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บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ค�ำนิยาม
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สารจากประธานกรรมการ
ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ก ้ า วเข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การใช้ ชี วิ ต
ประจ�ำวันของประชาชนในสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ
สื่อสารทีส่ ะดวก เข้าถึงได้งา่ ย การจับจ่ายใช้สอยในแบบสังคมไร้
เงินสด หรือ Cashless Society โดยช�ำระเงินผ่านระบบการ
ช�ำระเงินและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ผูบ้ ริโภคลดระยะเวลาการ
เดินทางโดยการสัง่ สินค้าทางออนไลน์ และใช้บริการรับส่งสินค้า
การปรับเปลีย่ นของภาคการผลิต ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและ
การเกษตร ทีพ่ งึ่ พาระบบการค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ
ก�ำลังก้าวไปสู่ Robotic Automation ในขณะทีภ่ าคการเกษตร
ก็เน้นใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นย�ำสูง (Precision Agriculture)
ที่สามารถคาดการณ์ปัจจัยการผลิต ลมฟ้าอากาศ และ
ผลผลิตได้อย่างแม่นย�ำ ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ตื่นตัวกับ
Disruptive Technology และมุ่งพัฒนาประเทศโดยน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาเป็นพื้นฐานหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
ภาคการค้าพาณิชย์ ต่อระบบเศรษฐกิจ หากผู้ประกอบการ
ใดไม่ก้าวให้เท่าทัน รอบคอบ หรือคิดและท�ำให้ล�้ำกว่า
Disruptive Technology อาจจะเผชิญกับความยากล�ำบาก
ในระบบการค้าและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง
จากที่ผมได้เกริ่นมาข้างต้น ด้วยปัจจัยของ Disruptive
Technology และการปรับตัวของวีจไี อให้เท่าทันนัน้ ปีทผี่ า่ นมา
ก็นับว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ธุรกิจสื่อโฆษณาในรูปแบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์
และสื่อออฟไลน์ (Offline to Online Solutions) โดยการน�ำ
เสนอสื่อโฆษณา พร้อมกับกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า เข้าถึง
กลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและวัดผลได้ โดยใช้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มแรบบิทและพันธมิตรของ
กลุม่ แรบบิท ท�ำให้ผบู้ ริโภคจดจ�ำสินค้าหรือบริการได้โดยทันที
รวมถึ ง กระตุ ้ น การตั ด สิ น ใจการซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรง
นอกจากนี้ วีจีไอยังได้ขยายความร่วมมือในทางธุรกิจการ
ช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment) ภายใต้
แบรนด์ Rabbit LINE Pay ผ่านการร่วมทุนระหว่างบริษัท
ย่อยของวีจีไอ และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด จ�ำกัด
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และวี จี ไ อยั ง คงก้ า วต่ อ ไปเพื่ อ ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ ระบบธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยผ่านการร่วมทุนเพื่อร่วมบริหารจัดการ
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้น�ำธุรกิจให้
บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย วีจีไอจะยังคงก้าวต่อ
ไปอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ ปั จ จั ย ต่ า งๆ
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเรายังคงมุ่งมั่นให้ความส�ำคัญ
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ภาค
ธุรกิจต่างๆ ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ
เชือ่ มัน่ และความโปร่งใส โดยบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้การปฏิบตั ิ
งานของบริษทั ฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ สอดคล้อง
กับการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน และค�ำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ในด้านสิง่ แวดล้อม วีจไี อมีกระบวนการจัดการภายใต้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001: 2015 ไม่วา่ จะเป็นการปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ของ
ร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส การจัดการขยะที่เกิดจาก
การติดตัง้ หรือรือ้ ถอนสือ่ โฆษณา และการตรวจวัดและควบคุม
ระดับเสียง ตลอดจนแสงสว่างของสื่อโฆษณาให้อยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมไม่รบกวนผูช้ มสือ่ โฆษณา ตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประกาศก�ำหนด
นอกจากนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลและมาตรฐานสากล ในปีที่ผ่านมา วีจีไอได้ทบทวนและ
แก้ไขคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
วีจไี อ รวมทัง้ ได้จดั ท�ำแผนงานเพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ฉี บับใหม่ ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
ทีป่ ระกาศโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการน�ำกรอบ
แนวทาง “ท�ำถูกต้อง (Do it Right)” ของบริษทั บีทเี อส กรุป๊
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสกรุ๊ป”) รวมถึงนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาเป็นแบบอย่างในการปรับใช้ให้
เหมาะสมกับธุรกิจของวีจีไอ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเช่นเดียวกับ
ที่บีทีเอสกรุ๊ปได้รับในปี 2559
ส�ำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนนั้น วีจีไอได้เข้า
เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ ‘สถานีสง่ ความสุขจากชาวบีทเี อส
กรุ๊ป’ ของกลุ่มบีทีเอสกรุ๊ป ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ ให้แก่เด็กและชาวบ้านในพืน้ ทีก่ นั ดารทัว่ ประเทศ โดยกลุม่
บีทีเอสกรุ๊ปจะส่งมอบความสุขผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ
พร้อมมอบสิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ตลอดจนเครื่อง
อุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน และให้บริการตรวจสุขภาพแก่
ชาวบ้านในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยอีกด้วย โดยกิจกรรม
สถานีส่งความสุขได้จัดขึ้นแล้วจ�ำนวน 17 ครั้งครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย อาทิเช่น โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
(สาขาบ้านป่าหวาย) อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ความส�ำเร็จของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทัง้ หมดข้างต้น
เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของผู้บริหาร และ
พนักงาน ประกอบกับการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการด้วย
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสของคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหาร โดยค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
ผมเชือ่ มัน่ ว่าการน�ำพาต่อการปรับตัว ตืน่ ตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
อย่างรอบคอบ มีสติ และค�ำนึงถึง stakeholders ทุกฝ่าย
จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของวีจีไอ อันเป็น
สิ่งยืนยันแสดงเจตนาและความตั้งใจของวีจีไอที่จะสร้าง
ความพึงพอใจและผลตอบแทนระยะยาว ควบคู่กับการดูแล
ความรับผิดชอบด้านชุมชม สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
รายงานความยัง่ ยืนของบริษทั วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด
(มหาชน) ประจ�ำปี 2560/61 ฉบับนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นเป็น
ปีทสี่ าม ตามแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รุน่ ที่ 4
(Sustainability Reporting Guidelines Version 4: G4)
ของ Global Reporting Initiative โดยก�ำหนดให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก
(‘In accordance’ – Core) เพื่อน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social)

และสิ่งแวดล้อม (Environment) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ จัดท�ำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
เข้าใจว่าองค์กรได้ด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้านความ
ยัง่ ยืนอย่างไร นอกเหนือจากข้อมูลทีแ่ สดงในรายงานประจ�ำปี
2560/61 และผ่านเว็บไซต์ www.vgi.co.th

การประเมินประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอในรายงานฉบับนี้
กระบวนการคัดเลือกเนื้อหาและการประเมินประเด็นส�ำคัญ
สอดคล้องกับหลักการของ GRI โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่ส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

ขั้นตอนที่

การระบุประเด็นส�ำคัญ
การระบุประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและ
ภายนอก โดยพิจารณาจาก GRI Aspect และความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ขั้นตอนที่

การจัดล�ำดับประเด็นส�ำคัญ
การประเมินความส�ำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาความส�ำคัญในแต่ละ
ประเด็น ตั้งแต่ระดับ 1-4 ใน 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ผลกระทบที่มีความส�ำคัญต่อ
บริษัทฯ และ (2) ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้น�้ำหนักตามความส�ำคัญในบริบท
ของความยั่งยืน โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นหลัก

ขั้นตอนที่

การทวนสอบประเด็นส�ำคัญ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณา
ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืน รวมทั้งขอบเขตของการรายงานในแต่ละประเด็นที่
ส�ำคัญต่อความยั่งยืน รวมทั้งให้ความเห็นและตรวจสอบการประเมินสาระส�ำคัญ ขอบเขต
และเนื้อหาของการรายงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายงานที่จัดท�ำมีเนื้อหาครบถ้วนและ
ครอบคลุมสาระส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1
2
3

ขั้นตอนที่

4

8

ขั้นตอนของการคัดเลือกเนื้อหาและการประเมินประเด็น
ส�ำคัญประกอบด้วย การระบุประเด็นส�ำคัญ การจัดล�ำดับ
ประเด็นส�ำคัญ การตรวจสอบประเด็นส�ำคัญ และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับนี้ได้ถูกจัดท�ำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติม
ประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ยืน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเนือ้ หาทีเ่ ปิดเผยมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการสื่อสาร ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอก

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการประเมินประเด็นที่ส�ำคัญต่อความยั่งยืน

1 4
5 8
6 7

2
9 3

ผลกระทบที่มีต่อความส�ำคัญของบริษัทฯ

ประเด็นความสำคัญ

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองคกร ภายนอกองคกร

เปาหมายดาน
ความยั่งยืน
ขององคการ
สหประชาชาติ

การดำเนินงาน

1.
2.
3.

ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธ�ภาพ
การจัดการสิ่งแวดลอม

SDG 7 และ
SDG 12

ลูกคา

4.
5.

ผลิตภัณฑที่คุมคาและสรางสรรค
การจัดการความสัมพันธกับลูกคา

-

พนักงาน

6.
7.

การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน
การสรางความผูกพันของพนักงาน

SDG 4 SDG 5
และ SDG 8

ผูบร�โภค
และสังคม

8.
9.

ความรับผิดชอบในเนื้อหาของสื่อโฆษณา
การพัฒนาสังคมและชุมชน

SDG 3

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61 ได้จากเว็บไซต์ www.vgi.co.th
นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8884 ต่อ 556 หรือ 557
โทรสาร: +66 (0) 2273 8883
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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วีจี ไอกับความยั่งยืน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ของวีจีไอคือ การเป็นผู้น�ำในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการด�ำเนินชีวิตที่โดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว วีจีไอได้วางและด�ำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวในการเป็น “ศูนย์กลางสื่อโฆษณาภายใต้ฐาน
ข้อมูลแบบครบวงจร (Data Centric Media Hypermarket)” ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวม ผสมผสาน
และสร้างรูปแบบการโฆษณาให้ได้ตรงเป้าหมาย ผ่านการผสมผสานสือ่ โฆษณาทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ อันจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ และก่อประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ให้กบั ผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ธุรกิจหลักทีว่ จี ไี อมุง่ เน้นได้แก่ ธุรกิจสือ่ โฆษณา
นอกบ้านและธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งด�ำเนินการโดยวีจีไอ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของวีจีไอ

บร�ษัท

ว�จ�ไอ

บร�ษัท
มาสเตอร
แอด จำกัด
(มหาชน)

บร�ษัท
แอโร มีเดีย
กรุป จำกัด

บร�ษัท เดโม
เพาเวอร
(ประเทศไทย)
จำกัด

บร�ษทั บางกอก
สมารทการด
ซ�สเทม จำกัด
และบร�ษัท
บีเอสเอส
โฮลดิ้งส จำกัด

สัดสวนการถือหุน

-

30.38*

30

40

90

ลักษณะ
ธุรกิจ

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนสง
มวลชนในอาคาร
สำนักงานและ
ที่อยูอาศัย

ธุรกิจสื่อโฆษณา
กลางแจง

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในสนามบิน

ธุรกิจใหบร�การ
สาธ�ตสินคา

ธุรกิจให
บร�การเง�น
อิเล็กทรอนิกส
(E-money)
และการรับ
ชำระเง�นทาง
อิเล็กทรอนิกส
(E-payment)
ธุรกิจบร�การ
ดิจ�ทัล

หมวดหมู

ธุรกิจสือ่ โฆษณานอกบาน

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ส�ำหรับรายละเอียดการประกอบธุรกิจได้ถูกระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560/61 ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมสื่อ
โฆษณาและภาพรวมบริษัท”

10

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61

ตั้งแต่ปี 2558/59 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่า “สื่อโฆษณาที่ชาญฉลาด การบริการที่
ดีเลิศ พนักงานมีความสุข” ผ่านนโยบายการปฎิบัติงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 5 ประการ และการสร้างคุณค่าและ
วัฒนธรรม HEART ภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการ

V
G
I
H
E
A
R
T

พัฒนาธุรกิจใหเติบโต และมีการกระจายความเสี่ยงสูธุรกิจที่มีรายไดมั่นคง
มุงสูการเปนผูใหบร�การสื่อโฆษณาที่มีอยูในว�ถีการดำเนินช�ว�ตที่โดดเดน
และมีรูปแบบที่ชาญฉลาด (ดึงดูด ฉับไว คุมคา)
พนักงานเปนมืออาช�พในการทำงานตามคุณลักษณะ HEART
เพื่อสงมอบบร�การที่สรางความประทับใจ
ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรม

สื่อโฆษณา
ที่ชาญฉลาด
การบร�การ
ที่ดีเลิศ
พนักงาน
มีความสุข

ใหความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตของ
พนักงาน สังคม และชุมชน ทั้งที่อยูในกระบวนการ และที่อยูนอกเหนือจาก
การดำเนินงานธุรกิจปกติ

โครงสรางการกำกับดูแลภายในองคกร

(โครงสรางการประกอบธุรกิจ ระบบการบร�หารจัดการ และระบบการกำกับดูแลกิจการ)

วีจี ไอกับความยั่งยืน
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การวิเคราะห์และการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน
และภายนอก โดยจะดูแลให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม เพราะเราเชือ่ ว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความส�ำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ รายละเอียดมีดังนี้

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
ประเด็นความรับผิดชอบ
- มอบผลตอบแทนในระดั บ ที่ เ หมาะสม
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
- ประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบ ค�ำนึง
ถึ ง ปั จ จั ย ความเสี่ ย งทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน
- ด�ำเนินการต่างๆ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า ง
เท่าเทียมกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- รายงานประจ�ำปี
- รายงานความยั่งยืน
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
- การจัดท�ำและเผยแพร่ค�ำอธิบาย
และวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ
(MD&A) รายไตรมาส
- การจัดประชุมชีแ้ จงผลประกอบการ
รายไตรมาส
- การพบปะกับนักลงทุน (Roadshow)
เป็นประจ�ำ

ลูกค้า
ประเด็นความรับผิดชอบ
- สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
- น�ำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอแก่ลกู ค้า เพือ่ ป้องกันไม่ให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับ
คุณภาพ หรือเงือ่ นไขของสินค้าหรือบริการ
- พัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสื่อโฆษณาและบริการเชิงนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ และรับฟังความคิด
เห็นหรือข้อร้องเรียน และน�ำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการ
กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- การประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำ
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�ำ
- การส�ำรวจความพึงพอใจ
- รายงานประจ�ำปี
- รายงานความยั่งยืน

คู่ค้า
ประเด็นความรับผิดชอบ
- ก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ท�ำให้การ
จัดซือ้ จัดจ้างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงใน
สัญญาอย่างเคร่งครัด
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กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- การประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำ
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
เป็นประจ�ำ

คู่แข่งทางการค้า
ประเด็นความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมาย
และจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ผูกขาด
กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
(ระบุไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ)

พนักงาน
ประเด็นความรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเสมอภาค เคารพ
สิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- พัฒนาบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
- มอบผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม
- สร้างความผูกพันต่อองค์กร

กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- การสื่อสารผ่านช่องทางภายในเป็นประจ�ำ
เช่น บอร์ด Love and Share Pop-up
website เป็นต้น
- การสัมมนาประจ�ำปี
- โครงการ Happy Workplace
- การส�ำรวจความพึงพอใจประจ�ำปี
- กล่องรับความคิดเห็น

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นความรับผิดชอบ
- เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ใช้พนื้ ทีโ่ ฆษณาของบริษทั ฯ สร้างประโยชน์
ต่อสังคม
- บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กระบวนการ / ช่องทางสื่อสาร
- รายงานประจ�ำปี
- รายงานความยั่งยืน
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นประจ�ำ
- กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

วีจี ไอกับความยั่งยืน
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รางวัลและความภาคภูมิ ใจในปีที่ผ่านมา
การรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต ปัจจุบนั มีบริษทั ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการ
รับรองแล้ว จ�ำนวน 894 บริษัท และ 318 บริษัท ตามล�ำดับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561)

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2560
จาก Thai IOD ในระดับ 5 ดาวหรือ “ดีเลิศ” เป็นปีทสี่ ามติดต่อกัน ในปี
2560 มี 110 บริษัท จากทั้งหมด 620 บริษัท ที่ได้รับการประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2017 ในกลุ่มธุรกิจสื่อ
และสิง่ พิมพ์จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ร่วมกัน
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่สองติดต่อกัน

เกียรติบัตรแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการประกาศรายงานความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2560

การจัดอันดับจาก Nikkei สื่อญี่ปุ่น ให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งใน Next
1,000 series ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางทั่วทั้งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่น่าจับตามองมากที่สุด โดยมี EBITDA ย้อนหลัง 5 ปี
สูงสุด
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ชอบจุด เด่นของวี จี ไ อ เพราะวี จี ไ อเป็ น บริ ษั ท ที่ มี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จาก
เดิมที่เป็นเพียงผู้ ให้บริการสื่อโฆษณาในระบบขนส่ง
มวลชนของบีทีเอส กลายเป็นผู้ ให้บริการสื่อโฆษณา
นอกบ้านทีม่ ชี อ่ งทางการเข้าถึงผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย
และครบวงจร นอกจากนี้ เรามองว่ากระแสการใช้
Big Data ก�ำลังมาแรงในทุกธุรกิจ ท�ำให้เราเชื่อว่า
ประโยชน์ข อง Big Data รวมถึ ง แพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ของวีจี ไอ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผล
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และท�ำให้ธรุ กิจของวีจี ไอ
โดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาดสื่อโฆษณา
นายดิษฐนพ วัธนเวคิน

นักวิเคราะห์อาวุโส สายงานวิจัยและบริการการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

วีจี ไอกับความยั่งยืน
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การด�ำเนินงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืนควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ ด้วยตระหนัก
และเชื่อมั่นว่า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะ
กรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่
สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การ
ค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก�ำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
(Thai IOD) และในปี 2560/61 คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ฉี บับใหม่ ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
น� ำ มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
บร�หารและดำเนินกิจการตางๆ
ของบร�ษทั ฯ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี

ผ่านการทบทวนคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดท�ำจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ยังมีการจัดท�ำแผนงานเพิม่ เติม
เพือ่ ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น การจัดการ
เรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพือ่ สือ่ สารนโยบาย
ทีส่ ำ� คัญต่างๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
นอกจากนี้ เพือ่ ให้การบริหารและการด�ำเนินกิจการ เป็นไป
ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป็ น ไปอย่ า งโปร่งใส
และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงมีระบบบริหารจัดการที่ดี ผ่าน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อ
รักษาความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุล
อ�ำนาจ ระหว่างบทบาทใน (1) การก�ำกับดูแล (2) การบริหาร
จัดการ และ (3) การปฏิบัติงาน

กรรมการชดุ ยอ
คณะ
ย

กา

ใน

พแวดลอ มการทำงา
า
ภ
ส ารควบคมุ ภาย น

กรรมการบรษ�
คณะ
ทั

พแวดลอ มการท
สภา รควบคมุ ภา ำงาน

ก

ยใน

ปฏิบตั หิ นาทีท่ ไ่ี ดรบั มอบหมาย

กำกับดูแลกิจการและการบร�หารจัดการของฝายบร�หาร
รวมทัง้ กำหนดว�สยั ทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ ทิศทาง
และเปาหมายการดำเนินงานของบร�ษทั ฯ ใหมปี ระสิทธ�ภาพ
กอเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู อื หุน

ก รร

พ นัก


ม ก าร
รใ ห ญ
า
ผ
ก

อ
ู
ย
ำ
ว
น
แ ละค
ณะผบู รห� าร

ง า น ข อ ง บ ร� ษั ท ฯ

ดำเนินงานอันเปนกิจวัตรประจำวันของบร�ษัทฯ และ
บร�หารจัดการงานในดานตางๆ ของบร�ษทั ฯตามทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษทั

ส�ำหรับข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการทีไ่ ด้ถกู ระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560/61 ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วย
ความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมี
ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนทุก
รูปแบบ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น
แนวปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Anti-Corruption: CAC) ตลอดจนสนับสนุน
และก�ำหนดให้บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจ ด�ำเนินการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติ
ตามในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ดำ� เนินการหรือกระท�ำการใดๆ
โดยให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใสและค�ำนึงถึงความซือ่ สัตย์
สุจริตในการติดต่อท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน

ต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการทีอ่ าจส่งผล ต่อการกระท�ำ
ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

ส�ำหรับช่องทางการรับเรือ่ งราวร้องเรียนการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้อง
นั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระท�ำที่อาจท�ำให้เกิดความสงสัย
ได้วา่ เป็นการทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กิดขึน้ กับบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม สามารถแจ้งเหตุ เบาะแสและยื่นข้อร้องเรียน
ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยภายในองค์ ก ร (Intranet) หรื อ
Email: VGI_CAC@vgi.co.th โดยบริษัทฯ จะปกปิดชื่อ

ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้
ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล
ไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด�ำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ จะเป็นไปตามกรอบแนวทางดังที่
ประธานกรรมการของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่
ของบริษัทฯ ได้ให้โอวาทไว้ คือ “ท�ำถูกต้อง (Do it Right)”
ในการนี้ เพือ่ ให้พนักงานในองค์กรปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวทาง
ที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ
ได้จัดให้มีช่องทางการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ
การจัดอบรมให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน การจัดท�ำโปสเตอร์
ประกาศในพื้นที่ส�ำนักงาน เป็นต้น

“ผลการด�ำเนินงานในปี 2560/61 วีจีไอไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน”

การด�ำเนินงาน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ฯ ตระหนังถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง จึงก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดท�ำแผนธุรกิจ (Business
Plan) ประจ�ำปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และ
วางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the
Tradeway Commission หรือ COSO เพื่อให้มีแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยเน้นการบริหารครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการก�ำกับดูแล อันจะท�ำให้
แนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

ความเสีย่ งและโอกาส
ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสีย่ งดานการปฏิบตั งิ าน

ความเสี่ยงดานการเง�น

ความเสีย่ งดานการกำกับดูแล

การขยายการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของสื่อโฆษณาดิจ�ทัล

กระแสเง�นสด

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

รายไดแปรผันกับจำนวน
และพฤติกรรมของผูบร�โภค

การพึ่งพิงบุคลากรที่มี
ความชำนาญเฉพาะดานและ
มีความสัมพันธอันดีกับลูกคา

สภาพคลอง

การพึ่งพิงคูสัญญาทาง
ธุรกิจนอยราย และ
บร�ษัทตัวแทนโฆษณา
การแขงขันกับผูใหบร�การ
สื่อโฆษณารายอื่น
ธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผันกับ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ

ส�ำหรับข้อมูลความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงกลยุทธ์ในการลดความเสีย่ งได้ถกู ระบุไว้ในรายงานประจ�ำปี 2560/61 ของบริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อ
“ปัจจัยความเสีย่ ง”
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การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
“ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน รวมถึงเพือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ย อันเป็นการบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ” บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นระบบแสงสว่าง
ของป้ายโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในส�ำนักงาน และโครงการวีจไี อ รีไซเคิล
การเปลีย่ นระบบแสงสว่างของป้ายโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า
เพือ่ ลดการใช้พลังงาน และเพือ่ การถนอมสายตาผูร้ บั ชมสือ่ โฆษณา ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพในการแสดงภาพโฆษณา ลดค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมบ�ำรุงระบบแสงสว่างและระบบไฟฟ้าภายในกล่องป้ายโฆษณา รวมทั้งเพิ่มอายุการใช้งานของหลอดไฟให้ยาวนานขึ้น
โดยตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟซึ่งติดตั้งในป้ายโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์
(Fluorescent) เป็นหลอดแอลอีดี (LED) โดยคุณสมบัตขิ องหลอดไฟทัง้ สองชนิดสามารถเปรียบเทียบได้ดงั ตารางต่อไปนี้

ENERGY
SAVING

หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent)

หลอดแอลอีดี (LED)

ตนทุน สำหรับปายโฆษณา
ขนาด 3.6 ตารางเมตรเทากับ 2,500 บาท

ตนทุน สำหรับปายโฆษณา
ขนาด 3.6 ตารางเมตรเทากับ 22,212 บาท

กำลังไฟตอปาย 216 วัตต

กำลังไฟตอปาย 70 วัตต

อายุการใชงานประมาณ 10,000 – 12,000 ชั่วโมง

อายุการใชงานประมาณ 50,000 – 70,000 ชั่วโมง

ใหความสองสวางตอพื้นที่เฉลี่ย
710 แคนเดลาตอตารางเมตร

ใหความสองสวางตอพื้นที่เฉลี่ย
200 แคนเดลาตอตารางเมตร

คาไฟฟาในป 2555/56 เทากับ 15.60 ลานบาท
สำหรับปายโฆษณาจำนวน 3,254 ปาย บน 23 สถานี

คาไฟฟาในป 2560/61 เทากับ 11.80 ลานบาท
สำหรับปายโฆษณาจำนวน 4,055 ปาย บน 30 สถานี

ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ ไม่ได้เปลีย่ นหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด
แอลอีดี โดยยังคงใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ตามเดิม ค่าไฟฟ้า
ในปี 2560/61 ของบริษทั ฯ จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 19.44 ล้านบาท
อนึง่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) ซึง่ ได้ถกู ถอดออก
และเปลี่ยนนั้น บริษัทฯ ได้คัดแยกหลอดที่เสื่อมสภาพจาก
การใช้งาน และจัดส่งให้กับผู้ผลิตหลอดไฟ ซึ่งมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการก�ำจัดและดูแลขยะที่เป็นหลอดไฟ เพื่อการ
ท�ำลาย หรือพัฒนาเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกวิธีต่อไป
ส�ำหรับหลอดที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้
บริษัทฯ ได้น�ำไปบริจาคและเก็บบางส่วนไว้ใช้งานภายใน
ส�ำนักงานของบริษัทฯ

นอกจากการเปลี่ ย นระบบแสงสว่ า งของป้ า ยโฆษณาบน
สถานีรถไฟฟ้า บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการประหยัดพลังงาน
โดยตั้งแต่ปี 2559/60 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท�ำงาน ด้วยการปิดไฟ ณ ขณะติดตั้งสื่อโฆษณา เฉลี่ยวันละ
2 ชั่วโมง โดยผลทางเศรษฐกิจที่บริษัทฯ ได้รับ คือ การลด
ของค่าไฟฟ้าประมาณปีละ 1 ล้านบาท

1

การด�ำเนินงาน
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การลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในส�ำนักงาน
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานและอุปกรณ์ภายในส�ำนักงานอย่าง
จริงจัง โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ไว้ เช่น การลดการใช้กระดาษภายในส�ำนักงานด้วยวิธกี ารใช้กระดาษสองหน้า การจัดท�ำ
รายงานและใบสัง่ งานระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดการใช้หมึกพิมพ์สี การลด
การใช้พลังงานภายในส�ำนักงานด้วยการลดจ�ำนวนหลอดไฟ การเปลี่ยนระบบแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด
แอลอีดี การเปิดใช้ไฟเท่าทีจ่ ำ� เป็นและปิดไฟในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น โดยชีแ้ จงผ่านการจัดฝึกอบรมพนักงาน รวมทัง้ การจัดท�ำ
Popup Website รณรงค์นโยบายดังกล่าวและเผยแพร่ผ่านทาง Intranet ของบริษัทฯ

ป 2559/60
รายได (ลานบาท)

ป 2560/61

เปร�ยบเทียบ
(รอยละ)

2,095.61

2,452.16

17.01

ปร�มาณการใชกระดาษ (ร�ม)

1,593

1,815

13.96

ปร�มาณการใชไฟฟา (หนวย)

622,407

559,010

-(10.19)

คาใชจายในการสั่งซ�้อหมึกพิมพสี (บาท)

585,714

873,550

49.12

คาใชจายในการสั่งซ�้อหมึกพิมพขาวดำ (บาท)

243,472

262,335

7.75

หมายเหตุ การเพิ่มของปริมาณการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมึกพิมพ์สีและหมึกขาวด�ำเกิดจากการเพิ่มความหลากหลายของแพ็คเกจสื่อโฆษณา
ที่น�ำเสนอต่อลูกค้า และเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอติดตั้งสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัย

โครงการวีจไี อ รีไซเคิล
ด้วยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึน้ จากกิจวัตรประจ�ำวันของมนุษย์
และจากการประกอบกิจการในเชิงอุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวน
มาก ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว บริษัทฯ จึง
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องการจัดการขยะเพื่อลดปัญหา
ที่เกิดจากการใช้ขยะ ลดจ�ำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นตามจ�ำนวน
ประชากร ลดปัญหาสุขภาพจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี
บริษัทฯ จึงจัดท�ำโครงการคัดแยกขยะ และวัสดุที่สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ขึน้ ภายในองค์กร ตัง้ แต่ปี 2558
เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหากจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธีแล้ว ขยะบางอย่างยังสามารถน�ำกลับมา
หมุนเวียน สร้างประโยชน์ใช้ใหม่ได้อีกครั้ง อันเป็นการ
ประหยัดทรัพยากร งบประมาณ และเพื่อสภาพแวดล้อมที่
น่าอยูข่ องพนักงานทุกคนภายในบริษทั ฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนขององค์กรต่อไป

VGI

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำป้ายโฆษณาประเภทแผ่นป้ายไวนิลที่ถูก
ปลดและเก็บไว้ในโกดังเกินกว่า 6 เดือน จ�ำนวน 1,500
แผ่น เท่ากับ 5,400 ตารางเมตร มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้
ชีววิถเี พือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สวนพออยูพ่ อกินบ้านมายิม้
และกลุม่ เกษตรกรทีท่ ำ� การเกษตรอืน่ ๆ หลายแห่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทราในการน�ำไปใช้ลอ้ มรัว้ ขอบบ่อเลีย้ งกุง้ เพิงหลังคา
โรงเพาะลูกพันธุ์กุ้ง เก็บวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรม ทั้งนี้ ชาวบ้านได้น�ำแผ่นป้ายไวนิลไปใช้ทดลอง
แล้วไม่มผี ลกับสัตว์เลีย้ ง และสิง่ แวดล้อม เช่น บ่อเพาะเลีย้ ง
กุง้ ก้ามกราม กุง้ ก้ามแดง ปลาดุก ปลานิล กบ และคุม้ แปลงผัก

RECYCLE โครงการว�จ� ไอ ร� ไซเคิล
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VGI

RECYCLE
โครงการว�จ� ไอ ร�ไซเคิล

การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้มนั่ ใจถึงประสิทธิภาพการจัดการสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ในฐานะผูร้ บั สิทธิบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทเี อส
จากบีทเี อสซี ผูป้ ระกอบธุรกิจขนส่งมวลชน และเป็นคูค่ า้ รายส�ำคัญของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำนโยบายและคูม่ อื ปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์
อักษรทีส่ อดคล้องกับระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015 และได้สอื่ สารให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทราบผ่านการจัดอบรมหลักสูตร
“การให้ความรูเ้ รือ่ งสิง่ แวดล้อม” เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015
และการด�ำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อม โดยในปี 2560/61 ได้จดั ขึน้ มือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2561
ข้อดีจากการมีนโยบายและคูม่ อื ปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015
1.		ลดต้นทุนเมือ่ พิจารณาการใช้ทรัพยากรและมลพิษทีเ่ กิดขึน้
2.		สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ดี า้ นสิง่ แวดล้อม และเป็นทีย่ อมรับต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า สังคม และชุมชน
3.		เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองกับคูค่ า้ ทีต่ อ้ งการท�ำธุรกิจกับองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม

ประเด็นดานสิ่งแวดลอม
การจัดการน้ำทิ้งจากพื้นที่รานคา
บนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส

มาตรการการจัดการดานสิ่งแวดลอม
•
•
•

การหามเจาของพื้นที่รานคาเทน้ำทิ้งลงในรางระบายน้ำของสถานี และ/หร�อ
ทอระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อปองกันการอุดตันของทอระบายน้ำ
การทำความสะอาดถังดักไขมันเปนประจำ (อยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห)
การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำทิง้ ของรานคาบนสถานีรถไฟฟาบีทเี อส โดยใชมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิง้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณกวา 7 ลานบาท เพื่อปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำทิ้งของรานคาบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบำบัดนํ้าทิ้ง
กอนระบายลงสูทอนํ้าของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของชาว
กรุงเทพมหานคร

จากการสุมตรวจวัดและติดตามปร�มาณสารอินทร�ยในน้ำที่ผานการบำบัดที่
สถานีรถไฟฟาหมอช�ต พบวา คา BOD (Biochemical Oxygen Demand)
อยูท ่ี 19.6 mg/L ต่ำกวาคามาตรฐานทีพ่ ระราชบัญญัตสิ ง เสร�มและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สำหรับอาคารประเภท ก. ซ�่งเทากับ BOD
≤ 20 mg/L

การด�ำเนินงาน
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มาตรการการจัดการดานสิ่งแวดลอม

การจัดการขยะ

•
•

การคัดแยกประเภทขยะกอนนำไปทิ้งในสถานที่ที่ไดจัดเตร�ยม
การใชเทคโนโลยีการพิมพทเ่ี ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม (Green Printing Technology)
สำหรับสื่อโฆษณาของบร�ษัทฯ

มลภาวะทางเสียงและสายตา

•

การตรวจวัดและควบคุมระดับเสียงสือ่ โฆษณาทัง้ ในขบวนรถไฟฟา และบนสถานี
ใหอยูภ ายในหลักเกณฑตามทีก่ ฎหมายกำหนดอยางเปนประจำโดยบร�ษทั ฯ และ
ทุกๆ 3 ป โดยบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ จากการวัดระดับเสียงครัง้ ลาสุด โดยทีมงาน
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่โครงการว�เคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ภาคว�ชาว�ทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะสิ่งแวดลอม มหาว�ทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อทำการสุมตรวจระดับความดังของเสียงโฆษณาทั้งบนสถานี
และในขบวนรถไฟฟา พบวา มีระดับความดังของเสียงเฉลี่ยและสูงสุดเทากับ
7.2 เดซ�เบล และ 6.8 เดซ�เบลตามลำดับ ซ�ง่ อยูใ นเกณฑตามทีก่ ฎหมายกำหนด

•

การตรวจวัดและปรับระดับความสวางของสื่อมัลติมีเดียตามเวลาออกอากาศ
เพื่อไมใหระดับความสวางมากจนเกินไป อันจะกอใหเกิดมลพิษและอันตราย
ทางสายตา

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61
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ลูกค้า
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า
ด้วยการน�ำเสนอสื่อโฆษณาที่หลากหลายและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและสร้างสรรค์

Station Sponsorship ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา โดยลูกค้าที่ได้ใช้บริการรายแรก ได้แก่ 11th Street ผู้ให้บริการ
เว็บไซต์ E-commerce รายใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้ อันก่อให้เกิดกระแสการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เพราะท�ำให้ผู้บริโภค
จดจ�ำได้โดยทันที รวมถึงกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยตรง
ในปี 2560/61 เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังคงเลือกใช้ Station Sponsorship อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์
OPPO บัตรเครดิตแบรนด์ AEON เว็บไซต์ให้บริการเนื้อหาการ์ตูนออนไลน์แบรนด์ COMICO น�้ำดื่มแบรนด์ Aquarius ผู้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS แบรนด์ร้านอาหารจานด่วนอย่างแมคโดนัลด์ และผู้ให้บริการสตรีมมิงเนื้อหาบันเทิง
Netfix โดย Station Sponsorship สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ กว่า 335.66 ล้านบาท

LockBox ตู้ฝากของตามจุดต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าบีทีเอสและทางเดินเชื่อม (Skywalk) ในเมือง จ�ำนวน 17 จุด
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการการเดินทางสาธารณะ บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนขายสื่อ
โฆษณาดิจิทัล และป้ายภาพนิ่งบนตู้เหล่านั้น
24
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LINE Beacon เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อท�ำการทดลอง LINE Beacon ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ส�ำหรับการส่งข้อมูลระยะสั้นผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธที่ใช้พลังงานต�่ำ โดยเมื่อผู้บริโภคเดินเข้าไปในรัศมีที่ LINE
Beacon ส่งสัญญาณถึง ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาโฆษณา ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ไม่ว่าจะเป็น
คูปอง รายละเอียดโปรโมชั่น หรือเมนูแนะน�ำในร้านอาหาร เพื่อเชิญให้ใช้บริการ ท�ำให้ยี่ห้อและตราสินค้าสามารถสร้างการรับรู้
(Engagement) กับลูกค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น อันได้รับผลตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคที่ได้รับข้อความจาก LINE
Beacon มีโอกาสเปิดอ่านและเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปติดตามข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ (CTR) มากกว่าค่าเฉลี่ย
ของสื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคเห็นทั้งสื่อโฆษณาออฟไลน์บนสถานีรถไฟฟ้าควบคู่กับข้อความใน
แอปพลิเคชัน LINE

การจัดกิจกรรมบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เช่น แอปพลิเคชัน Grab

ลูกค้า
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นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุ้มค่าและสร้างสรรค์ ในปีที่ผ่านมา บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จ�ำกัด (“RLP”) ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ “แรบบิท ไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay)” ซึ่งเป็น
กิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทฯ ได้มีพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ำกัด (“mPAY”) ผู้
ประกอบธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile financial services) และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และมุ่งให้ RLP ก้าวสู่ระบบการช�ำระเงินทางโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากเข้าการร่วม
ลงทุนของ mPAY ในครั้งนี้ ท�ำให้ฐานสมาชิก และจุดเติมเงินของ RLP เพิ่มมากขึ้น

ส�ำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายการ
ลงทุนในประเทศมาเลเซีย Titanium Compass Sdn Bhd
บริษัทร่วมทุนของวีจีไอในประเทศมาเลเซีย เดินหน้าติดตั้ง
สื่อโฆษณาบนสถานีจ�ำนวน 5 สถานี และสื่อโฆษณาภายใน
และภายนอกขบวนรถไฟฟ้าจ�ำนวน 20 ขบวน ในระบบ
รถไฟฟ้าสาย Sungai Buloh-Kajang

การลงทุนใน Puncak Berlian Sdn Bhd ผู้ให้
บริการสื่อโฆษณานอกบ้ า นในประเทศมาเลเซี ย
ซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ยสื่ อ โฆษณานอกบ้ า นภายใต้ ก าร
บริหารจัดการที่หลากหลายและอยู่ในความช�ำนาญ
ของบริษัทฯ ผ่าน VGI Global Media (Malaysia)
Sdn Bhd
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การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑ์ทคี่ มุ้ ค่าและสร้างสรรค์แล้ว การบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าก็เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะเสริมสร้าง
ความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเอเจนซี่ (ผู้ให้บริการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งก�ำหนดแผนการใช้งบโฆษณาและการตัดสินใจใช้สื่อโฆษณาของเจ้าของสินค้าและบริการ) บริษัทฯ จึงมีการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์กับเอเจนซี่หลายๆ ราย เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี โดยบริษัทฯ ยึดหลัก “ความเป็นธรรมในการประกอบ
กิจการด้วยความโปร่งใส” โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้ทราบถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจอย่างดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดก่อนที่จะเลือกซื้อสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การออกนิตยสารออนไลน์ เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ตลอดจนพนักงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้จัดท�ำนิตยสารออนไลน์ จ�ำนวน 3 ฉบับ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง “O2O (Offline to Online) Solutions”

กิจกรรม VGI Day เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อน�ำเสนอสื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับลูกค้า
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พนักงาน
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการด�ำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยผลักดันให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
ตามหลั ก สากลและตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ต่างๆ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดย
การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไปจนถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การก�ำหนด การปรับขึ้น และ
การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสมของ
สภาพและลักษณะของงาน สอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว และผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนั ก งานแต่ ล ะคน (ผ่ า นระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านผ่ า นออนไลน์ ข ององค์ ก ร และมี รู ป แบบการ
ประเมิ น ที่ ใ ห้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมใน

การประเมินปีละ 2 ครั้ง) เพื่อให้ (ก) มีความเป็นธรรม
ภายใน (ข) แข่งขันได้กับภายนอก และ (ค) สร้างแรงจูงใจให้
กับพนักงาน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานในปี 2560/61 ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ค่าล่วงเวลา ค่าประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น
และอื่นๆ มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 261.75 ล้านบาท
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการ
ท� ำ งานของพนั ก งาน ปี ที่ผ ่ า นมา คณะกรรมการความ
ปลอดภัย (Safety Committee) ของบริษัทฯ จึงก�ำหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงานขึน้

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
1.		ให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย เช่น พนักงาน ลูกค้า ผูร้ บั จ้างของบริษทั ฯ และสังคม ด้วยระบบจัดการความปลอดภัย
		ตามมาตรฐานสากลและตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.		บริหารจัดการความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วด�ำเนินมาตรการลดและ
		ควบคุมความเสี่ยงให้น้อยที่สุด รวมถึงท�ำการทบทวนกระบวนการในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
3.		ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงานทุกคน รวมถึงผู้รับจ้าง
		และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.		ให้การรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของบริษทั ฯ โดยไม่ละเลยในเรือ่ งการสร้าง
		ความพึงพอใจโดยบริษัทฯ
“ผลการด�ำเนินงานในปี 2560/61 การประกอบธุรกิจของวีจีไอไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้น หรือ
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน”
บริษัทฯ ยังเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�ำงาน
ทีด่ แี ละส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม รวมทัง้ มอบโอกาสในการ
สร้างความก้าวหน้าในการท�ำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดย
เท่ า เที ย มกั น และเห็ น ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งศั ก ยภาพของ
พนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร โดยใช้ความ
สามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น
เครือ่ งมือในการจัดท�ำเป็นแผนพัฒนาพนักงาน (Competency
Base Training) เพือ่ ให้การพัฒนาพนักงานสามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายและแผนงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่ง
การฝึ ก อบรมพนั กงานมีทั้งในเชิง การท�ำงาน และเชิ ง
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คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน (In-house Training)
และภายนอกองค์กร (Public Training) โดยแบ่งออกเป็น
(1) หลักสูตรกลาง (Core Course) เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ตลอดจนสร้างทัศนคติ
ทีด่ ใี นการท�ำงาน (2) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management
Course) เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับหัวหน้างาน ซึ่ง
เนือ้ หาเกีย่ วกับการบริหารงาน และการบริหารผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และ (3) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คือ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะ
ต�ำแหน่ง

ความสามารถเช�งสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบร�ษัทฯ
การมุง เนนทีล่ กู คา
(Customer Focus)

ความรับผิดชอบและ
ความไววางใจได (Reliable)

การวางแผน
(Planning)

พฤติกรรมแสดงออกทีส่ ะทอนถึง
การปฏิบัติงานโดยมุงตอบสนอง
ความตองการ และความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา ทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

พฤติ ก รรมแสดงออกที ่ ส ะท อ น
ความรับผิดชอบตองานที่ตนเอง
ไดรบั มอบหมายใหเกิดความสำเร็จ
อยางมีคณ
ุ ภาพ

พฤติกรรมแสดงออกที่สะทอนถึง
การคาดการณ ถ ึ งเหตุ ก ารณ ใ น
อนาคต และการเตร�ยมการทีด่ ี เพือ่
รองรับการปฏิบัติงานในอนาคต
อยางรัดกุมและมีประสิทธ�ภาพ

ในปี 2560/61 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมพนักงานจ�ำนวนกว่า 4 ล้านบาท และได้ก�ำหนดเป้าหมายชั่วโมงการ
ฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานเท่ากับ 18 ชั่วโมงต่อคน จ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมจ�ำนวน 48 หลักสูตร และผลการประเมินการ
พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพนักงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 80 โดยผลการด�ำเนินงานพบว่า จ�ำนวนการฝึก
อบรมเฉลี่ยของพนักงานมีค่าสูงถึง 34 ชั่วโมงต่อคน มีจ�ำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งสิ้น 65 หลักสูตร ซึ่งเกินกว่าที่เป้าหมาย
ก�ำหนด และผลการประเมินการพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพนักงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตาม
ความคาดหวังของบริษัทฯ
หนึ่งในหลักสูตรการอบรมที่ส�ำคัญของปีที่ผ่านมา “เทคนิค
การติดตัง้ นัง่ ร้านและการตรวจสอบนัง่ ร้าน” ด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติ
งานบนนั่งร้านอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานบนนั่งร้าน

โครงการ Safety Facilitator
เป็นโครงการพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูด้ า้ นความปลอดภัย
ส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ โดยโครงการนีแ้ บ่งออกทัง้ สิน้ เป็น 4 หลักสูตร
ได้แก่ (1) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในอาคาร
ส�ำนักงาน (2) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (3) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
บนระบบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส�ำหรับผู้รับเหมา และ (4)
ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านบนระบบสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส
ส�ำหรับร้านค้า

พนักงาน
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นอกจากการมุง่ เน้นด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานดังกล่าว บริษทั ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ทั้งหมดทั้งมวลข้างต้นก็เพราะเราเชื่อว่า เมื่อ
พนักงานท�ำงานอย่างมีความสุขและมีความพอใจ ผลการท�ำงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�ำงานก็สามารถท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และเราต้องการสร้างแรงจูงใจในการรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กรได้นาน
จนเกษี ย ณอายุ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก ที่จะลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและระยะเวลาในการพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานใหม่ให้มี
องค์ความรู้เท่าเทียมกับพนักงานที่มีประสบการณ์ บริษัทฯ จึงมีโครงการ “องค์กรเปี่ยมสุข (VGI Happy Workplace)” เพื่อ
สร้างเสริมความสุขให้กบั พนักงานในองค์กร สอดคล้องกับหนึง่ ในกลยุทธ์การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ “พนักงานมีความสุข
(HAPPY EMPLOYEES)”

สุขภาพดี

น้ำใจงาม

ผอนคลาย

การหา
ความรู

คุณธรรม

ใชเง�นเปน

ครอบครัวดี

สังคมดี

องคกรเปยมสุข เพื่อพนักงานทุกคน (VGI Happy Workplace)
สุขภาวะทางกายและความมั่นคงในช�ว�ต
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
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สุขภาวะทางอารมณ จ�ตใจ และจ�ตว�ญญาณ
โครงการ VGI Innovation

สุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดลอม
โครงการ 1 วัน 1,000 รอยยิ้ม

การตรวจสุขภาพประจำป

งานเลี้ยงสังสรรคปใหม

กิจกรรมวันกีฬาสีและวันครอบครัว

สหกรณออมทรัพย

งานสัมมนาประจำป

การสำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน

สินเช�่อที่อยูอาศัย

มอบของที่ระลึกตามอายุงาน

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

ประกันสุขภาพ ประกันช�ว�ต
และประกันอุบัติเหตุ

กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรม 5 ส พลัส

เง�นชวยเหลือวาระตางๆ
เชน เง�นชวยเหลืองานศพ

การจัดใหมีชองทางการรองเร�ยน
และแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61

โครงการ VGI Innovation
เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2558/59 เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้เสนอความคิดส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Improvement) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน (Process Improvement)
อันเป็นการตอกย�้ำให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง
โครงการ LED to Life เป็นการเปลีย่ นหลอดไฟในส�ำนักงานจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดฮาโลเจน หลอดแสงจันทร์ และหลอดตะเกียบ เป็นหลอดแอลอีดีทั้งหมด รวม
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 830 หลอด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ
170,000 บาท และด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2560 โดยค่าไฟของ
บริษัทฯ ในปี 2560/61 ประมาณ 3.35 ล้านบาท ลดลงจากค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา ประมาณ
3.73 ล้านบาท
การฝึกอบรมทั้งกลุ่มบริษัทบีทีเอส (Group Wide Training) การส่งพนักงานของ
บริษัทฯ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรมาตรฐานที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทั้งระดับ
ปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน หรือระดับบริหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไป
อบรมกับสถาบันอบรมต่างๆ และเพือ่ สร้างสัมพันธภาพระหว่างพนักงานในกลุม่ บีทเี อส
ด้วยกัน โดยในปี 2560/61 พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ซึ่งลด
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ประมาณ 15,000 บาท

15,000
บาท/ป

พนักงาน
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ทั้งนี้ ในปี 2560/61 บริษัทฯ ได้ส�ำรวจความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานต่อบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ความต้องการของพนักงาน ผ่านการตอบแบบส�ำรวจทางออนไลน์ของพนักงานจ�ำนวนกว่า 244 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม
ของพนักงานต่อบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง หรือเท่ากับร้อยละ 81 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 1
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2558/59
2559/60
2560/61
ผลการส�ำรวจความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานต่อบริษัทฯ ปี 2558 ถึงปี 2560
* มีการยุติการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด

นอกจากนี้ ในปี 2560/61 พบว่า อัตราการลาออกของพนักงานมีค่าร้อยละ 0.60 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 0.60 อัน
เป็นผลสืบเนื่องจากความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการรักษาพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี

2558/59

2559/60

2560/61

จำนวนพนักงานลาออก (คน)

40

36

18

คิดเปน (รอยละ)

1.26

1.20

0.60

เพื่อการพัฒนาช่องทางการอัพเดทข้อมูลข่าวสารสาระอันเป็นประโยชน์ต่างๆ จากบริษัทฯ ต่อ
พนักงาน จึงมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรด้วย แอปพลิเคชัน LINE ภายใต้ชื่อ VGI
Society เพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเป็นช่องทาง
หนึ่งส�ำหรับพนักงานในการแสดงความคิดเห็น และติดต่อสอบถามได้แบบตัวต่อตัว ก่อให้เกิดความ
ใกล้ชิดระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน สร้างความผูกพันธ์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี
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ข้อมูลพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 249 คน
จำแนกตามอายุ

จำแนกตามเพศ

อายุนอยกวา 30 ป

45

คน

อายุ 30 ถึง 50 ป

188 คน

อายุมากกวา 50 ป

16

คน

ชาย

130 คน

หญิง

119 คน

จำแนกตามอายุงาน

จำแนกตามตำแหนงงาน

อายุงานไมเกิน 5 ป

130

คน

อายุงานเกิน 5 ป
แต ไมเกิน 10 ป

45

ระดับ
ผูบร�หาร

16

คน

คน

ระดับ
ผูจัดการ

36

คน

ระดับ
หัวหนางาน

ระดับ
ปฏิบัติการ

53 144
คน

คน

อายุงานเกิน 10 ป

74

คน

พนักงาน
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ตัง้ แต่วนั แรกทีก่ า้ วเข้ามาท�ำงานทีว่ จี ไี อ ผมรูส้ กึ ได้ถึง
ความอบอุน่ และความรูส้ กึ ดีๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสจากพนักงาน
ทุกคน ตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูว่ จี ไี อ 5 ปีพนักงานมีรอยยิม้
ให้กันตลอด และเป็นเหมือนครอบครัว ที่พี่คอยสอน
น้อง คอยช่วยเหลือและสนับสนุน ให้ค�ำแนะน�ำและ
เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อพัฒนาและน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากพนักงานที่ดูแลกัน
อย่างดีแล้ว ผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆ รวมไปถึงเรื่อง
การพัฒนาตนเอง ให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงาน
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ยังมีวสิ ยั ทัศน์ทดี่ ี
มีโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้น และดูแลพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ท�ำให้มีความเชื่อมั่นที่จะเติบโตไป
พร้อมๆ กับบริษัทฯ

เฉลิมพร ดีปัญญา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ดิฉนั ท�ำงานกับวีจไี อมา 19 ปี นับตัง้ แต่วนั แรก จนถึง
วันนี้ มีความประทับใจต่อบริษทั ฯ หลายๆ อย่าง โดย
เฉพาะบรรยากาศในการท�ำงานแบบพี่แบบน้อง แต่
ผลงานก็ออกแบบมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้บริหาร
ทุกท่านรับฟังและให้ความเป็นกันเองกับพนักงาน
ทุกระดับ จึงท�ำให้พนักงานรูส้ กึ อบอุน่ จึงไม่แปลกที่ วีจไี อ
จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของดิฉัน ทั้งบรรยากาศ
การท�ำงาน เพือ่ นร่วมงาน และการมีกจิ กรรมต่างๆ
ให้พนักงานมีส่วนร่วมได้แสดงออกทางความคิด มี
คนรับฟัง มีการพัฒนาต่างๆ มากมาย การน�ำ
เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาในการท�ำงาน และให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเรื่องของสวัสดิการดีๆ ของพนักงาน ขอบคุณ
บริ ษั ท ฯ ที่ใ ห้ โ อกาสในการท� ำ งานแก่ ดิฉัน และ
พนักงานทุกคน

กนกวนัช วงษาชัย

ผู้จัดการแผนกบริหารลูกหนี้อาวุโส
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พนักงาน
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ผู้บริโภคและสังคม
บริษัทฯ ในฐานะผู้น�ำในธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในวิถีการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของทุกกลุ่มคน
ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานของสื่อโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน
การติดตั้งสื่อ หรือการรับชมสื่อ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาสื่อโฆษณาที่ออกอากาศไปยังผู้บริโภค
ซึ่งต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ความรับผิดชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณา
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเนื้อหาโฆษณา ซึ่งแสดง และ
ออกอากาศไปยังผู้รับชมสื่อโฆษณา โดยก่อนออกอากาศ
บริษทั ฯ จะตรวจสอบเนือ้ หาโฆษณาให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อีกทั้งยังออก
อากาศสื่อโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็น
ประจ�ำ เช่น ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน สภาวะอากาศ
ราคาน�ำ้ มัน ในสือ่ มัลติมเี ดียบนสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อส เป็นต้น
เพื่อให้ผู้รับชมสื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงที
แม้อยูร่ ะหว่างการเดินทาง ตลอดจนเผยแพร่หลักธรรมค�ำสอน
ของพระพุทธองค์ ซึง่ ออกอากาศยังสือ่ มัลติมเี ดียทุกประเภท
ในทุกวันธรรมสวนะและวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอด
ทั้งปี รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่โฆษณาแก่กิจกรรมทางสังคม

และกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นตามวันส�ำคัญหรือโอกาสส�ำคัญ โดย
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมทางสั ง คมผ่ า นสื่ อ
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
ตัวอย่างเช่น โครงการการกุศล “Get Pink” ของมูลนิธิศูนย์
มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรม 3 สถาบัน วิง่ -ปัน่ ปันน�ำ้ ใจ (3gether: Run & Ride
for Life) จัดขึ้นร่วมกันระหว่างสถาบันการแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เพือ่ ระดมทุนส�ำหรับการสร้างอาคารเพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้
เป็นต้น

“ในปีที่ผ่านมา กว่า 10 โครงการ มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ”

ธรรมสวัสดี

เพื่อน พาร์กินสัน

ปั่นไปไม่ทิ้งกัน
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โครงการก้าวต่อไป เป็นโครงการที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ร่วมกันจัดท�ำ เพื่อถวายความอาลัยพร้อมกับคนทั้งประเทศ
ผ่านการเผยแพร่ค�ำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งค�ำสัมภาษณ์บุคคลผู้มีชื่อเสียงในสาขา
วิชาชีพต่างๆ และผู้บริหารบริษัทชั้นน�ำระดับประเทศ ในการน�ำค�ำสอนดังกล่าวมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรือง ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบพื้นที่ในสถานีบีทีเอสชิดลมให้ประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยบริษัทฯ และพนักงาน
ในกลุ่มวีจีไอยังได้ร่วมมือร่วมใจกันท�ำดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 8,567 ดอก เพื่อส่งมอบให้ส�ำนักพระราชวัง และส�ำนักงานเขต
จตุจกั ร ภายใต้ ‘โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์พระราชทาน’ เพือ่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี

ผู้บริโภคและสังคม
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การพัฒนาสังคมและชุมชน
บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึง่ พาตนเองได้ ด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ คืนก�ำไรสูช่ มุ ชนและสังคม โดยในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมและด�ำเนินการ
ในโครงการ สถานีสง่ ความสุขจากชาวบีทเี อสกรุป๊ ฯ ซึง่ เป็นโครงการหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุม่ บริษทั บีทเี อส
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและชาวบ้านในพื้นที่กันดารทั่วประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะส่งมอบความสุข
พร้อมมอบสิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในโครงการสถานีส่งความสุขจาก
ชาวบีทีเอสกรุ๊ป กลุ่มบีทีเอสยังได้ร่วมกับพันธมิตร เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี เป็นต้น เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านใน
ชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
“วีจีไอในฐานะหนึ่งในกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรด้านพนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบความสนุกสนานทางการเรียนรู้ให้กับเด็กในพื้นที่”
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DEFINITIONS
The Company or VGI means
BTS Group
means
		
BTSG
means
BTSC
means
SET
means
Thai IOD
means

VGI Global Media Public Company Limited
BTS Group Holdings Public Company Limited
and its subsidiaries
BTS Group Holdings Public Company Limited
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited
The Stock Exchange of Thailand
Thai Institute of Directors

Definitions
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
These days technology considerably embeds in
people daily life, ranging from, such as affordably
seamless communication technology, cashless
society whereby payment made through electronic
payment system and devices, consumers saving
commuting time by ordering goods online with
delivery services being offered. Further, electronic
commerce plays an important role in the changing
manufacturing sector, both industry and agriculture,
which are approaching the Robotic Automation
technology, while Precision Agriculture plays its
role on cultivation stage, and that the agricultural
manufacturing factor, weather and crops are
precisely forecasted. In the meantime, Disruptive
Technology has gone viral among several government
sectors that intend to deploy technology as an input
to boost the country. These certainly impact
commercial and economic sector greatly, in such a
way that ignorance by any entrepreneur to keep up
the pace of the Disruptive Technology cautiously, or
even better go beyond it, would encounter difficulties
in such a rapidly, crucially evolving trade and
competition system.
In light of the above, due to VGI’s ability to adjust
itself to go along with the Disruptive Technology,
VGI has succeeded in developing the fully integrated
online and offline media platform by offering measurable
media packages and strategy responded to the
customers’ needs that reach the target audiences
with precision through Rabbit Group’s and its partner’s
data analysis. The data analysis catches brand
awareness immediately and effectively influences
consumers purchasing decision. In addition, VGI
expanded its business collaboration on the electronic
payment under the Rabbit LINE Pay brand through
a joint venture between VGI’s subsidiary and Advanced
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mPAY Co., Ltd. VGI has invested further to get itself
ready for the change in business system through
investment in Kerry Express (Thailand) Limited,
Thailand’s leader in the domestic express delivery
service business. Even so, we will not halt as we
are committed to all stakeholders, shareholders,
employees, trade partners, private and public sectors
including environment in order to gain confidence
and create transparency. The Company regularly
promotes the conduct of our operations and activities
to be in line with sustainable business practice in
which relevant stakeholders are taken into account.
With regard to environment, VGI has environmental
management system under the standard of ISO
14001: 2015 Certified Environmental Management
System e.g. development of wastewater treatment
system of the commercial area in the BTS stations,
management of waste arisen from the media installation
and demolition and the measurement and controlling of
the media noise and brightness level to be appropriate
and non-disturbing to the viewers in accordance
with the rules imposed by relevant authorities.
Furthermore, with a view to raising the Company’s
corporate governance standard to be in line with the
regulator’s practices and international standards, last
year VGI reviewed and revised its Corporate Governance
Policy and Code of Conduct and prepared relevant
additional implementation plans which observe the 2017
Corporate Governance Code for Listed Companies
announced by the Securities and Exchange Commission.
In respect of the anti-corruption matter, since VGI
has adopted the “Do it Right” policy and therefore
applied the framework of relevant anti-corruption policies
and practices provided by BTS Group Holdings Plc.

(“BTS Group”), in a manner that is in line with VGI’s
business. On 18 August 2017, VGI was certified a
member of the Thai Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption, following BTSG, which
was certified in 2015.
As regards our society and community responsibilities,
VGI had participated in ‘Next Station – Happiness
by the BTS Group’, CSR program of the companies
within BTS Group, which is organised to support the
quality of life to children and villagers in certain
remote areas all over the country. BTS Group brings
happiness to people by giving basic necessities and
consumer goods and providing free health checkups.
There were 17 activities of Next Station – Happiness
by the BTS Group, covering rural areas, e.g. Ban Pa
Kha Mai School (Ban Pa Whai Branch), located in
Phob Pra district, Tak Province.
All of the above achievements of programs and
activities were accomplished as a result of the
commitment and devotion of our employees and the
fair and transparent administration and management
of the Board of Directors and the executives, taking
into account the roles of every stakeholder group. I
firmly believe that if we don’t ignore the adaptation
and get ourselves ready to any change prudently
with mindfulness as well as all stakeholders are taken
into account, we can build prosperity for VGI’s
business sustainably. These are VGI’s commitment
to create satisfaction and generate long-term returns
while taking care of our social, community, and
environmental responsibilities.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman

Message from the Chairman
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ABOUT THIS SUSTAINABILITY REPORT
This Sustainability Report 2017/18 of VGI Global
Media Plc. is the third report, which was prepared
in line with the Sustainability Reporting Guidelines
of the Global Reporting Initiative (GRI) Version 4,
and that the contents herein are complete and prepared
‘in accordance’ with the said Guidelines – Core option
to present VGI’s performance in economic, social and
environmental aspects from 1 April 2017 to 31 March
2018.

This Sustainability Report was prepared for
stakeholders to understand how the organisation
conducted its operations to reach its sustainability
target other that information, which was available in
the Annual Report 2017/18 and published on its
website at www.vgi.co.th.

Materiality Assessment Process for this Report
The content selection and materiality assessment
process is in conformity with the GRI’s principles,
taking into account factors that are crucial for the
Company to conduct business sustainably and meet
the expectations of stakeholders directly and indirectly.

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4
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The content selection and materiality assessment
process consist of identification of material issues,
prioritisation of material issues, verification of material
issues and continuous improvement, where such
process can be summarised as follows:

Identification of Material Issues
Identify issues that have an impact on the Company’s sustainability as well
as stakeholders, both internal and external, by considering the GRI aspects
and relevance to the Company, such as vision and mission, nature of
business, and strategy for sustainable growth
Prioritisation of Material Issues
Assess the importance of sustainability issues by taking into consideration
the importance of each sustainability issue on a scale of 1-4 in two aspects,
namely (1) significance of impacts to the Company and (2) influence on
stakeholders, and by weighting the same in the sustainability context mainly
based on business strategy
Verification of Material Issues
Propose issues that are material for sustainability, including the scope of the report
on each topic material to sustainability as recommended by the Executive Committee,
to the Corporate Governance Committee for its consideration, suggestion and
verification of the materiality assessment process to ensure that their contents
are inclusive of key topics that are relevant to the Company
Continuous Improvement
Review the sustainability report and information disclosure continuously for
the third consecutive year with a view to ensuring that the disclosed information
is appropriate and relevant to the topic to be communicated as well as
meeting the internal and external stakeholders’ expectations

Infuence on stakeholders

Sustainability Issues and Materiality Assessment

1 4
5 8
6 7

2
9 3

Significance of impacts to th Company

Material Sustainability Issues

Impact Boundary
Within
External
Organisation Stakeholders

United Nation’s
Sustainable
Development
Goals

Operations

1.
2.
3.

Sustainable Corporate Governance
Efficiency Energy Consumption
Environmental Management

SDG 7 and
SDG 12

Customer

4.
5.

Smart and Innovative Product
Customer Relationship Management

-

People

6.
7.

Human Resources Development
Employee Engagement

Consumer
and Social

8.
9.

Responsible Content
Social and Community Development

SDG 4 SDG 5
and SDG 8
SDG 3

This Sustainability Report 2017/18 is available on www.vgi.co.th.
For more information, please contact Company Secretary Division of VGI Global Media Plc. at:
Telephone no.: +66 (0) 2273 884 ext. 556 or 557
Facsimile no.: +66 (0) 2273 8883
About this Sustainability Report
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SUSTAINABILITY AT VGI
VGI’s vision is to be the leader of innovative lifestyle media networks and solutions with commitments to corporate
social responsibilities and to achieve such vision, VGI set and pursued its long-term strategy towards “Data
Centric Media Hypermarket” with the ongoing development concept in order to combine and integrate media
while building targeted media platform through integrated offline media, which is enable to respond the
customers’ needs and the best benefit to the consumers. Therefore, core businesses that VGI focuses on are
out of home media business and digital services business, which are operated by VGI, its subsidiaries and
associated companies.

Company
name

VGI

Master Ad
Plc.

Aero Media
Group
Co., Ltd.

Demo Power
(Thailand)
Co., Ltd.

Bangkok
Smartcard
System
Co., Ltd. and
BSS Holdings
Co., Ltd.

Shareholding
proportion

-

30.38*

30

40

90

Nature of
business

Mass transit,
office building
and residential
media business

Outdoor
media
business

Aviation
media
business

Product
sampling
service
business

E-money and
E-payment
business

Catagorisation

Out-of-home media business

Digital services
business

*Remark: as of 31 March 2018

Information on nature of business is provided in the Annual Report 2017/18 under the heading “Media
Industry and Our Business”.
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Since 2015/16, the Board of Directors has set strategy for sustainable growth, which is through 5 operational
policies and creation of HEART value and corporate culture together with the corporate governance.

V
G
I
H
E
A
R
T

Develop business by leveraging risks to the business that
generates stable returns
Aim to be a service provider of lifestyle media that are
outstanding and smart (attractive, responsive, and good for value)
Employees being professionals in line with the HEART values
to deliver services that create good impression

Smart
Advertising,
Excellent
Services,
Happy
Employees

Conduct business with transparency and fairness
Give priority to the environmental management and the improvement
of the quality of life of employees, society, and communities, both in
the process and beyond the normal business operation

Internal Management Governance Structure

(Business Structure, Management System and Corporate Governance System)

Sustainability at VGI
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Analysis and Consideration of Stakeholders’ Roles
The Company has analysed and considered the roles of stakeholders as well as giving importance to the rights
of each internal and external stakeholder group to ensure that they are treated appropriately, equally, and
fairly as we believe that maintaining a good relationship with every stakeholder group is key to sustainable
development and the Company’s long-term success, the details of which are as follows:

Shareholders / Investors
Responsibility Issue
- Give returns at an appropriate level to
the shareholders sustainably
- Conduct business with care and by
giving consideration to present and
future risk factors to create transparency
in the operation
- Carry out undertakings by giving
regard to the shareholders’ rights
and treat the shareholders equally
according to the relevant laws

Communication Process / Channel
- Annual report
- Sustainability report
- Annual general meetings of 		
shareholders
- Quarterly MD&A preparation and
disclosure
- Quarterly analyst meetings
- Regular roadshows

Customers
Responsibility Issue
- Create satisfaction and confidence for the customers, which is key to achieve success in business
- Offer and provide quality services that meet or exceed the customers’ expectations at a fair value
- Give accurate and sufficient information to the customers to prevent the customers from having any
confusion regarding the quality or any condition of the goods or services
- Improve the quality and types of media and innovative services to
meet the customers’ need
- Conduct customer satisfaction surveys as well as hearing
feedbacks or complaints as guidelines to improve the services
Communication Process / Channel
- Regular joint meetings
- Regular activities for building relationships
- Satisfaction surveys
- Annual report
- Sustainability report

Business Partners
Responsibility Issue
- Set a written policy and procedure
of procurement process to ensure
that transparent, fair and verifiable
procurement process
- Treat the business partners as
contractually agreed in a strict manner
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Communication Process / Channel
- Regular joint meetings
- Regular activities for building
relationships

Competitors
Responsibility Issue
- Treat competitors within the legal scope
and good business ethics
- Encourage and promote free trade
and fair competition
Communication Process / Channel
- Policy and Guideline on Competitors
(as set out in the VGI Group’s Code
of Conduct)

Employees
Responsibility Issue
- Treat the employees equally and
respect their rights in line with the
international human rights standards
as well as laws and regulations
- Develop personnel through internal
and external training
- Provide appropriate remuneration
and benefits
- Create employee engagement

Communication Process / Channel
- Internal communication channels (e.g.
Love and Share board and Pop-up
website)
- Annual seminar
- Happy Workplace program
- Annual satisfaction surveys
- Comment box

Communities, Society, and Environment
Responsibility Issue
- Grow business sustainably together
with developing society, communities
and the environment
- Use the Company’s media space
for the benefit of society
- Manage the organisation in an
eco-friendly way

Communication Process / Channel
- Annual report
- Sustainability report
- Regular publicity for the advertisement
- Community and social activities

Sustainability at VGI
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Our Awards and Achievements
Became a certified member of the Thai Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption (CAC)At present, 894
companies declared themselves the intention to join CAC
and 318 companies became the certified members (information
as of March 22, 2018).

Assessed by the Thai IOD for CG of Listed Companies in 2017
and awarded 5-star or equivalent to “Excellent” categorisation
for the third consecutive year
In 2017, 110 companies from total 620 companies were awarded
“Excellent” categorisation for CG score.

Awarded Thailand’s Top Corporate Brand 2017 in Media and
Publishing sector from Master of Science in Marketing, Faculty
of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
together with the SET and Manager Media Group for the
second consecutive year

Received a certificate of recognition for participating in
Sustainability Report Award 2017

Ranked by Nikkei, Japanese mass media, as the top in
“NEXT 1000 series” of midsized companies in ASEAN, with
the highest average EBITDA for the past 5 years
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Capital Nomura Securities Plc. was
impressive by the strength of VGI since VGI
has perpetually developed over the past two
years, from being only an advertising media
provider in the mass transit system of BTS
to becoming an out-of-home advertising
media provider having diversified and
integrated channels to reach consumers. In
addition, we are seeing that it is now a trend
of big data for every businesses, and
we believe that benefits from big data and
online platform will help generate more value
to the results of the business and this will
make VGI’s business stand out from other
companies.
Mr. Dithanop Vattanawakin

Senior Analyst, Investment Research and Investor
Services Division
Capital Nomura Securities Plc.
Interview given on 30 March 2018

Sustainability at VGI
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OPERATIONS
The Company places the importance to the business operations being in strict
compliance with laws and regulations under good and sustainable corporate governance,
while at the same time focusing on efficiency energy consumption and environmental
management pursuant to ISO 14001: 2015 Certified Environmental Management System.
Sustainable and Good Corporate Governance
The Company values corporate governance as it realises
and firmly believes that good corporate governance
is a key factor to promote and support sustainable
growth. Therefore, the Board of Directors has set
out a corporate governance policy and code of conducts,
covering areas such as rights of shareholders, equitable
treatment of shareholders, role of stakeholders,
disclosure and transparency, and board responsibilities,
which are in line with the principles of good corporate
governance of the SET and the Thai IOD. In 2017/18,
the Board of Directors acknowledged the new 8
principles of the Corporate Governance Code for
Listed Companies 2017 developed by the Securities
and Exchange Commission and applied the same
subject to the appropriateness to the Company’s
businesses through the revision of the corporate
governance policy and code of conduct. Accordingly,
Direct and carry out the Company’s
matters to be in compliance with
the good corporate principles

the written investor relations code of conduct and
relevant additional action plans had been supplemented
to uplift the Company’s corporate governance e.g.
introduction of the E-learning platform in order to
communicate any of the Company’s significant policies
to the employees organisation-wide to raise awareness
and sense of strict compliance.
In addition, to ensure that the management and operation
is in conformity with the principles of good corporate
governance and in transparency and verifiability
manner, the Company has good management system
through its organisation structure by clearly defining
the separation of power, duties and responsibilities
of the key governing bodies in their roles of (1)
governance, (2) management and (3) operation, as
well as creating check and balance mechanism.
Govern and oversee the management’s
performance and define the Company’s vision,
mission, values, strategies, directions and goals
for its operation to be more efficient and for
the best benefit to the shareholders

d of Directo
Boar
rs
ntrol
Int

Internal Control

Perform duties as assigned

king Environme
Wor
nt

king Environ
Wor ernal Co ment

mm
Subco ittees

C hi
r
ef E x
ffice
and EecutiveivOes
x e c ut

E m ploye es

Conduct the Company’s day-to-day business
operations and other matters as delegated by
the Board of Directors

Information on corporate governance is provided in the Annual Report 2017/18 under the heading “Corporate Governance”.
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Anti-corruption
The Company adopts the policy to conduct its business
with integrity, honesty and transparency under the
relevant laws and standards by fastening on the
responsibility towards society and all groups of
stakeholders in accordance with the principles of
good corporate governance and is committed to
fighting against all forms of corruption and bribery
as per its declaration of CAC, as well as encourages
and determines its subsidiaries and related business
entities to apply the Anti-Corruption Measures,
which covers compliance by all relevant divisions to
carry out any action with transparency and integrity
being prioritised, especially when dealing with government
officers or agencies, in order to avoid operations
that possibly affect inappropriate action and are
contrary to good corporate governance.

For the whistle blowing channels, if any person sees
any conduct which may be considered as suspicion
of corruption and bribery occurred directly or indirectly
to the Company, he/she can report the same and
submit a complaint via intranet or VGI_CAC@vgi.co.th

In this respect, any actions and performances carried
out by the Board of Directors, executives and employees
at all levels must be in line with the statement of the
Chairman of BTS Group, the parent company of the
Company, i.e. “Do it Right”.
To have VGI’s people to adhere guidelines as set
out in the Anti-Corruption Measures, the Company
has various educational and communication channels,
such as arrangement of training courses for the
executives and employees and preparation of posters
to announce in office area.

whereas the Company will keep the name, address
or any information that the complainant or informant
can be identifiable confidential and allow only the
persons responsible for investigation to access such
information.

“During 2017/18, VGI did not receive any compliant regarding to suspicion of corruption and bribery”

Operations
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Risk Management
The Company is aware of the importance on risk management, it is therefore determined as an integral part of the
preparation of the Company’s annual business plan. The Executive Committee is assigned to consider the overall
risks of the Company, evaluate and prepare a risk assessment matrix under the frame of Committee of Sponsoring
Organisations of the Tradeway Commission or COSO, so as to manage and minimise the impact of the risks to
an appropriate and acceptable level, by emphasising on the management covered 4 core aspects, i.e. strategic
risks, operational risks, financial risks and compliance risks. This will support the guidelines for risk management
to be in accordance with the Company’s objectives, targets and strategies plan.

Risks
Strategic risks
Business Expansion

Operational risks
Change in digital media
technology

Revenue growth varies by Reliance on personnel with
number and behavior of
specialised expertise and
consumers
good relations with customers

Financial risks
Cash flow

Compliance risks
Change in laws

Liquidity

Reliance on few business
partners and major
media agencies
Competition with other
media service providers
Media business varies by
the overall economic
situation

Information on risks and its mitigation strategies are provided in the Annual Report 2017/18 of the Company under
the heading “Risk Factors”.
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Efficient Energy Consumption
“With an objective to preserve the environment and save energy to reduce costs, which is an efficient cost
management”, ”, the Company has undertaken various energy-saving programs continuously, e.g. lighting system
replacement of the lightboxes on the BTS stations, saving office supplies and energy in the office and VGI Recycle Project.
Lighting system replacement of the lightboxes on the BTS stations
With a view to increasing the efficiency of lightbox display, reduction of maintenance costs and increasing lifetime,
in 2012, the Company replaced the fluorescent light bulbs installed in the static lightboxes on the BTS Stations
with LED light bulbs. A comparison of the specifications of both light bulbs is shown in the table below:

ENERGY
SAVING

Fluorescent Light Bulbs
Cost for 3.6 square meters-sized
lightbox equals THB 2,500.

LED Light Bulbs
Cost for 3.6 square meters-sized
lightbox equals THB 22,212.

Power consumption per lightbox equals 216 watts. Power consumption per lightbox equals 70 watts.
Lifetime is approx. 10,000 – 12,000 hours.

Lifetime is approx. 50,000 – 70,000 hours.

Average Luminous Intensity: 710 candela/m2

Average Luminous Intensity: 200 candela/m2

Electricity cost in 2012/13 was
THB 15.60 million for a total of 3,254 lightboxes
on 23 BTS stations.

Electricity cost in 2017/18 was
THB 11.80 million for a total of 4,055 lightboxes
on 30 BTS stations.

If the Company had not replaced the fluorescent
light bulbs with LED light bulbs and had utilised
fluorescent light bulbs, electricity cost in 2017/18
would be approximately THB 19.44 million.
As for the removed fluorescent light bulbs, the
Company sorted out those that were defective and
delivered the same to the light bulb manufacturer,
which has light bulb waste management unit for
disposal or reuse such light bulbs. The functioned
light bulbs were donated and some were kept for
official use.

In addition to the lighting system replacement of the
lightboxes on the BTS stations, the Company is
committed to saving more energy whereas, since
2016/17, the Company improved its work process
by switching off the lights during media installation
for average of 2 hours per day, and that economic
result to the Company is the reduction of electricity
cost at approximately THB 1 million annually.

1

million/year

Operations
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Saving office supplies and energy in the office
The Company seriously promotes and supports employees at all level to participate in saving office supplies
and energy in the office by setting up various measures such as reducing use of paper in the office by printing
on recycled papers, report and work order preparation including storing documents in electronic format,
reducing color printing, reducing power consumption by reducing the number of light bulbs, replacing lightning
system from fluorescent bulbs to LED bulbs, turning on the lights where necessary, and turning off the lights
at lunch breaks. The Company notifies those measures by training its employees as well as preparing a popup
website to promote such campaign on the Company’s intranet.

2016/17
Revenue (THB million)

2017/18

YoY
(%)

2,095.61

2,452.16

17.01

1,593

1,815

13.96

Electricity Consumption (unit)

622,407

559,010

-(10.19)

Ink Color Printing Cost (THB)

585,714

873,550

49.12

Black and White Ink Printing Cost (THB)

243,472

262,335

7.75

Paper Consumption (ream)

Remark: The increase in paper consumption, ink color printing cost and black and white ink printing cost were resulted from the increment
of media sale package offered to the customers and the additional documents submitted for media installation due to the strictness of
safety measures.

VGI Recycle Project
Since the amount of waste generated in our daily
lives and industrial factories is enormous, which
poses an adverse impact on the environment in the
long run, the Company places an importance on
waste management to reduce such waste problem,
to decrease rate of per capita waste generation, the
health issues following waste mismanagement.
Accordingly, the Company has launched a waste
sorting and recycling project within the organisation
since 2015 to reduce future waste. Moreover, if
properly managed, some waste can be recycled for
future use, which will not only save resources and
money, but will also be conducive to a pleasant
environment for all employees within the organisation
as part of its CSR responsibility and sustainable
development in the future.

VGI

Given that, the Company gave the abandoned 1,500
vinyl sheets, equivalent to 5,400 square meters that
left unused in the warehouse for more than 6 months
to Life Study Centre for Sustainable Development at
Suan Por Yuu Por Kin Baan Ma Yim and farmer groups
in several communities in province of Chacheongsao for
the agricultural benefits as crawfish pond fence and
nursery and storage roof. Villagers experimented
those vinyl sheets and founded no effect on the fish
and surrounding environment, e.g. nursery for giant
freshwater prawn, red claw crayfish, catfish, tilapia,
frog and vegetables plot.

RECYCLE โครงการว�จ� ไอ ร� ไซเคิล
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VGI

RECYCLE
โครงการว�จ� ไอ ร�ไซเคิล

Environmental Management
To ensure the efficiency on environmental management, the Company as the concessionaire granted the right
to manage marketing activities in BTS SkyTrain system by BTSC, mass transit operator and the Company’s
key business partner, has provided written policies and operation manual that are in line with the ISO 14001:
2015 and has annually communicated the same by organising a course called “Environmental Education” to
educate the employees so that they have a better understanding of the ISO 14001: 2015 Certified Environmental
Management System and conducting business under the environmental standard, where in 2017/18, was held
on 22 March 2018.
Benefits from having policies and operation manual being in line with the ISO 14001: 2015 Certified Environmental
Management System
1.		Reducing costs while considering resources utilisation and constant pollutions;
2.		Creating good image in environmental aspect and being accepted by stakeholders, i.e. customers and
		social and communities; and
3.		Increasing business opportunities and negotiation with the business partners whose intention is to conduct
		business with organisation focusing on environment

Environmental Issues
Management of Wastewater
from the Commercial Area in
the BTS Stations

Measures for Environmental Management
•
•
•

Prohibition of all entrepreneurs from disposing wastewater into the
drains of the station and/or the Bangkok Metropolitan Administration’s
sewage system to prevent blockage
Regular cleaning or grease traps (at least two times per week)
Development of wastewater treatment system of the commercial
area in the BTS stations to be in line with the waste water treatment
control standards announced by the Ministry of Science Technology
and Environment. The Company has expended its budget up to
THB 7 million to develop wastewater treatment system of commercial
area on BTS stations for the purposes of the wastewater treatment
before draining off to the Bangkok Metropolitan Administration’s main
water pipe to consequently reach the absolute welfare of Bangkok citizen.

From randomising and analysing organic carbon of treated water at
Mo Chit station, it was founded that BOD (Biochemical Oxygen Demand)
is equaled to 19.6 mg/L, which was lower than standard at 20 mg/L
as set out in National Environmental Quality Act B.E. 2535 for typed
Kor. building.

Operations
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Environmental Issues
Waste Management

Measures for Environmental Management
•
•

Measuring and controlling the noise level inside the trains and on the
stations to be in line with the legal requirements provided by the
Company on a regular basis and provided by the third party every 3 years
(from the latest measurement carried out by the experts, i.e. professors
and officers from Department of Environmental Technology Management,
Faculty of Environment, Kasetsart University to randomly measure
media noise level inside the trains and on the stations, it was founded
that the average and highest noise levels were 7.2 decibel and 6.8
decibel, respectively, following the statutory requirement.)

Noise and Visual Pollution

•
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Waste sorting and disposal at the designated area
Using green printing technology for VGI’s media

Measuring and adjusting light levels of the BTS multimedia in line with
the airing time so that the light is not too bright to be visually harmful

Operations
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CUSTOMERS
The Company gives priority to its customers by building satisfaction and confidence with
our customers through various media types and quality service that in accordance with or higher than
the customer’s expectation with fair price.
Smart and Innovative Products

Station Sponsorship product launched in the past year. The first product that deployed this media experiences
was 11th Street, a leading e-commerce website from South Korea, which has become the talk of the town as
it successfully acquired brand awareness over the course of just one night and effectively influenced consumers
purchasing behaviors.
In 2017/18, more product owners chose Station Sponsorship product e.g. OPPO Mobile, AEON Credit Card, COMICO,
online comic website, drinking water branded ‘Aquarius’, mobile network operator ‘AIS’ at Siam station, fast food
restaurant ‘McDonald’ and entertainment streaming operator ‘Netflix’. Revenue derived from Station Sponsorship
product was equivalent to 335.66 million.

LockBox, self-storage installed at 17 locations of interchange between BTS stations and skywalks, is presently
gaining its popularity amongst tourists and mass transit system passengers, where the Company is its media
sale agent for digital and static media.
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LINE Beacon is the collaboration between the Company and LINE (Thailand) Co., Ltd. or LINE to launch LINE
Beacon trial, which was a technology that use for transmitting data over short distances through Bluetooth
low energy connection. When users are in the proximity of LINE Beacon, they will receive interesting message
and advertising media via LINE chat application, which include coupons, promotions, and recommended
restaurants, which certainly enables brands to create consumer engagement more effectively. This trial was
well responded as average click-through-rate representing the audiences’ awareness percentage rate was
higher than other types of online media, particularly once the consumers captured both offline media on BTS
station and message in LINE chat application.

Arrangement of activities on BTS stations carried out by Demo Power (Thailand) Co., Ltd. e.g. Grab application

Customers
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Other than those smart and innovative products, in the past year, Rabbit-LINE Pay Co., Ltd. (“RLP”), company
engaging in the e-money and e-payment service business under the name ‘Rabbit LINE Pay’, which is an VGI’s
jointly controlled entity, had introduced the new business partner, Advanced mPAY Co., Ltd. or mPAY, a leading
financial services player in the market through mobile and other electronic channels businesses. The new
partner and RLP’s key collaboration purpose is transforming Thailand into the real “Cashless Society”, which
is the main campaign of the Bank of Thailand, and that RLP will become the 1st ranked mobile payment platform
in Thailand. As a result of the joint investment, the member base had been increasingly expanded, which
meant significant incremental in money top-up points.

For offshore business investment, the Company remains
its previous investment in Malaysia. Titanium Compass
Sdn Bhd, VGI’s joint venture company incorporated
in Malaysia, stepped forward the installation of its
advertising media on 5 stations and 20 trains (inside
and outside the trains) in MRT Sungai Buloh-Kajang
line.

Investment in Puncak Berlian Sdn Bhd a company
operating out of home media business in
Malaysia, with diversified media network
strength within VGI’s expertise through VGI
Global Media (Malaysia) Sdn Bhd, a wholly-owned
subsidiary incorporated in Malaysia.
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Customer Relationship Management
In addition to offering products that are good for value and creative, managing customer relationship also
plays an important role to create sustainability to the Company. Given that the majority of the Company’s
customers are media agencies (who provide strategic planning for use of various types of media as well as
media budget planning and media usage decision making), the Company has to manage to maintain good
relationship with these media agencies. The Company adheres to the principle of “Transparent Business”, i.e.,
doing business fairly, by focusing on advising the customers on the efficacy and quality of the available media
so that the customers can make an informed decision before purchasing media. The Company has also organised
activities to build customer relationship.
Release of e-magazine to update VGI Group’s information to the customers and employees - In the past year,
the Company issued 3 magazines that emphasised “O2O (Offline to Online) Solutions”.

VGI Day was an activity arranged to offer VGI Group’s media to the customers.

Customers
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EMPLOYEES
All employees are valuable resources for the business operation and they will be
the drive for the Company to achieve its goal and business plan.
The Company values equal and fair treatment of all
employees and respects the international human
right standards as well as the relevant laws and
regulations – from the recruitment process, which
offers equal employment opportunities, to performance
evaluation and remuneration fixing, adjustment and
management, taking into account the appropriateness
of the working conditions and nature of work together
with the Company’s operating results, in both short
term and long term, as well as the performance
results of each employee (which is conducted via an
online performance review and involves a participatory
review between the supervisor and employee twice
a year) so as to (a) create fairness in the organisation,

(b) become competitive with other employers in the
market, and (c) incentivise the employees. In this
respect, the employee’s remuneration in 2017/18,
which consists of monthly salary, bonus, provident
fund contribution, overtime pays, social security
fund, allowances, commission and others, was in
the total amount of THB 261.75 million.
The Company prioritises occupational health and
safety in relation to the employees’ lives, properties,
and working environment; in the previous year,
VGI’s Safety Committee therefore established
a policy on occupational safety and health.

Occupational Safety and Health Policy
1.		Provide the highest levels of safety to its stakeholders, such as the Company’s employees, customers,
		contractors and social, with international safety management standard and relevant laws;
2.		Manage safety in a proactive manner by identifying hazards, analysing risks by implementing risk reduction and
		control measures as well as regular reviews of safety related process;
3.		Give importance to the development of safety knowledge, relevant skills and promoting awareness in all
		employees, contractors and relevant parties; and
4.		Keep the highest levels of security to lives and properties in the Company’s responsible area with
		satisfactory building.
“No serious accidents had been reported during business conducted by VGI in 2017/18”
The Company also promotes a good culture and
atmosphere that is conducive to working as a team
and presents equal opportunities to all employees
to advance in their career, as well as seeing the
importance in the employees’ potential, so it focuses
on personnel development, which the Company
uses core competency as a tool in preparation of
the personnel development plan so as to support
the performance efficiency to achieve the organisational
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vision, mission, and goal. The Company provides
both internal and external trainings, which can be
classified into core courses, which are aimed at
increasing working skills and efficiency and instilling
good attitude at work; management courses, which
are training courses for supervisors and involve
management and supervision of subordinates; and
functional courses, which focus on capability
development for specific functions.

VGI’s Core Competency
Customer Focus

Reliability

Planning

Behavior that reflects
performance aiming to meet
the needs and give utmost
satisfaction to the customers
internally and externally

Behavior that reflects
responsibility for the
assignments given to be
completed successfully with
quality

Behavior that reflects the
expectation of future events
and good preparation to be
ready for future work in a
careful and efficient manner

In 2017/18, the Company allocated budget for people training over THB 4 million and set a goal of 18 average
training hours per employee, with 48 courses available and core competency assessment score of 80 percent.
It was found that on average, employees had 34 hours of training per employee and a total of 65 courses
provided, which were excessively higher than the determined goals. For core competency assessment score,
it was 100 percent, which was met the Company’s expectation.
One of important training courses in the past year
was “Technic for Scaffold Installation and Examination”
which arranged for the purpose of providing knowledge
and better understanding regarding to safety
performance on scaffold in order to prevent and
reduce accident to employees.

Safety Facilitator Program
Safety Facilitator Program is an employee development
program to provide safety knowledge, enhancing to
effective and efficient customer services. This program
has divided into 4 schemes; (1) safety operation in
office buildings; (2) safety operation for field staff;
(3) safety operation in BTS SkyTrain System for
contractors; and (4) safety operation in BTS SkyTrain
System for commercial area.

Employees
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In addition to focusing on human resources development, the Company also organises activities to promote
good relationship within the organisation, both between the employees and between the employees and the
executives. This is because we believe that when the employees are happy and satisfied at work, the performance
results and the improvement of the operation can be achieved continuously and efficiently and we want to
build the motivation to retain human resources until retirement, which is a key factor that reducing and time
required to train new employees; hence, the Company’s launch of the “VGI Happy Workplace” program, which
is aimed at promoting happiness of the employees in the organisation in line with one of the Company’s strategies
for sustainable growth i.e., the “Happy Employees” strategy.

Happy
Body

Happy
Heart

Happy
Relax

Happy
Brain

Happy
Soul

Happy
Money

Happy
Family

Happy
Society

Goal: Happy Workplace for All Employees
State of Physical Happiness and
Security in Life
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State of Emotional and Spiritual
Happiness

State of Social and Environment
Happiness

Provident Fund

VGI Innovation Program

1 Day 1,000 Smiles Project

Annual Health Check-ups

New Year Party

Sports Day and Family Day

Savings and
Credit Cooperative

Annual Seminar

Employee Satisfaction Survey

Housing Loans

Long-Term Service Reward

Education Fund
for Employees’ kids

Health Insurance, Life Insurance
and Personal Accident Insurance

Religious Events

5S Plus

Support of other occasional
monetary subsidies e.g., funeral aid

Complaint Channels
for Employees

Healthy Exercise Club
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VGI Innovation Program
VGI Innovation Program has been initiated since 2015/16 as a channel for the employees to show ideas to
improve the Company’s product, to create innovative product and to improve operational process, which
proves that the Company campaigns to develop its personnel and smart and innovative products at the same time.
Innovative idea ‘LED to Life’ was the changing of fluorescent, halogen,
mercury-vapo and compact-fluorescent light bulbs in the office to LED
bulbs, totaling 830 bulbs, in order to reduce the electricity cost, which its
cost was at THB 170,000 and had completely changed in April 2017. VGI’s
electricity cost in 2017/18 was approximately THB 3.35 million, decreased
from previous year which was equivalent to THB 3.73 million.
Innovative idea ‘Group-wide Training’ was sending the Company’s
employees to attend standard training courses arranged by BTS Group in
order to reduce the training cost arising from sending employees to attend
training courses arranged by external training institutions and to build
relationship among BTSG’s employees. In 2017/18, the Company’s
employees attended 2 courses arranged by BTS Group, reducing the
Company’s cost at approximately THB 15,000.

0.38
15,000
Employees

THB
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In 2017/18, the Company conducted the employee satisfaction survey to hear the employees’ needs via online
questionnaires responded by up to 244 employees and it was founded that the employees’ overall satisfaction
was at high level or equivalent to 81 percent, increasing by 1 percent from the previous year.

100
80

73*

80

81

60
40
20
0

2015/16

2016/17

2017/18

Results of Employees Satisfaction Survey for 2015-2017
* Cessation of Modern Trade media business

In 2017/18, 0.60 percent of employees resigned, decreasing by 0.60 percent from the previous year, as a result
from the efforts and dedication in retaining employees.

2015/16

2016/17

2017/18

Number of resigned employees (persons)

40

36

18

Equivalent to (percent)

1.26

1.20

0.60

To develop communication channel to update information and benefits from VGI to its
employees, new internal communication channel has been added via LINE chat application
under the official account named ‘VGI Society’ so that the employees would receive the
correct and complete information in timely manner. Additionally, VGI Society would be
a channel for the employees to submit opinions and make enquiries by mean of one by
one. This would create the closeness between VGI and its employees and build good
relation within organisation.
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Employee Information
As of 31 March 2018, the Company had a total of 249 employees.
Classified by Age
Less than

Classified by Gender and Physical Capability

30

45

30 to 50
More than

persons

Male

130 persons

Female

119 persons

188 persons
50

16

persons

Classified by Year of Employment

Classified by Position

Less than 5 years

130

persons

5 years to 10 years

45

Executive
level

16

persons

persons

Manager
level

36

persons

Supervisor
level
Practitioner
level

53 144
persons

persons

More than 10 years

74

persons

Employees
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From day one that I have worked at VGI, I felt
a very warm welcome from every colleague.
Along five years working experience, everyone
smiles to each other and stays like a family,
especially when seniors teach juniors, give
supports and advices, including chances to
present opinion in order to improve and apply
for better work efficiency. Other than the
employees those whom have been looked after
very well, the executives highlighted on very
important thing to employees, such as, welfare
and self-improvement, as well as providing
and supporting employees to improve themselves
continuously. Also the Company has a good
vision and various projects which intense and
look after employees equally. It makes a
confidence to grow up together with the Company.

Chalermporn Deepanya
Safety Officer
I’ve been working here for 19 years. From day
one until now, I have a lot of impressive
thoughts towards VGI, especially family working
environment, which ended up with excellent
performance results. The executives are widely
opened for our opinions and always give us
cordiality. These made all employees felt
warm as the second home. The working
environment and all activities provided us
opportunities to express our feelings and
thoughts. Technology that was brought to
works, employees’ participation in social
responsibilities, as well as good welfare for
employees, make me feel thankful to the
Company for giving me a chance to work here.

Kanokwanat Wongsachai
Senior Billing Manager
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CONSUMERS AND SOCIAL
The Company, as a leader of the modern lifestyle media business, gives importance
to the media standard, especially in terms of safety for media installation and viewing in which in the
previous year, there was no accident caused from the media under the Company’s management. The
Company also values the contents of its media that are made public or broadcast to the audience, which
are required to comply with the laws and are not against good moral of the public.
Responsible Content
The Company values the contents of its media that
are made public and broadcast to the audiences. In
doing so, the Company has verified that the contents
are appropriate as legally required and are not
against good moral of the public; airing contents
that are useful for the public regularly, such as the
news, weather reports, and oil prices, via the BTS
multimedia so that travelers can keep abreast of the
latest news and information even while they are
travelling i.e. broadcasting Buddhist teachings via
the BTS multimedia on Buddhist holy days and days
of observance for Buddhists; and providing media
space for social campaigns and activities held on

important days or occasions by providing publicity
for social projects or events through the various
media under the Company’s management.
For example, the charity project such as “Get Pink”,
launched by Queen Sirikit Centre for Breast Cancer
Foundation and 3gether: Run & Ride for Life, jointly
oraganised by (a) Medical Institutions, Faculty of
Medicine, Prince of Songkla University, (b) Faculty
of Medicine, Chiang Mai University and (c) Faculty
of Medicine, Khon Kaen University, to raise fund for
construction of destitute patients buildings.

“In the previous year, VGI supported over 10 projects which valued THB 5.5 million free-of-charge.”

Dhamma

Parkinson Chula

No One Left Behind
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Future Steps Kao Tor Pai Project was the project coordinated by VGI and BTS Group to pay a remembrance
together with all Thai citizens by broadcasting the philosophies of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and
the contents of the interviewees i.e. famous people and top executives from leading companies, who followed
those philosophies to lead their lives and to drive the country towards prosperity and unity, through VGI’s media.

In addition, the Company has arranged the commercial area on Chitlom station for the public to make artificial
sandalwood flowers. The Company and employees under VGI Group also participated in the volunteer campaign
to make 8,567 artificial sandalwood flowers to the Bureau of the Royal Household and Chatuchak District
Office for the Royal Funeral of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and to show their love to the King.

Consumers and Social
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Social and Community Development
To give back to the community and society, the Company takes part in social and community development by
promoting and providing support to bring civilisation to communities so that they are self-sufficiency. In the
previous year, the Company took part in Next Station – Happiness by the BTS Group. This is a main CSR
program of the companies within BTS Group organised to support the quality of life to children and villagers
in remote areas all over the country. BTS Group brings happiness to people by giving basic necessities and
consumer goods. In addition, BTS Group has coordinated with its partners, e.g. Vibhavadi Hospital, to provide
free health checkups.
“VGI, as a member of BTS Group, has participated in the program by sponsoring funds and human
resources to organise recreational events to entertain children in the areas in an educational way.”
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GRI INDEX
GRI Aspect

Indicator

Page
Thai Version

Remarks
English Version

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Strategy and Analysis

G4-1

6

42

Organisation Profile

G4-3

8

44

G4-4

10

46

G4-5

Identified Material Aspects and
Boundaries

Stakeholder Engagement

Report Profile
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Outside Back Cover

G4-6

6

42

G4-7

10

46

G4-8

6

42

G4-9

-

-

Please refer to Section 4.4 Management Discussion and
Analysis in Annual Report 2017/18.

G4-10

33

69

No employment contract

G4-11

33

69

G4-12

10

46

G4-13

-

-

G4-14

18

54

G4-15

8-14

44-50

G4-16

14, 16-18

50, 52-54

G4-17

10

46

G4-18

8-9

44-45

G4-19

9

45

G4-20

8-9

44-45

G4-21

8-9

44-45

G4-22

8-9

44-45

G4-23

8-9

44-45

G4-24

9, 12-13

45, 48-49

G4-25

9, 12-13

45, 48-49

G4-26

9, 12-13

45, 48-49

G4-27

9, 12-13

45, 48-49

G4-28

8

44

G4-29

8

44

G4-30

8

44

G4-31

9

45

G4-32

76-77

76-77

G4-33

-

-

For additional information, please refer to Section 5.2
Corporate Profile & Structure in Annual Report 2017/18.

For additional information, please refer to Section 4.2
Risk Factors and Section 5.7 Internal Control and Risk
Management in Annual Report 2017/18.

GRI Aspect
Governance
Ethics and Integrity

Indicator

Page

Remarks

Thai Version

English Version

G4-34

16

52

G4-46

16-18

52-54

G4-56

11

47

G4-57

16-18

52-54

G4-58

16-18

52-54

For additional information, please refer to Section 5.5
Corporate Governance in Annual Report 2017/18.

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Economic Performance

Energy

Training and Education

Local Communities

Anti-Corruption

Product and Service Labeling

G4-DMA

11

47

G4-EC1

6

42

G4-EC3

28-31

64-67

G4-DMA

19-20

55-56

G4-EN3

20

56

G4-EN6

20

56

G4-EN7

19

55

G4-DMA

28

64

G4-LA9

29

65

G4-LA10

28

64

G4-DMA

38

74

G4-SO1

38

74

G4-SO2

36-37

72-73

G4-DMA

16-18

52-54

G4-SO3

16-18

52-54

G4-SO4

16-18

52-54

G4-SO5

16-18

52-54

G4-DMA

24-27

60-63

G4-PR3

36-37

72-73

G4-PR5

-

-

MEDIA SECTOR SUPPLEMENT
Media Sector

G4-M1

-

-

G4-M2

36-37

72-73

G4-M3

36-37

72-73

G4-M4

36-37

72-73

G4-M6

24-26

60-62
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แบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน

ข้อมูลจากแบบส�ำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อรายงานความยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61 ฉบับนี้
จะน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในอนาคต

1.

กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานของท่าน

		

เพศ			

 หญิง

 ชาย

		

อายุ			

 ต�่ำกว่า 30 ปี

 30-45 ปี

 มากกว่า 45 ปี

2.

ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

		
		
		

 ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 สื่อมวลชน 		
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................

 ลูกค้า
 พนักงาน

 คู่ค้า
 ชุมชนใกล้สถานประกอบการ

3.

วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้

		
		
		

 เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
 เพื่อการวิจัยและศึกษา เพื่อรู้จักบริษัทฯ
 เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืนของบริษัทตน
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................

4.

ท่านคิดอย่างไรกับรายงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560/61

		
		

ความเข้าใจในเนื้อหา (ส�ำนวนภาษาที่ใช้)
 เข้าใจได้ง่าย		

 ปานกลาง

 เข้าใจได้ยาก

		
		

ความน่าสนใจของเนื้อหา
 น่าสนใจ		

 ปานกลาง

 ไม่น่าสนใจ

		
		

การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา
 เป็นหมวดหมู่		

 ปานกลาง

 กระจัดกระจาย

5.

กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

		
- ท่านมีขอ้ คิดเห็น / เสนอแนะเพิม่ เติมอืน่ ๆ เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้ และการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
			 บริษัทฯ อย่างไรบ้าง
			……………………………………………………………………………………………………………………...........
		
- ข้อมูลหรือเนื้อหาอะไรบ้างที่ท่านต้องการให้รายงานเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ
			……………………………………………………………………………………………………………………...........

