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คำำานิยิาม

บัริษัทัฯ	/	วีจี ไอ หมายถึง บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มวีจี ไอ หมายถึง บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

กลุ่มแรบับัิทั หมายถึง บร�ษัท บีเอสเอส โฮลดิ�งส� จํากัด และบร�ษัท บางกอก สมาร�ทการ�ด 

ซิสเทม จํากัด รวมถึงบร�ษัทย�อยของทั้งสองบร�ษัท

ต็ลาด็หลักทัรัพัย์ฯ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

สำานิักงานิ	ก.ล.ต็. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย�และตลาดหลกัทรัพย�

กรุงเทัพัฯ หมายถึง กรุงเทพมหานคร

BTSG หมายถึง บร�ษัท บีทีเอส กรุ�ป โฮลดิ�งส� จํากัด (มหาชน)

BTSC หมายถึง บร�ษัท ระบบขนส�งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

KEX หมายถึง บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 





สารจากประธานิกรรมการ
(GRI	102-14)

สถานการณ�การแพร�ระบาดของโคว�ด  -19 ทีกํ่าลงัดําเนนิอยู�อย�างต�อเนือ่งก�อให�เกิดความท�าทาย
ด�านเศรษฐกิจและสุขภาพอย�างยิ�งใหญ�ไปทั่วโลก ว�จ� ไอเร��มเห็นผลกระทบในระยะยาวที่เกิดข�้น
ต�อพฤติกรรมผู�บร�โภค โครงสร�างพ�้นฐานดิจ�ทัล และว�ถีชีว�ตผู�คน ช�วงเวลานี้นับได�ว�าความเสี่ยง
ขององค�กรกําลังถูกทดสอบ

ด�วยว�สัยทัศน� ในการเป�น “ผู�นําโซลูชั่นส�แห�งอนาคต” (Pioneering Solutions for Tomorrow) 
ว�จ�โอยังคงไม�หยุดนิ�งและคงความยืดหยุ�นตลอดช�วงเวลาแห�งว�กฤตน้ี เราให�ความสําคัญกับการ
พัฒนาการบูรณาการอย�างแข็งแกร�งของ “ระบบนิเวศว�จ�ไอ” ซ่ึงเป�นการแก�ป�ญหาอย�างสร�างสรรค� 
และเน�นย้ําถึงโอกาสท่ีเกิดข�น้จากการเปลี่ยนแปลงอย�างฉับพลันจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัล 
ในป� พ.ศ. 2563-2564 ว�จ�ไอได�สร�างจ�ดยืนชัดเจนผ�านแพลตฟอร�มที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการ
ให�กู�ยืมดจิ�ทลัและการเป�นหุ�นส�วนนายหน�าประกนัภัย ในขณะเดยีวกันนัน้ เรายงัมุ�งเน�นการก�าวไป
ข�างหน�าด�วยการแก�ป�ญหาจากออนไลน�สู�ออฟ ไลน� และสร�างพันธมิตรอย�างไร�รอยต�อ เพ�่อการ
เติบโตสูงสุดและการพัฒนาผลลัพธ�ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ว�จ�ไอมุ�งมั่นและดําเนินกลยุทธ�ตามเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ เรายังดูแล
การเติบโตอย�างย่ังยืนร�วมกันผ�านห�วงโซ�อ�ปทานและการบร�หารจัดการความสัมพันธ�กับลูกค�า 
ตลอดจนการดแูลพนกังานอย�างต�อเนือ่ง ในป�ทีแ่ล�ว เรากําหนดกรอบการทํางานทีช่ดัเจนในเร�อ่ง
การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งเก่ียวเนื่องกับห�วงโซ�อ�ปทาน 
ลูกค�า และพนักงานของเรา

ภารกิจของว�จ�ไอไม�เพ�ยงแต�สนบัสนนุความย่ังยืนขององค�กรเท�านัน้ แต�ยังรวมถึงการดําเนนิธรุกจิ
ที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชนและสิ�งแวดล�อมรอบตัว เราขอขอบคุณผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย ทั้ง
พนักงาน ลูกค�า ผู�ถือหุ�น และชุมชน ที่ให�ความไว�วางใจและสนับสนุนอย�างต�อเนื่องตลอดทั้งป� 
ว�จ�ไอเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนและการเติบโตในอนาคตของทุกภาคฝ�ายไปด�วยกัน

นิายคำ่รี	กาญจนิพัาสนิ์
ประธานกรรมการ



6 บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

เก่�ยวกับัรายงานิฉบัับันิ่�
(GRI	102-1,	102-5,	102-46,	102-49,	102-50,	102-51,	102-52,	102-54)

ว�จ�ไอได�จดัทาํรายงานความย่ังยนืเป�นประจําทกุป� ซึง่รายงานความยัง่ยืน
ประจําป� 2563/64 น้ี จัดทําข�น้เป�นป�ท่ี 6 มีเน้ือหาครอบคลุมการดําเนินงาน
ของบร�ษัทฯ ในด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยมุ�งเน�นการ
นําเสนอประเด็นที่สําคัญต�อผู�มีส�วนได�เสีย ซึ่งการจัดทํารายงานความ
ยั่งยืนฉบับนี้ เป�นไปตามแนวทางและมาตรฐานของ GRI Sustainability 
Reporting Standards (GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก 
(Core Option) เพ�่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการตอบสนอง
ต�อประเด็นที่มีนัยสําคัญต�อความยั่งยืนของว�จ�ไอ ในช�วงระหว�างวันที่ 1 
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ป�นี้ ว�จ�ไอได�เพ��มเติมการเป�ดเผยเป�าหมายด�านความยั่งยืนของบร�ษัทฯ
ในระยะยาว (5 ป�) ระยะสัน้ และผลการดําเนนิงานเพ�อ่ตอบสนองเป�าหมาย
ดังกล�าว เพ�อ่ให�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มได�เห็นพัฒนาการ และการดําเนินงาน
ด�านความย่ังยืนของบร�ษัทฯ อย�างเป�นรูปธรรมยิ�งข�้น โดยไม�มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานที่สําคัญในด�านอื่น ๆ อีก

ทั้งนี้ ท�านสามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมเก่ียวกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร�างการจดัการ การกํากับดแูลกิจการ การบร�หาร
จดัการความเส่ียง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และผลการ
ดําเนินงานของว�จ�ไอ ได�ที่ http://investor.vgi.co.th/th/downloads/
annual-reports

สามารถด็าวนิ์โหลด็รายงานิฉบัับันิ่�	:	http://www.vgi.co.th/th/sustainability/

สอบัถามข้อมูลเพั��มเต็ิมได็้ทั่�	:	ฝ�ายเลขานิุการบัริษัทั
บัริษัทั	วีจี ไอ	จำากัด็	(มหาชีนิ)

21	อาคำารทั่เอสทั่	ทัาวเวอร์	ชีั�นิ	9	ถนินิวิภาวด็่-รังสิต็	แขวงจอมพัล	เขต็จต็ุจักร	กรุงเทัพัฯ	10900	ประเทัศไทัย
อ่เมล:	companysecretary@vgi.co.th



สามารถด็าวนิ์โหลด็รายงานิฉบัับันิ่�	:	http://www.vgi.co.th/th/sustainability/

สอบัถามข้อมูลเพั��มเต็ิมได็้ทั่�	:	ฝ�ายเลขานิุการบัริษัทั
บัริษัทั	วีจี ไอ	จำากัด็	(มหาชีนิ)

21	อาคำารทั่เอสทั่	ทัาวเวอร์	ชีั�นิ	9	ถนินิวิภาวด็่-รังสิต็	แขวงจอมพัล	เขต็จต็ุจักร	กรุงเทัพัฯ	10900	ประเทัศไทัย
อ่เมล:	companysecretary@vgi.co.th

ว�จ� ไอ
กับการพัฒนาอย�างยั่งยืน



8 บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ปััจจุบััน “วีีจี ไอ” คืือ ผู้้� ให้�บัริิการิ Offline-to-Online โซลู้ชั่ั�นส์์ (O2O Solutions) 
ที่่�มี่อ่โคืซิส์เต็็มี (ecosystem) ที่่�ส์มีบั้ริณ์์แบับั บันแพลูต็ฟอริ์มีธุุริกิจส์ื�อโฆษณ์า (Advertising) 

ธุุริกิจบัริิการิชั่ำาริะเงิิน (Payment) แลูะธุุริกิจโลูจิส์ต็ิกส์์ (Logistics) โดยเริามี่จุดมีุ�งิห้มีาย
ในการิเปั็นผู้้�นำาด�านการิออกแบับัปัริะส์บัการิณ์์ ให้มี�ให้�กับัผู้้�บัริิโภคื ต็อบัส์นองิคืวีามีต็�องิการิ

ของินักโฆษณ์าแลูะแบัรินด์ด�วียโซลู้ชั่ั�นส์์ที่่�มี่เอกลูักษณ์์เฉพาะต็ัวีผู้�านอ่โคืซิส์เต็็มีของิเริา
ยิ�งิไปักวี�านั�นเริายังิมี่คืวีามีมีุ�งิมีั�นในการิส์ริ�างิธุุริกิจให้�เต็ิบัโต็คืวีบัคื้� ไปัพริ�อมีกับั

การิส์ริ�างิคืวีามียั�งิยืนให้�แก�ผู้้�ที่่�มี่ส์�วีนได�เส์่ยทีุ่กกลูุ�มี

วีีจี ไออ่โคืซิส์เต็็มี 
(GRI 102-2, 102-6)

PAYMENTADVERTISING LOGISTICS
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ส์ื�อโฆษณ์าในริะบับัขนส์�งิมีวีลูชั่น
มี่ศักยภาพิในการเข�าถึ่งและสำื�อสำารกับผู้้�ช่มีสืำ�อ
นับล�านที่่�ใช่�บริการระบบขนสำ่งมีวลช่นในเมีือง

ส์ื�อโฆษณ์าในอาคืาริส์ำานักงิาน
สำามีารถึกระจีายโฆษณาและเข�าถึ่งกลุ่มีพินักงาน
ออฟัฟั�ศ มี่เคัรือข่ายอาคัารสำำานักงานที่่�ใหญ่ที่่�สำุด 
ภายใต่�การจีัดการรวมีที่ั�งสำิ�นกว่า 180 อาคัารในเขต่
กรงุเที่พิมีหานคัร รวมีถ่ึงจีอภาพิภายในลฟิัต่จ์ีำานวน 
มีากกว่า 1,400 จีอ

ส์ื�อโฆษณ์ากลูางิแจ�งิ
คัรอบคัลมุีพิ่�นที่่�ที่ั�วประเที่ศ ซึ่่�งสำามีารถึเข�าถ่ึงผู้้�ช่มีสำื�อ
โฆษณาจีำานวนมีาก ช่่วยสำร�างการรับร้�และจีดจีำา
แบรนด์ ได�อย่างมี่ประสำิที่ธุิภาพิ

ธุุริกิจส์ื�อโฆษณ์า

การิส์าธุิต็ส์ินคื�า
สำร�างประสำบการณ์ ในการที่ดลองใช่�สำินคั�าให�แก่
ผู้้�บริโภคักว่า 40 ล�านรายต่่อปี เพ่ิ�อเช่ื�อมีโยงกับ
แคัมีเปญด�านการต่ลาดอื�น ๆ

ส์ื�อโฆษณ์าในส์นามีบัิน
ยกระดับการเดินที่างแก่ผู้้� โดยสำารในสำนามีบิน
ที่ั�วประเที่ศไที่ย รวมีที่ั�งสำนามีบินหลักอย่างสำนามีบิน
สำุวรรณภ้มีิและสำนามีบินดอนเมีือง ด�วยสำื�อโฆษณา
หลากหลายประ เภที่ในร้ปแบบที่่� แต่กต่่าง กัน 
เปิดประสำบการณ์ใหมี่ต่ลอดการเดินที่าง



10 บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

บัริิการิจัดส์�งิพัส์ดุด�วีนชัั่�นนำาในปัริะเที่ศไที่ย โดย 
Kerry Express (KEX)
สำามีารถึจีัดสำ่งพิัสำดุด่วนได�อย่างรวดเร็วสำ้งสำุดกว่า 
2 ล�านช่ิ�นต่่อวัน จีากการมี่ศ้นย์กระจีายสำินคั�ากว่า 
1,230 จี�ด ร�านให�บริการรับส่ำงพิัสำดุ (Parcel Shop) 
จีำานวน 800 แหง่ และจี�ดให�บริการมีากกว่า 15,900 จี�ด
ที่ั�วประเที่ศ

ธุุริกิจบัริิการิชั่ำาริะเงิิน

ธุุริกิจโลูจิส์ต็ิกส์์

แริบับัิที่การิ์ด
บัต่รช่ำาระแที่นเงินสำดที่่�ต่อบสำนองให�ทีุ่กการจีับจี่าย
ง่าย สำะดวก และปลอดภัย ซ่ึ่�งสำามีารใช่�ช่ำาระค่ัาโดยสำาร
รถึไฟัฟั้าบ่ที่่เอสำและระบบขนสำ่งมีวลช่นอื�น ๆ รวมีถึ่ง
สิำนคั�าและบริการชั่�นนำาทัี่�วประเที่ศ โดยป�จีจี�บันม่ีแรบบิที่
การ์ดออกแล�วกว่า 14 ล�านใบ

Rabbit LINE Pay
ระบบช่ำาระเงินอิเล็กที่รอนิกสำ์ที่่�เป็นฟัังก์ช่ันหน่�งของ 
LINE Messaging แอปพิลิเคัช่นั โดยผู้้�ใช่�งาน ฟัังก์ช่นั 
Rabbit LINE Pay สำามีารถึที่ำาธุุรกรรมีที่างการเงิน
ผู้่านที่ั�งช่่องที่างออฟั ไลน์และออนไลน์ ได�มีากกว่า 
100,000 ร�านคั�า

แริบับัิที่ ไฟแนนซ์
เว็บไซึ่ต์่เปรียบเที่่ยบราคัาผู้ลิต่ภัณฑ์์ประกันและ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่างการเงินต่่าง ๆ ของบริษัที่ประกันและ
สำถึาบันการเงินมีากมีาย อ่กที่ั�งได�สำร�างนวัต่กรรมี
ที่างการเงนิรป้แบบใหมีใ่ห�ผู้้�บริโภคัเข�าถึง่แหลง่เงนิที่นุ
ผู้า่นแพิลต่ฟัอร์มีดจิีทิี่ลัได�งา่ยดายด�วยคัวามีรว่มีมีอื
ที่างธุุรกิจีในต่ลาด Digital Lending
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การิเต็ิบัโต็ที่างิธุุริกิจ (GRI 102-7, 102-48)

ผู้ลูการิดำาเนินงิาน ปัี 2563/64

เปัริียบัเที่่ยบัข�อมี้ลูย�อนห้ลูังิ

ปัี 2562/63 ปัี 2561/62
(ปัริับัปัริุงิให้มี�)

รายได�จีากการดำาเนินธุุรกิจี (ล�านบาที่) 2,480 ล�านบาที่ 4,000 ล�านบาที่ 3,611 ล�านบาที่

กำาไรจีากการดำาเนินธุุรกิจี (ล�านบาที่) 980 ล�านบาที่ 1,424 ล�านบาที่ 1,101 ล�านบาที่

การจี่ายเงินป�นผู้ล1 (บาที่/หุ�น) 0.061 บาที่ / หุ�น 0.061 บาที่ / หุ�น 0.094 บาที่ / หุ�น

จีำานวนพินักงานกลุ่มีวีจีีไอ2 (คัน) 692 คัน 693 คัน 1,042 คัน

หมีายเหตุ่ 

1) การจี่ายป�นผู้ลสำำาหรับงวดคัร้�งปีหลังของปี 2563/64 ในอัต่ราหุ�นละ 0.061 บาที่ คัิดเป็นจีำานวนเงินไมี่เกิน 593.38 ล�านบาที่ ยังมี่คัวามีไมี่แน่นอน เนื�องจีากต่�องได�รับการอนุมีัต่ิจีากที่่�ประชุ่มีสำามีัญผู้้�ถึือหุ�นประจีำาปี 2564

2) ข�อมี้ล ณ วันที่่� 31 มี่นาคัมี 2564

ปัริะเภที่ธุุริกิจ ปัี 2563/64

เปัริียบัเที่่ยบัข�อมี้ลูย�อนห้ลูังิ

ปัี 2562/63 ปัี 2561/62
(ปัริับัปัริุงิให้มี�)

ธุุรกิจีสำื�อโฆษณาในระบบขนสำ่งมีวลช่น 1,327 2,184 2,405

ธุุรกิจีสำื�อโฆษณากลางแจี�ง - 294 265

ธุุรกิจีสำื�อโฆษณาในอาคัารสำำานักงานและอื�น ๆ 213 371 412

ธุุรกิจีบริการด�านดิจีิที่ัล 940 1,151 529

หน่วย: ล�านบาที่

2,405

412

2562/63

2561/62

2563/64

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนส�งมวลชน

1,327

2,184

ธุรกิจสื่อโฆษณา
กลางแจ�ง

294265

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในอาคารสํานักงานและอื่น ๆ

213
371

ธุรกิจบร�การด�านดิจ�ทัล

940
1,151

529
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วีิส์ัยที่ัศน์ พันธุกิจ แลูะคืุณ์คื�าองิคื์กริ 
(GRI 102-16)

วีจีี ไอมีุ่งมีั�นที่่�จีะเป็น “ผู้้�นำาโซึ่ล้ช่ั�นสำ์แห่งอนาคัต่ (Pioneering Solutions for Tomorrow)” และเพิ่�อให�บรรลุวิสำัยที่ัศน์ดังกล่าว เราจี้งได�กำาหนด
ที่ิศที่างกลยุที่ธุ์องคั์กรให�สำัมีพิันธุ์และสำอดคัล�องกับป�จีจีัยพิ่�นฐานที่างธุุรกิจี

พันธุกิจ

Values

คืุณ์คื�าของิองิคื์กริ: เราเช่ื�อมีั�นในการสำร�าง
คัุณคั่าแบบยั�งยืนให�แก่ผู้้�ถึือหุ�น คั้่คั�า และสำังคัมี 
ซึ่่�งถืึอเป็นหลักการพ่ิ�นฐานที่่�เราย่ดถืึอในการ
ดำาเนินงานมีาโดยต่ลอด

Growth

การิเต็บิัโต็ที่างิธุุริกิจ: เรามีจ่ี�ดมีุง่หมีายในการ
เป็นผู้้�นำาธุุรกิจีในอุต่สำาหกรรมีที่่�มี่การเต่ิบโต่
สำ้งสำุด และพิร�อมีเป็นพัินธุมีิต่รกับผู้้�นำาธุุรกิจี
จีากที่ั�วโลกที่่�ช่่วยสำ่งเสำริมีธุุรกิจีหลักที่่�เรามี่อย่้ 
ซึ่่�งสำิ�งเหล่าน่�คืัอหลักสำำาคััญที่่�ที่ำาให�เราเติ่บโต่
อย่างแต่กต่่างต่ลอดมีา

Innovation

การิส์ริ�างินวีัต็กริริมี: เราให�คัวามีสำำาคััญกับ
ดิจิีทัี่ล เที่คัโนโลย่ การวิจัียและพัิฒนา เพ่ิ�อมุ่ีงส่้ำ
คัวามีเป็นเลิศในการพิัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์และ
โซึ่ล้ช่ันที่่� เข�ากับทีุ่กเจีเนเรช่ัน ให�สำามีารถึ
ต่อบสำนองคัวามีต่�องการของผู้้�บริโภคัที่่�ม่ี
การเปล่�ยนแปลงอย่้ต่ลอดเวลาได�อย่างดท่ี่่�สำดุ

เป�นผู�นํา
ในการสร�างธุรกิจท่ียัง่ยืน

ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ทุกภาคส�วน ตลอดจนสังคม 

และสิ�งแวดล�อม

เป�นผู�นํา
ในการสร�างสรรค�

แพลตฟอร�มใหม�
ให�กับนักการตลาด

และแบรนด�

เป�นผู�นํา
ในการออกแบบ

ประสบการณ� ใหม�
ให�กับผู�บร�โภค

Offline
-2-

Online
โซลูชั่นส�

ตัวเชื่อมโยง

แพลตฟอร�ม

ฐานข�อมูล

ธุรกิจ
บร�การ
ชําระเง�น

ธุรกิจ
สื่อโฆษณา

ธุรกิจ
โลจ�สติกส�
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ริางิวีัลูแลูะคืวีามีภาคืภ้มีิใจในปัีที่่�ผู้�านมีา

ในปี 2563/64 วีจีีไอได�ต่อกยำ�าให�เห็นถ่ึงคัวามีสำำาเร็จีในการเปล่�ยนร้ปแบบการดำาเนินธุุรกิจีจีากการเป็นบริษัที่สืำ�อโฆษณานอกบ�านสำ้่การเป็นผู้้�นำา
ด�านการให�บรกิาร Offline-to-Online (O2O) โซึ่ลช้่ั�นสำอ์ย่างต่่อเนื�อง ด�วยรางวลัและคัวามีสำำาเรจ็ีที่่�ได�รบัจีากองค์ักรที่ั�งภายในประเที่ศ และต่า่งประเที่ศ 
โดยคัวามีสำำาเร็จีในคัรั�งน่�จีะเป็นแรงขับเคัลื�อนให�บริษัที่ฯ ได�ก�าวไปสำ้่การเป็นที่่�ร้�จีักในระดับโลก และช่่วยสำร�างคัวามีมีั�นใจีของกลุ่มีล้กคั�า นักลงทีุ่น และ
พิันธุมีิต่รที่างธุุรกิจีของบริษัที่ฯ ได�ด่ยิ�งข้�น

• Thailand’s Top Corporate Brands Award เป็นปีที่่� 4 ต่ิดต่่อกัน
 โดยคัณะพิาณิช่ยศาสำต่ร์และการบญัช่จ่ี�ฬาลงกรณม์ีหาวิที่ยาลยัและ
 ต่ลาดหลักที่รัพิย์แห่งประเที่ศไที่ย (“SET”)

• The Most Innovative O2O Solutions for Payment and 
 Logistics Platforms โดย International Finance Award (IFA)

• ASEAN’s Transformation Champions in 2020 โดย Innosight  

• Best Investor Relations จากงิาน SET Awards 2020 ที่่�จีัดข้�น
 โดยต่ลาดหลกัที่รัพิยแ์หง่ประเที่ศไที่ย และวารสำารการเงนิการธุนาคัาร

• Superbrands Award ในหมีวด Banking/Finance and Credit Card
  ปี 2563 มีอบให�กับบัต่รแรบบิที่ จีาก Superbrands ประเที่ศไที่ย

• Superbrands Award ในหมีวด Banking/Finance and Credit Card 
 ปี 2563 มีอบให�กับบัต่รแรบบิที่ จีาก Superbrands ประเที่ศไที่ย 

• ได�รัิบัการิจัดอันดับัให้�เป็ันห้นึ�งิใน 100 อันดับัห้ลัูกที่รัิพย์ท่ี่�ม่ีการิ
 ดำาเนินงิานโดดเด�นด�านสิ์�งิแวีดลู�อมี สั์งิคืมี แลูะธุริริมีาภิบัาลูในปีั 2563  
 โดย ESG Rating Unit ของสำถึาบันไที่ยพิัฒน์

• เข�าเปั็นส์มีาชั่ิกของิดัชั่น่ SET50 โดยรักษาการเป็นบริษัที่ในกลุ่มีสำื�อ
 และสำิ�งพิิมีพิ์เพิ�ยงบริษัที่เด่ยว ตั่�งแต่่เดือนมีกราคัมี 2563 ถ่ึงเดือน
 มีิถึุนายน 2564  

• ได�รัิบัการิปัริะเมิีนการิกำากับัด้แลูกิจการิของิบัริิษัที่จดที่ะเบ่ัยนในริะดับั
 ด่เลิูศในปีั 2563 โดยสำมีาคัมีสำ่งเสำริมีกรรมีการบริษัที่ไที่ย (IDO)

ริางิวีัลู

คืวีามีส์ำาเริ็จ
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ปัริะเด็นที่่�มี่นัยส์ำาคืัญต็�อคืวีามียั�งิยืนของิวีีจี ไอ
(GRI 102-46, 102-47)

กระบวนการในการกำาหนดประเด็นที่่�มี่นัยสำำาคััญต่่อคัวามียั�งยืนของวีจีี ไอจีัดที่ำาข้�นต่ามีมีาต่รฐานของ GRI (GRI Sustainability Reporting 
Standards หรือ GRI Standards) โดยพิิจีารณาจีากประเด็นที่่�ม่ีคัวามีสำำาคััญต่่อผู้้�ม่ีสำ่วนได�เสำ่ยและประเด็นที่่�ม่ีคัวามีสำำาคััญต่่อผู้ลกระที่บ 
ด�านเศรษฐกิจี สำังคัมี และสำิ�งแวดล�อมีของวีจีีไอ ซึ่่�งวีจีีไอมี่ขั�นต่อนในการคััดเลือกเนื�อหาและกำาหนดประเด็นที่่�มี่นัยสำำาคััญต่่อคัวามียั�งยืนสำรุปได�ดังน่�

การิริะบัุปัริะเด็นที่่�มี่นัยส์ำาคืัญ (Identification)

วจีีีไอรวบรวมีประเดน็ด�านคัวามียั�งยนืที่่�เก่�ยวข�องกบัการดำาเนนิงานของบรษิทัี่ฯ ผู้า่นการที่บที่วนประเดน็ที่่�มีน่ยัสำำาคััญต่่อ
คัวามียั�งยืนประจีำาปี 2562/63 และการสำำารวจีข�อคิัดเห็นของผู้้�ม่ีสำ่วนได�เสำ่ยที่่�เก่�ยวข�องที่ั�งภายในและภายนอกองค์ักร  
รวมีถึง่การเที่ย่บเค่ัยงกบัประเดน็ด�านคัวามียั�งยนืที่ั�งในระดบัประเที่ศและระดบัสำากล เช่น่ เกณฑ์์ดชั่นค่ัวามียั�งยนืของต่ลาด
หลักที่รัพิย์ฯ และเป้าหมีายการพิัฒนาที่่�ยั�งยืน (Sustainability Development Goals หรือ SDGs) ของสำหประช่าช่าต่ิ 
พิร�อมีที่ั�งพิิจีารณาคัวบค่้ัไปกับลักษณะการประกอบธุุรกิจี คัวามีเสำ่�ยงและโอกาสำที่างธุุรกิจีขององคั์กร และแนวโน�มีของ 
ธุุรกิจีในอุต่สำาหกรรมีเด่ยวกัน

ขั�นท่ี่�

1

การิจัดลูำาดับัคืวีามีส์ำาคืัญของิปัริะเด็น (Prioritization)

วีจีี ไอนำาประเด็นที่่�มี่นัยสำำาคััญต่่อคัวามียั�งยืนที่่� ได�รับการระบุจีากขั�นต่อนที่่� 1 มีาประเมีินและจีัดลำาดับคัวามีสำำาคััญ  
โดยพิิจีารณาจีาก 2 ด�าน กล่าวคัือ คัวามีสำำาคััญต่่อผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย ผู้่านการสำำารวจีข�อคัิดเห็นของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ยที่ั�งภายใน
และภายนอกองคั์กร และคัวามีสำำาคััญต่่อผู้ลกระที่บด�านเศรษฐกิจี สำังคัมี และสำิ�งแวดล�อมี ของวีจีี ไอ โดยให�นำ�าหนัก 
คัวามีสำำาคััญของแต่่ละประเด็นในบริบที่ของคัวามียั�งยืน โดยพิิจีารณาประกอบกับกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจีเป็นหลัก

ขั�นท่ี่�

2

การิต็ริวีจส์อบัคืวีามีถู้กต็�องิ

คัณะกรรมีการบรรษัที่ภิบาล (Corporate Governance Committee) โดยการเสำนอแนะของคัณะกรรมีการบริหาร 
ได�พิจิีารณากำาหนดประเดน็ที่่�มีน่ยัสำำาคััญต่อ่คัวามียั�งยนืขององคัก์ร รวมีที่ั�งให�คัวามีเหน็และต่รวจีสำอบการประเมีนิประเดน็
ที่่�มี่นัยสำำาคััญ ขอบเขต่ และเนื�อหาของการรายงาน เพิ่�อให�มีั�นใจีได�ว่ารายงานที่่�จีัดที่ำาข้�นน่�มี่เนื�อหาคัรบถึ�วนและคัรอบคัลุมี
สำาระสำำาคััญที่่�เก่�ยวข�องกับวีจีีไอ

ขั�นท่ี่�

3

การิที่บัที่วีนปัริะเด็น

วีจีีไอมี่กระบวนการที่บที่วนผู้ลการดำาเนินงานต่่อประเด็นที่่�มี่นัยสำำาคััญต่่อคัวามียั�งยืนเป็นประจีำาทีุ่กปี และยังได�จีัดให�มี่ 
ช่่องที่างเพ่ิ�อรับฟัังคัวามีคิัดเห็นและข�อเสำนอแนะจีากผู้้�ม่ีสำ่วนได�เสำ่ยไว�ในต่อนที่�ายของรายงานฉบับน่� ที่ั�งน่� เพ่ิ�อให�มีั�นใจีว่า
เนื�อหาที่่�เปิดเผู้ยในรายงานน่�นั�นมี่คัวามีเหมีาะสำมีและสำอดคัล�องกับประเด็นที่่�ต่�องการสำื�อสำาร ต่ลอดจีนต่อบสำนอง 
ต่่อคัวามีคัาดหวังของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย ที่ั�งภายในและภายนอก

ขั�นท่ี่�

4
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คว
าม

สํา
คัญ

ต�อ
ผู�ม

ีส�ว
นไ

ด�เ
สีย

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม

55555

8888822222

11111

66666

44444

77777

33333

ปัริะเด็นคืวีามียั�งิยืนที่่�ส์ำาคืัญ
ขอบัเขต็ของิผู้ลูกริะที่บั

ภายในองิคื์กริ ภายนอกองิคื์กริ

ด�านเศริษฐกิจ 

1. การกำากับด้แลกิจีการและจีริยธุรรมีที่างธุุรกิจี

2. การจีัดการห่วงโซึ่่อุปที่าน

3. การจีัดการและบริหารคัวามีเสำ่�ยง

4. คัวามีมีั�นคังปลอดภัยของระบบข�อมี้ลและคัวามีเป็นสำ่วนต่ัวของข�อมี้ล

ด�านส์ังิคืมี

5. การจีัดการคัวามีสำัมีพิันธุ์กับล้กคั�าและผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�สำร�างสำรรคั์

6. การพิัฒนาที่รัพิยากรมีนุษย์และคัวามีเป็นอย้่ที่่�ด่

7. อาช่่วอนามีัยและคัวามีปลอดภัย

ด�านส์ิ�งิแวีดลู�อมี

8. การบริหารจีัดการด�านสำิ�งแวดล�อมีอย่างมี่ประสำิที่ธุิภาพิ



16 บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

วีจีี ไอคัำาน่งถ่ึงบที่บาที่และให�คัวามีสำำาคััญกับสำิที่ธิุของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย
ทีุ่กกลุ่มี ที่ั�งภายในและภายนอกองคั์กร โดยจีะด้แลให� ได�รับการปฏิิบัติ่
อย่างเหมีาะสำมี เสำมีอภาคั และเป็นธุรรมี เพิราะเราเช่ื�อว่าคัวามีสำัมีพิันธุ์
อันด่ กับผู้้�มี่สำ่วนได� เสำ่ยแต่่ละกลุ่มีมี่คัวามีสำำาคััญต่่อการพิัฒนา
อย่างยั�งยืนและคัวามีสำำาเร็จีขององคั์กรในระยะยาว ดังนั�น วีจีีไอจี้งจีัดให�
มี่กระบวนการและช่่องที่างในการสำื�อสำารที่่�หลากหลายเพ่ิ�อสำร�างการมี่
สำ่วนร่วมีกับผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ยกลุ่มีต่่าง ๆ เพ่ิ�อรับที่ราบถ่ึงคัวามีคัาดหวัง 
ต่ลอดจีนนำาข�อคิัดเห็นของผู้้�มี่สำ่วนได�เส่ำยที่่� ได�รับมีาปรับใช่� ให�เข�ากับ
กระบวนการดำาเนินธุุรกิจีขององคั์กรต่่อไป

ที่ั�งน่� เมีื�อวันที่่� 9 พิฤศจีิกายน 2563 คัณะกรรมีการบริษัที่ของวีจีี ไอ
ได�ประกาศนโยบายการมี่ส่ำวนร่วมีกับผู้้�มี่ส่ำวนได�เสำ่ย และเปิดเผู้ยลง
บนเว็บไซึ่ต์่ของบริษัที่ฯ เพ่ิ�อแสำดงจี�ดยืนและคัวามีมีุ่งมีั�นในการด้แล
สำร�างคัวามีสำัมีพิันธุ์ และต่อบสำนองต่่อคัวามีคัาดหวังของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย
อย่างมี่ประสำิที่ธิุภาพิ และให�เกิดคัวามีเช่ื�อมีั�นในการดำาเนินงานของ
บรษัิที่ฯ โดยวีจีีไอมีค่ัวามีต่ั�งใจีให�ผู้้�มีส่่ำวนได�เสำย่ที่กุกลุม่ีได�รบัที่ราบข�อมีล้
อย่างถึ้กต่�องและคัรบถึ�วนผู้่านช่่องที่างการเผู้ยแพิร่ข�อมี้ลที่่�มี่ผู้้�มี่สำ่วน
ได�เสำ่ยแต่่ละกลุ่มีสำามีารถึเข�าถึ่งได�อย่างเหมีาะสำมี 

กลูุ�มีผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย
ชั่�องิที่างิการิส์ื�อส์าริ

แลูะวีิธุ่การิมี่ส์�วีนริ�วีมี
ต็ัวีอย�างิปัริะเด็นคืวีามีคืาดห้วีังิ

ผู้ลูการิดำาเนินงิานส์ำาคืัญ
เพ��อต็อบัส์นองิคืวีามีคืาดห้วีังิ

ผู้้�ถึือหุ�น / นักลงทีุ่น

• การประชุ่มีสำามีัญผู้้�ถึือหุ�นประจีำาปี
• การรายงานผู้ลประกอบการราย

ไต่รมีาสำ และรายปี โดยเปิดเผู้ย
ข�อมี้ลดังกล่าวบนเว็บไซึ่ต่์ของวีจีีไอ 
และต่ลาดหลักที่รัพิย์ฯ 

• การรายงานขา่วผู้า่นที่างสำื�อมีวลช่น 
และสำื�อออนไลน์ต่่าง ๆ

• ช่่องที่างการสำื�อสำารต่่าง ๆ ของ
บริษัที่ฯ ได�แก่ เว็บไซึ่ต์่ Facebook
อ่เมีล โที่รศัพิที่์ เป็นต่�น

• ประกอบธุุรกิจีด�วยคัวามีโปร่งใสำและ
ต่รวจีสำอบได� รวมีที่ั�งมี่การกำากับ
กิจีการที่่�ด่และมี่ประสำิที่ธุิภาพิ

• ดำาเนินกิจีการที่่�มี่ผู้ลประกอบการ
ที่่�เต่ิบโต่ มีั�นคัง และยั�งยืน

• เปิดเผู้ยข�อมี้ลผู้ลการดำาเนินงาน
อย่างสำมีำ�าเสำมีอ

• คัำาน่งถึ่งสิำที่ธิุของผู้้�ถึือหุ�นและปฏิิบัติ่
ต่่อผู้้�ถึือหุ�นอย่างเที่่าเที่่ยมี

• การบริหารจัีดการบริษัที่ฯ และปกป้อง
สำทิี่ธุขิองผู้้�ถืึอหุ�นในช่ว่งวกิฤต่การณ์
ระบาดของไวรัสำโคัวิด-19

• ประกอบธุุรกิจีด�วยคัวามีโปร่งใสำ
เป็นไปต่ามีกฎหมีายที่่� เก่�ยวข�อง
และคั้่มีือการกำากับด้แลกิจีการที่่�ด่

• ประเมีนิคัวามีเสำ่�ยงด�านการต่่อต่�าน
การคัอรร์ปัช่นั ขององค์ักรและได�รับ
การต่่ออายุแนวร่วมีภาคัเอกช่น
ต่่อต่�านคัอร์รัปชั่น (Collective Action 
Coalition of the Private Sector 
Against Corruption: CAC)

พินักงาน

• สำารจีาก CEO ผู้่านช่่องที่างการ
สำื�อสำารภายในขององคั์กร

• ผู้่านช่่องที่างการสำื�อสำารต่่าง ๆ 
ทัี่�งภายในองค์ักร เช่่น VGI LINE
Official Account, Intranet และ
พิ่�นที่่�ประช่าสำัมีพิันธุ์ ในสำำานักงาน

• การสำำารวจีคัวามีพิ�งพิอใจีประจีำาปี
• กล่องรับคัวามีคัิดเห็น

• ปฏิิบัติ่อย่างเสำมีอภาคั เคัารพิสิำที่ธิุ
มีนุษยช่นขั�นพิ่�นฐาน 

• ฝึึกอบรมีและพัิฒนาศักยภาพิของ
พินกังานอยา่งต่่อเนื�องที่ั�งภายในและ
ภายนอกองคั์กร

• ให�โอกาสำคัวามีก�าวหน�าในสำายอาช่พ่ิ
• ค่ัาต่อบแที่นและสำวัสำดกิารที่่�เหมีาะสำมี
• มี่สำภาพิแวดล�อมีในการที่ำางานที่่�ถ้ึก

สำุขลักษณะ และเหมีาะสำมีต่ามีหลัก
อาช่่วอนามีัยและคัวามีปลอดภัย

• ม่ีผู้ลคัวามีผู้้กพัินของพินักงานที่่�มี่
ต่่อองคั์กรในระดับร�อยละ 86

• ประกาศใช่�นโยบายด�านสิำที่ธิุมีนุษยช่น
ท่ี่�คัรอบคัลุมีคัวามีคุั�มีคัรองแรงงาน

• จัีดตั่�งคัณะกรรมีการ คัวามีปลอดภัย 
อาช่่วอนามัีย และสำภาพิแวดล�อมีใน
การที่ำางานเพิ่�อด้แลพินักงาน 

• จัีดการฝึึกอบรมีผู่้านที่างระบบออนไลน์
• ใช่�นโยบาย Work From Home 

ในช่่วงการแพิร่ระบาดของไวรัสำ
โคัวิด-19

การิมี่ส์�วีนริ�วีมีกับัผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย (GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
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กลูุ�มีผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย
ชั่�องิที่างิการิส์ื�อส์าริ

แลูะวีิธุ่การิมี่ส์�วีนริ�วีมี
ต็ัวีอย�างิปัริะเด็นคืวีามีคืาดห้วีังิ

ผู้ลูการิดำาเนินงิานส์ำาคืัญ
เพ��อต็อบัส์นองิคืวีามีคืาดห้วีังิ

ล้กคั�า

• การสำำารวจีคัวามีพิ�งพิอใจีประจีำาปี
• การสำร�างคัวามีสัำมีพัินธ์ุกับล้กคั�า

เ ช่่ น  ก า ร จีั ด กิ จี ก ร ร มี ก ร ะ ช่ั บ
คัวามีสำัมีพิันธุ์ร่วมีกัน เป็นต่�น

• การรับเรื�องร�องเรียน ข�อเสำนอแนะ
และคัวามีคิัดเห็นผู้่านช่่องที่างการ
รับเรื�องร�องเรียน

• นำาเสำนอผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่ี่�มี่คุัณภาพิต่รง
ต่ามีคัวามีคัาดหวังของล้กคั�าใน
ราคัาที่่�เป็นธุรรมีและเหมีาะสำมี

• ให�ข�อมี้ลที่่�ถ้ึกต่�องและเพิ�ยงพิอต่่อ
การต่ัดสำินใจีของล้กคั�า

• พัิฒนาคุัณภาพิและร้ปแบบของ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการอย่างต่่อเนื�อง

• การปกป้องคุั�มีคัรองข�อมี้ลส่ำวนตั่ว
ของล้กคั�า

• ระดับคัวามีพิ�งพิอใจีของล้กคั�าเท่ี่ากับ
ร�อยละ 91.3

• พัิฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์์อย่างต่่อเนื�อง
จีนได�รับการยอมีรับจีากภายนอก
เช่่น  คัว� าราง วัล  The  Mos t 
Innovative O2O Solutions for 
P a y m e n t  a n d  L o g i s t i c s 
Platforms ในฐานะบริษัที่ช่ั�นนำา
ที่่�มี่นวัต่กรรมีลำ�าสำมีัยที่่�สำุดสำำาหรับ
แพิลต่ฟัอร์มีดังกล่าว

คั้่คั�า

• กระบวนการคััดเลือกและการประเมิีน
ผู้ลการปฏิิบัต่ิงานของคั้่คั�า

• การประชุ่มีร่วมีกับคั้่คั�า

• การปฏิิบัต่ิงานเป็นไปต่ามีกฎหมีาย 
และกฎระเบ่ยบข�อบังคัับที่่�กำาหนด

• เปิดเผู้ยข�อม้ีลการดำาเนินงานอย่าง
สำมีำ�าเสำมีอ และคัรบถึ�วน

• เข�าร่วมีโคัรงการ หรือคัวามีร่วมีมีือ
ใหมี่ ๆ จีากหน่วยงานภาคัรัฐ

• ค่้ัคั�าลงนามีรับที่ราบจีริยธุรรมี
 ค่้ัคั�าที่่�ระบุประเด็นการดำาเนินงาน
 คัรอบคัลุมีด�านเศรษฐกิจี สำังคัมี 
 และสำิ�งแวดล�อมี
• ค่้ัคั�าได� รับการอบรมีด�านคัวามี
 ปลอดภัยก่อนปฏิิบัต่ิงาน

หน่วยงานของรัฐ

• การรายงานผู้ลการดำาเนินงานที่่�
เก่�ยวข�องการระยะเวลาที่่�หน่วยงาน
ภาคัรัฐกำาหนด

• การสำื�อสำารกับเจี�าหน�าที่่�รัฐอย่าง
เพิ่�อสำร�างคัวามีเข�าใจีที่่�ถึ้กต่�อง

• การม่ีส่ำวนร่วมีในกิจีกรรมี สัำมีมีนา
และโคัรงการของหน่วยงานภาคัรัฐ
อย่างต่่อเนื�อง

• การปฏิิบัต่ิงานเป็นไปต่ามีกฎหมีาย 
และกฎระเบ่ยบข�อบังคัับที่่�กำาหนด

• เปิดเผู้ยข�อม้ีลการดำาเนินงานอย่าง
สำมีำ�าเสำมีอ และคัรบถึ�วน

• เข�าร่วมีโคัรงการ หรือคัวามีร่วมีมีือ
ใหมี่ ๆ จีากหน่วยงานภาคัรัฐ

• ปฏิิบัติ่ต่ามีกฎหมีายท่ี่�เก่�ยวข�อง และ
ข�อบังคัับที่่�กำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด

• เปิดเผู้ยข�อมี้ลการดำาเนินงานต่ามี
ระยะเวลา และมีากกว่าที่่�ข�อกำาหนด
เพิ่�อคัวามีโปร่งใสำ

• เข�าร่วมีปรับร้ปแบบการเปิดเผู้ย
ข�อม้ีลประจีำาปี เป็นแบบรายงานเด่ยว
(แบบ 56-1 One Report) ก่อนจีะ
มี่ผู้ลบังคัับใช่�จีาก ก.ล.ต่.

ชุ่มีช่น สำังคัมี 
และสำิ�งแวดล�อมี

• กิจีกรรมีเพิ่�อชุ่มีช่นและสำังคัมี
• การบริหารจัีดการองค์ักร โดยคัำาน่ง

ถึ่งสำิ�งแวดล�อมี
• การใช่�พ่ิ�นที่่�โฆษณาประช่าสำัมีพิันธุ์

ข่าวสำารท่ี่�เป็นประโยช่น์ต่่อสำาธุารณะ

• พิัฒนาสำังคัมี ชุ่มีช่น และสำิ�งแวดล�อมี
• อย้่ร่วมีกันกับชุ่มีช่นได�อย่างยั�งยืน
• จีำากัดผู้ลกระที่บต่่อสำิ�งแวดล�อมีจีาก

การดำาเนินธุุรกิจี
• ม่ีส่ำวนร่วมีการปล้กจิีต่สำำาน่กให�ประช่าช่น

อนุรักษ์สำิ�งแวดล�อมี

• กำาหนดเป้าหมีายด�านสำิ�งแวดล�อมี 
ซึ่่�งคัรอบคัลุมีการลดขยะ การใช่�
พิลังงานอย่างยั�งยืน และการสำร�าง
แพิลต่ฟัอร์มีที่่�สำร�างสำรรค์ั เพ่ิ�อเป็น
กระบอกเสำ่ยงให�แก่สำังคัมีวงกว�าง

• นำาวตั่ถุึดบิที่่�เหลอืใช่�จีากการดำาเนนิ
ธุุรกิจี มีารีไซึ่เคิัลให�เกิดประโยช่น ์เช่น่
โคัรงการ VGIxPomelo

นโยบัายการิมี่ส์�วีนริ�วีมี
กับัผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย
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นโยบัายแลูะเปั้าห้มีายการิพัฒนาอย�างิยั�งิยืน

วีจีี ไอมีุ่งมีั�นที่่�จีะดำาเนินธุุรกิจีเพิ่�อสำร�างคัุณคั่าขององคั์กร (Value)  
เสำริมีสำร�างคัวามีเติ่บโต่ของธุุรกิจี (Growth) และสำร�างนวัต่กรรมีการ 
(Innovation) ซ่ึ่�งเป็นรากฐานสำำาคััญที่่�จีะนำาไปสำ้่เป้าหมีายสำ้งสำุดในการ
สำร�างคัวามียั�งยนืขององคัก์รเพิ่�อผู้ลประโยช่น์ ในระยะยาวของผู้้�มีส่ำว่นได�
เส่ำยต่ลอดห่วงโซึ่ค่ัณุคัา่ (Value Chain) โดยวีจีีไอให�คัวามีสำำาคััญต่อ่การ
ดำาเนนิธุุรกิจีที่่�มีค่ัวามีรับผู้ดิช่อบต่่อสัำงคัมี การบริหารจีดัการต่ามีหลัก
ธุรรมีาภิบาลและการกำากับด้แลกิจีการที่่�ด่ ก่อให�เกิดการเต่ิบโต่อย่าง 
ต่่อเนื�องของเศรษฐกิจี และม่ีคัวามีใส่ำใจีต่่อสำิ�งแวดล�อมี คัณะกรรมีการ
บรษิทัี่จีง้ได�กำาหนดนโยบายการพิฒันาอยา่งยั�งยนื ซึ่่�งมีผู่้ลบงัคับัใช่�เมีื�อ
วันที่่�  9 พิฤศจีิกายน 2563 และเปิดเผู้ยบนเว็บไซึ่ต์่ของบริษัที่ฯ  

เพิ่�อแสำดงเจีต่นารมีณ์ที่่�หนักแน่น และให�เป็นกรอบในการดำาเนินงานของ
องคัก์รอยา่งเปน็รป้ธุรรมี สำนบัสำนนุให�กรรมีการ ผู้้�บรหิาร และพินกังาน
ของบริษัที่ฯ ย่ดถึือปฏิิบัต่ิต่ามีนโยบาย เพ่ิ�อการพัิฒนาอย่างยั�งยืน 
ที่่�สำอดคัล�องกันในองคั์กรต่่อไป 

คัณะกรรมีการบรรษัที่ภิบาลของวีจีีไอจีะพิิจีารณาเป้าหมีายด�านคัวามี
ยั�งยนืขององคัก์รเปน็ประจีำา โดยวเิคัราะหป์ระกอบกบัผู้ลการดำาเนนิงาน
ด�านคัวามียั�งยืนของปีที่่�ผู้่านมีา คัวามีเสำ่�ยงที่่�เก่�ยวข�องกับประเด็นด�าน
คัวามียั�งยืน และโอกาสำที่างธุุรกิจีของบริษัที่ฯ โดยสำามีารถึสำรุปผู้ลการ
ดำาเนินงานที่่�สำำาคััญในประเด็นต่่าง ๆ ได�ดังน่� 

ปัริะเด็นด�าน
คืวีามียั�งิยืน

เปั้าห้มีายริะยะยาวี 
ด�านคืวีามียั�งิยืน 5 ปัี 

(2563/2564 – 2567/2568)
เปั้าห้มีายปัี 2563/64

ผู้ลูการิดำาเนินงิาน
ปัี 2563/64

SDGs

มีิต็
ิเศ

ริษ
ฐก

ิจ

การกำากับด้แลกิจีการ
และจีริยธุรรมีที่างธุุรกิจี

• พินักงานทุี่กคันของบริษัที่ฯ  
 รวมีถึ่งพินักงานของบริษัที่ 
 ย่อยหลัก เข�าร่วมีการอบรมี 
 จีริยธุรรมีที่างธุุรกิจี
• ไม่ีม่ีคัำาเตื่อนหรือการต่รวจีสำอบ 
 ท่ี่�ม่ีนัยสำำาคััญจีากหน่วยงาน 
 กำากับด้แล
• ผู้ลการประเมีินการกำากับ 
 ดแ้ลกจิีการในระดบั “ดเ่ลศิ”

• พินักงานทุี่กคันของบริษัที่ฯ  
 เข�าร่วมีการอบรมีจีริยธุรรมี 
 ที่างธุุรกิจี คิัดเป็นร�อยละ 100
• ไ มี่ มี่ คัำา เ ต่ื อ น ห รื อ ก า ร 
 ต่รวจีสำอบที่่�ม่ีนัยสำำาคััญ 
 จีากหน่วยงานกำากับด้แล
• ผู้ลการประเมิีนการกำากับ 
 ด้แลกิจีการในระดับ “ด่เลิศ”

• พินักงานของบริษัที่ฯ เข�าร่วมี 
 การอบรมีจีริยธุรรมีที่างธุุรกิจี  
 คัิดเป็นร�อยละ 98
• ไม่ีม่ีคัำาเตื่อนหรือการต่รวจีสำอบ 
 ที่่�มี่นัยสำำาคััญจีากหน่วยงาน 
 กำากับด้แล
• ผู้ลการประเมีินการกำากับ 
 ด้แลกิจีการในระดับ “ด่เลิศ”  
 ประจีำาปี 2563 จีากโคัรงการ 
 สำำารวจีการกำากบัดแ้ลกิจีการ 
 บริษัที่จีดที่ะเบ่ยนไที่ย ซ่ึ่�งจีัด 
 โดยสำมีาคัมีสำ่งเสำริมี สำถึาบัน 
 กรรมีการบริษัที่ไที่ย

  

การจีัดการห่วงโซึ่่
อุปที่าน

ค่้ัคั�าร�อยละ 100 ลงนามี 
รับที่ราบจี ริ ย ธุ ร ร มี ค่้ั คั� า ท่ี่� 
ระบุประเด็นการดำาเนินงาน
คัรอบคัลุมีด�านเศรษฐกิจี 
สัำงคัมี และสิำ�งแวดล�อมี

คั้่คั�า Critical Tier 1 ร�อยละ  
100 ได�รับการประเมิีนคัวามี
เส่ำ�ยงด�านเศรษฐกิจี สำังคัมี 
และสำิ�งแวดล�อมี

ค่้ัคั�า Critical Tier 1 ร�อยละ 100 
ได�รับการประเมีินคัวามีเสำ่�ยง 
ด�านเศรษฐกิจี สำั งคัมี และ 
สำิ�งแวดล�อมี

  

การจัีดการและบริหาร
คัวามีเสำ่�ยง

มี่การจีัดการการบริหาร 
คัวามีเสำ่�ยงต่ามี COSO– 
ERM 2017

จัีดฝึึกอบรมีด�านการบริหาร
คัวามีเส่ำ�ยงให�พินักงานที่ั�ง
องค์ักร เพ่ิ�อสำร�างวัฒนธุรรมี 
องคั์กร

จีัดฝึึกอบรมีด�านการบริหาร
คัวามีเส่ำ�ยงให�พินักงานทัี่�งองค์ักร 
เพิ่�อสำร�างวัฒนธุรรมีองคั์กร

  

คัวามีมีั�นคังปลอดภยั
ของระบบข�อม้ีลและ
คัวามีเป็นส่ำวนตั่วของ
ข�อม้ีล

ไม่ีม่ีข�อร�องเรียนจีากหน่วยงาน
ของรัฐ ล้กคั�า หรือผู้้�เก่�ยวข�อง 
อื�น ๆ  ในการใช่�ข�อม้ีลส่ำวนบุคัคัล
โดยมีิช่อบ

• พินักงานทุี่กคันได�รับการ 
 อบรมีเรื�องการคัุ�มีคัรอง 
 ข�อมี้ลสำ่วนบุคัคัล
• ไม่ีม่ีข�อม้ีลของล้กคั�ารั�วไหล

• พินักงานทุี่กคันได� รับการ 
 อบรมีเ รื�องการคุั�มีคัรอง 
 ข�อมี้ลสำ่วนบุคัคัล
• ไมี่มี่ข�อมี้ลของล้กคั�ารั�วไหล
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ปัริะเด็นด�าน
คืวีามียั�งิยืน

เปั้าห้มีายริะยะยาวี
ด�านคืวีามียั�งิยืน 5 ปัี 

(2563/2564 – 2567/2568)
เปั้าห้มีายปัี 2563/64

ผู้ลูการิดำาเนินงิาน
ปัี 2563/64

SDGs

มีิต็
ิส์ังิ

คืมี

การจัีดการคัวามีสัำมีพัินธ์ุ
กับล้กคั�า และผู้ลิต่ภัณฑ์์
ที่่�สำร�างสำรรคั์

• อตั่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจี
 ของล้กคั�าในระดับร�อยละ 95
• ไมี่มี่ข�อร�องเรียนจีากล้กคั�า
 เก่�ยวกับสำื�อโฆษณา และการ
 ให�บริการของพินักงาน 

อัต่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจี
ของล้กคั�าในระดับร�อยละ 90

อตั่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจีของ
ล้กคั�าในระดับร�อยละ 91.3   

การพัิฒนาที่รัพิยากร
มีนุษย์และคัวามีเป็นอย่้
ที่่�ด่

อัต่ราคัวามีผู้้กพัินของพินักงาน
ท่ี่�ม่ีต่่อองค์ักรในระดับไม่ีน�อยกว่า
ร�อยละ 90

อัต่ราคัวามีผู้้กพัินของพินักงาน
ท่ี่�ม่ีต่่อองค์ักรในระดับไม่ีน�อย
กว่าร�อยละ 75

อัต่ราคัวามีผู้้กพัินของพินักงาน
ท่ี่�ม่ีต่่อองค์ักรในระดับร�อยละ 86   

  

อ า ช่่ว อ น า มัีย แ ล ะ
คัวามีปลอดภัย

• พินักงานของบริษัที่ฯ และ
 คั้่คั�าในอัต่ราร�อยละ 100 
 ได� รับการฝึึกอบรมีต่ามี
 มีาต่รฐานคัวามีปลอดภัย
• ไม่ีม่ีอุบัติ่เหตุ่จีากการที่ำางาน 
 (Zero Accident)

จัีดที่ำานโยบาย มีาต่ราการ และ
การฝึึกฝึนด�านคัวามีปลอดภัย
แก่พินักงานบริษัที่ฯ

• จีัดที่ำานโยบาย มีาต่รการ
 แ ล ะ การฝึึกฝึนด�านคัวามี
 ปลอดภัยแก่พินักงานบริษัที่ฯ
• ไม่ีม่ีอุบัติ่เหตุ่จีากการที่ำางาน 
 (Zero Accident)

  

เปั้าห้มีายด�านส์ิ�งิแวีดลู�อมีต็�อเนื�องิต็ั�งิแต็�ปัี 2563 – 2566 (แบั�งิออกเปั็น 3 เปั้าห้มีาย)

ปัริะเด็นด�าน
คืวีามียั�งิยืน

ลูดการิส์ริ�างิขยะ
การิใชั่�พลูังิงิาน

อย�างิยั�งิยืน
แพลูต็ฟอริ์มีส์ริ�างิส์ริริคื์ SDGs

มีิต็
ิส์ิ�งิ

แวี
ดลู

�อมี

การบริหารจีัดการ
สำิ�งแวดล�อมี

• เปล่�ยนการนำาขยะที่่�จีะถ้ึก
 ฝึ�งกลบหรือเผู้าที่ำาลายด�วย
 การนำากลับมีาใช่�ประโยช่น์
 ในอัต่ราร�อยละ 30 ของ
 ปริมีาณขยะที่ั�งหมีด
• สำร� าง คุัณค่ัาให� ขยะ โดย
 การเปล่�ยนเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์
 ที่่�ก่อให�เกิดผู้ลกระที่บต่่อ
 สิำ�งแวดล�อมีน�อยท่ี่�สุำด โดยม่ี
 เป้าหมีายในการลดปรมิีาณ
 การสำร�างขยะ อย่างน�อย
 ร�อยละ 10 

รักษาระดับการใช่�นำ�า และ
พิลังงานไฟัฟ้ัาไม่ีให�เพิิ�มีข้�น
เกินร�อยละ 10 เมืี�อเท่ี่ยบกับ
ปีฐาน 2562

ใช่� แพิลต่ฟัอร์มีโฆษณาของ
องค์ักรนำาเสำนอเนื�อหาเก่�ยวกับ
การเปล่�ยนแปลงที่างสำภาพิภ้มีิ
อากาศ โดยมี่ เป้าหมีายใน
การสำร�างคัวามีต่ระหนักร้�แก่
ประช่าช่นไมี่น�อยกว่า 1 ล�านคัน
ต่่อปี

  

นโยบัายการิพัฒนา
อย�างิยั�งิยืน
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ด��านเศรษฐกิิจ
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การกํากับดูแลกิจการ 
และจร�ยธรรมทางธุรกิจ 
(GRI 102-13, 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

ว�จ�ไอยึดมัน่ในแนวทางการดําเนนิธุกิจภายใต�หลกัการกํากับดแูลกิจการ
และจร�ยธรรมทางธุรกิจที่ดี มีการควบคุมภายใน และการดําเนินงาน
อย�างสุจร�ต โปร�งใส และต�อต�านการคอร�รัปชันทุกรูปแบบ ด�วยตระหนักว�า
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป�นป�จจัยสําคัญในการส�งเสร�มและสนับสนุน
ให�กิจการเติบโตอย�างยั่งยืน คณะกรรมการบร�ษัทจ�งได�จัดทําคู�มือ
การกํากับดูแลกิจการและจร�ยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ�ครอบคลุม
ด�านต�าง ๆ ได�แก� สิทธิผู�ถือหุ�น การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียม 
การคํานึงถึงบทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย การเป�ดเผยข�อมูลและความ
โปร�งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทซึ่งหลักเกณฑ�
ดังกล�าวเป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย�ฯ 
และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบร�ษัทฯ จดทะเบียน
ป� 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

แนวทางบร�หารจัดการ

เป�าหมายระยะยาวด�านความยั่งยืน 
5 ป� (2563/2564 – 2567/2568)

• พนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ  รวมถึง
 พนักงานของบร�ษัทย�อยหลัก เข�าร�วม
 การอบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ
• ไ ม� มี คํา เ ตื อ น ห ร� อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี
 นัยสําคัญจากหน�วยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
 ในระดับ “ดีเลิศ”

เป�าหมายป� 2563/2564

• พนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ เข�าร�วมการ
 อบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ ในอัตราร�อยละ 100
• ไ ม� มี คํา เ ตื อ น ห ร� อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี
 นัยสําคัญจากหน�วยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
 ในระดับ “ดีเลิศ”

ผลการดําเนินงานป� 2563/2564

• พนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ เข�าร�วมการ
 อบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ ในอัตราร�อยละ 98
• ไ ม� มี คํา เ ตื อ น ห ร� อ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่ มี
 นัยสําคัญจากหน�วยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ
 ใ น ร ะ ดั บ  “ ดี เ ลิ ศ ”  ป ร ะ จํา ป�  2 5 6 3 
 จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
 บร�ษัทฯ จดทะเบียนไทยซึ่งจัดโดยสมาคม
 ส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

นโยบายท่ีสําคญัด�านความย่ังยืนซ่ึงประกาศใช�ในป� 2563/64

สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย และมาตรฐานสากล 
โดยคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการที่เก่ียวข�องจัดให�มีการ
ทบทวนหลักเกณฑ�ดังกล�าว รวมไปถึงมาตรการต�อต�านคอร�รัปชัน และ
นโยบายต�าง ๆ เป�นประจําทุกป� เพ�่อให�สอดคล�องกับสภาพการดําเนิน
ธุรกิจ และตอบสนองเป�าหมายร�วมกันของสังคมโดยรวมมากที่สุด

นอกจากนี้ ว�จ� ไอยังให�ความสําคัญกับนโยบายของบร�ษัทฯ ที่ใช�เป�น
แนวทางและกรอบการดําเนินงานให�แก�พนักงาน และผู�เก่ียวข�องใน
ทุกภาคส�วนขององค�กร โดยในป�ที่ผ�านมา ว�จ�ไอได�ประกาศใช�นโยบาย
ด�านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม 
เพ�่อแสดงเจตนารมณ�และความมุ�งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค�กรไปสู�
การพัฒนาอย�างยั่งยืนอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป

นโยบายการพัฒนา
อย�างยั่งยืน

ให�ความสําคัญต�อการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต�อ
สังคม ครอบคลุมกรอบการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดล�อม

นโยบายด�านภาษีอากร

แสดงเจตนารมณ� และยึดม่ัน
ท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีด�านภาษีอย�าง
โปร�งใส เป�นธรรม และเป�นไป
ตามกฎหมาย 

นโยบายด�านการมีส�วนร�วม
ของผู�มีส�วนได�เสีย

ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วม 
การสื่อสาร การเข�าใจประเด็น
ต�าง ๆ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังของผู�มีส�วนได� เสีย
ทุกกลุ�ม

นโยบายด�านสิทธิมนุษยชน

มุ�งม่ันดําเนินธุรกิจโดยคุ�มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู�มีส�วนได�เสยี
ตลอดห�วงโซ�คุณค�า

คู�มือการกํากับดูแลกิจการ
และจร�ยธรรมทางธุรกิจ
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ว�จ� ไอมีระบบการบร�หารจัดการที่ดี ผ�านโครงสร�างการจัดการของว�จ� ไอซ่ึงมีการแบ�งแยกอํานาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของแต�ละฝ�าย
ออกจากกันอย�างชัดเจน เพ�อ่รักษาความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถ�วงดุลอํานาจ ระหว�างบทบาทในการกํากับดูแล การบร�หารจัดการ 
และการปฏิบัติงาน 

สําหรับข�อมูลเพ��มเติมเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการระบุไว� ในรายงานประจําป� 2563/64 (56-1 One Report) ของว�จ� ไอ ภายใต�หัวข�อ 
“การกํากับดูแลกิจการ”

หมายเหตุ:
1เร��มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2564
2บร�ษัทฯ อยู�ในระหว�างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ�่อดํารงตําแหน�งรองกรรมการผู�อํานวยการใหญ�

โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการ

คณะทํางาน
ด�านความยั่งยืน1

คณะทํางานบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการบร�ษัท

กรรมการ
ผู�อํานวยการใหญ�

รองกรรมการ
ผู�อํานวยการใหญ�2

ผู�อํานวยการใหญ�
สายงานการขาย

ผู�อํานวยการใหญ�
สายงานปฏิบัติการ

ผู�อํานวยการใหญ�
สายงานการเง�น 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการ
ชุดย�อย มีหน�าท่ีในการกํากับดูแลกิจการและ
ควบคุมการ บร�หารจัดการของฝ�ายบร�หาร
กําหนดว�สัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ�  และ
เป�าหมายระยะยาวตลอดจนตัดสินใจในเร�่องที่
มีนัยสาํคญัต�อการดําเนนิธุรกิจของกลุ�มว�จ� ไอ

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�
แ ล ะ ค ณ ะ ผู� บ ร� ห า ร มี ห น� า ท่ี
ในการบร�หารจัดการงานใน
ด�านต�าง ๆ และดําเนินงานอัน
เป�นกิจวัตร ประจาํวันของว�จ� ไอ 
ตามท่ี ได�รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบร�ษัท รวมถึง
รายงานผลการดําเนินงานต�อ
คณะกรรมการอย�างสมํ่าเสมอ 
โดยพนักงานมีหน�าท่ี ในการ
ปฏิบัตงิานตามท่ีได�รบัมอบหมาย
ด�วยความรับผิดชอบให�เป�นไป
ตามระเบียบ ข้ันตอน รวมถึง
นโยบายต�าง  ๆ ของว�จ� ไอ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ที่ปร�กษา
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ความหลากหลายของคณะกรรมการบร�ษัท 

ว�จ�ไอตระหนักว�าการดําเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส และมีจร�ยธรรมทางธุรกิจท่ีดีเป�นสิ�งสําคัญท่ีจะสร�างความเช่ือม่ันให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และนําไปสู�
การสร�างผลตอบแทนทางธุรกิจอย�างยั่งยืน บร�ษัทฯ จ�งมุ�งเน�นในการสร�างความเข�าใจ สื่อสาร และเผยแพร�หลักการกํากับดูแลกิจการและจร�ยธรรม
ทางธุรกิจที่ดีให�แก�พนักงานอย�างต�อเนื่อง โดยพนักงานเข�าใหม� และพนักงานป�จจ�บันของว�จ� ไอ ต�องผ�านกระบวนการเร�ยนรู�นโยบายและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับคู�มือการกํากับดูแลกิจการ (ซ่ึงรวมถึงมาตรการและแนวปฏิบัติต�อต�านการคอร�รัปชัน) พร�อมทําแบบทดสอบหลังการเร�ยนรู�ทุกคน

ในป� 2563/64 ท่ีผ�านมา บร�ษัทฯ ได�จัดให�มีการเร�ยนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-learning) และทําแบบทดสอบผ�านเคร�อข�ายออนไลน�เต็มรูปแบบ 
เพ�่อให�สอดคล�องกับมาตรการความปลอดภัย และการป�องกันการระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ซึ่งพนักงานของบร�ษัทฯ สามารถเข�าถึงสื่อการเร�ยนรู� 
และทําแบบทดสอบได�อย�างเต็มที่ แม�อยู�ระหว�างการ Work From Home

การสื่อสารด�านจร�ยธรรมทางธุรกิจ

3

4

คณะกรรมการที่ ไม�เป�นฝ�ายบร�หาร

กรรมการอิสระ

2

คณะกรรมการ
บร�หาร

องค�ประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท อายุ

41-50

2

51-60
2

61-70

5

2 7:

สัดส�วนกรรมการ หญิง:ชาย

การอบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ

พนักงานเข�าอบรม

98%

ผ�านการทดสอบ

98%
คะแนนเฉลี่ย

9.2/10
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ภาพโปสเตอร�รณรงค�การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันภายในองค�กร ตามนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy)

ว�จ� ไอมีความมุ�งมั่นในการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน และการติดสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท ผู�บร�หาร และ
พนักงานทุกระดับ รวมทั้งบร�ษัทย�อยและบุคคลที่เก่ียวข�องกับการดําเนินธุรกิจในการไม�เข�าไปมีส�วนร�วมในการทุจร�ตคอร�รัปชันไม�ว�าทางตรงหร�อ
ทางอ�อม โดยว�จ� ไอทบทวนมาตรการต�อต�านคอร�รัปชัน รวมถึงมาตรการอื่นที่เก่ียวข�องเป�นประจําทุกป� เพ�่อให�แน�ใจว�ามาตรการเหล�านั้นมี
ความเหมาะสมและเพ�ยงพอสําหรับการป�องกัน การตรวจสอบ และการตอบสนองต�อความเสี่ยงด�านการทุจร�ตคอร�รัปชันที่อาจจะเกิดข�้นในองค�กร

ว�จ�ไอดําเนินการตามแนวทางการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันอย�างเคร�งครัด โดยมีนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และมีระบบการ
รายงานภายใน เร�่องการรับของขวัญ ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อื่นใด ซึ่งได�สื่อสารให�แก�พนักงานและผู�เก่ียวข�องทราบ ผ�านช�องทางภายในต�าง ๆ 
ของบร�ษัทฯ  เพ�่อให�พนักงานยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานประจําวัน

ทั้งนี้ เพ�่อแสดงความมุ�งมั่นว�าว�จ� ไอจะไม�ยอมรับการทุจร�ตคอร�รัปชันไม�ว�าในกรณีใด ๆ บร�ษัทฯ ได�ประกาศเจตนารมณ�เข�าเป�นแนวร�วม
ภาคเอกชนต�อต�านคอร�รัปชัน (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
บร�ษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงด�านการต�อต�านการคอร�รัปชัน และได�รับการรับรองต�ออายุสมาชิกแนวร�วม CAC เป�นที่เร�ยบร�อย โดยจะ
ครบอายุสมาชิกในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

การต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน
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ว�จ�ไอส�งเสร�มให�กรรมการ ผู�บร�หาร พนักงาน และเจ�าหน�าที่ของบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย�างถูกต�อง โปร�งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได� 
จ�งมชี�องทางการรบัแจ�งเบาะแสการกระทําที่ไม�ถูกต�อง การกระทําทีผ่ดิขัน้ตอนตามระเบยีบปฏบิติัของบร�ษทัฯ การกระทําทีผ่ดิกฎหมาย ผดิศีลธรรม 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หร�อการกระทําใด ๆ ที่สงสัยว�าเป�นการทุจร�ตคอร�รัปชันที่เกี่ยวกับกลุ�มว�จ�ไอ โดยผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม สามารถแจ�งเหตุ
หร�อเบาะแสผ�าน 3 ช�องทางต�าง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองค�กร ตามรายละเอียดด�านล�าง

ทั้งนี้ ว�จ�ไอมีมาตรการคุ�มครองสิทธิของผู�ร�องเร�ยน และผู� ให�ข�อมูล โดยบร�ษัทฯ จะปกป�ดชื่อ ที่อยู� หร�อข�อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู�ร�องเร�ยน
หร�อผู�ให�ข�อมูลได� และจะเก็บรักษาข�อมูลของผู�ร�องเร�ยนและผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ

การแจ�งเร�่องร�องเร�ยน (WHISTLE BLOWER)

การจัดการเร�่องที่ ได�รับการร�องเร�ยน

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท 
โทร: 02-273-8884 ต�อ 391

หร�อ ไปรษณีย� มายัง
ที่อยู�บร�ษัทฯ

ระบบเคร�อข�าย
ภายในองค�กร Intranet

ช�องทาง
การร�องเร�ยน Doitright@vgi.co.th

มีผู�แจ�งเบาะแส หร�อร�องเร�ยน
ตามช�องทางต�าง ๆ 

พ�จารณาในเบ้ืองต�นว�าเร�อ่ง
ร�องเร�ยนอยู�เป�นกรณีการ
ฝ�าฝ�นมาตราการต�อต�าน

การทุจร�ตคอร�รัปชันหร�อไม�

ประสานงานไปยังฝ�าย
ทรัพยากรมนุษย� เพ�อ่แต�งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน

รายงานจํานวนการแจ�งเบาะแส
การทุจร�ต สรุปเหตุการณ� 

และสถานะการดําเนินงานแก�
คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายกฎหมายจัดทําสรุปเร�่อง
ร� อ ง เ ร� ย น ก า ร ทุ จ ร� ต แ ล ะ
คอร�รัปชันที ่ ได�รับ

ภายหลังต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนแล�ว ฝ�ายทรัพยากร
มนุษย�จะเป�นผู�ทําหน�าที่ ใน
การสอบสวนข�อเทจ็จร�งต�อไป

(ก) กรณีเป�นเร�อ่งท่ีไม�เข�าข�าย
 การกระทําการฝ�าฝ�น
 มาตรการต�อต�านการ
 ทุจร�ตคอร�รัปชัน จะส�งไป
 ยังหน�วยงานทีเ่ก่ียวข�อง
(ข) กรณี เป�นเร�่องทุจร�ต
 คอร�รัปชัน
 (i) ไม�มีมูล จะแจ�งผลต�อ
 ผู�ร�องเร�ยน
 (ii) มีมูลเพ�ยงพอ ฝ�าย
 กฎหมายจะดําเนินการ
 ในขั้นตอนต�อไป

*หากเป�นกรณีทุจร�ตคอร�รัปชัน
 ท่ีมีความรุนแรง และต�องได�รับ
 การแก�ไขอย�างทันท�วงที จะรายงาน
 เหตุดังกล�าวเบ้ืองต�นต�อคณะ
 กรรมการบร�หาร และคณะ
 กรรมการตรวจสอบ โดยจะ
 สําเนาให�ฝ�ายตรวจสอบภายใน

รายงานทุก 6 เดือน
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ว�จ�ไอได�ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในองค�กรทีต่�าง ๆ  เพ�อ่ดําเนนิงาน สนบัสนนุ แล�วให�ความช�วยเหลอือย�างเป�นองค�รวมในด�านการต�อต�านการทจุร�ตคอร�รัปชนั 
รวมถึงเป�นส�วนหนึ่งในการสร�างเสร�มการแบ�งป�นในทางบวกในกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมเพ�่อการพัฒนาอย�างย่ังยืนของบร�ษัทฯ ต�อไป 
ทัง้นีบ้ร�ษทัฯ ไม�มแีนวทางในการให�ความช�วยเหลอืทางการเมอืงแก�พรรคการเมอืง นกัการเมอืง หร�อบคุคลทีเ่ก่ียวข�องทางการเมอืง ทัง้ทางตรงหร�อ
ทางอ�อม

สําหรับป� 2563/64 น้ัน ว�จ�ไอไม�ได�รับการแจ�งเหตุ เบาะแส หร�อข�อร�องเร�ยน
เกี่ยวกับการทุจร�ตคอร�รัปชันแต�อย�างใด 

ว�จ� ไอและนโยบายสาธารณะ

ประเภท องค�กร หัวข�อ วัตถุประสงค�ของความสัมพันธ�
จํานวนเง�นสนับสนุน (บาท)

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

การล็อบบี้ 
การรับสิ�ง
ตอบแทนใน
รูปแบบต�าง ๆ

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 0 0 0 0

การเมือง
แคมเปญ / 
องค�กร / 
ผู�สมัคร
ระดับท�องถิ�น 
ระดับภูมิภาค 
หร�อระดับชาติ

ไม�มี ไม�มี ไม�มี ไม�มี 0 0 0 0

สมาคม
ทางการค�า

สมาคม
ส�งเสร�ม
สถาบัน
กรรมการ
บร�ษัทไทย

ธรรมาภิบาล สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

รับนโยบายมาพัฒนาภายในองค�กร
เพ�่อส�งเสร�มการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และพัฒนาความเป�นมืออาชีพของ
กรรมการบร�ษัทฯ 

106,130 136,760 305,766 123,720

สมาคม
ทางการค�า

สมาคม
บร�ษัทจด
ทะเบียนไทย

ธรรมาภิบาล สมาชิก รับนโยบายมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ�และ
แนวปฏิบัติที่ออกโดยหน�วยงานกํากับ
ดูแลและหน�วยงานราชการ

7,490 14,980 16,050 26,750

จํานวนข�อร�องเร�ยน

2562/63 2563/64

0 0
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ประเภท องค�กร หัวข�อ วัตถุประสงค�ของความสัมพันธ�
จํานวนเง�นสนับสนุน (บาท)

2560/61 2561/62 2562/63 2563/64

สมาคม
ทางการค�า

สมาคม
ส�งเสร�ม
ผู�ลงทุนไทย

ธรรมาภิบาล สนับสนุน
กิจกรรม

สนับสนุนกิจกรรมขององค�กรในการ
ให�ความรู�ความเข�าใจในการว�เคราะห�
หลักทรัพย�แก�ผู�ลงทุนทั่วไป

10,000 20,000 - -

สมาคม
ทางการค�า

สมาคม
ผู�ผลิดป�าย
และโฆษณา 
(ASPA)

การปฏิบัติ
สําหรับสื่อ

สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

ร�วมรับนโยบาย ข�อมูลข�าวสารที่เป�น
ประโยชน�และเอ้ือต�อการประกอบธุรกิจ
มาปฏิบัติภายในองค�กร ตลอดจน
ร�วมพัฒนาระบบการทํางานและแบ�งป�น
ความรู�เพ�่อส�งเสร�มธุรกิจสื่อโฆษณา

6,000 830,000 10,000 300,000

สมาคม
ทางการค�า

สมาคม
มีเดียเอเยนซ่ี
และธุรกิจ
สื่อแห�ง
ประเทศไทย 
(MAAT)

การปฏิบัติ
สําหรับสื่อ

สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

ร�วมรับนโยบาย ข�อมูลข�าวสารที่เป�น
ประโยชน�และเอ้ือต�อการประกอบธุรกิจมา
ปฏิบัติภายในองค�กร ตลอดจนร�วมพัฒนา
ระบบการทํางานและแบ�งป�นความรู�เพ�่อ
ส�งเสร�มธุรกิจสื่อโฆษณา

242,408.5 231,708.5 107,000 -

การมีส�วนร�วมทั้งหมดและการใช�จ�ายต�าง ๆ 372,028.50 1,233,448.50 438,816.00 450,470.00
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การจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน
(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)

ว�จ�ไอยดึมัน่การบร�หารจดัการห�วงโซ�อ�ปทานด�วยความโปร�งใส เป�นธรรม
โดยเคารพหลักจร�ยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ�งแวดล�อม 
และความปลอดภัยของผู�มีส�วนได�เสียทุกระดับ และคํานึงถึงผลกระทบ
ด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม (ESG) จากการดําเนินธุรกิจ 
บร�ษัทฯ ได�ผนวกหลักการการบร�หารจัดการความเสี่ยงในประเด็น
ด�านความย่ังยืนเข�าเป�นส�วนหนึง่ของกระบวนการกลัน่กรองและคัดเลอืก 
การติดตาม และประเมินผลคู�ค�าของบร�ษัทฯ  

ว�จ� ไอได�กําหนดนโยบายการปฏิบัติต�อคู�ค�าไว� ในคู�มือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดแีละจร�ยธรรมทางธรุกิจของบร�ษัทฯ  เพ�อ่ให�เป�นแนวทางปฏบิติั
แก�บุคลากรทุกภาคส�วน รวมถึงได�จัดทําจรรยาบรรณสําหรับคู�ค�า
ด�านการจัดซื้อ จัดหา ว�าจ�าง (Supplier Code of Conduct) ที่มีเนื้อหา

แนวทางบร�หารจัดการ

การประกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดการห�วงโซ�อ�ปทาน

เป�าหมายระยะยาวด�านความยั่งยืน 
5 ป� (2563/2564 – 2567/2568)

• คู� ค� า ร� อ ย ล ะ  1 0 0  ล ง น า ม รั บ ท ร า บ
 จร�ยธรรมคู�ค�าทีร่ะบปุระเดน็การดําเนนิงาน
 ครอบคลุมด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
 สิ�งแวดล�อม

เป�าหมายป� 2563/2564

• คู�ค�า Critical Tier 1 ร�อยละ 100 ได�รับ
 การประเมินความเสี่ยงด�านเศรษฐกิจ 
 สังคม และสิ�งแวดล�อม

ผลการดําเนินงานป� 2563/2564

• คู�ค�า Critical Tier 1 ร�อยละ 100 ได�รับ
 การประเมินความเสี่ยงด�านเศรษฐกิจ 
 สังคม และสิ�งแวดล�อม

การคัดกรอง การติดตาม/ประเมิน Critical Tier1 ESG High Risk

คู�ค�าทุกรายท่ีมีการดําเนิน
ธุรกิจกับ บร�ษัทฯ อย�าง
ต� อ เ นื่ อ ง ม า ร ะ ย ะ ห นึ่ ง
จะได�รับการประเมินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  โ ด ย
แบ�งเป�น
( 1 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ พ�่ อ
ประกันคุณภาพของสินค�า
และบร�การ
(2 )  การประ เมินด� าน
ความยั่งยืน หร�อ ESG

ว�จ� ไอจัดให�คู�ค�าที่มียอด
การใช�จ�ายสูงต�อป� อยู�ใน
กลุ�ม Crit ical Tier 1 
Supplier ซึ่งถือเป�นคู�ค�า
สาํคัญ ของบร�ษัทฯ ทีอ่าจ 
สร�างผลกระทบได�มาก 
จ� งต�องมีกระบวนการ
ควบคุมค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ 
เหมาะสม

สาํหรับคู�ค�าทีมี่ความเสีย่ง
ด�าน ESG ถูกจัดอยู�ใน
กลุ�ม ESG High Risk 
โดยบร�ษัทฯ จะเข�าตรวจ
ประเมินการดําเนินงาน 
(on-site audit )  แ ล ะ 
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ� า น
หลักการ 3 ประการ คือ 
ค ว า ม ต� อ เ นื่ อ ง ใ น ก า ร
ดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยง
ด� านภาพลักษณ�  และ
ความรับผิดชอบในการ
ดําเนินธุรกิจ

คู�ค�าทุกรายของ บร�ษัท
ต�องลงนาม ยอมรับ
จรรยาบรรณ สําหรับคู�
ค�าด�านการ จัดซื้อ จัดหา
ว�าจ�าง (Supplier Code 
of Conduct) และให�ข�อมูล
เกี่ยวกับ กิจกรรมทาง
ธุรกิจที่อาจเกิดความ
เสี่ยงด�าน ESG

หากคู�ค�ามีกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ อาจก�อ ให� เกิด
ผลกระทบต�อการดําเนิน
งานตามหลัก ESG จะต�อง
ทําแบบประเมินตนเองที่
สอบถามถึงข�อมูลการ
ดําเนินงานด�านคุณภาพ
สินค�าและบร�การด�านการ
กํากับดูแลกิจการด�าน
สิ�งแวดล�อม และด�านสังคม 
เพ�อ่แยก ประเภทความเส่ียง 
และทําแผนควบคุม

* คู�ค�าที่ผ�านการคัดกรองแล�วจะมีรายชื่ออยู�ใน Approved Supplier List ของบร�ษัทฯ 

จรรยาบรรณ
สําหรับคู�ค�า

นโยบายด�าน
สิทธิมนุษยชน

ครอบคลุมประเด็นด�าน ESG เพ�่อให�คู�ค�าได�นําไปเป�นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจกับบร�ษัทฯ 

นอกจากนี ้เมือ่วันที ่23 มนีาคม 2564 คณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�ประกาศ
ใช�นโยบายด�านสิทธิมนุษยชนของบร�ษัทฯ ซึ่งได�วางกรอบนโยบาย
การสนับสนุนให�คู�ค�าธุรกิจทุกรายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยผสานหลักการด�านสิทธิมนุษยชนไว� ในกระบวนการที่เก่ียวข�อง
กับระบบการจัดซ้ือจัดจ�าง อีกทั้งระบุแนวทางการตรวจสอบคู�ค�า
ทางธุรกิจอย�างสมํ่าเสมอเพ�อ่ประเมนิผลกระทบด�านสทิธมินษุยชนทีอ่าจ
เกิดข�้น และกําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสียหายเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระบบการจัดซื้อจัดจ�างอีกด�วย
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ในป� 2563/64 ว�จ�ไอมีคู�ค�าทั้งหมด 104 ราย ซึ่งคิดเป�นการจัดซื้อจัดจ�างรวม 268 ล�านบาท ซึ่งเป�นคู�ค�าที่ผ�านเกณฑ�การคัดกรองของบร�ษัทฯ 
เร�ยบร�อยแล�ว จากคู�ค�าทั้งหมด มีคู�ค�าสําคัญโดยตรง (Critical Tier 1) จํานวน 23 ราย หร�อร�อยละ 22.12 ของคู�ค�าทั้งหมด มีการจัดซื้อจัดจ�างรวม 
237 ล�านบาท หร�อร�อยละ 88.74 ของมูลค�าจัดซื้อจัดจ�างรวม นอกเหนือจากนี้ บร�ษัทฯ มีคู�ค�าสําคัญทางอ�อม (Critical non-tier 1) จํานวน 4 ราย 

ทั้งนี้คู�ค�า Critical Tier 1 ทุกรายของบร�ษัทฯ ได�รับทราบและลงนามยอมรับหลักปฏิบัติจรรยาบรรณสําหรับคู�ค�าด�านการจัดซ้ือ จัดหา ว�าจ�าง
ในหนังสือตอบรับมาแล�วทุกราย หร�อคิดเป�นร�อยละ 100 โดยจรรยาบรรณฉบับนี้ วางแนวปฏิบัติในด�านการดําเนินธุรกิจอย�างมีคุณภาพเป�นไป
ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติในด�านความปลอดภัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานประกอบกับการตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน  แนวปฏิบัติเพ�่อให�
สอดคล�องกับหลักการด�านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมไปถึงการดําเนินงานอย�างการคํานึงถึงผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม และชุมชน

ว�จ�ไอเชื่ออย�างยิ�งว�าการบร�หารจัดการห�วงโซ�อ�ปทานอย�างยั่งยืนนั้น เป�นส�วนสําคัญที่จะสามารถสร�างพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีในอนาคต ว�จ�ไอจ�ง
มุ�งเน�นความร�วมมือในการพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืนร�วมกันเป�นองค�รวม โดยบร�ษัทฯ มีการจัดอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยให�กับคู�ค�าใหม�
ที่เกี่ยวข�องกับงานโครงการ และงานติดตั้งสื่อโฆษณา หร�อคู�ค�าที่อาจมีความเสี่ยงด�านความปลอดภัยดังกล�าวเป�นประจํา

ทั้งนี้ จากการว�เคราะห�คู�ค�าที่มีความเสี่ยงด�าน ESG สูง พบในจํานวนคู�ค�าสําคัญโดยตรง (Critical Tier 1) ทั้งหมด 23 ราย ว�จ�ไอมีคู�ค�าที่มีความ
เสี่ยงด�าน ESG สูงจํานวน 9 ราย ซึ่งว�จ�ไอได�ดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) เร�ยบร�อยแล�ว มีขั้นตอนการประเมินเร��มจาก 
ชี้แจงทําความเข�าใจจ�ดประสงค� ไปจนถึงการประชุมสรุปผลการประเมินแก�คู�ค�า โดยผลของการประเมินจะแบ�งได�เป�น 4 ลําดับตามความสามารถใน
การดําเนินงานตามหลัก ESG ดังนี้

ผลการดําเนินงานในป� 2563/64

การสนับสนุนการปฎิบัติงานด�านความยั่งยืนของคู�ค�า

เกณฑ�การตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) ครอบคลุมประเด็นสําคัญต�อความยั่งยืนทางธุรกิจหลายด�าน เช�น การบร�หารจัดการ
ความต�อเน่ืองทางธุรกิจ การกํากับดูแลภายในและมาตรการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน การดําเนินธุรกิจให�เป�นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน การคุ�มครอง
และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกํากับดูแลและควบคุมภายในที่พอเพ�ยง 

โดยในป� 2563/64 ท่ีผ�านมาผลการตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) พบว�า ว�จ�ไอไม�มีคู�ค�าท่ีมีผลประเมินอยู�ในระดับพอใช� หร�อต่ํากว�าเกณฑ� 
และไม�มีคู�ค�าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ก�อให�เกิดความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชนแต�อย�างใด

1% ในเอเชีย22.12% Critical Tier 1

สัดส�วนคู�ค�า
ตามภูมิภาค

99% ในประเทศไทย77.88% Non-Critical Tier 1

สัดส�วนคู�ค�า
ตามประเภทสินค�า

และบร�การ

5% งานก�อสร�างและตกแต�ง

2% โครงการลงทุนขนาดใหญ�

93% งานสั่งซื้อสั่งจ�างทั่วไป

สัดส�วนคู�ค�า
ตามภูมิภาค

สัดส�วนคู�ค�า
ตามประเภทสินค�าการแบ�ง

กลุ�มลูกค�ากลุ�มลูกค�า
การแบ�ง

กลุ�มลูกค�า
การแบ�ง

คู�ค�ามีแนวทางปฎิบัติงานด�านความย่ังยืนดีเย่ียม 
ไม�จําเป�นต�องติดตามตรวจสอบความเส่ียงด�าน ESG

ดีเย่ียม
(4.00-3.26)

คู�ค�ามีแนวทางปฎิบัติงานด�านความย่ังยืนระดับดี มีส�วนท่ีสามารถพัฒนาได� 
แต� ไม�จําเป�นติดตามตรวจสอบความเส่ียงด�าน ESG

ดี
(3.25-2.51)

คู�ค�ามีแนวทางปฎิบัติงานด�านความย่ังยืนระดับพอใช� คู�ค�าต�องนําเสนอแผนพร�อมกําหนดการ
ในการพัฒนาการดําเนินงานด�าน ESG และต�องมีการดําเนินการตามกําหนดการดังกล�าว

พอใช�
(2.50-1.00)

คู�ค�ามีแนวทางปฎิบัติงานด�านความย่ังยืนระดับต่ํากว�าเกณฑ� คู�ค�าต�องนําเสนอแผนพร�อมกําหนดการ
ในการพัฒนาการดําเนินงานด�าน ESG ก�อนจะมีการเสนอราคาใด ๆ กับว�จ� ไอ 

ต่ํา
กว�าเกณฑ�
(น�อยกว�า 1)
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การจัดการและบร�หารความเสี่ยง
(GRI 102-15, 102-18, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

ว�จ� ไอให�ความสําคัญกับการจัดการและบร�หารความเสี่ยงในองค�กร
อย�างต�อเนื่อง บร�ษัทฯ ตระหนักดีว�าการบร�หารความเสี่ยงเป�นกลไก
ที่จําเป�นอย�างยิ�งที่จะช�วยให�บร�ษัทฯ บรรลุเป�าหมายตามแผนธุรกิจ 
กลยุทธ� และว�สัยทัศน�ที่ ได�ต้ังไว� ภายใต�สถานการณ�การดําเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ตลาดที่มีการแข�งขันสูง และว�กฤติการณ�
ที่ ไม�คาดคิดต�าง ๆ ที่เกิดข�้นทั้งในป�จจ�บันและอนาคต การบร�หารจัด
ความเส่ียงเป�นตัวช�วย ลดอ�ปสรรคและความสูญเสียที่อาจเกิดข�้น
ทั้งในด�านผลกําไร และการปฏิบัติงาน อีกทั้งส�งเสร�มการพัฒนาองค�กร
อย�างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาวเพ�่อตอบสนองและประกันคุณค�าให�แก�
ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

ว�จ�ไอดําเนนิการตามแนวทางของนโยบายบร�หารความเส่ียงของบร�ษทัฯ 
ประกอบกับแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisation of 
the Tradeway Commission หร�อ COSO พร�อมทัง้จดัทํากระบวนการ
บร�หารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบ โดยผู�บร�หารระดับสูงทุกราย
ให�ความสําคัญอย�างใกล�ชดิกับกระบวนการดงักล�าว ซึง่คณะกรรมการ
บร�ษัทได�จัดต้ังคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อสนับสนุนการ
ควบคุมดแูลความเส่ียง และมบีทบาทในการประเมนิ ว�เคราะห�และบร�หาร
จัดการความเสี่ยงให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้    
บร�ษัทฯ ได�จัดตั้งคณะทํางานบร�หารความเสี่ยงซึ่งประกอบด�วยตัวแทน
จากทกุสายงานภายใน เพ�อ่สนบัสนนุการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง วางแผน กลยุทธ� และดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ให�อยู�ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�ขององค�กร (Risk appetite) 
รวมไปถึงการร�วมสร�างและเผยแพร�วัฒนธรรมด�านการบร�หาร
ความเสี่ยงในองค�กรอย�างทั่วถึง 

แนวทางบร�หารจัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ยังมีบทบาทหน�าที่
ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข�อมูล และประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เก่ียวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป�นประจําทุกป� 
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงานตรวจสอบภายในของบร�ษทัฯ 
เป�นหน�วยงานท่ีแยกต�างหากออกจากหน�วยงานด�านการบร�หารความเส่ียง 
เพ�อ่ให�การประเมนิและตรวจสอบการควบคุมภายในมคีวามอสิระ โปร�งใส 
และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

เป�าหมายระยะยาวด�านความยั่งยืน 
5 ป� (2563/2564 – 2567/2568)

• มีการจัดการการบร�หารความเส่ียงตาม 
 COSO – ERM 2017

เป�าหมายป� 2563/2564

• จัดฝ�กอบรมด�านการบร�หารความเส่ียง
 ให�พนักงานท้ังองค�กร เพ�่อสร�างวัฒนธรรม
 องค�กร

ผลการดําเนินงานป� 2563/2564

• จัดฝ�กอบรมด�านการบร�หารความเส่ียง
 ให�พนักงานท้ังองค�กร เพ�่อสร�างวัฒนธรรม
 องค�กร

นโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร
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กระบวนการบร�หารจัดการความเสี่ยงของบร�ษัทฯ

โครงสร�างการบร�หารความเสี่ยงองค�กร

คว
บค
ุมด
ูแล

ปร
ะเม
ิน

ปร
ะส
ิทธ
ิภา
พ

บร
�หา
ร

คว
าม
เส
ี่ยง

หน
�วย
งา
นบ
ร�ห
าร
คว
าม
เส
ี่ยง

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน�วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะทํางาน
ด�านบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายปฏิบัติการ
ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายปฏิบัติการ
ผู�บร�หารและเจ�าของความเสี่ยง

ฝ�ายขาย
ผู�บร�หารและเจ�าของความเสี่ยง

ฝ�ายขาย
ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายการเง�น
ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ฝ�ายการเง�น
ผู�บร�หารและเจ�าของความเสี่ยง

1.
ระบุความเสี่ยง

4.
ดําเนินงาน
และควบคุม

3.
การบร�หาร
ความเสี่ยง

5.
ทบทวนและ

ปรับแผนบร�หาร
ความเสี่ยง

2.
การประเมิน
ความเสี่ยง

1.

5.
ทบทวนและ 2.

3.4.

คณะกรรมการและคณะทํางานบร�หารความเสี่ยงของว�จ� ไอ มีบทบาท
หน�าที่ในการดําเนินการตามกระบวนการบร�หารจัดการความเสี่ยง
ของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาขั้นตอนต�าง ๆ 
ให�สอดคล�องและครอบคลมุกับสถานการณ�ภายนอกและภายในองค�กร
อยู�เสมอ 

ว�จ� ไอว�เคราะห�และแบ�งความเส่ียงออกเป�น 4 ด�าน ประกอบด�วย 
(1) ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� (Strategic Risks) (2) ความเสี่ยงด�านการ
ปฏิบัติงาน (Operational Risks) (3) ความเสี่ยงด�านการเง�น (Financial 
Risks) และ (4) ความเสี่ยงด�านการกํากับดูแล (Compliance Risks) 
โดยความเสี่ยงต�าง ๆ จะถูกประเมินผ�านดัชนีชี้วัดในมิติผลกระทบ
ทางการเง�น และผลกระทบที่ ไม�อาจประเมินตัวเง�นได� ซึ่งผลกระทบ
ดังกล�าวนั้นครอบคลุมถึงผลกระทบในด�านการกํากับดูแลกิจการ 
ด�านความปลอดภัยของผู�เก่ียวข�องในองค�กร ด�านทรัพยากรบุคคล 
และด�านสิ�งแวดล�อมด�วย
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การระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ที่เกิดข�้นอย�างต�อเนื่องส�งผลกระทบแก�สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและของโลกอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 
ว�กฤตการณ�ดังกล�าวสร�างความท�าทายให�แก�การบร�หารจัดการความเส่ียงในองค�กรธุรกิจอย�างกว�างขวาง ว�จ�ไอในฐานะผู�ประกอบการในธุรกิจโฆษณา 
การเง�น และโลจ�สติกส� (VGI Ecosystem) ได�รับผลกระทบอย�างชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู�บร�โภคที่แปรผัน
ตามว�ถีความธรรมดาใหม� (New Normal)  โดยบร�ษัทฯ เข�าใจดีว�าการบร�หารจัดการความเสี่ยงอย�างมีประสิทธิภาพในภาวะว�กฤตนั้นสามารถ
เป�นกลไกในการลดผลกระทบทางการเง�น ให�แก�บร�ษัทฯ ได� ว�จ�ไอมีแนวทางในการดําเนินการเพ�่อบร�หารความเสี่ยงที่สําคัญคือ 

 • ดําเนินการตามกรอบการบร�หารความเสี่ยงอย�างเคร�งครัด รวมทั้งจัดทําการควบคุม (Control) และทบทวนปรับแผนบร�หารความเสี่ยง 
  (Mitigation Plan) ที่รัดกุมและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดข�้น โดยมุ�งเน�นการบร�หารจัดการความเส่ียงด�านธุรกิจส่ือโฆษณาแปรผัน
  ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และความเสี่ยงด�านการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู�บร�โภค

 • จัดอบรมหลักสูตร Enterprise Risk Management Workshop โดยสถาบันผู�เชี่ยวชาญจากภายนอก ให�แก�บุคลากรจํานวนทั้งหมด 24 ท�าน 
  ประกอบด�วยกรรมการ ผู�บร�หาร และตัวแทนพนักงานจากหน�วยงานต�าง ๆ เพ�่อสร�างวัฒนธรรมองค�กรที่คํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 
  และสร�างพ�้นฐานบร�หารจัดการความเสี่ยงองค�กร ให�เป�นส�วนหนึ่งกับการดําเนินงานประจําวันของบร�ษัทฯ 

 • จัดทําแผนบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) เพ�่อให�ว�จ�ไอมีความพร�อมในการรับมือกับสภาวะว�กฤตหร�อ
  เหตุการณ�ฉุกเฉินที่อาจเกิดข�้นได�ในอนาคต โดยแผนการบร�หารครอบคลุมถึงแผนการรับมือฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุโรคระบาดด�วย

สําหรับข�อมูลเพ��มเติมเก่ียวกับการบร�หารจัดการความเสี่ยง โปรดพ�จารณาหัวข�อ “การบร�หารความเส่ียง” ในรายงานประจําป� 2563/64 
(56-1 One Report) ของว�จ�ไอ

ผลการดําเนินงานในป� 2563/64

ความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม� (EMERGING RISKS)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง ความเชื่อมโยงกับว�จ� ไอ แนวทางบร�หารจัดการ

ความเสี่ยงด�านการรวมศูนย�
ของกลุ�มพลังด�านดิจ�ทัล

ว�จ� ไอมีแนวทางการดําเนินธุรกิจโดยมุ�งเน�นสื่อ
และบร�การในด�านดิจ�ทัลมากข�้น ดังนั้นความเส่ียง
ที่เกิดข�้นใหม�นี้จ�งอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อการ
ขยายธุรกิจและส�วนแบ�งตลาดของบร�ษัทฯ ในอนาคต

ว�จ� ไอมุ�งเน�นการสร�างความหลากหลายทางธุรกิจ 
และให�ความสําคญักับสร�างเสร�มนวตักรรมในองค�กร 
เพ�่อให�สามารถสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�และบร�การ
ที่ แตกต�าง เพ��มข�ดความสามารถของบร�ษัทฯ 
อย�างรวดเร็ว

ความเสี่ยง
ด�านโรคระบาด

จากเหตุว�กฤตการณ�ระบาดของไวรัสโคว�ด -19 
แสดงให�เห็นว�า ความเสี่ยงด�านโรคระบาดที่อาจ
เกิดข�้นใหม� สามารถส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจและ
สงัคมในวงกว�าง ซึง่รวมถึงผลกระทบต�อพฤตกิรรม
ผู�บร�โภค และความต�อเนื่องในดําเนินธุรกิจของ
ทุกองค�กร เป�นผลกระทบทางตรงต�อการดําเนินงาน
ของบร�ษัทฯ

ว�จ�ไอมุ�งเน�นการบร�หารจดัการความเสีย่งขององค�กร 
ให�มีประสิทธิภาพและพร�อมรับมือกับเหตุการณ�
ไม�คาดคิดอยู�เสมอ โดยดําเนินงานตามแผนบร�หาร
ความต�อเนือ่งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan 
– BCP) เพ�่อส�งเสร�มความต�อเนื่องทางธุรกิจ
จากเหตุการณ�ที่ไม�อาจควบคุมได�ในอนาคต

ความเสี่ยง
ด�านสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือเป�น
ป�ญหาระดับโลกที่เก่ียวข�องกับทุกองค�กร และ
ป�จเจกชนในสังคม โดยหากไม�ร�วมมือกันแก� ไขและ
บร�หารจัดการ จะสามารถสร�างผลกระทบที่รุนแรง 
ในอนาคตได�

ว�จ� ไอกําหนดให�การบร�หารจัดการความเสี่ยงด�าน
ภูมิอากาศเป�นส�วนหนึ่งในเป�าหมายการดําเนินงาน
ด�านความยั่งยืนของบร�ษัทฯ โดยจะมุ�งเน�นการ
ดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อม 
บร�หารจัดการการใช�พลังงานในองค�กรอย�างมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินกระบวนการทางธุรกิจโดย
คํานึงถึงการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกให�มากท่ีสุด
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ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข�อมูล
และความเป�นส�วนตัวของข�อมูล
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

เนื่องจากป�จจ�บันการติดต�อสื่อสาร และการแลกเปล่ียนข�อมูลผ�านทาง
เคร�อข�ายออนไลน�มีความสําคัญอย�างยิ�งต�อการดําเนินธุรกิจ ความ
สามารถในการเข�าถึงผู�บร�โภค ผ�านการว�เคราะห�ข�อมูลจากฐานข�อมูล 
(Big Data) จ�งเป�นส�วนสําคัญทีจ่ะพัฒนาข�ดความสามารถในการแข�งขนั
ให�กับธุรกิจโฆษณา ธุรกิจทางการเง�น และธุรกิจบร�การอื่น ๆ   กลุ�มว�จ�ไอ
ตระหนักถึงความจําเป�นในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิน
ธุรกิจ และความเส่ียงในการรักษาความเป�นส�วนตัวและการคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลจาํนวนมากนี้ โดยกลุ�มว�จ� ไอยึดถือนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการจัดการกับข�อมูลส�วนบุคคลของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม
อย�างเท�าเทียม และจะไม�นําข�อมูลดังกล�าวไปใช�เพ�่อประโยชน�ของตน
หร�อบคุคลอืน่ใดโดยมชิอบ เว�นแต�เป�นข�อมลูส�วนบคุคลซึง่เจ�าของข�อมลู
ได�ให�ความยินยอมให�นําไปใช�หร�อเป�ดเผยได� และ/หร�อ สามารถอาศัย
ฐานอื่นตามกฎหมายเพ�่อการใช�ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว 

แนวทางบร�หารจัดการ

ว�จ�ไอได�รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO หร�อ International Organization 
for Standardization สําหรับมาตรฐาน ISO27001:2013 ซึ่งเป�น
มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
(Information Security Management System-ISMS) ทีเ่ป�นทีย่อมรับ
ในระดับสากล โดยว�จ� ไอดําเนินการตามมาตรฐานดังกล�าวอย�าง
เคร�งครัด อีกทั้งได�จัดทําระเบียบปฏิบัติงานภายในของหน�วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ�อ่ให�มรีะบบการดําเนนิงานทีถ่กูต�อง ชดัเจน และ
สามารถใช�ยึดถือปฏิบัติอย�างสะดวก

คณะกรรมการบร�ษัทยังกําหนดให�นโยบายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
เป�นส�วนหนึ่งในคู�มือการกํากับดูแลกิจการ และจร�ยธรรมทางธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ เพ�่อเป�นแนวทางและกรอบการจัดการข�อมูลส�วนบุคคล
ให�แก�บุคคลากรของบร�ษัทฯ  และผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายต�อไป

เป�าหมายระยะยาวด�านความยั่งยืน 
5 ป� (2563/2564 – 2567/2568)

• ไม�มีข�อร�องเร�ยนจากหน�วยงานของรัฐ 
 ลูกค�า หร�อผู�เกี่ยวข�องอื่น ๆ ในการใช�ข�อมูล
 ส�วนบุคคลโดยมิชอบ

เป�าหมายป� 2563/2564

• พนักงานทุกคนได�รับการอบรมเร�่ อง
 การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
• ไม�มีข�อมูลของลูกค�ารั่วไหล

ผลการดําเนินงานป� 2563/2564

• พนักงานทุกคนได�รับการอบรมเร�่ อง
 การคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล
• ไม�มีข�อมูลของลูกค�ารั่วไหล
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ว�จ�ไอให�ความสําคัญและเตร�ยมพร�อมสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลที่จะมีผลใช�บังคับต�อไป โดยบร�ษัทฯ ได�
ว�าจ�างที่ปร�กษากฎหมายชั้นนํามาดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ว�เคราะห�สิ�งที่ว�จ�ไอยังต�องดําเนินการ (Gap Analysis) และวาง
รากฐานในแก�กลุ�มว�จ�ไอต้ังแต�ป� 2562/63 จนถึงป�จจ�บนั เพ�อ่ให�มัน่ใจว�าการดําเนนิการพัฒนาระบบ กระบวนการ และแผนการดําเนนิงานทีเ่ก่ียวข�อง
กับข�อมูลส�วนบุคคลทั้งหมดภายในระบบนิเวศข�อมูลของกลุ�มว�จ�ไอสอดคล�องกับกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล

ในป�ท่ีผ�านมา ว�จ�ไอได�ประกาศใช�นโยบายความเป�นส�วนตัวสําหรับผู�มีส�วนได�เสียแต�ละฝ�าย ไม�ว�าจะเป�นลูกค�า คู�ค�า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู�ถือหุ�น กรรมการ 
ผู�บร�หาร พนักงาน รวมถึงผู�ที่เก่ียวข�องอื่น ๆ และได�มีการดําเนินการด�านต�าง ๆ เพ�่อป�ดช�องว�างในการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลตามคําแนะนาํของที่ปร�กษากฎหมาย รวมถึงได�เร�ยนเชิญว�ทยากรผู�เข�่ยวชาญจากภายนอกมาจัดอบรมเพ�่อสร�างความตระหนัก
รู� ให�แก�พนักงานของบร�ษัทฯ ในการร�วมกันเป�นส�วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลที่กําลังจะมีผล
ใช�บังคับอย�างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

นอกจากนี ้ในส�วนของการป�องกันข�อมลูสารสนเทศ ว�จ�ไอได�แต�งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO 27001:2013 เพ�่อบร�หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีหน�าที่รับผิดชอบในการกําหนดเกณฑ�การวัดประสิทธิผลของระบบ
บร�หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Effectiveness Measurement) กําหนดและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินงานของระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษัทฯ 

ผลการดําเนินงานในป� 2563/64

แนวทางในการจัดการข�อมูลสารสนเทศของบร�ษัทฯ 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร� 
กฎหมายเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน ๆ และกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องท้ังภายนอก และภายใน1

บุคคลากรของบร�ษัทฯ ต�องจัดการข�อมูลด�วยความระมัดระวัง รอบคอบทําเพ�อ่วัตถุประสงค�
ทางธุรกิจ และไม�แสวงหาประโยชน�ส�วนตน2

ควบคุมการเข�าถึงข�อมูล และผู�ท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลในศูนย�ข�อมูลของบร�ษัทฯ 3

เสร�มสร�างความรู�ความเข�าใจแก�พนักงาน ในด�านการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
และการปกป�องข�อมูลสารสนเทศ4

มีมาตรการรองรับเหตุการณ�ฉุกเฉิน และแผนการต�อเน่ืองทางธุรกิจท่ีอาจส�งผลกระทบ
ต�อระบบการจัดเก็บข�อมูลของบร�ษัทฯ 5
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ด��านสังคม
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กัารจัดีกัารควัามสัมพันธุ์
กัับลูกัค้า และผ่ลิตัภัณฑ์สร้างสรรค์
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44)

วีัจิี ไอให้ควัามสื่ำาคัญ่ในระดิับสืู่งกับลูกค้าข้ององค์กร	 และมุ่งเน้น
การรับฟ�งและตอบสื่นองควัามต้องการข้องลูกค้าอย่างแทั้จิริง	 เพัราะ
บริษัทัฯ	ทัราบดิีวั่าการบริหารจิัดิการควัามสื่ัมพัันธ์ุกับลูกค้าอย่างมี
ประสื่ิทัธุิภาพันั�น	 เป็นสื่่วันผสื่มหลักข้องการบริหารจิัดิการธุุรกิจิ
อย่างยั�งย่นในระยะยาวั	วีัจีิไอและผู้บริหารระดัิบสูื่งข้องบริษัทัฯ	จึิงมีนโยบาย
การจัิดิกิจิกรรมกระชัั่บควัามสัื่มพัันธ์ุกับลูกค้าอย่างต่อเน่�อง	ผ่านช่ั่องทัาง
ทีั�หลากหลาย	เช่ั่น	การประชุั่มสัื่มมนา	พับปะ	และการจัิดิกิจิกรรมร่วัมกัน	
หร�อวัิธุีการอ่�น	ๆ	ทัี�เหมาะสื่มกับสื่ถานการณ์โดิยรอบ	

วีัจิีไอยังมแีนวัทัางในการสื่ง่มอบ	ตรวัจิสื่อบ	และพัฒันาสื่นิคา้และบรกิาร	
ให้มีคุณภาพั	ทัันสื่มัย	 และตรงตามควัามต้องการข้องลูกค้าอยู่เสื่มอ
เพั่�อสื่ร้างควัามเชั่่�อมั�นข้องลูกค้าในผลิตภัณฑ์์ข้องบริษัทัฯ		โดิยบริษัทัฯ	
มีระบบการตรวัจิสื่อบคณุภาพังานกอ่นสื่่งงานให้แกลู่กคา้	การตดิิตาม
แก้ไข้งานในกรณีมีเหตุบกพัร่อง	ชั่ำารุดิ	หร�อเสีื่ยหายภายในเวัลาอันรวัดิเร็วั	

แนวัทางบริหารจัดีกัาร

เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น 
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

•	 อัตราคะแนนควัามพั�งพัอใจิข้องลูกค้า
	 ในระดิับร้อยละ	95
•	 ไม่มี ข้้ อ ร้อง เรี ยนจิากลูก ค้า เ กี� ยวั กับ
	 สื่่�อโฆษณา	และการให้บริการข้องพันักงาน

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

•	 อัตราคะแนนควัามพั�งพัอใจิข้องลูกค้า
	 ในระดิับร้อยละ	90

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

•	 อัตราคะแนนควัามพั�งพัอใจิข้องลูกค้า
	 ในระดิับร้อยละ	91.3

และช่ั่องทัางติดิต่อสื่อบถามหร�อร้องเรียนทัั�งก่อน	ระหว่ัาง	และหลังการข้าย	
เพ่ั�อให้บริษัทัฯ	 สื่ามารถรับฟ�งข้้อคิดิเห็น	 และสื่่�อสื่ารกับลูกค้าไดิ้
ทัั�งสื่องทัาง	(Two-way	communication)	

นอกเหน่อจิากนี�วัีจิี ไอยังมุ่งเน้นการสื่ร้างสื่รรค์สื่ินค้าและบริการทัี�มี
นวััตกรรมสืู่่ตลาดิ	 เพั่�อเสื่ริมสื่ร้างควัามแข้็งแกร่งทัางธุุรกิจิและ
เพั่�มข้ดีิควัามสื่ามารถในการแข้ง่ข้นั	โดิยเฉพัาะอย่างยิ�งสื่นิค้าและบรกิาร
ดิ้านการตลาดิแบบดิิจิิทััล	 และการเชั่่�อมโยงแพัลตฟอร์มออฟ ไลน์และ
ออนไลน์เข้้าไวั้ดิ้วัยกัน	 เพ่ั�อสื่ร้างมูลค่าเพั่�มให้กับสื่่�อโฆษณานอกบ้าน
ข้องวัีจิีไอ	และบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำาโซลูชั่ั�นสื่์แห่งอนาคต
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วีัจิีไอมีแนวัทัางมุ่งเน้นควัามต่อเน่�องในการบริหารจิัดิการควัามสื่ัมพัันธ์ุกับลูกค้าโดิยบริษัทัฯ	มีการติดิต่อ	พับปะ	 และจิัดิกิจิกรรมร่วัมกับลูกค้า
อย่างสื่มำ�าเสื่มอ	ทัั�งกิจิกรรมดิ้านการพััฒนาเพั่�อสื่ังคม	และกิจิกรรมกระชั่ับควัามสื่ัมพัันธุ์อ่�น	ๆ	

อย่างไรก็ตามในสื่ถานการณ์การแพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควิัดิ	-19	 ทัี�มีมาอย่างต่อเน่�อง	 บริษัทัฯ	 ไดิ้ปรับเปลี�ยนวิัธีุการสื่านสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้า	
ดิ้วัยเป้าประสื่งค์ ให้คงมาตรฐานและสื่ามารถพััฒนาควัามสื่ัมพัันธ์ุกับลูกค้าอย่างไม่ข้าดิชั่่วังภายใต้ขั้�นตอนทัี�ปลอดิภัยและเหมาะสื่ม	 โดิยเน้น
การจิดัิโปรโมชั่นั	แคมเปญ่	และกิจิกรรมทัี�สื่ามารถเข้า้รว่ัมไดิท้ัางออนไลน์ใหแ้ก่ลกูค้า	ทัั�งนี�วีัจิีไอยังใหค้วัามสื่ำาคัญ่กับการบรหิารจิดัิการควัามสื่มัพันัธุ์
ในลักษณะพัันธุมิตร	ค่อ	มุ่งเน้นการนำาเสื่นอแพ็ักเกจิทีั�สื่ามารถส่ื่งเสื่ริมยอดิข้ายข้องลูกค้าได้ิอย่างแท้ัจิริง	ผ่านทัางการร่วัมวัางแผนธุุรกิจิเพ่ั�อตอบโจิทัย์
เป้าหมายและกลยุทัธุ์ทัางธุุรกิจิข้องลูกค้าไดิ้	

ทัั�งนี�	 ในปี	 2563/64	ทัี�ผ่านมา	 วีัจิี ไอไดิ้จิัดิกิจิกรรมทัี�สื่ำาคัญ่ร่วัมกับลูกค้าข้องบริษัทัฯ	 เชั่่น	การจิับม่อกับพัันธุมิตรกับธุุรกิจิอีคอมเมิร์ซชั่ั�นนำา	
มอบสื่ิทัธุิพ่ัเศัษแก่ผู้โดิยสื่ารรถไฟฟ้าบีทัีเอสื่	 ในการรับบัตรโดิยสื่ารเดิินทัางเทัี�ยวัเดิียวัฟรี	 ในวัันทัี�	 4	 เมษายน	2564	 เพั่�อเป็นข้องข้วััญ่ก่อนเข้้าสืู่่
วัันปใีหมไ่ทัย	ทัี�ประชั่าชั่น	หร�อผู้ใชั่บ้ริการรถไฟฟ้าบทีัเีอสื่	จิะเดินิทัางและจิบัจิา่ยซ่�อสื่นิค้า	เพั่�อนำากลบัไปมอบเปน็ข้องข้วััญ่ใหกั้บครอบครวัั	ซึ�งเปน็การ
ร่วัมฉลองและประชั่าสื่ัมพัันธุ์แคมเปญ่ทัี�ทัางบริษัทัฯ	อีคอมเมิร์ซจิัดิข้ึ�นบนแพัลตฟอร์มข้องตนเองอีกดิ้วัย

กัลยุทธุ์กัารจัดีกัารควัามสัมพันธุ์กัับลูกัค้า 

• จัดทําแบบประเมินความพ�งพอใจโดย
 จะนําส�งให�แก�ลูกค�าเป�นประจําทุกป� 
 เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็น ข�อติชม และ
 ข�อเสนอแนะ    เพ�อ่นํามาพัฒนา ปรับปรุง
 สินค�า และบร�การ

• ให�ความสําคัญกับการติดต�อสื่อสาร
 กับลูกค�าอย�างสม่ําเสมอผ�านทาง
 กิจกรรมโปรโมชัน แคมเปญ และ
 ช�องทางการติดต�อสื่อสารต�าง ๆ
  ของบร�ษัทฯ 

• มุ�ง เน�นการจัดการข�อซักถามหร�อ
 ข�อร�องเร�ยนอย�างทันท�วงที และรักษา
 ความสัมพันธ�ระยะยาวในลักษณะ
 พันธมิตรทางธุรกิจ 

• ผลิตนวัตกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเน่ือง
 เพ�่อตอบสนองต�อความต�องการของ
 ลูกค�าและนําเสนอทางเลือกที่ทันสมัย
 อยู�เสมอ

• ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในการให�คาํปร�กษา 
 ว�เคราะห� และนําเสนอโซลชูนัท่ีสอดคล�อง
 และเหมาะสมกับเป�าหมายทางธุรกิจ
 ของลูกค�า

Solution

Communication

Feedback

Communication

Feedback

Solution
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วีัจีิไอใส่ื่ใจิในการเสื่ริมสื่ร้างควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าเป็นสื่ำาคัญ่ในการดิำาเนินงาน	 โดิยไดิ้จิัดิทัำาการประเมินควัามพั�งพัอใจิโดิยรวัมข้องลูกค้าทัี�มีต่อ
ผลิตภัณฑ์์และบริการข้องวีัจิี ไอเป็นประจิำาทัุกปี	 ซึ�งผลคะแนนจิะนำามาคำานวัณเปรียบเทัียบกับปีก่อนหน้า	 โดิยในปี	 2563/64	บริษัทัฯ	 ไดิ้นำาสื่่ง
แบบประเมินดิังกล่าวัให้แก่ลูกค้าและไดิ้รับการตอบรับจิำานวัน	17	ราย	มีผลคะแนนดิังนี�

วัีจิีไอตระหนักวั่าการดิูแลควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าอย่างยั�งย่นนั�น	ต้องให้ควัามสื่ำาคัญ่ในการรับฟ�งข้้อคิดิเห็น	 และข้้อเสื่นอแนะจิากลูกค้าอย่างเต็มทัี�	
พัรอ้มทัั�งมีชั่่องทัางทัี�สื่ะดิวักตอ่การตดิิตอ่และตอบสื่นองกบัลกูคา้ไดิ้อยา่งทัันทั่วังทัี	ดิังนั�นบรษิทััฯ	จิึงไดิ้มีแนวัทัางการจิัดิการข้อ้รอ้งเรยีน	ผ่านทัาง
ชั่่องทัางติดิต่อต่าง	ๆ	ดิังนี�

ผ่ลกัารดีำาเนินงานในป้ี 2563/64

กัารจัดีกัารข้อร้องเรียน

ป� 2561/62

88.9%88.9%

ป� 2562/63

92.2%92.2%

ป� 2563/64

91.3%91.3%

ช�องทางการร�องเร�ยน

Social Media ของว�จ�ไอ เช�น Facebook, Twitter, Instagram 
หร�อ โทร: 02-273-8884  #0

แจ�งผลการจัดการ
กลับไปยังผู�ร�องเร�ยน

อย�างรวดเร็วที่สุด

ต�นสังกัด
ทําการตรวจสอบ

และดําเนินการแก� ไข

แจ�งข�อร�องเร�ยน
ไปยังต�นสังกัด 
หร�อหน�วยงาน

ที่เกี่ยวข�อง

ว�จ� ไอ
รับข�อร�องเร�ยน
ผ�านช�องทาง
ติดต�อต�าง ๆ
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ตามวิัสื่ยัทัศัันข์้อง	VGI	ค่อ	“Value	Growth	Innovation”	บรษัิทัฯ	สื่ง่เสื่ริมการสื่รา้งบรรยากาศัและวััฒนธุรรมการพัฒันานวััตกรรมภายในองค์กร	
สื่ง่เสื่รมิใหพ้ันกังานกลา้คิดิ	กลา้ทัำา	กลา้ทัี�จิะเปลี�ยนแปลงอย่างสื่รา้งสื่รรค์	เพั่�อใหอ้งค์กรสื่ามารถรงัสื่รรค์ผลติภณัฑ์์ทัี�รองรบัเศัรษฐกิจิในยุคดิจิิทิัลั	
ทัี�ครอบคลุมทัุกกลุ่มเป้าหมาย	

เพ่ั�อใหบ้รรลจุิดุิประสื่งค์ในการเปน็ผูน้ำาโซลชูั่ั�นสื่แ์หง่อนาคต	วัจีิีไอไดิป้รบัเปลี�ยนธุุรกิจิจิากผู้ใหบ้รกิารสื่่�อโฆษณานอกบา้นเพัยีงอย่างเดิยีวั	ไปสืู่ก่าร
เปน็ผู้ใหบ้รกิารทัางการตลาดิในรูปแบบ	Offline-to-Online	(“O2O”)	โซลชูั่ั�นสื่ท์ัี�ครบวังจิรภายใต้อโีคซสิื่เต็ม	(ecosystem)	จิาก	3	แพัลตฟอรม์ธุรุกิจิ
สื่่�อโฆษณา	ธุุรกิจิบริการชั่ำาระเงิน	และธุุรกิจิโลจิิสื่ติกสื่์	โดิยในปีทัี�ผ่านมา	บริษัทัฯ	ไดิ้รับคัดิเล่อกให้เป็น	The	Most	Innovative	O2O	Solutions	for	
Payment	 and	 Logistics	 Platforms	 ในฐานะบริษัทัชั่ั�นนำาทัี�มีนวััตกรรมลำ�าสื่มัยทัี�สืุ่ดิสื่ำาหรับแพัลตฟอร์มดิังกล่าวั	 ซึ�งรางวััลนี�จิัดิข้ึ�นโดิย
นิตยสื่าร	International	Finance	นิตยสื่ารดิ้านธุุรกิจิและการเงินชั่ั�นนำาข้องสื่หราชั่อาณาจิักร	

วีัจิีไอตระหนักเสื่มอวั่าหนึ�งในหัวัใจิหลักข้องการสื่ร้างมูลค่าข้ององค์กรอย่างยั�งย่นจิากหน่วัยธุุรกิจิในอิโคซิสื่เต็มข้องบริษัทัฯ	นั�น	 ค่อควัามร่วัมม่อ
อย่างใกล้ชิั่ดิทัางธุุรกิจิกับกลุ่มบริษัทัในเคร�อ	 รวัมไปถึงพัันธุมิตรทัางธุุรกิจิอย่างใกล้ชั่ิดิ	 เพั่�อเพ่ั�มศัักยภาพัให้กับองค์กรโดิยรวัม	 และเพั่�มโอกาสื่
การเติบโตในระยะยาวั

ผ่ลิตัภณัฑส์ร้างสรรคแ์ละนวัตัักัรรมองค์กัร
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•	 โครงการพััฒนาส่ื่�อโฆษณาดิิจิิทััล	Welcome	 Pack	 นวััตกรรมเพ่ั�อเพ่ั�มศัักยภาพั	
	 การแสื่ดิงผลส่ื่�อโฆษณา	 และด้ิวัยการพััฒนาโซลูชัั่�นส์ื่การสื่ร้างประสื่บการณ์การโฆษณา	
	 แบบใหม่ให้ผู้โดิยสื่ารบนสื่ถานีบีทีัเอสื่ผ่านจิอดิิจิิทััลด้ิวัยกันทัั�งหมดิ	 3	 จิอ	 ในมุมมอง	
	 แบบ	Panoramic	 โดิยผู้โดิยสื่ารสื่ามารถเห็นจิอตั�งแต่ทัางเข้้าชั่านชั่าลา	 ด้ิวัยจิอ	 LED		
	 Screen	 ข้นาดิใหญ่่กว่ัา	 4.80	 x	 1.92	 เมตร	 ลักษณะโค้งมนอยู่ในระดัิบสื่ายตาข้อง	
	 ผู้โดิยสื่ารไปจินตลอดิการใช้ั่บริการภายในสื่ถานี	 และเพ่ั�มประสื่บการณ์ให้แก่ผู้โดิยสื่าร		
	 ด้ิวัยส่ื่�อบริเวัณบันไดิข้นาบ	2	ฝ่ั่�ง	ข้นาดิ	3.36	x	1.28	เมตร	

	 ส่ื่บเน่�องจิากโครงการดัิงกล่าวั	 วีัจีิไอได้ิปล่อยแนวัคิดิสื่ร้างสื่รรค์	 กับโครงการ	Station		
	 Entrance	 Experience	 ด้ิวัยการต้อนรับผู้โดิยสื่ารบนสื่ถานีบีทีัเอสื่ด้ิวัยส่ื่�อโฆษณา	
	 การสื่วััสื่ดีิแบบไทัย	7	วััน	7	รูปแบบ	อีกด้ิวัย

•	 โครงการ	VGI	 Immerse	 เป็นการพััฒนาส่ื่�อโฆษณาจิอดิิจิิทััลบริเวัณชั่านชั่าลาสื่ถานี	
	 รถไฟฟ้าบีทีัเอสื่ให้มีข้นาดิควัามยาวั	45	 เมตร	 โดิยป่จิจุิบันวีัจีิไอได้ิข้ยายการให้บริการ	
	 จิอ	 VGI	 Immerse	 ไปยังพ่ั�นทีั�บนชั่านชั่าลาข้องสื่ถานีช่ั่องนนทัรี	 อโศัก	 ศัาลาแดิง		
	 พัร้อมพังษ์	และทัองหล่อ

ป้้ายโฆษณา Welcome Pack กัับโครงกัารกัารสวััสดีีแบบไทย 7 วััน 7 รูป้แบบบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ธุุรกัิจส่�อโฆษณา

ตััวัอย่างป้้ายโฆษณาจากัโครงกัาร VGI Immerse ดี้วัยควัามยาวั 45 เมตัร

ในป้ ี2563/64 ที�ผ่่านมา หนว่ัยธุุรกัจิของวัจีี ไอมผี่ลกัารดีำาเนนิงานหลกััดีงันี�:



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563/64 41

วีัจีิ ไอตระหนักถึงการเปลี�ยนแปลงอย่างรวัดิเร็วัในตลาดิการเงินข้องโลก	 ซึ�งประเทัศั	
ต่าง	ๆ 	รอบโลก	รวัมถึงประเทัศัไทัยกำาลังก้าวัเข้้าสู่ื่การเป็น	“สัื่งคมไร้เงินสื่ดิ”	อย่างแท้ัจิริง	บริษัทัฯ	
จึิงมุ่งสื่ร้างสื่รรค์สิื่นค้าและบริการทีั�มีนวััตกรรมสู่ื่ตลาดิ	 และเดิินหน้าพััฒนาข้อบเข้ตควัาม
สื่ามารถข้องบริษัทัฯ	อย่างต่อเน่�อง	 เพ่ั�อเป็นส่ื่วันหนึ�งในการร่วัมสื่ร้างสัื่งคมทีั�ไร้ขี้ดิจิำากัดิ	 และ
เพ่ั�มโอกาสื่ทัางการเข้้าถึงบริการทัางการเงินต่าง	 ๆ	 ให้แก่ประชั่าชั่นมากขึ้�น	 โดิยป่จิจุิบัน	
มีผลิตภัณฑ์์และบริการด้ิานการเงินหลักดัิงนี�

	 •	 Rabbit	 Card:	 บริการ	 e-money	 service	 มีการเติบโตข้องฐานลูกค้าผู้ใช้ั่บัตร	
	 	 แรบบิทัอย่างต่อเน่�องจิากโดิย	ณ	 วัันทีั�	 31	 มีนาคม	2564	 มีบัตรแรบบิทัทีั�ออกแล้วั	
	 	 จิำานวัน	14.2	 ล้านใบ	 ซึ�งสูื่งกว่ัาปีก่อนหน้าถึงร้อยละ	 10.9	 ทัั�งนี�ผู้ใช้ั่บริการจิะได้ิรับ	
	 	 ควัามสื่ะดิวักสื่บาย	 โดิยสื่ามารถใช้ั่ชั่ำาระค่าโดิยสื่ารทีั�สื่ถานีบีทีัเอสื่ทุักสื่ถานี	 และ	
	 	 ยังสื่ามารถใช้ั่ชั่ำาระค่าบริการกับแบรนด์ิต่าง	 ๆ	 	 มากมาย	ทัำาให้สื่ะดิวักและรวัดิเร็วั	
	 	 ในการใช้ั่งาน

	 •	 Mobile	 wallet:	 Rabbit	 Line	 Pay	 ระบบชั่ำาระเงินออนไลน์ทีั�สื่ร้างควัามสื่ะดิวัก	
	 	 ให้แก่ผู้ใช้ั่บริการอย่างมากในการชั่ำาระค่าบริการต่าง	 ๆ	 ผ่านระบบออนไลน์	 โดิยมี	
	 	 จิำานวันผู้ใช้ั่บริการ	ณ	วัันทีั�	31	มีนาคม	2564	จิำานวันมาก

ธุุรกัิจกัารชำำาระเงิน

2562/63 2563/64

แบรนดี์ที�สามารถใชำ้บัตัร
แรบบิทชำำาระค่าบริกัารไดี้

557,118	ร้าน 1,212,067	ร้าน

จุดี Reader ของแรบบิท 12,871	จิุดิ 18,819	จิุดิ

2562/63 2563/64

จำานวันผู่้ ใชำ้บริกัาร 7.3		ล้านบัญ่ชั่ี 8.2	ล้านบัญ่ชั่ี
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DIGITAL LAB

เน่�องจิากสื่ถานการณ์การแพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควิัดิ	-19	อย่างต่อเน่�องตลอดิปี	สื่่งผลให้ตลาดิสื่่�อโฆษณาไดิ้รับผลกระทับ	 อีกทัั�งพัฤติกรรมการ
รบัชั่มสื่่�อโฆษณา	รวัมถึงวิัถชีั่วิีัตข้องลกูค้าไดิเ้ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมาก	อยา่งไรก็ตามการตลาดิและการโฆษณาในโลกออนไลนย์งัมกีารข้ยายตัวัอย่าง
ต่อเน่�อง	“VGI	Digital	Lab”	หนว่ัยธุรุกิจิข้องวัจีิีไอทัี�จิดัิตั�งข้ึ�นเม่�อป	ี2560	เพ่ั�อใหบ้รกิารดิา้นการตลาดิแบบดิจิิทิัลั	โดิยอาศััยข้อ้มลู	(Data)	ซึ�งรวับรวัม
จิากแพัลตฟอร์มต่าง	ๆ	บนอีโคซิสื่เต็มข้องวีัจิีไอในการวิัเคราะห์ข้้อมูลผู้บริโภค	 เล็งเห็นควัามสื่ามารถในระบบข้้อมูลข้องวัีจิีไออิโคซิสื่เต็ม	ภายใต้
วิัสื่ัยทััศัน์	 “เชั่่�อมต่อผู้บริโภคในยุคดิิจิิทััลในทัุกทัี�	 โดิยการผสื่านสื่่�อออนไลน์และออฟ ไลน์เป็นหนึ�งเดิียวั”	จิึงผุดินวััตกรรม	 แพัลตฟอร์ม	VGI	One	
ทัี�สื่ามารถจิัดิการกับข้้อมูล	Big	Data	วัิเคราะห์	และสื่ร้างผลลัพัธุ์ข้องกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไดิ้อย่างเหน่อชั่ั�น	เจิาะกลุ่มลูกค้าอย่างแม่นยำา	และเฉพัาะ
เจิาะจิงกลุ่มผู้บริโภคไดิ้จิริง	โดิยสื่ามารถนำามาต่อยอดิทัางการตลาดิดิิจิิทััลไดิ้อย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั	

VGI	One	ยังผนึกกำาลังโดินผสื่านศัักยภาพัจิากการประกอบธุุรกิจิข้องบริษัทัฯ		ระหวั่างการข้ับเคล่�อนกลยุทัธุ์ดิ้วัยข้้อมูล	(Data)	และกลยุทัธุ์
สื่ร้างสื่รรค์	(Creative)	เพั่�อสื่ร้างโซลูชั่ั�นสื่์การตลาดิดิิจิิทััลให้แก่กลุ่มลูกค้าหร�อผู้ประกอบการ	ในฐานะทัี�ปรึกษาดิ้าน		DataและCreative	ซึ�งไดิ้
รับกระแสื่ตอบรับเป็นอย่างดิี	และสื่ามารถสื่ร้างผลตอบแทันทัี�มีประสื่ิทัธุิภาพัให้แก่ลูกค้าแล้วัหลายกลุ่มธุุรกิจิ

ในปี	2563/64	วัีจิีไอ	สื่ามารถสื่ร้างรายไดิ้จิากธุุรกิจิบริการดิ้านดิิจิิทััลถึงทัี�เพั่�มข้ึ�นถึงร้อยละ	37.9	จิากรายไดิ้รวัม	
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กัารพัฒนาทรัพยากัรมนุษย์
และควัามเป้�นอยู่ที�ดีี
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)

วีัจิีไอใหค้วัามสื่ำาคัญ่กบัการพัฒันาศักัยภาพัข้องบคุลากร	เพัราะบรษัิทัฯ	เชั่่�อวัา่พันกังานค่อปจ่ิจิยัหลักในการข้บัเคล่�อนองค์กร	และเปน็ทัรพััยากร
ทีั�มีคุณค่าในการดิำาเนินธุุรกิจิ	 บริษัทัฯ	 ยึดิมั�นในการปฏิบัติต่อพันักงานอย่างเทั่าเทัียม	 เป็นธุรรม	 ยึดิมั�นการพััฒนาคุณภาพัชั่ีวัิตและ
ควัามเป็นอยู่ทัี�ดิีข้องพันักงานบนพั่�นฐานข้องกฏหมายและหลักการดิ้านสื่ิทัธุิมนุษยชั่นทัี�เป็นสื่ากล	

วีัจิีไอเช่ั่�อเป็นอย่างยิ�งว่ัาพันักงานมีสื่ิทัธิุไดิ้รับโอกาสื่และการปฏิบัติทัี�เทั่าเทัียมกัน	 โดิยยึดิหลักมนุษยชั่นและแรงงานกฎหมายและระเบียบข้้อบังคับ
ต่าง	ๆ	โดิยไดิ้ระบุหลักการดิังกล่าวัไวั้อย่างชั่ัดิเจินในคู่ม่อกำากับกิจิการและจิริยธุรรมอันดิีข้องบริษัทัฯ		

นอกเหนอ่จิากนี�คณะกรรมการบริษทััไดิเ้หน็ควัามสื่ำาคัญ่ข้องพันัธุกิจิดิา้นการคุ้มครองสิื่ทัธิุมนษุยชั่นตลอดิหว่ังโซคุ่ณค่าข้ององค์กร	และไดิป้ระกาศั
ใชั่้นโยบายสื่ิทัธุิมนุษยชั่น	มีผลบังคับเม่อวัันทัี�	23	มีนาคม	2564	เพั่�อเป็นการแสื่ดิงเจิตนารมย์อันหนักแน่นในการดิำาเนินธุุรกิจิทัี�ยอมรับและเคารพั
ในหลักสื่ิทัธิุมนุษยชั่นตามหลักการและหลักสื่ากล	นโยบายนี�แสื่ดิงถึงคำามั�นในการสื่นับสื่นุนควัามแตกต่างและการอยู่ร่วัมกันข้องวััฒนธุรรม
อันหลากหลายในองค์กร	 การจิ้างงานอย่างเทั่าเทัียมไร้อคติ	 การกำาหนดิค่าตอบแทันและสื่วััสื่ดิิการอย่างเป็นธุรรม	 และการจิัดิให้มี
สื่ภาพัแวัดิล้อมการทัำางานทัี�ดิีแก่พันักงานทัุกคน	

หลังจิากประกาศัใชั่้นโยบายสื่ิทัธิุมนุษยชั่นอย่างเป็นทัางการ	 วีัจิีไอไดิ้ประเมินควัามเสื่ี�ยงในดิ้านสื่ิทัธิุมนุษยชั่นภายในบริษัทัฯ	 และพับวั่า	 วีัจิีไอไม่มี
ควัามเสื่ี�ยงดิังกล่าวั	อย่างไรก็ตาม	พันักงานสื่ามารถแจิ้งข้้อร้องทัุกข้์	หร�อข้้อร้องเรียนผ่านทัางผู้บังคับบัญ่ชั่า	ฝั่�ายทัรัพัยากรมนุษย์	หร�อชั่่องทัาง
ต่าง	ๆ	ภายใน	เพั่�อสื่่งเสื่ริมสื่ังคมทัี�น่าอยู่	มีควัามเสื่มอภาค	และเคารพัต่อสื่ิทัธุิมนุษยชั่นข้องทัุกคน

หลักัสิทธุิมนุษยชำน และควัามเท่าเทียม

เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น 
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

•	 คะแนนควัามผูกพัันธุ์ข้องพันักงานทัี�มี
	 ต่อองค์กรคิดิเป็นร้อยละ	 90	 ข้องจิำานวัน
	 พันักงานทัั�งหมดิ

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

•	 คะแนนควัามผูกพัันธุ์ข้องพันักงานทัี�มี
	 ต่อองค์กรคิดิเป็นร้อยละ	 75	 ข้องจิำานวัน
	 พันักงานทัั�งหมดิ

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

•	 คะแนนควัามผูกพัันธ์ุข้องพันักงานทีั�มีต่อ
	 องค์กรคิดิเป็นร้อยละ	 86	 ข้องจิำานวัน
	 พันักงานทัั�งหมดิ

หลักการตามนโยบาย
สิทธิมนุษชน สําหรับ
พนักงานของบร�ษัทฯ

นโยบายและ
ขั้นตอนบร�หารเป�นไป

ตามมาตรฐานแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
ระหว�างประเทศ

กําหนดชั่วโมง
ทํางานอัตราค�าจ�าง
และสวัสดิการของ

พนักงานอย�าง
เป�นธรรม

จ�างงานและบรรจ�
พนักงานโดยพ�จารณา

จากคณุว�ฒิ ประสบการณ� 
ความสามารถ และคณุสมบัติ

ตามความจาํเป�นและ
เหมาะสมของงาน

จัดให�มี
สภาพแวดล�อม
ที่ปลอดภัยและ

ส�งเสร�มสุขภาพที่ดี
แก�พนักงาน

สนับสนุน
ความแตกต�างและ

การอยู�ร�วมกัน
ของวัฒนธรรม
อันหลากหลาย

จัดเตร�ยม
ช�องทางในการ

แสดงออกซึ่งสิทธิ
ในการสมาคม

อย�างเสร�
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วัีจิีไอมุ่งสื่่งเสื่ริมการพััฒนาศัักยภาพัข้องพันักงาน	มุ่งเน้นให้บุคลากรทัุกคนข้องบริษัทัฯ	 ไดิ้รับโอกาสื่ในการฝั่�กอบรมอย่างเพัียงพัอ	โดิยให้ควัาม
สื่ำาคัญ่กับการพััฒนาเชั่ิงสื่มรรถนะหลัก	(Core	Competency)	ทัี�องค์กรคาดิหวััง	ในทัั�งหมดิ	4	ดิ้าน	ค่อ

กัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน

อัตราส�วนค�าตอบแทน ชาย:หญิง (เง�นเดือน) จํานวนพนักงานแบ�งตามระดับ (ราย)

พนักงานหญิง

51%
131 ราย

พนักงานชาย

49%
124 ราย

สัญชาติ ไทย 

121 ราย

สัญชาติ ไทย 

130 ราย

ชาย

หญิง

ระดับบร�หาร
1

1.02

ระดับผู�จัดการ
1

1.1

ระดับอื่น ๆ
1

1.31

ต�างชาติ

1 ราย

ต�างชาติ

3 ราย

17 : ชายอายุ < 30

92 : ชายอายุ 30-50

13 : ชายอายุ > 50

หญิงอายุ < 30 : 15

หญิงอายุ 30-50 : 108

หญิงอายุ > 50 : 10

หญิงอายุ 30-50 : 

หญิงอายุ > 50 : 

 : ชายอายุ < 30

 : ชายอายุ 30-50

จํานวนพนักงาน
255 ราย

72
ระดับหัวหน�างาน

15
ระดับผู�บร�หาร

126 
ระดับปฏิบัติการ

42
ระดับผู�จัดการ

ผ่ลกัารดีำาเนินงานดี้านทรัพยากัรบุคคลในป้ี 2563/64

Business Acumen

รู�จร�งในงาน เข�าใจธุรกิจ 
สร�างพันธมิตร
 เห็นภาพกว�าง

Innovation Mindset

กล�าคิด ทดลอง 
เร�ยนรู� พัฒนาและ

ร�เร��มทําสิ�งใหม� ๆ อยู�เสมอ

Leverage Capabilties

มุ�งมั่น พัฒนา 
ยกระดับศักยภาพตรเองอยู�เสมอ

Collaboration

ร�วมมือ ร�วมใจ รับฟ�ง 
แลกเปลี่ยน แบ�งป�น เพ�่อส�วนรวม

Core 
Competency



รายงานความยั่งยืนประจําป� 2563/64 45

กัารอบรมเตัรียมควัามพร้อมก่ัอนกัารบังคับใชำ้พระราชำ
บัญญัตัิคุ้มครองข้อมูลส่วันบุคคล พ.ศ. 2562

เพ่ั�อให้พันักงานมีควัามรู้เกี�ยวักับหลักกฎหมายและสื่าระสื่ำาคัญ่
ข้องกฎหมายการคุ้มครองข้้อมูลส่ื่วันบุคคล	มีควัามเข้้าใจิถึงสิื่ทัธิุ
ข้องตนเองในฐานะเจ้ิาข้องข้้อมูล	และหน้าทีั�ในการข้อควัามยินยอม	
เก็บรักษา	และดิำาเนินการเกี�ยวักับข้้อมูลข้องเพ่ั�อนพันักงาน	ลูกค้า	
และผู้เกี�ยวัข้้องอ่�นๆ	 โดิยการอบรมดัิงกล่าวั	 ไม่เพีัยงเสื่ริมสื่ร้าง
ควัามรู้ควัามเข้้าใจิในหลักกฎหมายสื่ำาคัญ่ให้พันักงานทุักสื่ายงาน	
แต่ยังช่ั่วัยบริหารจัิดิการควัามเสีื่�ยงด้ิานการคุ้มครองข้้อมูลส่ื่วัน
บุคคลและการปกป้องข้้อมูลสื่ารสื่นเทัศัข้องบริษัทัฯ	อีกด้ิวัย

ระยะเวัลาในกัารอบรม: 6 ชำั�วัโมง

จำานวันพนักังานที�เข้าอบรม: 103 ราย 

ป้รับวัิธีุคิดีเพ��อนำาพาองค์กัรผ่่านชำ่วังวัิกัฤตั (The Survival 
Mindset in Crisis) อบรมผ่่านทางระบบออนไลน์

การอบรมพันกังานสื่ายงานข้าย	เพั่�อเรียนรู้หลกัคิดิเพ่ั�อมุง่เนน้
การพัฒันา	(Growth	Mindset)	และมคีวัามค่�นตวัั	สื่ามารถปรบั
วิัธุคิีดิข้องตนเพ่ั�อสื่รา้งผลกระทับทัางบวักใหแ้ก่องค์กร	และชั่วิีัต
สื่่วันตัวั	แม้จิะประสื่บภาวัะวัิกฤติหร�อภาวัะทัี�ยากลำาบาก				

ระยะเวัลาในกัารอบรม: 3 ชำั�วัโมง

จำานวันพนักังานที�เข้าอบรม: 93 ราย

ผ่ลกัารดีำาเนินงานในป้ี 2563/64

นอกเหน่อจิากการอบรมดิังกล่าวั	 วีัจิีไอไดิ้จิัดิให้มีการอบรมหลักสืู่ตร
การประเมินควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะแก่พันักงานทัั�วัทัั�งองค์กรเป็น
ประจิำาทัุกปี	 เพ่ั�อให้มีควัามเข้้าใจิถึงควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะหลักทัี�
วีัจิี ไอประสื่งค์ ให้พันักงานพััฒนาในแต่ละดิ้าน	พัร้อมทัั�งให้พันักงาน
สื่ามารถประเมนิควัามสื่ามารถเชั่งิสื่มรรถนะหลกัข้องตนเองไดิอ้ย่างถูก
ต้องและครบถ้วัน

อีกทัั�ง	บริษัทัฯ	ยังมีการจิัดิอบรมทัั�งภายในและภายนอกอีกจิำานวันมาก
ให้แก่พันักงาน	อาทัิ	การอบรมการส่ื่�อสื่ารสื่ไตล์ผู้นำาซึ�งเป็นการอบรม
ฝั่�ายบริหารข้องบริษัทัฯ	 เพั่�อพััฒนาการสื่่�อสื่ารในแบบผู้นำาทัี�มี
ประสื่ิทัธุิภาพั	การอบรมเทัคนิคการถ่ายภาพัและการแต่งภาพั	รวัมถึง
เทัคนคิการถ่ายวัดีิโีอและการตัดิตอ่ซึ�งอบรมชั่า่งถ่ายภาพัและชั่า่งเทัคนคิ
ทัี�เกี�ยวัข้้องกับการติดิตั�งสื่่�อโฆษณาข้องบริษัทัฯ	 บนสื่ถานีรถไฟฟ้า
บีทัีเอสื่

วีัจิีไอใชั่ค้วัามสื่ามารถเชั่งิสื่มรรถนะหลกัเปน็เคร��องมอ่ในการจิดัิทัำาแผนพัฒันาพันกังาน	(Competency	Base	Training)	เพั่�อใหก้ารพัฒันาพันกังาน
สื่ามารถตอบสื่นองต่อนโยบาย	แผนงาน	และเป้าหมายข้ององค์กรอย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั	รวัมทัั�งสื่่งเสื่ริมให้พันักงานไดิ้พััฒนาควัามสื่ามารถข้องตน
เพั่�อควัามก้าวัหน้าในอาชั่ีพัระยะยาวั

การอบรมพันกังานข้องวีัจิีไอ	แบง่ออกเปน็	(1)	หลกัสื่ตูรกลาง	(Core	Course)	เพั่�อเพ่ั�มควัามรู	้ทักัษะ	และประสื่ทิัธุภิาพัในการทัำางาน	ตลอดิจินสื่รา้ง
ทััศันคติทัี�ดิีในการทัำางาน	(2)	หลักสืู่ตรบริหารจิัดิการ	(Management	Course)	เป็นหลักสืู่ตรการฝั่�กอบรมสื่ำาหรับหัวัหน้างาน	ซึ�งมีเน่�อหาเกี�ยวักับ
การบริหารงาน	และการบริหารผู้ใต้บังคับบัญ่ชั่า	และ	(3)	หลักสืู่ตรเฉพัาะสื่ายงาน	(Functional	Course)	ค่อ	หลักสืู่ตรการฝั่�กอบรมทัี�มุ่งเน้นการ
พััฒนาศัักยภาพัเฉพัาะลักษณะงาน
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วีัจิี ไอตระหนักดิีว่ัาบุคคลากรค่อกุญ่แจิสื่ำาคัญ่ในการนำาพัาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย	 เพั่�อการพััฒนาองค์กรทัี�ยั�งย่น	บริษัทัฯ	 จิึงให้ควัาม
สื่ำาคัญ่กับการสื่รรหาและรักษาบุคคลกรทัี�มีคุณภาพัให้อยู่กับบริษัทัฯ	
ในระยะยาวั	 โดิยนอกเหน่อจิากการพััฒนาศัักยภาพับุคคลการใน
สื่ายงานข้องตนแล้วั	บริษัทัฯ	ยังสื่นับสื่นุนให้พันักงานสื่ามารถเติบโตไปใน
สื่ายงานอ่�น	 ๆ	 เพั่�อควัามก้าวัหน้าในการทัำางานอย่างเหมาะสื่มแก่
พันักงานทัุกคน

ทัั�งนี�	บริษทััฯ	ยังใส่ื่ใจิกับการสื่รา้งแรงจิ�งใจิและควัามผกูพัันทัี�มต่ีอองค์กร	
โดิยการจิดัิกิจิกรรมต่างๆอย่างต่อเน่�องเพ่ั�อกระชั่บัควัามสื่มัพันัธุร์ะหวัา่ง
พันักงานกันเอง	 และระหว่ัางพันักงานกับองค์กร	 เพั่�อสื่ร้างบรรยากาศั
การทัำางานทัี�เป็นมิตร	และทัำางานร่วัมกันเป็นทัีม	

นอกจิากนี�	 วีัจิี ไอยังเล็งเห็นถึงควัามสื่ำาคัญ่ในการพััฒนาสืุ่ข้ภาพัข้อง
พันักงานอย่างยั�งย่น	 โดิยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดิป่ญ่หาสืุ่ข้ภาพั
ล่วังหน้า	 และมีควัามตั�งใจิแน่วัแน่ในการพััฒนาสืุ่ข้ภาพัอนามัยทัี�ดิีข้อง
พันักงาน	สื่ร้างสื่มดิุลให้แก่ชั่ีวัิตการทัำางาน	 โดิยบริษัทัฯ	 ไดิ้จิัดิให้มีการ
ตรวัจิสืุ่ข้ภาพัประจิำาปีให้แก่พันักงานทัุกคน	

กัารดีูแลรักัษาบุคคลากัร และควัามเป้�นอยู่ที�ดีีของพนักังาน

การอบรมเฉลี่ยรวมพนักงานทั้งหมด

18.30  ชั่วโมง/พนักงาน

พนักงานทั่วไป 17.07
ระดับบร�หาร 13.77

ระดับจัดการ 25.45

พนักงานชาย 16.38

พนักงานหญิง 20.05

การฝ�กอบรมพนักงานในอัตรา ช่ัวโมง:พนักงาน

ในปี	2563/64	ทัี�ผ่านมาวัีจิีไอไดิ้จิัดิอบรมการแปลผลการตรวัจิสืุ่ข้ภาพั
ประจิำาปีและการดิูแลสุื่ข้ภาพั	รุ่น	 3	 เพั่�อให้พันักงานมีควัามรู้และควัาม
เข้้า ใจิในการดิูแลสืุ่ข้ภาพัตนเองต่อยอดิจิากผลตรวัจิสืุ่ข้ภาพั
ประจิำาปี	 อีกทัั�งยังสื่ามารถปรับพัฤติกรรมทัางโภชั่นาในสื่อดิคล้องกับ
กลุ่มสืุ่ข้ภาพัข้องตนไดิ้อีกดิ้วัย	 โดิยมีพันักงานเข้้าร่วัมอบรมทัั�งหมดิ
จิำานวัน	88	ราย

วีัจิีไอไดิ้จิัดิอบรมและกิจิกรรมออกกำาลังกายต่าง	ๆ	 เพ่ั�อเป�ดิโอกาสื่ให้
พันักงานสื่ามารถเข้้าร่วัม	 และไดิ้เรียนรู้การออกกำาลังกายทัี�ถูกต้อง	
สื่ามารถเพั่�มควัามแข็้งแรงข้องร่างกาย	 และสื่ร้างควัามสื่ัมพัันธ์ุทัี�ดีิใน
องค์กร	 โดิยไดิ้จิัดิตั�งชั่มรมวิั�งเพั่�อสืุ่ข้ภาพั	 และกิจิกรรมโยคะเพั่�อ
ออฟฟ�ศัซินโดิรมให้แก่พันักงานทัี�ประสื่งค์เข้้าร่วัมทัุกคน
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วีัจิีไอไดิ้จิัดิให้พันักงานทัำาแบบสื่อบถาม	 “ควัามพั�งพัอใจิข้องพันักงานทัี�มีต่อองค์กร”	 (Employee	Satisfaction	Survey)	 เป็นควัามผูกพัันข้อง
พันักงานทัี�มีต่อองค์กร	 (Employee	 Engagement)	 โดิยกำาหนดิให้ผลการสื่ำารวัจิดิังกล่าวัเป็นสื่่วันหนึ�งข้องเป้าหมายดิ้านควัามยั�งย่น
ข้องบรษิทััฯ		และนำาผลสื่ำารวัจิดิงักลา่วัมาวิัเคราะหเ์พั่�อปรบัปรุงแนวัทัางและนโยบายในการดิแูลพันกังานข้องบรษัิทัฯ	ต่อไป	ซึ�งในปทีัี�ผา่นมาพันกังาน
ทัุกคนไดิ้เข้้าร่วัมตอบแบบสื่อบถาม	คิดิเป็นร้อยละ	100	ข้องพันักงานทัั�งหมดิ

ยิ�งไปกว่ัานั�น	บริษัทัฯ	กำาหนดิให้อัตราการลาออกข้องพันักงานเป็นสื่่วันหนึ�งข้องดิัชั่นีชั่ีวััดิควัามสื่ำาเร็จิองค์กรประจิำาปี	 และมีนโยบายการโยกย้าย
พันักงานภายในเพั่�อรักษาพันักงานทัี�มีคุณภาพัให้อยู่กับบริษัทัฯ	 	 และสื่ามารถเติบโตในสื่ายอาชั่ีพัทัี�ตนเองต้องการ	 โดิยในปี	 2563/64	ทัี�ผ่านมา
มีพันักงานภายในทัี�ไดิ้โยกย้ายสื่ายงายเพั่�อเข้้าทัำางานในตำาแหน่งทัี�บริษัทัฯ	เป�ดิรับใหม่เป็นอัตราร้อยละ	25	ข้องตำาแหน่งทัี�เป�ดิรับทัั�งหมดิ

ควัามพ�งพอใจของพนักังานที�มีตั่อองค์กัร

ผลสำรวจความพอใจ/ผูกพันธ�ของพนักงานต�อองค�กร อัตราการลาออกของพนักงาน (ร�อยละของพนักงานท้ังหมด)

2562/63

2561/62

2563/64

2562/63

2561/62
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ความพ�งพอใจ

85
93 93

ความผูกพัน
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75
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ภาพกัิจกัรรมโยคะเพ��อออฟฟ�ศซินโดีรม ให้พนักังานบริษัทฯ ส่งเสริมกัารเรียนรู้และพัฒนาดี้านกัารยศาสตัร์ภายในองค์กัร
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อาชำีวัอนามัยและควัามป้ลอดีภัย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6)

วีัจิีไอใหค้วัามสื่ำาคญั่ตอ่การสื่รา้งสื่ภาพัแวัดิลอ้มการทัำางานทัี�ปลอดิภยั
และถูกต้องตามหลักอาชั่ีวัอนามัย	 และมุ่งมั�นในการสื่่งเสื่ริมวััฒนธุรรม
ดิา้นควัามปลอดิภยัและอาชั่วีัอนามยัในทัี�ทัำางาน	มคีวัามใสื่ใ่จิต่อสุื่ข้ภาพั
อนามัยข้องพันักงานทัุกคน	 รวัมไปถึงผู้มีสื่่วันไดิ้เสีื่ยทัี� เกี�ยวัข้้อง
กับบริษัทัฯ	ทัั�งหมดิ	วีัจีิไอตระหนักเสื่มอว่ัาควัามปลอดิภัยและอาชีั่วัอนามัย
ในการทัำางานถ่อเป็นภารกิจิหลักในการดิำาเนินธุุรกิจิข้องบริษัทัฯ	และไดิ้
วัางกรอบแนวัปฏิบัติภายในไวั้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทัาง
นโยบายดิ้านควัามปลอดิภัย	อาชั่ีวัอนามัย	 และสื่ิ�งแวัดิล้อม	ซึ�งมีคณะ
กรรมการควัามปลอดิภัย	อาชั่วีัอนามยั	และสื่ภาพัแวัดิลอ้มในการทัำางาน
เป็นผู้วัางแผนงาน	 พ่ัจิารณานโนบายต่าง	 ๆ	 เสื่นอแนะมาตรการและ
แนวัทัางปรับปรุง	 พัร้อมทัั�งสื่่งเสื่ริม	 สื่นับสื่นุนกิจิกรรมดิ้านควัาม
ปลอดิภัยต่าง	ๆ	ในการทัำางานข้องสื่ถานประกอบกิจิการอีกดิ้วัย

แนวัทางบริหารจัดีกัาร

เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น 
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

•	 พันกังานและคูค้่าในอตัรารอ้ยละ	100	ไดิร้บั
	 การฝั่�กอบรมตามมาตรฐานควัามปลอดิภัย
•	 ไม่มีอ�บัติเหตุจิากการทัำางาน	(Zero	Accident)

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

•	 จิัดิทัำานโยบาย	มาตรการ	 และการฝั่�กฝั่น
	 ดิ้านควัามปลอดิภัยแก่พันักงานบริษัทัฯ

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

•	 จิัดิทัำานโยบาย	มาตรการ	 และการฝั่�กฝั่น
	 ดิ้านควัามปลอดิภัยแก่พันักงานบริษัทัฯ
•	 ไม่มีอ�บัติเหตุจิากการทัำางาน	(Zero	Accident)

วีัจิี ไอมีแนวัทัางการบริหารจิัดิการอาชั่ีวัอนามัยและควัามปลอดิภัยใน
เชิั่งรุก	ค่อมุ่งเน้นการกำาจัิดิ	ลดิ	และควับคุมควัามเสีื่�ยงด้ิานควัามปลอดิภัย
ให้อยู่ในระดิับตำ�าสืุ่ดิเทั่าทัี�สื่ามารถปฏิบัติไดิ้	 มีการทับทัวันและปรับปรุง
การดิำาเนินการอย่างต่อเน่�อง	 รวัมถึงมุ่งเน้นการให้ควัามรู้ควัามเข้้าใจิ
ผา่นทัางการอบรมดิา้นควัามปลอดิภยัใหแ้ก่พันกังาน	และผูป้ระกอบการ
ทัี�เกี�ยวัข้้องและในกิจิกรรมทัี�มีควัามเสื่ี�ยงดิ้านควัามปลอดิภัยต่าง	 ๆ	
อย่างสื่มำ�าเสื่มอ

ทัั�งนี�	 จิากสื่ถานการณ์การระบาดิข้องเชั่่�อไวัรัสื่โควิัดิ	-19	ทัี�มีมาอย่าง
ต่อเน่�อง	วีัจิีไอมคีวัามหว่ังใย	และใหค้วัามสื่ำาคัญ่ในการดิแูลพันกังานและ
ผู้เกี�ยวัข้้องทัุกภาคสื่่วันระหว่ัางวิักฤตการณ์ครั�งนี�	 เพั่�อให้เกิดิควัาม
ปลอดิภยัแก่พันกังาน	และใหก้ารดิำาเนนิงานข้องบคุลากรบรษิทััฯ	เปน็ไป
อย่างมีควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ังคมสืู่งสืุ่ดิ
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วีัจิีไอมุ่งมั�นรกัษาสื่ภาพัแวัดิลอ้มการทัำางานทัี�ปลอดิภัย	ถกูสื่ขุ้ลักษณะ	และสื่ง่เสื่รมิควัามเปน็อยู่ทัี�ดิขี้องพันกังาน	ซึ�งจิะนำาไปสืู่ก่ารพััฒนาประสื่ทิัธิุภาพั
การทัำางาน	 และพััฒนาองค์กรอย่างยั�งย่นสื่่บต่อไป	 วีัจิีไอไดิ้วัางเป้าหมายองค์กรปราศัจิากอ�บัติเหตุ	 (Zero	Accident)	 ให้เป็นหนึ�งในภารกิจิหลัก
ข้ององค์กร	 โดิยบริษัทัฯ	มุ่งเน้นการป้องกันและควับคุมควัามเสื่ี�ยงดิ้านควัามปลอดิภัยผ่านทัางมาตการควัามปลอดิภัยทัี�เคร่งครัดิ	และกำาหนดิให้
พันักงาน	รวัมถึงผู้รับเหมาต้องอบรมมาตรการควัามปลอดิภัยทัุกรายตามลักษณะงาน	ก่อนเข้้าปฏิบัติงานจิริง

ทัั�งนี�วีัจิีไอไดิมี้การจัิดิเก็บข้อ้มลูการดิำาเนนิงานดิา้นควัามปลอดิภยัข้องบริษัทัฯ	ข้องพันกังาน	ในรปูแบบการบนัทักึสื่ถิติ	Lost-time	injury	Frequency	
Rate	 (LTFIR)	 หร�อข้้อมูลอัตราการบาดิเจิ็บถึงข้ั�นหยุดิงาน	 โดิยในปี	 2563/64	 ทัี�ผ่านมาอัตราการบาดิเจิ็บถึงขั้�นหยุดิงาน	 รวัมไปถึงอัตรา
การบาดิเจิ็บข้ั�นรุนแรงข้องพันักงานมีค่าเป็นศัูนย์	ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายดิ้านควัามปลอดิภัยข้องบริษัทัฯ	

มาตัรกัารควัามป้ลอดีภัยในกัารป้ฏิบัตัิงาน

กัารอบรมควัามป้ลอดีภัยในกัารป้ฏิบัตัิงานในพ��นที�ของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

จิัดิอบรมให้แก่พันักงานทัี�เกี�ยวัข้้องกับการปฏิบัติงานบนสื่ถานีรถไฟฟ้าบีทัีเอสื่	 เพ่ั�อให้เกิดิ
ควัามรู้	 ควัามเข้้าใจิและทับทัวันกฎระเบียบควัามปลอดิภัยเบ่�องต้นสื่ำาหรับผู้ปฏิบัติงานในพั่�นทัี�
ข้องบีทัีเอสื่	และให้เกิดิการตระหนักรู้เร��องควัามปลอดิภัยในการทัำางานให้มากยิ�งข้ึ�น

จำานวันพนักังานที� ไดี้รับกัารอบรม: 131 ราย 

กัารอบรมเจ้าหน้าที�ป้ฏิบัตัิงาน

จัิดิอบรมให้แก่พันักงานในระดัิบหัวัหน้างานทีั�มีหน้าทีั�ดูิแล	ควับคุมงาน	เพ่ั�อให้มีควัามรู้	ควัามเข้้าใจิ
พั่�นฐานเกี�ยวักับหลกัควัามปลอดิภยัและอาชั่วีัอนามยั	กฎหมายควัามปลอดิภยัอาชั่วีัอนามยัและ
สื่ภาพัแวัดิล้อมในการทัำางาน	และสื่ามารถค้นหาอันตราย	ป้องกันและควับคุมอันตรายจิากการ
ทัำางาน		อีกทัั�งปรับใชั่้ให้การทัำางานเป็นไปอย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั

จำานวันพนักังานที� ไดี้รับกัารอบรม: 52 ราย

กัารอบรมของพนักังาน
ในปี้ 2563/64

Safety สำาหรับผู่้รับเหมาป้ระจำาป้ี 2564

จิดัิอบรมใหแ้ก่ผูรั้บเหมาข้องวีัจิีไอเพั่�อสื่รา้งควัามรูค้วัามเข้า้ใจิ	และทัราบถงึวิัธีุการปฏบิติัในกรณี
เกิดิเหตุดิ่วัน	เหตุร้าย	และควัามปลอดิภัยตามมาตรฐาน	โดิยเน่�อหายังครอบคลุมถึงการสื่อนให้
ผู้รับเหมาสื่ามารถควับคุมการปฏิบัติงานทัี�อาจิจิะส่ื่งผลกระทับกับสื่ิ�งแวัดิล้อมไดิ้อย่างมี
ควัามรบัผดิิชั่อบต่อสื่ิ�งแวัดิลอ้มมากทัี�สื่ดุิ	อกีทัั�งยังเพ่ั�มสื่่�อการเรยีนทัางออนไลน	์เพ่ั�อใหผู้รั้บเหมา
เรียนรู้ ไดิ้อย่างสื่ะดิวัก	และสื่ามารถเข้้าทับทัวันควัามรู้ ไดิ้ตลอดิเวัลาอีกดิ้วัย

จำานวันผู่้รับเหมาที� ไดี้รับกัารอบรม: 38 ราย

กัารอบรมของผู้่รับเหมา
ในปี้ 2563/64



50 บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ป่จิจิุบันคงไม่อาจิหลีกเลี�ยงไดิ้ว่ัาการระบาดิข้องไวัรัสื่โควิัดิ	-19	ทัี�มีมาอย่างต่อเน่�องสื่่งผลกระทับต่อเศัรษฐกิจิ	การดิำาเนินงานข้ององค์กรต่าง	ๆ	
และวิัถชีั่วิีัตข้องประชั่าชั่นในสื่งัคมในวังกว้ัาง	วัจีิีไอมคีวัามต่�นตัวัทัี�จิะรับมอ่กับเหตุการณด์ิงักลา่วัมาโดิยตลอดิ	และมุง่มั�นในการดิแูลควัามปลอดิภัย
และอาชั่ีวัอนามัยข้องพันักงาน	 ให้สื่ามารถรักษาสืุ่ข้ภาพัตนเองและครอบครัวัอย่างถูกต้องและเหมาะสื่ม	รวัมถึงการใส่ื่ใจิผู้มีสื่่วันไดิ้เสื่ียทัุกกลุ่มข้อ
งบริษัทัฯ	อย่างรอบดิ้าน	โดิยคำานึงถึงการมีสื่่วันร่วัมชั่่วัยลดิการแพัร่ระบาดิข้องเชั่่�อไวัรัสื่	และควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ังคมเป็นป่จิจิัยหลัก	โดิยวัีจิีไอมี
วัิธุีการบริหารจิัดิการ	และรับม่อกับภาวัะวัิกฤตโควัิดิ	-19	ทัี�สื่ำาคัญ่ดิังนี�

กัารบริหารจัดีกัาร และกัารดีูแลพนักังานในภาวัะวัิกัฤตัโควัิดี -19

คัดกรองอ�ณหภูมิ

พนักงานทุกท�านต�องตรวจวัด
อ�ณหภูมิทุกครั้งก�อนเข�างาน 

โดยพนักงานที่มีอ�ณภูมิ
สูงกว�า 37.5 ไม�สามารถ

เข�าในพ�้นที่ทํางานได�

จ�ดบร�การเจลล�างมือ

จัดเตร�ยมเจลล�างมือให�แก�พนักงาน
ในบร�เวณทางเข�า และตามจ�ดต�าง ๆ 

ภายในบร�ษัทฯ โดยส�งเสร�ม
ให�พนักงานล�างมือและ

รักษาความสะอาด
อยู�เป�นประจํา

การแจกหน�ากาก 
และรักษาระยะห�าง

ออกกฎเกณฑ� ให�พนักงานทุกคน
ต�องสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา

 เว�นระยะห�างระหว�างกัน และ
แจกหน�ากากอนามัยเพ��มเติม

ให�แก�พนักงานทุกคน
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ทัั�งนี�	วีัจิีไอใหค้วัามสื่ำาคัญ่กับการสื่่�อสื่ารและใหค้วัามรูแ้ก่พันกังานอยา่งต่อเน่�อง	เพั่�อใหเ้กิดิควัามชั่ดัิเจินในการปฏิบติังาน	และสื่ามารถดิแูลสื่ขุ้อนามยั
ข้องตนเอง	ครอบครัวั	และคนรอบข้้างไดิ้อย่างถูกต้องและปลอดิภัย	โดิยในปี	2563/64	ทัี�ผ่านมาบริษัทัฯ	มีการสื่่�อสื่ารนโยบาย	มาตรการ	และสื่่�อ
ควัามรู้ทัี�เกี�ยวัข้้องกับการรักษาควัามปลอดิภัยในชั่่วังการระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ	-19	เฉลี�ยจิำานวัน	2	ครั�งต่อเดิ่อน	

นอกเหน่อจิากนี�	 วีัจิี ไอไดิ้จิัดิทัำาแผนบริหารควัามต่อเน่�องทัางธุุรกิจิ	 (Business	 Continuity	 Plan	 –	 BCP)	 เพ่ั�อเตรียมควัามพัร้อมต่อ
สื่ภาวัะวิักฤตหร�อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง	 ๆ	 ทัี�อาจิเกิดิข้ึ�น	 ซึ�งมีแผนการฉุกเฉินเพ่ั�อรับม่อกับภัยระบาดิข้องไวัรัสื่โควิัดิ	-19	 และการเตรียม
ควัามพัร้อมต่อสื่ภาวัะวัิกฤตอ่�น	ๆ	 เชั่่น	 โรคระบาดิอีกดิ้วัย	 โดิยมีจิุดิประสื่งค์เพั่�อเป็นแนวัทัางในการบริหารควัามต่อเน่�องทัางธุุรกิจิ	ลดิผลกระทับ
ทัี�เกิดิข้ึ�นต่อบริษัทัฯ	ให้น้อยทัี�สืุ่ดิ	และสื่่งเสื่ริมโครงการการดิำาเนินธุุรกิจิอย่างยั�งย่นอีกดิ้วัย

ประกาศใช�นโยบาย Work From Home แก�พนักงานทุกภาคส�วน เพ�่อลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อไวรัสโคว�ด -19 โดยได�จัดเตร�ยมอ�ปกรณ�และจัดอบรมการใช�อ�ปกรณ�
รวมถึงซอฟต�แวร�ต�าง ๆ เพ�่ออํานวยความสะดวกแก�พนักงานในการทํางานจากท่ีบ�าน 
นอกเหนือจากน้ีบร�ษัทฯ ได�แจ�งข�อมูลตดิต�อให�นักลงทุน และผู�มีส�วนได�เสยีทราบอย�างทัว่ถงึ
 เพ�อ่ให�สามารถตดิต�อดาํเนนิงานเป�นไปอย�างต�อเนื่องและราบร�่น

จัดทําประกันภัยโคว�ด -19 ให�กับ
พนักงานทุกคนมาอย�างต�อเน่ือง 
ตั้งแต�เร��มเหตุการณ�ระบาดของ
เชือ้ไวรสัจนถงึป�จจ�บัน เพ�อ่ประกัน
ความเสี่ยงและแบ�งเบาภาระท่ี
อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส 
ของพนักงาน

ตดิตัง้ระบบและส�งเสร�มการจดัประชมุ
ในรูปแบบออนไลน� ซ่ึงครอบคลุม
ถึงการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท 
และการประชุมภายในอื่น ๆ เพ�่อลด
โอกาสการอยู�ร�วมกันในสถานท่ีประชุม
เป�นเวลานาน

ส�งเสร�มและดแูลสถานท่ีทํางาน และพนักงานทีเ่ดนิทาง
มาทํางานอยู�เสมอ เช�น ฉีดพ�นยาฆ�าเชื้อทุก 2 สัปดาห� 
ยืดหยุ�นเวลาเข�างานเพ�่อให�พนักงานท่ีเดินทางโดยรถ
โดยสารสาธารณะสามารถหลกีเลีย่งช�วงเวลาคนแออดั 
และจดัอาหารกลางวนัให�แก�พนักงานเพ�อ่ลดความเสีย่ง
ในการทานอาหารบร�เวณชุมชน

จัดให�พนักงานทุกคน
ได�รับการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคว�ด-19 เพ�่อ
สร�างความมั่นใจให�
กับพนักงานและเพ�่อน
ร�วมงาน

ออกมาตรการชะลอ 
และหลีกเลี่ยงการ
เดินทางต�างจังหวัด 
และต�างประเทศ
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กัารพัฒนาสังคมและชำุมชำน

กลุ่มวีัจีิไอได้ิให้ควัามสื่ำาคัญ่ต่อกระบวันการทัำางาน	 ซึ�งเป็นหนึ�งในป่จิจัิยทีั�ส่ื่งผลกระทับต่อสัื่งคม	 ชุั่มชั่นและสิื่�งแวัดิล้อม	 ดัิงนั�น	 แนวัทัางการดิำาเนิน
ควัามรับผิดิชั่อบต่อสิื่�งแวัดิล้อมและสัื่งคมข้องกลุ่มวีัจีิไอ	จึิงดิำาเนินไปด้ิวัยควัามสื่ำานึกว่ัา	ควัามรับผิดิชั่อบข้องสัื่งคมเกิดิขึ้�นอยู่ตลอดิเวัลา	ตั�งแต่นโยบายหลัก
ข้องกลุ่มวีัจีิไอ	 ไปจินถึงระดัิบปฏิบัติการ	และดิำาเนินอยู่ในทุัก	ๆ	อณูข้ององค์กร	 เน่�องจิากกลุ่มวีัจีิไอ	 มีควัามเช่ั่�อว่ัาหากองค์กรทัางธุุรกิจิทัั�งหลายแต่ละ
องค์กรได้ิผนึกกำาลังร่วัมกันผลักดัินการดิำาเนินธุุรกิจิอย่างมีจิิตสื่ำานึกต่อสัื่งคมและส่ื่วันรวัมไปร่วัมกัน	 เพ่ั�อผลระยะยาวัในทิัศัทัางเดีิยวักันทุักภาคส่ื่วันแล้วั
พัลังการขั้บเคล่�อนดัิงกล่าวัจิะเป็นประโยชั่น์ต่อส่ื่วันรวัมได้ิอย่างมีนัยสื่ำาคัญ่	อันนำาไปสู่ื่การพััฒนาทีั�ยั�งย่นทัั�งในระดัิบชุั่มชั่นและระดัิบประเทัศั

ในปทีัี�ผา่นมา	วัจีิีไอไดิเ้ลง็เหน็ผลกระทับทัี�เกิดิข้ึ�นแก่สื่งัคมในวังกว้ัางจิาก
การระบาดิข้องเชั่่�อไวัรสัื่โควิัดิ-19	อยา่งไมเ่คยเกิดิข้ึ�นมาก่อน	และมคีวัาม
ตั�งใจิข้อเปน็อกีหนึ�งพัลังใจิสื่ง่มอบควัามหว่ังใยเพ่ั�อชั่ว่ัยเหลอ่คนไทัย	และ
บรรเทัาผลกระทับจิากวิักฤติการณ์ครั�งนี�อย่างต่อเน่�อง	 กลุ่มวีัจิี ไอ
ประกอบด้ิวัย	บริษัทัฯ	KEX	และ	Rabbit	Reward	ร่วัมกับลูกค้ากลุ่มธุุรกิจิ
ผลติภัณฑ์์อ�ปโภคบรโิภคกว่ัา	17	ประเภทั	จิดัิกิจิกรรม	“We’re	Sharing	
for	Thais”	 เพั่�อข้อเป็นอีกหนึ�งพัลังใจิสื่่งมอบควัามห่วังใยชั่่วัยเหล่อคน
ไทัย	ดิ้วัยการแบ่งป่นผลิตภัณฑ์์ทัี�มีประโยชั่น์สื่ำาหรับการดิำารงชั่ีพั	อาทัิ	
ข้้าวัสื่าร	อาหารกระป�อง	บะหมี�กึ�งสื่ำาเร็จิรูป	แปรงสื่ีฟ�น	ยาสื่ีฟ�น	นำ�ามัน
พั่ชั่		มาบรรจิุลงกล่องป่นนำ�าใจิจิำานวัน	20,000	กล่อง	เพั่�อสื่่งมอบให้กับ
ผู้ทัี� ไดิ้รับผลกระทับจิากสื่ถานการณ์วิักฤตการณ์โควิัดิ-19	ดิังกล่าวั	
โดิยบริษัทัฯ	 ไดิ้กระจิายแจิกจิ่ายให้พั่�นทัี�	 ทัี�ไดิ้รับผลกระทับต่าง	ๆ	ทัั�งใน
กรุงเทัพัฯ	และต่างจิังหวััดิ

ค�าใช�จ�าย
ในกิจกรรมเพ�่อสังคม

และชุมชนทั้งสิ�น

10.92
ล�านบาท

คิดเป�น
การพาณิชย�
เพ�่อสังคม 

ร�อยละ

85

คิดเป�น
ด�านการบร�จาค 

ร�อยละ

15

กัล่องปั้นนำ�าใจบรรจุผ่ลิตัภันฑ์ผ่ลิตัภัณฑ์ที�มีป้ระโยชำน์
สำาหรับกัารดีำารงชีำพต่ัาง ๆ 

”WE’RE SHARING FOR THAIS”
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แพลตัฟอร์มสร้างสรรค์ (INSPIRE PLATFORM)

กัลุ่มวีัจีไอร่วัมแจกัจ่ายกัล่องปั้นนำ�าใจ ณ วััดีป้ทุมวันารามราชำวัรวิัหาร

วีัจีิไอยังใส่ื่ใจิกับภารกิจิการสื่ร้างผลกระทับในทัางบวักให้แก่เศัรษฐกิจิ	สัื่งคม	และสิื่�งแวัดิล้อม	ผ่านทัางนวััตกรรมสิื่นค้าและบริการข้องบริษัทัฯ	โดิยไม่เพีัยง
ส่ื่งเสื่ริมการพััฒนาและคิดิค้นนวััตกรรมทัางธุุรกิจิภายในองค์กรอย่างต่อเน่�อง	 วีัจีิไอยังสื่นับสื่นุนการใช้ั่แพัลตฟอร์มการโฆษณาข้องบริษัทัฯ	 ร่วัมเป็น
ส่ื่�อกลางข้องหน่วัยงานภาครัฐ	และองค์กรทีั�ไม่แสื่วังหาผลกำาไรเพ่ั�อเผยแพัร่ข่้าวัสื่ารทีั�เป็นประโยชั่น์ต่อสัื่งคมและชุั่มชั่นโดิยไม่มีค่าใช้ั่จ่ิายซึ�ง	ในปี	2563/64	
ทีั�ผ่านมา	วีัจีิไอได้ิจัิดิทัำาโครงการต่างๆ	ทีั�สื่ำาคัญ่ดัิงนี�

“Be the idol”

วีัจีิไอใช้ั่พ่ั�นทีั�โฆษณาข้องบริษัทัฯ	 เพ่ั�อรณรงค์ให้คนไทัยสื่วัมใส่ื่หน้ากาก
อนามัย	100%	เพ่ั�อป้องกันการแพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่	COVID-19	ผ่านจิอ
โฆษณาบริเวัณพ่ั�นทีั�ประตูกั�นชั่านชั่าลา	 (Platform	Screen	Door)	บน
สื่ถานีรถไฟฟ้าบีทีัเอสื่	โดิยดึิงเอา	Idol	ช่ั่�อดัิงมาร่วัมรณรงค์ในส่ื่�อโฆษณา
พัร้อมชูั่แนวัคิดิว่ัา	 ทุักคนก็สื่ามารถเป็น	 Idol	 ได้ิด้ิวัยการสื่วัมหน้ากาก
อนามัย
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ด��านสิ�งแวดล�อม

“Covid Relief BKK”

วีัจีิไอแบ่งป่นพ่ั�นทีั�ส่ื่�อแก่หน่วัยงานต่าง	ๆ 	เพ่ั�อรณรงค์	อัปเดิตสื่ถานการณ์	
หร�อใหข้้อ้มลูทัี�เปน็ประโยชั่นแ์ก่ประชั่าชั่นทัั�วัไป	เพั่�อรว่ัมมอ่กันจิดัิการกับ
วัิกฤตการณ์แพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ-19	

“VGI Save Water Save Life”

วีัจิีไอร่วัมกับศิัลป�น	POP-Art	ชั่่�อดิงัข้องประเทัศัไทัย	สื่ร้างงานศิัลปะทัะลุ
มติิ	กระตุ้นควัามตระหนกัถึงควัามสื่ำาคัญ่ข้องทัรพััยากรนำ�าในการดิำารง
ชั่ีวัิต	และชั่วันคนไทัยร่วัมใชั่้นำ�าอย่างรู้คุณค่า		

“One Man and the Sea”

วีัจิีไอเป็นกระบอกเสีื่ยงให้กับโครงการ	One	Man	and	 the	Sea	 เพ่ั�อ
สื่นบัสื่นนุการระดิมทันุซ่�ออ�ปกรณ์หร�อเคร��องมอ่แพัทัย์	มอบใหกั้บศูันย์
ชั่่วัยชั่ีวิัตและอนุรักษ์สัื่ตว์ัทัะเล	 รวัมถึงสื่ร้างควัามตระหนักป่ญ่หาข้ยะ
ทัะเล	ซึ�งสื่่งผลกระทับต่อระบบนิเวัศัทัางทัะเล	และสื่ัตวั์ทัะเลหายาก
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ด��านสิ�งแวดล�อม
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การบร�หารจัดการสื่ิ�งแวดล�อม
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1)

วีจีไอมุ่งมั�นักับการิลด้ผลกริะทั่บจากการิด้ำาเนิันังานัของบริิษัทั่ฯ และกิจกริริมทั่างธุ์ริกิจท่ั่�ม่ผลต่ื่อสิ�งแวด้ล้อม พื่ร้ิอมกับผลักดั้นัให้เกิด้การิด้ำาเนิันัการิ
เพื่่�อลด้ผลกริะทั่บจากการิเปีล่�ยนัแปีลงสภาพื่ภมูอิากาศ (Climate Change) ในัวงกว้าง โด้ยได้ก้ำาหนัด้ปีริะเด้น็ัสำาคัญด้า้นัสิ�งแวด้ล้อมภายในันัโยบาย
ด้้านัสิ�งแวด้ล้อมของบริิษัทั่ฯ ซึ�งคริอบคลุมนัโยบายด้้านัการิใช้นัำ�าและพื่ลังงานั การิลด้ปีริิมาณขยะและการิใช้ส่�อโฆษณาเปี็นัแพื่ลตื่ฟอร์ิมเพื่่�อเพื่ิ�ม
ความตื่ริะหนัักริู้ด้้านัสิ�งแวด้ล้อมให้กับสังคม

วีจีไอตื่ริะหนัักถึงความสำาคัญต่ื่อปัีญหาจากการิเปีล่�ยนัแปีลงสภาพื่ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ�งถ่อเป็ีนัความท้ั่าทั่ายริะดั้บโลกท่ั่�ม่นััยสำาคัญมาก 
บริิษัทั่ฯ ทั่ริาบด้่ว่าการิแก้ ไขปีัญหาด้ังกล่าวถ่อเปี็นัภาริกิจท่ั่�สำาคัญทั่่�ต้ื่องอาศัยความร่ิวมม่อของทัุ่กภาคส่วนั ไม่ว่าจะเปี็นัภาครัิฐ ภาคธุ์ริกิจ 
และภาคปีริะชาชนัทั่ั�วโลก ทั่่�จะต้ื่องเริิ�มด้ำาเนัินัการิโด้ยทั่ันัทั่่ วีจีไอจึงม่ความมุ่งมั�นั ทั่่�จะเปี็นัส่วนัหนัึ�งในัการิลด้ผลกริะทั่บทั่่�เกิด้จากการิเปีล่�ยนัแปีลง
สภาพื่อากาศ โด้ยกำาหนัด้เปี้าหมายในัการิลด้การิปีล่อยก๊าซเรืิอนักริะจกจากการิการิด้ำาเนัินัธ์ุริกิจ เป็ีนัหนัึ�งในัเปี้าหมายสำาคัญด้้านัสิ�งแวด้ล้อม
ของบริิษัทั่ฯ

แนวทางบร�หารจัดการ

ลดการสื่ร�างขยะ

• เปีล่�ยนัการินัำาขยะทั่่�จะถูกฝังกลบหริือ
 เผาทั่ำาลาย ด้้วยการินัำากลับมาใช้ปีริะโยชนั์
 ในัอัตื่ริาริ้อยละ 30 ของปีริิมาณขยะทั่ั�งหมด้
• สร้ิางคุณค่าให้ขยะโด้ยการิเปีล่�ยนัเปี็นั
 ผ ลิ ตื่ ภั ณ ฑ์์ ทั่่� ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด้ ผ ล ก ริ ะ ทั่ บ ต่ื่ อ
 สิ�งแวด้ลอ้มนัอ้ยทั่่�สดุ้ โด้ยมเ่ปีา้หมายในัการิ
 ลด้ปีริิมาณการิสริ้างขยะ  อย่างนั้อย
 ริ้อยละ 10 

การใช�พลังงานอย�างยั�งย่น

ริักษาริะด้ับการิใช้นัำ�าและพื่ลังงานัไฟฟ้า
ไม่ให้ เพื่ิ�มขึ�นัเกินัริ้อยละ 10 เม่�อเทั่่ยบกับ
ปีี 2562 

แพลตฟอร�มสื่ร�างสื่รรค�

ใช้แพื่ลตื่ฟอร์ิมโฆษณาขององค์กรินัำาเสนัอ
เนั่�อหาเก่�ยวกับการิเปีล่�ยนัแปีลงทั่างสภาพื่
ภูมิอากาศ โด้ยม่ เปี้าหมายในัการิสริ้าง
ความตื่ริะหนัักรู้ิแก่ปีริะชาชนัไม่นั้อยกว่า
1 ล้านัคนัตื่่อปีี

เป�าหมายด�านสื่ิ�งแวดล�อมต�อเน่�องตั้งแต�ป� 2563 – 2566 (แบ�งออกเป�น 3 เป�าหมาย)

แนวทางการดําเนินงาน

วีจี ไอม่แนัวทั่างในัการิลด้ปีริิมาณการิปีล่อยก๊าซเรืิอนักริะจกจากการิด้ำาเนิันังานัของ
บริิษัทั่ฯ โด้ยมุ่งเน้ันัการิส่�อสาริเพ่ื่�อสร้ิางความรู้ิความเข้าใจ และวัฒนัธ์ริริมในัการิใช้พื่ลังงานั
ภายในัองค์กริอย่างม่ปีริะสิทั่ธิ์ภาพื่ให้แก่พื่นัักงานั อ่กทัั่�งให้ความสำาคัญให้การิเป็ีนักริะบอกเส่ยง
ในัการิสร้ิางความตื่ริะหนัักรู้ิให้แก่สังคมโด้ยริวม เพ่ื่�อให้ทุั่กคนัเข้าใจถึงผลกริะทั่บ และต่ื่�นัตัื่วต่ื่อ
ปัีญหาการิเปีล่�ยนัแปีลงของสภาพื่ภูมิอากาศ เพื่ริาะวีจีไอทั่ริาบด่้ว่าการิแก้ปัีญหาดั้งกล่าว ต้ื่อง
อาศัยความร่ิวมม่ออย่างจริิงจังของคนัทุั่กคนั

การจัดการ
ด�านสื่ภาพภูมิอากาศ

นโยบายด�านสื่ิ�งแวดล�อม
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Climate Clock World

Climate Clock World ได้้ริิเริิ�มโคริงการิ Climate Clock นัับเวลาถอยหลัง 6 ปีี เพื่่�อให้ปีริะชาชนัทั่ั�วโลกตื่่�นัตื่ัวตื่่อการิลด้การิสริ้างมลพื่ิษแก่โลก 
(Zero Emission) ด้้วยแนัวคิด้ว่าหากมนัุษย์โลกไม่ปีริับเปีล่�ยนัพื่ฤตื่ิกริริมและร่ิวมม่อกันั โลกจะได้้รัิบผลกริะทั่บจากการิเปีล่�ยนัแปีลงของสภาพื่ 
ภูมิอากาศอย่างยากทั่่�จะแก้ ไข

ในัปีี 2563/64 ท่ั่�ผ่านัมา วีจีไอร่ิวมกับ Root the Future องค์กริสนัับสนุันัการิด้ำาเนิันัช่วิตื่ภายใต้ื่แนัวคิด้ความยั�งย่นั จัด้ทั่ำากิจกริริมสร้ิางความตื่ริะหนัักรู้ิ 
Climate Clock ให้คนัไทั่ยเห็นัความสำาคัญของการิใช้ช่วิตื่อย่างยั�งย่นั ปีลุกจิตื่สำานัึกให้สังคมเห็นัความสำาคัญของการิปีริับเปีล่�ยนัพื่ฤตื่ิกริริมการิ
ด้ำาเนัินัช่วิตื่ เพื่่�อลด้มลพื่ิษง่าย ๆ จากการิใช้ช่วิตื่ปีริะจำาวันั เพื่่�อสอด้ริับกับเปี้าหมายการิลด้มลพื่ิษแก่โลก (Zero Emission) โด้ยได้้เผยแพื่ริ่เนั่�อหา
ผ่านัส่�อจอดิ้จิทั่ัลบนัสถานั่และจอในัริถไฟฟ้าบ่ทั่่เอสของวีจีไอ เป็ีนัไปีตื่ามเป้ีาหมายการิเป็ีนัแพื่ลตื่ฟอร์ิมสร้ิางสริริค์ ใช้พื่่�นัทั่่�ส่�อของบริิษัทั่ฯ ให้เกิด้
ปีริะโยชนั์สูงสุด้แก่ส่วนัริวมในัวงกว้าง 

Treasure Bag

วกิฤตื่ขยะพื่ลาสตื่กิเป็ีนัปัีญหารุินัแริงทั่่�สง่ผลใหเ้กดิ้ภาวะโลกริอ้นัอย่างหลก่เล่�ยงไมไ่ด้ ้ วจีีไอและบริษัิทั่  โพื่เมโล แฟชั�นั จำากดั้ (“Pomelo”) แพื่ลตื่ฟอร์ิม
แฟชั�นัแบบ Omnichannel ชั�นันัำาสัญชาตื่ิเอเช่ยจึงริ่วมกันัสริ้างสริริค์ริะบบเศริษฐกิจหมุนัเวียนั (Circular Economy) ให้กับขยะไวนัิลและบริริจุภัณฑ์์
แบบใชค้ริั�งเด้ย่ว โด้ยการิอพัื่ไซเคลิไวนัลิจากปีา้ยโฆษณาทั่่�ใชแ้ลว้ของวจีีไอ ทั่ด้แทั่นับริริจภุณัฑ์์พื่ลาสตื่กิใชค้ริั�งเด้ย่วของ Pomelo ผา่นัการิออกแบบ
ภายใตื่้โจทั่ย์ลด้กริะบวนัการิผลิตื่ทั่่�ม่ผลกริะทั่บตื่่อสิ�งแวด้ล้อมให้เหล่อนั้อยทั่่�สุด้ ภายใตื่้แนัวคิด้ Trash to Treasure

โคริงการิเปี็นัการิตื่อบสนัองเปี้าหมายด้้านัการิลด้ขยะของวีจี ไอ และร่ิวมลด้การิปีล่อยก๊าซคาริ์บอนัได้ออกไซด้์ (CO
2
) สู่โลก อย่างสริ้างสริริค์  

ซึ�งจากการิปีริะเมินัผลลัพื่ธ์์ของโคริงการิพื่บว่า วีจีไอสามาริถลด้ปีริิมาณขยะไวนัิลลงได้้มากกว่า 3,500 ตื่าริางเมตื่ริ หริือ 3.5 ตื่ันั และ Pomelo  
ลด้การิผลิตื่บริริจุภัณฑ์์พื่ลาสตื่ิกแบบใช้คริั�งเด้่ยวได้้มากกว่า 200,000 ชิ�นั 

ภาพสื่่�อโฆษณาโครงการ Climate Clock
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วีจีไอส่�อสาริและริณริงค์การิคัด้แยกขยะปีริะเภทั่ต่ื่าง ๆ ในัองค์กริอย่างต่ื่อเน่ั�อง ในัปีี 2563/64 ท่ั่�ผ่านัมาบริิษัทั่ฯ ได้้เผยแพื่ร่ิส่�อวีด่้โอการิแยกขยะให้แก่
พื่นัักงานัในัองค์กริทุั่กคนั เพ่ื่�อเสริิมสร้ิางการิตื่ริะหนัักรู้ิและความเข้าใจท่ั่�ถูกต้ื่องในัการิแยกขยะ โด้ยพื่นัักงานัสามาริถนัำาขยะท่ั่�เกิด้จากการิด้ำาเนิันังานั
ปีริะจำาวันัไปีทั่ิ�งในัถังขยะแตื่่ละปีริะเภทั่ทั่่�บริิษัทั่ฯ ได้้จัด้เตื่ริียมไว้ ริวมถึงม่การินัำาขยะทั่่�สามาริถนัำาไปีริีไซเคิลได้้ ส่งตื่่อไปียังหนั่วยงานัทั่่�สามาริถนัำาไปี
ใช้ปีริะโยชนั์ตื่่อไปีได้้เพื่่�อให้เกิด้ปีริะโยชนั์สูงสุด้

วีจีไอม่แนัวทั่างการิลด้ปีริิมาณขยะในัการิด้ำาเนิันังานัและกิจกริริมทั่างธุ์ริกิจของบริิษัทั่ฯ  โด้ยมุ่ง
หวังท่ั่�จะลด้ปีริิมาณขยะโด้ยการิใช้ริะบบเศริษฐกิจหมุนัเวียนั (Circular Economy) เป็ีนัขั�นัตื่อนั
หลักในัการิด้ำาเนิันังานั อ่กทัั่�งยังให้ความสำาคัญในัการิจัด้การิของเส่ยท่ั่�เกิด้จากการิด้ำาเนิันัธุ์ริกิจ
เพ่ื่�อให้เป็ีนัไปีตื่ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่ั่�เก่�ยวข้อง พื่ร้ิอมทัั่�งลด้ผลกริะทั่บท่ั่�อาจเกิด้ขึ�นัต่ื่อชุมชนั
และสิ�งแวด้ล้อมโด้ยริวม

การจัดการขยะ
และของเสื่ีย

ภาพความร�วมม่อระหว�างว�จ� ไอและ โพเมโล (ซ�าย) และผลิตภัณฑ� Tresure Bag จากไวนิลใช�แล�วของบร�ษัทฯ (ขวา)

ตัวอย�างว� ไอโอส่ื่�อการเร�ยนรู�ภายในบร�ษัทฯ เพ��อรณรงค�และให�ความรู�พนักงานเร�องการแยกขยะ
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วีจีไอม่แนัวทั่างในัการิพัื่ฒนัาปีริะสิทั่ธิ์ภาพื่การิใช้นัำ�าและพื่ลังงานัในัการิด้ำาเนิันัธุ์ริกิจ และการิ
ลงทุั่นัในัเทั่คโนัโลย่ใหม่ ๆ ท่ั่�จะช่วยอนุัรัิกษ์ทั่รัิพื่ยากรินัำ�าและพื่ลังงานั

บริิษัทั่ฯ สนัับสนุันัและส่งเสริิมให้พื่นัักงานัทุั่กริะดั้บม่ส่วนัร่ิวมในัการิใช้ทั่รัิพื่ยากริและพื่ลังงานัในั
สำานัักงานัอย่างม่ปีริะสิทั่ธิ์ภาพื่ โด้ยได้้ปีริะกาศแนัวปีฏิบัติื่ภายในัให้พื่นัักงานัทุั่กคนัได้้ยึด้ถ่อและ
ม่ส่วนัร่ิวมในัการิลด้ และให้ความสำาคัญในัการิใช้ทั่รัิพื่ยากริภายในัสำานัักงานัอย่างเกิด้ปีริะโยชน์ั
สูงสุด้ ดั้งน่ั�

 • ลด้จำานัวนัการิใช้กริะด้าษภายในัสำานัักงานั ด้้วยวิธ่์การิพิื่มพ์ื่บนักริะด้าษทัั่�งสองด้้านั 
  และไม่พิื่มพ์ื่เอกสาริท่ั่�ไม่จำาเป็ีนั 
 • จัด้ทั่ำาริายงานัและใบสั�งงานั ตื่ลอด้จนัจัด้เก็บเอกสาริในัรูิปีแบบอิเล็กทั่ริอนิักส์  
 • ลด้ปีริิมาณการิใช้ไฟฟ้า โด้ยการิเปี�ด้ใช้ไฟฟ้าเท่ั่าท่ั่�จำาเป็ีนั ริวมถึงปี�ด้ไฟและเครืิ�องปีรัิบอากาศ
  ในัเวลาพัื่กกลางวันั หรืิอช่วงท่ั่�ไม่ได้้ใช้ปีริะโยชน์ั
 • ริณริงค์การิปีริะหยัด้และใช้นัำ�าเท่ั่าท่ั่�จำาเป็ีนั

การใช�นํ้า พลังงาน 
และทรัพยากรต�าง ๆ
อย�างมีประสื่ิทธิภาพ

ในัปีทีั่่�ผา่นัมาบริษัิทั่ฯ ได้ป้ีริบัเปีล่�ยนักริะบวนัการิทั่ำางานัในัการิเขา้ติื่ด้ตัื่�ง
ซอ่มแซมป้ีายโฆษณาบนัสถานัร่ิถไฟฟา้บท่ั่เ่อส โด้ยได้เ้ขา้สำาริวจ ทั่ด้สอบ 
และวัด้ผลปีริิมาณการิใช้ ไฟฟ้าบนัสถานั่ในัริะหว่างการิติื่ด้ตัื่�งซ่อมแซม
ปี้ายโฆษณาอย่างต่ื่อเนั่�อง จนัสามาริถกำาหนัด้วิธ่์การิและช่วงเวลาทั่่�
เหมาะสมในัการิเปี�ด้-ปี�ด้ไฟบนัสถานั่ ในัช่วงของการิเข้าตื่ิด้ตัื่�งปี้าย 
ซึ�งการิปีริับเปีล่�ยนักริะบวนัการิทั่ำางานันั่� สามาริถลด้การิใช้พื่ลังงานั
ไฟฟ้าลงได้้ปีริะมาณริ้อยละ 10-15 ตื่่อปีี อ่กทั่ั�งช่วยย่ด้อายุการิใช้งานั
ของอ�ปีกริณ์ ไฟฟ้าบนัปี้ายโฆษณาให้นัานัขึ�นัอ่กด้้วย 

การิปีรัิบเปีล่�ยนักริะบวนัการิทั่ำางานัในัคริั�งนั่� เปี็นัโคริงการิทั่่�ริิเริิ�มโด้ย
พื่นัักงานัของบริิษัทั่ฯ ทั่่�เล็งเห็นัถึงโอกาส ในัการิส่งเสริิมการิปีริะหยัด้
พื่ลังงานัไฟฟ้าภายในัองค์กริ ดู้แลริักษาอ�ปีกริณ์ของบริิษัทั่ฯ ให้ม่อายุ
การิใช้งานันัานัขึ�นั และลด้ค่าใช้จ่ายจากการิด้ำาเนัินังานัอย่างยั�งย่นั 
ซึ�งเป็ีนัโคริงการิส่บเนั่�องมาจากกิจกริริมทั่่�บริษัิทั่ฯ เปี�ด้โอกาสใหพ้ื่นักังานั
เสนัอแนัวทั่างในัการิพื่ฒันัาและสง่เสริิมการิทั่ำางานั หรืิอวิธ่์การิแก้ปีญัหา
ทั่่�เกิด้จากการิทั่ำางานัอย่างสริ้างสริริค์เม่�อปีี 2562/63 ทั่่�ผ่านัมา 

นัอกเหน่ัอจากน่ั�วีจีไอจัด้ให้ม่ริะบบบำาบัด้และทิั่�งนัำ�าเส่ยของร้ิานัค้าบนัสถาน่ัริถไฟฟ้าบ่ท่ั่เอสท่ั่�สอด้คล้องกับมาตื่ริฐานัริะบบการิจัด้การิสิ�งแวด้ล้อมริะดั้บ
สากล โด้ยบริิษัทั่ฯ ได้้จัด้ให้ม่ริะบบนัำานัำ�าทิั่�งดั้งกล่าวมาผ่านัริะบบการิบำาบัด้นัำ�าเส่ยบริิเวณใต้ื่สถาน่ัก่อนัปีล่อยสู่ท่ั่อริะบายนัำ�าสาธ์าริณะ เพ่ื่�อให้นัำ�าทิั่�งม่
ค่าตื่ามมาตื่ริฐานัท่ั่�กริะทั่ริวงทั่รัิพื่ยากริธ์ริริมชาติื่และสิ�งแวด้ล้อมกำาหนัด้ ริวมถึงลด้ผลกริะทั่บด้้านัมลภาวะท่ั่�อาจม่ต่ื่อสิ�งแวด้ล้อมและชุมชนัโด้ยริอบ
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วีจีไอให้ความสำาคัญอย่างยิ�งในัการิควบคุมส่�อโฆษณาของวีจีไอไม่ให้ก่อให้เกิด้มลภาวะทั่างเส่ยง
และทั่างตื่าต่ื่อผู้ชมส่�อ โด้ยม่มาตื่ริการิจัด้การิดั้งน่ั�

 • การิควบคุมมลภาวะทั่างเส่ยง: บริิษัทั่ฯ จัด้ให้ม่การิตื่ริวจวัด้ริะดั้บเส่ยงของส่�อ
  โฆษณาทัั่�งในัขบวนัริถไฟฟ้าและบนัสถาน่ัเป็ีนัปีริะจำา เพ่ื่�อให้มั�นัใจว่าริะดั้บเส่ยงของ
  ส่�อโฆษณา เป็ีนัมิตื่ริต่ื่อผู้ชมและเป็ีนัไปีตื่ามหลักเกณฑ์์ท่ั่�กฎหมายกำาหนัด้

 • การิควบคุมมลภาวะทั่างสายตื่า: บริิษัทั่ฯ จัด้ให้ม่การิตัื่�งและตื่ริวจวัด้ค่าความสว่าง
  ของส่�อมลัติื่มเ่ด้ย่ของวีจีไอตื่ามเวลาออกอากาศเปีน็ัปีริะจำาเพื่่�อใหแ้นัใ่จว่าค่าความสว่าง
  ของส่�อโฆษณาของเริาไม่ก่อให้เกิด้มลพิื่ษและอันัตื่ริายทั่างสายตื่าแก่ผู้ชม 

  นัอกจากน่ั� วีจีไอได้้ใช้หลอด้ไฟแอลอ่ด่้ (LED) สำาหรัิบริะบบแสงสว่างของป้ีายโฆษณา
  เพ่ื่�อการิถนัอมสายตื่าของผู้รัิบชมส่�อโฆษณา ตื่ลอด้จนัเพิื่�มปีริะสิทั่ธิ์ภาพื่ในัการิ
  แสด้งภาพื่โฆษณาของบริิษัทั่ฯ อ่กด้้วย

มลภาวะทางเสื่ียง
และทางสื่ายตาจาก
สื่่�อโฆษณาของว�จ� ไอ
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DEFINITION

The Company or VGI refers to VGI 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

Bangkok refers to Bangkok Metropolitan

BTSG refers to BTS Group Holdings Public Company Limited

BTSC refers to Bangkok Mass Transit System Public Company Limited 

KEX refers to Kerry Express (Thailand) Public Company Limited





MESSAGE FROM
THE CHAIRMAN
(GRI 102-14)

The ongoing COVID -19 pandemic has posed great health and economic 

challenges worldwide. We start to see long-term impacts on customers’ 

behaviour, digital infrastructure and people’s lifestyles, where organisational 

risks have been put to the test. 

VGI, along with our vision of becoming “Pioneering Solutions for Tomorrow,” 

remained restless and resilient throughout the crisis. We prioritised developing 

robust integration of the “VGI Ecosystem,” leading creative solutions, and 

emphasising the opportunity set forth from digital disruption. In 2020/2021, 

VGI planted a strong position through our diverse platforms, including digital 

lending and insurance brokerage partnerships. Meanwhile, the Company 

focuses on moving forward with our Online-to-Offline solutions and building 

seamless partnerships to maximise growth and develop a sustainable 

economic outcome.

VGI is committed to and has implemented strategies in accordance with the 

Sustainable Development Goals (SDGs). Moreover, we attend to collective 

sustainable growth through supply chain and customer relationship 

management, as well as continuous employee care. Last year, we established 

a solid framework for stakeholder engagement and human rights policy, 

which includes our supply chain, customers and employees.

Our mission is not only to support the organisation sustainability, but also to 

carry out the business that benefits the community and environment around 

us.  VGI would like to thank all of our stakeholders – our employees, customers, 

shareholders and our communities for the continuous trust and support 

throughout the year. VGI believes in the sustainability in our business conduct 

and future growth.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman
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ABOUT THIS SUSTAINABILITY REPORT
(GRI 102-1, 102-5, 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

VGI has been presenting Sustainability Report on an annual 

basis. This Sustainability Report 2020/21 has been 

prepared for the sixth 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, from 1 April 2020 

to 31 March 2021, in order for the stakeholders to 

understand and be confident that 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 overall 

performance of VGI is available at http://investor.vgi.co.th/

en/downloads/annual-reports

This report is available at http://www.vgi.co.th/sustainability/

For further enquiries, please contact the Company Secretary Office.

VGI Public Company Limited

21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Email: companysecretary@vgi.co.th

Sustainable
Development at VGI
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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

VGI ECOSYSTEM
(GRI 102-2, 102-6)

PAYMENTADVERTISING 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 as the largest office 
media network with over 180 office 
buildings in Bangkok and more than 1,400 
screens.

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 passengers’ experience for airport 
throughout Thailand, including the prime 
airports, Suvarnabhumi Airport and Don 
Muang Airport with advertising media in 
diverse displays, creating enjoyable 
experience at each stage of their trip.
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Leading Express Delivery Service in 
Thailand by Kerry Express (KEX)
Capable of express delivering over 2 million 
parcels daily, as a result of having over 1,230 
distribution centers, 800 parcel shops, and 
15,900 service points nationwide.

Payment Business

Logistics 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 14 million 
Rabbit Cards issued.

Rabbit LINE Pay
E-payment system which is one of the 
functions embedded in LINE messaging 
application. Rabbit LINE Pay users can 
carry out financial transaction across over 
100,000 offline and online merchants.

Rabbit Finance
Website comparing prices of insurance and 
financial products and financial institutions. 
Along with the new innovative financial 
services platform in digital lending market, 
providing easy solutions for consumers to 
access funding through digital platform.
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Business Growth (GRI 102-7, 102-48)

Operating Performance FY 2020/21

Historical Comparison

FY 2019/20 FY 2018/19
(Restated)

Operating Revenue (THB million) THB2,480 million THB4,000 million THB3,611 million

Operating Profit (THB million) THB980 million THB1,424 million THB1,101 million

Dividend Payment1 (THB per share) THB0.061 / share THB0.061 / share THB0.094 / share

Number of Employees in VGI Group 2 (persons) 692 persons 693 persons 1,042 persons

Remarks 
1) Dividends for the FY2020/21 at the rate of THB0.061 per share, in the amount of not exceeding THB593.38 million remains uncertain as it requires 
 the approval from the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
2) Information as of 31 March 2021

Business Type FY 2020/21

Historical Comparison

FY 2019/20 FY 2018/19
(Restated)

Mass transit media business 1,327 2,184 2,405

Outdoor media business - 294 265

Media in office buildings and other business 213 371 412

Digital service business 940 1,151 529

Unit: THB Million

2019/20

2018/19

2020/21

Mass transit 
media business

Outdoor 
media business

Media in office buildings 
and other business

Digital service business

412
294265 213

371

940
1,151

529

2,405

1,327

2,184
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OUR AMBITIONS AND STRATEGY
(GRI 102-16)

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.

Mission

Values

Organizational Values: We believe 
in long-term value creation. Creating 
sustainable value for our shareholders, 
partners and society is our fundamental 
principle.

Growth

Business Growth: We aim to achieve 
industry-leading growth.  Strengthening 
our unique business units and 
partnering with key complimentary 
market leaders around the world is our 
key growth differentiator.

Innovation

Innovation Creation: We commit to 
digital, technologies and R&D 
excellence to develop and launch new 
generation products and solutions that 
meet ever-changing consumer 
demands.

Build 
pioneering

and sustainable business
for stakeholders, social

and environment

Create 
pioneering

platform 
for brands

Design 
pioneering

experience 
for consumers

Offline
-2-

Online
SOLUTIONS

CONNECTOR

PLATFORM

Data

PaymentAdvertising Logistics
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AWARDS AND ACHIEVEMENTS 
FROM THE PAST YEAR
In 2020/21, VGI continues to reaffirm the success of its strategic transition from a traditional Out-of-Home Media 
company into the most innovative Offline-to-Online (O2O) Solutions provider, receiving numerous awards and accolades 
from local and international organisations. Such accomplishments have conferred the Company world-class recognition, 
leading to greater confidence among customers, investors and partners.

• Thailand’s Top Corporate Brands Award under Media 
 Category for the 4th consecutive year by the Faculty of 
 Commerce and Accountancy Chulalongkorn University and 
 in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (“SET”)

• The Most Innovative O2O Solutions for Payment and 
 Logistics Platforms in 2020  by International Finance Award (IFA) 

• ASEAN’s Transformation Champions in 2020 by Innosight 

• ‘Best’ Investor Relations Award from SET Awards 2020 
 by SET and Money & Banking Magazine

• Superbrands Award under the Banking/Finance and 
 Credit Card Category in 2020 awarded to Rabbit Card 
 by Superbrands Thailand.

• Include into MSCI Small Cap Indices effective in 
 December 2020 from the Morgan Stanley Capital 
 International (MSCI) index 

• ESG Top 100 Listed Companies 2020 by the ESG 
 Rating Unit of Thaipat Institute

• Include into SET50 Index as the Only Media Company 
 within Thai Media Industry since January 2020 to 
 June 2021.

• ‘Excellent’ Corporate Governance Report of Thai 
 Listed Companies 2020 by Thai institute of Directors 
 Association (IDO)

Awards

Achievements



76 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

MATERIALITY IN RELATION TO 
SUSTAINABILITY OF VGI
(GRI 102-46, 102-47)

Procedures used in determining materiality in relation to sustainability of VGI were prepared in accordance 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 economy, society and environment. The content selection and materiality 
assessment process can be summarised as follows:

Identification of Material Topics

VGI has compiled material topics for sustainability relevant to its operations through 2019/2020 review of 
materiality in relation to sustainability, an opinion survey of the internal and external stakeholders, including 
comparison with both domestic and international materiality topics, e.g. SETTHSI index criteria and  
the Sustainability Development Goals or SDGs determined by the United Nations, taking into account nature 
of business, corporate risks, business opportunities and media industry trends.

Step

1

Prioritisation 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 stakeholders via an opinion survey of the internal and external stakeholders, and 
(ii) significance to the economic, social and environmental impact, by weighing the significance of each 
materiality in the sustainability context, mainly based on the business strategy.

Step

2

Verification

The Corporate Governance Committee, by the recommendations of the Executive Committee, has considered 
and determined the material topics of the organisation, 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.

Step

3

Review of Materiality

VGI has procedures to review the operating performance of the materiality related to sustainability annually 
and has set up channels for comments and suggestions 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 expectations of the internal and external stakeholders.

Step

4
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Economic, social and environmental impacts

55555

8888822222

11111

66666

44444

77777

33333

Material Topics
Scope of Impact

Internal External

Economic Dimension

1. Corporate Governance and Business Conduct

2. Supply Chain Management

3. Risk Management

4. Security of Information Systems and Data Privacy

Social Dimension

5. Customer Relationship Management and Innovative Products

6. Human Resources Development and Well-being

7. Occupational Health and Safety

Environmental Dimension

8. Environmental Management
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VGI recognises 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 success of the organisation. Therefore, 
VGI has arranged procedures and various communication 
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 organisation.

On 9 November 2020, the Board of Directors of VGI 
announced the policy on stakeholder engagement and 
published it on the Company’s website to demonstrate their 
standing and commitment to support, build a relationship 
and effectively respond to the stakeholders’ expectations 
and create confidence in the Company’s operation. VGI 
intends to provide all groups of stakeholders with accurate 
and complete information through communication channels 
suitable for each stakeholder group.

Group of 
Stakeholders

Communication Channel 
and Procedure Example of Expectations Key Outcome to 

Meet Expectations

Shareholders/ 
investors

• Annual general meeting of
 shareholders
• Reports on the operating results 
 on a quarterly and annual basis 
 by disclosing the same on VGI’s 
 website and SET
• News report via mass communication 
 and online platforms
• Various communication channels, 
 such as website, Facebook, 
 email, telephone

• C o n d u c t  b u s i n e s s  w i t h 
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 r ights of the 
s h a r e h o l d e r s  a n d  t r e a t 
shareholders equally.

• Company management and 
p ro tec t ing  the  r igh t s  o f 
sha reho lde r s  du r ing  the 
COVID-19 pandemic crisis

• Conducted business with 
 transparency in accordance with 
 the relevant laws, Corporate 
 Governance Policy and Code of 
 Conduct.
• Assessed the anti-corruption 
 risk of the Company and renew 
 membership of the Collective 
 Action Coalition of the Private 
 Sector Against Corruption 
 (CAC).

Employees

• CEO message via internal 
 communication channels
• I n te r na l  commun i ca t ion 
 channels, e.g. VGI LINE Official 
 Account and Intranet, and 
 common areas in the office
• Annual satisfaction survey
• Comment box

• Treat employees equitably, 
 respect fundamental human 
 r ights under international 
 standards, laws, rules and 
 regulations.
• Consistently train and develop 
 the potential of employees, both
 internally and externally.
• Provide career growth.
• Provide appropriate remuneration 
 and welfare.
• Provide a hygienic working 
 environment and appropriate 
 according to occupational health 
 and safety.

• The employee engagement 
 with the organization was at the 
 level of 86%.
• Declared a human rights policy 
 that covers labor protection.
• Set up the Safety, Occupational 
 Health and Work Environment 
 Committee to support the 
 employees.
• Organised online training.
• Launched Work From Home 
 policy during the COVID-19 
 pandemic crisis.

Stakeholder Engagement (GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
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Group of 
Stakeholders

Communication Channel 
and Procedure Example of Expectations Key Outcome to 

Meet Expectations

Customers

• Annual satisfaction survey
• Building customer relations, 
 e.g. organising  activities to
 strengthen relat ions with 
 customers
• Collect complaints, suggestions 
 and comments via complaint 
 channels.

• Present products with quality 
 that meet customers’ expectations 
 at a fair and appropriate price.
• Provide accurate and adequate
 information for customers’ decision 
 making.
• Continuously improve quality 
 and types of products and services.
• Protect customer data.

• The customer satisfaction level 
 was at 91.3%.
• Cont inuous ly  deve loped 
 products and gained external 
 recognition, such as being 
 awarded the “Most Innovative 
 O2O Solutions for Payment and 
 Logistics Platforms” as the 
 leading company with the most 
 innovative platform.

Business partners

• Select ion procedure and 
 performance assessment of 
 business partners
• Meeting with business partners

• Procure transparently, fairly, 
 and accountably.
• Comply with agreements.

• Business partners signed a 
 Business Ethics Acknowledgment 
 that identifies operational issues 
 covering economic, social and 
 environmental areas.
• Business partners received 
 safety training before working.

Government 
agencies

• Reporting on the performance 
 related to the period indicated 
 by government agencies
• Communicating with government 
 officials in order to create 
 a correct understanding
• Continuous participation in 
 activities, seminars and projects 
 from government agencies

• Comply with the law, rules and 
 regulations.
• Disclose complete operational 
 information on a regular basis.
• Join the project or new cooperation 
 from government agencies.

• Strictly complied with the 
 relevant law and regulations.
• Disclosed operational information 
 for a length of time as indicated 
 and longer for transparency.
• Participated in the adjustment 
 of the annual disclosure format 
 of a single report (56-1 One 
 Report) before it went into effect 
 from the SEC.

Communities, 
society and 
environment

• Activities for communities 
 and society
• Organisational management 
 that takes environment into 
 consideration
• Use of advertising platforms to
 publicise news that are useful 
 to the public

• Develop society, community and
 environment.
• Coexist with the community 
 sustainably.
• M in im i ze  the  impac t  on 
 environment from the business 
 operation.
• Take part in cultivating people’s 
 moral values in conserving the 
 environment.

• Set environmental goals which  
 covers  was te  reduct ion , 
 sustainable use of energy and 
 creating a creative platform to 
 be a voice for the larger society.
• Recycled leftover raw materials 
 from business operations, such 
 as in the VGIxPomelo project.

Stakeholder 
Engagement Policy
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
POLICY AND TARGETS

VGI is committed to conducting business in order to create 
organisational value, growth, and innovation, which is the 
cornerstone that leads to the ultimate goal of ensuring 
the Company’s sustainability for long-term benefit of 
stakeholders across the value chain. The Company 
prioritises business operations with social responsibility, 
management based on good governance and corporate 
governance principles, resulting in continuous economic 
growth and environmental awareness. The Board of 
Directors established a sustainable development policy, 
which went into effect on 9 November 2020 and has been 
available on the Company’s website, to demonstrate 

tenacity and to serve as a framework of practical business 
operations for directors, executives and employees to 
follow in order to further the Company’s consistent and 
sustainable growth.

VGI’s Corporate Governance Committee meets on a 
regular basis to review the Company’s sustainability goals 
by analysing the previous year’s sustainability performance, 
risks associated with sustainability issues and the 
Company’s business opportunities. The key performance 
results are summarised in the following issues.

Sustainability Issues

5-year Long-Term 
Sustainability Targets 

(2020/2021
– 2024/2025)

2020/2021 Targets 2020/2021 Performance SDGs

Ec
on

om
ic

 D
im

en
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on

Corporate 
Governance and 
Business Conduct

• All employees of the 
 Company, including the 
 employees of the main 
 subsidiaries, attend 
 business ethics training 
 sessions.
• No significant warnings 
 or audits from regulators 
 are present.
• The result of corporate 
 governance assessment 
 is marked as “excellent.”

• All employees of the 
 Company attend 100% 
 of  business ethics 
 training sessions.
• No significant warnings 
 or audits from regulators 
 are present.
• The result of corporate 
 governance assessment 
 is marked as “excellent.”

• All employees of the
  Company attended 98% of 
 business ethics training 
 sessions.
• No significant warnings or 
 audits from regulators 
 were found.
• The result of corporate 
 governance assessment 
 was marked as “excellent” 
 in 2020 according to 
 Corporate Governance 
 Report of Thai Listed 
 Companies (CGR).

  

Supply Chain 
Management

100% of the Company’s 
s u p p l i e r s  s i g n  a n 
acknowledgment of the 
Supplier Code of Conduct 
addressing operational 
issues covering economic, 
social and environmental 
dimensions.

100% of Critical Tier 1 
suppliers are assessed 
for economic, social and 
environmental risks.

100% of Critical Tier 1 
suppliers were assessed for 
economic ,  soc ia l  and 
environmental risks.

  

Risk Management Risk management is carried 
out in accordance with 
COSO – ERM 2017.

Risk management training 
is provided for employees 
throughout the Company 
to create corporate 
culture.

Risk management training 
was provided for employees 
throughout the Company to 
create corporate culture.

  

Security of 
Information 
Systems and 
Data Privacy

No compla in t s  f rom 
government agencies, 
clients or other relevant 
parties about the wrongful 
use of personal information 
are present.

• All employees receive 
 information protection 
 training.
• Client information is 
 protected.

• All employees received
 information protection 
 training.
• Client information was 
 protected.
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Sustainability Issues

5-year Long-Term 
Sustainability Targets 

(2020/2021
– 2024/2025)

2020/2021 Targets 2020/2021 Performance SDGs

So
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Customer 
Relationship 
Management 
and Innovative 
Products

• The customer satisfaction
 score is 95%.
• No complaints from 
 c u s t o m e r s  a b o u t 
 advertising materials 
 and staff service are 
 present.

• The customer satisfaction 
 score is 90%.

• The customer satisfaction 
 score was 91.3%.

  

Human Resources 
Development and 
Well-being

Employee engagement 
rate with the organisation 
is not less than 90%.

Employee engagement rate 
with the organisation is not 
less than 75%.

Employee engagement rate 
with the organisation was 
86%.   

  

Occupational 
Health and Safety

• 100% of the Company’s 
 employees and suppliers 
 receive t ra in ing in 
 accordance with safety 
 standards.
• Zero accident

Pol ic ies,  procedures 
and safety training are 
d e v e l o p e d  f o r  t h e 
Company’s employees.

• Policies, procedures and 
 safety t ra in ing were 
 d e v e l o p e d  f o r  t h e 
 Company’s employees.
• Zero accident

  

Ongoing Environmental Management Targets from 2020 to 2023 (Divided into 3 Sub-targets)

Sustainability Issues Waste Management Sustainable Energy 
Consumption Inspire Platform SDGs

En
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Environmental 
Management

• A d j u s t  t h e  w a s t e 
 disposal methods from 
 landfilling or incineration 
 to recycling at a rate of 
 30% of total waste.
• Create value from waste 
 by converting it into 
 environmentally friendly 
 products, with the goal 
 o f  reduc ing  was te 
 generation by at least 10%.

Maintain a level of water 
and electricity consumption 
not exceeding a 10% 
increase over the baseline 
year of 2019.

Distribute climate change 
content through corporate 
advertising platforms with the 
goal of reaching at least one 
million people each year.

  

Sustainability 
Development Policy
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Economic
Dimension
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CORPORATE GOVERNANCE 
AND BUSINESS CONDUCT
(GRI 102-13, 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

VGI strives to conduct business in accordance with 
the principles of good corporate governance and business 
ethics by means of internal control and operation in 
an honest, transparent and anti-corruption manner. 
Recognising the importance of good corporate governance 
in promoting sustainable business growth, the Board of 
Directors has prepared a corporate governance and 
business ethics manual which includes criteria for various 
aspects such as shareholder rights, equitable treatment 
of shareholders, stakeholder roles, transparency and data 
disclosure, the Board of Directors’ responsibilities. These 
criteria are in line with the principles of good corporate 
governance of the Stock Exchange of Thailand and 
corporate governance principles for listed companies in 
2017 according to SEC, Thai Institute of Directors 

Management Approach

5-year Long-Term Sustainability 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• All employees of the Company, 
 including the employees of 
 the main subsidiaries, attend 
 business ethics training sessions.
• No significant warnings or audits 
 from regulators are present.
• The result of corporate governance 
 assessment is marked as “excellent.”

2020/2021 Targets

• All employees of the Company 
 attend 100% of business ethics 
 training sessions.
• No significant warnings or audits 
 from regulators are present.
• The result of corporate governance 
 assessment is marked as “excellent.”

2020/2021 Performance

• All employees of the Company 
 attended 98% of business ethics 
 training sessions.
• No significant warnings or audits 
 from regulators were found.
• The result of corporate governance 
 assessment was marked as “excellent” 
 in 2020 according to Corporate 
 Governance Report of Thai Listed 
 Companies (CGR).

Key Sustainability Policy effective from 2020/21

Association and international standards. Every year, 
the Board of Directors and relevant committees organise 
a review of the aforementioned criteria, including anti-
corruption measures and other policies, in order to 
respond to business conditions and meet the society’s 
common goals.

VGI also values the Company policies, which serves as 
a guideline and framework for employees and stakeholders 
across all departments. Last year, VGI adopted 
a comprehensive sustainability-endorsement policies 
addressing economic, social, and environmental concerns 
to demonstrate our intention and determination to drive 
the organisation toward efficient sustainable development.

Sustainability 
Development Policy

Prioritise conducting 
business with social 
responsibility, including 
the economic, social and 
environmental framework

Tax Policy

Demonstrate intent 
and commitment to 
carrying out tax duties 
transparently, fairly, and 
in accordance with 
the law. 

Stakeholder 
Engagement Policy

Pr ior i t i se  engagement , 
communication, understanding 
of various issues and expectations 
of all stakeholders.

Human Rights Policy

Conduct business by 
protecting the human 
rights of stakeholders 
across the value chain.

Corporate Governance Policy 
and Code of Conduct
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VGI sustained the good cooperate governance through the management structure which clearly separates the powers, 
duties and responsibilities of each party in order to maintain balance as well as control and power balance mechanisms 
between roles in governance, management and performance.

Additional information on corporate governance is provided in the Annual Report 2020/21 (56-1 One Report)
under the “Corporate Governance” section.

Remark:
1Start operating from 1 April 2021
2The Deputy Executive Officer is under nomination to fill vacancy

Corporate Governance Structure

Sustainability 
Development 

Working Team1

Enterprise Risk 
Management 
Working Team

Internal 
Audit Division

Board of Directors

Chief Executive 
Officer

Deputy Executive 
Officer 2

Chief Sales 
Officer

Chief Operating 
Officer

Chief Financial 
Officer

Audit 
Committee

Risk Management
Committee

Corporate Governance 
Committee

Executive
Committee

Nomination and 
Remuneration Committee

Advisory Board

Company 
Secretary

The Board of Directors and subcommittees 
are in charge of corporate governance 
and management control as well as 
establishing visions, missions, values, 
strategies and long-term goals, and 
making critical business decisions for 
VGI Group.

CEO and the Executive 
Committee are in charge 
o f  m a n a g i n g  v a r i o u s 
aspects of work, carrying 
out VGI's daily operations 
as delegated to them by 
the Board of Directors and 
reporting their performance 
to the Board on a regular 
basis.  Employees are 
responsible for carrying 
out  assigned tasks in 
compliance with VGI's 
rules, procedures and 
policies.
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Diversity of the Board of Directors

VGI recognises that transparent business operations and good business ethics are essential in building trust among 
all stakeholders and leading to long-term business returns. Therefore, the Company is constantly working to improve 
employee understanding, communication and dissemination of the principles of good corporate governance and 
business ethics. Both new and current VGI employees must go through a learning process that includes policies and 
guidelines from the Company’s Code of Business Conduct. (This includes anti-corruption measures and practices) 
together with the post-learning test.

In the year 2020/21, the Company provided lessons via electronic learning system (E-learning) as well as testing via 
a comprehensive online network to comply with safety measures and to prevent the spread of COVID-19. The Company’s 
employees can access to learning materials and complete the test even while working from home.

Business Ethics Communication

3

4

Non-Executive Directors

Independent Directors

2

Executive
Directors

Composition of the Board of Directors Age

41-50

2

51-60
2

61-70

5

2 7:

Gender Ratio Woman:Man

Business Ethics Training

Attendance Rate

98%

Pass

98%
Average Score

9.2/10
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No Gift Policy poster, internally published to campaign the anti-corruption measures in the organisation

VGI is committed to anti-corruption and objecting all forms of bribery. It also supports the Board of Directors, executives 
and employees at all levels, including subsidiaries and persons involved in business operations, not to engage in 
corruption, whether directly or indirectly. VGI reviews anti-corruption measures, as well as other relevant measures, on 
an annual basis, to ensure that those measures are appropriate and sufficient for the organisation’s prevention, 
investigation and response to potential corruption risks.

VGI strictly follows anti-corruption measured and communicate the No-Gift Policy, along with internal reporting system 
on gifts, assets, or any other benefits receiving to employees and related persons via various internal channels to be 
used as a guideline for daily operations.

Furthermore, to demonstrate VGI’s commitment for no-tolerance on any form of corruption, the Company announced 
its intention to join the Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC). On 30 June 2020, 
the Company conducted an anti-corruption risk assessment and has successfully renewed its CAC Coalition membership 
which will expire on 29 June 2023.

Anti-Corruption
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VGI encourages its directors, executives, employees and officers to operate business in a responsible, transparent, 
and fair manner. Therefore, a channel is created to receive information about wrongdoing, violations of the Company’s 
rules and regulations, illegal, immoral or unethical business practices, or any actions suspected of corruption in relation 
to the VGI Group. All stakeholders are able to report incidents or clues via three different channels, both inside and 
outside the Company.

VGI has measures to protect the rights of complainants and informants. The Company will conceal the name, address 
or any information that can identify the complainant or the information provider and will keep the information of the 
complainant and the informant confidential.

Whistle Blower 

Process of Handling Complaints

Company’s 
Intranet

Channel to 
Report

Doitright@vgi.co.th

Company 
Secretary Division

Tel: 02-273-8884 ext. 391
or by post to the Company

Secretary Division
at the Company’s 

address

Whistleblowers or 
complaints through 

various channels

Consider first whether 
the complaint involves 

violation of Anti-
Corruption Measures.

Coordinate with the 
Human Resources 

Department to appoint 
an investigation 

committee.

Report the number of 
fraud whistleblowers, 
event summary and 
operational status to 
the Audit Committee.

The Legal Department 
prepares a summary 
of corruption and 
corruption complaints 
received.

After setting up aninvestigation 
committee, the Human Resources 
Department will continue the 
investigation.

(a)If the case does not 
 qualify as a violation of 
 the Anti-Corruption 
 Section, the matter will 
 be forwarded to the 
 appropriate departments.
(b) In case of corruption
 (i) unfounded, the results 
 will be communicated 
 to the complainant;
 (ii) There is sufficient 
 information, the Legal 
 Department will take 
 further steps.
*In case of violent corruption that 
must be rectified in a timely 
manner, the case will be reported 
to the Executive Committee and 
the Audit Committee. The copy 
will be forwarded to the Internal 
A u d i t  D e p a r t m e n t  f o r 
acknowledgement.

Report every 6 months.
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VGI has collaborated with a number of organisations to jointly operate, support, and provide holistic assistance in the 
fight against corruption, as well as to encourage positive sharing in the economy, society, and environment for the 
Company’s and society’s sustainable development. However, the Company has no policies in providing political 
assistance to political parties, politicians or individuals involved in politics, either directly or indirectly.

For the year 2020/2021, VGI has not received any 
complaints about corruption.

VGI and Public Policy

Type Organisation Topic Objective of Relationship
Contribution Amount (THB)

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Lobbying, 
interest 
representative 
or similar

n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0

Local, regional 
or national 
political 
campaigns / 
organisations / 
candidates

n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0

Trade 
Association

Thai Institute 
of Directors 
Association

Governance Support Adopt a policy to promote 
good corporate governance 
within the organisation and 
enhance the professionalism 
of the Company’s directors.

106,130 136,760 305,766 123,720

Trade 
Association

Thai Listed 
Companies 
Association

Governance Support Obtain policies to ensure 
compliance with regulators' 
and government agencies' 
rules and guidelines.

7,490 14,980 16,050 26,750

Number of Complaints

2019/2020 2020/2021

0 0
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Type Organisation Topic Objective of Relationship
Contribution Amount (THB)

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Trade 
Association

Thai 
Investors 
Association

Governance Support Support the organisation's 
activities in providing general 
investors with knowledge 
and  unders tand ing  o f 
securities analysis.

10,000 20,000 - -

Trade 
Association

Advertising 
& Sign 
Producing 
Association 
(ASPA)

Practice for 
Media

Support Participate in the policy and 
acknowledge information that is 
useful and conducive to business 
operations of the organisation, 
as well as jointly develop working 
systems and share knowledge to 
promote media business.

6,000 840,000 125,000 300,000

Trade 
Association

Media 
Agency 
Association 
of Thailand 
(MAAT)

Practice for 
Media

Support Participate in the policy and 
acknowledge information that 
is useful and conducive to 
business operations of the 
organisation, as well as jointly 
develop working systems and 
share knowledge to promote 
media business.

242,408.5 231,708.5 107,000 -

Total contributions and other spending 372,028.50 1,233,448.50 438,816.00 450,470.00
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)

Transparency, fairness and respect in good business ethics, 
human rights, environment and the safety of all stakeholders 
are the priority in VGI’s supply chain management. The 
Company takes continuous consideration over the impact 
on the economic, social and environment (“ESG”) caused 
by our business operations. VGI integrates the risk 
management process as a part of our supplier selection, 
screening, monitoring and assessment system.

VGI stipulates the supplier conducts policy in the Company’s 
Corporate Governance Policy and Code of Conduct to 
provide clear directions for all the employees and relevant 
persons. The Company also established the Supplier Code 
of Conduct that encompasses overall ESG dimensions to be 

Management Approach

Risk Management Assurance System

5-year Long-Term Sustainaiblity 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• 100% of the Company’s suppliers 
 sign an acknowledgment of the 
 supplier’s code of business conduct 
 addressing operational issues 
 covering economic, social and 
 environmental dimensions.

2020/2021 Targets

• 100% of Critical Tier 1 suppliers are 
 assessed for economic, social and 
 environmental risks.

2020/2021 Performance

• 100% of Critical Tier 1 suppliers 
 were assessed for economic, social 
 and environmental risks.

distributed for our suppliers as a framework in VGI’s business 
practices and encourage sustainable business conduct for 
all the involved parties.

Furthermore, on 23 March 2021, the Board of Directors of 
the Company approved the Human Rights Policy that 
promotes compliance towards human rights principles for 
the business partner. The policy embeds human rights in all 
supply chain-related processes and assigning regular supplier 
review and assessment to appraise the potential human rights 
impact that may occur. The policy also lays the foundation 
for the Company to establish mitigation measures in human 
rights violation in the supply chain.

Supplier Code
of Conduct

Human Rights 
Policy

Screening Monitor / Review Critical Tier 1 ESG High Risk

All VGI’s suppliers
require to sign 
acceptance on the
Company’s Supplier 
Code of Conduct and 
detailed information 
relating to potential 
ESG risk issues

S u p p l i e r  w i t h 
determined possible 
high r isk which 
may affects ESG 
focused business 
must complete the 
se l f  assessment 
detailing products 
and  services quality 
and ESG governance 
operations, in order 
for VGI to provide 
tending and risk 
controlmeasures

All suppliers with 
continous business 
relationship with VGI 
will be appraised 
for: 
(1) Products and 
 services quality
 assurance
(2)  ESG Risk   
 assessment

Suppliers with high 
annual spending 
are categorised 
as Critical Tier 1 
supplier due to
high spending 
dependency which
m a y  c r e a t e s 
significant impact 
on VGI’s operations. 
Approporaite risk 
control measures 
will be in place for 
these suppliers.

Suppliers with high 
ESG risk categorised 
as ESG High Risk 
suppliers.On-site 
audit will in place for 
high risks uppliers 
assessment which 
consists of 3 main 
elements of Business 
Continuity, Reputation 
Risk and Responsible
Operation.

* Supplier passed the screening process will be listed in the Approved Supplier List
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In 2020/21 VGI had a total of 104 suppliers considered as Tier 1, accounting for total procurement spending of THB268, 
passed the Company’s screening criteria. Of all suppliers, there were 23 Critical Tier 1 suppliers or 22.12% of total 
suppliers, with the total procurement spending of THB237 or 88.74% of total procurement spending. In addition, VGI 
had 4 critical non-Tier 1 suppliers from our assessment.

All VGI’s Critical Tier 1 suppliers or 100 % of them acknowledged and accepted the scopes and guidelines of the 
Company’s business practices in the Supplier Code of Conduct. The guideline concerns key issues: the standardised 
and law-compliance business ethics, occupational health and safety guideline, which includes the emergency response 
plan, human rights and labor principles compliance practices, and environmental and social responsibility operations.

VGI strongly believes that the sustainable supply chain management is the heart of building future rewarding business 
partners. We, therefore, focuses on collective sustainable development with all stakeholders. VGI arranged annual 
safety learning sessions for our suppliers who work in construction, installation and all safety-conscious projects.

According to the results of High Risks Supplier Analysis, it was found that of all 23 Critical Tier 1 suppliers, there were 
9 high-risk suppliers who were assessed by the on-site audit program. The procedures start from the detailed elaboration 
and objective statement of on-site audit to the assessment result meeting with the suppliers. The audit result shall be 
reported by using 4 level of supplier’s ESG practices which is separated as follows:

2020/21 Performance

Supplier Sustainability Endorsement Activities

The criteria for on-site audit highlights various sustainable business aspects such as business continuity management, 
corporate governance and anti-corruption measures, business conduct under the human rights policy, laws protection 
and compliance and sufficient internal control measures.

In 2020/21, according to the on-site audit assessment, it found that no suppliers were evaluated at or lower than Fair 
and Poor level and no suppliers found to have a tendency of human rights violation conduct.

Sustainability practices have implemented at the excellent level. 
Monitoring on ESG risk is not required.

Excellent
(4.00-3.26)

Sustainability practices have implements at the good level. 
Improvement can be achieved in some areas but monitoring on ESG risks are not required.

Good
(3.25-2.51)

Sustainability practices have implemented at fair level. Suppliers must propose plan and 
timeline to improve ESG performance whch has to be completed within the timeframe.

Fair
(2.50-1.00)

Sustainability practices have implemented at poor level. Suppliers must propose a plan 
and timeline to improve ESG performance before any bidding can take place.

Poor
(Below 1.00)

1% Asia22.12% Critical Tier 1

Suppliers by 
geographical 

region

99% Thailand77.88% Non-Critical Tier 1

Supplier 
Category by 

types of product 
& service

5% Construction and 
 Installation work

2% High investment project

93% General Procurement

Suppliers by 
geographical 

Supplier 
Category by 

types of product 
Supplier 

ClassificationClassification
Supplier 

Classification
Supplier 
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Enterprise Risk 
Management 
Policy

The Company recognises the importance of risk 
management as a key mechanism that will help the 
Company to achieve its targets, business plans, strategies, 
and visions under the present and future fast changing 
business environment, high competitive market and 
unprecedented situation. The risk management would 
also reduce obstacles and losses that may occur in profits, 
business operations, and confidence of investors and 
stakeholders.

VGI has implemented risk management procedures 
following the guidelines of the Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) with 
the systematic organisational risk management. The 
Company’s directors and executives pay great attention 
to the risk management system. The Board of Directors 
established and appointed the Risk Management 
Committee to issue policies, measures and guidelines and 
monitor, follow up and recommend the risk management 
process to ensure robust and efficient risk management. 
The Committee set forth the Risk Management Working 
Team consisting of representatives from each business 
unit to support the Risk Management Committee by 
ensuring that all organisational risks are under the risk 
appetite and thoroughly build the risk management as 
the Company’s culture.

Management Approach

The Risk Management Committee also arranges for 
communications, information exchange and cooperation 
with the Audit Committee on the risk management once 
a year. VGI’s Audit Committee and the Internal Audit 
Division are independent from any risk management 
entities and free to perform auditing tasks without 
influence, with transparency and effectiveness.

5-year Long-Term Sustainaiblity 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• Risk management is carried out in
 accordance with COSO – ERM
 2017.

2020/21 Targets

• Risk management training is 
 provided for employees throughout 
 the Company to create corporate 
 culture.

2020/21 Performance

• Risk management training was 
 provided for employees throughout 
 the Company to create corporate 
 culture.

RISK MANAGEMENT
(GRI 102-15, 102-18, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)
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Risk Management Process

Risk Management Structure
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Board of Directors

Audit Committee

Internal Audit Office

Risk Management
Committee

Risk Management
Working Team

Operation
RM representative

Operation
Management and Risk Owners

Sales
Management and Risk Owners

Sales
RM representative

Finance
RM representative

Finance
Management and Risk Owners

The Risk Management Committee and the Risk 
Management Working Team adhere to VGI’s risk 
management framework to always guarantee constant 
control and keep the process up-to-date.

VGI’s risks are analysed and divided into 4 dimensions, 
namely, (1) strategic risks, (2) operational risks, (3) financial 
risks, and (4) compliance risks of which are assessed 
through financial and non-financial parameters based on 
the likelihood of their occurrence and level of impact in, 
for example, compliance, safety towards relevant persons, 
the Company’s personal and environment.

1.
Identification

of Risk

4.
Implementation

and 
Monitoring

3.
Risk Mitigation

Plan

5.
Review 

and Update 
Risk Plan

2.
Risk

Assessment

1.

5.
Review 2.

3.4.
Implementation
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With the unavoidable impact on global economic and society arose from the ongoing COVID-19 pandemic, 
organisational risk management system are challenged.  VGI as the business operating in advertising, payment and 
logistics industries (VGI Ecosystem) has been impacted from the fluctuation of the economic and the change of 
consumers’ behavior from the new normal world.

VGI is aware that an effective risk management system is the crucial mechanism to reduce the Company’s negative 
financial impact during the crisis. Accordingly, in 2020/21, VGI’s key risk management performance are as follows:

 • Implemented control, reviewed and improved the mitigation plan, to ensure concise and sufficient risk and crisis 
  management, especially on the change of customer demands and the uncertainty of economy due to the crisis 
  situation risks while maintained the strict risk management framework.

 • Held a training program of the Enterprise Risk Management Workshop to the directors, executives and the representative 
  of each business units with total of 24 employees attended, in encourage the risk management culture within the 
  organisation and building the strong risk management foundation as a part of the Company’s daily working routine.

 • Delineated Business Continuity Plan (BCP) to be fundamentally ready for any upcoming emergency circumstances 
  or crisis. And the BCP covers the emergency response on the pandemic situation as well.

For additional information regarding risk management, please see “Risk Management” in the 2020/21 Annual Report 
(56-1 One Report).

2020/21 Performance 

Emerging Risks

VGI’s Emerging Risks Relation to VGI Risk Management Plan

Digital power 
concentration

VGI aims to synergised the offline and online 
services while developing the business in 
the digital economy realm. The concentration 
of digital power that restricts the number of 
business players in the field could significantly 
affect the Company’s future business 
expansion and market share. 

VGI plans to formulate diversified platform 
extending from the current ecosystem and 
level up the organisational innovative culture 
to provide unique creative products and rapidly 
increase the Company’s competitiveness to 
match the growth of digital business.

Infectious 
Disease

Current COVID-19 pandemic demonstrates 
the immense treat towards the economy 
and society that can cause by the wide-
spread infectious disease. The change of 
customers’ lifestyle and behaviors and the 
business stagnation are the key impact that 
every organisation, including VGI, has to 
face.

VGI highlights the enterprise risk management 
system as one of the key business focus. The 
risk management system must always keep up 
with the surrounding situation. As for the 
unexpected future emergency that may occur, 
VGI would operate under the Business Continuity 
Plan (BCP) to minimise the interruption and 
maximise the continuity of the business.

Extreme Weather

The climate change is the global risk that 
concerned all business entities and 
individuals. This environmental treat calls 
for collective action whereas the impact of 
extreme weather could induces serious 
large-scale damage in the future.

VGI recognises the climate change risk 
management as one of the Company’s 
sustainability target. VGI emphasises on 
environmental-friendly operations, efficient 
internal and external energy consumption, 
along with carrying out our business with the 
awareness and aim to reduce the CO2 emission.
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SECURITY OF INFORMATION 
SYSTEMS AND DATA AND PRIVACY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

Because online communication and information exchange 
are currently critical to business operations, the ability to 
reach consumers by analysing data from databases (Big 
Data) plays an important role of developing the 
competitiveness of the advertising, financial, and other 
service businesses. VGI Group recognises the importance 
of information technology in business operations, as well 
as the risks associated with protecting the privacy and 
security of such a large amount of personal data. The 
Company, therefore, adheres to policies and practices in 
treating all stakeholders’ personal data equally and will 
not use such information wrongfully for the benefit of the 
Company or any other parties unless it is personal data 
to which the data subject has given consent to be used 
or disclosed and/or can rely on other legal bases for the 
use of such personal data.

Management Approach

VGI is ISO (International Organisation for Standardisation) 
certified for the ISO27001:2013 standard, a globally 
recognised information security management standard 
(Information Security Management System (ISMS). VGI 
abides to the aforementioned standard. In addition, the 
internal operating regulations of the Information 
Technology Unit have been established in order to provide 
a clear, accurate operating system that can be easily 
adhered to and practiced.

Furthermore, the Board of Directors stipulates a personal 
data protection policy, which is included in the Corporate 
Governance Policy and Code of Conduct as a guideline 
and framework for the management of personal 
information by the Company personnel and all relevant 
parties.

5-year Long-Term Sustainaiblity 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• No complaints from government 
 agencies, clients or other relevant 
 parties about the wrongful use of 
 personal data are present.

2020/2021 Targets

• All employees receive personal 
 data protection.
• Client data is protected.

2020/2021 Performance

• All employees received personal 
 data protection.
• Client data was protected.
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VGI values and prepares for further compliance with applicable personal data protection laws. The Company has hired 
a leading legal advisor to conduct due diligence, analyse what VGI still needs to do (Gap Analysis) and lay the 
groundwork for VGI group from 2019/2020 to the present to ensure that all personal data-related developments, 
processes and action plans within the VGI Group’s data ecosystem are in line with personal data protection laws.

Last year VGI announced a privacy policy for each stakeholder – customers, business partners, business alliances, 
shareholders, directors, executives, employees and other relevant parties, and have taken various actions to close the 
gaps in compliance with the law on personal data protection based on legal advisors’ advice. Also, external experts 
were invited to organise training sessions to raise awareness among the Company personnel to ensure full compliance 
with the Personal Data Protection Act, which has gone into effect on 1 June 2021.

Furthermore, in managing information security, VGI has formed a committee and Information Security Working Group 
in line with ISO 27001:2013 to be in charge of establishing ISMS Effectiveness Measurement, as well as determining 
and assessing risks in addition to monitoring the performance of the Company’s information technology security 
management system.

2020/2021 Performance

Measures for Information Management  

Comply with Personal Data Protection Act, Cyber Security Act, other personal data 
laws and related regulations both internally and externally.1

The Company personnel must handle information with caution for business 
purposes only, not for personal benefit.2

Control information access and who can access to data in the Company’s data center.3

Enhance the Company personnel’s knowledge and understanding of personal data 
protection and information security.4

Measures are in place to assist in emergency situations, as well as business 
continuity plans, that may have an impact on the Company’s storage system.5
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Social 
Dimension
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CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT AND 
INNOVATIVE PRODUCTS 
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44)

VGI places high priority to its customers and truly focuses 
on hearing and responding to customers’ needs. The 
Company is well aware that an effective customer 
relationship management is a crucial component for long-
term sustainable business management. Therefore, VGI 
and its executive officers implemented a strategy to 
continually organise customer relationship-building 
activities through various channels such as seminars, 
meetings, co-hosting activities or any other means.

To create trust of the customers in our products, VGI always 
upholds the principle of delivering, inspecting ,and 
developing products and services to be in good quality, 
up-to-date and meets the customers’ demands. 

Management Approach

5-year Long-Term Sustainability 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• The customer satisfaction score is 
 at 95%.
• No complaints from customers 
 about advertising materials and staff 
 service are present.

2020/2021 Targets

• The customer satisfaction score is 
 at 90%.

2020/2021 Performance

• The customer satisfaction score was 
 at 91.3%.

Moreover, the Company has a quality control system 
before delivery to customers, prompt follow-up fixing in 
case of destruction or damage, and channels for inquiry 
or complaint before, during and after a sale. So we could 
hear feedback and create two-way communication with 
customers. 

In addition, VGI also focuses on creating innovative 
products and services for the market to strengthen our 
business and enhance competitiveness, especially in 
digital marketing products and services, and connecting 
online and offline platforms together to add value to VGI’s 
Out-of-Home advertising media and achieve the goal of 
being the leader in future solutions.
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VGI upholds the principle of focusing on continuity in customer relationship management. The Company constantly 
contacts, meets and co-hosts activities with customers, including activities for social development and other relationship-
building activities.

Nevertheless, due to the ongoing of COVID-19 pandemic, the Company has changed ways of customer relationship 
building with the aim to maintain standards and to develop continuously customer relationship under safe and 
appropriate measures. Mainly, VGI focuses on arranging promotions, campaigns and activities which the customers 
could participate via online platforms. VGI also places emphasis on relationship management with business partners 
by offering packages that could boost sales for customers through joint business plan to support the customers’ 
business goals and strategy. 

In 2020/21, VGI jointly held important campaigns with our customers such as partnering with the leading e-commerce 
platform to launch a special campaign for BTS passengers by offering single-journey tickets as a gift for the Thai New 
Year on 4 April 2021. On this occasion, general people or the BTS passengers could travel and shop for presents for 
their families.  This is also to celebrate and create recognition of the promotion held by the e-commerce company on 
its own platform.

Customer Relationship Management Strategy

• Conducting annual satisfaction 
 surveys with the customers in 
 order to hear feedbacks, 
 comments and suggestions 
 and use as guidelines to 
 improve the products and 
 services

• F o c u s i n g  o n  c o n s i s t e n t 
 communication with customers 
 through promotion activities, 
 campaigns and the Company’s 
 communicat ion channels  

• Focusing on managing inquiries 
 and complaints in a prompt 
 manner  and  mainta in ing 
 long-term relationship in the 
 forms of business partners 

• Continually producing new 
 innovations to respond to 
 customers’ needs and always 
 offering up-to-date options

• Becoming a part in providing 
 consultancy, analysis, and 
 offering a solution that is 
 suitable for the customers’ 
 business goals

Solution

Communication

Feedback

Communication

Feedback

Solution
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VGI focuses on building customer relationship in its business operation. The Company conducts customer overall 
satisfaction surveys for its products and services annually. In 2020/21, the Company conducted the surveys and received 
answers from 17 customers with the scores as shown below.

VGI realises that sustainable customer relationship relies on feedbacks and suggestions from customers, including 
offering convenient contact channels and prompt customers’ care. Therefore, the Company implements the guideline 
to manage complaints through several channels as follows.

2020/21 Performance

Complaints Management

Year 2018/19

88.9%88.9%

Year 2019/20

92.2%92.2%

Year 2020/21

91.3%91.3%

Complaint Channels

VGI’s social medias such as Facebook, Twitter, Instagram 
or call 02-273-8884 #0

The results would 
be reported back to 

the complainers 
as soon as 
possible.

The complaint 
would be investigated 

and solved by 
the original 
affiliations.

The complaints 
would  be reported 

to the original affiliations
or relevant a

gencies.

VGI receives 
complaints through 

various channels.
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According to VGI’s vision, “Value Growth Innovation”, the Company highly promotes an innovative culture in the 
organisation. VGI supports our employees to have the courage to think, to do and to change creatively so that the 
organisation could create the products that serve digital economy and cover all target groups. 

To achieve the goal of being the leader in future solutions, VGI has transformed from an exclusive Out-of-Home media 
company to a provider of Offline-to-Online (O2O) Solutions with a comprehensive ecosystem encompassing three 
platforms of advertising, payment, and logistics. In the previous year, the Company won the “Most Innovative O2O 
Solutions for Payment and Logistics Platforms” award for being a leading company having the most advanced innovation 
for such platforms. This Award was organised by International Finance, a premium business and finance magazine in 
the United Kingdom.

VGI is always aware that one of the keys to create sustainable organisational values through our ecosystem is to have 
a close business cooperation with our associated companies including business partners. The cooperation is to increase 
the potential of the organisation and to increase opportunity in long-term growth.

Smart and innovative products
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• “Welcome Pack” digital advertising media development project –  
 the innovation to enhance the potential in advertising media performance and  
 create new advertising experience for BTS commuters developed by the  
 solutions through 3 LED screens offering a panoramic view. At the entrance  
 is an eye level 4.80m x 1.92m LED Display Curve Screen, which is further  
 accentuated by two additional 3.36m x 1.28m screens situated along the  
 staircase on each side of the station leading up to the platforms. With their  
 positions, the screens are capable of capturing commuters’ attention.

 Under the project, VGI expresses the creative idea with Station Entrance  
 Experience campaign welcoming commuters on BTS stations with daily Thai  
 style “Sawasdee” greetings – 7 Days, 7 Styles.

• ‘VGI Immerse’ project – digital advertising media development project  
 organised on BTS platforms with its 45 metre-wide digital screens. Currently,  
 VGI has rolled out VGI Immerse screens on BTS stations: Chong Nonsi,  
 Asoke, Sala Daeng, Phrom Phong and Thong Lo.

Welcome Pack advertising media and Thai style “Sawasdee” greetings
 – 7 days, 7 styles on BTS stations

Advertising 
Business

Example of 45 metre-wide VGI Immerse advertising screen 

In 2020/21, the significant performances of VGI’s business units are as follows:    
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VGI is aware of the rapid change in the global financial markets where countries 
worldwide, including Thailand, are becoming the “cashless society”. The Company 
aims to create innovative products and services for the market and continue 
developing the Company’s ability to be a part of the limitless society and increase 
more opportunities for people to access financial services. Currently, financial 
products and services are as follows.

 • Rabbit Card: In the case of e-money service, Rabbit Card users base is  
  continuously growing. As of 31 March 2021, 14.2 million Rabbit Cards  
  had been issued, which was 10.9% higher than the previous year.  
  Customers could experience convenience by paying the BTS fare and  
  other brand service fees at any BTS stations.

 • Mobile wallet: Rabbit Line Pay, the online payment system which allows  
  users to experience utmost convenience in service payments through  
  online system. As of March 31, 2021, there were numbers of service users  
  as follows.

Payment 
Service

2019/20 2020/21

Brands which service 
payment via Rabbit 
Card is applicable

557,118 stores 1,212,067 stores

Rabbit’s readers 12,871 readers 18,819 readers

2019/20 2020/21

Number of users 7.3  million accounts 8.2 million accounts



104 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

Digital Lab

Due to the continuous COVID-19 pandemic throughout the year, advertising media market has also been greatly 
affected. Media consumption behavior and lifestyle of customers have extremely changed. Nevertheless, online 
marketing and advertisement are still continuously growing. VGI established “VGI Digital Lab” in 2017 to provide 
digital marketing services by analysing consumers data based on data collected from several platforms on VGI’s 
ecosystem. VGI Digital Lab saw the potential of VGI’s data system under the vision “connect consumers everywhere 
in the digital age by unifing the online and offline world”, and therefore, launched an innovation “VGI One Platform”, 
which could process big data, analyse and show the result of the target groups incredibly. This helps precisely penetrating 
target customers and accurately specifying consumer groups. It could also effectively applied to digital marketing.

VGI One also combines the abilities of the Company’s business operation driven by data and creative strategy to 
create digital market solutions for the target customers or business operators as a data and creative consultant. The 
Company has received good feedbacks and could create effective outcomes for several business groups.

In the fiscal year 2020/21 ending 31 March 2021, the Company has increased revenue from the digital services business 
at 37.9% of the total revenue.
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Human Rights Policy 
for the Company’s 

Employees

Policies and 
Procedures is in 
alignment with 

international labor 
and human rights 

standards.

The Company 
ensures fair 

working hours, 
wages and welfare 
of the employees.

The Company 
recruits employees by

considering competency, 
experience, abilities, 
and qualifications as 

necessary and 
appropriate to 

the position.

The Company 
ensures the sage 

working environment 
and support 

good health for 
employees.

The Company 
supports diversity 

and inclusion 
of the different 

culture.

Human Rights Policy 

The Company 
provides avenues 

for employees 
to express their rights 

to freedom of 
association. 

HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENT AND WELL-BEING
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)

VGI places emphasis on employees’ capability development because the Company believes that employees are a key 
element for driving the organisation and the valuable resource of the business operation. The Company upholds 
unprejudiced and fair treatment, quality of life development and well-being of the employees. 

VGI truly believes that the employees shall be entitled to fair opportunities and treatment following human rights principle, 
laws and regulations, the essence which are clearly specified in the Company’s Corporate Governance Policy and Code 
of Conduct.

Moreover, the Company’s Board of Directors realises the connection between the obligation to protect human rights 
and the organisation’s value chain, and therefore, issued the Human Rights Policy on 23 March 2021 in order to express 
its strong intention in doing business following and respecting the international human rights principles and standards. 
This policy shows commitment in supporting diversity and inclusion of the different culture, fair and unprejudiced 
employment, fair wages and welfare, and employees’ positive working environment.

After the official implementation of the Human Rights Policy, VGI has assessed potential human rights impacts and found 
no potential human rights violation. Nonetheless, employees could lodge a grievance or complaint through their 
supervisors, Human Resource Department, or other internal channels in order to promote positive and fair workplace 
and respect everyone’s human rights.   

Human Rights and Equality Principles

5-year Long-Term Sustainability 
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• Employee engagement rate with 
 the organisation is not less than 90%. 

2020/2021 Targets

• Employee engagement rate with 
 the organisation is not less than 75%.  

2020/2021 Performance

• Employee engagement rate with 
 the organisation was 86%.

Human Rights 
Policy
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VGI aims to support employees’ capability development and ensures that all Company’s employees have opportunities 
to receive sufficient trainings. VGI is focusing on core competency development in 4 aspects as follows.

Employees’ Competency Development

Compensation Ratio Male: Female (Wages) Number of employees categorised by level (number)

Female 
Employees

51%
131 
employees

Male 
Employees

49%
124 
employees

121 
Thai 
employees

130
Thai 
employees

Male

Female

Executive level
1

1.02

Management level
1

1.1

Other levels
1

1.31

1
foreign 
employee

3
foreign 
employees

17 : Male aged < 30

92 : Male aged 30-50

13 : Male aged > 50

Female aged < 30 : 15

Female aged 30-50 : 108

Female aged > 50 : 10

Female aged 30-50 :

Female aged > 50 : 

 : Male aged < 30

 : Male aged 30-50

Number of 
Employees 

255 employees

72
Supervisor level

15
Executive level

126 
Operation level

42
Management level

Human Resource Information in 2020/21

Business Acumen

Having a good understanding of work and 
business,building alliances and 

seeing the big picture 

Innovation Mindset

Always having the courage to think, 
experiment, learn and innitiate 

new things

Leverage Capabilties

Always being determined, developing 
and improving competence 

Collaboration

Cooperating, participating, listening, 
exchanging for public interest 

Core 
Competency
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VGI relies on competency base training in order to ensure that employees development follows the organisation’s 
policy, program, and goal effectively. The Company also supports employees to develop their competency for the 
purpose of long-term professional growth. 

VGI’s Employees trainings are divided into (1) Core Course – to expand working knowledge, skills and competency 
including create good working attitude; (2) Management Course – a supervisors training course which includes work 
management and subordinate management; and (3) Functional Course – a training course focusing on specific working 
skills development.

Apart from the above-mentioned trainings, VGI also holds 
a training on competency evaluation for all employees 
every year so that employees would have understanding 
in core competency promoted by VGI and be able to 
accurately and completely evaluate their own competency.

The Company also arrange other internal and external 
trainings for employees, such as leadership communication 
for the executive officers of the Company for the purpose 
of efficient leadership communication, photography and 
photo editing technique including video filming and 
editing for the photographers and technicians working in 
relation to the Company’s advertising media installation 
on BTS stations.

Training on the Survival Mindset in Crisis via
online platform

A training course for sales officers which is held to 
promote growth mindset and attentiveness so that 
the participants could adjust their mindset to create 
positive effects for the organisation and their 
personal life even during the crisis. 

Training hours: 3 hours

Participating employees: 93 employees 

Training on the Enforcement of the Personal 
Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

It is held to ensure that employees have good 
understanding of the principles and key points of 
personal data protection law, are aware of their own 
rights as personal data subjects and obligations to 
obtain consent, retain and process personal data 
of colleagues, customers and other relevant parties. 
Such training not only strengthens understanding 
of the key legal principles for employees in all line 
of works but also promotes risk management in 
relation to personal data protection and protection 
of the Company’s information. 

Training hours: 6 hours

Participating Employees: 103 employees  

2020/21 Performance
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Average Employees Training

18.30  hours/employee

General Employees 
17.07
Executive-level 
Employees
13.77

Management-level 
Employees 
25.45

Executive-level 
Employees
13.77

Management-level 
Employees 

Male Employees 
16.38

Female Employees 
20.05

16.38

Female Employees 

Employees Training Hour: Employee

VGI realises that human resources are the key element 
helping the organisation to achieve the goal of sustainable 
organisational growth. Thus, the Company places 
importance on recruiting and keeping potential personnel 
to stay with the Company for a long time. Aside from 
competency development in their own line of work, the 
Company also supports employees to grow in other lines 
of work for the purpose of proper professional growth of 
all employees. 

VGI also promotes motivation building and organisational 
engagement by continually organising activities to 
strengthen relationship among employees and between 
the employees and the Company, to create friendly 
working environment and teamwork.

In addition, VGI is aware of the importance of employees’ 
sustainable health promotion emphasising on creating 
healthy foundation and preventing potential problems. 
The Company provides annual medical check-up package 
for all employees while aiming at promoting employee’s 
health development and maintaining work-life balance. 

In 2020/21, VGI held a training on analysing annual medical 
check-up results and health care No. 3 so that employees 
would learn and understand how to take care of their 
health based on the medical check-up results and be able 
to change eating behaviours according to their health 
conditions. There were 88 employees participating the 
training.   

VGI held trainings and exercise activities for the employees 
to participate and learn how to exercise properly. As 
a result, they could strengthen their bodies and also 
creating strong bond among the organisation. Running 
club and yoga for office syndrome class are arranged for 
interested employees. 

Human Resources and Employees’ Well-being Management
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Photos from “Yoga for Office Syndrome” class held for the Company’s employees 
to promote organisational ergonomics learning and development

VGI conducts employee satisfaction survey and employee engagement survey which considers such surveys as a part 
of sustainable goal of the Company. Such surveys are analysed for the development of guideline and policy to take 
care the Company’s employees. In the previous year, all of the employees (100% of the total employees) participated 
in the surveys.

Moreover, the Company sets the turnover rate as a part of the corporate key performance indicators and implements 
employees internal transfer scheme in order that the employees would stay with the Company and could advance 
their desired careers. In the previous year, existing employees transferred to work in other newly-opening positions at 
the rate 25% of the total opening positions.

Employee’s Organisational Satisfaction

Survey Results on Satisfaction/
Engagement of Employees against the Organisation

Turnover Rate 
(percentage of total employees)

2019/20

2018/19

2020/21

2019/20

2018/19

2020/21

Satisfaction

85
93 93

Engagement

86

75

0

9.9

8.2

4.5
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6)

VGI places an importance on creating a healthy and safe 
working environment according to the occupational health 
principles and aims to promote occupational health and 
safety culture in the workplace. With the regard for the 
well-being of the employees and all relevant persons, the 
Company prioritises occupational health and safety as the 
key operational consideration and established the written 
framework on Health Safety and Environment Policy, 
responsible by the Health Safety and Environment 
Committee who plans, proposes, improves and endorses 
various safety-conscious projects within the organisation. 

Management Approach

5-year Long-Term Sustainability 
Target (2020/2021 – 2024/2025)

• 100% of the Company’s employees 
 and business partners receive 
 training in accordance with safety 
 standards.
• Zero Accident

2020/21 Targets

• Policies, procedures and safety 
 training are developed for the 
 Company’s employees.

2020/21 Performance

• Policies, procedures and safety 
 training were developed for 
 the Company’s employees.
• Zere Accident

VGI set up proactive occupational health and safety 
strategy, focusing on eliminating, reducing and controlling 
any possible hazardous incident to be at the minimum 
level. All employees and suppliers receive regular trainings 
and knowledge sharing on the safety measures relating 
to their areas of work.

Furthermore, during the COVID-19 pandemic, VGI main 
concern is the welfare of our employees and all 
stakeholders. The Company set forth several measures to 
ensure the well-being of everyone, including encourage 
the social responsibility of our staff during the crisis.
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VGI understands that the secure working environment can development the employee’s moral and working capability, 
reflecting to the long-term sustainability development. The Company directs the Zero Accident organisation as our 
mission by implementing uncompromised safety conducts and arranging pre-operation training courses for all employees 
and contractors.

VGI uses Lost-time injury Frequency Rate (LTFIR) as our key performance indicators for occupational health and safety. 
In 2020/21, the Company recorded zero for the accidents or serious injury of the workers which is in line with VGI’s 
sustainability target.

Occupational and Safety Measures

Safety Training for BTS sky train system projects:

Training course for the employees operating on the stations, to underline the 
knowledge and understanding of the safety standards for BTS sky train system 
and to highlight the importance of occupational safety measures.

Participating employees: 131 employees 

Supervisor Training:

Safety training for the supervisor-level employees who oversee projects, to 
emphasise the occupational health and safety foundation, relevant regulations. 
And to enable the effective danger findings in the workplace with an aim to 
set forth preventive measures and improve the safety for all workers involved.

Participating employees: 52 employees

Employee Training 
in 2020/21

Contractors Safety Training for the year 2021

Training for VGI’s contractors, to educate the Company’s safety standard and 
best practices response on any danger, emergency and unexpected 
occurrence, along with the environmental-friendly control and operation.  The 
course was organised via online media which allows the contractors to learn 
conveniently with an ease to access the knowledge anytime.

Participating contractors: 38 contractors

Contractors 
Training in 2020/21
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The COVID-19 crisis creates extensive impact on everyone’s way of living, including our employees. VGI actively 
attends to the circumstances while constantly take any possible actions concerning the good health and safety of the 
employees and their families. VGI also considers the social responsibility and the Company’s contribution towards 
communal effort to get through this crisis. VGI’s key measures and response on COVID-19 crisis are as follows:

Employee Care and Well-being during the COVID-19 Pandemic

Temperature Screening

All employees are strictly
required to measure

the temperature before entering 
the workplace while anyone 

with over 37.5C body 
temperature is not 

allowed

Sanitary Station

Providing sanitizer gel at 
all entrances and around
the office to encourage
frequent self-cleaning

and hygiene.

Medical Masks Distribution
and Social Distancing

Enforcing strict measures for
all employees to wear the mask 

at  all time and keep distance
from each other while also
preparing spare medical

masks to everyone
as needed.
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VGI also values prompt communication with all employees to always lay out clear operational guidelines during this 
uncertain situation and to educate the Company’s personnel with the correct preventive measures that can be adopt 
for themselves and their families. In 2020/21, VGI conveys several COVID-19 related policies, measures and knowledge 
with the average publications of 2 times a month.

Nonetheless, VGI established the Business Continuity Plan (BCP) to be ready for the potential emergency incidents 
which includes the response plan for COVID-19 situation and any type of health or pandemic crisis. The plan designed 
to ensure the Company’s business continuity, reduce the negative impact from unprecedented issues and develop 
sustainability for the organisation as well.

Work From Home policy for all employees, to reduce the spreading of virus 
while supplying sufficient work equipment and software beneficial for effective 
working from home routine. In addition, VGI maintains reachable channels for 
all investors and external contacts with an aim for the smooth and seamless 
operation.

Provide COVID-19 insurance 
policy for all employees from 
the beginning of the pandemic 
until present, in order to insure 
the employees' health risks and 
lessen any possible financial 
burden from infecting the virus.

Endorse electronic meeting (E-meeting) 
culture for all internal meetings 
such as the Board of Directors' 
m e e t i n g  a n d  w o r k i n g  t e a m 
meetings, as well as prepare the 
necessary system, to reduce the 
social gathering in the Company. 

Support the employees travel to office and 
maintain healthy workplace environment by 
disinfecting the working areas twice a week, 
changing working hours to avoid crowded 
public transportation and arranging lunch for 
the work from office staff to reduce to commu-
nity contact during break time.

COVID-19 test for all 
employees, building 
confidence for the 
staff and coworkers.

S l o w  d o w n 
business trips 
both across the 
province and 
overseas.
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”WE’RE SHARING FOR THAIS”

SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

VGI gives priority to business operation which is one of the factors that has an impact on the society, community, and 
environment. Therefore, the guideline of VGI regarding social and environment responsibility has been conducted 
with the awareness that social responsibility must be constant from main policy of VGI Group to the levels of operations 
and embedded in every unit of organisation. VGI believes that if there is a synergy among a number of business 
organizations to jointly drive the businesses with social conscience to achieve the same long-term goal, such joint 
forces would significantly contribute to the public which would lead to a sustainable development in the communal 
and national levels.

In the past years, with the acute and far-reaching effect of 
COVID-19, VGI is determined to lend another helping 
hands to support Thai families affected by the 
unprecedented crisis. VGI together with KEX and Rabbit 
Reward have joined forces with 17 consumer products 
firms to organise “We’re Sharing for Thais”, a relief 
campaign to give support to the Thai people in the form 
of “charity boxes” containing essential supplies such as 
rice, canned food, instant noodle, cooking oil, toothbrushes 
and toothpaste with total of 20,000 of these charity boxes. 
The boxes were prepared and brought to distribution 
channels to be given to impacted families across the 
country.

Total Expense of
Social and Community 

Development

THB10.92
million

Commercial 
Initatives Ratio at

85%

Charitable 
Donations Ratio at

15%

Charity boxes containing essential supplies
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Inspire Platform

VGI emphasises the mission of providing a positive impact on the economy, society, and environment through the 
product and service innovation. The Company encourages the innovative culture among our personnel. We also 
support the free-of-charge use of our media advertising spaces as a sharing platform for the governmental agencies 
and non-profit organisations to raise awareness and publish the news that are beneficial for society and the community. 
In 2020/21, VGI shared the media airtime with key projects as follows:

“Be the idol”

Utilising VGI’s media speaces to raise public awareness on the 
need to prevent the spread of COVID-19 pandemic by wearing 
a medical mask via the Company’s media at the platform screen 
door on BTS Skytrain station. The project was led by the famous 
influencer with the concept that everyone can become the idol 
by wearing the medical masks.

VGI Group together distributing charity boxes at Wat Patumwanaram
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“Covid Relief BKK”

VGI shared the media airtime with various organisation 
campaign and spreading knowledge and awareness on 
COVID-19 relating issues, with an aim to create wide-
range benefits to the society and to provide collective 
effort in dealing with the crisis.

“VGI Save Water Save Life”

VGI teamed up with renowned Thai POP-Art artist to 
create inspirational art impelling the Thai people to use 
water more wisely and effectively in their usually daily 
routine.

“One Man and the Sea”

VGI as a voice through our media platform for One Man and the 
Sea campaign, supporting the fundraising of medical equipment 
as a contribution to coastal animal hospitals and marine life 
conservation centers. With an emphasis on creating a safe 
home and sustainable ecosystem to the ocean and reduce 
littering to fix the cause of pollution to sea creatures and coral.



SUSTAINABILITY REPORT 2020/21 117

Environmental 
Dimension
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ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1)

VGI is committed to minimising environmental impacts of its operations and business activities, along with advocating 
for action to reduce impacts of climate change on a broader scale by incorporating important environmental issues into 
the Company’s environmental policy, which is concerned with water and energy consumption, waste reduction, including 
the use of advertising media as a platform to raise environmental awareness in the society.

Climate change is recognised by VGI as a major global challenge. The company acknowledges that resolving such issues 
is a critical task that requires collaboration from all sectors, including the government, private sector, and people worldwide, 
and that action must be taken immediately. VGI is committed to assisting in the mitigation of the effects of climate 
change. One of the Company’s primary environmental objectives is to reduce greenhouse gas emissions from its business 
operations.

Management Approach

Waste Management

• Adjust the waste disposal methods 
from landfilling or incineration to 

 recycling at a rate of 30% of 
 total waste.
• Create value from waste by 
 converting it into environmentally 
 friendly products, with the goal of 
 reducing waste generation by at 
 least 10%.

Sustainable Energy Consumption

Maintain a level of water and electricity 
consumption not exceeding a 10% 
increase over the baseline year of 
2019.

 Inspire Platform

Distribute climate change content 
through corporate advertising 
platforms with the goal of reaching at 
least one million people each year.

Ongoing Environmental Targets from 2020 to 2023 (Divided into 3 Sub-targets)

Measures for Environmental Management

VGI has a plan in place to reduce the amount of greenhouse gas emissions 
generated by its operations by emphasising communication to foster knowledge 
and understanding, along with an energy-efficient culture among employees. It 
also emphasises the importance of having a voice in order to raise societal 
awareness, so that everyone understands the consequences of climate change 
and is aware of the problem. VGI recognises that resolving such issues requires 
the active participation of all stakeholders.

Climate 
Management

Environmental Policy
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Media Sharing of Climate Clock projects

Climate Clock World

Climate Clock World has started the Climate Clock 6-year countdown to raise awareness of people all over the world 
to reduce global pollution (Zero Emission) with the idea that if everyone does not change their behaviour and work 
together, the world will be affected from the Climate Change to the point of no return. 

In 2020/21, VGI collaborated with Root the Future, an organisation that promotes sustainable lifestyles, in organising 
Climate Clock, an awareness-raising event, on digital screens at BTS stations and inside the BTS sky trains to demonstrate 
to Thai people the importance of living sustainably, to raise public awareness of the importance of changing lifestyle 
habits and to reduce simple pollution caused by daily consumption in order to achieve the goal of reducing pollution 
to the world (Zero Emission). The project scored one of the Company’s goals of being a creative platform by maximising 
the use of the Company’s media space for the benefit of the general public.

Treasure Bag

The plastic waste crisis is a major issue that undoubtedly contributes to global warming. VGI and Pomelo Fashion 
Company Limited (“Pomelo”), Asia’s leading omnichannel fashion platform, have collaborated to develop a circular 
economy for vinyl waste and single-use packaging by upcycling vinyl from used VGI advertising billboards to Pomelo’s 
single-use plastic packaging under the Trash to Treasure concept, in which the production process is designed to 
minimise impact on the environment.

The project was a response to VGI’s waste reduction goals and aimed to contribute creatively to the reduction of carbon 
dioxide (CO2) emissions to the world. According to the project results, VGI has reduced vinyl waste by over 3,500 
square meters, or 3.5 tons, and Pomelo has reduced single-use plastic packaging production by over 200,000 pieces.
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Collaboration between VGI and Pomelo (Left) Tresure Bag, product made 
by upcycling vinyl from used VGI advertising billboards (Right)

VGI continually communicates and campaigns for various types of waste sorting throughout the organisation. In the previous 
year, the Company launched waste sorting videos to all employees to raise awareness and understanding of waste 
management. Employees were able to dispose of waste from daily operations in various types of sorting bins provided 
by the Company. Moreover, recyclable waste was forwarded to organisations that could make the best use of it. 

VGI has measures to reduce waste in its operations and business activities by 
incorporating a circular economy into its operations as a key step and emphasisng 
waste management in business operations in order to comply with applicable laws 
and regulations, as well as minimising potential negative effects on the community 
and the environment as a whole

Waste 
Management

Media from internal VDO campaigning correct waste sorting methods and 
waste management knowledge sharing to all employees



SUSTAINABILITY REPORT 2020/21 121

In 2020/21, the Company changed its installing and 
repairing billboards process on BTS stations by continuously 
surveying, testing and measuring the station’s electricity 
consumption during the installation and repair of billboards 
so that the proper method and time for turning on and off 
the station’s lights during the installation process could be 
determined. By adopting the new method, the use of 
electricity decreased by 10-15% per year while the service 
life expectancy of electrical equipment on the billboard 
became longer.

The Company’s employees initiated this apparent 
adjustment of the working process owing to their 
recognition of the importance of energy conservation in 
the organisation and the Company’s equipment 
maintenance for longer service life in order to save money 
on long-term operations. This project arose from activities 
in 2019/2020 in which the Company encouraged its 
employees to propose guidelines and creative solutions 
for improving and supporting their work.

Furthermore, VGI provides a system for treating and disposing of waste water from the commercial area on BTS stations 
in compliance with international environmental management system standards. The Company has installed a system 
to route such waste water through the wastewater treatment system beneath the station before it is discharged into 
the public sewers to ensure that the discharged wastewater meets the Ministry of Natural Resources and Environment’s 
standards, including reducing the impact of pollution to the environment and surrounding communities.

VGI has guidelines for improving water and energy efficiency in business operations 
as well as investment in new technologies to aid in the conservation of water and 
energy resources.

The Company encourages and supports employees at all levels to participate in 
the efficient use of office resources and energy. Internal guidelines have been 
issued for all employees to follow in order to participate in the reduction and to 
emphasise the importance of maximising the use of resources within the office, 
as follows:

 • Reduce the amount of paper used in the office. Print on both sides of 
  the paper and avoid printing unnecessary documents.
 • Digitalise reports and assignments as well as filing system.
 • Lessen your reliance on electricity by turning on the power as needed. Turn off 
  the lights and air conditioning during lunch break or an inactive period.
 • Create a campaign to save and use water wisely.

Efficient use of 
water, energy and 
resources
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VGI highly prioritises the control of VGI advertising media not tocause any noise 
or visual pollution to the audience. The measures are as follows.

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

 • 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. 

  In addition, VGI has used LED lamps (LED) for the lighting of the billboards 
  to protect the eyes of the advertising media viewers as well as to increase 
  the efficiency of the company’s advertising image display.

Noise and visual 
pollution from VGI 
advertising media 
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ผลการดำเนิินงานด�านความยั่งยืน

Sustainability
Performance Result
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ด้้านเศรษฐกิิจ (ECONOMIC)

ด้้านสัังคม (SOCIAL)(1)

ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)

ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (ปีรับปีรุงใหม่) 
(FY 2018/19) (Restated)

ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY 2020/21)

รายได้้จากการด้ำาเนิินิธุุรกิจ (Operating revenue)

ล้้านิบาท  
(THB million)

3,611 4,000 2,480

กำาไรจากการด้ำาเนิินิธุุรกิจ (Net profit) 1,101 1,424 980

การจ่ายเงิินิปัันิผล้ (Dividend payment) 804.57 525.27 ปัระมาณ 593.38 (1)

ค่่าใช้้จ่ายภาษีี (Tax expense) 260 214 133

ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

จำานวนพนักิงานทั้ั�งหมด้ (Total Employees)

ค่นิ (person)

246 271 255

ช้าย (Male) 119 131 124

หญิิงิ (Female) 127 140 131

แยกิตัามปีระเภทั้กิารจ้างงาน (Classified by type of hiring)

พนักิงานปีระจำา (รวม) (Permanent)

ค่นิ (person)

242 266 248

ช้าย (Male) 116 128 119

หญิิงิ (Female) 126 138 129

พนักิงานสััญญาจ้าง (รวม) (Temporary) 4 5 7

ช้าย (Male) 3 3 5

หญิิงิ (Female) 1 2 2

ผลกิารด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยืน 
SUSTAINABILITY PERFORMANCE RESULT 
(GRI 102-8, 302-1, 302-2, 302-4)

124

(1) การจ่ายปัันิผล้สำำาหรับปัี 2563/64 ในิอััตราหุ้นิล้ะ 0.061 บาท ค่ิด้เปั็นิจำานิวนิเงิินิไม่เกินิ 593.38 ล้้านิบาท ยังิมีค่วามไม่แนิ่นิอันิ เนิ่�อังิจากต้อังิได้้รับการอันิุมัติจากที�ปัระชุ้มสำามัญิผ้้ถื่อัหุ้นิ 
 ปัระจำาปัี 2564/ Dividends for the FY2020/21 at the rate of THB0.061 per share, in the amount of not exceeding THB593.58 million remains uncertain as it requires  
 the approval from the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
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ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

แยกิตัามระยะเวลากิารทั้ำางาน (Classified by period of working)

พนักิงานเตั็มเวลา  (รวม) (Full time)

ค่นิ (person)

246 271 255

ช้าย (Male) 119 131 124

หญิิงิ (Female) 127 140 131

พนักิงาน Part time (รวม) (Part time) - - -

ช้าย (Male) - - -

หญิิงิ (Female) - - -

จำาแนกิตัามอายุ (Classified by age)

อายุน้อยกิว่า 30 ปีี (Less than 30)

ค่นิ (person)

49 56 32

ช้าย (Male) 19 24 17

หญิิงิ (Female) 30 32 15

อายุ 30 ถึึง 50 ปีี (30 to 50) 185 197 200

ช้าย (Male) 94 98 92

หญิิงิ (Female) 91 99 108

อายุมากิกิว่า 50 ปีี (Over 50) 15 18 23

ช้าย (Male) 9 9 13

หญิิงิ (Female) 6 9 10

จำาแนกิตัามอายุงาน (Classified by year of employment)

อัายุงิานิไม่เกินิ 5 ปัี (Less than 5 years)

ค่นิ (person)

127 128 99

อัายุงิานิเกินิ 5 ปัี แต่ไม่เกินิ 10 ปัี (5 to 10 years) 45 66 80

อัายุงิานิเกินิ 10 ปัี (Over 10 years) 74 67 76

แยกิตัามสััญชี้าตัิ (Classified by nationality)

สััญชี้าตัิ ไทั้ย (รวม) (Thai)

ค่นิ (person)

243 267 251

ช้าย (Male) 117 128 121

หญิิงิ (Female) 126 139 130
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ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

ตั่างชี้าตัิ (รวม) (Foreigner)

ค่นิ (person)

3 4 4

ช้าย (Male) 2 3 3

หญิิงิ (Female) 1 1 1

แบ่งตัามระด้ับพนักิงาน (Classified by position)

ระด้ับปัฏิิบัติการ (Practitioner level)

ค่นิ (person)

144 128 126

ระด้ับหัวหนิ้างิานิ (Supervisor level) 53 80 72

ระด้ับผ้้จัด้การ (Manager level) 36 45 42

ระด้ับผ้้บริหาร (Executive level) 11 18 15

จำานวนพนักิงานเข้้าใหม่ (รวม) 
(New hiring employees)

ค่นิ (person)

34 43 8

ช้าย (Male) 12 22 2

หญิิงิ (Female) 22 21 6

อัตัราพนักิงานเข้้าใหม่  
(Percentage of new hiring employees) ร้อัยล้ะขอังิ

พนิักงิานิ
ทั�งิหมด้ 

(Percentage)

13.4 16.7 3.0

ช้าย (Male) 10.1 17.8 1.6

หญิิงิ (Female) 16.4 16.0 4.3

จำานวนพนักิงานลาออกิ
(Number of resigned employees)

ค่นิ (person)

25 21 12

ช้าย (Male) 16 10 10

หญิิงิ (Female) 9 11 2

อัตัรากิารลาออกิ (Turnover rate)
ร้อัยล้ะขอังิ
พนิักงิานิ
ทั�งิหมด้ 

(Percentage)

9.9 8.2 4.5

ช้าย (Male) 13.4 8.0 7.9

หญิิงิ (Female) 6.7 8.3 1.4
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ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

กิารฝึึกิอบรม (Training)

จำานวนชี้ั�วโมงกิารฝึึกิอบรม (Training hours) ช้ั�วโมงิ (hour) 9,751 10,074.8 4,751.50

จำานวนชี้ั�วโมงกิารฝึึกิอบรมเฉล้�ยตั่อคนตั่อปีี  
(Average training hour/ employee/ year)

ช้ั�วโมงิ/พนิักงิานิ 
(hour/

employee)

39.64 37.18 18.30

ช้าย (Male) 38.22 33.93 16.38

หญิิงิ (Female) 40.84 37.83 20.05

พนิักงิานิระด้ับบริหาร (Executive Level)
ช้ั�วโมงิ/พนิักงิานิ

(hour/
employee)

50.01 49.11 13.77

พนิักงิานิระด้ับจัด้การ (Management Level) 42.73 37.89 25.45

พนิักงิานิทั�วไปั (Staff) 38.04 34.97 17.07

อาชี้้วอนามัยและความปีลอด้ภัย (Occupational Health and Safety)

ตััวชี้้�วัด้ (Indicators) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

อััตราเฉล้ี�ยการล้าปั่วยต่อัปัี 
(Average sick leaves per year)

วันิ (day) 4.41 4 3.20

อััตราเฉล้ี�ยการล้ากิจต่อัปัี  
(Average personal leaves per year)

วันิ (day) 0.58 0.57 0.45

อััตราเฉล้ี�ยการล้าพักร้อันิต่อัปัี  
(Average annual leaves per year)

วันิ (day) 7.64 7.27 6.29

อััตราการบาด้เจ็บขั�นิรุนิแรงิขอังิพนิักงิานิ  
(Serious Injury rate of Employees)

ค่รั�งิต่อัล้้านิ
ช้ั�วโมงิการ

ทำางิานิ (Times/
millime 
working 
hours)

0 0 0

อััตราการบาด้เจ็บถืึงิขั�นิหยุด้งิานิ  
(Lost time frequency injury rate of employees)

0 0 0

อััตราการเสำียช้ีวิตขอังิพนิักงิานิ  
(Fatalities rate of employees)

ค่นิ (person) 0 0 0

(1) ผล้การด้ำาเนิินิงิานิด้้านิสำังิค่ม เปั็นิข้อัม้ล้ ณ วันิที� 31 มีนิาค่ม 2564 ขอังิบริษีัทฯ แล้ะบริษีัทย่อัยที�บริษีัทฯ ถื่อัหุ้นิร้อัยล้ะ 100 เท่านิั�นิ/  
 Social performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries as at 31 March 2021.
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ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม (ENVIRONMENT)(1)

รายกิาร (Topic) หน่วย (Unit)
ผลกิารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

ปีี 2563/64 (FY 2020/21) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2561/62 (FY 2018/19)

กิารใชี้้พลังงานในสัำานักิงาน (Electricity consumption – Office)

ปัริมาณการใช้้ ไฟฟ้า 
(Electricity consumption)

หนิ่วย (unit) 557,784 570,233 489,118

กิารใชี้้พลังงานบนสัถึาน้รถึไฟฟ�าบ้ทั้้เอสั (Electricity consumption – BTS Stations)

ปัริมาณการใช้้ ไฟฟ้า
(Electricity consumption)

หนิ่วย (unit) 8,488,604 8,747,249 7,944,055

กิารใชี้้อ�ปีกิรณ�ภายในสัำานักิงาน (Office Supplies consumption)

ปัริมาณการใช้้กระด้าษี 
(Paper consumption)

รีม (ream) 1,753 1,593 1,400

ค่่าใช้้จ่ายในิการสำั�งิซ่่�อัหมึกพ�มพ์สำี 
(Ink color printing cost)

บาท (THB) 698,500 585,714 317,310

ค่่าใช้้จ่ายในิการสำั�งิซ่่�อัหมึกพ�มพ์ขาวด้ำา 
(Black and white ink printing cost)

บาท (THB) 265,440 243,472 160,490

(1) ผล้การด้ำาเนิินิงิานิด้้านิสำิ�งิแวด้ล้้อัม เปั็นิข้อัม้ล้ขอังิบริษีัทฯ แล้ะบริษีัทย่อัยที�บริษีัทฯ ถื่อัหุ้นิร้อัยล้ะ 100 เท่านิั�นิ
 Environmental performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries.
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GRI Content Index



130 VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

GRI CONTENT INDEX
(GRI 102-55)

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

Thai English

General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 8 70

102-2 Activities, brands, products, and services 10 72

102-3 Location of headquarters Back cover

102-4 Location of operations

Refer to “General and Other Material Information” 
and “Subsidiaries, Associated Companies and 
Jointly Controlled Entities Information” in the 
Annual Report 2020/21 (56-1 One Report)

102-5 Ownership and legal form 8 70

102-6 Markets served 10 72

102-7 Scale of the organization 13 75

102-8 Information on employees and other workers 126-129

102-9 Supply chain 30-31 92-93

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain There was no material change in the fiscal year 2020.

102-11 Precautionary Principle or approach
Refer to “Risk Management” in the Annual Report 
2020/21 (56-1 One Report)

102-12 External initiatives -

102-13 Membership of associations 23-29 85-91

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 6 68

Ethics and integrity

102-16 Value, principles, standards, and norms of behavior 14 76

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 23-29 85-91
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GRI Standards Disclosure
Page number(s) / Link / Comment

Thai English

General Disclosures

GRI 102: General Disclosures 2016

Governance

102-18 Governance Structure 23-29 85-91

102-21
Consulting stakeholders on economic, environmental and 
social topics

18-19 80-81

102-30 Effectiveness of risk management processes 32-34 94-96

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 18-19 80-81

102-41 Collective bargaining agreements
VGI does not have trade union and we respect 
that all employees have the rights to associate 
with any collective bargaining agreements.

102-42 Identifying and selecting stakeholders

18-19 80-81102-43 Approach to stakeholder engagement

102-44 Key topics and concerns raised

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements
Refer to “Corporate Structure” in the Annual 
Report 2020/21 (56-1 One Report)

102-46 Defining report content and topic Boundaries 8, 16-17 70, 78-79

102-47 List of material topics 16-17 78-79

102-48 Restatements of information 13, 126 75, 126

102-49 Changes in reporting

8 70
102-50 Reporting period

102-51 Date of most recent report

102-52 Reporting cycle
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GRI Standards Disclosure
Page number(s) / Link / Comment

Thai English

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

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 8 70

102-55 GRI content index 132

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

Material topics

Corporate Governance and Business Conduct

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

23-29 85-91103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2
Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

23-29 85-91

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

GRI 415: Public Policy 2016

415-1 Political contributions 23-29 85-91

Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

30-31 92-93103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205: Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 30-31 92-93

GRI 308: Supplier Environmental Assessment

308-1
New suppliers that were screened using  
environmental criteria

30-31 92-93
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GRI Standards Disclosure
Page number(s) / Link / Comment

Thai English

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria
30-31 92-93

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Risk Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

32-34 94-96103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

Security of Information Technology and Data Privacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

35-36 97-98103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1
Substantiated complaints concerning breaches of 
customer privacy and losses of customer data

35-36 97-98

Customer relationship management and Innovative Products

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

38-44 100-106103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

Human resource development and Well-being

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

 45-49 107-111103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach
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GRI Standards Disclosure
Page number(s) / Link / Comment

Thai English

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover 45-49 107-111

GRI 404: Training and Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee

45-49 107-111
404-2

Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

404-3
Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees
45-49 107-111

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

50-53 112-115103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016

403-1 Occupational health and safety management system

50-53 112-115403-2
Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 
days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

403-6 Promotion of worker health

Environmental Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

58-62 120-124103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 130

302-4 Reduction of energy consumption 130
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แบบสัอบถึามความคิด้เห็นข้องผ้้อ่าน
(SURVEY OF READERS’ OPINION)
ข้อัเสำนิอัแนิะขอังิผ้้อั่านิที�มีต่อัรายงิานิค่วามยั�งิย่นิปัระจำาปัี 2563/64 จะนิำามาใช้้ในิการพัฒนิาการจัด้ทำารายงิานิค่วามยั�งิย่นิในิอันิาค่ต
Your views and suggestions toward the 2020/21 Sustainability Report will be utilised to improve our future reporting.

1. กิรุณาระบุข้้อม้ลพ้�นฐานข้องทั้่าน (Please specify your personal information)

เพศ (Gender)  หญิิงิ (Female)  ช้าย (Male)

อัายุ (Age)  ตำ�ากว่า 30 ปัี (Lower than 30 years)  30 – 45 ปัี (30-45 years)  มากกว่า 45 ปัี (More than 45 years)

2. กิรุณาระบุสัถึานะข้องทั้่าน (Please specify your relationship with VGI)

 ผ้้ถื่อัหุ้นิ / นิักล้งิทุนิ
 (Shareholder / investor)

 ล้้กค่้า
 (Customer)

 ค่้่ค่้า
 (Supplier)

 หนิ่วยงิานิขอังิรัฐ
 (Government Agency)

 สำ่�อัมวล้ช้นิ
  (Media)

 พนิักงิานิขอังิบริษีัทฯ
 (Employee)

 ชุ้มช้นิใกล้้สำถืานิปัระกอับการ
 (Communities)

 อั่�นิ ๆ (โปัรด้ระบุ).........................
 (Others – please specify)

3. ความพึงพอใจตั่อร้ปีแบบรายงานความยั�งยืนปีระจำาปีี 2563/64 
 (Please rate your satisfaction of the presentation of 2020/21 Sustainability Report)

ค่วามสำมบ้รณ์ขอังิรายงิานิ (Content completeness)  มาก (High)  ปัานิกล้างิ (Medium)  นิ้อัย (Low)

ปัระเด้็นิขอังิรายงิานิ (Reporting topics/issues)  มาก (High)  ปัานิกล้างิ (Medium)  นิ้อัย (Low)

เนิ่�อัหาเข้าใจงิ่าย (Ease of understanding)  มาก (High)  ปัานิกล้างิ (Medium)  นิ้อัย (Low)

การอัอักแบบร้ปัเล้่ม (Report design)  มาก (High)  ปัานิกล้างิ (Medium)  นิ้อัย (Low)

ค่วามพึงิพอัใจต่อัรายงิานิโด้ยรวม (Overall satisfaction)  มาก (High)  ปัานิกล้างิ (Medium)  นิ้อัย (Low)

4. ความสันใจเนื�อหาในแตั่ละบทั้ข้องรายงานความยั�งยืน (Please rate your interest of each chapter)
ปัระเด้็นิที�มีนิัยสำำาค่ัญิต่อัค่วามยั�งิย่นิขอังิวีจีไอั
(Materiality in Relation to Sustainability of VGI)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การมีสำ่วนิร่วมกับผ้้มีสำ่วนิได้้เสำีย 
(Stakeholders Engagement)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

นิโยบายแล้ะเปั้าหมายการพัฒนิาอัย่างิยั�งิย่นิ
(Sustainable Development Policy and Targets)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การกำากับด้้แล้กิจการ แล้ะจริยธุรรมทางิธุุรกิจ
(Corporate Governance and Business Conduct)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การจัด้การห่วงิโซ่่อัุปัทานิ 
(Supply Chain Management)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การจัด้การแล้ะบริหารค่วามเสำี�ยงิ 
(Risk Management)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

ค่วามมั�นิค่งิปัล้อัด้ภัยขอังิระบบข้อัม้ล้ การปักปั้อังิข้อัม้ล้แล้ะค่วามเปั็นิสำ่วนิตัว 
(Security of Information Systems and Data Privacy)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การจัด้การค่วามสำัมพันิธุ์กับล้้กค่้าแล้ะผล้ิตภัณฑ์์สำร้างิสำรรค่์ 
(Customer Relationship Management and Innovative Products)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การพัฒนิาทรัพยากรมนิุษีย์แล้ะค่วามเปั็นิอัย้่ที�ด้ี
(Human Capital Development and Well-being)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

อัาช้ีวอันิามัยแล้ะค่วามปัล้อัด้ภัย 
(Occupational Health and Safety)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การบริหารจัด้การสำิ�งิแวด้ล้้อัม 
(Environmental Management)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

การพัฒนิาสำังิค่มแล้ะชุ้มช้นิ 
(Social and Community Development)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

ผล้การด้ำาเนิินิงิานิด้้านิค่วามยั�งิย่นิ 
(Sustainability Performance Result)

 มาก 
 (High)

 ปัานิกล้างิ  
 (Medium)

 นิ้อัย
  (Low)

 ไม่สำนิใจ
 (Uninterested)

5. กิรุณาระบุปีระเด้็นหรือข้้อเสันอแนะเพ่�มเตัิม เพ้�อปีรับปีรุงรายงานความยั�งยืนฉบับตั่อไปี 
 Please provide other comments or suggestion to improve the Sustainability Report

วีจี ไอข้อข้อบพระคุุณอย่างสั้งสัำาหรับความร่วมมือ
VGI appreciates your valuable feedback
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กิรุณาสั่งแบบสัอบถึามมาทั้้�:
ฝ่่ายเล้ขานิุการบริษีัท

บริษีัท วีจีไอั จำากัด้ (มหาช้นิ)
เล้ขที� 21 ช้ั�นิ 9 อัาค่ารทีเอัสำที ทาวเวอัร์

ถืนินิวิภาวด้ีรังิสำิต แขวงิจอัมพล้ เขตจตุจักร กรุงิเทพมหานิค่ร 10900
โทรศัพท์ +66 (0) 2273 8884

อัีเมล้: companysecretary@vgi.co.th

Please mail this survey to:
Company Secretary Division
VGI Public Company Limited

21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone number: +66 (0) 2273 8884

Email: companysecretary@vgi.co.th
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