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สถานการณ์์การแพร่ระบาดของเชื้้�อไวรัสโควิด-19 ในปีี 
2563 น้� คงเปี็นบทพิสูจน์ความยั่ั�งยั่้นครั�งสำาคัญ ของทุก
องค์กรทั�วโลก และเป็ีนเคร้�องย้ั่นยัั่นว่ากาสร้างความยัั่�งย้ั่น
ในทุกมิติิให้้เกิดข้�นในองค์กรนั�นเปี็นเร้�องท้�จำาเปี็นและ
ต้ิองการความร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลากรในทุกระดับชัื้�น 
ตัิ�งแต่ิระดับผูู้้วางนโยั่บายั่และกลยัุ่ทธ์์จนถ้งระดับปีฏิิบัติิการ 
เพ้�อผู้ลักดันให้้ความยั่ั�งยั่้นในองค์กรนั�นเกิดข้�นอย่ั่างเป็ีน
รูปีธ์รรม

สำาห้รับว้จ้ไอ เราให้้ความสำาคัญติ่อการสร้างความยั่ั�งยั่้น 
ในองค์กรมาโดยั่ติลอด เราได้วางรากฐานการดำาเนินธ์ุรกิจ 
การบริห้ารจัดการความเส้�ยั่ง และโครงสร้างการบริห้ารจัดการ
ติามห้ลักธ์รรมาภิิบาลและการกำากับดูแลกิจการท้�ด้ และม้
ความใส่ใจต่ิอสิ�งแวดล้อม จนทำาให้้ว้จ้ไอเติิบโติจากการเป็ีน
เพ้ยั่งผูู้้ปีระกอบธุ์รกิจส้�อโฆษณ์าบนสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอส 
สู่วิสัยั่ทัศน์การเป็ีน “ผูู้้นำาโซลูชัื้�นส์แห่้งอนาคติ” (Pioneering 
Solutions for Tomorrow) โดยั่อาศัยั่ “ว้จ้ไออ้โคซิสเติ็ม” 
(VGI Ecosystem) ท้�ปีระกอบด้วยั่ธ์ุรกิจส้�อโฆษณ์า ธุ์รกิจ
บริการชื้ำาระเงิน และธุ์รกิจโลจิสติิกส์ ซ้�งการวางรากฐาน
ด้านความยัั่�งย้ั่นดังกล่าวเป็ีนผู้ลสำาคัญให้้ว้จ้ไอยัั่งคงย้ั่นห้ยัั่ด
ได้อย่ั่างเข้มแข็งแม้ในยั่ามท้�เกิดวิฤติท้�ไม่เคยั่เกิดข้�นมาก่อน 
และทำาให้้ว้จ้ไอสามารถดูแลพนักงานซ้�งเป็ีนครอบครัว และม้
กำาลังท้�จะห้ยั่ิบยั่้�นความช่ื้วยั่เห้ล้อให้้แก่คู่ค้าและสังคมท้�เรา
อยู่ั่เพ้�อให้้ทุกคนสามารถผู่้านพ้นช่ื้วงเวลาท้�ยั่ากลำาบากน้�ไปี
ด้วยั่กัน

การสร้างความยัั่�งย้ั่นให้้แก่องค์กรในทุกมิติินั�นถ้อเป็ีน 
พันธ์กิจท้�สำาคัญท้�พวกเราชื้าวว้จ้ไอย้ั่ดถ้อเป็ีนคุณ์ค่าในการ
ปีฏิิบัติิงานในทุก ๆ วัน เพราะเราเช้ื้�อว่าสิ�งน้�จะเป็ีนรากฐาน
สำาคัญท้�จะทำาให้้ว้จ้ไอเติิบโติต่ิอไปีควบคู่กับสังคมไทยั่อย่ั่าง
ยัั่�งย้ั่น

สัารจีากัประธานกัรรมกัาร

นาย่คีรี	กัาญจีนพัาสัน์
ปีระธ์านกรรมการ 



เกีั�ย่วีกัับราย่งานฉบับนี�

ว้จ้ไอได้จัดทำารายั่งานความยั่ั�งยั่้นเปี็นปีระจำาทุกปีี ซ้ �ง
รายั่งานความยั่ั�งยั่้นปีระจำาปีี 2562/63 น้�จัดทำาข้�นเปี็น 
ปีีท้� 5 โดยั่จัดทำารายั่งานติามแนวทางและมาติรฐานของ 
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards) แบบทางเล้อกห้ลัก (Core Option) เพ้�อนำา
เสนอผู้ลการดำาเนินงานและการติอบสนองต่ิอปีระเด็นท้�ม้
นัยั่สำาคัญติ่อความยั่ั�งย้ั่นของว้จ้ไอทั�งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อม ในชื้่วงระห้ว่างวันท้� 1 เมษายั่น 
2562 ถ้งวันท้� 31 ม้นาคม 2563 เพ้�อให้้ผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ได้
เข้าใจและเกิดความเช้ื้�อมั�นว่าว้จ้ไอกำาลังดำาเนินงานเพ้�อมุ่งสู่
เป้ีาห้มายั่ด้านความยัั่�งย้ั่นอย่ั่างไร 

ทั�งน้� ท่านสามารถศ้กษารายั่ละเอ้ยั่ดเพิ�มเติิมเก้�ยั่วกับลักษณ์ะ
การปีระกอบธ์ุรกิจ โครงสร้างการจัดการ การกำากับดูแล
กิจการ การบริห้ารจัดการความเส้�ยั่ง การควบคุมภิายั่ใน 
การติรวจสอบภิายั่ใน และผู้ลการดำาเนินงานของว้จ้ไอได้ท้� 
http://investor.vgi.co.th/th/downloads/annual-reports
 



STAY AHEAD GO BEYOND

วีีจีีไอ
กัับกัารพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
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วีีจีีไออีโคซิ์สัเต็ม

วีีจีีไออีโคซิ์สัเต็ม
ปัีจจุบัน “ว้จ้ไอ” ค้อ ผูู้้ให้้บริการ Offline-to-Online โซลูชัื้�นส์ 
(O2O Solutions) ท้�ม้อ้โคซิสเต็ิม (ecosystem) ท้�สมบูรณ์์แบบ
บนแพลติฟอร์มธุ์รกิจส้�อโฆษณ์า (Advertising) ธุ์รกิจบริการ
ชื้ำาระเงิน (Payment) และธ์ุรกิจโลจิสติิกส์ (Logistics) 
โดยั่เราม้จุดมุ่งห้มายั่ในการเปี็นผูู้้นำาด้านการออกแบบ
ปีระสบการณ์์ให้ม่ให้้กับผูู้้บริโภิค ติอบสนองความต้ิองการ
ของนักโฆษณ์าและแบรนด์ด้วยั่โซลูชัื้�นส์ท้�ม้เอกลักษณ์์
เฉพาะตัิวผู่้านอ้โคซิสเต็ิมของเรา 
 
ยิั่�งไปีกว่านั�นเรายัั่งม้ความมุ่งมั�นในการสร้างธุ์รกิจให้้
เติิบโติควบคู่ไปีพร้อมกับการสร้างความยัั่�งย้ั่นให้้แก่ 
ผูู้้ท้�ม้ส่วนได้เส้ยั่ทุกกลุ่ม

Advertising

Payment

Logistics
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สืั�อโฆษณาในระบบขนส่ังมวีลชน
ม้ศักยั่ภิาพในการเข้าถ้งและส้�อสารกับผูู้้ชื้มส้�อ
นับล้านท้�ใช้ื้บริการระบบขนส่งมวลชื้นในเม้อง

สืั�อโฆษณาในอาคารสัำานักังาน
สามารถกระจายั่โฆษณ์าและเข้าถ้งกลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศในเขติใจกลางกรุงเทพมห้านคร

สืั�อโฆษณากัลางแจ้ีง
ครอบคลุมพ้�นท้�ทั�วปีระเทศ ซ้�งสามารถเข้าถ้ง 
ผูู้้ชื้มส้�อโฆษณ์าจำานวนมาก ชื้่วยั่สร้างการ 
รับรู้และจดจำาแบรนด์ได้อย่ั่างม้ปีระสิทธิ์ภิาพ

ธ๊รกิัจีสืั�อโฆษณา

กัารสัาธิตสิันค้า
สร้างปีระสบการณ์์ในการทดลองใช้ื้สินค้าให้้
แก่ผูู้้บริโภิคกว่า 40 ล้านรายั่ต่ิอปีี เพ้�อเช้ื้�อมโยั่ง
กับแคมเปีญด้านการติลาดอ้�น ๆ

สืั�อโฆษณาในสันามบิน
ยั่กระดับการเดินทางแก่ผูู้้โดยั่สารกว่า 150 
ล้านคนในสนามบิน ด้วยั่การสร้างปีระสบการณ์์
ท้�น่าปีระทับใจและสะดวกสบายั่ในทุกช่ื้วงของ
การเดินทาง
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ธ๊รกิัจีโลจิีสัติกัส์ั
บริกัารจัีด้ส่ังพััสัด๊้ด่้วีนอันดั้บหนึ�งใน
ประเทศไทย่	โด้ย่	Kerry	Express
สามารถจัดส่งพัสดุด่วนได้อย่ั่างรวดเร็วสูงสุด
กว่า 2 ล้านชิื้�นต่ิอวัน จากการม้ศูนยั่์กระจายั่
สินค้ากว่า 1,300 จุด ร้านให้้บริการรับส่ง
พัสดุ (Parcel Shop) จำานวน 800 แห่้ง และจุด
ให้้บริการมากกว่า 17,000 จุดทั�วปีระเทศ

ธ๊รกิัจีบริกัารชำาระเงิน
แรบบิทกัาร์ด้
บัติรชื้ำาระแทนเงินสดท้�ติอบสนองให้้ทุกการ 
จับจ่ายั่ง่ายั่ สะดวก และปีลอดภัิยั่ ซ้�งสามารใช้ื้
ชื้ำาระค่าโดยั่สารรถไฟฟ้าบ้ท้เอสและระบบขนส่ง
มวลชื้นอ้�น ๆ รวมถ้งสินค้าและบริการชื้ั�นนำา 
ทั �วปีระเทศ โดยั่ปีัจจุบันม้แรบบิทการ์ดออก
แล้วกว่า 13 ล้านใบ

Rabbit	LINE	Pay
ระบบชื้ำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ท้�เป็ีนฟังก์ชัื้นห้น้�ง
ของ LINE Messaging แอปีพลิเคชัื้น ซ้�งม้ผูู้้ใช้ื้
งาน มากกว่า 45 ล้านบัญช้ื้ทั�วปีระเทศโดยั่ผูู้้ใชื้้
งาน ฟังก์ชื้ัน Rabbit LINE Pay สามารถทำา
ธุ์รกรรมทางการเงินผู่้านทั�งช่ื้องทางออฟไลน์
และออนไลน์

แรบบิท	ไฟแนนซ์์
เว็บไซติ์เปีร้ยั่บเท้ยั่บราคาผู้ลิติภัิณ์ฑ์์ปีระกันและ
ผู้ลิติภัิณ์ฑ์์ทางการเงินต่ิาง ๆ  ของบริษัทปีระกัน
และสถาบันการเงินมากกว่า 40 รายั่และตัิวแทน
นายั่ห้น้าขายั่ปีระกัน
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ผู้้�นิำาตลาดส่�อโฆษณาออฟไลน์ิและออนิไลน์ิ
ว้จ้ไอม้ส้�อโฆษณ์านอกบ้านท้�ห้ลากห้ลายั่แพลติฟอร์มมากท้�สุด โดยั่ม้ศักยั่ภิาพ
ส้�อโฆษณ์าในม้อ (Media Capacity) คิดเปี็นสัดส่วนกว่าร้อยั่ละ 70 ของส่วน
แบ่งการติลาดในปีระเทศ ซ้�งคิดเปี็นมูลค่ากว่า 12 พันล้านบาท นอกจากน้� ว้จ้ไอ
ยั่ังม้ Big Data จากแพลติฟอร์มติ่าง ๆ ในอ้โคซิสเติ็มของว้จ้ไอ ซ้�งทำาให้้เรา
สามารถนำาเข้ามูลดังกล่าวมาพัฒนาเปี็นข้อมูลของผูู้้บริโภิคเชื้ิงล้ก ส่งผู้ลให้้ 
ว้จ้ไอสามารถให้้บริการด้านการติลาดทั�งออนไลน์และออฟไลน์เพ้�อนำาเสนอ
สินค้าและบริการของแบรนด์ได้ติรงกลุ่มเปี้าห้มายั่อยั่่างแม่นยั่ำา และสามารถ
วัดผู้ลได้อยั่่างม้ปีระสิทธ์ิภิาพ นอกจากน้� ว้จ้ไอยั่ังสามารถสร้างการม้ส่วนร่วม
ของลูกค้า (Customer Engagement) จากการเชื้้�อมโยั่งกับกลุ่มลูกค้าเปี้า
ห้มายั่ทางกายั่ภิาพผู้่านโลจิสติิกส์แพลติฟอร์มของเรา ซ้�งม้ศักยั่ภิาพในการ 
เข้าถ้งผูู้้บริโภิคกว่าห้น้�งล้านรายั่ติ่อวัน

OFFLINE BIG DATA ONLINE

O2O
MARKETING
SOLUTIONS 
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การเติบัโตทางธุรกิจ

ประเภทธ๊รกิัจี ปี	2562/63
เปรีย่บเทีย่บข้อมูลย้่อนหลัง

ปี	2561/62 ปี	2560/61

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณาในระบบขนส่ื่ง
มวลชน

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณากัลางแจ้ำง

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณาในอาคาร
สื่ำาน่กังานและอื�น ๆ

ธุุรกิัจำบริกัารด้านดิจิำท่ล

2,184

294

371

1,151

2,354  

1,079 

414 

1,311 

2,262 

958

338 

378

ผลกัารด้ำาเนินงาน ปี	2562/63
เปรีย่บเทีย่บข้อมูลย้่อนหลัง

ปี	2561/62 ปี	2560/61

รายได้จำากักัารดำาเนินธุุรกิัจำ

กัำาไรจำากักัารดำาเนินธุุรกิัจำ

กัารจ่ำายเงินปันผล1

จำำานวนพน่กังานกัลุ่มวีจีำไอ2

4,000 ล้านบาท

1,424 ล้านบาท

0.061 บาท / หุ้น

692 คน

5,158 ล้านบาท

1,101 ล้านบาท

0.094 บาท / หุ้น

1,042 คน

3,936 ล้านบาท

846 ล้านบาท

0.094 บาท / หุ้น

819 คน

หมาย่เหต๊	
 1) กัารจ่ำายปันผลสื่ำาหร่บงวดคร่�งปีหล่งของปี 2562/63 ในอ่ตราหุ้นละ 0.016 บาท คิดเป็นจำำานวนเงินไม่เกิัน 164.36 ล้านบาท ย่งมีความไม่แน่นอน เนื�องจำากัต้อง 
  ได้ร่บกัารอนุม่ติจำากัที�ประชุมสื่าม่ญผ้้ถืือหุ้นประจำำาปี 2563
 2) ข้อม้ล ณ ว่นที� 31 มีนาคม 2563

สัดส่วนิรายได�จากการดำาเนิินิงานิ	

ปี 2560/61

ปี 2561/62

ปี 2562/63

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณา
ในระบบขนส่ื่งมวลชน

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณา
กัลางแจ้ำง

ธุุรกิัจำสืื่�อโฆษัณา
ในอาคาสื่ำาน่กังานและอื�น ๆ

ธุุรกิัจำบริกัารด้านดิจิำท่ล

2,262 

958

338
414

378

1,311
1,151

371

1,079

294

2,354  

2,184
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วิีสััย่ทัศน์

ว้จ้ไอมุ่งมั�นท้�จะเป็ีน “ผู้นำาโซ์ลูชั�นส์ัแห่งอนาคต	 (Pioneering	 Solutions	 for	 Tomorrow)” และเพ้�อให้้บรรลุวิสัยั่ทัศน์ 
ดังกล่าว เราจ้งได้กำาห้นดทิศทางกลยุั่ทธ์์องค์กรให้้สัมพันธ์์และสอดคล้องกับปัีจจัยั่พ้�นฐานทางธุ์รกิจ

ค๊ณค่าขององค์กัร : เราเชื้้ �อมั�นใน
การสร้างคุณ์ค่าแบบยัั่�งย้ั่นให้้แก่ 
ผูู้้ถ้อหุ้้น คู่ค้า และสังคมซ้�งถ้อเปี็น
ห้ลักการพ้�นฐานท้�ว้จ้ไอย้ั่ดถ้อในการ
ดำาเนินงานมาโดยั่ติลอด

กัารเติบโตทางธ๊รกิัจี : เรามุ่งมั�นท้�จะ
เป็ีนผูู้้นำาธุ์รกิจในอุติสาห้กรรมท้�ม้การ
เติิบโติ และพร้อมเปี็นพันธ์มิติรกับ
ผูู้้นำาธุ์รกิจจากทั�วโลกท้�จะช่ื้วยั่ส่งเสริม
แต่ิละห้น่วยั่ธุ์รกิจของเรา ซ้�งสิ�งน้�เป็ีน
ห้ลักสำาคัญท้�ทำาให้้ว้จ้ไอเติิบโติอยั่่าง
แติกต่ิางติลอดมา

กัารสัร้างนวีัตกัรรม : เราให้้ความ
สำาคัญกับดิจิทัล เทคโนโลยั่้การวิจัยั่
และพัฒนา เพ้�อมุ่งสู่ความเปี็นเลิศใน
การพัฒนาผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และโซลูชัื้�นส์ 
ท้�เข้ากับทุกเจ็นเนอเรชื้ั�น ให้้สามารถ
ติอบสนองต่ิอควาต้ิองการของ 
ผูู้้บริโภิคท้� ม้การเปีล้�ยั่นแปีลงอยู่ั่
ติลอดเวลาได้อย่ั่างด้ท้�สุด

วิสัยทัศน์ิ

Why

What

Who

กลยุทธ์ทางธุรกิจ	

ปัจจัยพ่ื้�นิฐานิ	

ผู้้�นิำาโซล้ชัั่�นิส์
แห่่งอนิาคำต	

คุำณค่ำาขององค์ำกร การเติบัโตทางธรุกิจ การสร�างนิวัตกรรม

โลกออฟไลน์ิ ข�อม้ล	 โลกออนิไลน์ิ	

โซล้ชัั่�นิส์

Values Growth Innovation

Pioneering Solutions 
for Tomorrow

Solutions

Vision

Fundamental

Business Strategy

Offline Data Online

Values Growth Innovation
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รางวัีลและควีามภาคภูมิใจีในปีที�ผ่านมา

ว้จ้ไอได้รับคัดเล้อกให้้เข้าอยัู่่ในดัชื้น้ SET50 ซ้�งเปี็นบริษัท
จดทะเบ้ยั่นปีระเภิทกลุ่มส้�อและสิ�งพิมพ์เพ้ยั่งห้น้�งเด้ยั่วใน
ดัชื้น้ SET50

ว้จ้ไอได้รับรางวัลอันทรงเก้ยั่รติิจากเวท้ SET AWARDS 
2019 ท้�จัดข้�นโดยั่ติลาดห้ลักทรัพยั่์ฯ และวารสารการเงิน
การธ์นาคารจำานวน 4 รางวัล ดังน้�
• ผูู้้บริห้ารสูงสุดด้เด่น (Outstanding CEO Award) 
• ผูู้้บริห้ารสูงสุดรุ่นให้ม่ด้เด่น (Outstanding Young 
 Rising Star CEO Award)  
• บริษัทท้�ม้ผู้ลการดำาเนินงานด้เด่น (Outstanding Company   
 Performance Award) และ 
• นักลงทุนสัมพันธ์์ด้เด่น (Outstanding Investor  
 Relations Award)

ว้จ้ไอได้รับการปีระเมินให้้อยู่ั่ระดับคะแนนด้เลิศ โดยั่จัดอยู่ั่ใน
กลุ่มบริษัท 5 ดาว เป็ีนเวลา 5 ปีีติิดต่ิอกัน ติามการปีระเมิน
ของโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบ้ยั่น 
ห้ร้อ “CGR” (Corporate Governance Report) ของ
สถาบันส่งเสริมกรรมการไทยั่ (IOD)

ว้จ้ไอได้รับการจัดอันดับให้้เปี็นห้น้�งใน 100 ห้ลักทรัพยั่์ท้�ม้
การดำาเนินงานโดดเด่นด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และ 
ธ์รรมาภิิบาล ซ้�งปีระเมินโดยั่ห้น่วยั่งาน ESG Rating ของ
สถาบันไทยั่พัฒน์
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ประเด็้นที�มีนัย่สัำาคัญต่อควีามยั่�งยื่น
ของวีีจีีไอ

กัระบวีนกัาร
กระบวนการในการกำาห้นดปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญต่ิอความยัั่�งย้ั่นของว้จ้ไอจัดทำาข้�นติามมาติรฐานของ GRI (GRI Sustainability 
Reporting Standards ห้ร้อ GRI Standards) โดยั่พิจารณ์าจากปีระเด็นท้�ม้ความสำาคัญติ่อผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่และปีระเด็นท้�ม้
ความสำาคัญติ่อผู้ลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของว้จ้ไอ ซ้�งว้จ้ไอม้ขั�นติอนในการคัดเล้อกเน้�อห้าและ
กำาห้นดปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญต่ิอความยัั่�งย้ั่นสรุปีได้ดังน้�

ว้จ้ไอได้ทบทวนปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญติ่อความยั่ั�งยั่้นปีระจำาปีี 2561/62 และศ้กษาเท้ยั่บเค้ยั่งกับ
ปีระเด็นด้านความยั่ั�งยั่้นทั�งในระดับปีระเทศและระดับสากล เชื้่น เกณ์ฑ์์ดัชื้น้ความยั่ั�งยั่้นของ 
ติลาดห้ลักทรัพย์ั่ฯ และเป้ีาห้มายั่การพัฒนาท้�ยัั่�งย้ั่น (Sustainability Development Goals ห้ร้อ 
SDGs) ของสห้ปีระชื้าชื้าติิ โดยั่คำาน้งถ้งผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ทั�งภิายั่ในและภิายั่นอกองค์กร พร้อมทั�ง
พิจารณ์าควบคู่ไปีกับลักษณ์ะการปีระกอบธ์ุรกิจ ความเส้�ยั่งและโอกาสทางธ์ุรกิจขององค์กร
และแนวโน้มของธุ์รกิจในอุติสาห้กรรมเด้ยั่วกัน

กัารจัีด้ลำาดั้บควีามสัำาคัญของประเด็้น	(Prioritization)
ว้จ้ไอนำาปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญติ่อความยั่ั�งยั่้นท้�ได้รับการระบุจากขั�นติอนท้� 1 มาปีระเมินและจัด
ลำาดับความสำาคัญ โดยั่พิจารณ์าจาก 2 ด้าน กล่าวค้อ ความสำาคัญต่ิอผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ ทั�งภิายั่ใน
และภิายั่นอกองค์กร และ ความสำาคัญติ่อผู้ลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อม ของ 
ว้จ้ไอ โดยั่ให้้นำ�าห้นักความสำาคัญของแต่ิละปีระเด็นในบริบทของความยัั่�งย้ั่น โดยั่พิจารณ์าปีระกอบ
กับกลยุั่ทธ์์ทางธุ์รกิจเป็ีนห้ลัก

กัารตรวีจีสัอบควีามถูึกัต้อง	(Verification)
คณ์ะกรรมการบรรษัทภิิบาล (Corporate Governance Committee) โดยั่การเสนอแนะของ 
คณ์ะกรรมการบริห้ารได้พิจารณ์ากำาห้นดปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญต่ิอความยัั่�งย้ั่นขององค์กร รวมทั�ง
ให้้ความเห็้นและติรวจสอบการปีระเมินปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญ ขอบเขติ และเน้�อห้าของการรายั่งาน 
เพ้�อให้้มั�นใจได้ว่ารายั่งานท้�จัดทำาข้�นน้�ม้เน้�อห้าครบถ้วนและครอบคลุมสาระสำาคัญท้�เก้�ยั่วข้อง
กับว้จ้ไอ

กัารทบทวีนประเด็้น	(Reriew)

ว้จ้ไอม้กระบวนการทบทวนผู้ลการดำาเนินงานต่ิอปีระเด็นท้�ม้นัยั่สำาคัญต่ิอความยัั่�งย้ั่นเปี็นปีระจำา
ทุกปีี และยัั่งได้จัดให้้ม้ช่ื้องทางเพ้�อรับฟังความคิดเห็้นและข้อเสนอแนะจากผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ไว้ในติอน
ท้ายั่ของรายั่งานฉบับน้� ทั�งน้� เพ้�อให้้มั�นใจว่าเน้�อห้าท้�เปิีดเผู้ยั่ในรายั่งานน้�นั�นม้ความเห้มาะสมและ
สอดคล้องกับปีระเด็นท้�ต้ิองการส้�อสาร ติลอดจนติอบสนองต่ิอความคาดห้วังของผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่
 ทั�งภิายั่ในและภิายั่นอก

ขั�นตอนที�	

1

ขั�นตอนที�	

2

ขั�นตอนที�	

3

ขั�นตอนที�	

4

กัารระบ๊ประเด็้นที�มีนัย่สัำาคัญ	(Identification)
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ประเด็้นที�มีนัย่สัำาคัญต่อควีามยั่�งยื่นของวีีจีีไอ

8
3

4

1

2

7

5

6

คำวามสำาคัำญต่อผู้ลกระทบัด�านิสังคำม	เศรษฐกิจ	และสิ�งแวดล�อม	ของว่จ่ไอ

คำว
าม
สำา
คำญ

ต่อ
ผู้�ม่

ส่ว
นิไ
ด�เ
ส่ย

ประเด็้นควีามยั่�งยื่นที�สัำาคัญ
ขอบเขตของผลกัระทบ

ภิายั่ในองค์กร ภิายั่นอกองค์กร

เป้าหมาย่กัารพััฒนาอย่่างยั่�งยื่น
(SDGs)

1. การดำาเนินธุ์รกิจอย่ั่างโปีร่งใส

2. ผู้ลิติภัิณ์ฑ์์ท้�คุ้มค่าและสร้างสรรค์

3. การจัดการความสัมพันธ์์กับลูกค้า

4. การสร้างความผูู้กพันของคู่ค้า

5. การพัฒนาและฝึึกอบรมพนักงาน

6. การสร้างความผูู้กพันของพนักงาน

7. ความรับผิู้ดชื้อบเน้�อห้าของโฆษณ์า

8. การจัดการท้�เป็ีนมิติรกับสิ�งแวดล้อม

เศรษฐกิัจี

สัังคม

สิั�งแวีด้ล้อม



19SUSTAINABILITY REPORT

กัล่๊มผู้มีส่ัวีนได้้เสีัย่ กัระบวีนกัารและช่องทางกัารสืั�อสัาร ตัวีอย่่างประเด็้นควีามคาด้หวัีง

กัารมีส่ัวีนร่วีมกัับผู้มีส่ัวีนได้้เสีัย่
ว้จ้ไอคำาน้งถ้งบทบาทและให้้ความสำาคัญกับสิทธ์ิของผูู้้ม้
ส่วนได้เส้ยั่ทุกกลุ่ม ทั�งภิายั่ในและภิายั่นอก โดยั่จะดูแลให้้ได้
รับการปีฏิิบัติิอย่ั่างเห้มาะสม เสมอภิาค และเป็ีนธ์รรม เพราะ
เราเช้ื้�อว่าความสัมพันธ์์อันด้กับผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่แต่ิละกลุ่มม้
ความสำาคัญต่ิอการพัฒนาอย่ั่างยัั่�งย้ั่นและความสำาเร็จ
ขององค์กรในระยั่ะยั่าว ดังนั�น ว้จ้ไอจ้งจัดให้้ม้กระบวนการ

ผู้ถืึอห้๊น	/	นักัลงท๊น

ลูกัค้า

คู่ค้า

คู่แข่งทางกัารค้า

พันักังาน

- การปีระชุื้มสามัญผูู้้ถ้อหุ้้นปีระจำาปีี
- การรายั่งานผู้ลปีระกอบการรายั่ไติรมาส  
 และรายั่ปีี โดยั่เปีิดเผู้ยั่ข้อมูลดังกล่าว 
 บนเว็บไซต์ิของว้จ้ไอ และติลาดห้ลักทรัพย์ั่
- การปีระชุื้มพบปีะนักลงทุนและผูู้้ถ้อหุ้้น
- ช่ื้องทางการส้�อสารต่ิาง ๆ ได้แก่  
 เว็บไซต์ิ อ้เมล โทรศัพท์ เป็ีนต้ิน

- การสำารวจความพ้งพอใจปีระจำาปีี
- การสร้างความสัมพันธ์์กับลูกค้า เชื้่น  
 การจัดกิจกรรมกระชัื้บความสัมพันธ์์ 
 ร่วมกัน เป็ีนต้ิน
- การรับเร้�องร้องเร้ยั่น ข้อเสนอแนะ และ
 ความคิดเห็้นผู่้านช่ื้องทางการรับเร้�อง 
 ร้องเร้ยั่น

- ปีระกอบธ์ุรกิจด้วยั่ความโปีร่งใสและ 
 ติรวจสอบได้ รวมทั�งม้การกำากับกิจการ 
 ท้�ด้และม้ปีระสิทธิ์ภิาพ
- ดำาเนินกิจการท้�ม้ผู้ลปีระกอบการท้� 
 เติิบโติ มั�นคง และยัั่�งย้ั่น
- เปิีดเผู้ยั่ข้อมูลผู้ลการดำาเนินงานอย่ั่าง 
 สมำ�าเสมอ
- คำาน้งถ้งสิทธ์ิของผูู้้ถ้อหุ้้นและปีฏิิบัติิ 
 ต่ิอผูู้้ถ้อหุ้้นอย่ั่างเท่าเท้ยั่ม

และชื้่องทางในการส้�อสารท้�ห้ลากห้ลายั่เพ้�อสร้างการม้
ส่วนร่วมกับผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่กลุ่มติ่าง ๆ เพ้�อรับทราบถ้ง 
ความคาดห้วัง ติลอดจนนำาข้อคิดเห้็นของผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ 
ท้�ได้รับมาปีรับใชื้้ให้้เข้ากับกระบวนการดำาเนินธ์ุรกิจของ
องค์กรต่ิอไปี

- นำาเสนอผู้ลิติภิัณ์ฑ์์ท้�ม้คุณ์ภิาพ ติรง 
 ติามความคาดห้วังของลูกค้า ในราคา 
 ท้�เป็ีนธ์รรมและเห้มาะสม
- ให้้ข้อมูลท้�ถูกต้ิองและเพ้ยั่งพอติ่อการ 
 ตัิดสินใจของลูกค้า
- พัฒ น า คุณ์ ภิ า พ แ ล ะ รูปี แ บ บ ข อ ง 
 ผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และบริการอย่ั่างต่ิอเน้�อง

- กระบวนการคัดเล้อกและการปีระเมิน 
 ผู้ลการปีฏิิบัติิงานของคู่ค้า
- การปีระชุื้มร่วมกับคู่ค้า

- จัดซ้�อจัดจ้างอยั่่างโปีร่งใส เปี็นธ์รรม  
 และติรวจสอบได้
- ปีฏิิบัติิติามข้อติกลงในสัญญา 

- นโยั่บายั่และแนวปีฏิิบัติิเก้�ยั่วกับคู่แข่ง - ปีฏิิบัติิต่ิอคู่แข่งทางการค้าอย่ั่างเป็ีน 
 ธ์รรมภิายั่ใต้ิกฎห้มายั่และจรรยั่า  
 บรรณ์ทางการค้าท้�ด้ 
- แข่งขันอย่ั่างเสร้ และดำาเนินธุ์รกิจด้วยั่ 
 ความเป็ีนธ์รรมและไม่ผูู้กขาด

- CEO Town Hall เพ้�อแจ้งความค้บห้น้า  
 ในการดำาเนินงานและสร้างความเข้าใจ 
 กับพนักงาน 
- ผู้่านชื้่องทางการส้�อสารติ่าง ๆ ทั�ง 
 ภิายั่ในองค์กร เช่ื้น VGI LINE Official  
 Account, Intranet และพ้�นท้�  
 ปีระชื้าสัมพันธ์์ในสำานักงาน
- งานสัมมนาปีระจำาปีี
- การสำารวจความพ้งพอใจปีระจำาปีี
- กล่องรับความคิดเห็้น

- ปีฏิิบัติิอยั่่างเสมอภิาค เคารพสิทธ์ิ 
 มนุษยั่ชื้นขั�นพ้�นฐานติามห้ลักสากล 
 กฎห้มายั่และระเบ้ยั่บข้อบังคับต่ิาง ๆ 
- ฝึึกอบรมและพัฒนาศักยั่ภิาพของ 
 พนักงานอย่ั่างต่ิอเน้�องทั�งภิายั่ในและ 
 ภิายั่นอกองค์กร
- ให้้โอกาสความก้าวห้น้าในสายั่อาช้ื้พ
- มอบผู้ลติอบแทนและสวัสดิการท้� 
 เห้มาะสม
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กัล่๊มผู้มีส่ัวีนได้้เสีัย่ กัระบวีนกัารและช่องทางกัารสืั�อสัาร ตัวีอย่่างประเด็้นควีามคาด้หวัีง

ช๊มชน	สัังคมและ	
สิั�งแวีด้ล้อม

- กิจกรรมเพ้�อชุื้มชื้นและสังคม
- การบริห้ารจัดการองค์กร โดยั่คำาน้ง 
 ถ้งสิ�งแวดล้อม
- การใช้ื้พ้�นท้� โฆษณ์าปีระชื้าสัมพันธ์์ 
 ข่าวสารท้�เป็ีนปีระโยั่ชื้น์ต่ิอสาธ์ารณ์ะ

- พัฒนาสังคม ชุื้มชื้น และสิ�งแวดล้อม
- อยู่ั่ร่วมกันกับชุื้มชื้นได้อย่ั่างยัั่�งย้ั่น
- จำากัดผู้ลกระทบติ่อสิ�งแวดล้อมจาก 
 การดำาเนินธ์ุรกิจ
- ม้ส่วนร่วมการปีลูกจิติสำาน้กให้้ปีระชื้าชื้น 
 อนุรักษ์สิ�งแวดล้อม



ด้้านเศรษฐกิัจี

STAY AHEAD GO BEYOND
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กัารด้ำาเนินธ๊รกิัจีอย่่างโปร่งใสั

เป้าหมาย่

ว้จ้ไอมุ่งมั�นท้�จะพัฒนาองค์กรให้้ม้การกำากับดูแลกิจการ 
ท้�ด้ การบริห้ารความเส้�ยั่ง และการควบคุมภิายั่ใน รวมถ้ง
เปี็นองค์กรท้�ดำาเนินงานอยั่่างสุจริติ โปีร่งใส และติ่อติ้าน
การคอร์รัปีชื้ันทุกรูปีแบบ เพ้�อสร้างระบบบริห้ารจัดการท้�
ม้ปีระสิทธ์ิภิาพและม้ปีระสิทธ์ิผู้ลสูงสุด และสร้างความ 
เช้ื้�อมั�นต่ิอผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่  

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

การกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่

ว้จ้ไอให้้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการ ด้วยั่ติระห้นัก
และเช้ื้�อมั�นว่าการกำากับดูแลกิจการท้�ด้เป็ีนปัีจจัยั่สำาคัญใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้้กิจการเติิบโติอยั่่างยัั่�งย้ั่น  
คณ์ะกรรมการบริษัทจ้งได้จัดทำาคู่ม้อการกำากับดูแลกิจการ
และจริยั่ธ์รรมธุ์รกิจ ซ้�งม้ห้ลักเกณ์ฑ์์ครอบคลุมด้านต่ิาง ๆ ได้แก่ 
สิทธิ์ผูู้้ถ้อหุ้้น การปีฏิิบัติิต่ิอผูู้้ถ้อหุ้้นอย่ั่างเท่าเท้ยั่ม การคำาน้ง
ถ้งบทบาทของผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ การเปีิดเผู้ยั่ข้อมูลและความ
โปีร่งใส ความรับผิู้ดชื้อบของคณ์ะกรรมการบริษัท ซ้�งห้ลัก
เกณ์ฑ์์ดังกล่าวเป็ีนไปีติามห้ลักการกำากับดูแลกิจการท้�ด้
ของติลาดห้ลักทรัพยั่์ฯ และห้ลักการกำากับดูแลกิจการท้�ด้ 
สำาห้รับบริษัทจดทะเบ้ยั่น ปีี 2560 ของสำานักงาน ก.ล.ติ. 
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยั่นอกจากน้� 
ว้จ้ไอยั่ังได้จัดให้้ม้การทบทวนห้ลักเกณ์ฑ์์ดังกล่าวเป็ีน
ปีระจำาทุกปีีเพ้�อให้้แน่ใจว่าห้ลักเกณ์ฑ์์ดังกล่าวม้ความเห้มาะ
สมและสอดคล้องกับสภิาพการดำาเนินธุ์รกิจของว้จ้ไอ ทั�งน้� 
เพ้�อเป็ีนการปีลูกฝัึงให้้พนักงานทุกระดับในกลุ่มว้จ้ไอรับ
ทราบและเข้าใจนโยั่บายั่และแนวปีฏิิบัติิท้�สำาคัญติ่าง ๆ ใน
คู่ม้อการกำากับดูแลกิจการ ซ้�งรวมถ้งมาติรการติ่อติ้าน
คอร์รัปีชื้ันขององค์กรและมาติรการอ้�นท้�เก้�ยั่วข้อง ว้จ้ไอ
จ้งได้จัดให้้พนักงานทั�งพนักงานปีัจจุบันและพนักงานท้�เข้า
ให้ม่ได้ผู่้านกระบวนการเร้ยั่นรู้ผู่้านนโยั่บายั่และแนวปีฏิิบัติิ
เก้�ยั่วกับคู่ม้อการกำากับดูแลกิจการ (ซ้�งรวมถ้งมาติรการและ
แนวปีฏิิบัติิติ่อติ้านการคอร์รัปีชื้ัน) พร้อมทำาแบบทดสอบ
ห้ลังการเร้ยั่นรู้ ผู้่านส้�อการเร้ยั่นการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning)

นอกจากน้ � ว้จ้ไอม้ระบบการบริห้ารจัดการท้ �ด้ ผู้่าน
โครงสร้างการจัดการของว้จ้ไอซ้�งม้การแบ่งแยั่กอำานาจ 
ห้น้าท้ � และความรับผู้ิดชื้อบของแติ่ละฝึ่ายั่ออกจากกัน
อย่ั่างชัื้ดเจน เพ้�อรักษาความสมดุล ติลอดจนม้กลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอำานาจ ระห้ว่างบทบาทในการกำากับ
ดูแล การบริห้ารจัดการ และการปีฏิิบัติิงาน 

• เป็ีนบริษัทในห้มวดธุ์รกิจส้�อและสิ�งพิมพ์เพ้ยั่งห้น้�งเด้ยั่วท้�
ได้รับคัดเล้อกให้้เข้าอยู่ั่ในดัชื้น้ SET50

• ปีระกาศเจตินารมณ์์เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างติลาด
ทุนธ์รรมาภิิบาลเฉลิมพระเก้ยั่รติิ เน้�องในโอกาสมห้ามงคล 
พระราชื้พิธ์้บรมราชื้าภิิเษก” ซ้�งเปี็นโครงการท้�ริเริ �มโดยั่
สำานักงาน ก.ล.ติ. ร่วมกับอ้ก 12 องค์กรในติลาดทุน เพ้�อร่วม
ขับเคล้�อนติลาดทุนไทยั่สู่ความยัั่�งย้ั่น โดยั่การดำาเนินธุ์รกิจ
อย่ั่างม้ธ์รรมาภิิบาล ด้วยั่ความรับผิู้ดชื้อบคำาน้งถ้งปีระโยั่ชื้น์
ต่ิอสังคมและสิ�งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้ีาห้มายั่การพัฒนา
อยั่่างยั่ั�งยั่้น (SDGs) ของสห้ปีระชื้าชื้าติิ

• จัดตัิ�งคณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยั่ง และคณ์ะทำางาน
บริห้ารความเส้�ยั่งข้�นในองค์กร เพ้�อสนับสนุนการทำางานของ
คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยั่ง เพ้�อเพิ�มศักยั่ภิาพในการ
บริห้ารงานด้านจัดการความเส้�ยั่งขององค์กรให้้ ม้
ปีระสิทธิ์ภิาพและเป็ีนรูปีธ์รรมมากยิั่�งข้�น
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คณะกัรรมกัารบริษัท

พันักังานของวีีจีีไอ

สัภ
าพั
แวี
ด้ล้
อม
กัา
รท
ำาง
าน

สัภาพั
แวีด้ล้อมกัารทำางาน

คณะกัรรมช๊ด้ย่่อย่
กัา
รค
วีบ
ค๊ม
ภา
ย่ใ
น กัารควีบค๊มภาย่ใน

กัรรมกัารผู้อำานวีย่กัารใหญ่
และคณะผู้บริหาร

สำาห้รับข้อมูลเพิ�มเติิมเก้�ยั่วกับการกำากับดูแลกิจการระบุไว้ในรายั่งาน
ปีระจำาปีี 2562/63 ของว้จ้ไอ ภิายั่ใต้ิหั้วข้อ “การกำากับดูแลกิจการ”

คณ์ะกรรมการบริษัทและคณ์ะกรรมการ 
ชุื้ดย่ั่อยั่ ม้ห้น้าท้�ในการกำากับดูแลกิจการและ
ควบคุมการบริห้ารจัดการของฝ่ึายั่บริห้าร 
กำาห้นดวิสัยั่ทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยั่ม กลยุั่ทธ์์ 
และเปี้าห้มายั่ระยั่ะยั่าวติลอดจนติัดสินใจใน
เร้�องท้�ม้นัยั่สำาคัญติ่อการดำาเนินธ์ุรกิจของ
กลุ่มว้จ้ไอ

กรรมการผูู้้อำานวยั่การให้ญ่และคณ์ะผูู้้บริห้าร
ม้ห้น้าท้�ในการบริห้ารจัดการงานในด้านต่ิาง ๆ 
และดำาเนินงานอันเป็ีนกิจวัติรปีระจำาวันของ
ว้จ้ไอ ติามท้�ได้รับมอบห้มายั่จากคณ์ะกรรมการ
บริษัท รวมถ้งรายั่งานผู้ลการดำาเนินงานต่ิอ
คณ์ะกรรมการอย่ั่างสมำ�าเสมอ โดยั่พนักงาน
ม้ห้น้าท้�ในการปีฏิิบัติิงานติามท้�ได้รับมอบห้มายั่
ด้วยั่ความรับผู้ิดชื้อบ ให้้เปี็นไปีติามระเบ้ยั่บ  
ขั�นติอน รวมถ้งนโยั่บายั่ต่ิาง ๆ ของว้จ้ไอ 

กัารต่อต้านกัารท๊จีริตคอร์รัปชัน

ว้จ้ไอม้ความมุ่งมั�นในการต่ิอต้ิานการทุจริติและการติิดสินบน
ทุกรูปีแบบ และสนับสนุนคณ์ะกรรมการบริษัท ผูู้้บริห้าร 
และพนักงานทุกระดับ รวมทั �งบริษัทยั่่อยั่และบุคคลท้ �
เก้�ยั่วข้องกับการดำาเนินธุ์รกิจในการไม่เข้าไปีม้ส่วนร่วมใน
การทุจริติคอร์รัปีชื้ันไม่ว่าทางติรงและทางอ้อม โดยั่ว้จ้ไอ
ทบทวนมาติรการต่ิอต้ิานคอร์รัปีชัื้น รวมถ้งมาติรการอ้�น
ท้�เก้�ยั่วข้องเปี็นปีระจำาทุกปีี เพ้�อให้้แน่ใจว่ามาติรการเห้ล่า
นั�นม้ความเห้มาะสมและเพ้ยั่งพอสำาห้รับการปี้องกัน การ
ติรวจสอบ และการติอบสนองติ่อความเส้ �ยั่งด้านการ
ทุจริติคอร์รัปีชัื้นท้�อาจจะเกิดข้�นในองค์กรจากการดำาเนิน
ธุ์รกิจของกลุ่มว้จ้ไอ 

นอกจากการปีลูกฝัึงให้้พนักงานม้ความรู้และความเข้าใจ
เก้�ยั่วกับมาติรการและแนวปีฏิิบัติิต่ิอต้ิานคอร์รัปีชัื้นของ
องค์กรผู่้านส้�อการเร้ยั่นการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ดังท้�กล่าวมาแล้วข้างต้ิน ว้จ้ไอยัั่งได้จัดให้้ม้ระบบการรายั่งาน
การรับของขวัญ ทรัพย์ั่สิน ห้ร้อปีระโยั่ชื้น์อ้�นใดติามนโยั่บายั่
งดรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยั่ว้จ้ไอได้รวบรวม 
ของขวัญท้�ไม่สามารถส่งกลับค้นแก่ผูู้้ให้้ได้ไปีดำาเนินการ
ติามความเห้มาะสมต่ิอไปี
 
นอกจากน้� ว้จ้ไอยั่ังได้เปีิดชื้่องทางการรับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริติ โดยั่ห้ากพนักงานห้ร้อบุคคลภิายั่นอกผูู้้ใดพบเห้็น
การกระทำาท้�อาจทำาใ ห้้ เ กิดความสงสัยั่ได้ ว่าเ ป็ีนการ 
กระทำาผู้ิด ซ้�งอาจเกิดจากการไม่ปีฏิิบัติิติามกฎห้มายั่ 
คู่ม้อการกำากับดูแลกิจการและจริยั่ธ์รรมทางธ์ุรกิจ ห้ร้อ

มาติรการต่ิอต้ิานทุจริติคอร์รัปีชัื้น สามารถแจ้งเห้ตุิ เบาะแส
ห้ร้อย้ั่�นข้อร้องเร้ยั่นผู่้าน 2 ช่ื้องทางดังน้�
 ระบบเคร้อข่ายั่ภิายั่ในองค์กร (Intranet) 
 อ้เมล: DoItRight@vgi.co.th 

ทั�งน้� ว้จ้ไอจะปีกปีิดชื้้�อ ท้�อยัู่่ ห้ร้อข้อมูลใดๆ ท้�สามารถ
ระบุตัิวผูู้้ร้องเร้ยั่นห้ร้อผูู้้ให้้ข้อมูลได้ และจะเก็บรักษาข้อมูล
ของผูู้้ร้องเร้ยั่นและผูู้้ให้้ข้อมูลไว้เปี็นความลับ โดยั่จำากัด
เฉพาะผูู้้ท้�ม้ห้น้าท้�รับผิู้ดชื้อบในการดำาเนินการติรวจสอบ
เร้�องร้องเร้ยั่นเท่านั�นท้�สามารถเข้าถ้งข้อมูลดังกล่าวได้ 
โดยั่ในปีี 2562/63 นั�น ว้จ้ไอไม่ได้รับการแจ้งเห้ตุิ เบาะแส 
ห้ร้อข้อร้องเร้ยั่นเก้�ยั่วกับการทุจริติคอร์รัปีชื้ันแติ่อย่ั่างใด
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กัารบริหารจัีด้กัารควีามเสีั�ย่ง

ว้จ้ไอติระห้นักถ้งความสำาคัญของการบริห้ารจัดการความ
เส้�ยั่งซ้�งถ้อเปี็นปีัจจัยั่สำาคัญท้�จะขับเคล้�อนองค์กรไปีสู่
ความสำาเร็จอยั่่างยั่ั�งยั่้น โดยั่ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้กระบวนการ
บริห้ารจัดการความเส้�ยั่งติามแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organisations of the Tradeway Commission 
ห้ร้อ COSO เพ้�อลดโอกาสในการเกิดเห้ตุิการณ์์ท้�อาจก่อให้้
เกิดผู้ลกระทบในด้านลบต่ิอองค์กร พร้อมทั�งได้จัดทำาแผู้น
บริห้ารจัดการความเส้�ยั่งเพ้�อรองรับสถานการณ์์ติ่าง ๆ 
อยั่่างครบถ้วน ให้้สอดคล้องกับทิศทาง เปี้าห้มายั่ และ
กลยุั่ทธ์์ในการดำาเนินธุ์รกิจของกลุ่มว้จ้ไอ โดยั่การวิเคราะห์้
ความเส้�ยั่งจากสภิาวการณ์์ท้�เปีล้�ยั่นแปีลงจากทั�งภิายั่ใน
และภิายั่นอกองค์กร 

โดยั่ในปีี 2562/63 ว้จ้ไอได้พัฒนากระบวนการบริห้าร
จัดการความเส้�ยั่งเพ้�อให้้การระบุ วิเคราะห้์ และบริห้าร
จัดการความเ ส้�ยั่งขององค์กรเ ป็ีนไปีอย่ั่างม้ระบบ 
ครอบคลุมและสอดคล้องกับการกลยุั่ทธ์์ในการดำาเนิน
ธุ์รกิจของว้จ้ไอมากยิั่�งข้�น โดยั่ม้การจัดตัิ�งคณ์ะกรรมการ
บริห้ารความเส้�ยั่งและคณ์ะทำางานบริห้ารความเส้�ยั่งข้�น 
เพ้�อสนับสนุนการทำางานของคณ์ะกรรมการบริษัทด้าน
การบริห้ารความเส้�ยั่งขององค์กรเป็ีนการเฉพาะ อ้กทั�งยัั่ง
ได้กำาห้นดนโยั่บายั่การบริห้ารความเส้�ยั่ง และระดับความ
เส้�ยั่งท้�ยั่อมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) เพ้�อเปี็น 
กรอบในการบริห้ารจัดการความเส้�ยั่งขององค์กรอย่ั่าง
เปี็นรูปีธ์รรม และให้้คณ์ะกรรมการบริห้ารความเส้�ยั่งม้ห้น้า
ท้�รายั่งานผู้ลการดำาเนินงานด้านการบริห้ารความเส้�ยั่ง
ขององค์กรต่ิอคณ์ะกรรมการบริษัท

นอกจากน้� ว้จ้ไอยั่ังม้การจัดอบรมห้ลักสูติรเก้�ยั่วกับการ
บริห้ารความเส้�ยั่งให้้แก่คณ์ะผูู้้บริห้ารและคณ์ะทำางาน
บริห้ารความเส้�ยั่งซ้�งเป็ีนตัิวแทนจากแต่ิละห้น่วยั่งานเพ้�อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห้์ ระบบ 
บริห้ารจัดการ และติิดติามความเส้�ยั่งท้�อาจส่งผู้ลกระทบ
ต่ิอการดำาเนินงานของว้จ้ไอในด้านต่ิาง ๆ รวมถ้งการปีลูกฝัึง
ให้้การบริห้ารจัดการความเส้�ยั่งเป็ีนวัฒนธ์รรมองค์กรและ
ถ่ายั่ทอดสู่การปีฏิิบัติิของพนักงานและผูู้้บริห้ารทั�วทั�ง
องค์กร

 สำาห้รับข้อมูลเพิ�มเติิมเก้�ยั่วกับการบริห้ารจัดการ
ความเส้�ยั่ง โปีรดพิจารณ์าห้ัวข้อ “ปีัจจัยั่ความเส้�ยั่ง” ใน
รายั่งานปีระจำาปีี 2562/63 ของว้จ้ไอ

ผลกัารด้ำาเนินงานปี	2562/63

ในปีี 2562/63 ว้จ้ไอได้พัฒนาการดำาเนินงานเพ้�อให้้บรรลุ
เป้ีาห้มายั่ท้�จะเป็ีนองค์กรท้�ม้ระบบการบริห้ารจัดการท้�
โปีร่งใส ม้ปีระสิทธิ์ภิาพและปีระสิทธิ์ผู้ลสูงสุด โดยั่ม้ผู้ลการ
ดำาเนินงานท้�สำาคัญดังน้�

• โครงการ E-Learning กลุ่มว้จ้ไอมุ่งมั�นถ่ายั่ทอดความรู้
ความเข้าใจเน้�อห้าในคู่ม้อการกำากับดูแลกิจการและจริยั่ธ์รรม
ทางธุ์รกิจ และมาติรการต่ิอต้ิานคอร์รัปีชัื้น รวมถ้งมาติรการ
อ้�นท้�เก้�ยั่วข้อง พร้อมทำาแบบทดสอบความเข้าใจ ผู่้านส้�อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) รวมถ้งการเน้นยั่ำ�าให้้พนักงาน
ติระห้นักถ้งมาติรการติ่าง ๆ ท้�เก้�ยั่วข้องผู่้านการส้�อสาร
ภิายั่ในรูปีแบบต่ิาง ๆ เพ้�อนำาไปีสู่การปีฏิิบัติิอย่ั่างถูกต้ิองและ
ครบถ้วน 

• ด้วยั่ความมุ่งมั�นของว้จ้ไอท้�จะเป็ีนองค์กรท้�ปีระกอบธุ์รกิจ
อย่ั่างสุจริติและโปีร่งใส โดยั่ไม่ยั่อมรับการทุจริติคอร์รัปีชัื้น
ไม่ว่ากรณ้์ใด ๆ เม้�อวันท้� 31 ม้นาคม 2563 ว้จ้ไอได้ย้ั่�นขอต่ิอ
อายุั่สมาชิื้กโครงการแนวร่วมปีฏิิบัติิของภิาคเอกชื้นไทยั่ใน
การต่ิอต้ิานการทุจริติ (Private Sector Collective Action 
Against Corruption ห้ร้อ CAC) ซ้�งจะครบกำาห้นดอายัุ่
สมาชื้ิกในวันท้� 18 สิงห้าคม 2563 และได้จัดให้้ม้การ 
ฝึึกอบรมห้ลักสูติรการติ่อติ้านคอร์รัปีชื้ัน โดยั่เร้ยั่นเชื้ิญ 
ท้�ปีร้กษาจากบริษัท เคพ้เอ็มจ้ ภูิมิไชื้ยั่ ท้�ปีร้กษาธุ์รกิจ จำากัด
มาชื้่วยั่อบรมห้ลักสูติรเก้�ยั่วกับการติ่อติ้านการทุจริติ 
คอรัปีชัื้นทั�วทั�งองค์กร เพ้�อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เก้�ยั่วกับมาติรการและแนวปีฏิิบัติิท้�สำาคัญเก้�ยั่วกับการต่ิอต้ิาน
การทุจริติคอร์รัปีชัื้น โดยั่แบ่งเป็ีนห้ลักสูติรสำาห้รับผูู้้บริห้าร
และพนักงานของว้จ้ไอ ในระห้ว่างวันท้� 20-21 กุมภิาพันธ์์ 2563 
และห้ลักสูติรสำาห้รับกรรมการในวันท้� 24 ม้นาคม 2563 
ติามลำาดับ

• การจัดอบรมห้ลักสูติรเก้�ยั่วกับการบริห้ารจัดการความ
เส้�ยั่งองค์กรให้้แก่คณ์ะทำางานบริห้ารความเส้�ยั่งซ้�งปีระกอบ
ด้วยั่ตัิวแทนจากแต่ิละห้น่วยั่งาน โดยั่การบรรยั่ายั่จากวิทยั่ากร
ผูู้้ทรงคุณ์วุฒิผูู้้ม้ความเช้ื้�ยั่วชื้าญด้านการบริห้ารจัดการ
ความเส้�ยั่งองค์กรโดยั่เฉพาะ และจัดให้้ม้ Workshop เพ้�อ
ทดสอบและเสริมสร้างความเข้าใจในการระบุความเส้�ยั่งและ
กำาห้นดเคร้�องม้อการบริห้ารความเส้�ยั่งท้�เห้มาะสม เพ้�อให้้
สามารถปีระเมินและบริห้ารจัดการความเส้�ยั่งจากการ
ดำาเนินงานของแติ่ละห้น่วยั่งานได้อยั่่างครบถ้วนและม้
ปีระสิทธิ์ภิาพ 
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ภาพื้บัรรยากาศการอบัรมห่ลักส้ตรการบัริห่ารจัดการคำวามเส่�ยงองค์ำกรสำาห่รับัคำณะทำางานิบัริห่ารคำวามเส่�ยง

ภาพื้บัรรยากาศการอบัรมห่ลักส้ตรการต่อต�านิการทุจริตคำอรัปชัั่นิสำาห่รับัผู้้�บัริห่ารและพื้นัิกงานิ
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ผลิตภัณฑ์์ที�ค้๊มค่าและสัร้างสัรรค์

เป้าหมาย่

ว้จ้ไอมุ่งมั�นท้�จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการท้�ม้นวัติกรรม 
สู่ติลาด เพ้�อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธ์ุรกิจและเพิ�ม
ข้ดความสามารถในการแข่งขัน โดยั่เฉพาะอยั่่างยั่ิ�งสินค้า
และบริการด้านการติลาดแบบดิจิทัล และการเชื้้ �อมโยั่ง
แพลติฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยั่กัน เพ้�อสร้าง
มูลค่าเพิ�มให้้กับส้�อโฆษณ์านอกบ้านของว้จ้ไอ 

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

เพ้�อให้้บรรลุเป้ีาห้มายั่ในการเป็ีนผูู้้นำาโซลูชัื้นส์แห่้งอนาคติท้�
มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการท้�ม้นวัติกรรมสู่ติลาด ว้จ้ไอ
เดินห้น้าพัฒนาข้ดความสามารถด้านนวัติกรรมเพ้�อติอบ
สนองความต้ิองการของผูู้้บริโภิคในยุั่คดิจิทัลอย่ั่างต่ิอ
เน้�อง โดยั่ม้กลยัุ่ทธ์์ในการพัฒนาศักยั่ภิาพขององค์กร
ผู่้านการส่งเสริมนวัติกรรมภิายั่ในองค์กรและอาศัยั่ความ
ร่วมม้อกับพันธ์มิติรทางธุ์รกิจ

ว้จ้ไอส่งเสริมการสร้างบรรยั่ากาศท้�เอ้�ออำานวยั่ติ่อการ
พัฒนานวัติกรรมให้้เป็ีนวัฒนธ์รรมห้น้�งขององค์กร เพ้�อให้้
สอดคล้องกับวิสัยั่ทัศน์ กลยัุ่ทธ์์ และแผู้นธ์ุรกิจของว้จ้ไอ 
อ้กทั�งยั่ังส่งเสริมให้้พนักงานกล้าคิด กล้าทำา กล้าท้�จะ
เปีล้�ยั่นแปีลงอย่ั่างสร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถให้ม่ๆ 
ในการทำางานเพ้�อรองรับการดำาเนินธุ์รกิจของว้จ้ไอในยุั่ค
ดิจิทัล

นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งให้้ความสำาคัญในการพัฒนาส้�อโฆษณ์า
นอกบ้านท้�ม้อยู่ั่ในปัีจจุบันเพ้�อสร้างมูลค่าเพิ�มความรับรู้ 
และการด้งดูดความสนใจจากผูู้้บริโภิคได้ด้ยั่ิ�งข้�น เชื้่น 
โครงการ VGI Immerse เปี็นการพัฒนาส้�อโฆษณ์า 
จอดิจิทัลบริเวณ์ชื้านชื้าลาสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอสให้้ม้ขนาด
ความยั่าว 45 เมติร เพ้�อเพิ�มการสร้าง Impact ต่ิอผูู้้รับชื้ม 
และม้การนำาระบบ Visual Recognition Technology มาใช้ื้
ในการวัดปีระสิทธ์ิภิาพของส้�อโฆษณ์า ซ้�งทำาให้้สามารถ
วัดผู้ลการโฆษณ์าได้อย่ั่างแม่นยั่ำา แบบ Real-time

ว้จ้ไอยัั่งได้ให้้ความสำาคัญอย่ั่างยิั่�งต่ิอการพัฒนาข้ดความ
สามารถด้านการเข้าถ้งผูู้้บริโภิค ผู้่านการวิเคราะห้์ข้อมูล
การบริโภิคอย่ั่างเป็ีนระบบและม้ลักษณ์ะเฉพาะของว้จ้ไอ 
ทำาให้้ส้�อโฆษณ์าสามารถเข้าถ้งกลุ่มเปี้าห้มายั่ท้�ต้ิองการได้
อย่ั่างแท้จริงและในเวลาท้�เห้มาะสม ด้วยั่ฐานข้อมูลผูู้้บริโภิค 
(Big Data) ของว้จ้ไอและพันธ์มิติรทางธ์ุรกิจท้�เปี็นผูู้้นำา
ติลาดในธุ์รกิจท้�ห้ลากห้ลายั่ ภิายั่ใต้ิการปีฏิิบัติิติามกฎห้มายั่
ว่าด้วยั่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ั่างเคร่งครัด

ว้จ้ไอยัั่งได้เพิ�มปีระสิทธิ์ภิาพการทำาแคมเปีญด้านการติลาด
ให้้แก่ลูกค้าด้วยั่การผู้สานการทำาการติลาดผู้่านส้�อโฆษณ์า
ออฟไลน์และออนไลน์ผู่้านฐานข้อมูลผูู้้บริโภิคเข้าไว้ด้วยั่กัน 
ภิายั่ใติ้แคมเปีญ O2O Solutions (Offline-to-Online 
Solutions) ซ้�งการเช้ื้�อมโยั่งระห้ว่างส้�อโฆษณ์าออฟไลน์และ
ออนไลน์ดังกล่าวสามารถให้้ปีระสิทธิ์ภิาพท้�ด้กว่าถ้งสอง
เท่า เน้�องจากผูู้้บริโภิคม้แนวโน้มท้�จะคลิกโฆษณ์าออนไลน์
บนโทรศัพท์ม้อถ้อห้ลังจากได้เห็้นโฆษณ์าเด้ยั่วกันผู่้าน 
ส้�อโฆษณ์านอกบ้านมาก่อนแล้ว

• ในปีี 2562/63 ว้จ้ไอม้รายั่ได้จากการให้้บริการด้านดิจิทัล
ถ้ง 1,143 ล้านบาท เติิบโติกว่าร้อยั่ละ 114 เม้�อเท้ยั่บกับปีี
ก่อนห้น้า โดยั่ห้ลักเปี็นการรับรู้รายั่ได้จากห้น่วยั่ธุ์รกิจให้ม่
ของว้จ้ไอภิายั่ใติ้ชื้้�อ “VGI Digital Lab” ซ้�งสามารถสร้าง
รายั่ได้จากการให้้บริการติลาดดิจิทัลได้เป็ีนอย่ั่างมาก 

• การเติิบโติของฐานลูกค้าผูู้้ใช้ื้งานบัติรแรบบิทและผูู้้ใช้ื้
งานแอปีพลิเคชื้ัน Rabbit LINE Pay โดยั่ ณ์ วันท้ � 
31 ม้นาคม 2563 ม้บัติรแรบบิทท้�ออกแล้วจำานวน 13 ล้าน
ใบ และผูู้้ลงทะเบ้ยั่นใช้ื้งานฟังก์ชัื้น Rabbit LINE Pay ใน 
LINE Messaging แอปีพลิเคชัื้น แล้วจำานวน 7.3 ล้านบัญช้ื้ 
ซ้ �งเพิ �มข้ �นจากปีีก่อนห้น้าคิดเปี็น ร้อยั่ละ 18 และ 33 
ติามลำาดับ

• โครงการ VGI Immerse เปี็นการพัฒนาส้�อโฆษณ์า 
จอดิจิทัลบริเวณ์ชื้านชื้าลาสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอสให้้ม้ขนาด
ความยั่าว 45 เมติร เพ้�อเพิ�มการสร้าง Impact  ต่ิอผูู้้รับชื้ม
ได้ด้ยั่ิ �งข้�น และม้การนำาระบบ Visual Recognition 
Technology มาใชื้้เพ้�อวัดปีระสิทธ์ิภิาพของส้�อโฆษณ์า 
ซ้�งสามารถวัดผู้ลได้อยั่่างแม่นยั่ำาแบบ Real-time
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ความร่วมม้อกับพันธ์มิติรทางธ์ุรกิจก็เปี็นอ้กห้น้�งปีัจจัยั่ท้�
สำาคัญติ่อการพัฒนาศักยั่ภิาพด้านนวัติกรรมและติ่อยั่อด
กลยุั่ทธ์์ทางธุ์รกิจของว้จ้ไอ โดยั่ว้จ้ไอม้กลยุั่ทธ์์ในการร่วม
ม้อกับพันธ์มิติรทางธ์ุรกิจท้�ม้ความเช้ื้�ยั่วชื้าญในธ์ุรกิจท้�จะ
ช่ื้วยั่ส่งเสริมศักยั่ภิาพและต่ิอยั่อดธุ์รกิจของว้จ้ไอ เพ้�อเพิ�ม
โอกาสในการเติิบโติในระยั่ะยั่าวอย่ั่างยัั่�งย้ั่น

ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

• โครงการ Creating Innovation with Design Thinking 
เป็ีนกิจกรรมท้�เปิีดโอกาสให้้พนักงานทุกคนเข้าร่วมเสนอ
โครงการท้�ม้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการทำางาน 
ห้ร้อวิธ้์การแก้ปัีญห้าท้�เกิดจากการทำางานอย่ั่างสร้างสรรค์
และม้นวัติกรรม รวมถ้งเป็ีนปีระโยั่ชื้น์ต่ิอองค์กร ซ้�งโครงการ
ท้�ม้นวัติกรรม สามารถปีฏิิบัติิได้จริง และเป็ีนปีระโยั่ชื้น์สูงสุด
 จะได้รับการคัดเล้อกให้้ได้รับรางวัลชื้นะเลิศ 

ทั �งน้ � ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้การฝึึกอบรมห้ลักสูติรการสร้าง 
แรงบันดาลใจและกระบวนการคิดด้านวัติกรรมอย่ั่างเป็ีนระบบ 
และเปีิดโอกาสให้้พนักงานแติ่ละคนนำาเสนอโครงการติ่อ
คณ์ะทำางานด้านพัฒนาทรัพยั่ากรมนุษย์ั่ซ้�งปีระกอบด้วยั่ 
ผูู้้บริห้ารจากแต่ิละสายั่งาน รวมถ้งให้้งบปีระมาณ์แก่โครงการ
ท้�ได้รับการคัดเล้อกให้้เข้ารอบสุดท้ายั่เพ้�อนำาไปีต่ิอยั่อดและ
การพัฒนาโครงการ 

ภาพื้บัรรยากาศการฝึึกอบัรมห่ลักส้ตรการสร�างแรงบัันิดาลใจและกระบัวนิการคิำดด�านิวัตกรรมอย่างเป็นิระบับั

ในปีี 2562/63 โครงการ Creating Innovation with Design 
Thinking ม้พนักงานเข้าร่วมเสนอผู้ลงานถ้ง 39 โครงการ 
และม้มูลค่าเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ตัิวอย่ั่างโครงการ
ท้�ได้รับคัดเล้อก เช่ื้น โครงการ  “QR Code” เป็ีนการปีระยุั่กต์ิ
นำา QR Code มาใช้ื้ปีระโยั่ชื้น์ในการเก็บข้อมูลทรัพย์ั่สินและ
ข้อมูลพนักงานของว้จ้ไอ ซ้�งห้ากโครงการสำาเร็จเติ็ม 
รูปีแบบ จะช่ื้วยั่ลดเวลาการทำางานของพนักงานได้อย่ั่างมาก 
และโครงการ “VGI Vinyl Upcycled Bag” เป็ีนโครงการท้�
นำาไวนิลท้�ผู่้านการใชื้้งานจากส้�อโฆษณ์าของว้จ้ไอมาตัิด
เย็ั่บเป็ีนกระเป๋ีาช้ื้อปีปิี�ง เพ้�อใช้ื้แทนถุงพลาสติิกอันเป็ีนการ
ช่ื้วยั่ลดปีริมาณ์การใชื้้ถุงพลาสติิกและชื้่วยั่จัดการขยั่ะท้�
เกิดจากการดำาเนินงานของว้จ้ไออย่ั่างเป็ีนมิติรต่ิอสิ�ง
แวดล้อม



28 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

• โครงการ VGI Immerse เปี็นการพัฒนาส้�อโฆษณ์า 
จอดิจิทัลบริเวณ์ชื้านชื้าลาสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอสให้้ม้ขนาด
ความยั่าว 45 เมติร และม้การนำาระบบ Visual Recognition 
Technology มาใช้ื้เพ้�อวัดปีระสิทธิ์ภิาพของส้�อโฆษณ์า ซ้�ง
สามารถวัดผู้ลได้อยั่่างแม่นยั่ำาแบบ Real-time ทำาให้้
เจ้าของแบรนด์สามารถปีรับปีรุงแผู้นการติลาดได้อย่ั่าง 
ทันท่วงท้ โดยั่ว้จ้ไอได้เริ�มทดลองให้้บริการจอ VGI Immerse 
ท้�สถาน้ช่ื้องนนทร้ ตัิ�งแต่ิช่ื้วงต้ินปีี 2562 และได้เปิีดบริการ
แบบเติ็มรูปีแบบราวกลางปีี 2562 ซ้�งได้รับกระแสติอบรับ
เปี็นอยั่่างด้ โดยั่ปีัจจุบันว้จ้ไอได้ขยั่ายั่การให้้บริการจอ 
VGI Immerse ไปียัั่งพ้�นท้�บนชื้านชื้าลาของสถาน้ศาลาแดง
 สถาน้อโศก และสถาน้ทองห้ล่อ

• “VGI Digital Lab” เป็ีนห้น่วยั่ธุ์รกิจให้ม่ของว้จ้ไอจัดตัิ�ง
ข้�นเม้�อปีี 2560 เพ้�อให้้บริการด้านการติลาดแบบดิจิทัล 
โดยั่อาศัยั่ Data ซ้�งรวบรวมจากแพลติฟอร์มติ่าง ๆ บน 
อ้โคซิสเติ็มของว้จ้ไอในการวิเคราะห้์ข้อมูลผูู้้บริโภิค ทำาให้้
การทำาแคมเปีญโฆษณ์าออนไลน์และออฟไลน์สามารถเข้า
ถ้งลูกค้าติรงกลุ่มและม้ปีระสิทธิ์ภิาพ โดยั่ VGI Digital Lab 
ม้ส่วนช่ื้วยั่ในการขับเคล้�อนผู้ลการดำาเนินงานของธ์ุรกิจ
บริการด้านดิจิทัลในปีีแรกท้�เปิีดติัวอยั่่างเห้น้อความคาด
ห้มายั่ โดยั่ในปีี 2562/63 สามารถสร้างรายั่ได้จากธุ์รกิจ
บริการด้านดิจิทัลถ้ง 1,151 ล้านบาท เติิบโติข้�นจากปีีก่อน
ห้น้ากว่าร้อยั่ละ 117 ทั�งน้� เม้�อเกิดสถานการณ์์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำาให้้คนออกจากบ้านน้อยั่ลง 
ส่งผู้ลกระทบติ่องบโฆษณ์าในส้�อห้ลายั่ ๆ  ปีระเภิท อยั่่างไร
ก็ติามส้�อออนไลน์ยัั่งเป็ีนส้�อท้� เติิบโติมากข้�นเน้�องจาก
ปีระชื้าชื้นต้ิองการรับข้อมูลข่าวสารติลอดเวลา ดังนั�น การ
ท้�ว้จ้ไอได้ขยั่ายั่ธุ์รกิจไปียัั่งออนไลน์ผู่้านการดำาเนินงานโดยั่ 
VGI Digital Lab จะสามารถชื้่วยั่กระจายั่ความเส้�ยั่งจาก
การม้แห้ล่งรายั่ได้ท้�ห้ลากห้ลายั่และเป็ีนท้�ต้ิองการโดยั่
เฉพาะในสถานการณ์์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ภาพื้จอ	VGI	Immerse	ณ	บัริเวณชั่านิชั่าลาบันิสถาน่ิรถไฟฟ้าบ่ัท่เอส	ช่ั่องนินิทร่

นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งให้้ความสำาคัญอย่ั่างยิั่�งต่ิอการปีฏิิบัติิ
ติามกฎห้มายั่ว่าด้วยั่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้�จะม้ผู้ล
ใช้ื้บังคับในช่ื้วงปีลายั่เด้อนพฤษภิาคม ของปีี 2564 น้� โดยั่ 
ว้จ้ไอได้ว่าจ้างท้�ปีร้กษากฎห้มายั่ชัื้�นนำามาดำาเนินการติรวจ
สอบสถานะ (Due Diligence) และวิเคราะห์้สิ�งท้�ว้จ้ไอต้ิอง
ดำาเนินการ (Gap Analysis) พร้อมทั�งให้้คำาแนะนำาเก้�ยั่วกับ
มาติรการท้�จำาเป็ีนต้ิองเสริมเพ้�อให้้แน่ใจว่าการใช้ื้และวิเคราะห์้
ข้อมูลผูู้้บริโภิคเพ้�อเพิ�มปีระสิทธิ์ภิาพในการให้้บริการด้านการ
ติลาดนั�นเป็ีนไปีติามห้ลักเกณ์ฑ์์ท้�กฎห้มายั่กำาห้นด

• การให้้บริการชื้ำาระเงินออฟไลน์และออนไลน์ โดยั่การ
ดำาเนินงานของกลุ่มแรบบิท ผู้่านบัติรแรบบิท และฟังก์ชื้ัน 
Rabbit LINE Pay ซ้�งใช้ื้ระบบ E-wallet สำาห้รับชื้ำาระเงิน
ผู่้านร้านค้าทั�งออฟไลน์และออนไลน์ ม้ยั่อดผูู้้ใช้ื้บริการเพิ�ม
ข้�นอยั่่างติ่อเน้�องสอดคล้องกับแนวโน้มการเข้าสู่สังคมไร้
เงินสดของปีระเทศไทยั่ (Cashless Society) โดยั่ ณ์ วันท้� 
31 ม้นาคม 2563 ม้บัติรแรบบิทท้�ออกแล้วจำานวน 13 ล้าน
ใบ และผูู้้ลงทะเบ้ยั่นใช้ื้งานฟังก์ชัื้น Rabbit LINE Pay แล้ว
จำานวน 7.3 ล้านบัญชื้้ ซ้�งเพิ�มข้�นจากปีีก่อนห้น้าคิดเปี็น
ร้อยั่ละ 18 และ 33 ติามลำาดับ
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กัารจัีด้กัารควีามสััมพัันธ์กัับลูกัค้า

เป้าหมาย่

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์์และความเช้ื้�อมั�นของ
ลูกค้าเพ้�อให้้ว้จ้ไอเป็ีนแบรนด์ส้�อโฆษณ์าท้�ลูกค้าน้กถ้งก่อน
ทุกครั�งเม้�อต้ิองการทำาการติลาด และเพิ�มรายั่ได้จากความ
สัมพันธ์์อันด้และความเช้ื้�อมั�นของลูกค้าท้�ม้ต่ิอในว้จ้ไอ ไม่ว่า
จะเปี็นเอเจนซ้�โฆษณ์าห้ร้อเจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการ
โดยั่ติรง 

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63

• ได้รับคะแนนความพ้งพอใจโดยั่รวมของลูกค้าท้�ม้ต่ิอ
ผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และบริการของว้จ้ไอในปีีท้�ผู่้านมาถ้งร้อยั่ละ 92.25 
จากการสำารวจผู่้านแบบปีระเมินความพ้งพอใจของลูกค้า 
โดยั่ม้ลูกค้าเข้าทำาแบบสำารวจจำานวน 20 รายั่ โดยั่เราจะนำา
ข้อเสนอแนะของลูกค้าไปีเป็ีนฐานข้อมูลในการปีรับปีรุงและ
พัฒนาผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และการให้้บริการต่ิอไปี 

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

ว้จ้ไอมุ่งเน้นสู่องค์กรท้�ให้้ความสำาคัญกับลูกค้าอย่ั่างแท้จริง 
และติระห้นักด้ว่าการบริห้ารจัดการความสัมพันธ์์กับลูกค้า
นั�นเป็ีนส่วนสำาคัญท้�จะเสริมสร้างความยัั่�งย้ั่นให้้แก่กิจการ
ในระยั่ะยั่าว โดยั่ว้จ้ไอม้แนวนโยั่บายั่ในการจัดกิจกรรมต่ิาง ๆ 
เพ้�อพบปีะและกระชื้ับความสัมพันธ์์กับลูกค้าอย่ั่างต่ิอเน้�อง 
ซ้�งม้ส่วนช่ื้วยั่ในการทำาความเข้าใจติ่อความติ้องการท้�
ห้ลากห้ลายั่ของลูกค้า พร้อมทั�งแลกเปีล้�ยั่นและแบ่งปัีนองค์
ความรู้จากการส้�อสารแบบสองทาง เชื้่น การจัดงาน
สัมมนา และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์์
กับลูกค้า เปี็นติ้น นอกจากน้� การนำาเสนอผู้ลิติภัิณ์ฑ์์
และบริการท้�ม้คุณ์ภิาพให้้แก่ลูกค้าอย่ั่างต่ิอเน้�องเพ้�อสร้าง
ความเช้ื้�อมั�นของลูกค้าในผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และบริการของว้จ้ไอ 
ผู้่านระบบการติรวจสอบคุณ์ภิาพงานก่อนส่งงานให้้แก่
ลูกค้าและการติิดติามแก้ไขงานในกรณ้์ม้เห้ตุิบกพร่อง 
ชื้ำารุด ห้ร้อเส้ยั่ห้ายั่ได้ภิายั่ในเวลารวดเร็ว เพ้�อให้้ส้�อโฆษณ์า
ของลูกค้าสามารถทำางานได้อย่ั่างต่ิอเน้�อง

ปี	2561/62

88.9%

ปี	2562/63

92.2%
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ว้จ้ไอและ iClick ได้ร่วมกันจัดงานรวมสุดยั่อดผูู้้นำา Digital 
Marketing แห้่งเอเชื้้ยั่ ซ้�งนับเปี็นครั�งแรกในปีระเทศไทยั่ 
ภิายั่ใต้ิคอนเซ็ปี “Unlocking THB 580bn Chinese Traveler’s 
Market” โดยั่เชิื้ญชื้วนนักการติลาดในปีระเทศไทยั่เข้าร่วม
กว่า 300 คน พร้อมทั�งเชิื้ญวิทยั่ากรจากบริษัทเทคโนโลย้ั่
ระดับโลกอย่ั่าง Tencent, Ctrip, RED และ Meituan Dianping 

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

เข้าร่วมบรรยั่ายั่ในงานสัมมนาเพ้�อแบ่งปัีนข้อมูลเชิื้งล้ก
เก้�ยั่วกับเทคโนโลย้ั่ท้� ช่ื้วยั่ให้้สามารถเข้าใจและเข้าถ้ง
พฤติิกรรมการติัดสินใจซ้�อสินค้าและบริการของนักท่อง
เท้�ยั่วชื้าวจ้น รวมถ้งชื้่องทางการเข้าถ้งกลุ่มเปี้าห้มายั่ได้
อย่ั่างม้ปีระสิทธิ์ภิาพ และวิธ้์การเพิ�มคุณ์ค่าทางธุ์รกิจอย่ั่าง
แท้จริง

ภาพื้บัรรยากาศการส่งมอบัคำวามสุขให่�แก่เดก็	ๆ	ในิโคำรงการ		We’re	SHARING	FOR	KIDS

ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

โครงการ We’re SHARING FOR KIDS เป็ีนโครงการท้� 
ว้จ้ไอเชื้ิญชื้วนลูกค้าเอเจนซ้�โฆษณ์ามาร่วมกันมอบของ
ขวัญให้้แก่เด็ก ๆ ในระดับชื้ั�นปีระถมศ้กษาของโรงเร้ยั่น

ซ้�งติั�งอยัู่่บริเวณ์แนวรถไฟฟ้า BTS เพ้�อกระชื้ับความ
สัมพันธ์์กับลูกค้าด้วยั่การส่งความสุขต่ิอไปียัั่งเด็ก ๆ ในชุื้มชื้น 
และร่วมกันเสริมสร้างความรับผิู้ดชื้อบต่ิอสังคม
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ภาพื้บัรรยากาศงานิ	Connect	to	Digital	China	Conference	2019		–	Unlocking	THB580bn	Chinese	Travelers’	Market

การเข้าร่วมงานสัมมนา “Mindshare Huddle 2019 :  
Convergence to Conversion” ซ้�งจัดข้�นโดยั่บริษัท 
มายั่ด์แชื้ร์ ปีระเทศไทยั่ จำากัด โดยั่ม้กลุ่มลูกค้าจากมายั่ด์
แชื้ร์เข้าร่วมรับฟังข้อมูล โดยั่ในงานน้�ว้จ้ไอได้ร่วมจัด Work-
shop ในหั้วข้อ "Unlocking Thai and Chinese Buyers 
Through Data” ซ้�งแสดงศักยั่ภิาพฐานข้อมูลของว้จ้ไอว่า
สามารถช่ื้วยั่ให้้แบรนด์ต่ิาง ๆ สามารถกำาห้นดกลุ่มเป้ีาห้มายั่

ท้�ม้โอกาสสูงในการซ้�อสินค้าได้อย่ั่างไร ทั�งกลุ่มลูกค้าชื้าว
ไทยั่และจ้น และนำาเสนอโซลูชื้ั�นส์ทางการติลาดท้�ทำาให้้การ
ทำาแคมเปีญโฆษณ์าออนไลน์ม้ปีระสิทธิ์ภิาพและสร้างยั่อด
ขายั่ท้�สูงข้�น ทำาให้้อัติราผู้ลติอบแทนจากการโฆษณ์ (ROAS) 
สูงข้�น คุ้มค่าต่ิอการลงทุน

ว้จ้ไอม้ความมุ่งมั�นท้�จะส่งมอบผู้ลิติภัิณ์ฑ์์และบริการท้�ม้
คุณ์ภิาพให้้แก่ลูกค้าอยั่่างติ่อเน้�อง ไม่ว่าสิ�งแวดล้อมและ
สถานการณ์์จะเปีล้�ยั่นแปีลงไปีอย่ั่างไร โดยั่ว้จ้ไอม้ท้มงาน
เฉพาะท้�ทำาห้น้าท้�ควบคุมการติิดตัิ�งงานของผูู้้ รับจ้าง
ภิายั่นอกเพ้�อให้้การติิดตัิ�งส้�อโฆษณ์าเป็ีนไปีติามแบบท้�กำาห้นด 
และดำาเนินการติรวจสอบคุณ์ภิาพส้�อโฆษณ์าทันท้ภิายั่ห้ลัง
ติิดตัิ�งเสร็จสมบูรณ์์แล้วอ้กครั�งห้น้�ง เพ้�อให้้มั�นใจได้ว่าส้�อ
โฆษณ์าของลูกค้าสมบูรณ์์แบบ ม้คุณ์ภิาพ และเปี็นไปีติาม
ความต้ิองการของลูกค้าอย่ั่างครบถ้วน นอกจากน้� ว้จ้ไอ

ภาพื้ตัวอย่างส่�อโฆษณาของว่จ่ไอบันิสถาน่ิรถไฟฟ้าบ่ัท่เอส

ยัั่งให้้ความสำาคัญต่ิอส้�อโฆษณ์าท้�ส่งมอบให้้แก่ลูกค้าแล้ว 
โดยั่ได้พัฒนาระบบการควบคุม ดูแล ติรวจสอบ และแก้ไข
รายั่งานอุบัติิการณ์์ (Incident Report) ของส้�อโฆษณ์า
อย่ั่างทันท่วงท้ นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งจัดให้้ม้แผู้นบำารุงรักษา
อุปีกรณ์์ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างส้�อโฆษณ์า (Preventive 
and Corrective Maintenance) อย่ั่างสมำ�าเสมอ โดยั่ม้การ
ติรวจสอบและบำารุงรักษาเป็ีนรายั่เด้อนและรายั่ไติรมาส 
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กัารสัร้างควีามผูกัพัันของคู่ค้า	

เป้าหมาย่

การสร้างพันธ์มิติรทางธุ์รกิจเพ้�อสร้างสรรค์ผู้ลิติภิัณ์ฑ์์
และบริการให้ม่ ๆ เพ้�อนำาเสนอติ่อลูกค้า อันเปี็นส่วนห้น้�ง
ของการเสริมสร้างการเติิบโติทางธ์ุรกิจของว้จ้ไออยั่่าง
ยัั่�งย้ั่นในระยั่ะยั่าว ทั�งน้� การม้พันธ์มิติรทางธุ์รกิจท้�ม้ความ
เช้ื้�ยั่วชื้าญทางธุ์รกิจท้�ห้ลายั่ห้ลากจากทั�วโลกจะช่ื้วยั่ 
ส่งเสริมให้้อ้โคซิสเต็ิมของว้จ้ไอแข็งแกร่งและม้ศักยั่ภิาพ 
ในการแข่งขันในติลาดมากยิั่�งข้�น 

พััฒนากัารสัำาคัญในปี	2562/63

ผู้น้กกำาลังกับ PLANB เพ้�อสร้าง Synergy ในการทำาการ
ติลาดร่วมกันอย่ั่างม้ปีระสิทธิ์ภิาพ

เข้าลงทุนในแอดซ์ เจ้าพระยั่าเพ้�อขยั่ายั่แพลติฟอร์มส้�อ 
โฆษณ์านอกบ้านไปียัั่งเร้อท้� สัญจรในแม่นำ�าเจ้าพระยั่า 
และปี้ายั่โฆษณ์าขนาดให้ญ่ติามท่าเร้อติ่าง ๆ ริมแม่นำ �า
เจ้าพระยั่า

ร่วมม้อกับ iClick จัดตัิ�งบริษัทร่วมทุนช้ื้�อ “บริษัท ว้-คลิ�ก 
เทคโนโลยั่้ จำากัด” เพ้�อเปี็นชื้่องทางให้้แบรนด์สินค้าและ
บริการของไทยั่สามารถทำาการติลาดผู่้านแพลติฟอร์มส้�อ
โฆษณ์าออนไลน์ของ iClick ในปีระเทศจ้น

ร่วมกับกลุ่มสห้พัฒน์ได้จัดติั�งบริษัทร่วมทุนชื้้�อ “บริษัท 
เอสแอลว้ ร้เทล จำากัด” ข้�นเพ้�อร่วมกันดำาเนินกิจการร้าน
สะดวกซ้�อแบรนด์ Lawson108 บนพ้�นท้�ซ้�งเปี็นเอกสิทธ์ิ�
เฉพาะในระบบขนส่งมวลชื้น

จับม้อกับ Kerry และ BTSC เปิีดตัิว “Kerry BTS Express 
Service” จุดบริการของ Kerry Express ให้ม่บนสถาน้ 
รถไฟฟ้าบ้ท้เอส และบริการจัดส่งพัสดุด่วนไปียัั่ง 12 สถาน้
ปีลายั่ทาง ภิายั่ใน 3 ชัื้�วโมง

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

เพ้�อให้้เป็ีนไปีติามเป้ีาห้มายั่การพัฒนาธุ์รกิจของว้จ้ไอ
อย่ั่างยัั่�งย้ั่นผู่้านความร่วมม้อกับพันธ์มิติรทางธุ์รกิจว้จ้ไอ
ติระห้นักถ้งความสำาคัญในการสร้างความสัมพันธ์์กับ
พันธ์มิติรทางธุ์รกิจเพ้�อร่วมกันสร้าง Synergy ให้ม่ ๆ โดยั่
การพิจารณ์าพันธ์มิติรท้�ม้ความเช้ื้�ยั่วชื้าญและม้ศักยั่ภิาพ
ในธุ์รกิจท้�ส่งเสริมและสนับสนุนอ้โคซิสเติ็มของว้จ้ไอ ซ้�ง
ปีระกอบด้วยั่ธ์ุรกิจส้�อโฆษณ์านอกบ้าน ธ์ุรกิจบริการ
ชื้ำาระเงินทั �งออนไลน์และออฟไลน์ และธ์ุรกิจโลจิสติิกส์ 
นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งให้้ความสำาคัญต่ิอการบริห้ารจัดการ
ความสัมพันธ์์กับพันธ์มิติรทางธุ์รกิจท้� ม้อ ยู่ั่อย่ั่างม้
ปีระสิทธิ์ภิาพ โดยั่การให้้การสนับสนุนและความร่วมม้อทาง
ธุ์รกิจอย่ั่างต่ิอเน้�องและสมำ�าเสมอ

ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

ว้จ้ไอสร้าง Synergy ร่วมกับ PLANB โดยั่การรวม 
แพคเกจการขายั่ส้�อโฆษณ์านอกบ้านปีระเภิทจอดิจิทัล 
ของทั�ง 2 บริษัท ซ้�งครอบคลุมพ้�นท้�ในกรุงเทพมห้านคร
มากกว่าร้อยั่ละ 80 ภิายั่ใต้ิแคมเปีญ “Street Combo” และ 
“Bangkok Takeover” ซ้�งในช่ื้วงเวลาไพรม์ไทม์ของแต่ิละ
เด้อนส้�อโฆษณ์านอกบ้านปีระเภิทจอดิจิทัลของทั�งสอง
บริษัททั�วกรุงเทพมห้านครจะถ่ายั่ทอดแคมเปีญโฆษณ์า
เด้ยั่วกัน ติลอดระยั่ะเวลา 1 ชัื้�วโมง ซ้�งสามารถด้งดูดความ
สนใจของผูู้้บริโภิคท้� เ ดินทางสัญจรไปีมาทั�วเม้องได้
มากกว่า 9 ล้านคน ซ้�งได้รับความสนใจจากนักการติลาด
เป็ีนอย่ั่างมาก

การขยั่ายั่แพลติฟอร์มส้�อโฆษณ์านอกบ้านไปียัั่งส้�อโฆษณ์า
ในเร้อโดยั่สาร เร้อด่วน เร้อข้ามฟาก เร้อท่องเท้�ยั่วท้�สัญจร
ในแม่นำ�าเจ้าพระยั่า รวมถ้งป้ีายั่โฆษณ์าขนาดให้ญ่ติามท่าเร้อ 
ติ่าง ๆ ริมแม่นำ�าเจ้าพระยั่า โดยั่ว้จ้ไอเข้าลงทุนในหุ้้นของ 
แอดซ์ เจ้าพระยั่า ในสัดส่วนร้อยั่ละ 25.01 ซ้�งถ้อเปี็นการ
ขยั่ายั่เคร้อข่ายั่ส้�อโฆษณ์านอกบ้านของว้จ้ไอให้้ครอบคลุม
ระบบขนส่งมวลชื้นในกรุงเทพมห้านครในทุกเส้นทางสัญจร 
ซ้�งทำาให้้ว้จ้ไอม้ความสามารถในการติอบสนองความ
ต้ิองการของลูกค้าได้ในรูปีแบบท้�ห้ลากห้ลายั่ยิั่�งข้�น

ความร่วมม้อกับบริษัท สห้ลอว์สัน จำากัด และบริษัท 
สห้พัฒนาอินเติอร์โฮลดิ�ง จำากัด (มห้าชื้น) จัดตัิ�งบริษัร่วมทุน
เพ้�อดำาเนินกิจการร้านค้าสะดวกซ้�อแบรนด์ Lawson108  
บนพ้�นท้�ซ้�งเปี็นเอกสิทธ์ิ�เฉพาะในระบบขนส่งมวลชื้น ได้แก่ 
บริเวณ์พ้�นท้�เชิื้งพาณิ์ชื้ย์ั่บนสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอส และพ้�นท้�
ในระบบขนส่งมวลชื้นอ้�น ๆ ซ้�งความร่วมม้อดังกล่าวยั่ัง
เป็ีนการส่งเสริมอ้โคซิสเต็ิมของว้จ้ไอจากการกระตุ้ินให้้ม้
การใช้ื้จ่ายั่ผู่้านระบบบริการชื้ำาระเงินโดยั่บัติรแรบบิทและ



33SUSTAINABILITY REPORT

งานิเปิดตัวบัริการ	“Kerry	BTS	Express	Service”	บันิสถาน่ิรถไฟฟ้าบ่ัท่เอส
ภาพื้บัรรยากาศงานิลงนิามในิสัญญาร่วมทุนิ	และร�านิสะดวกซ่�อ	Lawson108	บันิสถาน่ิรถไฟฟ้าบ่ัท่เอส

ฟังก์ชัื้น Rabbit LINE Pay ในร้านสะดวกซ้�อ Lawson108 
ดังกล่าวอ้กด้วยั่

ว้จ้ไอ Kerry และ BTSC ท้�มุ่งห้น้าสร้าง Synergy เพ้�อให้้
ความสะดวกแก่ลูกค้าท้�ต้ิองการจัดส่งสินค้าผู่้าน
บริการจัดส่งพัสดุด่วนของ Kerry โดยั่ได้ริเริ �มจุด 
ให้้บริการ Kerry Express บนสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอส 
ซ้ �งปีัจจุบันเปีิดให้้บริการแล้วบน 4 สถาน้ ได้แก่ 
สถาน้สยั่าม สถาน้ทองห้ล่อ สถาน้พร้อมพงษ์ และ
สถาน้ศาลาแดง ซ้�งสามารถให้้บริการส่งสินค้าได้เชื้่น
เด้ยั่วกันกับจุดบริการ Kerry Express อ้�นทุกปีระการ

นอกจากน้� ยัั่งม้การเปิีดตัิวบริการ Kerry BTS Express 
Service ซ้�งเปี็นการให้้บริการจัดส่งพัสดุด่วนภิายั่ใน
กรุงเทพมห้านครท้�ถ้งจุดห้มายั่ได้รวดเร็วท้�สุดท้�เคยั่ม้
มาผู้่านการเดินทางโดยั่เคร้อข่ายั่รถไฟฟ้าบ้ท้เอส โดยั่

สามารถจัดส่งพัสดุไปียั่ัง 12 สถาน้ปีลายั่ทางแบบ 
เดลิเวอร้�ได้ภิายั่ใน 3 ชื้ั�วโมง รวมถ้งม้บริการส่งของ
ภิายั่ในระยั่ะ 200 เมติร จากรถไฟฟ้าบ้ท้เอส

ว้จ้ไอได้ขยั่ายั่แพลติฟอร์มส้�อโฆษณ์าออนไลน์ไปียัั่งต่ิาง
ปีระเทศผู้่านความร่วมม้อกับ iClick ซ้�งเปี็นผูู้้นำา
แพลติฟอร์มการติลาดออนไลน์และเทคโนโลย้ั่ฐาน
ข้อมูลท้�ม้ส่วนแบ่งการติลาดมากท้�สุดเป็ีนอันดับห้น้�ง
ของปีระเทศจ้น โดยั่ในปีี 2562/63 ว้จ้ไอและ iClick ได้
ร่วมกันจัดตัิ�งบริษัทร่วมทุนช้ื้�อ “บริษัท ว้-คลิ�ก เทคโนโลย้ั่
จำากัด” ข้�นในปีระเทศไทยั่เพ้�อชื้่องทางในการชื้่วยั่ให้้
แบรนด์สินค้าและบริการของไทยั่สามารถทำาการติลาด
กลุ่มนักท่องเท้�ยั่วจ้นท้�กำาลังจะเดินทางเข้ามาท่องเท้�ยั่ว
ในปีระเทศไทยั่ เพ้�อสร้าง Brand Awareness ผู้่าน 
ส้�อโฆษณ์าออนไลน์ของ iClick ในปีระเทศจ้นได้ล่วงห้น้า
ตัิ�งแต่ิก่อนเดินทาง





STAY AHEAD GO BEYOND

ด้้านสัังคม
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กัารพััฒนาทรัพัย่ากัรมน๊ษย์่

เป้าหมาย่

การพัฒนาศักยั่ภิาพของบุคลากรให้้ม้ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะให้ม่ท้�เห้มาะสมกับวิสัยั่ทัศน์การเป็ีน “ผูู้้นำาโซลูชัื้นส์
แห่้งอนาคติ” 

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63	

ประเด็้นควีามยั่�งยื่นที�
สัำาคัญ

จีำาน์วีน์การฝึึกอบรมเฉลี�ย
ของพันั์กงาน์	(ชั�วีโมง)

ผ่ลต็อบแทัน์จีากการฝึึกอบรม	
(ทัั�งใน์ด็�าน์หารายได็�และ
ปีระหยัด็ต็�น์ทุัน์)	(บาทั)

ผลกัารด้ำาเนินงาน
2562/63 2561/62

37.18

1,791,701.75

39.64

131,781

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

ว้จ้ไอให้้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยั่ภิาพของบุคลากร 
โดยั่ส่งเสริมให้้พนักงานทุกระดับชัื้�นม้โอกาสได้รับการ 
ฝึึกอบรมอย่ั่างเพ้ยั่งพอ ทั�งในด้าน Hard skills และ Soft 
skills นอกจากน้� ว้จ้ไอยั่ังมุ่งเน้นให้้พนักงานได้พัฒนา
ความสามารถเชื้ิงสมรรถนะห้ลัก (Core Competency) 
ท้�องค์กรคาดห้วังใน 4 ด้าน ดังน้�

ทั �งน้� ว้จ้ไอได้ใชื้้ความสามารถเชื้ิงสมรรถนะห้ลักเปี็น 
เคร้�องม้อในการจัดทำาแผู้นพัฒนาพนักงาน (Competency 
Base Training) เพ้�อให้้การพัฒนาพนักงานสามารถ 
ติอบสนองติ่อนโยั่บายั่และแผู้นงาน ติลอดจนวิสัยั่ทัศน์ 
ภิารกิจ และเปี้าห้มายั่ขององค์กรได้อยั่่างม้ปีระสิทธ์ิภิาพ
และยัั่�งย้ั่น ซ้�งการฝึึกอบรมพนักงานม้ทั�งในเชื้ิงการทำางาน
และเชื้ิงคุณ์ภิาพชื้้วิติอยั่่างติ่อเน้�อง ผู้่านการฝึึกอบรม 
จากทั�งภิายั่ใน (In-house Trainings) และภิายั่นอกองค์กร 
(Public Trainings) โดยั่แบ่งออกเป็ีน (1) ห้ลักสูติรกลาง 
(Core Course) เพ้�อเพิ�มความรู้ ทักษะ และปีระสิทธิ์ภิาพ 
ในการทำางาน ติลอดจนสร้างทัศนคติิท้�ด้ในการทำางาน 
(2) ห้ลักสูติรบริห้ารจัดการ (Management Course) เป็ีน
ห้ลักสูติรการฝึึกอบรมสำาห้รับหั้วห้น้างาน ซ้�งม้เน้�อห้าเก้�ยั่ว
กับการบริห้ารงาน และการบริห้ารผูู้้ใติ้บังคับบัญชื้า และ 
(3) ห้ลักสูติรเฉพาะสายั่งาน (Functional Course) ค้อ 
ห้ลักสูติรการฝึึกอบรมท้�มุ่งเน้นการพัฒนาศักยั่ภิาพเฉพาะ
ลักษณ์ะงาน

Business	Acumen
รู้จริงในงาน เข้าใจธุ์รกิจ สร้างพันธ์มิติร 
เห็้นภิาพกว้าง

Innovation	Mindset
กล้าคิด ทดลอง เร้ยั่นรู้ พัฒนา 
และริเริ�มทำาสิ�งให้ม่ ๆ อยู่ั่เสมอ

Collaboration
ร่วมม้อ ร่วมใจ รับฟัง แลกเปีล้�ยั่น 
แบ่งปัีน เพ้�อส่วนรวม

Leverage	Capabilities
มุ่งมั�น พัฒนา ยั่กระดับศักยั่ภิาพ 
ตินเองอยู่ั่เสมอ

ปี 2561/62

ปี 2562/63

จำำานวนกัารฝึึกัอบรม
เฉลี�ยของพน่กังาน

(ช่�วโมง)

ผลตอบแทนจำากักัารฝึึกัอบรม 
(ท่�งในด้านหารายได้
และประหย่ดต้นทุน)

(บาท)

38
38.42

131,781

1,791,701.75
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ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้การอบรมห้ลักสูติรการปีระเมินความสามารถ
เชิื้งสมรรถนะแก่พนักงานทั�วทั�งองค์กรเป็ีนปีระจำาทุกปีี 
เพ้�อให้้ม้ความเข้าใจถ้งความสามารถเชิื้งสมรรถนะห้ลัก 
ท้�ว้จ้ไอปีระสงค์ให้้พนักงานพัฒนาในแต่ิละด้าน พร้อมทั�งให้้
พนักงานสามารถปีระเมินความสามารถเชิื้งสมรรถนะห้ลัก
ของตินเองได้อย่ั่างถูกต้ิองและครบถ้วน
 
ช่ื้วงเด้อนเมษายั่น 2562 ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้การอบรมห้ลักสูติร 
Managing Self on Strength Development โดยั่วิทยั่ากร
ผูู้้เช้ื้�ยั่วชื้าญจากภิายั่นอก สำาห้รับพนักงานในระดับผูู้้จัดการ
ข้�นไปี เพ้�อมุ่งเน้นการพัฒนาพรสวรรค์ (Talents) ท้�ม้อยัู่่ 
ในแติ่ละบุคคล ให้้ผูู้้เร้ยั่นได้รู้จักและเข้าใจตินเอง สามารถ
วิเคราะห์้พฤติิกรรม และความต้ิองการของตินเองได้เพ้�อมา
ปีระยุั่กต์ิใช้ื้กับการทำางานให้้เกิดปีระโยั่ชื้น์สูงสุดกับติน 
และองค์กร พร้อมทั�งต่ิอยั่อดพัฒนาความสามารถขอตินเอง
และท้มงานให้้ม้ความกระต้ิอร้อร้น ม้แรงบันดาลใจและความ

ภาพื้บัรรยากาศการอบัรมห่ลักส้ตร	Managing	Self	on	Strength	Development	

ต้ิ�นตัิวท้�จะวางแผู้นและกำาห้นดเป้ีาห้มายั่การทำางานได้อย่ั่าง
ม้ปีระสิทธิ์ภิาพ

ช่ื้วงเด้อนสิงห้าคม 2562 ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้การอบรมห้ลักสูติร
เทคนิคและวิธ้์การขายั่ส้�อโฆษณ์านอกบ้านเพ้�อให้้ปีระสบ 
ผู้ลสำาเร็จ (How to Succeed in Out-of-Home Media 
Sales to Agencies) โดยั่วิทยั่ากรผูู้้เช้ื้�ยั่วชื้าญจากภิายั่นอก
ซ้�งเป็ีนห้ลักสูติรเฉพาะสำาห้รับฝ่ึายั่ขายั่เพ้�อสร้างความเข้าใจ
พฤติิกรรมของลูกค้า ปีระยัุ่กติ์ใชื้้เคร้�องม้อท้�ม้อยัู่่ในการ
บริห้ารจัดการเพ้�อสร้างความได้เปีร้ยั่บทางการแข่งขัน 
รวมถ้งการสร้างมาติรฐานการให้้บริการท้�สามารถต่ิอยั่อด
การขายั่ได้อยั่่างโดนใจลูกค้า และการเชื้้�อมติ่อทุกชื้่อง
ทางการขายั่ และสร้างปีระสบการณ์์อันปีระทับใจให้้แก่
ลูกค้าเพ้�อกลับมาใช้ื้ซำ�า
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กัารสัร้างควีามผูกัพัันของพันักังาน	

เป้าหมาย่

การรักษาบุคลากรท้�ม้คุณ์ค่าต่ิอองค์กร โดยั่การสร้างแรง
จูงใจและความผูู้กพันท้�ม้ติ่อองค์กร รวมถ้งการสร้าง
บรรยั่ากาศการทำางานท้�เป็ีนมิติรและม้ความปีลอดภัิยั่ใน 
ทุกขั�นติอน  

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63	

คะแน์น์ควีามพึังพัอใจีของ
พันั์กงาน์	(ร�อยละ)

อัต็ราการลาออก	(ร�อยละ)

อัต็ราการบาด็เจ็ีบขั�น์รุน์แรง
ของพันั์กงาน์		
(ครั�ง/1,000,000	ชั�วีโมง
การทัำางาน์)

ปี	2562/63 ปี	2561/62

93

0.37

0

85

	 1.00

0

หมาย่เหต๊	:	ผู้ลการดำาเนิินิงานิน่ิ�เป็นิการวัดผู้ลเฉพื้าะว่จ่ไอและบัริษัทท่�ว่จ่ไอถ่อ
หุ่�นิในิสัดส่วนิร�อยละ	100	เท่านัิ�นิ

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

ว้จ้ไอเล็งเห็้นถ้งความสำาคัญของบุคลากรทุกคน ซ้�งถ้อเป็ีน
ทรัพยั่ากรท้�ม้คุณ์ค่าสูงสุดท้�จะร่วมกันขับเคล้�อนให้้ว้จ้ไอ 
ไปีสู่ความสำาเร็จและความยั่ั�งย้ั่นทางธ์ุรกิจติามเปี้าห้มายั่
ติามท้�กำาห้นดไว้ การดูแลและปีฏิิบัติิติ่อพนักงานทุกคน
อยั่่างเท่าเท้ยั่มและเปี็นธ์รรม และการให้้ความเคารพติ่อ 
สิทธ์ิมนุษยั่ชื้นขั�นพ้�นฐานติามห้ลักสากลภิายั่ใติ้กรอบของ
กฎห้มายั่และระเบ้ยั่บข้อบังคับท้�เก้�ยั่วข้องจ้งเป็ีนเร้�องท้� 
ว้จ้ไอปีฏิิบัติิและยั่้ดถ้ออยั่่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเปี็นกระบวน
การสรรห้าคัดเล้อกบุคลากร การปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงาน 
การกำาห้นดและการปีรับข้ �นเงินเด้อน และการจ่ายั่ค่า
ติอบแทนอย่ั่างเป็ีนธ์รรม โดยั่พิจารณ์าจากความเห้มาะสม
ของสภิาพและลักษณ์ะของงาน ปีระกอบกับผู้ลปีระกอบการ
ขององค์กร รวมถ้งผู้ลการปีฏิิบัติิงานของพนักงาน 
แติ่ละคน (ผู่้านระบบการปีระเมินผู้ลการปีฏิิบัติิงานออนไลน์
ขององค์กร ซ้�งม้รูปีแบบการปีระเมินท้�ให้้ผูู้้บังคับบัญชื้าและ
ผูู้้ถูกปีระเมินม้ส่วนร่วมในการปีระเมินปีีละ 2 ครั�ง) 

นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งให้้ความสำาคัญกับสุขภิาพ อาช้ื้วอนามัยั่
ความปีลอดภัิยั่ในช้ื้วิติและทรัพย์ั่สิน รวมถ้งสภิาพแวดล้อม
ในการทำางานของพนักงาน จ้งม้การกำาห้นดนโยั่บายั่ 
ด้านความปีลอดภัิยั่และอาช้ื้วอนามัยั่ในการทำางานข้�น ดังน้�

• ให้้ความปีลอดภิัยั่สูงสุดแก่ผูู้้ม้ส่วนได้เส้ยั่ เชื้่นพนักงาน 
ลูกค้า ผูู้้รับจ้าง และสังคม ด้วยั่ระบบจัดการ ความปีลอดภัิยั่
ติามมาติรฐานสากลและติามกฎห้มายั่ท้�เก้�ยั่วข้อง

• บริห้ารจัดการความปีลอดภัิยั่ในเชิื้งรุก โดยั่การติรวจห้าเห้ตุิ
ท้�อาจก่อให้้เกิดอันติรายั่ วิเคราะห้์ ความเส้�ยั่ง แล้วดำาเนิน
มาติรการลดและควบคุมความเส้�ยั่งเพ้�อให้้เห้ล้อความเส้�ยั่ง
น้อยั่ท้�สุด รวมถ้งทำาการทบทวนกระบวนการ ในการ
ดำาเนินการด้านความปีลอดภัิยั่อย่ั่างสมำ�าเสมอ

• ให้้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปีลูกจิติ
สำาน้กด้านความปีลอดภิัยั่แก่พนักงานทุกคน รวมถ้งผูู้้รับ
จ้างและผูู้้ท้�เก้�ยั่วข้อง

• ให้้การรักษาความปีลอดภิัยั่สูงสุดแก่ชื้้วิติ และทรัพยั่์สิน
ในพ้�นท้�ความรับผิู้ดชื้อบของบริษัท โดยั่ไม่ละเลยั่ในเร้�องการ
สร้างความพ้งพอใจ

ปี 2561/62

ปี 2562/63

คะแนนความพ่ง
พอใจำของพน่กังาน

(ร้อยละ)

อ่ตรากัารลาออกั
(ร้อยละ)

อ่ตรากัารบาดเจ็ำบ
ข่�นรุนแรงของ

พน่กังาน

85

93

1.00

0.37

0 0
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ภาพื้บัรรยากาศการตรวจสุขภาพื้พื้นัิกงานิประจำาปี	2562/63		 ภาพื้บัรรยากาศการฝึึกอบัรมห่ลักส้ตรคำวามปลอดภัยในิการทำางานิ

ว้จ้ไอได้จัดให้้ม้การฝึึกอบรมห้ลักสูติรความปีลอดภิัยั่ใน 
การทำางานให้้แก่พนักงานและผูู้้รับจ้างของว้จ้ไอก่อนเริ�ม
ปีฏิิบัติิห้น้าท้�จริง เพ้�อลดความเส้�ยั่งท้�จะเกิดอุบัติิเห้ติุจาก
การทำางานในทุกขั�นติอนและเน้นยั่ำ�าถ้งการปีฏิิบัติิงานเพ้�อ
ป้ีองกันตินเองให้้ปีลอดภัิยั่ในระห้ว่างการปีฏิิบัติิงานบน
สถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอส

ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

การติรวจสุขภิาพพนักงานปีระจำาปีี 2562/63 ว้จ้ไอม้ความ
มุ่งมั�นท้�จะดูแลพนักงานให้้ม้ช้ื้วิติความเป็ีนอยู่ั่ท้� ด้และ
สุขภิาพท้�แข็งแรง โดยั่จัดให้้ม้การติรวจสุขภิาพเปี็นปีระจำา
ทุกปีี ซ้�งในปีี 2562/63 ท้�ผู่้านมา โรงพยั่าบาลวิภิาวด้ได้มา
ดำาเนินการติรวจสุขภิาพให้้แก่พนักงานท้�สำานักงานว้จ้ไอ
เพ้�ออำานวยั่ความสะดวกให้้แก่พนักงาน อ้กทั�งยั่ังจัดให้้ม้
การอบรมห้ลักสูติรสอนการอ่านค่าผู้ลการติรวจสุขภิาพ
ของพนักงานอ้กด้วยั่ 
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ว้จ้ไอได้จัดกิจกรรมติ่าง ๆ เพ้�อกระชื้ับความสัมพันธ์์อันด้ภิายั่ในองค์กรระห้ว่างผูู้้บริห้ารและพนักงานอยู่ั่เสมอ เพราะเรา
เช้ื้�อว่าสัมพันธ์ภิาพอันด้ระห้ว่างท้มงานจะนำามาซ้�งผู้ลการทำางานท้�ม้ปีระสิทธิ์ภิาพ

ว้จ้ไอม้การจัด CEO Town Hall อย่ั่างสมำ�าเสมอเพ้�อส้�อสาร
กลยุั่ทธ์์และทิศทางการดำาเนินงานขององค์กรให้้พนักงาน
รับทราบ โดยั่ CEO Town Hall ครั�งล่าสุดในช่ื้วงเริ�มต้ินของ
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ม้การส้�อสารเพ้�อ
ทำาความเข้าใจเก้�ยั่วกับสถานการณ์์ รวมถ้งทิศทางของ 
ว้จ้ไอภิายั่ใติ้วิกฤติการณ์์ดังกล่าว โดยั่ นายั่แล็พ ซน  
เนลสัน เห้ล้ยั่ง กรรมการผูู้้อำานวยั่การให้ญ่ ได้แสดง 
วิสัยั่ทัศน์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้้กับพนักงานทุกคน
ร่วมกันเปีล้�ยั่นวิกฤติในครั�งน้�ให้้เปี็นโอกาสในการพัฒนา
ศักยั่ภิาพของว้จ้ไอให้้ม้ความพร้อมท้�จะกลับมาม้ผู้ล
ปีระกอบการท้�สูงยิั่�งข้�นเม้�อสถานการณ์์ระบาดของไวรัส 

ภาพื้บัรรยากาศงานิสัมมนิาประจำาปี	2562/63

ภาพื้บัรรยากาศการจัด	CEO	Town	Hall	เม่�อวันิท่�	13	ม่นิาคำม	2563

COVID-19 สิ�นสุดลง นอกจากน้� กรรมการผูู้้อำานวยั่การให้ญ่
ยั่ังได้แสดงความห้่วงใยั่ติ่อสุขภิาพของพนักงาน โดยั่ได้ 
ขอให้้พนักงานทุกคนปีฏิิบัติิติามมาติรการเชิื้งป้ีองกัน
ภิายั่ในองค์กรอยั่่างเคร่งครัด เชื้่น เข้ารับการติรวจวัด
อุณ์ห้ภูิมิร่างกายั่ สวมห้น้ากากอนามัยั่ติลอดเวลา ล้างม้อ
ให้้สะอาดอยู่ั่เสมอ นอกจากน้� ว้จ้ไอยัั่งได้ทำาปีระกันภัิยั่เฉพาะ
โรค COVID-19 ให้้แก่พนักงานทุกคนเพ้�อลดผู้ลกระทบทาง
เศรษฐกิจในกรณ้์ท้�เกิดการติิดเช้ื้�ออ้กด้วยั่
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เป้าหมาย่

ว้จ้ไอมุ่งมั�นท้�จะรับผิู้ดชื้อบต่ิอสังคม โดยั่การควบคุมเน้�อห้า
ส้�อโฆษณ์าของให้้ม้ข้อมูลและคอนเทนติ์ท้�ถูกติ้อง รวมถ้ง
เป็ีนเน้�อห้าท้�สร้างคุณ์ค่าต่ิอสังคม 

ภาพื้ส่�อโฆษณาภายใต�แคำมเปญรณรงค์ำให่�ประชั่าชั่นิอย่้บั�านิ	ห่ยุดเช่ั่�อเพ่ื้�อชั่าติ

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

ว้จ้ไอให้้ความสำาคัญต่ิอกับการกำากับดูแลเน้�อห้าท้�ใช้ื้โฆษณ์า
บนส้�อของว้จ้ไอเพ้�อให้้แน่ ใจว่าเน้�อห้าดังกล่าวไม่ ขัด 
ติ่อกฎห้มายั่ ห้ร้อศ้ลธ์รรมอันด้ ห้ร้ออาจก่อให้้เกิด 
ความวุ่นวายั่ติ่อสังคม จ้งได้กำาห้นดให้้ม้ขั �นติอนในการ
ติรวจสอบเน้�อห้าของส้�อโฆษณ์าโดยั่ฝ่ึายั่กฎห้มายั่และ
กำากับดูแลของว้จ้ไอก่อนการเผู้ยั่แพร่ทุกครั�ง นอกจากน้� 
ว้จ้ไอยั่ังได้ใชื้้ส้�อโฆษณ์าในแพลติฟอร์มติ่าง ๆ ของเราใน
การเผู้ยั่แพร่ห้ร้อปีระชื้าสัมพันธ์์ข่าวสารและเน้�อห้าท้�เป็ีน
ปีระโยั่ชื้น์ต่ิอสังคมเปี็นปีระจำา เชื้่น ข่าวสารเพ้�อให้้ผูู้้บริโภิค
ได้รับทราบข้อมูลเก้�ยั่วกับสถานการณ์์รอบด้านอย่ั่างทัน
ท่วงท้ รายั่งานสภิาวะอากาศ ราคาทอง ห้ร้อราคานำ�ามัน 
รวมทั�งกิจกรรมห้ร้อแคมเปีญท้�เป็ีนปีระโยั่ชื้น์ต่ิอสังคมของ
ว้จ้ไอ พันธ์มิติรทางธุ์รกิจ และองค์กรท้�ม้ภิารกิจเพ้�อสังคม

ควีามรับผิด้ชอบในเนื�อหาสืั�อโฆษณา

ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

ว้จ้ไอสนับสนุนให้้ส้�อโฆษณ์าของเราเพ้�อเปี็นกระบอกเส้ยั่ง
ในการปีระชื้าสัมพันธ์์กิจกรรมและแคมเปีญท้�เป็ีนปีระโยั่ชื้น์
ต่ิอสังคมเสมอมา โดยั่เฉพาะอย่ั่างยิั่�ง ในช่ื้วงท้�ม้การระบาด
ของไวรัส COVID-19 ว้จ้ไอได้ใชื้้ส้ �อโฆษณ์าของเราใน
แพลติฟอร์มติ่าง ๆ เพ้�อชื้่วยั่ปีระชื้าสัมพันธ์์และรณ์รงค์
แคมเปีญเก้�ยั่วกับการปีฏิิบัติิตินให้้ถูกวิธ้์เพ้�อป้ีองกันการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 และแคมเปีญรณ์รงค์ให้้ปีระชื้าชื้น
อยู่ั่บ้าน ห้ยุั่ดเช้ื้�อเพ้�อชื้าติิ ติามนโยั่บายั่ของทางภิาครัฐ โดยั่
เราคาดห้วังว่าส้�อโฆษณ์าของเราจะม้ส่วนช่ื้วยั่สร้างความ
ติระห้นักรู้ และปีลูกจิติสำาน้กให้้ทุกคนร่วมกันเปี็นส่วนห้น้�ง
ให้้ปีระเทศไทยั่ผู่้านพ้นวิกฤติน้�ไปีด้วยั่กัน

ปี 2561/62

ปี 2562/63

ข้อร้องเรียนมาย่งวีจีำไอ 
เรื�องเนื�อหาโฆษัณาที�ไม่

ชอบด้วยกัฎหมาย 
(กัรณี)

ม้ลค่าพื�นที�โฆษัณาเพื�อ
สื่าธุารณประโยชน์

(ล้านบาท)

0 0

10.5

26.26

ข�อร�องเรียน์มายังวีีจีีไอ	
เรื�องเนื์�อหาโฆษณาทีั�ไม่ชอบ
ด็�วียกฎหมาย	(กรณี)

มูลค่าพืั�น์ทีั�โฆษณาเพืั�อ
สาธุารณปีระโยชน์์
(ล�าน์บาทั)

ปี	2562/63 ปี	2561/62

0

26.26

0

10.5

ผลกัารด้ำาเนินงาน
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STAY AHEAD GO BEYOND

ด้้านสิั�งแวีด้ล้อม
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กัารจัีด้กัารที�เป็นมิตรกัับสิั�งแวีด้ล้อม

เป้าหมาย่

ว้ จ้ ไอมุ่งมั�นท้�จะลดผู้ลกระทบจากการดำาเนินงานติ่อ 
สิ�งแวดล้อม ติลอดจนใชื้้เคร้อข่ายั่ส้�อโฆษณ์าของว้จ้ไอ 
เป็ีนในการรณ์รงค์และผู้ลักดันให้้เกิดการติระห้นักรู้และ 
การเปีล้�ยั่นแปีลงทางพฤติิกรรมในสังคมเป็ีนวงกว้างเพ้�อ
ช่ื้วยั่ลดสาเห้ติุท้� ก่อให้้เกิดการเปีล้�ยั่นแปีลงทางสภิาพ 
ภูิมิอากาศ (Climate Change) 

พััฒนากัารที�สัำาคัญในปี	2562/63

ปีระกาศใช้ื้นโยั่บายั่ด้านสิ�งแวดล้อมอย่ั่างเป็ีนทางการเพ้�อ
กำาห้นดกรอบในการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมในภิาพรวม
ให้้ม้ความชัื้ดเจนและเป็ีนไปีในทิศทางเด้ยั่วกัน
 
เข้าร่วมเปี็นส่วนห้น้�งในโครงการถนนวิภิาวด้ฯ ไม่ม้ขยั่ะ ซ้�ง
ริเริ�มโดยั่สำานักงาน ก.ล.ติ.

เป็ีนกระบอกเส้ยั่งในการปีระชื้าสัมพันธ์์และรณ์รงค์ให้้เลิกใช้ื้
บรรจุภิัณ์ฑ์์ปีระเภิทพลาสติิกแบบใชื้้ครั�งเด้ยั่วทิ�ง เพ้�อติอบ
สนองต่ิอนโยั่บายั่ของภิาครัฐเพ้�อช่ื้วยั่ลดปัีญห้าในการจัด
ขยั่ะพลาสติิก

แนวีทางบริหารจัีด้กัาร

ประเด็้นด้้านสิั�งแวีด้ล้อม มาตรกัารจัีด้กัารด้้านสิั�งแวีด้ล้อม

กัารจัีด้กัารขย่ะ ว้จ้ไอรณ์รงค์ให้้พนักงานคัดแยั่กปีระเภิทขยั่ะโดยั่นำาไปีทิ�งในถังแยั่กขยั่ะ 
แต่ิละปีระเภิทท้�เราได้จัดเติร้ยั่มไว้ รวมถ้งม้การนำาขยั่ะท้�สามารถนำาไปีร้ไซเคิล
ได้ส่งติ่อไปียั่ังห้น่วยั่งานท้�สามารถนำาไปีใชื้้ปีระโยั่ชื้น์ติ่อไปีได้เพ้�อให้้เกิด
ปีระโยั่ชื้น์สูงสุด

การพัฒนานวัติกรรมเพ้�อนำาไวนิลท้� เห้ล้อใช้ื้จากส้�อโฆษณ์าของว้จ้ไอ 
มาขยั่ายั่วงจรการใช้ื้ปีระโยั่ชื้น์เพ้�อให้้เกิดปีระโยั่ชื้น์สูงสุด

กัารใช้ทรัพัย่ากัรและพัลังงาน
ในสัำานักังานอย่่างมีประสิัทธิภาพั

การสนับสนุนและส่งเสริมให้้พนักงานทุกระดับม้ส่วนร่วมในการใช้ื้ทรัพยั่ากร
และพลังงานในสำานักงานอยั่่างม้ปีระสิทธ์ิภิาพสูงสุด โดยั่ได้กำาห้นดแนว
ปีฏิิบัติิต่ิาง ๆ  ไว้ เช่ื้น 

• ลดจำานวนการใช้ื้กระดาษภิายั่ในสำานักงาน ด้วยั่วิธ้์การพิมพ์บนกระดาษ
ทั�งสองด้าน และจัดทำารายั่งานและใบสั�งงาน ติลอดจนจัดเก็บเอกสารใน
รูปีแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ลดปีริมาณ์การใชื้้ไฟฟ้า โดยั่การเปีิดใชื้้ไฟฟ้าเท่าท้�จำาเปี็น และปีิดไฟและ
เคร้�องปีรับอากาศในเวลาพักกลางวัน
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ประเด็้นด้้านสิั�งแวีด้ล้อม มาตรกัารจัีด้กัารด้้านสิั�งแวีด้ล้อม

ว้จ้ไอจัดให้้ม้ระบบการทิ�งนำ�าเส้ยั่ของร้านค้าบนสถาน้รถไฟฟ้าบ้ท้เอสท้�ได้
มาติรฐาน โดยั่ม้การนำานำ�าทิ�งดังกล่าวมาผู่้านระบบการบำาบัดนำ�าเส้ยั่บริเวณ์
ใต้ิสถาน้เพ้�อให้้นำ�าทิ�งม้ค่าติามมาติรฐานท้�กระทรวงทรัพยั่ากรธ์รรมชื้าติิและ
สิ�งแวดล้อมกำาห้นดก่อนปีล่อยั่สู่ท่อระบายั่นำ�าสาธ์ารณ์ะ 

กัารจัีด้กัารนำ�าทิ�งจีากัพืั�นที�ร้านค้า
บนสัถึานีรถึไฟฟ้าบีทีเอสั

มลภาวีะทางเสีัย่งและทางสัาย่ตา
จีากัสืั�อโฆษณาของวีีจีีไอ

ว้จ้ไอให้้ความสำาคัญอย่ั่างยิั่�งในการควบคุมส้�อโฆษณ์าของว้จ้ไอไม่ให้้ก่อให้้
เกิดมลภิาวะทางเส้ยั่งและทางติาต่ิอผูู้้ชื้มส้�อ

กัารควีบค๊มมลภาวีะทางสัาย่ตา
ว้จ้ไอจัดให้้ม้การตัิ�งและติรวจวัดค่า
ความสว่างของส้�อมัลติิม้เด้ยั่ของ 
ว้จ้ไอติามเวลาออกอากาศเป็ีนปีระจำา
เพ้�อให้้แน่ใจว่าค่าความสว่างของ 
ส้� อ โฆษณ์าของเรา ไ ม่ ก่อ ใ ห้้ เ กิด
มลพิษและอันติรายั่ทางสายั่ติา 

ภาพัการต็รวีจีวีัด็ระดั็บเสียง
ของสื�อโฆษณาบน์สถึานี์รถึไฟฟ้าบีทีัเอส

กัารควีบค๊มมลภาวีะทางเสีัย่ง
ว้จ้ไอจัดให้้ม้การติรวจวัดระดับเส้ยั่ง
ของส้�อโฆษณ์าของเราทั�งในขบวน
รถไฟฟ้าและบนสถาน้เป็ีนปีระจำา 
เพ้�อให้้แน่ใจว่าระดับเส้ยั่งของส้�อ
โฆษณ์าดังกล่าวเป็ีนมิติรต่ิอผูู้้ชื้ม
และเป็ีนไปีติามห้ลักเกณ์ฑ์์ท้�กฎห้มายั่
กำาห้นด

แพัลตฟอร์มเพืั�อเพิั�มควีาม
ตระหนักัรู้	(Inspire	Platform)

ในฐานะผูู้้ปีระกอบกิจการส้�อโฆษณ์าท้�ม้แพลติฟอร์มท้�ห้ลากห้ลายั่ สามารถ
เข้าถ้งผูู้้รับชื้มทั�วทั�งปีระเทศ ว้จ้ไอได้ใช้ื้ศักยั่ภิาพเคร้อข่ายั่ส้�อโฆษณ์าของเรา
เป็ีนกระบอกเส้ยั่งในการเผู้ยั่แพร่เน้�อห้าท้�ช่ื้วยั่สร้างความติระห้นักรู้ถ้ง 
ความสำาคัญของปัีญห้าด้านสิ�งแวดล้อมและรณ์รงค์ ใ ห้้ปีรับเปีล้�ยั่น
พฤติิกรรมในช้ื้วิติปีระจำาวันเพ้�อช่ื้วยั่ลดผู้ลกระทบต่ิอสิ�งแวดล้อม

ภาพัการต็รวีจีวีัด็ค่าแสง
ของสื�อโฆษณาบน์สถึานี์รถึไฟฟ้าบีทีัเอส
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ผลกัารด้ำาเนินงานในปี	2562/63

ว้จ้ไอได้ปีระกาศใช้ื้นโยั่บายั่ด้านสิ�งแวดล้อมท้�ได้รับการ
อนุมัติิโดยั่คณ์ะกรรมการบริษัท โดยั่มุ่งมั�นท้�จะผู้ลักดันการ
ดำาเนินงานเพ้�อลดผู้ลกระทบจากการเปีล้�ยั่นแปีลงสภิาพ
ภูิมิอากาศ (Climate Change) ผู่้านมาติรการห้ลัก 3 ด้าน 
ปีระกอบด้วยั่ การใช้ื้นำ�าและพลังงานอย่ั่างม้ปีระสิทธิ์ภิาพ การ
ลดปีริมาณ์ของเส้ยั่ท้�เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
และการใชื้้แพลติฟอร์มส้�อโฆษณ์าเพ้�อชื้่วยั่เพิ�มความ
ติระห้นักรู้และก่อให้้เกิดการเปีล้�ยั่นแปีลง (Inspire Platform)

ว้จ้ไอได้เข้าร่วมโครงการ “ถนนวิภิาวด้ฯ ไม่ม้ขยั่ะ” ซ้�งจัดข้�น
โดยั่สำานักงาน ก.ล.ติ. ซ้�งรณ์รงค์ให้้บริษัทจดทะเบ้ยั่นท้�ตัิ�งอยู่ั่

ภาพื้โปสเตอร์รณรงค์ำการแยกขยะให่�ถ้กวิธ่	และการรับับัริจาคำฝึานิำ�าด่�มท่�ใชั่�แล�วเพ่ื้�อนิำาไปร่ไซเคิำล

บนถนนวิภิาวด้รังสิติร่วมกันลดปีริมาณ์ขยั่ะท้�จะถูกนำาไปี
กำาจัดโดยั่วิธ้์การฝัึงกลบ โดยั่การแยั่กขยั่ะแต่ิละปีระเภิทและ
นำาส่งขยั่ะแติ่ละปีระเภิทไปียั่ังปีลายั่ทางท้�สามารถนำาขยั่ะดัง
กล่าวไปีสร้างปีระโยั่ชื้น์ห้ร้อมูลค่าต่ิอไปี โดยั่ปัีจจุบัน ว้จ้ไอได้
ร่วมกับบ้ท้เอส กรุ�ปี บริษัท ยูั่ ซิต้ิ� จำากัด (มห้าชื้น) และห้น่วยั่
งานอ้�นซ้�งติั�งอยัู่่ในอาคารท้เอสท้ ทาวเวอร์ เริ �มดำาเนิน
การแยั่กขยั่ะและรณ์รงค์เพ้�อให้้บุคลากรในอาคารท้เอสท้ 
ทาวเวอร์ ม้ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถแยั่กขยั่ะได้
อย่ั่างถูกต้ิองและเป็ีนระบบ โดยั่ขยั่ะท้�สามารถร้ไซเคิลห้ร้อใช้ื้
ปีระโยั่ชื้น์ต่ิอได้จะถูกส่งต่ิอให้้กับห้น่วยั่งานท้�สามารถนำาไปี
สร้างปีระโยั่ชื้น์ได้ต่ิอไปี
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บริษัทฯ ได้นำาแผู้่นไวนิลท้�ผู้่านการใชื้้งานจากส้�อโฆษณ์า
ไปีบริจาคให้้แก่ โรงเร้ยั่นบ้านเห้ล่าฝึ้ายั่ศาลาสามัคค ้
ติำาบลแมด อำาเภิอล้ออำานาจ จังห้วัดอำานาจเจริญ เพ้�อนำาไปี
ใช้ื้ปีระโยั่ชื้น์ในการทำาการเกษติรของโรงเร้ยั่นและชื้าวบ้าน
ในชืุ้มชื้นติ่อไปี ซ้�งถ้อเปี็นโครงการท้�เปี็นปีระโยั่ชื้น์ต่ิอสังคม
และสิ�งแวดล้อม เน้�องจากเปี็นการชื้่วยั่ลดปีริมาณ์ขยั่ะจาก
การดำาเนินงานของว้จ้ไอและสร้างปีระโยั่ชื้น์ให้้แก่ชุื้มชื้นใน
คราวเด้ยั่ว

ว้จ้ไอเล็งเห้็นความสำาคัญของปีัญห้าด้านสิ�งแวดล้อมท้�
เกิดจากขยั่ะพลาสติิก จ้งได้เริ�มปีรับเปีล้�ยั่นรูปีแบบการให้้
ของขวัญปีีให้ม่แก่คู่ค้าเป็ีนการมอบบรรจุภัิณ์ฑ์์ท้�ทำาจาก
ฟางข้าวซ้�งสามารถยั่่อยั่สลายั่ได้ง่ายั่ เพ้�อลดการใชื้้ 
บรรจุภิัณ์ฑ์์พลาสติิกแบบใชื้้ครั�งเด้ยั่วทิ�ง ในส่วนของ
บุคคลทั�วไปี บริษัทฯ ได้จัดทำาโครงการ VGI Gift for Giving 

ภาพื้บัรรยากาศการนิำาแผู่้นิไวนิิลไปบัริจาคำท่�จังห่วัดอำานิาจเจริญ

ซ้�งเปี็นโครงการท้� ว้ จ้ ไอผู้ลิติเน้�อห้าและใชื้้ ส้�อโฆษณ์า 
เพ้�อรณ์รงค์ให้้เลิกการใช้ื้บรรจุภัิณ์ฑ์์แบบใช้ื้ครั�งเด้ยั่วทิ�ง 
ปีลูกจิติสำาน้กการใชื้้ทรัพยั่ากรอยั่่างคุ้มค่า ลดผู้ลกระทบ
เชิื้งลบต่ิอสิ�งแวดล้อมบนพ้�นฐานของการอย่ั่างยัั่�งย้ั่น 
ติามแนวคิดเศรษฐกิจห้มุนเว้ยั่น ห้ร้อ Circular Economy 
ซ้�งจัดทำาโครงการดังกล่าวทั�งสิ�น 30 วัน โดยั่สามารถเข้า
ถ้งผูู้้โดยั่สารรถไฟฟ้าบ้ท้เอสกว่า 800,000 คนต่ิอวัน และ 
ม้มูลค่าส้�อทั�งสิ�นกว่า 3 ล้านบาท ซ้�งปีระชื้าชื้นบุคคลทั�วไปี 
ท้�เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบรรจุภัิณ์ฑ์์ท้�ทำาจากฟางข้าวจาก
ว้จ้ไอส่งฟร้ถ้งบ้าน เพ้�อเปี็นการกระติุ้นให้้เกิดพฤติิกรรม
การใช้ื้งานผู้ลิติภัิณ์ฑ์์ท้�มิติรกับสิ�งแวดล้อมและใช้ื้ซำ�าได้ 
(Reusable) ทดแทนการใชื้้พลาสติิกครั�งเด้ยั่วทิ�งเพ้�อติอบ
สนองติ่อนโยั่บายั่ของภิาครัฐในการชื้่วยั่ลดปีัญห้าในการ
จัดการขยั่ะพลาสติิกอย่ั่างเป็ีนรูปีธ์รรม

ภาพื้ของขวัญของขวัญปีให่ม่ซ่�งทำาจากฟางข�าวและภาพื้ตัวอย่างการเผู้ยแพื้ร่โคำรงการ	VGI	Gift	for	Giving	ผู่้านิส่�อโฆษณาของว่จ่ไอ
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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 BSS Holdings Company Limited and Bangkok 
     Smartcard System Company, including their 
     subsidiaries

 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
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Message from the 
Chairman

Mr. Keeree Kanjanapas
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.



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



STAY AHEAD GO BEYOND

Sustainable
Development at VGI
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VGI Ecosystem

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

Advertising

Payment

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

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

Outdoor Advertising Media
Nationwide coverage which reaches 
massive audiences and efficiently  
enhances brand awareness and  
recognition.

Advertising Business

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

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
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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.

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
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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.

OFFLINE BIG DATA ONLINE

O2O
MARKETING
SOLUTIONS 
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Business Growth

Business Type FY 2019/20
Historical Comparison

FY 2018/19 FY 2017/18

Mass transit media 
business

Outdoor media business

Media in office building 
and other business

Digital service business

2,354

1,079  

414 

1,311 

2,262 

958

338 

378

Operating Performance FY 2019/20
Historical Comparison

FY 2018/19 FY 2017/18

Operating Revenue (THB million)

Operating Profit (THB million)

Dividend Payment1 (THB per share)

Number of Employees in VGI 

Group2 (persons)

4,000

1,424

0.061

692

3,611

1,101

0.094

1,042

3,936

846

0.094

819

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

FY 2018/19

FY 2019/20

Mass transit media 
business

Outdoor media 
business

Media in office building 
and other business

Digital service business

2,262 

958

338
414

378

1,311

1,151

371

1,079

294

2,354  

2,184

Unit: THB Million

2,184

294

371

1,151 
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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.

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 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.

Vision

Business Strategy 

Fundamental

Pioneering 
Solutions for 
Tomorrow

Values Growth Innovation

Offline Data Online

Solutions

Values Growth Innovation
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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:

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
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

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

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.

Step 

1

Step 

2

Step 

3

Step 

4

Identification of material topics
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Materiality in Relation to Sustainability of VGI 

8
3

4

1

2

7

5

6

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

Material Topics
Scope of Impact

Internal External

 Sustainability Development 
Goals (SDGs)

1. Transparent business

2. Smart and innovative product 

3. Customer relationship
    management

4. Business partner engagement

5. Human resources development

6. Employee engagement

7. Responsible contents

8. Environment-friendly 
    management

Economy

Society

Environment
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Group of
Stakeholders

Procedure and
Communicating Channel

Example of the Expectation

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 

Shareholder/
Investor

Customers

Business partners

Trade competitor

Employee

- 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

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

- 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

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.

- 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

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

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

- 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

- 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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Community, 
Society, and 
Environment

- 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

- 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

Group of
Stakeholders

Procedure and
Communicating Channel

Example of the Expectation



Economic 
Dimension

STAY AHEAD GO BEYOND
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Transparent Business   

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

Management Approach

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.
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Board of Directors

Employees
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Chief Executive Officer and
Executives

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

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-to-
day 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. 

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

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 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.

2019/20 Performance

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:

• 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. 
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Photos from the risk management training program for risk management team

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

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.

Management Approach

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.
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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.

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.

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

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 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 accu-
rately 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 

VGI Immerse screens at chong nonsi BTS station platform

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.
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Customer Relationship 
Management

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

• 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.

Management Approach

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.

FY 2018/19

88.9%

FY 2019/20

92.2%
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• 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 

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

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 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.
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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.

• 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  

Examples of advertising media of VGI on BTS Station

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

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-of-
home 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.

Management Approach

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 
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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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Human Resources 
Development

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”

2019/20 Key Development 

Average amount of 
training for employees 
(Hours)

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

Performance

2019/20 2018/19

37.18

1,791,701.75

39.64

131,781

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:

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. 

Business Acumen
Insightful, understand business, 
build alliance, have holistic view

Innovation Mindset
Dare to think, experiment, learn, 
improve and initiate new things

Collaboration
Cooperate, unite, listen, exchange 
for common interest

Leverage Capabilities
Always determined, improving, 
raising potential

FY 2018/19

FY 2019/20

Average amount of 
training for 

employees (Hours)

Return from training 
(Both form revenue

gained, and cost saved) (THB)

38
38.42

131,781

176,457.75
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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  

Photos from the Managing Self on Strength Development Training Program

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 

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 

Employee satisfaction 
survey (percent)

Turnover rate (percent)

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

2019/20 2018/19

93

0.37

0

85

	 1.00

0

Remark: These indicators and performances were implemented 
within VGI and its wholly owned subsidiaries only.

Management Approach

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).

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:

• 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;

• 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.

FY 2018/19

FY 2019/20

Employee 
satisfaction survey 

(percent)

Turnover rate 
(percent)

Serious injury rate of 
employees 

(time/1,000,000  
working hours)

85

93

1.00

0.37

0 0
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Photos from the 2019/20 Annual Health Check-Up Photos from the Working Safety Training Program

• 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.

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.
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• 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.

• 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 

Photos from 2019/20 Annual Seminar

Photos from the CEO Town Hall on 13 March 2020

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.
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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.

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

Management Approach

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.

Responsible Contents

2019/20 Performance

• 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.

Complaint for the issues 
regarding illegal media 

contents (case)

Free-of-charge media 
value for social benefit 

(THB million)

0 0

10.5

26.26

Complaint for the 
issues regarding illegal 
media contents (case)

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

2019/20 2018/19

0

26.26

0

10.5

Performance

FY 2018/19

FY 2019/20

2019/20 Key Development 
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Environment-Friendly
Management

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.

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

• 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 Measures for environmental management

Waste 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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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. 

Management of wastewater 
from the commercial area in 
the BTS stations

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.

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. 

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 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.

Photos from the Brightness Check of 
Advertising Media on BTS Station

Measures for environmental managementEnvironmental issues



94 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

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 

Posters campaigning correct waste sorting and donation of used bottle cap for recycling purpose

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.
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• 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” 

Photo from the Vinyl Donation in Amnat Charoen Province

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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ผลกัารด้ำาเนินงานด้้านควีามยั่�งยื่น	
Sustainability

Performance Result 
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ด้้านเศรษฐกิัจี (Economic)

(1) การจ่ายั่ปัีนผู้ลสำาห้รับงวดคร้�งปีีห้ลังของปีี 2562/63 ในอัติราหุ้้นละ 0.016 บาท คิดเป็ีนจำานวนเงินไม่เกิน 164.36 ล้านบาท ยัั่งม้ความไม่แน่นอน 
เน้�องจากต้ิองได้รับการอนุมัติิจากท้�ปีระชุื้มสามัญผูู้้ถ้อหุ้้นปีระจำาปีี 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.

รายั่การ (Topic) ห้น่วยั่ (Unit)
ผู้ลการดำาเนินงาน (Performance Result)

ปี	2562/63(FY 2019/20) ปี	2561/62(FY 2018/19) ปี	2560/61(FY 2017/18)

รายั่ได้จากการดำาเนินธุ์รกิจ 
(Operating revenue)

กำาไรจากการดำาเนินธุ์รกิจ (Net profit)
การจ่ายั่เงินปัีนผู้ล (Dividend payment)
ค่าใช้ื้จ่ายั่ภิาษ้ (Tax expense)

ล้านบาท 
(THB million)

4,000

1,424

552(1)

247

5,158

1,101

805

352

3,936

846

704

241

ด้้านสัังคม	(Social)*

รายั่การ (Topic) ห้น่วยั่ (Unit)
ผู้ลการดำาเนินงาน (Performance Result)

ปี	2562/63(FY 2019/20) ปี	2561/62(FY 2018/19) ปี	2560/61(FY 2017/18)

จำานวนพนักงานทั�งห้มด 
(Total employees)

ชื้ายั่ (Male)

ห้ญิง (Female)

อายุั่น้อยั่กว่า 30 ปีี (Less than 30)

อายุั่ 30 ถ้ง 50 ปีี (30 to 50)

อายุั่มากกว่า 50 ปีี (Over 50)

คน
(person)

คน
(person)

คน
(person)

คน
(person)

271

132

140

56

197

18

132

63

35

16

128

80

41

22

144

53

36

16

128 

66

67

130

 
45

74

95

 
79

72

41

192

13

45

188

16

246

119

127

249

130

119

จำาแนกติามอายุั่ (Classified by age)

จำาแนกติามอายุั่งาน (Classified by year of employment)

จำาแนกติามติำาแห้น่งงาน (Classified by position)

อายุั่งานไม่เกิน 5 ปีี 
(Less than 5 years)

อายุั่งานเกิน 5 ปีี แต่ิไม่เกิน 10 ปีี 
(5 to 10 years)

อายุั่งานเกิน 10 ปีี 
(Over 10 years)

ระดับปีฏิิบัติิการ (Practitioner level)

ระดับหั้วห้น้างาน (Supervisor level)

ระดับผูู้้จัดการ (Manager level)

ระดับผูู้้บริห้าร (Executive level)
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รายั่การ (Topic) ห้น่วยั่ (Unit)
ผู้ลการดำาเนินงาน (Performance Result)

ปี	2562/63(FY 2019/20) ปี	2561/62(FY 2018/19) ปี	2560/61(FY 2017/18)

จำานวนพนักงานลาออก 
(Number of resigned employees)

อัติราการลาออก (Turnover rate)

จำานวนชัื้�วโมงการฝึึกอบรม  
(Training hours)

จำานวนชัื้�วโมงการฝึึกอบรมเฉล้�ยั่ต่ิอคนต่ิอปีี 
(Average training hours per  
employee per year)

อัติราเฉล้�ยั่การลาป่ีวยั่ต่ิอปีี 
(Average sick leaves per year)

อัติราเฉล้�ยั่การลากิจต่ิอปีี 
(Average personal leaves per year)

อัติราเฉล้�ยั่การลาพักร้อนต่ิอปีี 
(Average annual leaves per year)

อัติราการลาคลอด
(Parental leaves)

อุบัติิเห้ตุิห้ร้อการเจ็บป่ีวยั่ท้�ร้ายั่แรงจาก
การทำางาน 
(Accidents or serious injuries from 
work)

คน
(person)

ร้อยั่ละ (percent)

ชัื้�วโมง (hour)

ชัื้�วโมง
(hour)

วัน
(day)

วัน
(day)

วัน
(day)

ครั�ง
(time)

ครั�ง
(time)

21 32 18

0.37 1.0 0.6

10,074.8 9,751 9,751

37.18 39.64 33.21

4 4.41 4.41

0.57 0.58 0.58

7.27 7.64 7.64

3 4 4

0 0 0

* ผู้ลการดำาเนินงานด้านสังคม เป็ีนข้อมูล ณ์ วันท้� 31 ม้นาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่ั่อยั่ท้�บริษัทฯ ถ้อหุ้้นร้อยั่ละ 100 เท่านั�น
Social performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries as at 31 March 2020.

(1) ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม เป็ีนข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่ั่อยั่ท้�บริษัทฯ ถ้อหุ้้นร้อยั่ละ 100 เท่านั�น
Environmental performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries.

รายั่การ (Topic) ห้น่วยั่ (Unit)
ผู้ลการดำาเนินงาน (Performance Result)

ปี	2562/63(FY 2019/20) ปี	2561/62(FY 2018/19) ปี	2560/61(FY 2017/18)

ปีริมาณ์การใช้ื้กระดาษ 
(Paper consumption)

ปีริมาณ์การใช้ื้ไฟฟ้า 
(Electricity consumption)

ค่าใช้ื้จ่ายั่ในการสั�งซ้�อห้ม้กพิมพ์ส้ 
(Ink color printing cost)

ค่าใช้ื้จ่ายั่ในการสั�งซ้�อห้ม้กพิมพ์ขาวดำา 
(Black and white ink printing cost)

1,593

622,407

585,714

243,472

1,753

557,784

698,500

265,440

1,815

559,010

873,550

262,335

ด้้านสิั�งแวีด้ล้อม	(Environment)(1)

การใช้ื้พลังงานและอุปีกรณ์์ภิายั่ในสำานักงาน (Office supplies and energy consumption)

ร้ม
(ream)

ห้น่วยั่
(unit)

บาท 
(THB)

บาท 
(THB)
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GRI Standards Disclosure
Page number(s)/ Link/ Comment

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 10-12 58-60

102-5 Ownership and legal form 8 56

102-6 Markets served 10-12 58-60

102-7 Scale of the organization 14 62

102-8 Information on employees and other workers                    98-99 

102-9 Supply chain                        - 

102-10 Significant changes to the organization and its 
 supply chain

102-11 Precautionary Principle or approach

102-12 External initiatives                                   -

102-13 Membership of associations

There was no material change in 
the fiscal year 2019.

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

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

Strategy 

Ethics and integrity

Governance

Stakeholder Engagement

Reporting practice

102-4 Location of operations 4 55

102-18 Governance structure 22-23 70-71

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 

102-40 List of stakeholder groups 18-20 66-68 

102-41 Collective bargaining agreements 

102-45 Entities included in the consolidated financial 
 statements

102-16 Value, principles, standards, and norms of behavior 15 63

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

                               98-99

102-46 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.

Back cover
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GRI Standards Disclosure
Page number(s)/ Link/ Comment

Thai version English

Material topics

Transparent business

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 205: Anti-corruption 2016

GRI 418: Customer Privacy 2016

Customer relationship management 

GRI 103: Management Approach 2016

Business partner engagement

Human resource development

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 404: Training and Education 2016

Employee Engagement

GRI 103: Management Approach 2016

Smart and innovative products

102-50 Reporting period 8 56

102-51 Date of most recent report

102-52 Reporting cycle

102-53 Contact point for questions regarding the report                             Back cover

102-54 Claims of reporting in accordance with the  8 56
 GRI Standards

102-55 GRI content index                                102-104

102-56 External assurance This report is not externally assured.

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 22-24 70-73

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 24-26 74-76

103-2 The management approach and its components  

103-3 Evaluation of the management approach 

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 29-31 77-79

103-2 The management approach and its components  

103-3 Evaluation of the management approach  

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 30-31 80-81

103-2 The management approach and its components  

103-3 Evaluation of the management approach  

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 36-37 84-85

103-2 The management approach and its components  

103-3 Evaluation of the management approach  

404-1  Average hours of training per year per employee                                   99 

418-1 Substantiated complaints concerning breaches   24-26 74-7 
 of customer privacy and losses of customer data

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 23 71
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GRI Standards Disclosure
Page number(s)/ Link/ Comment

Thai version English

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components 38-40 86-87

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components 41 89

103-3 Evaluation of the management approach

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components 44-47 92-95

103-3 Evaluation of the management approach

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
 diseases, lost days, and absenteeism, and number  28, 99 58, 99
 of work-related fatalities

302-1 Energy consumption within the organization                                  99

401-3  Parental leave                                  99

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 401: Employment 2016

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016

Responsible Contents

Environment-friendly management

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 103: Management Approach 2016

GRI 302: Energy 2016
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แบบสัอบถึามควีามคิด้เห็นของผู้อ่าน

ข�อเสนิอแนิะของผู้้�อ่านิท่�ม่ต่อรายงานิคำวามยั�งย่นิประจำาปี	2562/63	
จะนิำามาใชั่�ในิการพัื้ฒนิาการจัดทำารายงานิคำวามยั�งย่นิในิอนิาคำต

1.	 กรุณระบุัข�อม้ลพ่ื้�นิฐานิของท่านิ

	 เพื้ศ	 ห่ญิง	 ชั่าย
	 อายุ									 ตำ�ากว่า	30	ปี	 30	–	45	ปี	 	 มากกว่า	45	ปี

	 ผู้้�ถ่อหุ่�นิ	/	นัิกลงทุนิ	 ล้กคำ�า	 	 ค่้ำคำ�า
	 ส่�อมวลชั่นิ	 พื้นัิกงานิของบัริษัทฯ	 	 ชุั่มชั่นิใกล�สถานิประกอบัการ
	 อ่�นิ	ๆ	(โปรดระบุั).......................................	

	 คำวามสมบ้ัรณ์ของรายงานิ	 มาก	 ปานิกลาง	 นิ�อย	 ไม่พื้อใจ
	 ประเด็นิของรายงานิ	 มาก	 ปานิกลาง	 นิ�อย	 ไม่พื้อใจ
	 เน่ิ�อห่าเข�าใจง่าย	 มาก	 ปานิกลาง	 นิ�อย	 ไม่พื้อใจ
	 การออกแบับัร้ปเล่ม	 มาก	 ปานิกลาง	 นิ�อย	 ไม่พื้อใจ
	 คำวามพ่ื้งพื้อใจต่อรายงานิโดยรวม	 มาก	 ปานิกลาง	 นิ�อย	 ไม่พื้อใจ

2.	 กรุณาระบุัสถานิะของท่านิ

3.	 คำวามพ่ื้งพื้อใจต่อร้ปแบับัรายงานิคำวามยั�งย่นิประจำาปี	2562/63

4.	 กรุณาเล่อกประเด็นิท่�ท่านิคิำดว่าม่อิทธิพื้ลต่อการพัื้ฒนิาอย่างยั�งย่นิของว่จ่ไอ

5.	 กรุณาระบุัประเด็นิห่ร่อข�อเสนิอแนิะเพิื้�มเติม

	 การดำาเนิินิธุรกิจอย่างโปร่งใส	 การพัื้ฒนิาทรัพื้ยากรมนุิษย์
	 ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�คุำ�มค่ำาและสร�างสรรค์ำ	 การสร�างคำวามผู้้กพัื้นิของพื้นัิกงานิ
	 การจัดการคำวามสัมพัื้นิธ์กับัล้กคำ�า	 คำวามรับัผิู้ดชั่อบัต่อเน่ิ�อห่าส่�อโฆษณา
	 การสร�างคำวามผู้้กพัื้นิของค่้ำคำ�า	 การจัดการท่�เป็นิมิตรต่อสิ�งแวดล�อม
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