Sustainability Report 2019/20
รายงานความยั่งยืนประจำป 2562/63

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562/63
บริิษัท
ั วีีจีีไอ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

สารบััญ
คำำ�นิิยาม
วีีจีีไอกัับการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
วีีจีีไออีีโคซิิสเต็็ม
วิิสััยทััศน์์
รางวััลและความภาคภููมิิใจ
ในปีีที่่�ผ่่านมา
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อ
ความยั่่�งยืืนของวีีจีีไอ

ด้้านสัังคม
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
การสร้้างความผููกพัันของ
พนัักงาน
ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหา
สื่่�อโฆษณา

ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืน

9
10
15
16
17

35

สารจากประธานกรรมการ
เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

ด้้านเศรษฐกิิจ

7
8

21

การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
22
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คุ้้�มค่่าและสร้้างสรรค์์ 26
การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า 29
การสร้้างความผููกพัันของคู่่�ค้้า 32

36
38
41

5

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการที่่�เป็็นมิิตรกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม

43
44

98
GRI Content Index

102

คำำ�นิิยาม

บริิษััทฯ หรืือ วีีจีีไอ
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บริิษัท 
ั วีีจีีไอ จำำ�กััด (มหาชน)

บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป

หมายถึึง

บริิษัท บี
ั ีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัด 
ั (มหาชน)

หมายถึึง

บริิษััท วีีจีีไอ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย

กลุ่่�มแรบบิิท

หมายถึึง

บริิษััท บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด และ
บริิษััท บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม จำำ�กััด 
รวมถึึงบริิษััทย่่อยของทั้้�งสองบริิษััท

ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

หมายถึึง

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

หมายถึึง

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์

หมายถึึง

บริิษััท แอดซ์์ เจ้้าพระยา จำำ�กััด 

หมายถึึง

บริิษััท ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายถึึง

iClick Interactive Asia Group Limited

หมายถึึง

บริิษััท เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

หมายถึึง

บริิษััท แพลน บีี มีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน)

กลุ่่�มวีีจีีไอ

สำำ�นัก
ั งาน ก.ล.ต.

แอดซ์์ เจ้้าพระยา
BTSC

iClick

Kerry

PLANB

6

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานกรรมการ
สถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของเชื้้ � อไวรัั สโควิิ ด-19 ในปีี
2563 นี้้� คงเป็็นบทพิิสููจน์์ความยั่่�งยืืนครั้้�งสำำ�คััญ ของทุุก
� ยืืน
องค์์กรทั่่�วโลก และเป็็นเครื่่�องยืืนยัันว่่ากาสร้้างความยั่่ง
ในทุุ ก มิิ ติิ ใ ห้้ เ กิิ ด ขึ้้� น ในองค์์ ก รนั้้� น เป็็ น เรื่่� อ งที่่� จำำ� เป็็ น และ
ต้้องการความร่่วมแรงร่่วมใจจากบุุคคลากรในทุุกระดัับชั้้�น
ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�วางนโยบายและกลยุุทธ์์จนถึึงระดัับปฏิิบััติิการ
เพื่่�อผลัักดัันให้้ความยั่่�งยืืนในองค์์กรนั้้�นเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็น
รููปธรรม
สำำ�หรัับวีีจีีไอ เราให้้ความสำำ�คััญต่่อการสร้้างความยั่่�งยืืน
ในองค์์กรมาโดยตลอด เราได้้วางรากฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง และโครงสร้้างการบริิหารจััดการ
ตามหลัักธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีี
ความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จนทำำ�ให้้วีีจีีไอเติิบโตจากการเป็็น
เพีียงผู้้�ประกอบธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
สู่่�วิิสัยทั
� ส์์แห่่งอนาคต” (Pioneering
ั ศ
ั น์์การเป็็น “ผู้้�นำำ�โซลููชั่่น
Solutions for Tomorrow) โดยอาศััย “วีีจีีไออีีโคซิิสเต็็ม”
(VGI Ecosystem) ที่่�ประกอบด้้วยธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ธุุรกิิจ
บริิการชำำ�ระเงิิน และธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งการวางรากฐาน
ด้้านความยั่่ง
� ยืืนดัังกล่่าวเป็็นผลสำำ�คัญ
ั ให้้วีีจีีไอยัังคงยืืนหยััด
ได้้อย่่างเข้้มแข็็งแม้้ในยามที่่�เกิิดวิิฤตที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
และทำำ�ให้้วีีจีีไอสามารถดููแลพนัักงานซึ่่�งเป็็นครอบครััว และมีี
กำำ�ลัังที่่�จะหยิิบยื่่�นความช่่วยเหลืือให้้แก่่คู่่�ค้้าและสัังคมที่่�เรา
อยู่่�เพื่่�อให้้ทุุกคนสามารถผ่่านพ้้นช่่วงเวลาที่่�ยากลำำ�บากนี้้�ไป
ด้้วยกััน
การสร้้ า งความยั่่� ง ยืืนให้้ แ ก่่ อ งค์์ ก รในทุุ ก มิิ ติิ นั้้� น ถืือเป็็ น
พัันธกิิจที่่�สำำ�คััญที่่�พวกเราชาววีีจีีไอยึึดถืือเป็็นคุุณค่่าในการ
ปฏิิบััติิงานในทุุก ๆ วััน เพราะเราเชื่่�อว่่าสิ่่�งนี้้�จะเป็็นรากฐาน
สำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้วีีจีีไอเติิบโตต่่อไปควบคู่่�กัับสัังคมไทยอย่่าง
ยั่่�งยืืน

นายคีีรีี กาญจนพาสน์์
ประธานกรรมการ

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
วีีจีีไอได้้ จั ั ด ทำำ � รายงานความยั่่ � ง ยืืนเป็็ น ประจำำ �ทุ ุ ก ปีี ซึ่่� ง
รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562/63 นี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเป็็น
ปีีที่่� 5 โดยจััดทำำ�รายงานตามแนวทางและมาตรฐานของ
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards) แบบทางเลืือกหลััก (Core Option) เพื่่�อนำำ�
เสนอผลการดำำ�เนิินงานและการตอบสนองต่่อประเด็็นที่่�มีี
นัั ยสำำ�คัั ญ ต่่ อ ความยั่่� ง ยืืนของวีีจีีไอทั้้� ง ในด้้ า นเศรษฐกิิ จ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ในช่่วงระหว่่างวัันที่่� 1 เมษายน
2562 ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้
เข้้าใจและเกิิดความเชื่่�อมั่่�นว่่าวีีจีีไอกำำ�ลัังดำำ�เนิินงานเพื่่�อมุ่่�งสู่่�
เป้้าหมายด้้านความยั่่ง
� ยืืนอย่่างไร
ทั้้�งนี้้� ท่่านสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ โครงสร้้างการจััดการ การกำำ�กัับดููแล
กิิจการ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และผลการดำำ�เนิินงานของวีีจีีไอได้้ที่่�
http://investor.vgi.co.th/th/downloads/annual-reports

วีีจีีไอ

กัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

STAY AHEAD GO BEYOND

วีีจีีไออีีโคซิิสเต็็ม

Advertising

วีีจีีไออีีโคซิิสเต็็ม
ปััจจุุบัน
ั “วีีจีีไอ” คืือ ผู้ใ้� ห้้บริิการ Offline-to-Online โซลููชั่่น
� ส์์
(O2O Solutions) ที่่�มีีอีีโคซิิสเต็็ม (ecosystem) ที่่�สมบููรณ์์แบบ
บนแพลตฟอร์์มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา (Advertising) ธุุรกิิจบริิการ
ชำำ�ระเงิิ น (Payment) และธุุรกิิ จโลจิิ สติิ กส์์ (Logistics)
โดยเรามีีจุุ ด มุ่่�งหมายในการเป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นการออกแบบ
ประสบการณ์์ใหม่่ให้้กัับผู้้�บริิโภค ตอบสนองความต้้องการ
ของนัั ก โฆษณาและแบรนด์์ ด้้ ว ยโซลูู ชั่่� น ส์์ ที่่� มีี เอกลัั ก ษณ์์
เฉพาะตััวผ่่านอีีโคซิิสเต็็มของเรา
ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� น เรายัั ง มีีความมุ่่�งมั่่� น ในการสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ให้้
เติิ บ โตควบคู่่�ไปพร้้ อ มกัั บ การสร้้ า งความยั่่� ง ยืืนให้้ แ ก่่
ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

Payment

Logistics
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ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา
สื่่�อโฆษณาในระบบขนส่่งมวลชน

การสาธิิตสิินค้้า

มีีศัักยภาพในการเข้้าถึึงและสื่่�อสารกัับผู้้�ชมสื่่�อ
นัับล้้านที่่�ใช้้บริิการระบบขนส่่งมวลชนในเมืือง

สร้้ า งประสบการณ์์ ใ นการทดลองใช้้ สิิ น ค้้ า ให้้
แก่่ผู้บ
้� ริิโภคกว่่า 40 ล้้านรายต่่อปีี เพื่่�อเชื่่�อมโยง
กัับแคมเปญด้้านการตลาดอื่่�น ๆ

สื่่�อโฆษณาในอาคารสำำ�นัก
ั งาน

สื่่�อโฆษณาในสนามบิิน

สามารถกระจายโฆษณาและเข้้าถึึงกลุ่่�มพนัักงาน
ออฟฟิิศในเขตใจกลางกรุุงเทพมหานคร

ยกระดัั บการเดิิ นทางแก่่ ผู้้�โดยสารกว่่า 150
ล้้านคนในสนามบิิน ด้้วยการสร้้างประสบการณ์์
ที่่�น่่าประทัับใจและสะดวกสบายในทุุกช่่วงของ
การเดิินทาง

สื่่�อโฆษณากลางแจ้้ง
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ ซึ่่�งสามารถเข้้าถึึง
ผู้้�ชมสื่่� อโฆษณาจำำ�นวนมาก ช่่วยสร้้างการ
รัับรู้้�และจดจำำ�แบรนด์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

SUSTAINABILITY REPORT
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ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน
แรบบิิทการ์์ด
บัั ต รชำำ� ระแทนเงิิ น สดที่่� ต อบสนองให้้ ทุุ ก การ
จัับจ่่ายง่่าย สะดวก และปลอดภััย ซึ่่�งสามารใช้้
ชำำ�ระค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสและระบบขนส่่ง
มวลชนอื่่�น ๆ รวมถึึงสิินค้้าและบริิการชั้้�นนำำ�
ทั่่� ว ประเทศ โดยปัั จ จุุ บั ั น มีีแรบบิิ ท การ์์ ด ออก
แล้้วกว่่า 13 ล้้านใบ

Rabbit LINE Pay
ระบบชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เป็็นฟัังก์์ชัน
ั หนึ่่�ง
ของ LINE Messaging แอปพลิิเคชััน ซึ่่�งมีีผู้้�ใช้้
งาน มากกว่่า 45 ล้้านบััญชีีทั่่�วประเทศโดยผู้้� ใช้้
งาน ฟัั งก์์ชัั น Rabbit LINE Pay สามารถทำำ�
ธุุรกรรมทางการเงิินผ่่านทั้้�งช่่องทางออฟไลน์์
และออนไลน์์

แรบบิิท ไฟแนนซ์์
เว็็บไซต์์เปรีียบเทีียบราคาผลิิตภััณฑ์์ประกัันและ
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินต่่าง ๆ ของบริิษััทประกััน
และสถาบัันการเงิินมากกว่่า 40 รายและตััวแทน
นายหน้้าขายประกััน

ธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์
บริิการจััดส่่งพััสดุุด่่วนอัันดัับหนึ่่�งใน
ประเทศไทย โดย Kerry Express
สามารถจััดส่่งพััสดุุด่่วนได้้อย่่างรวดเร็็วสููงสุุด
กว่่า 2 ล้้านชิ้้�นต่่อวััน จากการมีีศูู นย์์ กระจาย
สิิ นค้้ ากว่่ า 1,300 จุุ ด ร้้ านให้้ บริิ การรัับส่่ง
พััสดุุ (Parcel Shop) จำำ�นวน 800 แห่่ง และจุุด
ให้้บริิการมากกว่่า 17,000 จุุดทั่่�วประเทศ
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O2O

MARKETING
SOLUTIONS

OFFLINE

BIG DATA

ONLINE

ผู้้�นำำ�ตลาดสื่่�อโฆษณาออฟไลน์์และออนไลน์์
วีีจีีไอมีีสื่่�อโฆษณานอกบ้้านที่่�หลากหลายแพลตฟอร์์มมากที่่�สุุด โดยมีีศัักยภาพ
สื่่�อโฆษณาในมืือ (Media Capacity) คิิดเป็็นสััดส่่วนกว่่าร้้อยละ 70 ของส่่วน
แบ่่งการตลาดในประเทศ ซึ่่�งคิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 12 พัันล้้านบาท นอกจากนี้้� วีีจีีไอ
ยัังมีี Big Data จากแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ในอีีโคซิิสเต็็มของวีีจีีไอ ซึ่่�งทำำ�ให้้เรา
สามารถนำำ�เข้้ามููลดัังกล่่าวมาพััฒนาเป็็นข้้อมููลของผู้้�บริิโภคเชิิงลึึก ส่่งผลให้้
วีีจีีไอสามารถให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นการตลาดทั้้� ง ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ เ พื่่� อ นำำ� เสนอ
สิินค้้าและบริิการของแบรนด์์ ได้้ตรงกลุ่่�มเป้้ าหมายอย่่ างแม่่ นยำำ � และสามารถ
วััดผลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังสามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของลููกค้้า (Customer Engagement) จากการเชื่่� อมโยงกัับกลุ่่�มลูู กค้้ าเป้้ า
หมายทางกายภาพผ่่านโลจิิสติิกส์์แพลตฟอร์์มของเรา ซึ่่�งมีีศัักยภาพในการ
เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคกว่่าหนึ่่�งล้้านรายต่่อวััน
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การเติิบโตทางธุุรกิิจ
ผลการดำำ�เนิินงาน

เปรีียบเทีียบข้้อมููลย้้อนหลััง

ปีี 2562/63

ปีี 2561/62

ปีี 2560/61

รายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

4,000 ล้้านบาท

5,158 ล้้านบาท

3,936 ล้้านบาท

กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

1,424 ล้้านบาท

1,101 ล้้านบาท

846 ล้้านบาท

0.061 บาท / หุ้้�น

0.094 บาท / หุ้้�น

0.094 บาท / หุ้้�น

692 คน

1,042 คน

819 คน

การจ่่ายเงิินปัันผล1
จำำ�นวนพนัักงานกลุ่่�มวีีจีีไอ

2

หมายเหตุุ 
1)	การจ่่ายปัันผลสำำ�หรัับงวดครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2562/63 ในอััตราหุ้้�นละ 0.016 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 164.36 ล้้านบาท ยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากต้้อง
		 ได้้รัับการอนุุมััติจ
ิ ากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
2)	ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563

สััดส่่วนรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน 
ปีี 2560/61

2,354

ปีี 2561/62

2,262

ปีี 2562/63

2,184

958

1,079

1,311

338

294

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา
ในระบบขนส่่งมวลชน

ประเภทธุุรกิิจ
ธุุรกิิจสื่อ
่� โฆษณาในระบบขนส่่ง
มวลชน

371

378

ธุุรกิิจสื่�อ
่ โฆษณา
ในอาคาสำำ�นัักงานและอื่่�น ๆ

ธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล

เปรีียบเทีียบข้้อมููลย้้อนหลััง

ปีี 2562/63

ปีี 2561/62

ปีี 2560/61

2,184

2,354

2,262

ธุุรกิิจสื่อ
่� โฆษณากลางแจ้้ง

294

1,079

958

ธุุรกิิจสื่อ
่� โฆษณาในอาคาร
สำำ�นัักงานและอื่่�น ๆ

371

414

338

1,151

1,311

378

ธุุรกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล
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ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา
กลางแจ้้ง

414

1,151

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

วิิสััยทััศน์์
วีีจีีไอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็น “ผู้้�นำำ�โซลููชั่่�นส์์แห่่งอนาคต (Pioneering Solutions for Tomorrow)” และเพื่่�อให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์
ดัังกล่่าว เราจึึงได้้กำำ�หนดทิิศทางกลยุุทธ์์องค์์กรให้้สััมพัันธ์์และสอดคล้้องกัับปััจจััยพื้้�นฐานทางธุุรกิิจ

วิิสััยทััศน์์
Vision

ผู้้�นำำ�โซลููชั่่�นส์์
แห่่งอนาคต

Pioneering Solutions
for Tomorrow

Why

โซลููชั่่�นส์์
Solutions

กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
Business Strategy

โลกออฟไลน์์

ข้้อมููล

โลกออนไลน์์

Offline

Data

Online

ปััจจััยพื้้�นฐาน 

What

Fundamental

คุุณค่่าขององค์์กร
Values

การเติิบโตทางธรุุกิิจ
Growth

การสร้้างนวััตกรรม
Innovation

Who

Values

Growth

คุุณค่่ า ขององค์์ ก ร : เราเชื่่� อ มั่่�นใน
การสร้้ า งคุุ ณค่่ า แบบยั่่� ง ยืืนให้้ แ ก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า และสัังคมซึ่่�งถืือเป็็น
หลัักการพื้้�นฐานที่่�วีีจีีไอยึึดถืือในการ
ดำำ�เนิินงานมาโดยตลอด

การเติิบโตทางธุุรกิิจ : เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
เป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจในอุุตสาหกรรมที่่�มีีการ
เติิ บโต และพร้้ อมเป็็ นพัั นธมิิ ตรกัั บ
ผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจจากทั่่�วโลกที่่�จะช่่วยส่่งเสริิม
แต่่ละหน่่วยธุุรกิิจของเรา ซึ่่�งสิ่่�งนี้้�เป็็น
หลัักสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้วีีจีีไอเติิบโตอย่่าง
แตกต่่างตลอดมา

Innovation
การสร้้ า งนวัั ต กรรม : เราให้้ ค วาม
สำำ�คััญกัับดิิจิิทััล เทคโนโลยีีการวิิจััย
และพััฒนา เพื่่�อมุ่่�งสู่่�ความเป็็นเลิิศใน
การพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละโซลูู ชั่่� น ส์์
ที่่�เข้้ากัับทุุกเจ็็นเนอเรชั่่�น ให้้สามารถ
ตอบสนองต่่ อ ควาต้้ อ งการของ
ผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�
ตลอดเวลาได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
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รางวััลและความภาคภููมิิใจในปีีที่่�ผ่่านมา

วีีจีีไอได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้าอยู่่�ในดััชนีี SET50 ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
จดทะเบีียนประเภทกลุ่่�มสื่่� อ และสิ่่� ง พิิ ม พ์์ เ พีียงหนึ่่� ง เดีียวใน
ดััชนีี SET50

วีีจีีไอได้้รัับรางวััลอัันทรงเกีียรติิจากเวทีี SET AWARDS
2019 ที่่�จััดขึ้้�นโดยตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และวารสารการเงิิน
การธนาคารจำำ�นวน 4 รางวััล ดัังนี้้�
• ผู้้�บริิหารสููงสุุดดีีเด่่น (Outstanding CEO Award)
• ผู้้�บริิหารสููงสุุดรุ่่�นใหม่่ดีีเด่่น (Outstanding Young
Rising Star CEO Award)
• บริิษัท
ั ที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่น (Outstanding Company
Performance Award) และ
• นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ดีีเด่่น (Outstanding Investor
Relations Award)

วีีจีีไอได้้รัับการประเมิินให้้อยู่่�ระดัับคะแนนดีีเลิิศ โดยจััดอยู่่�ใน
กลุ่่�มบริิษััท 5 ดาว เป็็นเวลา 5 ปีีติิดต่่อกััน ตามการประเมิิน
ของโครงการสำำ�รวจการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการบริิษัท
ั จดทะเบีียน
หรืือ “CGR” (Corporate Governance Report) ของ
สถาบัันส่่งเสริิมกรรมการไทย (IOD)

วีีจีีไอได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นหนึ่่�งใน 100 หลัักทรััพย์์ที่่�มีี
การดำำ � เนิิ น งานโดดเด่่ น ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ ม สัั ง คม และ
ธรรมาภิิบาล ซึ่่�งประเมิินโดยหน่่วยงาน ESG Rating ของ
สถาบัันไทยพััฒน์์
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ประเด็็นที่่�มีีนััยสำ�คั
ำ ัญต่่อความยั่่�งยืืน
ของวีีจีีไอ
กระบวนการ

กระบวนการในการกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ต่่อความยั่่ง
� ยืืนของวีีจีีไอจััดทำำ�ขึ้น
�้ ตามมาตรฐานของ GRI (GRI Sustainability
Reporting Standards หรืือ GRI Standards) โดยพิิจารณาจากประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและประเด็็นที่่�มีี
ความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และสัังคมของวีีจีีไอ ซึ่่�งวีีจีีไอมีีขั้้�นตอนในการคััดเลืือกเนื้้�อหาและ
กำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ัญต่่อความยั่่�งยืืนสรุุปได้้ดัังนี้้�

การระบุุประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ (Identification)
ขั้้�นตอนที่่�

1

วีีจีีไอได้้ทบทวนประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2561/62 และศึึกษาเทีียบเคีียงกัับ
ประเด็็นด้้านความยั่่� งยืืนทั้้�งในระดัั บประเทศและระดัับสากล เช่่ น เกณฑ์์ ดััชนีีความยั่่ �งยืืนของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่�ง
่ ยืืน (Sustainability Development Goals หรืือ
SDGs) ของสหประชาชาติิ โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร พร้้อมทั้้�ง
พิิจารณาควบคู่่�ไปกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจขององค์์กร
และแนวโน้้มของธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน

การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็น (Prioritization)
ขั้้�นตอนที่่�

2

วีีจีีไอนำำ�ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับการระบุุจากขั้้�นตอนที่่� 1 มาประเมิินและจััด
ลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาจาก 2 ด้้าน กล่่าวคืือ ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร และ ความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม ของ
วีีจีีไอ โดยให้้น้ำำ��หนัักความสำำ�คััญของแต่่ละประเด็็นในบริิบทของความยั่�ง
่ ยืืน โดยพิิจารณาประกอบ
กัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเป็็นหลััก

การตรวจสอบความถููกต้้อง (Verification)
ขั้้�นตอนที่่�

3

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance Committee) โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริิหารได้้พิจ
ิ ารณากำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ต่่อความยั่่ง
� ยืืนขององค์์กร รวมทั้้�ง
ให้้ความเห็็นและตรวจสอบการประเมิินประเด็็นที่่�มีีนััยสำ�คั
ำ ัญ ขอบเขต และเนื้้�อหาของการรายงาน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ารายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นนี้้�มีีเนื้้�อหาครบถ้้วนและครอบคลุุมสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับวีีจีีไอ

การทบทวนประเด็็น (Reriew)
ขั้้�นตอนที่่�

4

วีีจีีไอมีีกระบวนการทบทวนผลการดำำ�เนิินงานต่่อประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี และยัังได้้จััดให้้มีีช่่องทางเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไว้้ในตอน
ท้้ายของรายงานฉบัับนี้้� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเนื้้�อหาที่่�เปิิดเผยในรายงานนี้้�นั้้�นมีีความเหมาะสมและ
สอดคล้้องกัับประเด็็นที่่�ต้้องการสื่่�อสาร ตลอดจนตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทั้้�งภายในและภายนอก
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ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของวีีจีีไอ

ความสำำ�คััญต่่อผู้้มีีส่
� ่วนได้้เสีีย

7
2

1
5
6

3

4
8

ความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม ของวีีจีีไอ

ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�คััญ

1. การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
2. ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่คุ้้�
� มค่่าและสร้้างสรรค์์
เศรษฐกิิจ

3. การจััดการความสััมพัันธ์์กับ
ั ลููกค้้า
4. การสร้้างความผููกพัันของคู่่�ค้้า
5. การพััฒนาและฝึึกอบรมพนัักงาน

สัังคม

6. การสร้้างความผููกพัันของพนัักงาน
7. ความรัับผิิดชอบเนื้้อ
� หาของโฆษณา

สิ่่�งแวดล้้อม
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8. การจััดการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในองค์์กร

ภายนอกองค์์กร

เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(SDGs)

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
วีีจีีไอคำำ�นึึ งถึึงบทบาทและให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ สิิ ท ธิิ ข องผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งภายในและภายนอก โดยจะดููแลให้้ได้้
รัับการปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็็นธรรม เพราะ
เราเชื่่�อว่่าความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มมีี
ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนและความสำำ� เร็็ จ
ขององค์์กรในระยะยาว ดัังนั้้�น วีีจีีไอจึึงจััดให้้มีีกระบวนการ

และช่่ อ งทางในการสื่่� อ สารที่่� ห ลากหลายเพื่่� อ สร้้ า งการมีี
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ เพื่่�อรัับทราบถึึง
ความคาดหวััง ตลอดจนนำำ�ข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่� ไ ด้้ รัั บ มาปรัั บ ใช้้ ใ ห้้ เ ข้้ า กัั บ กระบวนการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ของ
องค์์กรต่่อไป

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

กระบวนการและช่่องทางการสื่่�อสาร

ตััวอย่่างประเด็็นความคาดหวััง

ผู้้�ถืือหุ้้�น / นัักลงทุุน

- การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
- การรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
และรายปีี โดยเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว
บนเว็็บไซต์์ของวีีจีีไอ และตลาดหลัักทรััพย์์
- การประชุุมพบปะนัักลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้้�น
-	ช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ ได้้แก่่
เว็็บไซต์์ อีีเมล โทรศััพท์์ เป็็นต้้น

-	ประกอบธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยความโปร่่ ง ใสและ
	ตรวจสอบได้้ รวมทั้้�งมีีการกำำ�กับ
ั กิิจการ
	ที่่�ดีีและมีีประสิิทธิิภาพ
-	ดำำ� เนิิ น กิิ จ การที่่� มีีผ ลประกอบการที่่�
เติิบโต มั่่�นคง และยั่่�งยืืน
- เปิิดเผยข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ
-	คำำ�นึึ งถึึงสิิ ท ธิิ ข องผู้้�ถืือหุ้้�นและปฏิิ บัั ติิ
	ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม

ลููกค้้า

- การสำำ�รวจความพึึงพอใจประจำำ�ปีี
- การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า เช่่น
การจััดกิิจกรรมกระชัับความสััมพัันธ์์
	ร่่วมกััน เป็็นต้้น
- การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ข้้อเสนอแนะ และ
 ความคิิดเห็็นผ่่านช่่องทางการรัับเรื่่�อง
	ร้้องเรีียน

-	นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ตรง
	ตามความคาดหวัังของลููกค้้า ในราคา
	ที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
- ให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและเพีียงพอต่่อการ
	ตััดสิินใจของลููกค้้า
-	พัั ฒ น า คุุ ณภ า พ แ ล ะ รูู ป แ บ บ ข อ ง
	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง

คู่่�ค้้า

- กระบวนการคัั ด เลืือกและการประเมิิ น
	ผลการปฏิิบััติิงานของคู่่�ค้้า
- การประชุุมร่่วมกัับคู่่�ค้้า

-	จััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรม
และตรวจสอบได้้
-	ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงในสััญญา

คู่่�แข่่งทางการค้้า

- นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับคู่่�แข่่ง

-	ปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่งทางการค้้าอย่่างเป็็น
	ธรรมภายใต้้กฎหมายและจรรยา		
บรรณทางการค้้าที่่�ดีี
- แข่่งขัันอย่่างเสรีี และดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความเป็็นธรรมและไม่่ผููกขาด

พนัักงาน

- CEO Town Hall เพื่่�อแจ้้งความคืืบหน้้า
ในการดำำ�เนิินงานและสร้้างความเข้้าใจ
	กัับพนัักงาน
-	ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่ าง ๆ ทั้้�ง
	ภายในองค์์กร เช่่น VGI LINE Official
Account, Intranet และพื้้�นที่่�		
	ประชาสััมพัันธ์์ในสำำ�นัักงาน
- งานสััมมนาประจำำ�ปีี
- การสำำ�รวจความพึึงพอใจประจำำ�ปีี
- กล่่องรัับความคิิดเห็็น

-	ปฏิิ บั ั ติ ิ อ ย่่ า งเสมอภาค เคารพสิิ ท ธิิ
มนุุ ษ ยชนขั้้� น พื้้� น ฐานตามหลัั ก สากล
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
- ฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของ
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งภายในและ
	ภายนอกองค์์กร
- ให้้โอกาสความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
- ม อ บ ผ ล ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส วัั ส ดิิ ก า ร ที่่�
เหมาะสม
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ชุุมชน สัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
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กระบวนการและช่่องทางการสื่่�อสาร

ตััวอย่่างประเด็็นความคาดหวััง

-	กิิจกรรมเพื่่�อชุุมชนและสัังคม
- การบริิหารจััดการองค์์กร โดยคำำ�นึึง
	ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
- การใช้้ พื้้� น ที่่� โ ฆษณาประชาสัั ม พัั น ธ์์
	ข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสาธารณะ

-	พััฒนาสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
- อยู่่�ร่่วมกัันกัับชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน
-	จำำ�กัั ด ผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ำ กให้้ประชาชน
-	มีีส่่วนร่่วมการปลููกจิิตสำ�นึึ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

ด้้านเศรษฐกิิจ

STAY AHEAD GO BEYOND

การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
แนวทางบริิหารจััดการ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

เป้้าหมาย
วีีจีีไอมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นาองค์์ ก รให้้ มีี การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การ
ที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการควบคุุมภายใน รวมถึึง
เป็็นองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินงานอย่่างสุุจริิต โปร่่งใส และต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชัันทุุกรููปแบบ เพื่่�อสร้้างระบบบริิหารจััดการที่่�
มีีประสิิ ท ธิิ ภ าพและมีีประสิิ ท ธิิ ผ ลสูู ง สุุ ด และสร้้ า งความ
เชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย	

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในปีี 2562/63
• เป็็นบริิษััทในหมวดธุุรกิิจสื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์เพีียงหนึ่่�งเดีียวที่่�
ได้้รัับคััดเลืือกให้้เข้้าอยู่่�ในดััชนีี SET50
• ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม “โครงการเสริิมสร้้างตลาด
ทุุนธรรมาภิิบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ เนื่่�องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก” ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ริิเริ่่�มโดย
สำำ�นัก
ั งาน ก.ล.ต. ร่่วมกัับอีีก 12 องค์์กรในตลาดทุุน เพื่่�อร่่วม
ขัับเคลื่่�อนตลาดทุุนไทยสู่่�ความยั่ง
่� ยืืน โดยการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างมีีธรรมาภิิบาล ด้้วยความรัับผิิดชอบคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่ างยั่่� งยืืน (SDGs) ของสหประชาชาติิ
• จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะทำำ�งาน
บริิหารความเสี่่�ยงขึ้้น
� ในองค์์กร เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพในการ
บริิ ห ารงานด้้ า นจัั ด การความเสี่่� ย งขององค์์ ก รให้้ มีี
ประสิิทธิิภาพและเป็็นรููปธรรมมากยิ่่�งขึ้้�น
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วีีจีีไอให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ด้้วยตระหนััก
และเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นปััจจััยสำำ�คััญใน
การส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ กิิ จ การเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
คณะกรรมการบริิษััทจึึงได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และจริิยธรรมธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีหลัักเกณฑ์์ครอบคลุุมด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่
สิิทธิิผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม การคำำ�นึึง
ถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การเปิิดเผยข้้อมููลและความ
โปร่่งใส ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งหลััก
เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า วเป็็ น ไปตามหลัั ก การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
และสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทยนอกจากนี้้�
วีีจีีไอยัั ง ได้้ จัั ด ให้้ มีี การทบทวนหลัั ก เกณฑ์์ ดัั ง กล่่ า วเป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีีเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวมีีความเหมาะ
สมและสอดคล้้องกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจของวีีจีีไอ ทั้้�งนี้้�
เพื่่� อ เป็็ น การปลูู ก ฝัั ง ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ในกลุ่่�มวีีจีีไอรัั บ
ทราบและเข้้ าใจนโยบายและแนวปฏิิบัั ติิที่่ �สำำ�คัั ญต่่าง ๆ ใน
คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชัันขององค์์กรและมาตรการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง วีีจีีไอ
จึึงได้้จััดให้้พนัักงานทั้้�งพนัักงานปััจจุุบัันและพนัักงานที่่�เข้้า
ใหม่่ได้้ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านนโยบายและแนวปฏิิ บัั ติิ
เกี่่�ยวกัับคู่่�มืือการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการ (ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการและ
แนวปฏิิบััติิต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน) พร้้อมทำำ�แบบทดสอบ
หลัังการเรีียนรู้้� ผ่่านสื่่�อการเรีียนการสอนอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(E-learning)
นอกจากนี้้ � วีีจีีไอมีีระบบการบริิ ห ารจัั ด การที่่� ดีี ผ่่ า น
โครงสร้้ างการจัั ดการของวีีจีีไอซึ่่�งมีีการแบ่่งแยกอำำ�นาจ
หน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของแต่่ ล ะฝ่่ า ยออกจากกัั น
อย่่างชััดเจน เพื่่�อรัักษาความสมดุุล ตลอดจนมีีกลไกการ
ควบคุุมและการถ่่วงดุุลอำำ�นาจ ระหว่่างบทบาทในการกำำ�กัับ
ดููแล การบริิหารจััดการ และการปฏิิบััติิงาน

คณะกรรมการบริิษััท

การควบคุุมภายใน

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

การควบคุุมภายใน

สภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน

คณะกรรมชุุดย่่อย

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
และคณะผู้้�บริิหาร

พนัักงานของวีีจีีไอ

คณะกรรมการบริิ ษัั ท และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
ควบคุุมการบริิหารจััดการของฝ่่ายบริิหาร
กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม กลยุุทธ์์
และเป้้ า หมายระยะยาวตลอดจนตัั ด สิิ น ใจใน
เรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
กลุ่่�มวีีจีีไอ

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และคณะผู้บ
้� ริิหาร
มีีหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการงานในด้้านต่่าง ๆ
และดำำ�เนิินงานอัันเป็็นกิิจวััตรประจำำ�วัันของ
วีีจีีไอ ตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท รวมถึึงรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อ
คณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยพนัักงาน
มีีหน้้าที่่�ในการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านตามที่่�ได้้รับ
ั มอบหมาย
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ขั้้�นตอน รวมถึึงนโยบายต่่าง ๆ ของวีีจีีไอ

สำำ�หรัั บ ข้้ อ มูู ล เพิ่่� ม เติิ ม เกี่่� ย วกัั บ การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การระบุุ ไ ว้้ ใ นรายงาน
ประจำำ�ปีี 2562/63 ของวีีจีีไอ ภายใต้้หััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
วีีจีีไอมีีความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านการทุุจริิตและการติิดสิินบน
ทุุกรููปแบบ และสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร
และพนัั ก งานทุุ ก ระดัั บ รวมทั้้� ง บริิ ษั ั ท ย่่ อ ยและบุุ ค คลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในการไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมใน
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันไม่่ว่่าทางตรงและทางอ้้อม โดยวีีจีีไอ
ทบทวนมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมถึึงมาตรการอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการเหล่่า
นั้้�นมีีความเหมาะสมและเพีียงพอสำำ�หรัับการป้้องกััน การ
ตรวจสอบ และการตอบสนองต่่ อ ความเสี่่� ย งด้้ า นการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในองค์์กรจากการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มวีีจีีไอ
นอกจากการปลููกฝัังให้้พนัักงานมีีความรู้้�และความเข้้าใจ
เกี่่� ย วกัั บ มาตรการและแนวปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชัั น ของ
องค์์กรผ่่านสื่่�อการเรีียนการสอนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-learning)
ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้น วีีจีีไอยัังได้้จัด
ั ให้้มีีระบบการรายงาน
การรัับของขวััญ ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใดตามนโยบาย
งดรัับของขวััญ (No Gift Policy) โดยวีีจีีไอได้้รวบรวม
ของขวัั ญ ที่่� ไ ม่่ ส ามารถส่่ ง กลัั บ คืืนแก่่ ผู้้� ใ ห้้ ไ ด้้ ไ ปดำำ� เนิิ น การ
ตามความเหมาะสมต่่อไป
นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังได้้เปิิดช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแสการ
ทุุจริิต โดยหากพนัักงานหรืือบุุคคลภายนอกผู้้�ใดพบเห็็น
การกระทำำ�ที่่� อ าจทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความสงสัั ย ได้้ ว่่ า เป็็ น การ
กระทำำ �ผิิ ด ซึ่่� งอาจเกิิ ดจากการไม่่ ปฏิิ บัั ติิ ตามกฎหมาย
คู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ หรืือ

มาตรการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน สามารถแจ้้งเหตุุ เบาะแส
หรืือยื่่�นข้้อร้้องเรีียนผ่่าน 2 ช่่องทางดัังนี้้�
ระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร (Intranet)
	อีีเมล: DoItRight@vgi.co.th

ทั้้�งนี้้� วีีจีีไอจะปกปิิดชื่่�อ ที่่�อยู่่� หรืือข้้อมููลใดๆ ที่่�สามารถ
ระบุุตััวผู้้�ร้้องเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้้อมููลได้้ และจะเก็็บรัักษาข้้อมููล
ของผู้้�ร้้องเรีียนและผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับ โดยจำำ�กััด
เฉพาะผู้้�ที่่� มีีหน้้ า ที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการดำำ� เนิิ น การตรวจสอบ
เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนเท่่ า นั้้� น ที่่� ส ามารถเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล ดัั ง กล่่ า วได้้
โดยในปีี 2562/63 นั้้�น วีีจีีไอไม่่ได้้รัับการแจ้้งเหตุุ เบาะแส
หรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันแต่่อย่่างใด
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การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2562/63

วีีจีีไอตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการความ
เสี่่� ย งซึ่่� ง ถืือเป็็ น ปัั จ จัั ยสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่� งยืืน โดยวีีจีีไอได้้จััดให้้ มีี กระบวนการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงตามแนวทางของ Committee of
Sponsoring Organisations of the Tradeway Commission
หรืือ COSO เพื่่�อลดโอกาสในการเกิิดเหตุุการณ์์ที่่อ
� าจก่่อให้้
เกิิดผลกระทบในด้้านลบต่่อองค์์กร พร้้อมทั้้�งได้้จััดทำำ�แผน
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ต่่าง ๆ
อย่่างครบถ้้วน ให้้สอดคล้้องกัับทิิศทาง เป้้าหมาย และ
กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มวีีจีีไอ โดยการวิิเคราะห์์
ความเสี่่�ยงจากสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร

ในปีี 2562/63 วีีจีีไอได้้พััฒนาการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้ า หมายที่่� จ ะเป็็ น องค์์ ก รที่่� มีี ระบบการบริิ ห ารจัั ด การที่่�
โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด โดยมีีผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�สำ�คั
ำ ัญดัังนี้้�

โดยในปีี 2562/63 วีีจีีไอได้้ พัั ฒนากระบวนการบริิ หาร
จัั ดการความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้การระบุุ วิิเคราะห์์ และบริิหาร
จัั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่่� ย ง ข อ ง อ ง ค์์ ก ร เ ป็็ น ไ ป อ ย่่ า ง มีี ร ะ บ บ
ครอบคลุุ ม และสอดคล้้ อ งกัั บ การกลยุุ ท ธ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น
ธุุรกิิจของวีีจีีไอมากยิ่่�งขึ้้�น โดยมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งและคณะทำำ� งานบริิ ห ารความเสี่่� ย งขึ้้� น
เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การทำำ� งานของคณะกรรมการบริิ ษัั ท ด้้ า น
การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรเป็็นการเฉพาะ อีีกทั้้�งยััง
ได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และระดัับความ
เสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ขององค์์กร (Risk Appetite) เพื่่�อเป็็น
กรอบในการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งขององค์์ ก รอย่่ า ง
เป็็นรููปธรรม และให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีหน้้า
ที่่� ร ายงานผลการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ขององค์์กรต่่อคณะกรรมการบริิษััท
นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังมีีการจััดอบรมหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งให้้ แ ก่่ ค ณะผู้้� บ ริิ ห ารและคณะทำำ� งาน
บริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นตััวแทนจากแต่่ละหน่่วยงานเพื่่�อ
สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะในการวิิเคราะห์์ ระบบ
บริิหารจััดการ และติิดตามความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานของวีีจีีไอในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงการปลููกฝััง
ให้้การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรและ
ถ่่ า ยทอดสู่่�การปฏิิ บัั ติิ ข องพนัั ก งานและผู้้� บ ริิ ห ารทั่่� ว ทั้้� ง
องค์์กร
	สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยง โปรดพิิจารณาหััวข้้อ “ปััจจััยความเสี่่�ยง” ใน
รายงานประจำำ�ปีี 2562/63 ของวีีจีีไอ
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• โครงการ E-Learning กลุ่่�มวีีจีีไอมุ่่�งมั่่�นถ่่ายทอดความรู้้�
ความเข้้าใจเนื้้อ
ั ดููแลกิิจการและจริิยธรรม
� หาในคู่่�มืือการกำำ�กับ
ทางธุุรกิิจ และมาตรการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั น
ั รวมถึึงมาตรการ
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง พร้้อมทำำ�แบบทดสอบความเข้้าใจ ผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-learning) รวมถึึงการเน้้นย้ำำ��ให้้พนัักงาน
ตระหนัักถึึงมาตรการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านการสื่่�อสาร
ภายในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างถููกต้้องและ
ครบถ้้วน
•	ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของวีีจีีไอที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่�ประกอบธุุรกิิจ
อย่่างสุุจริิตและโปร่่งใส โดยไม่่ยอมรัับการทุุ จ ริิ ต คอร์์รัปชั
ั น
ั
ไม่่ว่า่ กรณีีใด ๆ เมื่่�อวัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 วีีจีีไอได้้ยื่่�นขอต่่อ
อายุุสมาชิิกโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยใน
การต่่อต้้านการทุุจริิต (Private Sector Collective Action
Against Corruption หรืือ CAC) ซึ่่�งจะครบกำำ�หนดอายุุ
สมาชิิ กในวัั นที่่� 18 สิิ งหาคม 2563 และได้้จัั ดให้้มีีการ
ฝึึกอบรมหลัักสููตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน โดยเรีียนเชิิญ
ที่่�ปรึึกษาจากบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กััด
มาช่่ ว ยอบรมหลัั ก สูู ต รเกี่่� ย วกัั บ การต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
คอรััปชัน
ั ทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับมาตรการและแนวปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ สำ
� �คั
ำ ญ
ั เกี่่�ยวกัับการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยแบ่่งเป็็นหลัักสููตรสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของวีีจีีไอ ในระหว่่างวัันที่่� 20-21 กุุมภาพัันธ์์ 2563
และหลัักสููตรสำำ�หรัับกรรมการในวัันที่่� 24 มีีนาคม 2563
ตามลำำ�ดัับ
• การจััดอบรมหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการความ
เสี่่�ยงองค์์กรให้้แก่่คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงซึ่่�งประกอบ
ด้้วยตััวแทนจากแต่่ละหน่่วยงาน โดยการบรรยายจากวิิทยากร
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิผู้้�มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านการบริิ ห ารจัั ด การ
ความเสี่่�ยงองค์์กรโดยเฉพาะ และจััดให้้มีี Workshop เพื่่�อ
ทดสอบและเสริิมสร้้างความเข้้าใจในการระบุุความเสี่่�ยงและ
กำำ�หนดเครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้
สามารถประเมิิ น และบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งจากการ
ดำำ� เนิิ น งานของแต่่ ล ะหน่่ ว ยงานได้้ อ ย่่ า งครบถ้้ ว นและมีี
ประสิิทธิิภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรมหลัักสููตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอรััปชัันสำำ�หรัับผู้้บริ
� ิหารและพนัักงาน

ภาพบรรยากาศการอบรมหลัักสููตรการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กรสำำ�หรับค
ั ณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
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ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คุ้้�มค่่าและสร้้างสรรค์์
แนวทางบริิหารจััดการ

เป้้าหมาย
วีีจีีไอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการที่่�มีีนวััตกรรม
สู่่�ตลาด เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งทางธุุรกิิจและเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสิินค้้า
และบริิ ก ารด้้ า นการตลาดแบบดิิ จิ ิ ทั ั ล และการเชื่่� อ มโยง
แพลตฟอร์์มออฟไลน์์และออนไลน์์เข้้าไว้้ด้้วยกััน เพื่่�อสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสื่่�อโฆษณานอกบ้้านของวีีจีีไอ

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในปีี 2562/63
• ในปีี 2562/63 วีีจีีไอมีีรายได้้จากการให้้บริิการด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั
ถึึง 1,143 ล้้านบาท เติิบโตกว่่าร้้อยละ 114 เมื่่�อเทีียบกัับปีี
ก่่อนหน้้า โดยหลัักเป็็นการรัับรู้้�รายได้้จากหน่่วยธุุรกิิจใหม่่
ของวีีจีีไอภายใต้้ชื่่�อ “VGI Digital Lab” ซึ่่�งสามารถสร้้าง
รายได้้จากการให้้บริิการตลาดดิิจิิทััลได้้เป็็นอย่่างมาก
• การเติิ บ โตของฐานลูู ก ค้้ า ผู้้� ใ ช้้ ง านบัั ต รแรบบิิ ท และผู้้� ใ ช้้
งานแอปพลิิ เ คชัั น Rabbit LINE Pay โดย ณ วัั น ที่่�
31 มีีนาคม 2563 มีีบััตรแรบบิิทที่่�ออกแล้้วจำำ�นวน 13 ล้้าน
ใบ และผู้้�ลงทะเบีียนใช้้งานฟัังก์์ชััน Rabbit LINE Pay ใน
LINE Messaging แอปพลิิเคชััน แล้้วจำำ�นวน 7.3 ล้้านบััญชีี
ซึ่่� ง เพิ่่� ม ขึ้้ � น จากปีี ก่ ่ อ นหน้้ า คิิ ด เป็็ น ร้้อยละ 18 และ 33
ตามลำำ�ดัับ
• โครงการ VGI Immerse เป็็นการพััฒนาสื่่�อโฆษณา
จอดิิจิิทััลบริิเวณชานชาลาสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสให้้มีีขนาด
ความยาว 45 เมตร เพื่่�อเพิ่่�มการสร้้าง Impact ต่่อผู้้�รัับชม
ได้้ ดีียิ่่ � ง ขึ้้ � น และมีีการนำำ � ระบบ Visual Recognition
Technology มาใช้้เพื่่� อวััดประสิิทธิิภาพของสื่่� อโฆษณา
ซึ่่�งสามารถวััดผลได้้อย่่างแม่่นยำำ�แบบ Real-time
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เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการเป็็นผู้้�นำำ�โซลููชัันส์์แห่่งอนาคตที่่�
มุ่่�งสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการที่่�มีีนวััตกรรมสู่่�ตลาด วีีจีีไอ
เดิินหน้้าพััฒนาขีีดความสามารถด้้านนวััตกรรมเพื่่�อตอบ
สนองความต้้ อ งการของผู้้� บ ริิ โ ภคในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล อย่่ า งต่่ อ
เนื่่� อง โดยมีีกลยุุ ทธ์์ในการพัั ฒนาศัั กยภาพขององค์์กร
ผ่่านการส่่งเสริิมนวััตกรรมภายในองค์์กรและอาศััยความ
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
วีีจีีไอส่่ ง เสริิ ม การสร้้ า งบรรยากาศที่่� เ อื้้� อ อำำ� นวยต่่ อ การ
พััฒนานวััตกรรมให้้เป็็นวััฒนธรรมหนึ่่�งขององค์์กร เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ และแผนธุุรกิิจของวีีจีีไอ
อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้พนัักงานกล้้าคิิด กล้้าทำำ� กล้้าที่่�จะ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างสร้้างสรรค์์ และพััฒนาความสามารถใหม่่ๆ
ในการทำำ�งานเพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของวีีจีีไอในยุุค
ดิิจิิทััล
นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาสื่่�อโฆษณา
นอกบ้้ า นที่่� มีี อยู่่�ในปัั จ จุุ บัั น เพื่่� อ สร้้ า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ความรัั บ รู้้�
และการดึึงดููดความสนใจจากผู้้�บริิโภคได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น เช่่น
โครงการ VGI Immerse เป็็ นการพัั ฒนาสื่่� อโฆษณา
จอดิิจิิทััลบริิเวณชานชาลาสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสให้้มีีขนาด
ความยาว 45 เมตร เพื่่�อเพิ่่�มการสร้้าง Impact ต่่อผู้้�รัับชม
และมีีการนำำ�ระบบ Visual Recognition Technology มาใช้้
ในการวัั ดประสิิ ทธิิภาพของสื่่�อโฆษณา ซึ่่�งทำำ�ให้้สามารถ
วััดผลการโฆษณาได้้อย่่างแม่่นยำำ� แบบ Real-time
วีีจีีไอยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาขีีดความ
สามารถด้้านการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค ผ่่านการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การบริิ โ ภคอย่่ า งเป็็ น ระบบและมีีลัั ก ษณะเฉพาะของวีีจีีไอ
ทำำ�ให้้สื่่�อโฆษณาสามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ต้้องการได้้
อย่่างแท้้จริิงและในเวลาที่่�เหมาะสม ด้้วยฐานข้้อมููลผู้้�บริิโภค
(Big Data) ของวีีจีีไอและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�นำำ�
ตลาดในธุุรกิิจที่่�หลากหลาย ภายใต้้การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเคร่่งครััด
วีีจีีไอยัังได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�แคมเปญด้้านการตลาด
ให้้แก่่ลููกค้้าด้้วยการผสานการทำำ�การตลาดผ่่านสื่่�อโฆษณา
ออฟไลน์์และออนไลน์์ผ่่านฐานข้้อมููลผู้้�บริิโภคเข้้าไว้้ด้้วยกััน
ภายใต้้แคมเปญ O2O Solutions (Offline-to-Online
Solutions) ซึ่่�งการเชื่่�อมโยงระหว่่างสื่่�อโฆษณาออฟไลน์์และ
ออนไลน์์ดัังกล่่าวสามารถให้้ประสิิทธิิภาพที่่� ดีี กว่่ า ถึึงสอง
เท่่า เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มที่่�จะคลิิกโฆษณาออนไลน์์
บนโทรศัั พ ท์์ มืื อถืือหลัั ง จากได้้ เ ห็็ น โฆษณาเดีียวกัั น ผ่่ า น
สื่่�อโฆษณานอกบ้้านมาก่่อนแล้้ว

ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�
สำำ�คััญต่่อการพััฒนาศัักยภาพด้้านนวััตกรรมและต่่อยอด
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของวีีจีีไอ โดยวีีจีีไอมีีกลยุุทธ์์ในการร่่วม
มืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในธุุรกิิจที่่�จะ
ช่่วยส่่งเสริิมศัักยภาพและต่่อยอดธุุรกิิจของวีีจีีไอ เพื่่�อเพิ่่�ม
โอกาสในการเติิบโตในระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน

ภาพบรรยากาศการฝึึกอบรมหลัักสููตรการสร้้างแรงบัันดาลใจและกระบวนการคิิดด้้านวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบ

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
• โครงการ Creating Innovation with Design Thinking
เป็็นกิิ จกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุ กคนเข้้าร่่วมเสนอ
โครงการที่่�มีีแนวทางในการพััฒนาและส่่งเสริิมการทำำ�งาน
หรืือวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�เกิิดจากการทำำ�งานอย่่างสร้้างสรรค์์
และมีีนวััตกรรม รวมถึึงเป็็นประโยชน์์ต่อ
่ องค์์กร ซึ่่�งโครงการ
ที่่�มีีนวััตกรรม สามารถปฏิิบััติิได้้จริิง และเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
จะได้้รัับการคััดเลืือกให้้ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
ทั้้� ง นี้้ � วีีจีีไอได้้ จั ั ด ให้้ มีี การฝึึ ก อบรมหลัั ก สูู ต รการสร้้ า ง
แรงบัันดาลใจและกระบวนการคิิดด้้านวััตกรรมอย่่างเป็็นระบบ
และเปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานแต่่ ล ะคนนำำ� เสนอโครงการต่่ อ
คณะทำำ�งานด้้านพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ซึ่่�งประกอบด้้วย
ผู้บ
้� ริิหารจากแต่่ละสายงาน รวมถึึงให้้งบประมาณแก่่โครงการ
ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เข้้ารอบสุุดท้้ายเพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดและ
การพััฒนาโครงการ

ในปีี 2562/63 โครงการ Creating Innovation with Design
Thinking มีีพนัักงานเข้้าร่่วมเสนอผลงานถึึง 39 โครงการ
และมีีมููลค่่าเงิินรางวััลรวม 50,000 บาท ตััวอย่่างโครงการ
ที่่�ได้้รัับคััดเลืือก เช่่น โครงการ “QR Code” เป็็นการประยุุกต์์
นำำ� QR Code มาใช้้ประโยชน์์ในการเก็็บข้้อมููลทรััพย์์สิินและ
ข้้ อมูู ลพนัั กงานของวีีจีีไอ ซึ่่� งหากโครงการสำำ �เร็็ จเต็็ ม
รููปแบบ จะช่่วยลดเวลาการทำำ�งานของพนัักงานได้้อย่่างมาก
และโครงการ “VGI Vinyl Upcycled Bag” เป็็นโครงการที่่�
นำำ� ไวนิิ ล ที่่� ผ่่ า นการใช้้ ง านจากสื่่� อ โฆษณาของวีีจีีไอมาตัั ด
เย็็บเป็็นกระเป๋๋าช้้อปปิ้้�ง เพื่่�อใช้้แทนถุุงพลาสติิกอัันเป็็นการ
ช่่ ว ยลดปริิ ม าณการใช้้ ถุุ ง พลาสติิ ก และช่่ ว ยจัั ด การขยะที่่�
เกิิ ด จากการดำำ� เนิิ น งานของวีีจีีไออย่่ า งเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง
แวดล้้อม

SUSTAINABILITY REPORT

27

ภาพจอ VGI Immerse ณ บริิเวณชานชาลาบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ช่่องนนทรีี

• โครงการ VGI Immerse เป็็นการพััฒนาสื่่� อโฆษณา
จอดิิจิิทััลบริิเวณชานชาลาสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสให้้มีีขนาด
ความยาว 45 เมตร และมีีการนำำ�ระบบ Visual Recognition
Technology มาใช้้เพื่่�อวััดประสิิทธิิภาพของสื่่�อโฆษณา ซึ่่�ง
สามารถวัั ดผลได้้ อย่่ างแม่่ นยำำ �แบบ Real-time ทำำ �ให้้
เจ้้ า ของแบรนด์์ ส ามารถปรัั บ ปรุุ ง แผนการตลาดได้้ อ ย่่ า ง
ทัันท่่วงทีี โดยวีีจีีไอได้้เริ่่�มทดลองให้้บริิการจอ VGI Immerse
ที่่�สถานีีช่่องนนทรีี ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2562 และได้้เปิิดบริิการ
แบบเต็็มรููปแบบราวกลางปีี 2562 ซึ่่�งได้้รัับกระแสตอบรัับ
เป็็ นอย่่างดีี โดยปััจจุุ บัันวีีจีีไอได้้ขยายการให้้บริิการจอ
VGI Immerse ไปยัังพื้้�นที่่�บนชานชาลาของสถานีีศาลาแดง
สถานีีอโศก และสถานีีทองหล่่อ
• “VGI Digital Lab” เป็็นหน่่วยธุุรกิิจใหม่่ของวีีจีีไอจััดตั้้�ง
ขึ้้�นเมื่่�อปีี 2560 เพื่่�อให้้บริิการด้้านการตลาดแบบดิิจิิทััล
โดยอาศััย Data ซึ่่�งรวบรวมจากแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ บน
อีีโคซิิสเต็็มของวีีจีีไอในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้
การทำำ�แคมเปญโฆษณาออนไลน์์และออฟไลน์์สามารถเข้้า
ถึึงลููกค้้าตรงกลุ่่�มและมีีประสิิทธิิภาพ โดย VGI Digital Lab
มีีส่่ วนช่่ วยในการขัั บเคลื่่� อ นผลการดำำ�เนิิ นงานของธุุ รกิิ จ
บริิการด้้านดิิจิิทััลในปีีแรกที่่�เปิิดตััวอย่่างเหนืือความคาด
หมาย โดยในปีี 2562/63 สามารถสร้้างรายได้้จากธุุรกิิจ
บริิการด้้านดิิจิทั
ิ ัลถึึง 1,151 ล้้านบาท เติิบโตขึ้้�นจากปีีก่่อน
หน้้ากว่่าร้้อยละ 117 ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้คนออกจากบ้้านน้้อยลง
ส่่งผลกระทบต่่องบโฆษณาในสื่่�อหลาย ๆ ประเภท อย่่างไร
ก็็ ต ามสื่่� อ ออนไลน์์ ยัั ง เป็็ น สื่่� อ ที่่� เ ติิ บ โตมากขึ้้� น เนื่่� อ งจาก
ประชาชนต้้องการรัับข้้อมููลข่่าวสารตลอดเวลา ดัังนั้้�น การ
ที่่�วีีจีีไอได้้ขยายธุุรกิิจไปยัังออนไลน์์ผ่่านการดำำ�เนิินงานโดย
VGI Digital Lab จะสามารถช่่วยกระจายความเสี่่�ยงจาก
การมีีแหล่่ ง รายได้้ ที่่� ห ลากหลายและเป็็ น ที่่� ต้้ อ งการโดย
เฉพาะในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19
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นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�จะมีีผล
ใช้้บัง
ั คัับในช่่วงปลายเดืือนพฤษภาคม ของปีี 2564 นี้้� โดย
วีีจีีไอได้้ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษากฎหมายชั้้�นนำำ�มาดำำ�เนิินการตรวจ
สอบสถานะ (Due Diligence) และวิิเคราะห์์สิ่่�งที่่�วีีจีีไอต้้อง
ดำำ�เนิินการ (Gap Analysis) พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ
มาตรการที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องเสริิมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการใช้้และวิิเคราะห์์
ข้้อมููลผู้บ
้� ริิโภคเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการด้้านการ
ตลาดนั้้�นเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่ก
� ฎหมายกำำ�หนด
• การให้้ บ ริิ ก ารชำำ � ระเงิิ น ออฟไลน์์ แ ละออนไลน์์ โดยการ
ดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มแรบบิิท ผ่่านบััตรแรบบิิท และฟัังก์์ชััน
Rabbit LINE Pay ซึ่่�งใช้้ระบบ E-wallet สำำ�หรัับชำำ�ระเงิิน
ผ่่านร้้านค้้าทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์ มีียอดผู้้�ใช้้บริิการเพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องสอดคล้้องกัับแนวโน้้มการเข้้าสู่่�สัังคมไร้้
เงิินสดของประเทศไทย (Cashless Society) โดย ณ วัันที่่�
31 มีีนาคม 2563 มีีบััตรแรบบิิทที่่�ออกแล้้วจำำ�นวน 13 ล้้าน
ใบ และผู้ล
้� งทะเบีียนใช้้งานฟัังก์์ชััน Rabbit LINE Pay แล้้ว
จำำ�นวน 7.3 ล้้านบััญชีี ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าคิิดเป็็น
ร้้อยละ 18 และ 33 ตามลำำ�ดัับ

การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
แนวทางบริิหารจััดการ

เป้้าหมาย
การสร้้ า งและรัั ก ษาความสัั ม พัั น ธ์์ แ ละความเชื่่� อ มั่่� น ของ
ลููกค้้าเพื่่�อให้้วีีจีีไอเป็็นแบรนด์์สื่่�อโฆษณาที่่�ลููกค้้านึึกถึึงก่่อน
ทุุกครั้้�งเมื่่�อต้้องการทำำ�การตลาด และเพิ่่�มรายได้้จากความ
สััมพัันธ์์อัันดีีและความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าที่่�มีีต่่อในวีีจีีไอ ไม่่ว่่า
จะเป็็นเอเจนซี่่�โฆษณาหรืือเจ้้าของแบรนด์์สิินค้้าและบริิการ
โดยตรง

วีีจีีไอมุ่่�งเน้้นสู่่�องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง
และตระหนัักดีีว่่าการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
นั้้�นเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แ ก่่ กิิ จ การ
ในระยะยาว โดยวีีจีีไอมีีแนวนโยบายในการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ
เพื่่�อพบปะและกระชัับความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่� ง มีีส่่ ว นช่่ ว ยในการทำำ� ความเข้้ า ใจต่่ อ ความต้้ อ งการที่่�
หลากหลายของลููกค้้า พร้้อมทั้้�งแลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปัันองค์์
ความรู้้�จากการสื่่� อสารแบบสองทาง เช่่ น การจััดงาน
สัั ม มนา และการจัั ด กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์
กัั บ ลูู ก ค้้ า เป็็ น ต้้ น นอกจากนี้้ � การนำำ � เสนอผลิิตภััณฑ์์
และบริิการที่่�มีีคุุณภาพให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าในผลิิตภััณฑ์์และบริิการของวีีจีีไอ
ผ่่ า นระบบการตรวจสอบคุุ ณภ าพงานก่่ อ นส่่ ง งานให้้แก่่
ลูู ก ค้้ า และการติิ ด ตามแก้้ ไ ขงานในกรณีีมีีเหตุุ บ กพร่่ อ ง
ชำำ�รุุด หรืือเสีียหายได้้ภายในเวลารวดเร็็ว เพื่่�อให้้สื่่�อโฆษณา
ของลููกค้้าสามารถทำำ�งานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในปีี 2562/63
• ได้้ รัั บ คะแนนความพึึงพอใจโดยรวมของลูู ก ค้้ า ที่่� มีีต่่ อ
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์และบริิการของวีีจีีไอในปีีที่่ผ่
� า่ นมาถึึงร้้อยละ 92.25
จากการสำำ�รวจผ่่านแบบประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
โดยมีีลููกค้้าเข้้าทำำ�แบบสำำ�รวจจำำ�นวน 20 ราย โดยเราจะนำำ�
ข้้อเสนอแนะของลููกค้้าไปเป็็นฐานข้้อมููลในการปรัับปรุุงและ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการต่่อไป

92.2%
ปีี 2562/63

88.9%
ปีี 2561/62
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ภาพบรรยากาศการส่่งมอบความสุุขให้้แก่่เด็็ก ๆ ในโครงการ  We’re SHARING FOR KIDS

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
โครงการ We’re SHARING FOR KIDS เป็็นโครงการที่่�
วีีจีีไอเชิิ ญ ชวนลูู ก ค้้ า เอเจนซี่่� โ ฆษณามาร่่ ว มกัั น มอบของ
ขวัั ญให้้ แก่่ เด็็ ก ๆ ในระดัั บชั้้� นประถมศึึกษาของโรงเรีียน

ซึ่่� งตั้้� งอยู่่�บริิ เวณแนวรถไฟฟ้้ า BTS เพื่่� อกระชัั บความ
สััมพัันธ์์กับ
ั ลููกค้้าด้้วยการส่่งความสุุขต่่อไปยัังเด็็ก ๆ ในชุุมชน
และร่่วมกัันเสริิมสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ภาพบรรยากาศงาน Connect to Digital China Conference 2019  – Unlocking THB580bn Chinese Travelers’ Market

วีีจีีไอและ iClick ได้้ร่่วมกัันจััดงานรวมสุุดยอดผู้้�นำำ� Digital
Marketing แห่่งเอเชีีย ซึ่่�งนัับเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย
ภายใต้้คอนเซ็็ป “Unlocking THB 580bn Chinese Traveler’s
Market” โดยเชิิญชวนนัักการตลาดในประเทศไทยเข้้าร่่วม
กว่่า 300 คน พร้้อมทั้้�งเชิิญวิิทยากรจากบริิษััทเทคโนโลยีี
ระดัับโลกอย่่าง Tencent, Ctrip, RED และ Meituan Dianping
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เข้้ า ร่่ ว มบรรยายในงานสัั ม มนาเพื่่� อ แบ่่ ง ปัั น ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ลึึก
เกี่่� ย วกัั บ เทคโนโลยีีที่่� ช่่ ว ยให้้ ส ามารถเข้้ า ใจและเข้้ า ถึึง
พฤติิ ก รรมการตัั ด สิิ น ใจซื้้� อ สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารของนัั ก ท่่ อ ง
เที่่�ยวชาวจีีน รวมถึึงช่่องทางการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และวิิธีีการเพิ่่�มคุุณค่่าทางธุุรกิิจอย่่าง
แท้้จริิง

ภาพบรรยากาศงาน Connect to Digital China Conference 2019  – Unlocking THB580bn Chinese Travelers’ Market

การเข้้าร่่วมงานสััมมนา “Mindshare Huddle 2019 :
Convergence to Conversion” ซึ่่� งจัั ดขึ้้ � นโดยบริิ ษัั ท
มายด์์แชร์์ ประเทศไทย จำำ�กััด โดยมีีกลุ่่�มลููกค้้าจากมายด์์
แชร์์เข้้าร่่วมรัับฟัังข้้อมููล โดยในงานนี้้�วีีจีีไอได้้ร่่วมจััด Worksshop ในหััวข้้อ "Unlocking Thai and Chinese Buyers
Through Data” ซึ่่�งแสดงศัักยภาพฐานข้้อมููลของวีีจีีไอว่่า
สามารถช่่วยให้้แบรนด์์ต่า่ ง ๆ สามารถกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมาย

ที่่�มีีโอกาสสููงในการซื้้�อสิินค้้าได้้อย่่างไร ทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้าชาว
ไทยและจีีน และนำำ�เสนอโซลููชั่่�นส์์ทางการตลาดที่่�ทำำ�ให้้การ
ทำำ�แคมเปญโฆษณาออนไลน์์มีีประสิิทธิิภาพและสร้้างยอด
ขายที่่�สูง
ู ขึ้้น
� ทำำ�ให้้อัต
ั ราผลตอบแทนจากการโฆษณ (ROAS)
สููงขึ้้�น คุ้้�มค่่าต่่อการลงทุุน

ภาพตััวอย่่างสื่่�อโฆษณาของวีีจีีไอบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

วีีจีีไอมีีความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะส่่ ง มอบผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละบริิ ก ารที่่� มีี
คุุณภาพให้้แก่่ลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ไม่่ว่่าสิ่่�งแวดล้้อมและ
สถานการณ์์จะเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร โดยวีีจีีไอมีีทีีมงาน
เฉพาะที่่� ทำำ�หน้้ า ที่่� ค วบคุุ ม การติิ ด ตั้้� ง งานของผู้้�รัั บ จ้้ า ง
ภายนอกเพื่่�อให้้การติิดตั้้�งสื่่�อโฆษณาเป็็นไปตามแบบที่่�กำ�ห
ำ นด
และดำำ�เนิินการตรวจสอบคุุณภาพสื่่�อโฆษณาทัันทีีภายหลััง
ติิดตั้้�งเสร็็จสมบููรณ์์แล้้วอีีกครั้้�งหนึ่่�ง เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจได้้ว่่าสื่่�อ
โฆษณาของลููกค้้าสมบููรณ์์แบบ มีีคุุณภาพ และเป็็นไปตาม
ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างครบถ้้วน นอกจากนี้้� วีีจีีไอ

ยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อสื่่�อโฆษณาที่่�ส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้าแล้้ว
โดยได้้พััฒนาระบบการควบคุุม ดููแล ตรวจสอบ และแก้้ไข
รายงานอุุบััติิการณ์์ (Incident Report) ของสื่่�อโฆษณา
อย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังจััดให้้มีีแผนบำำ�รุุงรัักษา
อุุปกรณ์์ระบบไฟฟ้้าและโครงสร้้างสื่่�อโฆษณา (Preventive
and Corrective Maintenance) อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยมีีการ
ตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาเป็็นรายเดืือนและรายไตรมาส
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การสร้้างความผููกพัันของคู่่�ค้้า
แนวทางบริิหารจััดการ

เป้้าหมาย
การสร้้ า งพัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ สร้้ า งสรรค์์ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
และบริิการใหม่่ ๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อลููกค้้า อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการเสริิ ม สร้้ า งการเติิ บ โตทางธุุ ร กิิ จ ของวีีจีีไออย่่ า ง
ยั่่�งยืืนในระยะยาว ทั้้�งนี้้� การมีีพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีความ
เชี่่� ย วชาญทางธุุ ร กิิ จ ที่่� ห ลายหลากจากทั่่� ว โลกจะช่่ ว ย
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ อีี โคซิิ ส เต็็ ม ของวีีจีีไอแข็็ ง แกร่่ ง และมีีศัั ก ยภาพ
ในการแข่่งขัันในตลาดมากยิ่่�งขึ้้�น

พััฒนาการสำำ�คััญในปีี 2562/63
ผนึึกกำำ�ลัังกัับ PLANB เพื่่�อสร้้าง Synergy ในการทำำ�การ
ตลาดร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เข้้ าลงทุุ นในแอดซ์์ เจ้้ าพระยาเพื่่� อขยายแพลตฟอร์์ มสื่่� อ
โฆษณานอกบ้้ า นไปยัั ง เรืือที่่� สัั ญ จรในแม่่ น้ำ�ำ� เจ้้ า พระยา
และป้้ า ยโฆษณาขนาดใหญ่่ ต ามท่่ า เรืือต่่ า ง ๆ ริิ ม แม่่ น้ำ ำ � �
เจ้้าพระยา
ร่่วมมืือกัับ iClick จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนชื่่�อ “บริิษััท วีี-คลิ๊๊�ก
เทคโนโลยีี จำำ�กััด” เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้แบรนด์์สิินค้้าและ
บริิการของไทยสามารถทำำ�การตลาดผ่่านแพลตฟอร์์มสื่่�อ
โฆษณาออนไลน์์ของ iClick ในประเทศจีีน
ร่่วมกัับกลุ่่�มสหพััฒน์์ได้้จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนชื่่�อ “บริิษััท
เอสแอลวีี รีีเทล จำำ�กััด” ขึ้้�นเพื่่�อร่่วมกัันดำำ�เนิินกิิจการร้้าน
สะดวกซื้้�อแบรนด์์ Lawson108 บนพื้้�นที่่�ซึ่่�งเป็็นเอกสิิทธิ์์�
เฉพาะในระบบขนส่่งมวลชน
จัับมืือกัับ Kerry และ BTSC เปิิดตััว “Kerry BTS Express
Service” จุุดบริิการของ Kerry Express ใหม่่บนสถานีี
รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส และบริิการจััดส่่งพััสดุุด่่วนไปยััง 12 สถานีี
ปลายทาง ภายใน 3 ชั่่�วโมง
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เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามเป้้ า หมายการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ ของวีีจีีไอ
อย่่างยั่่�งยืืนผ่่านความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจวีีจีีไอ
ตระหนัั ก ถึึงความสำำ�คัั ญ ในการสร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อร่่วมกัันสร้้าง Synergy ใหม่่ ๆ โดย
การพิิจารณาพัันธมิิตรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและมีีศัักยภาพ
ในธุุรกิิจที่่�ส่่ งเสริิ มและสนัั บสนุุ นอีีโคซิิ สเต็็ มของวีีจีีไอ ซึ่่� ง
ประกอบด้้วยธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน ธุุรกิิจบริิการ
ชำำ � ระเงิิ น ทั้้� ง ออนไลน์์ แ ละออฟไลน์์ และธุุ ร กิิ จ โลจิิ ส ติิ ก ส์์
นอกจากนี้้� วีีจีี ไอยัั ง ให้้ ค วามสำำ�คััญ ต่่ อ การบริิ ห ารจัั ด การ
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ พัั น ธมิิ ต ร ท า ง ธุุ ร กิิ จ ที่่� มีี อ ยู่่� อ ย่่ า ง มีี
ประสิิทธิิภาพ โดยการให้้การสนัับสนุุนและความร่่วมมืือทาง
ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ�� เสมอ

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
วีีจีีไอสร้้าง Synergy ร่่วมกัับ PLANB โดยการรวม
แพคเกจการขายสื่่� อ โฆษณานอกบ้้ า นประเภทจอดิิ จิิ ทัั ล
ของทั้้�ง 2 บริิษััท ซึ่่�งครอบคลุุมพื้้�นที่่�ในกรุุงเทพมหานคร
มากกว่่าร้้อยละ 80 ภายใต้้แคมเปญ “Street Combo” และ
“Bangkok Takeover” ซึ่่�งในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ของแต่่ละ
เดืือนสื่่� อ โฆษณานอกบ้้ า นประเภทจอดิิ จิิ ทัั ล ของทั้้� ง สอง
บริิ ษัั ท ทั่่� ว กรุุ ง เทพมหานครจะถ่่ า ยทอดแคมเปญโฆษณา
เดีียวกััน ตลอดระยะเวลา 1 ชั่่�วโมง ซึ่่�งสามารถดึึงดููดความ
สนใจของผู้้� บ ริิ โ ภคที่่� เ ดิิ น ทางสัั ญ จรไปมาทั่่� ว เมืืองได้้
มากกว่่า 9 ล้้านคน ซึ่่�งได้้รัับความสนใจจากนัักการตลาด
เป็็นอย่่างมาก
การขยายแพลตฟอร์์มสื่่�อโฆษณานอกบ้้านไปยัังสื่่�อโฆษณา
ในเรืือโดยสาร เรืือด่่วน เรืือข้้ามฟาก เรืือท่่องเที่่�ยวที่่�สััญจร
ในแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา รวมถึึงป้้ายโฆษณาขนาดใหญ่่ตามท่่าเรืือ
ต่่าง ๆ ริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา โดยวีีจีีไอเข้้าลงทุุนในหุ้้�นของ
แอดซ์์ เจ้้าพระยา ในสััดส่่วนร้้อยละ 25.01 ซึ่่�งถืือเป็็นการ
ขยายเครืือข่่ายสื่่�อโฆษณานอกบ้้านของวีีจีีไอให้้ครอบคลุุม
ระบบขนส่่งมวลชนในกรุุงเทพมหานครในทุุกเส้้นทางสััญจร
ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ วีีจีี ไอมีีความสามารถในการตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้าได้้ในรููปแบบที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น
ความร่่ ว มมืือกัั บ บริิ ษั ั ท สหลอว์์ สั ั น จำำ �กั ั ด และบริิ ษั ั ท
สหพััฒนาอิินเตอร์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั (มหาชน) จััดตั้้�งบริิษัร่ั ว่ มทุุน
เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการร้้านค้้าสะดวกซื้้�อแบรนด์์ Lawson108
บนพื้้�นที่่�ซึ่่�งเป็็นเอกสิิทธิ์์�เฉพาะในระบบขนส่่งมวลชน ได้้แก่่
บริิเวณพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส และพื้้�นที่่�
ในระบบขนส่่งมวลชนอื่่�น ๆ ซึ่่�งความร่่วมมืือดัังกล่่าวยััง
เป็็นการส่่งเสริิ มอีีโคซิิ สเต็็มของวีีจีีไอจากการกระตุ้้�นให้้ มีี
การใช้้ จ่่ า ยผ่่ า นระบบบริิ ก ารชำำ� ระเงิิ น โดยบัั ต รแรบบิิ ท และ

งานเปิิดตััวบริิการ “Kerry BTS Express Service” บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
ภาพบรรยากาศงานลงนามในสััญญาร่่วมทุุน และร้้านสะดวกซื้้�อ Lawson108 บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

ฟัังก์์ชัน
ั Rabbit LINE Pay ในร้้านสะดวกซื้้อ
� Lawson108
ดัังกล่่าวอีีกด้้วย
วีีจีีไอ Kerry และ BTSC ที่่�มุ่่�งหน้้าสร้้าง Synergy เพื่่�อให้้
ความสะดวกแก่่ ลูู ก ค้้ า ที่่� ต้้ อ งการจัั ด ส่่ ง สิิ น ค้้ า ผ่่ า น
บริิการจััดส่่งพััสดุุด่่วนของ Kerry โดยได้้ริิเริ่่� มจุุ ด
ให้้บริิการ Kerry Express บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
ซึ่่� ง ปัั จ จุุ บั ั น เปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารแล้้ ว บน 4 สถานีี ได้้ แ ก่่
สถานีีสยาม สถานีีทองหล่่อ สถานีีพร้้อมพงษ์์ และ
สถานีีศาลาแดง ซึ่่�งสามารถให้้บริิการส่่งสิินค้้าได้้เช่่น
เดีียวกัันกัับจุุดบริิการ Kerry Express อื่่�นทุุกประการ
นอกจากนี้้� ยัังมีีการเปิิดตััวบริิการ Kerry BTS Express
Service ซึ่่�งเป็็นการให้้บริิการจััดส่่งพััสดุุด่่วนภายใน
กรุุงเทพมหานครที่่�ถึึงจุุดหมายได้้รวดเร็็วที่่�สุุดที่่�เคยมีี
มาผ่่านการเดิินทางโดยเครืือข่่ายรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส โดย

สามารถจััดส่่งพััสดุุไปยััง 12 สถานีีปลายทางแบบ
เดลิิเวอรี่่�ได้้ภายใน 3 ชั่่�วโมง รวมถึึงมีีบริิการส่่งของ
ภายในระยะ 200 เมตร จากรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
วีีจีีไอได้้ขยายแพลตฟอร์์มสื่่�อโฆษณาออนไลน์์ไปยัังต่่าง
ประเทศผ่่านความร่่ วมมืือกัั บ iClick ซึ่่� งเป็็ นผู้้�นำำ�
แพลตฟอร์์ ม การตลาดออนไลน์์ แ ละเทคโนโลยีีฐาน
ข้้อมููลที่่�มีีส่่วนแบ่่งการตลาดมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง
ของประเทศจีีน โดยในปีี 2562/63 วีีจีีไอและ iClick ได้้
ร่่วมกัันจััดตั้้�งบริิษัท
ั ร่่วมทุุนชื่่�อ “บริิษัท
ั วีี-คลิ๊๊�ก เทคโนโลยีี
จำำ �กัั ด” ขึ้้ � นในประเทศไทยเพื่่� อช่่ องทางในการช่่วยให้้
แบรนด์์สิินค้้าและบริิการของไทยสามารถทำำ�การตลาด
กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวจีีนที่่�กำำ�ลัังจะเดิินทางเข้้ามาท่่องเที่่�ยว
ในประเทศไทย เพื่่� อสร้้ าง Brand Awareness ผ่่าน
สื่่�อโฆษณาออนไลน์์ของ iClick ในประเทศจีีนได้้ล่่วงหน้้า
ตั้้�งแต่่ก่่อนเดิินทาง
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ด้้านสัังคม

STAY AHEAD GO BEYOND

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
แนวทางบริิหารจััดการ
วีีจีีไอให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร
โดยส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ชั้้� น มีีโอกาสได้้ รัั บ การ
ฝึึกอบรมอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งในด้้าน Hard skills และ Soft
skills นอกจากนี้้ � วีีจีีไอยัั งมุ่่�งเน้้ นให้้พนัั กงานได้้ พััฒนา
ความสามารถเชิิงสมรรถนะหลััก (Core Competency)
ที่่�องค์์กรคาดหวัังใน 4 ด้้าน ดัังนี้้�

เป้้าหมาย
การพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรให้้มีีความรู้้� ความสามารถ
และทัักษะใหม่่ที่่�เหมาะสมกัับวิิสััยทััศน์์การเป็็น “ผู้้�นำำ�โซลููชัันส์์
แห่่งอนาคต”

รู้้�จริิงในงาน เข้้าใจธุุรกิิจ สร้้างพัันธมิิตร
เห็็นภาพกว้้าง

Innovation Mindset

พััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญในปีี 2562/63
ปีี 2561/62

Business Acumen

กล้้าคิิด ทดลอง เรีียนรู้้� พััฒนา
� ใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ
และริิเริ่่�มทำำ�สิ่่ง

1,791,701.75

Collaboration

ปีี 2562/63

ร่่วมมืือ ร่่วมใจ รัับฟััง แลกเปลี่่�ยน
แบ่่งปััน เพื่่�อส่่วนรวม
131,781

Leverage Capabilities
38

จำำ�นวนการฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยของพนัักงาน
(ชั่่�วโมง)

ประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�
สำำ�คััญ
จำำ�นวนการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ของพนัักงาน (ชั่่�วโมง)
ผลตอบแทนจากการฝึึกอบรม
(ทั้้�งในด้้านหารายได้้และ
ประหยััดต้้นทุุน) (บาท)

36

มุ่่�งมั่่�น พััฒนา ยกระดัับศัักยภาพ
ตนเองอยู่่�เสมอ

38.42

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลตอบแทนจากการฝึึกอบรม
(ทั้้�งในด้้านหารายได้้
และประหยััดต้้นทุุน)
(บาท)

ผลการดำำ�เนิินงาน
2562/63

2561/62

37.18

39.64

1,791,701.75

131,781

ทั้้� ง นี้้ � วีีจีีไอได้้ ใ ช้้ ค วามสามารถเชิิ ง สมรรถนะหลัั ก เป็็ น
เครื่่�องมืือในการจััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงาน (Competency
Base Training) เพื่่� อให้้ การพัั ฒนาพนัั กงานสามารถ
ตอบสนองต่่ อนโยบายและแผนงาน ตลอดจนวิิ สัั ยทัั ศน์์
ภารกิิจ และเป้้าหมายขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และยั่�ง
่ ยืืน ซึ่่�งการฝึึกอบรมพนัักงานมีีทั้้�งในเชิิงการทำำ�งาน
และเชิิ งคุุ ณภาพชีีวิิ ตอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ผ่่ านการฝึึ กอบรม
จากทั้้�งภายใน (In-house Trainings) และภายนอกองค์์กร
(Public Trainings) โดยแบ่่งออกเป็็น (1) หลัักสููตรกลาง
(Core Course) เพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� ทัักษะ และประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน ตลอดจนสร้้างทััศนคติิที่่�ดีีในการทำำ�งาน
(2) หลัักสููตรบริิหารจััดการ (Management Course) เป็็น
หลัักสููตรการฝึึกอบรมสำำ�หรัับหััวหน้้างาน ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยว
กัับการบริิหารงาน และการบริิหารผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา และ
(3) หลัักสููตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) คืือ
หลัักสููตรการฝึึกอบรมที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาศัักยภาพเฉพาะ
ลัักษณะงาน

ภาพบรรยากาศการอบรมหลัักสููตร Managing Self on Strength Development

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
วีีจีีไอได้้จัด
ั ให้้มีีการอบรมหลัักสููตรการประเมิินความสามารถ
เชิิ ง สมรรถนะแก่่ พ นัั ก งานทั่่� ว ทั้้� ง องค์์ ก รเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี
เพื่่� อ ให้้ มีี ความเข้้ า ใจถึึงความสามารถเชิิ ง สมรรถนะหลัั ก
ที่่�วีีจีีไอประสงค์์ให้้พนัักงานพััฒนาในแต่่ละด้้าน พร้้อมทั้้�งให้้
พนัักงานสามารถประเมิินความสามารถเชิิงสมรรถนะหลััก
ของตนเองได้้อย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน
ช่่วงเดืือนเมษายน 2562 วีีจีีไอได้้จัด
ั ให้้มีีการอบรมหลัักสููตร
Managing Self on Strength Development โดยวิิทยากร
ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญจากภายนอก สำำ�หรับ
ั พนัักงานในระดัับผู้้�จััดการ
ขึ้้�นไป เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการพััฒนาพรสวรรค์์ (Talents) ที่่�มีีอยู่่�
ในแต่่ละบุุคคล ให้้ผู้้�เรีียนได้้รู้้�จัักและเข้้าใจตนเอง สามารถ
วิิเคราะห์์พฤติิกรรม และความต้้องการของตนเองได้้เพื่่�อมา
ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ กัั บ การทำำ� งานให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด กัั บ ตน
และองค์์กร พร้้อมทั้้�งต่่อยอดพััฒนาความสามารถขอตนเอง
และทีีมงานให้้มีีความกระตืือรืือร้้น มีีแรงบัันดาลใจและความ

ตื่่�นตััวที่่�จะวางแผนและกำำ�หนดเป้้าหมายการทำำ�งานได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
ั ให้้มีีการอบรมหลัักสููตร
ช่่วงเดืือนสิิงหาคม 2562 วีีจีีไอได้้จัด
เทคนิิ ค และวิิ ธีี การขายสื่่� อ โฆษณานอกบ้้ า นเพื่่� อ ให้้ ป ระสบ
ผลสำำ�เร็็จ (How to Succeed in Out-of-Home Media
Sales to Agencies) โดยวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก
ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรเฉพาะสำำ�หรัับฝ่่ายขายเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
พฤติิกรรมของลููกค้้า ประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีอยู่่�ในการ
บริิ ห ารจัั ด การเพื่่� อ สร้้ า งความได้้ เ ปรีียบทางการแข่่ ง ขัั น
รวมถึึงการสร้้างมาตรฐานการให้้บริิการที่่�สามารถต่่อยอด
การขายได้้ อย่่ างโดนใจลูู กค้้ า และการเชื่่� อมต่่ อทุุ กช่่ อง
ทางการขาย และสร้้างประสบการณ์์อัันประทัับใจให้้แก่่
ลููกค้้าเพื่่�อกลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ�

SUSTAINABILITY REPORT
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การสร้้างความผููกพัันของพนัักงาน
แนวทางบริิหารจััดการ

เป้้าหมาย
การรัักษาบุุคลากรที่่�มีีคุุณค่่าต่่อองค์์กร โดยการสร้้างแรง
จููงใจและความผููกพัันที่่�มีีต่่อองค์์กร รวมถึึงการสร้้าง
บรรยากาศการทำำ� งานที่่� เ ป็็ น มิิ ต รและมีีความปลอดภัั ย ใน
ทุุกขั้้�นตอน		

พััฒนาการที่่�สำ�คั
ำ ัญในปีี 2562/63
ปีี 2561/62

นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพ อาชีีวอนามััย
ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน รวมถึึงสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ �งานของพนัั กงาน จึึงมีีการกำำ �หนดนโยบาย
ด้้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการทำำ�งานขึ้้น
� ดัังนี้้�

ปีี 2562/63

93
85

• ให้้ความปลอดภััยสููงสุุดแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เช่่นพนัักงาน
ลููกค้้า ผู้้�รัับจ้้าง และสัังคม ด้้วยระบบจััดการ ความปลอดภััย
ตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

1.00
0.37
0
คะแนนความพึึง
พอใจของพนัักงาน
(ร้้อยละ)

อััตราการลาออก
(ร้้อยละ)

• บริิหารจััดการความปลอดภััยในเชิิงรุุก โดยการตรวจหาเหตุุ
ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตราย วิิเคราะห์์ ความเสี่่�ยง แล้้วดำำ�เนิิน
มาตรการลดและควบคุุมความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้เหลืือความเสี่่�ยง
น้้อยที่่�สุุด รวมถึึงทำำ �การทบทวนกระบวนการ ในการ
ดำำ�เนิินการด้้านความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

0

อััตราการบาดเจ็็บ
ขั้้�นรุุนแรงของ
พนัักงาน

ปีี 2562/63

ปีี 2561/62

คะแนนความพึึงพอใจของ
พนัักงาน (ร้้อยละ)

93

85

อััตราการลาออก (ร้้อยละ)

0.37

1.00

0

0

อััตราการบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรง
ของพนัักงาน 
(ครั้้�ง/1,000,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน)

หมายเหตุุ : ผลการดำำ�เนิินงานนี้้�เป็็นการวััดผลเฉพาะวีีจีีไอและบริิษััทที่่�วีีจีีไอถืือ
หุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น

38

วีีจีีไอเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของบุุคลากรทุุกคน ซึ่่�งถืือเป็็น
ทรัั พ ยากรที่่� มีีคุุ ณค่่ า สูู ง สุุ ด ที่่� จ ะร่่ ว มกัั น ขัั บ เคลื่่� อ นให้้ วีีจีี ไอ
ไปสู่่�ความสำำ� เร็็ จ และความยั่่� ง ยืืนทางธุุ ร กิิ จ ตามเป้้ า หมาย
ตามที่่� กำำ �หนดไว้้ การดูู แลและปฏิิ บัั ติิ ต่่ อพนัั กงานทุุ กคน
อย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม และการให้้ความเคารพต่่อ
สิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานตามหลัักสากลภายใต้้กรอบของ
กฎหมายและระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งจึึงเป็็ น เรื่่� อ งที่่�
วีีจีีไอปฏิิบััติิและยึึดถืืออย่่างเคร่่งครััด ไม่่ว่่าจะเป็็นกระบวน
การสรรหาคััดเลืือกบุุคลากร การประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
การกำำ �ห นดและการปรัั บ ขึ้้ � น เงิิ น เดืือน และการจ่่ า ยค่่ า
ตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากความเหมาะสม
ของสภาพและลัักษณะของงาน ประกอบกัับผลประกอบการ
ขององค์์กร รวมถึึงผลการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
แต่่ละคน (ผ่่านระบบการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานออนไลน์์
ขององค์์กร ซึ่่�งมีีรููปแบบการประเมิินที่่�ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาและ
ผู้้�ถููกประเมิินมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินปีีละ 2 ครั้้�ง)

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

• ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างความรู้้� พััฒนาทัักษะ และปลููกจิิต
สำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยแก่่พนัักงานทุุกคน รวมถึึงผู้้�รัับ
จ้้างและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ให้้การรัักษาความปลอดภััยสููงสุุดแก่่ชีีวิิต และทรััพย์์สิิน
ในพื้้น
� ที่่�ความรัับผิิดชอบของบริิษัท
ั โดยไม่่ละเลยในเรื่่�องการ
สร้้างความพึึงพอใจ

ภาพบรรยากาศการตรวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีี 2562/63  

ภาพบรรยากาศการฝึึกอบรมหลัักสููตรความปลอดภััยในการทำำ�งาน

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
การตรวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีี 2562/63 วีีจีีไอมีีความ
มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะดูู แ ลพนัั ก งานให้้ มีีชีีวิิ ต ความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี และ
สุุขภาพที่่�แข็็งแรง โดยจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี ซึ่่�งในปีี 2562/63 ที่่�ผ่่านมา โรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้มา
ดำำ� เนิิ น การตรวจสุุ ข ภาพให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานที่่� สำำ�นัั ก งานวีีจีีไอ
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่พนัักงาน อีีกทั้้�งยัังจััดให้้มีี
การอบรมหลัักสููตรสอนการอ่่านค่่าผลการตรวจสุุขภาพ
ของพนัักงานอีีกด้้วย

วีีจีีไอได้้ จัั ด ให้้ มีี การฝึึ ก อบรมหลัั ก สูู ต รความปลอดภัั ย ใน
การทำำ�งานให้้ แก่่พนัั กงานและผู้้�รัั บจ้้างของวีีจีีไอก่่ อนเริ่่� ม
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�จริิง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุจาก
การทำำ�งานในทุุกขั้้�นตอนและเน้้นย้ำำ�ถึึ
� งการปฏิิบััติิงานเพื่่�อ
ป้้ อ งกัั น ตนเองให้้ ป ลอดภัั ย ในระหว่่ า งการปฏิิ บัั ติิ ง านบน
สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
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ภาพบรรยากาศงานสััมมนาประจำำ�ปีี 2562/63

วีีจีีไอได้้ จั ั ด กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ เพื่่� อ กระชัั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ อัันดีีภายในองค์์กรระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงานอยู่่�เสมอ เพราะเรา
เชื่่�อว่่าสััมพัันธภาพอัันดีีระหว่่างทีีมงานจะนำำ�มาซึ่่�งผลการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

ภาพบรรยากาศการจััด CEO Town Hall เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563

วีีจีีไอมีีการจััด CEO Town Hall อย่่างสม่ำำ�� เสมอเพื่่�อสื่่�อสาร
กลยุุทธ์์และทิิศทางการดำำ�เนิินงานขององค์์กรให้้พนัักงาน
รัับทราบ โดย CEO Town Hall ครั้้�งล่่าสุุดในช่่วงเริ่่�มต้้นของ
การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ได้้มีีการสื่่�อสารเพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ รวมถึึงทิิศทางของ
วีีจีีไอภายใต้้ วิ ิ ก ฤตการณ์์ ดั ั ง กล่่ า ว โดย นายแล็็ พ ซน
เนลสัั น เหลีียง กรรมการผู้้�อำำ �นวยการใหญ่่ ได้้ แสดง
วิิสััยทััศน์์ พร้้อมสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับพนัักงานทุุกคน
ร่่ ว มกัั น เปลี่่� ย นวิิ ก ฤตในครั้้� ง นี้้� ใ ห้้ เ ป็็ น โอกาสในการพัั ฒ นา
ศัั ก ยภาพของวีีจีีไอให้้ มีี ความพร้้ อ มที่่� จ ะกลัั บ มามีีผล
ประกอบการที่่� สูู ง ยิ่่� ง ขึ้้� น เมื่่� อ สถานการณ์์ ร ะบาดของไวรัั ส
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COVID-19 สิ้้�นสุุดลง นอกจากนี้้� กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ยัังได้้แสดงความห่่วงใยต่่อสุุขภาพของพนัักงาน โดยได้้
ขอให้้ พ นัั ก งานทุุ ก คนปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรการเชิิ ง ป้้ อ งกัั น
ภายในองค์์ กรอย่่ างเคร่่ งครัั ด เช่่ น เข้้ ารัั บการตรวจวััด
อุุณหภูมิ
ู ิร่่างกาย สวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา ล้้างมืือ
ให้้สะอาดอยู่่�เสมอ นอกจากนี้้� วีีจีีไอยัังได้้ทำำ�ประกัันภััยเฉพาะ
โรค COVID-19 ให้้แก่่พนัักงานทุุกคนเพื่่�อลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิิจในกรณีีที่่�เกิิดการติิดเชื้้�ออีีกด้้วย

ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา
ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2562/63

ข้้อร้้องเรีียนมายัังวีีจีีไอ
เรื่่�องเนื้้�อหาโฆษณาที่่�ไม่่ชอบ
ด้้วยกฎหมาย (กรณีี)

เป้้าหมาย
วีีจีีไอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยการควบคุุมเนื้้�อหา
สื่่�อโฆษณาของให้้มีีข้้อมููลและคอนเทนต์์ที่่�ถููกต้้อง รวมถึึง
เป็็นเนื้้�อหาที่่�สร้้างคุุณค่่าต่่อสัังคม

มููลค่่าพื้้�นที่่โ� ฆษณาเพื่่�อ
สาธารณประโยชน์์
(ล้้านบาท)

ปีี 2561/62

0

0

26.26

10.5

แนวทางบริิหารจััดการ

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63

วีีจีีไอให้้ความสำำ�คััญต่่อกัับการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาที่่�ใช้้โฆษณา
บนสื่่� อ ของวีีจีีไอเพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า เนื้้� อ หาดัั ง กล่่ า วไม่่ ขัั ด
ต่่ อ กฎหมาย หรืือศีีลธรรมอัั น ดีี หรืืออาจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด
ความวุ่่�นวายต่่อสัังคม จึึงได้้ กำำ�หนดให้้มีีขั้้ � นตอนในการ
ตรวจสอบเนื้้� อ หาของสื่่� อ โฆษณาโดยฝ่่ า ยกฎหมายและ
กำำ�กัับดููแลของวีีจีีไอก่่อนการเผยแพร่่ทุุกครั้้�ง นอกจากนี้้�
วีีจีีไอยัังได้้ใช้้สื่่�อโฆษณาในแพลตฟอร์์มต่่าง ๆ ของเราใน
การเผยแพร่่ หรืื อประชาสัั ม พัั น ธ์์ ข่่ า วสารและเนื้้� อ หาที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อสัังคมเป็็นประจำำ� เช่่น ข่่าวสารเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภค
ได้้รัับทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์รอบด้้านอย่่างทััน
ท่่วงทีี รายงานสภาวะอากาศ ราคาทอง หรืือราคาน้ำำ��มััน
รวมทั้้�งกิิจกรรมหรืือแคมเปญที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมของ
วีีจีีไอ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และองค์์กรที่่�มีีภารกิิจเพื่่�อสัังคม

วีีจีีไอสนัับสนุุนให้้สื่่�อโฆษณาของเราเพื่่�อเป็็นกระบอกเสีียง
ในการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมและแคมเปญที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อสัังคมเสมอมา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในช่่วงที่่�มีีการระบาด
ของไวรัั ส COVID-19 วีีจีีไอได้้ ใช้้ สื่่ � อโฆษณาของเราใน
แพลตฟอร์์มต่่ าง ๆ เพื่่�อช่่ วยประชาสัั มพัั นธ์์ และรณรงค์์
แคมเปญเกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต นให้้ ถูู ก วิิ ธีี เพื่่� อ ป้้ อ งกัั น การ
ระบาดของไวรััส COVID-19 และแคมเปญรณรงค์์ให้้ประชาชน
อยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้�อเพื่่�อชาติิ ตามนโยบายของทางภาครััฐ โดย
เราคาดหวัังว่่าสื่่�อโฆษณาของเราจะมีีส่่วนช่่วยสร้้างความ
ตระหนัักรู้้� และปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้ทุุกคนร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ให้้ประเทศไทยผ่่านพ้้นวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน

ปีี 2561/62

26.26
ปีี 2562/63

10.5

0

0

ข้้อร้้องเรีียนมายัังวีีจีีไอ
เรื่่�องเนื้้�อหาโฆษณาที่่�ไม่่
ชอบด้้วยกฎหมาย
(กรณีี)

มููลค่่าพื้้�นที่่�โฆษณาเพื่่�อ
สาธารณประโยชน์์
(ล้้านบาท)

ภาพสื่่�อโฆษณาภายใต้้แคมเปญรณรงค์์ให้้ประชาชนอยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้�อเพื่่�อชาติิ
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ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

STAY AHEAD GO BEYOND

การจััดการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
พััฒนาการที่่�สำำ�คััญในปีี 2562/63
ประกาศใช้้นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็นทางการเพื่่�อ
กำำ�หนดกรอบในการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาพรวม
ให้้มีีความชััดเจนและเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน
เข้้าร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการถนนวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ ซึ่่�ง
ริิเริ่่�มโดยสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.

เป้้าหมาย
วีีจีีไอมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะลดผลกระทบจากการดำำ� เนิิ น งานต่่ อ
สิ่่� งแวดล้้ อม ตลอดจนใช้้ เครืือข่่ ายสื่่� อโฆษณาของวีีจีีไอ
เป็็ น ในการรณรงค์์ แ ละผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การตระหนัั ก รู้้�และ
การเปลี่่�ยนแปลงทางพฤติิกรรมในสัังคมเป็็นวงกว้้างเพื่่�อ
ช่่ ว ยลดสาเหตุุ ที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงทางสภาพ
ภููมิิอากาศ (Climate Change)

เป็็นกระบอกเสีียงในการประชาสััมพัันธ์์และรณรงค์์ให้้เลิิกใช้้
บรรจุุภััณฑ์์ประเภทพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง เพื่่�อตอบ
สนองต่่อนโยบายของภาครััฐเพื่่�อช่่วยลดปััญหาในการจััด
ขยะพลาสติิก

แนวทางบริิหารจััดการ
ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการขยะ

มาตรการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
วีีจีีไอรณรงค์์ ใ ห้้ พ นัั ก งานคัั ด แยกประเภทขยะโดยนำำ� ไปทิ้้� ง ในถัั ง แยกขยะ
แต่่ละประเภทที่่�เราได้้จััดเตรีียมไว้้ รวมถึึงมีีการนำำ�ขยะที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิล
ได้้ ส่่ ง ต่่ อ ไปยัั ง หน่่ ว ยงานที่่� ส ามารถนำำ� ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ต่่ อ ไปได้้ เ พื่่� อ ให้้ เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด
การพัั ฒ นานวัั ต กรรมเพื่่� อ นำำ� ไวนิิ ล ที่่� เ หลืือใช้้ จ ากสื่่� อ โฆษณาของวีีจีีไอ
มาขยายวงจรการใช้้ประโยชน์์เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

การใช้้ทรััพยากรและพลัังงาน
ในสำำ�นัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีส่่วนร่่วมในการใช้้ทรััพยากร
และพลัังงานในสำำ�นัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยได้้กำำ�หนดแนว
ปฏิิบััติิต่่าง ๆ ไว้้ เช่่น
• ลดจำำ�นวนการใช้้กระดาษภายในสำำ�นัักงาน ด้้วยวิิธีีการพิิมพ์์บนกระดาษ
ทั้้� งสองด้้ าน และจัั ดทำำ �รายงานและใบสั่่� งงาน ตลอดจนจัั ดเก็็ บเอกสารใน
รููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
• ลดปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า โดยการเปิิดใช้้ไฟฟ้้าเท่่าที่่�จำำ�เป็็น และปิิดไฟและ
เครื่่�องปรัับอากาศในเวลาพัักกลางวััน
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ประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

มาตรการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดการน้ำำ��ทิ้้�งจากพื้้�นที่่�ร้้านค้้า
บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

วีีจีีไอจัั ด ให้้ มีี ระบบการทิ้้� ง น้ำำ�� เสีียของร้้ า นค้้ า บนสถานีีรถไฟฟ้้ า บีีทีีเอสที่่� ไ ด้้
มาตรฐาน โดยมีีการนำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ� �งดัังกล่่าวมาผ่่านระบบการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียบริิเวณ
ใต้้สถานีีเพื่่�อให้้น้ำำ��ทิ้้�งมีีค่่าตามมาตรฐานที่่�กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมกำำ�หนดก่่อนปล่่อยสู่่�ท่่อระบายน้ำำ��สาธารณะ

มลภาวะทางเสีียงและทางสายตา
จากสื่่�อโฆษณาของวีีจีีไอ

วีีจีีไอให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในการควบคุุมสื่่�อโฆษณาของวีีจีีไอไม่่ให้้ก่่อให้้
เกิิดมลภาวะทางเสีียงและทางตาต่่อผู้้�ชมสื่่�อ

ภาพการตรวจวััดระดัับเสีียง
ของสื่่�อโฆษณาบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

แพลตฟอร์์มเพื่่�อเพิ่่�มความ
ตระหนัักรู้้� (Inspire Platform)

ภาพการตรวจวััดค่่าแสง
ของสื่่�อโฆษณาบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

การควบคุุมมลภาวะทางเสีียง

การควบคุุมมลภาวะทางสายตา

วีีจีีไอจััดให้้มีีการตรวจวััดระดัับ เสีียง
ของสื่่� อ โฆษณาของเราทั้้� ง ในขบวน
รถไฟฟ้้ า และบนสถานีีเป็็ น ประจำำ�
เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า ระดัั บ เสีียงของสื่่� อ
โฆษณาดัั ง กล่่ า วเป็็ น มิิ ต รต่่ อ ผู้้�ชม
และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด

วีีจีีไอจัั ด ให้้ มีี การตั้้� ง และตรวจวัั ด ค่่ า
ความสว่่ า งของสื่่� อ มัั ล ติิ มีี เดีียของ
วีีจีีไอตามเวลาออกอากาศเป็็นประจำำ�
เพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จว่่ า ค่่ า ความสว่่ า งของ
สื่่� อ โ ฆ ษ ณ า ข อ ง เ ร า ไ ม่่ ก่่ อ ใ ห้้ เ กิิ ด
มลพิิษและอัันตรายทางสายตา

ในฐานะผู้้�ประกอบกิิจการสื่่�อโฆษณาที่่�มีีแพลตฟอร์์มที่่�หลากหลาย สามารถ
เข้้าถึึงผู้้�รัับชมทั่่�วทั้้�งประเทศ วีีจีีไอได้้ใช้้ศัักยภาพเครืือข่่ายสื่่�อโฆษณาของเรา
เป็็ น กระบอกเสีียงในการเผยแพร่่ เ นื้้� อ หาที่่� ช่่ ว ยสร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�ถึึง
ความสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มและรณรงค์์ ใ ห้้ ปรัั บ เปลี่่� ย น
พฤติิกรรมในชีีวิิตประจำำ�วัันเพื่่�อช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
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ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2562/63
วีีจีีไอได้้ ป ระกาศใช้้ น โยบายด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ไ ด้้ รัั บ การ
อนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท โดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะผลัักดัันการ
ดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ลดผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ (Climate Change) ผ่่านมาตรการหลััก 3 ด้้าน
ประกอบด้้วย การใช้้น้ำ��ำ และพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การ
ลดปริิมาณของเสีียที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
และการใช้้ แ พลตฟอร์์ ม สื่่� อ โฆษณาเพื่่� อ ช่่ ว ยเพิ่่� ม ความ
ตระหนัักรู้้�และก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง (Inspire Platform)
วีีจีีไอได้้เข้้าร่่วมโครงการ “ถนนวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ” ซึ่่�งจััดขึ้้น
�
โดยสำำ�นัก
ั งาน ก.ล.ต. ซึ่่�งรณรงค์์ให้้บริิษัท
ั จดทะเบีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�

บนถนนวิิภาวดีีรัั งสิิตร่่วมกัันลดปริิมาณขยะที่่�จะถูู กนำำ�ไป
กำำ�จััดโดยวิิธีีการฝัังกลบ โดยการแยกขยะแต่่ละประเภทและ
นำำ�ส่่งขยะแต่่ละประเภทไปยัังปลายทางที่่�สามารถนำำ�ขยะดััง
กล่่าวไปสร้้างประโยชน์์หรืือมููลค่่าต่่อไป โดยปััจจุุบัน
ั วีีจีีไอได้้
ร่่วมกัับบีีทีีเอส กรุ๊๊�ป บริิษััท ยูู ซิิตี้้� จำำ�กััด (มหาชน) และหน่่วย
งานอื่่�นซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในอาคารทีีเอสทีี ทาวเวอร์์ เริ่่� มดำำ�เนิิน
การแยกขยะและรณรงค์์ เ พื่่� อ ให้้ บุุ ค ลากรในอาคารทีีเอสทีี
ทาวเวอร์์ มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และสามารถแยกขยะได้้
อย่่างถููกต้้องและเป็็นระบบ โดยขยะที่่�สามารถรีีไซเคิิลหรืือใช้้
ประโยชน์์ต่่อได้้จะถููกส่่งต่่อให้้กัับหน่่วยงานที่่�สามารถนำำ�ไป
สร้้างประโยชน์์ได้้ต่่อไป

ภาพโปสเตอร์์รณรงค์์การแยกขยะให้้ถููกวิิธีี และการรัับบริิจาคฝาน้ำำ��ดื่่�มที่่�ใช้้แล้้วเพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิล
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ภาพบรรยากาศการนำำ�แผ่่นไวนิิลไปบริิจาคที่่�จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ

บริิษััทฯ ได้้นำำ�แผ่่นไวนิิลที่่�ผ่่านการใช้้งานจากสื่่�อโฆษณา
ไปบริิ จ าคให้้ แ ก่่ โ รงเรีียนบ้้ า นเหล่่ า ฝ้้ า ยศาลาสามัั ค คีี
ตำำ�บลแมด อำำ�เภอลืืออำำ�นาจ จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ เพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�การเกษตรของโรงเรีียนและชาวบ้้ าน
ในชุุมชนต่่อไป ซึ่่�งถืือเป็็นโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม เนื่่�องจากเป็็นการช่่วยลดปริิมาณขยะจาก
การดำำ�เนิินงานของวีีจีีไอและสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ชุุมชนใน
คราวเดีียว
วีีจีีไอเล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หาด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่�
เกิิดจากขยะพลาสติิก จึึงได้้เริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการให้้
ของขวัั ญ ปีี ใ หม่่ แ ก่่ คู่่�ค้้ า เป็็ น การมอบบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ทำำ� จาก
ฟางข้้ า วซึ่่� ง สามารถย่่ อ ยสลายได้้ ง่ ่ า ย เพื่่� อ ลดการใช้้
บรรจุุ ภัั ณฑ์์ พลาสติิ กแบบใช้้ ครั้้� งเดีียวทิ้้� ง ในส่่ วนของ
บุุคคลทั่่�วไป บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�โครงการ VGI Gift for Giving

ซึ่่� ง เป็็ น โครงการที่่� วีีจีี ไอผลิิ ต เนื้้� อ หาและใช้้ สื่่� อ โฆษณา
เพื่่� อ รณรงค์์ ใ ห้้ เ ลิิ ก การใช้้ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แ บบใช้้ ค รั้้� ง เดีียวทิ้้� ง
ปลููกจิิตสำำ�นึึกการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ลดผลกระทบ
เชิิ ง ลบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มบนพื้้� น ฐานของการอย่่ า งยั่่� ง ยืืน
ตามแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน หรืือ Circular Economy
ซึ่่�งจััดทำำ�โครงการดัังกล่่าวทั้้�งสิ้้�น 30 วััน โดยสามารถเข้้า
ถึึงผู้โ้� ดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสกว่่า 800,000 คนต่่อวััน และ
มีีมููลค่่าสื่่�อทั้้�งสิ้้�นกว่่า 3 ล้้านบาท ซึ่่�งประชาชนบุุคคลทั่่�วไป
ที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมจะได้้รัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทำำ�จากฟางข้้าวจาก
วีีจีีไอส่่งฟรีีถึึงบ้้าน เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดพฤติิกรรม
การใช้้ ง านผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่� มิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้ อ มและใช้้ ซ้ำำ�� ได้้
(Reusable) ทดแทนการใช้้พลาสติิกครั้้�งเดีียวทิ้้�งเพื่่�อตอบ
สนองต่่อนโยบายของภาครััฐในการช่่วยลดปััญหาในการ
จััดการขยะพลาสติิกอย่่างเป็็นรููปธรรม

ภาพของขวััญของขวััญปีีใหม่่ซึ่่�งทำำ�จากฟางข้้าวและภาพตััวอย่่างการเผยแพร่่โครงการ VGI Gift for Giving ผ่่านสื่่�อโฆษณาของวีีจีีไอ
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Definition

The Company or VGI		

refers to

VGI Public Company Limited

BTS Group

refers to

BTS Group Holdings Public Company Limited

VGI Group

refers to

VGI Public Company Limited and its subsidiaries

Rabbit Group

refers to

SET

refers to

The Stock Exchange of Thailand

SEC

refers to

The Securities and Exchange Commission

Ads Chao Phraya

refers to

Ads Chao Phraya Co., Ltd.

BTSC

refers to

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

iClick

refers to

iClick Interactive Asia Group Limited

Kerry

refers to

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited

PLANB

refers to

Plan B Media Public Company Limited

BSS Holdings Company Limited and Bangkok
					
Smartcard System Company, including their
					subsidiaries
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Message from the
Chairman
The situation of COVID-19 outbreaks in the year
2020 was a lesson that tested for sustainability of
all organizations across the world. It was also
an affirmation of how necessary it is to create
sustainability in all dimensions within an organization.
Cooperation and support from all levels of personnel,
from the strategic planning level to the operational
level, were therefore required in order to push for
a robust sustainability in an organization.
At VGI, creating sustainability in the organization
has always been our priority. We have planted our
business foundations, risk management, and
management structure in accordance with the
principles of good corporate governance, with care
placed toward the environment. This has advanced
VGI from being merely a service provider for media
on BTS stations to the vision of becoming
“Pioneering Solutions for Tomorrow” by employing
on “VGI Ecosystem” that embraced advertising,
payment and logistics businesses. Such foundations
for sustainability made VGI stand tall amidst the
unprecedented crisis, enabled VGI to take care of
our employees who are families, and allowed VGI
to lend a hand to our business partners and society
so that everyone can get through this difficult period
of time altogether.
Building sustainability in all aspects within the
organization is one of the key missions which we,
VGI, have been adhering to as an everyday working
value. We believe that this is an important
fundamental which will sustainably grow VGI
alongside the Thai society.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman

About this
Sustainability Report
VGI has been presenting Sustainability Report on
an annual basis. This Sustainability Report 2019/20
has been prepared for the fifth consecutive year in
reliance on the GRI Sustainability Reporting
Standards (GRI Standards) with the ‘Core Option’
basis, to present VGI’s performance and response
to the key sustainability issues in economic, social,
and environmental dimensions, during 1 April
2019 to 31 March 2020, in order for the stakeholders
to understand and assured confident how VGI
operates its business toward sustainability.
Additional information relating to the nature of
business, managerial structure, corporate governance,
risk management, internal control, internal
audit, and performance of VGI are available at
http://investor.vgi.co.th/th/downloads/annual-reports

Sustainable
Development at VGI

STAY AHEAD GO BEYOND

VGI Ecosystem

Advertising

VGI Ecosystem
At present, “VGI” is an Offline-to-Online solutions
(O2O Solutions) provider who has full-circle
ecosystem covering advertising, payment, and
logistics businesses. We aim to be in the lead of
design for customer’s experience in order to
respond to the needs of advertisers and brands by
providing unique solutions via our ecosystem.
In addition, we are determined to grow our business
in parallel with building sustainability to all groups
of stakeholders

Payment

Logistics
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Advertising Business
Advertising Media in Mass Transport
System
Reach and communicate effectively with
million commuting audiences across
urban transportation

Activation
Providing experience in product testing
for over 40 million consumers a year to
link to other marketing campaigns

Advertising Media in Office Building
Spread advertising to catch the eyes of
white-collar audience in the heart of
Bangkok

Advertising Media in Airports
Elevate more than 150 million passengers’
experience by creating airport
experience more comfortable and
enjoyable at each stage of their trip

Outdoor Advertising Media
Nationwide coverage which reaches
massive audiences and efficiently
enhances brand awareness and
recognition.
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Payment business
Rabbit Cards
Stored value card that allows easy,
convenient, and safe payments which
can be used to pay fares for BTS and
other transport systems, including
purchase of leading products and
services across the country. Currently,
there are over 13 million Rabbit Cards
issued.
Rabbit LINE Pay
E-payment system which is one of the
functions embedded in LINE messaging
application with over 45 million user
accounts all over the country. Rabbit
LINE Pay users can carry out financial
transaction across offline and online
platforms.
Rabbit Finance
Website comparing prices of insurance
and financial products of over 40 insurance
companies and financial institutions,
including insurance brokers

Logistics Business
Number One Express Delivery
Service in Thailand by Kerry Express
Capable of express delivering over 2
million parcels daily, as a result of having
over 1,300 distribution centers, 800
parcel shops, and 17,000 service points
nationwide.
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O2O

MARKETING
SOLUTIONS

OFFLINE

BIG DATA

ONLINE

Leader of Offline and Online Advertising
Media Market
VGI possesses the most various platforms of out-of-home advertising
media, with media capacity of over 70 percent of the market share in
the country, valuing up to THB12 billion. In addition, VGI obtained
big data from numerous platforms in VGI ecosystem, which allowed
us an opportunity to develop such data into customer insights. As a
result, VGI can provide both online and offline marketing services
that can precisely present products and services from brands to the
right target groups which efficiency of the results is measurable.
Further, VGI has built customer engagement by physically connecting
with the target groups via our logistics platform, which has the potential
to reach over 1 million consumers daily.
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Business Growth
Operating Performance

Historical Comparison

FY 2019/20

FY 2018/19

FY 2017/18

Operating Revenue (THB million)

4,000

3,611

3,936

Operating Profit (THB million)

1,424

1,101

846

Dividend Payment1 (THB per share)

0.061

0.094

0.094

Number of Employees in VGI

692

1,042

819

Group2 (persons)
Remarks

1) Dividend payment for the second half period of FY 2019/20 at the rate of THB 0.016 per share, in the amount of not exceeding THB 164.36 million is not certain yet
as it requires the approval from the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
2) Information as of 31 March 2020

Revenue Breakdown
FY 2017/18

2,354

FY 2018/19

2,262
FY 2019/20

2,184

958

1,079

1,311
1,151
338

294

Mass transit media
business

Business Type

Mass transit media
business

Outdoor media
business

414

371

Media in office building
and other business

378

Digital service business

Historical Comparison

FY 2019/20

FY 2018/19

FY 2017/18

2,184

2,354

2,262

Outdoor media business

294

1,079

958

Media in office building
and other business

371

414

338

Digital service business

1,151

1,311

378
Unit: THB Million
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Vision
VGI is determined to provide “Pioneering Solutions for Tomorrow”. To accomplish such vision, we planned
our business strategy according to and in line with the business fundamentals.

Pioneering
Solutions for
Tomorrow

Vision

Solutions

Business Strategy
Offline

Data

Online

Fundamental
Values

Growth

Innovation

Values

Growth

Organizational Values : We
believe in creating sustainable
values for shareholders, partners
and society. This is our principle
which VGI has been adhering for
our business operation.

Business Growth : We are
determined to be a leader in
the industry with growth and
willingness to ally with business
leaders from all over the world,
which would also help promoting
each of our business unit. This
is a key fundamental that allows
VGI to grow distinctively.

Innovation
Innovation Creation : We
emphasize the importance of
digital, technology, research,
and development to achieve
the excellence in developing
products and solutions that fit
all generations in order to best
respond to consumer’s needs
which change constantly.
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Award and Achievement
from the Past Year
VGI was ranked in the SET50 index as the one and
only listed company in the media and publishing
category in the SET 50.

VGI received honorable awards from the SET
AWARDS 2019 which was arranged by the SET and
Money and Banking Magazine, totally 4 awards as
follows:
• Outstanding CEO Award;
• Outstanding Young Rising Star CEO Award;
• Outstanding Company Performance Award; and
• Outstanding Investor Relations Award.

VGI was classified in the excellent level and has
been categorized in the 5-star tier for the fifth
consecutive year, following the assessment of the
Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies (CGR) of the Thai Institute Directors
(IOD).

VGI was ranked one of the ESG 100 securities with
outstanding performance in the aspects of
environment, society, and corporate governance,
evaluated by ESG Rating agency of the Thaipat
Institute.
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Materiality in Relation to
Sustainability of VGI
Procedures
Procedures used in determining materiality in relation to sustainability of VGI were prepared in conformity
with the GRI Sustainability Reporting Standards or GRI Standards, taking into account the key topics facing
the stakeholders, including VGI’s key topics that affects the environment, economy, and society. The content
selection and materiality assessment process can be summarized as follows:

Identification of material topics
Step

1

VGI has reviewed the 2018/19 material topics for sustainability and studied them in
comparison with both domestic and international materiality topics, e.g. SETTHIS
index criteria and the Sustainability Development Goals or SDGs determined by
the United Nations, taking into account the internal and external stakeholders,
nature of business, corporate risks, business opportunities and media industry
trends.

Prioritization of material topics
Step

2

VGI has assessed and ranked priorities of the material topics identified from Step 1
by considering 2 aspects, namely, (i) significance to the internal and external
stakeholders and (ii) significance to the societal, economic, and environmental
impact, by weighing the significance of each materiality in the sustainability
context, mainly based on the business strategy.

Verification
Step

3

The Corporate Governance Committee, by the recommendations of the Executive
Committee, has considered and determined the material topics of the organization,
including providing opinions and examining the assessment of the materiality,
scope, and content of the report to ensure that this report contains complete
content and embodies the materiality relating to VGI.

Review of Materiality
Step

4

VGI has procedures to review the operating performance against the material topics
for sustainability on an annual basis and arranged channel for any comment and
suggestion from the stakeholders at the back of this report to ensure that the
disclosed information in this report is appropriate, in line with the topics that
need to be communicated, and meeting the internal and external stakeholders’
expectations.
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Materiality in Relation to Sustainability of VGI

7
Significance to stakeholders

2

1
5
6

3

4
8

Significance of economic environmental and social
impacts from VGI’s operration

Scope of Impact
Material Topics
Internal

1. Transparent business
2. Smart and innovative product
Economy

3. Customer relationship
management
4. Business partner engagement
5. Human resources development

Society

6. Employee engagement
7. Responsible contents

Environment
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8. Environment-friendly
management
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External

Sustainability Development
Goals (SDGs)

Stakeholder Engagement
VGI recognizes the roles and the importance of all
groups of internal and external stakeholders by
providing appropriate, equitable, and fair treatment
as we believe that good relationship with each
group of stakeholders plays an important role to
the sustainable development and the long-term

Group of
Stakeholders

success of the organization. Therefore, VGI has
arranged procedures and various communicating
channels to engage groups of stakeholders so that
we know the expectations and further apply the
comments from the stakeholders to the operation
of the organization.

Procedure and
Communicating Channel

Example of the Expectation

Shareholder/
Investor

- Annual general meeting of
shareholders
- Reports on the operating results on
a quarterly and annual basis by
disclosing the same on websites of
VGI and SET
- Meeting with investors and share
holders
- Various communicating channels,
such as website, email, telephone

- Conduct business with transparency
and accountability, including having
good and efficient corporate 		
governance
- Operate business with growing,
stable, and sustainable results
- Consistently disclose information
regarding the operating results
- Respect the rights of the shareholders
and treat shareholders equally

Customers

- Annual satisfaction survey
- Building customer relations, e.g.
arranging mutual activities to
strengthen relations
- Receipt of complaints, suggestions,
and comments via complaint channel

- Present products with quality that
meet customers’ expectation at a
fair and appropriate price
- Provide accurate and adequate
information for customers’ decision
making
- Continuously improve quality and
form of products and services

Business partners

- Selection procedure and performance
assessment of business partners
- Meeting with business partners

- Procure transparently, fairly, and 		
accountably
- Comply with agreements

Trade competitor

- Policy and guideline in relation to
competitors

- Treat trade competitors fairly under
the laws and good trade ethics
- Compete freely and operate the
business with fairness and not 		
monopolize

Employee

- CEO Town Hall for updating progress
of operation and creating employee’s
understanding
- Internal communicating channels,
e.g. VGI LINE Official Account and
Intranet, and common areas in the
office
- Annual seminar
- Annual satisfaction survey
- Comment box

- Treat employees equitably, respect
fundamental human rights under
international standards, laws, rules,
and regulations
- Consistently train and improve 		
potential of the employees, both
internally and externally
- Provide career growth
- Provide appropriate remuneration
and welfare
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Group of
Stakeholders

Community,
Society, and
Environment
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Procedure and
Communicating Channel
- Activities for communities and society
- Organizational management that
takes environment into consideration
- Use of advertising platforms to 		
publicize news that are useful to the
public

Example of the Expectation
- Develop society, community, and
environment
- Coexist with the community sustainably
- Minimize the impact on environment
from the business operation
- Be part of cultivating people’s moral
values in conserving the environment

Economic
Dimension

STAY AHEAD GO BEYOND

Transparent Business
Management Approach

Objective
VGI aims to develop the organization to have
good corporate governance, risk management,
and internal control, including operating the
business with integrity and transparency, and
anti-corruption in all forms in order to create an
efficient management system with the highest
efficiency and to gain stakeholder’s trust.

Key Developments in 2019/20
• Being the only company in the media and
publication business category to be selected in
the SET50 index.
• Declared intention to join “The Market Governance
Promotion Initiative in Celebration of the Royal
Coronation” which was initiated by the SEC in
collaboration with 12 organizations in the capital
market, with a purpose to drive the Thai capital
market towards sustainability by conducting
businesses with good corporate governance and
social and environmental responsibility according
to the Sustainability Development Goals (SDGs) as
outlined by the United Nations
• Set up the Risk Management Committee and the
risk management team to support the performance
of the Risk Management Committee in order to
enhance the potential in enterprise risk management
to be more efficient and concrete
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VGI places the importance on the corporate
governance. With awareness and confidence that
a good corporate governance is a key factor to
promote and support business to grow sustainably,
the Board of Directors thus implemented the
Corporate Governance Policy and Code of
Conduct which covers various areas, namely, rights
of shareholders, equitable treatment of shareholders,
roles of stakeholders, disclosure and transparency,
and responsibilities of the Board of Directors, in
accordance with the principles of corporate
governance outlined by the SET and the Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017
outlined by the SEC, including the Thai Institute of
Directors. In addition, VGI has been reviewing
such policy and code on an annual basis to ensure
that it is appropriate and in line with the business
conditions of VGI. This is to instill the knowledge
and understanding to all levels of employees in
VGI with regards to the key policy and guidelines
of the Corporate Governance Policy and Code of
Conduct, including the anti-corruption measures
and other relevant measures. VGI has arranged a
learning process regarding the policy and
guidelines in relation to the Corporate Governance
Policy and Code of Conduct (including anti-corruption
measures and guidelines) via e-learning media to
current and entering employees, including taking
a test at the end of the learning.
Further, VGI has a good management system
through VGI’s management structure which
explicitly separates the powers, duties, and
responsibilities of each body in order to maintain
check and balance mechanism, and balance of
powers between the roles in corporate governance,
management, and operation.

Board of Directors

Internal Control

Working Environment

Internal Control

Working Environment

Sub-Committee

Chief Executive Officer and
Executives

Employees

The Board of Directors and the
subcommittees have duties to govern
and oversee the management’s
performance, to define the Company’s
vision, mission, values, strategies, and
long-term goals as well as to make
decision in the matters significant to
the operation of VGI Group.

The Chief Executive Officer and
executives have duties to manage
various aspects and operate day-today business operations as designated
by the Board of Directors including
regularly reporting results to the
Board of Directors. The employees
must responsibly perform their duties
as assigned in accordance with the
rules, procedures, and policy.

For additional information regarding corporate governance,
please see “Corporate Governance” in the 2019/20 Annual
Report.

Anti-Corruption
VGI is committed to oppose all forms of corruption
and bribery by encouraging the Board of Directors,
executives, and all levels of employees, including
subsidiaries and persons related to the business
operation, not to directly or indirectly involve in the
corruption. VGI has been reviewing the anti-corruption
measures and other relevant measures on the
annual basis to ensure that those policies are
appropriate and adequate to prevent, inspect,
and respond to the fraud risks which may arise
within the organization from the business operation
of VGI Group.
In addition to instilling knowledge and understanding
regarding anti-corruption measures and guidelines
via e-learning media as mentioned above, VGI also
organized a reporting system for the acceptance of
any gift, asset, or other benefit following the
“No Gift Policy” which VGI has gathered all gifts
that that were unable to return to the givers and
handled them as appropriate.
Further, VGI has opened whistle-blowing channels.
If any employee or outsider encounters any act
that may be suspected as a misbehavior, whether
it may be a non-compliance of laws, the Corporate

Governance Policy and Code of Conducts, or the
anti-corruption measures, he/she can report the
same or submit a complaint via 2 channels, as follows:
Intranet
Email: DoItRight@vgi.co.th

VGI will keep the name, address or any information
that can identify the complainant or informant
confidential and allow only the persons responsible
for investigation to have access to such information.
In 2019/20, VGI did not receive any report or
complaint relating to the corruption.
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Risk Management

2019/20 Performance

VGI recognizes the importance of risk management
which is a critical factor to drive the organization to
achieve sustainable success. Accordingly, VGI has
implemented risk management procedures following
the guidelines of the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
to minimize the probability that may cause negative
impact on the organization. VGI also prepared risk
management plans to handle the situations, in
accordance with the directions, targets, and
business strategies of VGI Group, by analyzing the
risks arise from the changing conditions, both
internally and externally.

In 2019/20, VGI has developed its operation to
achieve the goal which is to become the organization
with transparent, effective, and efficient management
system, where the key performance includes the
followings:

In 2019/20, VGI has developed the risk management
procedures so that the risk identification, analysis,
and management are more systematic, comprehensive,
and in line with the business strategy of VGI. Thus,
the Risk Management Committee was appointed,
and the risk management team was formed to
specifically support the function of the Board of
Directors in the aspect of enterprise risk management.
Also, the Risk Management Policy and the risk appetite
were determined to set up a concrete framework for
enterprise risk management and to designate the
Risk Management Committee the duty to report its
performance on the risk management to the Board
of Directors
In addition, VGI also held training courses relating
to the risk management to the executives and
members of risk management team who are
representatives of each business unit, to build
knowledge, understanding, and skills to analyze,
identify, manage, and monitor the risks that may
impact VGI’s operation in various aspects, including
embedding the risk management as a corporate
culture and pass it onto the practice of employees
and executives throughout the organization.
For additional information regarding risk management,
please see “Risk Factors” in the 2019/20 Annual
Report.
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• E-Learning Project – VGI Group is committed to
convey knowledge and understanding of the
content in the Corporate Governance Policy and
Code of Conduct and anti-corruption measures,
including other relevant measures, via e-learning
media with a test to monitor the understanding,
together with emphasizing the awareness of the
employees concerning relevant measures via various
types of communication in order for a correct and
complete compliance.
• VGI is determined to be an organization that
conducts business with integrity and transparency
by refusing all types of corruption. On 31 March
2020, VGI has applied to renew its membership of
the Thailand’s Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption (CAC) which was to
expire on 18 August 2020. Further, VGI has organized
anti-corruption training program by inviting a
consultant from KPMG Phoomchai Business Advisory
Co., Ltd. to hold a training course in relation to
anti-corruption for the entire organization in order
to strengthen knowledge and understanding
relating to anti-corruption measures and guidelines.
The training program for the directors of the Company
and the training program for the executives and
employees of the Company were held on 24 March
2020 and 20-21 February 2020, respectively.
• A training program with respect to enterprise risk
management was organized for risk management
team, consisting of representatives from each
business unit, by an enterprise risk management
expert. A workshop was also conducted to test
and promote the understanding in identifying risks
and determining suitable risk management tools,
in order to completely and efficiently assess and
manage risks arising from the operation of each
business unit.

Photos from the anti-corruption training program for executives and employees

Photos from the risk management training program for risk management team
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Smart and Innovative
Products

Management Approach

Objective
VGI is committed to create innovative products
and services to the market to enhance our
business strength and increase the competitive
capability, especially products and services
relating to digital marketing and the merging of
offline and online platforms so as to add more
value to the existing out-of-home media of VGI.

Key Development in 2019/20
• In 2019/20, VGI generated revenue from digital
services in the amount of THB1,151 million,
increased by 117 percent when compared to the
previous year, mainly from the revenue recognition
from performance of a new business unit of VGI
named “VGI Digital Lab” which generated a large
amount of income from providing digital marketing
services.
• Growth of Rabbit cards and Rabbit LINE Pay users
– As of 31 March 2020, the number of Rabbit cards
issued was 13 million cards and the number of
registered users of Rabbit-LINE Pay function in
LINE Messaging application was 7.3 million
accounts, which grew from the previous year by 18
percent and 33 percent respectively.
• VGI Immerse Project was a development of digital
screen advertising media at BTS platform areas
with 45-meter length to create more impact to the
audience. A visual recognition technology system
was also implemented to assess the efficiency of
the advertising media which made the result
accurately measurable on a real-time basis.
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To achieve the goal in becoming the leader of
pioneering solutions for tomorrow that aim to create
innovative products and services to the market, VGI
continuously extends its innovative capability to
respond to the consumer’s needs in the digital era,
with strategies to improve its potential by promoting
innovation within the organization, including
cooperating with business partners.
VGI created atmosphere that helped embed the
innovative development as one of the corporate
cultures to be in line with the vision, strategy, and
business plan of VGI and also to encourage the
employees to creatively think, initiate, and change,
including improve their additional working abilities
to support VGI’s business operation in the digital era.
In addition, VGI placed an importance on the
development of existing out-of-home media to add
value, increase perception, and draw more attention
from the consumers, e.g. VGI Immerse Project which
was a development of digital-screen advertising
media at BTS platform areas with 45-meter length to
create greater impact to the audience. A visual
recognition technology system was also implemented
to assess the efficiency of the advertising media
which made the result accurately measurable on a
real-time basis.
VGI also particularly emphasized the expansion of
capability in reaching the consumers by systematically
and uniquely analyzing the consumption information,
allowing the advertising media to precisely reach
right target groups in a proper time by utilizing big
data from VGI and business partners who are market
leaders in various businesses, with strict compliance
to the personal data protection laws.
Further, VGI increased its efficiency in marketing
campaigns by integrating offline and online advertising
media via big data under O2O Solutions campaign
(Offline-to-Online Solutions). Such connection of offline
and online advertising media doubled the efficiency
as the consumers tend to click on online advertisement
on their mobile phones after having seen the same
advertisement on the out-of-home advertising media.

The cooperation with business partners is another
key factor to the development of innovative potential
and the advancement of VGI business strategy. As
such, VGI has a strategy to cooperate with business
alliances who are experts in the businesses that help
boosting the potential and advancing the business
of VGI in order to increase the opportunity to grow
sustainably in the long run.

Photos from training program to inspire and build systematically innovative thought process

2019/20 Performance
• Creating Innovation with Design Thinking Project
was an activity that opened for all employees to
propose their projects that would creatively and
innovatively improve and support their works or
resolve problems arising from working with a benefit
to the organization. An innovative, practical and
most useful project was chosen for a winning
award.
• In addition, VGI held a training program to
inspire and build systematically innovative mindset
and allowed each employee to present their projects
to the human resources development working
team which consisted of executives from each
command line, including providing budget to the
projects which have been selected as finalists for
project initiation and development.

In 2019/20, there were totally 39 projects presented
by employees in the Creating Innovation with
Design Thinking Project, with a total prize value of
THB50,000. Example of winning projects include
“QR Code” Project which utilizes QR Code to
collect asset and employee data of VGI. If the
project is complete, it would significantly reduce
the amount of time that manpower would
otherwise spend. Another example is “VGI Vinyl
Upcycled Bag” Project which make shopping bags
out of vinyl disposed from the advertising media
instead of using plastic bags, to reduce the use of
plastic bags and to manage wastes from the
operation in an eco-friendly manner.
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VGI Immerse screens at chong nonsi BTS station platform

• VGI Immerse Project was a development of digital
screen advertising media at BTS platform areas
with 45-meter length using a visual recognition
technology system to assess the efficiency of the
advertising media of which the result can be accurately assessed on a real-time basis, enabling
brand owners to promptly adjust their marketing
plan. VGI began providing VGI Immerse screen
trial service in the beginning of 2019 at Chong
Nonsi station and full service around mid-2019
with satisfying feedbacks. Currently, VGI has
expanded the VGI Immerse screen service to the
platform areas at Sala Daeng, Asoke, Thong Lo
stations.
• “VGI Digital Lab” is an additional business unit
of VGI, established since 2017, to provide digital
marketing services utilizing data collected from
various platforms in VGI ecosystem to analyze
consumer information, which enables online and
offline advertising campaign to be efficient and
directed to correct target groups. VGI Digital Lab
unexpectedly enhanced the performance of digital
service business since the first year of its launch. In
2019/20, the Company generated revenue from
digital service business in the amount of THB1,151
million, growing from the previous year by 117
percent. From the situation of the COVID-19
spread, people avoided to leave their residences
which affected advertising budget for various
types of media. Nonetheless, online media was
still growing as people still needed news information
all the time. The business expansion of VGI to
online via the operation of VGI Digital Lab thus
helped minimize the risk by diversifying the source
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of revenue and providing media in need, especially
in the situation of the COVID-19 spread.
In addition, VGI exceptionally prioritized the
compliance with the personal data protection laws
which will come into force in 2021. VGI has engaged
a leading law firm to conduct a due diligence and
provide a gap analysis and advices in relation to
necessary measures that need to be implemented
to ensure that the use and analysis of consumer
data, to improve efficiency in marketing services,
are in compliance with applicable laws.
• Offline and online payment service was operated
by Rabbit Group via Rabbit card and Rabbit LINE
Pay function which use e-wallet system to make
payment to the stores both offline and online.
Number of users of the said service continually
increase in line with the trend of Thailand in
becoming a cashless society. As of 31 March 2020,
the number of Rabbit cards issued was 13 million
cards and the number of registered users of Rabbit-LINE
Pay function in LINE Messaging application was
7.3 million accounts, which grew from the previous
year by 18 percent and 33 percent, respectively.

Customer Relationship
Management
Management Approach

Objective
To build and maintain customer relationship and
confidence so that VGI is the top-of-mind advertising
media brand when customers need marketing and
to increase revenue from good customer relationship
and confidence towards VGI, whether from advertising
agency or directly from product and service brand
owners.

2019/20 Key Improvement

VGI aims to be an organization that customers are
our top priority. We are well aware that the
customer relationship management is a crucial
part in strengthening the long-term sustainability.
Thus, VGI has a policy to organize various activities
to meet with the customers and continuously
strengthen customer relationship, which allowed
VGI to understand diverse needs of customers,
including exchanging and sharing knowledge in a
two-way communication, e.g. seminar, customer
relationship strengthening activities. In addition,
we consistently provide products and services of
quality to the customers to build customer’s
confidence in products and services of VGI through
a quality control system prior to delivering to the
customers, including tracking and resolving any
incident (s) in a timely manner in case there is
defect, damage, or casualty so that the advertising
media continues to project seamlessly.

• Overall customer satisfaction scores for products
and services of VGI for the past year, from the
customer satisfaction survey, is 92.25 percent.
There were 20 customers participated in the
survey. We will store customer’s suggestion to further
improve and develop our products and services.

92.2%

88.9%

FY 2019/20

FY 2018/19
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Photos of Passing Forward Happiness to Kids in We’re SHARING FOR KIDS Project

2019/20 Performance
• We’re SHARING FOR KIDS Project was a project
which VGI invited advertising agency customers to
jointly give gifts for students in elementary schools
which located along BTS line to strengthen

customer relationship by passing forward the
happiness to kids in the community and cooperatively
promote social responsibility.

Photos from connect to digital china conference 2019 – Unlocking THB580bn Chinese Travelers’ Market

• VGI and iClick jointly held an event gathering
Asian leaders in digital marketing, which was the
first time in Thailand, under the concept “Unlocking
THB580bn Chinese Traveler’s Market” and invited
over 300 marketers in Thailand. The speakers were
from global technological companies, such as
Tencent, Ctrip, RED, and Meituan Dianping, who
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joined a discussion in the seminar to share insights
relating to technology to help understand and
reach Chinese tourists’ behavior in making decision
when purchasing products and services, including
channels to effectively reach the target groups
and approaches to add more business value.

Photos from Mindshare Huddle 2019: Convergence to Conversion Seminar

• VGI joined the “Mindshare Huddle 2019: Convergence
to Conversion” seminar organized by Mindshare
Thailand Co., Ltd., where customers of Mindshare
also attended. In this occasion, VGI arranged a
workshop session under the subject “Unlocking
Thai and Chinese Buyers Through Data” which
showcased the potential of VGI’s database as to

how it could help brands specify target groups
with high possibility in purchasing products, both
for Thai and Chinese customers, and presented
marketing solution that helped boosting efficiency
and sales of online advertising campaign, which
increased the Return On Advertising Spend
(ROAS) rate, making it worth the investment.

Examples of advertising media of VGI on BTS Station

• VGI was determined to continuously deliver to
the customers quality products and services,
irrespective of the changing environment and
situation. VGI had a specific team that controlled
the installation, which was carried out by suppliers
in order for the installation of advertising media
to be according to the plan determined, and
performed quality check immediately after the
installation was complete to ensure that the

customer’s advertising media was complete with
quality following all needs of the customer. In
addition, VGI paid attention to the advertising media
delivered to the customer by developing a system
to promptly control, monitor, inspect and resolve
the incident report on the advertising media. Further,
VGI has arranged a regular preventive and corrective
maintenance by inspecting and maintaining on a
monthly and quarterly basis.
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Business Partner
Engagement
Management Approach

Objective
To build business alliances to create new products
and services to be offered to customers, which
contributes to VGI’s long-term sustainable business
growth. Having business partners who are experts
in various businesses from all around the world will
help strengthen VGI ecosystem and enhance its
potential to compete in the market.

2019/20 Key Development
• Synergized with PLANB for efficiently joint
marketing;
• Invested in Ads Chao Phraya to expand the out-ofhome advertising media platforms to commuting
boats and billboards around piers alongside the
Chao Phraya river;
• Collaborated with iClick to establish a joint venture
named “V-Click Technology Co., Ltd.” as a channel
for Thai brands to market their products and services
via iClick’s online advertising platform in China;
• Collaborated with SAHA group to establish a
joint venture named “SLV Retail Company Limited”
to jointly operate Lawson 108 convenient stores
with exclusive rights in mass transportation related
area; and
• Collaborated with Kerry and BTSC to launch
“Kerry BTS Express Service” to open new service
points of Kerry Express on BTS stations and launch
a new express delivering parcels service to 12
destination stations within 3 hours.
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To achieve sustainable business development
goals of VGI through the collaboration with business
partners, VGI realized the importance of building
relationship with business partners to create new
synergies. In light of this, VGI considered partners
who have expertise and potential in the business
that would promote and support VGI ecosystem,
consisting of out-of-home media business, online
and offline payment business, and logistics business.
In addition, VGI prioritizes the efficient relationship
management with existing business partners by
providing continuous and consistent business support
and cooperation.

2019/20 Performance
• VGI synergized with PLANB by bundling their
existing out-of-home digital screen advertising
media, which covered over 80 percent of areas in
Bangkok, under the campaign “Street Combo”
and “Bangkok Takeover”, which their out-of-home
digital screen advertising media all over Bangkok
would be broadcasting the same advertising
campaign for 1 hour during peak primetime once
a month that could draw the attention of over 9
million commuters in the city. A large number of
marketers were highly interested in this campaign.
• Out-of-home advertising platforms were expanded
to include advertising media in commuting boat,
express boat, ferry boat, and sightseeing boat in
Chao Phraya river, including billboard around the
piers alongside Chao Phraya river. In this expansion,
VGI acquired shares of Ads Chao Phraya in a
shareholding percentage of 25.01 percent, which
was considered an expansion of out-of-home
advertising network of VGI to cover all means of
mass transportation system in Bangkok, enabling
VGI to correspond with customer’s needs in more
various forms.
• A collaboration was made with Saha Lawson Co., Ltd.
and Saha Pathana Inter-Holding Public Company
Limited to establish a joint venture to jointly operate
Lawson 108 convenient stores with exclusive rights
in mass transportation related area, e.g. commercial

Photo from the Launch of “Kerry BTS Express Service” on BTS Station
Photos of the Signing of Joint Venture Agreement and Lawson Convenient Store on BTS Station

areas on BTS stations and areas in other mass
transportation systems. This cooperation also
promoted VGI ecosystem by boosting the payment
via Rabbit card and Rabbit LINE Pay function in
Lawson 108 convenient stores.
• VGI, Kerry, and BTSC synergized to accommodate
the customers who wished to ship their
products via express delivery service of Kerry
by initiating Kerry Express service points on
BTS station. Currently, Kerry Express service
points were available on 4 BTS stations,
namely, Siam station, Thong Lor station, Phrom
Phong station, and Sala Daeng station, all of
which could provide delivery service in the
same manner as all other Kerry Express service
points In addition, there was a launch of Kerry
BTS Express Service which is an express delivery
service in Bangkok with the quickest delivery
ever by means of BTS transportation network.

Parcels could be delivered to 12 destination
stations within 3 hours, including a delivery
within the radius of 200 meters from BTS stations.
• VGI has expanded online advertising
platform to overseas through a cooperation of
iClick who was a leader of online marketing
platform and database technology and captures
the largest market share in Chinese market. In
2019/20, VGI and iClick jointly established a
joint venture named “V-Click Technology Limited”
in Thailand who provided a channel for Thai
brands to market their products and services
with Chinese tourists who were travelling to
Thailand, and to raise brand awareness via
iClick’s online advertising media in China prior
to the tourists’ departure.
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Social Dimension

STAY AHEAD GO BEYOND

Human Resources
Development
Management Approach
VGI places an importance on improvement of
personnel’s potential by providing all level of
employees with adequate training for hard and
soft skills. Further, VGI emphasized that the
employees must improve their core competencies
in 4 aspects as follows:

Objective
To increase the potential of personnel to have
knowledge, abilities, and new skills that fit with
the vision to become “Pioneering Solutions for
Tomorrow”

Business Acumen
Insightful, understand business,
build alliance, have holistic view
Innovation Mindset
Dare to think, experiment, learn,
improve and initiate new things

2019/20 Key Development
FY 2018/19

176,457.75

Collaboration
Cooperate, unite, listen, exchange
for common interest

FY 2019/20

131,781

38

Leverage Capabilities
Always determined, improving,
raising potential

38.42

Average amount of
training for
employees (Hours)

Return from training
(Both form revenue
gained, and cost saved) (THB)

Performance
2019/20

Average amount of
training for employees
(Hours)
Return from training
(Both form revenue
gained, and cost
saved) (THB)
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2018/19

37.18

39.64

1,791,701.75

131,781

In this matter, VGI used the core competencies as
a tool to prepare the competency-based training
to align the employee development with the policy,
work plan, vision, mission, and goals of the
organization with efficiency and sustainability. The
trainings for the employees included the matters
of working and quality of life, held through in-house
trainings and public trainings, divided into (1) core
courses, to increase knowledge, skills, and work
efficiency; (2) management courses, held for
supervisors with regard to managing work and
subordinates; and (3) functional courses, aiming to
improve abilities for a specific work.

Photos from the Managing Self on Strength Development Training Program

2019/20 Performance
• VGI held a core competency training course to
all employees every year so that they understood
the core competencies which VGI urged employees
to improve and for the employees to be able to
accurately and completely assess their self-core
competencies;
• In April 2019, VGI organized a Managing Self on
Strength Development Training Program for
employees in the level of manager upwards by
inviting the speaker expert to run a workshop on
how to focus on the development of each employee’s
talent. The employees learned and understood
themselves, were able to analyze their own behavior
and needs, in order to apply to their work to
maximize the benefits both for themselves and the

organization, including enhancing themselves
and their teams’ abilities to be enthusiast, inspired,
and active to plan and determine their working
goals efficiently.
• In August 2019, VGI held a “How to Succeed in
Out-of-Home Media Sales to Agencies” Training
Program run by the speaker expert. The program
was specifically tailored for sales team to create
understanding in customer behaviors, apply existing
tools to build competitive advantage, including
having standard of service which could enhance
the sales to fit customer’s likings, connecting all
sales channels, and creating impressive experience
for the customer so that they returned for another
service.
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Employee Engagement
Management Approach

Objective
To maintain valuable personnel by creating incentive
and engagement, including building friendly
working atmosphere and safety throughout the
operation chain.

2019/20 Key Development
FY 2018/19

In addition, VGI pays close attention to the health,
occupational health, safety in life and belonging,
including working environment of the employees.
Therefore, safety and occupational health policy
has been implemented, as follows:

FY 2019/20

93
85

• Provide highest level of safety to the stakeholders,
e.g. employees, customers, contractors, and the society,
with the safety management system that conforms
with international standards and applicable laws;

1.00
0.37
0
Employee
satisfaction survey
(percent)

Turnover rate
(percent)

Employee satisfaction
survey (percent)
Turnover rate (percent)
Serious injury rate of
employees
(time/1,000,000
working hours)

0

Serious injury rate of
employees
(time/1,000,000
working hours)

2019/20

2018/19

93

85

0.37

1.00

0

0

Remark: These indicators and performances were implemented
within VGI and its wholly owned subsidiaries only.
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VGI recognizes the importance of all personnel
who hold the highest value in driving VGI to success
and business sustainability according to the goals
determined. Thus, equal and fair treatment, including
respect to the fundamental human rights pursuant
to the international standards under the framework
of relevant laws and regulations have been strictly
performed and complied by VGI in terms of
recruitment process, performance evaluation,
determination and salary increment; and fair
remuneration, considering the nature and scope
of works together with the organization’s
performance, including the performance of each
employee (via online performance evaluation
system requiring the participations of supervisors
and the evaluated employees twice a year).

• Proactively administer the safety by inspecting
causes of danger and assessing risks, then process
to mitigate and control in order to minimize such
risks, including regularly reviewing the safety
procedures;
• Build knowledge, improve skills, and instill safety
conscious to all employees, includingcontractors
and related persons; and
• Provide highest level of safety for life and belonging
in the responsible areas of the Company with
attempts to build satisfaction.

Photos from the 2019/20 Annual Health Check-Up

Photos from the Working Safety Training Program

2019/20 Performance
• 2019/20 Annual Employee Health Check-Up: VGI
has always been committed to provide employees
with quality of life and healthiness by arranging a
health check-up every year. In 2019/20, Vibhavadi
Hospital carried out the check-up for the employees
at VGI office to accommodate the employees.
There was also a training for employees to
understand the results of the health check-up.

• VGI held a working safety training program for
VGI’s employees and contractors prior to the
beginning of work, to minimize the risk of accident
which may occur from the work throughout the
operation chain and emphasized the self-protection
during the operation on BTS stations.
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Photos from 2019/20 Annual Seminar

• VGI regularly arranged various activities to strengthen the internal relationship between executives and
employees as we believed that good relationship within the team would bring an efficient performance.

Photos from the CEO Town Hall on 13 March 2020

• VGI regularly organized CEO Town Hall to
communicate strategy and direction of the
organization to the employees for their
acknowledgement. The recent CEO Town Hall
was held at the beginning of the COVID19
spread to communicate the situation, including
VGI’s direction to make a good understanding
under such crisis. At the event, Mr. Lap Shun
Nelson Leung, Chief Executive Officer, expressed
his vision and inspired all of the employees to
turn this crisis into an opportunity to improve
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the capabilities of VGI to be ready in order to
achieve an even higher performance once the
COVID-19 spread situation has been resolved.
In addition, the Chief Executive Officer also
expressed his concern over the health of the
employees and requested all employees to
strictly comply to the internal protective measures,
such as temperature check, wearing mask at all
time, and regular hand washing. In addition,
VGI has insured an insurance specifically for the
COVID-19 infection for all employees to relieve
economic impact in case any employee is infected.

Responsible Contents
2019/20 Key Development
Performance
2019/20

Objective
VGI is responsible for the society by controlling
the information and contents of the advertisement
so that they are correct and create value for the
society.

2018/19

Complaint for the
issues regarding illegal
media contents (case)

0

0

Free-of-charge media
value for social benefit
(THB million)

26.26

10.5

Management Approach

2019/20 Performance

VGI prioritizes the oversight of advertising contents
on our media to ensure that the contents do not
contain any violation to the laws, morals, or may
disrupt social order. As such, procedures were
implemented that the Legal and Compliance Division
must check the advertising contents prior to every
broadcasting. In addition, VGI also consistently
utilizes its advertising platforms to publish or
publicize news and contents that are beneficial for
the society, so that the consumers are promptly
aware of the information regarding surrounding
situation, weather report, gold price, or gasoline
price, including socially beneficial activities or
campaigns of VGI, its business partners, and
organizations with social missions.

• VGI sponsored its advertising media to voice out
activities and campaigns that were of benefit to
the society. During the COVID-19 spread, VGI
utilized its advertising media on various platforms
to publicize and promote campaigns regarding
protective practices to prevent the COVID-19
spread and the “Stay home, Stop the Virus for the
Nation” campaign following the governmental
policy. We hoped that our advertising media did
help raise awareness and instill consciousness for
all to take part in jointly leading Thailand through
this crisis.

FY 2018/19

26.26

FY 2019/20

10.5

0

0

Complaint for the issues
regarding illegal media
contents (case)

Free-of-charge media
value for social benefit
(THB million)

Advertising Media for
“Stay home, Stop the Virus for the Nation” Campaign
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Environmental Dimension

STAY AHEAD GO BEYOND

Environment-Friendly
Management
2019/20 Key Development
• Officially implemented the Environmental Policy
to outline a framework of the Company’s operation
with respect to environment to be in a clear and
same direction;
• Took part in the Vibhavadi Zero Waste project
which was initiated by the SEC; and

Objective
VGI is determined to minimize the environmental
impacts from its operation and utilize its advertising
media network to campaign and raise awareness
and affect broad change in the society in order to
heal the causes of climate change.

• Voiced out and campaigned against single-use
plastic containers in response to the governmental
policy to help minimize the problems regarding
plastic waste management.

Management Approach
Environmental issues

Waste management

Measures for environmental management

• VGI encourages the employees to sort waste by dismissing
waste in categorized trash cans that we prepared and passing on
recyclable wastes to the agencies that can utilize such wastes for
the utmost benefit.
• Innovation development to reuse vinyl which was used in our
advertising media and extend its cycle for the utmost benefit.

Efficient use of resources
and energy in the office

Support and promote all levels of employees to participate in
using resources and energies in the office for the most efficiency,
by determining guidelines, such as:
• Reduce the number of papers used in the office by promoting
two-sided printing and prepare report, work order, including
storing documents in electronic format; and
• Reduce the consumption of electricity used by turning on electricity
only as necessary and turn off the lights and air conditioners during
lunch break.
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Environmental issues

Measures for environmental management

Management of wastewater
from the commercial area in
the BTS stations

VGI provides wastewater treatment system for the commercial
area on the BTS stations that meets standard by treating the
wastewater through the treatment system underneath the
stations in compliance with the waste water treatment control
standards announced by the Ministry of Natural Resource and
Environment prior to releasing the wastewater to the public
drainage pipe.

Noise and visual pollution
from VGI advertising media

VGI highly prioritizes the control of VGI advertising media not to
cause any noise or visual pollution to the audience.

Noise Level Measurement of
Advertising Media on BTS Stations

Noise pollution Control: VGI
regularly arranges a noise level
measurement for the advertising
media both in the trains and on
the stations to ensure that the
noise level of such advertising
media is friendly to the audience
and in accordance with the legal
requirements.

Inspire Platform

Photos from the Brightness Check of
Advertising Media on BTS Station

Visual Pollution Control: VGI
has installed and regularly
checked the brightness level
of the multimedia during the
airtime to ensure that the
brightness of our advertising
media does not cause any
visual pollution.

As an advertising media business operator who has a wide variety
of platforms in reaching audience nationwide, VGI has utilized
our advertising media network to voice out the contents that
raise awareness of the significance of environmental problems
and to campaign for change of daily behavior to minimize the
environmental impacts.

SUSTAINABILITY REPORT

93

2019/20 Performance
• VGI has implemented the environmental policy
as approved by the Board of Directors, with an aim
to push for the operation to reduce impacts from
the climate change through 3 key measures,
consisting of efficient use of water and energy,
reduction of waste from the Company’s operation,
and inspire platform to raise awareness and affect
change.
• VGI took part of the “Vibhavadi Zero Waste”
Project initiated by the SEC which encouraged listed
companies located on Vibhavadi-Rangsit Road to

cooperatively reduce the amount of waste that
would have been buried in landfill by sorting each
category of waste and transport wastes of each
category to destinations that could create value or
benefit from such wastes. Currently, VGI has
collaborated with BTS Group, U City Public
Company Limited, and other entities located in
TST Tower to initiate the waste sorting and
encourage personnel in TST Tower to know,
understand, and be able to correctly and
systematically sort waste. Wastes that were
recyclable or reusable would be forwarded to the
agencies for further benefit.

Posters campaigning correct waste sorting and donation of used bottle cap for recycling purpose
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Photo from the Vinyl Donation in Amnat Charoen Province

• The Company donated vinyl banners used in our
advertising media to Ban Lao Fai Sala Samakee
School, Maet Sub-District, Lue Amnat District, Amnat
Charoen Province so that the school and people in
the community could use them for agricultural
benefits. This project was deemed beneficial for
the society and the environment as it reduced
amount of wastes from the operation of VGI along
with contributing benefits for the society at once.
• VGI noticed the significance of environmental
problems which arose from plastic wastes. As such,
VGI began changing the forms of new year gift for
business partners to be containers made from rice
straw which were biodegradable to reduce the use
of single-use plastic containers. For the public, the
Company has carried out the “VGI Gift for Giving”

Project which was a project where VGI produced
contents and used advertising media to campaign
against the single-use plastics, instill conscious
with respect to efficient use of resources, and mitigate
the environmental impacts on the basis of sustainable
development following the circular economy
approach. The project lasted for 30 days, reaching
over 800,000 BTS passengers per day, with a total
media value of approximately THB3 million.
Participants of the activity received containers
made from rice straw from VGI with free delivery to
their homes, to stimulate the behavior of using
environmental-friendly and reusable containers
instead of single-use plastic in response to the
environmental policy in concretely reducing problems
with respect to waste management.

New year gift made from rice straw and sample of Gift for Giving broadcasting via VGI advertising media on BTS Station
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

Sustainability
Performance Result

STAY AHEAD GO BEYOND

ด้้านเศรษฐกิิจ (Economic)
รายการ (Topic)

หน่่วย (Unit)

รายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(Operating revenue)
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Net profit)
การจ่่ายเงิินปัันผล (Dividend payment)

ล้้านบาท
(THB million)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2562/63(FY 2019/20)

ปีี 2561/62(FY 2018/19)

ปีี 2560/61(FY 2017/18)

4,000

5,158

3,936

1,424

1,101

846

552(1)

805

704

247

352

241

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีี (Tax expense)

(1) การจ่่ายปัันผลสำำ�หรัับงวดครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2562/63 ในอััตราหุ้้�นละ 0.016 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 164.36 ล้้านบาท ยัังมีีความไม่่แน่่นอน
เนื่่�องจากต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563
Final dividends for the second half of the FY2019/20 at the rate of THB 0.016 per share, in the amount of not exceeding THB164.36
million remains uncertain as it requires the approval from the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

ด้้านสัังคม (Social)*
รายการ (Topic)

หน่่วย (Unit)

จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
(Total employees)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2562/63(FY 2019/20)

คน
(person)

ชาย (Male)
หญิิง (Female)

ปีี 2561/62(FY 2018/19)

ปีี 2560/61(FY 2017/18)

271

246

249

132

119

130

140

127

119

56

41

45

197

192

188

18

13

16

128

130

95

66

45

79

67

74

72

128

144

132

80

53

63

41

36

35

22

16

16

จำำ�แนกตามอายุุ (Classified by age)

อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี (Less than 30)
อายุุ 30 ถึึง 50 ปีี (30 to 50)

คน
(person)

อายุุมากกว่่า 50 ปีี (Over 50)

จำำ�แนกตามอายุุงาน (Classified by year of employment)

อายุุงานไม่่เกิิน 5 ปีี
(Less than 5 years)
คน
(person)

อายุุงานเกิิน 5 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 10 ปีี
(5 to 10 years)
อายุุงานเกิิน 10 ปีี
(Over 10 years)

จำำ�แนกตามตำำ�แหน่่งงาน (Classified by position)

ระดัับปฏิิบััติิการ (Practitioner level)
ระดัับหััวหน้้างาน (Supervisor level)
ระดัับผู้้�จััดการ (Manager level)
ระดัับผู้้�บริิหาร (Executive level)
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คน
(person)

รายการ (Topic)
จำำ�นวนพนัักงานลาออก
(Number of resigned employees)
อััตราการลาออก (Turnover rate)
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
(Training hours)

หน่่วย (Unit)
คน
(person)
ร้้อยละ (percent)
ชั่่�วโมง (hour)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2562/63(FY 2019/20)

ปีี 2561/62(FY 2018/19)

ปีี 2560/61(FY 2017/18)

21

32

18

0.37

1.0

0.6

10,074.8

9,751

9,751

จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ยต่อ
่ คนต่่อปีี
(Average training hours per
employee per year)

ชั่่�วโมง
(hour)

37.18

39.64

33.21

อััตราเฉลี่่�ยการลาป่่วยต่่อปีี
(Average sick leaves per year)

วััน
(day)

4

4.41

4.41

อััตราเฉลี่่�ยการลากิิจต่่อปีี
(Average personal leaves per year)

วััน
(day)

0.57

0.58

0.58

อััตราเฉลี่่�ยการลาพัักร้้อนต่่อปีี
(Average annual leaves per year)

วััน
(day)

7.27

7.64

7.64

อััตราการลาคลอด
(Parental leaves)

ครั้้�ง
(time)

3

4

4

อุุบััติิเหตุุหรืือการเจ็็บป่่วยที่่�ร้้ายแรงจาก

ครั้้�ง
(time)

0

0

0

การทำำ�งาน
(Accidents or serious injuries from
work)

* ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม เป็็นข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2563 ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น
Social performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries as at 31 March 2020.

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment)(1)
รายการ (Topic)

หน่่วย (Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2562/63(FY 2019/20)

ปีี 2561/62(FY 2018/19)

ปีี 2560/61(FY 2017/18)

การใช้้พลัังงานและอุุปกรณ์์ภายในสำำ�นัักงาน (Office supplies and energy consumption)

ปริิมาณการใช้้กระดาษ
(Paper consumption)

รีีม
(ream)

1,593

1,753

1,815

ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า
(Electricity consumption)

หน่่วย
(unit)

622,407

557,784

559,010

ค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อหมึึกพิิมพ์์สีี
(Ink color printing cost)

บาท
(THB)

585,714

698,500

873,550

ค่่าใช้้จ่่ายในการสั่่�งซื้้�อหมึึกพิิมพ์์ขาวดำำ�
(Black and white ink printing cost)

บาท
(THB)

243,472

265,440

262,335

(1) ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นข้้อมููลของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น
Environmental performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries.
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GRI Content Index
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Page number(s)/ Link/ Comment

GRI Standards

Disclosure

Thai version

English

General Disclosures
GRI 102: General Disclosures 2016
Organizational Profile
102-1

Name of the organization

8

56

102-2

Activities, brands, products, and services

10-12

58-60

102-3

Location of headquarters

102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal form

102-6

Markets served

102-7

Scale of the organization

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organization and its
supply chain

There was no material change in
the fiscal year 2019.

102-11

Precautionary Principle or approach

Refer to “Risk Factors” in 2019/20
VGI Annual Report

102-12

External initiatives

102-13

Membership of associations

Back cover
10-12

58-60

8

56

10-12

58-60

14

62

98-99
-

•Thai Institute of Directors (IOD)
•Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC)
•Thai Investor Association (TIA)

Strategy
102-4

Location of operations

4

55

15

63

22-23

70-71

18-20

66-68

Ethics and integrity
102-16

Value, principles, standards, and norms of behavior

Governance
102-18

Governance structure

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

102-41

Collective bargaining agreements

102-42

Identifying and selecting stakeholders

18-20

66-68

102-43

Approach to stakeholder engagement

18-20

66-68

102-44

Key topics and concerns raised

18-20

66-68

VGI does not have trade union and
we respect that all employees have
the rights to associate with any
collective bargaining agreements.

Reporting practice
102-45
102-46

Entities included in the consolidated financial
statements
Defining report content and topic Boundaries

18-20

66-68

102-47

List of material topics

18-20

66-68

102-48

Restatements of information

No restatement in 2019/20

102-49

Changes in reporting

No significant change in scope and
boundary from the previous reporting
period.

102
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98-99

Page number(s)/ Link/ Comment

GRI Standards

Disclosure

102-50

Reporting period

102-51

Date of most recent report

102-52

Reporting cycle

102-53

Contact point for questions regarding the report

102-54

Claims of reporting in accordance with the
GRI Standards

102-55

GRI content index

102-56

External assurance

Thai version

English

8

56

Back cover
8

56
102-104

This report is not externally assured.

Material topics
Transparent business
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

22-24

70-73

23

71

24-26

74-76

24-26

74-7

29-31

77-79

30-31

80-81

36-37

84-85

GRI 205: Anti-corruption 2016
205-3

Confirmed incidents of corruption and actions taken

Smart and innovative products
Explanation of the material topic and its boundary
103-1
103-2

The management approach and its components		

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 418: Customer Privacy 2016
418-1

Substantiated complaints concerning breaches
of customer privacy and losses of customer data

Customer relationship management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components		

103-3

Evaluation of the management approach		

Business partner engagement
GRI 103: Management Approach 2016
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2

The management approach and its components		

103-3

Evaluation of the management approach		

Human resource development
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components		

103-3

Evaluation of the management approach		

GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per employee

99

Employee Engagement
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Page number(s)/ Link/ Comment

GRI Standards

Disclosure

Thai version

English

GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

38-40

GRI 401: Employment 2016
Parental leave
401-3

86-87

99

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
403-2

Types of injury and rates of injury, occupational
diseases, lost days, and absenteeism, and number
of work-related fatalities

28, 99

58, 99

41

89

44-47

92-95

Responsible Contents
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

Environment-friendly management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 302: Energy 2016
302-1

104
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Energy consumption within the organization
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แบบสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน
ข้้อเสนอแนะของผู้้�อ่่านที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562/63
จะนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนในอนาคต
1. กรุุณระบุุข้้อมููลพื้้�นฐานของท่่าน
เพศ

หญิิง

ชาย

อายุุ        

ต่ำำ�� กว่่า 30 ปีี

30 – 45 ปีี

มากกว่่า 45 ปีี

2. กรุุณาระบุุสถานะของท่่าน
ผู้้�ถืือหุ้้�น / นัักลงทุุน

ลููกค้้า

คู่่�ค้้า

สื่่�อมวลชน

พนัักงานของบริิษััทฯ

ชุุมชนใกล้้สถานประกอบการ

อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ).......................................
3. ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562/63
ความสมบููรณ์์ของรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ไม่่พอใจ

ประเด็็นของรายงาน

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ไม่่พอใจ

เนื้้�อหาเข้้าใจง่่าย

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ไม่่พอใจ

การออกแบบรููปเล่่ม

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ไม่่พอใจ

ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม

มาก

ปานกลาง

น้้อย

ไม่่พอใจ

4. กรุุณาเลืือกประเด็็นที่ท่
่� ่านคิิดว่่ามีีอิิทธิิพลต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของวีีจีีไอ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

ผลิิตภััณฑ์์ที่คุ้้
่� �มค่่าและสร้้างสรรค์์

การสร้้างความผููกพัันของพนัักงาน

การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

ความรัับผิิดชอบต่่อเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา

การสร้้างความผููกพัันของคู่่�ค้้า

การจััดการที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

5. กรุุณาระบุุประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม
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