	 reach	prosperity.	The	story	 is	embedded	with	5	different	 styles	of	
romantic relationships as well.

•		Moral	lessons	from	the	story
	 The	characters	Parop	(The	Tiger),	Songglod	(The	Lion	or	Singh),	Tham	
(The	 Bull),	 Kanin	 (The	 Rhino)	 and	Hong	 (The	 Swan)	 represent	 gratitude				
towards their predecessors, diligence, perseverance and tolerance. At the 
end	of	each	episode,	there	are	remarkable	quotes	for	the	audiences	to	
consider,	such	as	Zhuge	Liang’s	“Though	the	sun	lightens	up	things	around	
us,	we	still	need	to	comprehend	the	existing	darkness”	which	suggests	that	
there are always two sides of the story and that it is undeniable that          
happiness and sorrow always come together. We therefore need to be 
well-prepared.	Another	example	would	be	Confucius’s	“how	can	we	build	
our	future	without	faith?”
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 ชีวิตไม่สิ้นหวัง
	 เป็นรำยกำรที่สร้ำงจิตส�ำนึก	และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้ชม
ทกุเพศทกุวยั	และเปลีย่นทศันคตทิีว่่ำ	“ธรรมะมไีว้ส�ำหรบัผูส้งูอำย	ุผู้
ทีส่ิน้หวัง	ผูท้ีพ่่ำยแพ้	หรอืผูท้ีไ่ม่มอีะไรจะท�ำ”	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หำสำระ
ที่ให้ก�ำลังใจผู้ที่ท้อแท้หรือสิ้นหวัง	ให้กลับเข้มแข็ง	พบทำงแก้ปัญหำ
และเห็นคณุค่ำของชวีติ	ดงัท่ีว่ำ	“ธรรมะเปรยีบเสมอืนแสงประทปีส่อง	
ทำงให้ผู้คน	ไม่ว่ำจะประสบควำมส�ำเร็จ	หรือล้มเหลวในชีวิตส่วนตัว	
ครอบครัว	กำรงำน	ให้สำมำรถลุกขึ้นมำต่อสู้	ไม่ท้อแท้	หรือสิ้นหวัง”	
นอกจำกนี้	ยังแนะน�ำสถำนที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมทำงธรรมที่น่ำ
สนใจอกีด้วย	ออกอำกำศทกุวนัเสำร์และอำทติย์	เวลำ	04.30	-	04.45	น.	
ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD

 ธรรมในใจ
	 เป็นรำยกำรธรรมะรูปแบบใหม่ที่น�ำเอำหลักธรรมของพระ
สัมมำสัมพทุธเจ้ำมำน�ำเสนอเป็นรปูธรรมทีส่ำมำรถสัมผัสและจบัต้อง
ได้จริง	 ซึ่งเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรใช้หลักธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต	
ด�ำเนินรำยกำรโดย	เพชรี	พรหมช่วย	และ	สมฤทธิ์	ลือชัย	ออกอำกำศ
ทุกวันเสำร์	เวลำ	04.45	-	05.10	น.	ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง	3	และช่อง	33	HD

 ระเบียงบุญ
	 เป็นรำยกำรธรรมะครบสำระ	 เป็นรำยกำรแรกและรำยกำร
เดยีวในช่องฟรทีวีทีีน่�ำผู้ชมร่วมสวดมนต์และปฏิบตัธิรรมไปพร้อมกนั
ขณะรับชม	 และเชิญชวนให้น�ำควำมรู้ในแต่ละครั้งไปปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวนั	เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูช้มได้บ�ำเพ็ญบญุแบบครบวงจร	เพือ่
สร้ำง	“ระเบียงบุญ”	ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นภำยในบ้ำนเรือนของตนและ
สังคมส่วนรวม	ออกอำกำศทกุวันอำทติย์	เวลำ	04.45	-	05.10	น.	ทำง
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และช่อง	33	HD

 2. รายการด้านธรรมะและส่งเสริมศีลธรรม

 ในปี 2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังคงสืบสานต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการส่งเสริม

และท�านบุ�ารงุศาสนา ในฐานะทีท่�าหนา้ทีเ่ปน็สือ่กลาง บรษัิทจึงน�าเสนอรายการดา้นธรรมะและส่งเสรมิศีลธรรมมาอยา่ง

ต่อเนือ่ง ดว้ยความตระหนกัวา่ ธรรมะและศลีธรรมเปน็เครือ่งยึดเหนีย่วจิตใจของคนในสังคม และผูช้มยังสามารถน�า

หลกัธรรมและแนวคดิดีๆ  ไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเอง สงัคม และประเทศได ้โดย

รายการด้านธรรมะและส่งเสริมศีลธรรมที่น�าเสนอผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ช่อง 13 แฟมิลี่, ช่อง 28 

SD และ ช่อง 33 HD ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ อาทิ
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 Cheewit Mai Sin Whang (A Hopeful Life)
 The program, suitable for all audiences, aims to 
change	the	old	view	of	Dhamma,	namely	that	it	is	only	for	
“the	elderly,	the	hopeless,	the	losers	and	those	without	
things	 to	do.”	The	content	offers	hope	and	strength	to	
those	without	hope,	helps	them	find	solutions	and	reveals	
the	 genuine	 value	 of	 life	 as	 the	 saying	 goes	 “Despite								
success	or	 failure	 in	 life,	 family,	or	profession,	Dhamma	
lightens	up	the	path	so	that	one	can	be	hopeful	again.”	
The	program	also	recommends	interesting	Dhamma	retreats	
and religious activities for the viewers. The program airs at 
04:30	 to	 04:45	 on	 Saturdays	 and	 Sundays	 on	 Thailand	
Color	Television	Channel	3	and	on	Channel	33	HD.

 Tham Nai Jai (Dhamma in the Heart)
	 “Dhamma	in	the	Heart”	is	a	new	form	of	Dhamma	
program representing the Buddha’s teachings in a more 
practical	manner,	which	makes	Dhamma	more	applicable	
to life. The program is hosted by Petchari Phromchuay and 
Somrit	Luechai	and	airs	at	04:45	to	05:10	on	Saturdays	on	
Thailand	Color	Television	Channel	3	and	on	Channel	33	HD.

 Ra Biang Boon (The Balcony of Merits)
	 “The	Balcony	of	Merits”	can	be	described	as	the	
one	and	only	inclusive	Dhamma	program	that	leads	the	
viewers in Buddhist prayer and encourages them to apply 
Dhamma	in	their	daily	lives.	The	program	aims	to	 instill	
Dhamma	in	every	household	and	in	society.	The	program	
airs	 at	 04:45	 to	 05:10	 on	 Sundays	 on	 Thailand	 Color										
Television	Channel	3	and	on	Channel	33	HD.

 2. TV Programs that promote Buddhist teachings and morals

 In 2015, the BEC World Group continued its Corporate Social Responsibility policy by 

presenting TV programs that promote Buddhist teachings and morals. We realize that Buddhist 

teachings and morals serve as the pillars of our Buddhist society. The teachings are also applicable 

to the viewers’ daily lives and, ultimately, benefit society as a whole. TV programs related to   

Buddhist teachings and morals, which are broadcast on the BEC World Group’s Thailand Color 

Television Channel 3, Channel 13 Family, Channel 28 SD, and Channel 33 HD are as follows;



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)46

 Kidzaaa the Audition (คิดซ่า ดิออดิชั่น)
	 จอนนี	่แอนโฟเน	กรรมกำรผูจ้ดักำร	บรษิทั	เซร์ิซ	เอก็ซ์	จ�ำกดั	
ผูผ้ลติรำยกำร	“Kidzaaa	the	Audition”	พร้อมด้วย	จรยิำ	แอนโฟเน,	
หน่อย	บษุกร	วงศ์พวัพันธ์,	เป้ิล	นำคร	ศลิำชยั,	อ้น	ศรพีรรณ	ชืน่ชมบรูณ์,	
น้องอันดำ,	 น้องแม็ค,	 น้องเฮเดนและน้องโจชัว,	 น้องออกัสและ										
น้องออก้ำ	จัดงำนแถลงข่ำวเปิดตัวรำยกำร	Kidzaaa	the	Audition	
เมือ่วนัองัคำรที	่30	มถินุำยน	2558	ณ	ชัน้	8	อำคำรมำลนีนท์	ทำวเวอร์	
โดยมี	มิค	บรมวุฒิ	หิรัญยัษฐิติ	รับหน้ำที่เป็นพิธีกร	นับเป็นครั้งแรก
ในวงกำรโทรทัศน์ของประเทศไทยทีม่รีำยกำรทีอ่อกแบบมำเพือ่เดก็ๆ	
โดยเฉพำะ	เพื่อส่งเสริมเด็กๆ	อำยุ	2-7	ปีได้แสดงควำมสำมำรถตำม
ธรรมชำติสมวัยที่มำพร้อมกับควำมสดใสน่ำรัก

	 ด้วย	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตระหนักถึงกำรคืนก�ำไรสู่สังคม	 โดย
เฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นเด็ก	 เยำวชน	 และครอบครัว	 ดังน้ัน	 จึง
จัดสรรช่วงเวลำในกำรออกอำกำศท่ีนับได้ว่ำเป็นช่วงเวลำท่ีมีผู้รับชม
เป็นจ�ำนวนมำก	ด้วยกำรออกอำกำศทกุวันเสำร์	เวลำ	19.15	-	20.00	น.	
ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 และ	 ช่อง	 33	 HD	 เริ่ม														
ออกอำกำศครั้งแรกในวันเสำร์ที่	11	กรกฎำคม	2558	และคำดหวัง
ว่ำรำยกำร	 Kidzaaa	 the	 Audition	 จะสำมำรถดึงผู ้ชมที่เป็น														
กลุม่เป้ำหมำยไปสูช่่อง	13	แฟมลิี	่ซึง่เป็นช่องรำยกำรทีก่ลุม่บอีซี	ีเวลิด์	
คัดสรรเฉพำะรำยกำรที่ดี	มีคุณภำพ	น�ำเสนอสำระและควำมบันเทิง
โดยปรำศจำกควำมรุนแรงต่อเด็ก	 เยำวชน	 และครอบครัว	 มำออก
อำกำศเท่ำนั้น

 แก๊งรักเด็ก
	 เป ็นรำยกำรวำไรตี้ส�ำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่คัดสรร
ครอบครัวที่มีเทคนิคกำรเลี้ยงลูกที่	“แตกต่ำง”และ	“โดดเด่น”	โดย
น�ำเสนอเรื่องรำวกำรเลี้ยงดู	 ควำมรัก	 ควำมอบอุ่นในครอบครัวของ
ดำรำนกัแสดงและบคุคลทีม่ชีือ่เสยีง	อำท	ิญำญ่ำ	อรุสัยำ	เสปอร์บนัด์,	
แต้ว	ณฐพร	 เตมีรักษ์,	พอลล่ำ	 เทเลอร์,	 โก๊ะตี๋	อำรำมบอย	 เป็นต้น	
ด�ำเนนิรำยกำรโดย	เบนซ์	พรชติำ	ณ	สงขลำ	และมคิ	บรมวฒุ	ิหริญัยษัฐติิ	
ออกอำกำศทกุวนัพธุ	เวลำ	15.30	-	15.55	น.	ทำงสถำนวีทิยโุทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	และ	ช่อง	33	HD

 อัฉจริยะท้าประลอง
	 เป็นรำยกำรที่ให้ควำมรู้ส�ำหรับเยำวชนและครอบครัว	 ในรูป
แบบเกมกำรแข่งขันตอบปัญหำชิงเงินรำงวัลที่ออกอำกำศมำแล้ว	11	
ประเทศทั่วโลก	 โดยทีมผู้แข่งขันจำกทำงบ้ำนจะต้องชนะทีมเด็ก
อัจฉริยะของรำยกำรเพื่อสะสมเงินรำงวัล	 	 และจะต้องชนะทีมเด็ก
อัจฉริยะในรอบแจ็กพอต	 (Jackpot)	 เพื่อรับเงินรำงวัลที่สะสมมำได้
ทั้งหมด	หำกแพ้ทีมเด็กอัจฉริยะ	ก็จะไม่ได้รับเงินรำงวัลกลับไป
 
	 เนื้อหำรำยกำรมี	5	ช่วง	แต่ละช่วงมีกติกำแตกต่ำงกัน	ได้แก่	
อัจฉริยะท้ำควำมไว,	 อัจฉริยะท้ำควำมจ�ำ,	 อัจฉริยะท้ำให้เลือก,	
อัจฉริยะท้ำควำมต่ำง	 และอัจฉริยะท้ำประลอง	 ออกอำกำศทุกวัน
อำทิตย์	เวลำ	09.30	-	10.30	น.	ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	
3	และช่อง	33	HD

 3. รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว

 ในปี 2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอรายการส่งเสริมด้านเยาวชนและการศึกษา ด้วย

ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ในการที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน

ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายและรอบด้าน ดังนั้น กลุ่มบีอีซี 

เวิลด์ จึงสรรหารายการที่มีเนื้อหาสาระ ควบคู่กับความบันเทิง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ

รายการที่น�าเสนอทางช่อง 13 แฟมิลี่ ซึ่งบริษัทจัดวางต�าแหน่งไว้อย่างชัดเจนที่จะให้เป็นช่องรายการที่เหมาะส�าหรับ

เด็ก เยาวชน และทุกคนในครอบครัวโดยแท้จริง นอกจากนี้ กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ยังได้พัฒนารายการเด็กและเยาวชนให้

มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย อีกท้ังยังจัดสรรช่วงเวลาที่มี

ผู้รับชมเป็นจ�านวนมากไว้ส�าหรับรายการเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการคืนก�าไรให้แก่สังคม นอกจากรายการส�าหรับ

เดก็และเยาวชนแล้ว กลุม่บอีซี ีเวิลด ์ยงัมุง่พฒันารายการทีใ่หส้าระความรูคู้ค่วามบนัเทงิ (Edutainment) ในรูปแบบ

ตา่งๆ ท่ีเหมาะส�าหรบัทกุคนในครอบครวัอกีดว้ย สิง่เหลา่นีล้ว้นแสดงถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจในการสรรหารายการดีๆ ให้

กับสังคม โดยในปี 2558 รายการส่งเสริมด้านเยาวชน การศึกษา และครอบครัว ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ที่น�าเสนอผ่าน

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ช่อง 13 แฟมิลี่, ช่อง 28 SD และ ช่อง 33 HD อาทิ



47                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

 Kidzaaa the Audition
	 Johnny	 Anfone,	 Managing	 Director	 of	 Search	 X											
Co.,	 Ltd.	 and	 the	 producer	 of	 Kidzaaa	 the	 Audition,																
together	with	Jariya	Anfone,	Nhoi	Bussakorn	Wongpuapan,	
Ple	 Nakorn	 Silachai,	 Aon	 Sripan	 Chuenchombun,																							
Nong	Anda,	Nong	Mac,	Nong	Hayden	and	Nong	 Joshua,	
Nong	August	and	Nong	Auga,	organized	a	press	conference	
for	the	debut	of	Kidzaaa	the	Audition	on	the	June	30th, 
2015	on	8th	floor	of	Maleenont	Tower.	The	show	is	hosted	
by	Mick	Boromwut	Hiranyatthiti.	This	is	the	first	program	
for children in Thai television history that allows children 
between	2	and	7	years	of	age	to	show	their	natural	talent	
on television.

 Since the BEC World Group realizes its responsibility 
to	society,	specifically	to	children,	youth	and	families,	the	
group	has	allocated	specific	air	time	for	these	programs	
during	the	prime-time	period.	The	program	airs	at	19:15	to	
20:00	on	Saturdays	on	Thailand	Color	Television	Channel	3	
and	on	Channel	33	HD	from	July	11th,	2015.	The	company	
has high hopes that Kidzaaa the Audition will attract the 
targeted	audience	to	Channel	13	Family,	which	carries	only	
programs appropriate for children, youth and families.

 The Kids-Loving Gang
	 The	Kids-Loving	Gang	is	a	variety	show	which	features	
modern	 families’	 diverse	 and	 exceptional	 child-rearing	
techniques. The program, hosted by Benz Ponchita                 
Na	Songkla	and	Mick	Boromwut	Hiranyatthiti,	presents	the	
story of love and warmth in the families of different talent 
and	 celebrities,	 namely	 Yaya	Urassaya	 Sperbund,	 Taew	
Nattabhorn	Tehmerak,	Paula	Taylor,	Kohtee	Aramboy,	etc.	
The	 program	 airs	 at	 15:30	 to	 15:55	 on	Wednesdays	 on	
Thailand	Color	Television	Channel	3	and	on	Channel	33	HD.

 The Kids Are All Right
	 The	 Kids	 Are	 All	 Right,	 broadcast	 in	 11	 countries	
around	 the	world,	 is	 an	 educational	 Q&A	 competition	
program for youth and families. The contestants, chosen 
from the general public, have to defeat the program’s 
geniuses to earn and accumulate rewards. They also have 
to	defeat	the	geniuses	in	the	‘Jackpot	round’	in	order	to	
earn all the accumulated rewards. If not, all accumulated 
rewards are frozen.

	 The	program	is	divided	into	5	sections	with	different	
rules;	 Geniuses	 Speed	 Challenge,	 Geniuses	 Memory										
Challenge,	Geniuses	Dare-to-choose	Challenge,	Geniuses	
Difference	 Challenge	 and	 Geniuses	 Smart	 Challenge.													
The	program	airs	at	09:30	to	10:30	on	Sundays	on	Thailand	
Color	Television	Channel	3	and	on	Channel	33	HD.

 3. TV Programs that support youth, education and family

 As children and youth are the invaluable resource of the nation, the BEC World Group,         

throughout 2015, has presented many TV programs that show sincere support for youth and           

education. One way to guarantee sustainable development of Thai children and youth is to equip 

them with a diverse education. The BEC World Group, therefore, produces and provides the            

audience with plenty of edutainment TV programs; especially on Channel 13 Family whose target 

audience is explicitly identified as youth, children and family members. In addition, the BEC World 

Group has placed emphasis on creativity in the programs in order to fulfill the needs of the young. 

We also arrange prime time children’s programs. Aside from TV programs for children and youth, 

the group has also developed various edutainment programs for youngsters, which show the 

group’s genuine determination to provide valuable programs for the masses. The programs that 

support youth, education and family, broadcast via Thailand Color Television Channel 3, Channel 

13 Family, Channel 28 SD, and Channel 33 HD, include the following;
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 เปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน�้านม
	 เป็นรำยกำรส�ำหรบัเดก็และเยำวชนทีน่�ำเสนอในรปูแบบของ
ควำมอบอุ่น	 ด้วยกำรน�ำนิทำนอีสปมำเป็นสื่อกำรสอนและเพิ่มพูน
พัฒนำกำรของเด็ก	ผ่ำนเทคนิคหลำกหลำย	อำทิ	2	มิติ,	3	มิติ,	หุ่นมือ	
และสรรหำบทเพลงนทิำนสนกุๆ	มำเพือ่เดก็ๆ	โดยเฉพำะ	จดัรำยกำร
โดย	หมอก้อง	นพ.	สรวิชญ์	สุบุญ	ที่ให้ควำมใส่ใจในทุกขั้นตอนของ
กำรผลิตรำยกำรด้วยตนเอง	 ตั้งแต่เนื้อหำรำยกำร	 คัดเลือกผู้ด�ำเนิน
รำยกำรและนทิำนทีน่�ำมำเล่ำ	ส�ำหรบัช่วงท้ำยรำยกำรทีเ่ปิดโอกำสให้
ผูป้กครองปรกึษำปัญหำหรอืขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรเลีย้งดบูตุรนัน้	
นพ.สรวชิญ์กจ็ะเป็นผูค้้นคว้ำหำค�ำตอบด้วยตนเอง	ซึง่เดก็ๆ	และผู้ชม
ทั้งครอบครัวจะได้รับทั้งควำมสนุก	 คติสอนใจและแฝงด้วยแง่คิดดีๆ	
จำกภำพกำร์ตูนสวยๆ	 และเพลงอันไพเรำะไปพร้อมกัน	 ด�ำเนิน
รำยกำรโดย	 นพ.สรวิชญ์	 สุบุญ	 ร่วมด้วย	ฟลุท	 ชินพรรธน์	 กิตติชัย					
วรำงค์กูร	และ	แจน	ครองขวัญ	มงคล	ออกอำกำศทุกวันจันทร์	เวลำ	
06.00	-	06.30	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่	

 ณัชชา ดิ เอ็กซ์พอลเร่อ (Natcha the Explorer)
	 เป็นรำยกำรเรียลลิตีโชว์	(Reality	Show)	ที่จะท�ำให้รู้จักโลก
กำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ	 ที่อยู่รอบตัวของเด็ก	 กำรเอำตัวรอดบนโลกแห่ง
ควำมจริง	 วิธีกำรแก้ไขปัญหำตำมโจทย์ท่ีได้รับ	 พร้อมท้ังสอดแทรก
แนวคิดทีผู่ป้กครองสำมำรถน�ำไปสอนบตุรหลำนได้	อำท	ิ“คณุค่ำของ
เงิน”	เป็นต้น	โดยมีเด็กหญิงณัชชำวีณ์	โกศลพิศิษฐ์	หรือ	“น้องณัชชำ	
ลูกสำวพี่บ๊อบ”	เป็นผู้ได้รับภำรกิจท้ำทำยที่เปลี่ยนไปทุกสัปดำห์	มำ
พร้อมเพือ่นทีจ่ะร่วมกนัฝ่ำฟันภำรกจิสปัดำห์ละ	1	คน	โดยมผีูฝึ้กสอน
ส่วนตัวและผูก้�ำหนดภำรกจิคอื	พีบ๊่อบ	ณฐัธร์ี	โกศลพศิิษฐ์	ออกอำกำศ
ทุกวันอำทิตย์	เวลำ	10.00	-	10.30	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่	

 กู๊ด มอร์นิ่ง แฟมิลี่
	 เป ็นรำยกำรที่น�ำเสนอข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ที่ เป ็น
ประโยชน์ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว	 เป็นกำรเปิดโลกทัศน์แห่งกำร
เรยีนรูพ้ร้อมเสริมสร้ำงทศันคตใินแง่บวก	เนือ้หำครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำย	
ที่อำศัยอยู่ในเมืองและต่ำงจังหวัด	 นอกจำกน้ี	 ยังเน้นในเรื่องกำร										
ส่งเสริมให้สังคมมีคุณธรรมและร่วมพัฒนำให้ก้ำวหน้ำไปด้วยกัน							
อย่ำงชำญฉลำด	 ด�ำเนินรำยกำรโดย	 นก	 นิรมล	 เมธีสุวกุล	 และอิน							
ปัฐว	ีบวัวรัิตน์	ออกอำกำศทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์	เวลำ	07.00	-	08.00	น.	
ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

 แฟมิลี่ นิวส์ ทูเดย์
	 เป็นรำยกำรที่น�ำเสนอข่ำวสำรในรูปแบบสร้ำงสรรค์	 เสริม
สร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจและสติปัญญำ	 ตลอดจนปลูกฝังควำมเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม	ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	และยังเป็นที่แลก
เปลีย่นเผยแพร่ควำมรูใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม	สำมำรถรบั
ชมได้ทุกเพศทุกวัย	 เป็นรำยกำรที่ตอกย�้ำจุดแข็งของช่อง	13	แฟมิลี่
ภำยใต้แนวคดิ	“ทวีสีร้ำงคน”	โดยกำรน�ำเสนอคอลมัน์	“ตำมหำวนิยั”	
ทีล่งพืน้ทีต่ำมหำวนิยัในสังคม	เพือ่กระตุน้จติส�ำนกึของกำรสร้ำงสังคม
ให้น่ำอยู่ย่ิงขึ้น,	 “คนดีวันนี้”	 ที่บอกเล่ำเรื่องรำวกำรท�ำควำมดีทั้งใน
ระดับชุมชนและประเทศ	 เพื่อเป็นแรงบันดำลใจให้ผู้ชมได้ร่วมกัน
ท�ำควำมด	ีปิดท้ำยด้วย	“English	after	Noonz”	เรยีนรู้ภำษำองักฤษ
ยำมบำ่ยดว้ยกำรใช้ภำษำในชวีิตประจ�ำวันแบบงำ่ยๆ	ด�ำเนินรำยกำร
โดย	สำยสวรรค์	ขยันยิ่ง	และเจก	รัตนตั้งตระกูล	ออกอำกำศทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์	เวลำ	15.00	-	16.00	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

 AEC Plus
	 เป็นรำยกำรทีน่�ำเสนอเรือ่งรอบรูใ้นอำเซยีน	ตลอดจนมติทิำง
ศลิปะและวฒันธรรมของประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน	(AEC)	โดยบอก
เล่ำเรื่องของศิลปะที่เป็นจุดเชื่อมโยงคนในแต่ละชำติ	 แต่ละภำษำให้
เข้ำใจกันมำกขึ้น	 อำทิ	 ละครหรือเพลงที่ปัจจุบันมีกำรเผยแพร่จำก
ประเทศหน่ึงสูอ่กีประเทศหนึง่แบบไร้พรมแดน	เช่นเดยีวกับวฒันธรรม
ทีม่คีวำมใกล้เคยีงกนัในอำเซยีนเอง	นอกจำกนี	้ยงัน�ำเสนอข้อมลูทำง
ด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุนในอำเซียน	 เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมที่จะก้ำวไปสู่กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 ด�ำเนิน
รำยกำรโดย	 เกษมสันต์	 วีระกุล,	 ดร.รุ ่งทิพย์	 โชติณภำลัย	 และ																		
ณทิพรดำ	 เอื้อพิบูลวัฒนำ	 ออกอำกำศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์	 เวลำ			
09.15	-	10.00	น.	ทำงช่อง	28	SD	

 World Wide Weekend รอบโลกสุดสัปดาห์
	 เป็นกำรรำยงำนข่ำวทีน่�ำเสนอเรือ่งรำว/เหตกุำรณ์ต่ำงๆ	รอบ
โลก	 อำทิ	 กำรติดตำมกลุ่มล่ำงำช้ำง	 โดยออกแบบงำช้ำงปลอมที่มี
ลักษณะเหมือนจริงที่สุด	 ภำยในบรรจุเครื่องติดตำมจีพีเอส	 (GPS),			
นักโบรำณคดีจำกอัฟกำนิสถำนและทั่วโลก	 ค้นพบซำกอำรยธรรม						
ทำงพุทธศำสนำหรือที่เรียกว่ำ	“เมส	ไอนัค”	(Mes	Aynak)	เป็นต้น	
ด�ำเนินรำยกำรโดย	 แคลร์	 ปัจฉิมำนนท์,	 ศมจรรย์	 จรุงวัฒน์	 และ							
อรชุน	 รินทรวิฑูรย์	 ออกอำกำศทุกวันเสำร์	 และ	 วันอำทิตย์	 เวลำ				
06.25	-	07.00	น.	ทำงช่อง	28	SD
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 Perd Lok Ni Than Adchariya Fun Nam Nom 

 (Exploring the World of Tales with the  

 Young Geniuses)
 The program uses animal tales to educate and 
enhance	 children’s	 abilities	 through	 the	 use	 of	 2	 and			
3-dimensional	techniques,	hand	puppets	and	songs.	The	
program	is	produced	and	hosted	by	Dr.	Sorawich	Subun	
who	carefully	chooses	the	contents,	the	co-hosts	and	the	
tales delivered in the program. Towards the end of the 
program, parents are given opportunities to pose questions 
to the doctor himself. With cute cartoon characters and 
fun	music,	it	is	enjoyed	by	the	whole	family.	The	program	
airs	at	06:00	to	06:30	on	Mondays	on	Channel	13	Family.	
The	show	is	co-hosted	by	Flute	Chinnapat	Kittichaiwarangkul	
and	Jan	Krongkwan	Mongkol.	

 Natcha the Explorer
	 Natcha	 the	 Explorer,	 a	 reality	 TV	 show,	 teaches	
children to learn from their surroundings, to survive in the 
real world and to solve designated problems along with 
useful tips for parents; for instance on the value of money. 
The	program	is	hosted	by	Natchawee	Kosolpisit,	or	Nong	
Natcha	Pee	Bob’s	daughter,	with	her	companion	who	are	
given	different	missions	in	each	week	to	complete	from	
Pee	Bob	Nattee	Kosolpisit.	The	program	airs	at	10:00	to	
10:30	on	Sundays	on	Channel	13	Family.	

 Good Morning Family
	 Good	Morning	Family	is	a	news	program	for	families	
focusing on engendering a positive worldview in the minds 
of viewers. The content covers target audiences both in 
Bangkok	 and	 other	 provinces.	 It	 also	 emphasizes	 the									
promotion of good morals and social development. The 
program	is	hosted	by	Nok	Niramol	Meteesuwagul	and	In	
Patthawee	Buawirat	and	airs	at	07:00	to	08:00	on	weekdays	
on	Channel	13	Family.

 Family News Today
 This creative news program aims to instill good 
citizenship and good morals in its viewers. It serves as           
a place to discuss and disperse news and information to 
the	 community.	 The	 program	 highlights	 Channel	 13												
Family’s	core	concept	which	is	“television	creates	people”	
by the presentation of various columns such as the one 
entitled	“Looking	for	Winai”	which	deals	with	the	creation	
of awareness among people to build a livable community 
and	 the	 one	 entitled	 “Today’s	 good	 person”	 which												
deals with people doing good deeds for others, both             
at the community and national levels. The program ends 
with	 the	 “English	 after	 noonz”	 segment	which	 teaches								
the viewers every day English words and phrases. The 
program	airs	at	15:00	to	16:00	on	weekdays	on	Channel	
13	Family	and	is	hosted	by	Saisawan	Kayanying	and	Jake	
Rattanatangtakul.

 AEC Plus
 AEC Plus provides inclusive artistic and cultural   
information	about	ASEAN	and	the	AEC	by	using	art	as	the	
connection point for people from different countries and 
languages to better understand one another. An example 
is a stage play and music that have travelled from one 
country	 to	 another.	 Different	 cultures	 in	 the	 ASEAN																		
region	also	flow	from	one	place	to	another.	The	program	
also provides economic and investment information             
from	 around	 the	 ASEAN	 region,	 in	 preparation	 for	 the								
implementation of the AEC. The program is hosted by 
Kasemsant	 Veerakul,	 Dr.Rungthip	 Chotnapalai	 and										
Nathiprada	Ueapibulwattana	and	airs	at	09:15	to	10:00	on	
weekdays	on	Channel	28	SD.	

 World Wide Weekend
	 World	Wide	Weekend,	hosted	by	Claire	Patchimmanont,	
Samachan Jarungwat and Orachun Rintarawitun, reports 
international news from around the world, such as the 
follow-up	 on	 illegal	 ivory	 hunters	 who	 have	 designed	
counterfeit	 ivory	 embedded	with	 GPS	 tracking	 devices.		
Also the story of an Afghanistan archaeologist and other 
archaeologists from around the world who discover the path 
of	Buddhist	civilization	called	‘Mes	Aynak’,	etc.	The	program	
airs	at	06:25	to	07:00	on	weekends	on	Channel	28	SD.



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)50

 Did You Know Show 
	 เป็นรำยกำรประเภท	Edutainment	ตอบปัญหำและค�ำถำม
ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�ำวนั	ด้วยกำรอธบิำยทีใ่ช้เหตผุลทำงวทิยำศำสตร์
ที่ผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้และควำมบันเทิง	ด�ำเนินรำยกำรโดย	ณำ	
กรุณำ	บัวค�ำศรี,	นิ่ม	กรกฎ	พัลลภรักษำ	และจ้อ	กิติพันธุ์	 นุตยกุล	
ออกอำกำศทุกวันเสำร์	เวลำ	08.30	-	09.00	น.	ทำงช่อง	28	SD

 Slow life, A Beautiful Day
	 เป็นรำยกำรสร้ำงสรรค์สงัคมทีมุ่ง่สร้ำงแรงบนัดำลใจและเตมิ
พลงัทำงบวกให้กบับคุคลทีส่นใจกำรใช้ชวีติทีเ่รยีบง่ำย	สนใจธรรมชำติ	
กำรเกษตร	 และสุขภำพกับควำมสุขรอบๆ	 ตัว	 ท�ำในสิ่งที่ชอบและมี
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม	 ส่งเสริมกำรใช้ชีวิตที่ช้ำลงและสัมผัสควำม
สุขจำกธรรมชำติรอบตัวมำกขึ้น	 โดยผู้ชมรำยกำรจะได้สัมผัสวิถีชีวิต
ผ่ำนบุคคลต้นแบบที่ใช้ชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์	 มำแลกเปลี่ยนเสนอ
แนวทำงกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในแบบที่แตกต่ำงกันออกไป	 อำทิ											
นิรุตติ์	ศิริจรรยำ,	โช	โอกะ	เจ้ำของไร่ฮำร์โมนี	ไลฟ์	ออร์กำนิค	ฟำร์ม	
(Hormony	life	organic	farm)	เป็นต้น	ด�ำเนินรำยกำรโดย	ดร.ยอด	
บำรมี	 นวนพรัตน์สกุล	 และปุ๋ย	 รุ่งทิวำ	 ออกอำกำศทุกวันพฤหัสบด	ี
เวลำ	09.30	-	10.00	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่	และทุกวันเสำร์	เวลำ	
07.30	-	08.00	น.	ทำงช่อง	28	SD

 Health Society
	 เป็นรำยกำรเอำใจคนรักสุขภำพที่น�ำเสนอข่ำวสำรเรื่อง
สุขภำพแบบรูลึ้ก	รูจ้รงิ	และทนัสมยั	พร้อมทัง้แนะน�ำเคล็ดลับกำรดแูล
ตัวเองทั้งภำยในและภำยนอก	 อำทิ	 กำรตอบปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพ	
เทคนิคกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ	 กำรเลือกวัตถุดิบและกำรปรุง
อำหำรเพื่อสุขภำพ	 พร้อมสอดแทรกเคล็ดลับและข้อมูลน่ำรู้ด้ำน
โภชนำกำร	ถ่ำยทอดเคล็ดลับกำรมีสุขภำพดี	 กำรชะลอวัยและฟื้นฟู
สุขภำพ	เป็นต้น	ด�ำเนินรำยกำรโดย	นก	ชลิดำ	ตันติพิภพ	และจ๊ะจ๋ำ	
พริมรตำ	เดชอุดม	ออกอำกำศทุกวันเสำร์	 เวลำ	10.00	-	10.30	น.	
ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

 เปิดหูเปิดตา
	 เป็นรำยกำรที่น�ำเสนอเรื่องรำวแปลกใหม่	อำทิ	กำรท�ำฟำร์ม
หอยทำก	อ�ำเภอหำงดง	จังหวัดเชียงใหม่	ที่เลี้ยงไว้ให้เช่ำอย่ำงเดียว	
ไม่ปล่อยขำย	โดยน�ำไปใช้ในสถำนเสริมควำมงำม,	ไก่ทอดมือเปล่ำที่
มีกำรบันทึกในกินเนสส์บุ๊ค	(Guinness	Book	of	World	Records)	
ว่ำทอดไก่ในน�้ำมันเดือดได้เร็วที่สุดในโลก	 เป็นต้น	 ผลิตรำยกำรโดย
บริษัท	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัทในกลุ่ม
บอีซีี	เวลิด์	ด�ำเนนิรำยกำรโดย	ต่ำย	อนรุกัษ์	เรอืงเพชร		และแป้ง	นยีดำ	
ศรีบุญรวม	ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์	เวลำ	12.30	-	13.30	น.	ทำง
ช่อง	28	SD
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 Did You Know Show 
	 An	 edutainment	 Did-You-Know	 Show	 answers											
ordinary	questions	with	entertaining	scientific	evidence	and	
explanations.	 The	 show	 is	 jointly	 hosted	 by	 Na	 Karuna	
Buakumsri,	 Nim	 Korakod	 Pallopraksa	 and	 Jor	 Kitipan												
Nutayakul	 and	 airs	 at	 08:30	 to	 09:00	 on	 Saturdays	 on	
Channel	28	SD.

 Slow life, A Beautiful Day
 The program hopes to inspire and empower people 
who prefer to lead a simple life with an interest in nature, 
agriculture and health. The programs promote lives in 
harmony with nature. Audiences are introduced to role 
models	who	lead	a	slower	lifestyle,	such	as	Nirut	Sirijanya	
and	the	Harmony	Life	Organic	Farm’s	owner	Sho	Oga.	The	
program	 is	hosted	by	Dr.Yod	Baramee	Nawanopratsakul	
and	Pui	Rungtiwa	and	airs	at	09:30	to	10:00	on	Thursdays	
on	Channel	13	Family	and	Saturdays	from	07:30	to	08:00	
on	Channel	28	SD.

 Health Society
	 Health	lovers	are	going	to	enjoy	Health	Society	which	
provides detailed information concerning internal and 
external health, such as answers to common health questions, 
work-out	 techniques,	 food	 for	 health,	 dietary	 advice,	
healthy tips and health recovery. The program, hosted by 
Nok	Chalida	Tantipipop	and	Jaja	Primrata	Dech-u-dom,	airs	
on	Saturdays	from	10:00	to	10:30	on	Channel	13	Family.

 Perd Hoo Perd Tah (Broaden one’s horizons)
	 Perd	 Hoo	 Perd	 Tah,	 produced	 by	 the	 BEC-TERO	
Entertainment Plc., a company within the BEC World Group, 
presents viewers with new and unconventional stories, 
such	as	a	“snail	rental	farm”	business	in	Hangdong	District	
in	Chiangmai	specifically	 for	dermatologic	purposes	and	
the	Guinness	Book	of	World	Records’	hand-fried	chicken	
champion.	The	program	is	hosted	by	Tai	Anurak	Ruengpet	
and	Pang	Neeyada	Sribunruam.	It	airs	at	12:30	to	13:30	on	
Sundays	on	Channel	28	SD.
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 ช่องทางการสื่อสารจากประชาชน/ผู้บริโภคสู่องค์กร

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักถึงกำรท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงในกำร
ส่งต่อข้อมูล	ข่ำวสำร	สำระ	และควำมบนัเทงิไปสูป่ระชำชนทกุภมูภิำค
ทัว่ประเทศ	ในขณะเดยีวกนับรษิทัได้เปิดโอกำสให้ประชำชนเป็นส่วน
หนึ่งในกำรน�ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรกลับมำยังองค์กร	ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่สำรต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นโทรทศัน์	วทิย	ุเวบ็ไซต์	และอืน่ๆ	เพือ่ให้กำร
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเป็นไปอย่ำงครบวงจร	 และยังเป็นกำรสร้ำงควำม
สัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงองค์กรและผู้ชมรำยกำรอีกด้วย

	 “ครอบครัวข่ำว	 3”	 (Krobkruakao	 3)	 น�ำเสนอข่ำวและ
เหตุกำรณ์ปัจจุบันผ่ำนทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3,	 ช่อง	
13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	โดยมีแนวคิดที่จะบอกเล่ำ
เรือ่งรำวข่ำวสำรเสมอืนเป็นบคุคลในครอบครวัของผูช้มรำยกำร	ตำม
ค�ำขวญัว่ำ	“เข้ำใจทกุข่ำว	เข้ำถงึทกุคน”	ซึง่นอกจำกจะน�ำเสนอข้อมลู	
ข่ำวสำร	 เหตุกำรณ์ต่ำงๆ	 ไปสู่ผู้ชมท่ัวประเทศแล้ว	 ยังท�ำหน้ำที่เป็น
สื่อกลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน	 ผ่ำนช่องทำงกำร
สือ่สำรทีห่ลำกหลำย	ไม่ว่ำจะเป็นเวบ็ไซต์	www.krobkruakao.com,	
อีเมล	(E-mail),	เฟซบุ๊ก	(Facebook),	SMS	หรือทำงโทรศัพท์	แม้ว่ำ	
“ครอบครวัข่ำว	3”	จะไม่สำมำรถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำจำกควำม
เดือดร้อนหรือกำรร้องทุกข์ของประชำชนได้	 แต่ก็มีควำมเชื่อมั่นใน
พลงัของสือ่ทีจ่ะเป็นกระบอกเสยีงส่งต่อเรือ่งรำวหรอืเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	
ไปยังหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง	 ซึ่งน�ำมำสู่
กำรแก้ไขหรือคล่ีคลำยปัญหำเหล่ำน้ันได้ในท่ีสุด	 อำทิ	 รำยกำรเที่ยง
เปิดประเด็น	ที่มีค�ำขวัญว่ำ	“รู้ทุกเรื่อง	ลึกทุกข่ำว	เข้ำถึงทุกประเด็น
ร้อน”	 เปิดให้ผู้ชมแจ้งข้อมูลข่ำวสำรท่ีต้องกำรให้	 “เปิดประเด็น”	
มำยงัรำยกำร	ออกอำกำศทกุวนัจนัทร์ถงึศกุร์	เวลำ	12.30	-	13.00	น.	
ทำงช่อง	28	SD	ตำมด้วยรำยกำร	“ตู้	ปณ.ข่ำว	3”	เป็นรำยกำรเล่ำ
ข่ำวและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน	 รวมท้ังน�ำเสนอเรื่องรำวของ	 “ชุมชน
ต้นแบบ”	อำท	ิกำรสร้ำงรำยได้ของชุมชนส�ำโรงพลนั	จงัหวดัศรสีะเกษ	
ที่มีอำชีพเจำะน�้ำบำดำลที่ได้มำตรฐำนและคุณภำพ	 เป็นต้น	 และยัง
ท�ำหน้ำที่เป็นกระบอกเสียงของประชำชนที่ส่งต่อข่ำวสำรไปให้สังคม

ไทยได้รับรู	้ โดยผู้ชมสำมำรถแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์	 เบำะแส	 รวมถึง
ประเด็นหรือข่ำวสำรใหม่ๆ	 ทำงด้ำนกฎหมำยมำที่รำยกำร	 “ตู	้
ปณ.ข่ำว	3”	ผ่ำนทำงอเีมล	(E-mail):	ch3helptv@gmail.com	และ
หมำยเลขโทรศัพท์	 02	 262	 3331	 ออกอำกำศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์	
เวลำ	13.00	-	14.00	น.	ทำงช่อง	28	SD	นอกจำกนี	้เวบ็ไซต์	(Website)	
ของครอบครวัข่ำว	3	ยงัเปิดบรกิำรให้ประชำชนส่งข่ำวประชำสมัพนัธ์
กิจกรรมต่ำงๆ	 ใน	 “ข่ำวฝำกทำงบ้ำน”	 ได้อีกด้วย	 และให้บริกำร														
Krobkruakao	 SMS	 Services	 “สถำนีข่ำวบนมือถือ”	 ที่พร้อมจะ
รำยงำนข่ำวสำรในรูปแบบของภำพและเนื้อข่ำวจำกเหตุกำรณ์จริง
แบบฉับไว	 ส่งตรงถึงผู ้รับทุกวันด้วยทีมงำนข่ำวมืออำชีพจำก	
“ครอบครวัข่ำว	3”	นบัได้ว่ำ	“ครอบครวัข่ำว	3”	มช่ีองทำงกำรสือ่สำร
ที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับระหว่ำงองค์กรและประชำชนในหลำกหลำย			
รูปแบบ	 นับจำกนี้	 “ครอบครัวข่ำว	 3”	 ยังคงพัฒนำกำรให้บริกำร
ข่ำวสำรและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรอันหลำกหลำย
ไปสู่ผู้ชมอย่ำงต่อเนือ่งตลอดไป	และด้วยกำรด�ำเนนิงำนของสถำนวีทิยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ที่ปรำกฏผลให้เห็นเป็นรูปธรรม	ตำมที่กล่ำว
มำเป็นตัวอย่ำงข้ำงต้นนี้	จึงได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณในฐำนะที่เป็น
หน่วยงำนและองค์กรที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครอง											
ผู้บริโภคจำกคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 30	
เมษำยน	2558

	 นอกจำกน้ี	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังเข้ำร่วมงำนและนิทรรศกำร
ต่ำงๆ	ทีเ่ปิดโอกำสให้องค์กรได้เข้ำถงึประชำชน	อำท	ิกำรเข้ำร่วมงำน
วันสื่อสำรแห่งชำติ	NBTC	Expo	Thailand	2015	(NET	2015)	ภำย
ใต้แนวคิด	“ก้ำวสู่อนำคตโลกดิจิตอล”	ณ	เพลนำรี	ฮออล์	ศูนย์กำร
ประชมุแห่งชำตสิริกิติิ	์ในวนัที	่6	-	9	สงิหำคม	2558	โดยผูบ้รหิำรและ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตลอดจนผู้ประกำศจำก								
ช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	พร้อมด้วย							
ดำรำนักแสดง	เข้ำร่วมงำนเพื่อพบปะ	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	และ
รับข้อเสนอแนะจำกประชำชนที่ไปร่วมงำน	เป็นต้น	

 การดูแลตรวจสอบคุณภาพรายการ

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ตระหนักถึงกำรดูแลตรวจสอบคุณภำพและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรทีเ่ผยแพร่ผ่ำนสถำนวิีทยโุทรทศัน์ไทยทวีี
สช่ีอง	3	ในระบบแอนะลอ็ก	และช่องรำยกำรในระบบดจิทิลัทัง้	3	ช่อง	
จึงได้ก�ำหนดให้ผู้จัดรำยกำร/ละครทุกรำย	ส่งเทปรำยกำรที่พร้อมจะ
ออกอำกำศมำยังสถำนีฯ	 โดยมี	 “หน่วยงำนตรวจสอบรำยกำร”	
(Censor	Unit)	ของทำงสถำนีฯ	ประกอบด้วย	คณะผู้ปฏิบัติงำนที่มี

ควำมรู	้ควำมเชีย่วชำญ	และประสบกำรณ์	ท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ
รำยกำรทั้งภำพและเสียงอย่ำงละเอียด	 ให้เป็นไปตำมระเบียบของ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	 กิจกำรโทรทัศน์	 และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ	 (กสทช.)	 โดยหน่วยงำนตรวจสอบรำยกำร										
ดงักล่ำว	มอี�ำนำจในกำรพจิำรณำตดัภำพและเสยีงทีไ่ม่เหมำะสม	ก่อน
ที่จะน�ำรำยกำร/ละครนั้นๆ	ไปออกอำกำศต่อไป
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 Communication Channels from Consumers to the Organization

 The BEC World Group realizes its responsibility in its 
role as a presenter of valuable news, information and 
entertainment to Thai people nationwide via the stations’ 
various programs. Simultaneously, the company has           
provided audiences with the opportunity to be a part of 
the presentation of news and information via television, 
radio,	 website,	 etc.	 in	 order	 to	 strengthen	 the	 2-way													
relationship between the organization and the audience.

	 Krobkruakao	 3	 presents	 news	 and	 information	
through	Thailand	Color	Television	Channel	3,	Channel	13	
Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD	with	the	concept	
of	story-telling	among	family	members	under	the	slogan	
“Understand	 the	 news,	 understand	 everyone.”	 The														
organization also acts as a mediator in receiving complaints 
from	 the	 viewers	 via	 www.krobkruakao.com,	 e-mail,													
Facebook,	SMS	or	phone	calls.	Although	Krobkruakao	3									
is not capable of solving the viewers’ problems, we believe 
that our presentation will enable their voices and                
complaints to be heard by the relevant organizations and 
will eventually bring about solutions to the problems. 
“Raise	it	at	noon”,	a	news	program	on	weekdays	at	12:30	
to	13:00	on	Channel	28	SD	with	the	slogan“Truly	know	
and	understand	all	the	news”,	allows	the	viewers	to	inform	
the program of problems that need to be brought to the 
attention of a mass audience. Following the program is 
“Channel	3’s	News	Post	Box”	which	presents	news	in	the	
form	 of	 story-telling.	 Channel	 3’s	 News	 Post	 Box	 also	
presents stories about exemplary communities, such as 
the generation of revenue by the people in the Samrongpan 

community	in	Srisaked	by	drilling	for	clean	underground	
water. The program also allows the audience to participate by 
submitting	stories	and	complaints	via	ch3helptv@gmail.com	
and	via	02	262	3331.	The	program	airs	at	13:00	to	14:00	
on	weekdays	on	Channel	28	SD.	Moreover,	Krobkruakao	3’s	
website allows people to post publicly any interesting 
social	activities	and	offers	the	Krobkruakao	SMS	service,	which	
allows people to submit both news and pictures or videos 
conveniently	and	directly	to	our	team.	Krobkruakao	3	serves	
as	both	news	provider	and	news	gatherer.	Krobkruakao	3	
also	 develops	 these	 communication	 networks	 to	 their	
highest potential. In the light of Thailand Color Television 
Channel	 3’s	 outstanding	 performance,	 the	 organization	
was granted an award as the organization that supports 
consumer	 protection	 by	 the	 Office	 of	 the	 Consumer											
Protection	Board	on	April	30th,	2015.

	 The	 BEC	World	 Group,	 together	with	 Channel	 3,	
Channel	13	Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD’s	
news anchors and talent, participate in many events and 
exhibitions to interact with local communities, namely the 
NBTC	Expo	Thailand	2015	(NET	2015)	under	the	concept	
of	“The	Future	Trend	in	a	Digital	World”	at	the	Plenary	
Hall	 of	 the	 Queen	 Sirikit	 National	 Convention	 Center	
(QSNCC)	on	August	6th	-	9th,	2015.

 Program Quality Inspection

 The BEC World Group realizes the importance of 
quality and appropriateness inspection of all content 
broadcast	via	Thailand	Color	Television	Channel	3’s	analog	
platform	and	all	3	digital	channels.	Therefore,	all	program	
and drama producers are required to submit every program 
to the company’s Censor Unit, which is comprised of a 
group of experienced specialists. The group thoroughly 

examines the submitted programs, both in technical and 
content	terms,	and	makes	sure	that	they	conform	to	the	
regulations	 issued	 by	 the	 National	 Broadcasting	 and											
Telecommunications	 Commission	 (NBTC).	 The	 group	 is	
permitted	to	delete	or	edit	any	inappropriate	part(s)	of	the	
program before broadcast.
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“ส่งเสริม” 

 พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้า ตาม 
 ภารกิจหน้าที่ ตลอดจนเกิดความรักและความผูกพันต่อ 
 องค์กร ตลอดอายุการท�างาน

	 	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักดีว่ำ	“พนักงำน”	เป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง	และเป็นฟันเฟืองส�ำคัญ
ท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่เป้ำหมำย	 อันเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่จะน�ำองค์กรไปสู่ควำม
ยั่งยืน	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำน	และมีกำรบริหำรงำน
บุคคลท่ีสอดคล้องตำมมำตรฐำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน	 ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำบุคลำกร								
ซึ่งจะด�ำเนินกำรอยู่บนพื้นฐำนของกำรไม่เลือกปฏิบัติจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ	เชื้อชำติ	สถำบัน
กำรศึกษำ	 ยกเว้นบำงสำยงำนที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญหรือมีลักษณะของงำนเฉพำะ
เจำะจง	รวมทัง้กำรบรหิำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทน	กำรพฒันำพนกังำน	กำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำน	
แผนควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน	และกำรรกัษำบคุลำกรโดยเฉพำะผูท้ีม่คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	โดยให้
แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อผู้ท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดี	 ซึ่งผลจำกกำรสร้ำงควำมผูกพัน	 แสดงได้จำกกำร	
ที่พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นปฏิบัติงำนจนบรรลุเป้ำหมำย	และสร้ำงผลงำนสู่สำยตำของประชำชนโดย
ทั่วไป

 Support the knowledge, capabilities and career  
 advancement of employees in their respective  
 fields of responsibility and the engendering of  
 loyalty towards the organization throughout their 
 period of employment

	 	 The	BEC	World	Group	is	very	well-aware	that	the	employees	are	the	most	
precious resource the organization has and will support the organization in                  
accomplishing	its	objectives	and	sustainable	corporate	development.	The	BEC	World	
Group	stresses	conformity	to	the	Labor	Laws	and	management	that	is	in	line	with	
human	rights.	The	company’s	recruitment	is	performed	without	prejudice	against	
gender,	 nationality	 and	educational	 institution;	 except	 in	 case(s)	where	 the	 job	
requires	specialized	knowledge	and	skill.	Similar	treatment	is	applied	to	payment	
management, employee development, performance assessment and promotion. 
Those who demonstrate outstanding performance are rewarded. As a result, the 
employees	willingly	invest	their	energy	and	abilities	in	their	work	with	enthusiasm	
and create quality performances in the eyes of the public.
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  ในปี 2558 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ยังคงมีนโยบำยบริหำรงำนบุคคลโดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นคน	“เก่งและดี	มีศักยภำพ”	ตั้งแต่
กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรจนกระทั่งเกษียณอำยุ	ภำยใต้ควำมตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร	และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในประเด็นด้ำนแรงงำน	ซึ่งนับเป็นเป้ำหมำยประกำร
หนึ่งในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่องค์กร	

	 	 นอกจำกนี	้บริษทัยังมกีำรสือ่สำรนโยบำยกำรบรหิำรงำนบคุคลให้พนกังำนในองค์กรได้รบัทรำบ	ศกึษำ	และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิ
งำนให้บรรลเุป้ำหมำยขององค์กร	โดยจดัท�ำคูม่อืกำรบรหิำรงำนบคุคล	และคูม่อืพนกังำน	รวมถงึจรรยำบรรณของพนกังำน	แจกจ่ำยให้ผูบ้รหิำร
และพนักงำนทุกคน	และมีกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงภำยในองค์กร	อำทิ	อินทรำเน็ต	(Intranet)	ป้ำยประชำสัมพันธ์ตำมชั้นต่ำงๆ	เป็นต้น						

จำานวนบุคลากรของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ข้อมูลของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด

บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด

1,118 คน

ผู้บริหารชาย

81	คน

พนักงานชาย

708 คน

พนักงานชาย

127	คน

ผู้บริหารชาย

2	คน

ผู้บริหารหญิง

44 คน

	พนักงานหญิง

285 คน

	พนักงานหญิง

63	คน

ผู้บริหารหญิง

3	คน

บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จำากัด

195 คน

ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	2558

*	ผู้บริหาร	หมายถึง	ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

	 ในปี	2558	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ยังคงด�ำเนินนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล	เพื่อให้พนักงำนเป็นคน	“เก่งและดี	มีศักยภำพ”	อย่ำงต่อ
เนื่อง	 ด้วยกำรดูแลเอำใจใส่พนักงำนเป็นอย่ำงดี	 ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม	ส่งเสริมโอกำสควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพ	เพื่อให้พนักงำนทุกคนเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยควำมยั่งยืน	โดยมีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกร
บุคคลที่จะท�ำให้บริษัทบรรลุตำมเป้ำหมำยดังต่อไปนี้

	 ขั้นตอนที่	1		 กำรสรรหำพนักงำนใหม่ที่มีควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม	
	 ขั้นตอนที่	2		 กำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง	
	 ขั้นตอนที่	3		 กำรสร้ำงและรักษำควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กร
 ขั้นตอนที่	4	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเป็นธรรม
 ขั้นตอนที่	5		 กำรเกษียณอำยุ	และกำรจ้ำงงำนของบุคลำกรหลังเกษียณอำยุ
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  In 2015,	the	BEC	World	Group	continued	its	policy	of	developing	its	employees	to	be	“talented	and	decent	
with	potential”;	from	recruitment	to	retirement.	This	ensures	conformity	with	human	rights	in	order	to	manage	human	
resources	 effectively	 and	 to	 reduce	human	 resource	 risks.	 It	 is	 one	of	 the	organization’s	 objectives	 to	 accomplish											
sustainability.

  The organization has informed its employees about its human resource management policy for them to practice 
as occupational guidelines through the compilation and distribution of a human resource management manual, an 
employee manual and the Employee Code of Conduct. The Intranet, information boards and more serve as ways to 
communicate within the organization.

The Number of Employees of the BEC World Group

Information of the Bangkok Entertainment Co., Ltd. and the BEC-Multimedia Co., Ltd.

The Bangkok Entertainment Co., Ltd.

1,118 employees in total

Male Directors

81

Male Employees

708

Male Employees

127

Male Directors

2

Female Directors

44

 Female Employees

285

 Female Employees

63

Female Directors

3

The BEC-Multimedia Co., Ltd.

195 employees in total

The	information	is	as	of	October	2015.

* Directors refer to division managers and above.

	 In	2015,	the	BEC	World	Group	continued	its	policy	of	developing	its	employees	to	be	“talented	and	decent	with	
potential”	by	offering	them	good	care	and	career	advancement	opportunities	and	by	treating	them	with	equality.	This	
aims to accomplish a sustainable corporate development. The processes applied to the company’s human resource 
management are as follows;

	 1st	process:  Recruitment with equality
	 2nd	process:  Constant provision of career development training
 3rd	process:  Establishment and maintenance of employees’ loyalty
 4th	process:  Fair performance assessment
 5th	process:	 	 Retirement	and	Re-employment	of	retirees
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 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)58

ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	2558

*	ผู้บริหาร	หมายถึง	ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป

 ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความเท่าเทียมและเป็นธรรม

	 กลุ ่มบีอีซี	 เวิลด์	 พร้อมเปิดโอกำสให้ผู ้ท่ี	 “เก่งและดี	 มี
ศักยภำพ”	 มำร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญท่ีจะเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้
แก่องค์กร	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทยังคงมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ทรพัยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของกำรปฏบิัติตำมกฎหมำยแรงงำนและ
สทิธมินษุยชน	ดงันัน้	ในกำรสรรหำและคดัเลอืกพนกังำนใหม่ทีจ่ะเข้ำ
มำร่วมงำน	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 จึงมุ่งเน้นกำรคัดเลือกจำกผู้ที่มีควำมรู้	
ควำมสำมำรถ	ศกัยภำพ	คณุสมบตั	ิและประสบกำรณ์ของผูส้มคัรเป็น
หลักส�ำคัญ	 ภำยใต้เง่ือนไขของควำมเหมำะสมกับงำนท่ีเปิดรับ	 โดย	
ไม่เลือกปฏิบัติจำกควำมแตกต่ำงทำงเพศ	 เชื้อชำติ	 ศำสนำ	 สถำบัน
กำรศกึษำ	สถำนะทำงสงัคม	สถำนภำพทำงเศรษฐกจิ	ยกเว้นบำงสำย
งำนท่ีต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ	 ประสบกำรณ์	 คุณสมบัติ
เฉพำะหรือมีลักษณะของงำนที่เฉพำะเจำะจง

	 จำกกำรขยำยธรุกจิไปสูก่ำรให้บรกิำรโทรทศัน์ระบบดจิทัิลท้ัง	
3	ช่องรำยกำร	ได้แก่	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	
ของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ซึ่งด�ำเนินงำนโดยบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	
นัน้	นบัเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงหนึง่ขององค์กรทีจ่ะสรรหำและคดัเลอืก
บุคลำกรที่มีควำมหลำกหลำย	 ทั้งในระดับผู้บริหำรและพนักงำนที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมส�ำหรับต�ำแหน่งงำนในองค์กร	 โดยบริษัทเปิด
โอกำสให้คนรุน่ใหม่เข้ำมำร่วมงำน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้พนกังำนภำยใน
องค์กรที่ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ได้เข้ำมำร่วมงำนในธุรกิจ
ใหม่น้ี	 ซ่ึงคิดเป็นอัตรำส่วนพนักงำนใหม่ต่อพนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่
ในกลุม่บอีซีี	เวลิด์	ประมำณ	80:20	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ดงึศักยภำพ
ของแต่ละบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกัน	มำขบัเคลือ่นให้กำร
ด�ำเนินธุรกิจบรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย

จำานวนพนักงานใหม่ของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

ข้อมูลของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด

บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จำากัด

11 คน

ผู้บริหารชาย

1	คน

พนักงานชาย

7 คน

พนักงานชาย

29	คน

ผู้บริหารชาย

-	คน

ผู้บริหารหญิง

- คน

	พนักงานหญิง

3 คน

	พนักงานหญิง

13	คน

ผู้บริหารหญิง

2 คน

บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จำากัด

44 คน
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The	information	is	as	of	October	2015.

* Directors refer to division managers and above.

 1st process:  Recruitment with equality

 The BEC World Group is prepared to offer                     
opportunities to employees who are talented and decent 
with potential to become the organization’s driving force. 
However,	the	company	still	has	to	conform	to	the	standards	
of human resource management under labor laws and 
human rights. Therefore, when it comes to employment, 
the BEC World Group places emphasis on those with 
knowledge,	 abilities,	 potential,	 suitable	 qualifications										
and experience in relation to the vacant position. The 
company’s employment process is performed without 
prejudice	against	gender,	nationality,	religion,	educational	
institution	 or	 socioeconomic	 status;	 except	 in	 case(s)							
where	the	job	requires	specialized	knowledge	and	skills.	

	 Due	to	the	BEC	World	Group’s	business	expansion	
into	3	new	digital	channels,	including	Channel	13	Family,	
Channel	 28	 SD	 and	 Channel	 33	 HD,	 under	 the																																			
BEC-Multimedia	Co.,	Ltd.,	 it	has	become	challenging	 for	
the	 company	 to	 seek	 and	 hire	 new	 employees	 with										
qualifications	 and	 experience.	 The	 company	 gives	 both	
new and existing employees of the BEC World Group         
opportunities to participate in the newly expanded            
business.	About	 	20	 	percent	 	of	new	 	employees	 	are		
existing  employees  of  the  BEC  World  Group  and  the  
remaining		80		percent		are		new		recruitment.	The	purpose	
is to realize the different potentials and experience of the 
employees as the business’ driving force.

The Number of Newly-hired Employees of the BEC World Group

Information of the Bangkok Entertainment Co., Ltd. and the BEC-Multimedia Co., Ltd.

The Bangkok Entertainment Co., Ltd.

11 employees in total

Male Directors

1

Male Employees

7

Male Employees

29

Male Directors

-

Female Directors

-

 Female Employees

3

 Female Employees

13

Female Directors

2

The BEC-Multimedia Co., Ltd.

44 employees in total
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 ขั้นตอนที่ 2  การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ให้ควำมส�ำคัญต่อทรัพยำกรบุคคลที่ถือเป็น
ปัจจยัหลกัทีจ่ะน�ำพำธรุกจิไปสูผ่ลส�ำเรจ็	จงึเป็นควำมท้ำทำยของฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลและผู้บริหำรในแต่ละหน่วยงำนในอันท่ีจะพัฒนำ
บุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรจนถึงระดับจัดกำรให้มีควำมรู้	 ควำม
สำมำรถอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมทัง้พฒันำศกัยภำพตำมสำยงำนตลอดระยะ
เวลำกำรท�ำงำน	เพือ่ให้บคุลำกรทกุหน่วยงำนสำมำรถปฏบิตังิำนตำม
ทีไ่ด้รบัมอบหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ตลอดจนเป็นกำรเตรยีมควำม
พร้อมส�ำหรับรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต	 และควำม
ก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนของแต่ละบุคคลอีกด้วย	 ดังนั้น	 บริษัทจึง
ออกแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลบนพื้นฐำนของ	 “คนเก่ง	 คนดี	
และมีศักยภำพ”	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน	
สนับสนุนให้พนักงำนเกิดกำรเรียนรู้ในหลำกหลำยช่องทำง	 เน้นกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้	 ทักษะ	 ประสบกำรณ์ตำมสำยงำนและธุรกิจของ
องค์กร	 และยังเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่
องค์กร	 โดยจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร	
(In-house	 Training)	 และกำรฝึกอบรมภำยนอกองค์กร	 (Outside	
Training)	 ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 (Management	 Program)									
กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 (Functional	 Skills								
Development	 Program)	 กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำน
เทคโนโลยี	(Technological	Skills	Development	Program)	และ
กำรพัฒนำด้ำนจติส�ำนกึ	(Consciousness	Development	Program)

	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังส่งเสริมให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
ทักษะจำกผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มบีอีซี	
เวิลด์	โดยกำรให้ค�ำแนะน�ำและสอนงำน	(Coaching)	พนักงำนที่เข้ำ
ใหม่	 รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยกำรปฏิบัติงำนร่วมกันผ่ำนหน้ำ
งำน	 เพื่อให้พนักงำนเข้ำใหม่เรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์จริงจน
กระทั่งพนักงำนเหลำ่นี้มีควำมช�ำนำญท่ีจะปฏิบัติงำนด้วยตนเอง	 ซึ่ง
นอกจำกจะท�ำให้พนกังำนเข้ำใหม่ได้รบัควำมรูแ้ละทกัษะทีน่อกเหนอื
จำกกำรฝึกอบรมภำยในห้องเรียนแล้ว	 ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงควำม
สัมพันธ์อันดีระหว่ำงรุ่นพี่รุ่นน้อง	 และกำรท�ำงำนเป็นทีม	 (Team-
work)	 อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บังคับบัญชำในกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ไปสู่พนักงำนรุ่นต่อไปอีกด้วย

	 นอกเหนือนี้	 บริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรเรียนรู้จำก
กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย	 (On-the-job	 Training)	 โดยน�ำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้มำจำกกำรอบรม	 หรือได้รับกำรถ่ำยทอดจำก		
ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำงำน	 มำปรับใช้และลงมือปฏิบัติงำนจริงผ่ำน
หน้ำงำนที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ	 รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน
 
	 ในปี	 2558	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังคงจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ใน
ด้ำนต่ำงๆ	เพื่อให้บุคลำกรทั้งในระดับจัดกำรและระดับปฏิบัติกำรได้
รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง	 เพื่อเสริมสร้ำงให้บุคลำกรทุกหน่วยงำน
ได้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 	 ซึ่งกำรจัดหลักสูตรในป	ี
2558	ของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์*	โดยสรุปมีดังนี้
	 •	 หลักสูตรทั้งสิ้น	 33	 หลักสูตร
	 •	 จ�ำนวนชั่วโมงในกำรอบรมทั้งสิ้น	 29,150	 ชั่วโมง
	 •	 ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำรับ
	 	 กำรอบรมทั้งสิ้น	 1,594	 คน**
	 •	 เฉลี่ยชั่วโมงกำรอบรมของบุคลำกร	
	 	 คิดเป็น	 18		ชั่วโมง/คน/ปี

	 *	 ข้อมลูการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ	ณ	เดอืนธนัวาคม	2558
	 **	ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าอบรม	ประกอบด้วย	บริษัท	
	 	 บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	1,134	คน,
	 	 บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	177	คน	และ	 	
	 	 บริษัท	ส�านักข่าวบีอีซี	จ�ากัด	283	คน
 
 หลักสูตรกำรอบรมพนักงำนของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ประจ�ำป	ี
2558	อำทิ		 	
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 2nd process: Constant provision of career development training

 The BEC World Group gives great importance to 
human	resources,	which	are	considered	the	major	driving	
force	of	the	business.	It	is,	therefore,	a	challenging	task	for	
the company gradually to develop their human resources 
from the operational level to the managerial level with 
knowledge,	 skills	 and	 abilities.	 It	 is	 also	 challenging	 to	
develop their abilities in order to perform effectively 
throughout their period of employment and to prepare 
them for their own career advancement and possible  
future business expansion, in line with the company’s vision 
for	all,	namely	“to	be	talented,	decent	and	with	potential”.	
The	company	encourages	employees	to	gain	knowledge	
in	diverse	fields	and	to	constantly	equip	themselves	with	
experience to increase the organization’s competitiveness. 
The	company	has	organized	various	in-house	and	outside	
career training sessions for employees including                       
management	 programs,	 functional	 skills	 development	
programs,	technological	skills	development	programs	and	
consciousness development programs.

	 The	 BEC	World	 Group	 also	 supports	 knowledge	
management	and	sharing	through	advice	and	on-the-job	
coaching	so	that	the	new	employees	can	benefit	from	real	
world	experience.	On-the-job	coaching	also	 serves	as	 a	
way	to	reinforce	the	relationship	between	senior	and	junior	
employees	and,	most	importantly,	teamwork.	It	also	helps	
to develop the leaders’ ability to share professional        
knowledge	with	succeeding	generations	of	employees.

	 Additionally,	on-the-job	training	 is	encouraged	by	
the company through the application of techniques learned 
from several training sessions and the exchange of           
knowledge	among	staff.

	 In	2015,	the	BEC	World	Group	continued	to	organize	
many training curricula for employees, both at the             
managerial and operational levels, for constant and           
sustainable development. The company hopes that             
this training will help employees to enhance their             
competitiveness. The summary of the BEC World Group’s 
2015	training	curricula	is	as	follows*;
	 •	 Total	courses	 33
	 •	 Total	training	hours	 29,150
	 •	 Attendees	 									1,594**
		 •	 Average	amount	of	training	
  hours per hour per person
	 	 per	year	 18

 *	 The	information	is	as	of	December	2015.
	 **	The	attendees	included	1,134	employees	from		
  the Bangkok Entertainment Co. Ltd., 
	 	 177	employees	from	the	BEC-Multimedia	Co.,	Ltd.,		
	 	 and	283	employees	from	BEC	News	Agency	Co.,	Ltd.

 Examples of the BEC World Group’s training courses 
in	2015	are	as	follows;	
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 1) หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Management Program) 

• อัปเดตกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

• Updated Intellectual Property Law

• ข้อปฏิบัติให้งานสัมฤทธิ์ผล

• Guidelines to Successful Work

• แนวโน้มโฆษณาทางทีวีดิจิทัล ปี 58

• 2015 Tendency of Advertising 
 Business on Digital Television 
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 1) หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Management Program) 

• ก้าวต่อไปของครอบครัวข่าว

• The Next Step of Krobkruakao

• แนวทางสู่ความเป็นหนึ่งของช่อง 3 SD

• Channel 3 SD’s Road to Unity



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)64

 2)  หลักสูตรด้านการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

   (Functional Skills Development Program) 

• ถ่ายภาพสวย ด้วยองค์ประกอบศิลปะ

•  Art of Photography

• การจัดท�ากราฟิก Immersive Virtual

•  Immersive Virtual Creation

• การผลิตข่าวโทรทัศน์ส�าหรับเยาวชน
 และครอบครัว

•  News Production for Youth and 
 Family
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 2)  หลักสูตรด้านการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

   (Functional Skills Development Program) 

• ท�าการตลาดแบบไทยๆ

•  Thai Way of Marketing 

• อัปเดตกฎหมายภาษีอากร 2558

• Updated 2015 Tax Law 

• มุมมองการเสนอข่าวของส�านักข่าว CNN  

• CNN In-Country Workshop



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)66

• การถ่ายภาพต่อเนื่องและการล�าดับภาพ

•  Techniques in Burst Shots and Image Sequencing

• การเปิดประเด็นข่าวและการเล่าข่าวด้วยภาพ

•  News Introduction and News-telling 
 through Pictures

• บริการดี ดีที่ใจ

• Good Service from a Good Heart

 2)  หลักสูตรด้านการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

   (Functional Skills Development Program) 
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•  ข้อผิดพลาดในงบการเงิน

•  Misstatement of the Financial Statement

• ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 ในการถ่ายภาพวิดีโอ

•  Creative Thinking in Video Capture

 2)  หลักสูตรด้านการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

   (Functional Skills Development Program) 



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)68

 3) หลักสูตรด้านการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 

   (Technological Skills Development Program)

• การบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิต และการออกอากาศ         

 • Media Asset Management

• นวตักรรมการผลติข่าวประชาสมัพนัธ์ ละคร และ
 รายการต่างๆ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่

•  PR News, TV programs and dramas 
 production via mobile phones 
 innovation

• Digital Television Broadcasting

• Microsoft Office 2013
 Workshop
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 4) หลักสูตรการพัฒนาด้านจิตสำานึก 

   (Consciousness Development Program)

• ธรรมงาน ท�าเงิน

•  Money and Dhamma

• แรงบันดาลใจในการท�างานเป็นทีม

• Inspiration and Teamwork



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)70

ข้อมูล	ณ	เดือนตุลาคม	2558

อายุงานของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด
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 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและรักษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

	 กลุม่บีอซีี	เวลิด์	ตระหนกัดว่ีำ	พนกังำนเป็นก�ำลงัส�ำคัญในกำร
ขบัเคลือ่นธรุกจิขององค์กรไปสูผ่ลส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย	จงึได้สร้ำงและ
รักษำควำมผูกพันของบุคลำกร	 ตั้งแต่วันแรกที่ร่วมงำนจนกระทั่ง
เกษยีณอำย	ุโดยเฉพำะผูท้ี	่“เก่งและด	ีมศีกัยภำพ”	ไว้กบัองค์กร	โดย
ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกระดับอย่ำงเป็นธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำย
แรงงำน	 กล่ำวคือ	 มีระบบกำรจ่ำยค่ำจ้ำง	 ค่ำตอบแทน	ค่ำล่วงเวลำ	
เบี้ยเลี้ยง	 โบนัส	 ค่ำรักษำพยำบำล	กำรให้สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 และ
สวสัดกิำรแก่พนกังำนอย่ำงเหมำะสม	ตลอดจนเสรมิสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรท�ำงำน	 และคุณภำพชีวิตท่ีดี	 พัฒนำศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ	
ตลอดระยะเวลำท่ีท�ำงำนในองค์กร	 รวมท้ังรับฟังควำมคิดเห็นจำก
พนักงำน	 ทั้งในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร	 เพื่อให้
พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจและส่งผลให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงำนและอยู่กับองค์กรนำนขึ้น

	 จำกกำรทีก่ลุม่บอีซี	ีเวลิด์	ให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งกำรสร้ำงและ
รกัษำควำมผูกพนัของบคุลำกรต่อองค์กรนัน้	สำมำรถแสดงได้จำกอำยุ
งำนของผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทั	บำงกอกเอน็เตอร์เทนเม้นต์	
จ�ำกัด	ซึ่งในปี	2558	บริษัทได้ด�ำเนินกิจกำรมำเป็นระยะเวลำ	45	ปี	
มอีำยงุำนเฉลีย่ของบคุลำกร	20	ปี	ซึง่ปรำกฏเป็นแผนภมิูอำยงุำนของ
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท	บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	
ดังนี้
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The	information	is	as	of	October	2015.

Work period of directors and employees of 

The Bangkok Entertainment Co., Ltd
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 3rd Process:  Establishment and maintenance of employees’ loyalty

 The BEC World Group realizes that employees are, 
indeed, the most precious resource of the organization 
who will drive the company to prosperity. Therefore, the 
company plans to establish bonds between employees 
from their commencement to retirement; especially among 
those	who	are	“talented	and	decent	with	potential.”	The	
company treats its employees with equality and in              
conformity to labor laws. In other words, the company 
offers	a	well-structured	and	appropriate	salary,	overtime	
payments, an annual bonus payment, medical treatment 
fees	and	welfare	facilities.	Moreover,	the	company	intends	
to	enhance	the	working	atmosphere,	employee’s	quality	
of life and their potential throughout their employment 

period. It also accepts both formal and informal comments 
and suggestions from employees to earn their loyalty and 
to	create	job	satisfaction.
 
 The company’s emphasis on the establishment and 
maintenance of employees’ loyalty is evidenced by how 
long directors and employees tend to remain with the 
Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.	In	2015,	the	company	has	
been	running	for	45	years	with	the	average	work	period	of	
employees	 at	 20	 years.	 This	 will	 be	 illustrated	 in	 the										
following	 graph	 of	 the	 work	 period	 of	 directors	 and													
employees	of	the	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)72

	 ด้วยควำมตระหนักว่ำ	 กำรบริหำรจัดกำรค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่ดี	 เป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีสำมำรถสร้ำงและรักษำบุคลำกรที่	
“เก่งและด	ีมศีกัยภำพ”	ไว้กบัองค์กร	ดงันัน้	กลุม่บอีซี	ีเวลิด์	จงึก�ำหนด
กรอบค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน
ก�ำหนด	 และสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรในธุรกิจเดียวกันได	้
กล่ำวได้ว่ำบริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีมีอัตรำสูงกว่ำค่ำตอบแทน
ของธุรกิจเดียวกันภำยในประเทศ	 ซึ่งกำรบริหำรค่ำตอบแทนจะ
สอดคล้องกับผลประกอบกำรขององค์กร	และผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำน	 โดยค�ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมและเป็นธรรม	 ต�ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำน	ระดบัควำมรบัผดิชอบ	และทกัษะควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	
ควำมทุ่มเทในหน้ำที่	กล่ำวคือ	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จะพิจำรณำปรับอัตรำ
กำรขึ้นเงินเดือนประจ�ำปีของพนักงำน	 จำกควำมส�ำเร็จขององค์กร
และผลจำกควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนในปีทีผ่่ำนมำ	
ซึง่สอดคล้องกบันโยบำยค่ำตอบแทนทีแ่สดงไว้ในคูม่อืพนกังำน	บรษิทั	
บีอีซี	เวิลด์	จ�ำกัด	(มหำชน)	พ.ศ.	2546	ข้อ	46	“กำรปรับปรุงอัตรำ
เงนิเดอืน	และกำรจ่ำยเงนิโบนสั	จะกระท�ำได้ต่อเมือ่กจิกำรของบรษิทั	
มีผลก�ำไรในรอบปี	 หรือกรรมกำรบริหำรของบริษัท	 มีมติให้กระท�ำ
เป็นกรณีพิเศษเท่ำนั้น”	นอกจำกนี้	พนักงำนที่ได้รับรำงวัลต่ำงๆ	จำก
หน่วยงำนภำยนอกหรือสร้ำงผลงำนให้องค์กร	 อำทิ	 รำงวัลช่ำงภำพ	
รำงวัลนักข่ำว	จะได้รับกำรพิจำรณำปรับค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ
อกีด้วย	นอกจำกค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงนิเดอืนและโบนสัแล้ว	บรษิทัยงั
ก�ำหนดค่ำท�ำงำนล่วงเวลำและค่ำท�ำงำนในวันหยุดไม่น้อยกว่ำหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนอีกด้วย	 ทั้งนี้			
เพือ่เป็นแรงจงูใจให้พนกังำนรกัษำผลกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละพฒันำให้
ดียิ่งขึ้น	

	 “สวสัดกิำร”	นบัได้ว่ำเป็นแรงจูงใจในกำรท�ำงำนของพนกังำน
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำค่ำตอบแทนปกติจำกกำรท�ำงำน	กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์จึง
จัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนในรูปแบบต่ำงๆ	 ท้ังท่ีเก่ียวข้องและไม่
เกีย่วข้องกบักำรท�ำงำน	เพือ่ให้ครอบคลมุและสร้ำงควำมพงึพอใจแก่
พนกังำน	โดยจดัสรรสวสัดกิำรให้มคีวำมเท่ำเทยีม	ทัง้นี	้สทิธปิระโยชน์
ต่ำงๆ	และสวัสดิกำรที่มอบแก่พนักงำน	เป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน
ก�ำหนดและสำมำรถเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกันได้	 อำทิ	
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	 กำรประกันสังคม	 กำรประกันชีวิต	 ประกัน
อุบัติเหตุ	และประกันสุขภำพ	กำรช่วยเหลือในกรณีที่พนักงำน	บิดำ	
มำรดำ	หรือคู่สมรสของพนักงำนเสียชีวิต	กำรตรวจสุขภำพ	กำรกู้ยืม
เงินเพื่อที่อยู่อำศัยกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	เครื่องแบบพนักงำน	
และกำรจัดให้มีกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นในสถำนที่ปฏิบัติงำน	โดย
มีพยำบำลประจ�ำทุกวันท�ำงำน	และมีแพทย์มำตรวจรักษำ	3	วันต่อ
สปัดำห์	นอกจำกนี	้ยงัจดัให้มกีำรฉดีวคัซนีเพือ่ป้องกนัไข้หวดัใหญ่แก่
พนักงำน	ในวันที่	17-19	มิถุนำยน	2558	โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย	เป็นต้น

	 จำกกำรขยำยธุรกิจไปสูก่ำรให้บริกำรโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั
ของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ในนำมบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ำกัด	นั้น	ได้เปิด
โอกำสให้พนกังำนภำยในองค์กรทีป่ฏบิตังิำนอยูใ่นกลุม่บอีซี	ีเวิลด์	เข้ำ
มำร่วมงำนในธรุกจิใหม่	รวมทัง้กำรพจิำรณำเลือ่นต�ำแหน่งงำนให้กบั
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 มำกกว่ำ	 5	ปีขึ้นไปและ
เป็นผู้มคีวำมรู	้ควำมสำมำรถเป็นเจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสหรอืหวัหน้ำสำยงำน	
พร้อมท้ังมีกำรหมนุเวียนเปลีย่นส่วนงำน	อำท	ิสำยงำนด้ำนข่ำวสงัคม
เป็นข่ำวธุรกิจ	เป็นต้น	โดยในปี	2558	บริษัทได้เลื่อนต�ำแหน่งงำนให้
พนักงำน	จ�ำนวน	10	อัตรำ	และมีกำรหมุนเวียนสำยงำน	จ�ำนวน	2	
อัตรำ	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้เพิ่มพูนควำมรู้	 ทักษะ	
ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนในสำยงำนใหม่	ซึ่งนับ
ได้ว่ำเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมต่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน
ของพนักงำน	ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงและรักษำควำมผูกพันของพนักงำน
ต่อองค์กรอีกด้วย

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและรักษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
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 The company believes that good salaries and welfare 
management serve as critical elements in recruiting,           
developing	 and	 keeping	employees	who	are	“talented,	
decent	 and	 with	 potential”.	 The	 BEC	 World	 Group,												
therefore,	 sets	 the	 salary	 levels	 and	 welfare	 benefits														
in line with the labor law and comparable with other 
companies	 in	 the	 same	 business.	 It	 is	 acknowledged													
that the company’s salary rates are higher than that of 
other domestic companies in the same business sector. 
Wage management will be in line with the company and 
employees’ performance based on equality, position,    
responsibility	level,	skills	and	enthusiasm.	In	other	words,	
the annual salary raise depends on the company’s success 
and employees’ performance during the previous year. 
This is compatible with the wage payment policy                   
evidenced	 in	 the	 BEC	World	 Plc.’s	 2003	work	manual	
number	 46	 that	 reads	 “salary	 increases	 and	 bonus															
payments are possible when either the business earns 
profits	or	the	committee	board	approves	such	actions.”	
Moreover,	 employees	 who	 receive	 awards	 from	 other			
organizations, namely cameraman awards or news                 
reporter awards, will receive a salary increase. Aside            
from the monthly salary and bonus payment, the company 
also	sets	overtime	work	payment	at	a	level	no	less	than	
that	stated	in	Labor	Protection	Act	in	order	to	entice	and	
enhance	the	employees’	effectiveness	in	the	job.

 Provision of welfare facilities is as important as the 
monthly salary. The BEC World Group provides inclusive 
and	 equitable	 welfare	 facilities,	 both	 work-related																
and	 non-work-related,	 for	 its	 employees.	 The	welfare					
facilities provided, which conform to the regulations of   
the labor laws and are comparable to other businesses in 
the	same	field,	include	a	provident	fund,	social	security,	
life insurance, health and accident insurance, assistance  
in case of parental death or spousal death, health           
check-ups,	mortgage	loans	from	the	Government	Housing	
Bank	and	employees’	attire.	The	company	also	provides	
basic	 health	 treatment	 in	 the	 workplace	 with	 nurses														

on	workdays	and	doctors	twice	a	week.	Recently,	on	June	
17th -	 19th,	 2015,	 the	 company	 provided	 influenza																	
vaccination for employees free of charge.

 The business expansion of the BEC World Group 
into the digital television service business, under the         
name	of	 the	BEC-Multimedia	Co.,	 Ltd.,	 opens	up	many	
opportunities for employees to participate in the new 
business.	Moreover,	it	allows	for	career	development	for	
suitable	employees,	who	have	already	worked	for	the	BEC	
World	Group	for	more	than	five	years,	enabling	them	to	
become senior employees or heads of department. It also 
allows for the exchange of duties, for example a change 
from the social news department to the business news 
department.	 In	 2015	 the	 company	 promoted	 ten																			
employees and exchanged two roles. This was to create 
new opportunities for employees to exercise their           
knowledge,	skills	and	experience,	to	support	their	career	
advancement and to strengthen their loyalty to the             
organization.

 3rd Process:  Establishment and maintenance of employees’ loyalty
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 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม

 ขั้นตอนที่ 5 การเกษียณอายุ และการจ้างงานของบุคลากรหลัง เกษียณอายุ   

	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 เป็นเครื่องมือท่ีส�ำคัญในกำร
บริหำรงำนบุคคลที่ท�ำให้องค์กรและผู ้บริหำรได้รับทรำบข้อมูล	
สมรรถภำพก�ำลังคน	เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกร	กำรจัด
วำงบุคลำกร	 กำรวำงแผนบุคลำกร	 และกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำง			
เหมำะสม	 ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนั้น	 ผู้บังคับบัญชำจะ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	โดยพจิำรณำจำกกำร
ปฏิบัติงำน	 พฤติกรรม	 กำรจัดกำร	 รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพของ
ตนเองและงำนที่ได้รับมอบหมำย	ส�ำหรับพนักงำนที่ได้รับรำงวัลจำก
หน่วยงำนภำยนอกหรือสร้ำงผลงำนให้องค์กร	จะได้รับกำรบันทึกผล
กำรปฏบิตังิำนเพือ่น�ำมำประกอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน	และ
พิจำรณำปรับค่ำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย

 	 ด้วยกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตระหนักดีว่ำ	พนักงำนเป็นทรัพยำกร
ที่มีค่ำยิ่ง	 ดังนั้น	 บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะดูแลบุคลำกรตลอดระยะเวลำ
ที่ปฏิบัติงำนอยู่ในองค์กร	 ตั้งแต่วันแรกท่ีร่วมงำนจนถึงวันสุดท้ำยที่
ปฏบัิตงิำนอยูใ่นบรษัิท	ส�ำหรบักำรเตรยีมควำมพรอ้มใหพ้นกังำนกอ่น
เกษียณอำยุ	 บริษัทจะแจ้งพนักงำนให้รับทรำบในช่วงเดือนมกรำคม
ของปี	 และจะท�ำหนังสือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรในช่วงเดือน
กรกฎำคม	 พร้อมทั้งให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิหลัก

	 กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ	2	
ครั้ง	ในช่วงเดือนเมษำยนและเดือนตุลำคมของทุกปี	โดยก�ำหนดให้มี
กำรแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้รับกำรประเมินได้รับทรำบทุกครั้งบน
ระบบอินทรำเน็ต	(Intranet)	ขององค์กร

	 กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนนัน้	ผูบ้งัคับบญัชำจะต้องรบัผดิ
ชอบต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ	 ด้วยใจ
เป็นกลำง	ปรำศจำกอคตใิดๆ	ทัง้สิน้	เพือ่ให้บรษิทัได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง	
ตรงตำมควำมเป็นจริง	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป

ประกันสุขภำพ	สิทธิประกันสังคม	กองทุนชรำภำพ	และอื่นๆ	ส�ำหรับ
พนักงำนที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	มีศักยภำพ	มีประสบกำรณ์ในกำร
ท�ำงำนสูง	และพร้อมที่จะปฏิบัติงำนต่อไป	จะได้รับกำรพิจำรณำกำร
จำ้งงำนหลงัเกษยีณ	โดยบรษิทัจะแจง้ใหพ้นกังำนผู้นัน้ทรำบลว่งหนำ้	
3-6	 เดือนก่อนกำรเกษียณอำยุ	 เพื่อกำรตัดสินใจที่จะปฏิบัติงำนใน
องค์กรต่อไป
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 4th process:  Fair performance assessment

 5th process:  Retirement and Re-employment of retirees

 Central to human resource management is                 
performance assessment in which the directors                             
acknowledge	 the	 abilities	 of	 their	 employees.	 The																
performance assessment serves as a managerial guideline 
in several ways, namely employees’ development,              
employee placement and planning and employee             
problem solving. The performance assessment includes 
the employees’ performance, behavior, management   
skills,	 self	 performance	 and	 skill	 improvement.	 Awards								
that employees receive from other organizations will also 
affect their performance assessment and will result in             
a salary increase.

 In the light of the importance of employees, the 
company focuses on careful treatment of the employees 
throughout their employment period. For those close to 
retirement, the company will notify them in January. Then, 
in July each year, they will be informed, in writing, of         
information related to their health insurance, social                 

	 The	BEC	World	Group	undertakes	2	performance	
assessments per year; in April and October. The assessment     
results are posted on the Intranet system for the                  
employees to review.

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

security and funds for the elderly. For those retirees           
with	talent,	potential	and	experience	who	would	like	to	
continue their career with the company, they will be         
considered	for	re-employment	post-retirement.	They	will	
be	informed	3-6	months	before	their	retirement.
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 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
แรงงำน	 และกฎระเบียบต่ำงๆ	 ทำงด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน	
โดยบรษัิทมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำบคุลำกรในองค์กรทีม่คีวำมหลำกหลำยให้
เป็นคน	“เก่งและด	ีมศีกัยภำพ”	ภำยใต้ควำมตระหนกัถงึสทิธมินษุยชน	
ที่จะปฏิบัติต่อบุคลำกรอย่ำงเท่ำเทียม	 ไม่มีกำรปฏิบัติท่ีแตกต่ำงใน
เรื่องเพศ	เชื้อชำติ	สถำนะทำงสังคม	สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ	ศำสนำ	
หรอืลดิรอนสทิธขิองพนกังำนอย่ำงไม่เป็นธรรม	เปิดโอกำสให้พนกังำน
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ตำมครรลองของกฎหมำยและข้อ
พงึปฏบิตัต่ิำงๆ	เสรมิสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนและเคำรพสทิธิซึง่
กันและกัน	ซึ่งกำรแสดงเจตนำรมณ์ของกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	ที่จะปฏิบัติ
ด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียมกันนี้	 สะท้อนให้เห็น
อย่ำงชัดเจนผ่ำนกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด	ี
จรรยำบรรณธุรกิจ	 และกำรจ้ำงงำนและกำรบริหำรแรงงำน	 เพื่อ
ให้กำรขับเคลื่อนธุรกิจบรรลุวิสัยทัศน์และประสบผลส�ำเร็จ	

 การสื่อสารระหว่างพนักงานและองค์กร
	 กลุ่มบอีีซ	ีเวลิด์	เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรสือ่สำรระหว่ำง
องค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยเฉพำะพนกังำนซึง่นบัได้ว่ำเป็นผูม้ส่ีวน
ได้เสยีทีส่�ำคญัยิง่	เพือ่สือ่สำรวสิยัทศัน์	นโยบำยต่ำงๆ	ขององค์กร	หลัก
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีจรรยำบรรณธรุกจิไปสูพ่นกังำน	รวมทัง้กำร
รบัฟังควำมคดิเหน็ของพนกังำนทีม่ต่ีอองค์กร	ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำร
ภำยในหลำกหลำยรูปแบบ	ไม่ว่ำจะเป็นเว็บบอร์ด	(Webboard)	ใน
ระบบอินทรำเน็ต	 (Intranet)	 เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร	
สอบถำมข้อมูล	 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	 โดยฝ่ำย
ทรพัยำกรบคุคลเป็นผู้ดูแลกำรสือ่สำรผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว	นอกจำก
นี้	 ผู้บริหำรและพนักงำนยังมีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันผ่ำนทำงวำจำ,	
อีเมล	(E-mail),	บันทึกภำยใน,	โทรศัพท์ภำยใน,	ป้ำยประชำสัมพันธ์	
(Board)	 ประจ�ำช้ัน	 รวมทั้งจัดให้มีกำรประชุมเพื่อสื่อสำรประเด็น
ต่ำงๆ	เพือ่ให้ผูบ้รหิำรรบัทรำบควำมคดิเหน็/ข้อเสนอแนะต่ำงๆ	ทีเ่ป็น
สำระส�ำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	 ในอันที่จะก�ำหนดแนวทำง
ในกำรด�ำเนินงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ำยต่อไป	ในส่วนของ
พนักงำน	 นอกจำกจะท�ำให้พนักงำนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง
แล้ว	 ยังเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนและ
องค์กรอีกด้วย

 การดูแลด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน
	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย
ในสถำนที่ท�ำงำน	 จึงให้กำรดูแลบุคลำกรขององค์กรบนพื้นฐำนของ
ควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำรตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 โดยมี
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำรมีหน้ำที่ดูแลตำม
กฎหมำย	 รวมถึงกำรปรับปรุงสวัสดิกำรและสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนให้ดยีิง่ข้ึนด้วย	เพือ่เสรมิสร้ำงให้สถำนทีท่�ำงำนน่ำอยู	่น่ำท�ำงำน	
(Healthy	 Workplace)	 และยังเป็นกำรสร้ำงควำมม่ันใจให้แก่
บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนในสถำนที่ท�ำงำนด้วยควำมปลอดภัย	 ซึ่ง
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน	มีดังต่อ
ไปนี้

	 1.		จดัเตรยีมอปุกรณ์เพือ่ควำมปลอดภยัตดิตัง้ทกุชัน้	ทกุพ้ืนที่	
	 	 ได้แก่
	 	 •	 อุปกรณ์ตรวจเช็คควำมร้อน	(Heat	Detector)
	 	 •	 อุปกรณ์ตรวจเช็คควัน	(Smoke	Detector)
	 	 •	 Sprinkle	แบบสเปรย์	(Spray)
 
	 2.	 จดัเตรยีมอปุกรณ์ดับเพลงิ	ได้แก่	ตูด้บัเพลิง	ประกอบด้วย	
	 	 ถังดับเพลิง	หัวและสำยฉีดน�้ำ	ติดตั้งทุกชั้น

	 3.	 ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยโดยเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย
	 	 อำคำรและสถำนที่เป็นประจ�ำทุกเดือน	และมีกำรตรวจ	
	 	 อุปกรณ์โดยหน่วยงำนภำยนอก	(Third	Party)	ปีละ	
	 	 1	ครั้ง
 
	 4.	 มีแผนป้องกันอัคคีภัย	และมีกำรซ้อมอพยพหนีไฟทุกปี
	 	 ปีละ	1	ครั้งตำมกฎหมำย	ทั้งที่อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	
	 	 ถนนพระรำมที่	4	และสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
	 	 หนองแขม	โดยจัดประมำณเดือนตุลำคมหรือเดือน
	 	 พฤศจิกำยนของทุกปี

	 ในปี	 2558	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 โดยบริษัท	 บำงกอกเอ็นเตอร	์						
เทนเม้นต์	จ�ำกัด	ได้ออกค�ำสั่ง	ณ	เดือนพฤษภำคม	2558	เรื่อง	ก�ำชับ
ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่/พนักงำน	 เสพเครื่องดองของเมำ	 ในขณะปฏิบัติงำน
และ/หรอืในเวลำปฏิบตังิำน	 ไม่ว่ำจะเป็นภำยในหรอืภำยนอกอำคำร
สถำนทีท่�ำงำนของบริษัทก็ตำม	เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุหรือกำร
เจ็บป่วยอันอำจจะเกิดขึ้นได้	

	 ทั้งนี้	ในปี	2558	กลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ไม่มีพนักงำนที่เกิดอุบัติเหตุ	
หรือหยุดงำน	หรือเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน	
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 Labor Law and Human Rights 
 The BEC World Group emphasizes the proper          
treatment of employees under the labor law and                 
other related laws regarding labor and human rights.            
The	company	aims	to	train	its	employees	to	be	“talented,	
decent	 and	 with	 potential”	 within	 an	 equitable	 and																
human	 rights	 based	 framework;	without	 gender,	 racial,																															
socioeconomic	status	or	religious	prejudice.	The	employees	
are given opportunities to express appropriate opinions. 
The	 company	 also	 endeavors	 to	maintain	 a	 working														
atmosphere of mutual respect. As a result, the company 
operates its business under good corporate governance 
guidelines in order to accomplish its vision. 

 Communication between employees and  

 the organization

 The	BEC	World	Group	focuses	on	the	significance			
of communication between the organization and its          
stakeholders,	 specifically	 the	 employees,	 in	 order	 to										
disseminate the organization’s vision, policies and              
good corporate governance guidelines. The company          
also accepts comments and suggestions from employees 
through various channels, such as the web board and     
intranet system, managed by the human resource                
department.	 Moreover,	 the	 directors	 and	 employees									
communicate	 through	 face-to-face	 interaction,	 via											
e-mail,	 memoranda,	 phone	 calls,	 information	 boards											
and meetings in order to offer suggestions and comments 
on	their	work	for	further	improvement.	The	communication	
strengthens the bond between the employees and               
the organization.

 Workplace Safety
	 The	BEC	World	Group	realizes	that	workplace	safety	
must be prioritized. The employees are provided with 
standardized	workplace	safety,	as	stated	in	the	law,	and	
are under the supervision of the welfare committee. The 
committee’s	role	is	to	establish	a	healthy	workplace	and	
to ensure safety for all employees. The company’s            
workplace	safety	policies	include;

	 1.	 Installation	of	safety	equipment	on	every	floor
	 	 •	 Heat	detectors
	 	 •	 Smoke	detectors
	 	 •	 A	Sprinkler	system

	 2.	 Installation	of	fire	extinguishers	and	fire	hoses	in	
	 	 cabinets	on	every	floor

	 3.		Monthly	safety	equipment	inspections	by	the		
  building management staff and annual equipment 
	 	 inspections	by	a	third-party	inspector

	 4.	 Implementation	of	a	fire	prevention	plan	and	an	
	 	 annual	fire	drill	both	at	the	Maleenont	Tower		
  on Rama IV Road and Thailand Color Television 
	 	 Channel	3	at	Nong	Khaem

	 In	May	2015,	the	Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.,	
under the BEC World Group, issued an order regarding 
employees’ abstinence from consuming alcohol during 
working	hours	both	inside	and	outside	the	workplace	in	
order	to	prevent	possible	injuries	and	accidents.	

	 In	2015,	no	injuries	or	accidents	occurred.
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“สนับสนุน” 
 ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 กลุม่บอีซีี	เวลิด์	ด�ำเนนิธรุกิจด้วยควำมตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจมำอย่ำงต่อเนื่อง	ในฐำนะที่เป็นองค์กรสื่อสำรมวลชน
ด้ำนวิทยุและโทรทัศน์	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมจึงอยู่ในรูปแบบของกำรน�ำ
เสนอข่ำวสำร	สำระ	และควำมบันเทิงผ่ำนรำยกำรต่ำงๆ	ในมิติที่หลำกหลำย	นอกจำกนี้	กลุ่มบีอีซี	
เวลิด์	ยงัใช้ศกัยภำพในด้ำนต่ำงๆ	ขององค์กรรเิริม่โครงกำร/กจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ตลอดจนผนึกควำมร่วมมือกับหลำกหลำยธุรกิจหรือหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญหรือมีแนวทำง
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับองค์กร	ทั้งภำครัฐและเอกชน	ภำยใต้หลักกำร	“คุณท�ำ	
เรำช่วยเติม”	เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้กำรพัฒนำชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เกิดผลส�ำเร็จเป็น
รูปธรรม	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมพัฒนำและช่วยเหลือชุมชนและสังคม,	 ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข,	
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ	 กีฬำ	 และเยำวชน,	 ท�ำนุบ�ำรุงศำสนำและวัฒนธรรม	 ตลอดจนกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อม	เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง	

 Support of socio-environmentally responsible  
 activities

 The BEC World Group has always operated the business with concern for 
society and the environment. As a mass media organization, our CSR processes are 
in	the	form	of	news	and	entertainment	presentations	through	multi-dimensional	
TV programs. The BEC World Group has initiated a number of CSR campaigns and 
activities, and has also collaborated with other businesses and organizations whose 
CSR	policies	we	share	under	the	concept	“you	do,	we	help”.	The	company	plans	
to	accomplish	 its	objective	 in	 serving	 the	community	 in	different	ways,	namely	
social	development,	public	and	individual	health	and	well-being	promotion,	education,	
sports and youth promotion, religion and culture preservation, and environmental 
preservation	to	truly	satisfy	the	stakeholders’	needs.
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 ในปี 2558 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ โดย บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย 

จ�ากดั ผู้ใหบ้รกิารสถานวิีทยุโทรทศัน์ไทยทวีีสช่ีอง 3 และช่องรายการในระบบดจิิทลั 3 ช่อง ตามล�าดบั ตลอดจนบริษทั

ในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้สร้างสรรค์รายการต่างๆ รวมทั้งริเริ่มและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในรปูแบบท่ีหลากหลายทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นทีแ่ตกต่าง

กันไป โดยรายการ/โครงการ/กิจกรรมที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ด�าเนินงานมา

ตลอดปี 2558 โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้

1. โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ร่วมพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม

นกัแสดงช่อง 3 ร่วมกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ สานพลัง

ยุวกาชาดท�าความดีเพื่อสังคม 

	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 น�ำดำรำนักแสดง	 โดยมี	
เฟิสท์	เอกพงศ์	จงเกษกรณ์,	บอย	ภำสกร	บญุวรเมธ	ีและแจ๊ค	จกัรพนัธ์	
จันโอ	 	ร่วมกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับยุวกำชำดตำมสถำนที่
ต่ำงๆ	 ในจังหวัดปทุมธำนี	 ได้แก่	 สถำนสงเครำะห์เยำวชน	 มูลนิธิ
มหำรำช,	ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ	และสถำนแรก
รบัเดก็หญงิบ้ำนธญัญพร	เพือ่ท�ำกจิกรรมบ�ำเพญ็ประโยชน์	อำท	ิทำสี
ผนงั	ปรบัปรงุภมูทิศัน์		และแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ตำม
ฐำนต่ำงๆ	เนือ่งในวนัคล้ำยวนัสถำปนำยวุกำชำดไทยเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 	สยำมบรมรำชกุมำรี	 ในโอกำสฉลอง
พระชนมำยุ	5	รอบ	2	เมษำยน	2558	ประกอบกับวันที่	27	มกรำคม	
2558	เป็นวันครบรอบ	93	ปี	ของกำรสถำปนำกิจกำรยุวกำชำดไทย	
ภำยใต้แนวคิด	“ให้บนควำมเท่ำเทียมกัน”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
อำสำยุวกำชำดและเยำวชนจิตอำสำได้ยึดถือแบบอย่ำงกำรเสียสละ

เพื่อประชำชนผู้ยำกไร้ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำม
บรมรำชกุมำรี	อุปนำยิกำผู้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย	พร้อมส่ง
เสริมให้เป็นแรงผลักดันในกำรท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	 และ
เห็นคุณค่ำของตนเองที่มีต่อประเทศชำติและสังคมไทย	 ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดย	 ส�ำนักงำนยุวกำชำด	 สภำกำชำดไทย	
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์	 เมื่อวันเสำร์
ที่	24	มกรำคม	2558	ณ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	ศูนย์รังสิต
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 In 2015, the BEC World Group, via the Bangkok Entertainment Co., Ltd. and the BEC- 

Multimedia Co., Ltd., Thailand Color Television Channel 3’s service provider and 3 digital television 

service providers respectively, along with other companies in the BEC World Group, created many 

TV programs and socio-environmental preservation and development activities nationwide in order 

to fulfill the needs of the stakeholders. The following section will illustrate examples of activities 

organized in 2015 in 5 different categories.

Channel 3 talent participate in community service 

activities “The United Girl Scouts Group serving 

the Community” (San Palang Yuwagachad Tum 

Khwamdee Phue Sangkom). 

	 Thailand	Color	Television	Channel	3,	together	with	
First	Ekkaphong	Jongketkorn,	Boy	Pasakorn	Boonvorametee,	
Jack	Chakapan	Chan-O	and	the	girl	scouts	group,	 jointly	
served the community in Pathumthanee, namely at the 
Youth	 Foster	 Home	Maharaj	 Foundation	 (Baanmaharaj),	
Social	 Welfare	 Development	 for	 the	 Elderly	 and																									
Thanyaporn	 Reception	 Home	 for	 Girls.	 The	 activities												
included	wall-painting,	landscape	improvement,	exchange	
of	knowledge	and	experience	in	commemoration	of	the	
60th	birthday	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	on	April	2nd,	2015	and	the	93rd anniversary of 
the	Thai	Girl	Scouts	Group	under	the	concept	“Give	with	

1. Campaigns and activities with the objective of 
 community and social development

Equity.”	The	purpose	is	to	teach	the	girl	scouts	and	youth	
to	 sacrifice	 for	 the	 impoverished	 and	 to	 help	 them	 to			
realize the value that they have to society and the country. 
The	activity	was	jointly	organized	by	the	Thai	Red	Cross’s	
Girl Scouts Group and the community service activities 
organizer	on	January	24th,	2015	at	Thammasat	University	
Rangsit Campus.
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ช่อง 3 น�านกัแสดง “บางระจนั” ร่วมจ�าหน่ายดอกป๊อปป้ี 

สมทบกองทุนช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก

 เมื่อวันอังคำรที่	3	กุมภำพันธ์	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทวีสีช่ีอง	3	ร่วมกบั	สถำนโีทรทศัน์สกีองทพับกช่อง	7,	บรษิทั	
จีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัท	 โพลีพลัส																	
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกัด	พร้อมด้วยดำรำนักแสดงเดินจ�ำหน่ำย
ดอกป๊อปปี้บริเวณตลำดเทเวศน์และบำงล�ำภู	 น�ำโดย	 ดำรำ											
นักแสดงจำกละครเร่ืองบำงระจนั	อำท	ิเต้ย	พงศกร	เมตตำรกิำนนท์,	
เอ	พศิน	เรืองวุฒิ,	บีน	วีระกิตติ์	วรัตน์ชยุต,	ตั้ม	ศรัณย์	แก้วจินดำ	
พร้อมด้วยดำรำนักแสดงอำวุโส	 อำทิ	 สมบัติ	 เมทะนี	 และ													

ช่อง 3 ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร จัดพิธีลงนามบันทึก

ข้อตกลง ในโครงการ Rice Buddy เพื่อคืนความสุขให้

ชาวนาและระดมทุนซื้อข้าวสารบริจาคบ้านเด็กก�าพร้า

	 เมือ่วนัพฤหสับดีที	่12	กมุภำพนัธ์	2558	คณุประสำร	มำลนีนท์	
กรรมกำรบรหิำร	บริษทั	ส�ำนกัขำ่วบีอซี	ีจ�ำกดั	ร่วมมือกบั	4	พนัธมติร	
ได้แก่	ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร,	บริษทั	ไปรษณย์ี
ไทย	 จ�ำกัด,	 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ	 ธ.ก.ส	 บุรีรัมย์	
และสหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ	 ธ.ก.ส	 พะเยำ	 จัดพิธ	ี									
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในโครงกำรคู่บุญข้ำว	หรือ	“Rice	

นันทวรรณ	 เมฆใหญ่	 เป็นต้น	 รำยได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุนมูลนิธิ
สงเครำะห์ครอบครัวทหำร	 ต�ำรวจ	 พลเรือนและอำสำสมัคร	 ที่อุทิศ
ตนปฏบิตัหิน้ำทีป่กป้องประเทศชำต	ิและทำงมลูนธิฯิ	จะน�ำรำยได้ไป
ช่วยเหลือครอบครัวทหำรผ่ำนศึกในกำรรักษำพยำบำล	 ที่อยู่อำศัย	
กำรส่งเสริมอำชีพ	สวัสดิกำร	และกำรศึกษำ	อีกทั้งมูลนิธิฯ	ยังมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำสังคม	โดยกำรสร้ำงสำธำรณประโยชน์เพือ่ช่วยเหลอื
ประชำชนให้มีคุณภำพที่ดียิ่งขึ้น

Buddy”	ณ	ชัน้	8	อำคำรมำลนีนท์	ทำวเวอร์	2	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ช่วยเหลอืชำวนำทีเ่ป็นผูผ้ลติข้ำวหอมมะลอินิทรย์ีได้จ�ำหน่ำย
ข้ำวให้ผู้บริโภคโดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง	 เรียกได้ว่ำเป็นกำรน�ำ						
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคมำพบกนั	ดงัค�ำทีว่่ำ	“Buddy”	โดยสร้ำงตลำด
รองรับผลผลิตข้ำวที่แน่นอน	 ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่ำน
พ่อค้ำคนกลำง	นอกจำกนี	้ยงัน�ำเงนิส่วนต่ำงทีไ่ด้จำกกำรจ�ำหน่ำย
โดยไม่ผ่ำนคนกลำงนี้	 รวบรวมเข้ำกองทุนกล่องข้ำวบุญ	 เพื่อ											
น�ำไปซื้อข้ำวบริจำคให้เด็กก�ำพร้ำ
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Channel 3 and talent from TV drama “Bang-rajun” 

sell handcrafted poppies to raise funds for war 

veterans.

	 On	 February	 3rd,	 2015,	 Thailand	 Color	 Television	
Channel	3,	BBTV	Channel	7,	GMM	Grammy	Plc.	and	Polyplus	
Entertainment	Co.,	Ltd.,	together	with	their	talent,	namely	

Channel 3 and partners at the “Rice Buddy” 

project MoU signing ceremony to return happiness 

to farmers and to donate rice to foster homes

	 On	 February	 12th,	 2015,	 Mr.	 Prasarn	Maleenont,	
Executive	Director	of	the	BEC	News	Agency	Co.,	Ltd.	along	
with	four	partners,	including	the	Bank	of	Agriculture	and	
Agricultural	 Cooperatives,	 Thailand	 Post	 Co.,	 Ltd.,	 the								
Agricultural	Marketing	 Co-operative	 of	 Buriram	 and	 the	
Agricultural	Marketing	Co-operative	of	Phayao,	organized	

actors	and	actresses	from	the	TV	drama	“Bang-rajun”	
including	 Toey	 Phongsakorn	Mettarikanon,	 A	 Passin	
Ruengwut,	 Bean	 Veerakit	 Waratchayut,	 Tum	 Sarun	
Kaewjinda,	Sombat	Metanee,	and	Nuntawan	Mekyai,	
sold	 handcrafted	 poppies	 at	 Tewet	 market	 and													
Banglamphu.	The	consolidated	profits	were	donated	
to the families of soldiers, policemen, civilians and 
volunteers	 who	 have	 risked	 their	 lives	 to	 protect													
the country for their medical fees, accommodation, 
welfare and education. 

the	“Rice	Buddy”	project	MoU	signing	ceremony	on	8th 

floor	at	Maleenont	Tower	2.	The	MoU	aims	to	help	farmers,	
like	 rice	 producers,	 to	 be	 able	 to	 sell	 their	 products										
without middlemen through the establishment of a           
standardized	rice	market.	The	word	‘buddy’	suggests	the	
direct connection between the producer and the                
consumer.	Moreover,	 a	part	 of	 the	 consolidated	profits				
will be used to purchase rice for donation to foster homes.
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นกัแสดงช่อง 3 ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ปณธิานความดี 

ปีมหามงคล” พร้อมชวนชาวไทยร่วมสร้างพลังความดี 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	กุมภำพันธ์	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทวีสีช่ีอง	3	น�ำดำรำนกัแสดงจำกละครเรือ่งแก้วตำหวำนใจ	ได้แก่	
มิ้นต์	ชำลิดำ	วิจิตรวงศ์ทอง	และมำร์ค	คนัสนันท์	นักตะเฆ่	ร่วมพิธี
เปิดโครงกำรปณิธำนควำมดี	ปีมหำมงคล	เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล	
แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรม
รำชินีนำถ	และพระบรมวงศำนุวงศ์	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้พสกนิกรชำว
ไทยทกุคนและทกุหมูเ่หล่ำพร้อมใจกันประกำศปณธิำนควำมดขีองตน	
และท�ำตำมปณิธำนนั้นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม	 โดยม	ี
พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชำ	นำยกรฐัมนตร	ีเป็นประธำนในพธิ	ีณ	ตกึ
สันติไมตรี	ท�ำเนียบรัฐบำล

	 ส�ำหรับผูท้ีส่นใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ	สำมำรถตัง้ปณธิำนควำมด	ี
ได้ตั้งแต่บัดนี้	 ทำงเว็บไซต์	 	www.panithand.com	 และ	www.
facebook.com/panithand	 พร้อมติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
โครงกำรได้ตำมช่องทำงดงักล่ำว	รวมทัง้	instagram.com/panithand	

	 กำรท�ำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้	 แบ่งหน้ำที่ออกเป็น	 4	 ส่วน	
โดย	บรษิทั	ส�ำนกัข่ำวบอีซี	ีจ�ำกดั	มหีน้ำทีป่ระชำสมัพนัธ์โครงกำรและ
เป็นสะพำนบญุในกำรเชญิชวนผูบ้รโิภคทัว่ประเทศให้ร่วมซ้ือข้ำวหอม
มะลิอินทรีย์เพื่อช่วยเหลือชำวนำ	 ผ่ำนรำยกำรสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
ในเครือ,	 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส)										
รบัหน้ำทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุให้สนิเชือ่สหกรณ์เพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร	 ธ.ก.ส	 จ�ำกัด	 รวมถึงสนับสนุนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยข้ำว	
Rice	Buddy	ผ่ำนระบบออนไลน์	(E-Commerce)	ทำงเว็บไซต์	ของ	
ธ.ก.ส,	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ำกัด	 ท�ำหน้ำที่จัดส่งข้ำวสำรให้ถึงมือ
ผู้รับปลำยทำง	 โดยคิดค่ำบริกำรจัดส่งข้ำวสำรในอัตรำพิเศษของ
ไปรษณีย์ไทย	และสหกรณ์เพื่อกำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ	ธ.ก.ส.	
มีหน้ำที่รับซื้อข้ำวเปลือกจำกชำวนำ	 รวมถึงซ้ือข้ำวสำรจำกกลุ่ม
เกษตรกร	แล้วน�ำมำบรรจุถุงเพื่อจัดจ�ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค

	 ส�ำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อข้ำว	 Rice	 Buddy	 สำมำรถสั่งซื้อข้ำว
อินทรีย์ผ่ำนระบบซื้อขำยแบบอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 อีคอมเมิร์ซของ	
ธ.ก.ส	 ที่	 www.sktbaacmarket.com	 หรือสั่งซ้ือได้ท่ีสหกรณ์
กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ	 ธ.ก.ส	บุรีรัมย์	 โทร	044	690	255,	
044	621	772	และสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวในกำรสั่งซื้อได้
ทำงเว็บไซต์ครอบครัวข่ำว	3	www.krobkruakao.com	หรือ	www.
becmultimedia.com 
 

	 นอกจำกนี้	 กลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 ยังสนับสนุนกำรจ�ำหน่ำยข้ำว										
ในโครงกำร	 Rice	 Buddy	 ตำมวำระต่ำงๆ	 อำทิ	 ต่ำย	นัฐฐพนท์																
ลียะวณิช,	อำร์ต	 พศุตม์	 บำนแย้ม,	เพชร	 ฐกฤต	 ตวันพงศ์,	แม็ค											
ปวชิ	เวยีงนนท์,	น�ำ้ฝน	พชัรนิทร์	ศรวีสภิุรมย์	ดำรำนกัแสดงจำกละคร
เรื่องสิงห์	4	แคว	ร่วมจ�ำหน่ำยข้ำว	ณ	ตลำดนัดดำรำ	อำคำรมำลีนนท์	
ทำวเวอร์	ถนนพระรำมที่	4	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	5	กุมภำพันธ์	2558	
เป็นต้น
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Channel 3’s talent participate in the opening 

ceremony of “Panithand Khwamdee Pi                       

Mahamongkol” Campaign and encourage Thai 

people to do good deeds for His Majesty the King
 
	 On	 February	 26th,	 2015,	 Channel	 3’s	 actors	 and	
actresses	 from	the	TV	drama	“Kaewtawanjai”,	 including	
Mint	Chalida	Wijitrwongtong	and	Mark	Kanassanant	Naktakhae,	
joined	the	opening	ceremony	of	the	“Panithand	Khwamdee	

	 The	MoU	 has	 assigned	 responsibilities	 to	 each					
member	of	the	partners.	The	BEC	News	Agency	Co.,	Ltd.	
publicizes	 the	 project	 and	 encourages	 audiences	 via									
television	and	radio	broadcasts,	to	buy	organic	jasmine	rice	
in	 order	 to	 assist	 farmers.	 The	 Bank	 of	 Agriculture	 and	
Agricultural Cooperatives supports and offers loans to 
Agricultural	 Co-operatives	 and	 promotes	 the	 sale	 of												
organic	 jasmine	 rice	 through	 e-commerce	 on	 BAAC’s								
website.	 Thailand	Post	Co.,	 Ltd.	distributes	 the	product									

to consumers with a special service charge.        
The	 Agricultural	 Marketing	 Co-operative														
buys	organic	jasmine	rice	from	the	farmers	or	
farmers	association	and	packs	the	product	for	
distribution.

 The customers can order the product        
via	 www.sktbaacmarket.com	 or	 at	 the																					
Agricultural	Marketing	Co-operative	of	Buriram.	
The	 telephone	 numbers	 are	 044	 690	 255	 or											
044	 621	 772.	 Customers	 can	 also	 track	 the	
purchasing	process	via		www.krobkruakao.com	
or www.becmultimedia.com

 In addition, the BEC World Group supports the sale 
of	rice	through	the	Rice	Buddy	project	at	various	events,	
namely	at	the	Talent	Market	at	Maleenont	Tower	on	Rama	
IV	Road	on	February	5th,	2015,	featuring	Singh	Si	Kwae’s	
actors	and	actresses	including	Tai	Nattapon	Leeyawanich,	
Art	 Pasut	 Banyam,	 Pet	 Thagrit	 Tawanpong,	Mac	 Pawich	
Wiangnont	 and	 Namfon	 Patcharin	 Sriwasupirom	 sold										
organic		jasmine		rice		in		the		Rice		Buddy		project.

Pi	Mahamongkol”	campaign.	It	is	an	opportunity	for	Thai	
people	to	make	resolutions	and	act	accordingly	in	order	
to	 express	 the	 respectful	 gratitude	 to	 His	Majesty	 King	
Bhumibol	 Adulyadej,	 Her	Majesty	Queen	 Sirikit	 and	 the	
Royal	Family	members.	Thailand’s	Prime	Minister	General	
Prayut	 Chan-o-cha	 inaugurated	 the	 ceremony	 at	 the									
Santimaitree	Building	at	the	Government	House.

	 Those	who	would	like	to	join	the	campaign	can	post	
their	resolution	on	www.panithand.com	or	www.facebook.
com/panithand,	and	updated	information	is	available	via	
instagram.com/panithand
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ผูป้ระกาศข่าวและนักแสดงช่อง 3 ร่วมกจิกรรม “Bike 

for Mom ปั่นเพื่อแม่”

	 เมื่อวันอำทิตย์ที่	16	สิงหำคม	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	น�ำผู้ประกำศและดำรำนักแสดงเข้ำร่วมกิจกรรม	
“Bike	for	Mom	ปั่นเพื่อแม่”	น�ำโดย	กิตติ	สิงหำปัด	ผู้ด�ำเนิน
รำยกำรข่ำว	3	มิติ	พร้อมด้วย	อลงกรณ์	เหมือนดำว,	ปัญญำ	นำน
กระโทก,	สถำพร	ด่ำนขุนทด,	ธัญญะ	วงศ์นำค,	กรุณำ	บัวค�ำศรี,	
วำรุณี	ซื่อสัตย์สกุลชัย,	กฤต	เจนพำนิชกำร	และดำรำนักแสดงที่
ใช้จักรยำนเป็นพำหนะคู่ใจในกำรเดินทำง	น�ำโดย	 สุเชำว์	 พงษ์
วิไล,	 อุ ๋ย	 นนทรีย์	 นิมิบุตร	 ผู ้ก�ำกับและผู ้อ�ำนวยกำรสร้ำง
ภำพยนตร์,	ต๊อก	ศภุกร	กจิสวุรรณ,	ปีเตอร์	หลยุส์	ไมออกซ,ิ	โชกนุ	
บรรเจิด	สันธนะพำนิช,	แจ๊บ	เพ็ญเพ็ชร	เพ็ญกุล,	เอ็กซ์	จำตุรงค์	
โกลิมำศ	และสำมดำรำเด็ก	น�ำโดย	ยอร์ช	ยงศิลป์	วงศ์พนิตนนท์	
จำกละครเรื่องทองเนื้อเก้ำ,	มินนี่	นิชัญญำ	สุดประเสริฐ	หรือมด
ตะนอย	 จำกละครเรื่องแก้วตำหวำนใจ	 และภูวินทร์	 ตั้งศักดิ์ยืน	
จำกละครเรื่องหนึ่งในทรวงและเลือดมังกร	 ตอน	 หงส์	 เข้ำร่วม
กิจกรรมจักรยำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรม
รำชินีนำถ

	 กิจกรรม	 “Bike	 for	 Mom	 ปั ่นเพื่อแม่”	 เกิดขึ้นจำก																
พระรำชด�ำริของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำชกุมำร	
ทรงมีพระรำชปณิธำนในกำรจัดกิจกรรมจักรยำนถวำยพระเกียรติ							
ร่วมกับพสกนิกรชำวไทยทั้งแผ่นดิน	 เนื่องในโอกำสมหำมงคล	 เฉลิม
พระชนมพรรษำ	สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชนินีำถ	และในครำว
ประชุมคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันอังคำรที่	12	พฤษภำคม	2558	ได้มีมติ
ให้รัฐบำลเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกิจกรรมจักรยำนถวำยพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	พระบรมรำชินีนำถ	ในวันอำทิตย์ที่	16	สิงหำคม	
2558	เพือ่สนองพระรำชปณธิำนสมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ	สยำม
มกฎุรำชกมุำร	โดยใช้ช่ือว่ำ	“กำรจัดกจิกรรมจกัรยำน	เฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินีนำถ	 เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ	 83	พรรษำ	 12	 สิงหำคม	 2558”	 และใช้ชื่อ
ภำษำอังกฤษ	“BIKE	FOR	MOM”	ส�ำหรับกำรจัดกิจกรรมในจังหวัด
ต่ำงๆ	ให้เป็นไปด้วยควำมสมัครใจและควำมพร้อมของแต่ละจังหวัด	

	 นับเป็นอกีหนึง่กิจกรรมทีต้่องจำรกึไว้ในหน้ำประวตัศิำสตร์	
ทีป่ระชำชนทัว่ประเทศต่ำงพร้อมใจกนัร่วมแสดงควำมจงรกัภกัด	ี
ด้วยกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกันอย่ำงมำกมำย	 และได้รับกำรบันทึก
ลงในกินเนสส์	 เวิลด์	 เรคคอร์ดส์	 ว่ำเป็นกำรปั่นจักรยำนหมู่มำก
ที่สุดในโลก	จ�ำนวน	136,411	คัน
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Channel 3’s news anchors and talent at Bike   

for Mom cycling event

	 On	August	 16th,	 2015,	 Channel	 3’s	 news	 anchors			
and	 talent,	 including	 Kitti	 Singhapud	 (Sammiti	 News																				
anchor),		Alongkon	Mueandao,	Panya	Nankratok,		Sathapon	
Dankuntod,	Tanya	Wongnak,	Karuna	Buakumsri,	Warunee	
Suesatsakulchai	 and	 Krit	 Janepanitchakan,	 as	 well	 as	
bike-loving	 talent	 like	 Suchao	 Pongwilai,	 Oui	 Nonsi																		
Nimibutr	 (film	 director),	 Tok	 Supakon	 Kidsuwan,																											
Peter	 Louis	 Maiocchi,	 Shogun	 Banjerd	 Santanapanich,											
Jab	Penpet	Penkul,	Ex	Jaturong	Golimad,	Yacht	Yongsilp	

Wongpanitnont	(from	Thongnuekao),	Minnie	Nichanya	
Sudprasert	 (from	 Kaewtawanjai)	 and	 Phuwin																					
Tangsakyuen	 (from	 Nueng	 Nai	 Suang	 and	 Luead														
Munggorn)	 participated	 in	 the	Bike	 for	Mom	cycling	
event.

	 The	 Bike	 for	 Mom	 cycling	 event	 was	 an															
idea	 from	 His	 Royal	 Highness	 Crown	 Prince	Maha											
Vajiralongkorn’s	 to	 commemorate	 Her	 Majesty										
Queen	 Sirikit’s	 83rd	 birthday	 on	 August	 12th,	 2015.											
The	decision	was	made	on	May	12th,	2015	during	the	
cabinet	meeting,	to	organize	the	Bike	for	Mom	cycling	
event	to	be	held	on	August	16th,	2015.	

 
	 The	 Bike	 for	Mom	was	 a	 historical	 event	 for	
Thailand	 and	 is	 recorded	 in	 the	 Guinness	 Book	 of		
World Records for the highest number of bicycles 
present	in	a	group-cycling	event;	more	than	136,411	
bicycles were present.
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ช่อง 3 เชิญชวนพนักงานจิตอาสาร่วมโครงการ “ช่อง 3 

สื่อถึงใจ สานให้มูลนิธิคนตาบอดไทย”

	 เมื่อวันเสำร์ที่	3	ตุลำคม	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง	3	จดัอบรมในโครงกำร	“ช่อง	3	สือ่ถงึใจ	สำนให้มลูนธิคินตำบอด
ไทย”	โดยฝ่ำยประชำสัมพันธ์ของช่อง	3	เป็นผู้ริเริ่มโครงกำรดังกล่ำว	
ด้วยควำมตระหนักดีว่ำ	ช่อง	3	และบริษัทในกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ด�ำเนิน
ธุรกิจด้ำนสื่อสำรมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูล	 ข่ำวสำร	 สำระ	 และควำม
บันเทิงไปสู่ประชำชนทุกภูมิภำคทั่วประเทศ	 แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่
สำมำรถเข้ำถึง	 โดยเฉพำะสื่อโทรทัศน์	 เน่ืองจำกเป็นผู้มีควำมพิกำร
ทำงสำยตำหรือผู้ที่มองเห็นเลือนรำง	 เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ได้รับ
โอกำสเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 จึงได้จัดอบรมกำรอ่ำนหนังสือเสียง
ให้ผู้พิกำรทำงสำยตำและผู้ที่มองเห็นเลือนรำงในโครงกำร	 “ช่อง	 3	
สื่อถึงใจ	 สำนให้มูลนิธิคนตำบอดไทย”	 เชิญชวนจิตอำสำที่เป็น
พนักงำนในกลุ่มบีอีซี	 เวิลด์	 เป็นตัวแทนขององค์กรเข้ำอบรมกำรใช้
ภำษำที่ถูกต้องและกำรอ่ำนออกเสียงท่ีชัดเจน	 เพื่อกำรอ่ำนหนังสือ
เสียงที่มีคุณภำพ	พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีกำรบันทึกหนังสือเสียงผ่ำนแอป
พลิเคชัน	(Application)	“Read	for	the	Blind”	ระบบสร้ำงหนังสือ
เสียงให้ผู้พิกำรทำงสำยตำผ่ำนสมำร์ตโฟน	 (Smartphone)	 และ
แท็บเล็ต	 (Tablet)	 โดยมีวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรอ่ำน
หนงัสอืเสยีงมำให้ค�ำแนะน�ำ	ได้แก่	อำจำรย์สุรัชณำ	ฤกษ์ชนะ	อำจำรย์
พิเศษด้ำนกำรประกำศและกำรออกเสียงทำงวิทยุโทรทัศน์ของ
มหำวทิยำลยัทัง้ภำครฐัและเอกชน	และเคยด�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำฝ่ำย
ออกใบรับรองผู้ประกำศและผู้จัดรำยกำร	 กรมประชำสัมพันธ์	 และ
คุณณัฐวุฒิ	อมรวิวัฒน์	ผู้ก่อตั้งโครงกำร	“Read	for	the	Blind”	และ

เฟซบุ๊ก	“ช่วยอ่ำนหน่อยนะ”	ที่เป็นกลุ่มสังคมช่วยคนตำบอด
แบบทันใจ	(Real	time)	ซึ่งได้รับกำรตอบรับจำกพนักงำนจิต
อำสำ	 รวมทั้งพิมพ์นำรำ	 อรุณโน	 ผู้ประกำศของช่อง	 28	 SD			
เข้ำร่วมกำรอบรมครั้งนี้	พร้อมกันนี้	พนักงำนจิตอำสำทุกท่ำน
ยังมีโอกำสทดลองอ่ำนหนังสือเสียงผ่ำนแอปพลิเคชัน	 “Read	
for	 the	 Blind”	 อีกด้วย	 ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้จิตอำสำได้รับ
ควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในกำรอ่ำนหนังสือเสียงและกำรใช ้																		
แอปพลเิคชนัแล้ว	ยงัเป็นกำรท�ำประโยชน์ให้แก่สงัคม	อกีทัง้ยงั
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้	 ทักษะ	 และประสบกำรณ์ในกำร										
ใช้ภำษำที่ถูกต้องและอ่ำนออกเสียงอย่ำงชัดเจน	 ซึ่งสำมำรถ						
น�ำไปต่อยอดในหน้ำที่กำรงำน	 โดยเฉพำะสำยงำนที่เกี่ยวกับ
กำรใช้เสียงได้อีกด้วย	
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Channel 3 encourages employees to be                 

volunteers in “Chong 3 Sue Tueng Jai San Hai 

Mulnithi Kon Ta Bod Thai” (From Channel 3’s 

Heart to the Thai Blind People Foundation) 

Campaign

	 On	 October	 3 rd,	 2015,	 the	 Public	 Relations																				
department	of	Channel	3	organized	“Chong	3	Sue	Tueng	
Jai	San	Hai	Mulnithi	Kon	Ta	Bod	Thai”	(From	Channel	3’s	
Heart	 to	 the	 Thai	 Blind	 People	 Foundation)	 campaign.									
The company realizes there are those without access to 
television or other forms of media because they are              
visually challenged. In order to offer these people access 
to the media, the company organized a campaign of         
reading for the blind and encouraged the BEC World 
Group’s employees to use proper language and to read 
clearly. The employees were taught by experts, namely 
Suratchana	 Rerkchana	 (a	 special	 lecturer	 on	 radio	 and	
television	 speaking	 and	 reading	 techniques	 at	 both															
governmental and private universities and a former head 
of	the	department	that	issues	reporter	certifications	at	the	
Public	Relations	Department)	and	Natwut	Amornvivat	(the	
forerunner	of	Read	 for	 the	Blind	campaign	and	“Please	
Read	 for	Me”	 real-time	 Facebook	 page)	 about	 how	 to	

record	a	sound	book	on	the	application	called	“Read	for	
the	Blind”	on	smartphones	and	tablets.	Many	employees,	
including	Pimnara	Arunno	(Channel	28	SD’s	new	anchor)	
attended the training. Apart from the volunteers gaining a 
better understanding of reading for the blind and using    
the	 application,	 the	 activity	 was	 beneficial	 to	 society.												
In	addition,	 the	volunteers	 could	utilize	 the	knowledge	
and experience from this training in their future careers.
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นกัแสดงจากละคร “สองหวัใจนีเ้พือ่เธอ” ร่วมสนบัสนนุ 

การใช้ทีวีดิจิทัล พร้อมติดตั้งกล่องดิจิทัล ให้สถาน

สงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค
 
 เมื่อวันจันทร์ที่	2	พฤศจิกำยน	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	3	สนับสนุนกำรใช้ทีวีดิจิทัล	น�ำดำรำนักแสดงจำก
ละครเร่ืองสองหัวใจนี้เพื่อเธอ	 ได้แก่	 จีน	 เกล้ำแก้ว	 สินเทพดล,	
ไผ่	วิศรุต	หิรัญบุศย์	และนน	ธนลภย์	ปรีดำมำโนช	ร่วมกิจกรรม	
“Digital	TV	4	All,	All	4	Digital	TV:	ทวีดีจิทิลั	ส�ำหรบัทกุคน”	จดั
โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง	กจิกำรโทรทศัน	์

กิจกรรม “ปันรัก สร้างสุข” น�าผูป่้วยโรคไต ร่วมชม “ไอซ์ 

เอจ ไลฟ์! อะแมมมอธ แอดเวนเจอร์”
 
 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่12	พฤศจกิำยน	2558	รำยกำรแฟมลิี	่นวิส์	
ทเูดย์	ทำงช่อง	13	แฟมล่ีิ	ร่วมกับ	บรษิทั	ทวีซีนี	แอนด์	พคิเจอร์	จ�ำกดั	
และบริษัท	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	น�ำเด็กที่
ป่วยด้วยโรคภำวะไตวำยเรื้อรังจำก	 มูลนิธิกุมำร	 โรงพยำบำล
พระมงกุฎเกล้ำ	 ในพระอุปถัมภ์พระเจ้ำหลำนเธอ	 พระองค์เจ้ำ															
พัชรกิติยำภำ	จ�ำนวน	50	คน	ชมกำรแสดงบนลำนน�้ำแข็ง	“ไอซ์	เอจ	
ไลฟ์!	 อะแมมมอธ	 แอดเวนเจอร์”	 (Ice	 Age	 Live!	 A	Mammoth	
Adventure)	ณ	อมิแพค็	อำรน่ีำ	เมอืงทองธำน	ีโดยม	ีสำยสวรรค์	ขยนัยิง่	

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)	ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้ควำมรู้	
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลแก่ผู้สูงอำยุ	ณ	สถำนสงเครำะห์คนชรำ	
บ้ำนบำงแค	นอกจำกนี้	ยังเป็นตัวแทนมอบกล่องดิจิทัลทีวี	(Set-top	
Box)	และสำยอำกำศ	พรอ้มตดิตัง้	ณ	บริเวณจุดทีร่บัชมโทรทศัน	์อำท	ิ
ห้องอำหำร	อำคำรเอนกประสงค์	เรือนนอน	เป็นต้น	รวมทั้งแนะน�ำ	
วิธีกำรรับชมรำยกำรของช่อง	13	แฟมิลี่,	 ช่อง	 28	SD	และช่องที่มี
ควำมคมชัดสูง	ช่อง	33	HD	อีกด้วย

พิธีกรรำยกำร	แฟมิลี่	นิวส์	ทูเดย์,	ปิ่น	ณัฏฐนันท์	ฉวีวงษ์	ผู้จัดละคร	และดำรำนักแสดงจำกละครเรื่อง
บุร�ำปรัมปรำ	ได้แก่	มำสุ	จรรยำงค์ดีกุล,	มิว	ลักษณ์นำรำ	 เปี้ยทำ,	 เจนิล่ำ	ปริญำ	แสนเมือง,	นินจำ			
จอมยุทธ์	เหล่ำเจริญพลกุล,	โน๊ต	นที	พิทักษ์	และบอส	อติรุจ	สุวรรณ	ร่วมชมกำรแสดง	โดยกำรจัด
กจิกรรม	“ปันรกั	สร้ำงสขุ”	ในครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้ำงก�ำลงัใจและควำมสขุให้แก่เดก็ทีป่่วยด้วย
โรคภำวะไตวำยเรื้อรังที่ต้องรักษำด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง	 ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและปลูก
ถ่ำยไต	
	 ผู้ที่มีจิตกุศลที่ต้องกำรช่วยเหลือเด็กที่ป่วยด้วยโรคภำวะไตวำย	สำมำรถร่วมบริจำคเงินสมทบ
ทุนได้ที่ธนำคำรทหำรไทย	สำขำโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ	ชื่อบัญชี	มูลนิธิกุมำร	รพ.พระมงกุฎเกล้ำ	
เพื่อเด็กโรคไต	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	038-2-29781-0	หรือโทรศัพท์สอบถำมได้ที่	02	354	7799

90
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Talent from the TV drama “Song Hua Jai Nee 

Phue Ter” (These Two Hearts are For You) promotes 

Digital Television and the installation of the 

digital television receiver boxes at the Bang Khae 

Home for Older Persons
 

Family News Today and kidney disease patients 

watch “Ice Age Live! A Mammoth Adventure” 

together

 On	November	12th,	2015,	Saisawan	Kayunying	(the	
host	of	Family	News	Today	on	Channel	13	Family),	Pin	
Nattanun	Chaweewong	(drama	producer)	and	Channel	3’s	
actors	and	actresses	from	the	TV	Drama	“Buram	Pram	Pra”,	
including	Masu	Janyangdeekul,	Mew	Laknara	Piata,	Jenilla	
Pariya	Sanmueang,	Ninjak	Jomyut	Laocharoenponkul,	Note	

	 On	November	2nd,	2015,	Channel	3’s	actors	and	
actresses	from	the	TV	Drama	“Song	Hua	Jai	Nee	Phue	
Ter”	 (These	 Two	Hearts	 are	 For	 You),	 including	 Jean	
Klaokaew	 Sinthepdol,	 Pai	 Visarut	 Hiranbut	 and	 Non	
Thanalop	Preedamanoch,	participated	in	the	“Digital	TV	
4	All,	All	4	Digital	TV”	campaign	organized	by	the	Office	
of	the	National	Broadcasting	and	Telecommunications	
Commission	(NBTC).	The	campaign	informed	the	elderly	
at	Bang	Khae	Home	for	Older	Persons	about	the	newly	
launched digital television platform and gave them a 
set-top	 box	 and	 antenna.	 The	 actors	 and	 actresses	
advised	 the	 elderly	 on	 how	 to	 tune	 to	 Channel	 13	
Family,	Channel	28	SD	and	Channel	33	HD	as	well.

Natee	Pitak	and	Boss	Atirut	Suwan,	together	with	TV	Scene	and	Picture	Co.,	Ltd.	and	
the	BEC-TERO	Entertainment	Plc.	took	50	chronic	kidney	disease	patients,	from	The	
Child	Foundation	at	the	Phramongkutklao	Hospital,	which	is	under	the	royal	patronage	
of	Her	Royal	Highness	Princess	Bajarakittiyabha,	to	watch	“Ice	Age	Live!	A	Mammoth	
Adventure”	at	the	Impact	Arena,	Muang	Thong	Thani.	The	activity	aimed	to	offer	
moral	support	to	the	patients	who	have	to	undergo	kidney	transplant	surgery	and	
kidney	dialysis.
	 Those	who	would	 like	 to	make	 a	donation	 can	do	 so	 through	TMB	Bank	
Phramongkutklao	Hospital’s	branch	under	the	account	name	The	Child	Foundation,	
Phramongkutklao	 Hospital	 for	 kidney	 diseases	 patients	 and	 account	 number																	
038-2-29781-0.	Contact	phone	number	is	02	354	7799.
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นักแสดงและผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิม      

พระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

	 เมือ่วนัศกุร์ที	่11	ธนัวำคม	2558	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีี	
ช่อง	3	น�ำโดย	ผู้ประกำศข่ำว	อำท	ิกติต	ิสิงหำปัด,	แมน	ธญัญะ	วงศ์นำค,	
วำรุณี	 ซื่อสัตย์สกุลชัย	 และดำรำนักแสดง	 อำทิ	 หวำน	 หวำน																
อรณุณภำ	พำณชิจรญู,	โชกนุ	บรรเจดิ	สนัธนะพำนชิ,	แจ๊บ	เพญ็เพช็ร	
เพ็ญกุล,	เอ็กซ์	จำตุรงค์	โกลิมำศ,	ปรำปต์	ปรำปต์ปฎล	สุวรรณบำง,	
เก่ง	ชัชวำล	เพชรวิศิษฐ์,	บอส	อติรุจ	สุวรรณ,	ยอร์ช	ยงศิลป์	วงศ์พนิต
นนท์,	 ภูวินทร์	 ตั้งศักดิ์ยืน,	 มินนี่	 นิชัญญำ	 สุดประเสริฐ	 พร้อมด้วย								

เจ้ำหน้ำที่ช่อง	3	เข้ำร่วมกิจกรรมจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ	“ปั่นเพื่อพ่อ	BIKE	FOR	DAD”	เพื่อแสดง
ควำมจงรักภักดี	 พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ	88	พรรษำ	5	ธันวำคม	2558	และเพื่อแสดงควำมสำมัคคีของชำวไทยทั้งชำติ	
โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	 สยำมมกุฎรำชกุมำร	 ทรงเป็นองค์ประธำนน�ำขบวนประชำชน								
ปั่นจักรยำนพร้อมกันทั่วประเทศ	 ส�ำหรับกรุงเทพมหำนครเร่ิมกิจกรรมปั่นจักรยำนจำกบริเวณลำน
พระรำชวังดุสิต	และมำจบที่ลำนพระรำชวังดุสิต	รวมระยะทำงประมำณ	29	กิโลเมตร	ซึ่งผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทุกคนได้แสดงควำมภำคภูมิใจและควำมประทับใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในหน้ำประวัติศำสตร์ไทย
ครั้งนี้

ช่อง 3 ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร จัดพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน “โครงข่าย         

ตาสับปะรด” 
 
	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่19	พฤศจกิำยน	2558	บรษิทั	บำงกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ำกัด	น�ำโดย	คุณอัชฌำ	สุวรรณปำกแพรก	
และคุณส�ำรำญ	 ฉัตรโท	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	 ร่วมมือกับ	 5		
หน่วยงำนพันธมิตร	ได้แก่	สมำคมขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย,	
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,	 มูลนิธิร่วมกตัญญู,	 มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง	 และมูลนิธิพุทธธรรมฮุก	 31	 นครรำชสีมำ	 จัดพิธีลง
นำมบันทึกข้อตกลงในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใน	 “โครงข่ำยตำ
สับปะรด”	ณ	ช้ัน	31	อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	ถนนพระรำมท่ี	4	
ซึ่ง	“โครงข่ำยตำสับปะรด”	จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้
ประชำชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรดูแลและแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ	เช่น	
ภัยธรรมชำติ	เป็นต้น	มำยังสมำชิกในโครงข่ำยฯ
	 ในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิก	“โครงข่ำยตำสับปะรด”	ทำง
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 จะท�ำหน้ำที่เป็นสื่อกลำงใน
กำรน�ำเสนอข่ำวสำรของโครงข่ำยตำสับปะรดที่รวดเร็วและทัน
เหตุกำรณ์	โดยออกอำกำศทำงช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	
SD	และช่อง	33	HD	 เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรกำร
เตือนภัยได้อย่ำงสะดวก	 ไม่พลำดต่อเหตุกำรณ์ส�ำคัญ	 และ
ครอบคลุมพื้นที่ต่ำงๆ	ได้มำก	ยิ่งขึ้น
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Channel 3’s news anchors and talent at Bike for 

Dad cycling event

	 On	December	11th,	2015,	Thailand	Color	Television	
Channel	 3’s	 news	 anchors	 and	 talent,	 including	 Kitti										
Singhapat,	Man	Thanya	Wongnaga,	Varunee	Suesatsakulchai,	
Whanwhan	 Arunnapha	 Phanitcharun,	 Shogun	 Banjerd			
Santanapanich,	Jab	Penpetch	Penkul,	Ex	Jaturong	Kolimas,	
Prapt Prappadol Suwanbang, Keng Chatchawan Petchwisit, 
Boss	Atirut	Suwan,	Yorch	Yongsin	Wongpanitnont,	Phuwin	

Channel 3 and partners at “The Pineapple-eyes 

Network” participated a MoU signing ceremony

	 On	November	19th,	2015,	Ajsha	Suwonpakprak	and	
Samran	Chatto,	Executive	Vice	President	of	the	Bangkok	
Entertainment	Co.,	Ltd.,	together	with	five	partners,	namely	
The	Land	Transport	Association	of	Thailand,	Department	
of	 Disaster	 Prevention	 and	 Mitigation,	 Ruamkatanyu													
Foundation,	Poh	Teck	Tung	Foundation,	and	Putthatumhook	
31	Foundation	in	Nakhon	Ratchasrima,	jointly	participated	

in	the	MoU	signing	ceremony	as	a	part	of	“The	Pineapple-eyes	
Network”	on	31st floor	of	Maleenont	Tower,	Rama	IV	Road.	
The	purpose	of	“The	Pineapple-eyes	Network”	is	to	allow	
public participation in monitoring and informing of news, 
such as natural disasters.

	 Within	 the	 network,	 Thailand	 Color	 Television								
Channel	3	serves	as	the	audience’s	provider	of	updated	
news	from	the	partners	via	Channel	3,	Channel	13	Family,	
Channel	28	SD	and	Channel	33	HD.

Tangsakyuen	 and	 Minnie	 Nichanya	 Sudprasert,	 together	 with	 Channel	 3’s																			
employees,	participated	in	the	Bike	for	Dad	cycling	event	in	honor	of	His	Majesty	
King	Bhumibol	Adulyadej’s	88th	birthday	on	December	5th,	2015.	The	convoys	of	
bicycles	 nationwide	were	 started	 by	 His	 Royal	 Highness	 Crown	 Prince	Maha												
Vajiralongkorn.	For	Bangkok,	the	convoy	began	and	ended	at	the	Dusit	Palace,	
and	had	a	total	course	length	of	29	kilometers.	The	Bike	for	Dad	cycling	event	
represented	Thai	people’s	unity	and	sincere	loyalty	to	His	Majesty	the	King.	It	has	
also	been	recorded	as	a	significant	event	in	Thai	history.
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2. โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

กิจกรรม “จานบุญจานอร่อย กับ นางสาวทองสร้อย ... 

คุณแจ๋วหมายเลข 1” 

	 เมื่อวันอังคำรที่	 11	 สิงหำคม	 2558	 แผนกสื่อมวลชน	 ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ร่วมกับนิตยสำร	
F3	 และบริษัท	 มำสเตอร์	 วัน	 วิดีโอ	 โปรดักชั่น	 จ�ำกัด	 จัดกิจกรรม			
“จำนบุญจำนอร่อย	กับ	นำงสำวทองสร้อย	...	คุณแจ๋วหมำยเลข	1”	
ณ	ร้ำน	ABC	Essence	in	Eatery	ทองหล่อ	ซอย	9	เพื่อน�ำเงินที่ได้
จำกกำรประมูลอำหำรที่ออกแบบและตกแต่งโดยดำรำนักแสดงและ
แฟนคลับ	 มอบให้มูลนิธิกุมำร	 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ	 ใน												
พระอุปถัมภ์พระเจ้ำหลำนเธอ	พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	โดยมีดำรำ
นักแสดงจำกละครเรื่องนำงสำวทองสร้อย	 ...	 คุณแจ๋วหมำยเลข	 1	
ได้แก่	จ๊ะ	จิตตำภำ	แจ่มปฐม,	วุตม์	สุรินทร	คำรวุตม์,	อู๋	สมิทธิ	ลิขิต
มำศกุล,	 มีน	 สรัลธร	 คล้ำยอุดม,	 หญิง	 รังสิกำนต์	 โรจน์ชีวิน,	 ไอซ์									
พชิพงศ์	โสมกลุ,	อุม๋อิม๋	กรรว	ีแก้วกอ	พร้อมด้วยสือ่มวลชน	และแฟน
คลบั	เข้ำร่วมกจิกรรม	ซึง่ได้ยอดเงนิจำกกำรประมลูคร้ังนี	้7,200	บำท	

ในกำรนี	้คณุวรวรรณ	ตณิสลูำนนท์	รองผูจ้ดักำรฝ่ำยประชำสัมพนัธ์	
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3,	คุณอำร์ม	วิบูลย์		ลีรัตนขจร,	
คุณเอิน	นิธิภัทร์	 เอื้อวัฒนสกุล	ผู้จัดละครจำกบริษัท	มำสเตอร์	
วนั	วดิโีอ	โปรดกัช่ัน	จ�ำกดั	และผูส้นบัสนนุ	ร่วมสมทบทนุบรจิำค	
50,000	บำท	รวมยอดเงินบริจำคทั้งสิ้น	57,200	บำท



95                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

2. Campaigns and activities with the objective of 
 promoting public & individual health and well-being

“A Delicacy with Ms.Thongsoi, the Number One 

Maid” Activity 

	 On	 August	 11th,	 2015,	 Thailand	 Color	 Television	
Channel	 3’s	 Public	 Relations	 department,	 along	 with													
F3	magazine	and	Master	One	Video	Production	Co.,	Ltd.,	
organized	“A	Delicacy	with	Ms.Thongsoi,	the	Number	One	
Maid”	activity	at	ABC	Essence	in	Eatery	at	Thonglor	Soi	9.	
The activity was hosted by actors and actresses from the 
TV	Drama	“Ms.Thongsoi,	the	Number	One	Maid”,	including	
Ja Jittapa Jampathom, Wut Surintorn Karawut, Ou Smith 
Likitmatsakul,	Mean	Salantorn	Klai-u-dom,	Ying	Rangsikan	
Rojcheewin,	Ice	Pitchapong	Somkul	and	Um-im	Gorrawee	
Kaewkoe,	with	reporters	and	fan	clubs	also	in	attendance.	
The	money	raised	from	the	food	auction,	which	was	7,200	
Baht,	was	given	to	The	Child	Foundation	at	Phramongkutklao	
Hospital	under	the	royal	patronage	of	Her	Royal	Highness	

Princess	Bajarakittiyabha.	Moreover,	Vorrawan	Tinsulanonda,	
deputy	manager	of	Thailand	Color	Television	Channel	3’s												
public relations department, along with Arm Wiboon        
Leerattanakajorn,		Earn		Nitipat		Uaewattanasakul,	
the	 Master	 One	 Video	 Production	 Co.,	 Ltd.’s	 drama													
producers,	 contributed	 50,000	 Baht	 to	 the	 fund	which	
makes	57,200	Baht	in	total.
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นักแสดงช่อง 3 ร่วมงาน “127 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

เพ่ืออาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ตามรอย       

พระราชบิดา สองเจ้าฟ้ากล้าแผ่นดิน”
 
	 เมื่อวันพุธที่	23	เมษำยน	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง	 3	น�ำดำรำนักแสดงจำกละครเรื่องสะใภ้สำยลับ	 ได้แก่	
เฟิสท์	เอกพงศ์	จงเกษกรณ์,	แคท	ตฤณญำ	มอร์สัน,	ปอม	ปณิธิ	
เครือโสภณพงศ์,	 ป๊อก	 โฆษวิส	 ปิยะสกุลแก้ว	 รวมทั้งปรำง															
กัญญ์ณรัณ	 วงศ์ขจรไกล	 และนนท์	 ภูดิศ	 สุริยวงศ์	 ตัวแทนจำก
บริษัท	 บรอดคำซท์	 ไทย	 เทเลวิช่ัน	 จ�ำกัด	 ร่วมงำน	 	“127	 ปี										
โรงพยำบำลศิริรำช	เพื่ออำคำรนวมินทรบพิตร	84	พรรษำ	ตำม
รอยพระรำชบิดำ	สองเจ้ำฟ้ำกล้ำแผ่นดิน”	ณ	โถงอำคำร	100	ปี	
สมเด็จพระศรีนครินทร์	 โรงพยำบำลศิริรำช	 โดยดำรำนักแสดง
จำกช่อง	3	ได้น�ำของรักและของใช้ส่วนตัว	พร้อมทั้งของที่ระลึก
จำกช่อง	3	เข้ำร่วมประมลู	รวมเป็นเงนิทีไ่ด้จำกกำรประมลูทัง้สิน้	
25,100	 บำท	 ซึ่งจะน�ำไปสมทบทุนสร้ำงอำคำรนวมินทรบพิตร	
84	 พรรษำ	 เพ่ือเพิ่มคุณภำพกำรให้บริกำรและควำมสะดวกแก่							
ผู้ป่วย	 ส�ำหรับผู้มีจิตศรัทธำสำมำรถบริจำคได้ทุกวันท่ี	 ศิริรำช
มูลนิธิ	ตึกมหิดลบ�ำเพ็ญ	ชั้น	1	โทร.	02	419	7658-60

นักแสดงช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว “24 กันยายน วัน

มหิดล พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” ช่วยผู้ป่วย

ด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช และร่วมรับบริจาคเงิน

	 เมือ่วนัศุกร์ที	่11	กนัยำยน	2558	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีี	
ช่อง	 3	 น�ำดำรำนักแสดงจำกละครเรื่องเทพบุตรสุดเวหำ	 ได้แก่	 ไม้	
วฤษฎิ์	ศิริสันธนะ,	เอิร์ธ	สหรัฐ	ปัญญำศำสตร์	และต่อ	จักรพันธ์	ชัย
โชคดี	 ร่วมงำนแถลงข่ำว	 “24	 กันยำยน	 วันมหิดล	 พลังแห่งกำรให	้
พลังแห่งควำมสขุ”	ช่วยเหลือผูป่้วยด้อยโอกำสของโรงพยำบำลศริริำช		

เนือ่งในวันทีร่ะลกึ	วนัคล้ำยวันสวรรคตของสมเดจ็พระมหติลำธเิบศร	
อดุลยเดชวิกรม	 พระบรมรำชชนก	 องค์บิดำแห่งกำรแพทย์แผน
ปัจจบุนัของไทย	ซึง่เป็นวนัส�ำคญัทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุไทย	
โดยคณะแพทย์ศำสตร์	ศิริรำชพยำบำล	ถือเป็นประเพณีปฏิบัติใน
กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจ�ำทุกปี	พร้อมเปิดโอกำส
ให้ประชำชนเจริญรอยตำมพระบำทร่วมเป็น	 “ผู้ให้”	 ด้วยกำร
บริจำคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกำส		ณ	โรงพยำบำลศิริรำช	
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Channel 3’s talent at the 127th anniversary        

of Siriraj Hospital to raise funds for the             

“84-year Navamindra Bhopit” Building under 

the concept “Tam Roi Phraratchabida            

Song Jao Fah Kla Phandin” (Following our 

Fathers’ steps, The Two Almighty Kings)
 
	 On	 April	 23rd,	 2015,	 Thailand	 Color	 Television	
Channel	3,	with	actors	and	actresses	from	the	TV	drama	
“Sapai	Sailub”	(A	Spy	Daughter-in-Law),	including	First	

Channel 3’s talent at Mahidol Day Press Conference 

to promote donations for Siriraj Hospital’s          

disadvantaged patients

	 On	September	11th,	2015,	talent	from	channel	3’s	
TV	 drama	 “Thepbabutr	 Sudweha”,	 including	Mai	Warit	
Sirisanthana,	 Earth	 Saharat	 Panyasart	 and	 Tor	 Jakkapan																														
Chaichokdee,	 joined	 a	 press	 conference	 on	 Mahidol	
Day	aiming	to	assist	disadvantaged	patients.	The	Faculty																				

Ekkapong	 Jongkedkon,	 Cat	 Tinnaya	Morson,	 Pom	 Paniti	
Kruesophonphong	and	Pock	Kosawit	Piyasakulkaew,	along	
with representatives from Broadcast Thai Television             
Co.,	Ltd.	(Prang	Kannaran	Wongkajornklai	and	Non	Phudit	
Suriyawong),	participated	in	an	auction	at	the	100th	Year	
Somdet	Phra	Srinagarindra	Building,	Siriraj	Hospital.	Channel	
3’s	 talent	 also	 brought	 their	 personal	 belongings	 and	
Channel	3	memorabilia	for	the	auction.	The	total	amount	
raised	was	25,100	Baht	which	was	used	in	the	construction	
of	“84-year	Navamindra	Bhopit”	Building		to	enhance	the	
hospital’s facilities and service quality. Those  who  would  
like		to		contribute		can		contact	02	419	7658-60	or	donate	
personally	 at	 Siriraj	 Foundation	 at	 the	Mahidolbampen	
Building.

of	Medicine	at	Siriraj	Hospital	organizes	this	event							
annually to commemorate the death of Somdet                                                                           
Phra	 Mahitalathibet	 Adunyadetwikrom	 Phra																
Borommaratchanok,	the	father	of	modern	medicine	
and	public	health	in	Thailand	on	24th September, 
and to provide opportunities for other people to be 
‘the	givers’	by	making	donations	to	the	patients.
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	 ต่อมำเมื่อวันพุธที่	 23	 กันยำยน	 2558	 ช่อง	 3	 น�ำดำรำ											
นกัแสดง	อำท	ิน�ำ้ฝน	พชัรนิทร์	ศรวีสภุริมย์,	ป๊อก	โฆษวสิ	ปิยะสกลุ
แก้ว,	วุตม์	สุรินทร	คำรวุตม์	และอำร์ต	พศุตม์	บำนแย้ม	ร่วมรับ
บริจำคจำกพนักงำนของกลุ่มบีอีซี	เวิลด์	ตลอดจนบุคคลภำยนอก
ที่สนใจ	พร้อมมอบธงที่ระลึก	ณ	อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	และ
ห้ำงสรรพสินค้ำ	MBK	Center	

	 ส�ำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือผู้ป่วย
ยำกไร้และด้อยโอกำส	สำมำรถร่วมบริจำคได้ที่	 ศิริรำชมูลนิธิ	 ตึก
มหิดลบ�ำเพ็ญ	 โรงพยำบำลศิริรำช	 หรือบริจำคผ่ำนบัญชีธนำคำร
ทุกสำขำทั่วประเทศ	ชื่อบัญชี	“ศิริรำชมูลนิธิ”	(ธงวันมหิดล)	หรือ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	02	419	7658	-60

นกัแสดงช่อง 3 ร่วมงานจ�าหน่ายบตัรเดินการกุศลฯ เพือ่

สุขภาพ ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 เมือ่วนัพุธที	่7	ตลุำคม	2558	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	
3	น�ำดำรำนักแสดง	ได้แก่	เฟิสท์	เอกพงศ์	จงเกษกรณ์,	บอย	ภำสกร	
บุญวรเมธี,	เพชร	กรุณพล	เทียนสุวรรณ,	พลอย	ภัทรำกร	ตั้งศุภกุล,	
บอล	จิตรภำณุ	กลมแก้ว	และกิ๊ฟ	อัญชิสำ	เลี่ยวไพโรจน์	ร่วมพิธีเปิด
งำนจ�ำหน่ำยบตัรเดนิกำรกศุลฯ	เพือ่สุขภำพ	ครัง้ที	่15	เฉลิมพระเกยีรต	ิ
60	 พรรษำ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี													
อุปนำยิกำผู้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย	ณ	บริเวณห้องจัดนิทรรศกำร	
Banking	Hall	ชั้น	1	ธนำคำรกรุงเทพ	ส�ำนักงำนใหญ่	สีลม	ซึ่งจัดขึ้น
โดย	สภำกำชำดไทยร่วมกบัธนำคำรกรงุเทพ		เพือ่น�ำเงนิรำยได้สมทบ
ทุนกำรด�ำเนินงำนของศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ	 สภำกำชำดไทย	
ส�ำหรับน�ำไปรักษำผู้ป่วยในโรงพยำบำลต่ำงๆ	 ทั่วประเทศ	 และยัง

เป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผูบ้รจิำคโลหติจำกหน่วยงำนภำครฐั
และเอกชน	 และประชำชนทั่วไปได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สำธำรณกุศลของศูนย์โลหิตแห่งชำติอีกด้วย
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Channel 3’s talent help to sell tickets for the  

15th Walk for Health activity to commemorate 

the 60th birthday of Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn

	 On	 October	 7 th,	 2015,	 Channel	 3’s	 talent,																				
including	 First	 Ekkapong	 Jongkedkorn,	 Boy	 Passakorn	
Boonworamethee, Pet Karunpon Tiansuwan, Ploy               
Pattarakorn	 Tangsuphakul,	 Ball	 Jitpanu	 Klomkaew														
and	 Gift	 Anchisa	 Liawpairoj,	 joined	 the	 inauguration							
ceremony	 of	 the	 Walk	 for	 Health	 campaign	 in																											
commemoration	 of	 the	 60th birthday	 of	 Her	 Royal														
Highness	Princess	Maha	Chakri		Sirindhorn	at	the	1st	floor	
Banking	 Hall	 of	 Bangkok	 Bank’s	 headquarters	 on																				
Silom	 Road	 in	 Bangkok.	 The	 event	was	 organized	 by												

	 Likewise,	on	September	23rd,	2015,	Channel	3’s	
talent,	including	Namfon	Patcharin	Sriwasupirom,	Pock	
Kosawit	 Piyasakulkaew,	Wut	 Surintorn	 Karawut	 and	
Art	Pasut	Banyam,	were	at	Maleenont	Tower	and	the	
MBK	Center	to	receive	donations	from	the	BEC	World	
Group’s employees and shopping mall customers.

	 Those	who	would	like	to	contribute	can	contact	
02	 419	 7658-60	 or	 donate	 personally	 at	 the	 Siriraj	
Foundation	at	the	Mahidolbampen	Building	or	donate	
through	every	bank	under	the	account	name	“Siriraj	
Foundation	(Mahidol	Day	Flags)”

the	Thai	Red	Cross	Society	and	Bangkok	Bank	to	raise	funds	
for	the	National	Blood	Center	of	the	Thai	Red	Cross	Society.	
Moreover,	the	event	also	encouraged	private,	public	and	
government sectors to increase participation in activities 
and campaigns organized by the Thai Red Cross Society.
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นกัแสดงช่อง 3 ร่วมถ่ายท�าสือ่ภาพยนตร์ประชาสมัพนัธ์ 

เชญิชวนผูม้จีติศรทัธาร่วมบริจาค กบั สถาบนัการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์

	 เมื่อวันอังคำรที่	13	ตุลำคม	2558	ดำรำนักแสดงจำกช่อง	3	
ได้แก่	มิ้นต์	ชำลิดำ	วิจิตรวงศ์ทอง	และอำเล็ก	ธีรเดช	เมธำวรำยุทธ	
ร่วมถ่ำยท�ำสื่อภำพยนตร์ประชำสัมพันธ์ชุดใหม่	 ณ	 สตูดิโอ	 เดอะ									
แบนดิทส์	สุขุมวิท	87	เพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำและประชำชนทั่วไป
ร่วมบริจำคสมทบทุนโครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์	เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกำสมหำมงคลท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	84	พรรษำ	เมื่อวันที่	5	ธันวำคม	2554	อัน
เนื่องมำจำกกำรที่คณะแพทย์ศำสตร์	 โรงพยำบำลรำมำธิบดี	 ด�ำเนิน
กำรจดัตัง้โครงกำรสถำบนักำรแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	เพ่ือเป็นโรงเรยีน
แพทย์และโรงพยำบำลขนำด	 400	 เตียง	 โดยให้กำรรักษำพยำบำล							
ผู้ป่วยทุกระดับอย่ำงบูรณำกำร	ส่งเสริมสุขภำพ	ฟื้นฟู	ป้องกันโรค	ให้
บริกำรด้ำนสุขภำพและกำรสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน	 และเป็น											

ศูนย์กำรแพทยศำสตรศึกษำที่มุ่งสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และ
บริกำรทำงวิชำกำรในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของประชำชนที่อยู่
ในพื้นที่ใกล้เคียงทำงภำคตะวันออกของประเทศ	 ขณะนี้ยังอยู่
ระหว่ำงกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง	และยังขำดงบประมำณเพื่อกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์อีกเป็นจ�ำนวนมำก	
            
	 ส�ำหรับประชำชนที่มีจิตศรัทธำในกำรร่วมสมทบทุนกับ
โครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์		สำมำรถร่วมบริจำค
ได้ที่	02	201	1111
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Channel 3’s talent as a part of Chakri Naruebodindra 

Medical Institute’s Promotional Video

	 On	October	 13th,	 2015,	 Channel	 3’s	 talent,	 including	
Mint	 Chalida	 Wijitrwongthong	 and	 Alek	 Theeradech																								
Methawarayuth	were	a	part	of	a	promotional	video,	made	at	
The	Bandits	Studio	on	Sukhumvit	87,	to	encourage	people	to	
donate	money	to	the	Chakri	Naruebodindra	Medical	Institute	
project	as	a	part	of	the	commemoration	of	His	Majesty	the	
King’s	 84th	 birthday	on	December	 5th,	 2011.	 The	 Faculty	 of	
Medicine	at	Ramathibodi	Hospital	has	established	the	Chakri	
Naruebodindra	Medical	Institute	(CNMI)	project	as	a	medical	
school	and	a	400-bed	hospital	in	order	to	offer	decent,	standard	
medical	 treatment.	 To	 achieve	 its	 aim	of	 knowledge-based	
medicine	and	healthcare,	CNMI	provides	healthcare	services	
ranging from primary to advanced levels in order to serve the 

vicinity of the hospital in provinces on the east of Thailand. 
Currently,	CNMI	is	under	construction	but	is	still	in	need	
of funds.

	 Donations	 to	help	with	 the	building	of	CNMI	can			
be	 made	 through	 the	 Ramathibodi	 Hospital	 (Chakri										
Naruebodindra	Medical	Institute).	Contact	phone	number	
is	02	201	1111.
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3. โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน

ช่อง 13 แฟมิลี่ ร่วมกับ Turner จัดแถลงข่าว “ช่วงเวลา 

POGO เวลาแห่งความสุขของทุกครอบครัว”

	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	 มีนำคม	 2558	 ช่อง	 13	 แฟมิลี่	 ร่วมมือครั้ง									
ยิ่งใหญ่กับบริษัท	 Turner	 เจ้ำของสถำนีโทรทัศน์ชั้นน�ำระดับโลก	 อำทิ	
CNN,	 กำร์ตูนเน็ทเวิร์ค	 และ	 POGO	 ซึ่งเป็นสถำนีโทรทัศน์เพื่อเด็กและ
เยำวชนชัน้น�ำทีโ่ด่งดงัมำกในประเทศอนิเดยี	ประเทศทีใ่ห้ควำมส�ำคญัด้ำน
กำรศึกษำและพัฒนำทักษะควำมรู ้ของเยำวชนประเทศหนึ่งของโลก											
จัดงำนแถลงข่ำว	“ช่วงเวลำ	POGO	เวลำแห่งควำมสุขของทุกครอบครัว”	
ณ	อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	ถนนพระรำมที่	4

	 “ช่วงเวลำ	POGO	เวลำแห่งควำมสุขของทกุครอบครวั”	เป็นช่วงเวลำท่ีเป็นศนูย์รวม	
ควำมบันเทิงส�ำหรับเด็กและสมำชิกในครอบครัว	 ส่งเสริมจินตนำกำร	 สร้ำงสรรค์โลกใน
อุดมคติที่แตกต่ำงและไม่จ�ำเจ	และสอดแทรกวัฒนธรรมที่น่ำสนใจ	เหมำะส�ำหรับเด็กชำย
และหญิง	อำยุ	4-14	ปี	 (กลุ่มเป้ำหมำยหลัก	5-9	ปี)	ที่มีพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์ไม่จ�ำกัด	
ชอบควำมท้ำทำยสิ่งแปลกใหม่	กล้ำที่จะตั้งค�ำถำม	ชอบแบ่งปันสิ่งต่ำงๆ	ให้กับคนรอบข้ำง	
และชื่นชอบตัวละครฮีโร่	(Hero)	และเรื่องขบขัน	โดยในงำนแถลงข่ำวฯ	ได้รับเกียรติจำก
ครอบครัวฉัตรบริรักษ์	 เป็นตัวแทนของครอบครัวที่คัดสรรและเลือกชมรำยกำรดีๆ	 ที่
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กมำร่วมงำน	“ช่วงเวลำ	POGO”	ออกอำกำศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์	เวลำ	
16.00	-	18.00	น.	และวันเสำร์ถึงอำทิตย์	เวลำ	07.00	-	09.00	น.	ทำงช่อง	13	แฟมิลี่

ละครเรื่อง “บางระจัน” ชวนซื้อเสื้อยืดการกุศล ช่วยเด็ก 

3 จังหวัดชายแดนใต้  

 
	 เมื่อวันอังคำรที่	10	กุมภำพันธ์	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง	3	ร่วมกับ	บริษัท	บรอดคำซท์	ไทย	เทเลวิชั่น	จ�ำกัด	ขยำย
ช่องทำงร่วมท�ำบุญสมทบทุนในกิจกรรม	 “บำงระจันสำมัคคีเพื่อเด็ก
ใต้”	 เพื่อน�ำรำยได้บริจำคสมทบทุนเข้ำโครงกำร	 “ใต้ฟ้ำเดียวกัน”	
ส�ำหรบัเดก็ก�ำพร้ำใน	3	จงัหวดัชำยแดนใต้ของมลูนธิกิองทนุกำรศกึษำ
เพื่อกำรพัฒนำ	 โดยจัดท�ำเสื้อยืดที่ระลึกสกรีนลำยบำงระจันในรำคำ
ตัวละ	250	บำท	จ�ำหน่ำย	ณ	ร้ำน	Channel	3	Store	ชั้น	G	อำคำร
มำลีนนท์	 ทำวเวอร์	 เพื่อให้ผู้ชมละครได้ร่วมบริจำคสมทบทุนใน
กิจกรรมครั้งนี้

	 ในกำรนี้	คุณสุรินทร์	กฤตยำพงศ์พันธุ์	รองกรรมกำรผู้จัดกำร	
สถำนวิีทยโุทรทัศน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	และคณุอรโุณชำ	ภำณพุนัธ์	บรษิทั	
บรอดคำซท์	 ไทย	 เทเลวิชั่น	 จ�ำกัด	 น�ำดำรำนักแสดงจำกละครเรื่อง

บำงระจัน	อำทิ	เต้ย	พงศกร	เมตตำริกำนนท์,	ปรำง	กัญญ์ณรัณ	วงศ์
ขจรไกล	และโบ	สำวิตรี	สุทธิชำนนท์	ร่วมมอบเงินบริจำค	200,000	
บำท	 ที่ได้จำกกำรจ�ำหน่ำยเส้ือยืดเพื่อกำรกุศล	 โดยมี	 คุณสรรเพชร	
นิลรัตน์	คุณธัญญำกร	รัตนประสิทธิ์	และคุณส�ำเริง	รัตนคช	ตัวแทน
มลูนธิิกองทนุกำรศกึษำเพือ่กำรพฒันำเป็นผู้รบัมอบ	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	13	
กุมภำพันธ์	2558	
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3. Campaigns and activities with the objective of 
 promoting education, sports and youth

Channel 13 Family and Turner at “POGO the 

happy family time” Press Conference

	 On	March	30th,	2015,	Channel	13	Family	co-operated	
with the Turner Company, the owner of several world 
famous	 television	 stations	 such	 as	 CNN	 and	 Cartoon										
Network,	and	POGO,	which	is	a	famous	television	station	
for	 children	 and	 youth	 in	 India,	 organized	 “POGO	 the				
happy	family	time”	press	conference	at	Maleenont	Tower	
on Rama IV Road.

TV Drama “Bang-rajun” promoted and sold 

T-shirts to raise funds for orphans in the                      

3 southern provinces  

 
	 On	 February	 10th,	 2015,	 Thailand	 Color	 Television	
Channel	 3	 and	 Broadcast	 Thai	 Television	 Co.,	 Ltd.																	
co-organized	the	“Bang-rajun	unites	for	southern	children”	
activity	to	raise	funds	for	the	“Taifahdiawgun”	project	to	
help	the	southern	children	by	selling	Ban-rajun	shirts	for	
250	Baht	each	at	the	Channel	3	store	on	the	ground	floor	
of	Maleenont	Tower.

 Surin Krittayaphongphan, Executive Vice President 
of	 Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3,	 and	 Arunocha	
Phanuphan	 from	 Broadcast	 Thai	 Television	 Co.,	 Ltd.,													
together	with	members	of	Bang-rajun’s	cast,	namely	Toey	

Pongsakorn	Mettariganont,	Prang	Kannaran	Wongkajornklai	
and	 Bow	 Sawitree	 Suttichanont,	 donated	 200,000	 Baht	
raised from the shirt sale which was accepted by                  
Sanphet	 Nilrat,	 Thanyakorn	 Rattanaprasert,	 and																							
Samreng	Rattanakot,	representatives	from	The	Education	
for	Development	Foundation,	on	February	13th,	2015.

	 “POGO	 the	 happy	 family	 time”	 is	 filled	 with	 entertainment	
for	children	and	family	members	to	fire	imaginations	and	widen	their										
worldview with cultural elements. This program is suitable for boys and 
girls	aged	between	4	and	14	years	(the	target	audiences	are	between	
5-9	years	of	age)	with	unlimited	creativity.	The	Chatborirak	family,	the	
representative of all the families who carefully choose TV programs 
for	their	children,	also	joined	the	press	conference.	“POGO	the	happy								
family	time”	airs	on	weekdays	 from	16:00	to	18:00	and	weekends	at	
07:00	to	09:00	on	Channel	13	Family.
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ช่อง 3 ได้ลิขสทิธ์ิถ่ายทอดสดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ 

MOTO GP 2015 

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	เมษำยน	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทวีสีีชอ่ง	3	น�ำโดย	คณุสรุนิทร	์กฤตยำพงศพั์นธุ	์รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร	และผู้สนับสนุนรำยกำร	ได้แก่	บริษัท	บุญรอดเทรดดิ้ง	
จ�ำกัด	 และบริษัท	 ไทยยำมำฮ่ำมอเตอร์	 จ�ำกัด	 พร้อมด้วยดำรำ																
นักแสดง	อำท	ิอำรต์	พศตุม	์บำนแยม้	และกกิ	ดนยั	จำรจุนิดำ	รว่ม
งำนแถลงข่ำวที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันมอเตอร์ไซค์	
“The	 2015	MotoGP	World	 Championship”	ณ	 อำคำร							
มำลีนนท์	ทำวเวอร์	ถนนพระรำมที่	4	

	 MotoGP	World	 Championship	 เป็นกำรแข่งขัน
มอเตอร์ไซค์ในระดับพรีเมี่ยม	 (Premium)	ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับ	
1	 ของโลก	 ที่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้ชมและส่ือจำก
ส�ำนกัต่ำงๆ	ทัว่โลก	เทยีบได้กบักำรแข่งรถแข่งฟอร์มูล่ำวัน	ทีผู่ช้ม

จะได้รบัชมกำรแข่งขนัรถมอเตอร์ไซค์ทีม่สีมรรถนะสงูทีส่ดุในโลก	และ
นักแข่งที่ดีที่สุดในโลก	อำทิ	วำเลนติโน่	รอสซี่	(Valentino	Rossi)	นัก
แข่งชำวอติำเลยีนขวญัใจชำวไทย	โดยมีคณุธญัญะ	วงศ์นำค	ผู้ประกำศ
ข่ำวกฬีำทีม่คีวำมเชีย่วชำญด้ำนมอเตอร์สปอร์ตมำเป็นผูบ้รรยำยหลกั
ในกำรถ่ำยทอดสด

	 คุณสุรินทร์ให้ข้อมูลว่ำ	 “ในปี	 2558	 แนวโน้มกีฬำเกี่ยวกับ
ควำมเร็วก�ำลังได้รับควำมนิยม	 มีจ�ำนวนผู้ชมที่ชื่นชอบและต้องกำร
รับชมกำรแข่งขันกีฬำประเภทมอเตอร์สปอร์ตเพ่ิมขึ้นเป็นอย่ำงมำก	
เพือ่เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูช้มกลุม่ดงักล่ำว	ทำงช่อง	3	
จงึซือ้ลขิสทิธิก์ำรแข่งขนัมอเตอร์สปอร์ต	The2015	MotoGP	World	
Championship	 ที่มีมูลค่ำสูงที่สุดในโลกรำยกำรหนึ่ง”	 ซึ่งผู้ชมท่ี									
ชื่นชอบกีฬำควำมเร็วสำมำรถรับชมกำรแข่งขันฯ	ได้ทำงช่อง	28	SD

ช่อง 3 ร่วมกิจกรรมภาคี “เรารักษ์คลองเตย” สนับสนุน “มหกรรมการ

ประกวดเจ้าตัวเล็ก ครั้งที่ 11”

	 เมื่อวันอำทิตย์ที่	 23	 สิงหำคม	 2558	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3														
พร้อมด้วยภำคี	“เรำรกัษ์คลองเตย”	ประกอบด้วย	ธนำคำรไทยพำณชิย์	จ�ำกดั	(มหำชน),														
กรมศลุกำกร,	โรงงำนยำสบู,	ธนำคำรออมสิน,	สมำคมชปิป้ิงแห่งประเทศไทย	และบรษัิท	
ลอ็กซเล่ย์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนพืน้ทีค่ลองเตย
และสังคมโดยรวมในงำน	“มหกรรมกำรประกวดเพื่อเจ้ำตัวเล็ก	ครั้งที่	11”	ณ	โรงเรียน
ปทุมคงคำ	 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ										
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ	กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์	
  
	 ภำยในงำนมีกิจกรรมกำรแสดงบนเวที	 และกำรจัดกำรประกวดต่ำงๆ	 อำท	ิ
ประกวดสขุภำพเดก็ทีเ่ลีย้งด้วยนมแม่	ประกวดเล่ำนทิำน	ประกวดมำรยำทไทย	ประกวด
เรียงควำม	ประกวดระบำยสี	 เป็นต้น	 โดยมีผู้ปกครองและเด็กในเครือข่ำยของมูลนิธิฯ	
กว่ำ	800	คนเข้ำร่วมกิจกรรม	นอกจำกนี	้ทำงช่อง	3	ยงัให้กำรสนบัสนนุซุม้อำหำรส�ำหรบั
แจกเด็กๆ	 และผู้ปกครองที่เข้ำร่วมงำนอีกด้วย	 นับเป็นกิจกรรมที่เสริมสรำ้งโอกำสให้
เด็กๆ	ได้แสดงออก	ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ	ให้เด็กๆ	อีกทั้งเป็นกำรสร้ำง
ควำมสุขให้เด็กๆ	ที่ร่วมงำนกันอย่ำงทั่วหน้ำ	
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Channel 3 wins the rights to broadcast Motorcycle 

Race MotoGP 2015

	 On	April	9th,	2015,	Surin	Krittayaphongphan,	Executive	
Vice	President	of	Thailand	Color	Television	Channel	3,	and	
program	 sponsors,	 namely	 Boonrawd	 Trading	 Co.,	 Ltd.	
and	 Thai	 Yamaha	Motor	 Co.,	 Ltd.,	 along	with	 Art	 Pasut	
Banyam	and	Gig	Danai	Jarujinda	joined	a	press	conference	
at	Maleenont	Tower	on	Rama	IV	Road	to	announce	the								
purchase	of	rights	to	broadcast	races	in	“The	2015	MotoGP	
World	Championship”.

 Channel 3 joined the “We Preserve Klong Toey” Activity 

and participated in the 11th Little Kids Contest

	 On	 August	 23rd,	 2015,	 Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3,																				
together	with	 the	 “We	 Preserve	 Klong	 Toey”	 group,	which	 consists	 of									
Siam	Commercial	Bank	Plc.,	The	Customs	Department,	Thailand	Tobacco	
Monopoly,	 The	 Government	 Savings	 Bank,	 The	 Customs	 Broker	 and									
Transportation	Association	of	Thailand	and	Loxley	Plc.,	jointly	promoted	
activities that serve the Klong Toey community. The group also participated 
in	 the	 11th Little	 Kids	 Contest	 at	 Pathumkongka	 School,	 which	 was																			
organized	by	the	Foundation	of	Slum	Child	Care	by	Her	Royal	Highness	
Princess	Galyani	Vadhana	Kroma	Luang	Naradhiwas	Rajanagarindra.

 There were several activities and contests including a healthy 
breastfed	baby	contest,	a	story-telling	contest,	a	Thai	manners	contest,	an	
essay	contest,	a	coloring	contest	and	more	with	over	800	people	present.	
Channel	3	also	provided	food	for	the	participants.	The	activities	encouraged	
children to be expressive and created happiness among them.

	 The	MotoGP	World	Championship	 is	 the	biggest	
and the most popular premium motorcycle competition 
in	 the	 world,	 virtually	 equivalent	 to	 Formula1.	 The										
program offers the best motorcycle action with the best 
motorcycle racers in the world, including the Italian racer 
Valentino Rossi. The live competition’s commentator will 
be	our	sports	anchor	Thanya	Wongnak.	

 According to Surin, Executive Vice President of   
Thailand	Color	Television	Channel	3,	 sports	 related	 to	
speed and racing are becoming very popular and the 
audience has increased sharply. In order to satisfy this 
group	 of	 consumers,	 Channel	 3	 decided	 to	 purchase	
the	 broadcasting	 rights	 for	 The	 2015	MotoGP	World														
Championship, which is one of the most valuable programs 
in	the	world.	The	program	is	broadcast	on	Channel	28	SD.
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ช่อง 3 ถ่ายทอดสดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์

เอเชีย กว่า 38 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
 
	 เมือ่วนัศกุร์ที	่18	กนัยำยน	2558	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทย
ทีวีสีช่อง	3	น�ำโดย	คุณสุรินทร์	กฤตยำพงศ์พันธุ์	 รองกรรมกำร							
ผู้จัดกำร	 ร่วมงำนแถลงข่ำวในกำรที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรแข่งขันเทเบิลเทนนิส	(ปิงปอง)	ชิงแชมป์เอเชีย	2015	ใน
นำม		“22nd	ITTF	ASIAN	Table	Tennis	Championships”	
ณ	โรงแรม	เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์	คอนเวนชั่น	โดยกำรแข่งขันจัด
ขึ้นระหว่ำงวันที่	 26	 กันยำยน-3	 ตุลำคม	 2558	ณ	 เมืองพัทยำ	
จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งช่อง	 3	 รับหน้ำที่เป็น	 Host	 Broadcast	 ส่ง
สัญญำณตรงถ่ำยทอดสดทำงช่อง	13	แฟมิลี่	และช่อง	28	SD	

	 กำรแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเซียจัดขึ้นทุก	 2	ปี	 โดย
สลบัหมนุเวยีนไปประเทศต่ำงๆ	ในทวปีเอเชยี	ในปี	2558	ประเทศไทย
ได้รับเกียรติเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน	 เป็นกำรรวบรวมสุดยอดนัก
เทเบลิเทนนสิจำกทัว่เอเชยีประมำณ	300	คนเข้ำร่วมกำรแข่งขนั	และ
มีประเทศในทวีปเอเชียที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันในครั้งน้ีมำกถึง	 38	
ประเทศ	 จำกสมำชิกทั้งหมด	 44	 ประเทศ	 อำทิ	 จีน	 ญ่ีปุ่น	 ฮ่องกง	
สิงคโปร์	 และเกำหลีใต้	 เป็นต้น	 นับได้ว่ำเป็นกำรจัดกำรแข่งขันที่มี
ประเทศเข้ำร่วมแข่งขันมำกที่สุดเท่ำที่เคยจัดกำรแข่งขันมำ

	 ผู้ที่สนใจสำมำรถติดตำมชมกำรแข่งขันเทเบิลเทนนิส									
ชิงแชมป์เอเชีย	 2015	 	 “22nd	 ITTF	 ASIAN	 Table	 Tennis	
Championships”	ได้ทำงช่องทำงช่อง	13	แฟมิลี่	และช่อง	28	
SD	โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันถ่ำยทอดสด	แบ่งเป็น	2	ช่วง	คือช่วง
เช้ำจะถ่ำยทอดผ่ำนช่อง	28	SD	และช่วงบ่ำยทำงช่อง	13	แฟมิลี่	
หรือติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ทำง	www.thaitv3.com	หรือ						
โซเซียลมีเดีย	@ch3fanclub
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Channel 3 Broadcast ITTF ASIAN Table Tennis 

Championships Live with more than 38           

participating countries
 
	 On	September	18th,	2015,	Thailand	Color	Television	
Channel	 3’s	 representative	 Surin	 Krittayaphongphan,	
Executive	Vice	President,	joined	the	press	conference	
regarding Thailand hosting the Asian table tennis           
competition	under	the	title	of	“22nd	ITTF	ASIAN	Table	
Tennis	 Championships”	 at	 The	 Grand	 Four	 Wings										
Convention	Hotel.	 The	 competition	 commenced	on	
September	26th,	2015	and	ended	on	October	3rd,	2015	in	
Pattaya,	Chonburi.	Channel	3	was	the	host	broadcaster	
through	Channel	13	Family	and	Channel	28	SD.

 The biennial table tennis competition is hosted by 
different	Asian	countries	and	2015’s	host	was	Thailand.	
The	competition	was	joined	by	approximately	300	table	
tennis	players	from	38	of	the	44	Asian	countries,	which	is	
the highest number of participant countries in the history 
of this competition. The participating countries included 
China, Japan, Singapore and South Korea.

 The live competition was broadcast on both Channel 
13	Family	and	Channel	28	SD.	The	morning	session	was	
broadcast	on	Channel	28	SD	and	the	afternoon	session	on	
Channel	13	Family.	All	updates	were	made	available	on	
www.thaitv3.com	and	social	media	platforms	@ch3fanclub



รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำากัด (มหาชน)108

4. โครงการและกิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 ส่งเสริมและทำานุบำารุงด้านศาสนาและวัฒนธรรม

4 นักแสดงจาก “สะใภ้สายลับ” ร่วมงานดนตรีไทยเฉลิมพระชนม์

ดวงกมลแห่งแผ่นดิน 

	 เมื่อวันเสำร์ที่	4	เมษำยน	2558	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	น�ำ
ดำรำนกัแสดงจำกเร่ือง	“สะใภ้สำยลบั”	ได้แก่	เฟิสท์	เอกพงศ์	จงเกษกรณ์,	แคท	
ตฤณญำ	มอร์สัน,	ปอม	ปณิธิ	เครือโสภณ	และเชล	มิเชล	เบอร์แมน	ร่วมบันทึก
เทปร้องเพลง	 “วันเกิด	 ทำงไทย”	 ในโครงกำรดนตรีเฉลิมพระเกียรติ	 ครั้งท่ี	 3	
“ดนตรไีทยเฉลิมพระชนม์ดวงกมลแห่งแผ่นดนิ”	ในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ
ครบ	5	รอบในสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกุมำร	ีร่วมกบัวงดนตรี
ไทย	นักร้องจำกกรมศิลปำกร	และมูลนิธิมนตรี	ตรำโมท	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	
ณ	หอสมุดดนตรีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9	และห้องสมุดดนตรี	
ทูลกระหม่อมสิรินธร	ส�ำนักหอสมุดแห่งชำติ	

	 เพลง	“วนัเกดิ	ทำงไทย”	ประพนัธ์ค�ำร้องโดยท่ำนผูห้ญงิสมโรจน์	สวสัดกิลุ	
ณ	 อยุธยำ	 และประพันธ์ท�ำนองโดยครูมนตรี	 ตรำโมท	 มีจุดเด่นที่เนื้อเพลงสั้น	
กระชบั	ค�ำคล้องจองกนั	ท�ำให้ตดิหงู่ำย	และจะใช้ในกำรร้องอวยพรวนัเกดิ	ซึง่ถอื
เป็นกำรอนุรักษ์เพลงไทยและภำษำไทยอีกด้วย

ครอบครัวข่าว 3 จัดงานฉลองสมโภชพระพุทธนิรมิต

ประสานสิทธิ์ไตรสาร พร้อมถวายส�านักปฏิบัติธรรม       

บ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 
	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 และวันเสำร์ที่	 21	 กุมภำพันธ์	 2558	
ครอบครัวข่ำว	 3	 จัดงำนฉลองสมโภชพระพุทธนิรมิตประสำนสิทธิ์						
ไตรสำร	ที่จัดสร้ำงโดยครอบครัวข่ำว	3	และสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง	3	เพื่อถวำยวัดศรีบุญเรือง	และน�ำไปประดิษฐำน	ณ	ส�ำนัก
ปฏิบัติธรรม	บ้ำนห้วยโผ	อ�ำเภอแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โดยมี	
คุณประสำร	 มำลีนนท์	 รองประธำนกรรมกำรบริหำรและรักษำกำร
กรรมกำรผูจ้ดักำร	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3,	หม่อมรำชวงศ์
สมลำภ	 กิติยำกร	 กรรมกำรมูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	 ยำมยำก	

เลขำนุกำรในพระองค์	 พระเจ้ำวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้ำโสมสวล	ี										
พระวรรำชำทนิดัดำมำต,ุ	คณุนฤมล	ปำลวฒัน์	อดตีผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน,	 คุณสืบศักดิ์	 เอี่ยมวิจำรย์	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรช่อง	3,	ตัวแทนจำกภำค
รฐัและเอกชน	และดำรำนักแสดงจำกละครเรือ่งสงิห์สีแ่คว	ได้แก่	แมค็	
ปวิช	 เวียงนนท์,	 จีน่ำ	 อัจฉรำภรณ์	 กนกนทีสวัสดิ์,	 สิริ	ณิชำวรินทร์	
อรณุรุง่ไพศำล	และแพน	ภญิญดำ	ภญิญำกมลชำติ	เข้ำร่วมงำนสมโภช
ในครั้งนี้ด้วย	พร้อมกันนี้	 ผู้ร่วมงำนยังได้ร่วมถวำยศำลำปฏิบัติธรรม
แก่พระอำจำรย์ประพันธ์	 วิสุทฺธิจิตฺโต	 รองเจ้ำอำวำสวัดศรีบุญเรือง	
หลงัจำกนัน้	คณุประสำร	มำลนีนท์	และคณะได้มอบอปุกรณ์กำรเรยีน
กำรสอน	อุปกรณ์กีฬำ	และจักรยำน	100	คัน	ให้กับเด็กนักเรียนใน
พื้นที่บ้ำนห้วยโผอีกด้วย
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4. Campaigns and activities with the objective of  
 promoting and preserving religion and culture

4 actors and actresses from TV drama “Sapai Sailub” joined the 

Thai Music event to commemorate 5th cycle birthday of Her 

Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 

	 On	April	 4th,	 2015,	 4	 actors	 and	 actresses	 from	 the	TV	drama	“Sapai	
Sailub”,	including	First	Ekkapong	Jonggedjorn,	Kat	Tinnaya	Morson,	Pom	Panithi	
Kruesopon	and	Chelle	Michelle	Berman,	with	a	Thai	musical	band	from	the	Fine	
Arts	Department	and	Kru	Montri	Tramod	Foundation,	participated	in	the	recording	
of	the	song	“Wangerd	Tang	Thai”	(The	Birthday	of	the	Thai	Way)	in	honor	of	
the	5th	cycle	birthday	of	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	at	the	King	Rama	
IX	Music	Library	Hall	and	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Music	Library	Hall.

	 The	song	“Wangerd	Tang	Thai”	(The	Birthday	of	the	Thai	Way)	lyric	was	
composed	by	Thanpuying	Somroj	Sawasdikul	Na	Ayudhya	and	the	melody	was	
composed	by	Kru	Montri	 Tramod.	 The	 song	 is	 quite	 short	 and	precise	with	
rhyming words and is usually performed at birthday celebrations. The song 
promotes the use of proper Thai language and Thai traditional music.

Krobkruakao 3 organizes the celebration of Phra 

Buddha Niramit Prasansit Traisan and the        

donation of the Dhamma Retreat, Baan Huai 

Pho, Mae Sa Riang District, Mae Hong Son 

 
	 On	February	20th and	February	21st,	2015,	Mr.	Prasan	
Maleenont	(Vice	Chairman	of	the	Executive	Board	and	Acting	
Managing	Director	of	Thailand	Color	Television	Channel	3),		
Mom	Rajawongse	Somlap	Kittiyakorn	(Friends	 in	Need	(of	

“PA”)	Volunteers	Foundation’s	committee	member	and	Her	
Royal	Highness	Princess	Soamsawali’s	personal	secretary),	
Mrs.	 Narumol	 Palawat	 (Former	Mae	Hong	 Son	 provincial	
governor),	 Mr.	 Seubsak	 Eiamwijarn	 (Phra	 Nakhon	 Sri															
Ayutthaya	provincial	vice-governor),			Channel	3’s	directors,	
representatives from governmental and private sectors and 
actors	and	actresses	from	the	TV	drama	“Singh	Si	Kwae”	
(Mac	Pawich	Wiangnont,	Jeena	Adcharaporn	Kanoknateesawad,	
Siri	Nichawrin	Arunrungpaisarn	and	Pan	Pinyada	Pinyakamolchat)	
joined	the	celebration	and	offered	the	Dhamma	Retreat,	
Baan	Huai	Pho,	Mae	Sa	Riang	District,	Mae	Hong	Son	to	the	
Most	Venerable	Prapan	Wisutchitto.	Moreover,	Mr.	Prasan	
Maleenont	and	the	group	donated	teaching	materials,	sports	
equipment	and	100	bicycles	to	the	students	 in	the	Baan	
Huai	Pho	region.
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ช่อง 3 เข้ารบัพระราชทานและอญัเชญิเทยีนจ�าน�าพรรษา

พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแก่วัดหนองสะเดา จังหวัด

สระบุรี

 

 ด้วย	ทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตันรำชกัญญำ	สริวิฒันำพรรณวดี	
ทรงมีพระกรุณำโปรดเกล้ำพระรำชทำนเทียนจ�ำน�ำพรรษำ	 เนื่องใน
วนัเข้ำพรรษำ	ประจ�ำปี	2558	เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลแด่	พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	
และพระบรมวงศำนวุงศ์ทกุพระองค์	โดยมลูนธิมิริำเคลิ	ออฟไลฟ์	ร่วม
กับ	 ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ	 ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำร	

“หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”	เพื่อมอบเทียนจ�ำน�ำพรรษำพระรำชทำนให้แก่
วัดทั่วประเทศ	รวมทั้งหมด	77	จังหวัด	และสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง	3	ในฐำนะสื่อมวลชน	ได้ร่วมพิจำรณำคัดเลือกวัดจ�ำนวน	1	
วัด	 นอกเหนือจำกพระอำรำมหลวงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร		
ได้แก่	วดัหนองสะเดำ	ต�ำบลหนองปลงิ	อ�ำเภอหนองแค	จงัหวัดสระบรุี	
โดยเมื่อวันจันทร์ที่	 20	 กรกฎำคม	 2558	 คณะผู้บริหำรสถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 เป็นตัวแทนเข้ำรับเทียนจ�ำน�ำพรรษำ
พระรำชทำน	ประจ�ำปี	2558	ณ	มลูนธิมิริำเคลิ	ออฟไลฟ์	แขวงจตจุกัร	
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	

	 ต่อมำเมื่อวันศุกร์ที่	 31	 กรกฎำคม	 2558	 สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 น�ำโดย	 คุณประสำร	 มำลีนนท์	 รอง
ประธำนกรรมกำรบริหำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร	และ
ครอบครวั	พร้อมด้วยผูบ้รหิำร	พนกังำน	และดำรำนกัแสดง	ได้แก่	
บอย	ภำสกร	บญุวรเมธ,ี	แชป	วรำกร	ศวสักร,	ป้ัน	ธนพล	พชีะพฒัน์	
และไหยหยำ	 วรินทร์ลดำ	 ปิยะวิรัทธิ์	 ร่วมอัญเชิญเทียนจ�ำน�ำ
พรรษำพระรำชทำนจำกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ	
สิริวัฒนำพรรณวดี	 ไปถวำยแก่วัดหนองสะเดำ	 จังหวัดสระบุร	ี
เนื่องในวันเข้ำพรรษำประจ�ำปี	2558
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Channel 3 was given a Phansa Candle from 

Princess Ubolratana Rajakanya and gave to 

Nong Sadao Temple in Saraburi

 
	 In	 commemoration	 of	 Buddhist	 Lent	 Day	 2015,	
Princess	 Ubolratana	 Rajakanya	 gave	 Phansa	 Candle	 in	
honor	of	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	Her	Majesty	
Queen	Sirikit	and	the	Royal	Family	members	through	the	
Miracle	 of	 Life	 Foundation	 and	 the	 National	 Office	 of										

Buddhism	 under	 the	 project	 called	 “A	 Heart	 Gives	
Dhamma”.	 The	 project	 grants	 Phansa	 Candles	 to									
temples	in	all	77	provinces	in	the	country	and	Thailand	
Color	 Television	 Channel	 3	 was	 selected	 to	 be																					
a	 representative	to	give	the	Phansa	Candle	to	Nong	
Sadao	 temple,	 Nong	 Pling	 Subdistrict,	 Nong	 Khae													
District	in	Saraburi.	On	July	20th,	2015,	the	directors	of	
Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3	 received	 the	
Phansa	 Candle	 from	 the	Miracle	 of	 Life	 Foundation							
at	Chatuchak,	Bangkok.

	 Subsequently,	 on	 July	 31st,	 2015,	Mr.	 Prasan	
Maleenont,	Vice	Chairman	of	the	Executive	Board	and	
Acting	Managing	 Director,	 and	 family,	 together	with	
directors,	employees	and	Channel	3’s	talent	including	
Boy	 Passakorn	 Boonworamethee,	 Chap	Warakorn	
Sawassakorn,	 Pun	 Thanapol	 Peechapat	 and	 Yaiya	
Warinlada Piyawirut, brought the Phansa Candle to 
Nong	Sadao	temple	in	Saraburi	in	commemoration	of	
Buddhist	Lent	Day	2015.
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ช่อง 3 ร ่วมสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส              

วันอาสาฬหบูชา ณ วัดปัญญานันทาราม
 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 30	 กรกฎำคม	 2558	 สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	น�ำดำรำนักแสดง	ได้แก่	บอล	จิตรภำณุ	
กลมแก้ว,	แชมป์	ชนำธิป	โพธิ์ทองค�ำ,	กระทิง	ขุนณรงค์	ประเทศ
รัตน์	 และอุ ้ม	 อิษยำ	 ฮอสุวรรณ	 ร่วมท�ำบุญฟังธรรมเร่ือง													
สังเวชนียสถำนและบุญกุศลจำกกำรถวำยทองท่ีจะน�ำไปเข้ำ														
พิธีหล่อทอง	 ยอดฉัตรมหำเจดีย์พุทธคยำจ�ำลอง	 โดยมีวัตถ	ุ
ประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ	และเป็นต้นแบบที่
ดีให้กับเยำวชน	 พร้อมกันนี้	 คณะยังได้ถวำยข้ำวสำรไรซ์บัดดี้	

ช่อง 3 ร่วมฟังเทศน์ในโครงการปฏิบัติธรรมญาณสังวร

บชูา ครบ 2 ปี แห่งการสิน้พระชนม์ สมเดจ็พระญาณสงัวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

	 เมือ่วนัอำทติย์ที	่1	พฤศจกิำยน	2558	สถำนวีทิยโุทรทศัน์ไทย
ทวีสีีช่อง	3	น�ำโดย	คณุประชุม	มำลีนนท์	รองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวโุส	
พร้อมด้วยผูบ้รหิำร	พนกังำน	และดำรำนกัแสดง	ได้แก่	แชมป์	ชนำธปิ	
โพธิท์องค�ำ,	นน	ธนลภย์	ปรดีำมำโนช	และมิน้ท์	ลพฎัร์ฐดิำ	คงกระพนัธ์	

(Rice	Buddy)	จ�ำนวน	200	กโิลกรมั	และกำร์ดวนัอำสำฬหบชูำทีท่ำง
สถำนีฯ	 จัดท�ำขึ้นเพื่อแจกเนื่องในโอกำสวันส�ำคัญทำงศำสนำ	 แด	่						
พระมหำเฉลมิ	ปิยทสัส	ีเจ้ำอำวำสวัดปัญญำนนัทำรำม	เนือ่งในโอกำส
วันอำสำฬหบูชำ	ณ	วัดปัญญำนันทำรำม	คลองหก	จังหวัดปทุมธำนี

ตัวแทนสำวไทยเชื้อสำยจีนที่เข้ำประกวดมิสไชนีส	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	2016	ร่วมฟังเทศน์กับพระวิปัสนำจำรย์	พระอำจำรย์
เปลี่ยน	 ปัญญำปทีโป	 เจ้ำอำวำสวัดอรัญวิเวก	 อ�ำเภอแม่แตง	
จังหวัดเชียงใหม่	ในโครงกำรปฏิบัติธรรมญำณสังวรบูชำ	ครบ	2	
ปี	แห่งกำรสิน้พระชนม์	สมเดจ็พระญำณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆรำช	
สกลมหำสังฆปริณำยก	ครั้งที่	8	โดยมีประชำชนมำร่วมฟังเทศน์
กันอย่ำงมำกมำย	ณ	พระต�ำหนักเพ็ชร	วัดบวรนิเวศวิหำร
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Channel 3 talent at Panyanantharam temple 

on Asalha Puja Day
 
	 On	July	30th,	2015,	Channel	3’s	talent,	including	
Ball	Jitrpanu	Klomkaew,	Champ	Chanatip	Phothongkum,	
Krating	Khunnarong	Pratedrat	and	Oum	Issaya	Horsuwan	
jointly	made	merit	and	attended	the	preaching	regarding	
the Buddhist pilgrimage and the merits that one will 
receive from offering gold to the Great Stupa in Bodh 
Gaya at Panyanantharam temple in order to promote 
Buddhism and to set a decent and religious example 
for	youngsters.	The	group	also	gave	200	kilograms	of	
rice	 from	the	Rice	Buddy	campaign	and	Asalha	Puja	
cards,	exclusively	made	by	Channel	3	to	commemorate	
the	special	occasion,	to	the	Most	Venerable	Chalerm	
Piyatassi, the abbot of Panyanantharam temple in        
Klong 6, Pathumthani.

Channel 3 joined the Nyannasamvarabucha 

project in the memory of the His Holiness Somdet 

Phra Nyannasamvara, the Supreme Patriarch of 

Thailand

	 On	November	1st,	 2015,	Mr.	Prachum	Maleenont,	
Senior Executive Vice President of Thailand Color Television 
Channel	 3,	 together	 with	 directors,	 employees	 and												
Channel	3’s	talent,	including	Champ	Chanatip	Phothongkum,	

Non	 Thanalop	 Preedamanoch	 and	 Mint	 Lapatthida													
Kongraphan,	the	Thai-Chinese	representative	Miss	Chinese	
International	 Pageant	 2016,	 attended	 the	 preaching	 by							
the	Most	 Venerable	 Plien	 Panyapatipo,	 the	 abbot	 of										
Aranyawiwake	 temple	 in	Mae	 Taeng,	 Chiang	Mai.	 This									
activity	was	a	part	of	the	8th	Nyannasamvarabucha	project	
in	memory	of	His	Holiness	Somdet	Phra	Nyannasamvara,	
the	Supreme	Patriarch	of	Thailand.	Many	Buddhists	also	
attended the preaching at Bovoranives temple.
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ช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “บวชเพื่อพ่อ ขอเป็น

รากแก้วศาสนทายาทใต้ร่มโพธิญาณสงัวร” ณ ธรรมสถาน 

เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

 
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 19	 พฤศจิกำยน	 2558	 วัดพระรำม	 9	
กำญจนำภิเษก	 ร่วมกับ	 ส�ำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์,	
ส�ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำต,ิ	กระทรวงกำรต่ำงประเทศ,	ส�ำนกั
นำยกรัฐมนตรี,	มูลนิธิส่งเสริมสำมเณร	ในพระสังฆรำชูปถัมภ์,	บริษัท	
กำรบินไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
ร่วมจัดงำนแถลงข่ำว	 “บวชเพื่อพ่อ	 ขอเป็นรำกแก้วศำสนทำยำท										
ใต้ร่มโพธิญำณสังวร”	ณ	ธรรมสถำนเฉลิมพระเกียรติรัชกำลที่	9	วัด
พระรำม	 9	 กำญจนำภิเษก	 โดยมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเคยเดินทำงไป
แสวงบุญที่พุทธคยำมำร่วมพูดคุยถึงควำมประทับใจในกำรไป											
แสวงบุญที่พุทธคยำ	ประเทศอินเดีย
 
	 โครงกำร	 “บวชเพื่อพ่อ	 	ขอเป็นรำกแก้วศำสนทำยำทใต้ร่ม
โพธิญำณสังวร”		เป็นกิจกรรมที่วัดพระรำม	9	กำญจนำภิเษก	จัดขึ้น
เพือ่ส่งเสรมิให้เยำวชนได้รบักำรฝึกฝนจติใจตำมแนวทำงแห่งพระพทุธ
ศำสนำ	 และได้รับกำรปลูกฝังวิถีชีวิตอันดีงำมเป็นศำสนทำยำทที่ดี						
ต่อไป	โดยโครงกำรฯ	จัดตั้งแต่วันที่	19	พฤศจิกำยน	2558	และเสร็จ
สิ้นในวันที่	1	มกรำคม	2559	และจัดพิธีบวชที่ใต้ต้นพระศรีมหำโพธิ์	
พุทธคยำ	ประเทศอินเดีย	ในวันที่	11	ธันวำคม	2558

	 กำรบวชในครัง้นีเ้ป็นกำรสร้ำงปรำกฏกำรณ์ผนกึสองโครงกำร
แห่งศรัทธำครั้งส�ำคัญของประชำชนชำวไทยและวงกำรศำสนำ	 ซึ่ง
ท่ำนเจ้ำคณุพระรำชญำณกว	ี(ปิยโสภณ)		ผูช่้วยเจ้ำอำวำสวดัพระรำม	
9	กำญจนำภิเษก	ให้ข้อมูลถึงควำมส�ำคัญของโครงกำรฯ	ว่ำ	

	 “การบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณีรากแก้วของ
เยาวชนทั้ง	 19	 คนที่ถูกคัดเลือกในครั้งนี้แตกต่างจากหลายๆ	 ครั้งที่
ผ่านมา	 เพราะเกิดขึ้นก่อนการถวายพระเพลิงพระบรมศพ	สมเด็จ					
พระญาณสงัวร	สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	องค์ที	่19	
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 หลังจากกลับมาจากประเทศอินเดีย	 สามเณร
และศลีจารณิยีงัจะได้มส่ีวนร่วมในงานถวายพระเพลงิพระบรมศพ	ซึง่
นับเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา	 น้อม
อุทิศพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราชฯ	

	 ส� าหรั บพิ ธี บ ร รพชาจะจั ด ใต ้ ต ้ น															
พระศรมีหาโพธิ	์เมอืงพทุธคยา	รฐัพหิาร	ประเทศ
อินเดีย	 ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ส�าคัญของชาวพุทธ	
เพราะเป็นต้นไม้แห่งการตรสัรูข้องพระพทุธองค์	
และยังเป็นการน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 	ซึ่งทั้ง	 2	พระองค์เปรียบดังพ่อ
แห่งสังฆมณฑล	 และ	 พ่อแห่งแผ่นดิน	 สมดัง
โครงการทีว่่า	บวชเพือ่พ่อ	ขอเป็นรากแก้วศาสน
ทายาทใต้ร่มโพธญิาณสังวร	นบัเป็นการบรรพชา
ที่เกิดขึ้น	 เพ่ือวาระพิเศษครั้งส�าคัญครั้งหน่ึงใน
พุทธศาสนา”	      

	 ก่อนจะเข้ำพิธีบวชในวันที่	11	ธันวำคม	2558	คณะจำกช่อง	3	จะน�ำกุลบุตร	กุลธิดำทั้ง	19	คนไปปฏิบัติธรรม	ณ	แดนพุทธภูมิ	ประเทศ
อินเดีย	 นอกจำกนี้	 ประชำชนชำวไทยในประเทศอินเดียจะรวมตัวกันเช่ือมโยงกิจกรรม	“Bike	 for	 Dad”	 จำกประเทศไทย	 ให้เกิดขึ้นบน										
แผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์	ณ	วัดไทยพุทธคยำ	รัฐพิหำร	ประเทศอินเดีย	อีกด้วย



115                                        CSR Report
BEC World Public Company Limited

Channel 3 joined the “Ordination for the King to 

establish a strong root for all Buddhists under 

His Glory” press conference at Rama IX Mind Spa

 
	 On	November	19th,	2015,	the	Rama	IX	Golden	Jubilee	
temple	with	The	Crown	Property	Bureau,	The	Ministry	of	
Foreign	Affairs,	The	Office	of	The	Prime	Minister,	The	Novice	
Development	Foundation,	Thai	Airways	International	Plc.	
and	Thailand	Color	Television	Channel	3	co-organized	a	
press	conference	for	the	“Ordination	for	the	King	to	establish	
a	strong	root	for	all	Buddhists	under	His	Glory”	project	at	
Rama	XI	Mind	Spa,	the	Rama	IX	Golden	Jubilee	temple.	In	
attendance	were	 guest	 speakers,	 who	 had	 been	 on	 a								
pilgrimage to Bodh Gaya in India, to share experiences with 
the participants.

	 The	“Ordination	for	the	King”	activity	is	organized	
by	 the	 Rama	 IX	 Golden	 Jubilee	 temple	 to	 encourage									
Buddhist	 youth	 to	 practice	 Dhamma	 and	 to	 be	 good								
Buddhists.	The	program	commenced	on	November	19th, 
2015	and	ended	on	January	1st,	2016.	The	ordination	ritual	
was performed under Bodhi tree at Bodh Gaya in India on 
December	11th,	2015.

	 Venerable	 Phra	 Rajnyanakavi	 (Piyasophon),	 the							
Assistant	 to	 the	 abbot	 of	 the	 Rama	 IX	 Golden	 Jubilee	
temple	stated	the	importance	of	the	project	

	 “The	ordination	marks	a	significant	period	 in	the	
history	 of	 Thai	 Buddhism.	 According	 to	 the	 Rama	 IX									
Golden	Jubilee	temple,	all	19	participants,	after	having	
completed	their	pilgrimage	to	Bodh	Gaya	 in	 India,	also	
had the opportunity to join the cremation ritual of His 
Holiness	 Somdet	 Phra	 Nyannasamvara,	 the	 Supreme	
Patriarch of Thailand.

 The ordination was performed under the Bodhi tree, 
the tree of the Buddha’s Enlightenment, at Bodh Gaya, 
Bihar,	India.	It	serves	as	an	act	of	gratitude	towards	His	
Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	the	father	of	our	nation,	
and	His	Holiness	Somdet	Phra	Nyannasamvara,	the	father	
of our Buddhist community. This is considered to be one 
of	the	most	important	occasions	in	the	history	of	Buddhism.”

	 Prior	to	the	ordination	on	December	11th,	2015,	the	
group	from	Channel	3	took	all	19	participants	to	Dhamma	
practice	 in	 India.	On	 this	occasion,	Thais	 in	 India	 joined	
together	for	the	“Bike	for	Dad”	cycling	event	at	Royal	Thai	
Monastery,	Bodh	Gaya,	Bihar	in	India.
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5.  โครงการและกจิกรรมอนัมีวตัถุประสงคเ์พือ่
 อนุรักษ์ ดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 กลุม่บอีซี ีเวลิด์ ตระหนกัถงึความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนัเป็นต้นทนุของการพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมไทย และเป็นส่วนส�าคญัของความเป็นอยูข่องมนษุย์ ในปี 2558 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่สานต่อนโยบาย

ด้านการอนุรกัษ์ ดแูล และพฒันาสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง ในฐานะทีเ่ป็นสือ่กลางในการส่งต่อข้อมลู ข่าวสาร สาระ 

และความบันเทิงไปสู่ประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ บริษัทจึงน�าศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการด�าเนินการด้าน                     

สิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารอันหลากหลายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการผลิต/จัดหารายการด้านสิ่งแวดล้อม 

ท้ังในรูปแบบของรายการข่าว ดังเช่น รายการ “ทีวี 360 องศา” ท่ีน�าเสนอในช่วงของรายการข่าว “เท่ียงวันทัน

เหตุการณ์” และ “เรื่องเด่นเย็นนี้” รวมทั้งรายการต่างๆ ของทางสถานี นอกจากนี้ ยังมีการน�าเสนอเนื้อหาด้าน            

สิ่งแวดล้อมผ่านรายการละครของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด 

และช่องรายการในระบบดิจิทัลของบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ�ากัด รวมทั้งการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้าน          

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้น�าองค์ความรู้ไปปรับใช้ ต่อยอดขยายผลต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัท

ตระหนักดีว่า บริษัทไม่สามารถด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้โดยล�าพัง หาก

ปราศจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือด�าเนินงานเก่ียวกับการอนุรักษ์ 

ดูแล และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมกับหลากหลายหน่วยงานที่มีแนวทาง          

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

 นอกจากการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมภายนอกองค์กรแล้ว กลุม่บอีซี ีเวลิด์ รวมทัง้พนกังานทกุคนยงัให้การ

สนับสนุนในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ      

การรณรงค์ประหยดัพลงังาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดาษ 2 ด้าน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักกลางวนั 

โดยผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร อาทิ อินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ�าชั้น เป็นต้น 

 รายการ โครงการ และกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมท่ีจะน�ามากล่าวไว้ในรายงานฉบับนี ้เป็นเพียงส่วนหนึง่ของการ

ด�าเนินงานในปี 2558 ดังต่อไปนี้

ละครเรื่อง “หัวใจปฐพี”

	 “หวัใจปฐพ”ี	เป็นละครสะท้อนถงึสถำนกำรณ์ป่ำไม้ไทยทีต่ก
อยู่ในสภำวะวิกฤต	 ซึ่งตัวละครในเรื่องเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนตัว
มำกกว่ำส่วนรวมและสังคม	 โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมถูกต้อง	 “อธิบดี										
ยิ่งยศ	 เจ้ำกรมอุทยำนฯ”	จึงได้จัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ	 (DNP)	ขึ้นมำ	
เพื่อตรวจสอบและปรำบปรำมกำรบุกรุกป่ำไม้ในเขตอุทยำนโดย
เฉพำะ	 สุดท้ำยหน่วยงำนพิเศษ	DNP	 และกรมอุทยำนฯ	 ได้รับกำร
สนับสนุนจำกภำครัฐ	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีเป็นรำกแก้ว	 รำกท่ีไม่มีใครมอง
เห็น	 แต่เป็นรำกที่แข็งแรงที่สุด	 ที่คอยรักษำผืนป่ำท�ำให้แผ่นดินยัง
ด�ำรงอยู่ต่อไป
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5.  Campaigns and activities with the objective 
 of preserving and developing the environment

 The BEC World Group acknowledges the significance of natural resources and the environment 

as the principle elements of both socio-economic development and the well-being of all humans. 

The company consistently encourages its audiences to realize the importance of natural resources 

through our various channels, such as the production of environmentally conservative TV programs 

in the form of news programs (TV 360 degrees in Tiangwan Tan Hedkarn (The Afternoon News) 

and Rueang Den Yen Nee (the Evening News)), the Bangkok Entertainment Co., Ltd.’s TV dramas, 

programs on the BEC-Multimedia Co., Ltd.’s digital television platform and various organized 

campaigns and activities. However, the company realizes that environmental protection cannot 

be successful with an individual player; other governmental and private organizations must take 

part. Therefore, the company participates in many campaigns and activities along with organizations 

whose environmental visions we share. 

 Apart from working on campaigns and activities for environmental preservation and                     

development outside the organization, the BEC World Group, together with the employees, also 

supports the environmental preservation within the organization. The Human Resource Department 

provides information about the energy saving campaign, which includes using recycled paper, 

switching off the monitors during lunch time, through our communication channels such as the 

Intranet and information boards located on every floor of the building.

 The examples of environmental preservation campaigns and activities in which we took part 

in 2015 are as follows;

TV Drama “Huajai Pattapee” (The Land’s Heart)

	 Huajai	 Pattapee	 is	 a	 TV	 drama	 about	 the	 critical	
condition	 of	 Thailand’s	 forests.	 The	 characters	 selfishly	
prioritize	their	own	needs	and	benefits	over	the	communities’.	
As	a	result,	Director	General	Yingyos	of	the	Department	of	
National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation	established	
a	special	unit	called	DNP	to	investigate	and	protect	against	
illegal	incursion	into	the	national	parks.	The	unit	is	supported	
by the government as the protector of our nation’s forests.
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รายการ Mystery Project อยากเชือ่ ต้องเห็น
 
	 เป็นรำยกำรท่องเทีย่วเชงิธรรมชำตแิบบผจญภยั
ที่น�ำพำผู้ชมรำยกำรไปสัมผัสบรรยำกำศที่สวยงำมและ
เสน่ห์ของธรรมชำติระหว่ำงกำรเดินทำง	 ซึมซับวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิน่	เรยีนรูเ้รือ่งรำวใหม่ๆ	ไปพร้อมกับกำร
ปลูกจิตส�ำนึกเอำใจใส่และรักเมืองไทย	 ผสมผสำน
ประสบกำรณ์จำกผู้รู้กับสถำนที่จริงและควำมเชื่อของ
แต่ละท้องถิน่	ด�ำเนนิรำยกำรโดย	เอฟ	ธญันพ	ตระกูลโชคดี	
เริ่มออกอำกำศในวันอังคำรที่	 14	 กรกฎำคม	 2558									
ออกอำกำศทุกวันอังคำร	เวลำ	22.20	-	23.20	น.	ทำง
ช่อง	28	SD

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับช่อง 3 จัด

งานแถลงข่าวโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช          

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

	 เมื่อวันศุกร์ที่	5	มิถุนำยน	2558	มูลนิธิอำสำเพื่อนพึ่ง	(ภำฯ)	
ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	ร่วมกับ	สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
พร้อมด้วยพันธมิตร	ได้แก่	บริษัท	เต็ดตรำ	แพ้ค	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด,	
บริษัท	 บิ๊กซี	 ซูเปอร์เซ็นเตอร์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และคุณธนินวัฒน์								
พัฒนวีรคุณ	 ผู้ด�ำเนินรำยกำรทีวี	 360	 องศำ	 ในฐำนะฑูตโครงกำรฯ	
จดังำนแถลงข่ำวโครงกำร	“หลงัคำเขยีว	เพือ่นพึง่	(ภำฯ)	เทดิพระเกยีรต	ิ
60	 พรรษำ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี”											
ณ	อำคำรมำลีนนท์	ทำวเวอร์	ถนนพระรำมที่	4	โดยได้รับเกียรติจำก	
พลอำกำศเอก	อนุพันธ์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยำ	รองประธำนมูลนิธิอำสำ
เพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย	เป็นประธำนในพิธี	โดยมี
ดำรำนกัแสดงและผูป้ระกำศข่ำว	อำทิ	น�ำ้ผึง้	ณฐัรกิำ	ธรรมปรีดำนนัท์,	
ต็อก	ศุภกรณ์	 กิจสุวรรณ,	 ยีนส์	 เกวลิน	ศรีวรรณำ,	นีน่ำ	 กุลนัดดำ	
ปัจฉิมสวัสดิ์	เข้ำร่วมงำน	

	 วัตถุประสงค์ของกำรจัดโครงกำร	“หลังคำเขียวฯ”	เพื่อเชิญ
ชวนให้คนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	 โดยกำร
เก็บกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วมำคัดแยกและจัดเก็บกล่องอย่ำงถูกวิธี	
แล้วน�ำกล่องไปมอบตำมจดุรับทีบ่ิก๊ซี	ซเูปอร์เซน็เตอร์กว่ำ	127	สำขำ
ทั่วประเทศและอีก	1	จุดรับที่มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	เพื่อน�ำกล่องไป
รีไซเคิลเป็น	 “หลังคำเขียว”	 ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยและผู้ยำกไร้	
ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมแล้ว	ยงัช่วยลดปรมิำณขยะ	
ลดโลกร้อนด้วยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรเผำ
หรือฝังกลบขยะกล่องเคร่ืองดืม่อกีด้วย	พร้อมทัง้ยงัเป็นกำรรณรงค์ให้
ประชำชนรวมพลังท�ำควำมดี				

	 ส�ำหรับผู้ที่สนใจ	 สำมำรถน�ำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไป
มอบที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มในโครงกำร	 “หลังคำเขียวฯ”	 ตำมท่ีได้
กล่ำวข้ำงต้น	และผูท้ีส่นใจเข้ำร่วมเป็นอำสำสมคัรหลงัคำเขยีวฯ	หรอื
ผู้ประกอบกำรที่ประสงค์จะเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรในโครงกำรฯ	
สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์	 www.greenroof.in.th	 หรือ	
www.facebook.com/thaigreenroof	 หรือ	 www.facebook.
com/tv360greenroof	 และสอบถำมข้อมูลโครงกำรหลังคำเขียวฯ	
เพิ่มเติม	โทร.	02	747	8881
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TV Program “The Mystery Project”
 
	 F	Thanyanop	Thakulchokdee	takes	the	
audience on an adventurous ecotourism             
journey.	The	program	focuses	on	local	lifestyles,	
traditions and beliefs combined with the real 
experiences of local people. The program started 
on	July	14th,	2015	and	airs	on	Tuesdays	at	22:20	
to	23:20	on	Channel	28	SD.

Friends in Need (of “PA”) Volunteers Foundation 

and Channel 3 organized the “Green Roof and 

Princess Pa Foundation in honor of the 60th birthday 

of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn”

	 On	 June	 5th,	 2015,	 the	 Friends	 in	 Need	 (of	 “PA”)	
Volunteers Foundation of the Thai Red Cross Society,            
together	 with	 Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3	 and	
its	partners,	 including	Tetra	Pak	(Thailand)	Co.,	Ltd.,	Big	C									
Supercenter	Plc.	and	Thaninwat	Pattanaweerakun,	TV	360	
degrees	 host	 and	 a	 campaign	 ambassador	 co-organized								
the	 “Green	 Roof	 and	 Princess	 Pa	 Foundation	 in	 honor	
of	the	60th	birthday	of	Her	Royal	Highness	Princess	Maha														
Chakri	Sirindhorn”	at	Maleenont	Tower	on	Rama	IV	Road.	
Air	 Chief	 Marshal	 Anuphan	 Sanitwong	 Na	 Ayutthaya,																																																																																		
Vice	 Chairman	 of	 Friends	 in	 Need	 (of	 “PA”)	 Volunteers	

Foundation	presided	over	the	press	conference.	Channel	3’s																											
actors	 and	 actresses,	 including	 Namphueng	 Nattarika																																													
Thampreedanun,	 Tok	 Supakon	 Kidsuwan,	 Jean	 Gaewalin	
Sriwanna	and	Neena	Kulnadda	Padchimsawad,	also	joined	
the press conference.

 The purpose of the campaign is to raise Thai people’s 
awareness about environmental preservation on World 
Environment	Day	by	separating	drinks	containers	and	giving	
them	 to	 the	 receiving	 points	 located	 at	more	 than	 127	
branches of Big C supercenters nationwide, and another 
point	at	Assumption	University,	to	be	recycled	into	“Green	
Roof”.	This	not	only	helps	to	preserve	the	environment	but	
also helps to reduce the amount of garbage and carbon 
dioxide	emissions	from	burning	and	landfill	as	well.	

	 Everyone	can	contribute	to	the	project	by	bringing										
empty	 drinks	 containers	 to	 the	 receiving	 point	 at	 any	
branch	of	Big	C	Supercenter.	Those	who	would	like	to	be																																			
volunteers	can	find	more	information	at	www.greenroof.in.th	
and	www.facebook.com/thaigreenroof	 or	www.facebook.
com/tv360greenroof	or	call	02	747	8881.
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ครอบครวัข่าว 3 จดัโครงการศาสนาค�า้พะยูง ปีที ่2 

	 เมื่อวันศุกร์ที่	12	และวันเสำร์ที่	13	มิถุนำยน	2558	ผู้บริหำร
ครอบครัวข่ำว	3	 	พร้อมด้วยผู้ประกำศข่ำวและดำรำนักแสดง	อำทิ	
แชมป์	 	 ชนำธิป	 โพธิ์ทองค�ำ,	 กระทิง	 ขุนณรงค์	 ประเทศรัตน์,	 เค้ก								
สุภชำ	อัครทองสกุล	และโชกุน	บรรเจิด	สันธนะพำนิช	ร่วมโครงกำร
ศำสนำค�้ำพะยูงปีที่	 2	 จังหวัดแพร่	 พร้อมท้ังร่วมพิธีเปิดโรงเรียน												
ผู ้จัดกำรท�ำนำแบบประณีตเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	 และหลักสูตรอบรม														
ผู้จัดกำรท�ำนำแบบประณีตเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	 รุ่นท่ี	 1	 ภำยใต้ควำม										
ร่วมมอืระหว่ำง	มลูนธิอิำสำเพือ่นพึง่	(ภำฯ)	ยำมยำก	สภำกำชำดไทย,	
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ในโครงกำร	Food	Buddy	และ
บรษิทั	เมดฟิดูส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	เพือ่ร่วมผลกัดนัยทุธศำสตร์กำร
ปลกูข้ำวด้วยกำรท�ำนำแบบประณตีเพือ่นพึง่	(ภำฯ)	รวมถึงกำรพฒันำ
ทีมผู้จัดกำรท�ำนำแบบประณีตเพื่อนพึ่ง	 (ภำฯ)	ณ	ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดแพร่

	 พร้อมกันนี้	ครอบครัวข่ำว	3	ได้รับมอบบันทึกเครือข่ำยร่วม
พันธมิตร	ของสมำพันธ์มอเตอร์ไซค์ภำคเหนือ	16	จังหวัด	ในกำรช่วย
เหลือสังคมทุกด้ำนร่วมกับครอบครัวข่ำว	 3	 ด้วยกำรลงนำมบนธง							
สมำพันธ์มอเตอร์ไซค์ภำคเหนือ	 16	 จังหวัด	 พร้อมทั้งยังสร้ำง
ประวัติศำสตร์ปล่อยคำรำวำนรถจักรยำนยนต์บ๊ิกไบค์กว่ำ	 500	 คัน	
ระยะทำง	10	กโิลเมตร	ซึง่นบัว่ำเป็นขบวนทีย่ำวท่ีสดุของประเทศไทย
ที่เดินทำงไปปลูกป่ำในโครงกำรศำสนำค�้ำพะยูงปีที่	 2	 เพื่อเป็นกำร
อนุรกัษ์ป่ำต้นน�ำ้	และฟ้ืนฟปู่ำพะยงู	โดยกำรน�ำกล้ำไม้กว่ำ	50,000	ต้น	
มำปลูกในเขตพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติแม่น�้ำยมฝั่งตะวันตก	 ต�ำบล									
ห้วยหม้ำย	อ�ำเภอสอง	จังหวัดแพร่	

กำรญัชดิำ	คุม้สวุรรณ	และผกัไผ่	ปำรณีำ	บศุยศริ	ิโดยกจิกรรมเริม่ต้น
จำกกำรปั่นจักรยำนจำกหน้ำศำลำกลำงจังหวัด	 ริมเขื่อนเรียงหิน	
แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 มำยังเขำขยำยที่มีพื้นที่กว่ำ	 1,000	 ไร่ถูกบุกรุกจน
เกดิควำมเสือ่มโทรม	เพือ่ร่วมกนัปลกูต้นกล้ำพะยงูและไม้ท้องถ่ิน	เช่น	
สะเดำ	ต้นยำงนำ	รวมกว่ำ	6,000	ต้น	นอกจำกนี้	ครอบครัวข่ำว	3	ยัง
ได้ประสำนกรมป่ำไม้	 น�ำพันธุ์ไม้ไปปลูกตำมโรงเรียนต่ำงๆ	 เพื่อเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้	ส่งเสริมให้เด็กรักและหวงแหนในทรัพยำกรป่ำไม้

	 วันพฤหัสบดีที่	17	และ	วันศุกร์ที่	18	กันยำยน	2558	สถำนี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ร่วมกับครอบครัวข่ำว	3	และกรมป่ำไม้	
จังหวัดร้อยเอ็ด	น�ำดำรำนักแสดงจำกช่อง	3	 ได้แก่	ปู	ปริศนำ	กล�่ำ
พินิจ,	เพ	เพทำย	พลอยมีค่ำ	และนน	ภูดิศ	สุริยวงศ์	และเฟรนส์ฟรำย	
ธัญชนก	มูลนิลตำ	มิสไทยแลนด์เวิลด์	2015,	กิ๊ฟท์	มิณทร์ลดำ	สร่ำง
โศก	และแตงกวำ	นันทวัน	เรืองฤทธิ์	รองอันดับ	1	และรองอันดับ	2	
มิสไทยแลนด์เวิลด์	 2015	 ตำมล�ำดับ	 สำนต่อโครงกำร	 “ศำสนำค�้ำ
พะยูง	 ปี	 2”	 ร่วมกันปลูกต้นพะยูงและไม้ท้องถิ่นในพื้นที่	 5	 อ�ำเภอ	
ได้แก่	ธวัชบุรี	เมยวดี	สุวรรณภูมิ	เกษตรวิสัย	และปทุมรัตต์	จังหวัด
ร้อยเอ็ด	 โดยมีพันธมิตร	อำทิ	 เทสโก้	 โลตัส,	สำยกำรบินแอร์เอเชีย,	
สิงห์อำสำ	เข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	
 
	 นอกจำกนี้	 คณะยังเดินทำงไปเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนของ
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสำน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และ							
รับประทำนข้ำวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จำกข้ำวหอมมะลิที่
อดุมไปด้วยคณุค่ำทำงอำหำร	สนองตอบโครงกำร	“Rice	Buddy	คู่บญุ
ข้ำว”	ที่ช่อง	3	ด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องในฐำนะที่เป็นสื่อกลำงใน
กำรท�ำประชำสมัพนัธ์โครงกำรฯ	และยงัช่วยกระจำยข้ำวในโครงกำรฯ	
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	อำทิ	กำรจ�ำหน่ำยข้ำวที่	“ตลำดนัดดำรำ”	ซึ่งจัด
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกต้นเดือน	 ณ	 อำคำรมำลีนนท์	
ทำวเวอร์	ถนนพระรำมที่	4	อีกด้วย

	 ส�ำหรับโครงกำร	 “ศำสนำค�้ำพะยูง”	 ซึ่งได้จัดเป็นปีที่	 2	 นี้	
ครอบครัวข่ำว	 3	ประสำนงำนกับกรมป่ำไม้ในกำรน�ำพันธุ์ไม้ไปปลูก
ตำมวัดและโรงเรียนต่ำงๆ	 เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้	 อีกทั้งยังเป็นกำร
ส่งเสริมให้เกิดควำมรักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้	 โดยในปี	 2558	
โครงกำรฯ	ตั้งเป้ำที่จะปลูกกล้ำพะยูงประมำณ	300,000	ต้น	ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับปริมำณน�้ำฝนในปีนี้ด้วย

	 โครงกำร	“ศำสนำค�้ำพะยูง”	เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระมหำ
รชัมงัคลำจำรย์	ผูป้ฏบิติัหน้ำทีส่มเดจ็พระสงัฆรำช	เจ้ำอำวำสวดัปำกน�ำ้	
ภำษเีจรญิ	ริเริม่ให้พระสงฆ์ทุกวดัมส่ีวนร่วมในกำรปลกูป่ำไม้พะยงู	ไม้
ที่สวยงำมและมีค่ำของไทย	ไม่ให้สูญสิ้นไป	กำรที่มีผู้น�ำศำสนำเป็นผู้
จดุประกำยปลกูจติส�ำนึกของคนไทยให้หยดุท�ำลำยป่ำและหนัมำร่วม
กันปลูกต้นไม้	 ครอบครัวข่ำว	 3	 จึงได้รับโครงกำรดังกล่ำวมำด�ำเนิน
กำรขยำยผล	โดยจัดกิจกรรมในโครงกำร	“ศำสนำค�้ำพะยูง”	อำทิ

	 วันศุกร์ที่	28	สิงหำคม	2558	ครอบครัวข่ำว	3	ร่วมกับจังหวัด
ชัยนำท	จัดกิจกรรม	“ปั่นไปปลกูป่ำ	สำนต่อโครงกำรศำสนำค�้ำพะยูง
ปี	2”	น�ำโดย	คณุสทุธพิงษ์	จลุเจรญิ	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัชยันำท	พร้อม
ด้วยชำวชัยนำทที่ชื่นชอบกำรปั่นจักรยำน	 และดำรำนักแสดง	 อำท	ิ	
เฟริสท์	 ภำรำดำ	 ชัชวำลโชติกุล,	 ปั้น	 ธนพล	 พีชะพัฒน์,	 พรำวฟ้ำ									
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Krobkruakao 3 organized 2nd “Sassana Kam 

Phayung” (Religion enhancing the Phayung Trees) 

Campaign

	 On	June	12th	and	13th,	2015,	directors	of	Krobkruakao	3,	
together	with	news	anchors	and	talent	like	Champ	Chanathip	
Pohthongkum,	Krating	Khunnarong	Pratedrat,	Cake	Supacha	
Akkarathongsakul	 and	 Shogun	 Bunjerd	 Santanapanich,	
joined	the	2nd	“Sassana	Kam	Phayung”	Campaign	in	Phrae	
and inaugurated PA’s Precise Rice Cultivation Training 
Center, the school and curriculum to teach farmers the 
system	of	rice	intensification	at	Phrae	Rice	Research	Center,	
which	was	the	result	of	co-operation	between	the	Friend	
in	Need	(of	“PA”)	Volunteers	Foundation,	Thailand	Color	
Television	 Channel	 3’s	 Food	 Buddy	 Campaign	 and														
Medifoods	(Thailand)	Co.,	Ltd..	This	is	to	encourage	farmers	
to	practice	and	master	the	system	of	rice	intensification.

	 16	Northern	Provinces	Motorcycle	Association	and	
Krobkruakao	3	have	jointly	created	a	network	to	help	society	
in	every	way.	Moreover,	history	was	made	by	a	convoy	of	
500	motorcycles	travelling	10	kilometers	to	the	“Sassana	
Kam	Phayung”	Campaign.	The	participants	planted	more	
than	50,000	trees	in	the	national	forest	on	the	west	side	
of	the	Yom	river	in	Huaimai	Subdistrict,	Song	District,	Phrae.

	 The	 “Sassana	 Kam	Phayung”	 (Religion	 enhancing	
the	Phayung	Trees)	Campaign	was	initiated	by	His	Holiness	
Somdet	Phra	Maha	Ratchamangalacharn,	the	acting	supreme	
patriarch.	He	encourages	monks	 in	all	 temples	 to	plant	
“Phayung”	(Siamese	Rosewood)	trees,	one	of	Thailand’s	
most beautiful and valuable trees, to prevent their extinction. 
Channel	3	recognizes	the	value	of	co-operation	between	
religious institutions and environmental preservation and 
collaborates with the campaign by engaging in the following;

	 On	August	28th,	2015,	Krobkruakao	3	and	Chainat	
provincial	authorities	organized	the	Bike	to	Plant	activity.	
The	 activity	 was	 joined	 by	Mr.Suttipong	 Juljarern,	 the							
provincial	 governor,	 Chainat	 people	 who	 love	 biking,								
Channel	3’s	actors	and	actresses,	 including	First	Parada	
Chatchawanchotikul,	Pun	Thanapon	Peechapat,	Prowfah	
Karanchida	Khumsuwan	and	Pakpai	 Pareena	Bussayasiri.	
The	participants	planted	more	than	6,000	rosewood	trees	
and	other	local	varieties	of	trees.	Moreover,	Krobkruakao	3	
had	an	agreement	with	the	Department	of	Forestry	to	plant	
several types of trees at schools to raise the childrens’ 
awareness of environmental protection.

	 On	September	17th	and	18th,	2015,	Thailand	Color	
Television	Channel	3	with	Krobkruakao	3,	the	Department	
of	Forestry	in	Roi-Ed	and	Channel	3’s	actors	and	actresses,	
including	Pu	Prissana	Klumpinij,	Pe	Petye	Ploymeekha,	Non	
Phudit	 Suriyawong,	 French	 Fries	 Thanchanok	Moolninta	
(Miss	 Thailand	World	 2015),	 Gift	Minlada	 Sangsok	 (First	
runner-up	 Miss	 Thailand	 World	 2015)	 and	 Tangkwa														
Nanthawan	Ruengrit	(Second	runner-up	Miss	Thailand	World	
2015)	continued	the	“Sassana	Kam	Phayung”	Campaign	
by planting rosewood trees and other local varieties               
of	 trees	 in	 5	 districts,	 namely	 Thawatburi,	 Moei	Wadi,								
Suwannaphum,	Kasetwisai,	and	Phathumrat	in	Roi-Ed.	The	
participants	included	Tesco	Lotus,	Air	Asia	and	Singha-Arsa.

	 Moreover,	the	group	also	visited	the	north-eastern	
organic	agriculture	community	enterprise	network	in	Roi-Ed,	
responding to the Rice Buddy Campaign operated by 
Channel	3.	Channel	3	also	helps	to	sell	the	rice	through	
various	channels	including	the	Talent	Market	held	every	
Thursday and Friday at the beginning of every month at 
Maleenont	Tower	on	Rama	IV	Road.

	 The	“Sassana	Kam	Phayung”	Campaign	has	been	
operating	for	2	years.	Krobkruakao	3	has	an	agreement	with	
the	Department	of	Forestry	to	plant	different	types	of	trees	
at temples and schools to promote environmental concerns 
among	students.	In	2015,	the	project	expected	to	plant	more	
than	300,000	trees	(depending	on	the	amount	of	rainfall).
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สมาคมเหยี่ยวข่าวภูมิภาค ช่อง 3 ร่วมกับ Future Park 

Goes Greener ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ซบัลงักา จงัหวดัลพบรุี
  
	 เมื่อวันศุกร์ที่	11	กันยำยน	2558	สมำคมเหยี่ยมข่ำวภูมิภำค	ช่อง	
3	ร่วมกับศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค	จัดกิจกรรม	ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	จ�ำนวน	100	ไร่	และท�ำโป่งเทียม	โดยมีจุด
ประสงค์เพือ่ร่วมรณรงค์	และอนรัุกษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสตัว์ป่ำ	และ
สิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนน้อมน�ำเอำแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู ่หัวมำใช้เป็นแนวทำงในกำรฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำไม้	 โดยมี															
ผู้บริหำรของทำงฟิวเจอร์พำร์ค	 และ	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	
พร้อมด้วยดำรำนกัแสดง	ได้แก่	วฒุม์	สรุนิทร	คำรวตุม์,	แจ๊ค	จกัรพันธ์	จนัโอ,	
เชน	เตชนิท์	ป่ินชำตรี	และกระทงิ	ขนุณรงค์	ประเทศรตัน์	เข้ำสูพ่ืน้ทีใ่จกลำง
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำซับลังกำ	 เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่ำและท�ำโป่งเทียม
ในครั้งนี้
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Channel 3’s Eagle Eyes on Regional News 

Association (Samakom Yiaw Khao Phumipak) 

with “Future Park Goes Greener” together 

undertook reforestation in honor of HM King 

Bhumibol at Sup Langka Wildlife Sanctuary 

in Lopburi

	 On	September	11th,	2015,	Channel	3’s	Eagle	Eyes	
on	Regional	News	Association	with	Future	Park	Rangsit	
Shopping	Mall	 co-organized	 a	 100-rai	 reforestation	
campaign	 in	 honor	 of	 His	 Majesty	 King	 Bhumibol											
Adulyadej.	The	campaign	also	aims	to	create	artificial	
salt	licks	to	protect	natural	resources	and	the	wildlife,	
and	 the	 adoption	 of	 His	 Majesty	 King	 Bhumibol																
Adulyadej’s	ideas	on	recovering	the	ecosystem	of	the	
forest.	The	participants,	including	Future	Park	Rangsit’s	
directors,	 Thailand	 Color	 Television	 Channel	 3	 and	
Channel	 3’s	 actors	 and	 actresses,	 including	 Wut											
Surinthorn	Karawut,	Jack	Jakkapan	Chun-O,	Chen	Techin	
Pinchatree and Krating Khunnarong Pratedrat, went into 
the	center	of	Sup	Langka	Wildlife	Sanctuary	to	plant	
trees	and	create	artificial	salt	licks.
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