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ในการดำาเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 
50 ปี ของกลุ่มบีอีซี เราไม่ได้มุ่งแสวงหา
กำาไรหรือผลประกอบการที่ดีเพียงเท่านัน้ 
แต่ยังตั้งใจดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี คำานึงถึงผู้มีส่วน 
ได้เสียและยึดมั่นที่จะดำาเนินงานด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม



BEC World Public Company Limited CSR Report 2019 5

MESSAGE FROM PRESIDENT
สารจากกรรมการผู้อำานวยการ

	 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีกลุม่บอีีซ	ีถอืว่าเป็น
หนึ่งในองค์กรสื่อที่จะต้องรับมือกับ	 “Technology	 Disruption”										
จนต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ในปี	 2562	 ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจคืน
ใบอนุญาตบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลถึง	 2	ช่อง	 ได้แก่	
ช่อง	 13	 แฟมิล่ี	 และช่อง	 28	 เอสดี	 เพื่อมุ่งเน้นที่ช่อง	 3	 และช่อง															
33	 เอชดี	 ให้แข็งแกร่งและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมให	้												
ดีที่สุด	 รวมถึงการทรานฟอร์มองค์กร	 เพื่อให้	 “กลุ่มบีอีซี”	 กลับมา										
ยิ่งใหญ่อีกครั้ง	

	 การขับเคลื่อนของกลุ่มบีอีซี	ณ	 วันนี้	 เราไม่ใช่เป็นเพียงธุรกิจ
โทรทศัน์แล้ว	แต่โทรทัศน์คอืหนึง่ในธุรกจิหลกัของเรา	เพราะพฤตกิรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	 ท่ีแม้ยังคงรับชมคอนเทนต์เหมือนเดิม							
แต่กลับเลือกรับชมบนหลายแพลตฟอร์ม	 วันนี้ภารกิจของเราคือการ
เป็น	Content	&	Entertainment	Platform	ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม	
โดยพื้นฐานที่เข้มแข็งของกลุ่มบีอีซี	คือ	“คอนเทนต์”	เพราะเรามีผู้จัด
ละครฝีมือดีหลายคน	 รวมท้ังมีนักแสดงท่ีอยู่ในกระแสความนิยมของ
ประเทศจ�านวนมาก	เป้าหมายของกลุม่บอีซีคีอืการเป็นทีห่น่ึงทัง้บนทวีี
และแพลตฟอร์มออนไลน์	 แม้รายได้หลักของเรายังคงมาจากธุรกิจ
โทรทัศน์	 แต่รายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ก�าลังเติบโตขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ	ซึ่งเราพบว่าแท้ที่จริงแล้ว	กลุ่มผู้ชมของเราไม่ได้หายไปไหน	
เพียงแต่เปล่ียนช่องทางการรบัชมเท่านัน้	ในปีทีผ่่านมา	เราได้เปิดตลาด
ในต่างประเทศมากข้ึน	 เพราะเราต้องการให้กลุ่มบีอีซีเป็นที่รู้จักและ
มีชื่อเสียงในฐานะผู ้ผลิตคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศเช่นกัน																	
ในปี	2562	เราเดินทางพบปะและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งใน	
และต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นการขายลิขสิทธ์ิละคร	 สินค้าลิขสิทธิ์	
กิจกรรมทางการตลาด	 และความร่วมมือในการผลิตคอนเทนต์	 เพื่อ										
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมอยู่เสมอ	
 

	 Given	technological	change,	BEC	Group	was	one	of	the	

media	 organizations	which	 had	 to	 deal	with	 technological	

disruption	and	overhauled	its	organization	in	2019	by	returning	

the	digital	television	licenses	of	its	two	channels,	Channel	13	

Family	and	Channel	28	SD,	to	focus	on	Channel	3	and	Channel	

33	HD	and	to	best	respond	to	viewers’	needs.	BEC	Group	also	

made	organizational	transformation	to	restore	the	organization’s	

stellar	success.

	 Moving	forward,	BEC	Group	is	not	just	a	television	media	

company	but	our	core	business	is	television.	This	is	driven	by	

changing	behavior	of	consumers	who	begin	to	watch	content	

on	 different	 platforms.	 Today,	 our	mission	 is	 to	 become	 a	

content	 and	 entertainment	 platform	 that	 is	 loved	 by	 our	

viewers.	BEC	Group’s	strong	foundation	is	content	since	we	

have	numerous	skilled	TV	drama	producers	and	popular	TV	

stars.	BEC	group’s	goal	 is	 to	become	the	 leader	of	TV	and	

online	platforms.	Although	our	 income	mainly	comes	 from	

television	 business,	 the	 income	 from	 online	 platform	 is	

significantly	growing	as	we	learned	that	our	viewers	are	still	

with	 us	 but	 only	 change	 the	way	 they	 view	 our	 content.															

In	the	past	year,	we	have	tapped	into	foreign	markets	as	we	

want	BEC	Group	to	become	renowned	and	recognized	as	a	

content	creator	in	the	international	market.	In	2019,	we	traveled	

to	meet	and	collaborate	with	partners	both	in	Thailand	and	

overseas	whether	 for	 selling	 our	 copyrighted	 dramas	 and	

licensed	 products,	 conducting	 marketing	 activities,	 and																

co-operating	in	content	creation	to	constantly	meet	the	needs	

of	our	viewers.		
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	 ในการด�าเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา	 50	 ปีของกลุ่มบีอีซี	 เรา						
ไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรหรือผลประกอบการที่ดีเพียงเท่านั้น	 แต่ยังตั้งใจ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ค�านึงถึงผู้มีส่วน										
ได้เสีย	 และยึดมั่นที่จะด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไป	
พร้อมกัน	ในส่วนของคอนเทนต์ละคร	กลุ่มบีอีซีน�าเสนอละครคุณภาพ
หลากแนว	พร้อมสอดแทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไว้ในละคร
อยู่เสมอ	นอกเหนือจากความสนุกสนานที่มอบให้ผู้ชม	 อาทิ	ทองเอก 
หมอยาท่าโฉลง	 ที่ได้สอดแทรกความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรไทย											
ไว้อย่างแนบเนียน	กรงกรรม	เป็นละครที่ชี้ให้เห็นถึงความสุขและการ
ประสบความส�าเร็จในชีวิตล้วนเกิดจากการด�ารงชีพด้วยพ้ืนฐาน									
ความดี	มีน�้าใจ	อดทน	มีอุตสาหะ	ส่วน	วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 
เป็นละครทีส่ะท้อนถึงผลของการเล้ียงดบูตุรทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของเดก็ 
พร้อมสอดแทรกแนวทางการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสมให้กับผู้ชม									
ไปด้วย	 ผลงานละครเหล่านี้ท�าให้เราได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลาย
รางวัลจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน	

	 นอกจากนี้	เรายังใช้ศักยภาพของความเป็นผู้น�าด้านสื่อในการ
เป็นที่พึ่งพาให้แก่สังคม	 โดยเฉพาะเวลาที่ประสบปัญหาฉุกเฉิน	 อาท	ิ
อุทกภัยทางภาคอีสานจากพายุโพดุลในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา	
กลุ่มบีอีซีในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน	 เราได้ลงพื้นที่เพ่ือรับทราบปัญหา
ที่แท้จริง	 และอยู่เคียงข้างประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 พร้อมรายงาน
สถานการณ์สด	 ท�าให้สังคมเกิดการรับรู้สถานการณ์จริง	 รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางการรับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ
ให้ไปถึงชุมชนที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที	 และหลังจากที่อุทกภัย						
ผ่านพ้นไป	 เราก็ยังติดตามให้ความช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูต่อเน่ือง										
อีกด้วย	

	 อีกทัง้เราผลติรายการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทยอย่างตรงจดุ	
อาทิ	 รายการ	คลินิกหมอความ	 ที่ให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ผู้ชมเพื่อ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิต	 และต่อเนื่องด้วยการเปิด	
“คลนิกิหมอความ”	ทีส่ถานฯี	เพือ่เป็นทีร่บัเรือ่งร้องทกุข์ของประชาชน	
โดยมทีมีทนายมาให้ค�าปรกึษาแก่ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย	 เพราะเราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน	
และตอบแทนสิ่งดีๆ	คืนสู่สังคมไทยที่เราอยู่ตลอดปี	2562	

	 Towards	the	50th	years	of	our	business	operations,	BEC	

Group	not	only	seeks	profits	or	good	operating	 results,	but	

also	conducts	 its	business	based	on	the	principles	of	good	

corporate	governance,	taking	into	account	stakeholders	and	

at	the	same	time	adhering	to	social	responsibility.	In	terms	of	

drama	content,	BEC	Group	has	delivered	various	quality	dramas	

with	insights	that	are	beneficial	to	society	aside	from	fun,	for	

example,	Thong Ek Mhorya Tha Chalong,	 which	 cleverly	

provided	knowledge	about	Thai	herbal	medicine,	Krong Kam,	

a	drama	which	illustrates	that	happiness	and	success	in	life	

come	 from	 living	 with	 goodness,	 kindness,	 patience,	 and	

perseverance,	and	Wai Sab Saraek Kad Season 2,	a	drama	

which	 illustrates	 the	 impact	of	parenting	on	child	behavior	

and	 cleverly	 demonstrates	 effective	 parenting	 to	 viewers.	

These	TV	dramas	have	earned	the	Company	numerous	awards	

and	recognition	from	the	public.

	 In	addition,	we	utilized	our	leading	media	ability	that	

is	 trusted	by	the	society,	especially	 in	times	of	emergency.						

For	example,	during	the flood in the northeastern area as 

a result of the Tropical Storm Podul	in	September,	BEC	Group, 

as	a	media	company,	went	 to	 the	area	 to	 learn	about	 the	

problem	and	support	the	people	who	were	suffering	from	the	

disaster	 and	 reported	 live	 situations	 to	 ensure	 timely	 and	

accurate	 information.	The	Company	became	the	center	 for	

donations	from	all	sectors	to	pass	on	immediate	assistance	

to	the	communities	facing	the	disaster.	After	the	event	had	

passed,	the	Company	followed	up	to	provide	assistance	during	

the	rehabilitation	phase.

	 Moreover,	 we	 have	 created	 TV	 programs	 that	 are	

beneficial	to	the	Thai	society	such	as	the Lawyer’s Clinic	TV	

program	which	 provides	 viewers	 with	 legal	 knowledge	 to	

develop	immunity	for	their	life	and	opened	the	Lawyer’s	Clinic	

Room	at	 the	Company	 to	 receive	 complaints	 from	people	

with	a	team	of	lawyers	providing	legal	advice	to	people	who	

are	 having	 trouble	 free	 of	 charge	 as	 we	 recognize	 our	

responsibility	to	the	people	and	our	commitment	to	contribute	

to	the	Thai	society	throughout	the	year	2019.
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	 ในมิติของการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	กลุม่บอีซีีได้ด�าเนนิงานเสนอ
ข่าวสารทีใ่ห้ความรูเ้ก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิผ่านละคร
และรายการข่าว	และให้การส่งเสริมพนักงานจิตอาสา	ผู้จัดละคร	และ
นักแสดง	 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้มีใจรักในสิ่งแวดล้อม
หลายโครงการตลอดทัง้ปี	2562	อาทิ	กจิกรรมการลดการใช้ถงุพลาสตกิ 
และภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 และ	กิจกรรมการปลูกป่าโกงกางเพื่อ
รักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน	เป็นต้น

	 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 รายงานที่จัดท�าขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ฉบับที่เจ็ดนี้	 จะสามารถสื่อสารถึงความตั้งใจในการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้ท่านผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ	
สุดท้ายนี้ในนามของกลุ่มบีอีซี	 ผมและกรรมการทุกท่าน	 ขอขอบคุณ								
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	 ท่ีตั้งใจและทุ่มเทในการท�างาน	 และ							
ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ ้น	 ผู ้มีส่วนได้เสีย																
ทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาคประชาสงัคม	ภาคเอกชน	รวมถงึผูป้ระกอบ
การในธุรกิจเดียวกัน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนให้กลุ่มบีอีซีสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย	 เราจะมุ่งมั่นรักษา
คุณค่าทางธุรกิจ	 และพร้อมที่จะเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยต่อไปอย่าง
ยั่งยืน	
        

	 In	terms	of	environmental	conservation,	BEC	Group	has	

provided	 news	 and	 information	 about	 natural	 resource	

conservation	through	its	TV	dramas	and	news	programs	and	

encouraged	staff,	TV	drama	producers,	and	actors	to	initiate	

numerous	activities	for	environmental	conservation	throughout	

the	year	2019,	such	as	the activity to reduce the use of plastic 

bags and single-use containers	and	the activity for mangrove 

reforestation to save the environment.

	 I	sincerely	hope	that	our	seventh	report	will	be	able	

to	 communicate	 our	 commitment	 to	 corporate	 social	

responsibility	to	our	stakeholders.	Finally,	on	behalf	of	BEC	

group,	all	members	of	the	Board	of	Directors	and	I	would	like	

to	thank	our	executives	and	employees	for	your	dedication	

and	hard	work.	Besides,	I	would	like	to	thank	our	shareholders	

and	stakeholders	from	all	sectors	including	the	public	sector,	

civic	society	sector,	private	sector,	entrepreneurs	within	the	

same	industry,	and	all	relevant	parties	for	your	contribution	

that	has	allowed	us	to	create	value	for	the	Thai	society.	We	

are	strongly	determined	to	maintain	the	business	value	and	

ready	to	sustainably	move	forward	with	the	Thai	society.
       
     

   
(นายอริยะ พนมยงค์)

กรรมการผู้อ�านวยการเเละกรรมการบริษัท

(Mr. Ariya Banomyong)
      President and Member of the Board of Directors



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 25628

	 บรษิทั	บอีซี	ีเวลิด์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษทัในกลุม่บอีซี	ีได้แก่	
บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	และ	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	
จ�ากัด	 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า	 “กลุ่มบีอีซี”)	 ก�าหนดให้มีคู่มือหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 ด�าเนินงาน
โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน	 และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วน						
ได้เสยีทกุภาคส่วน	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทกุคนยดึถอื
ปฏิบัติ	 ตลอดจนปลูกจิตส�านึกให้บุคลากรขององค์กรมีความซื่อสัตย์
สุจริตและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม	
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยบนเส้นทางแห่ง							
ความยั่งยืน
 
	 จากการด�าเนินธุรกิจท่ีก้าวเข้าสู่ปีท่ี	 50	 ของบริษัท	 บางกอก	
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	บริษัทในกลุ่มบีอีซี	พวกเรายังคงใช้ศักยภาพ
ของความเป็นส่ือมวลชนในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ																
สู่สังคมไทย	 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ	 “การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเรว็”	(Technology	Disruption)	ซึง่นอกจากจะมกีารแข่งขนั
กับช่องรายการโทรทศัน์จ�านวนมากแล้ว	ยงัจะต้องประสบกบัการเข้ามา 
ของ	OTT	(Over-The-Top)		อีกด้วย	ท�าให้ความต้องการของผู้บริโภค
เปล่ียนไป	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกวงการในยุคปัจจุบัน	
โดยเฉพาะ	“อุตสาหกรรมส่ือทีวีดจิิทัล”	ท่ีได้รบัผลกระทบเป็นล�าดับต้นๆ 
โดยในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซี	 มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวคร้ังใหญ่	
เนื่องจากเราอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่มีความถดถอย	 ดังน้ัน							
เราจงึต้องหาโอกาสและธุรกจิใหม่ทีจ่ะท�าให้เราเติบโตต่อไป	และท�าให้	
“ช่อง	3	กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง”	

การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
ของกลุ่มบีอีซี

	 กลุ่มบีอีซี	 ได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นฉบับ
ที่เจ็ด	เพื่อเปิดเผยแนวทางและผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง 
รวบรวมผลการด�าเนินงานบนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี						
การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานแรงงาน	 ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน	
เป็นส�าคัญ	และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	โดยรายงานฉบับนี้
น�าเสนอภาพรวมในด้านแนวคิดและแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	การให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นมุ่งเน้น	ทิศทาง
การด�าเนินธรุกจิ	การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ในการด�าเนนิธรุกจิ	การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั	การรับเรือ่งร้องเรยีน 
และการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่บริษทั	ได้แก่	
บรษิัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากดั	ผูด้�าเนนิกจิการบรหิารสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	และบริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	ผู้ให้
บริการช่องรายการในระบบดิจิทัล	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	(ก่อน
การคืนใบอนุญาตและยุติการออกอากาศเมื่อวันที่	30	กันยายน	2562)	
และช่อง	33	HD	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบีอีซี	โดยครอบคลุมการด�าเนิน
งานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	
เพือ่สือ่สารข้อมูลเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของกลุ่มบีอีซีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเปิดเผย	ครอบคลุม	
และเหมาะสม	รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดท�ารายงาน
ความรับผดิชอบต่อสงัคมของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

	 เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 กลุ่มบีอีซี															
จงึได้จัดท�ารายงานฉบบัน้ีเป็นสองภาษา	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	
ซึ่ งสามารถดาวน ์ โหลดฉบับอิ เล็กทรอนิกส ์ผ ่านทางเว็บไซต ์																							
www.becworld.com
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	 BEC	World	Public	Company	Limited	and	BEC	Group	
of	 Companies	 which	 include	 Bangkok	 Entertainment	
Company	Limited	and	BEC	Multimedia	Company	Limited	
(hereinafter	referred	to	as	“BEC	Group”)	have	determined	
the	 Good	 Corporate	 Governance	 and	 Business	 Code	 of	
Conduct	Manual	and	operation	by	 taking	account	of	 the	
human	rights	while	meeting	expectations	of	stakeholders	in	
all	 sectors	 for	 compliance	 of	 directors,	 executives	 and	
employees	and	for	raising	awareness	of	the	personnel	to	
adhere	to	integrity	as	well	as	encouraging	them	to	dedicate	
to	the	society	with	an	aim	of	growing	sustainably	with	Thai	
society.	
 
	 Towards	 the	 50th	 year	 of	 business	 of	 Bangkok	
Entertainment	Company	Limited,	a	BEC	Group	of	Company,	
we	have	been	employing	our	media	potentials	to	create	
good	and	quality	products	to	Thai	society	in	spite	of	the	
unavoidable	 frustration	caused	by	 technology	disruption.	
Aside	 from	 robust	 competition	 with	 other	 television	
channels,	we	have	also	encountered	 the	advent	of	OTT	
(Over-The-Top),	 resulting	 the	change	 in	consumer	needs.	
Even	though	almost	all	businesses	seem	unable	to	avoid	
this	 change,	digital	TV	 industry	may	be	one	of	 the	most	
affected	businesses.	In	2019,	BEC	Group	has	made	a	major	
change	as	our	industry	is	in	deep	recession.	Therefore,	we	
have	tried	seeking	new	opportunities	and	business	to	ensure	
our	growth	and	“Make	Channel	3	Great	Again”.	

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
OF BEC GROUP

	 BEC	 Group	 has	 made	 the	 7th	 Corporate	 Social	
Responsibility	Report	to	disclose	our	plans	and	operating	
results	of	Corporate	Social	Responsibility	performance	which	
cover	 economic,	 social	 and	 environmental	 dimensions.												
In	addition,	our	report	contains	the	operating	results	on	the	
basis	of	Good	Corporate	Governance,	personnel	development	
based	on	the	labor	standard	by	taking	account	of	the	human	
rights	and	all	stakeholders.	This	report	presents	the	overall	
concepts	 and	 strategic	plans	 related	 to	Corporate	 Social	
Responsibility,	 the	 significance	 of	 our	 stakeholders,	main	
points	 of	 CSR	 Report,	 strategic	 direction,	 good	 corporate	
governance,	compliance	with	the		code	of	business	conduct,	
anti-corruption	schemes,	complaints	handling,	and	the	CSR	
performance	of	Bangkok	Entertainment	Company	Limited,	
which	manages	Thailand	Color	Television	Channel	3	and	
BEC	Multimedia	Company	Limited,	which	provides	digital	
TV	programs	on	Channel	13	Family,	Channel	28	SD	(prior	to	
returning	the	license	and	going	off	the	air	on	30	September	
2019)	 and	Channel	 33	HD,	which	 are	 subsidiaries	 of	 BEC	
Group.	The	report	covers	the	operating	performance	from	
1	 January	 2019	 to	 31	 December	 2019	with	 the	 aim	 of	
communicating	 the	 Corporate	 Social	 Responsibility	
performance	 of	 BEC	 Group	 to	 all	 stakeholders	 clearly,	
extensively	 and	 appropriately	 in	 accordance	 with	 the	
guidelines	for	making	Corporate	Social	Responsibility	Report	
of	the	Securities	and	Exchange	Commission	of	Thailand	(SEC).	

	 To	ensure	that	all	stakeholders	can	have	equal	access	
to	 the	 Corporate	 Social	 Responsibility	 performance,																	
BEC	Group	has	made	this	report	in	both	Thai	and	English	
language	which	is	downloadable	from	www.becworld.com.	



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256210

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 
ของกลุ่มบีอีซี

ค่านิยมหลักองค์กร ของกลุ่มบีอีซี
S P I R I T

S : SPEED  ฉับไว
รับรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คิดปรับเปลี่ยนแผน	วิธีการท�างาน	และลงมือท�าอย่างรวดเร็ว	
ว่องไว	สร้างความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

P : PASSION FOR EXCELLENCE 
ทำ�ให้เลิศ

รู้และเข้าใจงานที่รับผิดชอบ	รวมถึงคุณภาพผลงานที่
ต้องส่งมอบ	ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการท�างาน	
ท�างานด้วยความละเอียดรอบคอบ	ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม	คิดปรับปรุงงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ที่สูงขึ้น	ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ

I : INNOVATION เกิดสิ่งใหม่
ไม่ยึดติดกับความคิดวิธีปฏิบัติแบบเดิม	

คิดต่อยอด	ตั้งค�าถามที่จะน�าไปสู่การสร้างสรรค์
พัฒนาคุณค่าใหม่ในงาน	เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ	สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

R : RESILIENCE ไม่หยุดนิ่ง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	ไม่ถือเอาความคิด
ความเชื่อของตนเป็นใหญ่	ปรับเปลี่ยนตนเอง

ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	
อดทนไม่ย่อท้อหรือท้อถอย

I : INTEGRITY อิงหลัก
ยึดถือความถูกต้อง	ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่น		

บนจรรยาบรรณบริษัทและวิชาชีพ
	มีความซื่อตรง	โปร่งใส	ไม่เห็นแก่ได้	ปฏิเสธ

การเข้าร่วม/ร่วมท�าในเรื่องที่ขัดต่อหลัก
ความถูกต้องเป็นธรรม	ขัดหรือเสี่ยงต่อ
ความผิดทางกฎหมาย	ไม่รับประโยชน์

ตอบแทนใดๆ	เพื่อให้ท�าในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

T : TEAMWORK ส�มัคคี
เชื่อมั่นในพลังความสามัคคี	เคารพในความแตกต่าง	
ให้เกียรติกันและกัน	ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่	เพื่อ
ท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ	โดยมองประโยชน์ส่วนรวม	

ไม่ยึดความส�าเร็จความสบายเฉพาะตนเป็นที่ตั้ง

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

ปรับเปลี่ยน	บีอีซี	เวิลด์	
ให้เป็นองค์กรที่มี
ความคล่องตัวและ												

มีความคิดไปข้างหน้า	
โดยยกระดับดีเอ็นเอ

ความคิดสร้างสรรค์ของ
ช่อง	3	เพื่อส่งมอบ	
ความสดใหม่	ด้วย

คอนเทนต์ที่เชื่อมโยง
กับผู้ชมในปัจจุบัน
และใช้เทคโนโลยีกับ
การน�าเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ	เพื่อเป็นสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ	ผ่านทุก
ช่องทางหน้าจอ	ทั่วไทย

และต่างประเทศ

เป็นผู้น�าทางด้านคอน
เทนต์และธุรกิจบันเทิง

ของประเทศไทย
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
REPORT 2019 
OF BEC GROUP

Corporate 
Core Values of BEC Group 

S P I R I T

S : SPEED 
Promptly	perceiving	changes,	adjusting	plans
and	work	methods,	and	taking	immediate	

actions	for	continuous	success.

P : PASSION FOR EXCELLENCE
Knowing	and	understanding	any	assignments	

and	the	quality	of	work	to	be	delivered,	
complying	with	appropriate	work	procedure,	
seeking	more	knowledge,	improving	work	to	

ensure	better	quality	and	standard.

I : INNOVATION
Developing	new	thoughts	or	practices,	
thinking	beyond,	raising	questions	that	
will	lead	to	development	of	work	to	

meet	customer	needs	and	satisfactions.

I : INTEGRITY
Upholding	on	integrity,	complying	

with	the	principles	of	Corporate	and	
Professional	Code	of	Conduct,	

being	upright,	transparent,	selfless,	refuse 
to	involve/take	part	in	any	immoral								
or	illegal	matter,	not	receiving	any	
reward	for	inappropriate	conducts.

T : TEAMWORK 
Believing	in	the	power	of	unity,	respect	diversity,	
honoring	each	other,	fully	collaborating	for	goal	
achievement	by	taking	account	of	the	public	
interest,	not	prioritizing	personal	convenience.

MISSION

VISION 

Rebuild	BEC	World	
to	become

a	forward-thinking	
and	lean	

organization,	
leveraging	CH3	
creative	DNA	to	
deliver	fresh	and	
engaging	content	
for	today’s	users,	
and	technology	to	
deliver	innovative	

and	effective	media,	
across	all	screen,	
beyond	Thailand

Thailand’s		 
Leading	Content	

and	Entertainment	
Platform

R : RESILIENCE 
Listening	to	others’	opinions,	not	judging	people	
with	your	own	standard,	adjudging	yourself	to	

prepare	for	the	change,	being	patient.
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สายโซ่ธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี

กลุ่มธุรกิจ
คอนเทนต์

กลุ่มธุรกิจ
สนับสนุน

ธุรกิจผลิตรายการแสดง ส่งเสริม 
การจำาหน่ายเพลง และกิจกรรมรณรงค์

บจก.	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
บจก.	บีอีซี-มัลติมีเดีย	
บจก.	ยูแอนด์ไอ	คอร์โปเรชั่น	
บจก.	แซทเทิลไลท์	ทีวี	บรอดคาสติ้ง*	
บจก.	บางกอกแซทเทิลไลท์	แอนด์	เทเลคอมมิวนิเคชั่น*	
บจก.	บีอีซีไอ	คอร์ปอเรชั่น	
บจก.	รังสิโรตม์วนิช	
บจก.	นิวเวิลด์	โปรดั๊กชั่น	
บจก.	บางกอกเทเลวิชั่น	
บจก.	บีอีซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ดิสทริบิวชั่น	
บจก.	ทีวีบี	3	เน็ตเวอร์ค	

บมจ.	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	(บีอีซี-เทโรฯ)
	 บจก.	ไทยทิคเก็ตเมเจอร์	
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	ซีเนริโอ	
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เรดิโอ	
	 บจก.	บีอีซี-เทโร	เมียนมาร์	
	 บจก.	ไลฟ์	เนชั่น	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์**	

แพลตฟอร์มโทรทัศน์, แพลตฟอร์มออนไลน์,
การจัดจำาหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ,

บริการจัดหา/ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี
และธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจสนับสนุนอื่น

 สายโซ่ธุรกิจของกลุ่มบีอีซี ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทแม่โดยมี              
บรษัิทย่อย จ�านวน 21 บรษัิท และบรษัิทร่วม จ�านวน 1 บรษัิท จ�าแนกกลุ่มตามลักษณะธรุกิจทีด่�าเนินการได้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ และกลุ่มธุรกิจสนับสนุน ซ่ึงข้อมูลเชิงลึกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
รายงานประจ�าปี 2562 ที่จัดท�าและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.becworld.com

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

หมายเหตุ:	*ยังไม่เริ่มด�าเนินการ
	 **ถือหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละ	50.10	แต่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมร้อยละ	49.70
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BEC-TERO	Entertainment	Plc.	(BEC-Tero)	
	 Thai	Ticket	Major	Co.,	Ltd.
	 BEC-TERO	Scenario	Co.,	Ltd.
	 BEC-TERO	Radio	Co.,	Ltd.
	 BEC-TERO	Myanmar	Co.,	Ltd.
	 Live	Nation	BEC-TERO	Entertainment	Co.,	Ltd.**

THE BUSINESS UNITS
OF BEC GROUP
 The business units of BEC Group consist of BEC World Public Company Limited, which is 
the parent company, and 21 subsidiaries and 1 affiliate which, according to the nature of 
business, can be classified into 2 groups including Content Business Group and Supporting 
Business Group. The details of our business units are available in the 2019 Annual Report which 
publicizes on www.becworld.com.

BEYOND TV,
BEYOND THAILAND

Remark:	 *Currently	not	implemented
	 **	Holds	50	%	of	ordinary	shares,	but	has	the	right	to	vote	in	the	meeting	of	49.70%

CONTENT 
BUSINESS
GROUP

SUPPORTING 
BUSINESS
GROUP

Production of Variety Shows, 
Music Distribution and Campaign Activities

Bangkok	Entertainment	Co.,	Ltd.
BEC	Multimedia	Co.,	Ltd.	
You	&	I	Corporation	Co.,	Ltd.
Satellite	TV	Broadcasting	Co.,	Ltd.*
Bangkok	Satellite	&	Telecommunication	Co.,	Ltd.*	
BECi	Corporation	Ltd.
Rungsirojvanit	Co.,	Ltd.	
New	World	Production	Co.,	Ltd.	
Bangkok	Television	Co.,	Ltd.	
BEC	International	Distribution	Co.,	Ltd.	
TVB	3	Network	Co.,	Ltd.	

Television Platform, Online Platform, 
Global Content Licensing Distribution, 

Entertainment and Documentary Program Sourcing / 
Production and Other Businesses 

Other supporting business group

BEC	Broadcasting	Center	Co.,	Ltd.
BEC	News	Bureau	Co.,	Ltd.	
BEC	STUDIO	Co.,	Ltd.*
BEC	Asset	Co.,	Ltd.	
BEC	IT	Solution	Co.,	Ltd.	
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แนวคิดและการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกลุ่มบีอีซี

 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด บริษัทในกลุ่มบีอีซี พวกเรายังคงมุ่งม่ัน 
สร้างสรรค์รายการและน�าเสนอข่าวสารทีมี่คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เพือ่รกัษาคุณค่าทางธรุกิจในฐานะทีเ่ป็นส่ือมวลชน
ทีจ่ะตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทกุภาคส่วน บนพืน้ฐานของการก�ากับดูแลกิจการ มีจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับหลักสิทธิมนุษยชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการด�าเนินงานด้าน            
ความรบัผิดชอบต่อสังคม เราพจิารณาจากประเด็นสาระส�าคัญ (Materiality) และให้ความส�าคญัต่อการตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 9 กลุ่มหลัก ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อ           
สร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมไทย นอกจากน้ี บริษัทยังให้การสนับสนุน ร่วมมือ และ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับเรามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อน�า
ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไป

สิ่งแวดล้อม

ประเด็นสาระสำาคัญ
ต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคม

เศรษฐกิจ
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 Towards the 50th year of business of Bangkok Entertainment Company Limited, a BEC Group of 
Company, we are still striving for creating quality programs and news reports to maintain the business 
value of the media that meet the expectations of all stakeholders on the basis of Good Corporate 
Governance and Code of Business Conduct along with the human rights and social responsibility 
principles by conducting Corporate Social Responsibility practices. We take account of materiality 
and put importance on fulfilling the expectations of 9 major groups of stakeholders in three dimensions, 
which are economic, social and environmental aspects, to build trust among the stakeholders and 
Thai society. Moreover, the Company supports, collaborates and provides opportunities to all sectors, 
including the government, private and civil society, to engage more in our activities to apply knowledge, 
expertise and experience in economic, social and environmental development for sustainable future.

Environmental 
Concerns

Materiality for 
the Organization 
and Stakeholders

CONCEPTS AND PRACTICES OF 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF BEC GROUP

Social 
Concerns

Economic 
Concerns
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เศรษฐกิจ
Economic 
Concerns

1		 สร้างรายได้ให้แก่องค์กร	และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

2		 เป็นผู้น�าในตลาดผู้ผลิตและน�าเสนอข่าวสาร	สาระ	และความบันเทิง

3		 เพิ่มช่องทางแหล่งรายได้	 ขยายตลาดในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 และสร้างโอกาสทางธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก	แสวงหาตลาดใหม่ทั้งในและนอกประเทศ	ร่วมมือกับพันธมิตรในด้านต่างๆ	เพื่อจ�าหน่ายลิขสิทธิ์ละคร	ลิขสิทธิ์
สินค้า	และกิจกรรมทางการตลาด	โดยเน้นจุดแข็งของละครคุณภาพ	รวมทั้งนักแสดงที่เป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ	

4		 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจจากการท่ีเน้นธุรกิจด้านโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว	 มาเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์ม	 (Content	
Platform)	และยังคงเน้นจุดเด่นด้านละคร	ซึ่งช่อง	3	เป็นผู้น�าในการผลิตละครในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน

5	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสร้างรายได้จากธุรกิจแบบ	Traditional	Media	เป็น	New	Media	โดยการสร้างธุรกิจออนไลน์	
ปรับเปลี่ยนแบรนด์	 (Rebrand)	 แพลตฟอร์ม	Mello	 เป็น	 CH3+	 (ซีเอชสามพลัส)	 ที่รวมทุกช่องทางการรับชมรายการ								
ของกลุ่มบีอีซีไว้ในที่เดียว	เพื่อให้เป็นที่จดจ�าของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น	และร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่	อย่างเช่น	YouTube	หรือ	LINE	TV	รวมทั้ง	OTT	รายใหม่ๆ	ที่ก�าลังเข้ามาสู่ตลาดของประเทศไทย

6		 สร้างโมเดลธุรกิจใหม่	 โดยร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบการผลิตแบบ	Co-Production	 ทั้งในรูปแบบของการจ้างผลิต						
หรือร่วมทุนผลิต	 รวมท้ังการน�าทรัพย์สินทางปัญญา	 (Intellectual	 Property:	 IP)	 โดยเฉพาะละครที่มีชื่อเสียงไปสร้าง							
ให้เกิดรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่องค์กร

7	 ก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ดังนี้
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างส�านักงาน	ป.ป.ช.	องค์กร	สมาคม	มูลนิธิ	หน่วยงาน 

ด้านสื่อสาร	และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง	เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	(พ.ศ.	2561-2563)	และให้ความร่วมมือ
ในการประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้างความตระหนกัและกระตุน้ให้คนไทยเห็นความส�าคญัของการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน

	 •	 จัดท�าร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 (ฉบับปรับปรุง),	 นโยบายการให้เงินสนับสนุน,	 นโยบายการช่วยเหลือ
ทางการเมือง,	นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล,	นโยบายการให้-รับของขวัญ	การรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมถึง
มนีโยบายการรบัเรือ่งร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	เพือ่เน้นจดุยนืว่าบรษัิทให้ความส�าคญักบัการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส
และไม่เพิกเฉยต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
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เศรษฐกิจ
Economic 
Concerns

1.		Generating	revenue	to	the	organization	and	maintain	the	market	share.

2.	 Being	the	leader	in	production	and	presentation	of	news,	information	and	entertainment.

3.	 Increasing	 sources	 of	 income,	 continuously	 expanding	markets	 for	 business	 and	 creating	 business	
opportunities	 at	 the	 regional	 and	 global	 level,	 seeking	 new	 domestic	 and	 international	market,	
collaborating	with	partners	to	sell	TV	drama	copyrights,	shop	copyrights	and	marketing	activities	by	
focusing	on	the	strengths	of	quality	TV	dramas	as	well	as	popular	actors	among	Thai	and	international	
fans.

4.	 Adjusting	business	strategies	from	focusing	only	on	TV	business	to	content	platform	service.	We	still	
emphasize	our	TV	drama	as	highlights	as	Channel	3	has	been	 the	 leader	 in	TV	drama	 in	Thailand	
decades.	

5.	 Adjusting	the	way	to	generate	income	from	traditional	media	to	new	media	by	creating	online	business,	
rebranding	Mello	Platform	to	CH3+	(CH3	Plus)	which	 includes	all	program	viewing	channels	of	BEC	
Group	in	one	platform	to	facilitate	viewers.	We	also	collaborate	with	partners	who	own	large	platforms	
such	as	YouTube	or	LINE	TV	as	well	as	new	OTTs	which	have	been	approaching	Thai	market.	

6.	 Creating	new	business	model	by	collaborating	with	partners	in	co-production	in	the	form	of	outsourcing	
production	or	co-investment	as	well	as	using	intellectual	property	(IP),	especially	popular	TV	dramas,	
to	generate	corporate	income	domestically	and	internationally.	

7.	 Determining	anti-corruption	policy	as	the	guidelines	for	sustainable	business	operation	as	follows:
	 •	 Signing	 the	 Memorandum	 of	 Cooperation	 and	 Collective	 Action	made	 between	 National																									

Anti-Corruption	Commission,	organizations,	associations,	foundations,	communication	agencies,	and	
entertainment	 industry	 sector	 to	 build	 zero	 tolerance	 society	 (2018-2020)	 and	 collaborating	 in	
promotion	and	raising	Thai	people’s	awareness	of	anti-corruption.		

	 •	 Preparing	 the	 draft	 of	 anti-corruption	 policy	 (revision),	 funding	 policy,	 political	 support	 policy,	
charitable	donation	policy,	 gift-giving	policy,	 entertainment	policy,	 and	other	expenses,	 as	well												
as	 complaint	 and	 suggestion	management	policy	 to	emphasize	 that	 the	Company	 realizes	 the	
importance	of	transparency	and	anti-corruption.
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Social 
Concerns สังคม

1	 น�าเสนอรายการทีส่่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม	ก่อประโยชน์ 
ต่อสังคม	สอดแทรกไปพร้อมกับความบันเทิง	ผ่านช่องทาง	
การสื่อสารที่หลากหลายขององค์กร

2	 สืบสานงานด้านพระพุทธศาสนา	 โดยการน�าเสนอรายการ
ด้านธรรมะและส่งเสรมิศลีธรรม	ตลอดจนสนบัสนนุกจิกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3	 ให้ความส�าคญักบัเด็ก	เยาวชน	การศึกษา	และกฬีา	โดยผลติ	
จดัหา	และน�าเสนอรายการเกีย่วกบัเดก็	เยาวชน	การศึกษา	
และกีฬา	 รวมทั้งด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้
ความส�าคญักบัเดก็และเยาวชน	ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงาน 
ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

4	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบผังรายการใหม่ๆ	ทั้งรายการข่าว	วาไรตี้	
และละคร	โดยในช่วงแรกปรบัเปลีย่นรายการข่าว	อาท	ิปรบั
กลยทุธ์ในการท�าข่าวและการน�าเสนอข่าวทัง้หมดให้มีความ
เข้มข้นและความชัดเจน	มกีารน�ากราฟิกมาใช้ในการอธบิาย
ให้เข้าใจง่ายขึ้น	ภายใต้สโลแกน	“ข่าว	3	โฉมใหม่	ข่าวจริง	
ทันเหตุการณ์	พึ่งพาได้”เพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมไทย

5	 จากสโลแกน	 “ข่าว	 3	 โฉมใหม่	 ข่าวจริง	 ทันเหตุการณ์								
พึ่งพาได้”	 กลุ่มบีอีซีด�าเนินการด้านข่าว	 โดยพิสูจน์หา							
ความจริงของข่าว	 เพื่อให้ผู้ชมมีความมั่นใจในการน�าเสนอ
ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ข่าวด่วนและข่าว
ที่มีความส�าคัญกับสังคมไทย	 โดยจะลงพื้นที่เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและเคยีงข้างประชาชนทีป่ระสบปัญหา	พร้อมรายงาน
สถานการณ์	สดในพื้นที่	 โดยการน�าเสนอข่าวของกลุ่มบีอีซี	
“ไม่เป็นเพียงแต่ผู้รายงานข่าว	 แต่เราตระหนักถึงความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและประชาชนอีกด้วย”	

6	 น�าเสนอข่าวในช่วงเวลาท่ีเกิดภัยธรรมชาติ	 เพื่อให้เกิด									
การรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์	 และเป็นตัวกลางประสานให	้					
เกิดความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและทันเวลา	 อย่างเช่น	
การรายงานข่าวในช่วงที่เกิดอุทกภัยทางภาคตะวันออก			
เฉียงเหนือจากพายุโพดุล	 เมื่อเดือนกันยายน	 2562	 และ	
เป็นตัวกลางที่น�าความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ	 ไปยัง
พื้นที่ประสบอุทกภัยท้ังในช่วงวิกฤตและระยะฟื้นฟู	 ซึ่ง								
การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับสโลแกน	“พึ่งพาได้”

7	 จัดท�ารายการต่างๆ	 อย่างเช่น	 รายการคลินิกหมอความ	 เพื่อให้
ความช่วยเหลือ	 บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยทั่วไปที่ได้รับความ
เดือดร้อนในข้อกฎหมาย	 รวมทั้งเปิด	 “ห้องคลินิกหมอความ”										
ตั้งอยู่ที่อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และ		
ให้ค�าแนะน�าในข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป	

8	 น�าเสนอข่าวสาร	 และสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและสิทธิมนุษยชนไว้ในรายการ/ละคร	 อาทิ	
ละครเรื่อง	“หนึ่งด้าวฟ้าเดียว”,	“กรงกรรม”,	“หลวงตามหาชน”,	
“ลมไพรผกูรกั”	และ	“เขาวานให้หนเูป็นสายลบั”	เป็นต้น	เพือ่สร้าง 
ความตระหนักให้เกิดแก่สังคมไทย	ตลอดจนสร้างความตืน่ตวัในเรือ่ง 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัแก่ผูช้ม	รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังาน 
ขององค์กรท�าความเข้าใจในหลักการและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี	 เพ่ือให้ด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	 นอกจากนี้																	
ยังจัดตั้งคณะท�างานเพื่อขอเข้ารับรองเป็นสมาชิกของโครงการ		
แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(CAC)	อกีด้วย	

9	 ก�าหนดเร่ือง	“สทิธิมนษุยชน”	ไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ
ขององค์กร	 ข้อ	 13.	 “พึงปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่จะ
สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน	 และจะด�าเนินธุรกิจตาม						
หลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนษุยชนของสหประชาชาต	ิ(Universal	Declaration	of	Human	
Rights)	ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของบริษัท	และจะไม่มีส่วนร่วมกับ
การกระท�าใดๆ	ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน”

10	 ปฏบิตัต่ิอบคุลากรขององค์กรสอดคล้องตามมาตรฐานด้านแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน	ในเรือ่งการว่าจ้าง	การอบรม	การจดัสรรค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ	 การด�ารงต�าแหน่ง	 การเปิดโอกาสให้พนักงาน								
แสดงศักยภาพในการปฏบัิตงิาน	และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
อย่างเป็นธรรม	รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมจีติอาสาท�าประโยชน์
เพื่อสังคม

11	 ส่งเสรมิให้มกีารน�าเสนอข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับบคุคลหรอืองค์กรที่
ท�าความดี	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	 และไม่เก่ียวข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชัน	 รวมทั้งไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
บุคคลหรือองค์กรใดๆ	ที่ท�าผิดกฎหมาย	ข้อบังคับ	หรือเป็นภัยต่อ
สังคมและความมั่นคงของประเทศ

12	 สนับสนุนเงนิทนุในการประกอบอาชพีแก่ผูพ้กิารภายในชมุชนของ
ตนเอง	 แทนการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและการจ้างผู้พิการเข้าท�างาน	
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1.		 Presenting	moral	and	ethical	programs	for	social	
benefit	while	providing	entertainment	to	viewers	
through	 a	 variety	 of	 corporate	 communication	
channels.

2.	 Maintaining	Buddhist	activities	by	presenting	the	
programs	on	codes	of	moral	and	ethics,	as	well	as	
promoting	Buddhism-promoting	activities	both	in	
and	outside	the	organization.

3.		Giving	 importance	 to	 children,	 adolescences,	
education,	and	sports	by	producing,	sourcing,	and	
presenting	the	programs	about	children,	adolescences, 
education,	and	sports,	conducting	social	activities	
targeting	 children	 and	 adolescences,	 as	well	 as	
encouraging	 employees	 to	 participate	 in	 sport	
activities	for	health	and	relationship	building.

4.	 Creating	new	program	schedules	 including	news	
programs,	variety	shows	and	TV	dramas.	The	news	
programs	have	been	the	first	to	be	adjusted.	This	
include	adjustment	of	news	sourcing	and	reporting	
strategies	to	make	them	more	detailed	and	clearer.	
Infographics	have	been	used	to	make	the	content	
understandable	 under	 the	 slogan	 “Truth,	 Fast,	
Dependency”	for	the	utmost	benefit	of	Thai	society. 

5.	 Based	on	the	slogan	“Truth,	Fast,	Dependency”,	
BEC	Group	has	conducted	the	news	programs	by	
focusing	on	finding	the	truth	behind	the	news	for	
viewers	to	rest	assured	that	they	will	be	presented	
with	factual	information,	especially	breaking	news	
and	 news	which	 are	 important	 to	 Thai	 society.								
Our	 team	will	 conduct	 a	 field	 survey	 to	 hear	
problems	and	voice	people’s	concerns	as	well	as	
making	live	reports.	In	making	news	reports,	BEC	
Group	“is	not	only	 a	 reporter,	but	we	are	 fully	
aware	of	social	and	public	responsibility”.	

6.		 Reporting	news	during	natural	disasters	to	ensure	
that	the	real-time	situations	are	reported	to	the	
public,	and	we	also	coordinate	proper	and	timely	
assistance.	For	instance,	in	reporting	flood	incident	
in	the	Northeast	which	was	caused	by	Storm	Podul	
in	 September	 2019,	 we	 coordinated	 assistance	
from	many	sectors	to	the	local	victims	both	during	
the	 crisis	 and	 restoration	period.	 This	 operation	
was	in	conformity	to	the	slogan	“Dependency”.	

7.		 Producing	programs	such	as	“Lawyer’s	Clinic”	to	provide	
assistance	 and	 mitigate	 hardship	 of	 people	 who	
encounter	 legal	 problems.	 We	 have	 also	 opened	
“Lawyer’s	 Clinic	 Room”	 at	Maleenont	 Tower	 as	 the	
center	for	complaint	management	and	legal	consultations	
to	the	general	public.

8.	 Presenting	 news	 and	 embedding	 the	 notion	 of																						
anti-corruption	and	human	rights	 in	the	TV	programs/
dramas	such	as	“Neung	Dao	Fah	Deaw”,	“Krong	Kam”,	
“Luang	Ta	Maha	Chon”,	“Lom	Phrai	Pook	Rak”,	“Khao	
Wan	Hai	Noo	Pen	Sai	Lub”,	and	so	on,	to	raise	viewers’	
awareness	of	anti-corruption.	In	addition,	employees	are	
encouraged	to	understand	the	principles	and	practices	
indicated	 in	 BEC	 Group	 Code	 of	 Conduct	 to	 ensure	
compliance	 with	 the	 law	 and	 ethics.	 Furthermore,	
Working	Group	on	Thailand’s	Private	Sector	Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)	has	been	formed. 

9.	 Determining	 “Human	 Rights”	 in	 BEC	 Group	 Code	 of	
Conduct,	Clause	13.	“Comply	with	the	Company’s	policy	
which	supports	and	respects	human	rights	and	conduct	
business	under	the	principles	and	the	purposes	stated	
in	the	Universal	Declaration	of	Human	Rights	within	the	
scope	of	corporate	powers	and	not	involve	in	any	actions	
which	are	against	the	human	rights”.	

10.	Treating	 the	 personnel	 in	 accordance	with	 labor	 and	
human	rights	standards	in	terms	of	employment,	training,	
provision	of	compensation	and	welfare,	position	holding,	
giving	 employees	 opportunities	 to	 express	 their	work	
potentials,	and	fair	performance	assessment,	as	well	as	
promoting	 employees	 who	 dedicate	 themselves	 to	
public	interest.	

11.	Encouraging	news	report	on	individuals	or	entities	having	
merits	and	dedicating	 themselves	 to	 the	 society	as	a	
whole	 without	 any	 involvement	 in	 corruption,	 not	
collaborating	or	supporting	any	persons	or	organizations	
performing	any	acts	which	are	against	the	law,	the	public	
order	and	the	national	security.	

12.	Supporting	professional	funds	for	person	with	disabilities	
within	its	community	in	lieu	of	sending	contributions	to	
Fund	for	Empowerment	of	Persons	with	Disabilities	and	
employment	of	person	with	disabilities.	

Social 
Concerns
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สิ่งแวดล้อม
Environmental

Concerns

1	 น�าเสนอข้อมูลข่าวสาร	 ถ่ายทอดความรู้ในด้านการดูแลรักษาพลังงาน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ									
สิ่งแวดล้อม	ทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค	ผ่านรายการและกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร

2	 สร้างความตระหนักและจิตส�านึกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กรให้มี
ทัศนคติที่ดีและลงมือปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า	 ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง														
ตลอดทั้งปี

3	 สร้างแรงบนัดาลใจหรอืแนวคดิใหม่ในด้านการดูแลรกัษาพลังงาน	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม 
ผ่านรายการหรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	

4	 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน	 และรณรงค์ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต	ิ
พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 รวมทั้งเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร	
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สิ่งแวดล้อม
Environmental

Concerns

1.		 Reporting	news	and	sharing	knowledge	of	energy,	natural	resources	and	environmental	
conservation	at	both	micro-	and	macro-level	through	the	corporate	TV	programs	
and	activities.

2.		 Raising	 awareness	 of	 all	 stakeholders,	 including	 the	 personnel,	 to	 have	 positive	
attitudes	and	take	actions	in	environmental	conservation,	efficient	consumption	of	
energy	and	natural	resources	by	continuously	arranging	environmentally	responsible	
activities	throughout	the	year.	

3.		 Creating	inspirations	or	new	ideas	about	energy,	natural	resources	and	environmental	
conservation	through	the	corporate	TV	programs	or	projects/activities.

4.		 Conducting	projects/activities	to	promote,	support	and	foster	energy,	natural	resources	
and	environmental	conservation	both	in	and	outside	the	organization,	as	well	as	
attending	projects/activities	held	by	government	and	private	sector	having	similar	
ideas	about	environmental	conservation	as	the	organization.	



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256222

	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักดีว่าในการประกอบธุรกิจไม่ควรแสวงหา	
ผลก�าไรแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่ควรตอบแทนหรือสร้างประโยชน์กลับ
คืนสู่สังคม	ดังนั้น	เราจึงใช้ศักยภาพของความเป็นสื่อมวลชน	น�าเสนอ
เนื้อหา	สาระ	และสร้างสรรค์ความบันเทิงที่มีคุณภาพ	บนพื้นฐานของ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แสดงออกมาอย่าง								
เป็นรูปธรรม	ไม่ว่าจะเป็นรายการ	ละคร	โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม
ต่างๆ	 ที่สนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
นอกจากน้ี	 ในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซี	 ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ	 รวมทั้ง							
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	เป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยร่วมกับเรามากยิ่งขึ้น	อาทิ	การพัฒนา
คคูลองในเขตคลองเตย	ร่วมกับส�านกังานเขตคลองเตย	เจ้าหน้าทีท่หาร
และต�ารวจ	รวมทัง้พนัธมติรในพืน้ทีเ่ขตคลองเตย	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการระบายน�้า	 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
บรเิวณรมิคลอง,	จดักจิกรรมพฒันาความเป็นอยูใ่ห้กบัผูส้งูอาย	ุณ	ศนูย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี									
ท�าให้กลุ่มบอีีซไีด้รบัโล่รางวัล	“หน่วยงาน/บรษิทัหรอืภาคธุรกจิเอกชน
ทีม่ผีลงาน	CSR	เป็นเลศิ”	จากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์”	เป็นต้น

	 แผนกลยทุธ์ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่บีอซีี	มาจาก
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 แล้ว							
น�ามาก�าหนดเป็นแผนงาน	 น�าไปสู่การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม		
และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบของรายการต่างๆ	 ของช่อง	 3	 และ						
ช่อง	 33	 HD	 รวมทั้งช่อง	 13	 แฟมิลี่	 และช่อง	 28	 SD	 (ก่อนการคืน										
ใบอนุญาตและยุติการออกอากาศในวันที่	30	กันยายน	2562)	รวมทั้ง
การด�าเนินงานผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	การพัฒนา
ชุมชนและสงัคม,	การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน, 
การสนับสนุนด้านการศึกษา	กีฬา	และเยาวชน,	การส่งเสริมและท�านุ
บ�ารงุด้านศาสนาและวฒันธรรม	และการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	ภายใต้
แนวคิด	“เราต้องการเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม”

	 BEC	Group	is	well	aware	of	the	fact	that	profit	seeking	
should	 not	 be	 the	 single	 goal	 of	 business	 operation,	 but	
returning	the	profit	or	creating	interest	to	the	society	should	
be	one	of	the	business	aims.	Therefore,	we	employ	our	media	
potential	 to	 present	 useful	 contents	 and	 create	 quality	
entertainment	on	the	basis	of	Good	Corporate	Governance	
and	Human	Rights	principles.	Also,	we	have	been	conducting	
socially	and	environmentally	responsible	practices	such	as	TV	
programs,	dramas	social	projects/activities	to	boost	economic,	
social	and	environmental	development.	In	2019,	BEC	Group	
collaborated	 with	 many	 organizations	 and	 provided	
opportunities	to	government,	private	and	civil	society	sector	
in	developing	Thai	society,	which	 includes	 improvement	of	
canals	in	Khlong	Toei	District,	in	collaboration	with	Khlong	Toei	
District	Office,	military	 officers	 and	 police	 officers,	 and	 our	
partners	in	Khlong	Toei	District	to	enhance	drainage	capacity	
for	the	utmost	benefit	of	the	people	living	along	the	canals.	
In	addition,	we	arranged	activities	to	improve	life	quality	for	
the	elders	at	Ban	Banglamung	Social	Welfare	Development	
Center	 for	 Older	 Person,	 Chon	 Buri	 Province.	 This	 project	
resulted	in	BEC	Group’s	being	awarded	“Entity/Company	or	
Private	Business	with	Excellent	CSR	Performance”	by	Ministry	
of	Social	Development	and	Human	Security”.

	 Strategic	Plan	for	Corporate	Social	Responsibility	of	BEC	
Group	has	been	originated	from	the	needs	and	expectations	
of	all	stakeholders	which	has	been	developed	into	the	plan,	
practically	implemented	and	conveyed	through	TV	programs	
on	Channel	3,	Channel	33HD,	 also	Channel	13	Family	 and	
Channel	28	SD	(prior	to	returning	the	license	and	going	off	the	
air	on	30	September	2019).	Also,	the	strategic	plan	has	been	
implemented	through	projects/activities	include	community	
and	 social	 development,	 public	 health	 and	 well-being	
promotion,	educational,	sport	and	youth	promotion,	religious	
and	cultural	promotion,	and	environmental	conservation	under	
the	concept	“we	want	to	be	an	organization	that	the	society	
can	rely	on”.

แผนกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกลุ่มบีอีซี

STRATEGIC PLAN FOR 
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
OF BEC GROUP
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	 กลุ ่มบีอีซี	 ให้ความส�าคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เป็นกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือ
ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท	 รวมทั้งเป็นผู ้ ท่ีได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบจากการด�าเนินงานของบริษัท	 โดยพิจารณา
จากความเกีย่วโยงในห่วงโซ่คณุค่า	(Value	Chain)	การด�าเนนิงาน	และ
กจิกรรมขององค์กร	เพราะเราตระหนกัดว่ีาการด�าเนนิธรุกจิจะต้องได้รบั 
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีผลต่อการด�าเนินงานขององค์กร							
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จึงจะ
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้น	เราจึงยึดหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด	 ให้ความใส่ใจต่อสังคมและ	
สิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความมั่นใจและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

	 กลุ่มบีอีซี	 จ�าแนกและจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น	 9	 กลุ่มหลัก	
ประกอบด้วย	 (1)	 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 (2)	 ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท	(3)	ผู้จัดละคร/ผู้ผลิตรายการ	และนักแสดง	(4)	ลูกค้า	(5)	คู่ค้า/
เจ้าหนี้	(6)	ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน	(7)	สื่อมวลชน	(8)	ภาครัฐ/
หน่วยงานก�ากบัดูแล/ภาคประชาสงัคม/องค์กรการกศุล	(9)	ชุมชนและ
สังคม	 โดยท�าความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงั 
ของผูมี้ส่วนได้เสยีได้ดยีิง่ขึน้	นอกจากนี	้เรายงัระบรุปูแบบการมส่ีวนร่วม 
และการส่ือสารกบัผู้มส่ีวนได้เสยีในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ	ในหมวด
ของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 เพื่อรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	
รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทตอบสนอง
ต่อความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม	 และเป็นการเพิ่มความสามารถ								
ในการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยความถี่ในการสื่อสารกับ														
ผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละกลุม่จะแตกต่างกนัไป	ขึน้อยูก่บัแผนงานของบริษทั	
และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเอง	

	 นอกจากนี้	คณะกรรมการและผู้บริหารยังสรา้งความตระหนัก
แก่บุคลากรภายในองค์กรให้มีความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	โดยก�าหนด
ให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสีย	 และให้เปิดเผยข้อมูล													
ที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอ	ในเวลาที่เหมาะสม	ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ขององค์กร	อาทิ	เวบ็ไซต์	www.becworld.com	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี
สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยง่าย	

	 BEC	 Group	 realizes	 the	 importance	 of	 internal	 and	
external	stakeholders	consisting	of	groups	of	persons	or	entities	
who	take	part	in	or	support	the	Company’s	performance	and	
those	who	 obtain	 interest	 or	 effects	 from	 the	 Company’s	
operation	by	taking	account	of	the	value	chain,	operation	and	
corporate	 activities.	We	 are	 aware	of	 the	 fact	 that,	 for	 the	
business	to	achieve	its	operating	goals,	stakeholders’	upholding	
support	 is	 indispensable	 both	 directly	 and	 indirectly	 in	
economic,	social	and	environmental	aspects.	For	this	reason,	
we	strictly	comply	with	the	Good	Corporate	Governance	and	
Code	of	Conduct,	as	well	as	the	applicable	laws	and	regulations	
with	social	and	environmental	care	to	ensure	that	our	business	
can	meet	the	needs	of	internal	and	external	stakeholders.

	 BEC	Group	divides	 stakeholders	 into	9	main	 groups,	
which	are	(1)	shareholders/investors,	(2)	executives/employees,	
(3)	TV	directors/producers	and	actors/actresses,	(4)	customers,	
(5)	suppliers/creditors,	(6)	entrepreneurs	of	the	same	business	
type,	(7)	press	media,	 (8)	government/regulator/civil	society	
sector/charitable	 organizations,	 and	 (9)	 communities	 and	
society.	We	attempt	to	understand	the	needs	and	expectations	
of	each	group	of	stakeholders	so	as	to	be	able	to	operate	in	
way	that	meets	their	needs	and	expectations.	Furthermore,	
forms	of	involvement	and	communication	with	the	stakeholders	
have	 also	 been	 defined	 in	 the	 company’s	 good	 corporate	
governance	principles	under	section	“Roles	of	Stakeholders”	
to	accept	voices,	comments,	suggestions	and	expectations	of	
the	 stakeholders	 to	 enable	 the	 company	 to	 appropriately	
address	 those	 expectations	 and	 at	 the	 same	 time	 further	
enhance	 its	 ability	 to	 build	 good	 relationships	 with	 the	
stakeholders.	The	frequency	of	communication	shall	vary	from	
one	 stakeholder	 group	 to	 another,	 depending	 on	 the	
company’s	 operation	 plan	 and	 requirements	 of	 the	
stakeholders.	

	 In	addition,	the	Board	of	Directors	and	executives	of	
BEC	Group	are	aware	of	the	significance	of	the	stakeholders	
and	 therefore	 raised	 awareness	 among	 its	 employees	
concerning	the	prioritization	of	stakeholder	by	permitting	the	
departments	 responsible	 for	 specific	 stakeholder	 group	 to	
supply	sufficient	and	reliable	 information	promptly	through	
our	communication	channels	such	as	the	company’s	website	
(www.becworld.com)	to	enable	easy	 information	access	for	
the	stakeholders.

การให้ความสำาคัญต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มบีอีซี

THE SIGNIFICANCE 
OF STAKEHOLDERS 
OF BEC GROUP
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	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
	 รายงานประจ�าปี
	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	

	 (แบบ	56-1)
	 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

	 (CSR	Report)
	 รายงานผลการด�าเนินงาน

	 (งบการเงิน)	รายไตรมาส
	 บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานกับ								
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน	
(Analyst	Meeting)

	 Investor	Relations	(IR)	เข้าร่วม
โรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ	

	 เพื่อพบนักลงทุนและ/
	 หรือกองทุน	(Fund)	เพื่อชี้แจงแผน/
	 ผลการด�าเนินงานของบริษัท
	 จัด	Non-Deal	Roadshow
	 ประชุมผ่าน	Conference	Call
	 จัด	Company	Visit	/	Site	Visit
	 รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง

	 การสื่อสารขององค์กร	(รายละเอียด
ปรากฎในหัวข้อ	“การรับเรื่องร้องเรียน	
ของ	กลุ่มบีอีซี”)

	 สื่อสารข้อมูล/แจ้งข่าวผ่านช่องทางอื่นๆ	
อาทิ	เว็บไซต์	www.becworld.com	
โทรศัพท์	อีเมล	โทรสาร	จดหมาย	
เป็นต้น

	 ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ						
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และเป้าหมายขององค์กร	รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 ให้ความส�าคญักบัผูถ้อืหุน้	ค�านงึถงึสทิธแิละส่งเสรมิการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยยดึหลกั
ความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น	และเปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

	 ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และหมวดที่	2	
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	 เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน									
ได้เสยีทกุกลุม่ด้วยความซือ่สตัย์	เสมอภาค	เทีย่งธรรม	และเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัธรุกจิ
ขององค์กร	ทศิทางการด�าเนินธรุกจิ	ผลประกอบการแก่ผูถ้อืหุน้	นักลงทนุ	ผูส้นใจ	และ
ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างครบถ้วน	เพยีงพอ	ตรงต่อความเป็นจริง	ไม่ปกปิดข้อมลูทีค่วร
แจ้งในสาระส�าคัญ	 มีการจัดท�าข้อมูลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ	เปิดเผยไว้บนช่องทางต่างๆ	อาทิ	www.becworld.com

 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	บริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม 
ไม่เลอืกปฏบัิต	ิและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ	แสดงความคดิเหน็ 
และออกเสียงอย่างเต็มที่

	 เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	(CAC)	โดยมกีารแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือขอเข้า
รับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจรติ	(CAC)	(ฉบบัปรบัปรงุ)	เม่ือวนัที	่19	กรกฎาคม	2562	และมกีารประชมุคณะท�างาน 
เพื่อพิจารณาร่างนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562

	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	จัด	Company	Visit	และ	Site	Visit	รวมถึงการเข้าพบนักลงทุน	
เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	 จัดท�าเอกสาร	 MD&A	 (Management	 Discussion	 and	
Analysis)	และ	Investors	Presentation	เพื่ออธิบายผลประกอบการและทิศทางใน
การด�าเนินงานของบริษัท

	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดการประชุมนักวิเคราะห์	 หลังจากประกาศงบการเงินประจ�า
ไตรมาสอย่างต่อเน่ือง	 เพื่ออธิบายผลการด�าเนินงาน	 ตอบข้อซักถาม	 และอธิบาย
แผนการด�าเนินงานในอนาคต	

 ฝ่ายนักลงทนุสมัพันธ์พบปะผูล้งทนุ	นกัวิเคราะห์	และกองทนุ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยการพบปะภายในประเทศ	 เป็นลักษณะ	Non-Deal	 Roadshow,	 Conference	
Call,	Company	Visit	และ	Site	Visit	จ�านวน	27	ครั้ง	อาทิ	Thailand	Investment	
Conference	2019,	Thailand	Focus	2019-SET	เป็นต้น	ส�าหรบัการพบปะในต่างประเทศ 
จ�านวน	1	ครัง้	ได้แก่	CITI	ASEAN	C-Suite	Investor	Conference	2019	ประเทศสงิคโปร์ 

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
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Division in charge : Investor Relations Department, Company and other related divisions

	 The	Annual	General	Meeting	of	
Shareholders

	 The	Annual	Report
	 Annual	Registration	Statement	
(Form	56-1)

	 Corporate	Social	Responsibility	
(CSR)	Report

	 Quarterly	Operating	Result	
Report	(Financial	Statements)

	 Analyst	Meeting	with	Analysts	
and	Institutional	Investors	

	 Investor	Relations	(IR),	
Participation	in	Domestic	and	
International	Roadshows	to	
meet	investors	and/or	funds	to	
explain	the	Company’s	
operating	plan/result

	 Organizing	Non-Deal	Roadshow
	 Conference	Call	Meeting
	 Company	Visit/Site	Visit
	 Filing	of	complaints	through	the	
company’s	various	channels

		 (see	details	in	“Reporting	of	
Complaints	and	Whistle	Blowing	
Channel	of	BEC	Group”)

	 News	update/notification	via	
various	channels	such	as	
website	(www.becworld.com),	
telephone,	e-mail,	fax,	postal	
letter,	etc.

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

The Shareholders/Investors

	 To	perform	business	on	the	basis	of	transparency	and	accountability	and	
based	on	the	principles	of	Good	Corporate	Governance	and	Code	of	Business	
Conduct.

	 To	comply	strictly	with	the	laws,	regulations	and	corporate	goals,	as	well	
as	resolutions	of	the	shareholders’	meeting.

	 To	prioritize	the	shareholders	by	taking	account	of	their	rights,	encouraging	
shareholders	to	exercise	their	rights	on	the	basis	of	equality	and	providing	
them	with	opportunities	to	have	equal	access	to	the	information.

	 To	comply	strictly	with	Good	Corporate	Governance	principles:	Section	1	
Rights	of	Shareholders	and	Section	2	Equitable	Treatment	of	Shareholders,	
respect	the	rights	of	shareholders	and	stakeholders,	treat	them	honestly,	
equally	 and	 fairly,	 disclose	 information	 about	 the	 corporate	 business,	
business	 direction	 and	 operating	 results	 among	 shareholders,	 investors,	
interested	persons,	and	relevant	parties	without	concealing	any	material	
information	and	disclose	such	information	in	both	Thai	and	English	versions	
for	foreign	shareholder	via	corporate	channels	such	as	www.becworld.com

	 At	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders,	the	company	treats	every	
shareholder	 equally	 without	 discrimination	 and	 provide	 them	 with	
opportunities	 to	exercise	 the	 rights	 to	attend	 the	meeting,	express	 their	
opinions	and	vote.

	 To	prepare	 for	 submission	of	 application	 from	Thailand’s	 Private	 Sector	
Collective	 Action	 Coalition	 Against	 Corruption	 (CAC)	 by	 establishing	 the	
Working	Group	on	CAC	(revision)	on	19	July	2019.	The	meeting	of	the	Working	
Group	on	Consideration	of	the	draft	of	Anti-Corruption	Policy	was	held	on	
25	October	2019.

	 Investor	Relations	Department	arranged	the	company	visit	and	site	visit	as	
well	as	meeting	with	investors	to	explain	and	create	understanding	of	the	
Company	on	regular	basis.

	 Investor	Relations	Department	made	MD&A	(Management	Discussion	and	
Analysis)	and	 Investors	Presentation	to	explain	the	Company’s	operating	
result	and	business	direction.

	 Investor	Relations	Department	arranged	the	Analysts’	Meeting	after	disclosure	
of	the	Quarterly	Financial	Statements	on	regular	basis	to	explain	the	operating	
result,	answer	questions	and	explain	future	operating	plan.
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	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จัดบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานให้นักวิเคราะห์การลงทุน	
(Analyst	Meeting)	ในปี	2562	จ�านวน	4	ครัง้	ในวนัที	่25	กมุภาพนัธ์,	วนัที	่14	พฤษภาคม, 
วันที่	 14	สิงหาคม	และวันที่	 13	พฤศจิกายน	2562	ตามล�าดับ	ณ	อาคารมาลีนนท์	
ทาวเวอร์	และจัด	Analyst	Thank	You	Dinner	2019	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2562	

	 เพิม่ช่องทางแหล่งรายได้	ขยายตลาด	และสร้างโอกาสทางธรุกจิไปสูร่ะดบัภมูภิาคและ
ระดับโลก,	แสวงหาตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ,	ร่วมมือกับพันธมิตรในด้านต่างๆ	
เพื่อจ�าหน่ายลิขสิทธ์ละคร,	 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจจากการเป็นธุรกิจโทรทัศน์			
มาเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์ม,	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสร้างรายได้จากธุรกิจแบบ	
Traditional	 Media	 เป็น	 New	Media	 โดยการสร้างธุรกิจออนไลน์,	 กระจาย														
แหล่งรายได้จากที่กระจุกตัวอยู่ที่ละครไปยังทุกรายการ	 ทุกพ้ืนที่	 ทั้งโทรทัศน์และ																				
ช่องทางอื่นๆ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร

	 มีการด�าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น	 โดยได้รับโล่ในกลุ่มรางวัล	 Business	
Excellence	ประเภท	Investor	Relations	Awards	ประจ�าปี	2562	ในงาน	“SET	
Awards	 2019”	 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันอังคารที่	 26	
พฤศจิกายน	2562	ณ	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	เพื่อ
เป็นการประกาศเกยีรตคิณุบริษทัจดทะเบยีนทีม่คีวามยอดเยีย่มและดเีด่นในด้านต่างๆ	
โดยบริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น
ด้านการด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	รวมถึงความพึงพอใจของนักลงทุนต่อข้อมูล
ที่ได้รับจากบริษัท	

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
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	 Investor	Relations	Department	met	with	domestic	and	international	investors,	
analysts	 and	 funds.	 Domestic	meetings	were	 in	 the	 form	 of	 Non-Deal	
Roadshow,	Conference	Call,	Company	Visit	and	Site	Visit,	totally	27	events,	
which	includes	Thailand	Investment	Conference	2019,	Thailand	Focus	2019-
SET.	One	international	meeting	was	CITI	ASEAN	C-Suite	Investor	Conference	
2019	in	Singapore.

	 Investor	Relations	Department	arranged	4	Analyst	Meetings	in	2019	on	25	
February,	14	May,	14	August,	and	13	November,	respectively,	at	Maleenont	
Tower	and	arranged	Analyst	Thank	You	Dinner	2019	on	18	December	2019.

	 To	increase	sources	of	income,	continuously	expanding	markets	for	business	
and	creating	business	opportunities	at	the	regional	and	global	level,	seeking	
new	domestic	and	international	market,	collaborating	with	partners	to	sell	
TV	drama	copyrights,	adjusting	business	strategies	from	focusing	only	on	TV	
business	to	content	platform	service,	adjusting	the	way	to	generate	income	
from	traditional	media	to	new	media	by	creating	online	business,	distributing	
the	form	of	income	generation	which	originally	focused	on	TV	drama	to	all	
programs	on	 TV	 and	other	 channels	 to	 build	 shareholders’	 trust	 in	 the	
Company	business.	

	 The	Company	was	granted	Business	Excellence	for	Investor	Relations	Awards	
2019	in	“SET	Awards	2019”	hosted	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	on	
26	November	2019	at	the	Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	Ratchadaphisek	
Road	to	honor	the	listed	companies	having	excellent	and	great	performances.	
BEC	World	Public	Company	Limited	is	one	of	the	listed	companies	having	
excellent	investor	relations	activities	and	investors	have	been	satisfied	with	
the	Company’s	information	disclosure.	

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

Division in charge : Investor Relations Department, Company and other related divisions

The Shareholders/Investors
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	 ประชุม/จัดกิจกรรมผู้บริหาร
	 พบพนักงาน	(Town	Hall	Meeting)	
	 ผู้บริหารระดับสูงสุดพบผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละสายงาน

	 แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์	
ผ่านช่องทางต่างๆ	ขององค์กร	อาทิ	
ระบบอินทราเน็ต	ป้ายประชาสัมพันธ์
ประจ�าชั้น	เป็นต้น

	 จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน	อาทิ	จัดท�า

	 บทความสุขภาพ	อาหาร	และ
	 การออกก�าลังกาย	เผยแพร่
	 ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร	
	 เดือนละ	1	ครั้ง	เป็นต้น
	 มีช่องทางการรับความคิดเห็นและ

	 รับเรื่องร้องเรียน

	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ตั้งแต่การสรรหา														
และคัดเลือกบุคลากร,	 การบริหารจัดการผลงาน,	 การพัฒนาบุคลากร	 และบทบาท										
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร	

	 ให้ความส�าคญักบัการบรหิารและพฒันาบคุลากร	ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ 
รวมทัง้กฎหมายแรงงาน	และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นธรรม	อาท	ิจ่ายค่าตอบแทน	
สวัสดิการ	 ผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน	 ตามกฎหมายแรงงานก�าหนดเป็นอย่างน้อย	
เป็นต้น

	 น�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน	โดยเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	ไม่ด�าเนินการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม,	 ไม่เลือกปฏิบัติทั้งในการ							
จ้างงาน	 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ,	 ให้สิทธิขั้นพื้นฐาน,	 ไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างใน
เรือ่งของเพศ	เช้ือชาติ	สถานะทางสงัคม	สถานภาพทางเศรษฐกจิ	ศาสนา,	มกีารบริหาร
จัดการความแตกต่างของบุคลากรในแต่ละช่วงวัยให้สามารถท�างานร่วมกันได้	ภายใต้
บรรยากาศการท�างานที่เคารพและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง,	ให้โอกาส
ในการท�างานและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ตามครรลองของกฎหมาย												
และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	 เพื่อให้พนักงานมองเห็นคุณค่าในงานของตนที่มีต่อการสร้าง
ความส�าเร็จให้องค์กร

	 ดูแลเรื่องค่าตอบแทน	สวัสดิการ	และผลประโยชน์อื่นๆ	ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับ
องค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 แต่จะต้องมีความสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 ส่งเสรมิให้มกีารเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกองค์กร	ทัง้การฝึกอบรม,	การศกึษาดงูาน,	
การเรียนรู ้แบบการสอนขณะปฏิบัติงาน	 (On-the-job	 Training),	 การแบ่งปัน
ประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง	 เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ

	 ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส่งเสริมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ	ในเชิง
ป้องกัน	อาทิ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	
เป็นต้น	สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้พนักงานเหน็ความส�าคัญของการดูแสขุภาพ	
ผ่านการจัดกจิกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีใส่ใจสขุภาพพนกังาน”	รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อม 
ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการท�างานตามหน้าที่

	 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร	“SPIRIT”	
	 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกจิกรรมขององค์กร	อาท	ิกจิกรรม	“ปิดทองหลงัพระ”	
เชิญชวนพนักงานแบ่งปันเรื่องราวการท�าความดี,	 กิจกรรม	 “ลิขิตรักข้ามดวงดาว”			
เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม	“Make	Over	ตัวเองให้เป็นซุป’ตาร์ในแบบฉบับคุณ”	

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
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Division in charge : Human Resources Department and other related divisions

The Executives and Employees

	 Town	Hall	Meetings
	 Meetings	between	top	executives	
and	superiors	of	each	field

	 News	update/notification	via	
various	corporate	channels	

	 such	as	intranet	system,	
	 PR	bulletin	on	each	floor,	etc.
	 Arrangement	of	activities	for	
employees’	well-being	such	as	
publishing	health,	nutrition,	and	
workout	articles	via	corporate	
channels	once	a	month

	 Channels	for	submitting	opinions	
and	complaints

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	define	policy	and	practice	 for	Human	Resource	Department	covering	
recruitment	 and	 selection	 of	 employees,	 performance	management,	
employee	development	and	 roles	of	 superordinate	 in	managing	human	
resources.

	 To	prioritize	personnel	management	and	development,	complying	with	the	
applicable	 laws	 and	 regulations,	 including	 the	 labor	 law	 and	 relevant	
standards	on	fair	basis	such	as	by	setting	at	least	the	minimum	amount	of	
payment	of	compensation,	welfare	and	benefits	to	employees.	

	 To	 implement	 basic	 human	 rights	 principles	 as	 guideline	 for	 employee	
treatment	by	respecting	their	rights	and	practicing	fair	and	equal	treatment,	
avoiding	any	actions	which	may	violate	human	rights	or	employees’	rights,	
avoiding	discrimination	in	terms	of	employment	compensation	and	welfare,	
giving	 them	with	 basic	 rights,	 avoiding	 discrimination	 in	 terms	 of	 sex,	
nationality,	 social	 status,	 economic	 status,	 religion,	managing	 personnel	
diversity	to	allow	employees	each	age	range	to	be	able	to	work	together	
effectively	 under	 respectful	 environment	 and	 on	 the	 basis	 of	 diversity,	
allowing	employees	to	work	and	express	constructive	opinions	as	permitted	
by	the	law	and	regulations	so	that	employees	can	appreciate	the	value	of	
their	dedication	for	the	corporate	achievement.	

	 To	ensure	that	the	compensation,	welfare	and	benefits	are	at	the	similar	
level	of	other	companies	 in	the	same	business	while	conforming	to	the	
Company’s	short-term	and	long-term	operating	result.	

	 To	promote	internal	and	external	learning	in	the	form	of	training,	study	trip,	
on-the-job	training,	and	experience	sharing	from	superiors	to	subordinates	
or	from	seniors	to	juniors	to	enhance	employees’	potential	to	respond	to	
business	competition.	

	 To	promote	better	life	quality	of	employees	in	terms	of	physical	and	mental	
health	prevention	such	as	annual	checkup,	influenza	vaccination,	etc.,	and	
raising	employees’	awareness	of	health	care	importance	through	“Channel	3 
Employees’	 Health	 Caring”	 as	well	 as	 arranging	 safety	 and	 appropriate	
environment	for	effective	work.	

	 Encouraging	employees	to	work	under	the	corporate	core	value	“SPIRIT”.
	 Encouraging	employees	to	take	part	in	the	Company’s	activities	e.g.	“Doing	a	
Thankless	Job”	which	invited	employees	to	share	their	good	deeds,	“My	Love	
from	Another	Stars”	in	which	employees	could	enjoy	makeover	to	become	a	
superstar	 and	 compete	 for	 free	 cruise	 trip	with	 lead	 actors	 of	 the	 drama,	
“Reduce	 to	 Change	 the	World”	 with	 Toyota	 in	 which	 employees	 were	
encouraged	to	reduce	single-use	plastic	which	equals	to	one-Baht	donation	to	
support	research	project	at	the	National	Nanotechnology	Center,	NSTDA.
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	 ชิงรางวัลล่องเรือส�าราญกับนักแสดงจากละครฯ,	 กิจกรรม	 “ลดเปลี่ยนโลก”	 ร่วมกับ		
โตโยต้า	เชิญชวนพนักงานลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียวทิง้	ทกุการลดใช้พลาสติก	
จะเท่ากับเงิน	1	บาท	ร่วมสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	สวทช.	
เป็นต้น	

	 มช่ีองทางการสือ่สารเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน	ผ่านกล่องรบัฟังความคดิเหน็	
(Idea	Box)	ที่วางประจ�าทุกชั้น	รวมทั้งมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน

	 จัดประชมุ/สมัมนาผูบ้รหิารและพนกังาน	เพือ่มอบนโยบายและทศิทางการด�าเนนิงาน	
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน	 เพื่อน�ามาปรับใช้ในการบริหารงาน	 อาท	ิ
Town	 Hall	 Meeting	 ที่กรรมการผู้อ�านวยการพบปะกับพนักงาน	 เมื่อวันที่	 15	
พฤษภาคม	 และวันที่	 23	 ธันวาคม	 2562	ณ	 อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์,	 กรรมการ										
ผู้อ�านวยการเชิญผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป	 “จิบน�้าชายามบ่าย”	 ใน
โครงการ	First	Impression	พร้อมพูดคุย	มอบหมายนโยบายในการบริหารงาน	และ
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในแต่ละฝ่าย,	 กรรมการผู้อ�านวยการพบปะพนักงาน
ฝ่ายข่าว	หลังจากการปรับลดพนักงานฝ่ายข่าว	เพื่อแจ้งทิศทางของฝ่ายข่าวในอนาคต
และโครงสร้างขององค์กร	รวมทั้งชมเชยถึงการด�าเนินงานของฝ่ายข่าว	เป็นต้น

	 ปลูกฝังรากฐานของ	 “การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม”	 แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน	โดยจัดท�าและแจกจ่ายจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	(BEC	Group	Code	
of	Conduct)	เพือ่ให้พนักงานทกุคนยึดถอืเป็นแนวปฏบิติัเบ้ืองต้น	นอกจากน้ี	ยงัแสดง
ไว้ในคู่มือพนักงาน	 พ.ศ.	 2546	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน							
ทัว่ทัง้องค์กร	ได้แก่	จรรยาบรรณต่อลกูค้า	จรรยาบรรณต่อบรษิทั	จรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อผู ้บังคับบัญชา	 จรรยาบรรณต่อผู ้ร่วมงาน	 และจรรยาบรรณต่อ																			
ผู้ใต้บังคับบัญชา		

	 สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	โดยการจดักจิกรรมภายในองค์กร	จะจดัภายใต้ชือ่	“ช่อง	3	อาสาท�าด”ี 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
สมัพนัธภาพอนัดใีนหมูพ่นกังาน	โดยมกีจิกรรมด้านสงัคม	อย่างเช่น	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	
วันเกิดน้ีให้เลือดต่อชีวิต”,	 “ช่อง	 3	 อาสาท�าดี	 ส่งความสุข	 ปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”								
และกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบรรจุถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากประชาชน	 เพื่อ	
ชว่ยเหลือผู้ประสบอทุกภยัทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	เป็นตน้	ส�าหรับกิจกรรมด้าน
สิง่แวดล้อม	อย่างเช่น	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีเพาะบ่มต้นกล้า	รูร้กัษ์พลงังาน”,	“ช่อง	3	อาสา 
ท�าด	ีพฒันาคูคลอง”,	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีปลกูป่าคืนความสมบูรณ์สูร่ะบบนิเวศ”	เป็นต้น

	 เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหว่างการท�างานอยู่ในบริษัท	
อย่างเช่น	 ปรับเวลาท�างานของพนักงานที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	 ให้มีเวลาท�างานที่
ยืดหยุ่น	โดยยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ	เป็นต้น

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท



31BEC World Public Company Limited CSR Report 2019

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	provide	communication	channels	for	employees	to	express	their	views	via	
“Idea	 Box”	 located	 on	 each	 floor,	 including	 complaint	 filing	 channels	 for	
employees.

	 To	 organize	 conferences/seminars	 to	 announce	 operational	 policies	 and	
direction	among	the	executives	and	employees,	including	accepting	employees’	
comments	and	suggestions	for	further	improvement	such	as	organizing	Town	
Hall	Meeting	in	which	the	President	met	employees	on	15	May	and	23	December	
2019	at	Maleenont	Tower.	The	President	invited	executives	holding	the	position	
of	Assistant	Department	Manager	and	above	to	“Have	Afternoon	Tea”	in	First	
Impression	Project	to	talk	and	assign	administrative	policies	as	well	as	accepting	
ideas	and	suggestions	from	executives	of	each	department.	The	President	met	
employees	from	News	Department	after	layoff	to	explain	the	operating	direction	
of	the	News	Department	in	the	future	and	the	corporate	structure.	Also,	the	
President	praised	the	News	Department	for	their	hard	work.	

	 To	 foster	 the	 foundation	 of	 “operating	 business	with	 fairness”	 among	 the	
executives	and	employees	by	producing	and	distributing	BEC	Group	Code	of	
Conduct	to	be	acknowledged	and	followed	by	the	employees.	This	Code	of	
Conduct	is	also	disclosed	in	the	Employee	Code	of	Conduct	2003	to	provide	
a	common	guideline	of	practice	within	the	organization.	The	Employee	Code	
of	Conduct	comprises	of	Code	of	Conduct	towards	Customers,	Code	of	Conduct	
towards	the	Company,	Code	of	Conduct	towards	individual,	Code	of	Conduct	
towards	Superiors,	Code	of	Conduct	towards	Colleagues,	and	Code	of	Conduct	
towards	Subordinates.	

	 To	encourage	employees	to	participate	in	social	and	environmental	activities	
both	 in	and	outside	the	organization.	The	activity	was	held	under	 the	title	
“Channel	3	Asa-Tham-Dee”	(Channel	3	Volunteering	Activity)	to	raise	employees’	
awareness	of	social	and	environmental	responsibilities	as	well	as	building	good	
relationship	among	employees.	Social	activities	included	“Channel	3	Asa-Tham-	
Dee:	Birthday	Blood	Donation	”,	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Sharing		Happiness	
and	Smiles	with	Elders”,	and	survival	bag-filling	activity	to	help	flood	victims	
in	 the	 Northeast	 of	 Thailand.	 For	 environmental	 activities,	 there	 were										
“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Planting	Trees	for	Energy	Saving”,	“Channel	3		Asa-
Tham-Dee:	Canal	Development”,	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Mangrove	Forest	
Planting	for	Ecosystem	Restoration”.			

	 Employees	 were	 given	 opportunities	 to	 pursue	 higher	 education	 during	
employment	such	as	their	work	schedule	would	be	adjusted	for	flexibility	of	
study	hours	while	receiving	normal	wage.	

Division in charge : Human Resources Department and other related divisions

The Executives and Employees
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	 จัดประชุม/สัมมนาระหว่างผู้บริหาร
ของบริษัท	และผู้จัดละคร/ผู้ผลิต
รายการ/นักแสดง

	 จัดงาน	(Event)	เปิดตัวรายการ/
ละครใหม่	เพื่อให้ผู้จัดละคร	ผู้ผลิต
รายการ	และนักแสดง	มีโอกาส
ประชาสัมพันธ์รายการ/ละครต่อ
ตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา	(เอเจนซี่)	
สื่อมวลชน	และผู้ชมทั่วประเทศ

	 สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	ขององค์กร

	 ปฏิบัติต่อผู้จัดละคร	ผู้ผลิตรายการ	และนักแสดงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
	 ในการท�าสัญญา	บริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วนและ
เคร่งครัด	ช�าระค่าตอบแทนครบถ้วนและตรงตามเวลา

	 สนับสนุนให้ผู้จัดละคร	 ผู้ผลิตรายการ	 และนักแสดงได้แสดงผลงานผ่านช่องรายการ
และช่องทางต่างๆ	 ขององค์กร	 ส�าหรับนักแสดงนั้น	 ทางผู้จัดละครจะน�าเสนอรายชื่อ
นกัแสดงมายงัฝ่ายบริหาร	เพ่ือพิจารณาคัดสรรบทการแสดงทีเ่หมาะสม	เพ่ือให้นักแสดง
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มความสามารถ

	 สรรหาเวลาในการออกอากาศทีด่	ีเพ่ือให้ผูจ้ดัละคร	ผูผ้ลติรายการ	และนักแสดงมโีอกาส
สร้างผลงาน	รายได้	และรักษาระดับความนิยม

	 สนับสนุนให้ผู้จัดละคร	 ผู้ผลิตรายการ	 สร้างสรรค์ละคร/รายการที่มีคุณค่าต่อสังคม			
สอดแทรกสาระ	คุณธรรม	และข้อคิดที่ดีต่อสังคมไทย

	 ส่งเสรมิให้ผูจ้ดัละครและผูผ้ลติรายการ	น�าเสนอเน้ือหาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเด็ก	เยาวชน	
สตรี	และครอบครัว

	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายข่าว	และ	www.ch3thailand.com	ร่วมมือ
กับผู้จัดและกองถ่ายละคร	ท�าประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	ก่อนและระหว่างละคร
ออกอากาศ	เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	และยังเป็นการสร้างกระแสให้เกิด
การติดตามละครอีกด้วย	

	 จัดงาน	“เปิดวิก	บิ๊ก	3	ติดมันส์”	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	
พลาซ่า	ลาดพร้าว	เพื่อประชาสัมพันธ์ละครที่ฉายทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ในช่วงแรก 
ของปี	2562	และงาน	“เปิดวิก	บิ๊ก	3	The	New	E.R.A.”	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2562	
ณ	โรงแรมแบงคอ็ก	แมรอิอท	มาร์คส์ี	ควนีส์ปาร์ค	สขุมุวทิ	22	เพือ่ประชาสัมพนัธ์ละคร
ที่ฉายทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ในช่วงหลังของปี	2562	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัด
ละคร	 ผู้ผลิตรายการ	 และนักแสดง	 น�าเสนอผลงานและพบปะตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา
และสื่อมวลชน

	 มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ ์ภาพลักษณ์ของกลุ ่มบีอีซี 	 ไปพร ้อมกับการ
ประชาสมัพันธ์ละคร	อาท	ิกจิกรรมเกบ็ขยะและคัดแยกขยะพลาสตกิ	พร้อมรณรงค์ให้
มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สอดคล้องกับเนื้อหาในละครเรื่อง	“ทิวาซ่อนดาว”,	
การมอบความรักให้เดก็ๆ	ทีส่ถานสงเคราะห์บ้านเดก็อ่อนพญาไท	สอดคล้องกบัเน้ือหา
ในละครเรื่อง	 “เพลิงรักเพลิงแค้น”	 ที่สะท้อนถึงการโหยหาความรักความอบอุ่น															
ในครอบครัว	เป็นต้น	

หน่วยง�นท่ีดูแลรบัผดิชอบ : ฝ่ายผลิตรายการ / ฝ่ายรายการ / ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ / ฝ่ายการตลาด และส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
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Division in charge : TV Program Production Department/TV Program Department/Public Relations  
    Department/Marketing Department and other related divisions 

The TV Directors, Producers and Actors/Actresses

	 The	arrangement	of		meetings/
seminars	between	executives	and	
TV	directors/producers/actors	and	
actresses

	 Organizing	events	for	new	programs/
dramas	inauguration	to	allow	TV	
directors,	producers	and	actors/
actresses	the	opportunity	to	
promote	their	programs/dramas	

	 to	advertising	agencies,	press	media	
	 and	viewers
	 Communication	via	various	channels	
of	the	organization

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	treat	TV	drama/program	producers	and	actors	fairly	and	equally.	
	 In	entering	into	a	contract,	the	company	guarantees	that	all	actions	stated	
will	be	completely	and	strictly	implemented	and	the	payment	will	be	paid	
accurately	and	in	timely	manner.

	 To	support	TV	directors,	producers	and	actors/actresses	in	expressing	their	
capacities	 on	TV	programs	 through	 channels	 of	 the	organization.	Drama	
producers	would	propose	the	list	of	actors/actresses	to	the	management	
for	assignment	of	appropriate	roles	to	ensure	that	they	could	effectively	
express	their	talents.	

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

	 To	encourage	TV	directors	 and	producers	 to	present	 useful	 content	 for	
children,	adolescents,	women,	and	families.

	 Public	Relations	Department,	Marketing	Department,	News	Department,	and	
www.ch3thailand.com	,	in	collaboration	with	TV	drama	producers	and	crew	
to	carry	out	various	forms	of	promotions	activities	before	and	during	airtime	
to	ensure	the	information	presented	follows	the	same	direction	and	promote	
the	popularity	of	the	programs.

	 To	organize	“Perd	Wig	Big	3	Tid	Man”	event	on	13	February	2019	at	Central	
Plaza	 Lat	 Phrao	 to	promote	 TV	dramas	broadcasted	on	Channel	 3	 and	
Channel	33	HD	during	the	first	half	of	2019	and	“Perd	Wig	Big	3	The	New	
E.R.A.”	on	10	June	2019	at	Bangkok	Marriott	Marquis	Queen’s	Park,	Sukhumvit	
22	to	promote	TV	dramas	broadcasted	on	Channel	3	and	Channel	33	HD	
during	the	second	half	of	2019.	These	events	were	good	opportunities	for	
TV	directors,	producers	and	actors/actresses	to	present	their	works	and	meet	
advertising	agencies	and	press	media.

	 To	arrange	activities	to	promote	BEC	Group’s	image	while	promoting	dramas	
such	 as	waste	 collection	 and	 plastic	waste	 separation	 to	 foster	 natural	
resources	conservation	which	was	in	line	with	the	content	of	“Thiwa	Son	
Dao”	drama,	love	sharing	to	children	at	Phayathai	Home	for	Babies	which	
was	in	line	with	“Ploeng	Rak	Ploeng	Khaen”	drama	which	reflected	the	need	
of	family	love.
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	 ขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก	แสวงหาตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ	
ร่วมมอืกบัพันธมติรในด้านต่างๆ	เพ่ือจ�าหน่ายลขิสทิธิล์ะคร	โดยเฉพาะตลาดในภมูภิาค
เอเชยี	ไม่ว่าจะเป็นประเทศจนี	ฟิลปิปินส์	มาเลเซยี	สงิคโปร์	อนิโดนีเซยี	เกาหลใีต้	และ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน	(CLMV)	เพื่อให้ผู้จัดละคร	ผู้ผลิตรายการ	มีผลงานเป็นที่รู้จัก
ท้ังในและต่างประเทศ	 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักแสดงไทยเป็นท่ีรู้จักในระดับ
นานาชาติมากยิ่งขึ้น	 และยังเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีไทยให้
นานาประเทศได้รู้จัก	อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย	

	 จัดอบรมนักแสดงรุ่นใหม่ของช่อง	3	เพื่อให้เรียนรู้วิชาการแสดงเป็นเวลา	3	เดือน	เพื่อ
ให้เป็นนักแสดงคุณภาพในอนาคต	 รวมทั้งจัดให้มีการสอบการแสดงเมื่อวันอาทิตย์ที	่
24	พฤศจิกายน	2562

	 กรรมการผู้อ�านวยการพบปะกับผู้จัดละคร/ผู้ผลิตรายการ	 เพื่อมอบนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการผลิตละคร/รายการ	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้จัดละคร/ผู้ผลิตรายการ
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันแสดงผลงานก่อน	 นอกจากน้ี	 ยังเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่าง													
ผู้บริหารระดับสูงกับผู้จัดละคร/ผู้ผลิตรายการที่จะสื่อสารกันได้โดยตรง	 อาทิ	 สื่อ													
โซเชียลมีเดีย	เป็นต้น

	 น�านักแสดงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยเฉพาะร่วมกับภาครัฐ	 ภาค
ประชาสังคม	หรือองค์กรการกุศล	อาทิ	การท�าสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การท�างาน
ของภาครัฐด้านการศึกษา	เป็นต้น	เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม	

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

หน่วยง�นท่ีดูแลรบัผดิชอบ : ฝ่ายผลิตรายการ / ฝ่ายรายการ / ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ / ฝ่ายการตลาด และส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
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 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	expand	business	to	regional	and	global	markets	by	seeking	domestic	and	
international	 opportunities,	 collaborating	 with	 partners	 to	 sell	 drama	
copyrights,	especially	in	Asia	market	including	China,	the	Philippines,	Malaysia,	
Singapore,	Indonesia,	South	Korea,	and	CLMV	countries,	so	that	TV	directors	
and	producers	can	be	known	domestically	and	internationally,	as	well	as	
enhancing	international	recognition	of	Thai	actors	while	promoting	Thai	life	
and	culture	to	the	world,	which	could	contribute	to	tourism	promotion.		

	 To	provide	training	to	Channel	3	new	talents	to	learn	acting	for	3	months	
to	develop	themselves	to	be	quality	actors	in	the	future.	Acting	exam	was	
held	on	Sunday,	24	November	2019.	

	 The	President	met	TV	directors	and	producers	to	give	policies	and	guidelines	
for	drama/program	production	whereby	existing	TV	directors	and	producers	
were	given	a	chance	show	their	work	before	others.	Also,	there	were	direct	
communication	channel	available	for	top	management	and	TV	directors/
producers	such	as	social	media	platform.	

	 Actors/actresses	were	part	of	social	activities,	especially	with	the	government,	
civil	society	or	charitable	organizations	such	as	making	of	news	scoop	for	
promoting	the	government	educational	project,	etc.,	for	the	overall	social	
benefit.	

Division in charge : TV Program Production Department/TV Program Department/Public Relations  
    Department/Marketing Department and other related divisions 

The TV Directors, Producers and Actors/Actresses
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	 กิจกรรมต่างๆ	อาทิ	การจัดงาน	
(Event)	เปิดตัวรายการ/ละคร	

	 เพื่อให้ลูกค้ารับทราบแผนการ
	 ด�าเนินงานล่วงหน้า
	 จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าเพื่อ
ประชาสัมพันธ์รายการของสถานีฯ	
ไปพร้อมกับสินค้าและบริการ

	 ของลูกค้า
	 พบปะลูกค้า	และติดต่อลูกค้าโดยตรง
	 สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	ขององค์กร

	 จัดสรรโอกาสให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการและผังรายการของช่อง	 3	 และ										
ช่อง	33	HD	ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	และจัดงาน	(Event)	เปิดตัวรายการและ
ละครใหม่	เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนซื้อสื่อโฆษณาล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
อาทิ	 งาน	“เปิดวิก	บิ๊ก	3	ติดมันส์”	 เมื่อวันที่	 13	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล	พลาซ่า	ลาดพร้าว	เพื่อประชาสัมพันธ์ละครที่ฉายทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	
ในช่วงแรกของปี	2562	และงาน	“เปิดวกิ	บิก๊	3	The	New	E.R.A.”	เมือ่วนัที	่10	มถินุายน 
2562	ณ	โรงแรมแบงคอ็ก	แมรอิอท	มาร์คส์ี	ควนีส์ปาร์ค	สขุมุวทิ	22	เพือ่ประชาสมัพนัธ์
ละครที่ฉายทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ในช่วงหลังของปี	2562	เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูจ้ดัละคร	ผูผ้ลติรายการ	และนกัแสดง	น�าเสนอผลงานและพบปะกบัลกูค้าได้โดยตรง,	
งานจิบน�้าชา	 “Content	 &	 Beyond	 2020”	 	 เมื่อวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2562															
เชญิผูส้นบัสนนุและเอเจนซีร่บัทราบถงึวสัิยทัศน์	และรายการในปี	2563	พร้อมน�าเสนอ
รายการข่าวรปูแบบใหม่	อย่างเช่น	จบัข่าวลวง	คลนิกิหมอความ	เป็นต้น	รวมทัง้รายการ
ใหม่ที่ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่	อาทิ	รายการ	“The	Brothers	Thailand”	เป็นต้น

	 ยดึถือหลกัการดูแลผลประโยชน์ลกูค้าเป็นส�าคัญ	และให้บรกิารด้วยความยติุธรรม	โดย
ส่งเสริมให้ส่วนงานภายในองค์กรที่รับผิดชอบต่อลูกค้า	 มีจิตส�านึกในงานบริการที่มี
คณุภาพ	ปฏบัิตต่ิอลกูค้าอย่างซือ่สตัย์และจริงใจ	ส่งมอบข้อมลูทีม่สีาระส�าคัญเกีย่วกบั
นโยบาย	แนวทางปฏิบัติ	และรายการของทางสถานีฯ	ให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
ทั่วถึง	เท่าเทียม	และทันต่อเวลา	เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณา	และ
ได้บรรจุจรรยาบรรณต่อลูกค้าไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี								
(BEC	Group	Code	of	Conduct)	และคู่มือพนักงาน	พ.ศ.2546	เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ	 โดยให้ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	
สุภาพ	อ่อนโยน	เสมอภาคทุกโอกาส	แม้ไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง	รักษาผลประโยชน์
ของลูกค้า	 ระลึกถึงเสมอว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อบริษัทและพนักงาน	 รักษา								
ความลับท่ีเป็นข้อมูลของลูกค้า	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า	ให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุด

	 ให้ความส�าคัญกับข้อร้องเรียนของลูกค้า	 โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ
องค์กร	หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายการตลาด

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ลูกค้า (ตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา (เอเจนซี่) เจ้าของสินค้าที่ซื้อโฆษณา และผู้อุปถัมภ์รายการ)
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Division in charge : Advertising Department and Marketing Department 

The Customers (Advertising Agencies, Product Owners who   
  buy commercial advertising time and Program Sponsors) 

	 Various	activities	such	as	TV	
drama/program	inauguration	
events	to	inform	the	customers	

	 to	know	operating	plan	in	
advance.

	 Conducting	activities	with	
customers	to	promote	TV	
programs	together	with	
customers’	products	and	services.

	 Meting	up	with	customers	and	
contacting	customers	directly

	 Communicating	customers	
through	various	channels	of	
organization

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	 arrange	 opportunities	 for	 customers	 to	 obtain	 information	 about	 TV	
programs	and	program	schedules	of	Channel	3	and	Channel	33	HD	through	
communication	 channels,	 including	 organizing	 news	 dramas/programs	
inauguration	events	to	facilitate	customers’	effective	planning	for	making	
purchasing	decision	properly,	such	as	Perd	Wig	Big	3	Tid	Man”	event	held	
on	13	February	2019	at	Central	Plaza	Lat	Phrao	to	promote	new	TV	dramas	
broadcasted	on	Channel	3	and	Channel	33	HD	during	the	first	half	of	2019	
and	“Perd	Wig	Big	3	The	New	E.R.A.”	held	on	10	June	2019	at	Bangkok	
Marriott	Marquis	Queen’s	Park,	Sukhumvit	22	to	promote	new	TV	dramas	
broadcasted	on	Channel	3	and	Channel	33	HD	during	the	second	half	of	
2019.	These	events	were	good	opportunities	for	TV	drama/program	producers	
and	actors	to	present	their	work	and	directly	meet	advertising	agencies	and	
media	press.	“Content	&	Beyond	2020”	held	on	21	November	2019	in	which	
sponsors	and	agencies	were	invite	to	know	the	Company’s	vision	and	content	
in	2010	as	well	as	presenting	new	news	program	such	as	“Chub	Khao	Luang”	
(Fake	News)	,	“Lawyer’s	Clinic”,	etc.,	and	new	contents	in	collaboration	with	
the	new	partner	such	as	“The	Brothers	Thailand”.

	 To	comply	with	the	principle	on	prioritizing	customers’	benefits	and	providing	
fair	services	by	encouraging	the	internal	departments	responsible	for	providing	
the	customers	with	high-quality,	 sincere	and	 inclusive	services,	 including	
delivering	material	 information	 relating	 to	 the	policies,	 practices	 and	TV	
programs	of	the	organization	to	the	customers	in	an	accurate,	complete,	
comprehensive,	 equal	 and	 timely	manner	 to	 facilitate	 the	 purchase	 of	
advertisements.	In	addition,	the	company’s	Code	of	Conduct	toward	the	
Customer	is	disclosed	in	the	BEC	Group	Code	of	Conduct	and	Employee	
Code	of	Conduct	2003	as	a	guideline	for	the	executives	and	employees	to	
follow	by	treating	customers	with	care	and	equity	and	providing	timely	and	
accurate	service	even	if	it	is	not	under	the	assigned	scope	of	responsibility,	
including	 ensuring	 customer	 benefits	 and	 always	 regarding	 them	 as	 the	
sponsors	 of	 the	 company	 and	 employees,	 maintaining	 customer	
confidentiality,	whether	directly	or	indirectly	to	respond	to	the	needs	and	
expectations	of	customers	for	their	utmost	benefit	and	satisfactions.	

	 To	give	the	importance	to	customers’	complaints	by	providing	channels	of	
the	organization	for	complaint	filing	or	via	related	divisions.	
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	 สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	ขององค์กร	
	 อาทิ	การติดต่อทางโทรศัพท์,	การประชุม	

เพื่อชี้แจงเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง	
เป็นต้น

	 ค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนนิธรุกจิและอยูบ่นพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทน
ทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย	ปฏิบติัตามกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเงือ่นไขสญัญาหรอื
ข้อตกลงที่เป็นธรรม	ไม่ขัดต่อกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง	ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นจริง	เก็บรักษาความลับของคู่ค้า	
หลกีเล่ียงการให้-รบัของขวญั	สินน�า้ใจ	การเล้ียงรบัรองเป็นการส่วนตัว	ยดึถือคูมื่อข้ันตอน 
การปฏิบัติงานส�าหรับการจัดซื้ออย่างเคร่งครัด	 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือสัญญากับคู่ค้าได้	 ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข											
โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

	 ในการคัดเลือกคู่ค้า	 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจะต้องพิจารณา	
คู่ค้าที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอืน่	ต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสทิธิใ์นการจดัซือ้จดัจ้าง	และต้องไม่เป็นผูถ้กูระบุชือ่ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของบริษัท	

	 มคีูม่อืขัน้ตอนการปฏบิตังิานส�าหรับระบบงานจดัซือ้จดัจ้าง	รวมทัง้มรีะเบียบวธิปีฏบิตัิ
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานส�าหรับการจดัซือ้จดัจ้างอปุกรณ์ในการผลติและออกอากาศ
โทรทัศน์

	 ดูแลการช�าระหน้ีและปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ	 ต่อเจ้าหนี้อย่างครบถ้วน	
ถกูต้อง	และตรงตามก�าหนดเวลา	มคีวามรบัผดิชอบในหลกัประกนัต่างๆ	รวมทัง้ตดิตาม
และอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้ีในการรับช�าระหน้ี	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทาง
ธุรกิจระหว่างองค์กรและเจ้าหนี้	 ตลอดจนเป็นการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร	 อีกทั้งเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากค่าปรับตามสัญญาและ							
การผดินดัช�าระหนี	้กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขหรอืสญัญากบัเจ้าหนีไ้ด้	ต้องรบี 
เจรจากับเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

	 ในการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 บริษัทมีคู่มือปฏิบัติงานรายรับรายจ่าย
โครงการที่ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ	

	 บรหิารจดัการเงนิทนุให้มโีครงสร้างทีเ่หมาะสม	เพือ่รกัษาความเชือ่มัน่ในฐานะการเงนิ
และความสามารถในการช�าระหนี้ต่อเจ้าหนี้	

	 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่คู่ค้า/เจ้าหนี้	
	 ระบไุว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของกลุม่บีอซี	ีหวัข้อ	ความรับผดิชอบต่อคูค้่า
และเจ้าหนี้	กล่าวคือ	“การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ	ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ชือ่เสยีงของบรษิทั	หรอืขดัต่อกฎหมายใดๆ	ค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนนิธรุกจิ
และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า	 การคัดเลือกคู่ค้าต้องท�าอย่างยุติธรรม	ทั้งน้ี	 บริษัท
ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยส�าคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า	 อีกทั้งยึดมั่นในสัญญา							
และถอืปฏบิติัตามเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้าหน้ีเป็นส�าคัญ	ในการช�าระคืนเงนิต้น	ดอกเบีย้	และ
การดูแลหลักประกันต่างๆ”

	 รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า/เจ้าหนี้	และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายการเงิน / แผนกจัดซื้อ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

คู่ค้า/เจ้าหนี้
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	 Communication	through	various	
channels	of	organization,	such	as	
by	telephone,	meetings	to	explain	
purchasing	conditions,	etc.

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	take	account	of	equality	in	business	and	fair	compensations	for	both	parties, 
comply	with	procurement	process	and	contract	terms	or	fair	agreements	
which	are	not	 illegal	 to	ensure	 transparency	without	 favoring	oneself	or	
related	persons,	 give	accurate	and	 true	 information,	 keeping	customers’	
information	 confidential,	 avoid	 giving-receiving	 gifts,	 gratuity,	 personal	
entertainment,	and	strictly	comply	with	work	procedure	manual	for	purchasing. 
In	the	case	that	the	terms	of	supplier	contract	cannot	be	complied	with,	
negotiations	with	suppliers	must	be	done	to	seek	reasonable	solutions.	

	 In	selecting	suppliers,	Procurement	Committee	or	purchasing	officer	shall	
consider	suppliers	without	mutual	interest	and	without	interest	with	other	
bidders.	Suppliers	shall	not	be	granted	exclusive	rights	in	procurement	and	
not	be	listed	as	the	persons	who	abandon	the	Company’s	work.	

	 To	 have	 in	 place	 a	 handbook,	 guideline	 and	 procedure	 for	 general	
procurement	of	TV	production	and	broadcasting	equipment.

	 To	be	responsible	for	debt	repayment	and	act	according	to	the	creditor-
debtor	agreement,	including	being	responsible	for	guarantees,	follow	up	on	
and	facilitating	creditors	in	gaining	debt	repayment	in	order	to	maintain	a	
healthy	business	relationship	between	organization	and	creditors,	maintain	
public	image	and	reputation	and	prevent	any	extra-payments	incurred	by	
fines	stated	in	the	agreement	and	overdue	debts.	In	the	case	that	the	terms	
of	creditor	terms	cannot	be	complied	with,	negotiations	with	creditors	must	
be	done	to	seek	reasonable	solutions.

	 To	have	the	Income	and	Expense	Management	Handbook	of	the	project	
contracted	with	the	government	agencies.	

	 To	manage	capital	to	ensure	appropriate	structure	and	maintain	reliability	
of	financial	status	and	ability	to	pay	debts	to	creditors.	

	 To	disclose	correct	and	clear	information	to	suppliers/creditors.
	 To	state	 in	 the	BEC	Group	Code	of	Conduct	under	 topic	“Responsibility	
towards	Business	Partners	and	Creditors”	as	follows:	“Any	business	operation	
engaged	with	business	partners	and	creditors	must	not	damage	the	reputation	
of	the	company	or	be	conflicting	with	any	laws	and	must	take	into	account	
equality	in	terms	of	running	business	operation	and	mutual	benefits	and	
fair	selection	of	business	partners.	The	company	recognizes	the	importance	
of	business	partners	as	the	key	to	create	high	value	for	the	customers.	The	
company	is	also	committed	to	comply	with	the	terms	and	conditions	agreed	
with	its	creditors	regarding	principal	repayment,	interests	and	other	securities.

	 To	maintain	sustainable	relationship	with	suppliers/creditors	and	trust	each	
other.	

Division in charge : Accounting Department/Finance Department/Purchasing Department and 
    other relevant divisions

The Suppliers/Creditors
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	 เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ
	 ผู้ประกอบการโทรทัศน์	อาทิ	
	 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

ประเทศไทย	(ทรท.),	สมาคมโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 ร่วมประชุม/สัมมนา/หารือกับ
	 ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
	 เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน	
	 สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ	ขององค์กร	
เป็นต้น

	 มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันทุกรายภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดีด้วยความสุจริต	 ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันด้วยการ	
กล่าวหาหรือบดิเบือนข้อเทจ็จรงิ	และไม่กระท�าการใดๆ	ทีเ่ป็นการละเมดิทรัพย์สนิทาง
ปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน

	 ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก	 แสวงหาพันธมิตร
ใหม่ในการน�ารายการและละครไปออกอากาศในต่างประเทศ	 เพื่อให้รายการและ							
ละครของช่อง	3,	ช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	28	SD	และช่อง	33	HD	เป็นที่รู้จักทั้งในและ
ต่างประเทศ	 รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีในการถ่ายท�าและการรายงานข่าว	 ตลอดจนมี
ช่องทางสื่อใหม่	 (New	Media)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้ชม	 และรักษา									
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	

	 ด�าเนนิงานบนพ้ืนฐานของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนนิ
ธุรกิจ	รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน	 เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที	่						
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายรายการ / ฝ่ายออกอากาศ / ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน (สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์)
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Division in charge : Management/TV Program Department/Broadcasting Department/ 
    Television Technical Department and other relevant divisions

The Entrepreneurs of the Same Business Type 
 (TV media and online media)

	 Joining	television	business	network	
such	as	the	Television	Pool	of	
Thailand	(TPT),	Thailand	Digital	
Television	Association,	etc.

	 Attending	meetings/seminars/
discussions	with	entrepreneurs	of	
the	same	business	type	to	seek	
mutual	solutions.

	 Communicating	through	various	
channels	of	the	organization

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	implement	a	policy	of	treating	entrepreneurs	of	the	same	business	type	
with	honesty,	to	operate	business	in	accordance	with	the	law,	practice	fair	
and	transparent	competition	without	destroying	reputation	of	entrepreneurs	
in	the	same	business	by	slandering	or	distorting	facts,	not	doing	anything	
which	infringes	intellectual	property	and	copyrighted	works	of	entrepreneurs	
in	the	same	business.	

	 To	expand	new	market	base	at	both	 local	 and	 global	 levels,	 seek	new	
partners	 to	broadcast	dramas	 and	programs	 in	other	 countries	 to	make	
programs	and	dramas	of	Channel	3,	Channel	13	Family,	Channel	28	SD,	and	
Channel	33	HD	known	locally	and	 internationally,	develop	shooting	and	
news	reporting	technology,	create	new	media	to	enhance	viewers’	access	
and	maintain	competitiveness.	

	 To	conduct	business	on	the	basis	of	Good	Corporate	Governance,	Code	of	
Conduct	and	Professional	Ethics.	

	 To	collaborate	with	entrepreneurs	of	the	same	business	type	to	achieve	a	
common	goal	useful	to	the	society	as	a	whole.	
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	 ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ขององค์กร	อาทิ	
งาน	“เปิดวิก	บิ๊ก	3”,	ฟุตบอลดารา	
เป็นต้น

	 ส่งข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
องค์กร	ทั้งทางด้านบันเทิง,	การตลาด
และเศรษฐกิจ,	สังคม	เด็ก	และสตรี	
ไปยังสื่อมวลชนสายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบต่อไป

	 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ละคร
และรายการต่างๆ	ให้แพร่หลายไปยัง	
ผู้ชม/กลุ่มเป้าหมาย	ผ่านสื่อมวลชน
สายต่างๆ

	 เพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับ
สื่อมวลชนผ่านทางสื่อที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและสื่อโซเชียลมีเดีย

	 เข้าร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชน
		 อาทิ	วันครบรอบ	และกิจกรรมเพื่อ

สังคมอื่นๆ
	 เยี่ยมเยียนสื่อมวลชนในเทศกาลต่างๆ	
เป็นประจ�าทุกปี	ได้แก่	เทศกาลปีใหม่	
ตรุษจีน	สงกรานต์	และวันไหว้
พระจันทร์	รวมทั้งการเยี่ยมไข้	

	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
	 ระหว่างกัน

 จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์ละครและรายการต่างๆ	ทัง้ในลกัษณะของกจิกรรมบนัเทงิหรือ 
กิจกรรมเพื่อสังคม	 ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของละคร/รายการ	 หรือความต้องการของผู้จัด
ละคร/รายการ	เพ่ือสร้างการรับรูไ้ปยงัผูช้ม/กลุม่เป้าหมาย	ผ่านสือ่มวลชนในสายต่างๆ

	 ปฏิบติังานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานของฝ่ายประชาสมัพนัธ์	ซึง่รวมถึงการจดักจิกรรม
ประชาสัมพันธ์	และกิจกรรมอวยพรสื่อในเทศกาลต่างๆ	

	 นอกจากการส่งข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานขององค์กรไปยังสื่อมวลชนสายต่างๆ		
ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงแล้ว	ยงัศึกษาผลกระทบทีส่ือ่มวลชนมต่ีอองค์กร	รวมทัง้ช้ีแจงข้อมูล
ทีเ่ป็นข้อเทจ็จรงิให้สือ่มวลชนได้รับทราบ	เพือ่ส่งต่อข้อเทจ็จรงิเหล่านัน้ไปยงัสาธารณชน 
หรือกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 เพิม่ช่องทางในการสือ่สารกบัสือ่มวลชนผ่านทางสือ่ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและสือ่โซเชยีลมีเดีย 
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน

	 สานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนหรือแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง	 เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้น									
น�าเสนอสู่สาธารณชน

	 ผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความส�าคัญในการให้ข้อเท็จจริงขององค์กร	ดังนั้น	 ผู้บริหาร
ระดับสูงจึงเป็นผู้พิจารณาและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนโดยตรง

	 จากสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่สื่อโซเชียลมีเดียมีมากขึ้น										
การส่งข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน	 จึงต้องค�านึงถึงความรวดเร็ว	 ให้ความระมัดระวัง
เรื่องความถูกต้อง	และอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง	

	 แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องสานสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง	และเพิ่มความถี่ในการมีส่วนร่วมในวาระต่างๆ	มากยิ่งขึ้น

	 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	 โดยน�าสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	 ที่มี
ความสมัพันธ์กับละครทีก่�าลงัออกอากาศ	อย่างเช่น	น�าสือ่มวลชนเยีย่มชมเมอืงมลัลกิา	
ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายท�าของละครเรื่อง	 “ลิขิตแห่งจันทร์”,	 น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมและ
ถวายสักการะ	รัชกาลที่	5	ณ	อาคารถาวรวัตถุ	(ตึกแดง)	ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของ
ละครเรื่อง	“สัตยาธิษฐาน”	ที่สะท้อนเหตุการณ์ช่วงเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่	5

	 จัดงาน	“เปิดวิก	บิ๊ก	3	ติดมันส์”	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	
พลาซ่า	 ลาดพร้าว	 เพ่ือประชาสัมพันธ์ละครที่ฉายทางช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD	 ใน										
ช่วงแรกของปี	2562	และงาน	“เปิดวกิ	บิก๊	3	The	New	E.R.A.”	เมือ่วนัที	่10	มถินุายน	
2562	ณ	โรงแรมแบงคอ็ก	แมรอิอท	มาร์คส์ี	ควนีส์ปาร์ค	สขุมุวทิ	22	เพือ่ประชาสมัพนัธ์
ละครทีฉ่ายทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	ในช่วงหลงัของปี	2562	เพือ่เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้จัดละคร	ผู้ผลิตรายการ	และนักแสดง	น�าเสนอผลงานและพบปะสื่อมวลชน	เพื่อ
ให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและชัดเจน

 

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

สื่อมวลชน
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Division in charge : Public Relations Department

The Press Media

	 Taking	part	in	company’s	activities	
such	as	“Perd	Wig	Big	3”,	

	 Star	Football,	etc.
	 Delivering	news	relating	to	the	
company’s	operations	from	
entertainment	to	marketing,	
economy,	society,	children	and	
women	among	relevant	press	
media	as	a	medium	to	circulate	
news	to	the	target	group.

	 Arranging	activities	to	promote	
	 TV	dramas	and	programs	among	

viewers/target	groups	through	
	 the	press	media.	
	 Increasing	channels	for	
communicating	with	the	press	via	
existing	channels	and	social	media.

	 Participating	in	activities	with	the	
press	media	such	as	anniversary	
celebration	and	other	social	
activities.

	 Visiting	the	press	media	during	
festive	seasons	each	year	such	as	
New	Year,	Chinese	New	Year,	
Songkran	Festival	and	Moon	
Festival,	including	patient	visit	to	
maintain	good	relationship.

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	organize	entertaining	and	social	activities	for	promoting	TV	dramas	and	
programs,	 depending	 on	 the	 content	 of	 each	 drama/program	 or	 the	
requirement	of	the	producers	to	raise	awareness	among	viewers/target	group	
via	various	channels.

	 To	comply	with	work	procedure	of	the	Public	Relations	Department	which	
includes	arrangement	of	promotional	events	and	media	blessing	activities	
on	special	occasions.

	 Apart	from	updating	news	and	information	about	the	company’s	business	
operation	among	the	press,	the	company	also	studies	organizational	impact	
from	the	press	and	clarifying	the	facts	among	the	press	so	that	they	can	
pass	on	these	facts	to	the	public	or	target	group	accordingly.	

	 To	increase	channels	for	communicating	with	the	press	via	existing	channels	
and	social	media	to	gain	wider	access	to	different	target	group.	

	 To	strengthen	relationship	with	the	media	or	factual	sources	to	acquire	the	
information	to	report	to	the	public.

	 By	recognizing	the	importance	of	providing	facts	about	the	organization,	the	
top	executives	will	be	the	ones	to	consider	and	directly	give	such	information	
to	the	press.

	 Due	to	the	change	in	social	media	industry,	delivering	news	to	the	press	
must	be	done	quickly,	accurately	and	on	factual	basis.	

	 Press	Relations	Division	of	Public	Relations	Department	and	other	relevant	
divisions	shall	continuously	strengthen	relationship	with	the	press	and	attend	
their	events	more	frequently.	

	 To	arrange	relationship	activities	with	the	press	by	taking	them	to	visit	the	
sites	 related	 to	 the	 currently	 airing	 dramas	 such	 as	 “Mueang	Mallika”											
which	is	the	setting	of	“Destiny	of	the	Moon”,	visit	and	pay	respect	to	King	
Chulalongkorn	Statue	at	Thawon	Watthu	Building	(Red	Building)	which	is	the	
setting	of	“Sattayathithan”,	depicting	the	abolition	of	slavery	period	during	
the	reign	of	King	Chulalongkorn.	

	 To	organize	“Perd	Wig	Big	3	Tid	Man”	event	held	on	13	February	2019	at	
Central	Plaza	Lat	Phrao	to	promote	new	TV	dramas	broadcasted	on	Channel	
3	and	Channel	33	HD	during	the	first	half	of	2019	and	“Perd	Wig	Big	3	The	
New	E.R.A.”	held	on	10	June	2019	at	Bangkok	Marriott	Marquis	Queen’s	
Park,	Sukhumvit	22	to	promote	new	TV	dramas	broadcasted	on	Channel	3	
and	Channel	33	HD	during	the	second	half	of	2019.	These	events	were	good	
opportunities	for	TV	directors,	producers	and	actors/actresses	to	present	
their	works	 and	meet	 up	with	 the	 press	 and	 allow	 the	 press	 to	 obtain	
accurate	and	clear	information.
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	 ประชุม/สัมมนา/พบปะ	เพื่อหารือ
	 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง

องค์กรทั้งในระดับบริหารและ
	 ระดับปฏิบัติการ
	 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ	
ของภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	

	 และองค์กรการกุศล
	 สื่อสารระหว่างองค์กรในรูปแบบต่างๆ	

	 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ	อาทิ	กฎระเบียบ
ของส�านักงาน	กสทช.	ในการออกอากาศรายการ/ละครต่างๆ	รวมทั้งประสานงานกับ
ส่วนงานต่างๆ	 ภายในองค์กร	 ตลอดจนผู้ผลิตรายการและผู้จัดละครให้ปฏิบัติตาม									
กฎระเบียบและข้อบังคับ

	 ให้การสนับสนุนด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรมของภาครฐั	ภาคประชาสงัคม	
และองค์กรการกุศล	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	สร้างความตระหนัก	และความเข้าใจ	
รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย	 ผ่านช่องทางการ
สื่อสารขององค์กร	 อาทิ	 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของสภาศิลปินส่งเสริม
พระพทุธศาสนาแห่งประเทศไทย	หน่วยงานเผยแพร่ศลีธรรม	กรมการศาสนา	กระทรวง
วัฒนธรรม	เป็นต้น

	 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�างานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 ของภาครัฐ							
ภาคประชาสังคม	และองค์กรการกุศล	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานของภาครฐั	ภาคประชาสังคม	และองค์กรการกุศล	อาท	ิเป็นคณะอนุกรรมการ 
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์,	คณะกรรมการ
อ�านวยการจัดหาทุน	“อาคารนวมินทรบพิตร	๘๔	พรรษา,	คณะอนุกรรมการด้านการ
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย,	คณะกรรมการอ�านวยการโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE,	คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์	Princess’s	Cup	Thailand	2019,	คณะกรรมการโครงการเผยแพร่
การป้องกนัความพกิารและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	
เป็นต้น	

 รบันโยบาย	น�าเสนอ	และแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัภาครัฐ	เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ของภาครัฐให้บรรลเุป้าหมาย	อาท	ิหลกัเกณฑ์การวางหลักประกนัทางธรุกจิ	ส�านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เป็นต้น	

	 แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับภาครัฐและภาคประชาสังคม	 เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยน/แก้ไข
ประเด็นต่างๆ	 อันมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม	 อาทิ	 การเข้าร่วมเวทีสาธารณะ										
“กล้องหน้ารถ	ออกกฎหมายบังคับหรือสมัครใจ?”,	การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจาก
การเมาแล้วขับ	ของมูลนิธิเมาไม่ขับ	เป็นต้น

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : แผนกรัฐกิจสัมพันธ์และแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายข่าว / 
  ฝ่ายผลิต และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ภาครัฐ, หน่วยงานก�ากับดูแล (Regulator), 
ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
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	 Meetings/seminars	to	discussion	
and	exchange	views	among	
organizations	both	management	
and	operation	levels

	 Participating	in	projects/activities	
organized	by	the	government,	civil	
society	sector	and	charitable	
organizations

	 Inter-organizational	
communication	in	various	forms

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

 To	give	full	compliance	with	state	rules	and	regulations	such	as	the	rules	
and	regulations	of	Office	of	the	National	Broadcasting	and	Telecommunication	
Commission	 (NBTC)	 in	 respect	 to	 broadcasting	 of	 TV	 programs/dramas,	
including	coordinating	with	various	departments	within	the	company	and	
TV	program/drama	producers	to	comply	with	such	rules	and	regulations.	

 To	promote	projects/activities	of	government	sector,	civil	society	sector	and	
charitable	 organization,	 including	 presenting	 related	 information,	 raise	
awareness	and	understanding	and	fostering	participation	of	the	public	or	
the	target	groups	via	communication	channels	provided	by	the	organization	
such	 as	 Buddhism	 promotional	 activities	 of	 the	 Council	 of	 Buddhism	
Promotional	 Artists	 of	 Thailand,	Moral	 Propagation	Unit,	 Department	 of	
Religious	Affairs	of	Ministry	of	Culture.

 To	take	part	in	a	committee	or	working	team	of	projects/activities	initiated	
by	government	sector,	civil	society	sector	and	charitable	organizations,	both	
in	the	short	and	long	term,	in	order	to	support	the	operations	of	government	
sector,	 civil	 society	 sector	 and	 charitable	 organizations	 such	 as	 Sub-
Committee	on	Promotion	of	Prince	Mahidol	Award	Foundation	under	The	
Royal	 Patronage,	 Committee	 on	 Fundraising	 for	 “Navamindrapobitr	 84th	

Anniversary	Building”,	Sub-Committee	on	Promotion	of	Thai	Society	Morals,	
Committee	on	“To	Be	Number	One”	Project,	Sub-Committee	on	Promotion	
of	Princess’s	Cup	Thailand	2019,	Committee	on	Disability	Prevention	and	
Rehabilitation	Project	of	the	National	Council	on	Social	Welfare	of	Thailand.	

 To	accept	related	policies,	propose	and	exchange	views	with	government	
sector	to	drive	related	operations	toward	achieving	the	defined	targets	such	
as	rules	on	placement	of	business	guarantee	of	the	Office	of	the	Consumer	
Protection	Board.	

 To	 exchange	 views	with	 the	 government	 sector	 and	 civil	 society	 sector	
regarding	the	modification/amendment	of	various	aspects	causing	overall	
social	impact	such	as	attending	the	public	forum	on	“car	front	view	cameras	
-	legally	forced	or	voluntary?”,	the	reduction	of	road	accidents	due	to	drunk	
driving	of	Don’t	Drive	Drunk	Foundation.	

 To	 participate	 in	 or	 sign	 a	Memorandum	 of	 Understanding	 (MoU)	with	
government	sector,	civil	society	sector,	charitable	organizations	to	promote	
activities	through	various	channels	of	the	organization	as	the	medium	aims	
to	raise	awareness	and	disseminate	information	to	Thai	society	such	as	MoU	
signing	on	Cooperation	and	Collective	Action	established	between	Office	of 
the	National	Anti-Corruption	Commission	and	entertainment	industry	sector	
to	build	corruption-free	 society	 (Zero	Tolerance	Campaign),	MoU	signing							
on	“CONNEXT	ED”,	etc.	

Division in charge : Government Affairs Division and Social Responsibility Division of Public Relations  
    Department/News Department/Production Department and other relevant divisions

The Government, Regulator, Civil Society Sector 
and Charitable Organizations 
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	 ร่วมมือหรือลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และ
องค์กรการกศุล	เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานหรอืกจิกรรมผ่านช่องทางต่างๆ 
ขององค์กร	 ในฐานะขององค์กรส่ือมวลชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนัก								
และเผยแพร่ข้อมูลที่ดีสู่สังคมไทย	 อาทิ	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ							
แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างส�านักงาน	ป.ป.ช.	และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง	เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต,	 ลงนามบันทึกความเข้าใจ	 “CONNEXT	 ED”	 ในโครงการ
สานพลังประชารัฐ	เป็นต้น

	 สนับสนุนนักแสดงให้ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์	 (Presenter)	 ท�าประชาสัมพันธ์โครงการ/
กจิกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และองค์กรการกุศล	อาท	ิปรญิ	สภุารัตน์ 
และจรินทร์พร	 จุนเกียรติ	 ร่วมเป็นหนึ่งในแอมบาสเดอร์ของโครงการ	 “เรานะ…														
ตาวิเศษ”	ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย	เป็นต้น

	 น�าความช�านาญ/ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กร	อาทิ	ผู้ประกาศข่าว	อย่างเช่น	
คณุธีระ	ธญัไพบลูย์	หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร	เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่บุคลากร
ของภาครัฐและองค์กรการกศุล	อย่างเช่นจดัการอบรมเทคนิคการให้สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ระดับกลางของกองทัพเรือ/กองทัพอากาศ	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	เป็นต้น

	 ผลิตรายการข่าว	อาทิ	รายการ	“คลินิกหมอความ”	ออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	
33	HD	ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์	เวลา	12.15	น.	และเปิด	“ห้องคลินิกหมอความ”	
ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	เพื่อให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ประชาชนทั่วไป
ท่ีได้รบัความเดอืดร้อนด้านกฎหมาย	โดยมทีนายสงกานต์	อจัฉริยะทรพัย์	และทีมทนาย
ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินงานของกระทรวง
ยตุธิรรมทีเ่ปิดศูนย์ยตุธิรรมสร้างสขุ	ตามนโยบายของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม,	
รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	เน้นการน�าเสนอข่าวที่เจาะลึก	และน�าเสนอข่าวในเชิงสืบสวน	
เปิดโปง	 และติดตามการกระท�าผิดที่มีเน้ือหาอันเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคม		
โดยรวม	เป็นต้น	ซึ่งตอกย�้าสโลแกนด้านข่าวที่ว่า	“ข่าวจริง	ทันเหตุการณ์	พึ่งพาได้”

	 ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ	ของภาครฐัในการสนับสนุนข้อมลู	ข่าวสาร	และประชาสมัพนัธ์
เมื่อประเทศเกิดภัยพิบัติต่างๆ	รวมทั้งประสานงาน	เข้าพื้นที่	สนับสนุนเงินและสิ่งของ	
และเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของจากประชาชนเพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐหรือ										
ผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป	

	 รักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ	 หน่วยงานก�ากับดูแล											
ภาคประชาสังคม	และองค์กรเอกชน

	 ขอการสนับสนุนจากพันธมติรภาคเอกชน	เพือ่ความร่วมมอืในโครงการ/กจิกรรมต่างๆ	
ของภาครัฐและองค์กรการกุศล

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ : แผนกรัฐกิจสัมพันธ์และแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายข่าว / 
  ฝ่ายผลิต และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ภาครัฐ, หน่วยงานก�ากับดูแล (Regulator), 
ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
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 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

 To	 encourage	 actors	 to	 be	 presenters	 to	 promote	 projects/activities	 for	
government,	civil	society	sector	and	charitable	organizations	such	as	Prin	
Suparat	and	Jarinporn	Joonkiat	who	are	ambassadors	for	“We	Are…Magic	
Eyes”	 Project	 of	 Thai	 Environmental	 and	 Community	 Development	
Association.	

 To	share	professional	knowledge	and	experience	of	employees	within	the	
organization,	such	as	news	anchor	Mr.	Teera	Tanyapaibul	or		top	management,	
with	the	personnel	of	government	sector	and	charitable	organizations	such	
as	by	organizing	training	for	middle-ranking	officers	of	the	Royal	Thai	Navy	
and	Air	Force	in	the	topic	“Interviewing	tips”	at	Maleenont	Tower.

 To	produce	news	programs	such	as	“Lawyer’s	Clinic”	which	is	broadcasted	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD	on	Saturday	and	Sunday	at	12.15	p.m.	
and	open	“Lawyer’s	Clinic	Room”	at	Maleenont	Tower	2	as	the	center	for	
legal	consultations	to	the	general	public	whereby	Mr.	Songkran	Ariyasap	
and	experienced	legal	team	are	available	for	providing	advice,	which	is	in	
line	with	the	operation	of	Ministry	of	Justice	which	has	opened	Justice	for	
Happiness	 Center	 in	 accordance	with	 the	 policy	 of	Minister	 of	 Justice,														
“3	Miti	News	Program”	which	presents	in-depth	news	including	investigative	
news	and	follow	up	on	criminal	cases	that	are	beneficial	to	the	government	
and	 the	 society	 as	 a	 whole.	 This	 highlights	 our	 slogan	 “Truth,	 Fast,	
Dependency”.

 To	cooperate	with	various	governmental	agencies	in	terms	of	providing	news,	
information	 and	 public	 relations	 upon	 occurrence	 of	 nature	 disasters,	
including	coordinating	with	various	organizations,	 visiting	 the	affect	 sites,	
supporting	 fund	 and	materials,	 and	 acting	 as	 donation	 center	 receiving	
donations	from	the	public	and	passing	them	to	the	government	sector	or	
the	victims.	

 Maintaining	good	relationships	between	the	Company	and	the	government	
agencies,	regulator,	civil	society	sector	and	private	sector.	

 To	request	supports	from	business	alliances	in	the	private	sector	to	promote	
collaboration	 in	projects/activities	carried	out	by	government	sector	and	
charitable	organizations.		

Division in charge : Government Affairs Division and Social Responsibility Division of Public Relations  
    Department/News Department/Production Department and other relevant divisions

The Government, Regulator, Civil Society Sector 
and Charitable Organizations 
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	 น�าเสนอรายการ/ละคร/รายการข่าว
	 ที่มีคุณค่าและคุณภาพ	ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมไทย
	 จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับ
ชุมชนและสังคม	หรือให้การ

	 สนับสนุน/เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
	 กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	
	 ภาคประชาสังคม	องค์กรการกุศล	
	 ที่มีแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับองค์กร
	 เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูล/

	 ข่าวสารไปสู่ประชาชน

	 น�าประสบการณ์และจุดแข็งของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะสื่อมวลชน	 ผลิต	
และสรรหารายการ/ละครท่ีมคุีณค่าและคุณภาพ	มเีน้ือหาทีใ่ห้ข้อคิดและเป็นประโยชน์
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ควบคูก่บัการสร้างสรรค์ความบนัเทงิ	อาท	ิละครเรือ่ง	“กรงกรรม”, 
“ทองเอกหมอยาท่าโฉลง”	 เป็นต้น	 ส�าหรับรายการข่าว	 น�าเสนอข่าวอย่างเจาะลึก							
และรวดเร็ว	 ดังสโลแกนด้านข่าวขององค์กรที่ว่า	 “ข่าวจริง	 ทันเหตุการณ์	 พึ่งพาได้”	
เพื่อการรับรู้ของประชาชน

	 ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการน�าเสนอข้อมูล	 ข่าวสาร	 ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

	 ถ่ายทอดความรูแ้ละสร้างความตระหนักในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน	ผ่านละครเรือ่ง	
“กรงกรรม”,	 “ทองเอกหมอยาท่าโฉลง”,	 “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว”,	 “ลมไพรผูกรัก”,	
“มาตุภูมิแห่งหัวใจ”	รวมทั้งการน�าเสนอข่าวในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	อาทิ	
รายการ	“ข่าว	3	มติ”ิ	จนได้รบัรางวลัช่อสะอาด	ประจ�าปี	2562	(NACC	Awards	2019) 
(โล่เกียรติยศ)	 สาขาผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์	 จัดโดย	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เมื่อวันที่								
15	พฤศจิกายน	2562

	 จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม												
โดยร่วมกับชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	 รวมทั้งให้การสนับสนุนหรือเข้าร่วมกับ									
หน่วยงานภาครัฐ	ภาคประชาสงัคม	ภาคเอกชน	และองค์กรการกศุลทีม่แีนวทางปฏบิตัิ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับองค์กร	 อาทิ	 ร่วมลงนาม
และท�าประชาสัมพันธ์สนับสนุน	“โครงการสานอนาคตการศึกษา”	(CONNEXT	ED)	
ในโครงการสานพลังประชารัฐ	 เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและเยาวชนไทย	 เป็นต้น													
รวมท้ังด�าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร	 โดยเชิญชวนพนักงานและ
พันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรม	ภายใต้ชื่อ	 “ช่อง	 3	อาสาท�าดี”	 อาทิ	 “ช่อง	 3	อาสาท�าดี				
เพาะบ่มต้นกล้ารูร้กัษ์พลังงาน”,	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีปลูกป่าคนืความสมบรูณ์สู่ระบบนเิวศ”, 
“ช่อง	 3	 อาสาท�าดี	 วันเกิดนี้ให้เลือดต่อชีวิต”และ	 “ช่อง	 3	 อาสาท�าดี	 ส่งความสุข											
ปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”	 ท�าให้ได้รับโล่รางวัลหน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชน								
ที่มีผลงาน	 CSR	 เป็นเลิศ	 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์								
ในงานประกาศเกยีรตคิณุผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลศิ	เมือ่วนัที	่3	ตลุาคม	2562	
ณ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

	 การขยายตลาดละครทั้งในและต่างประเทศไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ท�าให้											
ผู้ชมในต่างประเทศได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่	 วัฒนธรรม	 และประเพณีของไทย	 อีกทั้ง
เป็นการสร้างความนิยมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	
เป็นการสร้างรายได้	สร้างอาชีพให้เกิดแก่ชุมชนและสังคมไทย

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ :  ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงานของกลุ่มบีอีซี

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

ชุมชนและสังคม
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Division in charge : Executives and Employees of BEC Group 

The Communities and Society

	 To	present	TV	programs/dramas/
news	programs	containing	valuable	
and	quality	content	useful	to	

	 Thai	society
	 To	organize	communal	and	social	
activities/projects	or	support/join	
forces	with	government,	private	
and	civil	society	sectors	whose	
social	and	environmental	
responsibility	practices	are	in	

	 line	with	the	organization
	 To	act	as	medium	for	
communicating	news/

	 information	to	the	viewers

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	apply	the	Company’s	experience	and	strengths	to	produce	and	provide	
quality,	socially	and	environmentally	valuable	yet	entertaining	TV	programs/
dramas	such	as	“Krong	Kam”,	“Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”,	etc.	Also,	
to	present	in-depth	and	real-time	news	under	the	“Truth,	Fast,	Dependency”	
strategy	for	public	perception.	

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

	 To	transfer	knowledge	and	raise	awareness	on	anti-corruption	through	TV	
dramas	and	programs	such	as	“Krong	Kam”,	“Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”,	
Neung	Dao	Fah	Diew”,	“Lom	Phrai	Pook	Rak”,	“Matuphoom	Haeng	Huachai”,	
including	reporting	anti-corruption	news	such	as	“3	Miti	News”.	With	these	
strategies,	we	have	won	NACC	Awards	2019,	organized	by	Office	of	The	
National	Anti-Corruption	Commission	on	15	November	2019.	

	 To	arrange	projects/activities	which	contribute	to	social	and	environmental	
development	by	working	together	with	the	local	communities	nationwide,	
including	supporting	or	cooperating	with	government,	civil	society,	private	
sectors	 and	 charitable	 organizations	 whose	 social	 and	 environmental	
responsibility	practices	are	in	line	with	the	organization.		For	instance,	signing	
MOU	on	“Further	Development	of	Thai	Education”	(CONNEXT	ED)	under	
the	“Pracharath”	public-private	project	to	strengthen	basic	education	and	
Thai	 adolescents.	 Moreover,	 the	 Company	 has	 organized	 the	 projects/
activities	for	the	partners	and	employees	to	join	hands	under	the	“Channel	3 
Asa-Tham-Dee”,	such	as,	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Planting	Trees	for	Energy	
Savings”,	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Mangrove	Forest	Planting	for	Ecosystem	
Restoration”,	 “Channel	 3	 Asa-Tham-Dee:	 Birthday	 Blood	Donation”	 and	
“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Sharing	Happiness	and	Smiles	with	Elders”,	etc.	
which	we	have	been	granted	with	Excellent	CSR	Awards	from	the	Ministry	
of	Social	Development	and	Human	Security	in	Excellent	Social	Development	
Performance	Event	held	on	3	October	2019	at	Ministry	of	Social	Development	
and	Human	Security.

	 To	expand	the	TV	drama	market	in	both	domestic	and	international	level,	
making	 Thai	 lifestyle,	 culture	 and	 tradition	 internationally	 known	 and	
attracting	tourists	from	around	the	world,	generating	income	and	jobs	to	
Thai	locals.	



50 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562

	 ส่งเสริมให้มีการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลหรือองค์กรที่ท�าความดี	 ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้แก่สังคมไทย	 รวมท้ังไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ	 ที่ท�า										
ผิดกฎหมาย	ข้อบังคับ	หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

 ผลติรายการ/ละครทีส่่งเสริมและท�านุบ�ารุงด้านศาสนา	อาท	ิละคร	“หลวงตามหาชน”,	
ส่งเสริมด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม	 อาทิ	 ละครเร่ือง	 “ทองเอกหมอยาท่าโฉลง”,										
“กลิ่นกาสะลอง”,	 รายการ	 “เล่าเรื่องไทยๆ	 กับสายสวรรค์	 ขยันยิ่ง”	 สืบสานมรดก
ภูมิปัญญาอันล�้าค่ามิให้เลือนหาย	เป็นต้น

 น�าเสนอรายการ/ละครทีส่ร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูช้ม	อาท	ิรายการ	First	Class	Thailand	
By	 JKN-CNBC	 เป็นรายการที่น�าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ	
ครอบคลุมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยร่วมพูดคุย								
กับนักธุรกิจและบุคคลช่ือดังของประเทศไทยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการท�าธุรกิจ										
เพื่อให้ผู้ชมน�าไปปรับใช้ในการท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	เป็นต้น

 เป็นองค์กรที่เข้าถึงประชาชน	 เป็นที่พึ่งพาได้	 และประชาชนสามารถเข้าถึงโดยง่าย										
ยกตวัอย่าง	เช่น	การน�าเสนอรายการ	“คลินิกหมอความ”	โดย	ทนายสงกานต์	อัจฉริยะทรพัย์ 
และทีมทนายที่มีประสบการณ์	และเปิด	“ห้องคลินิกหมอความ”	ตั้งอยู่ที่ชั้น	G	อาคาร
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 2	 เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ด้านกฎหมายของประชาชนทั่วไป	 รวมทั้ง							
ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในข้อกฎหมายแก่ผู้เดือดร้อน	เป็นต้น

 เป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ์การให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตั	ิและเป็นศนูย์
ในการรับบรจิาคส่ิงของ	เพือ่ส่งต่อไปยงัผู้ประสบภยั	พร้อมทัง้น�าเงินบรจิาคของประชาชน 
ไปปรับปรุง	ซ่อมแซม	และพัฒนาชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ

 สร้างจิตส�านึกด้านจิตอาสา	 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่
บุคลากรในองค์กร	 เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและ																			
สิ่งแวดล้อม	ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดอย่างต่อเนื่อง

 รูปแบบของการมีส่วนร่วม /  
แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

 การสื่อสาร

	 ในขณะที่กลุ่มบีอีซีด�าเนินกิจการเพื่อให้บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายและได้รับผลประกอบการที่ดี	 เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	
ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 ด้วยการน�าความคาดหวังและประเด็นสาระส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ									
สิ่งแวดล้อม	ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท้ังภายในและภายนอกองค์กร	มาวิเคราะห์และบูรณาการเป็นประเด็นมุ่งเน้น	 5	 หัวข้อหลัก	
(ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อย่อยของ	 “ประเด็นมุ่งเน้นของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 ของ	 กลุ่มบีอีซี”)	 เพื่อน�าไปสู่การตอบสนองและ								
สร้างผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน	

หน่วยง�นที่ดูแลรับผิดชอบ :  ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนงานของกลุ่มบีอีซี

ชุมชนและสังคม
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	 While	BEC	Group	has	been	operating	its	business	to	achieve	the	goals	of	success	and	satisfactory	operating	results	
for	the	utmost	benefit	for	the	shareholders,	we	also	realize	the	importance	of	sustainable	business	operation	on	the	basis	
of	Good	Corporate	Governance,	and	social	and	environmental	responsibility	by	taking	account	of	all	stakeholders.	Expectations	
and	economic,	social	and	environmental	materiality	related	to	internal	and	external	stakeholders	have	been	analyzed	and	
integrated	into	5	major	issues	(to	be	described	in	detail	under	section	“The	Main	Points	of	the	CSR	Report”)	to	respond	
to	and	sustainably	create	common	benefit	with	all	stakeholders.

 Forms of participation /  
Guidelines for responding to expectations

 Communication

	 To	promote	the	presentation	regarding	the	person	or	organization	who	have	
conducted	good	deeds	giving	hands	to	the	social	and	not	relating	to	any	
kinds	of	corruptions,	or	supporting	any	person	or	organization	that	violates	
the	law,	as	a	good	example	for	today’s	society.	

	 To	 produce	 programs/TV	 dramas	 that	 help	 promoting	 and	maintaining	
Buddhism	such	as	Luang	Ta	Maha	Chon”;	TV	dramas	that	help	promoting	
lifestyle	and	culture,	for	instance,	“Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”,	“Klin	
Kasalong;”	or	even	the	program	that	helps	maintaining	Thai	wisdom	“Lao	
Rueng	Thai	by	Saisawan	Khayanying,”	etc.	

	 To	present	inspiring	programs/dramas,	for	instance,	First	Class	Thailand	by	
JKN-CNBC,	the	program	that	emphasis	on	Thai	uniqueness	in	various	forms	
including	tourist	attractions	and	the	how	to	“live	a	successful	life,”	in	which	
many	of	the	business	sectors	and	celebrities	have	joined	to	share	their	work	
inspirations	in	doing	their	business.

	 To	be	the	reachable	and	dependable	organization	for	public,	for	instance,	
the	Company	has	broadcasted	the	“Lawyer’s	Clinic”	Program	by	Mr.	Songkran	
Ariyasap,	together	with	the	experienced	legal	team	and	opened	the	“Lawyer’s	
Clinic	Room”	on	G	floor	of	Maleenont	Tower	2	to	deal	with	legal	complaints	
and	 providing	 consultations	 and	 suggestions	 to	 the	 general	 public	
encountering	troubles.	

	 To	act	as	medium	for	public	relations	and	contact	point	for	aiding	disasters,	
and	to	act	as	a	public	donation	center	to	improve	and	develop	the	damaged	
communities.	

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

Division in charge : Executives and Employees of BEC Group 

The Communities and Society
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ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ของกลุ่มบีอีซี

วิสัยทัศน ์

ถือเปน็พืน้ฐานสำาคัญในการดำาเนินธรุกจิในอนาคต
ของกลุ่มบอีซีี โดยเฉพาะแพลตฟอรม์ (Platform) 
“Mello” (ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น CH3+) ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และการทำางานร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• “สร้างสรรค์ละครและรายการดี มีคุณค่า”
 (สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
• “คุณคือคนส�าคัญที่สร้างคุณค่าให้องค์กร”
 (สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 และเคารพสิทธิมนุษยชน)
• “คืนคุณค่าสู่สังคม”
    (สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 และการดูแลสิ่งแวดล้อม)

ประเด็นมุ่งเน้นของ
รายงาน

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ของ กลุ่มบีอีซี 

เป็นผู้น�าทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

ดำาเนินธุรกิจด้านส่ือออฟไลน์ (ส่ือ
โทรทัศน์) และส่ือออนไลน์ไปพร้อมกัน 
โดยหารายได้ในลักษณะขายแบบ
แพ็ครวม (Bundle) ทุกช่องทาง

ยุทธศาสตร์ 
6 เสาหลัก 

ของ กลุ่มบีอีซี

2

3

4

5

6

ช่องทางเผยแพร่
คอนเทนต์

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

จับมือศิลปิน
และพัฒนาสร้าง

แหล่งรายได้
ใหม่

เพิ่มรายการ
ใหม่ๆ

เพิ่มแพลตฟอร์ม
และการจับมือกับ

พันธมิตร

หัวใจหลักในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม
บีอีซี คือ Content & Entertainment 
Platform กล่าวคือ ธุรกิจคอนเทนต์ 
(Content) สามารถกระจายเน้ือหา
ไปได้ทุกช่องทาง ทั้งส่ือโทรทัศน์และ         
Over-the-top (OTT) เพือ่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชมทีร่บัชม Content ในแตล่ะชอ่งทาง

(Intellectual Property: IP)
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด ผู้ให้บริการสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เป็นจำานวนมาก 
โดยมีกลุ่มหลักคือ “ละคร” เม่ือมีกระแสละครที่โด่งดัง และมีผู้ชมให้
ความสนใจ อย่างเช่น ละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” จะมีผู้ประกอบการ 
ทีส่นใจนำา IP ไปใชเ้ปน็จำานวนมาก จึงถือเปน็โอกาสในการสรา้งรายได้
เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

ช่อง 3 มีกลุ่มศิลปินดาราจำานวนมาก ถือเป็น
พันธมิตรสำาคัญที่จะสร้างธุรกิจใหม่และทำางาน
รว่มกนั จึงเปน็โอกาสในการสรา้งรายได้ทัง้กลุ่ม
บีอีซี ศิลปินดารา และพันธมิตร

 “ละคร” ถือเปน็คอนเทนต ์(Content) 
หลักและทำารายได้หลักให้แก่กลุ่มบีอีซี 
การขยายคอนเทนต์ไปยังรูปแบบอื่นๆ 
ทีก่ลุ่มบอีซีีมีศักยภาพอยูแ่ล้ว อยา่งเชน่ 
รายการข่าว รายการกีฬา และรายการ
บันเทิง รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์ใน
พืน้ทีใ่หม่ๆ เพิม่เตมิ นับได้ว่าเปน็พืน้ที่
สำาคัญของการสรา้งรายได้ให้แกอ่งค์กร

1

TV Plus 
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THE STRATEGIC DIRECTION
OF BEC GROUP

The Vision

An important basis for future business of 
BEC Group, especially the current “Mello” 
platform (later renamed as “CH3+) and 
cooperation with other partners. 

• Good Corporate Governance
• Anti-corruption schemes
• “Creating valuable TV dramas and programs”
 (in line with CSR practice in terms of responsibility towards consumers)
• “You are the key persons who create value to the organization”
 (in line with CSR practice in terms of fair and equitable labor treatment and  
  respecting human rights)
• “Creating value for the society”
    (in line with CSR practice in terms of community, social, and environmental  
  development)

The Main Points 
of the 

CSR Report
of BEC Group

Thailand’s Leading Content and Entertainment Platform

Operating offline media (TV) and 
online media business, generating 
the revenue from selling bundled 
packages in all channels.

6 Core 
Strategies 

of BEC Group

2

3

4

5

6

Distribution

Intellectual 
Property (IP)

Artist

Content

Technology

The main part of BEC Group’s 
business is Content & Entertainment 
Platform. In other words, content 
business could be developed to all 
channels including TV and Over-
The-Top (OTT) to reach viewers 
in each channel.

Bangkok Entertainment Company Limited, Channel 3 provider, 
has a fair number of intellectual properties in possession. The 
main group of IP is “dramas”. Upon success and popularity of the 
drama, such as “Buppesannivas”, many entrepreneurs expressed 
their interest to purchase the license for their business purpose, 
which is an opportunity to increase our revenue. 

Channel 3 has many actors who are our 
important parts to create new business 
and work closely with us, which becomes 
an opportunity to generate income to BEC 
Group, actors and partners.

Dramas are our main content 
which generates the majority of 
income to BEC Group. Expanding 
content to other potential forms, 
such as news programs, sports 
programs and entertainment   
programs, as well as creating  
content in new platforms, can help 
us increase corporate income.

1

TV Plus 
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	 กลุ ่มบีอีซี	 ก�าหนดให้มีหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ						
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพือ่เป็นแนวทาง
ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานยดึถือเป็นหลักปฏิบตัทิีด่	ีโดยมุง่เน้น 
การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	รวมทัง้กระตุน้
ให้บุคลากรทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ											
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	และกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจน
ปลูกฝังจิตส�านึกให้มีความซื่อสัตย์	 โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร									
จะต้องเป็นผู้น�าในการเป็นแบบอย่างที่ดี	(Role	Model)	ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ควบคู่ไป
กับ	 การด�าเนินงานที่ให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ												
สิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างความไว้วางใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของกลุ่มบีอีซี

	 บริษัท	 ได้จัดท�าและเปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ						
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่มีเน้ือหาครอบคลุม	 5	 หมวด	
ประกอบด้วย	 สิทธิของผู้ถือหุ้น	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส			
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ไว้ในรายงานประจ�าปี	 2562	
แสดงไว้บนเว็บไซต์	www.becworld.com	ภายใต้หัวข้อ	“การปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี”
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	 BEC	Group	has	established	written	guidelines	in	good	
corporate	governance	principles	and	Code	of	Conduct	to	
be	upheld	and	strictly	followed	by	the	Board	of	Directors,	
top	management	and	employees	within	 the	organization	
by	emphasizing	fair	and	equal	treatments	to	stakeholders,	
and	employees	are	encouraged	to	comply	with	the	rules	
and	 regulations	 of	 the	 Stock	 Exchange	 of	 Thailand,	 the	
Securities	and	Exchange	Commission	and	other	related	laws.	
The	Company	attempts	to	raise	employees’	awareness	of	
integrity	whereby	the	Board	of	Directors	and	executives	must	
be	role	models	in	performing	their	duties	on	the	basis	of	
integrity,	 fairness,	 transparency,	 and	 accountability	while	
emphasizing	social	and	environmental	responsibility	to	build	
trust	and	reliability	to	stakeholders.	

THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE
OF BEC GROUP

	 The	Company	has	prepared	and	disclosed	the	details	
of	 good	 corporate	 governance	 covering	 five	 categories	
including	 rights	 of	 shareholders,	 equitable	 treatment	 of	
shareholders,	 roles	 of	 stakeholders,	 disclosure	 and	
transparency,	and	lastly	responsibilities	of	the	Board	in	the	
Annual	 Report	 2019	 on	 the	 company’s	 website																															
(www.becworld.com)	 under	 topic	 “Compliance	 with												
Good	Corporate	Governance”.



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256256

	 กลุ ่มบีอีซี	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
ซือ่สตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	
Governance)	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	โดยเราตระหนัก
ถึงการสร้างค่านิยมสุจริต	 ด้วยการก�าหนดค่านิยมหลักขององค์กร									
“I”	 Integrity	 ครอบคลุมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน															
การยึดถือความถูกต้อง	 ปฏิบัติตนโดยต้ังมั่นบนจรรยาบรรณบริษัท							
และวิชาชีพ	มีความซื่อตรง	โปร่งใส	ปฏิเสธการเข้าร่วมหรือร่วมท�าใน
เรื่องที่ขัดต่อหลักความถูกต้องเป็นธรรม	 หรือเสี่ยงต่อความผิดทาง
กฎหมาย	 ไม่รับประโยชน์ตอบแทนใดๆ	 เพื่อให้ท�าในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร	
เพราะเราตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต										
จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน	 และเป็นรากฐาน									
ที่ท�าให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 บริษัทก�าหนดให้มีคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็น				
ลายลักษณ์อักษร	และแจกจ่ายให้บุคลากรภายในองค์กร	ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานของกลุม่บอีซีี	ได้รบัทราบ	ศกึษา	และ
ท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้	 รวมทั้งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับการท�างานของพนักงาน	 ซึ่งเนื้อหาในจรรยาบรรณฯ	
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ	 อาทิ	 การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง,	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน,	การรับของขวัญ
และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ,	 การไม่บังคับใช้แรงงาน,	 การไม่ใช้
แรงงานเด็ก,	 สิทธิมนุษยชน,	 ทรัพย์สินทางปัญญา,	 การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์	และช่องทางการแจ้ง/ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ	เป็นต้น	พร้อมทั้งมีการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณฯ	ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	 อาทิ	 อินทราเน็ต	 (Intranet)	 และ
ป้ายประชาสมัพันธ์ประจ�าชัน้	เพือ่ประชาสมัพนัธ์และกระตุน้ให้พนักงาน 
ทุกคนปฏิบัติตาม	 หากพนักงานมีประเด็นข้อสงสัย	 สามารถปรึกษา									
ผู้บังคับบัญชาของตน	 หรือติดต่อผู้รับผิดชอบตามที่ระบุในหัวข้อเร่ือง	
“การจัดการและการรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณฯ”	ทั้งนี้	เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนประพฤติตนตามหลักจรรยาบรรณฯ	 อย่างเคร่งครัด	 ซึ่งจะช่วย
ให้กลุม่บอีีซสีามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างโปร่งใส	สอดคล้องกับกฎหมาย	
และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
ธุรกิจขององค์กร	

	 ในส่วนของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญา	ได้ระบไุว้ในรายงานประจ�าปี	2562	ของกลุม่บอีซีี	
หมวดที	่3	บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี	ดงันีค้อื	“คณะกรรมการได้ก�าหนด
มาตรการป้องกนัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา	โดยเฉพาะงานลขิสทิธ์ิ
ของผูอ้ืน่	อาท	ิการจัดให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบเกีย่วกับการจดัการงาน
ลขิสทิธิข์องบรษิทัและของบคุคลอืน่	การตดิต่อเพ่ือขอรบัอนุญาตให้ใช้
งานทรพัย์สนิทางปัญญาจากผูอ้ืน่เพือ่ใช้ในกจิการของบรษิทั	นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่กลุ่มผู้บริหาร	 พนักงาน	 ผู้จัดละครโทรทัศน์	 ผู้จัดรายการ
โทรทศัน์	และผูส้ือ่ข่าว	โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้บรรจเุรือ่งทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 ดังนี้	 ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบรษิทั	ได้แก่	ลขิสทิธิต่์างๆ	สทิธบิตัร	เครือ่งหมายทางการค้า         
ความลับทางการค้าเป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของบริษัท”	 นอกจากนี้	 คู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	
ของกลุ่มบีอีซี	 หน้า	 12	 หัวข้อ	 “ทรัพย์สินทางปัญญา”	 ยังระบุว่า											
“ทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญา								
ของบุคคลอื่นด้วย”

	 บริษัทยังมีการประเมินความเหมาะสมและติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯ	ของพนกังานผ่านฝ่ายผูบ้รหิาร	รวมทัง้มกีารทบทวน
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 ให้มีความทันสมัย	 เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน	 นอกจากน้ี	 เรายังสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา										
ทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ	 รวมทั้ง
มหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูล	ให้ค�าแนะน�า	และส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บังคบับญัชา 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด	

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบีอีซี
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COMPLIANCE WITH THE CODE OF 
BUSINESS CONDUCT
OF BEC GROUP
	 BEC	Group	adheres	to	business	operation	on	the	basis	
of	honesty,	 integrity	and	transparency	by	complying	with	
the	 Good	 Corporate	 Governance	 practices	 and	 Code	 of	
Business	Conduct.	We	 realize	 the	 importance	of	 creating	
good	values	by	determining	the	corporate	core	value	“I”	
Integrity,	 covering	 anti-corruption,	 observing	 uprightness,	
compliance	with	the	Business	and	Professions	Code	of	Ethics,	
being	 honest	 and	 transparent,	 refusing	 to	 involve	 in	 any	
unethical	or	illegal	issues,	refusing	to	accept	any	interest	in	
exchange	of	inappropriate	action	as	we	are	well	aware	that	
honest	 business	 operation	 will	 create	 trust	 among	
stakeholders	 and	 become	 the	 solid	 foundations	 for	 our	
sustainable	growth.	

	 BEC	Group	Code	of	Conduct	has	been	prepared	in	
writing	and	distributed	among	the	directors,	executives	and	
employees	 of	 BEC	 Group	 in	 hope	 to	 establish	 proper	
understanding	 and	 ensuring	 strict	 compliance	with	 the	
defined	practice	 in	 a	more	 concrete	manner.	 BEC	Group	
Code	of	Conduct	shall	be	treated	as	part	of	the	rules	and	
regulations	applied	among	the	employees	throughout	the	
organization.	BEC	Group	Code	of	Conduct	 covers	 various	
topics	 including	 compliance	 with	 applicable	 law	 and	
regulations,	 anti-corruption,	 accepting	 gifts	 and	 business	
entertainment,	refusal	of	forced	labor,	refusal	to	child	labor,	
human	rights,	intellectual	property,	online	social	media	and	
whistle	 blowing/complaints	 channel	 upon	 occurrence	 of	
non-conformity,	etc.	BEC	Group	Code	of	Conduct	has	also	
been	 disseminated	 via	 internal	 communication	 channels	
such	 as	 Intranet	 and	 bulletin	 board	 to	 inform	 and	 raise	
awareness	among	employees	regarding	the	importance	of	
such	conformity.	In	case	of	any	questions,	employees	may	
seek	advice	from	their	superordinate	or	contact	responsible	
persons	stated	under	topic	“Management	and	Maintenance	
of	BEC	Group	Code	of	Conduct”	to	ensure	strict	compliance	
throughout	 the	 organization	 as	 well	 as	 transparent	 and	

legally	 accepted	 business	 operations	 and	 avoidance	 of	
activities	 that	may	 lead	 to	 conflict	 of	 interest	 with	 the	
organization.

	 The	Non-Infringement	of	Intellectual	Property	Rights	
policies	and	guidelines		are	mentioned	the	Chapter	3:	Role	
of	Stakeholders	of	Annual	Report	2019	of	BEC	Group,	that	
“The	Board	of	Directors	has	determined	the	measures	to	
prevent	 infringement	 on	 intellectual	 property,	 especially	
copyrighted	 work,	 which	 includes	 establishment	 of	 the	
division	to	be	in	charge	of	management	of	copyrighted	work	
of	the	Company	and	the	third	party,	application	for	the	use	
of	the	third	party’s	intellectual	property	in	the	Company’s	
business.	Also,	the	Company	has	arranged	training	to	provide	
knowledge	 regarding	 intellectual	 property	 for	 executives,	
employees,	 TV	 drama	 directors,	 program	 producers,	 and	
news	reporters.	Human	Resources	Department	has	included	
intellectual	property	issues	as	one	of	the	topic	in	the	Business	
Code	of	Conduct,	which	mentioned	about	the	Company’s	
intellectual	 property,	 including	 copyrights,	 patents,	
trademarks,	trade	secrets	which	are	important	for	maintaining	
competitiveness	of	the	Company”.	Moreover,	the	BEC	Group	
Code	 of	 Conduct,	 page	 12,	 topic	 “Intellectual	 Property”	
states	that	“Everyone	must	respect	the	intellectual	property	
rights	of	the	third	party”.	
 
	 BEC	Group	places	great	emphasis	on	the	compliance	
with	such	code	of	conduct,	including	conducting	assessment	
on	its	appropriateness,	monitoring	employees’	compliance	
by	 the	management,	 and	 continuously	 reviewing	 and	
improving	such	code	of	conduct	to	ensure	it	is	up-to-date	
and	 appropriate	 with	 current	 situation.	 In	 addition,	 we	
encourage	the	management	and	superiors	to	be	the	role	
model	in	compliance	with	the	Code	of	Conduct	and	monitor,	
advise	 and	 support	 their	 subordinates	 to	 strictly	 comply	
with	Code	of	Business	Conduct.	
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	 	 ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว								
ท�าให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับ															
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น	 โดยเฉพาะ	 “อุตสาหกรรมสื่อทีวี
ดจิทิลั”	ทีไ่ด้รบัผลกระทบเป็นล�าดบัต้นๆ	แม้ว่ากลุม่บอีซีีจะเป็นหน่ึงใน
องค์กรด้านส่ือทีวีดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน	 แต่เรายังคง									
มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์	
โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 รวมท้ังมีจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 อันจะเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสร้างความ									
เชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน		
 
	 กลุ่มบีอีซี	 ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยก�าหนดวัตถุประสงค์	หน้าที่
ความรบัผดิชอบ	แนวทางการปฏบิตั	ิข้อก�าหนดในการด�าเนนิการ	ตลอดจน 
กระบวนการลงโทษ	ปรากฏในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ	
กลุ่มบีอีซี	ประจ�าปี	2557	หน้า	26-33	เพื่อให้พนักงานทุกคนท�าความ
เข้าใจและใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รปัชนั	เพ่ือใช้ในการป้องกัน	ตรวจพบ	และตอบสนองต่อ
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัขององค์กร	นอกจากนี	้กลุม่บอีซี	ียงัได้
ก�าหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ	ของ	กลุ่มบีอีซี	หน้า	9	หัวข้อ	“การต่อต้านการทุจริต
การคอร์รัปชัน”	โดยระบุว่า	“กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน
พึงมีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริต	 การคอร์รัปชัน	 รวมท้ังจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	
การกรรโชก	 การรับและ/หรือการให้สินบน	 สิ่งจูงใจในรูปแบบต่างๆ	
ยกเว้นการให้หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม	ส่วนลด
การค้า	และ/หรือโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท	ในกรณีที่บริษัท
จดัการฝึกอบรมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน	พนกังานพงึเข้ารบัการ
อบรม	เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจความรูเ้ท่าทัน	และเข้าร่วมการทดสอบ
ความเข้าใจในการรับมือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
สม�า่เสมอ”	อีกทัง้บรษัิทยงัระบกุารรบัของขวัญและการรบัเลีย้งรับรอง
ทางธรุกิจไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ	เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติ
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนักงาน	 ม่ันใจว่าบริษัทไม่เพิกเฉยต่อการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน	

	 เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption-CAC)	 คณะท�างาน	 CAC	 จึงจัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่	
25	ตลุาคม	2562	เพ่ือพิจารณาร่างนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รปัชนั	
(ฉบบัปรบัปรุง)	รวมทัง้นโยบายและแนวปฏบิตัใินด้านต่างๆ	ทีส่อดคล้อง
กับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน	 อาทิ	 นโยบายการช่วยเหลือทาง	
การเมือง	นโยบายการบรจิาคเพือ่การกศุล	นโยบายการให้เงนิสนับสนนุ	
นโยบายการให้-รับของขวัญ	การรับรอง	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการร่างนโยบายดังกล่าว	 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา	หลังจากนั้น	จะน�าเสนอ
ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

	 นอกจากน้ี	 กลุ่มบีอีซี	 ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ	
ร่วมมอืและแผนปฏิบตักิารร่วมระหว่างส�านกังาน	ป.ป.ช.	องค์กร	สมาคม 
มูลนิธิ	 หน่วยงานด้านสื่อสาร	 และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง	 เพื่อสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการทุจริต	(พ.ศ.	2561-2563)	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	
2561	 เพ่ือน�าเสนอข้อมูลข่าวสารและสร้างความตระหนักแก่สังคมที	่
จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน	 ตลอดจนเผยแพร่การด�าเนินงาน									
ของส�านักงาน	ป.ป.ช.	ทางด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	 อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าการด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผน						
ปฏิบัติการฯ	ของ	22	หน่วยงาน	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	
2562	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	จังหวัดนนทบุรี	ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ผ่านช่องทาง	
การสือ่สารขององค์กร	อาท	ิการจดัท�าสกูป๊ข่าวประชาสมัพันธ์โครงการ	
“STRONG	 จิตพอเพียงต้านทุจริต”	 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริต	
นอกจากนี้	ผู้บริหารขององค์กรยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุณธรรม
ด้านสื่อมวลชนในสมัชชาคุณธรรม	 เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในสังคมไทยอีกด้วย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของกลุ่มบีอีซี
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	 Amidst	 the	 era	 of	 rapidly	 developed	 digital	
technology,	domestic	and	international	economic	conditions	
and	society	have	been	affected	by	this	change,	especially	
“Digital	TV	Industry”,	the	very	first	industry	that	has	been	
affected.	Although	BEC	Group,	one	of	Digital	TV	Operators,	
has	been	also	affected	by	such	change,	we	have	continued	
to	commit	ourselves	to	conduct	the	business	on	the	basis	
of	 Good	 Corporate	 Governance	 and	 Code	 of	 Business	
Conduct	with	an	emphasis	on	 integrity,	transparency	and	
accountability.	In	addition,	our	stand	point	has	also	focused	
on	anti-corruption	of	all	forms,	playing	an	important	role	as	
the	 significant	 foundation	 in	 creating	 all	 stakeholders’	
confidence	and	reliability.	

	 BEC	 Group	 has	 established	 and	 documented	 the	
anti-corruption	 policy	 and	 practices	 by	 determining	 the	
objectives,	 roles	 and	 responsibilities,	 practical	 guidelines,	
implementation	 requirements,	 as	 well	 as	 punishment	
procedure	 as	 appeared	 in	 the	 2014	 Corporate	 Social	
Responsibility	Report	of	BEC	Group	,	Pages	26-33,	to	ensure	
employees’	understanding	and	to	be	used	as	an	operational	
guideline	in	accordance	with	the	corporate	anti-corruption	
policy	for	prevention,	detection	and	response	to	any	corrupt	
acts.	 In	 addition,	 BEC	 Group	 has	 also	 included	 the	 anti-
corruption	issue	in	the	BEC	Group	Code	of	Conduct,	Page	
9,	under	the	Topic	“Anti-corruption”	stating	that	“Directors,	
executives	and	all	employees	should	have	conscious	mind	
against	the	dishonesty	and	corruption,	and	the	internal	control 
system	has	been	also	established	to	prevent	all	kinds	of	
corruptions,	 extortion,	 taking	 and/or	 giving	 	 bribe	 and	
incentive	of	any	kind,	except	traditional	giving	or	business	
entertainment,	 trade	 discount,	 and/or	 corporate	 sale	
promotion.	For	any	anti-corruption	training	organized	by	the	
Company,	employees	are	expected	to	regularly	attend	the	
said	training	to	enhance	their	knowledge	and	understanding,	

as	 well	 as	 participate	 in	 testing	 their	 understanding	 on	
corruption.	Furthermore,	 the	Company	has	also	 included	
the	issue	of	accepting	gifts	and	business	entertainment	in	
the	Code	of	Conduct	as	the	guideline	for	employees’	practice	
in	the	same	direction	to	ensure	all	directors,	executives	and	
employees	that	the	Company	would	strictly	concern	on	the	
anti-corruption.

	 In	 order	 to	 prepare	 ourselves	 to	 participate	 in	
Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption	(CAC),	the	CAC	working	group	meeting	was	held	
on	25	October	2019	to	consider	the	draft	of	anti-corruption	
policy	(revision)	and	other	policies	and	practices	in	line	with	
the	anti-corruption	measures	such	as	political	support	policy,	
charitable	donation	policy,	 sponsorship	policy,	 policy	 on	
giving	&	taking	gifts	and	entertainment	and	other	expenses.	
These	policies	are	being	drafted	prior	to	being	proposed	to	
the	 Audit	 Committee	 and	 the	 Board	 of	 Directors	 for	
consideration,	then,	proposed	to	the	Chairman	of	the	Board	
for	approval	and	enforcement.	

	 Furthermore,	BEC	Group	signed	the	Memorandum	of	
Cooperation	and	Collective	Action	made	among	Office	of	
The	 National	 Anti-Corruption	 Commission,	 organizations,	
associations,	 foundations,	 communication	 agencies,	 and	
entertainment	industry	sector	to	build	zero	tolerance	society	
(2018-2020)	on	28	May	2018	by	reporting	news	&	information	
and	raising	awareness	of	zero	tolerance	society	as	well	as	
publicizing	the	anti-corruption	operations	by	NACC,	for	the	
benefits	of	society	as	a	whole.	As	one	of	activities	under	the	
Memorandum	of	Cooperation	and	Collective	Action	of	22	
organizations,	 we	 also	 attended	 the	 NACC	Meeting	 No.	
1/2562	on	31	October	2019	at	the	Office	of	NACC,	Nonthaburi	
Province,	 to	 listen	 to	 the	 progress	 report,	 and	 also	
collaborated	in	disseminating	news	&	information	of	NACC.	

ANTI-CORRUPTION SCHEME 
OF BEC GROUP



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256260

	 ช่วงเดือนธันวาคม	2562	บริษัทจัดกิจกรรม	“เปลี่ยนของขวัญ	
เป็นการท�าบญุ”	โดยเชญิชวนผูบ้รหิารและพนกังานน�าของขวญัทีไ่ด้รบั
จากหน่วยงานภายนอก	 ส่งมอบความสุขต่อไปยังโรงเรียนสอน														
คนตาบอดกรงุเทพ	เพือ่ให้สอดคล้องกบัร่างนโยบายการให้-รบัของขวญั	
การรับรอง	 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ขององค์กร	 อีกทั้งยังเป็นการสร้าง											
จิตสาธารณะให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย	

	 ในปี	2562	สถานวีทิยโุทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง	3	ได้รบัโล่เกียรตยิศ	
“รางวัลช่อสะอาด	ประจ�าปี	2562”	ของส�านกังาน	ป.ป.ช.	เพือ่สนบัสนุน
ยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ						
ที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม	 ตลอดจนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	โดยช่อง	3	ได้รับโล่เกียรติยศ	ผู้เผยแพร่รายการ
โทรทัศน์	 เรื่อง	 หลวงตามหาชน	 ตอน	 อ้ายมันคนจน,	 ลมไพรผูกรัก,	
มาตุภูมิแห่งหัวใจ,	 หนึ่งด้าวฟ้าเดียว,	 ทองเอกหมอยาท่าโฉลง	 และ									
กรงกรรม	 นอกจากนี้	 กลุ ่มบีอีซี	 ยังน�าเสนอรายการข่าวที่สร้าง												
ความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ในหัวข้อ	 “การน�าเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อ
ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	ของ	กลุ่มบีอีซี”

	 กลุ่มบีอีซี	 ยังเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการกระท�าการทจุรติคอร์รปัชันภายในองค์กร	โดยผูป้ระสงค์
จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	แจ้งเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสารผ่านผู้บังคับ
บัญชาระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปที่รับผิดชอบโดยตรง	 หรือส�านัก
ตรวจสอบภายในขององค์กร	ผ่านทางเว็บไซต์	www.becworld.com	
ภายใต้หัวข้อ	 “ช่องทางการร้องเรียน”	 หรือแจ้งด้วยวาจาหรือ																
ลายลักษณ์อักษร/อีเมล/จดหมาย	 จากนั้นส�านักตรวจสอบภายใน											
จะด�าเนินการรวบรวมหลกัฐาน	เสนอคณะกรรมการเพ่ือตัง้คณะท�างาน
ในการกล่ันกรอง	ตดิตาม	ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูล	หากมีความผิด	บริษัทจะลงโทษให้เป็น
ไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานขององค์กร	 รวมทั้งร่วมกันหา
แนวทางในการระงับยับยั้งความเสียหาย	 และวางมาตรการ/ก�าหนด
แนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�านั้นอีก	 จากนั้นรายงาน									
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่รบัทราบและอนุมติัมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับ									
จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	 ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/									
แจ้งเบาะแส	 และแหล่งที่มาของข้อมูล	 เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผย									
ตามกฎหมาย	 ทั้งนี้	 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ									
อยูร่ะหว่างการร่างและแก้ไข	ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา	หลงัจากนัน้	จะน�าเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบริษัทลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
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through	our	communication	channels	 such	as	making	PR	
news	scoop	for	“STRONG:	Anti-corruption	Mind”	Project	to	
provide	knowledge	and	raise	awareness	of	anti-corruption	
in	 the	 community.	 	 The	Company’s	executive	have	also	
become	a	member	of	Media	Ethics	Committee	to	strengthen	
morals,	ethics	and	good	governance	in	Thai	society.

	 In	December	2019,	we	organized	the	“Change	Gifts	
into	Merits”	Event	in	which	executives	and	employees	were	
invited	to	donate	their	gifts	provided	by	the	third	party	to	
Bangkok	School	for	the	Blind	in	compliance	with	the	drafted	
policy	on	taking	&	receiving	gifts,	entertainment	and	other	
corporate	expenses,	this	event	could	raise	the	public	mind	
among	our	personnel	as	well.

	 In	2019,	Channel	3	was	granted	of	2019	NACC	Awards	
on	Clean	TV	Program	Broadcaster,	organized	by	Office	of	
The	National	Anti-Corruption	Commission	to	honor	persons	
or	entities	which	promote	or	support	the	prevention	and	
suppression	of	corruption	by	creating	moral-promoting	and	
anti-corruption	media	contents.	Channel	3’s	drama	series	
granted	by	this	Award	included	“Luang	Ta	Mahachon	–	‘I	
am	 a	 poor	 man’	 Episode”,	 “Lom	 Phrai	 Pook	 Rak”,	
“Matuphoom	Haeng	 Huachai”,	 “Neung	 Dao	 Fah	 Deaw”,	
Thong	Ek	Mhorya	 Tha	 Chalong”,	 and	 “Krong	 Kam”.	 BEC	
Group	has	also	presented	news	programs	to	raise	awareness	
of	anti-corruption	which	will	be	discussed	in	the	Topic	“News	
&	 Information	Broadcasting	 to	Raise	Social	Awareness	on	
Anti-Corruption	Issues	in	Thai	Society	by	BEC	Group”.		

 BEC	Group	also	provides	the corruption whistleblowing 
or complaint channels within the organization,	those	who	
wish	to	whistle	blowing/complaints	can	report	the	incident	
along	with	 the	 submission	 of	 evidences	 to	 Department	
Director	or	superordinate	who	is	directly	in	charge	or	to	the	
Company’s	Internal	Audit	Office	through	www.becworld.com 
under	the	Menu	“Whistleblowing	Channel”,	or	verbally	or	
written	 notify/send	 email/letter.	 After	 receiving	 such	
complaint	or	whistleblowing,	the	Internal	Audit	Office	will	
collect	 evidences	 and	 propose	 them	 to	 the	 Board	 of	
Directors	to	appoint	a	working	team	for	screening,	monitoring,	
factual	investigation,	and	proposing	the	result	to	the	Audit	
Committee	 for	 information	 verification.	 If	what	 has	 been	
complaint	or	whistle	blown	is	true,	the	Company	will	impose	
the	punishment	based	on	the	Regulations	of	Employees’	
Disciplines	and	seek	the	appropriate	way	to	prevent	damages	
and	 lay	 down	 measures/guidelines	 for	 reoccurrence	
prevention.	 After	 that,	 the	 Board	 of	 Directors	 shall	 be	
submitted	of	report	for	acknowledgement	and	approval	of	
anti-corruption	measures	or	corruption	prevention	guidelines.	
All	 complaints/whistleblowing	 taken	 shall	 be	 treated	 as	
confidential,	details	of	the	complainant/whistleblower	and	
information	source	shall	be	not	disclosed	unless	it	is	required	
by	law.	However,	the	complaint	and	suggestion	policy	has	
been	drafting	 and	 revising	before	proposing	 to	 the	Audit	
Committee	 and	 the	Board	of	Directors	 for	 consideration.	
After	that,	it	will	be	proposed	to	the	Chairman	of	the	Board	
for	approval	and	enforcement.	
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	 กลุ่มบีอีซี	 จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงต่อ						
การทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตคอร์รัปชัน	อาทิ	ฝ่ายกิจการองค์กร	มีการประเมินความเสี่ยง
ในการรบั-ให้ของขวญั	การเลีย้งรบัรอง	การสนบัสนนุองค์กรสือ่มวลชน/
สมาคมต่างๆ	 ในโอกาสครบรอบ/โอกาสพิเศษ	 การสนับสนุนด้านสื่อ/
ประชาสมัพนัธ์ให้แก่หน่วยงานภาครฐั	การประชาสมัพนัธ์พรรคการเมือง 
ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง	การจัดซื้อในโครงการต่างๆ	เป็นต้น	โดยมีส�านัก
ตรวจสอบภายใน	ในฐานะที่เป็นคณะท�างานเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิก
ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 
(CAC)	 เป็นผู้รวบรวมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
ขององค์กร	น�าเสนอต่อคณะท�างาน	เพือ่วเิคราะห์สาเหตขุองความเสีย่ง	
และหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อมิให้เกิดซ�้า	 หรือมิให้เกิดการ			
กระท�าทจุริตอีกต่อไป	นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้ก�าหนดแนวปฏิบัตเิกีย่วกบั 
การก�ากับดูแลและควบคุมดูแล	 เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง									
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้จากการประเมิน	 รวมทั้งก�าหนดแนวทาง	
ในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	
โดยมอบหมายให้คณะท�างาน	CAC	ของบรษิทัเป็นผู้ตดิตาม	แล้วรายงาน 
ต่อผู้บริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

	 ในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซีตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร
และการประเมินความเสี่ยง	 จึงได้ร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง	
โดยก�าหนดกรอบวัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 การบ่งชี้	 การประเมิน																
การทบทวน	 และการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง	 ทั้งนี	้
ความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชันนับเป็นหน่ึงในหัวข้อที่จะต้อง															
น�ามาพิจารณาในการบริหารและการประเมินความเสี่ยงเช่นกัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของกลุ่มบีอีซี

(Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against 

Corruption-CAC)

การต่อต้านการทุจริต
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

เตรียมความพร้อมในการสมัคร
เข้าร่วมเป็นสมาชิก
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	 BEC	Group	has	established	the	procedure	for	anti-
corruption	risk	assessment	which	will	be	conducted	by	each	
department;	for	instance,	Corporate	Affairs	Department	shall	
assess	the	risk	of	taking-giving	gifts,	entertainment,	supporting	
media	 organization/association	 on	 anniversary/special	
occasions,	supporting	media/public	relations	to	government	
agencies,	 promoting	 political	 parties	 during	 the	 election,	
procurements	of	various	projects.	The	Internal	Audit	Office,	
as	a	member	of	working	group	on	Thailand’s	Private	Sector	
Collective	 Action	 Coalition	 Against	 Corruption	 (CAC),	 will	
compile	all	corruption	risk	assessments	in	the	organization	
to	propose	to	the	working	group	to	analyze	the	causes	of	
risks	and	seek	preventive	and	corrective	measures	to	prevent	
reoccurrence	 or	 permanently	 prevent	 corruptions	 in	 the	
Company.	 In	addition,	 the	Company	has	determined	 the	
guidelines	for	governance	and	supervision	to	prevent	and	
monitor	the	corruption	risks	provided	by	the	assessments,	
and	set	the	guideline	to	monitor	the	compliance	with	anti-
corruption	policy,	the	CAC	Working	Group	will	be	assigned	
to	monitor	the	compliance	and	report	to	the	management,	
Audit	Committee	and	the	Board	of	Directors.	

	 In	2019,	BEC	Group	realized	the	importance	of	risk	
management	and	assessment,	the	risk	management	policy	
was	therefore	drafted	by	setting	the	objectives,	strategies,	
indicators,	 assessment,	 review,	 and	 communication	 of	
information	about	risk	management.	The	corruption	risk	was	
one	of	 topics	 to	be	 considered	 in	 risk	management	 and	
assessment	as	well.		

Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition 
Against Corruption-CAC

Preparing to participate in 

CORRUPTION RISK ASSESSMENT 
OF BEC GROUP
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	 ด้วยการท�าหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดี	เราตระหนักดีว่าคอร์รัปชันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเวลา	ทุกสถานที่	และทุกโอกาส	และเป็นภัยร้ายแรง
ทีท่�าความเสยีหายให้กบัเศรษฐกจิและสังคมไทย	เราจงึน�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนั	เพือ่สร้างความต่ืนตวั
ให้เกิดแก่สงัคมไทยไม่ทนต่อการทจุรติคอร์รปัชนั	น�ามาซึง่การป้องกนั	ตดิตาม	และแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างจรงิจงัผ่านรายการข่าวต่างๆ 
ภายใต้	 “ครอบครัวข่าว	 3”	 ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว	 3	มิติ,	 รายการตู้	 ปณ.ข่าว	 3,	 รายการเรื่องเล่าเช้านี้,	 รายการตีข่าวเช้า,	 รายการเที่ยงวัน										
ทันเหตุการณ์	และรายการ	Flash	News	อาทิ				

การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
แก่สังคมต่อประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ของกลุ่มบีอีซี

• รายการข่าว 3 มิติ	น�าเสนอค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	ปี	2561	
จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ	 (Transparency	
International-TI)	 ซึ่งวัดผลจาก	 180	 ประเทศทั่วโลก	พบว่า
ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่	 99	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ																
น�าเสนอเพื่อสร้างความตื่นตัวในการต่อต้านทุจริตให้เกิด										
ในสังคมไทย	ออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	เมื่อวันที่							
29	มกราคม	2562

• รายการพิเศษ “เลือกตั้ง 62 ทิศทางประเทศไทย”	 ด�าเนิน
รายการโดย	 คุณกิตติ	 สิงหาปัด	 ร่วมพูดคุยถึงนโยบายการ							
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน	 ร่วมกับคุณจาตุรนต์	 ฉายแสง	
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง	พรรคไทยรักษาชาติ	น�าเสนอ
สู ่สาธาณชนเพื่อเป ็นส ่วนหนึ่งในการสร ้างการรับรู ้และ														
ความต่ืนตัวให้ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันต่อการเลือกตั้ง												
ในประเทศไทย	ออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	เมื่อวันที ่
4	กุมภาพันธ์	2562		

• รายการ FLASH NEWS	รายงานข่าวประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตกล่าวถึงความคาดหวังต่อการท�างาน
ของรฐับาลทีมุ่ง่เน้นการต่อต้านการทจุรติและท�างานด้วยความ
โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 พร้อมทั้งมีความคาดหวังให้
สมาชิกวุฒิสภาตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล	 ออกอากาศ
ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD	เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562

• รายการตีข่าวเช้า	 น�าเสนอและติดตามการด�าเนินงานของ						
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ								
ภาค	3	จังหวัดนครราชสีมา	 ในการตรวจสอบโครงการอาหาร
กลางวนันกัเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวัดนครราชสมีา	หลงัสุม่ตรวจพบว่า 
มี	4	โรงเรียนเข้าข่ายการทุจริตในโครงการอาหารกลางวันของ
เด็กนักเรียน	 เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเด็กนักเรียน	
และด�าเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเพื่อด�าเนินการ						
ตามกฎหมาย	ออกอากาศทางช่อง	28	SD	เม่ือวนัที	่7	กรกฎาคม	
2562
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	 As	a	good	media	organization,	we	are	aware	that	the	corruption	could	happen	anytime,	anywhere	and	any	occasion,	
it	is	on	of	serious	threats	which	can	ruin	Thai	economy	and	society,	the	news	&	information	related	to	anti-corruption	have	
been	broadcasted	to	raise	awareness	of	Thai	people	and	build	zero	tolerance	society,	leading	to	the	prevention,	monitoring	
and	solution	of	corruption	problems,	through	our		news	programs	under	“Krob	Krua	Kao	3”	scheme	including	3	Miti	News	
Program,	P.O.	Box	Channel	3	News	Program,	Rueng	Lao	Chao	Ni	News	Program,	Tee	Kao	Chao	News	Program,	Tiang	Wan	
Tan	Het	Kan	News	Program,	and	Flash	News	Program,	for	example:	

• 3 Miti News Program	presented	the	news	about	the	
World’s	 Corruption	 Index	 2018	 evaluated	 by	 the	
Transparency	 International	 (TI)	 from	 180	 countries	
around	 the	world,	 it	was	 found	 that	 Thailand	was	
ranked	as	99th.	The	objective	of	this	news	was	to	raise	
the	anti-corruption	alertness	 in	Thai	 society,	 it	was	
broadcasted	on	29	January	2019	through	Channel	3	
and	Channel	33HD.	

• Special Program “2019 Election – Thailand’s 
Direction” hosted	by	Mr.	 Kitti	 Singhapat	discussed	
about	the	anti-corruption	policy	with	the	guest,	Mr.	
Chaturon	Chaisang,	Strategic	President	of	Thai	Save	
the	Nation	Party.	It	was	broadcasted	to	the	public	as	
a	part	of	increasing	the	public’s	perception	and	raising	
their	 awareness	 on	 anti-corruption	 in	 Thailand’s	
national	election,	this	program	was	broadcasted	on	
Channel	3	and	Channel	33HD	on	4	February	2019.	

• Flash News Program	 reported	 the	 news	 that	 the	
President	 of	 Anti-Corruption	 Foundation	 was	
interviewed	about	the	expectation	on	the	government’s	
operation	to	focus	on	anti-corruption,	transparency	
and	verifiability,	 as	well	 as	 all	 senators	have	been	
expected	 to	 audit	 the	 government’s	 works.	 This	
program	was	broadcasted	on	Channel	3	and	Channel	
33HD	on	6	July	2019.

• Tee Kao Chao News Program	presented	and	monitored 
the	operations	of	National	Anti-Corruption	Commission,	
Region	3,	Nakhon	Ratchasima	Province,	in	inspecting	
the	 students’	 lunch	 project	 at	 schools	 in	 Nakhon	
Ratchasima	Province	after	making	random	inspection,	
it	was	found	that	4	schools	were	suspected	to	corrupt	
in	students’	lunch	project,	the	program	demanded	
the	justice	for	students	and	taking	legal	actions	against	
the	alleged.	This	program	was	broadcasted	on	Channel	
28SD	on	7	July	2019.

NEWS & INFORMATION BROADCASTING 
TO RAISE SOCIAL AWARENESS ON 
ANTI-CORRUPTION ISSUES IN 
THAI SOCIETY
BY BEC GROUP
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	 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการในการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย	ผดิจรรยาบรรณ	รายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถกูต้อง	หรอืระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง	ตลอดจนการถกูละเมิดสทิธิ	
ดังนี้	

การรับเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร 
ของกลุ่มบีอีซี

บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	 แจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร										
พร้อมหลักฐานเอกสารมาทางส�านักตรวจสอบภายในขององค์กร	 ผ่านทางเว็บไซต	์										
www.becworld.com	ภายใต้หัวข้อ	“ช่องทางการร้องเรียน”	หรือแจ้งเป็นจดหมายถึง
ส�านักตรวจสอบภายใน	บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	3199	อาคารมาลีนนท์	
ทาวเวอร์	 ถนนพระราม	 4	 แขวงคลองตัน	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพฯ	 10110	 โดยข้อร้อง
เรียน/เบาะแสท่ีได้รับจะถือเป็นความลับ	 ไม่มีการเปิดเผยบุคคลที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	
และแหล่งที่มาของข้อมูล	เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ส�านักตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน	 เสนอคณะกรรมการเพื่อ					
ตั้งคณะท�างานในการกลั่นกรอง	ติดตาม	ตรวจสอบข้อเท็จจริง

น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อตรวจสอบข้อมูล	 และหา
แนวทางตอบสนองต่อข้อร้องเรยีนอย่างเหมาะสม	รวมทัง้ระงบัยบัยัง้
ความเสียหาย	 และวางมาตรการ/ก�าหนดแนวทางในการป้องกัน									
ไม่ให้เกิดการกระท�านั้นอีก

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อรับทราบและอนุมัติมาตรการ
ในการด�าเนินการหรือแนวทางในการป้องกันการกระท�าผิด

1

2

3

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

The	complainant/whistle-blower	who	are	external	parties	must	report	a	complaint	
in	writing	and	submit	it	together	with	documented	evidence	to	the	Internal	Audit	
Office	via	website	(www.becworld.com)	under	the	topic	“Whistleblowing	Channel”	
or	by	a	letter	sent	directly	to	the	Internal	Audit	Office	of	BEC	World	Public	Company	
Limited	address	at	3199	Maleenont	Tower,	Rama	 IV	Road,	Klongton,	Klongtoey,	
Bangkok	10110.	Any	information	gained	from	complaints/whistle	blowing	shall	be	
treated	 as	 confidential	 and	 any	 information	 relating	 to	 the	 identity	 of	 the	
complainant/whistle-blower	and	information	sources	shall	not	be	disclosed	unless	
required	by	law.

The	Internal	Audit	Office	will	collect	evidences	and	propose	them	
to	the	Board	of	Directors	to	appoint	a	working	team	for	screening,	
monitoring	and	investigating	facts.

Propose	 the	 results	 to	 the	 Audit	 Committee	 for	 information	
verification	 and	 to	 seek	 appropriate	ways	 in	 response	 to	 such	
complaints	 to	 prevent	 damage	 as	well	 as	 defines	measures/
guidelines	for	reoccurrence	prevention.

Report	the	results	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement	
and	approval	of	operations	or	the	defined	preventive	measures.

1

2

3

4

EXTERNAL COMPLAINT ACCEPTANCE 
OF BEC GROUP
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 “สร้างสรรค์ละครและรายการดี มีคุณค่า”
“Creating Valuable TV Dramas and Programs”

กลุ่มบีอีซี ดำาเนินธุรกิจเข้าสู ่ปีที่ 50 ด้วย           
ความมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์รายการและนำาเสนอ
ข่าวสารที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง ด้วย        
ความมุ่งม่ันทีจ่ะเป็นส่ือมวลชนชัน้นำาของประเทศ 
ที่จะสร้างสรรค์ละครและรายการที่ดีมีคุณค่า       
ให้แก่สังคมไทย ดังคำาขวัญของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ใช้กันมาอย่าง
ยาวนานว่า

“คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3” 
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 ในปี 2562 กลุ่มบีอีซี มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทาง
ธรุกจิจากการเป็นธรุกจิโทรทศัน์ มาเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์ม 
(Content Platform) และยังคงเน้นจุดเด่นด้านละครซ่ึงถือ
ได้ว่าช่อง 3 เป็นผู้นำาในการผลิตละครในประเทศไทย สอดรับ
กบัความต้องการและพฤตกิรรมของผู้ชม ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี ยังปรับรูปแบบ              
ผังรายการและเนื้อหารายการใหม่ ทั้งละคร รายการวาไรตี้ และ         
ซีรีส์ทุกประเภท โดยเฉพาะรายการข่าวที่เพิ่มความเข้มข้น        
และชัดเจนในการนำาเสนอมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะข่าวสังคม         
ข่าวอาชญากรรม และข่าวบันเทิง รวมทั้งผลิตรายการและ        
เปิดช่องทางในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่
ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิดด้านข่าวขององค์กรว่า “ข่าว 3 
โฉมใหม่ ข่าวจรงิ ทนัเหตกุารณ์ พึง่พาได้” เพือ่ประโยชน์สูงสุด
ของผู้ชม

 นอกจากน้ี บริษัทยังได้ร่วมมือกับบริษัทระดับชาติ    
อย่างเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) รวมทั้งพันธมิตรชั้นนำาที่เป็น             
ผู้จัดจำาหน่ายเน้ือหาสู่ต่างประเทศ เพื่อนำาละครของช่อง 3 
อย่างเช่น บุพเพสันนิวาส และทองเอกหมอยาท่าโฉลง ออก
อากาศในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ละครไทยไปสู่ 
ตลาดโลก ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมแก่ดารานักแสดงของ
องค์กร รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวและ         
ศิลปวฒันธรรมอนัลำา้ค่าของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก นำาไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยว นับเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ          
อีกด้วย 

 ด้วยการดำาเนินงานที่มุ ่งม่ันที่จะ “สร้างสรรค์ละคร         
และรายการดี มีคุณค่า” จึงทำาให้กลุ่มบีอีซี ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมากมาย ปรากฏเป็น
ที่ประจักษ์ดังนี้

 BEC Group celebrates its 50th anniversary with        
a commitment to continuously deliver quality programs 
and news reporting and to become the country’s leading 
media organization that creates valuable TV dramas 
and programs that are beneficial to the Thai society 
under Channel 3’s longtime slogan, “Worthy of every 
minute, Watch Channel 3”.
  
 In 2019, BEC Group shifted its business strategy 
from television business to content platform and 
maintained its focus on dramas as Channel 3 is Thailand’s 
leader in TV dramas which respond to viewers’ needs 
and behavior as well as the fast-changing technology. 
On top of that, the Company has adjusted its program 
schedules and contents including dramas, all variety 
programs and series, especially news programs of which 
reporting has been more informative and clearer, 
particularly on social news, crime news, and 
entertainment news. The Company also produced TV 
programs and offers channels to help the general public 
who are in need under the news concept “Trust, Fast, 
Dependency” for the benefits of viewers. 
 
 In addition, the Company collaborated with the 
international media company, Netflix, and other leading 
partners who are content distributors to international 
markets to introduce Channel 3’s famous Thai dramas 
such as Buppesannivas and Thong Ek Mhorya Tha 
Chalong overseas, which is an effective way to promote 
Thai dramas in international markets, creating more 
popularity of our actors and promoting cultural tourist 
attractions in Thailand at the regional and global levels. 
This can promote tourism and generate income for the 
community, boosting the country’s economic growth. 
 
 Thanks to our determination to “Create Valuable 
TV Dramas and Programs”, BEC Group has received 
several awards from the public and private sectors, 
yielding prominent result to society, as follows:
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รางวัลด้านการสร้างสรรค์ละคร
และรายการดี มีคุณค่า ปี 2562
Awards for Good Dramas 
and Worthwhile Programs 
in 2019 

	 ซีรีส์ “Notification เตือนนัก...รักซะเลย” ออกอากาศทางแพลตฟอร์ม	Mello	ได้รับรางวัล	“BEST	DIGITAL	
FICTION	 PROGRAMME”	 ซีรีส์ออนไลน์	 และรายการออนไลน์ยอดนิยม	 จากงาน	 “Asian	 Television											
Awards	2018”	เมื่อวันเสาร์ที่	12	มกราคม	2562	ณ	ประเทศมาเลเซีย

	 ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์	 จัดงาน	 “โทรทัศน์ทองค�า”	 ครั้งที่	 33	 เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน																		
สายงานโทรทัศน์	 ณ	 หอประชุมใหญ่	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันเสาร์ที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2562													
ในการนี้	 รายการ/ละครท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ได้รับรางวัล	 “โทรทัศน์ทองค�า”	
อาทิ

	 •	 รางวัลสถานีสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น	ประเภทรายการส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม	
	 •	 ละครเรื่อง	 “ข้ามสีทันดร”	 ผลิตโดย	บริษัท	 จันทร์	 25	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัลประเภทละครส่งเสริม

เยาวชนและครอบครัวดีเด่น	
	 •	 ละครเรื่อง	 “ริมฝั่งน�้า”	 ผลิตโดย	 บริษัท	 เป่าจินจง	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัลประเภทละครสร้างสรรค์												

สังคมดีเด่น	
	 •	 ละครเรือ่ง	“บพุเพสนันวิาส”	ผลติโดย	บรษิทั	บรอดคาซท์	ไทย	เทเลวชิัน่	จ�ากดั	ได้รบัรางวลัประเภท

ละครดีเด่น	
	 •	 ศัลยา	สุขะนิวัตติ์	จากละครเรื่อง	“บุพเพสันนิวาส”	ได้รับรางวัลประเภทบทละครโทรทัศน์ดีเด่น
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 “Notification Tuen Nak … Rak Sa Loei”	Series	broadcasted	on	Mello	received	“Best	Digital	
Fiction	Programme	Series”	for	Online	Series	Award	and	Most	Popular	Online	Program	from	
“Asian	Television	Awards	2018”	on	Saturday,	12	January	2019	in	Malaysia.

 Television	Promotion	Association	hosted	the	33rd	“Golden	Television	Awards”	to	give	awards	
to	people	with	outstanding	performance	in	television	at	the	Main	Hall	of	Thailand	Cultural	
Centre	 on	 Saturday,	 16	 February	 2019.	 Channel	 3’s	 programs/dramas	which	 received	 the	
awards	are	as	follows:

 • Best	Creative	Broadcasting	Award	for	Knowledge	and	Cultural	Promotion	Program 
 • “Kham	Si	Than	Don”	produced	by	Chandra	25	Company	Limited	 received	Best	

Youth	and	Family	Support	Drama	Award.	
 • “Rim	Fang	Nam”	produced	by	Pau	Jin	Jong	Company	Limited	received	Best	Social	

Drama	Award.
 • “Buppesanivas”	produced	by	Broadcast	Thai	Television	Company	Limited	received	

Best	Drama	Award.
 • Sanlaya	Sukanivatt	from	“Buppesannivas”	received	Best	Screenplay	Award.
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	 ละครเรื่อง	 “ทองเอก	 หมอยาท่าโฉลง”	 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก	
ศาสตราจารย์คลินกิ	เกยีรตคิณุ	นายแพทย์	ปิยะสกล	สกลสตัยาทร	
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	อนัเนือ่งจากการร่วมส่งเสริม	
เผยแพร่	 และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่สาธารณะ								
เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	
อิมแพค	เมืองทองธานี

	 ละครเรื่อง	“วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	ได้รับมอบประกาศ
เชิดชูเกียรติ	ในกิจกรรม	“Back	to	School	สื่อสารเชิงสร้างสรรค์	
สู่สังคมแห่งความเข้าใจ”	จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ	 (พก.)	 ในฐานะท่ีน�าเสนอละครท่ีสร้างความเข้าใจให้กับ
สังคมในเรื่องปัญหาเด็ก	 โดยเฉพาะเรื่องเด็กออทิสติก	 เมื่อวันที่										
9	พฤษภาคม	2562	ณ	ลานอีเดน	ชั้น	3	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ได้รับรางวัลสาขาสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ส่งเสริมสถาบันครอบครัวแห่งปี	 จากงาน	 GLOBAL	
DIGITAL	MEDIA	AWARDS	2019	เมื่อวันอาทิตย์ที่	26	พฤษภาคม	
2562		

	 ละครเรื่อง	 "วัยแสบสาแหรกขาด	 โครงการ	 2"	 ได้รับรางวัล			
GLOBAL	DIGITAL	MEDIA	 AWARDS	 2019	 สาขารางวัลละคร										
ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ด้านสะท้อนสังคม	 ครอบครัว	 และ
เยาวชน	เมื่อวันอาทิตย์ที่	26	พฤษภาคม	2562	

	 ณิธิภัทร์	เอื้อวัฒนสกุล	บริษัท	มาสเตอร์วัน	วีดีโอ	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ได้รับรางวัล	GLOBAL	DIGITAL	MEDIA	AWARDS	2019	สาขา						
ผูจ้ดัละครสะท้อนสงัคมแห่งปี	จากละครเรือ่ง	“วัยแสบสาแหรกขาด 
โครงการ	2”		เมื่อวันอาทิตย์ที่	26	พฤษภาคม	2562	

	 ละครเรื่อง	 “วัยแสบสาแหรกขาด	 โครงการ	 2”	 ได้รับรางวัล										
Press	 Awards	 2019	 สาขาละครสร้างสรรค์ดีเด่น	 จากชมรม										
สมาพันธ์ส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย	 และมูลนิธิสร้างสรรค์
สงัคมไทย	เมือ่วนัศกุร์ที	่2	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล์	
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	

	 คุณนิพนธ์	 เที่ยงธรรม	 ผู้เขียนบทประพันธ์	 เรื่อง	 “กรงกรรม”													
ได้รับรางวัล	 Press	 Awards	 2019	 สาขาบทประพันธ์ยอดเยี่ยม	
เมื่อวันศุกร์ที่	 2	 สิงหาคม	 2562	 ณ	 ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์																	
ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

	 ละครเรือ่ง	“วยัแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	จากบรษัิท	มาสเตอร์
วัน	 วีดีโอ	 โปรดักชั่น	 จ�ากัด	 ได้รับรางวัล	 THAILAND	MASTER	
YOUTH	 2019	 สาขาองค์กรต้นแบบส่งเสริมเด็กและเยาวชน									
จากชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย									
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 3	 ตุลาคม	 2562	ณ	 ห้องแอมเบอร์รูม	 ศูนย	์									
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	

	 อุรัสยา	 สเปอร์บันด์,	 เจมส์	 มาร์	 และผู ้แทนผู ้จัดละครเรื่อง												
“กลิ่นกาสะลอง”	ได้รับรางวัล	"ศิลปินส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา”	
จาก	คุณกฤษศญพงษ์	ศิริ	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	เมื่อวันเสาร์ที่	
12	ตลุาคม	2562	ณ	ศนูย์สรรพสนิค้าซคีอนสแควร์	ถนนศรนีครนิทร์

 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ได้รับรางวัลช่อสะอาด	ประจ�าปี 
2562	ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศ	ผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์	 ใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มี
เน้ือหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม	 ตลอดจนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต	เมื่อวันศุกร์ที่	15	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้อง
นนทบุรี	 1	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	จังหวัดนนทบุรี

	 ละครเรื่อง	“ลมไพรผูกรัก”	และ	“มาตุภูมิแห่งหัวใจ”	จากบริษัท	
ชลลัมพี	 โปรดั๊กชั่น	 จ�ากัด,	 ละครเรื่อง	 “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว”	 จาก
บริษัท	ทีวีซีน	จ�ากัด	,	ละครเรื่อง	“ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง”	จาก
บรษัิทโซนกิซ์	บมู	2013	จ�ากัด,	ละครเร่ือง	“กรงกรรม”	จากบรษัิท	
แอคอาร์ต	 เจเนเรชั่น	 จ�ากัด	 และละครเรื่อง	 “หลวงตามหาชน”	
ตอน	อ้ายมันคนจน	จากบริษัท	ทีวี	ธันเดอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ออก
อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ได้รับรางวัล															
ช่อสะอาด	 ประจ�าปี	 2562	 รางวัลโล่เกียรติยศ	 ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์	 ประเภทละครโทรทัศน์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 15	 พฤศจิกายน	
2562	ณ	 ห้องนนทบุรี	 1	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ							
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จังหวัดนนทบุรี

	 รายการข่าว	3	มิติ	 ได้รับรางวัลช่อสะอาด	ประจ�าปี	2562	สาขา
ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวชมเชย	ประเภทสื่อโทรทัศน์	 จากผลงาน	
“ตรวจสอบทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ”	 เมื่อวันศุกร์ที	่
15	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องนนทบุรี	1	ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จังหวัดนนทบุรี
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	 “Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”	received	the	honorable	
plate	 from	 Clinical	 Professor	 Emeritus	 Dr.	 Piyasakol	
Sakolsatayadorn,	Minister	of	Public	Health,	for	promoting,	
disseminating,	and	conserving	Thai	traditional	medicine	
wisdom	for	the	public	on	21	February	2019	at	IMPACT	
Arena,	Exhibition	and	Convention	Center,	Muang	Thong	
Thani.	

	 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	received	the	honorable	
certificate	in	“Back	to	School:	Creative	Media	to	Society	
of	Understanding”	from	the	Department	of	Empowerment	
of	Persons	with	Disabilities	(DEPD)	for	broadcasting	TV	
dramas	that	aim	to	promote	understanding	about	child	
problems,	especially	about	autistic	children,	on	9	May	
2019	at	Eden	Ground,	3rd	floor,	Central	World.

 
	 Channel	3	received	the	Award	for	Television	Broadcasting	

that	Promotes	Family	Institution	of	the	Year	from	Global	
Digital	Media	 Awards	 2019	 on	 Sunday,	 26	May	 2019.	

 
	 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	received	Global	Digital	

Media	Awards	2019	for	Online	Drama	which	Influence	
on	Social,	Family,	and	Youth	Issues	on	Sunday,	26	May	
2019.	

	 Mr.	 Nitipat	 Uaewattanasakul	 from	Master	 One	 Video	
Production	Company	Limited	received	the	Global	Digital	
Media	Awards	2019	 for	Social	Drama	Producer	of	 the	
Year	from	“Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	on	Sunday,	
26	May	2019.

	 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	received	Press	Awards	
2019	for	Best	Creative	Drama	from	Mass	Media	Federation	
Association	 of	 Thailand	 and	 Creative	 Thai	 Society	
Foundation	on	Friday,	2	August	2019	at	Convention	Hall,	
Chulabhorn	Research	Institute.	

	 Mr.	Nipon	Tiengtum,	the	screenwriter	of	“Krong	Kam”	
received	Press	Awards	2019	for	Best	Screenplay	on	Friday,	
2	August	2019	at	Convention	Hall,	Chulabhorn	Research	
Institute.	

	 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	produced	by	Master	One	
Video	Production	Company	Limited	received	Thailand	
Master	Youth	Award	2019	for	Role	Model	Organization	
that	Promotes	Children	and	Youth	from	the	Children	and	
Youth	Development	Club	of	Thailand	on	Thursday,	3	
October	2019	at	Amber	Room,	IMPACT	Arena,	Exhibition	
and	Convention	Center,	Muang	Thong	Thani.

	 Urassaya	Sperbund,	James	Ma,	and	representative	of	the	
producer	of	“Klin	Kasalong”	TV	drama	received	Award	
for	 Artists	 Promoting	 the	 Lannese	 Culture	 from	Mr.	
Kritsayapong	Siri,	Permanent	Secretary	of	the	Ministry	of	
Culture	on	Saturday,	12	October	2019	at	Seacon	Square,	
Srinakarin	Road.

	 Channel	3	received	NACC	Awards	2019	–	Honorable	Plate	
for	Television	Program	Provider	as	the	organization	that	
supports	or	promotes	anti-corruption	by	creating	media	
content	 that	 raises	 awareness	 of	morality	 as	well	 as	
anti-corruption	 on	 Friday,	 15	 November	 2019	 at	
Nonthaburi	1	Room,	Office	of	the	National	Anti-Corruption	
Commission,	Nonthaburi	Province.

	 “Lom	Phrai	Pook	Rak”	and	“Matuphoom	Haeng	Huachai”	
produced	by	Cholumpi	Production	Company	Limited,	
“Neung	Dao	Fah	Deaw”	produced	by	TV	Scene	Company	
Limited,	Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”	produced	by	
Sonix	Boom	2013	Company	Limited,	and	“Krong	Kam”	
produced	by	Act	Art	Generation	Company	Limited,	and	
“Luang	Ta	Mahachon	 -	 ‘I	 am	a	poor	man’	Episode	”	
produced	by	TV	Thunder	Public	Company	Limited	which	
were	broadcasted	on	Channel	3	received	NACC	Awards	
2019	–	Honorable	Plate	for	Television	Program	Producer	
in	 the	 category	 of	 Television	 Dramas	 on	 Friday,	 15	
November	2019	at	Nonthaburi	 1	Room,	Office	of	 the	
National	 Anti-Corruption	 Commission,	 Nonthaburi	
Province.		

	 “3	Miti	News”	received	Honorable	Mention	NACC	Awards	
2019	 for	 News	 or	 Documentaries	 in	 the	 category	 of	
Television	Media	from	the	reporting	of	“The	investigation	
of	 the	 corruption	 of	 the	 Thai	 Railway	 Club’s	 savings	
cooperative”	on	Friday,	15	November	2019	at	Nonthaburi	
1	 Room,	 Office	 of	 the	 National	 Anti-Corruption	
Commission,	Nonthaburi	Province.		



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256274

	 ละครเรื่อง	“วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2	ได้รับรางวัล	Catholic	Media	Awards	2019	สาขารายการโทรทัศน์ดีเด่น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
28	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมอโนมาแกรนด์

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	เป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะ	Regional	Winners	เข้าร่วมงาน	The	Asian	Academy	Creative	
Awards	 2019	 (รางวัล	 AAA)	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 ซ่ึงเป็นการมอบรางวัลให้กับคอนเทนต์จากประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 เพ่ือเชิดชู											
ความเป็นเลศิทางด้านความคดิสร้างสรรค์ส�าหรบัผูส้ร้างสรรค์คอนเทนต์และผูผ้ลติสือ่	โดยช่อง	3	มผีลงานละครและรายการจ�านวน	10	รางวัล	
เป็นรายการละคร	9	รางวัล	และรายการวาไรตี้	1	รางวัล	ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของ	AAA	ให้เข้ารอบตัดสิน	ได้แก่	

	 1.	 Best	Actor	in	a	Leading	Role	ได้แก่	“จิรายุ	ตั้งศรีสุข”	จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 2.		 Best	Actor	in	a	Supporting	Role	ได้แก่	“เด่นคุณ	งามเนตร”	จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 3.	 Best	Actress	in	a	Supporting	Role	ได้แก่	“พิชชาภา	พันธุมจินดา”	จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 4.	 Best	Comedy	Performance	ได้แก่	“มาริโอ้	เมาเร่อ”	จากละครเรื่อง	“ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง”
	 5.	 Best	Direction	(Fiction)	ได้แก่	“พงษ์พัฒน์	วชิรบรรจง”	จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 6.	 Best	Drama	Series	จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 7.	 Best	Original	Screenplay	ได้แก่	“ณัฐิยา	ศิรกรวิไล”	จากละครเรื่อง	“วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”
	 8.		 Best	Theme	Song	ได้แก่	เพลง	“ผิดหรือที่รักเธอ”	โดย	คุณณรงค์วิทย์	เตชะธนะวัฒน์	และคุณจักรกฤษณ์	มัฆณาโส					
						 จากละครเรื่อง	“กรงกรรม”
	 9.	 Best	Visual	or	Special	FX	in	TV	Series	จากละครเรื่อง	“อังกอร์”
	 10.	Best	Lifestyle	Programme	จากรายการ	“First	Class	Thailand”	by	JKN	CNBC

	 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	ได้รับรางวัล	นาคราช	อวอร์ด	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	12	รางวัล	อาทิ	
	 1.		 รางวัลละครส่งเสริมสถาบันครอบครัวยอดเยี่ยมแห่งปี	จากละครวัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2
	 2.		 รางวัลผู้ก�ากับละครยอดเยี่ยมแห่งปี	คุณพงษ์พัฒน์	วชิรบรรจง	จากละครกรงกรรม
	 3.		 รางวัลละครยอดเยี่ยมแห่งปี	คุณพงษ์พัฒน์	วชิรบรรจง	จากละครกรงกรรม
	 4.		 รางวัลดาราน�าชายยอดเยี่ยมแห่งปี	คุณจิรายุ	ตั้งศรีสุข	จากละครกรงกรรม
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 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	received	Catholic	Media	Awards	2019	for	Best	Television	Program	on	Thursday,	28	
November	2019	at	Arnoma	Grand	Hotel	Bangkok.

 Channel	3	was	Thailand’s	representative	as	the	Regional	Winners	to	participate	in	The	Asian	Academy	Creative	Awards	
2019	(AAA	Award)	in	Singapore	which	gave	awards	to	contents	from	the	Asian	region	to	honour	the	creativity	of	content	
creators	and	media	producers.	Channel	3’s	TV	dramas	and	programs,	consist	of	nine	awards	for	dramas	and	one	award	
for	variety	program,	which	were	selected	by	AAA	Committee	in	the	final	round	consisting	of: 

	 1.	 Best	Actor	in	a	Leading	Role	-	Jirayu	Tangsrisuk	from	“Krong	Kam”
	 2.		 Best	Actor	in	a	Supporting	Role	-	Denkhun	Ngamnet	from	“Krong	Kam”
	 3.	 Best	Actress	in	a	Supporting	Role	-	Pitchapa	Phanthumchinda	from	“Krong	Kam”
	 4.	 Best	Comedy	Performance	-	Mario	Maurer	from	“Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”
	 5.	 Best	Director	(Fiction)	-	Pongpat	Wachirabunjong	from	“Krong	Kam”
	 6.		 Best	Drama	Series	-	“Krong	Kam”
	 7.	 Best	Original	Screenplay	–	Nutthiya	Sirakornwilai	from	“Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”
	 8.	 Best	Theme	Song	–	“Phid	Rue	Tee	Rak	Theu”	by	Mr.	Narongvit	Techatanawat	and	Mr.	Chakrit	Makkhanaso	

from	“Krong	Kam”
	 9.	 Best	Visual	or	Special	FX	in	TV	Series	from	“Angkor”
	 10.	Best	Lifestyle	Programme	from	“First	Class	Thailand”	by	JKN	CNBC

 Channel	3	received	12	awards	from	the	4th	Nakkarat	Award	2019	including:
 1.		 Best	Family	Promoting	Drama	of	the	Year	–	Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2
	 2.		 Best	Director	of	the	Year	–	Pongpat	Wachirabunjong	from	“Krong	Kam”
	 3.		 Best	Drama	of	the	Year	–	Pongpat	Wachirabunjong	from	“Krong	Kam”
	 4.		 Best	Actor	in	a	Leading	Role	–	Jirayu	Tangsrisuk	from	“Krong	Kam”



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 256276

ซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย

ซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย ตอน เพชร
	 “เพชร”	เด็กหนุ่มวัย	17	ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแออัด	
มี	“ย่าพุดกรอง”	ที่คอยเลี้ยงดู	“เพชร”	และ	“หนูพิม”								
หลานทั้งสองให้ดีที่สุด	ในขณะที่	“ไกรสร”	ผู้เป็นพ่อที่ติดสุรา
เรื้อรังเนื่องมาจากถูกภรรยาทิ้ง	 ท�าให้เพชรต้องรับหน้าที่
ท�างานช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เด็ก	 จนเมื่อเพชรเติบโตขึ้น	
ได้เข้าไปฝึกงานในอู่ซ่อมรถยนต์ที่พ่อเคยท�างาน	 ด้วยความ
ขยัน	ความกตัญญู	ความมีน�้าใจ	และความอดทน	ท�าให้ผู้ที่ได้
พบเหน็ต่างเอน็ดแูละให้ความช่วยเหลอืเพชรอยูเ่สมอ	เพชรได้
พบกับ	 “รินทร์”	 หญิงสาวที่มีความหวังดีต ่อเพชรและ
ครอบครัวอย่างแท้จริง	 เขาและเธอได้ใกล้ชิดกันจนกระทั่ง											
ก่อตัวเป็นความรัก

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “เพชร”	 เป็นตัวแทนของผู ้ที่ เกิดมามีชีวิตอยู ่ใน														
สภาพแวดล้อมที่มีนักเลงและมาเฟีย	 แต่เขากลับไม่เคยพา								
ตวัเองเข้าไปเก่ียวข้องกบัเส้นทางนัน้	เพชรอดทนต่อสิง่ยัว่ยุต่างๆ 
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานที่ผิดกฎหมายเพ่ือใช้เป็นทางลัดไปสู่
ความสขุสบายของตน	เขาใช้ความขยนั	อดทนต่อความเหนือ่ยยาก 
และล�าบาก	 เพ่ือให้มีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา
ใคร	 ถึงแม้เขาจะมีฐานะยากจน	 แต่ก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน	นอกจากนี้	เพชรยังมีความกตัญญูต่อ
ผูม้พีระคณุ	สิง่เหล่านีท้�าให้เขาสามารถฝ่าฟันอปุสรรคมากมาย
ที่เข้ามาในชีวิต	 ในที่สุดเพชรก็ได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากับความขยัน
และความดีที่ท�ามาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

“ละครดี มีคุณค่า”
“Valuable TV Dramas”

 ในปี 2562 กลุ่มบอีซีี น�าเสนอละครใหม่ๆ ครบทกุแนว การด�าเนินเรือ่งมีความกระชบั มีแก่นทีใ่ห้ทัง้ความสนุกสนาน
และข้อคดิดีๆ มีนักแสดงทีมี่ชือ่เสียงและความสามารถมากมาย เพือ่ให้ม่ันใจว่าละครของกลุ่มบอีซีีเป็นทีนิ่ยมของผู้ชมทกุ
เพศ ทุกวัยทั่วประเทศ
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The Man Series

The Man Series: Petch Episode 
 “Petch”	 is	 a	 17-year-old	 boy	who	 lives	 in	
slum.	He	was	raised	by	“Grandma	Putkrong”	who	
takes	care	of	“Petch”	and	“Nu	Pim”	to	the	best	of	
her	 ability.	 “Kraisorn”,	 Petch’s	 father,	 is	 alcoholic	
because	his	wife	abandoned	him,	as	a	result,	Petch	
has	to	work	hard	to	support	his	family	since	he	was	
young.	When	he	grows	up,	Petch	becomes	a	trainee	
at	an	auto	shop	where	his	father	has	worked.	With	
diligence,	gratitude,	kindness,	and	patience,	Petch	is	
well-liked	 and	 always	 receives	 help	 from	people	
who	have	come	to	know	him.	One	day,	Petch	meets	
“Rin”,	a	girl	who	is	truly	willing	to	help	him	and	his	
family.	Their	 relationship	develops	and	 turns	 into	
love.	

Lesson learned from the drama
 “Petch”	represents	a	person	who	was	born	
in	 a	 community	 full	 of	 violence	 and	 gangsters,	
however,	he	always	stays	away	from	those.	Petch	
has	self-control	and	tries	not	to	get	involved	in	illegal	
activities	 as	 shortcuts	 to	 prosperity.	 He	 is	 hard-
working	 and	 perseverant	 for	 an	 independent	 life	
without	depending	on	anyone.	Despite	being	poor,	
he	always	helps	people	without	expecting	anything	
in	 return.	Aside	 from	that,	Petch	 is	grateful	 to	his	
family	and	people	who	have	helped	him.	Eventually,	
Petch	 is	 able	 to	 overcome	 obstacles	 in	 life	 and	
succeed	because	of	his	perseverance	and	goodness.

 In 2019, BEC Group presented new dramas of several genres. The plots develop quickly with 
essence that is fun and thought-provoking with famous and talented actors, ensuring that BEC Group’s 
dramas are popular among all age groups across the country. 
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ซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย ตอน ภูผา
	 “มนุษย์นั้นเลือกเกิดไม่ได้	 แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้”	 เช่นเดียวกับชีวิตของ	 “ภูผา”	 เด็กหนุ่มที่ถูกพ่อ									
ของตนรังเกียจเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านในวันที่ภูผาเกิด	 ท�าให้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวซวยมาโดยตลอด			
ถึงแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ท�าให้เขาต้องจ�าใจท�างานในบ่อนการพนัน	 แต่เขาก็ไม่ย่อท้อและมุ่งม่ันที่จะม	ี	
อนาคตที่ดี	 เขาจึงตัดสินใจออกจากธุรกิจสีเทา	เพื่อกลับมาดูแลอาม่าและครอบครัว	ภูผาเข้าท�างานที่ไร่ทวิวัฒน์	
และได้คิดค้น	“ปุ๋ยกล้าแกร่ง”	ที่ได้ชื่อมาจากนามสกุลของพ่อ	และน�ามาจ�าหน่ายจนมีรายได้ที่ดี	

สิ่งที่ได้จากละคร
	 การกระท�าของ	“ภูผา”	สะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งความพยายามที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต	โดยไม่ละทิ้ง
ความมุ่งม่ันและเลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง	 แม้ภูผาต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจสีเทาอยู่หลายปี	 แต่ด้วย										
ความใฝ่ดี	ท�าให้เขาสามารถน�าพาตนเองออกมาจากสิง่เหล่านัน้ได้	เขายงัยดึหลกัพรหมวหิาร	4	ในการด�าเนนิชวีติ											
รวมทั้งค�าสอนของอาม่าและก�าลังใจจาก	 “ทอรุ้ง”	 ผู้เป็นดั่งลมใต้ปีกที่คอยประคองให้เขาบินสูงขึ้น	 ภูผายังรู้จัก	
ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองจนมีธุรกิจที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้	 นอกจากนี้	 ละครยังสอดแทรกแนวคิดใน
การท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ	 อย่างเช่นการรู้จักต่อยอดจากสิ่งที่ท�าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น	 การไม่หยุดพัฒนาตนเอง	
ตลอดจนการยึดมั่นในความดีและความซื่อสัตย์



BEC World Public Company Limited CSR Report 2019 79

The Man Series: Pupa Episode 
	 The	motto	“Humans	cannot	choose	their	birth,	but	they	can	choose	their	life”	is	true	for	a	boy	
named	Pupa,	who	is	hated	by	his	father	after	the	fire	incident	on	his	birthday	which	stigmatizes	him	as	a	
person	who	brings	bad	luck.	Even	though	he	unwillingly	works	at	a	casino,	he	never	gives	up	and	tries	to	
improve	himself	for	a	better	future.	Finally,	he	decides	to	quit	illegal	business	to	take	care	of	his	grandmother	
and	family.	Pupa	starts	working	at	Taweewat	Farm	and	invents	“Kla	Kraeng	Fertilizer”	which	is	derived	from	
his	father’s	surname	and	brings	him	significant	income. 

Lesson learned from the drama
	 Pupa’s	actions	reflect	his	endeavor	to	succeed	in	life.	He	is	determined	and	chooses	the	right	path.	
Even	though	he	is	involved	with	illegal	business	for	several	years,	his	determination	prevents	him	from	
going	into	the	vicious	circle.	Moreover,	he	lives	his	life	based	on	the	Four	Sublime	States	of	Mind	and	his	
grandmother’s	teaching	and	support	from	“Thorung”,	who	is	the	wind	beneath	his	wings.	Pupa	loves	to	
learn	and	improve	himself	until	he	was	able	to	build	a	business	and	support	his	family.	Furthermore,	this	
drama	provides	business	tips	such	as	to	further	develop	what	is	currently	there,	to	never	stop	improving	
himself,	and	to	believe	in	goodness	and	integrity.	
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ซีรีส์เรื่องลูกผู้ชาย ตอน ปัทม์
	 “ปัทม์”	มคีวามหมายว่า	“บวัทีโ่พล่พ้นน�า้”	อดีตเด็กก�าพร้าท่ีถูกทอดท้ิงและลอยน�า้มาติดกอบัว	ซึง่มี	“ลินจง”	หญงิขายบรกิาร 
ที่ก�าลังจะปลิดชีวิตตนเอง	เก็บมาเลี้ยง	อาชีพของลินจงท�าให้ปัทม์เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี	แต่ด้วยความใฝ่ดีของปัทม์	
เขาท�าทุกวิถีทางที่จะท�าให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น	 เขาท�างานและเรียนควบคู่กันไป	 จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาคิดค้นสูตรส�าหรับ																		
ท�าน�้าสมุนไพร	ด้วยความฉลาดและความสามารถในการขายผนวกกับความเอาใจใส่ดูแลลูกค้า	 ท�าให้เขามีรายได้เป็นกอบเป็นก�า
และมีชีวิตที่ดีขึ้น	นอกจากนี้	เขามี	“หนูตุ่น”	หญิงสาวที่ปัทม์เคยให้ความช่วยเหลือ	คอยเป็นแรงใจให้ปัทม์อยู่ไม่ห่าง	ถึงแม้ว่าปัทม์
จะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย	แต่ด้วยความเพียรท�าให้เขาประสบความส�าเร็จจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่ม
สมุนไพร	“ไฟต์”	ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและได้รับความนิยมในอีกหลายประเทศทั่วโลก

สิ่งที่ได้จากละคร
	 ละครน�าเสนอเรื่องราวผ่านตัวละคร	 “ปัทม์”	 เด็กชายก�าพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับค�าดูถูกว่าเป็น								
ลูกโสเภณี	 เรื่องราวของปัทม์สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่อาจน�าพาไปในทางที่ไม่ดีได้	 หากไม่มี
จิตใจที่เข้มแข็งและความใฝ่ดี	 ปัทม์ถือเป็นตัวแทนของเด็กหนุ่มที่แม้ว่าจะเติบโตขึ้นมาในสถานค้าบริการ	 แต่ด้วยความยึดมั่น																
ในความดี	 ความเพียรพยายาม	 และไม่ย้อท้อ	 ท�าให้เขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปได้	 และมีชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ													
อีกทั้งละครยังถ่ายทอดให้เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก	พร้อมจะท�าทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดีขึ้น		

	 นอกจากนี้	 ละครยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร	 รวมทั้งความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการค้าขายและ
การสร้างรายได้อีกด้วย	
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The Man Series: Pat Episode 
	 “Pat”	means	“a	lotus	flower	above	the	water”.	Pat	is	a	boy	who	was	abandoned	since	birth	and	left	
on	the	river	before	getting	stuck	at	a	lotus	clump.	He	was	rescued	by	“Linchong”,	a	prostitute	who	was	about	
to	commit	suicide	but	changed	her	mind	and	took	the	baby	in	her	care.	Living	with	Linchong,	Pat	grew	up	in	
a	bad	environment.	However,	he	is	determined	to	do	good	and	live	a	better	life	and	works	while	studying.	
One	day,	Pat	discovers	an	herbal	drink	recipe.	With	his	intelligence,	sales	skills,	and	customer	care,	Pat	was	
able	to	make	significant	income	and	live	a	better	life.	Furthermore,	he	has	“Nu	Toon”,	a	girl	whom	he	has	
helped,	by	his	side	and	give	him	unwavering	support.	No	matter	how	many	obstacles	he	encounters,	Pat	
never	 gives	up	and	finally	becomes	 successful	 as	 the	owner	of	herbal	drink	brand	“Fight”,	which	 is	 the	
bestseller	in	Thailand	and	is	popular	in	many	other	countries.	

Lesson learned from the drama
	 This	drama	tells	the	story	through	“Pat”,	an	orphan	who	was	adopted	by	a	prostitute	and	grew	up	
with	insults	of	being	the	son	of	a	prostitute.	Pat’s	story	presents	an	environment	and	social	problems	which	
may	lead	a	person	to	a	wrong	path	if	he/she	cannot	resist	temptations.	Pat	is	the	role	model	of	a	boy	who	
believes	in	working	hard	and	doing	good	deeds	which	makes	him	successful	despite	his	childhood	background.	
Moreover,	this	drama	reflects	pure	love	of	a	mother	who	can	do	anything	for	her	child’s	future.	

	 Apart	from	morality,	this	drama	provides	knowledge	about	herbs,	trade	and	business	tips.	
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ละครเรื่อง ทองเอก หมอยาท่าโฉลง
	 	 “ทองเอก”	 อยู่ในครอบครัวของหมอยา	 เขาสูญเสียพ่อแม่ที่
เป็นหมอยาตั้งแต่ยังเยาว์	เนื่องจากยอมเอาตัวเข้าเสี่ยงเพื่อรักษาคนไข้	
ท�าให้เขาต้องอยู่กับปู่	 “พ่อหมอทองอิน”	 ที่เป็นหมอยาเช่นเดียวกัน							
วันหนึ่งหมอทองอินรักษาคนไข้ที่ป่วยหนักและเขาไม่สามารถช่วยชีวิต
คนไข้ไว้ได้	 จึงถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้าน	 และย้ายมาอยู่ที่	 “บ้านท่า
โฉลง”	 ด้วยความที่ทองเอกเกิดในครอบครัวหมอยา	 จึงอยากจะเป็น
หมอยาเหมือนเช่นพ่อแม่และปู ่	 เขาพยายามเล่าเรียนวิชาต่างๆ																	
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการรักษา	ตัวยาสมุนไพร	เพื่อใช้ในการรักษาคนไข้	แต่
หมอทองอินไม่อยากให้ทองเอกเป็นหมอยา	 เพราะหากรักษาคนไข	้								
ไม่หายหรือคนไข้เสียชีวิต	ทองเอกจะมีมลทินและรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต	
การมาอยู่ท่ีบ้านท่าโฉลงแห่งนี้	 ท�าให้ทองเอกได้พบกับ	 “แม่ชบา”	
ลูกสาวของขุนนางยศสูง	 เขาและเธอได้ใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นความรัก	
ด้วยความมุง่มัน่และความพยายามของทองเอก	ท�าให้เขาได้เป็นหมอยา 
ในที่สุดและได้แต่งงานกับชบาสมดั่งใจ

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง”	 เป็นละครที่แสดงให้เห็นถึงความ
มุง่มัน่และความพยายามของตวัละครหลักอย่างทองเอกทีม่คีวามตัง้ใจ
จะเป็นหมอยา	เขาจงึใช้ความมุ่งมัน่และความพยายามของตนเพือ่ทีจ่ะ
ได้เป็นหมอยาที่ดี	 โดยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาและ
สมุนไพรที่น�ามาใช้ผลิตเป็นตัวยา	 ควบคู่ไปกับการสั่งสมประสบการณ์
จากการช่วยปู่รักษาคนไข้	 ท�าให้เขามีความรู ้และความเชี่ยวชาญ										
จนสามารถรักษาคนไข้ได้	

	 นอกจากนี้	 ละครยังส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับ
สมุนไพร	และแพทย์แผนไทย	อาทิ	ใบฟ้าทะลายโจร	ช่วยลดความดัน
โลหิต	 เป็นต้น	 รวมทั้งละครยังสื่อให้ผู้ชมเห็นถึงการน�าสมุนไพรไทย	
แพทย์แผนไทย	และแพทย์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการรักษาร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 การน�าเสนอละครเรือ่ง	“ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง”	ถอืเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ด้านวิธีการรักษาและการใช้ยาสมุนไพรไทย	 	 จนท�าให้		
คนไทยและชาวต่างชาติทีไ่ด้รบัชมละครเร่ืองนีไ้ด้เหน็คณุประโยชน์ของ
การแพทย์แผนไทย	ท�าให้ได้รบัโล่เชิดชูเกยีรติจาก	ศาสตราจารย์คลินกิ	
เกยีรตคิณุ	นายแพทย์	ปิยะสกล	สกลสตัยาทร	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข	 อันเนื่องจากการร่วมส่งเสริม	 เผยแพร่	 และอนุรักษ์
ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยสูส่าธารณะ	เมือ่วนัที	่21	กมุภาพนัธ์	2562	
ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี
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Thong Ek Mhorya Tha Chalong
	 “Thong	Ek”	was	born	in	a	pharmacist	family.	He	lost	
his	parents	who	were	pharmacists	and	risked	their	lives	to	
treat	patients	since	he	was	a	little	child.	Thong	Ek	has	lived	
with	 his	 grandfather	 “Pho	Mo	 Thong	 In”,	 who	 is	 also	 a	
pharmacist.	One	day,	Pho	Mo	Thong	In	treats	a	patient	with	
serious	 illness	but	he	cannot	save	the	patient’s	life,	as	a	
result,	he	 is	exiled	from	the	village	and	moves	to	live	 in	
“Ban	 Tha	 Chaloang”.	 Being	 born	 in	 a	 pharmacist	 family,	
Thong	Ek	desires	to	become	a	pharmacist	like	his	parents	
and	 grandfather.	 He	 attempts	 to	 learn	 about	 treatment	
methods	 and	 herbs	 to	 treat	 patients.	 However,	 his	
grandfather	does	not	want	him	 to	become	a	pharmacist	
since	Thong	Ek	may	feel	guilty	for	all	his	life	if	he	fails	to	
save	a	patient.	Moving	to	Ban	Tha	Chaloang	allows	him	to	
meet	“Chaba”,	a	high-ranked	bureaucrat’s	daughter.	They	
develop	 a	 relationship	 until	 it	 turns	 into	 love.	With	 his	
determination	 and	 attempt,	 Thong	 Ek	 finally	 becomes	 a	
pharmacist	and	marries	Chaba	at	the	end.	

Lesson learned from the drama
	 “Thong	Ek	Mhorya	Tha	Chalong”	is	a	TV	drama	that	
reflects	 the	 determination	 and	 attempt	 of	 the	 main	
character,	Thong	Ek,	who	wishes	to	become	a	pharmacist.	
He	is	strongly	determined	and	tries	hard	to	become	a	good	
pharmacist.	He	studies	treatment	methods	and	herbs	used	
for	medication	 and	 gains	 experience	 from	 helping	 his	
grandfather	treat	patients,	gaining	him	insights	and	expertise	
to	treat	patients.	

	 In	addition,	the	drama	promotes	knowledge	about	
herbs	 and	 Thai	 traditional	medicine	 such	 as	 Kariyat	 that	
helps	 reduce	 blood	 pressure.	 The	 drama	 presents	 the	
combination	of	Thai	herbs,	Thai	traditional	medicine,	and	
modern	medicine	to	effectively	treat	patients.	

	 Thong	 Ek	 Mhorya	 Tha	 Chalong	 promotes	 Thai	
traditional	medical	 treatment	and	herb	use,	making	Thai	
traditional	medicine	more	well-known	 among	 Thai	 and	
foreign	viewers.	The	drama	received	Honorable	plate	from	
Clinical	 Professor	 Emeritus	Dr.	 Piyasakol	 Sakolsatayadorn,	
Minister	of	Public	Health,	for	promoting,	disseminating,	and	
conserving	Thai	traditional	medicine	wisdom	for	the	public	
on	 21	 February	 2019	 at	 IMPACT	 Arena,	 Exhibition	 and	
Convention	Center,	Muang	Thong	Thani.	
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ละครเรือ่ง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2
	 “วัยแสบสาแหรกขาด	 โครงการ	 2”	 เป็นละครแนวจิตวิทยา	
ถ่ายทอดเรื่องราวปัญหาของเด็กแต่ละรูปแบบที่มีพ้ืนฐานครอบครัว
แตกแยกหรอือยูใ่นครอบครวัเลีย้งเดีย่วทีเ่กดิขึน้จรงิในสงัคมยคุปัจจบุนั	
ด�าเนินเรื่องผ่าน	 “ครูกร”	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเปี ่ยมคุณ	 และ														
“ครูทรายทิพย์”	 นักจิตวิทยาให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับเด็กและครอบครัว	
ทีร่่วมกนัจัดตัง้โครงการ	“ผกูสาแหรก”	ข้ึนในโรงเรยีนเพือ่ปรบัพฤตกิรรม 
ช่วยแก้ปัญหาและหาทางออกให้กบัเดก็ทีม่ปัีญหาทีอ่ยูท่่ามกลางความ
ไม่เข้าใจของคนในครอบครัวและสังคมรอบข้าง	 ถ่ายทอดผ่านเด็กมี
ปัญหาจ�านวน	5	คน	ได้แก่	เด็กกรี๊ด	(Temper	Tantrum)	เด็กติดเกม	
(Gaming	Addiction)	มนุษย์สายท็อป	(The	Perfectionism)	เด็กที่มี
อาการออทิสติก	 (Autism)	 และเด็กในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ	
(Gender	Creative)	ครกูรและครทูรายทพิย์ต้องร่วมกันค้นหาทีม่าของ
ปัญหาและช่วยกนัหาทางแก้ไขปัญหา	ควบคูไ่ปกบัการประคบัประคอง
ชีวิตคู่ที่เพิ่งแต่งงานกันให้สามารถด�าเนินต่อไปได้

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “วยัแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	เป็นละครทีส่ะท้อนปัญหา
ของวัยรุ่นในสังคมยุคปัจจุบัน	 น�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ครอบครวัด้วย	“ความรกั	ความเข้าใจ	ความเอาใจใส่”		ซ่ึงเป็นสิง่ส�าคญั
ที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและครอบครัว	 โดยละครได้ให้
แนวทางในการรับมือและแก้ไขกับปัญหาของเด็กทั้งหมด	 5	 ประเภท	
อาทิ	 เด็กที่มีความหลากหลายในเพศของตนเอง	 สิ่งที่เด็กต้องการคือ
ความเข้าใจจากบุคคลใกล้ชิด	 ครอบครัวจะต้องเปิดใจและเข้าใจ								
เด็กออทิสติก	 ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 ให้ความเอาใจใส่และ							
การฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วย							
ตนเอง	และ	“เด็กกรี๊ด”	ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ	ต้องเข้าใจและดูแลให้
เดก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้	โดยเริม่จากการรูจ้กัอารมณ์ของตนและ
วิธีรับมือกับอารมณ์ของตนเอง	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	 ละครยังให้มุมมองในเรื่องการศึกษา	 เสนอให้เห็น
ถึงความแตกต่างของการเรียนการสอนในรูปแบบเก่าและใหม	่																			
ทีจ่ะต้องผสมผสาน	น�ามาปรบัใช้อย่างเหมาะสม	จงึจะส่งผลให้นกัเรียน
มคีวามสขุ	และได้รบัประโยชน์มากท่ีสดุ	อีกท้ังยงัสะท้อนให้เหน็ปัญหา
ทีอ่าจเกดิขึน้ในการใช้ชวิีตคู	่ซึง่จะต้องอาศัยความเข้าใจและความอดทน 
ในการประคับประคองความรักให้สามารถด�าเนินต่อไปได้	

	 “วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	ยงัน�าเสนอข้อคดิท้ายละคร
ที่จะท�าให้ผู้ชมเข้าใจถึงตัวเด็กและน�าไปปรับใช้ได้จริง	อาทิ	“ถ้าพ่อแม่
ยังรับไม่ได้	แล้วใครจะรับได้”,	“เด็กที่ชอบเล่นเกม	ไม่ได้แปลว่าติดเกม
ทุกคน”,	“ปัญหาของเด็กๆ	มีมากกว่าที่ผู้ใหญ่จะคิดไปถึง	ปัญหาที่มอง
เห็นชัดๆ	ยังดีกว่าปัญหาที่ซ่อนอยู่ข้างในหรือปัญหาที่เรามองไม่เห็น”,	
“การเปลี่ยนเปลงไม่ง่าย	แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้”	เป็นต้น	

	 ละครเรื่อง	“วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	เป็นละครน�้าดี
ที่ได้รับรางวัลมากมาย	 อาทิ	 ประกาศเชิดชูเกียรติ	 ในกิจกรรม												
“Back	 to	 School	 สื่อสารเชิงสร้างสรรค์	 สู่สังคมแห่งความเข้าใจ”								
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (พก.)	 ในฐานะท่ี									
น�าเสนอละครที่สร้างความเข้าใจให้กับสังคมในเร่ืองปัญหาเด็ก													
โดยเฉพาะเรื่องเด็กออทิสติก,	 รางวัล	 GLOBAL	 DIGITAL	 MEDIA	
AWARDS	 2019	 สาขารางวัลละครที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์																
ด้านสะท้อนสังคม	 ครอบครัว	 และเยาวชน,	 รางวัล	 THAILAND	
MASTER	YOUTH	2019		สาขาองค์กรต้นแบบส่งเสรมิเด็กและเยาวชน	
จากชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย,	 รางวัล	
PRESS	AWARDS	2019	สาขาละครสร้างสรรค์ดเีด่น	จากชมรมสมาพนัธ์ 
สือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย	และมลูนิธสิร้างสรรค์สงัคมไทย	เป็นต้น	
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“Wai Sab Saraek Kad Project 2”
 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	 is	a	psychological	
drama	which	depicts	problems	of	children	who	grow	up	in	
a	broken	family	or	a	single-parent	home,	the	common	issues	
in	 today’s	 society.	 The	 story	 is	 told	 through	“Kru	Korn”,	
Piam	Khun	School	Principal,	and	“Kru	Saithip”,	a	psychiatrist	
who	provides	consultations	to	youth	and	family.	The	two	
began	the	“Phuk	Saraek”	Project	at	the	school	to	solve	the	
problems	and	find	solutions	for	the	children	without	the	
understanding	of	their	families	and	the	society.	The	drama	
highlights	the	stories	of	children	with	five	types	of	problem	
including	temper	tantrum,	gaming	addiction,	perfectionism,	
autism,	and	gender	creativity.	Kru	Korn	and	Kru	Saithip	work	
together	to	identify	the	root	causes	of	the	problems	while	
trying	to	keep	their	newlywed	relationship.	

Lesson learned from the drama
	 “Wai	 Sab	 Saraek	 Kad	 Project	 2”	 presents	 today’s	
youth	 problems	 and	 solutions	 for	 family	 issues	 which													
focus	 on	 “Love,	 Understanding,	 and	 Care”,	 the	 key													
factors	 that	will	 help	 reduce	 child	 and	 family	problems.					

This	 drama	 provides	 guidelines	 for	 dealing	 with	 and											
solving	 five	 types	 of	 youth	 problems.	 For	 instance,	 for	
children	with	 gender	 creativity,	 they	 seek	 understanding	
from	people	close	to	them,	and	family	needs	to	be	open	
and	understand	them.	For	children	with	autism,	they	need	
close	care	and	attention	as	well	as	skills	that	enable	them	
to	 live	 independently	 by	 themselves	 in	 the	 society.																			
For	children	with	temper	tantrum,	the	reaction	 is	caused		
by	 various	 factors	 and	 they	 seek	 understanding	 and													
ability	to	control	their	emotions	which	starts	from	getting	
to	know	their	own	emotions	and	how	to	cope	with	them	
effectively.

	 In	 addition,	 the	 drama	 presents	 issues	 concerning	
education	by	illustrating	the	differences	between	traditional	
and	 modern	 educational	 methods	 which	 should	 be	
integrated	and	appropriately	applied	for	the	joy	and	benefits	
of	students.	On	top	of	that,	the	drama	presents	problems	
of	married	couples	which	require	understanding	and	patience	
to	maintain	their	relationship.	

	 Moreover,	“Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	presents	
useful	advice	at	 the	end	of	each	episode	to	ensure	that	
viewers	can	understand	children	and	apply	them	in	real	life,	
for	example,	“If	parents	cannot	accept	 it,	 then	who	else	
can?”,	 “Children	who	 love	 games	 are	 not	 always	 game	
addicts”,	“Children’s	problems	are	much	bigger	than	what	
adults	can	think	of.	Obvious	problems	are	better	than	hidden	
or	unseen	problems”,	and	“Changes	are	not	easy	yet	not	
impossible”.	

	 “Wai	Sab	Saraek	Kad	Project	2”	is	a	good	drama	which	
has	received	several	awards,	 for	example,	the	Honorable	
certificate	in	the	“Back	to	School:	Creative	Media	to	Society	
of	 Understanding”	 event	 from	 the	 Department	 of	
Empowerment	 of	 Persons	 with	 Disabilities	 (DEPD)	 for	
producing	a	drama	that	promotes	understanding	of	child	
problems	among	the	society,	especially	autism;	Global	Digital	
Media	Awards	2019	for	Online	Drama	which	Influence	on	
Social,	 Family,	 and	 Youth	 Issues;	 Thailand	Master	 Youth	
Award	 2019	 for	 Role	Model	 Organization	 that	 Promotes	
Children	and	Youth	from	the	Children	and	Youth	Development	
Club	of	Thailand,	and	Press	Awards	2019	for	Best	Creative	
Drama	from	Mass	Media	Federation	Association	of	Thailand	
and	Creative	Thai	Society	Foundation.
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ละครเรื่อง กรงกรรม
	 	“กรงกรรม”	ละครย้อนยุคสะท้อนปัญหาครอบครัว	ถ่ายทอด
เรื่องราวของตัวละครที่น�ามาซึ่งโศกนาฏกรรม	ผ่านตัวละครหลักอย่าง	
“ย้อย”	 เจ้าของกิจการร้านค้าและโรงสีข้าว	 ท่ีมีนิสัยชอบบงการชีวิต
ของลกูชายทัง้สีเ่หมือนกบัเป็นลกูไก่ในก�ามอื	แต่กเ็พือ่หวังให้พวกเขามี
ชีวิตที่ดีในอนาคต	วันหนึ่งเธอได้พบกับ	“เรณู”	หญิงสาวขายบริการที่	
“อาใช้”	 บุตรชายคนโตตกหลุมรัก	 ย้อยรังเกียจเรณูมากและพยายาม
ขับไล่ออกจากบ้าน	 ต่อมาย้อยจับได้ว่าเรณูท�าเสน่ห์ใส่ลูกชายของตน	
จึงโกรธมากและหาทางแก้เสน่ห์ให้กับลูกชาย	 แต่เรณูจับได้เสียก่อน						
เธอจึงท�าเสน่ห์ใส่ย้อยอีกคน	 จนท�าให้พฤติกรรมของย้อยเปลี่ยนไป	
กลายเป็นเอ็นดแูละรกัเรณูมาก	เรณูเพยีงแค่ต้องการให้ย้อยยอมรับตน
จากใจจรงิๆ		จงึท�าความดอีย่างจรงิใจ	ต่อมาย้อยกบัเรณไูด้อโหสกิรรม
แกก่นั	ด้วยความดี	ความอดทน	ความพยายาม	และความขยันของเรณู	
จึงท�าให้ย้อยยอมรับและให้อภัยเรณู	 ท�าให้ย้อยหลุดจากการกักขัง
ตนเองไว้ใน	“กรงแห่งกรรม”	ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “กรงกรรม”	 ละครสะท้อนถึงปัญหาครอบครัวและสังคม												
ในหลายๆ	 ด้าน	 น�าเสนอเรื่องราวของความรักในหลากหลายรูปแบบ	
ทั้งความรักเชิงชู ้สาว	 ความรักของพี่น้อง	 และความรักของพ่อแม่											
ละครยงัสะท้อนให้เหน็ปัญหาของความรักทีไ่ม่ถกูวธิขีองแม่	เป็นห่วงลกู 
มากเกินไป	 จนสร้างความเจ็บปวดให้กับคนในครอบครัว	 บทสรุปของ
ละครแสดงให้เห็นว่า	 ความรักที่ดีควรอยู่ในระดับที่พอดี	 ใช้ชีวิตบน								
ทางสายกลาง	และการปล่อยวางจะน�าพาชีวิตไปสู่ความสุข				

	 ละครยังสอดแทรกข้อคิดในการด�าเนินชีวิตผ่านตัวละคร								
แต่ละตัวทีม่เีรือ่งราวทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในด้านทีด่แีละไม่ด	ีเหมือนชวีติจรงิ 
ที่ย่อมมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง	 ขึ้นกับว่าจะน�าพาตนไปสู่หนทางใด	
จะสร้างกรรมจนเป็น	“กรงกรรม”	หรือท�าความดีแก้ไขในสิ่งผิด	

	 “เรณู”	เป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความขยันในการท�างาน	
อดทน	มุมานะ	ท�าให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง	แม้มีภูมิหลังที่ไม่ดีก็ตาม	
นอกจากน้ี	ละครยงัน�าเสนอเรือ่งความผดิชอบชัว่ด	ีคณุธรรม	จรยิธรรม	
ซือ่สตัย์	และความขยนัหมัน่เพยีร	โดยสอดแทรกข้อคดิตลอดการด�าเนนิ
เรือ่ง	อาท	ิ“บางทอีาจเป็นเวรกรรมตัง้แต่ชาตไิหนกไ็ม่รู	้ถงึได้เกลยีดชงั
กนั	ตดักรรมเสยีเถดิ	จะได้ไม่ต้องต่อเวรต่อกรรมกนัอีก”,	“เงนิทองไม่มี
วันหมด	 เพราะอยู่ในเหงื่อ	 แค่ไม่หยุดคิดหยุดท�างาน	 เงินก็ออกดอก							
ออกผลมาให้เราเกบ็เกีย่วทกุวนั”,	“เงนิอยูร่อบตวัเรา	อยูท่ีเ่ราจะลงแรง
คว้ามา	หรืออยู่เฉยๆ	ให้หลุดมือไป”,	“จะท�าอะไร	ต้องท�าด้วยใจและ
ซื่อสัตย์	 จะมีแต่ก�าไร	 ถึงก�าไรจะไม่ใช่ตัวเงิน	 แต่ความสบายใจมีค่า								
อย่างนับไม่ได้”	เป็นต้น

	 ละครเรื่อง	“กรงกรรม”	เป็นละครน�้าดีที่ได้รับรางวัลมากมาย	
อาทิ	 รางวัล	 Press	 Award	 2019	 สาขาบทประพันธ์ยอดเยี่ยม,											
รางวัลช่อสะอาด	 ประจ�าปี	 2562	 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 ประเภท							
ละครโทรทัศน์	จาก	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	เป็นต้น	
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“Krong Kam”
	 “Krong	Kam”	is	a	period	drama	which	depicts	family	
problems	through	the	stories	of	the	characters	which	led	
to	tragedies.	The	main	character	is	“Yoi”,	the	shop	and	rice	
mill	owner,	who	likes	to	control	the	lives	of	her	four	sons	
to	ensure	that	they	will	have	good	future	as	she	expects.	
One	day,	Yoi	meets	“Renu”,	a	prostitute	with	whom	“Ar	
Chai”,	Yoi’s	eldest	son,	falls	in	love.	Yoi	hates	Renu	and	tries	
to	chase	her	away.	Then,	Yoi	learns	that	Renu	casts	a	love	
spell	on	her	son,	so	she	became	furious	and	finds	the	way	
to	remove	the	spell.	However,	Renu	learns	about	Yoi’s	plan	
and	 casts	 a	 love	 spell	 on	 Yoi,	 making	 Yoi	 love	 her.	
Nevertheless,	Renu	wants	Yoi	to	accept	her	from	the	heart,	
so	Renu	attempts	to	do	good	deeds	to	win	Yoi	over.	Finally,	
Yoi	 and	Renu	 forgive	 each	other.	With	 Renu’s	 goodness,	
patience,	and	perseverance,	Yoi	finally	accepts	and	forgives	
Renu,	releasing	Yoi	from	detention	in	the	“Cage	of	Karma	
(Krong	Kam)”	ever	since.	

Lesson learned from the drama
	 “Krong	Kam”	presents	family	and	social	problems	in	
various	aspects.	It	presents	various	kinds	of	love	including	
passionate	 love,	 sibling	 love,	and	parent	 love.	Moreover,	
this	drama	presents	the	problems	which	originate	from	a	
mother’s	unreasonable	love	and	concern	over	her	children	
to	 the	 extent	 that	 her	 love	 begins	 to	 hurt	 her	 family	
members.	The	end	of	the	drama	suggests	that	love	should	
be	at	an	appropriate	level	and	we	should	live	moderately	
and	remove	ourselves	from	rancor	for	peace	and	happiness.	
 
	 In	addition,	the	drama	suggests	that	each	person	may	
encounter	both	good	and	bad	situation	 in	his/her	 life.	 In	
other	 words,	 real	 life	 has	 both	 dark	 and	 bright	 sides,	
depending	on	either	we	choose	to	commit	sins,	leading	to	
“Cage	of	Karma”,	or	do	good	deeds	and	correct	wrongdoings.	
 
	 “Renu”	 represents	 a	 person	who	 is	 hard-working,	
perseverant,	and	determined	to	make	her	life	better	despite	
her	unfortunate	background.	Moreover,	the	drama	presents	
good	and	evil,	morality,	ethics,	honesty,	and	diligence	by	
presenting	morals	in	the	story,	for	example,	“We	might	be	

fated	to	hate	each	other.	But	we	should	stop	the	fate	so	
that	we	will	not	continue	 to	hate	each	other”,	“We	will	
never	 run	out	of	money	 as	 it	 is	 in	our	 sweat.	 Just	 keep	
working,	 and	money	will	 come	 out	 of	 our	 hard	work”,	
“Money	is	all	around.	It’s	up	to	us	to	work	to	get	it	or	do	
nothing	and	let	 it	go”,	“Working	from	the	heart	and	with	
integrity	will	surely	lead	to	profit.	Even	though	profit	is	not	
monetary,	pride	and	happiness	is	uncountable	values.”
 
	 “Krong	Kam”	is	a	good	drama	which	received	several	
awards	including	Press	Award	2019	for	Best	Screenplay	and	
NACC	Awards	2019	–	Honorable	Plate	for	Television	Program	
Producer	in	the	category	of	Television	Dramas.	
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ละครเรื่องกล่ินกาสะลอง
	 “กล่ินกาสะลอง”	 ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน	 “หมอทรัพย์”												
หมอหนุ่มเชื้อสายจีนที่ได้ตกหลุมรัก	 “กาสะลอง”	 สาวเมืองเหนือที่
งดงามและเพียบพร้อมอย่างกุลสตรีที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี			
ด้วยความที่หมอทรัพย์ไม่รู้ว่ากาสะลองมีฝาแฝดอีกคนช่ือ	 “ซ้องปีบ”	
ซึง่มนีสิยัทีแ่ตกต่างกันอย่างสิน้เชงิ	จงึท�าให้เกดิความเข้าใจผดิคดิว่าเป็น
คนเดียวกัน	 และท�าให้ซ้องปีบตกหลุมรักหมอทรัพย์และต้องการที่จะ
แย่งความรักไปจากกาสะลอง	 จึงพยายามท�าทุกวิถีทางที่จะเอาชนะ
หัวใจของหมอทรัพย์	โดยเธอมีพ่อคอยสนับสนุนและตามใจ	กาสะลอง
และหมอทรัพย์วางแผนหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันหลายคร้ัง	 แต	่													
ก็ถูกจับได้	สุดท้ายกาสะลองถูกขังไว้จนหมดลมหายใจ	โศกนาฏกรรม
ความรกัข้ามภพข้ามชาติของกาสะลองและหมอทรพัย์ท่ีตายจากกนัไป
แบบไม่สมหวัง	 และความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผย	 ท�าให้หมอทรัพย	์									
ต้องกลับชาติมาเกิด	เพื่อตามหาความรักที่หายไป	

	 ด้วยเหตขุองความรกั	ความแค้น	ความอาฆาต	และความอจิฉา
ริษยาของพี่น้อง	 “ซ้องปีบและกาสะลอง”	 ส่งผลเป็นกรรมวนเวียนมา
หลายภพหลายชาติจนถึงชาติปัจจุบัน	วิญญาณของกาสะลอง	ที่เฝ้ารอ
คนรักของเธอ	 จึงพยายามท�าให้ทุกคนได้รู ้เรื่องราวในอดีตและไข								
ความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอ

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “กลิน่กาสะลอง”	ละครสะท้อนให้เหน็ว่าสถาบนัครอบครวัถือ
เป็นสิ่งส�าคัญ	ลูกจะเติบโตมาแบบใด	ล้วนมาจากการอบรมเลี้ยงดูจาก
พ่อแม่	อย่าท�าร้ายลกูด้วยการตามใจจนมากเกนิไป	เพราะอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงลบในหลายด้าน	 หากลูกท�าผิดควรสั่งสอนตักเตือนด้วย
ความรัก	ความหวังดี	เพื่อให้ลูกรู้ผิดชอบชั่วดี	อีกทั้งยังน�าเสนอให้เห็น
ถึงผลที่เกิดจากความอิจฉา	ริษยา	และความเกลียดชัง	ที่เปรียบเสมือน
ไฟที่เผาไหม้จิตใจของตนและคนรอบข้าง	ท�าให้ชีวิตไม่มีความสุข	และ
ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึเหตผุลแห่งการกระท�าทีไ่ม่ว่าใครท�าอะไร	กไ็ม่อาจ
หลีกหนีผลของสิ่งที่ตนเองท�าได้พ้น

	 นอกจากนี้	 ละครยังเผยแพร่และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาทางภาคเหนือ	 อาทิ	 เคร่ืองแต่งกาย	
ประเพณีการแต่งงาน	 ประเพณีการท�าบุญประจ�าปี	 ตลอดจนสถานที่
ส�าคัญต่างๆ	 ในประวัติศาสตร์	 ท�าให้ได้รับรางวัล	 “ศิลปินส่งเสริม
วัฒนธรรมล้านนา”	
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Klin Kasalong
	 The	story	of	“Klin	Kasalong”	 is	 told	 through	“Mor	
Sub”,	 a	 Thai-Chinese	 doctor	 who	 falls	 in	 love	 with	
“Kasalong”,	a	beautiful	and	well-mannered	lady	from	the	
North.	However,	not	knowing	that	Kasalong	has	an	identical	
twin,	“Songpeep”,	who	has	completely	different	traits,	Mor	
Sub	treats	Songpeep	,	thinking	that	she	was	Kasalong,	making	
Songpeep	fall	deeply	in	love	with	him	and	want	to	take	him	
away	 from	Kasalong.	 Songpeep,	with	 her	 father	 support,	
does	everything	to	win	over	Mor	Sub.	Kasalong	and	Mor	Sub	
made	several	attempts	to	escape	from	the	village	with	the	
hope	 to	 start	 a	 new	 life	 together,	 but	 they	 are	 always	
captured.	In	the	end,	Kasalong	dies	captive	in	a	room.	This	
tragedy	continues	to	their	next	life	when	Kasalong	and	Mor	
Sub	die	without	knowing	the	truth	behind	their	separation.	
Mor	Sub	is	reborn	to	seek	the	truth	of	his	missing	love.	

	 With	love,	rancor,	and	resentment	of	the	twin	sisters,	
Kasalong	becomes	a	ghost	who	is	waiting	for	her	lover	in	
the	new	life	and	tries	to	make	everybody	remember	what	
has	happened	 to	her	 in	 the	past	 and	discover	 the	 truth	
about	her	story.	

Lesson learned from the drama
	 “Klin	Kasalong”	reflects	that	family	is	one	of	the	key	
factors	that	shape	the	characters	of	children.	How	parents	
raise	and	train	their	children	influences	their	personalities,	
so	parents	should	be	careful	not	to	spoil	their	children	which	
may	 adversely	 affect	 their	 behaviors.	 If	 they	 commit	
wrongdoings,	parents	 should	warn	and	point	out	what	 is	
right	 or	 wrong.	 This	 drama	 also	 presents	 the	 result	 of	
resentment,	 jealousy	and	hatred	which	becomes	burning	
fire	to	your	heart	and	people	around	you,	leaving	your	life	
without	happiness.	The	drama	also	presents	the	inevitable	
consequences	of	all	your	actions.

	 In	addition,	 the	drama	shows	the	Lannese	culture	
and	 tradition	 such	 as	 clothing,	 wedding	 ceremony,	 and	
annual	merit	making	ceremony	as	well	as	important	historical	
places,	earning	the	drama	the	“Artist	Promoting	the	Lannese	
Culture”	Award.	
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ละครเรื่อง Tee ใครทีมันส์
	 “Tee	ใครทีมันส์”	เป็นละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ	“ตฤณ”	
เด็กหนุ่มก�าพร้าแม่ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกีฬากอล์ฟ	 เขาอาศัยอยู่กับ	
“แสง”	 ผู้เป็นพ่อที่เป็นหัวหน้าแคดด้ีประจ�าสนามสุวรรณกอล์ฟของ	
“ลินดา”	 เจ้าของสนามผู้ใจดีที่อนุญาตให้เขาใช้สนามซ้อมฟรีมาตั้งแต่
เด็กๆ	 แสงฝึกฝนและทุ่มเทความฝันของเขาไปท่ีลูกชายเพียงคนเดียว	
สองพ่อลกูมีความรกัให้กนัอย่างล้นเหลอื	จนความฝันของพ่อเปรยีบเสมอืน 
ความฝันของตฤณ	แสงฝันอยากเห็นลูกประสบความส�าเรจ็เป็นโปรกอล์ฟ 
ที่มีชื่อเสียง	 ตฤณก็ฝันอยากประสบความส�าเร็จเพื่อความสุขของพ่อ			
จนกระทั่งวันหน่ึงตฤณชนะเลิศการแข่งขันกีฬากอล์ฟทัวร์นาเมนต	์								
ชื่อดัง	 ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่พลิกชีวิตของเขาให้เข้าไป
พัวพันในวงการธุรกิจกีฬากอล์ฟ	จนหลงระเริงกับความส�าเร็จ	ชื่อเสียง	
และเงนิทองทีไ่ด้รบั	ท�าให้สญูเสียคนทีอ่ยูร่อบข้างทีค่อยให้ความช่วยเหลอื 
รวมทัง้ผูเ้ป็นพ่อไปตลอดชีวติ	มเีพยีง	“เจน”สาวนกักายภาพบ�าบดัและ
นกัโภชนาการคูใ่จ	คอยเตอืนสตแิละอยูข้่างกายในวนัทีเ่ขาไม่เหลอืใคร

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “Tee	ใครทมีนัส์”	ละครเกีย่วกบักฬีาเร่ืองแรกของประเทศไทย	
สอดแทรกความรูแ้ละค�าศัพท์ต่างๆ	เกีย่วกบักฬีากอล์ฟ	น�าเสนอเรือ่งราว 
ของวงการธรุกจิกฬีากอล์ฟ	และเส้นทางการเป็นนกักฬีากอล์ฟมอือาชีพ	
โดยการน�าเสนอเน้ือหาด้านกีฬากอล์ฟในละคร	 ได้รับค�าแนะน�าจาก								
ผูเ้ช่ียวชาญในวงการกอล์ฟ	นอกจากน้ี	ยงัถ่ายทอดถงึเร่ืองราวความรกั
และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว	 อย่างเช่น	 ความรักของพ่อท่ีมี
ต่อลูกที่พร้อมจะเสียสละและท�าทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขและ
ประสบความส�าเร็จในชีวิต	 ตลอดจนให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ	
ไม่ลมืตวัและไม่หลงระเริงกบัช่ือเสยีงเงนิทองทีเ่ป็นของนอกกายจนลมื
นึกถึงผู้มีพระคุณและคนรอบข้างที่คอยให้ความช่วยเหลือ
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Tee Krai Tee Man
	 “Tee	 Krai	 Tee	Man”	 is	 the	 story	 about	 “Trin”,	 an	
orphan	who	 grew	 up	with	 golf.	 He	 lives	with	 his	 father	
“Saeng”,	who	is	the	head	caddy	of	Suwan	Golf	Course	owned	
by	“Linda”	who	allows	Trin	to	practice	golf	for	free	since	
he	 was	 a	 little	 child.	 With	 the	 dream	 of	 becoming	 a	
professional	golfer,	Saeng	devotes	himself	to	train	his	only	
son.	Trin	loves	his	father	so	much	that	his	father’s	dream	
becomes	his	own.	Saeng	wishes	to	see	Trin	become	a	famous	
professional	golfer	and	Trin	wishes	the	same	for	his	father’s	
happiness.	Trin	finally	wins	a	leading	golf	tournament	which	
changes	his	life	forever.	He	begins	to	get	involved	in	the	golf	
business	and	gets	carried	away	with	his	success,	fame,	and	
wealth	to	the	extent	that	he	begins	to	lose	the	people	who	
have	supported	him	including	his	father.	Only	“Jane”,	his	
personal	 physical	 therapist	and	 nutritionist,	 still	 supports	
and	stays	by	his	side	on	his	lonely	days.	

Lesson learned from the drama
	 “Tee	Krai	Tee	Man”	 is	 the	first	Thai	 sport-focused	
drama	that	provides	knowledge	and	vocabulary	about	golf.	
The	story	introduces	viewers	to	the	golf	business	and	the	
path	 to	a	professional	 golfer.	The	golf-related	content	 is	
created	under	the	supervision	of	golf	experts.	The	drama	
depicts	the	story	of	love	and	relationship	between	family	
members	such	as	a	father’s	undeniable	love	for	his	son	that	
makes	 him	 devote	 himself	 for	 his	 son’s	 happiness	 and	
success.	This	 story	also	 suggests	 that	people	 should	 live	
consciously	without	getting	caught	up	in	fame	and	wealth	
and	forgetting	those	who	have	given	them	help	and	support.	
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ละครเรื่อง เขาวานให้หนูเป็นสายลับ
	 “เขาวานให้หนูเป็นสายลับ”	 ถ่ายทอดเรื่องราวของ	
“ส้วม”	 สาวน้อยชื่อแปลกผู้อาศัยในชุมชนแออัด	 ท�าหน้าที่เป็น							
ผู้ดูต้นทางให้กับวงไพ่ที่แม่ของเธอเป็นเจ้ามือ	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	
“ทวนเทพ”	 นายต�ารวจยศใหญ่ซึ่งปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะใน
ชุมชนแห่งเดียวกัน	 ได้เห็นความสามารถในการเอาตัวรอดและ
ความช่างสังเกตของส้วม	 จึงจ้างให้เธอเป็นสายลับเพื่อสอดแนม
และสืบหาข่าวของ	“เสี่ยฮะ”	เจ้าของธุรกิจผิดกฏหมาย	และเพื่อ
สืบเรื่องราวของ	 “ดนุรุจ”	 นายต�ารวจที่ถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลัง
ของผู้มีอิทธิพลใหญ่ในพื้นที่	 เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้เธอได้พบกับ	
“ดนุรุจ”	 ที่เพิ่งย้ายเข้ามารับต�าแหน่งรองผู้ก�ากับในชุมชนที่เธอ
อาศยัอยู่	ดนุรจุเข้ามาพวัพันกบัส้วมเพราะเข้าใจผดิคดิว่าเธอเป็น
ภรรยาน้อยของครอบครัวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขา	 ดนุรุจจึง							
จ้างวานให้ส้วมแต่งงานกับเขา	เพื่อเป็นคนคอยกีดกันผู้หญิงที่จะ
เข้าหาเขา	และเพื่อให้ส้วมเลิกเป็นภรรยาน้อย	ส้วมต้องท�าหน้าที่
ทั้งสายสืบและภรรยาไปพร้อมกัน	 ความวุ่นวายต่างๆ	 จึงเกิดขึ้น	
ความต่างกันอย่างสุดขั้วของทั้งคู่กลับเป็นสิ่งท่ีเติมเต็มซ่ึงกัน								
และกัน	 เขาและเธอจึงมีภารกิจเพ่ือประเทศชาติที่มาพร้อมกับ
ภารกิจของหัวใจ

สิ่งที่ได้จากละคร
	 “เขาวานให้หนูเป็นสายลับ”	เป็นละครสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาครอบครัวทีเ่กดิขึน้จริงในสงัคม	อาท	ิการเลีย้งดูลกูอย่างผดิๆ 
ความเหลื่อมล�้าในสังคม	 เป็นต้น	 สถาบันครอบครัวถือเป็นสิ่ง
ส�าคัญที่จะปลูกฝังเด็กให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร	 นอกจากนี้	
ละครยงัสะท้อนให้เหน็ว่า	ค่าของคนอยูท่ีผ่ลของการกระท�า	ไม่ใช่
อยู่ที่ชาติก�าเนิดหรือสังคมที่อยู่	อย่างเช่น	“ส้วม”	ถึงแม้จะอยู่ใน
ชุมชนแออัด	 แต่ก็มีความพยายามไขว่คว้าหาโอกาสในการเรียน
จนประสบความส�าเร็จ	 เพ่ืออนาคตที่ดีของตนเอง	 นอกจากนี้	
ละครยังน�าเสนอแง่มุมของธุรกิจผิดกฎหมาย	 ทั้งการค้ามนุษย	์				
การค้าประเวณี	 การค้าชิ้นส่วนมนุษย์	 และการค้ายาเสพติด													
ซึ่งบทสรุปของผู้กระท�าผิดกฎหมายคือการถูกด�าเนินคดีจากผล
ของการกระท�านั้น
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“Khao Waan Hai Noo Pen Sai 
Lub”
	 “Khao	Waan	Hai	Noo	Pen	Sai	Lub”	is	the	story	
of	“Suam”,	a	girl	with	a	strange	name	who	lives	in	a	
slum.	Suam	acts	as	a	gatekeeper	for	her	mother’s	illegal	
card	table.	One	day,	“Tuanthep”,	a	high-ranked	police	
officer	 in	 disguise	 as	 a	waste	 collector	 in	 the	 same	
community,	witnesses	Suam’s	cleverness	and	survival	
skills.	He	hires	Suam	as	a	spy	on	“Sia	Ha”	who	owns	
an	illegal	business	and	“Danuruj”,	a	police	officer	who	
is	suspected	as	the	local	mafia	supporter.	This	incident	
leads	 Suam	 to	 meet	 Danurj	 who	 has	 just	 been	
transferred	to	the	district	where	she	lives.	Danurj	gets	
involved	with	Suam	because	of	his	misunderstanding	
that	Suam	is	his	cousin’s	mistress.	Danuruj	hires	Suam	
to	marry	him	so	that	she	can	prevent	other	women	
who	try	to	approach	him	and	stop	Suam	from	being	a	
mistress.	Suam	has	to	work	as	a	spy	while	acting	as	a	
police’s	wife.	The	extreme	differences	of	the	couple	
make	them	feel	that	they	can	fulfill	the	needs	of	each	
other.	 Suam	 and	 Danuruj	 have	 to	 complete	 their	
professional	missions	while	carry	out	their	love	mission	
at	the	same	time.	

Lesson learned from the drama
	 “Khao	Waan	Hai	Noo	Pen	Sai	Lub”	presents	real	
family	problems	in	the	society	such	as	wrong	parenting	
and	 social	 disparity.	 Family	 is	 the	most	 important	
institution	 that	 shapes	 the	 children.	 Moreover,	 the	
drama	suggests	that	a	person’s	value	depends	on	his/
her	action,	not	on	his/her	birth	or	social	background.	
This	 is	 exemplified	 by	 Suam	who	 attempts	 to	 seek	
opportunities	to	study	for	future	success	despite	being	
born	and	raised	in	a	slum.	The	drama	also	reveals	the	
truth	behind	illegal	business	including	human	trafficking,	
sex	trade,	human	organ	trade,	and	drug	trafficking.	The	
drama	summarizes	that	people	who	commit	illegal	or	
immoral	actions	would	end	up	badly.	
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“รายการดี มีคุณค่า”
“Valuable TV Programs

รายการ DIGITAL THAILAND
	 รายการที่น�าเสนอเกร็ดความรู้	และเรื่องราวต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง
กับสังคมในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	อาทิ	
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ	ในชวิีตประจ�าวัน,	การท�าตลาดออนไลน์
เพื่อสร ้างรายได้,	 อาการทางสุขภาพที่ เกิดจากการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 ด�าเนินรายการโดย	 ดร.ปานระพี	 รพิพันธุ	์										
ออกอากาศทุกวันอังคาร	เวลา	23.30-24.00	น.	ทางช่อง	28	SD	และ
ออกอากาศทุกวันเสาร์	เวลา	04.40-05.05	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD 
ตั้งแต่วันที่	14	ธันวาคม	2562	เป็นต้นไป

รายการมองโลกมองเรา
	 รายการที่น�าผู ้ชมเกาะติดสถานการณ์รอบโลก	 พร้อมน�า									
ความรู ้ไปปรับเปลี่ยนเป็นโอกาสในเชิงธุรกิจ	 ด�าเนินรายการโดย		
บรรพต	ธนาเพิ่มสุข	และวันดี	วรรณเมธางกูร	ออกอากาศทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์	เวลา	08.00	น.	ทางช่อง	28	SD	

รายการ THE KNOWLEDGE 
รู้เท่าทันสื่อ
	 รายการที่น�าเสนอประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสื่อทุกประเภท
ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์	 สื่ออินเตอร์เน็ต	 หรือ
โฆษณา	 โดยน�ามาวิเคราะห์และพูดคุยกับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ	
พร้อมน�าเสนอข้อคิดและแนวทางการแก้ไข	 เพ่ือให้ผู้ชมรู้เท่าทันสื่อ							
มากยิง่ขึน้	ด�าเนนิรายการโดย	วญิญู	วงศ์สรุวฒัน์	ออกอากาศทกุวนัจนัทร์ 
เวลา	22.00-22.30	น.	ทางช่อง	28	SD	

รายการ YOUNG@HEART SHOW
	 รายการทอร์คโชว์	 น�าเสนอเรื่องราวสุขภาพทั้งกายและใจ								
แบบองค์รวมที่จะท�าให้ผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรง	สดใส	และยังความเป็น
หนุ ่มสาวตลอดไป	 เหมาะส�าหรับผู ้ชมทุกวัย	 ด�าเนินรายการโดย															
ทวีรัตน์	 จิรดิลก	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวลา	 08.45	 น.								
ทางช่อง	13	แฟมิลี่	
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Digital Thailand
	 This	 program	 highlights	 the	 knowledge	 and	 issues	
related	to	society	 in	 the	 fast-changing	digital	era	such	as	
new	technology	and	innovation	in	daily	life,	online	marketing	
to	generate	 income,	and	health	problems	caused	by	the	
use	of	electronic	devices.	The	program	is	hosted	by	Dr.	Panraphee 
Raphiphan	 on	 Tuesdays	 from	 11:30	 PM	 to	midnight	 on	
Channel	 28	 SD	 and	 on	 Saturdays	 at	 04:40-05:05	 AM	 on	
Channel	3	and	Channel	33	HD	since	14	December	2019.

Mong Lok Mong Rao
	 This	 program	 brings	 viewers	 closer	 to	 important	
situations	around	the	globe	on	which	they	can	apply	the	
knowledge	to	create	business	opportunity.	The	program	is	
hosted	 by	 Banphot	 Thanapermsuk	 and	 Wandee	
Wannamethangkun	from	Mondays	to	Fridays	at	08:00	AM	
on	Channel	28	SD.

The Knowledge, Know the Media
	 This	program	highlights	issues	related	to	all	types	
of	today’s	media	including	television	media,	internet	media	
or	advertising.	The	 issues	are	analyzed	and	discussed	by	
scholars	or	experts.	Possible	solutions	and	guidelines	are	
presented	to	enable	viewers	to	learn	more	about	the	media.	
The	program	is	hosted	by	Winyu	Wongsurawat	on	Mondays	
from	10.00	to	10:30	PM	on	Channel	28	SD.

Young@Heart Show
	 The	 talk	 show	 presents	 interesting	 stories	 about	
physical	and	mental	health	to	promote	strong,	refreshed,	
and	youthful	life	among	viewers.	The	show	is	suitable	for	
viewers	of	all	ages	and	is	hosted	by	Taweerat	Jiradilok	from	
Mondays	to	Fridays	at	08:45	AM	on	Channel	13	Family.	
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รายการช่วยคิด ช่วยท�า
	 น�าเสนอข่าวเชิงวิเคราะห์	 และประเด็นข่าวร้อนทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และข่าวอ่ืนๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคม	 เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลง	 และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	
เวลา	05.30-06.00	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการ First Class Thailand By
 JKN-CNBC 
	 รายการท่ีน�าเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ	
ครอบคลุมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิต	 โดยร่วมพูดคุยกับ											
นักธุรกิจและบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยถึงแรงบันดาลใจใน								
การท�าธุรกิจ	 เพื่อให้ผู้ชมที่ต้องการท�าธุรกิจน�าไปปรับใช้ให้ประสบ	
ความส�าเร็จ	ออกอากาศทุกวันศุกร์	เวลา	22.45-23.15	น.	ทางช่อง	28	SD 

รายการชีวิต ชีวา 
	 รายการวาไรตีส้ขุภาพทีใ่ห้สาระความรูเ้กีย่วกับการดูแลสขุภาพ
อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง	 โดยเน้นเนื้อหาสาระที่เป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพ	 การกินอยู่อย่างมีคุณภาพ	 นวัตกรรมใหม่และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์	 ตลอดจนการดูแลสุขภาพด้วย
โภชนาการที่ดี	ธรรมชาติบ�าบัด	แพทย์แผนไทย	แพทย์ทางเลือก	รวมถึง 
การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย	 เพื่อการมีสุขภาพดีทั้งกายใจ	 และ
ห่างไกลจากโรคภัย	ด�าเนินรายการโดย	ศิริบูรณ์	ณัฐพันธ์	ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์		เวลา	05.35-06.00	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการเชฟสุดขั้ว ครัวสองโลก
	 รายการแข่งขันท�าอาหารของเชฟ	12	คนทีเ่ข้าแข่งขนัท�าอาหาร
ใน	“ครัวโลกเก่า”	และ	“ครัวโลกใหม่”	ท่ีมอุีปกรณ์การท�าอาหารแตกต่าง 
กันโดยสอดแทรกเทคนิค	 วิธีการในการท�าอาหารไทยและวัฒนธรรม
ของอาหารไทยไว้ตลอดรายการ	ออกอากาศทุกวันเสาร์	 เวลา	18.20-
19.50	น.ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการเล่าเรื่องไทยๆ กับ 
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง  
	 รายการที่น�าผู้ชมไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของความเป็นไทย	 เผย							
ทุกมุมมองและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร	์ ศิลปวัฒนธรรม	 ภาษา	
ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ	ที่จะท�าให้ผู้ชม
ได้รับทั้งความรู้	 ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ	 เพื่อสร้างความรัก	
และความภมูใิจในความเป็นไทย	ด�าเนนิรายการโดย	สายสวรรค์	ขยนัยิง่ 
ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	16.45	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการชีวิตไม่ส้ินหวัง
	 รายการสร้างจิตส�านึก	ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ผู้ชมทุกวัย		โดย
ใช้ธรรมะเพ่ือให้ก�าลงัใจผูค้นทีก่�าลงัท้อแท้	เสยีขวญั	หรือสิน้หวงัในชวีติ
ให้กลบัเข้มแขง็	มพีลังทีจ่ะด�าเนินชวีติ	พบทางแก้ปัญหา	เหน็คุณค่าของ
ชีวิต	และการได้เกิดมาเป็นมนุษย์	นอกจากนี้	ยังแนะน�าและถ่ายทอด
วัฒนธรรมอันดีงามจากสถานที่ส�าคัญทางศาสนาอีกด้วย	 ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์	 เวลา	 04.00-04.15	 น.	 ทางช่อง	 3	 และ									
ช่อง	33	HD	
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Chuai Kid Chuai Tham
	 This	program	presents	news	analysis	and	hot	issues	
in	economic,	social,	politic,	and	other	situations	in	the	society	
so	that	viewers	learn	about	the	changes	and	are	prepared	
for	possible	impacts	on	them	and	the	society.	This	program	
is	 broadcasted	 from	Mondays	 to	 Fridays	 from	 05:30	 to									
06:00	AM	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

First Class Thailand by JKN-CNBC
	 The	 program	 presents	 Thai	 uniqueness	 in	 various	
aspects	 including	 tourism	 and	 lifestyle.	 Thai	 famous	
entrepreneurs	and	celebrities	are	invited	to	talk	about	their	
inspiration	 in	 doing	 their	 business	 to	 inspire	 viewers	 on	
business	success.	This	program	 is	broadcasted	on	Fridays	
from	10:45	to	11:15	PM	on	Channel	28	SD.	

Cheewit Cheewa
	 The	 variety	 program	 provides	 the	 knowledge	 on	
maintaining	good	health	and	fitness	by	experts’	advice	with	
a	 focus	 on	 health	 improvement,	 quality	 diet	 and	 living,	
medical	 innovations	 and	 technology,	maintaining	 good	
health	 through	 good	 nutrition,	 natural	 healing,	 Thai	
traditional	 medicine,	 alternative	medicine,	 and	 herbal	
treatment	for	physical	and	mental	health	improvement.	The	
program	is	hosted	by	Siriboon	Naddabhan	on	Sundays	from	
05:35	to	06:00	AM	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

Chef Sud Khua, Krua Song Lok
	 A	cooking	competition	show	in	which	12	chefs	compete 
in	 the	 “Old	World	 Kitchen”	 and	 “New	World	 Kitchen”	
scenarios	with	 different	 cooking	 equipment.	 Viewers	 can	
enjoy	 cooking	 techniques	 and	 cooking	methods	 of	 Thai	
cuisine	and	Thai	food	culture	throughout	the	program.	The	
show	is	broadcasted	on	Saturdays	from	06:20	to	07:50	PM	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

Lao Rueng Thai Thai by Saisawan 
Khayanying
	 A	program	that	introduces	viewers	to	Thainess	and	
reveals	perspectives	and	knowledge	of	Thai	history,	 arts,	
language,	 tradition,	 culture,	 and	 useful	 ideas	 that	 allow	
viewers	to	learn	about	and	understand	Thai	culture,	making	
them	love	and	proud	to	be	Thai.	The	program	is	hosted	by	
Saisawan	Khayanying	from	Mondays	to	Fridays	at	04:45	PM	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

Cheewit Mai Sin Wang
	 A	 program	 that	 creates	 awareness	 and	 promotes	
morality	among	viewers	of	all	ages	using	Buddhist	teachings	
to	encourage	people	who	are	depressed	or	hopeless	to	stay	
strong,	overcome	challenges,	and	realize	the	value	of	life.	
Moreover,	the	program	introduces	viewers	to	the	beautiful	
culture	 in	 religious	 sites.	 The	program	 is	 broadcasted	on	
Saturdays	and	Sundays	from	04.00	to	04:15	AM	on	Channel	3 
and	Channel	33	HD.	
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รายการจับข่าวลวง
	 รายการทีน่�าผูช้มไปร่วมตรวจสอบข่าวต่างๆ	ในสงัคม	ไม่ว่าเป็น
ข่าวจริง	 หรือข่าวปลอมในยุคปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยข่าวลือ												
หรือข่าวลวง	ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลา	12.45-12.50	น.	
ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการคลินิกหมอความ    
			 รายการที่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู ้ชมช่อง	 3	 น�าเสนอโดย									
“ทนายสงกานต์	อจัฉรยิะทรพัย์”	และทมีทนายมืออาชีพท่ีให้ค�าปรกึษา
และค�าแนะน�าในข้อกฎหมายแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนใน
ด้านกฎหมายและเรือ่งอ่ืนๆ	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	ออกอากาศทกุวนัเสาร์
ถึงวันอาทิตย์	 เวลา	 12.15-12.17	 น.	 ทางช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD	
นอกจากนี้	 ยังเปิด	 “ห้องคลินิกหมอความ”	 ตั้งอยู่ท่ีช้ัน	 G	 อาคาร												
มาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	เพื่อเปิดให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ทุกวันอังคาร
ถึงวันเสาร์	เวลา	09.00-12.00	น.	โดยทีมทนายความที่มีประสบการณ์	
เริ่มตั้งแต่วันที่	2	ธันวาคม	2562	เป็นต้นไป	ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกน
ด้านข่าว	“ข่าวจริง	ทันเหตุการณ์	พึ่งพาได้”

รายการโลกยามเช้า 
	 น�าเสนอข่าวสารจากท่ัวโลกทีจ่ะท�าให้ผูช้มไม่พลาดในการรบัรู้
ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศก่อนใคร	 ด�าเนินรายการโดย	 ศมจรรย	์
จรุงวัฒน์	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวลา	 04.00-04.30	 น.					
ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการครอบครัวข่าว 3
	 น�าเสนอข่าวสารเข้มข้น	 ทั้งข่าวชาวบ้าน	 การเมือง	 สังคม	
เกษตรกร	 และวิถีชีวิตของคนในประเทศ	 ภายใต้สโลแกน	 “ปลุกคุณ						
ทกุเช้า	ตืน่ทนัทกุข่าว”	ออกอากาศทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์	เวลา	04.30-
05.30	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการเรื่องเล่าหน้าหน่ึง
	 น�าเสนอข่าวสารช่วงเช้าก่อนที่ผู้ชมจากเดินทางออกจากบ้าน
ไปท�างาน	โดยน�าเสนอทุกประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ในสังคม	ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลา	05.30-06.00	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	
HD

รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
	 น�าเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเข้มข้นทุกมิติ	 ภายใต้
สโลแกน	“เล่าข่าวเข้มข้น	กับคนคุ้นเคย”	ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์	เวลา	06.00-07.55	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการแฟลช นิวส์
	 น�าเสนอข่าวด่วนของเหตกุารณ์ส�าคัญตลอดทัง้วนั	โดยน�าเสนอ
เป็นช่วงๆ	 เพ่ือให้ผู้ชมไม่พลาดเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน	
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD
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Fake News
	 This	program	investigates	whether	the	news	that	goes	
viral	in	the	society	is	real	or	fake.	The	program	is	broadcasted	
from	Mondays	to	Fridays	from	12:45	to	12:50	PM	on	Channel	3 
and	Channel	33	HD.	

Lawyer’s Clinic
	 A	program	that	receives	viewers’	complaints	hosted	
by	Songkran	Ariyasap	and	the	professional	lawyer	team	who	
provide	consultations	and	legal	advice	to	people	who	are	
having	 legal	 trouble	 free	 of	 charge.	 The	 program	 is	
broadcasted	on	Saturdays	and	Sundays	from	12:15	to	12:17	PM 
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	Apart	from	that,	“Lawyer’s	
Clinic	Room”	is	opened	on	G	floor,	Maleenont	Tower	2	to	
provide	legal	consultations	to	the	public	from	Tuesdays	to	
Saturdays	from	09:00	AM	to	12:00	PM	by	experienced	lawyer	
team	starting	from	2	December	2019,	which	is	in	line	with	
the	news	slogan	“Trust,	Fast,	Dependency”.	

Lok Yam Chao
	 This	program	presents	global	news	so	that	viewers	
will	not	miss	national	and	international	news	updates.	The	
program	is	hosted	by	Samachan	Charungvat	from	Mondays	
to	Fridays	from	04:00	to	04:30	AM	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD.

Krob Krua Kao 3
	 This	 program	 presents	 local,	 political,	 social,	
agricultural,	and	lifestyle	news	in	Thailand	under	the	slogan	
“Wake	you	up	each	morning	to	get	updated	on	news”.	The	
program	is	broadcasted	from	Mondays	to	Fridays	from	04:30	
to	05:30	AM	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

Ruang Lao Na Nueng
	 The	program	presents	morning	big	news	updates	for	
people	who	are	about	to	leave	for	work.	The	program	is	
broadcasted	from	Mondays	to	Fridays	from	05:30	to	06:00	AM 
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.	

Ruang Lao Chao Nee
	 The	program	presents	news	on	all	important	topics	
that	happen	in	the	society	under	the	slogan	“Telling	detailed	
news	by	your	acquaintances”.	The	program	is	broadcasted	
from	Mondays	to	Fridays	from	06:00	to	07:55	AM	on	Channel	3 
and	Channel	33	HD.

Flash News
	 The	 program	presents	 flash	 news	 in	 several	 brief	
sessions	throughout	the	day	so	that	viewers	do	not	miss	
important	events.	The	program	is	broadcasted	from	Mondays	
to	Fridays	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.
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รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์
	 น�าเสนอข่าวที่ก�าลังเป็นที่พูดถึงในสังคมแบบเจาะลึกใน												
ช่วงเที่ยงของวัน	 ภายใต้สโลแกน	 “เปิดประเด็นข่าวใหม่	 ฉับไว																	
ทันเหตุการณ์”	 ด�าเนินรายการโดย	 กรรชัย	 ก�าเนิดพลอย	 และ																				
อริสรา	 ก�าธรเจริญ	 ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวลา	 11.20-
12.20	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการโหนกระแส
	 น�าเสนอข่าวสารและเรื่องราวในสังคม	 ภายใต้สโลแกน										
“เรื่องราวที่ยังไม่มีกระเสหรือมีกระแส	 จะน�าเสนอให้เป็นกระแส”									
โดยร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
สังคม	 หรือบุคคลที่ก�าลังเป็นข่าว	 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความ											
คิดเห็น	 น�าไปสู่การให้ความช่วยเหลือหรือได้รับความเป็นธรรม													
ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวลา	12.20-12.45	น.	ทางช่อง	3	
และช่อง	33	HD

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้
	 วเิคราะห์และสรปุข่าวใหญ่ทกุประเดน็ข่าวทีส่�าคญัตลอดทัง้วนั	
ภายใต้สโลแกน	“สรปุเหตกุารณ์ใหญ่	ไม่พลาดข่าวส�าคญั”	ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	 เวลา	 15.45-16.45	 น.	 ทางช่อง	 3	 และช่อง									
33	HD

รายการข่าว 3 มิติ
	 น�าเสนอข่าวเชงิเจาะลกึถงึสถานการณ์	ปมปรศินา	และเงือ่นง�า
ของข่าวส�าคัญต่างๆ	 ระหว่างวัน	 ภายใต้สโลแกน	 “ลึก	 รวดเร็ว															
รอบด้าน”	ด�าเนินรายการโดย	กิตติ	สิงหาปัด	ออกอากาศทุกวันจันทร์
ถึงวันศุกร์	เวลา		22.35-23.05	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD



BEC World Public Company Limited CSR Report 2019 101

Thiang Wan Thun Hetkan
	 The	 program	 presents	 talk-of-the-town	 stories	 in	
details	at	noon	under	the	slogan	“Tackling	New	Issues	Fast	
and	 Up	 to	 Date”.	 The	 program	 is	 hosted	 by	 Kanchai	
Kamnerdploy	and	Arisara	Kamthorncharoen	from	Mondays	
to	Fridays	from	11:20	AM	to	12:20	PM	on	Channel	3	and	
Channel	33	HD.

Hon Kra Sae
	 The	 program	 presents	 talk-of-the-town	 issues	 and	
stories	under	the	slogan	“Whether	viral	or	not,	we	will	make	
it	go	viral”.	Many	guests	are	invited	to	talk	about	and	express	
their	 views	 on	 the	 hot	 issues,	 leading	 to	 assistance	 and	
justice.	The	program	is	broadcasted	from	Mondays	to	Fridays	
from	12:20	to	12:45	PM	on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

Ruang Den Yen Nee
	 The	 program	 analyzes	 and	 summarizes	 big	 news	
throughout	the	day	under	the	slogan	“Summarizing	big	news	
without	missing	 any	 important	 news”.	 The	 program	 is	
broadcasted	from	Mondays	to	Fridays	from	03:45	to	04:45	PM 
on	Channel	3	and	Channel	33	HD.

3 Miti News
	 The	 program	 presents	 in-depth	 analysis	 and	
investigation	of	 important	situations	and	mysteries	during	
the	day	under	the	slogan	“In-depth,	Fast,	and	Complete”.	
The	program	is	hosted	by	Kitti	Singhapat	from	Mondays	to	
Fridays	from	10:35	to	11:05	PM	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD.
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 “คุณคือคนสำาคัญที่สร้างคุณค่าให้องค์กร”
“You are the key persons who 

create value to the organization”

 จากการที่กลุ่มบีอีซี ตัดสินใจคืนใบอนุญาตช่อง 13 
แฟมิล่ี และช่อง 28 SD เพื่อเป็นการลดต้นทุนและหันมา
ทุ่มเทกับช่อง 3 และช่อง 33 HD ตามเป้าหมายที่จะสร้าง
ช่อง 3 ให้กลับมายิง่ใหญ่อกีครัง้ “Make Channel 3 Great 
Again” นั้น ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ 
และมีแผนปรับลดพนักงานจากเดิมที่มีอยู่ 1,700 คน และ
ย้ายโอนพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานอื่น เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่ปรับเปล่ียนไป อย่างไรก็ตาม         
ไม่ว่าพนักงานคนใดจะอยู่หรือจากไป กลุ่มบีอีซี ต้องดูแล
ทกุคนให้ดีทีสุ่ด เพราะเราถือว่าพนักงานทกุคนเป็นฟันเฟือง 
ที่สำาคัญที่สร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

 ในปี 2562 กลุ่มบีอีซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และการแข่งขันของ “ทีวีดิจิทัล” โดยมีการวางแผนฟื้นตัว
ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว มีการบรหิารจัดการด้านทรพัยากร
บุคคลโดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้พนักงานเห็นสัญญาณ
ในการเปล่ียนแปลงที่ดี ถือเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจ              
ให้พนักงาน และให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร 
เพราะพนักงานทุกคนต้องการเห็น “กลุ่มบีอีซี” กลับมา
เติบโตอีกครั้ง

 After BEC Group decided to return the license 
for Channel 13 Family and Channel 28 SD for cost 
reduction and fully focused on Channel 3 and Channel 
33 HD with the aim of “Making Channel 3 Great 
Again”, the major reorganization has been 
implemented with the plan to lay off employees from 
the current number of 1,700 staff as well as rotating 
some employees to work at other divisions to meet 
the changing business plan. However, BEC Group is 
committed to take care of both remaining and 
retiring employees as we believe that all employees 
are our key mechanisms that create sustainable 
value to the Company. 

 In 2019, BEC Group still strives for developing 
the employees’ potentials to accommodate the rapid 
change of technology and enhance competitiveness 
of “Digital TV” with short-term and long-term 
recovery plan. Personnel management plan has been 
made with the aim of fostering positive signs to 
build employees’ spirit and strengthen organizational 
commitment since we believe that all employees 
wish to see “BEC Group” great again. 
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จ�านวนบุคลากรของ กลุ่มบีอีซี 

   ผู้บริหาร  พนักงาน  จ�านวน

   ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย รวม

	 บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	 8	 6	 207	 580	 801

	 บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	 	 	 92	 124	 216

	 บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)	 9	 19	 64	 43	 135

	 รวม		 	 17	 25	 363	 747	 1,152

สรรหาและคัดเลือกคนเก่งและคนดี

	 เมื่อมีต�าแหน่งงานว่างเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาส่วนงานต่างๆ	จะ
พิจารณาขออนุมัติการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	 โดยการสรรหา
บคุลากรในต�าแหน่งบรหิารระดับสงู	จะต้องขออนมัุติผ่านทางกรรมการ
ผู้อ�านวยการ	 (President)	 ส�าหรับต�าแหน่งงานในระดับรองลงมา												
จะขออนุมัติผ่านทางหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล	
(Chief	 Human	 Resources	 Officer)	 ซ่ึงการสรรหาและคัดเลือก
บคุลากรนัน้	จะพจิารณาจากคุณลกัษณะ	คณุสมบตั	ิและความสามารถ
ของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน	 รวมทั้งระดับ								
ความรู้	ความสามารถ	และทัศนคติที่ดีที่จะรองรับกับการขยายตัวของ
ธรุกจิในองค์กร	การแข่งขนัในธุรกิจทวีีดจิทิลั	และการเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ	
การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน	 สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและสิทธิ
มนษุยชน	โดยมคีณะกรรมการท�าหน้าทีคั่ดสรร	ทดสอบ	และใช้เครือ่งมอื 
ด้านการประเมนิบคุคลมาประกอบตามความจ�าเป็น	เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะ
ได้คนเก่งและคนดีเหมาะสมกับงานอย่างแท้จริง

	 ในปี	2562	กลุ่มบีอีซี	สรรหาบุคลากรโดยใช้กลยุทธ์	2B	ได้แก่	
Build	&	Buy	เป็นแนวทางพืน้ฐานในการสรรหาคณุลกัษณะของผูส้มัคร
ทีเ่หมาะสม	กล่าวคอื	Build	ส�าหรบันกัศกึษาจบใหม่	เพือ่น�ามาฝึกอบรม
พัฒนาความรู้และศักยภาพให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ	 ส่วน								
Buy	ส�าหรบัการสรรหาผูช้�านาญการเฉพาะด้าน	หรอื	ผูม้ปีระสบการณ์
จากภายนอก	 มีความรู้ความสามารถโดดเด่นมาท�างานในต�าแหน่ง
บริหาร	 ซึ่งมีการจ้างงานท้ังแบบเป็นที่ปรึกษา	 (Advisor)	 และแบบ
พนกังานประจ�า	ประกอบกบัการปรับลดจ�านวนพนกังานอันเนือ่งมาจาก 
การคนืใบอนุญาตช่อง	13	แฟมิล่ี	และ	ช่อง	28	SD	และยติุการออกอากาศ 
ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 2562	 จึงท�าให้มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วน	
ทัง้ภายในส่วนงานและข้ามส่วนงาน	เพือ่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 
และแผนธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป	โดยพนักงานที่ได้รับการโอนย้าย	
ใช้ประสบการณ์และทกัษะในการท�างานทีม่	ีและมบีางส่วนทีต้่องได้รบั
การพัฒนาทักษะในการท�างานใหม่	 โดยการเรียนรู้แบบการสอนงาน
ขณะปฏบิตังิาน	(On-the-job	Training)	เพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
สูงร่วมงานกับองค์กร

จ�านวนผู้บริหารและพนักงานใหม่

   ผู้หญิง  ผู้ชาย  จ�านวนรวม

	 บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	 20	 	 27	 	 47

	 บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	 8	 	 3	 	 11

	 บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	จ�ากัด	(มหาชน)	 73	 	 62	 	 135

 รวม   101  92  193
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The Number of BEC Group’s Employees

   Executives  Employees  

   Female Male Female Male Total

	 Bangkok	Entertainment	Company	Limited	 8	 6	 207	 580	 801

	 BEC	Multimedia	Company	Limited	 	 	 92	 124	 216

	 BEC	World	Public	Company	Limited	 9	 19	 64	 43	 135

	 Total	 	 17	 25	 363	 747	 1,152

Recruitment and Selection of Talented and Decent Candidates

	 When	 a	 vacancy	 opens,	 the	 supervisors	 of	 each	
department	 shall	 consider	 and	 request	 for	 approval	 of	
recruitment	and	selection	of	staffs.	For	the	top	executives,	the	
approval	must	be	requested	through	the	President,	while	in	
lower	positions,	the	approval	will	be	requested	through	Chief	
Human	Resources	Officer.	During	the	process,	the	candidates’	
characteristics,	 qualifications	 and	 abilities	 including	 their	
knowledge,	skills	and	positive	attitude	which	foster	the	business	
expansion	of	the	organization,	digital	TV	competitiveness,	and	
rapid	change	of	technology	on	the	basis	of	fairness	and	equal	
opportunity	in	accordance	with	the	law	on	labor	and	human	
rights	will	be	taken	into	account.	The	committee	on	selection,	
testing	and	application	of	assessment	tools	will	be	employed	
as	necessary	to	ensure	that	talented	and	decent	candidates	
will	be	selected	for	driving	organizational	success.	

	 In	2019,	BEC	Group	recruited	the	staffs	by	employing	
2B	strategies,	“Build	&	Buy,”	as	the	basic	guidelines	for	seeking	
eligible	candidates.	 In	other	words,	“Build”	was	 to	provide	
training,	 knowledge	 and	 potential	 development	 of	 new	
graduates,	where	“Buy”	was	to	recruit	specialized	experts	or	
external	 experienced	 candidates	 who	 have	 outstanding	
expertise	to	work	in	management	positions.	Employment	was	
done	 in	 the	 form	of	advisor	and	permanent	staff.	Also,	we	
implemented	staff	reduction	plan	as	a	consequence	of	the	
return	of	licenses	for	Channel	13	Family	and	Channel	28	SD	
and	 going	 off	 the	 air	 since	 1	October	 2019,	 causing	 some	
employees	being	rotated	within	or	across	the	departments	to	
be	in	line	with	the	change	in	corporate	structure	and	business	
plan.	 The	 rotated	 employees	 would	 exercise	 their	 work	
experience	and	skills	while	some	needed	on-the-job	training	
to	improve	their	skills	to	suit	the	new	departments	to	obtain	
talented	personnel	to	work	for	the	Company.	

The Number of New Executives and Employees

   Female  Male  Total

	 Bangkok	Entertainment	Company	Limited	 20	 	 27	 	 47

	 BEC	Multimedia	Company	Limited	 8	 	 3	 	 11

	 BEC	World	Public	Company	Limited	 73	 	 62	 	 135

 Total  101  92  193
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บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562106

เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ

การยกย่องเชิดชูผลงานของบุคลากร

	 กลุ่มบีอีซี	 ตระหนักดีว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร											
ถอืเป็นการลงทนุทีท่�าให้บรษิทัประสบความส�าเร็จและบรรลเุป้าหมาย
ในการด�าเนินธุรกิจ	 ดังน้ัน	 จึงมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตลอด								
ช่วงเวลาการท�างาน	โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับพัฒนาความรู้	
ทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียม
พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจ	 การแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล	
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีเข้าสู่ยุค	 4.0	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การ
พัฒนาความสามารถในการปฏบิติังานของบคุคลน้ันๆ	โดยบริษทัมีนโยบาย 
ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรูข้องบคุลากรทกุระดบัช้ัน	ตัง้แต่
ระดับปฏิบัติการ	ผู้บริหารระดับต้น	ผู้บริหารระดับกลาง	และผู้บริหาร
ระดบัสูงขึน้ไป	ครอบคลมุด้านการบรหิารจดัการ	ภาวะผูน้�า	ความรูแ้ละ
เทคนิคเฉพาะสายงาน/อาชีพ	 และการพัฒนากระบวนการคิดและ									
มมุมองทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	ผ่านการฝึกอบรม	การศกึษาดงูาน          
การเรียนรู้แบบการสอนงานขณะปฏิบัติงาน	 การโอนย้ายส่วนงาน	
ตลอดจนการที่รุ่นพี่แบ่งปันประสบการณ์สู่รุ่นน้อง	 เพื่อรองรับความ
ต้องการในการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม	 และผสมผสาน
ความแตกต่างของแต่ละบคุคลให้สามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างราบรืน่	
นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุให้ผู้บริหารทกุระดับท�างานใกล้ชิดกบัพนกังาน	
เพ่ือถ่ายทอดความรู้และทักษะการท�างานที่สอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจและลักษณะงานของตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน�าไปปรับ						
ใช้ได้จริง	

	 ในปี	2562	กลุ่มบีอีซี	ยังคงเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานที่
กระตุน้ให้พนกังานแสดงความสามารถและผลงานให้เป็นทีป่ระจักษ์ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร	เมือ่พนกังานได้รบัรางวัลหรอืค�าชมเชยจาก
หน่วยงานภายนอกองค์กร	 บริษัทก็ให้การยกย่องเชิดชู	 โดยประกาศ
ผ่านทางการสือ่สารภายในองค์กร	อาท	ิการออกประกาศค�ากล่าวชมเชย

	 ในปี	 2562	 มีการจัดอบรมแก่บุคลากร	 อาทิ	 การอบรมเรื่อง	
“มาตรฐานวิชาชีพและต่อยอดความรู ้กฎหมาย	 เพ่ือการท�างาน											
อย่างมืออาชีพ”	 เมื่อวันที่	 28	 กันยายน	 และวันที่	 6	 ตุลาคม	 2562,																			
เรื่อง	 “Think	 360	 and	 take	 your	 content	 ideas	 to	 the																	
next	 level”	 เมื่อวันที่	 3-4	 ธันวาคม	 2562,	Workshop	 นักบัญช	ี												
กับการจัดท�าเอกสาร	การจัดท�าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ	Transfer	Pricing	
เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2562	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	เป็นต้น	

	 ในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซี	 จัดหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	
ส�าหรับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	โดยสรุปมีดังนี้

หมายเหตุ:	 	ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าอบรม	ประกอบด้วย
	 	 	บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	77		คน
	 	 	บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	1	คน	และ
	 	 	บริษัท	ส�านักข่าวบีอีซี	จ�ากัด	72		คน

เน่ืองในการปฏิบัติงานด้านการรายงานข่าวการเลือกต้ังสมาชิกสภา										
ผู้แทนราษฎร	เมื่อวันอาทิตย์ที่	24	มีนาคม	2562	ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง	 3	 ได้รับความชื่นชมและเป็นท่ียอมรับในการท�างาน										
ด้านข่าว	เป็นต้น

หลักสูตรทั้งสิ้น	 8	 หลักสูตร

จ�านวนชั่วโมงในการอบรมทั้งสิ้น	 128.55	 ชั่วโมง

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับ

การอบรมทั้งสิ้น	 150	 คน*

เฉลี่ยชั่วโมงการอบรมของบุคลากร	 0.11	 ชัว่โมง/คน/ปี	
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Learning Environment and Capability Enhancement

Recognition of Employees’ Performance

	 At	BEC	Group,	we	believe	that	competent	employees	
are	 key	 assets	 to	 creating	 an	 advantage	 in	 business	
competition	and	has	therefore	allowed	employees	across	
every	level	to	ceaselessly	develop	their	knowledge,	skills	
and	capabilities	to	ensure	they	can	keep	up	with	the	business	
expansion,	digital	TV	industry	competition,	and	the	digital	
4.0	era	which	will	lead	to	development	of	the	operational	
competency	of	the	person.	The	Company	has	the	policy	to	
promote	 and	 support	 learning	 of	 all	 levels,	 including	
Operation	Staff,	First	Line	Managers,	Middle	Line	Manages,	
and	Executives,	covering	the	area	of	management,	leadership	
building,	specialized/professional	knowledge	and	technique,	
and	thinking	process	and	perspective	development	through	
training,	company	field	trip,	on-the-job	training,	job	rotation	
and	experience	sharing	by	seniors	to	appropriate	support	
the	learning	requirement	of	each	age	range	and	perfectly	
combine	the	difference	of	each	person	to	smoothen	their	
collaborative	work.	In	addition,	executives	at	all	levels	are	
encouraged	to	work	closely	with	employees	to	share	their	
knowledge	and	work	skills	which	are	in	line	with	the	business	
direction	and	the	nature	of	work	so	that	their	subordinates	
can	put	those	knowledge	and	skills	into	practice.	

	 In	 2019,	 BEC	 Group	 is	 still	 promoting	 the	 work	
environment	which	 stimulates	 employees	 to	 show	 their	
talents	and	performances	in	and	outside	the	organization.	
When	the	employees	have	obtained	any	awards	or	praises	
from	external	organizations,	they	would	be	complimented	

	 In	2019,	BEC	Group	has	conducted	numbers	of	training	
programs,	for	instance,	“Professional	Standards	and	Further	
Legal	Knowledge	for	Professional	Work”	on	28	September	
and	6	October	2019,	“Think	360	and	Take	Your	Content	
Ideas	to	the	Next	Level”	on	3-4	December	2019,	“Workshop	
for	Accountants	and	Documentation	–	Accounting	Related	
to	Transfer	Pricing”	on	23	December	2019	at	Maleenont	
Tower.		

	 In	 2019,	 BEC	 Group	 has	 continuously	 arranged	 a	
variety	 of	 employees’	 training	 programs	 at	 all	 levels	 as	
follows:

Remark:	 Executives	and	staff	attending	the	trainings	included

	 Bangkok	Entertainment	Company	Limited		77	persons

	 BEC	Multimedia	Company	Limited	1	person

	 BEC	News	Bureau	Company	Limited	72	persons

through	 internal	 communication	 channels	 such	 as	
announcement	of	 compliments	on	 the	national	election	
reporting	in	which	Channel	3	has	been	widely	praised	and	
accepted	 for	 its	 reporting	of	 the	national	 election	 taking	
place	on	24	March	2019.		

*Total	training	programs	 8	 programs

*Total	training	hours	 128.55	 hours

*Total	executives	and	staff	

attending	the	programs	 150	 persons*

*Average	training	hours	 0.11		 hour/	 	

	 	 	 person/year
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จัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

1)	ค่าตอบแทน
	 กลุ่มบอีซีี	ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบัิตกิารบรหิารค่าตอบแทน 
และสวัสดิการพนักงาน	 โดยพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ความส�าคัญของงาน	 ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	 บนพื้นฐานของ
ความเท่าเทียมและเป็นธรรม	 มีความสอดคล้องกับผลประกอบการ							
ขององค์กร	และให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานภายนอกได้	ดังนี้

 	 ก�าหนดค่าตอบแทนการท�างาน	โดยค�านงึถงึประโยชน์ทีจ่ะ
เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และพนักงาน

 	 พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน	 เพ่ือ																
จัดกลุ่มงานและระดับต�าแหน่งงานตามขอบเขตหน้าที่
ความรบัผดิชอบและความส�าคญัทีม่ต่ีอองค์กร	ทัง้นีเ้พ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

  ส�ารวจรายได้และประโยชน์ตอบแทนการท�างาน	เปรียบเทียบ 
กบัตลาดแรงงานและสภาวะการครองชีพทีเ่ปลีย่นแปลงไป	
เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถแข่งขนัได้กบัตลาดแรงงานภายนอก 
และพนักงานมีรายได้และประโยชน์ตอบแทนการท�างาน	
ที่เหมาะสม	 ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความรู้	 ความสามารถ	
และหน้าที่ความรับผิดชอบตาม	“ระบบคุณธรรม”

	 กลุ่มบอีีซ	ีมกีารน�าระบบบรหิารผลการปฏบิติังาน	(Performance 
Management	System)	ทีม่คีวามโปร่งใส	มคีวามเป็นธรรมต่อบุคลากร
มาใช้ในการประเมนิผลงาน	แบ่งเป็นการประเมนิด้านวัฒนธรรมองค์กร
ร้อยละ	40	การประเมินด้าน	Competency	เพื่อหาจุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาร้อยละ	 40	 และการประเมินลักษณะการท�างานร้อยละ	
20	คลอบคลมุพนกังานทัว่ทัง้องค์กร	โดยมุง่หวังให้เกดิความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท�างานในทุกระดับ	ท�าให้พนักงาน
มองเห็นถงึคุณค่าในงานของตนท่ีมต่ีอการสร้างความส�าเรจ็ให้กบับรษิทั	
และยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที	่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย	โดยในปี	2562	กลุ่มบีอีซี	ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านทางอินทราเน็ต	 (Intranet)	 ช่วง
เดือนธันวาคม	

2)	สวัสดิการ
	 กลุ่มบีอีซี	 จัดสวัสดิการให้พนักงานในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งท่ี
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน	โดยสวัสดิการต่างๆ	ที่มอบให้
แก่พนกังานมคีวามเป็นธรรม	เป็นไปตามกฎหมาย	และสามารถเทยีบเคียง 
กับธุรกิจประเภทเดียวกันได้	อาทิ	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การประกัน
สังคม	 การประกันสุขภาพ	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี	 การกู้ยืมเงิน									
เพื่อที่อยู ่อาศัย	 การจัดรถตู้รับส่งพนักงานหลังเลิกงานไปยังสถานี
รถไฟฟ้า	 เงินช่วยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือถึงแก่กรรมเนื่องจากการ
ท�างาน	 เงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท�างาน	เงนิฌาปนกจิสงเคราะห์	เงนิช่วยเหลอืกรณปีระสบภยัธรรมชาติ
และเหตุสุดวิสัย		เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังใส่ใจดูแลพนักงานให้มีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี	 เพื่อให้มีขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	ซึ่งจะได้
กล่าวต่อไปในหัวข้อ	“ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน”

	 นอกจากนี้	 เรายังส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน
ที่ท�าการประเมินผลงาน	 ให้ความชื่นชมผลงานและความส�าเร็จของ								
ผู้ใต้บังคับบัญชา	รับฟังความคิดเห็น	และให้ค�าแนะน�าเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง
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Fair Remuneration and Welfare for the Employees

Transparent Performance Assessment

1)	Remuneration
 BEC	Group	set	up	a	policy	and	practice	for	managing	
employees’	remuneration	and	welfare	by	considering	their	
responsibilities,	the	significance	of	the	assigned	duty,	and	
performance	on	the	basis	of	equality	and	fairness	and	 in	
line	with	the	company’s	turnover	to	enable	the	organization	
to	compete	efficiently	in	the	labor	market	as	follows:	

 	 Determining	employees’	remuneration	based	on	
the	expected	benefits	to	be	mutually	gained	by	
the	company,	shareholders	and	employees.

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

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

	 BEC	Group	has	adopted	Performance	Management	
System	in	assessing	of	employees’	performance	on	the	basis	
of	transparency	and	fairness.	The	criteria	adopted	are	divided	
into	organizational	culture	(40%),	strength	and	improvement	
opportunity	(40%)	and	work	characteristics	(20%),	with	the	
determined	objectives	and	targets	at	every	level,	encouraging	
the	employees	to	value	their	works	and	understand	how		
it	 has	 contributed	 to	 the	 success	 of	 the	 company,	 and	
encourages	them	to	use	their	skills	and	capabilities	fully	in	
order	 to	 achieve	 the	 determined	 targets,	 in	 which	 the	
assessment	was	scheduled	in	December	2019	via	intranet.	

2)	Employee	Welfare
 BEC	Group	provides	welfare	facilities	to	its	employees,	
both	work-related	 and	 non-work	 related,	 with	 fairness,	
according	 to	 legal	 requirements	 and	 equivalent	 to	 that	
provided	 by	 other	 businesses	 of	 the	 same	 nature.	 This	
includes	provident	fund,	social	security,	health	insurance,	
annual	 health	 checkup,	mortgage	 loans	 for	 housing,	 and	
after-work	transport	for	employees	from	the	office	to	mass	
transit	 stations,	 Financial	 support	 in	 case	of	work-related	
disability	 or	 death,	 Compensation	 in	 case	 of	work-relate	
accident	or	illness,	Financial	assistance	for	funeral,	Financial	
support	in	case	of	natural	disaster	and	force	majeure,	etc.	
The	company	also	ensures	that	every	employee	is	in	good	
health	and	enjoys	a	good	quality	of	life	so	that	they	are	
encouraged	to	perform	their	works.	Further	details	shall	be	
made	 available	 under	 topic	 “Employees’	 Health	 and	
Workplace	Safety”.	

	 Furthermore,	the	system	also	allows	for	assessment	
and	 recognition	 of	 the	 employees’	 works	 and	 success	
including	 feedback	 and	 advice	 from	 the	 supervisors	 for	
further	improvement.



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562110

ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

	 กลุ่มบีอีซี	ตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่างสุขภาพของพนักงานและศักยภาพในการปฏิบัติงาน	ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญต่อ															
สุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน	ด้วยการสร้าง	Happy	Workplace	 เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าพนักงานขององค์กรมีสุขภาพกายที่ดี	มีจิตใจ
แจ่มใส	 มีความปลอดภัยในการท�างาน	 ก็จะส่งเสริมให้พนักงานมีความพร้อมที่จะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 น�ามาซึ่งการสร้างผลงานที่ดี													
ให้แก่องค์กร	อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลขององค์กรได้อีกด้วย

	 ในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซี	 ยังคงรักษาแนวปฏิบัติที่เน้นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานในเชิงป้องกัน	 โดย												
ด�าเนินการในหลากหลายรูปแบบ	ดังนี้

	 การจัดให้มีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสถานท่ีปฏิบัติงาน																
มีพยาบาลประจ�าตลอดเวลางาน	 และมีแพทย์ผู ้เช่ียวชาญมา								
ตรวจรักษา	3	วันต่อสัปดาห์

	 การจัดตรวจสุขภาพประจ�าปี	 เมื่อวันที่	 28-31	 ตุลาคม	 2562													
ณ	 อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 และวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2562												
ณ	 สถานีหนองแขม	 ซึ่งก�าหนดรายการตรวจให้เหมาะสมกับกลุ่ม
อายขุองพนกังาน	โดยเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเปาโล 
พหลโยธิน	ทั้งนี้	 บริษัทยังจัดสิทธิพิเศษให้ครอบครัวของพนักงาน
ตรวจสขุภาพในราคาเดยีวกบัพนกังาน	และกรณเีข้ารกัษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วย	สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโลทั้ง	6	สาขา	
และโรงพยาบาลพญาไท	1	และ	2	 โดยมีส่วนลด	15	 เปอร์เซ็นต์	
(ค่ายา	ค่าห้องพัก	และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน)	

	 การก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันโรค	อาทิ	การแจ้งเตือน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่พนักงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ	 รวมท้ังวิธีการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น	
อย่างเช่น	การป้องกันฝุ่นละออง	PM	2.5	ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นอินทราเนต็	ป้ายประชาสมัพนัธ์ประจ�าชัน้ 
เป็นต้น

 การดแูลสขุภาพพนักงานเชิงป้องกนั	โดยจดัสวสัดกิารด้านสุขภาพ
ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่พนักงาน							
ทุกปี	โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ในปี	2562	บริษัทฯ	จัดให้พนักงานได้รับ
วคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่	เมือ่วนัที	่3-4	กรกฎาคม	2562	ณ	อาคาร
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 และวันที่	 5	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 สถานี
หนองแขม	 ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ตามก�าหนดเวลา	
สามารถไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์	 ตั้งแต่วันที่								
5-31	กรกฎาคม	2562	

 การท�าบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม	มีการปรับสิทธิการรักษาพยาบาล
ครอบคลุมไปถึงพนักงานในส่วนงานต่างๆ	 มากขึ้น	 อาทิ	 ช่างไม้	
เป็นต้น	
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Employees’ Health and Workplace Safety

	 BEC	Group	is	well	aware	of	the	connection	employees’	health	and	work	potentials,	and	therefore,	has	placed	an	
importance	on	employees’	physical	and	mental	health	by	creating	a	happy	workplace	since	we	believe	that	if	our	employees	
are	physically	and	mentally	healthy	with	work	safety,	they	will	be	able	to	work	effectively,	contributing	to	positive	outcome	
to	the	Company	and	minimizing	medical	expenses	for	the	Company.	

	 In	2019,	BEC	Group	continues	to	 implement	preventive	approach	 in	promoting	good	healthcare	and	workplace	
safety	among	its	employees	through	various	activities	as	follows:

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

	 	Providing	an	annual	health	checkup	program	from	28-31	
October	2019	at	Maleenont	Tower	and	on	1	November	
at	 Nong	 Khaem	 Station.	 The	 checkup	 program	was	
provided	to	suit	employees’	age	ranges	and	performed	
by	medical	 staff	 of	 Paolo	Hospital	 Phaholyothin.	 The	
Company	also	offered	special	program	for	employees’	
family	members	 to	have	 the	medical	checkup	at	 the	
same	prices	as	the	employees,	and	 in	case	of	 illness,	
they	could	receive	treatment	at	the	6	branches	of	Paolo	
Hospital,	Phyathai	1	and	Phyathi	2	Hospital	with	15	%	
discount	(including	medicine,	room	and	ambulance	fee).	

	 Implementing	aggressive	disease	prevention	measures	
such	 as	 alerting	 the	employees	 regarding	health	 risks	
during	the	spread	of	diseases	and	providing	them	with	
basic	steps	on	how	to	prevent,	such	as	preventing	PM	2.5, 
via	internal	communication	channels	such	as	the	Intranet	
or	bulletin	boards	on	each	floor.

 Enforcing	preventive	healthcare	by	providing	them	with	
health	welfare	 such	 as	 annual	 influenza	 vaccination	
among	 the	 employees	 for	 free	 on	 3-4	 July	 2019	 at	
Meleenont	Tower	and	on	5	July	2019	at	Nong	Khaem	
Station.	For	those	who	could	not	receive	vaccination	as	
scheduled,	they	may	take	it	at	Theptarin	Hospital	from	
5-31	July	2019. 

 Group	insurance	which	the	medical	treatment	rights	has	
been	expanded	to	more	employees	of	different	divisions	
such	as	carpenters,	etc. 



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562112

 การสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้พนักงานเห็นความส�าคัญ
ของการดูแลสุขภาพ	ผ่านการจัดกิจกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	ใส่ใจ
สุขภาพพนักงาน	 ปีที่	 4”	 ประชาสัมพันธ์บทความด้านสุขภาพ											
ทัง้ร่างกายและจิตใจ	โภชนาการ	และการออกก�าลงักาย	เพ่ือรณรงค์
ให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ	 และน�าไปปรับใช้		
เพื่อการดูแลสุขภาพของตนและครอบครัว



BEC World Public Company Limited CSR Report 2019 113

 Creating	awareness	of	and	encouraging	employees	 to	
realize	the	importance	of	health	maintenance	through	
“Channel	 3	 Asa-Tham-Dee	 :	 4th	 Year	 of	 Caring	 for	
Employees’	Health”,	publication	of	articles	concerning	
physical	and	mental	health,	nutrition	and	exercise	 to	
raise	awareness	of	the	importance	of	proper	healthcare	
among	the	employees	and	how	to	apply	in	the	everyday	
life	of	the	employees	and	their	family.



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562114

	 การจัดโครงการจ้างเหมาคนพิการทางสายตา	 เพื่อมาบริการ										
นวดแผนไทยให้พนักงานของกลุ่มบีอีซี	 ภายใต้แนวคิด	 “Happy	
Friday”	ทกุวนัศุกร์ของสปัดาห์	ณ	ห้องประชมุชัน้	6	อาคารมาลนีนท์ 
ทาวเวอร์	เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่	4	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	ตลอด	
ปี	2562

	 การส่งเสริมด้านสุขภาพจิต	 จัดให้มีห้องปฏิบัติธรรมที่อาคาร										
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 เพื่อให้พนักงานได้ฝึกจิตนั่งสมาธินอกเวลา
ท�างาน	

	 การสร้าง	 Happy	Workplace	 ด้วยการเชิญชวนร่วมกิจกรรม								
ขององค์กร	รวมท้ังการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ 
ภายในองค์กรให้แน่นแฟ้น	 อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานมีความสุข							
และมสีขุภาพจติท่ีดีอกีด้วย	โดยจะกล่าวต่อไปในหวัข้อ	“เปิดโอกาส
การมีส่วนร่วม”

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน	อาทิ
1)	 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยติดตั้งทุกชั้น	ทุกพื้นที่	ได้แก่
 	 อุปกรณ์ตรวจเช็คความร้อน
 	 อุปกรณ์ตรวจเช็คควัน
 	 Sprinkler	แบบสเปรย์
2)	 จดัเตรยีมอปุกรณ์ดบัเพลงิ	ได้แก่	ตูด้บัเพลงิ	ประกอบด้วย	ถงัดับเพลิง 

หัวและสายฉีดน�้า	ติดตั้งทุกชั้น
3)		ตรวจสอบอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัโดยเจ้าหน้าทีฝ่่ายอาคารเป็น

ประจ�าทุกเดือน	 และมีการตรวจอุปกรณ์โดยหน่วยงานภายนอก	
ปีละ	2	ครั้ง

4)	 มแีผนป้องกันอัคคภัีย	โดยมกีารอบรมและฝึกปฏบิตัใินการดบัเพลงิ	
และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้งตาม
กฎหมาย	ในปี	2562	มีการตรวจสอบสภาพอาคารและงานระบบ	
ตลอดจนทดสอบการท�างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ภายในอาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	และจดัอบรมหลักสูตรการดับเพลงิ 
เบื้องต้นให้พนักงานและบุคลากรโดยวิทยากรจากส�านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย	สถานีดับเพลิงพระโขนง	เมื่อวันพุธที่	22	
และวันพฤหัสบดีท่ี	 23	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 อาคารมาลีนนท	์
ทาวเวอร์	 รวมท้ังการซ้อมอพยพหนีไฟเมื่อวันท่ี	 27	 พฤศจิกายน	
2562	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4

	 	 ในด้านการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน	 กลุ่มบีอีซีด�าเนินการตามหลักมาตรฐานสากลของความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ตามกฎหมาย	 โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการท�าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ	 ก�าหนดมาตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน	 จัดให้มี							
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างานท่ีเหมาะสม	 และตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ที่จ�าเป็นแก่พนักงาน	 อาทิ								
การดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ	 เพื่อให้มีความพร้อมต่อการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดหมายที่อาจเกิดข้ึน	 และมีความม่ันใจ																	
ในความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน	

	 	 ท้ังน้ี	 ในปี	 2562	 กลุ ่มบีอีซีมีพนักงานที่ประสบอุบัติเหต	ุ												
จากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต	 1	 ราย	 ด้วยสาเหตุจากการจมน�้า																										
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2562)
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 Organizing	massage	service	by	the	persons	with	visual	
impairment	 project	 for	 BEC	 employees,	 under	 the	
concept	“Happy	Friday”.	This	activity	took	place	on	Fridays	
at	the	meeting	room	on	the	6th	floor	of	Maleenont	Tower	
from	4	January	2019	onwards.

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

 Creating	a	Happy	Workplace	by	inviting	employees	to	
join	the	Company’s	activities	including	competition	for	
rewards	 to	 strengthen	organizational	 relationship	 and	
maintain	employees’	happiness	and	mental	health.	This	
activity	will	be	discussed	further	in	the	topic	“Participation	
Opportunity	for	Employees”.

The	company’s	workplace	safety	measures	include
1)	 	Installation	of	safety	equipment	on	every	floor	including
 	 Heat	detector
 	 Smoke	detector
 	 Sprinkler	system
2)	 	Installation	of	firefighting	equipment	on	every	floor	namely	

fire	extinguisher	cabinets	which	contain	fire	extinguishers	
and	fire	hoses.

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

4)	 Implementation	of	a	fire	prevention	plan	which	includes	
providing	firefighting	and	fire	drill	trainings	at	least	once	a	
year	as	required	by	law.	In	2019,	BEC	Group	conducted	
building	 and	 system	 inspection	 and	 fire	 alarm	 system	
testing	within	Maleenont	Tower.	Basic	firefighting	program	
was	 provided	 to	 employees	 by	 trainers	 from	Office	 of	
Disaster	 Prevention	 and	Mitigation,	 Phra	 Khanong	 Fire	
Station	on	Wednesday	22	and	Thursday	23	May	2019	at	
Meleenont	Tower	and	fire	drill	on	27	November	2019	at	
Maleenont	Tower,	Rama	4	Road.

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

	 	 In	2019,	a	 total	of	1	employee	of	BEC	Group	was	
reported	 dead	 due	 to	 work-related	 accident,	 drowning	
(Information	from	1	January	2019	to	31	December	2019).
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ส่งเสริมพนักงานให้มีหัวใจอาสา

	 ด้วยเล็งเห็นว่าพนักงานของกลุ่มบีอีซีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	 มีศักยภาพในการสร้างสรรค์	 และมีความพร้อมที่จะแบ่งปันความสุข												
และสิ่งที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม	รวมทั้งเติมเต็มในสิ่งที่ชุมชนและสังคมต้องการ	ดังนั้น	เราจึงส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม	
และท�ากจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่สงัคมและชมุชนโดยรวม	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ที่ว่า	“เราต้องการเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม”	โดยในปี	2562	 เราจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ	โดยเชิญชวนพนักงาน
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม	ภายใต้ชื่อ	“ช่อง	3	อาสาท�าดี”	อย่างเช่น

 กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาท�าดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด ปีที่ 3” 
รับบริจาคปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากพนักงาน	 เพื่อมอบให้โรงเรียน									
สอนคนตาบอดกรุงเทพ	 น�าไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษร
เบรลล์ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา	 พร้อมบริจาคพัดลมและ
สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 7	
กุมภาพันธ์	2562

 กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาท�าดี เพาะบ่มต้นกล้า รู้รักษ์พลังงาน” 
น�าผู้บริหาร	พนักงาน	ดารานักแสดง	เป็นพีเ่ล้ียงจติอาสาให้กับนกัเรียน 
ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา	 เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม	ผ่านกจิกรรมสนุกๆ	สอดแทรกความรูแ้ละ
สร้างความตระหนกัถงึวกิฤตการณ์และการเปลีย่นแปลงด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ	 พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 พร้อมปลูกต้นกล้าไม้ป่า										
ชายเลนในกระบอกไผ่	ณ	 ศูนย์การเรียนรู้	 กฟผ.	 ส�านักงานกลาง	
อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันเสาร์ที่	30	มีนาคม	2562
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Promotion of Volunteer Spirit in Our Staffs

	 BEC	Group	recognizes	the	importance	in	fostering	social	responsibility	among	its	employees	through	sharing	and	
giving	back	 to	 local	communities	and	society	because	we	believe	 that	 it	 is	 the	key	 to	creating	happiness.	BEC	Group	
continues	to	uphold	its	social	responsibility	concept	of	“we	want	to	be	an	organization	that	the	society	can	rely	on”	by	
bringing	happiness	and	providing	what	is	currently	lacking	to	local	communities	and	society	with	aim	to	uplift	the	quality	
of	 life.	 In	 2019,	 the	 company	 organized	 several	 social	 development	 activities	 under	 the	 project	 name	 “Channel	 3																				
Asa-Tham-Dee”	(Channel	3	Volunteering	Activities)	such	as:

 “The 3rd Channel 3 Asa-Tham-Dee: Old Calendars for 
the Blind” for	donating	and	delivering	old	calendars	to	
The	Bangkok	School	for	The	Blind	on	7	February	2019.	
These	old	calendars	were	re-used	to	produce	classroom	
materials.	

 “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Planting Tree for Energy 
Saving”	 Executives,	 employees	 and	 actors	 joined	
students	of	Chumchon	Muban	Patthana	School	in	energy	
and	environmental	conservation	training	through	a	variety	
of	fun	activities	which	provided	knowledge	and	raised	
awareness	 of	 crisis	 and	 change	 in	 terms	 of	 natural	
resources,	energy	and	environment	as	well	as	planting	
mangrove	 trees	 in	 bamboo	 tubes	 at	 EGAT	 Learning	
Center,	 Central	Office,	 Bang	 Kruai	 District,	 Nonthaburi	
Province	on	Saturday,	30	March	2019.	
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 กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาท�าดี พัฒนาคูคลอง”	 ผู้บริหารและ
พนักงานของช่อง	3	กลุ่มบีอีซี	และ	มูลนิธิครอบครัวข่าว	ร่วมกับ
ส�านักงานเขตคลองเตย	 เจ้าหน้าท่ีทหาร	 ต�ารวจ	 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข	พร้อมด้วยพันธมิตร	และประชาชนจิตอาสา	 เข้าร่วม
กิจกรรม	 “เราท�าความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	 ท�าความสะอาดคลองคาง	
เขตคลองเตย	บริเวณซอยสุขุมวิท	50	ถึงซอยสุขุมวิท	52	โดยจัด
เก็บขยะ	ผักตบชวา	ตดัแต่งกิง่ไม้	และวชัพชื	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการระบายน�้า	เมื่อวันเสาร์ที่	27	เมษายน	2562

 กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาท�าดี ปลูกป่าคืนความสมบูรณ์สู่ระบบ
นเิวศ” น�าผูบ้ริหาร	พนกังาน	ดารานกัแสดง	เรียนรู้อนรัุกษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและป่าชายเลน	 ปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างความสมดุล								
ให้กับระบบนิเวศ	 เพิ่มพื้นที่สีเขียว	 รวมทั้งสัมผัสธรรมชาติและวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน	ณ	 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนต�าบลคลองโคน	
จังหวัดสมุทรสงคราม	เมื่อวันเสาร์ที่	6	กรกฎาคม	2562

 กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาท�าดี วันเกิดนี้ให้เลือดต่อชีวิต”	เชิญชวน
ผู้บริหารและพนักงานบริจาคโลหิตเน่ืองในเดือนเกิดของตน	 เพื่อ
เป็นการให้โลหิตเป็นของขวัญวันเกดิ	โดยเฉพาะผูท้ีย่งัไม่เคยบรจิาค
โลหิตมาก่อน	ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิต	 โดยน�า
พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมไปบริจาคโลหิตท่ีศูนย์บริการโลหิต						
แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ถนนอังรีดูนังต์	ทุกวันพุธที่	2	ของเดือน
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 “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Canal Development” 
Executives	and	employees	of	Channel	3,	BEC	Group	and	
Krob	Krua	Kao	Foundation,	in	collaboration	with	Khlong	
Toei	District	Office,	military	officers,	police	officers,	public	
health	service	center	officials,	along	with	partners	and	
volunteers,	participated	in	“We	Do	Good	Deeds	by	Heart”	
in	cleaning	Khang	Canal,	Khlong	Toei	District,	from	Soi	
Sukhumvit	50	to	Soi	Sukhumvit	52	by	collecting	waste,	
water	hyacinth,	trimming	branches	and	weeds	to	enhance	
drainage	efficiency	on	Saturday,	27	April	2019.

 “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Mangrove Forest Planting 
for Ecosystem Restoration”	Executives,	employees	and	
actors	learned	how	to	conserve	natural	resources	and	
mangrove	 forest,	 planted	mangroves	 to	 balance	 the	
ecosystem	 and	 increase	 green	 area,	 as	 well	 as	
appreciating	nature	and	local	way	of	life	at	Klong	Khone	
Mangrove	 Forest,	 Klong	 Khone	 Sub-district,	 Samut-	
Songkhram	Province	on	Saturday,	6	July	2019.

 “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Birthday Blood Donation” 
Executives	and	employees	were	invited	to	donate	their	
blood	in	the	month	of	their	birthdays	as	a	gift,	especially	
those	who	had	never	donated	blood	before	which	would	
be	the	kick-off	blood	donation.	Employees	were	brought	
to	National	Blood	Center,	The	Thai	Red	Cross	Society,	
Henri	Dunant	Road,	on	every	second	Wednesday	of	each	
month.
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	 เมื่อวันพุธที่	 18	 ธันวาคม	2562	 	 คุณอริยะ	พยมยงค์	 กรรมการ									
ผู้อ�านวยการ	 บริษัท	 บีอีซี	 เวิลด์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วย													
คุณชาคริต	 ดิเรกวัฒนชัย	 หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานกิจการ
องค์กร	ร่วมแสดงความยนิดกีบั	รัญชน์รว	ี	เอือ้กลูวราวตัร	นกัแสดง
ช่อง	3	และพนักงานช่อง	3	ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน	
และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 “แบดมินตันทีวีสามัคคีคัพ	
คร้ังที่	 4	 ประจ�าปี	 2562”	 ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่	 16	
พฤศจกิายนทีผ่่านมา	ในโอกาสเดียวกนั	คุณอริยะ	ได้กล่าวขอบคณุ
และให้ก�าลังใจกลุ่มพนักงานจิตอาสาที่ร่วมท�าความดีเพื่อสังคม	
และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร	 ภายใต้กิจกรรม	 “ช่อง	 3	
อาสาท�าดี”	 ตลอดปี	 2562	 พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญ		
และก�าลังใจให้กับกลุ ่มพนักงาน	 ณ	 ช้ัน	 G	 อาคารมาลีนนท	์							
ทาวเวอร์	2

 กจิกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีส่งความสุข	ปันรอยยิม้ให้ผู้สงูอาย”ุ	
น�าผู้บริหาร	พนักงาน	ผู้ชนะการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์	2019	
ศิลปินนักร้อง	 เชฟจากรายการ	 “เชฟสุดขั้ว	 ครัว	 2	 โลก”	 และ
นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 ร่วมส่ง
ความสุข	 และสร้างก�าลังใจให้ผู ้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรม
สันทนาการ	 เลี้ยงอาหารกลางวัน	 บริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้		
ที่จ�าเป็นแก่ผู ้สูงอายุ	 รวมทั้งท�าความสะอาดที่พักให้ผู ้สูงอายุ																
ณ	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง				
จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันเสาร์ที่	21	กันยายน	2562
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 On	Wednesday,	18	December	2019,	Mr.	Ariya	Banomyong,	
President	of	BEC	World	Public	Company	Limited,	together	
with	 Mr.	 Charkrit	 Direkwattanachai,	 Chief	 Corporate							
Affairs	Officer,	congratulated	Ranrawee	Auekulwarawat,	
Channel	3	actress	and	Channel	3	employees	who	joined	
badminton	match	and	won	the	first	prize	in	“Badminton	
Samakkhi	Cup	2019”	held	on	Saturday,	16	November.	
Also,	Mr.	Ariya	expressed	this	gratitude	to	and	encouraged	
volunteering	employees	who	have	done	good	deeds	for	
the	 society	 and	 took	 part	 in	 the	 corporate	 social	
responsibility	activities	under	the	title	“Channel	3	Asa-
Tham-Dee”	throughout	the	year.	With	this,	employees	
were	given	certificates	as	honor	and	praise	on	G	floor,	
Maleenont	Tower	2.

 “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Sharing Happiness and 
Smiles with Elders”	 Executives,	 employees,	 Miss	
Thailand	World	2019,	singers,	chefs	from	“Chef	Sut	Khua	
Khrua	 2	 Lok”	 TV	 Program,	 and	 volunteering	 students	
from	Suan	Sunandha	Rajabhat	University	participated	in	
sharing	 happiness	 and	 build	 spirit	 to	 the	 elder	 by	
conducting	 recreational	 activities,	 providing	 lunches,	
donating	money	and	necessary	supplies	to	the	elder,	
and	cleaning	the	elderly	residence	at	Ban	Banglamung	
Social	Welfare	Development	Center	for	Older	Persons,	
Chon	Buri	Province	on	Saturday,	21	September	2019.
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เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

	 กลุม่บอีซีี	ตระหนักดีว่าการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในกจิกรรมขององค์กร	จะท�าให้พวกเขามคีวามรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของ
องค์กร	อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวของคนภายในองค์กรอีกด้วย	ดังนั้น	จึงสร้าง	Happy	Workplace	ด้วยการเชิญชวน
พนักงานร่วมกิจกรรมขององค์กร	รวมทั้งการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆ	ในปี	2562	กลุ่มบีอีซี	เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	อาทิ

สร้างและรักษาความผูกพันของพนักงาน

 กิจกรรม “ปิดทองหลังจอ”	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเชิญชวนให้
พนักงานแบ่งปันเรือ่งราวการท�าความดี	ผ่านทาง	QR	Code	พร้อม
มอบรางวลัเป็นเสือ้สเีหลอืงตราสญัลกัษณ์ให้กับพนักงาน	300	คนแรก 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม	จัดขึ้นเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2562

 กิจกรรม “ลิขิตรักข้ามดวงดาว”	 เชิญชวนพนักงานในกลุ่มบีอีซี
ร่วมกิจกรรม	“Make	Over	ให้เป็นซุป’	ตาร์ในแบบฉบับคุณ”	โดย
เขียนบรรยายในหัวข้อ	 “เพราะอะไรคุณควรได้รับเชิญมางานนี้”		
ผู้ท่ีได้รับรางวัลจะได้ล่องเรือส�าราญไปพร้อมกับนักแสดงน�าจาก
ละคร	“ลิขิตรักข้ามดวงดาว”	ในวันจันทร์ที่	9	กันยายน	2562

	 กลุ่มบีอีซี	 เชื่อมั่นว่าปัจจัยหนึ่งในการสร้างและรักษาความ
ผูกพันของบุคลากรทั้งที่เข้าใหม่และที่อยู่กับองค์กรมาอย่างยาวนาน						
ซึ่งมีความหลากหลายของช่วงวัย	คือ	มีความชัดเจนในการท�างานเป็น
ทีม	 มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	
แบ่งปันแนวคิดและความคิดเห็นของคนแต่ละช่วงวัยภายในองค์กร									
ซึง่สอดคล้องกับวฒันธรรมค่านยิมหลกัองค์กร	“T”	Teamwork	อกีทัง้
ยังส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและให้ค�าแนะน�าแก่											
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมท้ังชมเชยเมื่อท�าความดีหรือประสบความส�าเร็จ
ในงาน

	 ที่ส�าคัญเหนืออื่นใด	 กลุ่มบีอีซีปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรบน
พืน้ฐานของความเท่าเทียมและเป็นธรรม	เริม่ต้ังแต่การสรรหาบคุลากร,	
การดูแลพนักงานให้ได้รับโอกาสในการท�างาน	 ความก้าวหน้าและ										
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม,	การพัฒนาความรู้และศักยภาพในด้านต่างๆ,	
การให้โอกาสพนักงานได้โอนย้าย	 สับเปลี่ยน	 หมุนเวียนเมื่อม	ี									
ต�าแหน่งงานว่างเกิดขึ้น	 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับ
หน้าที่การงาน	

 กิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบรรจุถุงยังชีพที่ได้รับบริจาค             
จากประชาชน 	 เพื่อช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยทางภาค																						
ตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	16-20	กันยายน	2562	
เวลา	09.00-18.00	น.	ณ	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์

 กิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก”	 ตามแคมเปญของโตโยต้าที่เชิญชวน							
ให้พนักงานร่วมถ่ายภาพลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	
(Single-use	 Plastic)	 และแชร์	 เพื่อสะสมคะแนน	ทุกการลดใช้
พลาสติก	1	ครัง้	เท่ากับเงนิ	1	บาททีจ่ะแปรเปลีย่นเป็นเงนิสนบัสนนุ
งานวิจัยแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	ในการพฒันาต้นแบบ
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน	 ตั้งแต่วันที่	 23	 กันยายน	 ถึง										
วันที่	22	ธันวาคม	2562

	 ท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ทวีความรุนแรงและ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว	ในปี	2562	กลุม่บีอซี	ีตดัสนิใจคืนใบอนญุาต
ช่อง	13	แฟมิลี่	และช่อง	28	SD	เพื่อลดภาระต้นทุนและปรับโครงสร้าง
องค์กรให้พร้อมที่จะรับต่อการกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งของช่อง	 3									
และช่อง	 33	 HD	 จึงท�าให้มีแผนการปรับลดพนักงานจากเดิมที่มีอยู	่
1,700	คน	และมีพนักงานบางส่วนที่จะต้องโยกย้ายส่วนงาน	เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะ
ดูแลพนักงานทั้งที่ปฏิบัติงานต่อและผู้ที่ถูกเลิกจ้างเป็นอย่างดี	 ส�าหรับ
พนักงานท่ีถูกเลิกจ้าง	 บริษัทฯ	 มีค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานและ						
ค่าชดเชยพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายแรงงาน	

	 ในปี	2562	บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	บริษัท
ในกลุม่บีอซีดี�าเนนิกิจการมาอย่างต่อเนือ่งยาวนานกว่า	49	ปี	มผู้ีบรหิาร
และพนักงานที่อยู่ร่วมงานกับองค์กรมาอย่างยาวนาน	 ซึ่งรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในแผนภูมิอายุงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท	
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	ดังนี้
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Participation Opportunity for Employees

 At	BEC	Group,	we	concentrate	on	promoting	employees’	participation	with	aim	to	develop	a	sense	of	unity	and	
loyalty	among	 the	employees	by	creating	a	Happy	Workplace,	 inviting	 the	employees	 to	participate	 in	 the	corporate	
activities	and	games	to	compete	for	rewards.	In	2019,	the	company	organized	various	activities	for	promoting	employees’	
participation	such	as:

Establishment and Maintenance of Employee Loyalty

 “Pid Thong Lang Jo”	Human	Resources	Department	
invited	employees	to	share	their	stories	on	doing	good	
deeds	through	QR	Code	and	gave	yellow	shirts	with	the	
Royal	Emblem	as	 rewards	 to	the	first	300	employees	
who	participated	in	the	activity	on	3	May	2019.

 “My Love from Another Star”	Employees	of	BEC	Group	
were	invited	to	take	part	in	the	makeover	to	become	a	
superstar	 and	 compete	 for	 free	 cruise	 trip	with	 lead	
actors	of	the	drama	on	Monday,	9	September	2019	by	
writing	essay	on	“Why	should	you	be	invited	to	join	this	
event?”.

	 BEC	Group	believes	that	one	of	the	factors	for	creating	
and	maintaining	relations	of	both	new-coming	and	current	
employees	having	a	variety	of	age	ranges	is	the	clear	principle	
of	team	working.	Employees	are	encouraged	to	exchange	
their	views	and	have	both	formal	and	informal	talks	to	share	
ideas	and	opinions	from	employees	in	each	age	range,	which	
is	 in	 line	with	 the	 corporate	 core	 value	of	 “Teamwork”,	
including	encouraging	all	supervisors	to	work	closely	with	
their	staffs	by	listening	to	their	opinions,	giving	advice	for	
further	knowledge	development,	and	recognizing	their	hard	
work	or	success.	

	 Most	importantly,	BEC	Group	treat	their	staffs	on	fair	
and	 equitable	 basis,	 starting	 from	 recruitment	 process,	
providing	them	with	work	opportunities,	advancement	and	
appropriate	remuneration,	development	of	knowledge	and	
potentials	in	various	aspects,	giving	them	opportunities	to	
transfer	or	rotate	upon	vacancies	so	that	they	can	improve	
their	knowledge	and	skills	which	are	suitable	for	their	jobs.

 Employees were invited to join survival bag-filling	to	
help	flood	victims	in	the	Northeast	of	Thailand	during	
16-20	September	2019	from	09:00	AM	to	06:00	PM	at	
Maleenont	Tower.	

 Reduce to Change the World”	Activity	under	Toyota’s	
campaign	 in	 which	 employees	 were	 encouraged	 to	
reduce	single-use	plastic	equaling	One-Baht	donation	to	
support	 research	 project	 at	 National	 Nanotechnology	
Center,	National	Science	and	Technology	Development	
Agency	(NSTDA)	for	development	of	innovative	model	
for	environment	to	the	community	during	23	September	
to	22	December	2019.

	 Amidst	the	severe	competition	and	the	rapid	change	
in	digital	TV	business,	in	2019,	BEC	Group	decided	to	return	
the	license	for	Channel	13	Family	and	Channel	28	SD	to	
reduce	costs	and	restructure	to	make	Channel	3	and	Channel	
33	HD	great	again.	For	this	reason,	we	had	the	plan	to	lay	off 
employees	from	the	current	number	of	1,700	staff.		Some	
employees	would	be	rotated	to	other	divisions	to	meet	the	
business	requirements.	Nevertheless,	the	Company	has	the	
policy	 to	 take	 good	 care	 of	 both	 remaining	 and	 laid-off	
employees.	 For	 those	 who	 were	 laid	 off,	 appropriate	
compensations	as	 required	by	 the	 labor	 law	and	 special	
severance	pay	in	addition	to	the	legal	compensation	would	
be	provided.	

	 In	2019,	Bangkok	Entertainment	Company	Limited,		
a	 company	 under	 BEC	 Group,	 has	 been	 conducting	 its	
business	for	more	than	49	years.	There	were	a	fair	number	
of	executives	and	employees	who	have	been	dedicating	
their	effort	to	work	for	the	Company	for	decades	as	detailed	
in	the	chart	of	working	period	of	executives	and	employees	
of	Bangkok	Entertainment	Company	Limited	as	illustrated	
below.	



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562124

อายุงานของผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด

อายุงาน	(ปี)

จ�านวนรวม
801	คน

<=5	ปี 6-10	ปี 11-15	ปี 16-20	ปี 21-25	ปี 26-30	ปี 31-35	ปี 35-40	ปี >	40	ปี
90	คน 72	คน 62	คน 68	คน 198	คน 181	คน 103	คน 21	คน 6	คน

เกษียณอายุและจ้างงานหลังเกษียณอายุ

 พนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว	และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท�างานสูง	มีความช�านาญเฉพาะทาง	บริษัทอาจพิจารณาจ้างงาน 
หลังเกษียณอายุ	โดยมีการท�าสัญญาจ้างพิเศษที่มีก�าหนดระยะเวลาในการจ้างงานไว้ด้วย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
	 กลุ่มบอีีซ	ีมุ่งม่ันทีจ่ะขบัเคลือ่นธุรกจิบนพืน้ฐานของการเคารพ
สทิธมินุษยชน	โดยการปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	
ตั้งแต่การสรรหา	ปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	ให้โอกาส
ก้าวหน้าในสายงาน,	 ไม่ด�าเนินการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม,	 ไม่เลือกปฏิบัติทั้งใน
การจ้างงาน	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ,	 ให้สิทธิขั้นพื้นฐาน,	 ไม่มีการ
ปฏบิติัท่ีแตกต่างในเรือ่งของเพศ	เชือ้ชาต	ิสถานะทางสงัคม	สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ	ศาสนา,	มีการบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร
ในแต่ละช่วงวัยให้สามารถท�างานร่วมกันได้	 ภายใต้บรรยากาศ															
การท�างานที่เคารพและอยู ่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง,														
ให้โอกาสในการท�างานและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค	์												
ตามครรลองของกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	 รวมทั้งมีช่องทางใน
การรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และข้อร้องเรียนจากพนักงาน	
ผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นที่วางประจ�าไว้ทุกชั้น	 และเว็บไซต	์									
www.becworld.com	ซ่ึงกล่าวไว้ใน	“ช่องทางในการรบัเรือ่งร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร”

	 กลุ่มบีอีซี	 ยังคงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางของ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 (BEC	Group	Code	of	Conduct)	
ซึ่งได้ระบุเรื่องของสิทธิมนุษยชนไว้ในข้อ	 10.	 สิทธิและเสรีภาพของ
พนักงานในการสมาคม	ทีเ่คารพในสทิธแิละเสรีภาพของพนักงาน	และ
ไม่ปิดกั้นโอกาสของพนักงานในการเป็นตัวแทนและ/หรือเข้าร่วม
กิจกรรมที่องค์การด้านแรงงานและองค์การลูกจ้างอื่นๆ	 จัดข้ึนตาม
กรอบที่กฎหมายก�าหนด	นอกจากนี้	ยังระบุไว้ในข้อ	11.	การไม่บังคับ
ใช้แรงงาน	ทีจ่ะด�าเนนิการว่าจ้างบคุคลท�างานด้วยความสมคัรใจเท่านัน้	
และข้อ	12.	การไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต�่ากว่า	15	ปี	หรือต�่ากว่าอายุ
ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ	 หรือตามกฎหมาย
ก�าหนดอายขุัน้ต�า่ในการว่าจ้างงานไว้	และไม่ให้พนักงานทีม่อีายตุ�า่กว่า	
18	ปีปฏิบัติงานที่เป็นอันตราย
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Period of Employment of Executives and Employees 
Bangkok Entertainment Company Limited

Working	Period	(Years)

Grand	Total
801	Persons

<=5	Years 6-10	Years 11-15	Years 16-20	Years 21-25	Years 26-30	Years 31-35	Years 35-40	Years >	40	Years
90

Persons
72

Persons
62

Persons
68

Persons
198
Persons

181
Persons

103
Persons

21
Persons

6
Persons

Retirement and Re-Employment of Retirees 

 Retirees	with	extensive	and	specialized	knowledge	and	experience,	may	be	considered	for	re-employment	after	
retirement	age	under	special	employment	contract	with	specific	employment	term.

Human Rights and Labor Practices
	 BEC	Group	strives	for	driving	its	business	on	the	basis	
of	 human	 rights	 respect.	 Our	 employees	 are	 treated	
equitably	and	fairly	in	terms	of	recruitment	process,	work	
practice,	 training	 and	potential	 development,	 and	 career	
advancement.	We	 refrain	 from	 doing	 anything	 that	may	
unfairly	violate	the	human	rights	or	derogate	the	rights	of	
employees.	Our	employees	are	not	discriminated	in	terms	
of	 employment,	 remuneration	 and	welfare,	 and	without	
restricting	 their	 basic	 rights	 regardless	 of	 their	 gender,	
nationality,	 social	 status,	 economic	 status,	 and	 religious	
beliefs.	We	also	avoid	any	unfair	labor	practices	to	ensure	
everyone	can	work	together	as	a	team	under	mutual	respect	
and	in	spite	of	their	differences.	The	Company	also	allows	
its	employees	to	demonstrate	their	capabilities	and	share	
their	views	creatively	under	the	scope	of	law	and	regulations.	

We	 provide	 several	 channels	 to	 accept	 their	 opinions,	
suggestions	 and	 complaints,	 which	 include	 opinion	 box	
located	on	each	floor	and	website	 (www.becworld.com).
More	details	are	given	in	the	topic	“Corruption	Whistleblowing	
or	Complaint	Channels	within	the	Organization”.	

	 In	addition,	BEC	Group	strictly	complies	with	the	BEC	
Group	Code	of	Conduct	which	specifies	about	human	rights	
under	clause	10.	Employees’	Right	to	Freedom	of	Association	
which	states	that	the	company	shall	respect	the	rights	and	
freedom	of	the	employees	and	shall	not	prohibit	them	from	
becoming	a	representative	and/or	joining	the	activities	carried	
out	by	the	labor	union	and	other	labor	organizations	under	
the	scope	of	law.	In	addition,	clause	11.	Forced	Labor	also	
states	that	the	company	shall	employ	only	those	who	are	
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	 นอกจากนี	้ยงัก�าหนดเรือ่ง	“สทิธมินษุยชน”	ไว้ในจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ	 ข้อ	 13.	 “พึงปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทที่จะ
สนบัสนนุและเคารพในสทิธิมนุษยชน	และจะด�าเนินธุรกจิตามหลักการ
และเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ภายใต้
ขอบเขตอ�านาจของบริษัท	 และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระท�าใดๆ	ที่	
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน”

	 กลุ่มบีอีซี	 เชื่อมั่นว่าคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด	 ล้วนมี
คณุค่าและศกัยภาพในตนเอง	เช่นเดยีวกบัผูพ้กิารท่ีมศีกัยภาพในตนเอง
อย่างน่าเหลือเชื่อ	 อยู่ที่ว่าจะมีผู้ใดจะดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้	 ดังนั้น	
บริษัทฯ	 จึงสนับสนุนเงินทุนในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการโดยร่วมกับ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	 ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคน
พิการภายในชุมชนของตนเอง	 ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ					
ผู ้พิการ	 เพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้ผู ้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี											
อย่างยั่งยืน	อาทิ	คลินิกมนุษย์ล้อ	รวมกลุ่มกันผลิตและซ่อมรถวีลแชร์,	
เย็บเบาะวีลแชร์	 และเบาะน่ังส�าหรับผู้พิการ,	 ปลูกผักปลอดสาร,											
เย็บผ้าพื้นเมือง,	ท�าการเกษตรผสมผสาน	เป็นต้น	ซึ่งนอกจากจะสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้พิการแล้ว	ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการ
เหล่านั้นด้วย	 ในปี	 2562	 กลุ่มบีอีซี	 สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่							
ผู้พิการแทนการส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	
คนพิการและการจ้างผู้พิการเข้าท�างาน	 3	 โครงการ	 จ�านวน	 13	 คน								
เป็นเงินทั้งสิ้น	1,461,460	บาท	

  บริษัท  จ�านวนลูกจ้างที่ จ�านวน อัตราค่าจ้าง/ ค่าจ้าง
    น�าส่งกองทุน การจ้าง คน/เดือน คนพิการที่
    ประกันสังคม คนพิการ  จ่าย/ปี

บริษัท	บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์	จ�ากัด	 	 803	 8	 9,368.33	 899,360.00

บริษัท	ส�านักข่าว	บีอีซี	จ�ากัด	 	 131	 1	 9,368.33	 112,420.00

บริษัท	บีอีซี-มัลติมีเดีย	จ�ากัด	 	 230	 2	 9,368.33	 224,840.00

บริษัท	บีอีซี	เวิลด์	(มหาชน)		 	 115	 1	 9,368.33	 112,420.00

บริษัท	บีอีซีไอ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด		 	 102	 1	 9,368.33	 112,420.00

รวม	 	 	 	 1,381	 13	 	 1,461,460.00

	 ในฐานะที	่กลุม่บอีซีี	เป็นสือ่กลางในการน�าเสนอข่าวสารสูป่ระชาชน	เรายงัคงมุง่ม่ันทีจ่ะน�าเสนอประเดน็ของการค้ามนษุย์ทัง้การค้าแรงงาน
และค้าประเวณี	รวมทั้งการใช้แรงงานเด็ก	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านรายการต่างๆ	ของ	“ครอบครัวข่าว”	
โดยทางรายการจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ความช่วยเหลือ	ติดตามผลการด�าเนินงาน	และน�าเสนอสู่สาธารณะ	 เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกัน	 ตรวจสอบ	 และจับกุมผู้กระท�าความผิดตามกฎหมาย	 สอดคล้องกับแนวคิดด้านข่าวขององค์กรที่ว่า	 “ข่าวช่อง	 3									
โฉมใหม่	ข่าวจริง	ทันเหตุการณ์	พึ่งพาได้”	
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  Companies  Number of Number Wage Rate/ Wage
    Employees  Employment Person/ Payable to
    with of Disabled Month Disable
    Contributions Persons  Persons/ 
    to Social    Year 
    Security Fund

	Bangkok	Entertainment	Company	Limited	 	 803	 8	 9,368.33	 899,360.00

BEC	News	Bureau	Company	Limited	 	 131	 1	 9,368.33	 112,420.00

BEC	Multimedia	Company	Limited		 	 230	 2	 9,368.33	 224,840.00

BEC	World	Public	Company	Limited		 	 115	 1	 9,368.33	 112,420.00

BECi	Corporation	Company	Limited		 	 102	 1	 9,368.33	 112,420.00

Total	 	 	 	 1,381	 13	 	 1,461,460.00

	 As	a	medium	for	communicating	news	and	information	to	the	viewers,	BEC	Group	has	continuously	focused	on	
human	rights	issues,	including	human	trafficking	both	labor	and	sexual	exploitation,	and	child	labor,	to	increase	public	
awareness	and	to	allow	viewers	to	report	complaints	via	various	channels	of	“Krobkruakao”	News	Programs.	Each	will	
coordinate	with	relevant	agencies	to	gain	assistance,	follow	up	on	the	progress	and	present	information	to	the	public	in	
hope	to	encourage	prevention,	inspection	and	criminal	arrests	in	accordance	with	the	law,	which	is	in	line	of	the	news	
concept	of	the	Company	“Channel	3	News:	Truth,	Fast,	Dependency”.

willing	to	work	for	the	company	and	clause	12.	Child	Labor	
which	states	that	the	company	shall	not	employ	any	child	
labor	under	the	age	of	15	or	below	the	age	of	compulsory	
education	or	minimum	age	stated	by	law	and	shall	not	allow	
any	employees	under	the	age	of	18	to	perform	hazardous	
works.

	 BEC	 Group	 Code	 of	 Conduct	 also	 stated	 about	
“human	rights”	under	clause	13.	“To	act	in	compliance	with	
the	company’s	policy	on	supporting	and	respecting	human	
rights	 and	 to	 operate	 business	 in	 accordance	 with	 the	
principles	and	intention	stated	in	the	Universal	Declaration	
of	Human	Rights	under	the	company’s	scope	of	authority	
and	shall	not	participate	in	any	activities	that	are	in	violation	
of	human	rights.”
 

	 At	BEC	Group,	we	strongly	believe	that	everyone	has	
their	 own	 capabilities	 regardless	 of	 their	 status	 and	 has	
therefore	provided	financial	support	 to	help	build	career	
opportunities	for	the	disabled	by	working	together	with	the	
Social	Innovation	Foundation,	an	organization	which	supports	
local	employment	of	disabled	group	to	improve	their	quality	
of	life	in	sustainable	manner.	This	includes	Wheelchair	Clinic	
for	producing	and	 repairing	wheelchairs	 for	 the	disabled,	
sewing	wheelchair	seats	and	seats	for	the	disabled,	organic	
farming,	 local	textiles	production,	 integrated	farming,	etc.	
These	activities	not	only	help	to	generate	income	for	the	
disabled	 but	 also	 promote	 a	 sense	 of	 pride	 among	 the	
disabled.	In	2019,	BEC	Group	provided	career	opportunities	
for	the	disabled	by	employing	13	disabled	persons	to	work	
on	3	projects,	totaling	the	value	of	1,461,460	Baht,	instead	
of	 contributing	 to	 the	 Empowerment	 of	 Persons	 with	
Disabilities	Fund.	
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	 รายการเรื่องเล่าเช้านี้	 น�าเสนอข่าวการให้ความช่วยเหลือ															
สาวประเภทสองที่ถูกหลอก	 และบังคับค้าประเวณีท่ีประเทศ
เกาหลใีต้	เพือ่เป็นอทุาหรณ์ส�าหรบัผูท้ีต้่องการเดินทางไปท�างานที่
ต่างประเทศ	 ให้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	 ออกอากาศเมื่อวันที	่									
2	มกราคม	2562

	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ติดตามและด�าเนินการช่วยเหลือเหยื่อการ	
ค้ามนษุย์ทีป่ระเทศบาห์เรน	หลังจากมกีารตรวจพบหญงิสาวชาวไทย 
ถูกหลอกไปท�างานค้าประเวณีอย่างผิดกฎหมาย	 โดยข่าว	 3	 มิติ
ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือเข้าช่วยเหลอืและส่งกลบั
ประเทศไทย	 รวมทั้งด�าเนินการกับผู ้กระท�าผิดตามกฎหมาย												
น�าเสนอสู่สาธารณชน	 อีกทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติ	 ประเทศบาห์เรน	 ที่ให้ความช่วยเหลือและ														
ข้อแนะน�าด้านกฎหมาย	ส�าหรับผู้ที่ต้องการร้องเรียนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ	ออกอากาศเมื่อวันที่	17	และ	19	มกราคม	2562

	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ติดตามการด�าเนินงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก	
สตรี	 ครอบครัว	 และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	 ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ	 ในการขยายผลการด�าเนินคดีกับขบวนการ														
ค้าแรงงานข้ามชาติ	 หลังพบเด็กและผู้ใหญ่ชาวเมียนมาร์	 จ�านวน	
20	 คน	 ถูกกักขังไว้ในโกดังร้างในจังหวัดสงขลา	 เพื่อเตรียมส่ง										
ข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซีย	 โดยติดตามการเข้าช่วยเหลือ									
การส่งตรวจสุขภาพ	และการส่งตัวกลับประเทศ

	 นอกจากนี้	รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ยังรายงานถึงปัญหาการลักลอบ
เข้าเมอืงของแรงงานต่างด้าวทีสุ่ม่เสีย่งต่อการเกิดปัญหาการค้ามนษุย์ 
รวมทั้งรายงานถึงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของกระทรวง
แรงงาน	ด้วยการผลกัดนัและพฒันาฝีมอืแรงงานให้มทีกัษะความรู	้
เป็นแรงงานทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ป้องกนัการว่าจ้าง
แรงงานที่ไม่ถูกต้อง	 อันจะน�าไปสู่การค้ามนุษย์	 ออกอากาศเม่ือ							
วันที่	30	มิถุนายน	2562

	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ติดตามการด�าเนินงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก	
สตรี	 ครอบครัว	 และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์	 ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติในการขยายผลปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์							
ข้ามชาติ	 หลังจากพบชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตกเป็นเหยื่อ							
ค้ามนุษย์กว่า	1,400	ราย	รวมทัง้ตดิตามการให้ความช่วยเหลอืเหยือ่
ในขบวนการค้ามนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม	 ด�าเนินการส่งตัวกลับ
ประเทศบ้านเกดิ	ตลอดจนด�าเนินคดตีามกฎหมายกับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	
เพื่อกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ	ออกอากาศเมื่อวันที่	 8	
กรกฎาคม	2562

	 รายการ	“ข่าว	3	มิติ”	ลงพื้นที่ท�าข่าวสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศเวเนซุเอลา	ที่ท�าให้ชาวเวเนซุเอลาต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย
และอพยพไปยังประเทศโคลัมเบียกว่า	 4	 ล้านคน	 โดยรายงานถึง
ประเด็นความเสีย่งในการตกเป็นเหยือ่ของขบวนการค้ามนุษย์	และ
ความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีของหญิงสาวที่อาจ
เกิดขึ้นได้	 ข่าว	 3	 มิติ	 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	
พร้อมน�าเสนอสู่สาธารณชน	 เพื่อน�าไปสู่การรับรู้ของสาธาณชน		
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อันจะขยายผลไปสู่การประสานงาน							
และการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่อไป	 ออกอากาศเมื่อวันที่	 27	
กันยายน	2562
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 “Rueng	Lao	Chao	Ni”	News	Program	presented	the	rescue	
of	a	transgender	woman	who	has	been	deceived	and	
forced	to	be	a	prostitute	in	South	Korea,	which	could	
be	the	lesson	for	people	who	wish	to	travel	abroad	for	work 
that	they	should	search	for	information	prior	to	making	
a	decision.	This	program	was	aired	on	2	January	2019.	

 “3	 Miti	 News	 Program”	 followed	 up	 and	 provided	
assistance	to	the	victims	of	human	trafficking	in	Bahrain	
after	it	was	found	that	Thai	women	had	be	deceived	to	
perform	illegal	sex	trade.	3	Miti	News	coordinated	with	
competent	authorities	to	provide	assistance	and	send	
the	victims	back	to	Thailand,	as	well	as	following	up	the	
proceedings	against	 the	offenders	to	be	presented	to	
the	public.	Also,	the	program	gave	information	of	the	
Support	 Center	 for	 Foreign	Workers	 in	 Bahrain	which	
provides	assistance	and	legal	advice	to	people	who	wish	
to	file	complaints	or	seek	assistance.	The	program	was	
aired	on	17	and	19	January	2019.	

 “3	Miti	News	Program”	followed	up	the	operations	of	
Children	Women	Families	Protection	Center	and	Anti-
Human	Trafficking,	Royal	Thai	Police	in	extending	results	
to	take	legal	action	against	international	labor	trafficking	
groups	after	it	was	found	that	20	Myanmar	children	and	
adults	has	been	detained	in	an	abandoned	warehouse	
in	 Songkhla	 Province	 awaiting	 to	 cross	 the	 border	 to	
Malaysia.	The	program	followed	up	the	rescue	operation,	
sending	them	health	checkup	and	sending	them	back	
to	their	country.	

 

	 In	addition,	“3	Miti	News	Program”	reported	the	problem	
of	illegal	migration	of	foreign	workers	which	might	lead	
to	human	trafficking,	as	well	as	reporting	the	prevention	
of	 labor	 trafficking	 problem	 of	Ministry	 of	 Labour	 by	
driving	supporting	and	developing	labor	to	have	better	
knowledge	and	skills	to	ensure	that	they	were	quality	
and	 effective	 workers,	 which	 could	 prevent	 illegal	
employment	 that	 leads	 to	 human	 trafficking.	 This	
program	was	aired	on	30	June	2019.	

 “3	Miti	News	Program”	followed	up	the	operations	of	
Children	Women	Families	Protection	Center	and	Anti-
Human	Trafficking,	Royal	Thai	Police	in	extending	results	
to	suppress	international	human	trafficking	groups	after	
it	was	 found	 that	more	 than	 1,400	 illegal	 immigrants	
became	 the	 victims	 of	 human	 trafficking.	 Also,	 the	
program	 followed	 up	 assistance	 of	 human	 trafficking	
victims	on	the	basis	of	humanity,	 sending	 the	victims	
back	to	their	home	country	and	legal	proceedings	against	
related	 parties	 to	 eliminate	 international	 human	
trafficking	organizations.	The	program	was	aired	on	8	July	
2019.	

 “3	Miti	 News	 Program”	 conducted	 field	 reporting	 on	
economic	crisis	in	Venezuela	which	caused	more	than	
4	million	Venezuelans	to	become	refugees	and	migrate	
to	Columbia.	The	program	reported	the	risk	of	becoming	
human	trafficking	victims	and	the	risk	of	women	being	
deceived	into	doing	sex	trade.	3	Miti	News	conducted	
the	field	reporting	to	closely	follow	up	the	situation	and	
present	the	update	to	ensure	awareness	of	the	public	
and	 competent	 authorities,	 which	 could	 expand	 to	
coordination	 and	 further	 assistance	 provided	 to	 the	
refugees.	The	program	was	aired	on	27	September	2019.	



บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562130

สื่อสารกับพนักงาน

	 กลุม่บอีซี	ีตระหนกัดว่ีาการมส่ีวนร่วมในการสือ่สารภายในองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สารแบบบนลงล่างหรอืแบบล่างขึน้บน	หรอืการสือ่สาร 
ในระดับเดียวกัน	จะท�าให้พนักงานรับทราบวิสัยทัศน์	ทิศทาง	นโยบายขององค์กร	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	
แนวทางการปฏิบัติ	 และข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 มากขึ้น	 เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 รวมทั้งเปิดรับฟังเสียงของพนักงานที่จะส่งตรง										
ถึงผู้บริหารระดับสูง	ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็นที่วางประจ�าไว้ทุกชั้น	และการพบปะพนักงาน	(Town	Hall	Meeting)	เพื่อการพัฒนาองค์กร
ทีด่ขีึน้	นอกจากนี	้ยงัมีการสือ่สารระหว่างกนัผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ	ภายในองค์กร	อาท	ิอเีมล	อนิทราเน็ต	บันทกึภายใน	ป้ายประชาสมัพนัธ์
ประจ�าชั้น	การประชุม/การพูดคุยระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	เป็นต้น

	 ในปี	2562	มีการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน	อาทิ	

	 คุณอริยะ	 พนมยงค์	 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริษัท	
พบปะพนกังาน	(Town	Hall	Meeting)	ครัง้ที	่1	เพือ่ชีแ้จงแนวทาง
การท�างานและตอบค�าถามที่พนักงานต้องการทราบทุกค�าถาม
อย่างชัดเจน	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2562	เวลา	16.00-17.30	
ณ	ชั้น	8	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	และครั้งที่	2	เมื่อวันที่	23	
ธันวาคม	2562	เวลา	10.30-12.00	น.	ณ	ชั้น	8	อาคารมาลีนนท์	
ทาวเวอร์	 2	 เพื่อชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานในปี	 2563	ภายใต้
กลยทุธ์	“Change”	โดยจะมกีารเปลีย่นแปลงท้ังในส่วนของเน้ือหา
รายการ	 (Content)	 และการน�าเสนอ	พร้อมทั้งการเปิดตลาดใน
ต่างประเทศ	เพื่อท�าให้ช่อง	3	และช่อง	33	HD	เป็นที่รู้จักในตลาด
ต่างประเทศให้มากขึ้น

	 คุณอริยะ	 พนมยงค์	 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริษัท	
พบปะพนักงานฝ่ายข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม	2562	ณ	ชั้น	8	อาคาร
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 2	 หลังจากการปรับลดพนักงานฝ่ายข่าวแล้ว								
เพื่อแจ้งทิศทางของฝ่ายข่าวท่ีจะก้าวต่อไปในอนาคตและ			
โครงสร้างใหม่ขององค์กร	 รวมท้ังช้ีให้เห็นเรตต้ิง	 (Rating)	 ของ
รายการข่าวของช่อง	3	และช่อง	33	HD	ที่ติดอยู่ในอันดับ	1	หรือ	2 
พร้อมทั้งชมเชยถึงการด�าเนินงานของฝ่ายข่าวท่ีไปได้ถูกทิศทาง	
รวมทัง้เน้นย�า้ให้เพิม่ความเข้มข้นในการน�าเสนอข่าว	เพือ่ให้ช่อง	3	
และช่อง	33	HD	เป็นอันดับที่	1	ด้านข่าว	

	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัด	 “จิบน�้าชายามบ่าย”	 ในโครงการ	 First	
Impression	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละส่วนงานได้พูดคุย
เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการวัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่าย	และร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกบัคุณอริยะ	พนมยงค์ 
กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริษัท	 จัดขึ้นตั้งแต่เดือน
กันยายน	2562	เป็นต้นไป

	 คุณอริยะ	 พนมยงค์	 กรรมการผู้อ�านวยการและกรรมการบริษัท	
สื่อสารถึงการปรับตัวของธุรกิจหลังจากที่เกิด	Digital	Disruption		
มุมมองใหม่ในการด�าเนินธุรกิจ	 จุดแกร่งธุรกิจของกลุ ่มบีอีซี											
เป็นคลิปวีดิทัศน์	 ความยาวประมาณ	 6.30	 นาทีบนอินทราเน็ต								
เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2562

	 ช่วงเดือนพฤศจิกายน	 2562	 เป็นต้นไป	 มีการประชาสัมพันธ	์							
“บอกเล่าข่าวองค์กร”	บนอินทราเน็ต	 เพื่อสื่อสารการด�าเนินงาน
และกิจกรรมขององค์กร	 อาทิ	 “ช่อง	 3	 รับรางวัลหน่วยงาน																			
ที่มีผลงาน	CSR	เป็นเลิศ”	และ	Top	5:	Rating	TV	Digital	เป็นต้น	
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Effective Communication with Employees

 BEC	 Group	 realizes	 that	 engagement	 in	 internal	 communication	whether	 in	 top-down	 or	 bottom-up	 form	 or	
communication	at	the	same	level	will	make	employees	acknowledge	the	corporate	vision,	direction,	policies,	good	corporate	
governance	guidelines,	code	of	business	conduct,	guidelines	for	practices,	and	news	to	ensure	the	same	practices.	We	also	
accept	useful	comments	and	suggestions	from	our	employees	which	was	directed	to	the	top	executives	through	opinion	
box	located	on	each	floor	and	discussion	in	the	Town	Hall	Meeting	for	corporate	improvements.	In	addition,	communications	
are	allowed	via	various	channels	including	e-mail,	intranet,	internal	memo,	bulletin	board,	meeting/discussion	between	
executives	and	employees.	
 
	 	In	2019,	internal	communications	between	top	executives	and	employees	includes

 Mr.	Ariya	Banomyong,	President	and	Director,	attended	
the	first	Town	Hall	Meeting	to	declare	work	plans	and	
answered	all	questions	from	employees	on	Wednesday,	
15	May	2019,	at	04:00	–	05.30	PM,	on	the	8th	floor	of	
Maleenont	Tower	2	and	the	second	Town	Hall	Meeting	
held	on	23	December	2019	at	10:30	AM	to	12:00	PM	on	
the	8th	floor	of	Maleenont	Tower	2	to	explain	work	plans	
of	2020	under	the	strategy	“Change”.	 In	other	words,	
“Changes”	would	be	made	to	the	program	content	and	
presentation.	We	would	also	expand	the	international	
market	to	make	Channel	3	and	Channel	33	HD	better	
known	in	international	markets.	

 Mr.	Ariya	Banomyong,	President	and	Director,	met	with	
employees	of	the	News	Department	in	August	2019	on	
the	8th	floor	of	Maleenont	Tower	2	after	 reduction	of	
employees	of	the	News	Department	to	explain	future	
directions	 of	 the	 News	 Department	 and	 the	 new	
corporate	 structure.	 Also,	 the	 fact	 that	 the	 rating	 of	
Channel	3	and	Channel	33	HD	news	programs	were	in	
the	1st	or	the	2nd	top	rank	was	mentioned	for	which	the	
News	Department	was	praised	for	keeping	on	the	right	
track.	 On	 this	 occasion,	 the	 News	 Department	 was	
requested	 to	 increase	 the	 degree	 of	 their	 news	
presentation	 to	make	Channel	 3	 and	Channel	 33	HD	
become	number	one	in	news	reporting.	

 Human	Resources	Department	arranged	“Afternoon	Tea”	
event	in	First	Impression	Project	to	allow	executives	and	
employees	 from	 each	 division	 to	 discuss	 about	 their	
responsibilities	 and	 performance	 assessment	 in	 the	
division	 and	 enjoy	 snacks	with	Mr.	 Ariya	 Banomyong,	
President	 and	 Director.	 The	 event	 was	 held	 from	
September	2019	onwards.	

 Mr.	 Ariya	 Banomyong,	 President	 and	 Director,	
communicated	 about	 the	 business	 adjustment	 after	
digital	disruption,	new	perspective	on	business	operation,	
and	 strengths	 of	 BEC	 Group	 business	 in	 form	 of	
6.30-minute	 VDO	 clip	 available	 on	 the	 intranet	 in	
November	2019.

 From	November	2019,	“Bok	Lao	Kao	Ongkon”	has	been	
promoted	on	the	intranet	to	communicate	the	corporate	
operations	such	as	Channel	3	has	been	granted	“The	
Entity	with	 CSR	 Performance	 Excellence”	 and	 Top	 5:	
Rating	TV	Digital,	etc.	
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สร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมหลักองค์กร

	 กลุ่มบีอีซี	ตระหนักดีว่าการท�างานร่วมกันภายใต้องค์กรเดียวกัน	จะต้องมีแนวทางที่จะก�าหนดความคิด	การกระท�า	การตัดสินใจของคน		
ในองค์กร	เพือ่ให้ด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทางเดียวกันและสามารถปฏบิตัจิรงิไดท้กุวัน	เพือ่น�าไปสูเ่ปา้หมายของความส�าเรจ็ขององค์กรอยา่งยั่งยนื	
เราส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมค่านิยมหลักขององค์กร	 “SPIRIT	 จิตวิญญาณแห่งความส�าเร็จ”	 ประกอบด้วยค่านิยมหลัก														
6	ประการ	ได้แก่	Speed	(ฉับไว),	Passion	for	Excellent	(ท�าให้เลิศ),	Innovation	(เกิดสิ่งใหม่),	Resilience	(ไม่หยุดนิ่ง),	Integrity	(อิงหลัก)	
และ	 Teamwork	 (สามัคคี)	 โดยในปี	 2562	 เรายังคงสานต่อวัฒนธรรมค่านิยมหลักองค์กร	 เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรแสดงพฤติกรรม															
ที่สอดคล้องกัน	อาทิ

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2563	 กลุ่มบีอีซี	 มีแผนที่จะปรับวัฒนธรรมค่านิยมหลักองค์กรให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจขององค์กร	 รวมทั้ง												
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 ก้าวต่อไปของกลุ่มบีอีซี	 คือการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความแข็งแกร่ง	 เท่าทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี									
โดยมกีารวางแผนการสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	การปรับโครงสร้างองค์กร	หาแนวทางการท�างานใหม่ให้สอดรบักบัการปรับเปลีย่น
ทางธุรกิจ	 และเสริมทักษะของบุคลากรให้รองรับการด�าเนินงานในธุรกิจยุคดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	 โดยในปี	 2563	 บริษัทฯ	 จะน�า	
Performance	Management	System	มาพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นมาตรฐาน	เท่าทันตลาด	อีกทั้งยังกระตุ้นให้
พนักงานเห็นความส�าคัญของ	Long-term	Goal	เพื่อให้ธุรกิจของช่อง	3	และ	ช่อง	33	HD	เทียบเท่ากับช่องรายการของต่างประเทศได้

 “I” Integrity สานต่อการขอรับรองเป็นสมาชิกของโครงการ									
แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(CAC)	โดยการ
แต่งตั้งคณะท�างาน	(ฉบับปรับปรุง)	ณ	วันที่	19	กรกฎาคม	2562	
เพื่อจัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติ	 รวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ด้านคอร์รัปชัน	 จัดประชุม	 และติดตามความคืบหน้า	 เพื่อน�าไปสู่
การรับรองเป็นสมาชกิของโครงการ	CAC	ต่อไป	โดยในวนัท่ี	25	ตลุาคม 
2562	 มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างนโยบายต่างๆ	ที่สอดคล้อง						
กับการขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ	CAC	

 “T” Teamwork	ผสมผสานการท�างานร่วมกันบนความแตกต่าง
ของคนในองค์กรแต่ละช่วงวัย	 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าใหม่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้	 ทักษะ	 และประสบการณ์จากพนักงาน
รุ่นพี่	 และรุ่นพี่รับทราบแนวคิดและการท�างานในรูปแบบใหม	่								
ของรุ่นน้อง	 เพื่อท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างราบร่ืน	 จนเกิด
ความส�าเร็จในงาน	เป็นต้น	
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Promotion of Corporate Core Values

 BEC	Group	realizes	that	to	work	together	under	the	same	organization,	there	must	be	a	guideline	for	the	way	people	
in	the	organization	think,	do,	and	make	decisions	to	ensure	that	they	will	move	in	the	same	direction	and	apply	to	their	
everyday	work	in	order	to	achieve	the	goals	of	the	organization	in	a	sustainable	way.	As	a	result,	we	have	encouraged	our	
employees	to	work	based	on	the	organization’s	core	values	which	is	“SPIRIT	for	Success”	consisting	of	Speed,	Passion	for	
Excellence,	Innovation,	Resilience,	Integrity	and	Teamwork.	In	2019,	BEC	Group	shall	continue	to	strengthen	its	corporate	
core	values	to	ensure	the	same	practice	throughout	the	organization	such	as:

	 In	2020,	BEC	Group	plans	to	adjust	the	corporate	core	values	to	conform	to	the	expansion	of	its	business	as	well	
as	the	rapid	change	in	internal	and	external	environment.	

	 The	next	step	for	BEC	group	is	to	prepare	its	personnel	to	be	resilient	and	able	to	keep	with	technological	changes.	
The	company	has	a	plan	to	recruit	talented	individuals,	restructure	the	organization,	find	new	ways	to	work	to	respond	
the	changes	in	business	and	enhance	the	skills	of	its	personnel	to	respond	to	the	fast-growing	digital	economy.	In	2020,	
the	company	will	use	a	Performance	Management	System	to	improve	its	employee	performance	evaluation	to	ensure	
standardization	and	market	competitiveness.	Additionally,	the	company	has	promoted	awareness	of	 its	long-term	goal	
among	its	employees	to	ensure	that	Channel	3	and	Channel	33	HD	will	be	at	the	same	level	as	other	overseas	TV	channels.

 “I” Integrity –	We	continued	with	the	application	for	
membership	 of	 Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	
Action	Coalition	Against	Corruption	(CAC)	by	forming	the	
working	group	(revision)	on	19	July	2019	to	create	the	
policies	and	guidelines	for	practice	as	well	as	assessing	
risk	of	corruption,	arranging	meetings	and	following	up	
progress	 that	 leads	 to	 be	 certified	 as	 member	 of	
Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	 Action	 Coalition	
Against	 Corruption	 (CAC).	 On	 25	 October	 2019,	 the	
meeting	 to	 consider	 drafts	 of	 policies	 to	 support	 the	
application	for	membership	of	CAC	was	held. 

 “T” Teamwork –	We	encouraged	collaborative	work	on	
the	basis	of	diversity	of	the	personnel	of	different	age	
range.	Newcomers	were	allowed	to	gain	knowledge,	skills	
and	experiences	from	their	seniors	while	seniors	could	
acknowledge	new	ideas	and	work	styles	from	juniors	in	
order	 to	 create	 a	 successful	 and	 peaceful	 work	
environment.
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การเป็นองค์กรที่อยู่คู่คนไทย
มาอย่างยาวนาน ถือเป็นบทบาท

หน้าที่ที่ส�าคัญในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีภาระ
หน้าที่มากกว่าการด�าเนินธุรกิจให้มี
ผลก�าไร เราจึงเดินหน้าสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
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MESSAGE FROM 
CHIEF CORPORATE AFFAIRS OFFICER

สารจากหัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร

	 ก้าวสู่ปีที่	 50	 ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี	 เรายังคงท�า
หน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 แม้ว่าเราได้มีการปรับ
เปล่ียนกลยุทธ์ทางธุรกิจจากการเป็นเพียงธุรกิจสื่อโทรทัศน์	 มาเป็น	
คอนเทนต์แพลตฟอร์ม	 และปรับโมเดลธุรกิจใหม่	 เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและการแข่งขัน	แต่เรายังคงตระหนักดีว่า	การ
เป็นองค์กรทีอ่ยูคู่ค่นไทยมาอย่างยาวนาน	ถอืเป็นบทบาทหน้าทีท่ีส่�าคัญ
ในการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม	โดยมภีาระหน้าทีม่ากกว่า
การด�าเนินธุรกิจให้มีผลก�าไร	ดังนั้นเราจึงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรม
เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิธุรกิจ	ตามแนวคิดของ
องค์กรที่ว่า	 “เราต้องการเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม”	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแบ่งปันสิ่งดี	ๆ	ให้สังคมไทย	

	 ในฐานะขององค์กรสื่อและผู้ผลิตคอนเทนต์	 ท�าให้เราต้อง									
เดินทางไปในหลายพื้นที่ในประเทศไทย	จึงเห็นภาพความเดือดร้อนใน
ชมุชนต่างๆ	ทีต้่องได้รบัความช่วยเหลอือยูเ่สมอ	ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม	
การศึกษา	สาธารณสุข	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ใน
การท�างานเพือ่สังคมของกลุม่บอีซีี	เราสนบัสนนุให้พนกังาน	ผูจ้ดัละคร	
ผู้ผลิตรายการ	 นักแสดง	 รวมถึงผู้ชมของช่อง	 3	 ได้มีโอกาสร่วมกัน
สร้างสรรค์และอาสาท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

	 ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	มีโครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ	“ช่อง	3	
อาสาท�าดี”	เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้ท�าความดร่ีวม
กัน	 เพราะการท�าความดีเป็นเรื่องไม่ยาก	 และยังสามารถหล่อหลอม
จิตส�านึกการช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย	 ในปี	 2562							
เรามีกจิกรรมอาสาท�าดีท่ีหลากหลาย	อาทิ	กจิกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ี
เพาะบ่มต้นกล้ารูร้กัษ์พลงังาน”	ทีพ่นกังานและนกัแสดงจติอาสาได้ร่วม
เป็นพี่เลี้ยงให้นักเรียนในชุมชนเขตคลองเตย	 โดยพาน้องๆ	 ไปเรียนรู้
เก่ียวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การเรียนรู้	 กฟผ.	 เพื่อสร้าง
จิตส�านึกด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	และบ่มเพาะพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พวกเขา	ต่อด้วยกิจกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	
ปลกูป่าคนืความสมบรูณ์สูร่ะบบนเิวศ”	โดยพนกังานจติอาสาและนักแสดง 
ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสงครามและลงมือ						
ปลกูต้นกล้าโกงกางด้วยตัวเอง	เพ่ือป้องกนัน�า้ทะเลกดัเซาะชายฝ่ังและ

	 As	we	enter	the	50th	years	of	BEC	Group,	we	continue	

to	become	a	good	media	company	for	our	society.	Even	though	

we	 have	 changed	 our	 business	 strategy	 from	 being	 just																		

a	television	media	to	being	a	content	platform	and	adjusted	

our	business	model	to	respond	to	the	changing	market	and	

competition,	we	realize	that	being	an	organization	that	has	

been	with	the	Thai	people	for	a	long	time	is	a	vital	role	that	

can	 demonstrate	 a	 good	 example	 for	 the	 society	 with	

obligations	that	are	more	than	operating	a	profitable	business.	

As	a	result,	we	continue	to	organize	social	and	environmental	

activities	in	parallel	with	our	business	operations	based	on	the	

corporate	belief	that	“we	want	to	be	an	organization	that	the	

society	can	rely	on”,	doing	our	part	to	contribute	to	a	happy	

society.

	 As	a	media	organization	and	content	creator,	we	must	

travel	to	many	areas	in	Thailand.	This	opportunity	enables	us	

to	witness	the	difficulties	faced	by	various	communities	that	

needed	help	whether	in	social,	educational,	healthcare,	and	

especially	environmental	aspects.	In	contributing	to	the	society,	

BEC	Group	provided	the	employees,	TV	drama	producers,	TV	

program	 producers,	 actors,	 and	 viewers	 of	 Channel	 3	 the	

opportunity	to	do	good	deeds	for	the	community.	

	 Channel	3	and	BEC	Group	conducted	a	social	project	

called	“Channel	3	Asa-Tham-Dee”,	a	project	that	provides	the	

opportunity	 for	 stakeholders	 to	 do	 good	 deeds	 for	 others	

because	doing	good	is	easy	and	can	foster	social	care	awareness	

in	 the	 organization.	 In	 2019,	 we	 organized	 numerous	

volunteering	activities	 such	as	employees	and	actors	along	

with	students	in	Khlong	Toei	community,	joined	in	the	“Channel	3 

Asa-Tham-Dee:	 Planting	 Trees	 for	 Energy	 Savings”	 in	which							

the	participants	had	a	chance	to	gain	knowledge	on	energy														
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สร้างความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ	 นอกจากนี้	 ยังมีกิจกรรมที่จัดเป็น
ประจ�าทุกเดือนคือ	 “ช่อง	 3	 อาสาท�าดี	 วันเกิดนี้ให้เลือดต่อชีวิต”											
เชิญชวนพนักงานร่วมกันไปบริจาคโลหิตพร้อมกันในเดือนเกิดของตน
ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	

	 ในส่วนกิจกรรมพัฒนาสังคม	ได้มีกิจกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	
ส่งความสุข	ปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”	น�าพนักงานจิตอาสา	จัดกิจกรรม
สันทนาการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุ	ณ	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	มอบเงินและสิ่งของเครื่อง
ใช้ที่จ�าเป็น	รวมทั้งร่วมกันท�าความสะอาดที่พักของผู้สูงอายุให้สะอาด	
มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น	

	 นอกจากนี	้กลุม่บอีซีีร่วมกบัผูจ้ดัละครและนกัแสดงท�ากจิกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่ือให้ประชาชนทั่วไป	 โดยเฉพาะผู้ชม							
ช่อง	3	เหน็ถงึพลงัแห่งการแบ่งปันเพือ่สังคม	โดยให้นกัแสดงเป็นตวัอย่าง 
ทีด่	ีอย่างเช่น	ละครเรือ่ง	“เพลงิรกัเพลงิแค้น”	ทีร่่วมกบัผูจ้ดัละครและ
นักแสดงท�ากิจกรรมสันทนาการ	มอบความรัก	เงินสนับสนุน	ของเล่น
และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นให้แก่เด็กๆ	 ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท	ต่อด้วยละคร	“ทวิาซ่อนดาว”	ท่ีผูจ้ดัละคร	นกัแสดง	และเหล่า
แฟนคลับ	 ได้รณรงค์เรื่องการลดขยะกล่องโฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้ง
เดียว	 โดยเดินเชิญชวนให้คนไทยตระหนักถึงการลดขยะพลาสติกที่
ศูนย์การค้าสยามวันกลางกรุงเทพมหานคร	 และต่อด้วยการเดิน											
เก็บขยะพร้อมรณรงค์การไม่ใช้ถุงพลาสติกต่อนักท่องเท่ียวท่ีชาดหาด
บางแสนอีกด้วย
 
	 ในเวลาทีส่งัคมประสบปัญหาฉกุเฉนิ	อย่างเช่น	อทุกภยัทางภาค
อีสานจากพายุโพดุล	ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา	กลุ่มบีอีซี	ในฐานะ
ที่เป็นสื่อมวลชน	 เราลงพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหาและอยู่เคียงข้าง
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 พร้อมรายงานสถานการณ์สดที่ท�าให้เกิด
การรับรู้อย่างทันต่อเหตุการณ์	 รวมทั้งประสานงานกับภาครัฐและ								
ภาคส่วนต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้การให	้								
ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที	 หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป							
เรายังติดตามให้ความช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูอีกด้วย	เพราะเราไม่เป็น
เพียงแต่ผู้รายงานข่าว	 แต่เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม													
และประชาชนอีกด้วย

and	the	environment	to	raise	awareness	of	energy	conservation	

and	 foster	 eco-friendly	 behaviors	 at	 EGAT	 Learning	 Center,	

“Channel	 3	 Asa-Tham-Dee:	 Mangrove	 Forest	 Planting	 for	

Ecosystem	Restoration”	in	which	employees	and	actors	learnt	

about	the	ecosystem	of	mangrove	forest	in	Samut	Songkhram	

Province	and	planted	mangrove	seedlings	in	order	to	prevent	

seawater	erosion	and	restore	the	ecosystem.	Moreover,	the	

company	organized	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Birthday	Blood	

Donation”	monthly	activities	 to	provide	an	opportunity	 for	

employees	 to	 donate	 their	 blood	 in	 their	 birth	month	 at	

National	Blood	Center,	The	Thai	Red	Cross	Society.	

	 As	for	the	social	development	activities,	the	company	

organized	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Sharing	Happiness	and	

Smiles	with	Elders”	to	provide	an	opportunity	for	employees	

to	 join	 recreational	 activities	 for	 the	 elderly	 at	 the	 Ban	

Banglamung	 Social	Welfare	 Development	 Centre	 for	 Older	

Persons,	Chon	Buri	Province,	donate	money	and	necessities,	

and	clean	the	elderly	residence	for	better	sanitization.	

	 In	addition,	BEC	group	together	with	TV	drama	producers	

and	 actors	 continued	 to	 carry	 out	 social	 activities	 to	

communicate	 to	 the	 general	 public,	 especially	 Channel	 3	

viewers,	and	create	the	power	of	sharing	for	the	society	through	

actors	who	can	be	the	role	models.	For	example,	“Plerng	Ruk	

Plerng	Kaen”	TV	drama	in	collaboration	with	its	producers	and	

actors	carried	out	recreational	activities	by	giving	love,	financial	

support,	toys,	and	necessary	supplies	to	children	at	Phayathai	

Babies’	Home.	Moreover,	the	producers,	actors,	and	fans	of	

“Tiwa	Son	Dao”	TV	drama	campaigned	to	reduce	waste	from	

foam	 boxes	 and	 single-use	 plastic	 by	 walking	 to	 create	

awareness	 among	 the	 Thai	 people	 about	 plastic	 waste	

reduction	 at	 Siam	 Square	One	 in	 downtown	 Bangkok	 and	

collecting	 garbage	 at	 Bang	 Saen	 Beach	 to	 promote	 plastic	

waste	reduction	among	tourists.
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	 ในปี	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง 
จากการทีไ่ด้รบัรางวลั	“ภาคธุรกจิเอกชนท่ีมผีลงาน	CSR	เป็นเลศิ”	จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ในงานประกาศ
เกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ	 และโล่รางวัลจาก										
กรมอทุยานแห่งชาติสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	ในฐานะหน่วยงานผูช่้วยเหลอื	
ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ประจ�าปี	2562					

	 ก้าวต่อไปของกลุ่มบีอีซี	ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ	สู่สังคม	
และจะท�าให้เป็นมากกว่า	“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม”	เพือ่เดนิไปพร้อม
กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

	 At	the	time	when	society	is	facing	a	crisis	such	as	the	

flood	in	the	northeastern	area	as	a	result	of	the	Tropical	Storm	

Podul	in	September,	BEC	Group,	as	a	media	company,	went	

to	the	area	to	monitor	the	problem	and	support	the	people	

who	 were	 suffering	 from	 the	 disaster	 and	 reported	 live	

situations	 to	 ensure	 timely	 and	 accurate	 information.	 The	

company	coordinated	with	government	agencies	and	other	

sectors	to	quickly	and	efficiently	provide	immediate	assistance,	

enabling	instant	help	during	the	situation.	After	the	event	had	

passed,	the	company	followed	up	to	provide	assistance	during	

the	rehabilitation	phase	as	the	company	is	not	only	a	news	

reporting	 organization	 but	 also	 a	 socially	 and	 publicly	

responsible	agency.

	 In	2019,	Channel	3	and	BEC	group	were	very	proud	to	

be	granted	CSR	Excellence	Award	from	the	Ministry	of	Social	

Development	and	Human	Security	at	the	Social	Development	

Excellence	 Award	 Ceremony	 and	 an	 award	 from	 the	

Department	of	National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation	

as	an	organization	that	provides	assistance	to	the	operations	

of	 the	 Department	 of	 National	 Parks,	 Wildlife	 and	 Plant	

Conservation	for	the	year	2019.

	 In	the	next	step,	BEC	Group	will	keep	contributing	to	

the	society	and	will	go	above	and	beyond	“corporate	social	

responsibility”	to	continue	walking	in	the	sustainable	path	with	

the	Thai	society.

(นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย)
   หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร 

(Mr. Charkrit Direkwattanachai)
         Chief Corporate Affairs Officer
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“คืนคุณค่าสู่สังคม” 
“Create Value 

for Society”
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 ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานกว่า 50 ปีของบริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำากัด บริษัทในกลุ่มบีอีซี              
มีความมุ่งม่ันทีจ่ะดำาเนินกจิการบนพืน้ฐานของการกำากบัดูแล 
กิจการที่ดีควบคู่ไปกับการตอบแทนส่ิงที่ดีคืนสู่สังคม             
ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านส่ือสารมวลชน เราปรารถนาที่จะ 
“คืนคุณค่าสู ่สังคม” ด้วยการสร้างสรรค์รายการและ
โครงการ/กจิกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของส่ือมวลชน         
อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 ตลอดปี 2562 กลุ่มบีอีซี สร้างสรรค์รายการดี                
มีคุณค่าสู่สังคม พร้อมไปกับการดำาเนินงานเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ครอบคลุมทั้ง
ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม, ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน, ด้านการศึกษา กีฬา และเยาวชน, 
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม ผ่าน
โครงการและกจิกรรมต่างๆ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้พนัธมิตร 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมกับเรา ซ่ึงทำาให้เกิด  
ผลทางบวกแก่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
 กลุ่มบอีซีี ยงัปลูกฝังจิตสำานึกทีดี่ในด้านความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์กร ผู้จัดละคร นักแสดง โดยเชิญชวนร่วมกิจกรรม 
“ช่อง 3 อาสาทำาดี” ตลอดปี 2562 อาทิ “ช่อง 3 อาสาทำาดี 
เพาะบ่มต้นกล้ารูร้กัษ์พลังงาน”, “ช่อง 3 อาสาทำาดี ปลูกป่า
คืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ”, “ช่อง 3 อาสาทำาดี วันเกิดนี ้
ให้เลือดต่อชวิีต”, “ช่อง 3 อาสาทำาดี ส่งความสุข ปันรอยยิม้ 
ให้ผู้สูงอายุ” เป็นต้น
 นอกจากการดำาเนินงานด้านกจิกรรมเพือ่สังคมแล้ว 
กลุ่มบีอีซียังเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือสังคม
ในด้านต่างๆ อย่างเช่นด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเปิด
ศูนย์รับบริจาคส่ิงของเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย รวมทั้ง
การนำาเสนอข่าวสารด้านภัยพบิตัแิละการให้ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ นอกจากน้ี เรายังเปิด “ห้องคลินิก  
หมอความ” เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำาปรึกษาด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น 
 กลุ่มบีอีซี ในฐานะของการทำาหน้าที่ส่ือมวลชนที่ดี       
ได้ทำาหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนการ
ดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมของ       
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้เราได้รับ
รางวัลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ

 Towards the 50th years that we have been 
conducting our businesses, Bangkok Entertainment 
Company Limited, a member of BEC Group, has been 
striving for conducting its business on the basis of 
corporate governance while creating value for society. 
As a media organization, we wish to “create value for 
society” by creating a variety of programs and 
conducting projects/activities useful for society as a 
whole and performing our media duties for the benefit 
of the society and the nation. 
 Throughout the year 2019, BEC Group has 
created TV programs which provide value for society 
and conducted socially and environmentally responsible 
practices in various aspects, covering community and 
social development; public health; education, sports 
and youths; religion and culture; and environment 
through projects and activities. Our partners, 
stakeholders from all sectors and the general public 
were provided with opportunities to take part in our 
social and environmental activities, leading to 
sustainable positive result to Thai society. 
 BEC Group also raised awareness of social and 
environmental responsibility to our executives and 
employees, TV drama producers, and actors by inviting 
them to join hands under the “Channel 3 Asa-Tham-
Dee” (Channel 3 Volunteering Activities) throughout 
the year 2019, such as, “Channel 3 Asa-Tham-Dee: 
Planting Trees for Energy Savings”, “Channel 3 Asa-
Tham-Dee: Mangrove Forest Planting for Ecosystem 
Restoration”, “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Birthday 
Blood Donation”, “Channel 3 Asa-Tham-Dee: Sharing 
Happiness and Smiles with Elders”, etc. 
 Apart from the social activities, BEC Group is 
also the center of social assistance for natural disaster 
by receiving donations from the public and passing 
them to the victim, as well as reporting news on 
disasters and coordinating assistance between 
authorities. Also, we opened “Lawyer’s Clinic Room” 
to deal with legal complaints and providing 
consultations and suggestions to the general public 
encountering problems. 
 As a good media organization, BEC Group put 
its effort into promoting, disseminating and supporting 
the operation of other agencies in the social and 
environmental development, especially for government 
agencies, resulting in several social and environmental 
awards we obtained in 2019. 
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รางวัลด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์
เพื่อสังคมปลอดบุหรี่
	 ช่อง	 3	 ได้รับ	 “โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์เพื่อ
สงัคมปลอดบหุรี”่	จากกรมควบคมุโรค	ในงานรณรงค์วนังดสบูบหุรีโ่ลก	
ประจ�าปี	 2562	 ในฐานะหน่วยงานท่ีอุทิศตนส่งเสริมกิจกรรม									
สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง	 มีประสิทธิภาพ	
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม	 เมื่อวันที่	 31	พฤษภาคม	2562	
ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	อีสต์วิลล์		

โล่รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอทุยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจ�าปี 2562
	 ช่อง	 3	 ได้รับ	 “โล่รางวัลผู ้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยาน													
แห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	 ประจ�าปี	 2562”	 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนและด�าเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว ์ป ่า																				
และพันธุ์พืชในการปลูกและฟื้นฟูป่าของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง										
เมื่อวันพุธที่	 2	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 กริต	 สามะพุทธ	ิ																			
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	

โล่รางวัลหน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชน
ที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ
	 ช่อง	3	ได้รบั	“โล่รางวลัหน่วยงาน/บรษิทัหรอืภาคธรุกจิเอกชน
ทีมี่ผลงาน	CSR	เป็นเลิศ”	จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์	ในงานประกาศเกยีรติคณุผลงานด้านการพฒันาสังคมเป็นเลศิ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 3	 ตุลาคม	 2562	ณ	 กระทรวงการพัฒนาสังคม										
และความมั่นคงของมนุษย์	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ

โล่เกียรติคุณสนับสนุนการจัดงาน
วันคนพิการ ประจ�าปี 2562
	 ช่อง	 3	 ได้รับโล่เกียรติคุณสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ	
ประจ�าปี	 2562	 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	 ใน									
พระบรมราชูปถัมภ์	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 16	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	 ศูนย์									
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธาน	ี

โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์ 
เพื่อการศึกษาไทย
	 ช่อง	3	ได้รับ	“โล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์เพื่อ
การศึกษาไทย”	 จากกระทรวงศึกษาธิการ	 ในฐานะองค์กรผู ้ร่วม													
ขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่ยั่งยืน	 ด้าน			
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ	 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	เมื่อวันจันทร์ที่	18	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องวิภาวดีบอลรมู	
เซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	
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Organization/Company or Private Sector
with CSR Excellence
 Channel	3	was	granted	“Organization/Company	or	
Private	Sector	with	CSR	Excellent	Award”	from	Ministry	of	
Social	Development	and	Human	Security	in	the	event	for	
announcement	 of	 organizations	 with	 excellent	 CSR	
performance	held	on	Thursday,	3	October	2019	at	Ministry	
of	Social	Development	and	Human	Security,	Pom	Prap	Sattru	
Phai	District,	Bangkok	Metropolis.

Award for Sponsorship of International 
Day of Persons with Disability Event 2019
 Channel	3	was	granted	the	Award	for	Sponsorship	of	
International	Day	of	Persons	with	Disability	Event	2019	from	
the	National	Council	on	Social	Welfare	of	Thailand	under	
Royal	Patronage	on	Saturday,	16	November	2019	at	IMPACT	
Arena,	Exhibition	and	Convention	Center. 

Award for Honoring the Person Creating 
Benefits for Thailand’s Education
 Channel	3	was	granted	the	Award	for	“Honoring	the	
Person	 Creating	 Benefits	 for	 Thailand’s	 Education”	 from	
Ministry	 of	 Education	 as	 an	 organization	 taking	 part	 on	
promoting	participatory	culture	in	sustainable	education	in	
terms	of	the	project	promotion.	The	award	was	conferred	
by	Minister	of	Education	on	Monday,	18	November	2019	at	
Vibhavadi	Ballroom,	Centara	Grand	at	Central	Plaza	Ladprao.	
 

SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL
AWARDS

Person Creating Benefits for 
Non-Smoking Society
	 Channel	3	was	granted	“Person	Creating	Benefits	for	
Non-Smoking	Society	Award”	from	Department	of	Disease	
Control	in	the	event	of	World	No	Tobacco	Day	2019	as	an	
organization	 dedicating	 itself	 for	 its	 strong	 and	 effective	
promotion	 of	 activities	 related	 to	 control	 of	 tobacco	
consumption,	yielding	prominent	result	to	society.	The	event	
was	held	on	31	May	2019	at	Central	Festival	East	Ville.

Person Assisting Activities of Department 
of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation 2019
 Channel	3	was	granted	“Person	Assisting	Activities	of	
Department	of	National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation	
Award	 2019”	 from	Ministry	 of	 Natural	 Resources	 and	
Environment	as	an	organization	supporting	and	collaborating	
with	 Department	 of	 National	 Parks,	 Wildlife	 and	 Plant	
Conservation	in	continuously	planting	and	restoring	national	
forests.	 The	 event	 was	 held	 on	 2	 October	 2019	 at	 Krit	
Samaputh	Conference	Room,	Department	of	National	Parks,	
Wildlife	and	Plant	Conservation.	
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ช่อง 3 มอบเสื้อให้แก่ ผู้พิทักษ์ป่ากรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้พิการ
ทางสายตา 
	 เมื่อวันพุธที่	6	กุมภาพันธ์	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	น�าโดย
คุณประชุม	มาลีนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	บีอีซี	เวิลด์	
จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นตัวแทนมอบเสื้อให้กับผู้พิทักษ์ป่า	 กรมอุทยาน				
แห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	จ�านวน	1,500	ตวั	และมอบให้กบัผูพ้กิาร
ทางสายตา	 ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	 จ�านวน	 1,650	 ตัว	โดยม	ี
คุณเฉลิมชัย	 ปาปะทา	 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ										
พันธุ์พืช	และ	คุณอภิชาติ	การุณกรสกุล	ประธานมูลนิธินวัตกรรมทาง
สังคม	เป็นผู้รับมอบ	ณ	ชั้น	G	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	

ช่อง 3 อาสาท�าดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด 
ปีที่ 3
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	7	กุมภาพันธ์	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	
น�าปฏทินิตัง้โต๊ะเก่าทีไ่ด้รบับรจิาคจากผูบ้รหิารและพนกังานขององค์กร	
ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ	เพื่อน�าไปใช้ในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน	 และสมุดจดบันทึกให้กับนักเรียนผู้พิการทาง
สายตา	พร้อมกนันี	้ได้บริจาคพดัลม	และสิง่ของเคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็นส�าหรบั
นกัเรยีน	และร่วมหารอืเกีย่วกบัแนวทางในการด�าเนนิงานด้านกจิกรรม
เพื่อสังคมร่วมกัน	ภายใต้กิจกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	ส่งต่อปฏิทินเก่า
ให้คนตาบอด	ปีที่	3”

พัฒนาชุมชนและสังคม
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COMMUNITY AND 
SOCIAL DEVELOPMENT

Channel 3 provided shirts to Forest 
Rangers, Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation, and 
Persons with Visual Impairment 
	 On	Wednesday,	6	February	2019,	Channel	3	together	
with	 BEC	 Group	 led	 by	Mr.	 Prachum	Maleenont,	 Chief	
Executive	Officer	 of	 BEC	World	 Public	 Company	 Limited	
provided	 1,500	 shirts	 to	 Forest	 Rangers,	 Department	 of	
National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation	and	provided	
1,650	shirts	to	persons	with	visual	impairment	through	Social	
Innovation	 Foundation.	 The	 shirts	 were	 received	 by	Mr.	
Chalermchai	Papatha,	Deputy	Director-General	of	Department	
of	National	Parks,	Wildlife	and	Plant	Conservation	and	Mr.	
Apichart	 Karunkornsakul,	 President	 of	 Social	 Innovation	
Foundation	on	G	floor	of	Maleenont	Tower	2.	

The 3rd Channel 3 Asa-Tham-Dee: 
Old Calendars for the Blind
	 On	Thursday,	7	February	2019,	Channel	3	together	
with	BEC	Group	donated	old	calendars	collected	from	the	
executives	and	employees	of	the	Company	to	The	Bangkok	
School	 for	 The	 Blind	 for	 the	 production	 of	 instructional	
materials	and	notebooks	for	students	with	visual	impairment.	
On	 this	occasion,	electric	 fans	and	necessary	 items	were	
given	 to	 students	 and	 to	 discuss	 with	 the	 school’s	
representative	regarding	future	social	responsibility	activity	
under	the	“The	3rd	Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Old	Calendars	
for	the	Blind”	project.	

SOCIAL
DEVELOPMENT
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ช่อง 3 สนับสนุนการจัดงาน  “รับขวัญวีรบุรุษ
ตัวจริง ปีที่ 9” มอบความสุขและส่งก�าลังใจให้ 
กับทหารและต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	17	กุมภาพันธ์	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	
ร่วมสนับสนุนการจัดงานและน�านักแสดงช่อง	 3	 จากละครเร่ือง									
“หลวงตามหาชน”	ร่วมงาน	“รับขวัญวีรบุรุษตัวจริง	ปีที่	 9”	จัดโดย	
คณุสชุาติ	ชวางกรู	จากกลุม่สร้างพลเมอืงคณุภาพ	ด้วยการจดักจิกรรม
ให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารและต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
จาก	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้และบรเิวณแนวตะเข็บชายแดนท่ัวประเทศ 
ที่ก�าลังรักษาตัวอยู ่ที่โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้าและโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขและสร้างขวัญ
ก�าลังใจให้กับทหารและต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ	ณ				
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ช่อง 3 จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "วิ่งทะลุมิติกับ 
เพลิงพรางเทียน" ณ ประตูท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่
	 เม่ือวันอาทิตย์ที่	 2	 มิถุนายน	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี												
จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล	"วิ่งทะลุมิติ	กับ	เพลิงพรางเทียน"	น�าโดย	คณะ
ผู้บริหาร	ผู้จัดละคร	และผู้ก�ากับละคร	ได้แก่	คุณสมจริง	ศรีสุภาพ	และ
คุณวรวิทย์	ศรีสุภาพ	พร้อมด้วยนักแสดงจากละคร	"เพลิงพรางเทียน"	
ร่วมวิ่งกับประชาชนกว่า	 1,200	 คน	 ผ่านประตูเมืองทั้ง	 5	 แห่งของ
เชียงใหม่	 ได้แก่	ประตูท่าแพ,	ประตูสวนดอก,	ประตูสวนปรุง,	ประตู
ช้างเผือก	 และประตูเชียงใหม่	 เพื่อน�ารายได้จากการจัดกิจกรรม								
จ�านวนเงิน	215,000	บาท	มอบให้กับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า																
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่เขตคลองเตย  
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง 
เขตคลองเตย
	 ด้วย	พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงพระราชทาน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	 พัฒนาคู	 คลอง	
แหล่งน�้า	 เพื่อแก้ปัญหาน�้าท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น	

	 เมื่อวันเสาร์ที่	 27	 เมษายน	2562	ผู้บริหารและพนักงานของ
ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี	 มูลนิธิครอบครัวข่าว	 พร้อมด้วยนักแสดง	 ร่วม
กิจกรรม	“เราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ”	สนองแนวพระราชด�าริ	โดยร่วมกับ 
ส�านักงานเขตคลองเตย	 เจ้าหน้าที่ทหาร	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 เจ้าหน้าที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข	 พร้อมด้วยพันธมิตร	 และประชาชนจิตอาสา	
ร่วมกันท�าความสะอาดคลองคาง	 จากด้านซอยสุขุมวิท	 50	 ถึงซอย
สุขุมวิท	 52	 ด้วยการจัดเก็บขยะ	 ผักตบชวา	 วัชพืช	 และตัดแต่งกิ่งไม้	
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายน�า้	และเกดิประโยชน์แก่ผูอ้ยูอ่าศยั
บริเวณคลองคาง	เขตคลองเตย
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Sponsored the “9th Welcoming Real 
Heroes” – Sharing Happiness and 
Moral Support to Military Officers and 
Police Officers Injured on Duty Event
	 On	Sunday,	17	February	2019,	Channel	3	together	
with	BEC	Group,	sponsored	the	event	and	allowed	Channel	3 
actors	 from	 “Luang	 Ta	Mahachon”	 to	 participate	 in	 the									
“9th	Welcoming	 Real	 Heroes”	 organized	 by	Mr.	 Suchart	
Chawangkul	 from	Quality	Citizen	Building	Group	 in	which	
the	activities	were	held	for	military	officers	and	police	officers	
who	got	injured	on	duty	in	three	southern	border	provinces	
and	 the	 borderlines	 around	 the	 country	 and	 have	 been	
hospitalized	 at	 Phramongkutklao	 Hospital	 and	 Veterans	
General	Hospital	to	share	happiness	and	moral	support	to	
military	 officers	 and	 police	 officers	 who	 protected	 the	
country	 at	 Chalerm	 Phrakiat	 Building,	 Phramongkutklao	
Hospital.	

Charitable running activity “Running 
Through Time with Pleong Prang Tian” 
at Tha Phae Gate, Chiang Mai Province
	 On	Sunday,	2	June	2019,	Channel	3	together	with	
BEC	Group,	 arranged	 charitable	 running	 activity	 “Running	
Through	Time	with	Pleong	Prang	Tian”,	led	by	executives,	
TV	drama	producers	and	directors	consisting	of	Mr.	Somching	
Srisupap,	Mr.	Worawit	 Srisupab	 and	 actors	 from	 “Pleong	
Prang	 Tian”	TV	drama	who	 ran	 along	with	 1,200	people	
through	5	town	gates	of	Chiang	Mai	Province	which	are	Tha	
Phae	Gate,	Suan	Dok	Gate,	Suan	Prung	Gate,	Chang	Pheak	
Gate,	and	Chiang	Mai	Gate	to	offer	the	revenue	obtained	
from	 the	 event	 amounting	 to	 215,000	 Baht	 to	 the	
Development	of	Children	and	Youth	in	Remote	Area	Project	
under	 the	Royal	 Initiative	of	Her	Royal	Highness	Princess	
Maha	Chakri	Sirindhorn.

Channel 3 together with BEC Group, in 
collaboration with government agencies 
and private entities in Khlong Toei District, 
participated in canal development activity 
at Khang Canal, Khlong Toei District
	 His	Majesty	 King	Maha	 Vajiralongkorn	 has	 granted	
Volunteer	Project	under	Royal	Initiative	for	development	of	
canals	and	waterways	to	solve	flood	problem	and	improve	
the	public	life	quality.

	 On	Saturday,	27	April	2019,	executives	and	employees	
of	 Channel	 3	 together	 with	 BEC	 Group,	 Krob	 Krua	 Kao	
Foundation,	and	actors,	participated	in	“We	Do	Good	Deeds	
by	Heart”	project	in	response	to	His	Majesty’s	Royal	Initiative.	
We	collaborated	with	Khlong	Toei	District	Office,	military	
officers,	police	officers,	public	health	service	center	officials,	
together	with	 partners	 and	 volunteers	 in	 cleaning	 Khang	
Canal	 from	 Soi	 Sukhumvit	 50	 to	 Soi	 Sukhumvit	 52	 by	
collecting	waste,	water	hyacinth,	weeds,	and	tree	trimming	
to	 enhance	 efficiency	 of	 water	 drainage	 for	 the	 utmost	
benefit	for	people	living	by	Khang	Canal,	Khlong	Toei	District.	
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ช่อง 3 ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 10
	 เมื่อวันอังคารที่	2	กรกฎาคม	2562	คณะผู้บริหารของช่อง	3	
และกลุ่มบีอีซี	 พร้อมด้วยคุณนิธิภัทร์	 เอื้อวัฒนสกุล	 ผู้จัดละครเร่ือง							
“วัยแสบสาแหรกขาด	โครงการ	2”	ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	
ครั้งที่	10	ภายใต้แนวคิด	“1	ทศวรรษ	สร้างสังคมคุณธรรม	:	วินัยคน	
สะท้อนวินัยชาติ”	 ร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย	เพื่อจัดท�าประกาศ

ช่อง 3 จัดกิจกรรม “เพลิงรักเพลิงแค้นปันสุข 
สร้างรอยยิ้ม เพื่อน้องๆ” ณ สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนพญาไท
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	กันยายน	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	น�า	
คุณอรุโณชา	ภาณุพันธุ์	ผู้จัดละครบริษัท	บรอดคาซท์	 ไทย	เทเลวิชั่น	
จ�ากัด	 และดารานักแสดงจากละครเรื่อง	 “เพลิงรักเพลิงแค้น”	 จัด
กิจกรรม	“เพลิงรักเพลิงแค้นปันสุข	สร้างรอยยิ้ม	เพื่อน้องๆ”	ณ	สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	 เพื่อมอบความอบอุ่น	 ความสนุกสนาน								
รวมถึงของเล่น	 และสิ่งของเคร่ืองใช้จ�าเป็นส�าหรับเด็ก	พร้อมจัดเลี้ยง
อาหารและขนม	และมอบเงินเพื่อสมทบทุนในการดูแลเด็กๆ	ที่พักอยู่
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท	

ช่อง 3 จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ 
“ช่อง 3 อาสาท�าดี ส่งความสุข ปันรอยยิ้มให้
ผู้สูงอายุ” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
	 วันเสาร์ที่	 21	กันยายน	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	น�าโดย	
คณะผู้บริหาร	 พร้อมด้วย	Miss	 Thailand	World	 2019,	 เชฟจาก
รายการ”เชฟสุดขั้ว	ครัวสองโลก”	ออกอากาศทางช่อง	3	และช่อง	33	
HD,	ศิลปินจาก	Muzik	Move	ร่วมด้วย	พนักงานจิตอาสา	พันธมิตร	
และเยาวชนจิตอาสา	 จัดกิจกรรม	 “ช่อง	 3	 อาสาท�าดี	 ส่งความสุข											
ปันรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ”	 ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับ
ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมนันทนาการ	และน�าจิตอาสาร่วมท�าความสะอาด
อาคารเรือนนอนของผู้สูงอายุให้สะอาด	มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น	 เพื่อสร้าง
ก�าลงัใจให้กบัผูส้งูอาย	ุรวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานและเยาวชนจติอาสา 
ได้ท�าประโยชน์เพื่อสังคมและใช้เวลาร่วมกับผู้สูงอายุ	 ตลอดจนเป็น						
ส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ	ณ	
ศูนย์พัฒนาการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สงูอายบุ้านบางละมงุ	จงัหวดัชลบรีุ	

เจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 ครั้งที	่
10	 พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายองค์กร
สื่อมวลชนในหัวข้อ	 “วินัยกับครอบครัว”	 โดยใช้ละครเรื่อง	 “วัยแสบ
สาแหรกขาด	 โครงการ	 2”	 เป็นกรณีศึกษา	ณ	 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย	
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Channel 3 arranged “Ploeng Rak Ploeng 
Kaen Sharing Happiness and Creating 
Smile for Children” at Phayathai Babies’ 
Home 
 On	Sunday,	8	September	2019,	Channel	3	together	
with	BEC	Group	led	by	Mrs.	Arunocha	Phanuphan,	TV	drama	
producer	of	Broadcast	Thai	Television	Company	Limited	and	
actors	from	“Ploeng	Rak	Ploeng	Kaen”	TV	drama	arranged	
the	activity	“Ploeng	Rak	Ploeng	Kaen	Sharing	Happiness	and	
Creating	Smile	for	Children”	at	Phayathai	Babies’	Home	to	
share	warmth	and	enjoyment	as	well	as	toys	and	necessary	
supplies	for	children,	treated	them	with	meals	and	snacks	
and	 provided	 the	 Home	with	 funds	 to	 support	 children	
within	the	Home.	

Channel 3 arranged “Channel 3 Asa-
Tham-Dee: Sharing Happiness and Smiles 
with Elders” at Ban Banglamung Social 
Welfare Development Center for Older 
Persons, Chon Buri Province
	 On	Saturday,	21	September	2019,	Channel	3	and	BEC	
Group	 led	 by	 the	 executives,	Miss	 Thailand	World	 2019,	
chefs	from	“Chef	Sut	Khua	Khrua	2	Lok”	TV	program	aired	
on	Channel	3	and	Channel	33	HD,	singers	from	Muzik	Move,	
volunteering	employees,	partners,	and	volunteering	youths,	
arranged	“Channel	3	Asa-Tham-Dee	Sharing:	Happiness	and	
Smiles	with	Elders”	by	donating	funds	and	necessary	supplies	
for	the	elders,	recreational	activities,	and	cleaning	the	elderly	
residence	for	better	hygienic	condition	and	build	spirit	of	
the	elders.	 Apart	 from	 that,	 the	 volunteering	 employees	
and	youths	were	given	opportunities	to	create	benefit	to	
the	society	and	spend	time	with	the	elders	as	well	as	raising	
awareness	of	the	importance	of	the	elders	at	Ban	Banglamung	
Social	Welfare	 Development	 Center	 for	 Older	 Persons,								
Chon	Buri	Province.	

Channel 3 participated in the 10th National Moral Assembly
	 On	Tuesday,	2	July	2019,	the	executives	of	Channel	3	and	BEC	Group,	together	with	Mr.	Nitipat	Uahwatanasakul,	
producer	of	“Wai	Sab	Saraek	Kad	Season	2”,	attended	the	10th	National	Moral	Assembly	under	the	concept	“A	Decade							
of	Creating	Moral	Society:	People’s	Discipline	Reflects	National	Discipline”.	The	event	consisted	of	panel	discussion	on	
suggestions	and	plans	for	driving	Thai	society’s	morality	to	declare	mutual	intention	of	the	10th	National	Moral	Assembly	
network	parties	and	exchange	opinions	with	media	organization	network	under	the	topic	“Discipline	and	Family”	by	using	
“Wai	Sab	Saraek	Kad	Season	2”	as	a	case	study.	The	event	was	held	at	Thailand	Cultural	Center.	
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ช่อง 3 ร่วมกับ กองทัพอากาศ และภาคเอกชน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล 
จังหวัดอุบลราชธานี
	 ช่อง	 3	 เชิญชวนผู ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ																					
ผู้ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจากพายุโพดุล	 โดยเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ	ณ	
อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2	รวมทั้งร่วมกับพันธมิตรล�าเลียงสิ่งของบริจาคไป
ยังจุดบริการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย	พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ประชาชน								
ผูอ้ทุกภัยทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทัง้นี	้มปีระชาชน	บรษิทัห้างร้าน	องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมกันบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับช่อง	 3	
เป็นจ�านวนมาก

	 วันจันทร์ที่	23	กันยายน	2562	ช่อง	3	น�าสิ่งของบริจาคจากประชาชน
เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มอบให้กับ													
พลอากาศเอก	ชัยพฤกษ์	ดิษยะศริน	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	ซึ่งเป็นประธาน
ในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู ้ประสบอุทุกภัยจากพายุโพดุล	 ณ												
ห้องรับรอง	กองบัญชาการกองทัพอากาศ

	 วันอังคารที่	24	กันยายน	2562	ช่อง	3	ร่วมกับกองทัพอากาศ	มอบ						
ถุงยังชีพ	 เรือท้องแบน	 เคร่ืองอุปโภคบริโภคและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก	่												
ผู้ประสบอุทกภัย	จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน	ท�าความสะอาดฟื้นฟูถนนในหมู่บ้าน	
ท�าความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	ทาสแีละมอบสิง่ของเครือ่งใช้ 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รวมทั้งน�านักแสดงส่งมอบก�าลังใจ	ตลอดจนจัดให้มีการ
บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	ณ	 วัดชลธาร	ต�าบลบ้าน
ท่าเมือง	อ�าเภอดอนมดแดง	จังหวัดอุบลราชธานี

	 วันเสาร์ที่	19	ตุลาคม	2562		ช่อง	3	ร่วมกับกองทัพอากาศ	ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	พร้อมด้วย	นกัแสดงช่อง	3	ลงพืน้ทีช่่วยเหลอื
และพื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้าน
ดอนตะล,ี		โรงเรยีนบ้านดอนพนัชาด	และโรงเรยีนบ้านกดุกัว่	อ�าเภอดอนมดแดง	
จังหวัดอุบลราชธานี	รวมทั้งจัดให้บริการตัดผม	ตรวจสุขภาพเบื้องต้น	บริจาค
ถุงยังชีพ	 ซ่อมแซมและสร้างห้องสุขาให้แก่บ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหาย								
ตลอดจนจดักจิกรรมสร้างความบนัเทิงโดยนกัแสดง	เพ่ือสร้างขวัญและก�าลงัใจ
ให้แก่คณะครูอาจารย์	นักเรียน	และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

ช่อง 3 มอบเงินให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คนพิการ เนื่องในโอกาสวันคนพิการ
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	31	ตุลาคม	2562		คณะผู้บริหาร
ช่อง	3	และนักแสดงจากละครเรื่อง	“Tee	ใครทีมันส์”	ได้แก่	
ณภัทร	 เสียงสมบุญ,	ญีนา	 ซาลาส,	 อเล็กซ์	 เรนเดลล์	 และ										
มนชนก	แสงฉายเพียงเพ็ญ	ร่วมมอบเงินจ�านวน	30,000	บาท	
ให้แก่	 ร้อยต�ารวจโท	 ดร.มนัส	 โนนุช	 รองประธานสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ	 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคนพิการ	 เนื่องในโอกาสวันคนพิการ	 โดยนักแสดงได้
ร่วมรณรงค์เชิญชวนซื้อเข็มกลัดดอกแก้วกัลยา	ซึ่งเป็นดอกไม้
สัญลักษณ์ของคนพิการ	ณ	ชั้น	G		อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2

ช่อง 3 จัดกิจกรรม “ปันหนังสือ เปลี่ยนชีวิตกับ 
เขาวาน ... ดาวหลงฟ้า ปันความสุข”  
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	8	ธันวาคม	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	จัดกิจกรรม	
“ปันหนังสือ	เปลี่ยนชีวิตกับ	เขาวาน	...	ดาวหลงฟ้า	ปันความสุข”	โดยเชิญชวน
ผู้ชมละครเรื่อง	 “เขาวานให้หนูเป็นสายลับ”	 และ	 “ดาวหลงฟ้า”	 รวมท้ัง
ประชาชนทั่วไป	 ร่วมกันบริจาคหนังสือให้กับ	 “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”														
กรมราชทัณฑ์	 โดยมีนักแสดงน�าจากละครทั้งสองเร่ืองเข้าร่วมกิจกรรม	ณ										
ลานดนตรีในสวน	ตลาดบางน�้าผึ้ง	จังหวัดสมุทรปราการ
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Channel 3, in collaboration with the Royal Air 
Force and private sector, provided assistance 
to flood victims affected by the Tropical Storm 
Podul in Ubon Ratchathani Province
	 Channel	3	 invited	people	 to	donate	supplies	 for	helping	
flood	victims	affected	by	the	Tropical	Storm	Podul	by	opening	the	
donation	 center	 at	Meleenont	 Tower	 2	 and	 collaborating	with	
partners	 in	 transferring	the	donated	supplies	 to	the	victim	help	
centers	and	delivering	to	flood	victims	in	the	Northeastern	part.	
On	 this	 occasion,	 a	 fair	 number	 of	 supplies	were	 received	 by		
Channel	3	from	the	public,	businesses,	organizations	and	corporations. 
	 On	Monday,	23	September	2019,	Channel	3	transferred	the	
donated	supplies	received	from	the	public	for	helping	the	flood	
victims	in	the	Northeastern	to	Air	Force	Commander-in-Chief	ACM	
Chaiyapruek	 Didyasarin	 who	 presided	 over	 the	 ceremony	 of	
acceptance	of	donated	supplies	for	helping	flood	victims	affected	
by	the	Tropical	Storm	Podul	at	the	lobby	of	the	Royal	Thai	Air	
Force	Headquarters.	
	 On	Tuesday,	24	September	2019,	Channel	3,	in	collaboration	
with	the	Royal	Thai	Air	Force,	distributed	survival	bags,	boats	and	
consumer	 supplies	 to	 flood	 victims,	 provided	 lunches,	 cleaned	
village	 roads,	 cleaned	 sub-district	 health	 promoting	 hospitals,	
painted	and	distributed	supplies	 to	child	development	centers.	
Actors	shared	their	moral	supports	and	medical	service	was	provided	
to	flood	victims	at	Chonlathan	Temple,	Ban	Tha	Mueang	Sub-district,	
Don	Mod	Daeng	District,	Ubon	Ratchathani	Province.	
	 On	Saturday,	19	October	2019,	Channel	3,	in	collaboration	
with	the	Royal	Thai	Air	Force,	government	and	private	sector,	and	
actors,	provided	assistance	and	restoration	of	damaged	schools	in	
Ubon	 Ratchathani	 Province,	 including	 Dontalee	 School,	 Ban	
Donpanchat	School	and	Ban	Kudkua	School	 in	Don	Mod	Daeng	
District,	Ubon	Ratchathani	Province,	as	well	as	providing	haircut	
service	and	basic	health	checkup,	donating	survival	bags,	repairing	
and	 building	 toilets	 for	 damaged	 houses,	 as	well	 as	 providing	
entertainment	shows	by	actors	to	raise	spirit	and	give	moral	support	
to	 teachers,	 students	 and	 local	 people	 affected	 by	 the	 flood	
incident.	

Channel 3 provided funds to the 
National Council on Social Welfare 
of Thailand to support and develop 
persons with disabilities on the          
occasion of International Day of 
Persons with Disabilities
	 On	Thursday,	 31	October	 2019,	 Channel	 3	
led	by	 the	executives	 and,	 a	 team	of	 actors	 and	
actress	 from	“Tee	Krai	Tee	Man”,	namely	Naphat	
Siangsomboon,	 Yeena	 Salas,	 Alex	 Rendell,	 and			
Monchanok	 Saengchaipiangpen,	 jointly	 donated	
300,000	Baht	to	Police	Lieutenant	Dr.	Manus	Nonuch,	
Vice	 President	 of	 the	 National	 Council	 on	 Social	
Welfare	 of	 Thailand	 to	 support	 professions	 and	
develop	persons	with	disabilities	on	the	occasion	of	
International	Day	of	Persons	with	Disabilities.	Actors	
also	invited	people	to	buy	Murraya	exotica,	which	
symbolizes	persons	with	disabilities	on	G	floor	of	
Maleenont	Tower	2.

Channel 3 arranged “Sharing Books, Changing 
Lives with Kao Wan .... Dao Long Fa Sharing 
Happiness” 
	 On	Sunday,	8	December	2019,	Channel	3	together	with	BEC	
Group	arranged	“Sharing	Books,	Changing	Lives	with	Kao	Wan	….	
Dao	Long	Fa	Sharing	Happiness”	by	inviting	“Kao	Wan	Hai	Nu	Pen	
Sai	Lub”	and	“Dao	Long	Fa”	TV	drama	fans	and	the	general	public	
to	 donate	 books	 to	 “Phrompanya	 Library”,	 Department	 of	
Corrections.	Leading	actors	from	both	dramas	also	participated	in	
the	event	in	Music	Yard,	Bang	Nam	Phueng	Market,	Samut	Prakan	
Province.
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ช่อง 3 ร่วมงานมุทิตาจิต และถวายเงินจากการ
จ�าหน่ายเสื้อใจดีใจสบาย แด่หลวงพ่อ
กัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
		 เมื่อวันอังคารที่	 5	 มีนาคม	 2562	 คณะผู้บริหารช่อง	 3	 และ	
กลุ่มบีอีซี	 พร้อมด้วยนักแสดงช่อง	 3	 ร่วมงานมุทิตาจิต	 หลวงพ่อ										
กณัหา	สขุกาโม	วดัป่าทรพัย์ทวธีรรมาราม	จงัหวดันครราชสมีา	เนือ่งใน 
โอกาสอายวุฒันะมงคลครบ	69	ปี	และได้ร่วมถวายเงนิจากการจ�าหน่าย
เสื้อในกิจกรรม	“ช่อง	3	ชวนธรรมดี	บุพเพสันนิวาส	และเกมเสน่หา”	
จ�านวนเงิน	7,000,000	บาท	และคณะศรทัธาธรรมร่วมถวายเงนิจ�านวน	
2,950,650	 บาท	 เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(ศนูย์อบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ)	
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน

ช่อง 3 ร่วมงาน “คบเด็กสร้างโรงพยาบาล” 
ครั้งที่ 2 หารายได้สร้างศูนย์อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
	 เมื่อวันศุกร์ที่	7	ถึงวันเสาร์ที่	8	มิถุนายน	2562		ช่อง	3	และ
กลุ่มบีอีซี	น�านักแสดงช่อง	3	ร่วมงาน	"คบเด็กสร้างโรงพยาบาล	ครั้งที่	2"  
ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 เวสต์เกต	 พร้อมท�ากิจกรรมกับผู้เข้า			
ร่วมงาน	โดยภายในงานมร้ีานจ�าหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ	กว่า	50	ร้าน 
การแสดงจากเยาวชนคนดนตรี	นอกจากนี้	ยังมีการประมูลสิ่งของจาก
นักแสดงช่อง	 3	 เพื่อหารายได้น�าไปบริจาคสมทบทุนสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ช่อง 3 น�านักแสดงถวายเงินบริจาคให้แก่
วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี
	 วันอังคารที่	6	สิงหาคม	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	ร่วมกับ	
บริษัท	ทีวีซีน	แอนด์	พิคเจอร์	จ�ากัด	ผู้ผลิตละคร	"ลับลวงใจ"	ร่วมถวาย
เงนิทีไ่ด้จากการบรจิาคของผูบ้รหิาร	ผูจ้ดัละคร	นักแสดง	และพนกังาน
ช่อง	3	แด่	พระราชวิสุทธิประชานาถ	(อลงกต	ติกฺขปญฺโญ)	เจ้าอาวาส
วัดพระบาทน�้าพุ	 จังหวัดลพบุรี	 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ที่ได้รับผลกระทบ	อาทิ	ครอบครัวหรือลูกของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต	
ณ	 อาคารมาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 2	 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง																	
ช่องทางต่างๆ	 ขององค์กร	 เพ่ือเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมบริจาค
เงินสบทบทุนเข้าบัญชี	“กองทุนอาทรประชานารถ	วัดพระบาทน�้าพุ”
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Channel 3 participated in Muthitachit 
Event and offered the funds received 
from selling Jaidee Jaisabai shirt to The 
Most Venerable Kanha Sukkamo at Pa 
Sap Tawee Thammaram Temple
  On	Tuesday,	5	March	2019,	executives	of	Channel	3	
together	with	BEC	Group,	led	by	a	team	of	actors,	participated	
in	Muthitachit	Event	on	the	occasion	of	69th	anniversary	of	
The	Most	 Venerable	 Kanha	 Sukkamo	 at	 Pa	 Sap	 Tawee	
Thammaram	 Temple,	 Nakhon	 Ratchasima	 Province,	 and	
offered	the	funds	received	from	selling	shirts	in	“Channel	3	
Inviting	You	to	Do	Good	Deeds,	Buppesannivas	and	Game	
Saneha”	of	7,000,000	Baht,	together	with	Satthatham	Group	
who	donated	2,950,650	Baht	to	support	the	construction	of	
Chalermprakiet	 Building	 in	 Honoring	 Her	 Royal	 Highness	
Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	(Accident	and	Emergency	
Medical	Center),	Maharat	Nakhon	Ratchasima	Hospital.

PUBLIC HEALTH 
AND WELL-BEING 
PROMOTION

Channel 3 participated in “the 2nd Khob 
Dek Sang Rong Phayaban” Event to raise 
funds for the construction of Accident 
and Emergency Medical Center, Maharat 
Nakhon Ratchasima Hospital
 On	Friday,	7	June	to	Saturday,	8	June	2019,	Channel	3 
together	with	BEC	Group,	 led	by	a	team	of	actors	 jointly	
attended	“the	2nd	Khob	Dek	Sang	Rong	Phayaban”	Event	at	
Central	Plaza	Westgate,	as	well	as	conducting	activities	with	
participants.	In	the	event,	there	were	more	than	50	stalls	
selling	food	and	other	products,	shows	performed	by	youth	
musicians	and	Channel	3	actors’	belongings	auction	to	raise	
funds	 for	 supporting	 the	 construction	 of	 Chalermprakiet	
Building	in	Honoring	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	 (Accident	 and	 Emergency	 Medical	 Center),	
Maharat	Nakhon	Ratchasima	Hospital.	

Channel 3 actors made donations to 
Phrabat Nampu Temple, Lop Buri Province
	 On	Tuesday,	6	August	2019,	Channel	3	and	BEC	Group,	
in	collaboration	with	TV	Scene	and	Picture	Company	Limited,	
producer	of	“Lub	Luang	Jai”	TV	drama	offered	donations	
collected	from	the	executives,	TV	drama	producers,	actors,	
and	 employees	 of	 Channel	 3	 to	 The	 Venerable	 Phra	
Ratwisuthiprachanat	 (Alongkot	 Tikapunyo),	 the	 Abbot	 of	
Phrabat	 Nampu	 Temple,	 Lop	 Buri	 Province	 to	 help	 HIV	
patients	and	affected	persons	including	families	or	children	
of	deceased	HIV	patients.	The	event	was	held	at	Maleenont	
Tower	 2	 as	well	 as	promoting	 through	 various	 corporate	
channels	 to	 invite	 interested	people	 to	donate	 funds	 to	
“Athon	Prachanat	Wat	Phrabat	Nampu	Fund”	account.	
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	 ในการสนับสนุนด้านการศึกษา	 นอกจากการท่ีกลุ ่มบีอีซี															
จะน�าเสนอเนื้อหาในรายการต่างๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
เพิม่พนูการเรียนรูใ้ห้กบัเด็กและเยาวชน	อย่างเช่นช่วง	“ศธ	360	องศา”	
ในรายการข่าวเช้าวันหยุดทางช่อง	 3	 และช่อง	 33	 HD	 แล้ว	 เรายัง
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ	
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ	 สู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของสังคม									
โดยรวม

	 กลุม่บอีซี	ี	ยงัเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและสถาบนัการ
ศึกษาเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานและกระบวนการผลิตรายการ	 เพื่อ
พัฒนาทักษะ	 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน	
โดยเปิดให้เข้าชมกระบวนการท�างานของรายการข่าว	เบือ้งหลงัการจดั
รายการสด	 การก�ากับเวที	 เทคนิคการพูด	 และการด�าเนินรายการ									
รวมทั้งการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ	ภายในห้องปฏิบัติการของสถาน	ี
อาทิ	ห้องออกอากาศ	ห้องควบคุมรายการ	โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
จากฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์	 ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม	ณ	 อาคาร
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 ถนนพระรามสี่	 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เข้าเรียนรู้
การผลิตละคร	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	หนองแขม	อาทิ	
เข้าชมฉากประกอบละครท้ังในและนอกห้องส่ง	 โดยมีบุคลากร																	
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมของช่อง	 3	 ให้ข้อมูลด้านการออกแบบและ
การสร้างฉากละคร	เทคนิคด้านการผลิตงานไม้	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้ยงัเปิดช่องทางในการรบัฝากข่าวประชาสมัพันธ์ด้าน
การศึกษาจากองค ์กรและหน่วยงานภายนอก	 	 ผ ่านเว็บไซต ์	
Ch3Thailand	 ภายใต ้หัวข ้อ	 “ข ่าวจากสถาบันการศึกษา”																												
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษาสู่สาธารณชน	 ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

สนับสนุนด้านการศึกษา 
กีฬา และเยาวชน 
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	 In	addition	to	presenting	program	content	which	is	
useful	 for	 education	 and	 enhances	 children	 and	 youth	
learning	such	as	“Sor	Thor	360	Degree”	in	Kao	Chao	Wan	
Yud	news	program	on	Channel	3	and	Channel	33	HD,	we	
also	 promote	 educational	 projects/activities	 of	 other	
agencies,	especially	government	agencies,	to	the	public	for	
the	benefit	of	society	as	a	whole.	

	 BEC	Group	also	provides	opportunities	 to	external	
agencies	and	education	 institutions	 to	visit	 the	operation	
and	program	production	processes,	which	we	believe	 to	
improve	skills,	enhance	knowledge	and	experience	in	mass	
media.	In	this	occasion,	the	visitors	are	allowed	to	observe	
the	news	program	production,	behind	the	scene	of	the	live	
program,	stage	direction,	speech	technique,	and	program	
hosting,	as	well	as	functionality	of	equipment	in	the	station’s	
operation	room	such	as	broadcasting	rooms,	head-end	and	
program	control	room	in	which	experts	from	TV	technique	
department	provides	explanation	and	answers	questions	at	
Maleenont	Tower,	Rama	4	Road.	Furthermore,	visitors	are	
also	allowed	to	learn	TV	drama	production	at	Channel	3	
Nong	Khaem	Station	including	visiting	settings	in	and	outside	
the	studio	where	numbers	of	Channel	3’s	art	experts	willingly	
give	 explanation	 on	 the	 design	 and	 creation	 of	 drama	
settings,	wooden	work	production	technique,	and	so	on.	

	 Moreover,	 we	 provide	 channels	 for	 educational	
promotion	 from	 external	 organizations	 and	 agencies	 on	
Ch3Thailand	website	under	the	topic	“News	from	Educational	
Institutions”	to	promote	educational	news	to	the	public,	
which	 is	 another	 attempt	 to	 support	 education	 for	 Thai	
children	and	youths.	

EDUCATIONAL, 
SPORTS AND 
YOUTH PROMOTION
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กลุ่มบีอีซี คัดสรรรายการกีฬาและ
รายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเพื่อผู้ชม
	 ในการส่งเสริมด้านกีฬา	 กลุ่มบีอีซีคัดสรรรายการกีฬา	 และ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับโลก	 น�าเสนอสู่								
ผู้ชมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	
รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักกีฬาไทย	 ผ่านรายการ							
กีฬาต่างๆ		อาทิ	

รายการสปอร์ต กูรู
	 รายการที่น�าเสนอวิธีการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง	 พร้อมน�าเสนอ
เทคนิคต่างๆ	 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา	 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน												
การกีฬา	ด�าเนินรายการโดย	พิษณุ	นิลกลัด	ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	
เวลา	23.45-00.30	น.	ทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

รายการทีมนี้พี่รัก ซีซั่น 4
	 รายการทีน่�าศิลปิน	นกัแสดง	ไปร่วมเปิดมมุมองใหม่ทีเ่กีย่วข้อง
กับกีฬาฟุตบอล	เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับผู้ชม	อาทิ	
พาชมสนามกีฬาระดับโลก	ห้องแต่งตัวนักกีฬาที่มีชื่อเสียง	 ร่วมพูดคุย
กับนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ	 พร้อมสอดแทรกความรู้ต่างๆ	 เก่ียวกับ									
กีฬาฟุตบอล	ออกอากาศทุกวันเสาร์	เวลา	16.00-16.30	น.	ทางช่อง	3	
และช่อง	33	HD

รายการเสน่ห์กีฬา
	 รายการที่น�าผู ้ชมไปค้นหาเสน่ห์ของกีฬาแต่ละประเภท															
ในมุมมองต่างๆ	 พร้อมสอดแทรกความรู ้เกี่ยวกับกีฬา	 เพื่อสร้าง															
แรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับผู้ชม	 เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย	
ด�าเนินรายการโดย	 เซลิน ่า	 วีสมันนท์	 ออกอากาศทุกวันเสาร	์																	
เวลา	07.45-07.50	และวันอาทิตย์	เวลา	07.50-07.55	น.	ทางช่อง	3														
และช่อง	33	HD

รายการเฮฮาบ้ากอล์ฟ
	 รายการที่น�าผู้ชมไปชมการออกรอบของนักกีฬากอล์ฟ		พร้อม
น�าเสนอแง่มุมและเทคนิคต่างๆ	 ส�าหรับกีฬากอล์ฟ	 เพ่ือเสริมสร้าง								
ความรู้และแรงบันดาลใจให้กับผู ้ชม	 ออกอากาศทุกวันพุธ	 เวลา									
23.00-23.30	น.	ทางช่อง	28	SD	

ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
	 นอกจากการน�าเสนอรายการท่ีให้สาระความรูแ้ละแรงบันดาลใจ 
ด้านกีฬาแล้ว	 กลุ่มบีอีซียังคัดสรรรายการการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศและระดับโลก	 ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมได้รับชมไปพร้อมกับ
การแข่งขัน		อาทิ	

	 •	 การแข่งขนัวอลเลย์บอล	Thai-Denmark	Super	League	
2019	 เมื่อวันที่	 19-23	 มีนาคม	 2562	 รวม	 14	 แม็ทช์	
ถ่ายทอดสดทางช่อง	13	แฟมิลี่

	 •	 การแข่งขันวอลเลย์บอลนัดพิเศษ	 รายการ	 KOREA-
THAILAND	 Pro	 Volleyball	 All-Star	 Super	Match	
2019	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2562	และ	วันที่	7	เมษายน	
2562	ถ่ายทอดสดทางช่อง	3	และช่อง	33	HD

	 •	 การแข่งขันวอลเลย์บอลภายใต้	FIVB	จ�านวน	4	รายการ	
ได้แก่	Women	Nations	League	2019,	Men	Nations	
League	2019,	Club	Men	World	Championship	2019	
และ	 Club	Women	World	 Championship	 2019	
ถ่ายทอดทางช่อง	13	แฟมิลี่,	ช่อง	3	และช่อง	33	HD

	 •	 ถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยในรายการ	 “ศึกมวยไทย
ราชด�าเนิน”	ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	20.30-22.30	น.	ทาง
ช่อง	28	SD	และรายการ	“มวยดีวิถีไทย”	ทุกวันอาทิตย์	
เวลา	12.00-14.00	น.	ทางช่อง	28	SD	

	 •	 ช่อง	3	และช่อง	33	HD	ร่วมกบัโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิ
แห่งประเทศไทย	 พร้อมด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ์	ถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์	ครั้งที่	 30	จากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	
ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	ถึงวันที่	11	ธันวาคม	2562	
เพ่ือให้ผู้ชมชาวไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาและร่วมส่ง
ก�าลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย	
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BEC selected sports program and 
sports competition live broadcast
	 BEC	 Group	 selected	 sport	 programs,	 national	 and	
international	sport	competition	live	program	for	viewers	with	
the	aim	of	motivating	children	and	youths	to	play	sports.	
We	believe	that	it	is	another	way	to	promote	Thai	athletes’	
achievements	through	sport	programs.	

Sport Guru 
		 Program	presenting	how	to	play	sports	appropriately	
and	 introducing	 techniques	 for	 skill	 improvements.	 The	
program	is	conducted	by	sport	expert	and	hosted	by	Pitsanu	
Nilklad,	aired	on	Sundays	from	23.45-00.30	hrs.	on	Channel	3 
and	Channel	33	HD.	

Team Nee Pee Rak Season 4
	 Program	that	brings	artists	and	actors	to	broaden	their	
views	on	football	giving	motivations	to	the	viewers	by	visiting	
the	 world-class	 stadium	 and	 famous	 athletes’	 dressing	
rooms,	talks	with	professional	football	players,	and	provides	
knowledge	 regarding	 football,	 which	 normally	 aired	 on	
Saturdays	from	16.00-16.30	hrs.	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD.	

Sanae Keela 
	 Program	emphasizing	on	the	attraction	of	each	type	
of	sport	as	well	as	providing	knowledge	of	sports	to	motivate	
viewers,	suitable	for	viewers	of	all	age	ranges	and	hosted	
by	Selina	Wiesmann,	aired	on	Saturdays	from	07.45-07.50	
and	Sundays	from	07.50-07.55	on	Channel	3	and	Channel	
33	HD.	

HeHaBaGolf 
	 Taking	viewers	to	observe	the	golfers’	practices,	and	
presents	perspectives	and	techniques	on	golfs	to	enhance	
knowledge	of	and	motivate	viewers,	aired	on	Wednesdays	
from	23.00-23.30	on	Channel	28	SD.	

Live Broadcast of Sport Championship
	 Apart	 from	 presenting	 programs	 providing	 sport	
knowledge	 and	 inspiration,	 BEC	 Group	 also	 selects	 both	
national	and	 international	 famous	sport	competitions	 for	
live	broadcasting	to	viewers,	including

	 •	 Thai-Denmark	Super	League	2019,	an	important	
volleyball	competition	held	between	19-23	March	
2019,	14	matches,	live	broadcast	on	Channel	13	
Family.

	 •	 Special	 volleyball	match	 KOREA-THAILAND	 Pro	
Volleyball	All-Star	Super	Match	2019	held	on	5	
April	 2019	and	7	April	 2019,	 live	broadcast	on	
Channel	3	and	Channel	33	HD.

	 •	 4	volleyball	matches	under	FIVB:	“Women	Nations	
League	2019”,	“Men	Nations	League	2019”,	“Club	
Men	World	 Championship	 2019”,	 and	 “Club	
Women	World	Championship	2019”,	live	broadcast	
on	Channel	13	Family,	Channel	3	and	Channel	
33	HD.

	 •	 Thai	boxing	matches	“Muay	Thai	Ratchadamneon”	
every	Thursdays	at	20.30-22.30	on	Channel	28	SD	
and	“Muay	Dee	Withi	Thai”	every	Sundays	from	
12.00-14.00	on	Channel	28	SD.

	 •	 Channel	3	and	Channel	33	HD,	in	collaboration	
with	the	Television	Pool	of	Thailand,	the	National	
Broadcasting	Services	of	Thailand,	the	Government	
Public	Relations	Department,	broadcast	the	30th	

SEA	Games	live	from	Republic	of	the	Philippines	
between	30	November	and	11	December	2019	
to	 enable	 Thai	 people	 to	 closely	 view	 sport	
competitions	and	support	Thai	national	athletes.	
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ช่อง 3 ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และสถาบันอุดมศึกษา เปิดตัว
โครงการ "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย"
	 เมื่อวันจันทร์ที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี							
ร่วมกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 และสถาบัน
อุดมศึกษา	25	แห่งจากทั่วประเทศ	เปิดตัวโครงการ	"คนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธปิไตย"	ณ	อาคารมาลนีนท์	ทาวเวอร์	เพือ่เปิดโอกาสให้โรงเรยีน
และสถาบันการศึกษาทุกเเห่งทั่วประเทศร่วมท�ากิจกรรมขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยด้วยพลังบริสุทธิ์ของเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ	ทั้งนี้	
ช่อง	3	และกลุ่มบอีซีีท�าหน้าทีเ่ป็นส่ือกลางในการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม 
และลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชน	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ	รวมทัง้ได้จดัท�าเพลง	"คนรุน่ใหม่
หัวใจประชาธิปไตย"	ขับร้องโดยนักแสดงช่อง	3	เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน
ทัง้ในและนอกสถานศกึษาท่ัวประเทศเหน็ความส�าคญัของการเลอืกตัง้	

ช่อง 3 จัดกิจกรรม "เด็กดีทีวี 3" เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562
	 เมื่อวันเสาร์ที่	12	มกราคม	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	จัดงาน	
“เด็กดีทีวี	 3”	 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562		ณ	 บริเวณ								
ด้านหน้าอาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	โดยน�านักแสดงช่อง	3,	ศิลปินจาก
ค่าย	 Chandelier	Music	 พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว	 ร่วมกิจกรรมกับ
เด็กๆ	 อาทิ	 "โซนเวทีการแสดง"	 รับชมการแสดงจากนักแสดงสังกัด								
ช่อง	3	พร้อมเปิดเวทีให้เด็กๆ	ได้แสดงความสามารถ,	"โซนบูธรายการ
ต่างๆ	 ของช่อง	 3",	 "โซนหนูน้อยนักอ่านข่าว"	 เปิดโอกาสให้เด็กๆ													
ได้รับประสบการณ์การอ่านข่าวจากผู้ประกาศข่าวของช่อง	 3	 และ							
"โซนบูธร่วมเล่นเกม"	 จัดกิจกรรมชิงรางวัลจากผู้จัดละคร	 นักแสดง						
และผู้สนับสนุนต่างๆ	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้	 เพ่ือให้												
ความส�าคัญและสร้างแรงบันดาลใจท่ีดีให้กับเด็กๆ	 ท่ีจะเป็นอนาคต							
ของประเทศต่อไป	
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Channel 3, in collaboration with Office 
of the Election Commission of Thailand 
and higher education institutions 
launched the “New Generations with 
Democratic Hearts” Project 
	 On	Monday,	11	February	2019,	Channel	3	and	BEC	
Group,	 in	 collaboration	 with	 Office	 of	 the	 Election	
Commission	of	Thailand	and	25	higher	education	institutions	
around	 the	 country,	 launched	 “New	 Generations	 with	
Democratic	 Hearts”	 Project	 at	 Meleenont	 Tower	 to	
participate	in	democracy	driving	activities	with	the	power	of	
the	youths	who	are	the	future	of	the	nation.	Channel	3	and	
BEC	Group	helped	with	promoting	activities	and	arranged	
field	activities	with	the	youths	and	students	in	the	central	
and	 regional	 areas.	 “New	 Generations	 with	 Democratic	
Hearts”	song	was	performed	by	the	actors	and	actresses	of	
Channel	 3	 to	 raise	 awareness	 of	 the	 youths	 around	 the	
country	regarding	the	importance	of	election.	

Channel 3 organized “Dek Dee TV 3” 
Activity on Children’s Day 2019
 On	Saturday,	12	January	2019,	Channel	3	together	
with	 BEC	 Group	 organized	 “Dek	 Dee	 TV	 3”	 Activity	 in	
celebration	of	Children’s	Day	2019.	The	activity	was	attended	
by	many	actors	and	actresses,	Chandelier	Music	artists	and	
news	anchors	to	enjoy	activities	with	children	such	as	“Stage	
Show	Zone”	in	which	children	could	enjoy	the	shows	by	
the	actors	and	actresses,	“Channel	3	TV	Programs	Booth”,	
“Young	 News	 Reporter”	 providing	 the	 opportunities	 to	
experience	news	reporting	from	Channel	3’s	news	anchors,	
and	“Gaming	Booth”	the	activities	to	win	awards	from	TV	
drama	producers,	actors	and	sponsors.	The	aim	of	this	event	
was	to	place	importance	on	children	and	create	inspirations	
for	children,	the	future	of	the	nation.	
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ช่อง 3 จัดกิจกรรม "ดับไฟคลายร้อน ตะลอนรัก 
กับ หนี้รักในกรงไฟ" ณ เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี
	 เมื่อวันศุกร์ที่	5	ถึงวันเสาร์ที่	6	กรกฏาคม	2562	ช่อง	3	และ
กลุ่มบีอีซี	 ร่วมกับเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	จัดกิจกรรม	 "ดับไฟคลาย
ร้อน	ตะลอนรัก	กับ	หนี้รักในกรงไฟ"	น�านักแสดงจากละคร	"หนี้รักใน
กรงไฟ"	พร้อมด้วยผู้ชมจากทางบ้าน	ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กก�าพร้า
ช้ันอนบุาลจากมลูนธิสิงเคราะห์เด็ก	พทัยา	และนกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาล
โสตพฒันา	พร้อมมอบเงนิสมทบทนุมลูนธิิสงเคราะห์เด็ก	พทัยา	จ�านวน	
80,000	บาท	ณ	อเล็กซ่า	บีช	คลับ	พัทยา	จากนั้นร่วมกิจกรรมปลูก					
ต้นราชพฤกษ์	 ต้นไม้ประจ�ารัชกาลที่	 9	 และต้นรวงผึ้ง	 ต้นไม้ประจ�า
รัชกาลที่	10	รวม	99	ต้น	ณ	สวนสาธารณะเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี

กลุ่มบีอีซี ร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา 
(คอนเน็กซ์ อีดี) 
	 บริษทั	บีอซี	ีเวลิด์	จ�ากดั	(มหาชน)	เลง็เหน็ความส�าคญัของการ
ศกึษาไทย	โดยเข้าร่วม	“โครงการสานอนาคตการศกึษา	-	คอนเน็กซ์	อดี”ี 
(CONNEXT	 ED)	 โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 และภาคเอกชน	 ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน							
ร่วมกนัขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาไทย	เพือ่สานต่อ 
นโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 และยกระดับศักยภาพเด็ก						
และเยาวชนไทยให้เป็นทัง้	“คนดีและคนเก่ง”	โดยกลุ่มบอีีซี	และชอ่ง	3 
ใช้ศักยภาพและความประสบการณ์ด้านสือ่มวลชนทีม่มีาอย่างยาวนาน
ในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการคอนเน็กซ์	 อีดี												
เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

	 ทัง้นี	้กลุม่บอีซี	ีได้รบัโล่เกยีรตยิศเชดิชเูกยีรตผิูท้�าคณุประโยชน์
เพื่อการศึกษาไทยในฐานะองค์กรผู้ร่วมขับเคล่ือนสร้างวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน	 ด้านการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์จากคุณณัฏฐพล	ทีปสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	เมื่อวันจันทร์ที่	18	พฤศจิกายน	2562

ช่อง 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้
สัมภาษณ์ฯ” แก่ผู้บริหารของกองทัพเรือ 
	 ช่อง	 3	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	 “เทคนิคการให้
สัมภาษณ์ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางของกองทัพเรือ”	 ระหว่าง															
วันอังคารที่	 26	 ถึงวันพฤหัสบดีที่	 28	พฤศจิกายน	 2562	ณ	อาคาร							
มาลีนนท์	 ทาวเวอร์	 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะด้านการพูด	
โดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 ให้แก	่														
คณะผู ้บริหารของกองทัพเรือ	 โดยมีผู ้ประกาศข่าวช่อง	 3	 อาทิ																		
ธีระ	 ธัญไพบูลย์,	 ปุณยวีร์	 สุขกุลวรเศรษฐ์,	 วราภรณ์	 สมพงษ์,																				
อภิสรา	เกิดชูชื่น	และประวีณมัย	บ่ายคล้อย	ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้	 เทคนิคการให้สัมภาษณ์	 บุคลิกภาพ	 น�้าเสียง	 ในขณะที่ให้
สัมภาษณ์อยู่หน้ากล้องอย่างมืออาชีพ	ทั้งการให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว
ภาคสนาม	และการให้สัมภาษณ์แบบการจัดรายการในห้องส่ง
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Channel 3 organized “Dub Fai Klai Ron 
Talon Rak with Ni Rak Nai Krong Fai” 
activity in Pattaya City, Chon Buri Prov-
ince
	 On	Friday,	5	July	to	Saturday	6	July	2019,	Channel	3	
and	BEC	Group,	in	collaboration	with	Pattaya	City,	Chon	Buri	
Province	organized	“Dub	Fai	Klai	Ron	Talon	Rak	with	Ni	Rak	
Nai	Krong	Fai”	activity	where	the	actors	from	“Ni	Rak	Nai	
Krong	Fai”	TV	drama	and	viewers	jointly	arranged	the	activity	
for	kindergarten	orphans	from	Pattaya	Orphanage	Foundation	
and	from	Sot	Patthana	School	for	the	Deaf,	together	they	
have	contributed	funds	to	Pattaya	Orphanage	Foundation	
in	the	amount	of	80,000	Baht	at	Alexa	Beach	Club	Pattaya.	
Then,	they	planted	golden	shower	tree	to	commemorate	
His	Majesty	the	late	King	Bhumibol	Adulyadej	and	yellow	
star	to	commemorate	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn,	
totally	99	trees,	at	Pattaya	City	Park,	Chon	Buri	Province.

BEC Group participated in “The Future 
of Education” (CONNEXT ED) Project
	 BEC	World	 Public	 Company	 Limited	 realizes	 the	
importance	of	Thai	education	by	taking	part	in	“CONNEXT	
ED	Project”	which	was	established	to	collaborate	between	
the	government,	civil	 society	and	private	sector	with	the	
aim	of	improving	the	quality	of	Thai	education	to	carry	on	
the	policy	on	sustainable	national	development	and	improve	
the	potentials	of	Thai	youths	to	be	“good	and	talented”	
persons.	BEC	Group	joins	forces	with	Channel	3	applied	their	
potentials	and	long-term	experience	as	media	organization	
to	promote	CONNEXT	ED	Project	to	improve	Thai	education.	

	 BEC	Group	was	granted	the	Award	for	Honoring	the	
Person	 Creating	 Benefits	 for	 Thailand’s	 Education	 as	 an	
organization	taking	part	in	promoting	participatory	culture	
in	sustainable	education	in	terms	of	the	project	promotion,	
which	was	conferred	by	Mr.	Nataphol	Teepsuwan,	Minister	
of	Education	on	Monday,	18	November	2019.	

Channel 3 organized the workshop on “Interview Technique” for the Royal Thai Navy 
executives
	 Channel	3	organized	the	workshop	on	“Interview	Technique”	for	Middle	Line	Manager	of	the	Royal	Thai	Navy	during	
Tuesday,	26	November	to	Thursday,	28	November	2019	at	Maleenont	Tower	to	improve	personality	and	speaking	skills,	
especially	for	giving	interviews	and	press	conferences	to	mass	media.	Channel	3	news	anchors	such	as	Teera	Tanyapaibul,	
Punyawee	Sukkulworasate,	Waraporn	Sompong,	Apisara	Kerdchoochen,	and	Praweenamai	Baicloy	were	the	trainers	who	
shared	knowledge	and	technique	of	giving	professional	interview,	personality	and	voice	before	the	camera,	as	well	as	the	
guideline	for	giving	interview	to	field	reporters	and	in	studio	shows.	
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ส่งเสริมและทำานุบำารุงด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร ผู้จัดละคร นักแสดง และพนักงาน
กลุ่มบีอีซี ท�าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระดิถี
ขึ้นปีใหม่ 2562
	 เมื่อวันจันทร์ที่	14	มกราคม	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	จัด
กจิกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	โดยนมินต์คณะสงฆ์จากวดับวรนิเวศ
วิหารจ�านวน	10	 รูป	มาเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	
พทุธศกัราช	2562	เพือ่ความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก�าลงัใจในการ
ท�างานให้กับคณะผู้บริหาร,	 นักแสดง	 และพนักงานช่อง	 3	 และกลุ่ม						
บีอีซี	ณ	ชั้น	8	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2

	 	ในการนี้	คณะผู้บริหาร	ผู้จัดละคร	นักแสดง	และพนักงานได้
รว่มท�าบุญผ้าป่าสามัคคีวดัรัตนวนาราม	ต�าบลบ่อพลอย	อ�าเภอบา้นไร่	
จังหวัดตราด	จ�านวนเงิน	795,650	บาท

ช่อง 3 จัดกิจกรรม “Exclusive Trip with 
เพลิงนาคา" น�าผู้ชมละครท�าบุญไหว้พระ 
ณ จังหวัดนครพนม
	 เมื่อวันศุกร์ที่	 14	มิถุนายน	2562	คณะผู้บริหารช่อง	3	และ
กลุม่บอีซี	ีจดักจิกรรม	"Exclusive	Trip	with	เพลงินาคา"	น�าผูช้มละคร
จ�านวน	16	คน	พร้อมด้วยนักแสดงจากละครเรื่อง	“เพลิงนาคา”	ร่วม
กิจกรรมไหว้พระท�าบุญตามสถานที่ส�าคัญต่างๆ	 ในจังหวัดนครพนม	
ร่วมพธิบีายศรสีูข่วัญ	และสกัการะพระธาตุพนม	จากน้ันเดินทางไปไหว้
พระธาตุมรุกขนคร	ณ	วัดมรุกขนคร	พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
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RELIGIOUS AND
CULTURAL PROMOTION

Channel 3’s Executives, TV Drama 
Producers, and Actors along with BEC 
Group’s employees attending New Year 
2019 Merit Marking Activity
 On	Monday,	14	 January	2019,	Channel	3	 together	
with	BEC	Group	arranged	Merit	Making	activity	by	 inviting							
10	monks	 from	 Bowonniwet	 Vihara	 Temple	 to	 perform	
ceremony	 for	 New	 Year	 celebration	 2019	 to	 bless	 and											
raise	 the	spirit	of	 the	Channel	3’s	executives,	actors	and	
employees.	 The	 activity	 was	 held	 on	 the	 8th	floor	 of	
Maleenont	Tower	2.	
	 On	this	occasion,	executives,	TV	drama	producers,	
actors,	and	employees	joined	the	robe	offering	ceremony	
at	Ratana	Vanaram	Temple,	Bo	Ploy	Sub-district,	Ban	Rai	
District,	Trad	Province.	The	total	funds	contributed	in	this	
ceremony	was	795,650	Baht.	

Channel 3 organized “Exclusive Trip 
with Ploeng Naga” activity taking 
the viewers to make merit in Nakhon 
Phanom Province
	 On	Friday,	14	 June	2019,	executives	of	Channel	3	
together	with	BEC	Group	organized	the	“Exclusive	Trip	with	
Ploeng	Naga”	activity	by	taking	the	viewers	and	actors	from	
“Ploeng	Naga”	TV	drama	to	make	merit	at	important	places	
in	Nakhon	Phanom	Province,	join	welcoming	ceremony	and	
pay	homage	to	Phra	That	Phanom,	then	pay	respect	to	Phra	
That	Marukkha	Nakhon	at	Marukkha	Nakhon	Temple	and	
enjoy	local	shows.	
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ช่อง 3 ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2562
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	กรกฎาคม	2562	คณะผู้บริหารของช่อง	3 
และกลุ่มบีอีซี	 พร้อมด้วยนักแสดงช่อง	 3	 น�าเทียนพรรษาถวายแด	่							
พระสงฆ์จ�านวน	4	วัด	ได้แก่	วัดยางศรีเจริญ	จังหวัดชัยนาท,	วัดมเหยงคณ์ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา,	วดัพระขาว	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	และ
วัดเทพสรธรรมาราม	 จังหวัดปทุมธานี	 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	
ซึ่งถือเป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา

ช่อง 3 ร่วมประชุมการจัดงานแถลงข่าวโครงการ
รวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจ�าปี 2563
	 เมื่อวันอังคารที่	 17	 กันยายน	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี									
ร่วมประชมุเตรยีมความพร้อมในการจดักจิกรรม	“โครงการรวมใจไทย
เป็นหนึ่ง	 2563”	 และการเตรียมงานแถลงข่าวโครงการฯ	 ที่จะจัดใน
เดือนพฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุม	กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ	
โดยการประชุมครั้งนี้	 มีการวางแผนในการเตรียมรับรองคณะเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ	 ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน	
กองทัพเรือ	อ�าเภอเมือง,	อ�าเภอบาเจาะ,	อ�าเภอยี่งอ	จังหวัดนราธิวาส	
และอ�าเภอไม้แก่น	 จังหวัดปัตตานี	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัด															
โครงการฯ	 เพื่อเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติและสงบสุข	 ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม											
รวมทั้งปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

	 ในการนี้	 คณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ	จะได้เยี่ยมชมการ
ผลติรายการข่าว	“เรือ่งเล่าเช้านี”้	และรายการอืน่ๆ	ของครอบครัวข่าว	
รวมทั้งกิจกรรมด้านละครของช่อง	3	อีกด้วย		
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Channel 3 offered Buddhist Lent candle on the occasion of Buddhist Lent Day 2019
 On	Thursday,	11	July	2019,	executives	of	Channel	3	and	BEC	Group,	together	with	Channel	3	actors,	offered	Buddhist	
Lent	candle	to	the	monks	 in	4	temples,	which	are	Yangsri	Charoen	Temple	 in	Chainat	Province,	Maheyong	Temple	 in	
Ayutthaya	Province,	Phra	Khao	Temple	in	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	Province,	and	Thepsorn	Thammaram	Temple	in	Pathum	
Thani	Province,	on	the	occasion	of	Buddhist	Lent	Day,	which	is	marked	as	an	important	Buddhist	day.	

Channel 3 attended the press conference 
on Ruam Jai Thai Pen Nueng Project 2020
	 On	 Tuesday,	 17	 September	 2019,	 Channel	 3	
together	 with	 BEC	 Group	 attended	 the	meeting	 for	
preparation	of	“Ruam	Jai	Thai	Pen	Nueng	Project	2020”	
and	the	press	conference	on	the	project	that	was	planned	
to	be	held	in	November	2019	at	the	Conference	Room	
of	 Naval	 Civil	 Affairs	 Department.	 In	 this	meeting,	 the								
plan	 was	made	 for	 welcoming	 the	 group	 of	 youths	
participating	in	the	project	to	the	area	of	Royal	Thai	Navy	
Marine	Task	Force,	Royal	Thai	Navy	 in	Mueang	District,							
Ba	Cho	District,	Yi	Ngo	District,	Narathiwat	Province	and	
Mai	 Kaen	 District,	 Pattani	 Province	 with	 the	 aim	 of	
enhancing	the	perspectives	of	Thai	Buddhist	and	Islamic	
youths	in	the	southern	border	provinces	to	be	able	to	
live	 peacefully	 despite	 cultural	 diversity	 and	 raise	
awareness	of	nationalism	and	pride	of	being	Thai.		

	 On	this	occasion,	the	group	of	youths	participating	
in	the	project	were	allowed	to	visit	“Rueng	Lao	Chao	Ni”	
news	program	production	and	other	programs	of	Krob	
Krua	Kao	as	well	as	Channel	3	drama	activities.	
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ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 กลุ่มบีอีซี	 สานต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรและ
ประชาชนทั่วประเทศมีใจรักสิ่งแวดล้อม	ตอกย�้าความเป็น	“สถานีรักษ์โลก”	โดยมีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านรายการและกิจกรรมต่าง	ๆ 	
ขององค์กรตลอดปี	2562

จัดท�าบทความและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร
	 กลุ ่มบีอีซี	 จัดท�าบทความให้ความรู ้ด ้านการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ	 พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 ประชาสัมพันธ์ผ่าน							
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ	ภายในองค์กร	 เพื่อสร้างความตระหนักและ
การรับรู ้ให้บุคลากรขององค์กรเห็นความส�าคัญและมีส่วนร่วมใน										
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	 พลังงาน	 และส่ิงแวดล้อม	 อาท	ิ						
“เจด็แล้วจ�า	หลกั	7R	ช่วยลดปรมิาณขยะ”,	“8	วิธีใช้น�า้อย่างประหยดั”, 
“ลดก๊าซคาร์บอนฯ	 ด้วยจักรยาน”,	 “10	 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆ								
ด้วยตัวเรา”,	“ไอเทมช่วยโลก	พกพาไว้ใช้	ลดขยะพลาสติก”	เป็นต้น		

	 นอกจากนี้ 	 ยังมีการส่ือสารให้บุคลากรขององค์กรเห็น													
ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร									
ภายใต้ชื่อ	“BEC	WORLD	NEWS”	อาทิ	การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ
ลดภาวะโลกร้อนเนือ่งในวันลอยกระทง	โดยมผีูป้ระกาศข่าวของช่อง	3	
เสนอความคิดเห็นในการใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง	เป็นต้น	

	 ในปี	 2562	 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนัก									
ทางด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บคุลากรขององค์กร	ซึง่น�าไปสูก่ารปฏิบัติจรงิ	
โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่บุคลากร	 พร้อมต้ัง							
ถังขยะแยกประเภทในองค์กร	 เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงาน					
คดัแยกขยะก่อนทิง้	น�าไปสูแ่นวทางในการลด	คดัแยก	และใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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 BEC	Group	carries	on	the	social	and	environmental	activities	continuously	and	encouraging	employees	and	the	
public	to	care	for	environment	under	the	concept	of	“Green	TV	Station”.	Environmental	performances	conducted	through	
programs	and	activities	throughout	the	year	2019	are	as	follows:

ENVIRONMENTAL CONSERVATION

Publication of Environmental Concern 
Articles
	 BEC	 Group	 publishes	 articles	 on	 conservation	 of	
natural	resources,	energy,	and	the	environment	and	making	
public	 relations	 via	 various	 corporate	 channels	 to	 raise	
awareness	 among	 the	 employees	 on	 the	 importance	 of	
environmental	conservation	and	employees’	engagement	
in	 the	conservation	of	natural	 resources,	energy	and	 the	
environment	such	as	“Seven	to	Remember:	7R	Principles	
for	 Waste	 Reduction”,	 “8	 Methods	 for	 Water	 Saving”,	
“Carbon	Reduction	by	Bike”,	“10	Methods	to	Take	Care	of	
Environment”,	“Green	Items	to	Use	for	Plastic	Reduction”,	
etc.	

	 Apart	from	that,	the	personnel	were	encouraged	to	
realize	 the	 importance	 of	 environment	 through	 internal	
communication	 channels	 under	 the	 title	 “BEC	WORLD	
NEWS”	which	includes	promoting	the	use	of	natural	materials	
to	reduce	global	warming	on	Loi	Krathong	Day,	with	the	idea	
of	Channel	3	news	anchors	to	use	natural	materials	in	making	
the	floating	lanterns.	

	 In	2019,	the	Company	aimed	to	raise	the	personnel’s	
awareness	of	environment	leading	to	practical	performance,	
by	 providing	 the	 training	 on	 waste	management,	 and	
encouraging	the	personnel	to	sort	the	garbage	before	discard	
by	 providing	 different	 type	 of	 bin,	 which	 leads	 to	 the	
reduction,	sorting	and	the	most	effective	use	of	solid	waste.	
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ติดตามและน�าเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม 
	 กลุ่มบีอีซี	ติดตามสถานการณ์และน�าเสนอข่าวสารในประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเสริมความรู ้และสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชน	 ผ่านรายการต่างๆ	 ขององค์กร	 ซ่ึงน�าไปสู่การมีส่วนร่วม										
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	อาทิ	

	 •	 รายการ	 “ข่าว	 3	 มิติ”	 ติดตามการด�าเนินงานของหน่วย
เฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและ
สัตว์ป่า	ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้	ทหาร	ต�ารวจ	ของจังหวัด
จันทบุรี	เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงหน่วยป้องกัน
รกัษาป่าที	่8	(คลองแดง)	จงัหวัดจนัทบรุ	ีหลงัพบขบวนการ
ลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนติดตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ
จริง	พิสูจน์	ขยายผล	น�าไปสู่การด�าเนินการตามกฎหมาย
กบัผูท้ีมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์จากทรพัยากรของชาต	ิออก
อากาศเมื่อวันที่	7-9	มกราคม	2562

	 •	 รายการ	“ข่าว	3	มติ”ิ	น�าเสนอข่าวการรณรงค์ให้ประชาชน
ลดใช้ถุงพลาสติก	 และเชิญชวนให้ประชาชนใช้ถุงผ้าแทน	
ภายใต้โครงการ	“ท�าความดด้ีวยหวัใจ	ลดภยัสิง่แวดล้อม”	
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกในประเทศไทย	 ออก
อากาศเมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2562

	 •	 รายการ	 “ข่าว	 3	 มิติ”	 น�าเสนอปัญหาขยะพลาสติกใน
ประเทศไทย	 และลดการใช้ถุงพลาสติกผ่านมุมมองของ				
คณุวรวฒุ	ิอุน่ใจ	ประธานสมาคมผูค้้าปลกีไทย	และแนวทาง	
ในการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติก							
ในประเทศไทย	ออกอากาศเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2562
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 BEC	Group	followed	up	the	situation	and	presented	
environmental	issues	to	gain	knowledge	and	raise	awareness	
to	 the	 public	 through	 various	 programs	 leading	 to	 the	
participation	in	the	conservation	of	natural	resources,	energy	
and	environment,	such	as,

	 •	 “3	Miti	News”	followed	up	the	operation	of	Forest	
Ranger	 Task	 Force	 in	 collaboration	with	 forest	
officers,	 military	 officers,	 police	 officers	 of	
Chanthaburi	Province	in	inspecting	the	area	close	
to	Forest	Protection	8	(Khlong	Daeng)	Chanthaburi	
Province	after	Siamese	Rosewood	illegal	cutting	
and	trading	process	had	been	 reported,	where	
the	government	officer	was	involved.	The	program	
also	followed	up	the	facts,	proved	and	expanded	
the	result	to	legal	proceedings	against	those	taking	
advantage	of	the	national	resources.	The	program	
was	aired	on	7-9	January	2019.	

	 •	 “3	Miti	News”	presented	the	news	encouraging	
people	 to	 reduce	 the	 use	 of	 plastic	 bags	 and	
invite	them	to	use	cloth	bags	under	the	“Doing	
Good	Deeds	by	Heart	to	Reduce	Environmental	
Threats”	on	the	occasion	of	Chinese	New	Year	to	
foster	 collaboration	 between	 the	 government,	
private	and	public	sector	in	preventing	and	solving	
plastic	waste	problem	in	Thailand.	The	program	
was	aired	on	2	February	2019.	

	 •	 “3	Miti	News”	presented	plastic	waste	problem	
in	Thailand	and	the	method	of	reducing	the	use	
plastic	 in	 the	 view	 of	 Mr.	 Warawoot	 Ounjai,	
President	of	 the	Thai	 Retailers	Association	 and	
the	 plans	 for	 participation	 of	 the	 government,	
private	and	public	sector	in	reducing	plastic	use	
in	Thailand.	The	program	was	aired	on	23	February	
2019.	

Follow-up and presentation of environmental news 
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ช่อง 3 ร่วมงานปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ 
“รมณีย์ที่เรา”
	 เมื่อวันเสาร์ที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2562	 ผู้บริหารช่อง	 3	 ร่วมงาน	
“รมณีย์ที่เรา”		ซึ่งอยู่ภายใต้		“โครงการปลูกต้นไม้	ปลูกธรรมะ”		โดย
มีพระอาจารย์ไพศาล	 วิสาโล	 เป็นประธานโครงการ	 เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนท�าบญุด้วยการปลกูต้นไม้	ร่วมกนัสร้างป่าบนทีด่นิของตนเอง
และแหล่งป่าเสื่อมโทรม	 เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ	 เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชาของทุกปี	 รวมทั้งรณรงค์ให้มอบต้นไม้แก่ผู้อื่นในเทศกาล
ต่างๆ	ณ	เกาะลอย	สวนลุมพินี

	 •	 รายการ	“ข่าว	3	มติิ”	น�าเสนอข่าวการเป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านขยะทะเลของประเทศไทย	จดั
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางในการแก้ปัญหาขยะทะเล	 ซึ่งมีผู ้แทนสมาชิก
อาเซียนกว่า	10	ประเทศเข้าร่วมประชุม	ทั้งนี้	ปัญหาขยะ
ไร้พรมแดนท่ีลอยจากชายฝ่ังออกทะเลเป็นสาเหตุส�าคญัที่
เป็นภยัคุกคามต่อสตัว์ทะเล	โดยปัจจุบนัมขียะพลาสตกิใน
ทะเลมากถงึ	25	ล้านตนั	และส่วนใหญ่อยูใ่นภมูภิาคเอเชีย	
จงึเป็นประเดน็ท่ีมุง่ให้ความส�าคญัให้การแก้ไข	และรณรงค์
ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	
ออกอากาศเมื่อวันที่	5	มีนาคม	2562

	 •	 รายการ	 “ข่าว	 3	 มิติ”	 ลงพื้นที่ท�าข่าวและรายงานข่าว							
การรณรงค์หยุดรับประทานปลานกแก้ว	 ซึ่งเป็นปลาที่
สามารถผลิตทรายขาวได้ไม่ต�่ากว่า	2	ตัน	ต่อ	1	ตัว	ซึ่งช่วย
สร้างความสมดุลให้กับท้องทะเลได้อย่างมหาศาล	 โดย				
ขณะนี้ปลากนกแก้วมีจ�านวนลดลงมากจากเดิม	 จนอาจ						
น�าไปสู่การสูญพันธ์	 เนื่องจากถูกจับไปขายในท้องตลาด	
ปลานกแก้วมีมากกว่า	80	สายพันธุ์	ท�าให้ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลเหมือนปลาชนดิอืน่	ส่งผลให้สถานะของปลานกแก้ว
ยังไม่ได ้รับการคุ ้มครองทางกฏหมาย	 จึงต้องอาศัย											
ความร่วมมือจากประชาชนและคนในพืน้ทีร่่วมกนัรณรงค์
หยุดบริโภคและหยุดท�าร้ายปลานกแก้ว	 ออกอากาศเมื่อ
วันที่	15	พฤศจิกายน	2562

	 •	 รายการ	“ข่าว	3		มติิ”	ลงพืน้ทีแ่ละน�าเสนอข่าวการประชมุ
รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	25	หรือ	“COP25”	
ณ	 กรุงมาดริด	 ประเทศสเปน	 การประชุมครั้งน้ี	 มี
วตัถปุระสงค์เพือ่หาข้อสรปุและแนวทางปฏิบติัสูก่ารชะลอ
หรือลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	 โดยเฉพาะ
การกระท�าจากมนุษย ์ ท่ีส ่งผลต ่อการเปลี่ยนแปลง												
สภาพภูมิอากาศ	ออกอากาศเมื่อวันที่	 2,	 9-13	และ	15	
ธนัวาคม	2562	เพือ่สร้างการรับรูถ้งึปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	
และแนวทางแก้ไข																
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	 •	 “3	Miti	News”	presented	the	news	of	Thailand’s	
hosting	 Special	 ASEAN	Ministerial	Meeting	 on	
Marine	Debris	held	by	Department	of	Marine	and	
Coastal	Resources	to	exchange	ideas	in	reducing	
marine	debris.	Representatives	of	more	than	10	
ASEAN	countries	attended	the	meeting.	However,	
the	problem	of	borderless	waste	floating	on	the	
sea	 was	 a	 significant	 factor	 threatening	 sea	
animals’	lives.	At	the	present,	there	are	more	than	
25	million	tons	of	marine	debris	most	of	which	
was	 in	 Asia.	 This	 could	 be	 the	 issue	 that	 all	
countries	should	pay	attention	to	and	encourage	
their	people	to	realize	the	problem.	This	program	
was	aired	on	5	March	2019.	

	 •	 “3	Miti	 News”	 investigated	 and	 reported	 the	
campaign	to	stop	consuming	parrotfish,	each	of	
which	can	produce	more	than	2	tons	of	white	
sand	that	helps	balance	the	sea.	At	the	present,	
the	 number	 of	 parrotfish	 has	 been	 in	 decline,	
leading	 to	possible	extinction,	 since	 they	have	
been	 caught	 for	 sale	 in	 the	market.	 There	 are	
more	 than	 80	 species	 of	 parrotfish,	 so	 their	
information	has	not	been	officially	collected	as	
other	types	of	fish.	Therefore,	parrotfish	has	not	
been	 legally	 protected.	 To	 save	 their	 life,	 the	
public	 and	 local	 people	 should	 promote	 the	
campaign	to	stop	eating	or	hurting	parrotfish.	The	
program	was	aired	on	15	November	2019.	

	 •	 “3	Miti	 News”	 investigated	 and	 reported	 the	
United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	
Change,	the	25th	Session	of	the	Conference	of	the	
Parties	 (UNFCCC	COP	25)	 in	Madrid,	Spain.	The	
objective	of	this	conference	was	to	seek	solution	
and	 guidelines	 for	 delaying	 or	 reducing	 global	
climate	 change	 especially	 caused	 by	 human	
actions.	The	program	was	aired	on	2,	9-13	and	15	
December	2019	to	ensure	the	public	perception	
of	 environmental	 problem	 and	 appropriate	
solution.	

Channel 3 participated in Pluk Tonmai Pluk 
Dhamma “Rommanee Tee Rao” Event
 On	Saturday,	2	February	2019,	Channel	3	executives	
participated	in	“Rommanee	Tee	Rao”	under	“Pluk	Tonmai	
Pluk	Dhamma”	Project	which	was	 presided	over	 by	 The	
Venerable	Phra	Paisal	Visalo.	The	objective	was	to	encourage	
people	to	make	merit	by	planting	trees	and	creating	forest	
on	their	land	and	on	those	degraded	forest	to	increase	green	
area,	 on	 the	 occasion	 of	 Visakha	 Puja	 Day	 each	 year.	
Participants	were	also	encouraged	to	give	trees	or	plants	as	
gifts	 in	 special	occasion.	The	activity	was	held	at	Ko	Loi,	
Lumpini	Park.
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“ช่อง 3 อาสาท�าดี เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์
พลังงาน” น�านักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	 เมื่อวันเสาร์ที่	 30	มีนาคม	2562	คณะผู้บริหารและพนักงาน
จติอาสาของช่อง	3	และกลุม่บีอซีี	น�านักแสดงจากละครเร่ือง	“แรงเงา		2”, 
“เพลงินาคา”	และ	“หลวงตามหาชน”	พร้อมด้วยนกัเรยีนจากโรงเรยีน
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา	 เขตคลองเตย	ร่วมกิจกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าดี	
เพาะบ่มต้นกล้ารู้รักษ์พลงังาน”	ณ	ศนูย์การเรยีนรู	้กฟผ.	ส�านกังานกลาง 
โดยผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู ้เกี่ยวกับพลังงานและส่ิงแวดล้อม											
ผ่านกิจกรรม	 “ปลูกต้นกล้ารักษ์โลก”	 ด้วยการปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง
ในกระบอกไม้ไผ่	 เพื่อน�าไปเข้าธนาคารต้นกล้าเตรียมลงปลูกในพื้นที่				
ป่าชายเลน	 เพื่อลดปัญหาทะเลกัดเซาะชายฝั่ง,	 "ระดมความคิดด้าน							
สิง่แวดล้อม"	โดยผูเ้ชีย่วชาญให้ความรูเ้กีย่วกบัปัญหาสิง่แวดล้อมในชวีติ
ประจ�าวนั	สร้างความตระหนกัถงึทรพัยากรธรรมชาติทีมี่อยูอ่ย่างจ�ากดั	
และให้ความรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง	หลังจากนั้น	มอบหมาย
ให้นกัเรียนน�าความรูท้ีไ่ด้รบั	ระดมสมองและน�าเสนอวิธีการจดัการขยะ
ในชุมชน	เพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงในระดับชุมชนและ
สังคมต่อไป	

ชอ่ง 3 รว่มลงนามความรว่มมือจัดการปญัหาขยะ
และพลาสติก ในโครงการ PPP PLASTIC ปีที่ 2
	 เมื่อวันพุธที่	5	มิถุนายน	2562	ผู้บริหารช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว	"โครงการความร่วมมอืภาครฐั	ภาคธรุกจิ	และ
ภาคประชาสังคม	 เพื่อจัดการปัญหาขยะและการใช้พลาสติกอย่าง
ยั่งยืน"	และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ	ภาค
ธุรกิจ	ภาคประชาสังคม	และภาคีเครือข่าย	ในการสนับสนุนระบบการ
จดัการขยะ	ด้วยการเสริมสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และปรบัพฤตกิรรม
การใช้พลาสติก	ณ	 ห้องแซฟไฟร์	 202	 ชั้น	 2	 อาคารอิมแพคฟอรั่ม									
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี
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“Channel 3 Asa-Tham-Dee: Planting 
Trees for Energy Savings” leading 
students of Chumchon Muban Patthana 
School to gain knowledge on energy 
and environment
 On	 Saturday,	 30	March	 2019,	 the	 executives	 and	
volunteering	 employees	of	Channel	 3	 together	with	BEC	
Group	led	the	actors	and	actresses	from	“Raeng	Ngao	2”,	
“Ploeng	Naga”	and	“Luang	Ta	Mahachon”	TV	dramas,	along	
with	students	of	Chumchon	Muban	Patthana	School,	Khlong	
Toei	District,	together	join	in	the	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	
Planting	Trees	for	Energy	Savings”	at	EGAT	Learning	Center,	
Headquarters.	The	participants	had	 received	a	chance	 to	
gain	 knowledge	 on	 energy	 and	 environment	 through	
“Planting	Trees	for	Energy	Savings”	by	planting	mangrove	
trees	in	bamboo	tubes	to	deposit	to	tree	bank	in	preparation	
for	planting	in	the	mangrove	forest	to	reduce	coastal	erosion	
problem.	“Environmental	Brainstorming”	activity	was	held	
by	the	expert	to	give	knowledge	on	environmental	problems	
in	daily	 life,	 raise	awareness	of	 limited	natural	 resources,	
and	provide	tips	on	appropriate	waste	sorting.	After	that,	
students	 were	 assigned	 to	 brainstorm	 based	 on	 the	
knowledge	obtained	and	presented	the	ideas	on	community	
solid	waste	management	that	can	be	applied	in	daily	life	
and	at	the	community	and	society	level.	

Channel 3 signed in the collaborative 
agreement for waste and plastic  
management in the 2nd Year PPP 
PLASTIC Project
	 On	Wednesday,	5	 June	2019,	 the	executives	 from	
Channel	3	together	with	BEC	Group	have	attended	the	press	
conference	 on	 “Sustainable	 Plastic	Wastes	 and	Wastes	
Management	 Program”under	 the	 collaboration	 between	
Government	Sector,	Business	Sector,	Civil	Society	Sector	and	
signed	the	agreement	for	collaboration	in	supporting	waste	

management	by	enhancing	knowledge,	understanding	and	
adjustment	of	behavior	in	using	plastic.	The	event	was	held	
at	Sapphire	Room	202,	2nd	floor,	 IMPACT	Forum	Building,	
IMPACT	 Arena,	 Exhibition	 and	 Convention	 Center,	Muang	
Thong	Thani.
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กิจกรรม "ช่อง 3 รวมพลังรักษ์โลก SCHOOL 
TOUR" 
	 เม่ือวันจันทร์ที่	 1	 กรกฎาคม	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี												
จัดกิจกรรม	 “ช่อง	 3	 รวมพลังรักษ์โลก	 School	 Tour”	 ร่วมกับ														
ภาคเีครอืข่าย	โดยน�านกัแสดงจากละครเรือ่ง	“ลบัลวงใจ”	ท�ากจิกรรม							
เชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 ด้านการจัดการขยะ	 ร่วมกับนักเรียน
โรงเรียนปทุมคงคา	 ด้วยการเรียนรู้วิธีการจัดการคัดแยกขยะและ												
ลดปริมาณขยะ	 เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกท่ีดีให้แก่เยาวชน	 พร้อม												
ที่จะเป็นต้นแบบที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป	
 
	 ต่อมาเมื่อวันพุธที่	 11	กันยายน	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	
สานต่อกิจกรรม	“ช่อง	3	รวมพลังรักษ์โลก	School	Tour”	ที่โรงเรียน
สายน�า้ผึง้	โดยมผีูจ้ดัละครและนกัแสดงจากละครเรือ่ง	"ลขิติแห่งจนัทร์"	
พร้อมด้วยภาคเีครอืข่าย	ร่วมกจิกรรมและให้ความรู้ด้านการจดัการขยะ
แก่นักเรียนของโรงเรียนสายน�้าผึ้ง	

กิจกรรม"ช่อง 3 อาสาท�าดี ปลูกป่าคืนความ
สมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ"
	 เมื่อวันเสาร์ที่	 6	 กรกฎาคม	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี															
จดักจิกรรม	“ช่อง	3	อาสาท�าด	ีปลกูป่าคนืความสมบรูณ์สูร่ะบบนิเวศ”		
ณ	 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน	 ต�าบลคลองโคน	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	โดยมีคณะผู้บริหาร	และรตวรรณ	ออมไธสง	นักแสดง
จากละครเรื่อง	 “ลับลวงใจ”	 พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของช่อง	 3	
และกลุ่มบีอีซี	 เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
โดยเฉพาะป่าชายเลน	 และร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง	 เพ่ือเป็น
ป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเล	 ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ			
ป่าชายเลน	เพือ่สร้างความสมดลุให้กบัระบบนเิวศ	อกีทัง้เป็นการรณรงค์ 
ให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 เป็นการสานต่อกิจกรรมด้าน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างยั่งยืน
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“Channel 3 School Tour” Activity 
	 On	Monday,	1	July	2019,	Channel	3,	BEC	Group	join	
hands	with	the	network	parties	to	arrnage	“Channel	3	School	
Tour”	activity,	which	was	 led	by	 the	 team	of	actors	and	
actress	 from	“Lub	Laung	 Jai”	TV	drama	 to	participate	 in	
waste	management	workshop	along	with	the	students	from	
Patum	Kongka	School	to	educate	how	to	sort	and	reduce	
the	amount	of	waste,	and	to	raise	awareness	of	the	youth	
to	become	a	role	model	in	environmental	conservation.	
	 Later	on	Wednesday,	11	September	2019,	Channel	3, 
BEC	 Group	 together	with	 the	 network	 parties	 carried	 on	
“Channel	3	School	Tour”	activity	at	Sai	Nam	Peung	School,	
which	was	led	by	the	TV	drama	producer	and	the	team	of	
actors	and	actress	from	“Likhit	Haeng	Chan”	drama,	joined	
the	activity	and	provided	knowledge	of	waste	management	
to	the	students	of	Sai	Nam	Peung	School.	 

“Channel 3 Asa-Tham-Dee: Mangrove 
Forest Planting for Ecosystem Restoration”
	 On	Saturday,	6	July	2019,	Channel	3	together	with	BEC	
Group	organized	“Channel	3	Asa-Tham-Dee:	Mangrove	Forest	
Planting	 for	 Ecosystem	 Restoration”	 activity	 at	 Klong	 Khone	
Mangrove	Forest	in	Klong	Khone	Sub-district,	Samut	Songkhram	
Province,	 led	by	the	executives	and	Ratawan	Aomtisong,	 the	
actress	from	“Lub	Luang	Jai”	TV	drama,	along	with	volunteering	
employees	of	Channel	3	and	BEC	Group	learned	about	natural	
resources	and	environmental	conservation,	especially	mangrove	
forest,	and	planted	red	mangroves	to	prevent	coastal	erosion	
and	increase	green	area	for	the	mangrove	forest	for	ecosystem	
balancing.	 This	 activity	 helps	 to	 raise	 people’s	 awareness	 of	
natural	 resources	 and	environmental	 conservation,	 in	 such	a	
way	 that	 the	 activity	 is	 actually	 helps	 the	 continuation	 of	
sustainable	environmental	care	of	the	organization.		
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ช่อง 3 ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
ต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
	 เมื่อวันศุกร์ที่	 26	 กรกฎาคม	 2562	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ		
ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารสมาคมสร้างสรรค์ไทย	 และหน่วยงานพันธมิตร	
ณ	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ส�านกังานใหญ่	เพือ่สานต่อกจิกรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม	 ด้วยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนตามแผนการ
ด�าเนินการของสมาคมสร้างสรรค์ไทย	 ประจ�าปี	 2562	 รวมทั้งระดม
ความคิด	เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและสร้างสรรค์
กิจกรรมใหม่ๆ	เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป	

	 วันพฤหัสบดีที่	5	กันยายน	2562	ช่อง	3	และกลุ่มบีอีซี	ต่อยอด 
กิจกรรมรณรงค์เพื่อโลกของเรากับสมาคมสร้างสรรค์ไทย	 ร่วมเปิดตัว	
4	 แอมบาสเดอร์ตาวิเศษ	 คนรุ่นใหม่	 และนิทรรศการกองทัพเปเปอร	์
มาเช่	 จากผลงานของบุคคลที่มีช่ือเสียง	 โดยมีนักแสดงช่อง	 3	 ได้แก่	
ปรญิ	สภุารัตน์	และจรินทร์พร	จนุเกียรติ	ร่วมเป็นหนึง่ในแอมบาสเดอร์	
ของโครงการ	“เรานะ…ตาวิเศษ”	

ช่อง 3 สนับสนุนโครงการ CLEAN UP 
THE WORLD ร่วมจัดกิจกรรม “ปรากฏการณ์
ส�าเพ็งสะอาด”
	 เมื่อวันจันทร์ที่	23	กันยายน	2562	ผู้บริหารของช่อง	3	และ
กลุ ่มบีอีซี	 น�าผู ้จัดละคร	 นักแสดง	 และพันธมิตร	 ร่วมกิจกรรม	
“ปรากฏการณ์ส�าเพ็งสะอาด”	 ภายใต้โครงการ	 “ร่วมใจท�าไทยให้
สะอาด”	 ด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาด	 จัดการขยะให้ถูกต้อง	 และท�าความสะอาดพื้นที่
สาธารณะ	ณ	ท่าน�้าราชวงศ์	ย่านตลาดส�าเพ็ง	 เขตสัมพันธวงศ์	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุโครงการ	“Clean	Up	The	World”	ซึง่เป็น
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	 เพื่อกระตุ ้นให้														
คนทั่วโลกเกิดจิตส�านึกรับผิดชอบต่อตนเอง	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนเชิญชวนคนไทยและหน่วยงานต่างๆ	 ท่ัวประเทศ	 ร่วมจัด
กจิกรรมท�าความสะอาดพืน้ทีข่องตนหรือพืน้ทีส่าธารณะในท้องถิน่ของตน

ชอ่ง 3 จัดกิจกรรม “มหัศจรรย ์เก็บขยะ รกัษ์โลก” 
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 27	 ตุลาคม	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี													
จัดกิจกรรม	“มหัศจรรย์	เก็บขยะ	รักษ์โลก”	โดยคณะผู้บริหารของช่อง	3 
และกลุ่มบีอีซี	น�านักแสดงจากละคร	“ทิวาซ่อนดาว”	ซึ่งเป็นละครที่มี
การถ่ายท�าในป่าเขาตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่	 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความตระหนักและรณรงค์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ													
สิง่แวดล้อม	ด้วยการเกบ็และคัดแยกขยะร่วมกบัผูช้มละคร	ณ	ชายหาด
บางแสน	จังหวัดชลบุรี		
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Channel 3 together with Thai 
Environmental and Community 
Development Association expanding 
the environmental activities
	 On	Friday,	26	July	2019,	Public	Relations	Department	
of	Channel	3	together	with	BEC	Group	attended	the	Annual	
General	 Meeting	 2019	 with	 Thai	 Environmental	 and	
Community	Development	Association	(TECDA)	and	partner	
agencies	 at	 Bangkok	 Bank	 Public	 Company	 Limited,	
Headquarters,	to	expand	environmental	activities	by	assisting	
and	supporting	the	operations	of	TECDA	in	2019,	as	well	as	
brainstorming,	suggesting	plans	and	recommendations,	and	
creating	new	activities	for	environmental	conservation.	

	 On	Thursday,	5	September	2019,	Channel	3	together	
with	BEC	Group	expanded	the	world-saving	campaign	with	
TECDA	by	introducing	4	Magic	Eyes	Ambassadors	and	Papier-
Mâché	Exhibition,	the	artwork	of	the	celebrities.	Two	of	our	
actors,	 Prin	 Suparat	 and	 Jarinporn	 Joonkiat	were	 among										
4	Magic	Eyes	Ambassadors	in	“We	are…Magic	Eyes”	Project.	

Channel 3 organized “Sampheng 
Cleaning Phenomenon” under the 
Clean Up The World Campaign
	 On	Monday,	23	September	2019,	the	executives	of	
Channel	3	together	with	BEC	Group,	teamed	up	with	the	TV	
drama	producers,	actors	and	partners,	participated	in	“Sam	
Pheng	 Cleaning	 Phenomenon”	 activity	 under	 “Making	
Thailand	Clean”	Project	by	encouraging	people	to	keep	their	
places	clean,	manage	waste	appropriately	and	clean	public	
area	at	Ratchawong	Pier,	Sam	Pheng	Market,	Samphanthawong	
District.	The	aim	of	this	project	is	to	support	“Clean	Up	The	
World	Campaign”	of	United	Nations	Environment	Programme	
(UNEP)	 to	 raise	 people’s	 awareness	 of	 responsibility	 for	
themselves,	 society	 and,	 environment.	 Thai	 people	 and	
organizations	were	invited	to	arrange	cleaning	activities	in	
their	area	or	public	area	in	their	communities.	

Channel 3 organized “Miracle, Waste 
Collection, Saving the Earth” Activity 
 On	Sunday,	 27	October	 2019,	Channel	 3	 together	
with	BEC	Group	organized	the	“Miracle,	Waste	Collection,	
Saving	the	Earth”	activity,	led	by	the	executives	of	Channel	3 
and	BEC	Group,	together	with	teams	of	actors	and	actresses	
from	“Tiwa	Son	Dao”,	 the	TV	drama	that	has	been	shot	
within	natural	settings,	to	take	part	in	raising	awareness	and	
promoting	 natural	 and	 environmental	 conservation	 by	
collecting	and	sorting	waste	with	drama	fans	at	Bang	Saen	
Beach,	Chon	Buri	Province.
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กลุ่มบีอีซี เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม 
“ลดเปลี่ยนโลก”
	 ช่อง	3	และกลุม่บอีีซี	ร่วมกิจกรรม	“ลดเปลีย่นโลก”	ของบริษทั	
โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด	โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
ให้พนักงานภายในองค์กรร่วมถ่ายภาพวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	และแชร์เพื่อสะสมคะแนน	ตั้งแต่วันที่	23	กันยายนถึง
วันที่	 22	 ธันวาคม	 2562	 โดยทุกการลดใช้พลาสติก	1	ครั้ง	 เท่ากับ
เงิน	1	บาท	 จะถูกน�าไปแปรเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แก่					
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อ													
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน	

ชอ่ง 3 รวมพลังรกัษ์โลก จัดกิจกรรมรณรงค์การ
จัดการขยะ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการจัดการ 
ขยะ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 ช่อง	 3	 และกลุ่มบีอีซี														
ร่วมกับส�านักงานเขตคลองเตย	 จัดกิจกรรม	 “งานเผยแพร่เทคโนโลยี
การจัดการขยะ	ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”	 จัดซุ้มสาธิตและ
แสดงนวตักรรมเพ่ิมมูลค่าการจดัการขยะตามแนวเศรษฐกจิหมนุเวยีน	
พร้อมน�านักเรียนโรงเรียนสายน�้าผึ้ง	ในพระอุปถัมภ์ฯ	ร่วมศึกษาดูงาน
นอกห้องเรียน	 โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่ายจากแต่ละองค์กรร่วมให้		
ความรู้เชิงปฏิบัติการ	 เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมงานเห็นประโยชน์ของการ												
คดัแยกขยะ	การแปรรปูขยะ	และการจดัการเพิม่มูลค่าขยะ	อาท	ิการน�า
เศษอาหารไปท�าเป็นปุ๋ยหมัก	การสร้างหลังคาจากกล่องเครื่องดื่ม	การ
คัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า	 การน�าเม็ดพลาสติกไปท�าถนนและสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ	เป็นต้น	ณ	ชั้น	G	อาคารมาลีนนท์	ทาวเวอร์	2
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BEC Group invites employees to join 
“Reduce to Change the World” Activity
	 Channel	3	together	with	BEC	Group	participated	in	
“Reduce	to	Change	the	World”	Activity	held	by	Toyota	Motor	
Thailand	Company	Limited.	The	activity	was	setup	to	allow	
the	employees	to	take	photos	of	how	to	reduce	single-use	
plastic	and	to	share	those	photos	for	point	redemption	from	
23	September	to	22	December	2019.	One	reduction	equals	
to	One-Baht	donation	to	support	research	project	at	National	
Nanotechnology	Center,	National	Science	and	Technology	
Development	Agency	(NSTDA)	for	development	of	innovative	
model	to	the	community.	

Channel 3 collaborating in Saving the 
Word by organizing waste management 
campaign to promote the “Waste 
Management Technology under 
Circular Economy Concept”
	 On	Tuesday,	3	December	2019,	Channel	3	and	BEC	
Group,	 in	 collaboration	with	 Khlong	 Toei	 District	 Office,	
organized	the	“Waste	Management	Technology	under	the	
Circular	 Economy	 Concept”	 activity	 by	 providing	
demonstration	 and	 presenting	 the	 innovations	 of	 waste	
management	 under	 Circular	 Economy	 Concept.	 On	 this	
occasion,	students	from	Sai	Nam	Peung	School	were	to	join	
the	field	 trip	by	having	 the	network	parties	 from	various	
organization	sharing	their	knowledge	to	enable	participants	
to	realize	the	advantage	of	waste	sorting,	waste	processing,	
and	how	to	add	values	to	waste,	for	instance,	transforming	
the	food	waste	to	organic	fertilizer,	building	roofs	from	drink	
containers,	sorting	for	adding	value	to	waste,	using	plastics	
pellets	to	build	roads	and	supplies,	etc.	The	activity	was	
held	on	G	floor,	Maleenont	Tower	2.	
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