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บริิษััท วีีจีี ไอ จำำ�กััด (มหาชน) (“วีีจีี ไอ” หรืือ “บริิษััทฯ”) ได้้จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตั้้�งแต่่ปีี 2557 เป็็นต้้นมา
โดยรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564/65 ฉบัับนี้้� มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ในช่่วงระหว่่างวัันที่่� 1 เมษายน 2564 ถึึง 31 มีีนาคม 2565
การจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�เป็็นไปตามแนวทางและมาตรฐาน GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards) ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก (Core Option) ซึ่่�งได้้มีีการประเมิินประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งหมด
13 ประเด็็น เมื่่�อเทีียบกัับ 9 ประเด็็นในรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีก่่อนหน้้า โดยผลการดำำ�เนิินงานครอบคลุุมถึึงการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในประเทศไทย รวมถึึงบริิษััทย่่อยต่่าง ๆ ที่่�วีีจีี ไอมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 50 เป็็นเวลาเกิิน 2 ปีี
และมีีอำำ�นาจในการควบคุุมการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้วั� ดผ
ั ลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่เ� ปิิดเผยในรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้� ได้้รับั การตรวจสอบโดยผู้้�ตรวจสอบ
อิิสระ Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) เพื่่�อรัับรองความถููกต้้อง ความสมบููรณ์์ และความน่่าเชื่่�อถืือ ซึ่่�งข้้อมููล
ที่่� ได้้รัับการตรวจสอบแล้้วในปีี 2564/65 ประกอบด้้วย GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1,
GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 403-9, GRI 405-2
ทั้้�งนี้้� ท่่านสามารถศึึกษารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ โครงสร้้างการจััดการ การกํํากัับดููแล
กิิจการ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และผลการดํําเนิินงานของวีีจีี ไอ ได้้ที่่�
https://investor.vgi.co.th/th/document/annual-reports
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คีีรีี กาญจนพาสน์์
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
(GRI 102-14)

วีีจีี ไอคืือผู้้�นำำ�ด้า้ นการให้้บริิการการตลาด Offline-to-Online โซลููชั่่�นส์์ ที่่ดำ� ำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยวิิสัยั ทััศน์์ ในการเป็็น “ผู้้�นำำ�โซลููชั่่�นส์์
แห่่งอนาคต (Pioneering Solutions for Tomorrow)” แม้้ว่า่ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 นั้้�นจะส่่งผลท้้าทายต่่อเศรษฐกิิจ
แต่่วีีจีี ไอยัังคงความยืืดหยุ่่�นทางธุุรกิิจและมุ่่�งตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภค รวมถึึงการสร้้างประสบการณ์์ ใหม่่ ๆ
แก่่ผู้้�บริิโภคจากการให้้บริิการผ่่านระบบอีีโคซิิสเต็็มที่่�สมบููรณ์์ของเรา
เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด ปีี 2564/65 นัับเป็็นปีีแห่่งการสร้้างพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์เ์ พื่่อ� มาช่่วยส่่งเสริิมระบบอีีโคซิิสเต็็มของวีีจีี ไอให้้แข็็งแกร่่ง
ยิ่่�งขึ้้�นกว่่าเดิิม จากการให้้บริิการแพลตฟอร์์มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน และธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย โดยบริิษััท
ในเครืือ บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (ภายใต้้ชื่่�อ “Rabbit” หรืือ “กลุ่่�มแรบบิิท”) ได้้เข้้าลงทุุน 51% ในบริิษััท แฟนสลิ้้�งค์์
คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กัดั ที่่จ� ะช่่วยเสริิมความสามารถหลัักให้้กับั ภาพรวมทางธุุรกิิจของวีีจีี ไอได้้ และยัังเป็็นการเปิิดโอกาสในการสร้้าง
Synergy จากเทรนด์์ตลาดอีีคอมเมิิร์์ซที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ต่่อมาบริิษััทฯ ยัังได้้ขยายธุุรกิิจไปยัังธุุรกิิจค้้าปลีีก
เพิ่่� ม เติิ ม ผ่่ า นการลงทุุ น 15% ในบริิ ษัั ท เจ มาร์์ ท จำำ�กัั ด (มหาชน) (“JMART”) ที่่� จ ะช่่ ว ยสร้้ า งมููลค่่ า ทางธุุ ร กิิ จ ด้้ า น
การตลาดและการจััดจำำ�หน่่ายร่่วมกััน และยัังวางแผนที่่จ� ะประยุุกต์์ ใช้้เทคโนโลยีีทางการเงิินและ Crypto Digital Token อีีกด้้วย
สุุดท้้ายนี้้�บริิษััทฯ ยัังทำำ�การเข้้าลงทุุนในบริิษััท เนชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เอ็็ดดููเทนเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) (“NINE”) ซึ่่�งถืือเป็็น
จิ๊๊�กซอว์์ชิ้้�นสุุดท้้ายของอีีโคซิิสเต็็มของเรา เพื่่�อดำำ�เนิินการพััฒนาพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ ให้้ตอบโจทย์์ผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้�จากการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง และการสร้้าง Synergy ผ่่านการสร้้างพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว
ส่่งผลให้้วีีจีี ไอสามารถสร้้างรายได้้ที่่� 4,098 ล้้านบาท ในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับความยั่่�งยืืนตลอดกิิจกรรมทางธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
บริิ ษััท ฯ ยึึ ดมั่่� น ในแนวทางการดำำ� เนิินธุุร กิิจภายใต้้ หลัั กการกำำ �กัับ ดููแลกิิ จ การและจริิ ย ธรรมทางธุุ ร กิิ จ ที่่�ดีี เพื่่� อให้้ เกิิด
ความเป็็นธรรมและให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเสริิมสร้้างความพึึงพอใจของลููกค้้า
พร้้อมทั้้�งนำำ�นวััตกรรมทางเทคโนโลยีีมาใช้้ผ่่าน VGI Digital Lab เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้าน Digital Transformation
ั กัับบทบาทของพนัักงานมากยิ่่�งขึ้้น� เนื่่�องจากพนัักงานเป็็นทรััพยากร
ในด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ที่่�มีีค่่าที่่�สุุดของเรา รวมถึึงการสนัับสนุุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่่เลืือกปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษัทั ฯ เคารพสิิทธิมิ นุุษยชนจึึงได้้ดำำ�เนิินการตรวจสอบด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนอย่่างรอบด้้าน รวมถึึงการประเมิินความเสี่่ย� งด้้าน
สิิทธิมิ นุุษยชนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2564/65 นอกเหนืือจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังคงสนัับสนุุนการประชาสััมพัันธ์์เนื้้�อหา
ที่่มีี� ประโยชน์์ผ่า่ นสื่่�อโฆษณาของบริิษัทั ฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักรู้ข้� องสัังคมเกี่่ย� วกัับปััญหาด้้านความยั่่�งยืืน ได้้แก่่
สิิทธิิมนุุษยชน การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ สาธารณสุุข และการพััฒนาด้้านการศึึกษา และในส่่วนของการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและการลดขยะจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งองค์์กร
จากความรัับผิิดชอบและความมุ่่�งมั่่�นของบริิษัทั ฯ ต่่อการพััฒนาเพื่่อ� ความยั่่�งยืืนนั้้�น ได้้รับั การยอมรัับและรัับรองจากหน่่วยงาน
ทั้้�งภายในและภายนอกประเทศ เรารู้้�สึึกภาคภููมิิใจเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่� ได้้รัับคััดเลืือกให้้ติิดอัันดัับบริิษััทด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับ
Member ที่่�เผยแพร่่ใน Sustainability Yearbook 2022 โดย S&P Global ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณา ภาพยนตร์์
และเอนเทอร์์เทนเมนต์์ (PUB Media, Movies & Entertainment) จากการเข้้าร่่วมดััชนีีเป็็นปีีแรก นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังได้้รับั
การคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกของ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรืือรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นหนึ่่�งใน 100 อัันดัับหลัักทรััพย์์ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานโดดเด่่นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาลเป็็นระยะเวลา 4 ปีีติิดต่่อกััน
สุุดท้้ายนี้้� กระผมขอขอบคุุณผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่านสำำ�หรัับความทุ่่�มเทในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
ใคร่่ขอขอบคุุณผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกท่่านที่่� ได้้ ให้้การสนัับสนุุนและความเชื่่�อมั่่�นในวีีจีี ไอตลอดมา กระผมมั่่�นใจเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
ด้้วยความร่่วมมืือและการสนัับสนุุนของท่่าน วีีจีี ไอจะสามารถเติิบโตและเจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างยั่่�งยืืนได้้ ในปีีต่่อ ๆ ไป

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และคุุณค่่าองค์์กร
(GRI 102-16)

กลยุุทธ์์
วีีจีี ไอตั้้�งมั่่�นในการเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดที่่่�ให้้บริิการการตลาดแบบ Offline-to-Online (“O2O”) โซลููชั่่�นส์์ บริิษััทฯ ได้้วางรากฐาน
รููู�ปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจผ่่านการเข้้าลงทุุนและสร้้างพัันธมิิตรอย่่างต่่อเนื่่�อง กลยุุทธ์์ของวีีจีี ไอมีีความชััดเจน โดยเรามุ่่�ง
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของแพลตฟอร์์มออฟ ไลน์์และออนไลน์์ ผ่่านการขยายฐานข้้อมููลพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค เพื่่�อให้้ลููกค้้า
ได้้รัับบริิการด้้านการตลาดแบบ O2O โซลููชั่่�นส์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
Offline
to
Online

โซลููชั่่�นส์์

ฐานข้้อมููล
ตััวเชื่่�อมโยง
ธุุรกิิจ
สื่่�อโฆษณา

ธุุรกิิจ
บริิการชำำ�ระเงิิน

ธุุรกิิจ
การจััดจำำ�หน่่าย
แพลตฟอร์์ม

Values

Growth

Innovation

วีี จีี ไอมีีจุุ ดมุ่่� งหมายในการเป็็ น ผู้้�นำำ� เราให้้ความสำำ�คััญกัับดิิจิิทััล เทคโนโลยีี
ธุุ ร กิิ จ ในอุุ ต สาหกรรมที่่่��มีีก ารเติิ บ โต การวิิ จัั ย และพัั ฒ นา เพื่่� อ มุ่่�งสู่่�ความ
สููงสุุด และพร้้อมเป็็นพัันธมิิตรกัับผู้้�นำำ� เป็็ น เลิิ ศ ในการพัั ฒ นาผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ แ ละ
ธุุรกิิจจากทั่่�วโลกที่่่��ช่่วยส่่งเสริิมธุุรกิิจ โซลููชั่่� น ส์์ ที่่� เ ข้้ า กัั บ ทุุ ก เจเนอเรชัั น ให้้้�
หลัั กที่่่� เ รามีีอยู่่� ซึ่่� ง สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� คืื อ หลัั ก สามารถตอบสนองความต้้ อ งการ
สำำ�คััญที่่่��ทำำ�ให้้เราเติิบโตอย่่างแตกต่่าง ของผู้้ �บริิโภคที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�
ตลอดเวลาได้้อย่่างดีีที่่�สุุด
ตลอดมา
................................................................................................................................................

วีี จีี ไ อเชื่่� อ มั่่� น ในการสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า แบบ
ยั่่� ง ยืื น ให้้ แ ก่่ ผู้้�ถืื อ หุ้้�น คู่่�ค้้ า และสัั ง คม
ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น หลัั กก ารพื้้� น ฐานที่่่� บ ริิ ษัั ท ฯ
ยึึดถืือในการดำำ�เนิินงานมาโดยตลอด

วิิสััยทััศน์์

•

โซลููชั่่�นส์์สำำ�หรัับอนาคต

พัันธกิิจ

•
•
•
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เป็็นผู้้�นำำ�ในการออกแบบประสบการณ์์ ใหม่่ให้้กัับผู้้�บริิโภค
เป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างสรรค์์แพลตฟอร์์มใหม่่ให้้กัับนัักการตลาดและแบรนด์์
เป็็นผู้้�นำำ�ในการสร้้างธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ตลอดจนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััว

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2564/65

วีีจีี ไออีีโคซิิสเต็็ม
(GRI 102-2, 102-6)

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา
ธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย

ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน
ปััจจุุบันั วีีจีี ไอคืือผู้้�ให้้บริิการการตลาดแบบ Offline-to-Online (“O2O”) โซลููชั่่�นส์์ ที่่มีีอีี
� โคซิิสเต็็ม (Ecosystem) ที่่ส� มบููรณ์์แบบ
บนแพลตฟอร์์มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา (Advertising) ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน (Payment) และธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย (Distribution)
โดยบริิษััทฯ มีีจุุดมุ่่�งหมายในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการออกแบบประสบการณ์์ ใหม่่ให้้กัับผู้้�บริิโภค ตอบสนองความต้้องการ
ของเอเจนซีีและแบรนด์์ด้ว้ ยโซลููชั่่�นส์์ที่มีี�่ เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวผ่่านอีีโคซิิสเต็็มของบริิษัทั ฯ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บริิษัทั ฯ ยัังมีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการสร้้างธุุรกิิจให้้เติิบโตควบคู่่�ไปพร้้อมกัับการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา

สื่่�อโฆษณาในระบบขนส่่งมวลชน
มีีศัั ก ยภาพในการเข้้ า ถึึ ง และสื่่� อ สารกัั บ
ผู้้� ช มสื่่� อ นัั บ ล้้ า นที่่� ใ ช้้ บ ริิ ก ารระบบขนส่่ ง
มวลชนในเมืือง
สื่่�อโฆษณาในอาคารสำำ�นัักงาน
สามารถกระจายโฆษณาและเข้้ า ถึึ ง กลุ่่�ม
พนัั ก งานออฟฟิิ ศ มีีเครืื อ ข่่ า ยอาคาร
สำำ�นัักงานที่่�ใหญ่่ที่�่สุุดภายใต้้การจััดการ
รวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 195 อาคารในเขตกรุุงเทพฯ
รวมไปถึึ ง จอภาพภายในลิิ ฟ ต์์ จำำ� นวน
มากกว่่า 1,500 จอ
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สื่่�อโฆษณากลางแจ้้ง
ครอบคลุุมพื้้�นที่่ทั่่� ว� ประเทศซึ่่ง� สามารถเข้้าถึึง
ผู้้ � ช มสื่่� อ โฆษณาจำำ � นวนมาก ช่่ ว ยสร้้ า ง
การรัั บ รู้้� แ ละจดจำำ� แบรนด์์ ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน
บััตรแรบบิิท
บัั ต รชำำ� ระแทนเงิิ น สดที่่� ต อบสนองให้้ ทุุ ก
การจัับจ่่ายง่่าย สะดวก และปลอดภััย ซึ่่�ง
สามารถใช้้ชำำ�ระค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
และระบบขนส่่งมวลชนอื่่�น ๆ รวมถึึงสิินค้้า
และบริิการชั้้�นนำำ �ทั่่�วประเทศ โดยปััจจุุบััน
มีีบััตรแรบบิิทออกแล้้วกว่่า 15 ล้้านใบ

Rabbit LINE Pay
ระบบชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่�่เป็็นฟัังก์์ชััน
หนึ่่�งของแอปพลิิเคชััน LINE Messaging
โดยผู้้� ใช้้งานฟัังก์์ชััน Rabbit LINE Pay
สามารถทำำ�ธุุ ร กรรมทางการเงิิ น ผ่่ า นทั้้� ง
ช่่องทางออฟ ไลน์์และออนไลน์์ ได้้มากกว่่า
100,000 ร้้านค้้า

แรบบิิท แคร์์
เว็็บไซต์์เปรีียบเทีียบราคาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประกััน
และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ทางการเงิินต่่าง ๆ ของบริิษัทั
ประกัันและสถาบัันการเงิินมากมาย อีีกทั้้�งได้้
สร้้างนวััตกรรมทางการเงิินรููปแบบใหม่่ให้้
ผู้้บ� ริิโภคเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนผ่่านแพลตฟอร์์ม
ดิิจิทัิ ลั ได้้ง่า่ ยดาย ด้้วยความร่่วมมืือทางธุุรกิิจ
ในตลาด Digital Lending

................................................................................................................................................

ธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย
Kerry Express (“KEX”)
จากการมีีศููนย์์กระจายสิินค้้ากว่่า 1,400 จุุดที่่�สามารถคััดแยก
จััดส่่งพััสดุุได้้กว่่า 2.7 ล้้านชิ้้�นต่่อวััน และจุุดให้้บริิการมากกว่่า
26,000 จุุดทั่่�วประเทศ ส่่งผลให้้ KEX เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความรวดเร็็ว
ความน่่าเชื่่�อถืือ และส่่งมอบความสะดวกสบายในการให้้บริิการ
ขนส่่งแก่่ผู้้�บริิโภค ไม่่ว่่าจะเป็็นลููกค้้ารายบุุคคลไปจนถึึงผู้้�ค้้าปลีีก
ทางออนไลน์์บนโซเชีียลมีีเดีีย โดยพััสดุุจะถููกจััดส่ง่ ไปถึึงจุุดหมาย
ตรงเวลา
..........................................................................
Fanslink
ผู้้� ให้้บริิการด้้านอีี-คอมเมิิร์ซ์ ในรููปแบบ Omni-Channel และผู้้�นำำ�
ด้้านการบริิหารจััดการสิินค้้าจากแบรนด์์ชั้้�นนำำ�จากประเทศจีีน
..........................................................................
JMART
จำำ� หน่่ า ยทั้้� ง ค้้ า ปลีีกและค้้ า ส่่ ง โทรศัั พท์์ เ คลื่่� อ นที่่� สิิ น ค้้ า ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�ของผู้้�ผลิิตโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หลััก
ทุุกรายและผู้้� ให้้บริิการเครืือข่่าย และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการเงิินโดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การเงิินรายย่่อยสำำ�หรัับ
ผู้้บ� ริิโภคและสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ผู้้บ� ริิโภค และเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการประยุุกต์์ ใช้้
เทคโนโลยีีใหม่่ เช่่น Utility Token อย่่าง JFin Coin
บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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VGI

รางวััลและความสำำ�เร็็จในปีี 2564/65

รางวัล

Thailand’s Top Corporate Brands Award ภายใต้้
อุุตสาหกรรมสื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์ เป็็นปีีที่่� 5 ติิดต่่อกััน โดยคณะ
พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”
หรืือ “SET”)
The Most Innovative O2O Solutions for Advertising,
Payment, and Logistics Platforms โดย International
Finance Awards (IFA)

Outstanding Investor Relations Award เป็็นปีีที่่� 3
ติิดต่่อกัันจากงาน SET Awards 2021 ที่่�จััดขึ้�้นโดย SET
และวารสารการเงิินธนาคาร

ความสำ�เร็จ
ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นสมาชิิก Sustainability Yearbook
2022 เป็็ น ครั้้� ง แรก ภายใต้้ ห มวดอุุ ต สาหกรรมสื่่� อ
โฆษณา ภาพยนตร์์ และเอนเทอร์์ เ ทนเมนต์์ ซึ่่� ง ทำำ�ก าร
คััดเลืือกโดย S&P Global

เข้้ า เป็็ น สมาชิิ กข องดััชนีี MSCI ประเภทดััชนีี MSCI
Small Cap เป็็นปีีที่่� 2 ติิดต่่อกััน โดย Morgan Stanley
Capital International (MSCI) Index

ได้้รัับคััดเลืือกให้้อยู่่�ในรายชื่่�อ Thailand Sustainability
Investment (THSI) เป็็นครั้้�งแรก ตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นของ
บริิษััทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนและความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

เข้้าเป็็นสมาชิิกของดััชนีี SET100 ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2565
ถึึงเดืือนมิิถุุนายน 2565

ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นหนึ่่�งใน 100 อัันดัับหลัักทรััพย์์
ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานโดดเด่่นด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
ธรรมาภิิบาล เป็็นปีีที่่� 4 ติิดต่่อกััน โดย ESG Rating Unit
ของสถาบัันไทยพััฒน์์

ได้้รัับการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
จดทะเบีียนในระดัับดีีเลิิศในปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 6 ติิดต่่อกััน
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
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วีีจีี ไอกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

การประเมิินประเด็็นที่่มีีนัั
� ยสำำ�คััญด้้านความยั่่ง� ยืืน
(GRI 102-46, 102-47)

วีีจีี ไอทบทวนประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยพิิจารณาทั้้�งปััจจััยภายในรวมถึึงปััจจััย
ภายนอก ซึ่่ง� ปััจจััยภายในนั้้�น ได้้แก่่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมจากความเสี่่ย� งและโอกาสที่่�
อาจเกิิดขึ้น้� อัันเนื่่�องมาจากการประกอบธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของบริิษัทั ฯ และปััจจััยภายนอก ได้้แก่่ แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในระดัับโลก ความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่สำ� ำ�คัญ
ั และประเด็็นที่่มีีนั
� ยั สำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
ทั้้�งนี้้� ขั้้�นตอนในการคััดเลืือกเนื้้�อหาและกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนสรุุปได้้ดัังนี้้�
................................................................................................................................................

การระบุุประเด็็นที่่�มีี
นััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

วีี จี ี ไ อรวบรวมประเด็็ น ด้้ า นความยั่่� ง ยืื น ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำำ � เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยมีีปััจจััยที่่�ใช้้ประกอบการระบุุประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่
• มาตรฐานในการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI Standards)
• ดััชนีีความยั่่�งยืืน (S&P Global ESG Indices)
• ดััชนีี MSCI Index
• คณะกรรมการว่่าด้้วยมาตรฐานทางบััญชีีเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Sustainability Accounting
Standards Board: SASB)
• ดััชนีีหุ้้�นยั่่�งยืืน (SET THSI Index)
• แนวโน้้มของโลกในด้้านต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญต่่อธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน

................................................................................................................................................
วีี จี ี ไอนำำ � ประเด็็ น ที่่� มีีนัั ย สำำ �คัั ญ ต่่ อ ความยั่่� ง ยืื น มาประเมิิ น และจัั ดลำำ �ดัั บ ความสำำ �คัั ญ
โดยพิิจารณาจาก 2 ด้้าน กล่่าวคืือ (1) ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และ (2) ความสำำ�คััญ
ต่่อ ผลกระทบด้้า นเศรษฐกิิ จ สัั ง คม และสิ่่� ง แวดล้้ อมของวีี จี ี ไอ โดยประเมิิ น ความสำำ �คััญ
เป็็นระดัับสููง กลาง และต่ำำ��

การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของประเด็็น
................................................................................................................................................
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance Committee) โดยการเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริิหาร (Executive Committee) ได้้พิิจารณาและตรวจสอบการประเมิิน
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงความสอดคล้้องต่่อกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของวีีจีี ไอ

การตรวจสอบ
ความถููกต้้อง
................................................................................................................................................

การทบทวนประเด็็น

วีีจีี ไอทำำ�การทบทวนและเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานต่่อประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
เป็็นประจำำ� และยัังได้้จัดั ให้้มีีช่อ่ งทางเพื่่อ� รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
เพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

................................................................................................................................................
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ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

5
7
12

1

8

9
10

2
6

13

11

3
4

ผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

4.
5.

6. การจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้า
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และความเป็นอยู่ที่ดี
8. สิทธิมนุษยชน
9. การพัฒนาสังคมและชุมชน
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. ความรับผิดชอบในเนื้อหา
สื่อโฆษณา

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
12. กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ
และการใช้พลังงาน
13. การจัดการของเสีย

...........................................

2.
3.

ด้้านสัังคม
...........................................

1.

ด้้านเศรษฐกิิจ
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารความเสี่ยงเเละ
ภาวะวิกฤต
นวัตกรรม
ความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็นด้านความยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืน
ตามแนวทางของ
GRI Standards

เป้าหมายด้านความยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ
ภายนอก
(SDGs)
องค์์กร

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายใน
องค์์กร

ด้านเศรษฐกิจและการก�ำกับดูแลกิจการ
1. การกำ�กับดูแลกิจการ
และจริยธรรมทางธุรกิจ

Management Approach (GRI 103)
Anti-corruption (GRI 205-2, GRI 205-3)
Public Policy (GRI 415-1)

16, 17

2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Management Approach (GRI 103)
Anti-corruption (GRI 205-1)
Supplier Environmental Assessment
(GRI 308-1)
Supplier Social Assessment (GRI 414-1,
GRI 414-2)

5, 8, 16

3. การบริิหารความเสี่่�ยง
เเละภาวะวิิกฤต

Management Approach (GRI 103)

8, 16

4. นวััตกรรม

Management Approach (GRI 103)

8, 9

Management Approach (GRI 103)
5. ความปลอดภััยทางด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และ Customer Privacy (GRI 418-1)
ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล

3, 8, 16

ด้้านสัังคม
6. การจััดการความสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้า

Management Approach (GRI 103)

8, 9, 11, 17

7. การพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

Management Approach (GRI 103)
Employment (GRI 401-1, GRI 401-2,
GRI 401-3)
Training and Education (GRI 404-1, GRI
404-2, GRI 404-3)
Diversity and Equal Opportunity (GRI
405-1, GRI 405-2)

3, 4, 5, 8, 10

8. สิิทธิิมนุุษยชน

Management Approach (GRI 103)
Human Rights Assessment (GRI 412-1)

3, 5, 8, 19

9. การพััฒนาสัังคมและชุุมชน Management Approach (GRI 103)

Economic Performance (GRI 201-1)

3, 4, 8, 9, 13

10. อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย

Management Approach (GRI 103)
Occupational Health and Safety (GRI
403-1, GRI 403-2, GRI 403-6, GRI 403-9)

3

11. ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหา
สื่่�อโฆษณา

Management Approach (GRI 103)

16

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
Management Approach (GRI 103)
12. กลยุุทธ์์ด้้านสภาพ
ภููมิิอากาศและการใช้้พลังั งาน Energy (GRI 302-1, GRI 302-4)

Emissions (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI
305-3, GRI 305-5)

13. การจััดการของเสีีย

14

Management Approach (GRI 103)
Waste (GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 3063, GRI 306-4, GRI 306-5)
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3, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 17
3, 6, 9, 11, 12, 13, 17

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

วีีจีี ไอเชื่่�อว่่า ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มมีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและความสำำ�เร็็จขององค์์กรในระยะยาว ดัังนั้้�น
บริิษัทั ฯ จึึงดููแลให้้ผู้�มีีส่
้ ว่ นได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็็นธรรม อีีกทั้้�งยัังได้้
จััดทำำ�นโยบายด้้านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ �หรัับการระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การระบุุประเด็็น
ความคาดหวัังที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ การพััฒนาการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การสื่่�อสารและการแจ้้งผลตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของธุุรกิิจ บริิษััทฯ จะกำำ�หนดและระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยพิิจารณาจากระดัับผลกระทบที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอาจได้้รัับจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และระดัับความจำำ�เป็็นในการพึ่่�งพาที่่�บริิษััทฯ มีีต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
วีีจีี ไอได้้ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรเป็็นจำำ�นวน 6 กลุ่่�ม และยัังจััดให้้มีีช่่องทางการสื่่�อสารและวิิธีีการสร้้าง
การมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อตอบสนองต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ดัังนี้้�

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

• ประกอบธุุรกิิจด้้วยความ
โปร่่งใสและตรวจสอบได้้
รวมทั้้�งมีีการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและมีี
ประสิิทธิิภาพ
• ดำำ�เนิินกิิจการที่่�มีีผล
ประกอบการที่่�เติิบโต มั่่�นคง
และยั่่�งยืืน
• เปิิดเผยข้้อมููลผลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
เท่่าเทีียม
• การบริิหารจััดการบริิษััทฯ
และปกป้้องสิิทธิขิ องผู้้�ถือื หุ้้�น
ในช่่วงวิิกฤตการระบาด
ของโรคโควิิด-19

ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญเพื่่อ�
ตอบสนองความคาดหวััง
.................................................................................

• การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี
• การรายงานผลประกอบการ
รายไตรมาสและรายปีี โดย
เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าว
บนเว็็บไซต์์ของวีีจีี ไอ
และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
• การรายงานข่่าวผ่่านทาง
สื่่�อมวลชนและสื่่�อออนไลน์์
ต่่าง ๆ
• ช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ
ของบริิษััทฯ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์
Facebook อีีเมล โทรศััพท์์
เป็็นต้้น

ประเด็็นความคาดหวััง
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
.................................................................................

.................................................................................

ผู้้�ถืือหุ้้�น /
นัักลงทุุน

ช่่องทางการสื่่�อสารและ
วิิธีีการมีีส่่วนร่่วม

• ประกอบธุุรกิิจด้้วยความ
โปร่่งใส เป็็นไปตามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และคู่่�มืือ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• ประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
การต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
ขององค์์กร และได้้รัับการ
ต่่ออายุุแนวร่่วมภาค
เอกชนต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
(Collective Action
Coalition of the
Private Sector Against
Corruption: CAC)
• จััดให้้มีีการอบรมพนัักงาน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจถึึงแนวปฏิิบััติิที่่�
เป็็นมาตรฐานในการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีและต่่อต้้าน
การทุุจริิต

..............................................................................................................................................
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กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

• ปฏิิบััติิอย่่างเสมอภาค
และเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ขั้้�นพื้้�นฐาน
• ฝึึกอบรมและพััฒนา
ศัักยภาพของพนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ให้้โอกาสความก้้าวหน้้า
ในสายอาชีีพ
• ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการ
ที่่�เหมาะสม
• มีีสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานที่่�ถููกสุุขลัักษณะ
และเหมาะสมตามหลััก
อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย

ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญเพื่่อ�
ตอบสนองความคาดหวััง
........................................................................................ .................................................................... ............................................

• สารจาก CEO ผ่่านช่่องทาง
การสื่่�อสารภายในของ
องค์์กร
• ช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ
ทั้้�งภายในองค์์กร เช่่น VGI
LINE Official Account
Intranet และพื้้�นที่่�
ประชาสััมพัันธ์์ ในสำำ�นัักงาน
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ประจำำ�ปีี
• กล่่องรัับความคิิดเห็็น

ประเด็็นความคาดหวััง
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
........................................................................................ .................................................................... ............................................

........................................................................................ .................................................................... ............................................

พนัักงาน

ช่่องทางการสื่่�อสารและ
วิิธีีการมีีส่่วนร่่วม

• มีีผลความผููกพัันของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร
ในระดัับ 86%
• ประกาศใช้้นโยบายด้้าน
สิิทธิมิ นุุษยชน ทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน
และจััดการอบรมด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
• จััดตั้้�งคณะกรรมการ
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานเพื่่�อดููแลพนัักงาน
• จััดการฝึึกอบรมเพื่่�อ
พััฒนาศัักยภาพของ
พนัักงาน
• จััดทำำ�มาตรการและ
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อ
เสริิมสร้้างสุุขภาพและ
ความเป็็นอยู่่�ที่ดีี่� ของพนัักงาน

..............................................................................................................................................
ลููกค้้า

• การสำำ�รวจความพึึงพอใจ
ประจำำ�ปีี
• การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
ลููกค้้า เช่่น การจััดกิิจกรรม
กระชัับความสััมพัันธ์์ร่ว่ มกััน
เป็็นต้้น
• การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ข้้อเสนอแนะ และความคิิดเห็็น
ผ่่านช่่องทางการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียน
• การรายงานข่่าวผ่่านทาง
สื่่�อออนไลน์์ต่่าง ๆ

• นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
• ระดัับความพึึงพอใจของ
คุุณภาพ ตรงตามความ
ลููกค้้าเท่่ากัับ 90%
คาดหวัังของลููกค้้า ในราคา • พััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่าง
ที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
ต่่อเนื่่�อง จนได้้รัับการ
• ให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ยอมรัับจากภายนอก
และเพีียงพอต่่อการตััดสินิ ใจ
เช่่น คว้้ารางวััล The
ของลููกค้้า
Most Innovative
• พััฒนาคุุณภาพและรููปแบบ
O2O Solutions for
ของผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
Advertising, Payment,
อย่่างต่่อเนื่่�อง
and Logistics
• การปกป้้องคุ้้�มครองข้้อมููล
Platforms
ส่่วนตััวของลููกค้้า
ในฐานะบริิษััทชั้้�นนำำ�ที่่�มีี
นวััตกรรมล้ำำ��สมััยที่่�สุุด
สำำ�หรัับแพลตฟอร์์ม
ดัังกล่่าว

..............................................................................................................................................
คู่่�ค้้า

• กระบวนการคััดเลืือกและ
การประเมิินผลการปฏิิบััติิ
งานของคู่่�ค้้า
• การประชุุมร่่วมกัับคู่่�ค้้า

• จััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างโปร่่งใส
เป็็นธรรม และตรวจสอบได้้
• ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงใน
สััญญา

• คู่่�ค้้าลงนามรัับทราบ
จริิยธรรมคู่่�ค้้าที่่ร� ะบุุประเด็็น
การดำำ�เนิินงานครอบคลุุม
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม (ESG)
• คู่่�ค้้าได้้รัับการอบรม
ด้้านความปลอดภััย
ก่่อนปฏิิบััติิงาน

..............................................................................................................................................
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กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

• การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนด
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิิน
งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และครบถ้้วน
• เข้้าร่่วมโครงการหรืือ
ความร่่วมมืือใหม่่ ๆ จาก
หน่่วยงานภาครััฐ

ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญเพื่่อ�
ตอบสนองความคาดหวััง
................................................... .....................................................................

• การรายงานผลการดำำ�เนิิน
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องตามระยะ
เวลาที่่�หน่่วยงานภาครััฐ
กำำ�หนด
• การสื่่�อสารกัับเจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้อง
• การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
สััมมนา และโครงการของ
หน่่วยงานภาครััฐอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

ประเด็็นความคาดหวััง
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
................................................... .....................................................................

................................................... .....................................................................

หน่่วยงาน
ของรััฐ

ช่่องทางการสื่่�อสารและ
วิิธีีการมีีส่่วนร่่วม

• ปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องและข้้อบัังคัับ
ที่่�กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิิน
งานตามระยะเวลา และ
มากกว่่าที่่�ข้้อกำำ�หนด
เพื่่�อความโปร่่งใส
• เข้้าร่่วมโครงการด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม (ESG)
ของหน่่วยงานภาครััฐ

..............................................................................................................................................
ชุุมชน สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

• ช่่องทางการสื่่�อสาร เช่่น
ช่่องทางการแจ้้งเรื่่�อง
ร้้องเรีียน
• กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน
• การบริิหารจััดการองค์์กร
โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม
• การใช้้พื้้�นที่่�โฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารที่่�
เป็็นประโยชน์์ต่่อสาธารณะ

• พััฒนาสัังคม ชุุมชน และ
สิ่่�งแวดล้้อม
• อยู่่�ร่่วมกัันกัับชุุมชนได้้
อย่่างยั่่�งยืืน
• จำำ�กััดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• มีีส่่วนร่่วมการปลููก
จิิตสำำ�นึึกให้้ประชาชน
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

• กำำ�หนดเป้้าหมายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งครอบคลุุม
การลดขยะ การใช้้พลัังงาน
อย่่างยั่่�งยืืน และการสร้้าง
แพลตฟอร์์มที่่�สร้้างสรรค์์
เพื่่�อเป็็นกระบอกเสีียงให้้แก่่
สัังคมวงกว้้าง
• จััดทำำ�โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อ
ลดของเสีีย และลดการใช้้
พลัังงาน
• ใช้้พื้้�นที่่�โฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารเพื่่�อ
ปลููกจิิตสำำ�นึึกให้้ประชาชน
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและ
ร่่วมพััฒนาสัังคม

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายและเป้้าหมายการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
วีีจีี ไอมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างผลประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่ผู้�มีีส่
้ ่วน
ได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยการยึึดหลัักการพััฒนาอย่่าง
ยั่่� ง ยืื น ตามนโยบายการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ที่่� ค รอบคลุุ ม
แนวทางการดำำ �เนิิน งานใน 7 ประเด็็น หลัั กด้้า นเศรษฐกิิ จ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ สนัับสนุุนให้้กรรมการ
และพนัั ก งานของบริิ ษัั ท ฯ ยึึ ดถืื อ ปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบายเพื่่� อ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�สอดคล้้องกัันในองค์์กรต่่อไป
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการ
ด้้านความยั่่�งยืืนอย่่างรอบด้้าน ประกอบด้้วยการพิิจารณา
นโยบายและแผนงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง การกำำ�หนดเป้้าหมายด้้าน

ความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผยข้้อมููล
รวมถึึงการส่่งเสริิมความตระหนัักรู้้�ด้้านการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืนทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยคณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนทาง
ธุุรกิิจประกอบด้้วยตััวแทนจากสายงานภายในต่่าง ๆ ได้้แก่่
ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์ ฝ่่ายการเงิิน ฝ่่ายขาย ฝ่่ายจััดซื้้�อ
ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ ฝ่่ายปฏิิบััติิการและสนัับสนุุนงาน
แมสทรานซิิส ฝ่่าย Brand & Marketing Communications
ฝ่่ายออกแบบกราฟฟิิก และฝ่่ายเลขานุุการบริิษัทั นอกจากนี้้�
ผลการปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนจะถููกรายงานไปยััง
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลของวีีจี ี ไอซึ่่�งประกอบด้้วย
ผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นคณะกรรมการบริิษััท 2 ครั้้�งต่่อปีี

..........................................

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล

คณะทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท

ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์

ฝ่่ายการเงิิน

ฝ่่ายขาย

ฝ่่ายจััดซื้้�อ

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ฝ่่ายปฏิิบััติิการและสนัับสนุุนงาน
แมสทรานซิิส

ฝ่่าย Brand & Marketing
Communications

ฝ่่ายออกแบบกราฟฟิิก

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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วีีจีี ไอพิิจารณาเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนระยะยาวเพื่่�อสนัับสนุุนความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

• พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ รวมถึึงพนัักงานของ
บริิษััทย่่อยหลััก เข้้าร่่วมการอบรมจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
• ไม่่มีีคำำ�เตืือนหรืือการตรวจสอบที่่�มีีนััยสำำ�คััญจาก
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
• ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

........................... ....................... ........... ............... ............... ......................... ...................

........................... ....................... ........... ............... ............... ......................... ...................

การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ และจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ

SDGs

เป้้าหมายระยะยาว 2563/64 - 2567/68

..............................................................................................................................................
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

• คู่่�ค้้า 100% ลงนามรัับทราบจริิยธรรมคู่่�ค้้าที่่�ระบุุ
ประเด็็นการดำำ�เนิินงานครอบคลุุมด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม

..............................................................................................................................................
การบริิหารความเสี่่�ยง
และภาวะวิิกฤต

• มีีการจััดการการบริิหารความเสี่่�ยงตาม COSO-ERM
2017

..............................................................................................................................................
ความปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และความเป็็นส่่วนตััว
ของข้้อมููล

• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงานของรััฐ ลููกค้้า หรืือ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ ในการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยมิิชอบ

..............................................................................................................................................
การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

• อััตราคะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้าในระดัับ 95%
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าเกี่่�ยวกัับสื่่�อโฆษณาและ
การให้้บริิการของพนัักงาน

..............................................................................................................................................
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

• อััตราความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรในระดัับ
ไม่่น้้อยกว่่า 90%

..............................................................................................................................................
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

• พนัักงานบริิษััทฯ และคู่่�ค้้าทั้้�งหมดได้้รัับการฝึึกอบรม
ตามมาตรฐานความปลอดภััย
• ปราศจากอุุบััติิเหตุุและการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน

..............................................................................................................................................
บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน

• รัักษาระดัับการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าไม่่ให้้เพิ่่�มขึ้้�นเกิิน
10% เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2562
• ใช้้แพลตฟอร์์มโฆษณาขององค์์กรนำำ�เสนอเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ โดยมีี
เป้้าหมายในการสร้้างความตระหนัักรู้้�แก่่ประชาชน
ไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านคนต่่อปีี

........................... .............................

........................... .............................

กลยุุทธ์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และการใช้้พลัังงาน

SDGs

เป้้าหมายระยะยาว 2563/64 - 2566/67

..............................................................................................................................................
การจััดการของเสีีย

• เปลี่่�ยนการนำำ�ขยะที่่�จะถููกฝัังกลบหรืือเผาทำำ�ลาย
ด้้วยการนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ในอััตรา 30%
ของปริิมาณขยะทั้้�งหมด
• สร้้างคุุณค่่าให้้ขยะโดยการเปลี่่�ยนเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ก่่อให้้
เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด โดยมีีเป้้าหมาย
ในการลดปริิมาณการสร้้างขยะอย่่างน้้อย 10%

..............................................................................................................................................
20

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2564/65

ด้้านเศรษฐกิิจ
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ
(GRI 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่�งยืืน
2563/64 - 2567/68

• พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ
เข้้าร่่วมการอบรมจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ
• ไม่่มีีคำำ�เตืือนหรืือการตรวจสอบ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
• ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
........................................

........................................

• พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ
รวมถึึงพนัักงานของบริิษััท
ย่่อยหลััก เข้้าร่่วมการอบรม
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
• ไม่่มีีคำำ�เตืือนหรืือการตรวจสอบ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
• ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

เป้้าหมาย 2564/65

• พนัักงานทุุกคนของบริิษััทฯ
เข้้าร่่วมการอบรมจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ
• ไม่่มีีคำำ�เตืือนหรืือการตรวจสอบ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากหน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล
• ผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแล
กิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� รวมถึึงการดำำ�เนิินงานอย่่างสุุจริิตและโปร่่งใสเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินกิิจการและการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน วีีจีี ไอยึึดมั่่�นในแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจที่่�ดีี เพื่่�อให้้เกิิด
ความเป็็นธรรมและให้้ความเชื่่�อมั่่�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

วีีจีี ไอยึึดหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จึึงได้้กำำ�หนดโครงสร้้างการประกอบธุุรกิิจ ระบบบริิหารจััดการ และระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่ส� นัับสนุุนและสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� ของตลาดหลัักทรัพย์
ั ฯ์ สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั
ั แ์ ละตลาดหลัักทรัพย์
ั ์ (“สำำ�นักั งาน ก.ล.ต.”) ข้้อแนะนำำ�ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย และมาตรฐาน
หลัักทรัพย์
สากลต่่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดทำ
ั ำ�และประกาศคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ เพื่่อ� กํําหนดเป็็น
ทิิศทางในการทำำ�งานให้้กัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับได้้รัับทราบและยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััทจะทบทวนคู่่�มืือฉบัับนี้้�เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการกํํากัับดููแลกิิจการของวีีจีี ไอนั้้�นสามารถ
ตอบสนองต่่อการผัันผวนของสถานการณ์์และการประกอบธุุรกิิจในปััจจุุบัันอย่่างต่่อเนื่่�อง

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
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โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

คณะกรรมการบริิษััท โครงสร้้างการจััดการ รวมถึึงหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของแต่่ละฝ่่ายนั้้�น ล้้วนแล้้วแต่่มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนและการเติิบโตทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการ
ที่่�ปรึึกษา

คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย
มีีหน้้ า ที่่� ใ นการกำำ�กัั บ ดููแลกิิ จ การและควบคุุ ม
การบริิ ห ารจัั ดก ารของฝ่่ า ยบริิ ห าร กำำ� หนด
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม กลยุุทธ์์ และเป้้าหมาย
ระยะยาว ตลอดจนตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มวีีจีี ไอ

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ฝ่่ายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
คณะทำำ�งานบริิหาร
ความเสี่่�ยงองค์์กร

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล
คณะทำำ�งาน
ด้้านความยั่่�งยืืน
ทางธุุรกิิจ1

คณะกรรมการ
บริิหาร

กรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

รองกรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่2

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สายงานการขาย

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สายงานปฏิิบััติิการ

คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณา
ค่่าตอบแทน

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
และคณะผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�ใน
การบริิหารจััดการงานในด้้าน
ต่่าง ๆ และดำำ�เนิินงานอัันเป็็น
กิิ จ วัั ต รประจำำ�วัั น ของวีี จีี ไ อ
ตามที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท รวมถึึง
รายงานผลการดำำ� เนิิ น งาน
ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ท
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยพนัักงาน
มีี หน้้ า ที่่� ใ นการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ต า ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ ม อ บ ห ม า ย
ด้้วยความรัับผิิดชอบ ให้้เป็็น
ไปตามระเบีียบขั้้น� ตอน รวมถึึง
นโยบายต่่าง ๆ ของวีีจีี ไอ

ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สายงานการเงิิน

หมายเหตุุ
1
เริ่่�มปฏิิบััติิงานในวัันที่่� 1 เมษายน 2564
2
บริิษััทฯ อยุู่่��ในระหว่่างการสรรหาบุุคคลที่่�เหมาะสมเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สำำ�หรัับข้้อ มููลเพิ่่�ม เติิ ม เกี่่� ย วกัั บการกำำ �กัั บดููแลกิิ จการระบุุ ไ ว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปี ี 2564/65 (56-1 One Report) ของวีี จีี ไ อ ภายใต้้ หััว ข้้ อ
“การกำำ�กัับดููแลกิิจการ”

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่�หลัักในการควบคุุมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทฯ ดัังนั้้�น เกณฑ์์ ในการคััดเลืือก
คณะกรรมการจึึงจะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงคุุณสมบััติที่ิ ร่� อบด้้าน ประกอบด้้วยความเป็็นอิิสระ ความรู้้� ประสบการณ์์ และความเชี่่ย� วชาญ
โดยต้้องไม่่พิิจารณาตามเพศ เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� แหล่่งกำำ�เนิิด สััญชาติิ หรืือภููมิิหลัังทางวััฒนธรรม

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

วีี จีี ไ อตระหนัั กดีีว่่ า การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใสและมีี
จริิยธรรมทางธุุรกิิจที่่�ดีีนั้้�น เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะส่่งเสริิมการ
พััฒนาด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร รวมถึึงสร้้างความเชื่่อ� มั่่�น
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้
จััดทำำ�และประกาศคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการทำำ�งานให้้กัับกรรมการ
ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับของบริิษัทั ฯ รวมถึึงบริิษัทย่
ั อ่ ย
ึ อื ปฏิิบัติั ติ าม โดยคู่่�มืือฉบัับนี้้�ครอบคลุุมข้้อกำำ�หนดด้้าน
ให้้ยึดถื
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิ
ต่่ อ ลููกค้้ า การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ พนัั ก งาน การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ คู่่�ค้้ า
การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ คู่่�แข่่ ง ทางการค้้ า การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ เจ้้ า หนี้้�
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย และ
อาชีีวอนามััย การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน การป้้องกััน
การฟอกเงิิ น กิิ จ กรรมทางการเมืื อ ง การไม่่ ล่่ ว งละเมิิ ด
ทรััพย์สิ์ นิ ทางปััญญา การรัักษาความลัับ การคุ้้�มครองข้้อมููล
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บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นเสริิมสร้้างความเข้้าใจของพนัักงานเพื่่�อให้้
สามารถปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจที่่�ดีี ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยทั้้�งพนัักงานเข้้าใหม่่และ
พนัักงานปััจจุุบัันทั้้�งหมดของวีีจีี ไอจะต้้องผ่่านกระบวนการ
เรีียนรู้้�ผ่่านนโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือการกำำ�กัับ
ดููแลกิิ จ การ พร้้ อมทำำ � แบบทดสอบหลัั งการเรีี ย นรู้้ �ทุุกคน
โดยพนัักงานทุุกคนได้้รัับการอบรมในปีี 2564/65 และ 96%
ผ่่านการทดสอบด้้วยคะแนนเฉลี่่ย� ที่่� 9 คะแนนจาก 10 คะแนนเต็็ม

ผ่่านการทดสอบ

96%

.............................................

100%

.............................................

พนัักงานเข้้าอบรม

ส่่ ว นบุุ คค ล การซื้้� อ ขายหลัั กทรัั พย์ ์ ความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ การรายงานหรืือแจ้้งเรื่่อ� งร้้องเรีียนและบทลงโทษ
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ ผู้้ �บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับได้้มีี
การลงนามรัับทราบคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจนี้้�แล้้วทุุกคน

คะแนนเฉลี่่�ย

9/10

การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

วีีจีี ไอมุ่่�งมั่่�นต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันและการติิดสิินบนทุุกรููปแบบ อีีกทั้้�งสนัับสนุุนให้้คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานทุุกระดัับของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมถึึงบุุคคลอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ไม่่ว่่าจะทางตรงหรืือทางอ้้อมใด ๆ ในการนี้้� วีีจีี ไอดำำ�เนิินการตามแนวทางการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันอย่่างเคร่่งครััด
และสื่่�อสารนโยบายการงดรัับของขวััญ (No Gift Policy) ให้้พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบและปฏิิบััติิตาม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
จะทำำ�การทบทวนมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่ามาตรการดัังกล่่าวสามารถป้้องกััน ตรวจสอบ
และตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงด้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในองค์์กรได้้อย่่างเหมาะสมและเพีียงพอ
นอกจากนี้้� วีีจีี ไอยัังได้้รัับการรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมภาคเอกชนต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (Collective Action Coalition
of the Private Sector Against Corruption: CAC) ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องยืืนยัันในความมุ่่�งมั่่�นว่่า บริิษััทฯ จะไม่่
ยอมรัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันไม่่ว่่าจะในกรณีีใด ๆ ก็็ตาม และเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2563 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและได้้รัับการรัับรองต่่ออายุุสมาชิิกแนวร่่วม CAC เป็็นที่่�เรีียบร้้อย โดยจะครบอายุุสมาชิิก
ในวัันที่่� 29 มิิถุุนายน 2566

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียน

วีีจีี ไอส่่งเสริิมให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายมีีส่่วนร่่วมในการตรวจสอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างถููกต้้องและสอดคล้้อง
ตามกฎหมาย หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจที่่�ดีี คู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ และ
นโยบายต่่าง ๆ โดยบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดช่่องทางในการรัับแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ที่่� ไม่่ถููกต้อ้ ง การกระทำำ�ที่ผิ่� ดขั้้
ิ น� ตอนตามระเบีียบ
ปฏิิบััติิของบริิษััทฯ การกระทำำ�ที่่�ผิิดกฎหมาย ศีีลธรรม จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ หรืือการกระทำำ�ใด ๆ ที่่�สงสััยว่่าเป็็นการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันที่่�เกี่่�ยวกัับบริิษััทฯ
ช่่องทางการร้้องเรีียน

ระบบเครืือข่่าย
ภายในองค์์กร Intranet

ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
โทร. 0-2273-8884
หรืือส่่งไปรษณีีย์์มายัังที่่�อยู่่�บริิษััทฯ

Doitright@vgi.co.th

@

การจััดการเรื่่�องที่่� ได้้รัับการร้้องเรีียน
มีีผู้้�แจ้้งเบาะแส
หรืือร้้องเรีียน
ตามช่่องทางต่่าง ๆ

พิิจารณาในเบื้้�องต้้นว่่า
เรื่่�องร้้องเรีียนเป็็นกรณีี
การฝ่่าฝืืนมาตรการ
ต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชัันหรืือไม่่
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...........................................................................................................
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*หากเป็็นกรณีีทุุจริิต
คอร์์รััปชัันที่่�มีีความ
รุุนแรง และต้้องได้้รัับ
การแก้้ ไขอย่่างทัันท่่วงทีี
จะรายงานเหตุุดัังกล่่าว
เบื้้�องต้้นต่่อคณะ
กรรมการบริิหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยจะส่่งสำำ�เนาให้้ฝ่่าย
ตรวจสอบภายในรัับทราบ

รายงานจำำ�นวนการ
แจ้้งเบาะแสการทุุจริิต
สรุุปเหตุุการณ์์และ
สถานะการดำำ�เนิินงานแก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลัังตั้้�งคณะกรรมการ รายงานทุุก 6 เดืือน
สอบสวนแล้้ว ฝ่่ายทรััพยากร
มนุุ ษ ย์์ จ ะเป็็ น ผู้้ �ทำำ � หน้้ า ที่่�
ในการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
ต่่อไป

...........................................................................................................

...........................................................................................................

(ก) กรณีีเป็็นเรื่่�องที่่�
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
ไม่่เข้้าข่่ายการกระทำำ�
จัั ดทำำ� สรุุ ป เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย น
การฝ่่าฝืืนมาตรการ
การทุุ จ ริิ ต และคอร์์ รัั ป ชัั น
ต่่อต้้านการทุุจริิต
ที่่� ได้้รัับ
คอร์์รััปชััน จะส่่งไปยััง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(ข) กรณีีเป็็นเรื่่�องทุุจริิต
คอร์์รััปชััน
(i) ไม่่มีีมููล จะแจ้้งผลต่่อ
ผู้้�ร้้องเรีียน
(ii) มีีมููลเพีียงพอ
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
จะดำำ�เนิินการ
ในขั้้�นตอนต่่อไป

ประสานงานไปยัังฝ่่าย
ทรััพยากรมนุุษย์์
เพื่่�อแต่่งตั้้�งคณะ
กรรมการสอบสวน

วีีจีี ไอมีีมาตรการคุ้้�มครองสิิทธิขิ องผู้้�ร้อ้ งเรีียนและผู้้�ให้้ข้อ้ มููล โดยบริิษัทั ฯ จะปกปิิดชื่่อ� ที่่อ� ยู่่� หรืือข้้อมููลใด ๆ ที่่ส� ามารถระบุุตัวั ตน
ของผู้้�ร้อ้ งเรีียนหรืือผู้้�ให้้ข้อ้ มููลได้้ และจะจััดเก็็บรัักษาข้้อมููลของผู้้�ร้อ้ งเรีียนและผู้้�ให้้ข้อ้ มููลไว้้อย่่างเป็็นความลัับ ทั้้�งนี้้� รายละเอีียด
กระบวนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการสืืบสวนสอบสวน และช่่องทางการแจ้้งเบาะแส สามารถอ้้างอิิงเพิ่่�มเติิมได้้
ดัังแสดงในมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยในปีี 2564/65 วีีจีี ไอไม่่ได้้รัับการแจ้้งเหตุุ เบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยว
กัับการทุุจริิตคอร์์รััปชัันแต่่อย่่างใด
ตััวชี้้�วััด

2564/65

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมด

0

•

การดำำ�เนิินคดีี

0

•

จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

0

•

ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

0

•

ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

0

•

สิิทธิิมนุุษยชน (ได้้แก่่ การเลืือกปฏิิบััติิ และการล่่วงละเมิิด)

0

•

สิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย

0

การดำำ�เนิินข้้อร้้องเรีียน
•

ตัักเตืือนด้้วยวาจา

0

•

ตัักเตืือนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร

0

•

ยกเลิิกสััญญา

0

•

อยู่่�ในระหว่่างการสืืบสวนสอบสวน

0

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
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การร่่วมเป็็นสมาชิิกและสนัับสนุุนองค์์กรต่่าง ๆ

วีีจีี ไอได้้ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในองค์์กรต่่าง ๆ เพื่่�อร่่วมสนัับสนุุนอุุตสาหกรรมและประเทศชาติิในการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป โดยในปีี 2564/65 บริิษััทฯ มิิได้้ ให้้การสนัับสนุุนการรณรงค์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
องค์์กรทางการเมืือง บุุคคลหรืือองค์์กรที่่�ทำำ�การชี้้�นำำ� และกลุ่่�มที่่� ได้้รัับการยกเว้้นภาษีีอื่่�น ๆ
ประเภทองค์์กร รายชื่่�อองค์์กร

หััวข้้อ

บทบาทของวีีจีี ไอ

จำำ�นวนเงิินสนัับสนุุน (บาท)

การล็็อบบี้้�
การรัับ
สิ่่�งตอบแทน
ในรููปแบบต่่าง ๆ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

0

0

0

2564/65
0

การเมืือง
แคมเปญ /
องค์์กร / ผู้้ส� มััคร
ระดัับท้้องถิ่่�น
ระดัับภููมิิภาค
หรืือระดัับชาติิ

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

0

0

0

0

2561/62

2562/63

2563/64

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคมส่่งเสริิม ธรรมาภิิบาล
สถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย

สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

รัับนโยบายมาพััฒนา
ภายในองค์์กร
เพื่่�อส่่งเสริิมการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี�
และพััฒนาความ
เป็็นมืืออาชีีพของ
กรรมการบริิษััทฯ

136,760

305,766

123,720

80,630

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคมบริิษััท
จดทะเบีียนไทย

สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

14,980

16,050

26,750

30,750

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคมส่่งเสริิม ธรรมาภิิบาล สมาชิิก
และ
ผู้้�ลงทุุนไทย
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

20,000

0

0

0

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคมผู้้�ผลิิต การปฏิิบััติิ
ป้้ายและโฆษณา สำำ�หรัับสื่่�อ
(ASPA)

รัับนโยบายมาปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์และ
แนวปฏิิบััติิที่่�ออกโดย
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
และหน่่วยงานราชการ
สนัับสนุุนกิิจกรรม
ขององค์์กรในการให้้
ความรู้้�ความเข้้าใจ
ในการวิิเคราะห์์
หลัักทรััพย์์แก่่
ผู้้�ลงทุุนทั่่�วไป
ร่่วมรัับนโยบาย
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็น
ประโยชน์์และเอื้้�อต่่อ
การประกอบธุุรกิิจ
มาปฏิิบััติิภายใน
องค์์กร ตลอดจน
ร่่วมพััฒนาระบบ
การทำำ�งานและ
แบ่่งปัันความรู้้�
เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจ
สื่่�อโฆษณา

840,000

125,000

300,000

0
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สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

ประเภทองค์์กร รายชื่่�อองค์์กร

หััวข้้อ

บทบาทของวีีจีี ไอ

จำำ�นวนเงิินสนัับสนุุน (บาท)

สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

ร่่วมรัับนโยบาย
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็น
ประโยชน์์และเอื้้�อต่่อ
การประกอบธุุรกิิจ
มาปฏิิบััติิภายใน
องค์์กร ตลอดจน
ร่่วมพััฒนาระบบ
การทำำ�งานและ
แบ่่งปัันความรู้้�
เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจ
สื่่�อโฆษณา

231,708.50

107,000

0

2564/65
0

การพััฒนา
สมาคมการ
จััดการธุุรกิิจ ศัักยภาพของ
แห่่งประเทศไทย ผู้้�บริิหาร
ในประเทศไทย

สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

ร่่วมเป็็นสมาชิิกและ
สนัับสนุุนกิิจกรรม
ขององค์์กร เพื่่อ� เสริิม
ความสามารถของ
ผู้้�บริิหารในทัักษะ
ด้้านการบริิหาร
จััดการในรููปแบบ
ต่่าง ๆ การสร้้าง
เครืือข่่ายและ
การแบ่่งปัันความรู้้�
สำำ�หรัับธุุรกิิจ เพื่่�อ
สร้้างความเข้้าใจ
และความร่่วมมืือที่่�ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นในการส่่งเสริิม
ขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันของ
ประเทศให้้มีีความ
เจริิญก้้าวหน้้า
และสามารถยืืนหยััด
แข่่งขัันกัับต่่างประเทศ
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

0

0

0

8,025

สมาคมไทยญี่่�ปุ่่�น

สมาชิิก
และ
สนัับสนุุน
กิิจกรรม

วีีจีี ไอเป็็นสมาชิิกของ
สมาคมไทย-ญี่่�ปุ่่�น
โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศ
และส่่งเสริิมการ
เติิบโตของเศรษฐกิิจ
ประเทศไทย

0

0

0

10,000

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคมมีีเดีีย
เอเยนซี่่�และ
ธุุรกิิจสื่่�อแห่่ง
ประเทศไทย
(MAAT)

สมาคม
ทางการค้้า

สมาคม
ทางการค้้า

การปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับสื่่�อ

เพื่่�อสนัับสนุุน
ธุุรกิิจและ
การค้้า
เพื่่�อส่่งเสริิม
การเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจของ
ประเทศไทย

การมีีส่่วนร่่วมทั้้�งหมดและการใช้้จ่่ายต่่าง ๆ

2561/62

2562/63

2563/64

1,243,448.50

553,816.00 450,470.00 129,405.00

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่�งยืืน
2563/64 - 2567/68

• คู่่�ค้้าที่่�มีีความสำำ�คััญ 100%
ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
100% ลงนามรัับทราบ
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้อ�
จััดหา ว่่าจ้้าง
• ไม่่มีีการเสีียชีีวิิตของคู่่�ค้้า

วีี จี ี ไ อมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะสร้้ า งการเติิ บ โตทางธุุ ร กิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใส
เป็็นธรรม และมุ่่�งเน้้นความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของ
องค์์กร โดยบริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่มีี� ประสิิทธิภิ าพ เพื่่อ� แก้้ ไขหรืือป้้องกัันความเสี่่ย� ง
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม (“ESG”) จากคู่่�ค้้าที่่อ� าจ
นำำ � มาซึ่่� ง ผลกระทบต่่ อ ภาพลัั ก ษณ์์ แ ละความเชื่่� อ มั่่� น ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
.......................................

.......................................

• คู่่�ค้้า 100% ลงนาม
รัับทราบจรรยาบรรณคู่่�ค้้า
ด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง
ที่่�ระบุุประเด็็นการดำำ�เนิินงาน
ครอบคลุุมด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

เป้้าหมาย 2564/65

• คู่่�ค้้าที่่�มีีความสำำ�คััญ 100%
ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
100% ลงนามรัับทราบ
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้อ�
จััดหา ว่่าจ้้าง
• ไม่่มีีการเสีียชีีวิิตของคู่่�ค้้า

วีีจีี ไอได้้กำำ�หนดนโยบายและจรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้อ�
จััดหา ว่่าจ้้าง เพื่่�อให้้คู่่�ค้้าได้้นำำ�ไปเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนตามความคาดหวัังของบริิษััทฯ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ยัังมีีกระบวนการประเมิินผลคู่่�ค้้าเพื่่�อตรวจสอบ
ความสอดคล้้องตามหลัักปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง� ครอบคลุุมการกลั่่�นกรอง
และคััดเลืือก การระบุุคู่่�ค้้าที่่�มีีความสำำ�คััญ (Critical Tier 1
Supplier) รวมทั้้�งคู่่�ค้้าที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งด้้าน ESG สููง การติิดตาม
และการประเมิินผลคู่่�ค้้าของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� คู่่�ค้้าทุุกรายจะต้้อง
ยึึดหลัักจริิยธรรมและการดำำ�เนิินงานที่่�ป้้องกัันผลกระทบต่่อ
ชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม และในขณะเดีียวกัันคุ้้�มครองอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบััติิงานและสัังคมอีีกด้้วย

กลยุุทธ์์ด้้านการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

วีีจีี ไอดำำ�เนิินการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุปุ ทานตามหลัักจริิยธรรมและยั่่�งยืืน ที่่ส� อดคล้้องตามนโยบายด้้านการจััดซื้้อ� จััดหา ว่่าจ้้าง
ที่่�ประกาศความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง โดยคำำ�นึึงถึึงคุุณภาพ ราคาที่่�เหมาะสม การส่่งมอบที่่�ตรงเวลา
และต่่อเนื่่�อง หลัักสิิทธิิมนุุษยชน สิ่่�งแวดล้้อมและความปลอดภััย รวมทั้้�งมีีระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทั้้�งในภาวะปกติิ
และในภาวะฉุุกเฉิินหรืือเกิิดภััยพิิบััติิที่่� ไม่่คาดคิิด

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง
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จรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง

วีีจีี ไอจััดทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง เพื่่�อประกาศความยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าด้้วยความโปร่่งใส
เท่่าเทีียม และเป็็นธรรม ที่่�ครอบคลุุมแนวปฏิิบััติิด้้านมาตรฐานสิ่่�งแวดล้้อม สิิทธิิมนุุษยชน (ได้้แก่่ แรงงานเด็็ก สิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน
สภาพการทำำ�งาน และค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม) อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวมทั้้�งการคำำ�นึึงถึึงหลัักจริิยธรรม
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังสนัับสนุุนให้้คู่่�ค้้าของบริิษััทฯ นำำ�หลัักการปฏิิบััติินี้้� ไปประยุุกต์์ ใช้้กัับคู่่�ค้้าของตนเอง เพื่่�อส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าทั้้�งหมด

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับจรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง

การประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า และการบููรณาการ ESG

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยการกลั่่�นกรองและคััดเลืือกสิินค้้า บริิการ รวมถึึงการพิิจารณา
กระบวนการประกอบกิิจการของคู่่�ค้้าในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่าง ๆ ของบริิษัทั ฯ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีการประกััน
ความเสี่่ย� งในกระบวนการจััดการห่่วงโซ่่อุปุ ทานที่่ป� ระเมิินผลความสอดคล้้องของคู่่�ค้้าต่่อหลัักปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั ฯ เป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี
การจำำ�แนกประเภทคู่่�ค้้า

การวิิเคราะห์์คู่่�ค้้าที่่�มีี
ความเสี่่�ยงด้้าน ESG สููง

สิินค้้าหรืือบริิการของคู่่�ค้้า
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความ
ได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน
ความสำำ�เร็็จทางการตลาด
หรืือมีีความสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ประกอบด้้วย
• เป็็นคู่่�ค้้าที่่�มีียอดซื้้�อขาย
สููงสุุด
• เป็็นคู่่�ค้้านำำ�ส่่งสิินค้้า
หรืือบริิการที่่�สำำ�คััญต่่อ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ
• เป็็นคู่่�ค้้ารายเดีียวหรืือ
ไม่่สามารถทดแทนได้้
• มีีการดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับ
บริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง
มาระยะเกิินหนึ่่�งปีี

.................................................................................

คู่่�ค้้าทางตรงของบริิษััทฯ
จะต้้องทำำ�แบบสอบถาม
ประเมิินตนเองด้้านความ
ยั่่�งยืืน เพื่่�อประเมิินความ
สามารถของคู่่�ค้้าในการ
ควบคุุมความเสี่่�ยงด้้าน
ESG กัับความคาดหวััง
ของบริิษััทฯ ก่่อนนำำ�
รายชื่่�อเข้้าสู่่�ทะเบีียนคู่่�ค้้า
(Approved Supplier
List) ของบริิษััทฯ

การวิิเคราะห์์คู่่�ค้้า
ที่่�มีีความสำำ�คััญ
.................................................................................

.................................................................................

คู่่�ค้้าทุุกรายของบริิษััทฯ
ต้้องลงนามรัับทราบ
จรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้าน
การจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง

การคััดกรองคู่่�ค้้า

คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้าน
ESG สููงคืือคู่่�ค้้าที่่�ถููก
พิิจารณาในแง่่ของ
ผลกระทบที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ
จากประเด็็นด้้านความ
โปร่่งใส จริิยธรรม
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และสิิทธิิมนุุษยชน
คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้าน
ESG สููงจะต้้องได้้รัับการ
ตรวจประเมิินแบบลงพื้้�นที่่�
(Onsite Audit) เพื่่�อ
ประเมิินในองค์์ประกอบ
หลัักสามประการ ได้้แก่่
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง
และการดำำ�เนิินงาน
ที่่�รัับผิิดชอบ

ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอมีีคู่่�ค้้าทางตรงทั้้�งหมด 79 ราย ซึ่่�งคิิดเป็็นการจััดซื้้�อจััดจ้้างรวม 435 ล้้านบาท ที่่�เป็็นคู่่�ค้้าที่่�ผ่่านเกณฑ์์
การคััดกรองของบริิษััทฯ เรีียบร้้อยแล้้ว ทั้้�งนี้้� จากคู่่�ค้้าทั้้�งหมดของบริิษััทฯ มีีคู่่�ค้้าทางตรงที่่�มีีความสำำ�คััญจำำ�นวน 22 ราย
มีีการจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งรวม 425 ล้้านบาท หรืือ 98% ของมููลค่่าจััดซื้้อ� จััดจ้า้ งรวม นอกเหนืือจากนี้้� บริิษัทั ฯ มีีคู่่�ค้้าที่่มีีค
� วามสำำ�คััญ
ทางอ้้อมอีีกจำำ�นวน 4 ราย

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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28% คู่่�ค้้าทางตรงที่่�มีีความสำำ�คััญ

1% ต่่างประเทศ

1% โครงการลงทุุนขนาดใหญ่่
8% งานก่่อสร้้าง
และตกแต่่ง

การแบ่่ง
กลุ่่�มคู่่�ค้้า

สััดส่่วนคู่่�ค้้า
ตามภููมิิภาค

72% ไม่่ใช่่คู่่�ค้้าทางตรงที่่�มีีความสำำ�คััญ

99% ในประเทศไทย

สััดส่่วนคู่่�ค้้า
ตามประเภทสิินค้้า
และบริิการ

91% งานสั่่�งซื้้�อสั่่�งจ้้างทั่่�วไป

ทั้้�งนี้้� จากจำำ�นวนคู่่�ค้้าที่่มีีค
� วามสำำ�คััญทั้้�งหมด พบคู่่�ค้้าที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งด้้าน ESG สููงทั้้�งหมด 6 ราย ที่่�ต้อ้ งผ่่านการตรวจประเมิิน
แบบลงพื้้�นที่่� โดยเกณฑ์์การตรวจประเมิินแบบลงพื้้�นที่่�นั้้�นครอบคลุุมประเด็็นสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจหลายด้้าน เช่่น
การบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ การกำำ�กับั ดููแลภายในและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ให้้เป็็นไปตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน การคุ้้�มครองและปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงาน การกำำ�กัับดููแลและควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
โดยผลการประเมิินจะแบ่่งได้้เป็็น 4 ลำำ�ดัับตามความสามารถในการดำำ�เนิินงานตามหลััก ESG ดัังนี้้�
ดีีเยี่่�ยม
(4.00 - 3.26)

คู่่�ค้้ามีีแนวทางปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนดีีเยี่่�ยม ไม่่จำำ�เป็็นต้้องติิดตามตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้าน ESG

...
ดีี
(3.25 - 2.51)

คู่่�ค้้ามีีแนวทางปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนระดัับดีี มีีส่่วนที่่�สามารถพััฒนาได้้ แต่่ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องติิดตาม
ตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้าน ESG

...
พอใช้้
(2.50 - 1.00)

คู่่�ค้้ามีีแนวทางปฏิิบัติั งิ านด้้านความยั่่�งยืืนระดัับพอใช้้ คู่่�ค้้าต้้องนำำ�เสนอแผนพร้้อมกำำ�หนดการในการพััฒนา
การดำำ�เนิินงานด้้าน ESG และต้้องมีีการดำำ�เนิินการตามกำำ�หนดการดัังกล่่าว

...
ต่ำำ�กว่
� า่ เกณฑ์์ คู่่�ค้้ามีีแนวทางปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนระดัับต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ คู่่�ค้้าต้้องนำำ�เสนอแผนพร้้อมกำำ�หนดการ
(น้้อยกว่่า 1.00) ในการพััฒนาการดำำ�เนิินงานด้้าน ESG ก่่อนจะมีีการเสนอราคาใด ๆ กัับวีีจีี ไอ
ในปีี 2564/65 ผลการตรวจประเมิินแบบลงพื้้�นที่่�พบว่่า วีีจีี ไอไม่่มีีคู่่�ค้้าที่่�มีีผลประเมิินอยู่่�ในระดัับพอใช้้ หรืือต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์
และไม่่มีีคู่่�ค้้าที่่�มีีกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�ก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแต่่อย่่างใด

การพััฒนาคู่่�ค้้า

วีีจีี ไอเชื่่�ออย่่างยิ่่�งว่่า การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะสามารถสร้้างพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ที่่�ดีีในอนาคต วีีจีี ไอจึึงมุ่่�งเน้้นความร่่วมมืือในการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัันเป็็นองค์์รวม โดยบริิษััทฯ มีีการจััดอบรม
ให้้ความรู้้�ด้้านความปลอดภััยให้้กัับคู่่�ค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานก่่อสร้้าง ติิดตั้้�ง หรืือคู่่�ค้้าที่่�อาจมีีความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััย
ดัังกล่่าวเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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การบริิ
ห
ารความเสี่่
�
ย
งและภาวะวิิ
ก
ฤต
(GRI 102-15, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)
เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่ง� ยืืน
2563/64 - 2567/68

• จััดฝึึกอบรมด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้พนัักงานทั้้�งองค์์กร
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
................

................

• มีีการจััดการการบริิหาร
ความเสี่่�ยงตาม COSO-ERM
2017

เป้้าหมาย 2564/65

• จััดฝึึกอบรมด้้านการบริิหาร
ความเสี่่�ยงให้้พนัักงานทั้้�งองค์์กร
เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร

ท่่ามกลางสถานการณ์์ความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้น้� ใหม่่และความไม่่แน่่นอนของธุุรกิิจต่่าง ๆ ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้น้� ในอนาคต วีีจีี ไอตระหนัักดีีว่า่
การบริิหารจััดการความเสี่่ย� งเป็็นกลไกที่่จำ� �ำ เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่จ� ะช่่วยให้้บริิษัทั ฯ บรรลุุเป้้าหมายตามแผนธุุรกิิจ กลยุุทธ์์ และวิิสัยั ทััศน์์
ที่่� ได้้ตั้้�งไว้้ภายใต้้สถานการณ์์ตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันสููง และวิิกฤตการณ์์ที่่� ไม่่คาดคิิดต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้
ความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจและจััดการกัับประเด็็นความเสี่่�ยง
ที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงเพื่่�อตอบสนองและประกัันคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ยัังคาดหวัังให้้พนัักงานทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรร่่วมกััน ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งปััจจััยสำำ�คััญ
ในการผลัักดัันให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยง

วีีจีี ไอดำำ�เนิินการตามแนวทางของนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง
ของบริิ ษัั ท ฯ ประกอบกัั บ แนวทางของ Committee
of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission หรืือ COSO โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้
จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ควบคุุมดููแลความเสี่่�ยง และมีีบทบาทในการประเมิิน วิิเคราะห์์
และบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และจะต้้องรายงานการประเมิินและผลการดำำ�เนิินงานต่่อ
คณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง นอกเหนืือจากนี้้�
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งได้้จัดตั้้
ั ง� คณะทำำ�งานบริิหาร
ความเสี่่�ยงซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทนจากทุุกสายงานภายใน

เพื่่�อตรวจสอบและดำำ�เนิินงานควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ใน
ระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ขององค์์กร (Risk Appetite)
อย่่างรอบด้้าน
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ ยัังมีี
บทบาทหน้้าที่่ใ� นการสื่่�อสารและประสานงานกัับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่่ย� วกัับความเสี่่ย� ง และการควบคุุมภายในเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ของบริิษัทั ฯ เป็็นหน่่วยงานที่่แ� ยกต่่างหากออกจากหน่่วยงาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ควบคุุมดููแล

คณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง

ประเมิิน
ประสิิทธิิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยง

บริิหาร
ความเสี่่�ยง

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

คณะทำำ�งาน
ด้้านบริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายการเงิิน
ตััวแทนบริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ตััวแทนบริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายขาย
ตััวแทนบริิหารความเสี่่�ยง

ฝ่่ายการเงิิน
ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าของความเสี่่�ยง

ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าของความเสี่่�ยง

ฝ่่ายขาย
ผู้้�บริิหาร
และเจ้้าของความเสี่่�ยง

กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง

วีีจีี ไอวิิเคราะห์์และแบ่่งความเสี่่�ยงออกเป็็น
4 ด้้าน ประกอบด้้วย (1) ความเสี่่�ยงด้้าน
กลยุุทธ์์ (Strategic Risks) (2) ความเสี่่�ยง
ด้้านการปฏิิบััติิงาน (Operational Risks)
(3) ความเสี่่� ย งด้้ า นการเงิิ น (Financial
Risks) และ (4) ความเสี่่ย� งด้้านการกำำ�กับั ดููแล
(Compliance Risks) โดยความเสี่่ย� งต่่าง ๆ
จะถููกประเมิินผ่่านดััชนีีชี้้�วัดั ในมิิติผิ ลกระทบ
ทางการเงิิ น และผลกระทบที่่� ไม่่ อ าจ
ประเมิินตััวเงิินได้้ ซึ่่�งผลกระทบดัังกล่่าวนั้้�น
ครอบคลุุมถึึงผลกระทบในด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิ จ การ ด้้ า นความปลอดภัั ย ของ
ผู้้เ� กี่่ย� วข้้องในองค์์กร ด้้านทรััพยากรมนุุษย์์
และด้้านสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
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1.

ระบุุความเสี่่�ยง

5.

2.

ทบทวน
และปรัับแผนบริิหาร
ความเสี่่�ยง

4.

ดำำ�เนิินงาน
และควบคุุม

การประเมิิน
ความเสี่่�ยง

3.

การบรรเทา
ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

วีีจีี ไอไม่่เพีียงมุ่่�งเน้้นแต่่การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�มีีนััยสำำ�คััญเท่่านั้้�น แต่่ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
ที่่�อาจส่่งผลกระทบหรืือนำำ�มาซึ่่�งโอกาสทางธุุรกิิจให้้กัับบริิษััทฯ ในอนาคตอีีกด้้วย

ความเสี่่�ยงจากการระบาดของโรค
ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงทางสัังคม

ที่่�มาของความเสี่่�ยง

อุุบััติิการณ์์ทางธรรมชาติิ

ความสำำ�คััญ

สำำ�คััญมาก

ระยะเวลาคาดการณ์์

3-5 ปีี

คำำ�อธิิบาย

การระบาดของโรคหมายถึึงการแพร่่กระจายอย่่างรวดเร็็วของโรคติิดต่่อหรืือไวรััสต่่าง ๆ
ทั่่�วภููมิิภาคในวงกว้้างที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อผู้้ �คนจำำ �นวนมาก โดยโรคระบาดสามารถ
ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อสุุขภาพของประชากรและเศรษฐกิิจทั่่�วโลก

ผลกระทบ

การประกาศของรััฐบาลเกี่่�ยวกัับการบัังคัับใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์และข้้อจำำ�กััดการเดิินทาง
อย่่างเข้้มงวดเพื่่�อป้้องกัันการระบาดของโรคนั้้�น ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน
(OOH Advertising) ของวีีจีี ไอ เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงทางพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคสู่่�
การตลาดออนไลน์์และตลาดอีีคอมเมิิร์ซ์ (E-commerce) ส่่งผลให้้ผู้โ้� ฆษณาและแบรนด์์ต่า่ งๆ
ลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการโฆษณาลง ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้านของบริิษัทั ฯ เกิิดความผัันผวน
และกระทบต่่อรายได้้ของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� การระบาดของโรคยัังก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยง
ต่่อสุุขภาพของพนัักงานวีีจีี ไออีีกด้้วย

มาตรการและแนวทาง วีีจีี ไอยัังคงสร้้างความร่่วมมืือทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ จากการลงทุุนในพัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์
บริิหารจััดการ
เพื่่อ� เพิ่่ม� ความหลากหลายในการให้้บริิการทางธุุรกิิจ จึึงทำำ�ให้้แม้้ว่า่ กลุ่่�มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน
อาจเผชิิญกัับความท้้าทายทางการเงิินเนื่่�องจากการระบาดของโรค แต่่การให้้บริิการที่่�
หลากหลายของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิินและธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย
มีีแนวโน้้มที่่จ� ะได้้รับั โอกาสที่่ดีี� จากการตลาดดิิจิทัิ ลั และธุุรกรรมออนไลน์์ของผู้้บ� ริิโภคที่่เ� พิ่่ม� ขึ้น้�
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้จััดทำำ�แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business
Continuity Plan: BCP) เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมและตอบสนองต่่อสถานการณ์์ด้า้ นสุุขภาพฉุุกเฉิิน
เช่่น วิิกฤตโรคระบาด ที่่อ� าจจะทำำ�ให้้ธุรุ กิิจหยุุดชะงัักได้้ นอกจากนี้้�ยังั มีีการใช้้มาตรการป้้องกััน
โรคระบาดต่่าง ๆ เพื่่�อปกป้้องสุุขภาพของพนัักงานวีีจีี ไอ (ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหััวข้้อ
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี)

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเสี่่�ยงด้้านสภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรง
ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ที่่�มาของความเสี่่�ยง

อุุบััติิการณ์์ทางธรรมชาติิ

ความสำำ�คััญ

สำำ�คััญมาก

ระยะเวลาคาดการณ์์

3-5 ปีี

คำำ�อธิิบาย

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศจะเพิ่่�มความถี่่� ความรุุนแรง และผลกระทบของสภาพ
ภููมิิอากาศที่่�รุุนแรงบางประเภท ซึ่่�งผลที่่�ตามมาของสภาพอากาศที่่�รุุนแรงนั้้�น เช่่น น้ำำ�ท่
� ่วม
ความร้้อนจััด และฝน อาจนำำ�ไปสู่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากความเสีียหาย
ทางกายภาพและการฟื้้น� ฟูู ซ่่อมแซมทรััพย์สิ์ นิ โครงสร้้างพื้้�นฐาน และอาจเกิิดความเสีียหาย
จากการหยุุดชะงัักของธุุรกิิจได้้

ผลกระทบ

สภาพภููมิิอากาศที่่�รุุนแรงมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้านของ
วีีจีี ไอ โดยเหตุุการณ์์อุุทกภััยหรืือฝนตกหนัักอาจส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายต่่อโครงสร้้าง
ของโฆษณากลางแจ้้งของบริิษััทฯ ทำำ�ให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นและการ
หยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ภาวะความร้้อนสููงอาจทำำ�ให้้อายุุการ
ใช้้งานผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ไวนิิลของป้้ายโฆษณากลางแจ้้งสั้้�นลง ซึ่่ง� จะเพิ่่ม� ค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินการ
สำำ�หรัับการเปลี่่�ยนและซ่่อมบำำ�รุุงวััสดุุที่่�บ่่อยครั้้�งมากขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังอาจส่่งผลให้้เกิิดกฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับด้้านกลไกการลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�อาจส่่งผลให้้ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ สููงขึ้้�น

มาตรการและแนวทาง วีีจีี ไอมีีส่่วนช่่วยในการป้้องกัันการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและการเกิิดสภาพภููมิิอากาศ
บริิหารจััดการ
ที่่รุ� นุ แรง โดยการริิเริ่่ม� โครงการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่มีีวั
ั ปุ ระสงค์์หลัักในการอนุุรักษ์
ั ์
� ตถุ
การใช้้พลัังงาน และควบคุุมให้้มีีการจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของวีีจีี ไอ บริิษััทฯ ใส่่ใจและติิดตามผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการการจััดการและบริิหารความเสี่่�ยง อีีกทั้้�งยััง
จััดทำ�ำ แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจขององค์์กร (BCP) และแผนฟื้้น� ฟููจากภััยพิิบััติเิ พื่่อ� จััดการกัับ
เหตุุการณ์์สภาพอากาศที่่� ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยและตอบสนองต่่อการหยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังอยู่่�ในระหว่่างดำำ�เนิินการเพื่่อ� บููรณาการกรอบการทำำ�งานตามคำำ�แนะนำำ�
ของการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures: TCFD) เพื่่อ� จััดทำำ�กลยุุทธ์ด้์ า้ นสภาพอากาศของบริิษัทั ฯ
สุุดท้้ายนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้สร้้างความหลากหลายในการผนึึกกำำ�ลัังทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยการให้้บริิการธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิินและธุุรกิิจการจััดจำ�ำ หน่่าย เพื่่อ� ลดภาระและผลกระทบ
ทางการเงิินที่่เ� กิิดจากอิิทธิพ
ิ ลของสภาพอากาศรุุนแรงที่่มีีต่
� อ่ ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้านอีีกด้้วย
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ความเสี่่�ยงในการจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ประเภทความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี

ที่่�มาของความเสี่่�ยง

เศรษฐศาสตร์์มหภาค

ความสำำ�คััญ

สำำ�คััญมาก

คำำ�อธิิบาย

พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 เป็็นข้้อกำำ�หนดด้้านกฎระเบีียบ
ที่่�ควบคุุมการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้ ในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน พ.ศ. 2565
ข้้อบัังคัับนี้้�กำำ�หนดให้้บริิษัทั จะต้้องมีีการปกป้้องและรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ นอกจากนี้้� ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่มีี่� มากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ยัังเพิ่่ม� ความท้้าทาย
ในการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลอีีกด้้วย

ผลกระทบ

ในฐานะผู้้� ให้้บริิการการตลาดแบบ Offline-to-Online โซลููชั่่�นส์์ วีีจีี ไอมีีการใช้้ Big Data
จากอีีโคซิิสเต็็มทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทฯ เพื่่�อการวิิจััย พััฒนา และให้้บริิการทางธุุรกิิจ
ซึ่่ง� หากกระบวนการในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลในกระบวนการดำำ�เนิินงานทาง
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ไม่่ถููกต้อ้ ง อาจนำำ�มาซึ่่ง� ความรัับผิิดทางกฎหมาย และก่่อให้้เกิิดผลเสีีย
ต่่อความเชื่่อ� มั่่�นทางธุุรกิิจที่่เ� หล่่าผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย (Stakeholders) มีีต่่อบริิษัทั ฯ อัันอาจนำำ�มาซึ่่ง�
ผลกระทบในทางลบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ ฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ

มาตรการและแนวทาง วีีจีี ไอได้้จัดั อบรมให้้แก่่ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานทุุกภาคส่่วนภายในกลุ่่�มบริิษัทั ฯ เพื่่อ� สร้้างความรู้้�
บริิหารจััดการ
ความเข้้าใจต่่อกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล อีีกทั้้�งตั้้�งแต่่ปีี 2562 บริิษััทฯ
ได้้ว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษากฎหมายชั้้�นนำำ�มาช่่วยตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) และวิิเคราะห์์
สิ่่ง� ที่่กลุ่่�
� มบริิษัทั ฯ ต้้องดำำ�เนิินการ เพื่่อ� วางรากฐานในการใช้้ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้ถููกต้้องตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนด นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้
ปรัับปรุุงระบบรัักษาความปลอดภััยข้้อมููลให้้ ได้้มาตรฐานสากลและได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน
ISO 27001:2013 และยัังทำำ�การทดสอบระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นระยะเพื่่อ� รัับรองความ
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ป้้องกัันการหยุุดชะงัักของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการละเมิิดข้้อมููลที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ
ขององค์์กร (BCP) และแผนฟื้้�นฟููภััยพิิบััติิด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อีีกทั้้�งยัังได้้กำำ�หนด
นโยบายความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจในมาตรการด้้านการรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบริิษััทฯ อีีกด้้วย

วััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยงขององค์์กร

วััฒนธรรมด้้านความเสี่่�ยงเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงขององค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยวีีจีี ไอมุ่่�งเน้้นที่่จ� ะส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านความเสี่่ย� งที่่แ� ข็็งแกร่่งทั่่�วทั้้�งองค์์กร และคาดหวัังให้้พนักั งานทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบ
ในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในกิิจกรรมทางธุุรกิิจในแต่่ละวััน ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้มีีการจััดการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่พนัักงานและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวนทั้้�งหมด 21 คน นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ยัังได้้มีีการจััดอบรมการบริิหารความเสี่่�ยงให้้คณะกรรมการบริิษััทฯ เพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกและความเข้้าใจถึึงบริิบทและ
ความสำำ�คััญของการจััดการความเสี่่�ยงในองค์์กร
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นวััตกรรม

INNOVATION
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

นวััตกรรมเป็็นหนึ่่�งในองค์์ประกอบหลัักที่่�เป็็นรากฐานของกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของวีีจีี ไอ และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
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VGI Digital Lab

VGI Digital Lab

VGI Digital Lab เป็็นหน่่วยงานที่่ใ� ห้้บริิการ Data Consulting

จากโซลููชั่่�นส์์การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยข้้อมููล

VGI Digital Lab is a department, established in 2019, to provide digital marketing product and agency
และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก ารตลาดดิิ จิิ ทัั ล ที่่� จัั ดตั้้� ง ขึ้้� น ในปีี 2562 ของ VGI One ในการจัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ถููกต้้อง ทำำ�ให้้เข้้าถึึง
service. It is developing VGI One Platform which utilizes data driven technology to offer brands with 1st
ซึ่่�ง VGI Digital Lab กำำ�ลัังพััฒนา VGI One Platform ซึ่่�งใช้้ ผลลััพธ์์ทางธุุรกิิจได้้ดีีขึ้้�น
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2564/65

My Rabbit

ในปีี 2564/65 ได้้มีีการใช้้ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเพื่่�อพััฒนาแอปพลิิเคชััน My Rabbit ซึ่่�งเพิ่่�มมููลค่่าและอำำ�นวยความ
สะดวกให้้กัับผู้้� ใช้้บััตรแรบบิิท ซึ่่�งบััตรแรบบิิทเป็็นบริิการการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจของวีีจีี ไอ ที่่�ให้้บริิการชำำ�ระเงิิน
ที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้� ใช้้และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งเครืือข่่ายการขนส่่ง ผู้้�ค้้าปลีีก ผู้้� ให้้บริิการต่่าง ๆ แต่่เดิิมนั้้�น การเติิมเงิินด้้วย
บััตรแรบบิิท ผู้้� ใช้้บริิการต้้องไปที่่�สำำ�นัักงานจำำ�หน่่ายบััตรของรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสหรืือผู้้� ให้้บริิการเติิมเงิินที่่� ได้้รัับอนุุญาตอื่่�น ๆ
แต่่ด้้วยการพััฒนาแอปพลิิเคชััน My Rabbit ผู้้� ใช้้จะได้้รัับความสะดวกมากขึ้้�น โดยสามารถเติิมเงิินผ่่านแอปพลิิเคชัันได้้ทุุกที่่�
ทุุกเวลา นอกจากนี้้� แอปพลิิเคชัันนี้้�ยังั มีีฟีีเจอร์์ที่ใ�่ ห้้ผู้้�ถือื บััตรแรบบิิทสามารถตรวจสอบยอดเงิินคงเหลืือ ดููประวััติกิ ารทำำ�ธุรุ กรรม
ล่่าสุุด และดำำ�เนิินการตามกระบวนการในการทํําความรู้้�จักลููกค้
ั
า้ (Know Your Customer: KYC) เพื่่อ� ปกป้้องมููลค่่าที่่ส� ะสมไว้้

ดููประวััติิการทำำ�ธุุรกรรม
ล่่าสุุด

...................................

ตรวจสอบยอดเงิิน
คงเหลืือ

...................................

...................................

เติิมเงิิน

E-KYC

Rabbit Selection

Rabbit Selection เป็็นแพลตฟอร์์มอีี-คอมเมิิร์ซ์ บนมืือถืือที่่เ� ปิิดตัวั ในปีี 2564/65 โดย
ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� Rabbit Selection ได้้รับั การพััฒนาเพื่่อ� ให้้ลููกค้า้
ได้้รัับประสบการณ์์การซื้้�อของออนไลน์์ที่�่ง่่าย ปลอดภััย และราบรื่่�น แอปพลิิเคชัันนี้้�
นำำ�เสนออุุปกรณ์์แกดเจ็็ตต่่าง ๆ ที่่�ถููกออกแบบมาอย่่างดีีและมีีคุุณภาพ ในราคาที่่�
สมเหตุุสมผล เพื่่�อรองรัับและยกระดัับทุุกไลฟ์์สไตล์์ มุ่่�งสร้้างความรู้้�สึึกให้้ลููกค้้ามีี
“ชีีวิิตที่�่ดีี ไม่่แพง” ด้้วย Rabbit Selection ผู้้�ซื้้�อจะถููกเชื่่�อมต่่อและได้้รัับการแนะนำำ�
ให้้รู้้�จักกั
ั บั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากผู้้�ผลิตชั้้
ิ น� นำำ�ทั่่ว� โลกพร้้อมข้้อเสนอสุุดพิิเศษ แอปพลิิเคชัันนี้้�
สามารถดาวน์์โหลดได้้ผ่่านทางสมาร์์ทโฟนที่่�รองรัับ iOS และ Android
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ความปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่ง� ยืืน
2563/64 - 2567/68

• พนัักงานทุุกคนได้้รัับการ
ฝึึกอบรมเรื่่�องการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• ไม่่มีีกรณีีการละเมิิด
ความปลอดภััยของข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงาน
ภาครััฐ ลููกค้้า หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
อื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลอย่่างมิิชอบ

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
.........................................

.........................................

• ไม่่มีีกรณีีการละเมิิดความ
ปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของลููกค้้า
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงาน
ภาครััฐ ลููกค้้า หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
อื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลอย่่างมิิชอบ

เป้้าหมาย 2564/65

• พนัักงานทุุกคนได้้รัับการ
ฝึึกอบรมเรื่่�องการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
• ไม่่มีีกรณีีการละเมิิด
ความปลอดภััยของข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงาน
ภาครััฐ ลููกค้้า หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
อื่่�น ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลอย่่างมิิชอบ

ความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็วและการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� ในปััจจุุบันั นั้้�น อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย� งจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
และความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล วีีจีี ไอจึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่อ� ป้้องกัันผลกระทบจากความเสี่่ย� งดัังกล่่าวต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความน่่าเชื่่อ� ถืือ ชื่่อ� เสีียง และความเชื่่อ� มั่่�นของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ในการนี้้� บริิษััทฯ จึึงยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามนโยบายการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล และกำำ�หนดมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งยัังเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�ของพนัักงานเกี่่�ยวกัับภััยคุุกคามความปลอดภััยทางไซเบอร์์อีีกด้้วย

การกำำ�กัับดููแลความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และทางไซเบอร์์
.....................

คณะกรรมการบริิหารจััดการความมั่่น� คงปลอดภััย
สารสนเทศ

................................................

คณะทำำ�งานบริิหารจััดการความมั่่น� คงปลอดภััย
สารสนเทศ
• ทบทวนและอนุุมััติิแผนงานและวาระการดำำ�เนิิน
การรัักษา และปรัับปรุุงระบบรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููล และการเพิ่่�มความตระหนัักรู้้�
• ดำำ�เนิินการประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงด้้าน
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์และความเป็็นส่่วนตััว
• กำำ�หนดทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์สำำ�หรัับสารสนเทศและ
การสื่่�อสารของเทคโนโลยีีและการจััดการข้้อมููล
40
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.......................

.......................

• กำำ�กัับดููแลโดยผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สายงานปฏิิบััติิการ เพื่่�อ
กำำ�หนด ทบทวน และอนุุมััติิ
นโยบายการรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููล และทบทวน
ประสิิทธิผิ ลของการดำำ�เนิิน
นโยบาย
• ให้้แนวทางและการสนัับสนุุนการ
จััดทำำ�มาตรการและทรััพยากร
ที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับความปลอดภััย
ของข้้อมููล
• ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าการดำำ�เนิิน
การควบคุุมความปลอดภััยของ
ข้้อมููลได้้รัับความร่่วมมืือ
จากทั่่�วทั้้�งองค์์กร

เจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููล
• ดููแลให้้องค์์กรปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
• ทำำ�หน้้าที่่�รัับเรื่่�องติิดต่่อสำำ�หรัับการรายงานและ
การจััดการเรื่่�องความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล

การจััดการความปลอดภััยของข้้อมููล
วีี จีี ไอจัั ดทำำ� นโยบายความมั่่� น คงปลอดภัั ย สารสนเทศ
โดยขอบเขตการบัั ง คัั บ ใช้้ นั้้� น ครอบคลุุ ม ถึึ ง พนัั ก งานและ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ปฏิิบััติิงานในนามของบริิษััทฯ นโยบายฉบัับนี้้�
จัั ดทำำ�ขึ้้� น เพื่่� อ เป็็ น กรอบในการกำำ� หนดแนวปฏิิ บัั ติิ ใ นการ
รัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ด้้ า นสารสนเทศของบริิ ษัั ท ฯ
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดกฎหมายและระเบีียบปฏิิบััติิ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง โดยมีีรายละเอีียดครอบคลุุ ม ถึึ ง โครงสร้้ า ง
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศของบริิษััทฯ ความมั่่�นคง
ปลอดภััยสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคลากร การบริิหาร
จััดการทรััพย์์สิิน การควบคุุมการเข้้าถึึง การเข้้ารหััสข้้อมููล
ทางกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านการดำำ�เนิินงาน ด้้านการ
สื่่�อสาร ความสััมพัันธ์์กัับผู้้� ให้้บริิการภายนอก การบริิหาร
จััดการเหตุุการณ์์ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ ความ
มั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศของการบริิหารจััดการเพื่่�อสร้้าง
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
โดยนโยบายฉบัั บ นี้้� จ ะได้้ รัั บ การทบทวนและกำำ� หนดให้้ มีี
การตรวจสอบความสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดโดยผู้้�ตรวจ
รัับรองทั้้�งภายในและภายนอก นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้
จััดทำำ�แผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและแผนการกู้้�คืืนข้้อมููล

การวิิเคราะห์์

การประเมิิน

การควบคุุม

การตรวจสอบ

ทางสารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจในความพร้้ อ มของข้้ อ มููล
และการบริิ ห ารหลัั ง จากการหยุุ ด ชะงัั กที่�่ อ าจเกิิ ดขึ้้� น กัั บ
กระบวนการทางธุุ ร กิิ จ ที่่� สำำ�คัั ญ เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง ทั้้� ง นี้้� ระบบ
การจัั ดก ารความปลอดภัั ย ของข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บ
การรัับรองตามมาตรฐาน ISO 27001:2013
ภายใต้้ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน กลุ่่�มแรบบิิทมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการคุ้้�มครองข้้อมููลของลููกค้้าเป็็นอย่่างยิ่่ง� เนื่่�องจากลัักษณะ
ธุุ ร กิิ จ นั้้� น เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การจัั ดก ารข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ คค ลเป็็ น
จำำ�นวนมาก บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการรัักษาความ
ปลอดภััยของข้้อมููล เพื่่อ� เป็็นกรอบการดำำ�เนิินการที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
ตลอดจนเพื่่� อ ให้้ แ น่่ ใ จถึึ ง ความสอดคล้้ อ งตามข้้ อ กำำ� หนด
ด้้านกฎระเบีียบและสััญญาที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ระบบสารสนเทศของบริิษัทั ฯ ทุุกคนจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ดัังกล่่าว และหากมีีเหตุุการณ์์ด้้านความปลอดภััยที่่�เกิิดจาก
การละเลยไม่่ปฏิิบัติั ติ ามก็็จะมีีการลงโทษทางวิินัยั นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง มีีระบบบริิ ห ารจัั ดก ารความเสี่่� ย งด้้ า นความ
ปลอดภััยของข้้อมููล ดัังนี้้�

• การใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลและประเมิินแผนการ
จััดการความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ

• นำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลมารวมอยู่่�ในกระบวนการ
จััดการโครงการและวงจรการพััฒนาธุุรกิิจ

• วิิธีีการจััดการความเสี่่ย� งประกอบด้้วยการหลีีกเลี่่ย� งความเสี่่ย� ง การถ่่ายโอนความเสี่่ย� ง
การลดความเสี่่�ยง หรืือการยอมรัับความเสี่่�ยง ซึ่่�งในการลดความเสี่่�ยงนั้้�นจะต้้องมีี
การเลืือกและดำำ�เนิินการตามแนวทางควบคุุม เพื่่�อลดระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ยอมรัับได้้

• มีีการบัันทึึกผลลััพธ์์ของการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลและ
แผนการควบคุุมความเสี่่�ยง
• มีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลเป็็นระยะ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การให้้ความคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
การให้้ความคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่่�ม ทั้้�งลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
และผู้้�ถืือหุ้้�นนัับเป็็นสิ่่�งหนึ่่�งที่่�วีีจีี ไอให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง โดยบริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�นโยบายความเป็็นส่่วนตััวเพื่่�อประกาศ
แจ้้งการให้้ความคุ้้�มครองความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคลขององค์์กรให้้สอดคล้้องตามพระราชบััญญััติคุ้้�ิ มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนมีีการจััดการฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับข้้อกำำ�หนดในกฎระเบีียบดัังกล่่าวเพื่่�อเพิ่่�มความตระหนัักรู้้�
แก่่พนัักงาน และในปีี 2564/65 บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดหลัักสููตรอบรมดัังกล่่าวให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััทได้้เตรีียมพร้้อมและ
เพิ่่�มพููนความรู้้� ให้้พร้้อมสำำ�หรัับการบัังคัับใช้้กฎหมายอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้� วีีจีี ไอจะใช้้ข้้อมููลของลููกค้้าเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ที่่� ได้้แจ้้งไว้้ ใน
นโยบายความเป็็นส่่วนตััว และ/หรืือที่่�ได้้รับั ความยิินยอมสำำ�หรัับวััตถุปุ ระสงค์์ที่ก่� ฎหมายกำำ�หนดให้้ต้อ้ งได้้รับั ความยิินยอมเท่่านั้้�น
โดยในปีี 2564/65 บริิษัทั ฯ ไม่่ได้้มีีการใช้้ข้อ้ มููลของลููกค้้านอกเหนืือจากวััตถุปุ ระสงค์์ที่แ่� จ้้งไว้้ในนโยบายความเป็็นส่่วนตััว และ/
หรืือที่่� ได้้รัับความยิินยอม และบริิษััทฯ ได้้รัับคำำ�ขอจากหน่่วยงานภาครััฐ หรืือหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายเกี่่�ยวกัับข้้อมููลของ
ลููกค้้า จำำ�นวน 2 ครั้้�ง ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ ได้้ตรวจสอบคำำ�ขอและอำำ�นาจตามกฎหมายของหน่่วยงานดัังกล่่าว รวมถึึงนโยบายของบริิษัทั ฯ และ
ความจำำ�เป็็นของการใช้้ข้้อมููลนั้้�น ๆ ก่่อนส่่งมอบข้้อมููลให้้แก่่ภาครััฐ โดยได้้ส่่งมอบข้้อมููลให้้แก่่ภาครััฐเพื่่�อตรวจสอบตามคำำ�ขอ
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 100 ของจำำ�นวนคำำ�ขอทั้้�งหมด
โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดสำำ�หรัับนโยบายความเป็็นส่่วนตััว
..............................................................................................................................................
..................................

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
สำำ�หรัับการใช้้กล้อ้ งโทรทััศน์์วงจรปิิด

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
สำำ�หรัับฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์

..................................

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
สำำ�หรัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

..................................

..................................

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
สำำ�หรัับลููกค้้า

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
บริิษััท บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด

..............................................................................................................................................

นโยบายความเป็็นส่่วนตััว
สำำ�หรัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

..............................................................................................................................................
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ด้้านสัังคม

การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

เป้้าหมาย 2564/65
• อััตราคะแนนความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าในระดัับ 90%

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
..........................

..........................

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่ง� ยืืน
2563/64 - 2567/68
• อััตราคะแนนความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าในระดัับ 95%
• ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า
เกี่่�ยวกัับสื่่�อโฆษณาและ
การให้้บริิการของพนัักงาน

• อััตราคะแนนความพึึงพอใจของ
ลููกค้้าในระดัับ 90%

วีีจีี ไอให้้ความสำำ�คัญ
ั ในระดัับสููงกัับลููกค้้าขององค์์กร และมุ่่�งเน้้นการรัับฟัังและตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง
บริิษัทั ฯ ทราบดีีว่่า การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กับั ลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพนั้้�น เป็็นส่่วนผสมหลัักของการบริิหารจััดการ
ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว เนื่่�องจากความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อผลิิตภััณฑ์์และการบริิการของบริิษััทฯ เป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ต่่อผลประกอบการทางธุุรกิิจขององค์์กร

กลยุุทธ์์การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
วีีจีี ไอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าตลอดทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงยึึดปฏิิบััติิตาม
แนวทางการสร้้างแบรนด์์อย่่างมีีจริิยธรรม การส่่งมอบและตรวจสอบงาน ตลอดจนการพััฒนาสิินค้้าและการบริิการให้้มีี
คุุณภาพ ทัันสมััย และตรงตามความต้้องการของลููกค้้าอยู่่�เสมอ นอกจากนี้้� วีีจีี ไอจะแจ้้งเฉพาะข้้อมููลของสิินค้้าและบริิการของ
บริิษััทฯ ในระหว่่างการทำำ�การตลาดที่่�ถููกต้้อง โดยไม่่มีีการกล่่าวอ้้างที่่�เกิินจริิง หรืือใช้้ประโยชน์์จากความเปราะบางทางตลาด
นอกเหนืือจากนี้้� วีีจีี ไอยัังมีีระบบการตรวจสอบคุุณภาพงานก่่อนส่่งงานให้้ลููกค้า้ การติิดตาม แก้้ ไขงานในกรณีีพบเหตุุบกพร่่อง
ชำำ�รุุด หรืือเสีียหายภายในเวลาอัันรวดเร็็วที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสื่่�อโฆษณา และมีีการตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษาเป็็นประจำำ�เพื่่�อให้้
การทำำ�งานเป็็นไปอย่่างราบรื่่�น ในส่่วนของธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน บริิษััทฯ มีีกระบวนการบริิการหลัังการขายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อพััฒนาประสบการณ์์การใช้้บริิการของลููกค้้าอีีกด้้วย

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านจริิยธรรมทางการสร้้างแบรนด์์และการตลาด
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วีีจีี ไอยัังมีีแนวทางการจััดการความสััมพัันธ์์
กัับลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย
การจััดกิิจกรรมร่่วมกัับลููกค้้า การจััดทำำ�
การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าประจำำ�ปีี
และกำำ� หนดช่่ อ งทางการติิ ดต่่ อ ที่่� ลููกค้้ า
สามารถแจ้้งข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อเสนอแนะ
ผ่่ า น Social Media ของบริิ ษัั ท ฯ เช่่ น
Facebook, Twitter, Instagram หรืือ โทร.
0-2273-8884 #0 และกำำ � หนดแนวทาง
การจััดก ารข้้ อร้้อ งเรีีย นเพื่่�อ ให้้สามารถ

ตอบสนองกัั บ ลููกค้้ า ได้้ อ ย่่ า งทัั น ท่่ ว งทีี
โดยข้้ อร้้ องเรีี ย นดัั ง กล่่ าวจะถููกแจ้้ ง ไปยัั ง
ต้้ น สัั ง กัั ด หรืื อ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
เพื่่�อทำำ�การตรวจสอบและดำำ�เนิินการแก้้ ไข
ซึ่่� ง ผลการจัั ดก ารจะถููกแจ้้ ง กลัั บ ไปยัั ง
ผู้้�ร้้องเรีียนอย่่างรวดเร็็วที่่�สุุด

อััตราคะแนน
ความพึึงพอใจของลููกค้้า

90%

การเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

แคมเปญเติิมพลัังใจ
ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอร่่วมมืือร่่วมกัับบริิษัทั จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กัดั (มหาชน) ปล่่อยแคมเปญเติิมพลัังใจสู่่�คนไทยให้้ผ่า่ นพ้้นวิิกฤต
ไปด้้วยกััน ผ่่านสื่่�อโฆษณาของบริิษััทฯ โดยการ Wrap ขบวนรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสด้้วยศิิลปิินร็็อก “หนุ่่�ม กะลา” ซึ่่�งเป็็นช่่องทาง
การสื่่�อสารที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านการสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างเหล่่าแฟนคลัับกัับศิิลปิินคนดัังของคนเมืือง
ที่่�ใช้้บริิการรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ทั้้�งนี้้� แฟนเพลงสามารถร่่วมสนุุกและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแคมเปญนี้้� ได้้ โดยการถ่่ายรููปรถไฟขบวนนี้้�
แล้้วแชร์์มาที่่� Facebook เพื่่�อลุ้้�นเป็็นผู้้�โชคดีีรัับของขวััญจากคุุณหนุ่่�ม กะลา

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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Turtle Shop
วีีจีี ไอประกาศการเข้้าถืือหุ้้�นใน NINE พร้้อมเดิินหน้้าธุุรกิิจ
พื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ โดยบริิษััทฯ ให้้สิิทธิิ NINE บริิหารจััดการ
พื้้� น ที่่� เ ชิิ ง พาณิิ ช ย์์ บ นสถานีีรถไฟฟ้้ า บีีทีีเอส ซึ่่� ง NINE
ได้้ดำ�ำ เนิินการสร้้างร้้านจััดจำำ�หน่่ายและเครื่่�องจำำ�หน่่ายสิินค้้า
อััตโนมััติิภายใต้้แบรนด์์ “Turtle” ที่่�สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส
เซนต์์หลุุยส์์ โดยร้้าน Turtle Shop ได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการใน
ปีี 2564 และที่่�สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสอนุุสาวรีีย์์ชััยสมรภููมิิ
และเพลิินจิิตจะเปิิดในปีี 2565 เป็็นต้้นไป ทั้้�งนี้้� Turtle Shop

เป็็นร้้านแนวคิิดที่่�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและวััตถุุดิิบหลากหลาย
ประเภท ทั้้�งอาหาร เครื่่�องดื่่�ม ของใช้้ รวมไปถึึงบริิการต่่าง ๆ
โดย Turtle Shop ได้้ เ ลืื อ กสรรหาสิิ น ค้้ า ที่่� ต อบโจทย์์
ความต้้ อ งการของลููกค้้ า ในช่่ ว งเวลาเร่่ ง ด่่ ว นเป็็ น อย่่ า งดีี
และเพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้าด้้วยช่่องทางหลากหลาย
ในการชำำ�ระเงิิน ทั้้�ง Rabbit Card และ Rabbit LINE Pay
อีีกทั้้�งยัังสามารถสะสมคะแนน Rabbit Rewards และนำำ�
คะแนนมาแลกรัับของกัับทางร้้านได้้อีีกด้้วย

VGI Hanger
วีีจีี ไอเปิิดตััว VGI Hanger สื่่�อโฆษณาแบบใหม่่ที่่�แขวนอยู่่�บริิเวณราวจัับในรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือที่่�จะช่่วยให้้แบรนด์์
สามารถดึึงดููดผู้้�บริิโภคไปสู่่�การทดลองใช้้สิินค้้าของแบรนด์์ ได้้ โดยผู้้�บริิโภคสามารถสแกนคิิวอาร์์โค้้ดบนสื่่�อโฆษณานี้้�
เพื่่�อลงทะเบีียนและรัับสิินค้้าขนาดทดลองใช้้ที่่�บริิเวณจุุดบริิการของแบรนด์์ต่่าง ๆ
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Garmin X Rabbit
สำำ�หรัับธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิินของวีีจีี ไอ บััตรแรบบิิทได้้จับั มืือกัับบริิษัทั การ์์มินิ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั เปิิดตัวั สมาร์์ทวอทช์์รุ่่�นพิิเศษ
“Garmin X Rabbit” ยกระดัับการชำำ�ระเงิินผ่่านสมาร์์ทวอทช์์ ด้้วยฟัังก์์ชัันการชำำ�ระเงิินแบบไร้้การสััมผััสที่่�กำำ�ลัังได้้รัับ
ความนิิยม ภายใต้้แนวคิิด “Touch and Go” ซึ่่�งสามารถชำำ�ระค่่าโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสและรถโดยสารด่่วนพิิเศษบีีอาร์์ทีี
รวมถึึงบริิการระบบขนส่่งอื่่�น ๆ หรืือใช้้ชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับค่่าสิินค้้าและบริิการที่่�ร้้านค้้าชั้้�นนำำ�ต่่าง ๆ ที่่�มีีสััญลัักษณ์์แรบบิิท ทั้้�งนี้้�
หากพบว่่าฟัังก์์ชัันแรบบิิทไม่่สามารถใช้้งานได้้ สามารถนำำ�นาฬิิกาสมาร์์ทวอทช์์ Garmin x Rabbit มาติิดต่่อที่่�ห้้องจำำ�หน่่าย
ตั๋๋�วโดยสารรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสและบีีอาร์์ทีีทุุกสถานีี หรืือศููนย์์บริิการแรบบิิท (สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสสยาม) เพื่่�อตรวจสอบสถานะ
ฟัังก์์ชัันแรบบิิทและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นเบื้้�องต้้น

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)
เป้้าหมาย 2564/65
• คะแนนความผููกพัันของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรคิิดเป็็น
75% ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

ผลงาน 2564/65
.....................

.....................

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่ง� ยืืน
2563/64 - 2567/68
• คะแนนความผููกพัันของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรคิิดเป็็น
90% ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

• คะแนนความผููกพัันของ
พนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรคิิดเป็็น
86% ของจำำ�นวนพนัักงาน
ทั้้�งหมด

พนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่มีีค่
� า่ ในการขัับเคลื่่�อนบริิษัทั ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการทรััพยากรมนุุษย์์อย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเพิ่่ม� ขีีดความสามารถของพนัักงานและการปรัับตััวให้้เข้้ากัับทิิศทางธุุรกิิจที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
ตลอดเวลา โดยวีีจีี ไอมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมการพััฒนาและรัักษาพนัักงานไว้้เพื่่�อขัับเคลื่่�อนบริิษััทฯ ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืนได้้

การจััดการทรััพยากรมนุุษย์์
พนัักงานมีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ
และกลยุุทธ์ข์ ององค์์กรไปบนเส้้นทางความสำำ�เร็็จ การจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�วีีจีี ไอนั้้�น เป็็นไปตามนโยบายการจััดการ
ทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้และคู่่�มืือที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดย
นโยบายดัั ง กล่่ า วครอบคลุุ ม ทุุ ก แง่่ มุุ ม ของการจัั ดก าร
ทรััพยากรมนุุษย์์ ทั้้�งโครงสร้้างองค์์กร การจััดหาและการ
จ้้างงาน ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรม การประเมิิน
ประสิิทธิภิ าพ การพััฒนาทุุนมนุุษย์์ สถานที่่ทำ� ำ�งานที่่ป� ลอดภััย
การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน และพนัักงานสััมพัันธ์์ ซึ่่�งการ
บริิหารทรััพยากรมนุุษย์์อยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของฝ่่าย
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อััตราการจ้้างงานใหม่่

10.61%

...................................

1,074 คน

...................................

พนัักงานทั้้�งหมด

ทรััพยากรมนุุษย์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� วีีจีี ไอทำำ�งานอย่่างหนััก
เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่า ผู้้�มีีความสามารถที่่สุ� ดนั้้
ุ น� จะถููกดึึงดููดและรัักษา
ไว้้เพื่่�อส่่งเสริิมการเปลี่่�ยนแปลงและการเติิบโตทางธุุรกิิจของ
องค์์กร บริิษััทฯ จึึงมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี
ของพนัักงานทุุกคน และมีีการสำำ�รวจความพึึงพอใจและความ
ผููกพัันของพนัักงาน นอกจากนี้้� วีีจีี ไอยัังพััฒนาหลัักสููตร
การฝึึกอบรมต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงานเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพและความสามารถของตนอย่่างเต็็มที่่�

อััตราการลาออก

8.57%

การพััฒนาทุุนมนุุษย์์
วีีจีี ไอจััดให้้มีีหลัักสููตรการฝึึกอบรมต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถและทัักษะของพนัักงาน โดยหลัักสููตรการฝึึกอบรมมุ่่�งเน้้น
ไปที่่� 4 ประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�
ความเฉีียบแหลมในเชิิงธุุรกิิจ
(Business Acumen)
• มีีความเข้้าใจงานและธุุรกิิจเป็็นอย่่างดีี
สร้้างพัันธมิิตร และมองเห็็นภาพกว้้าง

จิิตนวััตกรรม (Innovation Mindset)
• มีีความกล้้าคิิด ทดลอง เรีียนรู้้� พััฒนา
และริิเริ่่�มสิ่่�งใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ

......................................................................

......................................................................

การทำำ�งานร่่วมกััน (Collaboration)
• ให้้ความร่่วมมืือ มีีส่่วนร่่วม รัับฟััง
แลกเปลี่่�ยน แบ่่งปััน เพื่่�อส่่วนรวม
......................................................................

ยกระดัับศัักยภาพ (Leverage Capabilities)
• มุ่่�งมั่่�น พััฒนา และยกระดัับศัักยภาพตนเอง
เสมอ
......................................................................

วีีจีี ไอใช้้ความสามารถเชิิงสมรรถนะหลัักเป็็นเครื่่�องมืือในการจััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถพััฒนา
ความสามารถของตนเพื่่�อความก้้าวหน้้าในอาชีีพระยะยาว โดยการอบรมที่่�วีีจีี ไอแบ่่งออกเป็็น 3 หลัักสููตร ประกอบด้้วย
1) หลัักสููตรกลาง (Core Course): เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะ และความสามารถของพนัักงาน ตลอดจนสร้้าง
มุุมมองเชิิงบวกในการทำำ�งาน
2) หลัักสููตรบริิหารจััดการ (Management Culture): หลัักสููตรฝึึกอบรมระดัับหััวหน้้างานเกี่่ย� วกัับการจััดการงาน
และผู้้� ใต้้บัังคัับบััญชา
3) หลัักสููตรเฉพาะสายงาน (Functional Course): หลัักสููตรฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาพนัักงานในความสามารถ
และความรู้้�ที่่�เจาะจงกัับหน้้าที่่�การงาน
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมีีการติิดตามดููแลผลตอบแทนจากการลงทุุนในทุุนมนุุษย์์ ซึ่่ง� เป็็นตััวบ่่งชี้้ที่� ส่� ะท้้อนมููลค่่าผลตอบแทนของ
ทุุนมนุุษย์์ของบริิษัทั ฯ จากการลงทุุนในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับทรััพยากรมนุุษย์์ ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้จัดั ให้้มีีการฝึึกอบรม
โดยชั่่�วโมงการอบรมเฉลี่่�ยต่่อพนัักงานหนึ่่�งคนคืือ 8.19 ซึ่่�งหลัักสููตรการฝึึกอบรมที่่�สำำ�คััญมีีดัังต่่อไปนี้้�
การฝึึกอบรมการขาย
ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้จััดหลัักสููตรฝึึกอบรม 4 วัันสำำ�หรัับพนัักงานในฝ่่ายขาย มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ของการขายที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้�น 26 คน ซึ่่�งพนัักงานได้้ยกระดัับทัักษะในด้้านต่่าง ๆ
ระหว่่างการอบรมดัังกล่่าว ดัังนี้้�
• ทัักษะการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ ในการแก้้ ไขปััญหา
• การปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิจากคนขายสื่่�อโฆษณาให้้เป็็นที่่�ปรึึกษาที่่�พร้้อมช่่วยเหลืือและมอบโซลููชั่่�นส์์ ให้้แก่่ลููกค้้า
• การเพิ่่�มมุุมมองสิินค้้าที่่�ขายในแบบใหม่่ ๆ
• การเพิ่่�มมุุมมองการหาลููกค้้าใหม่่
• ร่่วมกัันคิิดหาวิิธีีการหรืือ Business Model ใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบรัับกัับสถานการณ์์และพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากผลกระทบของโรคโควิิด-19
• การเรีียนรู้้�เทคนิิค/วิิธีีการนำำ�เสนอการขายเพื่่�อให้้เข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
• การวิิเคราะห์์ความต้้องการของลููกค้้า
• การมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้า
• การหาจุุดแข็็งหลัักของวีีจีี ไอในการจััดการกัับเทรนด์์
• วิิธีีการหาจุุดขาย หรืือ Unique Selling Point ให้้ ได้้เปรีียบคู่่�แข่่งในตลาด
• วิิธีีการวััดผลกระทบของสื่่�อวีีจีี ไอที่่�มีีต่่อแคมเปญแบรนด์์
บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้้�เข้้าอบรมมีีมุุมมองในการหา Unique Selling Point มองเห็็นโอกาสท่่ามกลางวิิกฤตมากขึ้้�น สามารถนำำ�ความรู้้� ไปพััฒนา
ต่่อยอดเข้้ากัับกระบวนการปฏิิบััติิงานในการวางแผนสื่่�อโฆษณาให้้กัับลููกค้้า เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ จนสามารถคิิดประมาณการในการเพิ่่�มกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี (NPAT) จากการนำำ�ความรู้้�หลัังเข้้าร่่วมอบรม
ไปปฏิิบััติิเป็็นจำำ�นวนเงิินประมาณ 3,280,000 บาท
ทััศนคติิการพััฒนาการบริิหารจััดการตนเอง
หลัักสููตรการฝึึกอบรมนี้้�จัดทำ
ั �ขึ้
ำ น้� เพื่่อ� สนัับสนุุนทััศนคติิการเติิบโตของพนัักงานในด้้านการกำำ�หนดเป้้าหมายในการทำำ�งานของตน
และการลงมืือปฏิิบััติิ รวมถึึงเรีียนรู้้�การคิิดวิิธีีใหม่่ ๆ เพื่่�อปรัับใช้้ ในการออกแบบวิิธีีคิิดที่่�นำำ�ไปสู่่�วิิธีีการทำำ�งานที่่�ดีีกว่่าเดิิม
การทำำ�งานมีี Productivity มากยิ่่�งขึ้น้� ซึ่่ง� การจััดอบรมใช้้เวลา 6 ชั่่ว� โมง โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมทั้้�งสิ้้น� 226 คน จากการที่่ผู้� เ�้ ข้้าอบรม
ได้้นำำ�ความรู้้� ไปประยุุกต์์ ใช้้ ในงาน สามารถวััดผลได้้จากวิิธีีการทำำ�งานหรืือเวลาในการทำำ�งานลดลง ซึ่่�งได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์
และประเมิินในด้้านการลดต้้นทุุนการสููญเสีียเวลา (Time waste) ถืือเป็็นการลดต้้นทุุนให้้กับั องค์์กรประมาณ 77,247.64 บาท
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2564/65

ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
วีีจีี ไอเข้้าใจดีีว่่า นอกเหนืือจากความรู้้แ� ละทัักษะแล้้ว ความเป็็นอยู่่�ที่ดีีก็
่� เ็ ป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่ช่� ว่ ยให้้บุคุ ลากรที่่มีีค
� วามสามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ โดยพนัักงานที่่�วีีจีี ไอได้้รัับค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ที่่�ยุุติิธรรมและเหมาะสม ซึ่่�งมากกว่่า
ข้้อกำำ�หนดตามกฎหมายในส่่วนที่่เ� ป็็นไปได้้ อีีกทั้้�งวีีจีี ไอยัังมอบสวััสดิิการและผลประโยชน์์ดังั ต่่อไปนี้้�ให้้กับั พนัักงานทุุกคน ได้้แก่่
• เงิินช่่วยเหลืือในกรณีีทุุนการศึึกษาของบุุตรพนัักงาน
• กองทุุนอัันได้้แก่่ เงิินชดเชย กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ กองทุุนประกัันสัังคม กองทุุนสวััสดิิการฌาปนกิิจ กองทุุนสหกรณ์์
ออมทรััพย์์บีีทีีเอส
• การดููแลครอบครััวอัันรวมถึึงการลาคลอดโดยได้้รัับค่่าจ้้าง 53 วััน และการลาเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บิิดาในระหว่่างภรรยา
คลอดบุุตรโดยได้้รัับค่่าจ้้าง 10 วััน ซึ่่�งเกิินมาตรฐานที่่�บัังคัับตามกฎหมาย
• การส่่งเสริิมสุุขภาพ รวมทั้้�งการประกัันสุุขภาพ การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี การจััดหาห้้องปฐมพยาบาลและ
ห้้องให้้นมบุุตร
• ชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�นและตััวเลืือกในการทำำ�งานนอกเวลา
วีีจีี ไอได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ ซึ่่�งประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 5 คนตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน เพื่่�อเป็็นตััวแทนของพนัักงานทั้้�งหมดที่่�มีีอำำ�นาจในการต่่อรองเจรจาด้้านสวััสดิิการกัับบริิษััทฯ
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การดููแลพนัักงานในสถานการณ์์โควิิด-19
ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด-19 ความปลอดภััยและการดููแลสุุขภาพของพนัักงานเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดสำำ�หรัับวีีจีี ไอ ซึ่่�งใน
ช่่วงปีี 2564/65 บริิษััทฯ ได้้มีีการออกมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 ดัังนี้้�
• พนัักงานทุุกคนต้้องวััดอุณ
ุ หภููมิิร่า่ งกายก่่อนเข้้าสถานที่่ทำ� ำ�งานอย่่างเคร่่งครััด โดยผู้้�ที่วั่� ดั ได้้เกิิน 37.5 องศาเซลเซีียส
จะไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้าพื้้�นที่่�ทำำ�งานของวีีจีี ไอ
• จััดสรรชุุดตรวจโควิิดอย่่างรวดเร็็ว (Rapid Test) สำำ�หรัับพนัักงาน เพื่่�อตรวจและรายงานผลเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์
• จััดให้้มีีเจลฆ่่าเชื้้�อทุุกทางเข้้าและรอบสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกของวีีจีี ไอ เพื่่�อส่่งเสริิมการรัักษาความสะอาดของตััวเอง
และสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• บัังคัับใช้้มาตรการที่่�เข้้มงวดเพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนสวมหน้้ากากอนามััยและเว้้นระยะห่่างทางสัังคม โดยมีีหน้้ากาก
อนามััยสำำ�รองให้้หากจำำ�เป็็น
• จััดทำำ�ประกัันโรคโควิิด-19 ให้้กัับพนัักงานทุุกคน เพื่่�อประกัันความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และลดภาระทาง
การเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการติิดเชื้้�อ
• สนัับสนุุนวััฒนธรรมการประชุุมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-meeting) ในการประชุุมภายในทั้้�งหมด เช่่น การประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทและการประชุุมคณะทำำ�งาน เพื่่�อลดการรวมตััวทางสัังคมภายในบริิษััทฯ
• กำำ�หนดมาตรการเมื่่�อตรวจพบการติิดเชื้้�อโควิิด-19
• สนัับสนุุนพนัักงานด้้านการเดิินทางไปที่่สำ� ำ�นักั งานและรัักษาสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ถููกสุขุ อนามััย โดยทำำ�การ
ฆ่่าเชื้้�อพื้้�นที่่�ทำำ�งานเป็็นประจำำ� และยืืดหยุ่่�นเวลาเข้้างานเพื่่�อให้้พนัักงานที่่�เดิินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสามารถ
หลีีกเลี่่�ยงการขนส่่งสาธารณะที่่�แออััด รวมถึึงการดำำ�เนิินการในลัักษณะทำำ�งานที่่�บ้้าน
• จััดให้้มีีชุุดป้้องกัันโรคโควิิด-19 ซึ่่�งประกอบด้้วยยาที่่�เกี่่�ยวข้้องสำำ�หรัับพนัักงานทุุกคน
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ความหลากหลายและการไม่่แบ่่งแยก
วีีจีี ไอให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับพนัักงานที่่ห� ลากหลายและวััฒนธรรมการไม่่แบ่่งแยก โดยบริิษัทั ฯ เชื่่อ� มั่่�นอย่่างยิ่่�งว่่า ความหลากหลาย
และการรวมเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันจะสร้้างที่่�ทำำ�งานที่่�ขัับเคลื่่�อนโดยไม่่หยุุดนิ่่�ง โดยพนัักงานสามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้โดยไม่่มีี
การเลืือกปฏิิบััติิต่่อความชอบทางเพศ เพศ เชื้้�อชาติิหรืือชาติิพัันธุ์์� สััญชาติิ ประเทศต้้นกำำ�เนิิด หรืือภููมิิหลัังทางวััฒนธรรม
ซึ่่�งบุุคลากร LGBTQI+ มีีสิิทธิิได้้รัับสวััสดิิการและผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ อย่่างเท่่าเทีียม เช่่น กองทุุน ลาเพื่่�อฌาปนกิิจศพ
ครอบครััว และการลาป่่วยเพื่่�อผ่่าตััดแปลงเพศ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมกััน
โดยพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรโดยไม่่คำำ�นึึงถึึงเพศ
ระดัับบริิหารและระดัับจััดการ

69

ระดัับบริิหาร

ระดัับจััดการ

44

85

67

18
25

ระดัับทั่่�วไป

515

405
56%

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงทั้้�งหมด

พนัักงานหญิิง

พนัักงานชาย

พฤติิกรรมการเลืือกปฏิิบัติั แิ ละการล่่วงละเมิิดสามารถรายงานได้้ผ่า่ นช่่องทางการแจ้้งเบาะแสตามคู่่�มืือการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ ซึ่่ง� ผู้้ร� ายงานจะได้้รับั การคุ้้�มครองจากการรายงานดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ผู้้ร� ายงานยัังสามารถรายงาน
เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรหรืือด้้วยวาจาต่่อหััวหน้้างานและฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์ ซึ่่ง� จะมีีการดำำ�เนิินการตามกระบวนการสอบสวน
ที่่�กำำ�หนดไว้้ และส่่งต่่อไปยัังผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์และแจ้้งกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ตามความเหมาะสม ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ จะมีีการดำำ�เนิินการแก้้ ไขหรืือดำำ�เนิินการทางวิินััยตามเห็็นสมควรจากข้้อสรุุปของการสอบสวนดัังกล่่าว โดยในกรณีี
การละเมิิดจะมีีการดำำ�เนิินคดีีทางกฎหมายตามความเหมาะสม

ความพึึงพอใจในองค์์กรของพนัักงาน
วีีจีี ไอจััดทำำ�แบบสำำ�รวจความพึึงพอใจและความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร โดยบริิษััทฯ จะนำำ�ผลสำำ�รวจดัังกล่่าวมา
วิิเคราะห์์เพื่่�อปรัับปรุุงแนวทางการส่่งเสริิมความพึึงพอใจของพนัักงาน รวมถึึงจััดทำำ�หลัักสููตรพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
และดููแลให้้พนัักงานทุุกคนรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าและมีีส่่วนร่่วมในงานของตนเอง ซึ่่�งในปีี 2564/65 พนัักงานทุุกคนได้้ทำำ�แบบสำำ�รวจ
เสร็็จสิ้้�น และได้้ผลความผููกพัันที่่� 86% ซึ่่�งสููงกว่่าเป้้าหมายประจำำ�ปีีที่่� 75%

86%

.................

ผลสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร

ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร

91%

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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สิิทธิิมนุุษยชน

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 412-1)

สิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานในความเป็็นมนุุษย์์ที่่�ทุุกคนพึึงได้้รัับอย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร วีีจีี ไอจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดต่อ่ การเคารพสิิทธิมิ นุุษยชนของ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าขององค์์กร โดยการยึึดหลัักสิทธิ
ิ มิ นุุษยชนและปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดกฎหมายและมาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�นและระดัับสากล เพื่่�อป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดเหตุุการณ์์การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
วีีจีี ไอกำำ�หนดนโยบายด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนเพื่่อ� เป็็นมาตรฐานในการบริิหารจััดการสิิทธิมิ นุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าขององค์์กร
ซึ่่�งครอบคลุุมความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้มีีการค้้ามนุุษย์์ การบัังคัับใช้้แรงงาน แรงงานเด็็ก การเลืือกปฏิิบััติิ และ
การคุุกคามหรืือล่่วงละเมิิดทุกรูู
ุ ปแบบ ทั้้�งทางเพศและอื่่�น ๆ อีีกทั้้�งสนัับสนุุนและปฏิิบัติั ติ ามหลัักสิทธิ
ิ มิ นุุษยชนในเรื่่อ� งเสรีีภาพใน
การสมาคม สิิทธิใิ นการร่่วมเจรจาต่่อรอง และค่่าตอบแทนที่่เ� ท่่าเทีียมกััน นอกจากนี้้� ในปีี 2564/65 บริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดทำ
ั ำ�นโยบาย
เรื่่อ� งการเลืือกปฏิิบัติั แิ ละการล่่วงละเมิิดต่อ่ สิิทธิขิ องบุุคคลอื่่�น และนโยบายเรื่่อ� งความหลากหลายและการยอมรัับความหลากหลาย
เพื่่�อสนัับสนุุนความหลากหลายและเคารพสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงาน

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การบริิหารจััดการสิิทธิิมนุุษยชน
การประกาศ
นโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การประเมิิน
ผลกระทบที่่เ� กิิดขึ้้น� จริิง
และผลกระทบ
ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น�

บููรณาการ
สิ่่�งที่่�ค้้นพบและ
ดำำ�เนิินการตาม
ความเหมาะสม

ติิดตามและสื่่�อสาร
ประสิิทธิิภาพ

แก้้ ไข
ผลกระทบด้้านลบ

ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอดำำ�เนิินการตรวจสอบและประเมิินความเสี่่ย� งด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนอย่่างรอบด้้านตามหลัักการชี้้แ� นะขององค์์การ
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยธุุรกิิจและสิิทธิมิ นุุษยชน เพื่่อ� ประเมิินความเสี่่ย� งที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ รวมถึึงบริิษัทั
ย่่อยที่่วี� จีี ี ไอมีีอำำ�นาจการบริิหาร และได้้จัดทำ
ั ำ�มาตรการเพื่่อ� บรรเทาและแก้้ ไขผลกระทบต่่าง ๆ เหล่่านั้้�นในกรณีีที่่มีีก
� ารละเมิิดขึ้น้�
ทั้้�งนี้้� วีีจีี ไอได้้เปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่ม� เติิมเกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบด้้านสิิทธิมิ นุุษยชนอย่่างรอบด้้านดัังกล่่าวไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ
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การเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
วีี จีี ไอส่่ ง เสริิ ม การสร้้ า งความตระหนัั กรู้้� ใ นประเด็็ น ด้้ า น
สิิทธิิมนุุษยชนให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ โดยในปีี
2564/65 บริิษััทฯ ได้้จััดการฝึึกอบรมสองชั่่�วโมงผ่่านรููปแบบ
ออนไลน์์โดยสถาบัันภายนอก เพื่่อ� ให้้ความรู้้�พนักั งานเกี่่ย� วกัับ
ข้้อมููลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน รวมถึึงความเสี่่�ยงและ
ผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญและเกี่่�ยวข้้องตลอด
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของการประกอบธุุรกิิจ เช่่น การเลืือกปฏิิบััติิ
และการล่่วงละเมิิดในที่่�ทำำ�งาน นอกจากนี้้� พนัักงานยัังได้้ทำำ�
ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับกระบวนการของการตรวจสอบความเสี่่ย� ง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน นโยบายเรื่่�องการเลืือก
ปฏิิบััติิและการล่่วงละเมิิดต่่อสิิทธิิของบุุคคลอื่่�น และนโยบาย
เรื่่�องความหลากหลายและการยอมรัับความหลากหลาย

ในกรณีีที่่�เกิิดการละเมิิดด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
สามารถแจ้้ ง เหตุุ ห รืื อ เบาะแสผ่่ า นช่่ อ งทางการแจ้้ ง เรื่่� อ ง
ร้้องเรีียนที่่บ� ริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนด เพื่่อ� ดำำ�เนิินการตามกระบวนการ
สืื บ สวนสอบสวนข้้ อ เท็็ จ จริิ ง โดยในปีี 2564/65 บริิ ษัั ท ฯ
ไม่่ ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนหรืือการแจ้้งเหตุุเกี่่�ยวกัับการละเมิิด
สิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชน และไม่่ มีี เหตุุ ก ารณ์์ ก ารเลืื อ กปฏิิ บัั ติิ แ ละ
การล่่วงละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�น

0 ครั้้�ง

ไม่่มีีเหตุุการณ์์การเลืือกปฏิิบััติิ
หรืือการล่่วงละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�น

การเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่่�อโฆษณาด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การเข้้าถึึงสารอาหารที่่�เหมาะสมเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
มนุุษย์์ทุกค
ุ น ด้้วยเหตุุนี้้� วีีจีี ไอได้้แบ่่งปัันพื้้�นที่่สื่่� อ� เพื่่อ� สนัับสนุุน
โครงการระดมทุุนและเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ปัั ญ หาวิิ ก ฤตภาวะความไม่่ มั่่� น คงทางอาหารและโรคขาด
สารอาหาร โดยจากภาวะความไม่่มั่่น� คงทางอาหารนั้้�น พบว่่า
มีีจำำ�นวนเด็็กกว่่า 47 ล้้านคน ที่่�เสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตจาก
โรคขาดสารอาหารรุุนแรง ผนวกกัับการแพร่่ระบาดของ

โรคโควิิด-19 ที่่ยั� งั ยืืดเยื้้�อ จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่ต้� อ้ งส่่งมอบ
ความช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วน ซึ่่ง� เงิินบริิจาคดัังกล่่าว องค์์การ
ยููนิิเซฟจะนำำ�ไปเพื่่อ� ใช้้ในการจััดทำำ�และส่่งอาหารบำำ�บัดฉุ
ั กุ เฉิิน
แก่่เด็็กที่่�ขาดแคลนเหล่่านี้้� นอกจากนี้้�เงิินบริิจาคดัังกล่่าว
ยัังครอบคลุุมไปถึึงการสนัับสนุุนในอีีกหลายโครงการของ
องค์์การยููนิิเซฟ เพื่่อ� ช่่วยเหลืือเด็็กทั้้ง� ในประเทศไทยและทั่่�วโลก
ให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
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การพััฒนาสัังคมและชุุมชน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

วีีจีี ไอตระหนัักดีีว่า่ การประกอบธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น บริิษัทั ฯ จะต้้องเป็็นองค์์กรที่่ดีีที่
� ส่� ามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันกัับสัังคมได้้
อย่่างเป็็นสุุข บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งเน้้นดำำ�เนิินงานควบคู่่�กัับความรัับผิิดชอบในการพััฒนาปรัับปรุุงชุุมชนและสัังคม เนื่่�องจากการได้้รับั
การยอมรัับและความไว้้วางใจเป็็นส่่วนสำำ�คััญต่่อการเติิบโตทางธุุรกิิจของวีีจีี ไอ

ทิิศทางด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

วีีจีี ไอกำำ�หนดรููปแบบความคิิดริิเริ่่�มด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและกิิจกรรมพััฒนาสัังคมที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
ทางธุุรกิิจและลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้กำำ�หนดโครงการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�
มุ่่�งเน้้นปรัับปรุุงสาธารณสุุข สนัับสนุุนการพััฒนาด้้านการศึึกษา และสร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของสัังคมเกี่่ย� วกัับการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งนี้้� จากกิิจกรรมดัังกล่่าว บริิษััทฯ มุ่่�งสนัับสนุุนและเพิ่่�มจำำ�นวนพนัักงานอาสา รวมถึึงส่่งเสริิมการรัับรู้้�ทางสัังคมเชิิงบวกและ
ความพึึงพอใจต่่อองค์์กร

การส่่งเสริิมสาธารณสุุข

วีีจีี ไอได้้กำำ�หนดกิิจกรรมส่่งเสริิมสาธารณสุุขด้้วยวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ของชุุมชน โดยในปีี 2564/65 ได้้มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�

การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่่�อโฆษณาเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด-19

ในปีี 2564/65 วีี จีี ไ อประชาสัั ม พัั น ธ์์ ข้้ อ มููลที่่� สำำ�คัั ญ ผ่่ า น
สื่่�อโฆษณาของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับทราบ
ข้้ อ มููลที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ เ กี่่� ย วกัั บ โรคโควิิ ด -19 โดยบริิ ษัั ท ฯ
สนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่่�อโฆษณาให้้กัับโครงการ #Teamthailand
เพื่่�อร่่วมสร้้างจิิตสำำ�นึึกและให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนด้้วยข้้อมููล
ที่่�เป็็นประโยชน์์จากหน่่วยงานและผู้้�เชี่่�ยวชาญทางการแพทย์์
เกี่่ย� วกัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 และการแพร่่กระจาย
ของโรคโควิิ ด -19 นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ร่่ ว มสนัั บ สนุุ น
โครงการ “ช่่วยด้้วย! ช่่วยคุุณจากโควิิดได้้ถึึงบ้้าน’’ จััดโดย
Doctor A to Z ระบบปรึึกษาแพทย์์ออนไลน์์ที่�่ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วย
สามารถเข้้าถึึงการรัักษา เพื่่�อให้้ประชาชนรัับรู้้�ถึึงบริิการนี้้�
และสามารถรัั บ การดููแลรัั ก ษาจากทีีมแพทย์์ ที่่� พร้้ อ ม
ติิดตามอาการตลอด 24 ชั่่�วโมง รวมไปถึึงการมอบเวชภััณฑ์์
สิ่่�งของจำำ�เป็็น และอาหารอีีกด้้วย
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นอกเหนืือจากนี้้� สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�บริิจาคโลหิิตลดลงมาก โดย
โรงพยาบาลทุุกแห่่งทั่่�วประเทศขาดแคลนโลหิิตสะสม วีีจีี ไอจึึงร่่วมสนัับสนุุนประชาสััมพัันธ์์โครงการ Blood Hero ปีี 2 ซึ่่ง� จััดโดย
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย ผ่่านสื่่�อโฆษณาของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้รัับทราบข้้อมููลและร่่วมกััน
บริิจาคโลหิิต
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การบริิจาคของวีีจีี ไอ
ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอบริิจาคเงิินจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 10,000 บาท เพื่่�อร่่วมปรัับปรุุงสนามฟุุตบอลของชุุมชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดปทุุมธานีี
ด้้วยวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ชุุมชนพััฒนาสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีผ่่านการออกกำำ�ลัังกาย นอกจากนี้้� พนัักงาน
ทีีมวีี จีี ไ ออาสายัั ง ได้้ ล งพื้้� น ที่่� ม อบถุุ ง ยัั ง ชีีพแก่่ ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์ อุุ ทกภัั ย ที่่� อำำ� เภอบางบาล จัั ง หวัั ด
พระนครศรีีอยุุธยา เพื่่�อกระจายความช่่วยเหลืือและบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กัับผู้้�ที่่� ได้้รัับผลกระทบในครั้้�งนี้้� จำำ�นวนทั้้�งหมด
2,510 ครััวเรืือน 16 วััด และ 2 โรงเรีียน

การสนัับสนุุนการพััฒนาด้้านการศึึกษา

วีีจีี ไอส่่งเสริิมการเข้้าถึึงโอกาสทางการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียม และสนัับสนุุนการพััฒนาการศึึกษาของชุุมชน
โดยบริิษััทฯ มุ่่�งหวัังให้้สัังคมได้้รัับผลประโยชน์์จากการเข้้าถึึงการศึึกษาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนี้้� และได้้ ใช้้อุุปกรณ์์
การเรีียนและสถานศึึกษาที่่�ปรัับปรุุงผ่่านกิิจกรรมที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการในปีี 2564/65 ดัังนี้้�

โครงการหนึ่่�งวัันพัันรอยยิ้้�ม

ชมรมวีีจีี ไออาสาประกอบด้้วยตััวแทน 4 คน ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการหนึ่่�งวัันพัันรอยยิ้้�ม มอบเงิินบริิจาคเพื่่อ� ขยายโอกาส
ทางการศึึกษาและสนัับสนุุนอุุปกรณ์์การเรีียนเพื่่�อพััฒนาทัักษะและศัักยภาพให้้กัับเด็็ก ๆ โรงเรีียนบ้้านนาจาน จัังหวััดยโสธร
มููลค่่า 600,000 บาท ซึ่่�งประกอบไปด้้วยคอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ก อุุปกรณ์์กีีฬา และอุุปกรณ์์ดนตรีี
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การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�สื่่�อเพื่่�อพััฒนาการศึึกษา

วีีจีี ไอสนัับสนุุนมููลนิิธิิสานอนาคตการศึึกษา คอนเน็็กซ์์อีีดีี
เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์การรัับบริิจาคคอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�กของ
โครงการผ่่านสื่่�อโฆษณาของบริิษัทั ฯ โดยคอมพิิวเตอร์์โน้้ตบุ๊๊�ก
จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เด็็ก ๆ ได้้รับั ความรู้้แ� ละข้้อมููลที่่ม� ากมายจาก
ช่่องทางออนไลน์์ต่่าง ๆ ซึ่่�งสอดคล้้องตามความมุ่่�งมั่่�นของ
บริิษััทฯ ในการพััฒนาการศึึกษา

การสร้้างจิิตสำำ�นึึกเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อม

วีีจีี ไอเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในบทบาทของบริิษััทฯ ต่่อการสร้้างอนาคตที่่�ยั่่�งยืืน
ด้้วยเหตุุนี้้� ในปีี 2564/65 บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสนัับสนุุนความมุ่่�งมั่่�น
ในการเพิ่่�มจิิตสำำ�นึึกของสัังคมเกี่่�ยวกัับการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งประชาชนจะได้้รัับ
ประโยชน์์จากการรัับรู้้�ถึึงปััญหาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

Climate Clock World

ในฐานะผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา วีีจีี ไอตระหนัักดีีว่า่ เนื้้�อหาที่่ส่� ง่ เสริิมความยั่่�งยืืนจะสามารถสร้้างประโยชน์์สููงสุุดเกิินขอบเขต
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ได้้ ดัังนั้้�น ในเดืือนเมษายน 2564 บริิษััทฯ จึึงยัังคงสื่่�อสารโครงการ Climate Clock ผ่่านสื่่�อของ
บริิษัทั ฯ เพื่่อ� ช่่วยสร้้างความตระหนัักรู้แ้� ก่่สังั คมและประชาชนที่่เ� ดิินทางโดยรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส ให้้เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการร่่วมกััน
ลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนเเปลงทางสภาพภููมิิอากาศ โดย Climate Clock นัับเวลาถอยหลัังก่่อนที่่�โลกจะได้้รัับผลกระทบ
จากการเปลี่่�ยนเเปลงทางสภาพภููมิิอากาศอย่่างยากที่่�จะแก้้ ไข ทั้้�งนี้้� การนำำ�เสนอข้้อมููลดัังกล่่าวยัังช่่วยสร้้างความตระหนัักรู้้�
แก่่สัังคมให้้เห็็นความสำำ�คััญของการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตและการยึึดตามหลัักความยั่่�งยืืน เพื่่�อลดมลพิิษ
ได้้ง่่าย ๆ จากการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
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อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6, 403-9)
เป้้าหมาย 2564/65
• ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
• จััดทำ�ำ นโยบาย มาตรการ และ
การฝึึกฝนด้้านความปลอดภััย
แก่่พนัักงานบริิษััทฯ

ผลงาน 2564/65
.....................

.....................

เป้้าหมายระยะยาวด้้านความยั่่ง� ยืืน
2563/64 - 2567/68
• พนัักงานและคู่่�ค้้าในอััตรา
100% ได้้รัับการฝึึกอบรมตาม
มาตรฐานความปลอดภััย
• ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน

• ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
• จััดทำ�ำ นโยบาย มาตรการ และ
การฝึึกฝนด้้านความปลอดภััย
แก่่พนัักงานบริิษััทฯ

ความรัับผิิดชอบต่่อความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีนั้้�น เป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อ
ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ วีีจีี ไอจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นองค์์กรที่่� ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุโดยใส่่ใจต่่อความปลอดภััยของพนัักงานและ
สัังคมเป็็นหลััก โดยบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการเพื่่�อพััฒนาความปลอดภััย สุุขภาพ และสวััสดิิภาพของพนัักงานในทุุกสถานการณ์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง
วีีจีี ไอได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยซึ่่�งมีีผลบัังคัับใช้้กัับพนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และคู่่�ค้้า รวมไปถึึง
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียที่่�เ กี่่�ย วข้้อ งทั้้�งหมด โดยบริิษัั ทฯ ได้้ แต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการความปลอดภัั ย และเจ้้ าหน้้ า ที่่�ค วามปลอดภััย
ซึ่่ง� มีีหน้้าที่่บ� ริิหารจััดการด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยขององค์์กร วีีจีี ไอดำำ�เนิินการจััดการและพััฒนาระบบการจััดการ
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องตามข้้อกำำ�หนดขององค์์การระหว่่างประเทศว่่าด้้วยการมาตรฐาน
(ISO) 45001 รวมไปถึึงกฎหมายและข้้อ บััง คัับ ที่่� เกี่่� ย วข้้ อง และบริิษัั ท ฯ ทำำ�ก ารประเมิิ น และจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คััญ ของ
ความเสี่่�ยงที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั งิ านสำำ�หรัับธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาเป็็นประจำำ� โดยกระบวนการประเมิินความเสี่่ย� งประกอบด้้วย
(1) การวิิเคราะห์์และการประเมิินกิิจกรรมการทำำ�งาน
(2) การใช้้ลำำ�ดัับชั้้�นของการควบคุุมและกำำ�หนดแผนปฏิิบััติิการเพื่่�อขจััดอัันตรายและลดความเสี่่�ยง
(3) การดำำ�เนิินการและประเมิินความคืืบหน้้าเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ
(4) การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� พนัักงานสามารถรายงานเหตุุการณ์์และสถานการณ์์อัันตรายจากการทำำ�งานได้้ระหว่่างการประชุุมด้้านความปลอดภััย
ประจำำ�เดืือน หรืือสามารถจััดทำำ�รายงานอุุบัติั กิ ารณ์์เพื่่อ� ดำำ�เนิินการสืืบสวนสอบสวนดัังขั้้น� ตอนที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในระเบีียบปฏิิบัติั งิ าน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังสนัับสนุุนให้้พนัักงานรายงานข้้อกัังวลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยผ่่านช่่องทาง
การแจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนตามที่่�บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดตามคู่่�มืือการกํํากัับดููแลกิิจการและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ โดยผู้้�รายงานจะได้้รัับ
การคุ้้�มครองจากการตอบโต้้ อีีกทั้้�งในสถานการณ์์ที่่�เชื่่�อว่่าจะก่่อให้้เกิิดการบาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วย พนัักงานมีีสิิทธิิหยุุดงาน
และแจ้้งให้้บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการต่่อไปได้้ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังจััดทำำ�แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจขององค์์กร
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่่อ� เตรีียมพร้้อมและตอบสนองต่่อสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินด้้านสุุขภาพ เช่่น วิิกฤตโรคระบาด
ที่่�อาจทำำ�ให้้ธุุรกิิจหยุุดชะงัักได้้
นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคาดหวัังให้้คู่่�ค้้ารัักษามาตรฐานการจััดการความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยตามที่่�ประกาศ
ผ่่านจรรยาบรรณคู่่�ค้้าด้้านการจััดซื้้�อ จััดหา ว่่าจ้้าง โดยความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยนั้้�นเป็็นหนึ่่�งในเกณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ
ใช้้ ในการประเมิินคู่่�ค้้าในกระบวนการจััดซื้้�อ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของข้้อกำำ�หนดในสััญญาการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
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วััฒนธรรมองค์์กรด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

วีีจีี ไอดำำ�เนิินการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพต่่าง ๆ ให้้กัับ
พนัักงาน เพื่่�อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมด้้านความปลอดภััย
ขององค์์กรอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยโครงการดัังกล่่าว ได้้แก่่
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี ฟิิตเนส และคลาสออกกำำ�ลัังกาย
ต่่าง ๆ อย่่างโยคะและการเต้้นแอโรบิิก รวมถึึงกิิจกรรมอื่่�น ๆ
เช่่น ชมรมวิ่่�ง เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� วีีจีี ไอยัังจััดให้้มีีการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััย เพื่่อ� ปลููกฝัังความตระหนัักและลดเหตุุการณ์์
อัันไม่่พึงึ ประสงค์์ด้า้ นสุุขภาพและความปลอดภััยในการปฏิิบัติั ิ
งานที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ปฏิิบััติิงาน
บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส โดยหลัักสููตรฝึึกอบรมนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�น
เป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ สำี ำ�หรัับพนัักงานทุุกคน ซึ่่ง� มากกว่่าความถี่่� 2 ปีี
อัันเป็็นข้้อกำำ�หนดตามกฎหมาย ในปีี 2564/65 การจััดอบรม
ดัั ง กล่่ า วมีีผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มอบรมทั้้� ง สิ้้� น 378 คน ประกอบด้้ ว ย
พนัักงาน 151 คน และผู้้�รัับเหมา 227 คน

บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

ในฐานะผู้้�นำำ�การตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลููชั่่�นส์์ วีีจีี ไอตระหนัักดีีว่่า สื่่�อโฆษณาและการตลาดนั้้�นจะเข้้าถึึงผู้้�คน
และชุุมชนในวงกว้้าง ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลเนื้้�อหาที่่�ใช้้โฆษณา เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเนื้้�อหาดัังกล่่าว
มีีความถููกต้้อง เป็็นความจริิง และสอดคล้้องตามข้้อกำำ�หนดกฎหมายหรืือศีีลธรรมอัันดีี เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากการร้้องเรีียน หรืือการถููกดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่าง ๆ ของกฎหมาย

ความรัับผิิดชอบในการโฆษณา
วีีจีี ไอกำำ�หนดมาตรการและแนวทางการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสื่่�อโฆษณาที่่เ� หมาะสมดัังนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา
และการโฆษณา ซึ่่�งครอบคลุุมจรรยาบรรณแห่่งการโฆษณา และการนำำ�เสนอสื่่�อต่่าง ๆ โดยบริิษััทฯ จะตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่า
เนื้้�อหาที่่ใ� ช้้โฆษณาบนสื่่�อนั้้�นมีีความถููกต้้อง เหมาะสม เป็็นความจริิง และไม่่ขัดต่
ั อ่ ข้้อกำำ�หนด กฎหมาย และแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ่� กี่่ย� วข้้อง
ต่่าง ๆ
บริิษัทั ฯ จะไม่่นำำ�เสนอเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณาที่่เ� อาเปรีียบหรืือก่่อให้้เกิิดความวุ่่�นวายต่่อกลุ่่�มเปราะบางอย่่างกลุ่่�มเยาวชน เนื้้�อหาที่่จ� ะ
ยั่่�วยุุให้้เกิิดความขััดแย้้งทางศาสนาและเชื้้�อชาติิ และสื่่�อที่่�แสดงถึึงความรุุนแรงและภาพลามกอนาจาร นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทฯ
จะไม่่แสดงเนื้้�อหาที่่เ� บี่่ย� งเบนหรืือเกิินความจริิงในลัักษณะที่่เ� ป็็นเท็็จที่่มีีวั
� ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� หลอกลวงสัังคม ทั้้�งนี้้� ข้้อความคำำ�เตืือน
จะถููกนำำ �เสนอสำำ�หรัับเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณาที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดเคืืองหรืือมีีความรุุนแรง เพื่่�อให้้ผู้้�ชมสามารถเลืือกดููได้้
ตามความเหมาะสม
เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแนวทางการโฆษณานั้้�น บริิษััทฯ จะตกลงตามข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขกัับลููกค้้าและแบรนด์์ต่่าง ๆ ในทุุก
การทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกััน และได้้กำำ�หนดให้้มีีขั้้�นตอนในการตรวจสอบเนื้้�อหาของสื่่�อโฆษณาโดยฝ่่ายกฎหมายและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเนื้้�อหานั้้�นสอดคล้้องตามกฎหมาย แนวปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดของบริิษััท ระบบขนส่่งมวลชน
กรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน) ในกรณีีที่่�พบว่่าเนื้้�อหาไม่่เป็็นไปตามแนวปฏิิบััติิของบริิษััทฯ วีีจีี ไอขอสงวนสิิทธิ์์�ทั้้�งหมดเพื่่�อปฏิิเสธ
ที่่�จะเผยแพร่่เนื้้�อหาสื่่�อโฆษณาดัังกล่่าวดัังข้้อกำำ�หนดและเงื่่�อนไขที่่� ได้้ตกลง

โปรดสแกนคิิวอาร์์โค้้ดนี้้�สำำ�หรัับนโยบายด้้านความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณาและการโฆษณา
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ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลยุุทธ์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศ
และการใช้้พลัังงาน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-5)

เป้้าหมาย 2563/64 - 2566/67

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
...............................

• รัักษาระดัับการใช้้ ไฟฟ้้าไม่่ให้้สููงขึ้้�นเกิิน 10%
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
• ใช้้แพลตฟอร์์มโฆษณาขององค์์กรนำำ�เสนอเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ โดย
มีีเป้้าหมายในการสร้้างความตระหนัักรู้้�แก่่ประชาชน
ไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านคนต่่อปีี

• ลดปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้าได้้ 11%
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562/63
• ใช้้แพลตฟอร์์มโฆษณาขององค์์กรนำำ�เสนอเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิิอากาศ

การรัับมืือต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็นปััญหาสำำ�คััญระดัับโลกอย่่างปฏิิเสธไม่่ได้้ วีีจีี ไอจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัับมืือกัับทั้้�ง
ความท้้าทายและโอกาสอัันมาจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการอนุุรัักษ์์พลัังงาน โดยในฐานะผู้้� ให้้บริิการ
การตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลููชั่่�นส์์ วีีจีี ไอไม่่เพีียงตั้้�งใจที่่จ� ะจััดการกัับคาร์์บอนฟุุตพรินิ ต์์จากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ เท่่านั้้�น แต่่ยัังมุ่่�งเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้� ในสัังคมเกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ผ่่านแพลตฟอร์์มโฆษณาของบริิษััทฯ อีีกด้้วย
วีีจีี ไอมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจอย่่างมีีสติิและรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยบริิษัทั ฯ ยึึดปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ครอบคลุุมความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�จะปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในการดำำ�เนิินงาน ลงทุุน
ในเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพื่่�อปรัับปรุุงการอนุุรัักษ์์พลัังงาน และเพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจในการเผยแพร่่บริิบทการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศสู่่�สาธารณะ
ความเสี่่ย� งและผลสืืบเนื่่�องจากการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศนั้้�น ประกอบด้้วยสภาพอากาศที่่รุ� นุ แรงและภััยธรรมชาติิ อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบกัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจของวีีจีี ไอได้้ ดัังนั้้�น เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�และความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วีีจีี ไอจึึงดำำ�เนิินกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อทบทวนปััจจััยเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�และที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่อัันเกี่่�ยวข้้องกัับ
ผลกระทบของสภาพอากาศที่่มีีต่
� อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ อีีกทั้้�งบริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจขององค์์กร รวมไปถึึง
แผนฟื้้�นฟููจากภััยพิิบััติิเพื่่�อจััดการกัับเหตุุการณ์์สภาพอากาศที่่� ไม่่เอื้้�ออำำ�นวย นอกจากนี้้� วีีจีี ไอยัังตระหนัักดีีถึึงความจำำ�เป็็น
ในการยกระดัับความสำำ�คัญ
ั และความโปร่่งใสของความเสี่่ย� งทางการเงิินที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ ดัังนั้้�น
จึึงอยู่่�ในขั้้�นตอนของการบููรณาการเค้้าโครงการทำำ�งานตามคำำ�แนะนำำ�ของคณะทำำ�งานด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิิน
โครงการต่่าง ๆ เพื่่�ออนุุรัักษ์์พลัังงานและลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร
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โครงการอนุุรัักษ์์พลัังงานและการลดก๊๊าซเรืือนกระจก
โครงการ Care the Bear
ในปีี 2564/65 วีี จีี ไอเข้้ า ร่่ ว มโครงการ Care the Bear โดยตลาดหลัั กทรัั พย์์ ฯ
ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ภาครััฐ เอกชน และวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมร่่วมมืือกัันลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านการจััดกิิจกรรมดัังกล่่าว โดยโครงการฯ ได้้รณรงค์์การปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมใน 6 มิิติิ เพื่่�อช่่วยลดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้แก่่ การเดิินทางด้้วย
รถไฟฟ้้าหรืือระบบขนส่่งสาธารณะ ลดการใช้้กระดาษและพลาสติิก งดใช้้ภาชนะโฟม ลด
การใช้้พลัังงาน ใช้้ของตกแต่่งที่่�ทำำ�จากวััสดุุที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ในการจััดงานต่่าง ๆ และ
เสิิร์์ฟอาหารให้้ตััวเองในปริิมาณที่่�พอทานได้้เพื่่�อลดขยะอาหาร ทั้้�งนี้้� การเข้้าร่่วมโครงการ
Care the Bear ครั้้�งนี้้� สามารถช่่วยให้้พนัักงานของวีีจีี ไอมีีส่่วนร่่วมในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก และแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการแก้้ ไขปััญหาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเพื่่�อประโยชน์์ ในวงกว้้าง

สำำ�นัักงานอนุุรัักษ์์พลัังงาน
ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้เริ่่�มรณรงค์์การลดการใช้้พลัังงานภายในพื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน
โดยไฟและเครื่่�องปรัับอากาศที่่สำ� �นั
ำ กั งานใหญ่่ของบริิษัทั ฯ จะถููกปิิดเป็็นเวลาหนึ่่�งชั่่ว� โมง
ในช่่วงเที่่ย� งของทุุกวันั ทำำ�การ ทำำ�ให้้ประหยััดพลังั งานไฟฟ้้าไปได้้ 44,643 กิิโลวััตต์์
-ชั่่�วโมง (kWh) เทีียบเท่่ากัับปริิมาณ 22.317 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
(tCO2e) ที่่�ลดลง
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ประกาศการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกของพนัักงานและ
สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมในการลดผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
โดยการปิิดเครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้าเมื่่�อไม่่ได้้ ใช้้งาน
Same Way Save World
วีีจีี ไอตระหนัักถึงึ ปััญหาการปล่่อยคาร์์บอนที่่เ� กิิดจากการเดิินทางของพนัักงานมา
ที่่�ทำำ�งาน ในปีี 2564/65 บริิษััทฯ จึึงได้้จััดทำำ�แคมเปญ ‘‘Same Way Save World’’
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงานติิดรถกัันไปทำำ�งานเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอน
ที่่� ไม่่จำำ�เป็็นจากการเดิินทางโดยรถยนต์์ โดยจากระยะนำำ�ร่่องที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
ของโครงการนั้้�น สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด 19.408 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e)
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การปลููกต้้นไม้้
ในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้ดำำ�เนิินโครงการปลููกต้้นไม้้ประมาณ 200 ต้้น ซึ่่�งรวมเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวถึึง 1,600 ตารางเมตร
สำำ�หรัับชุุมชนที่่�จัังหวััดยโสธร

แพลตฟอร์์มสื่่�ออัันเป็็นแรงบัันดาลใจ
ในฐานะผู้้ป� ระกอบธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา วีีจีี ไอยัังคงใช้้เครืือข่่ายสื่่�อโฆษณาของบริิษัทั ฯ เผยแพร่่ข้อ้ มููล เพื่่อ� สร้้างความตระหนัักรู้แ�้ ก่่ผู้ช�้ ม
ทั่่�วประเทศเกี่่�ยวกัับผลสืืบเนื่่�องของอิิทธิิพลจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อไป โดยบริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการแก้้ ไข
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศนั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องมีีความร่่วมมืือของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด
การลดการใช้้ ไฟฟ้้าบนสถานีีรถไฟฟ้้า
วีีจีี ไอประหยััดการใช้้ ไฟฟ้้าจากสื่่�อโฆษณาของบริิษััทฯ บนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส โดยการเปลี่่�ยนหลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์
เป็็นแบบหลอดไฟ LED และดำำ�เนิินการปิิดไฟหลัังเวลาทำำ�การ ทั้้�งนี้้� การใช้้หลอดไฟ LED ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถประหยััด
ค่่าไฟฟ้้าได้้ถึึง 5 ล้้านบาท
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การจััดการของเสีีย

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

เป้้าหมาย 2563/64 - 2566/67

ผลการดำำ�เนิินงาน 2564/65
...............................

• เปลี่่�ยนการนำำ�ขยะที่่�จะถููกฝัังกลบหรืือเผาทำำ�ลาย
ด้้วยการนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ในอััตรา 30%
ของปริิมาณขยะทั้้�งหมด
• สร้้างคุุณค่่าให้้ขยะโดยการเปลี่่�ยนเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด โดยมีี
เป้้าหมายในการลดปริิมาณการสร้้างขยะอย่่างน้้อย
10%

• เปลี่่�ยนการนำำ�ขยะที่่�จะถููกฝัังกลบหรืือเผาทำำ�ลาย
ด้้วยการนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ในอััตรา 85%
ของปริิมาณขยะทั้้�งหมด
• ลดปริิมาณขยะที่่�จะถููกฝัังกลบหรืือเผาทำำ�ลาย
3% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562/63

การจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพเป็็นวาระสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยวีีจีี ไอให้้ความใส่่ใจในการลดของเสีีย การปฏิิบัติั ิ
ด้้านการจััดการของเสีียที่่�สอดคล้้องตามกฎระเบีียบ และการนำำ �เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้ ในกิิจกรรมทางธุุรกิิจเพื่่�อลด
ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมในวงกว้้าง
ความมุ่่�งมั่่�นในการจััดการของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและการประยุุกต์์ ใช้้แผนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของบริิษัทั ฯ นั้้�น เป็็นไปตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� ของเสีียที่่�เกิิดจากการดำำ�เนิินงานของวีีจีี ไอเองโดยทั่่�วไปแล้้วจะเกิิดจากกิิจกรรม
ในสำำ�นัักงานที่่�ถููกกำำ�จััดโดยฝ่่ายบริิหารอาคารตามข้้อผููกพัันในสััญญา และป้้ายไวนิิลที่่�ใช้้แล้้วที่่�เกิิดจากธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาของ
บริิษััทฯ จะถููกจััดเก็็บไว้้ ในพื้้�นที่่�ของบริิษััทฯ หรืือถููกนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ ใหม่่ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และบริิษััทฯ ได้้จััด
ให้้มีีระบบการกำำ�กับั และติิดตามข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับของเสีียโดยทั่่�วไป นอกเหนืือจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังปลููกฝัังจิิตสำำ�นึกึ ให้้พนักั งาน
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการลดขยะตามหลัักการ 3R คืือ ลดของเสีียให้้น้้อยที่่�สุุด (Reduce) นำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ ใหม่่
(Reuse) และนำำ�ไปผ่่านกระบวนการหรืือแปรรููปเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่ (Recycle)
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โครงการการลดของเสีีย
การคััดแยกประเภทขยะ

ถัังขยะ
เศษอาหาร

ถัังขยะ
ทั่่�วไป

ถัังขยะ
รีี ไซเคิิล

ถัังขยะ
อัันตราย

วีี จีี ไ อทำำ�ก ารคัั ด แยกประเภทของขยะที่่� เ กิิ ด จากกิิ จ กรรม
ภายในสำำ�นัักงานก่่อนที่่�จะส่่งกำำ�จััดโดยฝ่่ายบริิหารอาคาร
โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีถัังขยะเฉพาะสำำ�หรัับขยะประเภทต่่าง ๆ
ได้้ แก่่ ขยะทั่่� วไป เศษอาหาร ขยะรีี ไ ซเคิิ ล และขยะอัั นตราย
ซึ่่�งบริิษััทฯ รณรงค์์การคััดแยกขยะเพื่่�อสร้้างความตระหนััก
ของพนัักงานเกี่่ย� วกัับความสำำ�คัญ
ั ของบทบาทและความร่่วมมืือ
ในการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โครงการอััพไซเคิิลไวนิิลจากป้้ายโฆษณาที่่ใ� ช้้แล้้ว

วีีจีี ไอยัังคงอััพไซเคิิลไวนิิลที่่ใ� ช้้แล้้วจากป้้ายโฆษณาตาม
ความมุ่่�งมั่่�นของบริิษัทั ฯ ในการลดขยะโดยการประยุุกต์์
ใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยในปีี 2564/65 ขยะไวนิิล
จำำ� นวน 0.99 ตัั น ของวีี จีี ไอได้้ ถููก เปลี่่� ย นจากการ
ถููกกำำ�จััดไปเป็็นการอััพไซเคิิลเพื่่�อผลิิตเป็็นกระเป๋๋าถุุง
สำำ�หรัับขาย ซึ่่�งสามารถสร้้างกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่าย
เป็็นเงิิน 45,900 บาท
โครงการไปรษณีีย์์ reBOX
โครงการไปรษณีีย์์ reBOX เป็็ น โครงการที่่� ริิ เ ริ่่� ม โดยไปรษณีีย์์ ไทย ด้้ ว ย
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อรีี ไซเคิิลขยะกระดาษให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในช่่วงการระบาด
ใหญ่่ของโรคระบาด โดยในปีี 2564/65 วีีจีี ไอได้้เข้้าร่่วมและบริิจาคกระดาษ
ซองจดหมาย และขยะไปรษณีียบััตร เป็็นจำำ�นวนรวม 0.15 ตััน เพื่่�อรีี ไซเคิิล
ทำำ�เป็็นเตีียงสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 ในโรงพยาบาลภาคสนาม

โครงการวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ
โครงการวิิภาวดีีฯ ไม่่มีีขยะ โดยสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และเครืือข่่าย
เพื่่�อความยั่่�งยืืนแห่่งประเทศไทย (Thailand Responsible
Business Network หรืือ TRBN) เป็็นความร่่วมมืือของบริิษััท
จดทะเบีียนไทย 32 บริิษััทที่�่ตั้้�งอยู่่�บนถนนวิิภาวดีีรัังสิิต เพื่่�อ
จััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มอััตราการรีี ไซเคิิล และ
ลดปริิมาณของเสีียที่่�ส่่งไปยัังหลุุมฝัังกลบ ซึ่่�งวีีจีี ไอเป็็นสมาชิิก
ของโครงการฯ เป็็นเวลาสองปีีติิดต่่อกััน จึึงสะท้้อนให้้เห็็นถึึง
ความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�มีีต่่อการจััดการขยะอย่่างเหมาะสม
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ABOUT THIS SUSTAINABILITY REPORT
(GRI 102-1, 102-5, 102-10, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56)

Since 2014, VGI Public Company Limited (“VGI” or “The Company”) has published annual sustainability
reports. This Sustainability Report 2021/22 presents VGI’s sustainability performances on economic, social,
and environmental dimensions from 1 April 2021 to 31 March 2022.
The report has been prepared in accordance with the GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards):
Core option. In 2021/22, materiality assessment concluded to 13 material topics from 9 topics that were reported
in the previous report. The scope of the report also expanded to cover companies under VGI, including its
subsidiaries that VGI has over 50% shareholding, can exert operational control, and has been acquired for
over 2 years.
The social and environmental performance indicators presented in this report have been verified by Lloyd’s
Register Quality Assurance (LRQA) to assure comprehensive data collection, accuracy, and credibility.
The data verified for 2021/22 include GRI 302-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-3, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5, GRI 403-9, and GRI 405-2.
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 https://investor.
vgi.co.th/en/document/annual-reports

FURTHER ENQUIRIES
Company Secretary Division
VGI Public Company Limited
21 TST Tower, 9th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
+66 (0) 2273 8884
vgisustainability@vgi.co.th
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Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
(GRI 102-14)

At VGI, we are a market leader in offering integrated Offline-to-Online (“O2O”) Marketing Solutions following
a clear vision in “Pioneering Solutions for Tomorrow”. Despite undeniable economic challenges from COVID-19
variants, we remain firmly resilient and committed to meeting changing needs and creating unique experiences
for consumers through our complete ecosystem.
Above all, 2021/22 marks the year of making strategic partnerships to strengthen our ecosystem beyond
advertising, payment, and logistics platforms. Through our subsidiary BSS Holdings Company Limited (“Rabbit”),
we invested a 51% equity stake into Fanslink Communication Company Limited, which supplements VGI’s
overall business capabilities and opens our synergetic opportunities to e-Commerce megatrend. We then
expanded into retail business through an investment in Jay Mart Public Company Limited (“JMART”), which
unlocks mutual value creation from marketing and distribution synergies as well as leveraging financial
technology by incorporating Crypto Digital Token. Lastly, we completed the final puzzle of our O2O Marketing
Solutions jigsaw through a strategic investment in Nation International Edutainment Public Company
Limited (“NINE”), where we seek to deliver commercial spaces transformation to better respond to consumer
demands. With continuous improvements to our core business operations, together with the synergies from
investments in these strategic partners, the Company was able to attain a revenue at THB 4,098mn in 2021/22.
We prioritise sustainability in all aspects of our business activities to bring the biggest positive impacts to our
society, people, and planet. We uphold principles of good governance and business ethics to ensure fairness,
transparency and build trust amongst all stakeholders. We work progressively to foster customer satisfaction
and leverage technological innovations through VGI Digital Lab to accelerate digital transformation. In terms
of social aspects, we put increased emphasis on the role of our people as they are our greatest assets,
combined with our ongoing focus towards diversity, equality, and inclusion at all levels. We are committed to
respecting human rights, thus developed a due diligence process and carried out a risk assessment in our own
operations in 2021/22. Furthermore, we continued to offer free-of-charge media airtime on our platforms to
raise public awareness on sustainability-related issues including human rights, climate change, public health,
and educational development. From an environmental perspective, we are focused to reduce our greenhouse
gas and waste footprint within our organisation.
Our responsibilities and efforts towards sustainability were recognised by both national and international
external agencies. It is our greatest honor and proud achievement to be listed in the S&P Global Sustainability
Yearbook 2022 under the Media, Movies and Entertainment (PUB) industry sector from our first year of
participation in the index. In addition, we were included in the Thailand Sustainability Investment Index 2021
(THSI) by the Stock Exchange of Thailand (“SET”), and listed on ESG100 for excellent environmental, social,
and governance achievements by the Thaipat Institute for the fourth consecutive year.
Finally, I would like to thank the management team and all our employees who have worked with us to help
deliver and strengthen our Company. I would also like to extend my sincerest gratitude to all our stakeholders
for their continuous trust and support in VGI. I have every confidence that with your help and support, VGI
will continue to grow and prosper sustainably in the years to come.
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AMBITION AND STRATEGY
(GRI 102-16)

Strategy

VGI aims to be the marking leader in providing Offline-to-Online (“O2O”) Solutions. The Company continued
to build on the foundations of its business model established by acquisitions and partnerships. Its strategy
is clear, strengthening the integration of its offline to online platform, spanned by the continual enrichment
of VGI’s data sources, to provide optimal O2O Solutions for its clients.

Offline
to
Online

SOLUTIONS

Data
CONNECTOR
Advertising

Payment

Distribution
PLATFORM

Values

Growth

Innovation

We aim to achieve industry-leading We commit to digital, technologies,
growth. Strengthening our unique and R&D excellence to develop and
business units and partnering with launch new generation products
key complementary market leaders and solutions that meet everaround the world is our key growth changing consumer demands.
differentiator.
................................................................................................................................................

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

Vision
•

Pioneering Solutions for Tomorrow

Mission

•
•
•
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Design pioneering experience for consumers
Create pioneering platform for brands
Build pioneering and sustainable business for stakeholders, society and environment
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VGI ECOSYSTEM
(GRI 102-2, 102-6)

ADVERTISING
DISTRIBUTION

PAYMENT
At present, VGI is an Offline-to-Online Solutions provider that has a full-circle ecosystem covering advertising,
payment and distribution businesses. We aim to be in the lead of design for customer’s experience in order
to respond to the needs of agencies and brands by providing unique solutions via our ecosystem.
In addition, we are determined to grow our business in parallel with building sustainability for all groups
of stakeholders.
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ADVERTISING

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 195
office buildings in Bangkok and more
than 1,500 screens.
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Outdoor Advertising Media
Nationwide coverage which reaches
massive audiences and efficiently
enhances brand awareness and
recognition.

PAYMENT
Rabbit Card
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 nearly 15mn 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
transactions across over 100,000
offline and online merchants.

Rabbit Care
Website comparing prices of
insurance and financial products
and financial institutions. Along
with the new innovative financial
services platform in the digital lending
market, providing easy solutions for
consumers to access funding through
digital platforms.

................................................................................................................................................

DISTRIBUTION
Kerry Express (“KEX”)
Covering more than 1,400 distribution centers with
sorting capacity of 2.7mn parcels per day and over
26,000 service points nationwide, KEX takes the lead
in convenient, reliable, and speedy delivery solutions
to its customers, ranging from individuals, e-retailers,
and individual sellers on social media and ensures their
parcels are successfully delivered on time.
..........................................................................
Fanslink
An omni-channel e-Commerce service provider and
the leading brand management for Chinese brands.
..........................................................................
JMART
Mobile retail and wholesale distributor, debt collection
and management, property development, personal loan
business as well as a retail and consumer finance and
a lead adopter of new technology, including its utility
token JFin Coin.
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VGI

AWARDS AND ACHIEVEMENTS

AWARDS

Thailand’s Top Corporate Brands Award under
Media Category for the 5 th consecutive year
by the Faculty of Commerce and Accountancy,
Chalulongkorn University and in collaboration with
the Stock Exchange of Thailand (“SET”)
The Most Innovative O2O Solutions for Advertising,
Payment, and Logistics Platforms for the 2nd
consecutive year by International Finance Awards (IFA)

Outstanding Investor Relations Awards for the 3rd
consecutive year from SET Awards 2021 by SET
and Money & Banking Magazine

ACHIEVEMENTS
Included as a member in Sustainability Yearbook
2022 for the 1st year, as assessed by S&P Global
under Media, Movies, and Entertainment Industry

Included into MSCI Small Cap Indices for the 2nd
consecutive year by the Morgan Stanley Capital
International (MSCI) Index

Included into Thailand Sustainability Investment
(THSI) List of the SET for the 1st time, underscoring
the Company’s commitment to sustainable business
practices and responsibility towards all stakeholders

Included into SET100 Index during a period of
January 2022 to June 2022

ESG Top 100 Listed Companies for the 4th consecutive
year by the ESG Rating Unit of Thaipat Institute

Excellent Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2021 for the 6 th
consecutive year by Thai Institute of Directors
(IOD)
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AT VGI

MATERIALITY ASSESSMENT
(GRI 102-46, 102-47)

Enterprise materiality assessment is reviewed on an annual basis, taking into consideration both internal and
external factors. Internal factors include impacts of economic, social, and environmental risks and opportunities
that may arise across VGI’s operations and value chain. External factors consist of global trends, stakeholder
opinions, and sustainability issues of concern in the same industry. The content selection and materiality
assessment process can be summarised as follows:
................................................................................................................................................

Identification of
Sustainability Issues

VGI compiled sustainability issues that are relevant to the Company’s business and
stakeholders. The following factors were taken into consideration for identifying
sustainability issues:
• Global Reporting Initiative (GRI) Standards
• S&P Global ESG Indices
• MSCI Index
• Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
• SET THSI Index
• Global trends for media, movies, and entertainment industry

................................................................................................................................................
VGI prioritised the sustainability issues by considering 2 criteria: (1) significance to
stakeholders, and (2) significance of impact on business in economic, social, and
environmental dimensions. The issues were prioritised to high, medium, and
low priority.

Materiality
Prioritisation
................................................................................................................................................

Verification

The Corporate Governance Committee, by the recommendations of the Executive
Committee, reviewed and validated the materiality assessment results and ensured
its consistency in the context of VGI’s strategy.

................................................................................................................................................
VGI continuously reviews sustainability performances and information disclosure
and provides channels for stakeholders to offer comments and suggestions to
meet expectations for continuous improvement.

Review
of Materiality
................................................................................................................................................
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Significance to stakeholders

5
7
12

1

8

9
10

2
6

13

11

3
4

Economic, social, and environmental impacts

Governance and Economic
Dimension

Environmental
Dimension
.................................................

6. Customer Relationship
12. Climate and Energy Strategy
Management
13. Waste Management
7. Human Resource
Development and Well-Being
8. Human Rights
9. Social and Community
Development
10. Occupational Health and
Safety
11. Responsibility of Content

.................................................

1. Corporate Governance and
Business Conduct
2. Supply Chain Management
3. Risk and Crisis Management
4. Innovation
5. Information Security and
Data Privacy

Social
Dimension
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Sustainability Material Issues
Material Issues

GRI Standards

Scope of Impact

Sustainability
Development Goals

Internal External
Governance and Economic Dimension
1. Corporate
Governance and
Business Conduct

Management Approach (GRI 103)
Anti-corruption (GRI 205-2, GRI 205-3)
Public Policy (GRI 415-1)

16, 17

2. Supply Chain
Management

Management Approach (GRI 103)
Anti-corruption (GRI 205-1)
Supplier Environmental Assessment
(GRI 308-1)
Supplier Social Assessment (GRI 414-1,
GRI 414-2)

5, 8, 16

3. Risk and Crisis
Management

Management Approach (GRI 103)

8, 16

4. Innovation

Management Approach (GRI 103)

8, 9

5. Information
Security and
Data Privacy

Management Approach (GRI 103)
Customer Privacy (GRI 418-1)

3, 8, 16

6. Customer
Relationship
Management

Management Approach (GRI 103)

8, 9, 11, 17

7. Human Resource
Development and
Well-being

Management Approach (GRI 103)
Employment (GRI 401-1, GRI 401-2,
GRI 401-3)
Training and Education (GRI 404-1, GRI
404-2, GRI 404-3)
Diversity and Equal Opportunity (GRI
405-1, GRI 405-2)

3, 4, 5, 8, 10

8. Human Rights

Management Approach (GRI 103)
Human Rights Assessment (GRI 412-1)

3, 5, 8, 19

Social Dimension

9. Society and Community Management Approach (GRI 103)
Development
Economic Performance (GRI 201-1)

3, 4, 8, 9, 13

10. Occupational
Health and Safety

Management Approach (GRI 103)
Occupational Health and Safety (GRI
403-1, GRI 403-2, GRI 403-6, GRI 403-9)

3

11. Responsibility of
Content

Management Approach (GRI 103)

16

Environmental Dimension
12. Climate and
Energy Strategy

Management Approach (GRI 103)
Energy (GRI 302-1, GRI 302-4)
Emissions (GRI 305-1, GRI 305-2, GRI
305-3, GRI 305-5)

3, 7, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 17

13. Waste
Management

Management Approach (GRI 103)
Waste (GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 3063, GRI 306-4, GRI 306-5)

3, 6, 9, 11, 12, 13, 17
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

VGI strongly believes that stakeholders play critical roles in the sustainable development and the long-term
success of the organisation. As a result, VGI prioritises appropriate, equitable, and fair treatment towards
both internal and external stakeholders. VGI established a Stakeholder Engagement Policy to demonstrate
a guideline for stakeholder identification, key interest identification, stakeholder engagement, and monitoring
and reporting across the value chain. Stakeholders are identified and prioritised based on the level of impacts
that the stakeholders are affected by the Company’s operation as well as the level of influence that these
stakeholders have over VGI’s business. Furthermore, stakeholders’ interests are taken into account when
forming business plans to better address their needs and ensure sustainable values are provided throughout
the entire organisation.
VGI defined internal and external stakeholders into 6 groups, in which the Company designates engagement
channels and approaches to identify and address their interests, as follows:

Please scan this QR code for Stakeholder Engagement Policy

Stakeholders

Company
Responses
....................................................................................

• 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

Key Stakeholder
Interests
....................................................................................

....................................................................................

Shareholders/
Investors

Engagement
Channels

• Conduct business
• Conduct business
with transparency and
with transparency
accountability, including
in accordance with
having good and
relevant laws, Corporate
efficient corporate
Governance Policy,
governance
and Code of Conduct
• Operate business with • Assess the anti-corruption
growing, stable, and
risk of the Company and
sustainable results
renew membership of
• Consistently disclose
the Thai Private Sector
information regarding
Collective Action Against
operating results
Corruption
• Respect the rights of
• Ensure standardised
shareholders and treat
practices on good
shareholders equally
corporate governance
• Company management
and anti-corruption
and protecting the rights
through group-wide
of shareholders during
employee training
COVID-19 pandemic
crisis

..............................................................................................................................................
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Stakeholders

• Treat employees
equitably, respecting
fundamental human
rights under international
standards, laws, rules,
and regulations
• Consistently train and
develop employee
capabilities
• Provide career growth
• Provide appropriate
remuneration and
welfare
• Provide a hygienic
working environment
according to occupational
health and safety
guideline

Company
Responses
........................................................................................ ............................................................ ............................................

• CEO message via
internal communication
channels
• Internal communication
channels, e.g. VGI LINE
Official Account and
Intranet, and common
areas in the office
• Annual satisfaction and
engagement surveys
• Comment box

Key Stakeholder
Interests
........................................................................................ ............................................................ ............................................

........................................................................................ ............................................................ ............................................

Employees

Engagement
Channels

• Employee engagement
survey results at 86%
• Established a Human
Rights Policy, conducted
human rights due
diligence process, and
provided human rights
training
• Set up a Safety,
Occupational Health
and Work Environment
Committee to support
the employees
• Organised various
training programs to
enhance employee
capabilities
• Provision of employee
support programs to
foster employees’ health
and well-being

..............................................................................................................................................
Customers

• Annual satisfaction
survey
• Building customer
relations, e.g. organising
activities to strengthen
relations with customers
• Collecting complaints,
suggestions, and
comments via complaint
channels
• Providing the Company’s
information through
social networks

• Present products
• Customer satisfaction
with quality that meet
survey result at 90%
customers’ expectations • Continuously developing
at a fair and appropriate
products and gaining
price
external recognition,
• Provide accurate and
such as being awarded
adequate information
the “Most Innovative
for customers’ decision
O2O Solutions for
making
Advertising, Payment,
• Continuously improve
and Logistics Platforms”
quality and types of
as the leading company
products and services
with the most innovative
• Protect customer
platform
personal data

..............................................................................................................................................
Business
Partners

• Business partners signed
• Selection procedure and • Transparent, fair, and
accountable procurement
acknowledgement to
performance assessment
• Comply with contractual
Supplier Code of
of business partners
agreements
Business Conduct,
• Meeting with business
which covers operational
partners
economic, social, and
environmental issues
• Business partners
received safety training
prior to performing work

..............................................................................................................................................
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Stakeholders

Key Stakeholder
Interests

Company
Responses
............................................................ ................................................................

............................................................ ................................................................

............................................................ ............................................................

Government
Agencies

Engagement
Channels

• Report performances
• Comply with the law,
• Strictly comply with
following the frequency
rules, and regulations
relevant laws and
defined by government • Disclose comprehensive
regulations
agencies
operational information • Disclosing information
• Communicating with
on a regular basis
of operational
government officials
• Join projects or joint
performances following
to create correct
associations initiated by
the prescribed timeframe
understanding
government agencies
that exceeds regulatory
• Continuous participation
requirements for
in activities, seminars,
transparency
and projects from
• Participation in ESG
government agencies
initiatives and projects
organised and endorsed
by government agencies

..............................................................................................................................................
Communities,
Society, and
Environment

• Communication
platforms including
whistleblowing channel
• Organise activities with
communities
• Organisational
management that
takes into account
environmental protection
• Use of advertising
platforms to publicise
news that are useful to
the public

• Societal, community,
and environmental
development
• Coexist with the
community in a
sustainable manner
• Minimise impacts on
environment due to
business operation
• Take part in cultivating
people’s moral values
in conserving the
environment

• Set environmental goals
which cover waste
reduction, sustainable
use of energy, and
creating a creative
platform to be a voice
for the larger society
• Conduct various waste
management and energy
reduction initiatives
• Offer free-of-charge
media spaces to raise
awareness on
environment and
societal development
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT
POLICY AND TARGETS
VGI is determined to lead business operations in a
sustainable manner to create the utmost value for
all stakeholders throughout the value chain. The
Company adheres to the principles of sustainable
development as stipulated under the Sustainable
Development Policy. The Policy prescribes a
framework for sustainability following seven key
attributes on economic, social, and environmental
aspects. VGI encourages the directors and employees
at all levels to abide by these principles to support
the Company’s sustainable growth.
A Sustainability Development Working Team is
appointed with the responsibility to ensure holistic
management of all sustainability-related matters at VGI.

This includes review of relevant policies, formulation
of annual plans and targets to enhance corporate
sustainability performances disclosures and enhance
organisation awareness and knowledge towards
sustainable development. The Working Team
comprises key representatives from each relevant
department of the Company, including human
resource, finance, sales, procurement, information
technology, mass transit segment, brand & marketing
communication and graphic design departments, and
Company Secretary. Sustainability performances
are further reported to the Corporate Governance
Committee, which comprises members of the Board
of Directors, twice a year.

..........................................

Board of Directors

Corporate Governance Committee

Sustainability Development Working Team
Company Secretary

Human Resource

Finance

Sales

Procurement

Information Technology

Mass Transit

Brand & Marketing Communication

Graphic Design

Please scan this QR code for Sustainable Development Policy
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The following long-term sustainability targets were established to support VGI’s sustainability ambitions.
Sustainability Material Issues

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

........................... ....................... ........... ............... ............... ......................... ...................

........................... ....................... ........... ............... ............... ......................... ...................

Corporate Governance and
Business Conduct

SDGs

2020/21 - 2024/25 Long-Term Sustainability Targets

..............................................................................................................................................
Supply Chain Management

• 100% of the Company’s suppliers sign
acknowledgement to the Supplier Code of
Business Conduct, which addresses operational
controls over economic, social, and environmental
aspects

..............................................................................................................................................
Risk and Crisis Management

• Risk management is carried out in accordance
with the COSO-ERM 2017 framework

..............................................................................................................................................
Information Security and Data
Privacy

• Zero complaints from government agencies,
clients, or relevant parties about the wrongful use
of personal data

..............................................................................................................................................
Customer Relationship
Management

• Customer satisfaction score at 95%
• No complaints from customers about advertising
material and staff service

..............................................................................................................................................
Human Resource
Development and Well-Being

• Employee engagement rate is not less than 90%

..............................................................................................................................................
Occupational Health
and Safety

• 100% of the Company’s employees and
suppliers receive training in accordance with
safety standards
• Zero accident

..............................................................................................................................................
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Sustainability Material Issues

• Maintain the level of 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

........................... ...........................

........................... ...........................

Climate and Energy Strategy

SDGs

2020/21 - 2023/24 Long-Term Sustainability Targets

..............................................................................................................................................
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%

..............................................................................................................................................
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GOVERNANCE
AND ECONOMIC DIMENSION

CORPORATE GOVERNANCE
AND BUSINESS CONDUCT
(GRI 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Targets

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

2021/22 Performance
......................................................

......................................................

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

2021/22 Targets

• All of the Company’s
employees attended
business ethics training
session
• No significant warnings or
audits from regulators are
present
• The result of corporate
governance assessment is
marked as “excellent”

Good corporate governance, integrity, and transparency are essential foundations to a sustainable, longterm business growth. VGI strives to conduct business in accordance with the principles of good corporate
governance and business ethics to ensure fairness and trust for all stakeholders.

Corporate Governance

VGI upholds good corporate governance, therefore, establishing a business structure, management system,
and corporate governance system that aligns with relevant laws and principles prescribed by SET,
The Securities and Exchange Commission (“SEC”), Thai Institute of Directors Association and international
standards. The Board of Directors announced the Corporate Governance Policy and Code of Conduct as
guidelines for business conduct for directors, management, and employees to perform their duties. The
guidelines are reviewed by the Board of Directors annually to ensure that changing environment and business
conditions are addressed.

Please scan this QR code for
Corporate Governance Policy and Code of Conduct
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Corporate Governance Structure

The Board of Directors and management structure as well as individual designated roles and responsibilities are
of the utmost importance in contributing to good corporate governance and sustainable development at VGI.
Board of Directors

Advisory Board

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.

Company
Secretary

Audit
Committee
Internal
Audit Division

Risk Management
Committee
Enterprise Risk
Management
Working Team

Corporate Governance
Committee

Executive
Committee

Nomination and
Remuneration
Committee

Sustainability
Development
Working Team1
Chief Executive
Officer

Deputy Executive
Officer2

Chief Sales
Officer

Chief Operating
Officer

CEO and the Executive
committee are in charge
of managing various
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 of Directors on a
regular basis. Employees
are responsible for
carrying out assigned
tasks in compliance with
VGI’s rules, procedures,
and policies.

Chief Financial
Officer

Remarks:
1
Start operating from 1 April 2021
2
The Deputy Executive Officer is under nomination to fill vacancy
Additional information on corporate governance is provided in the Annual Report 2021/22 (56-1 One Report)
under the “Corporate Governance” section.
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Board Composition

As the Board of Directors have key responsibilities to govern the Company’s effective corporate governance,
it is important that the selection criteria of the directors take into account qualifications in terms of independence,
knowledge, experience, and expertise. The consideration must not be based on gender, race, ethnicity, country
of origin, nationality, or cultural background.

Business Conduct

VGI recognises that transparent and ethical business
establishes trust among all stakeholders, which
contributes to the corporate sustainable development.
To conduct business with integrity, the Board of
Directors framed the Code of Conduct as principles of
good business ethics in which all directors, executives,
and employees of the Company and its subsidiaries
are required to adhere to. The Code of Conduct covers
practices for respect of human rights, treatment of
shareholders, treatment of customers, employees,
business partners, competitors, creditors as well as
social responsibilities, environment, occupational
health and safety, anti-corruption, anti-money
laundering, political activities, non-infringement of
intellectual property, confidentiality, data privacy,
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VGI is constantly working to improve employee
understanding and to apply the principles of
business ethics to their works. Both new and current
VGI employees are obligated to surpass a training
course on Corporate Governance Policy and Code
of Conduct, where post-training tests are used
to evaluate their understanding. In 2021/22, all
employees attended the Code of Conduct training
where 96% of attendees passed the post-training
exam with an average score of 9 out of a full score of 10.

Post-Training Test Pass Rate

S US TAIN ABILIT Y REPO RT 2021/22

96%

.............................................

100%

.............................................

Training Attendance Rate

trading of securities, conflict of interest, reporting
or whistleblowing and disciplinary actions. All
directors, executives, and employees have signed
acknowledgement to the Code of Conduct.

Average Post-Training Test
Score

9/10

Anti-Corruption

VGI is committed to anti-corruption and objects to all forms of bribery. The Board of Directors, executives,
and employees at all levels including those of subsidiaries and relevant personnel associated with business
operations must not engage in corruption on all occasions. The Company follows strict anti-corruption
measures and communicates the No-Gift Policy to all stakeholder groups for their acknowledgement and
practice. These measures are reviewed on an annual basis to ensure appropriate and sufficient protection
against potential corruption risks.
VGI was certified as a member of the Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) in 2014,
which affirms the Company’s transparent and ethical business operations in fighting against all forms of
corruption. On 30 June 2020, the Company conducted an anti-corruption risk assessment and has successfully
renewed its CAC membership which will expire on 29 June 2023.

V G I P U B L I C C O M PA N Y L I M I T E D

93

Whistleblowing

VGI encourages employees and stakeholders to take part in monitoring the Company’s compliance against
applicable laws and regulations, corporate governance principles, established policies and the Code of
Conduct. Whistleblowing channels are established for grievance report against any suspected violation of
the laws or Code of Conduct, or any behaviour implication of corruption or misconduct.
Channel to Report

VGI Internal Intranet

Doitright@vgi.co.th

Company Secretary Division
Tel: 0-2273-8884 or by post
to the Company Secretary
Division at the Company’s
address

@

Process of Handling Complaints
Report the number of
fraud whistleblowers,
event summary, and
operational status to
the Audit Committee

The Company Secretary
Division prepares
a summary
of corruption and
complaints received.

(a) If the case does not
qualify as a violation
against the anticorruption section, the
matter will be forwarded
to the appropriate
departments.
(b) In case of corruption
(i) If unfounded,
the results will be
communicated to
the complainant.
(ii) If there is sufficient
information, the
Company Secretary
Division will take
further actions.

After setting up an
investigation committee,
the Human Resources
Department will proceed
with the investigation.

Report every 6 months.
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*In case of 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 Audit Division
for acknowledgement.
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.................................................................................................................

Coordinate with the
Human Resources
Department to appoint
an investigation
committee

.................................................................................................................

Consider first whether
the complaint involves
violation of anticorruption measures

.................................................................................................................

Whistleblowers or
complaints through
various channels

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. Whistleblowing mechanisms, compliant handling
and investigation process, and whistleblowing reports appear in detail in the Anti-Corruption Measures
In 2021/22, there were no reports on violations to the Code of Conduct.
Indicators

2021/22

Number of Breach Case

0

•

Legal proceeding

0

•

Business integrity

0

•

Data privacy

0

•

Conflict of interest

0

•

Human rights (i.e. discrimination and harassment)

0

•

Environment, occupational health, and safety

0

Consequences of Breach
•

Verbal warnings

0

•

Written warnings

0

•

Contract termination

0

•

Pending investigation

0

Please scan this QR code for Anti-Corruption Measures
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VGI and Public Policy

VGI contributes to associations and organisations to jointly support the industry and country in improving
economic, environmental, and social dimensions for sustainable growth. In 2021/22, the Company did not make any
contributions to and spending for political campaigns, political organisations, lobbyists or lobbying organisations,
and other tax-exempt groups.
Type

Organisation

Topic

Objective of Relationship

Contribution Amount (THB)
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

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.

136,760

305,766

123,720

80,630

Trade
Association

Thai Listed
Companies
Association

Governance

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

14,980

16,050

26,750

30,750

Trade
Association

Thai Investors Governance
Association

Support Support the
organisation’s
activities in
providing general
investors with
knowledge and
understanding of
securities analysis.

20,000

0

0

0

Trade
Association

Advertising
& Sign
Producing
Association
(ASPA)

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.

840,000

125,000

300,000

0
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Practice for
Media
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Type

Organisation

Topic

Objective of Relationship

Contribution Amount (THB)
2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

231,708.50

107,000

0

0

Trade
Association

Media Agency Practice for
Association
Media
of Thailand
(MAAT)

Trade
Association

Management Promote
Support Participate
Association of management
in a leading
Thailand
excellence
management
of Thai
development
organisations
institution
for the latest
development
in advanced
managerial
concepts and
practices.
Networking and
knowledge sharing
opportunities
for businesses
and public policy
to create better
understanding
and cooperation
in driving
management
excellence,
which ultimately
contributes
to improving
Thailand
competitiveness
in the international
arena in the long
run.

0

0

0

8,025

Trade
Association

Thai-Japanese Support
Support VGI is a member
Association
business
of the Thaiand trade
Japanese
to promote
Association,
Thailand’s
which is aimed
economic
to strengthen
advancement
relations between
nations and
ultimately
contribute to
the growth
of Thailand’s
economy.

0

0

0

10,000

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.

Total contributions and other spending

1,243,448.50 553,816.00 450,470.00 129,405.00
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Target

• 100% of critical tier 1
suppliers are assessed for
economic, social, and
environmental risks
• 100% high ESG risk suppliers
sign acknowledgement to
Supplier Business Code of
Conduct
• Zero supplier fatality

VGI is continuously driving to create a business growth
that is transparent, fair, and sustainable across shared
value chain. The Company prioritises effective supply
chain management in order to mitigate or prevent
supplier governance, social, and environmental risks
that may have impacts toward the stakeholders’
perceptions and trust in VGI’s business operations.

2021/22 Performance
.............................................

.............................................

• 100% of the Company’s
suppliers sign acknowledgment
to the Supplier Code
of Business Conduct,
which addresses operational
controls over economic,
social, and environmental
aspects

2021/22 Targets

• 100% of critical tier 1
suppliers are assessed for
economic, social, and
environmental risks
• 100% high ESG risk suppliers
sign acknowledgement to
Supplier Business Code of
Conduct
• Zero supplier fatality

VGI has established Procurement Policy and Supplier
Code of Business Conduct to set forth the Company’s
sustainable expectations for suppliers. Moreover,
supplier assurance process is conducted to ensure
compliance with these principles, which covers
supplier screening, critical and high-risk supplier
analysis, and performance assessment. Suppliers
should uphold integrity and work to minimise adverse
impacts to the community and environment while
safeguarding the health and safety of workers and
the public.

Supply Chain Management Strategy

VGI operates supply chain management ethically and sustainably as disclosed under the Procurement Policy.
The strategy takes into consideration and commitment to managing the supply chain with regards to aspects
including quality of products and services, cost effectiveness, proper time delivery, continuity of supply,
ethical practices, human rights protection, environmental and safety consideration, and emergency response
management.

Please scan this QR code for Procurement Policy
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Supplier Code of Business Conduct

A Supplier Code of Business Conduct is in place to communicate VGI’s commitment to treat partners with
principles of transparency, equality, and fairness. The Supplier Code of Business Conduct covers aspects
including relevant environmental standards, human rights issues (e.g. child labor, fundamental rights, working
conditions, remuneration), occupational health and safety, and business ethics.
Furthermore, VGI encourages suppliers to drive these sustainability expectations with their own suppliers
to promote sustainability throughout the whole value chain.
Please scan this QR code for VGI’s Supplier Code of Business Conduct

Supplier Risk Assessment and ESG Integration

VGI’s supply chain management includes sourcing of products, services, and business processes from suppliers
to support the Company’s various business operations. VGI has a supplier risk management assurance system
which assesses all suppliers on an annual basis to ensure adherence to the Company’s principles.
Supplier
Classification

Suppliers whose goods,
materials, services,
or products have a
significant impact on the
competitive advantage,
market success, or
survival of the Company
include:
• High volume suppliers
• Suppliers of critical
components
• Non-substitutable
suppliers
• Continuity of over
Suppliers that surpass
1 year of product and
the SAQ will be listed
service provision
under the Company’s
Approved Supplier List
(ASL).

High ESG Risk Supplier
Analysis
.................................................................................

Suppliers that are
classified as tier 1
suppliers must
assess their
sustainability
performances following
a Self-Assessment
Questionnaire (SAQ).
This evaluates their
performance against
VGI’s expectations on
suppliers’ capability to
manage ESG risks.

Critical Supplier
Analysis
.................................................................................

.................................................................................

VGI suppliers are
subjected to sign
acknowledgment to
the Company’s Supplier
Code of Business
Conduct.

Supplier
Screening

Suppliers that have the
potential to cause ESG
risks regarding
transparency and
fairness, environmental,
social, and human rights
impacts to VGI are
categorised as high ESG
risk suppliers.
Onsite audit will be
conducted for high ESG
risk suppliers to assess
their performances
in terms of business
continuity, reputation
risk, and responsible
operation.

In 2021/22, VGI had a total of 79 tier 1 suppliers that surpassed the screening criteria, which accounts for
a total procurement spending of THB 435 mn. Of all the suppliers, there were 22 critical tier 1 suppliers, accounting
for a total procurement spending of 98% or THB 425 mn. There were 4 critical non-tier 1 suppliers in 2021/22.
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28% Critical Tier 1

1% Suppliers located outside of Thailand

1% High Investment Project
8% Construction and
Installation work

Supplier
classification

Supplier by
geographical
region

Suppliers
category by
types of product
& service

72% Non-Critical Tier 1

99% Suppliers located in Thailand

91% General Procurement

Out of the total critical tier 1 suppliers, 6 suppliers were classified as high ESG risk suppliers that underwent an
onsite audit program. The onsite audit assesses suppliers’ operations for 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. The
audit results are reported by categorising suppliers into 4 levels based on their ESG performances, following:
Excellent
(4.00 - 3.26)

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

...
Good
(3.25 - 2.51)

Sustainability practices have been implemented at the good level. Improvements can be
achieved in some areas but monitoring on ESG risk is not required.

...
Fair
(2.50 - 1.00)

Sustainability practices have been implemented at a fair level. Suppliers must propose
a corrective action plan and timeline to improve ESG performances that have to be completed
within the timeframe.

...
Poor
(Below 1.00)

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

Onsite audit results portrayed that existing suppliers were not evaluated at or lower than Fair and Poor level
and no human rights misconduct was found.

Supplier Capacity Building

VGI strongly believes that sustainable supply chain management is the heart of building future rewarding
business partners. The Company, therefore, focuses on collective sustainable development with all
stakeholders. VGI arranged annual safety learning sessions for suppliers that work in construction, installation,
and all safety-conscious projects.
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RISK
AND
CRISIS
MANAGEMENT
(GRI 102-15, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)
2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Target

2021/22 Performance

• Risk management training
is provided for employees
throughout the Company
to enhance risk culture.

.....................

.....................

• Risk management is carried
out in accordance with the
COSO-ERM 2017 framework.

2021/22 Target

• Risk management training
was provided for employees
throughout the Company
to enhance risk culture.

In the midst of emerging risks and business uncertainties, risk management is a key enabler for the Company
to achieve targets, corporate strategies, and visions through such competitive market and unprecedented
situations. VGI, therefore, prioritises systematic risk management to seize opportunities and address corporate
risks for business continuity and to enhance confidence among stakeholders. VGI expects all employees to
bear the responsibility for implanting risk management within the organisation. This is one of the key principles
pursuant to VGI’s risk management approach, which seeks to embed risk management as part of its corporate
culture.

Risk Governance

VGI implemented risk management procedures in
accordance with the guidelines of the Committee
of Sponsoring Organisations of the Treadway
Commission (COSO). The Board of Directors appointed
the Risk Management Committee (“RMC”) to govern
risk management at the Company. The responsibilities
of the RMC include issuance of relevant policies and
measures, and monitoring progress to ensure robust
and effective risk management is carried out within
the organisation. The RMC reports on the results of
key enterprise risk assessment and management
to the Board of Directors at least once a year.

The Risk Management Working Team was appointed
by the RMC, which consists of representatives from
each business unit, to ensure a holistic review and
management of organisational risks under the risk
appetite.
Furthermore, the RMC also arranges for communication
on risk management with the Audit Committee on a
yearly basis. The Audit Committee and Internal Audit
Division are independent from risk management
entities.

Please scan this QR code for Risk Management Policy
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Oversight

Board of Directors
Risk Management
Committee

Assurance

Audit Committee

Business Unit Risk Management

Risk
Management

Internal Audit Division

Risk Management
Working Team

Finance
RM representative

Operation
RM representative

Sales
RM representative

Finance
Management and
Risk Owners

Operation
Management and
Risk Owners

Sales
Management and
Risk Owners

Risk Management Process
VGI’s risks are analysed and
categorised into 4 dimensions,
namely (1) strategic risks,
(2) operational risks, (3) financial
risks, and (4) compliance risks.
These risks are assessed
through financial and nonfinancial parameters based
on the likelihood of their
occurrence and level of impacts
on corporate governance,
occupational health and safety,
human resource, and the
environment.
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1.

Identification
of Risk

5.

2.

Reviewing
and Updating
Risk Plan

Risk
Assessment

4.

Implementation
and
Monitoring

3.

Risk Mitigation
Plan

Emerging Risk

VGI not only focuses on the material risks but is also attentive to emerging risks that could pose potential
impacts or bring opportunities to the Company’s business.

Pandemic Variant Risk
Category

Societal Risk

Source of Risk

Natural Risk

Magnitude

Significant

Timeframe of
Impact

3-5 years

Description

Pandemic refers to the massive and rapid spread of infectious diseases
or variant viruses across large regions that impact substantial numbers of
people. Pandemic can have significant impacts on the global public health
and the economy.

Impact

The Government’s announcement on ensuing lockdown measures and tight
mobility restrictions to prevent pandemic outbreak has impacts on VGI’s
Out-of-Home (“OOH”) business segment. A shift in consumer behaviour towards
online marketing and e-Commerce market will cause advertisers and brands
to reduce their advertising spending, thus putting VGI’s outdoor advertising
business volatile leading to potential implications to the Company’s revenue.
Furthermore, pandemic variant puts risks to the health of VGI’s employees.

Mitigation Actions

VGI continues to create new business synergies from investments in strategic
partners to diversify its business services. Although the OOH business
segment may face potential financial challenges due to pandemic variant,
the Company’s various service provisions, including payment and distribution
business units, are likely to gain positive opportunities from increased digital
marketing and consumers’ online transactions. In addition, the Company has
developed a Corporate Business Continuity Plan (BCP) to prepare for and
respond to emergency health-related situations, such as a pandemic crisis,
that could cause potential business disruption. Furthermore, various pandemic
protection measures are implemented to protect VGI employees’ health (see
more detail in Human Resource Development and Well-Being section).
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Extreme Weather Risk
Category

Environmental Risk

Source of Risk

Natural Risk

Magnitude

Significant

Timeframe of
Impact

3-5 years

Description

Climate change is expected to increase the frequency, intensity, and impacts
of some types of extreme weather events. Consequences of extreme weather
including flooding, extreme heat, and precipitation could lead to direct costs
from physical damage and restoration of assets, infrastructures, and business
interruption losses.

Impact

Extreme weather events are likely to impact VGI’s OOH business segment.
Flooding or extreme precipitation events could result in potential damage to
the Company’s outdoor advertisement infrastructures, resulting in additional
operating costs and potential business disruption. Moreover, extreme heat
events could shorten the outdoor billboards vinyl’s product life, thus adding
on additional operating cost for more frequent material renewal. Furthermore,
climate transitional risks could also lead to increased business operating cost.

Mitigation Actions

VGI contributes to preventing climate change and its extreme weather
occurrences by initiating various environmental management programs.
These initiatives aim to conserve energy consumption and ensure effective
waste management is practiced at VGI business operations. The Company
is attentive and constantly monitors the impacts of climate change as part of
its Enterprise Risk Management process. A Corporate Business Continuity
Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan were established to address inclement
weather events and disruption of business operations. Furthermore, the
Company is in process to integrate the frameworks of Task Force on
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) recommendations to form the
Company’s climate strategy. Lastly, the Company is constantly diversifying its
business synergies by offering payment and distribution services to reduce
the burden and financial implications solely from extreme weather impacts
on OOH business.
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Personal Data Handling Risk
Category

Technological Risk

Source of Risk

Macroeconomics Risk

Magnitude

Significant

Description

Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019), a regulatory requirement
that governs personal data protection, comes into force on 1 June 2022. The
prescribed regulation strengthens the obligations and liability of companies to
ensure ultimate protection and the security of its sensitive data. Furthermore,
challenges to protecting personal data are growing as cyberthreats are
becoming more prevalent.

Impact

As a provider of Offline-to-Online (“O2O”) Marketing Solutions, VGI uses Big Data
from its ecosystem to conduct research and development and for providing its
business services. Loss or damage to these valuable personal data could lead to
potential liability suits, penalty/fine due to non-compliance, deterring business
credibility and reputation, and loss of stakeholders’ trust which all results in
potential loss of business opportunities and revenue.

Mitigation Actions

VGI trained its employees to raise awareness and enhance knowledge about
the requirements stipulated under the Personal Data Protection Act, B.E. 2562
(2019). Moreover, a due diligence was performed by legal consultants to analyse
additional measures in forming an effective personal data handling process in
accordance with regulatory requirements. In addition, the Company has improved
its information security system to meet international standards and was certified
against ISO 27001:2013. VGI periodically performs information system tests
to assure the security of information infrastructures to protect personal data.
A Corporate Business Continuity Plan (BCP) and Information Technology (IT)
Disaster Recovery Plan were established to address IT system disruption and
potential data breach. Lastly, VGI established a Customer Privacy Policy to
assure customers of the security measures that are taken to protect their data.

Risk Culture

Risk culture is a key element to effective organisational risk management. VGI seeks to promote a strong risk
culture throughout the organisation and expects all employees to take responsibilities to risk management in
their day-to-day business activities. To foster a robust risk culture, risk management and awareness
programs were implemented. In 2021/22, VGI held risk management training to provide an overview of
risk management for the Company’s 21 risk champions which comprises risk owners and executives.
Moreover, risk management training was also held for the Company’s Board of Directors to instil awareness
and understanding of risk context.
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INNOVATION

INNOVATION
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

Innovation is one of the core elements that form the foundation of VGI’s business strategy. It is the underlying
force that drives
vision tothat
be the
“Pioneering
Solutions
for Tomorrow”
equippedIt with
a fully
Innovation
is onethe
of Company’s
the core elements
forms
the foundation
of VGI’s
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is the
integrated ecosystem.
VGI commits
to digitalvision
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R&D excellence
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and solutions
that meet
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consumer
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andopportunities.
launch innovative or value-added products and solutions that meet the ever-changing
attract new

consumer demands, and attract new opportunities.

VGI Digital Lab

VGI Digital Lab

VGI Digital Lab is a department, established in

social media networks. Brands could benefit from

VGI Digital Lab is a department, established in 2019, to provide digital marketing product and agency
2019, providing digital marketing product and data VGI One’s data-driven targeting solutions to grasp the
service. It is developing VGI One Platform which utilizes data driven technology to offer brands with 1st
consulting services. It is developing VGI One Platform correct audience, thus better reach business results.
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MORE PRECISE
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My Rabbit

In 2021/22, technological advancement was leveraged to develop My Rabbit application, which adds value
and provides convenience to Rabbit Card users. Rabbit Card is an e-money service under VGI’s payment
business segment that provides a secured payment platform for users and business partners across transits,
retail networks, building services, and more. Initially, cash top-up of the Rabbit Card requires users to physically
visit BTS Ticket Office or any other authorised top-up service providers. With the development of My Rabbit
application, users are provided more convenience where cash top-up could be done via the application anywhere
and anytime. Moreover, the application contains features for Rabbit Card holders to check cash balance,
view recent transaction history, and proceed with a process of Know Your Customer (KYC) to protect stored value.

Review Recent
Transactions

...................................

Check Balance

...................................

...................................

Top-Up

E-KYC

Rabbit Selection

Rabbit Selection is a mobile e-Commerce platform that was launched in
2021/22. By leveraging digital technology, Rabbit Selection was developed
to provide customers with an easy, secure, and seamless online shopping
experience. The application offers varieties of well-designed and good
quality gadgets that are of reasonable prices to support and enhance every
lifestyle, in which it aspires to build customer feeling that having “good life
is not expensive”. Through Rabbit Selection, buyers are connected and
introduced to products from the worldwide best manufacturers equipped
with exclusive offers. This application is available for download through
iOS and Android compatible smartphones.
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INFORMATION SECURITY
AND DATA PRIVACY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

2021/22 Performance

• Zero cases of breach of
information security or other
cybersecurity incidents
• Zero complaints from outside
parties and regulatory bodies

• All employees receive
personal data protection
training
• Zero cases of breach of
information security or other
cybersecurity incidents
• Zero complaints from outside
parties and regulatory bodies

• All employees received
personal data protection
training
• Zero cases of breach of
information security or other
cybersecurity incidents
• Zero complaints from outside
parties and regulatory bodies

..................................

2021/22 Targets
..................................

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Targets

Rapid progression and increase in dependency on technology may lead to potential risks of cyberthreat and
the security of critical personal data. VGI recognises the importance of information security system to prevent
adverse impacts of cybersecurity on business continuity, credibility, reputation, and loss of stakeholders’
trust. Therefore, VGI adheres to the information security policy and established strict guidelines for personal
data protection, while also working continuously to enhance its employees’ awareness on cybersecurity threats.

IT Security and Cybersecurity Governance
.....................

Information Security Management System
(ISMS) Committee

................................................

Information Security Management
System Working Team
• Review and approve plans and programs to
implement, maintain, and improve information
security system and awareness
• Conduct risk assessment and analysis on
cybersecurity and privacy
• Set strategic direction for information and
communications of technology and
information management
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......................

......................

• Overseen by Chief Operating
Officer to formulate, review and
approve information security
policy, and review effectiveness
of policy implementation
• Provide direction and
management support for
security initiatives and
resources needed for
information security
• Ensure implementation of
information security controls
are corradiated across
the organisation

Data Protection Officer
• Ensure organisation compliance to Personal Data
Protection Act, B.E. 2562 (2019)
• Act as the contact point for reports and management
of data privacy matters

Information Security Management
Information Security Policy was established and
deployed to all employees and relevant personnel
performing work on behalf of VGI. The policy provides
a framework for information security and privacy
protection and ensures strict compliance with relevant
regulations, laws, and contractual requirements.
It prescribes requirements on organisation information
security relevant to human resource management,
asset management, access control, cryptography,
physical and environmental security, operations
security, communications security, supplier
management, information security incident
management, and information security aspects of
business continuity management and compliance. The
policy is reviewed and subjected to both internal and
external audits to ensure compliance on an annual
basis. Furthermore, VGI has in place a Business
Continuity Plan and Information Technology (IT)
Recovery Plan to ensure the availability of information
and services following potential interruption to critical
business processes. To assure security measures,
VGI’s IT infrastructures and information security

management system was certified against ISO/IEC
27001:2013.
VGI prioritises information security management
associated with all its products and service offerings.
Under VGI’s payment business, Rabbit plays a
prominent role in information security as the nature
of its business involves processing customers’
personal data. Rabbit, operated by VGI’s subsidiary
Bangkok Smartcard System Company Limited
(“BSS”), prescribed its Information Security Policy
which governs information and processing facilities
owned and managed by BSS, including those
managed by external and outsourced parties. All
users that have access to BSS’s information and IT
infrastructures are enforced to abide by this policy,
where security incidents from noncompliance will
result in disciplinary actions and/or legal actions as
appropriate. Furthermore, the policy stipulates BSS’s
systematic information security risk management
approach as detailed as follows.

• Deploy a systematic methodology to identify and evaluate risk treatment plans.

Identify

Assess

Control

Review

• Incorporate information security risk assessment into project management
process and system development life-cycle.

• Methods for risk treatment can be risk avoidance, risk transfer, risk
mitigation, or risk acceptance. For risk mitigation, controls must be selected
and implemented to ensure risks are reduced to acceptable levels.

• Document information security risk assessment results and controls.
• Review risk assessment at regular intervals.
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Data Privacy Protection
Protection of data privacy for all groups of stakeholders, including customers, employees, suppliers, business
partners, and shareholders, is one of VGI’s top priorities. To ensure data privacy protection and compliance
with Personal Data Protection Act (PDPA) B.E. 2562 (2019), VGI established Privacy Policies and communicated
such regulatory requirements to raise employees’ awareness. Moreover, a training course was provided in
2021/22 for the Company’s directors to be fully prepared and to enhance their knowledge about the regulation
enforcement.
VGI will only use customer data for the purpose prescribed under the privacy policies and/or with given
consent as required by the regulation. In 2021/22, no customer data were used for secondary purposes
other than those prescribed under the privacy policies and/or that was given consent, and the Company
received 2 requests for customer information from government authorities or law enforcement agencies.
The Company reviewed the requests as well as the requested agency’s legal authority, compliance
against the Company’s policies, and the necessity of data usage. The Company provided data for 100%
of the requests received from government agencies.
Please scan the following QR codes for VGI’s Privacy Policies
..............................................................................................................................................
..................................

CCTV
Privacy Policy

Human Resources
Privacy Policy

..................................

Privacy Policy for
Business Partner

..................................

..................................

Customer Privacy Policy

BSSH
Privacy Policy

..............................................................................................................................................

Privacy Policy for
Shareholders’ Meeting

..............................................................................................................................................
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SOCIAL DIMENSION

CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Targets

• Customer satisfaction score
at 90%

2021/22 Performance
..........................

..........................

• Customer satisfaction score
at 95%
• No complaints from customers
about advertising material
and staff service

2021/22 Target

• Customer satisfaction score
at 90%

VGI places high priority on customers and truly focuses on responding to their needs. The Company is well
aware that effective customer relationship management is of the most crucial aspect on driving long-term
business growth. Ultimately, customer satisfaction towards VGI’s products and services is a key contributor
to the Company’s business profits.

Customer Relationship Management Strategy

VGI aspires to sustain customer trust throughout every step in conducting its business activities, thus strictly
upholds the principles of ethical branding and marketing, delivering, inspecting, and developing products
and services that are of high quality, up-to-date, and meet demands. Upon marketing and advertising of
the Company’s products and services to customers, VGI ensures to inform information that is accurate and
prohibits exaggerated claims or takes advantage of vulnerable market groups.
In addition, VGI has in place a quality control system before delivering work to customers and a prompt
response mechanism to control, inspect, and resolve potential incidents associated with its advertising media.
Furthermore, preventive and corrective inspection and maintenance are performed on a regular basis to
ensure seamless operation. Additionally, VGI regularly monitors noise and brightness levels of its advertising
media to ensure compliance with legal requirements and that it does not cause nuisance to audience.
For the payment business segment, effective after-sales services are provided to enhance customer experience.

Please scan this QR code for Ethical Branding and Marketing Policy
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Furthermore, additional approaches
to effective customer relationship
management are initiated, including
engagement activities, annual
customer satisfaction survey, and
the provision of various channels for
customers to report complaints and
suggestions through the Company’s
social media such as Facebook,
Twitter, Instagram, or phone call at

0-2273-8884 #0. A feedback handling
process is established to respond
to customers’ feedbacks in a timely
manner. Any reported feedback
will be directed and investigated by
the original affiliations or relevant
agencies, in which results are to be
communicated back to the subject
reporter.

Customer
satisfaction rate

90%

Customer Engagement Initiative

Power of Hope Campaign
In 2021/22, VGI joined forces with GMM Grammy Public Company Limited to launch the “Power of Hope”
campaign to send inspirational messages of hope to uplift all commuters’ spirits in overcoming obstacles via
BTS train wrap advertising of Num Kala. Embedding a well-known music artist on BTS train wrap helps to
capture the attention of urban commuters for fan-celebrity interactions. Moreover, consumers are engaged
to take part in the campaign by sending a snap of themselves with the train and sharing on Facebook to win
lucky draw gift from the artist himself.
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Turtle Shop
VGI has announced its investment in Nation
International Edutainment Public Company Limited
(“NINE”) as well as spinning off its merchandising
space business. VGI grants exclusive rights for NINE
to manage and operate merchandising spaces on
BTS Skytrain stations. NINE uses the proceeds to
invest in constructing convenient stores and vending
machines under the name “Turtle”. Turtle shop at
St. Louis Station started operating in 2021, where shops
at Victory Monument Station and Ploenchit Station

will be launched in 2022. The concept of Turtle shops
offers a variety of products such as food, beverages,
appliances, and other service provisions that satisfy
customer needs, especially during rush hours of BTS
Skytrain commute. Furthermore, Turtle shop increases
customers’ convenience with a variety of payment
channels including Rabbit Card and Rabbit LINE Pay.
Customers can also enjoy point collections via Rabbit
Rewards points to redeem items from the shops.

VGI Hanger
The Company launched VGI Hanger, a customer activation tool, which enables brands to conveniently
engage consumers to sample free products through advertising hangers on BTS Skytrain. Consumers can
scan available QR Code present on the hangers for registration or physically take these hangers to attain free
samples at brands’ sampling points.
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Garmin X Rabbit
Under VGI’s payment business, Rabbit Card collaborated with Garmin (Thailand) Limited to launch a special
edition smartwatch “Garmin X Rabbit”. This provides convenience as it allows users to pay for their purchases
with their smartwatch under the concept of “Touch and Go”. The smartwatch can be used for payment of
BTS and BRT fares including other transportation service providers, as well as for products and services at
available leading merchants. In the event that users find that their smartwatch is not functioning for payment
purposes, users can attend to customer service at relevant BTS or BRT ticket offices or Rabbit Service Center
at BTS Siam Station.
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HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT AND WELL-BEING
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Target

• Employee engagement rate
is not less than 75%

2021/22 Performance
.................

.................

• Employee engagement rate
is not less than 90%

2021/22 Target

• Employee engagement rate
is 86%

Employees are valuable resources in gearing the company toward business success. Possessing effective
human resource management is therefore vital to enhancing employees’ capabilities and adaptation to the
ever-changing business directions. At VGI, the Company is committed to fostering employee development
and retention to propel the Company towards becoming a sustainable organisation.

Human Resource Management
Employees play a vital role in driving the organisation’s
vision, mission, and strategy on the path to success.
Human resource is managed in accordance with
the established Human Resource Management
Policy and associated procedure. The policy covers
every aspect of human resource management
including organisation structure, recruitment and
employment, fair remuneration and welfare benefits,
performance appraisal, human capital development,
safe workplace, human rights protection, and
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Hiring Rate

10.61%

...................................

1,074

...................................

Total Employees

employee relations. Managing human resource is
under the responsibilities of the Company’s human
resource division. VGI works hard to ensure that the
best-in-class talents are attracted and retained to
serve the Company’s business transformation and
growth. As a result, annual performance evaluation of
all employees and engagement survey are performed.
Moreover, VGI also strives to support employees
in reaching their full potential and capabilities by
developing various training programs.

Turnover Rate

8.57%

Human Resource Development
Business Acumen
• Having a good understanding of work
and business, building alliances, and
seeing the big picture
......................................................................

Innovation Mind
• Always having the courage to think,
experiment, learn, and initiate
new things
......................................................................

Collaboration
• Cooperating, participating, listening,
and exchanging for public interest
......................................................................

Leverage Capabilities
• Always being determined, developing,
and improving competency
......................................................................

VGI relies on the Competency Base Training as a tool to develop the employees’ training plan and support
employees to develop their competency for long-term professional growth. Various training programs are
provided to enhance employee capabilities and skills. The training programs focus on 4 key aspects: business
acumen, innovation mind, collaboration, and leverage capabilities. Furthermore, training courses at VGI are
categorised into 3 types.
1) Core Course: to enhance employees’ knowledge, skills, and competency as well as to create
positive work perspectives.
2) Management Course: training course for supervisor level with regards to managing work and
subordinates.
3) Functional Course: to improve employees’ capabilities and knowledge that are specific to their
roles of work.
Moreover, human capital return on investment is monitored, which serves as an indicator that reflects the
Company’s return value of its human capital from its investment in human resource related matters. In 2021/22,
VGI provided multiple trainings in which the average hours per one employee is 8.19. Key training curriculums
include the following.
VGI Sales Training
In 2021/22, VGI provided a 4-day training course for employees in the sales department with the objective
to enhance capabilities for a successful sales pitch. There were a total of 26 employees that participated in
the training. During the training, employees uplifted skills in the following areas:
• Innovative approach to problem solving.
• Alternating mindset from sales to becoming a consultant that provides customer solutions.
• Changing viewpoint of product as artificial intelligence solutions.
• Search for new customer horizons.
• Formulation of new business models to correspond with customer preference post COVID-19 outbreak.
• Presentation skills specific to different target groups.
• Analysis of customer demands.
• Customer engagement.
• Identification of VGI’s strength in managing business trends.
• Unique selling point to enhance competitiveness.
• Identification of VGI’s contribution to branded campaign.
V G I P U B L I C C O M PA N Y L I M I T E D
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The Company benefits from the participants’ unique selling point, leading to more business opportunities
and improved work efficiency that aligns with customer demands. This resulted in a generation of approximately
THB 3,280,000 net profit from successful sales pitches.
Self-Management Growth Mindset
The training program was provided to support employees’ growth mindset in setting personal work ambitions,
implementation and finding innovative ways of working. The training was held for 6 hours where a total of 226
employees participated in the course. Increased employee productivity post-training course resulted in the
reduction of time wasted for work, which is equivalent to THB 77,247.64 saving.
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Employee Well-Being
VGI is aware that well-being is one of the key aspects that enable talented personnel to work at their highest
potential, in addition to knowledge and skills. Employees at VGI are provided with fair and appropriate
remuneration and benefits that exceed the regulatory requirements, where possible. The following welfare
and benefits are provided to all employees, including:
• Financial assistance in case of scholarships for employees’ children.
• Funds including compensation, provident fund, social security fund, cremation welfare fund, BTS
Saving Credit Cooperative fund.
• Family care including 53 days of paid maternity leave and 10 days of paid paternity leave, which
exceed regulatory standards.
• Health promotion including health insurance, annual medical check-up, and provision of first-aid and
breast-feeding facilities.
• Flexible working hours and part-time working options.
VGI appointed a Welfare Committee that consists of 5 members under the Labor Protection Act that
represents all employees. The Committee has a collective bargaining power to negotiate welfare aspects of
the Company.
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Employee Care Against COVID-19
Amid the pandemic outbreak, safety and health care of employees is a priority for VGI. During 2021/22, various
measures were provided in response to prevent the spread of COVID-19 in VGI facilities, including:
• All employees are strictly required to measure body temperatures prior to entrance to the workplace.
Those measured over 37.5 OC are not permitted to enter VGI facilities.
• Provision of rapid test kits for employees to test and report results on a weekly basis or when
necessary to support a safe environment throughout working activities.
• Provision of sanitizing gel at all entrances and around VGI facilities to encourage frequent self-cleaning
and workplace hygiene.
• Enforce strict measures for all employees to wear medical masks and keep social distancing. Spare
medical masks are provided if needed.
• Provide COVID-19 insurance for all employees to insure potential health risks and lessen any possible
financial burden from virus infection.
• Endorse electronic meeting (E-meeting) culture for all internal meetings such as the Board of Directors
meeting and working team meetings to reduce social gathering within the Company.
• Establish protocols for when COVID-19 infections are detected.
• Support the employees’ travel to the office and maintain a healthy workplace environment by disinfecting
working areas on a regular basis, changing working hours to avoid crowded public transportation, and
working from home arrangements.
• Provision of COVID-19 protection kit comprising relevant medications for all employees.
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Diversity and Inclusion
VGI values diverse workforce and inclusive culture. The Company strongly believes that diversity and inclusion
create a dynamic workplace where employees can express opinions which no discrimination against sexual
preferences, gender, race or ethnicity, nationality, country of origin, or cultural background. LGBTQ personnel
are entitled to the Company’s provided welfare and benefits such as funds, crematory welfare, and paid leave
for gender affirming surgery. Moreover, the Company places great emphasis on equal pay based on personnel’s
performance regardless of their gender.

All management position

69

Junior management position

Top management position

44

85

67

18
25

Non-management position

405
56%

Share of women in total workforce

Women employee

515

Male employee

Discriminatory behaviour and harassment case can be reported via the Company’s provided whistleblowing
channels in accordance with the Code of Conduct, where reporters will be protected against reprisals. Moreover,
reporters can also report in writing or verbally to managers and human resource division, which will follow
the defined investigation process and escalate to human resource director and inform to the Chief Executive
Officer, as appropriate. Based on the conclusion of such investigation, appropriate corrective or disciplinary
actions will be taken where violation cases will be prosecuted to legal actions.

Employee’s Organisational Satisfaction
VGI conducts annual employee engagement and satisfaction surveys to understand employees’ perceptions
towards the Company. Results of the survey are analysed to further develop appropriate programs to promote
employee satisfaction and development, and to ensure that all employees feel valued and involved in their
works. In 2021/22, all workforce completed the survey and received a favorable engagement score of 86%
that exceeds the annual target of 75%.

86%

.................

Employee Engagement Survey
Score

Employee Satisfaction Survey
Score

91%
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HUMAN RIGHTS
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 412-1)

All individuals are ethically and equally entitled to human rights. VGI is aware of the importance of operating
its business by protecting the human rights of stakeholders in the value chain as violation could have potential
impacts on the Company’s business operation and reputation. Therefore, VGI adheres to the human rights
principle, relevant local and international regulatory requirements and standards to prevent and avoid human
rights abuses.

Human Rights Policy

VGI established a Human Rights Policy to serve as corporate standards on human rights management
throughout the value chain, in which all employees have signed acknowledgement to. The Policy prescribes
the Company’s commitment to prevent human trafficking, forced labor, child labor, discrimination, and
harassment of any kind including sexual and non-sexual harassment. Simultaneously, VGI commits to respect
the human rights principles regarding freedom of association, the right to collective bargaining and equal
remuneration. In addition, VGI established a Discrimination and Harassment Policy and Diversity and Inclusion
Policy in 2021/22 to foster a diverse workforce and to assure employees that their rights are protected.

Please scan this QR code for Human Rights Policy

Human Rights Management
Policy
commitment

Assess actual
and potential
impacts

Integrate
findings and
take appropriate
actions

Track and
communicate
performance

Remediate
adverse impacts

In 2021/22, VGI conducted a human rights due diligence and human rights risk assessment in accordance
with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). The assessment was conducted
to identify human rights issues associated with VGI’s own business operations that the Company has
management control over, and to subsequently establish preventive and corrective measures to remediate
potential adverse impacts. Additional information regarding VGI’s human rights due diligence summary report
is publicly disclosed on the Company’s website.
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Reinforcing Human Rights into Corporate Culture
VGI emphasises on building awareness of human
rights for all levels of executives and employees. In
2021/22, the Company conducted a two-hour online
training course to instil basic knowledge of human
rights for all employees. The training was facilitated
by an external institution, which covered human
rights salient issues including discrimination and
harassment in workplace and impacts throughout the
value chain. Furthermore, employees were provided
with an overview of human rights due diligence and
introduced to the Discrimination and Harassment
Policy and Diversity and Inclusion Policy.

In the event that there are concerns relating to
human rights violation, reports can be made to
the Company’s provided whistleblowing channels
which will then be further proceeded following the
stipulated investigation process. In 2021/22, there
were no complaints or reports concerning human
rights violation nor incidents of discrimination and
harassment reported.

Zero

incident of discrimination
and harassment

Raising Awareness for Human Rights
Human Rights Media Airtime

Having access to an adequate amount of nutritious food
is considered the most basic of all human rights.
In collaboration with UNICEF, VGI offered free-ofcharge media airtime on its advertising platform
to fundraise and enhance public awareness about the
global issue of food insecurity and malnutrition crisis.
Food insecurity leading to severe acute malnutrition
which worsened as a result of the COVID-19 pandemic
puts over 47 mn children at risk of death. Therefore,

urgent actions are required to immediately take
necessary measures to help these children’s survival
and development. With support from public donations,
UNICEF provides life-saving therapeutic food to feed
malnourished children. Moreover, donations were
also used to support other programs under UNICEF
to protect and help children in Thailand and beyond
to live healthy and fulfilled lives.
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SOCIAL AND COMMUNITY
DEVELOPMENT
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

VGI strongly believes that pursuing sustainable business also involves the Company to become a good
corporate citizen and to coexist with the society in a harmonious manner. VGI conducts business in coherent
with an aspiration to contribute to the development of local communities and society as their acceptance
and trust are significant to its business growth.

Corporate Social Responsibility Direction

VGI outlines its corporate philanthropic approach and initiates social development activities that are in line
with the Company’s business drivers and portfolios. In 2021/22, the Company initiated social responsibility
projects that focus to enhance public health, support educational development, and increase public awareness
of environmental protection. Through these CSR projects, VGI aspires to encourage and increase the numbers
of volunteering employee participation in these activities, and to enhance positive societal perception and
satisfaction towards the organisation.

Public Health Enhancement

Public health enhancement activities were conducted with the ambition for the communities
to improve their health and well-being. In 2021/22, the following initiatives were implemented.

COVID-19 Care Media Airtime

In 2021/22, VGI offered its media airtime space to project
useful information to raise public awareness about
COVID-19 protection. The Company collaborated
with #Teamthailand to broadcast messages from
medical professionals about COVID-19 spread and
vaccination. Moreover, VGI also projected “Help!
COVID-19 Home Care Service” that was launched
by Doctor A to Z, a Health Tech start-up that utilises
online platforms to help patients have better access
to medical services. By projecting information
about this initiative, viewers could be aware of this
additional service to receive 24 hours remote medical
consultation from a team of volunteer doctors, along
with necessary medical supplies and food.
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In the midst of the COVID-19 outbreak that the number of blood donors had dropped dramatically and all
hospitals across the country had a shortage of blood. VGI also offered its media airtime space to reach numerous
commuters’ attention for blood donation to the Thai Red Cross Society under the Blood Hero 2 Campaign.
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VGI Charitable Donations

In 2021/22, VGI contributed THB 10,000 to the renovation of a football field in Pathum Thani Province.
The objective of this initiative is to encourage the community to build their health and well-being through
exercise. In addition, VGI volunteers, which consists of employee participants, handed out relief bags to flood
victims in Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, to alleviate hardships faced. Relief bags were
donated to a total of 2,510 households, 16 temples, and 2 schools.

Educational Development

VGI promotes equal educational opportunities and enhances educational development within
the community. Through the following initiatives that were conducted in 2021/22, society
can benefit from increased access to education and experience improved educational
infrastructures and facilities.

One Day, One Thousand Smiles Project

VGI’s volunteering team, consisting of 4 employees, led the “One Day, One Thousand Smiles Project”
to provide scholarships and educational supplies to Ban Na Jan School in Loeng Nok Tha District, Yasothon
Province. Provided scholarships and educational supplies, altogether worth THB 600,000, include notebook
computers, sports equipment, and musical instruments. These supplies are believed to support students to
better develop their skills and competencies.
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Education Development Media Airtime
VGI collaborated with CONNEXT ED Foundation
in sharing its media airtime space to fundraise for
notebook computers for educational purposes
to schools in need. This supports the Company’s
ambition for educational development as notebook
computers allow students to gain knowledge and
information from infinite online resources.

Environmental Awareness

VGI values the importance of its role in securing a sustainable future.
In 2021/22, various activities were initiated to support the Company’s
ambition in raising public awareness of environmental protection. In return,
society can benefit from broad awareness of environmental issues and
take part in conserving the environment.

Climate Clock World

As a service provider of media platforms, VGI is aware that content that promotes sustainability via its
advertisement mediums would create strong impacts far beyond the scope of the Company’s operations.
In April 2021, VGI continued to communicate the “Climate Clock” project to raise BTS Skytrain commuters’
awareness and ignite collaborative efforts to reduce climate change impacts. The Climate Clock portrays a
countdown time that civilians have before the world will be faced with the consequences of climate change to
the point of no return. By that, the contents displayed also raised public awareness towards their contributions
to global greenhouse gas reduction by changing their lifestyle and presuming sustainable practices in their
daily activities.
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127

OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6, 403-9)

2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Targets

• Zero accident

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

2021/22 Performance
.............................

.............................

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

2021/22 Targets

• Zero accident

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

Responsibility towards the safety, occupational health, and good working environments are integral aspects
to the success of any business operations. At VGI, the Company is committed to being a zero-accident
organisation where it prioritises the safety of its employees and the public. VGI is continuously taking steps
to advance the safety, health, and well-being of employees under all circumstances.
VGI established an Occupational Health and Safety (OHS) Policy that applies to all employees, contractors,
suppliers, and relevant stakeholders. Occupational health and safety at the Company is overseen by the Safety
Committee and appointed Safety Officers. VGI manages and identifies opportunities to continuously improve
the organisation’s OHS management system in alignment with International Organisation for Standardisation
(ISO) 45001 standards including relevant laws and regulations. Risks from work-related hazards that are
associated with the Company’s advertisement business operations are assessed and prioritised on a regular
basis. The risk assessment process includes:
(1)
(2)
(3)
(4)

Identification and assessment of work activities.
Application of the hierarchy of controls and action plans to eliminate hazards and minimise risk.
Implementing and evaluating progress to prevent health risks.
Effective communication.

Employees can report work-related hazards and hazardous situations during monthly safety meetings or
submit an incident report for further investigation following the process prescribed under the OHS Operation
Manual. In addition, employees are encouraged to report OHS-related concerns via the Company’s provided
whistleblowing channels in accordance with the Code of Conduct, where the reporter will be protected against
reprisals. In situations that are believed to cause injury or ill health, employees have the rights to stop work
and notify relevant personnel for further management. In addition, a Corporate Business Continuity Plan (BCP)
was also established to prepare for and respond to emergency health-related situations, such as a pandemic
crisis, that could cause potential business disruption.
Furthermore, the Company expects its business partners to uphold OHS management as communicated
through the Supplier Code of Conduct. OHS is one of the criteria that is used to assess suppliers in the
procurement process, thus introduced in contractual requirements.

Please scan this QR code for Occupational Health and Safety Policy
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Occupational Health and Safety Culture

Various health promoting activities are provided
for employees on a regular basis to enhance the
organisation’s safety culture. Programs facilitated
for employees’ access to good health include annual
medical surveillance, fitness facilities including
exercise classes such as yoga and aerobics, and
activities such as running club, etc.
In addition, VGI also provides OHS training to
instil awareness and reduce operational health and
safety incidents for employees and relevant parties
performing work on the BTS stations. This training
course is provided on an annual basis for all workers,
which exceeds the regulated 2-year frequency
requirement. In 2021/22, the training was held where
a total of 378 individuals, comprising 151 employees
and 227 contractors, participated in the course.
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RESPONSIBILITY OF CONTENT
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

As an operator of O2O solutions, VGI is aware that its advertising and marketing communications reach
audiences and communities on a wide scale. Therefore, the Company places great effort to ensure that its
media communications are accurate, truthful, and comply with legislative requirements or moral code to
minimise potential risks of complaints, or legal proceedings.

Responsible Content and Advertising

VGI sets out clear guidance on appropriate advertising practices following the established Responsible Content
and Advertising Policy, which addresses the code of ethics. VGI ensures that advertising contents are accurate,
decent, truthful, and complies with relevant laws, regulations, and guidelines.
VGI refuses to exhibit any advertising materials that could take advantage or cause distress to vulnerable groups
including children. VGI will not feature any advertising that seeks to incite religious and racial controversies
and content that depicts violence and pornography. Additionally, the Company will not exhibit content that
contains illustrations or copies that are distorted or exaggerated in such a way that conveys false impression;
are intended to deceive the public. Moreover, on-screen warnings will be projected to help audiences make
informed decisions about any advertised communications that contain potentially offensive or violent content.
To ensure adherence to VGI’s advertising guidelines, standardised terms and conditions are agreed upon
every purchase order made with advertisers or brands. Advertising contents are reviewed by the Company’s
Legal Division and relevant functions to ensure compliance with laws, prescribed guidelines, and Bangkok
Mass Transit System Public Company Limited’s requirements. In the event that the advertising content goes
against the Company’s guidelines, VGI reserves all rights to refuse to exhibit the contents as stated under
the terms and conditions.

Please scan this QR code for Responsible Content and Advertising Policy
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ENVIRONMENTAL
DIMENSION

CLIMATE AND ENERGY STRATEGY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-5)

2020/21 - 2023/24
Sustainability Targets

2021/22
Performance
...............................

• Maintain the level of 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

• Reduced non-renewable electricity
consumption by 11% from 2019/20
• Distributed climate change content through
corporate advertising platforms

Climate resilience is undeniably a prominent global issue. VGI is determined to address both the challenges
and the opportunities presented by climate change and energy conservation. As a provider of Offline-to-Online
(“O2O”) Marketing Solutions, VGI is not only determined to manage the carbon footprint from its business
activities, but also to raise societal awareness of the importance of climate change through the Company’s
advertising platforms.
VGI is committed to operating business activities conscientiously and responsibly towards the society and
the environment by adhering to the Environmental Policy. The policy stipulates the Company’s commitment to
improve energy efficiencies in existing operations, invest in new technologies to enhance energy conservation,
and to become an inspiring platform for publicising climate change context to the public.
Risks and consequences of climate change, including severe weather and natural disasters, could cause
potential impacts on VGI’s business activities. To address these and other associated risks, VGI maintains
a formal Enterprise Risk Management process to review existing and emerging risk factors associated with
climate impacts on the business operations. VGI has a Corporate Business Continuity Plan as well as a Disaster
Recovery Plan on address inclement weather events. In addition, VGI recognises the need for an increased
focus on and transparency of financial risks related to climate change, hence is in the process of integrating
the frameworks of Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) recommendations to form
the Company’s climate strategy. To combat climate change, VGI has taken various initiatives to reduce the
organisation’s energy and greenhouse gas footprint.

Please scan this QR code for Environmental Policy
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Energy Conservation and Greenhouse Gas Reduction
Care the Bear Project
In 2021/22, VGI joined Care the Bear project that was initiated by the SET.
The objective of this project is for the public and private business partners and
social enterprises to cooperate in lowering greenhouse gas emissions through
event organisation. To help reduce climate change, the project campaigns on
behaviour changes in six dimensions: commuting on sky trains or public transport,
reducing the use of paper and plastics, banning foam containers, reducing power
consumption, using decorative items made from reusable materials for events
organised, and serving oneself food in the amount one can finish to reduce food
waste. Joining the Care the Bear project enables VGI’s employees to engage
in reducing greenhouse gas emissions and portrays the Company’s ambitions
towards tackling climate change for the wider cause.
Office Energy Conservation
In 2021/22, VGI initiated a campaign to reduce energy consumption
within office areas. Lights and air conditioning at the Company’s
headquarters will be turned off for one hour during noon every working day.
This conserved 44,643 kWh of electricity, equivalent to 22.317 tCO2e
reduction.
Furthermore, the Company announced a campaign to raise employees’
awareness and encourage their contributions to mitigate climate impacts
by turning off electrical appliances when not in use.
Same Way Save World
VGI is aware of the generated carbon emissions from employees’
commute to work. In 2021/22, the Company initiated a campaign ‘‘Same
Way Save World’’ to encourage employees’ cooperation to carpool to
reduce unnecessary carbon emissions from commuting cars. From
the successful pilot phase of the project, approximately 19.408 tCO2e
greenhouse gas emission was reduced.
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Tree Plantation
In 2021/22, VGI conducted a tree plantation project for the community in Yasothon Province. Approximately
200 trees were planted which constituted a green area of 1,600 square metres.

Inspired Media Platform
As an advertising media business operator, VGI continues to use its advertising media network to voice
and raise awareness of the nationwide audiences on the consequences of climate impacts. The Company
recognises that resolving climate issues requires active participation and collaboration of all stakeholders.
On-Station Electricity Reduction
VGI conserves electricity consumption from the Company’s advertisement media on BTS stations by replacing
fluorescent light bulbs with LED types and turning off the power after operating hours. By using LED fluorescent
lamps, the Company was able to save THB 5mn of electricity cost.
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WASTE MANAGEMENT

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

2020/21 - 2023/24
Sustainability Targets

2021/22
Performance
...............................

• 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%

• Adjusted the waste disposal methods from
landfilling or incineration to recycling at a rate
of 85% of total waste
• Reduced 3% of waste disposed by landfill or
incineration methods compared to 2019/20

Effective waste management is an important agenda for conducting business operations. At VGI, the Company
is attentive to waste reduction, compliance, and incorporating circular economy into business activities to
minimise potential impacts on the community and the wider environment.
Commitment to effective waste management and application of circular economy at VGI is as stipulated
under the Environmental Policy. Waste that is generated from VGI’s own operations is generally from office
activities that are disposed by the building management in line with contractual obligations. In addition, used
billboard vinyl from the Company’s advertising business segment is either stored onsite or recycled following
the circular economy principles. The Company has in place a system to maintain and monitor waste-related
data. Moreover, the Company is ensured to instil awareness to employees on the importance of waste
reduction following the principles of 3R (Reduce, Reuse, and Recycle).

Please scan this QR code for Environmental Policy
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Waste Reduction Initiatives
Waste Segregation

food
waste bin

general
waste bin

recyclable
waste bin

hazardous
waste bin

Waste generated at VGI’s office is segregated
before being disposed by building management. The
Company provides waste bins that are specific for
different types of waste comprising general waste,
food waste, recyclable waste, and hazardous waste.
The Company campaigns on waste segregation
to raise employees’ awareness of the importance
of their efforts and collaboration to effective waste
management.
Vinyl Upcycle Project

VGI continues to upcycle used vinyl from
advertising billboards to correspond with the
Company’s ambitions in waste reduction and
circular economy principle. In 2021/22, 0.99 tons
of VGI’s vinyl waste were diverted from being
disposed but rather upcycled to make tote bags
for sale, which generated 45,900 Baht.
Re-Box Project
Re-Box Campaign was initiated by Thailand Post with the objective
to recycle paper waste for a greater cause. During the pandemic
outbreak in 2021, VGI participated and donated approximately
0.15 tons of paper, envelopes, and postal box waste, which were
recycled to make beds for COVID-19 patients in field hospitals.

Vibhavadi Zero Waste
The Vibhavadi Zero Waste project, led by the SEC and
Thailand Responsible Business Network (TRBN), is a joint
collaborative effort of 32 Thai listed companies located
along Vibhavadi Rangsit Road to effectively manage
waste, increase recycling rates, and reduce the volume
of waste being diverted to landfill. VGI is a pledged
member of the project for two consecutive years, which
reflects the Company’s ambitions towards proper
waste management.
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
SUSTAINABILITY
PERFORMANCE SUMMARY

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน

SUSTAINABILITY PERFORMANCE RESULT
(GRI 102-8)

ด้้านเศรษฐกิิจ (Economic Dimension)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
รายได้้รวม (Total revenue)
• ธุุุ�รกิิจสื่่�อโฆษณาในระบบขนส่่งมวลชน
(Mass transit media business)
• ธุุุ�รกิิจสื่่�อโฆษณาในอาคาร สำำ�นัักงาน
และอื่่�น ๆ
(Media in office buildings and
other business)
• ธุุุ�รกิิจสื่่�อโฆษณากลางแจ้้ง
(Outdoor media business)
• ธุุุ�รกิิจบริิการด้้านดิิจิิทััล
(Digital service business)
• ธุุรกิิจการจััดจำำ�หน่่าย (Distribution)
• รายได้้อื่่�น (Other income)
รายได้้จากการให้้บริิการ
(Total operating revenue)
เงิินเดืือนและค่่าแรงและผลประโยชน์์อื่่�น
ของพนัักงาน
(Employee expenses; salaries,
wages, other benefits)
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
(Net profit)
การจ่่ายเงิินปัันผล
(Dividend payment)
เงิินภาษีีที่่�ชำำ�ระให้้แก่่รััฐ
(Income tax)
การบริิจาคเงิินเพื่่อ� สัังคมและพััฒนาชุุุม� ชน
(Cash contribution for social and
community development)
สิินทรััพย์์
(Assets)
หนี้้�สิิน
(Liabilities)
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
(Equity)
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หน่่วย
(Unit)

ล้้านบาท
(THB mn)

ล้้านบาท
(THB mn)
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ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
2561/62
2562/63
2563/64
2564/65
(2018/19)
(2019/20)
(2020/21)
(2021/22)
3,714
4,298
3,244
4,426
2,405

2,184

1,327

1,480

412

371

213

100

265

294

-

-

529

1,151

940

1,004

103

298

764

1,514
328

3,611

4,000

2,480

4,098

536

649

538

623

1,101

1,424

980

(120)

787

850

310

525

(241)

(214)

(133)

(35)

11

26

11

0.2

9,632

17,077

20,970

40,848

3,706

3,999

3,907

10,866

5,926

13,078

17,063

29,983

ด้้านสัังคม (Social Dimension)
ข้้อมููลการจ้้างงาน (Employment)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
พนัักงานทั้้�งหมด
(Total
employees)
• เพศชาย
(Male)

• เพศหญิิง
(Female)
พนัักงานประจำำ�
ทั้้�งหมด
(Total permanent
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
พนัักงานสััญญา
จ้้างทั้้�งหมด
(Total temporary
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
พนัักงานเต็็มเวลา
ทั้้�งหมด
(Total full time
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

คน (Person)

782

842

958

1,074

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

284

325

358

473

-

42.8

42.8

42.8

44.0

-

498

517

600

601

-

63.7

61.4

62.6

56.0

52.0

768

830

942

1,067

-

275

320

350

469

-

493

510

592

598

-

15

15

16

7

-

10

8

8

4

-

5

7

8

3

-

782

842

958

1,074

-

284

325

358

473

-

498

517

600

601

-

หน่่วย
(Unit)

คน (Person)

คน (Person)

คน (Person)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

771

833

927

1,023

-

98.6

98.9

96.8

95.3

-

276

319

331

427

-

495

514

596

596

-

128

142

133

7

-

51.6

52.4

52.2

0.7

-

2

3

3

7

-

126

139

130

0

-

1

1

1

1

-

0.4

0.4

0.4

0.1

-

0

0

0

0

-

1

1

1

1

-

2561/62
(2018/19)

พนัักงาน
Part-Time ทั้้�งหมด
(Total part-time
employees)
คน (Person)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
แยกตามสััญชาติิ (Classified by nationality)
คน (Person)
สััญชาติิ ไทย
% เทีียบกัับ
ทั้้�งหมด
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Total Thai
(%
of total
employees)
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)
คน (Person)
สััญชาติิจีีนทั้้�งหมด
% เทีียบกัับ
(Total Chinese
พนัั
กงานทั้้�งหมด
employees)1
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)1
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)1
คน (Person)
สััญชาติิฟิิลิิปปิินส์์
% เทีียบกัับ
ทั้้�งหมด
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Total Filipino
1
(%
of total
employees)
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)1
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)1

140

2562/63
(2019/20)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
สััญชาติิเยอรมััน
ทั้้�งหมด
(Total German
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
ชาวบริิติิชทั้้�งหมด
(Total British
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
สััญชาติิ ไต้้หวััน
ทั้้�งหมด
(Total Taiwanese
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)
สััญชาติิอิินเดีีย
ทั้้�งหมด
(Total Indian
employees)
• เพศชาย
(Male)
• เพศหญิิง
(Female)

2561/62
(2018/19)
n/a

2562/63
(2019/20)
n/a

2563/64
(2020/21)
n/a

2564/65
(2021/22)
5

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)
-

n/a

n/a

n/a

0.5

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

5

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

n/a

n/a

n/a

3

-

n/a

n/a

n/a

0.3

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

3

-

คน (Person)

n/a

n/a

n/a

0

-

หน่่วย
(Unit)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

n/a

n/a

n/a

1,014

-

n/a

n/a

n/a

94.4

-

n/a

n/a

n/a

427

-

n/a

n/a

n/a

587

-

n/a

n/a

n/a

41

-

n/a

n/a

n/a

3.8

-

n/a

n/a

n/a

27

-

n/a

n/a

n/a

14

-

n/a

n/a

n/a

17

-

n/a

n/a

n/a

1.6

-

n/a

n/a

n/a

15

-

n/a

n/a

n/a

2

-

n/a

n/a

n/a

1

-

n/a

n/a

n/a

0.1

-

n/a

n/a

n/a

1

-

n/a

n/a

n/a

0

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

แยกตามศาสนา (Classified by religion)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
ศาสนาพุุทธ
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Buddhism)
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
ศาสนาคริิสต์์
พนัักงานทั้้�งหมด
(Christianity)
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
ศาสนาอิิสลาม
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Islam)
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
ศาสนายููดาห์์
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Judaism)
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

150

352

325

-

30.9

36.7

30.3

-

75

131

111

-

75

221

214

-

313

577

601

-

64.4

60.2

56.0

-

148

207

236

-

165

370

365

-

23

29

30

-

4.7

3.0

2.8

-

13

18

16

-

10

11

14

-

218

808

920

-

161

291

405

-

73.9

36.0

44.0

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
2561/62
(2018/19)

แยกตามกลุ่่�มอายุุ (Classified by age)
คน (Person)
147
อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
% เทีียบกัับ
(Age less than
พนัั
กงานทั้้�งหมด
33.8
30)2
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
63
(Male)2
• เพศหญิิง
คน (Person)
84
(Female)2
คน (Person)
268
% เทีียบกัับ
อายุุ 30-50 ปีี
พนัักงานทั้้�งหมด
(Age 30-50)2
61.6
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
130
(Male)2
• เพศหญิิง
คน (Person)
138
(Female)2
คน (Person)
20
% เทีียบกัับ
อายุุมากกว่่า 50 ปีี
2
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Age over 50)
4.6
(% of total
workforce)
• เพศชาย
คน (Person)
12
(Male)2
• เพศหญิิง
คน (Person)
8
(Female)2
แยกตามระดัับพนัักงาน (Classified by position)
ระดัับทั่่�วไป
(Nonคน (Person)
198
management
2
level)
คน (Person)
143
% เทีียบกัับพนัักงาน
• เพศชาย
ระดัับทั่่�วไป
Male) 2
(% of total
72.2
non-management
positions)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

2562/63
(2019/20)
141

2563/64
(2020/21)
517

2564/65
(2021/22)
515

71.2

64.7

64.0

56.0

-

คน (Person)

157

188

150

154

-

คน (Person)
% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารและระดัับ
จััดการทั้้�งหมด
(% of total
management
positions)
คน (Person)
% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารและระดัับ
จััดการทั้้�งหมด
(% of total
management
positions)
% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารและระดัับ
จััดการทั้้�งหมด
(% of total
management
positions)

62

75

67

69

-

39.5

39.9

44.7

44.8

-

95

113

83

85

-

60.5

60.1

55.3

55.2

-

n/a

n/a

n/a

81.2

-

n/a

n/a

n/a

5.2

-

n/a

n/a

n/a

3.3

-

หน่่วย
(Unit)
คน (Person)
% เทีียบกัับพนัักงาน
ระดัับทั่่�วไป
(% of total
non-management
positions)

• เพศหญิิง
(Female)2

ระดัับบริิหารและ
ระดัับจััดการทั้้�งหมด
(All management
level)2

• เพศชาย
(Male)2

• เพศหญิิง
(Female)2

• สััญชาติิไทย
(Thai)
• สััญชาติิจีีน
(Chinese)
• สััญชาติิ
ฟิิลิิปปิินส์์
(Total Filipino
employees)
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2561/62
(2018/19)
141

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)
-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารและระดัับ
จััดการทั้้�งหมด
(% of total
management
positions)

S US TAIN ABILIT Y REPO RT 2021/22

ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
• สััญชาติิเยอรมััน
ทั้้�งหมด
(Total German
employees)3
• ชาวบริิติิช
ทั้้�งหมด
(Total British
employees)3
• สััญชาติิไต้้หวััน
ทั้้�งหมด
(Total
Taiwanese
employees)3
• สััญชาติิ
อิินเดีียทั้้�งหมด
(Total Indian
employees)3
• ศาสนาพุุทธ
(Buddhism)3
• ศาสนาคริิสต์์
(Christianity)3
• ศาสนาอิิสลาม
(Islam)3
• ศาสนายููดาห์์
(Judaism)3
ระดัับจััดการ
(Junior
management
level)2

• เพศชาย
(Male)2

• เพศหญิิง
(Female)2

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

92.5

-

n/a

n/a

n/a

5.7

-

n/a

n/a

n/a

0

-

n/a

n/a

n/a

1.9

-

คน (Person)

82

97

104

111

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
ระดัับจััดการ
(% of total junior
management
positions)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
ระดัับจััดการ
(% of total junior
management
positions)

35

39

38

44

-

42.68

40.21

36.54

39.6

-

58

71

66

67

-

70.73

73.20

63.46

60.4

-

หน่่วย
(Unit)

% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารและระดัับ
จััดการทั้้�งหมด
(% of total
management
positions)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
ระดัับบริิหาร
(Top
management
level)2

• เพศชาย
(Male)2

• เพศหญิิง
(Female)2

กลุ่่�มสร้้างรายได้้
(Revenue
generating
function)

• เพศชาย
(Male)

146

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

คน (Person)

59

71

46

43

-

คน (Person)
% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารทั้้�งหมด
(% of total top
management
positions)
คน (Person)
% เทีียบกัับระดัับ
บริิหารทั้้�งหมด
(% of total top
management
positions)

39

46

29

25

-

66.1

64.8

63.0

58.1

-

20

25

17

18

-

33.9

35.2

37.0

41.9

-

คน (Person)

n/a

n/a

118

109

-

คน (Person)
% เทีียบกัับกลุ่่�ม
สร้้างรายได้้
(% of all such
managers
in revenue
generating
function)

n/a

n/a

39

35

-

n/a

n/a

33.1

32.1

-

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

S US TAIN ABILIT Y REPO RT 2021/22

ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

• เพศหญิิง
(Female)

กลุ่่�มงาน
วิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี
วิิศวกรรม
และคณิิตศาสตร์์
(STEM-related
positions)

หน่่วย
(Unit)
คน (Person)
% เทีียบกัับกลุ่่�ม
สร้้างรายได้้
(% of all such
managers
in revenue
generating
function)

คน (Person)

คน (Person)
% เทีียบกัับพนัักงาน
กลุ่่�มงาน
• เพศชาย
วิิทยาศาสตร์์
(Male)
เทคโนโลยีี วิิศวกรรม
และคณิิตศาสตร์์
(% of total STEMrelated positions)
คน (Person)
% เทีียบกัับพนัักงาน
กลุ่่�มงาน
• เพศหญิิง
วิิทยาศาสตร์์
(Female)
เทคโนโลยีี วิิศวกรรม
และคณิิตศาสตร์์
(% of total STEMrelated positions)
ภาวะทุุพพลภาพ (Disability)
คน (Person)
พนัักงานที่่�มีี
ภาวะทุุพพลภาพ
% เทีียบกัับ
(Employees with พนัักงานทั้้�งหมด
disability)
(% of total FTE)

2561/62
(2018/19)
n/a

2562/63
(2019/20)
n/a

2563/64
(2020/21)
79

2564/65
(2021/22)
74

เป้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)
-

n/a

n/a

67.0

67.9

-

n/a

n/a

124

137

-

n/a

n/a

56

69

-

n/a

n/a

45.2

50.4

-

n/a

n/a

68

68

-

n/a

n/a

54.8

49.6

-

n/a

n/a

1

1

-

n/a

n/a

0.1

0.1

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ข้้อมููลการจ้้างงาน (Hiring)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

103

128

393

114

-

23.7

26.3

41.0

10.6

-

49

59

106

57

-

11.3

12.1

11.1

5.3

-

54

69

287

57

-

12.4

14.2

30.0

5.3

-

66

66

393

116

-

15.2

13.6

15.3

5.4

-

48

61

249

56

-

11.0

12.6

26.0

5.2

-

0

0

1

2

-

0

0

0.1

0.2

-

8.1

8.7

25.0

2.7

-

2

2

0

1

-

1

2

2

2

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

จำำ�นวนพนัักงานเข้้าใหม่่ (New Hire)
คน (Person)
จำำ�นวนพนัักงานเข้้าใหม่่
(New hiring employees)2

% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• เพศชาย
พนัักงานทั้้�งหมด
(Male)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• เพศหญิิง
พนัักงานทั้้�งหมด
(Female)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
พนัักงานทั้้�งหมด
(Age less than 30)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุ 30-50 ปีี
2
พนัั
กงานทั้้�งหมด
(Age 30-50)
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุมากกว่่า 50 ปีี (Age over 50)2 พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
ตำำ�แหน่่งงานที่่่��บุุคคลภายในได้้รัับคััดเลืือก (Internal Hire)
% เทีียบกัับ
อััตราตำำ�แหน่่งงานที่่่��บุุคคลภายใน
ตำำ�แหน่่งงาน
ได้้รัับคััดเลืือก
ทั้้�งหมดที่่�ประกาศ
(Percentage of open positions
รัับสมััครใหม่่
filled by internal candidates)2
(% of open
positions)
• เพศชาย
คน (Person)
(Male)2
• เพศหญิิง
คน (Person)
(Female)2
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
(Age less than 30)2
• อายุุ 30-50 ปีี
(Age 30-50)2
• อายุุมากกว่่า 50 ปีี
(Age over 50)2

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

คน (Person)

0

0

0

0

-

คน (Person)

0

1

2

2

-

คน (Person)

0

0

0

0

-

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

ข้้อมููลการลาออก (Turnover)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

อััตราการลาออกทั้้�งหมด
(Total turnover rate)2

• เพศชาย
(Male)2

• เพศหญิิง
(Female)2

• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
(Age less than 30)2

• อายุุ 30-50 ปีี
(Age 30-50)2

หน่่วย
(Unit)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
workforce)

2563/64
(2020/21)
366

2564/65
(2021/22)
92

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)
-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
2561/62
2562/63
( 2018/19) (2019/20)
86
79
19.8

16.3

38.2

8.6

-

43

40

134

42

-

9.9

8.2

14.0

3.9

-

43

39

232

50

-

9.9

8.0

24.2

4.7

-

41

44

185

36

-

9.4

9.1

19.3

3.4

-

43

34

178

52

-

9.9

7.0

18.6

4.8

-

V G I P U B L I C C O M PA N Y L I M I T E D
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2561/62
2562/63
( 2018/19) (2019/20)
2
1

คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุมากกว่่า 50 ปีี
พนัักงานทั้้�งหมด
(Age over 50)2
(% of total
workforce)
พนัักงานที่่�ลาออกโดยสมััครใจ (Voluntary turnover rate)
คน (Person)
อััตราพนัักงานที่่�ลาออก
% เทีียบกัับ
โดยสมััครใจ
(Voluntary employee turnover พนัักงานทั้้�งหมด
(% of total
rate)2
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• เพศชาย
พนัักงานทั้้�งหมด
(Male)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• เพศหญิิง
พนัักงานทั้้�งหมด
(Female)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
พนัักงานทั้้�งหมด
(Age less than 30)2
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุ 30-50 ปีี
2
กงานทั้้�งหมด
พนัั
(Age 30-50)
(% of total
workforce)
คน (Person)
% เทีียบกัับ
• อายุุมากกว่่า 50 ปีี
พนัักงานทั้้�งหมด
(Age over 50)2
(% of total
workforce)
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2563/64
(2020/21)
2

2564/65
(2021/22)
4

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)
-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

0.5

0.2

0.2

0.4

-

86

79

365

91

-

19.8

16.3

38.1

8.5

-

43

40

133

41

-

9.9

8.2

13.9

3.8

-

43

39

232

50

-

9.9

8.0

24.2

4.7

-

41

44

185

36

-

9.4

9.1

19.3

3.4

-

43

34

178

52

-

9.9

7.0

18.6

4.8

-

2

1

2

3

-

0.5

0.2

0.2

0.3

-

ข้้อมููลสิิทธิ์์�ลาเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตร (Maternity/Parental Leave)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
จำำ�นวนพนัักงานที่่มีีสิ
� ทิ ธิ์์�ลา
เพื่่อ� เลี้้�ยงดููบุตุ ร
(Total number of employees
having the right of maternity/
parental leave)2
• เพศชาย
(Male)2
• เพศหญิิง
(Female)2
จำำ�นวนพนัักงานที่่ใ� ช้้สิทิ ธิ์์�ลา
เพื่่อ� เลี้้�ยงดููบุตุ ร
(Total number of employees
using the right of maternity/
parental leave)2
• เพศชาย
(Male)2
• เพศหญิิง
(Female)2
พนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งาน
หลัังจากลาเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตร
(Total number of employees
returning to work after
maternity/parental leave)2
• เพศชาย
(Male)2
• เพศหญิิง
(Female)2

พนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งาน
หลัังจากลาเพื่่�อเลี้้�ยงดููบุุตร
(Total number of employees
returning to work after
maternity/parental leave)2

• เพศชาย
(Male)2
• เพศหญิิง
(Female)2

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

232

250

210

167

-

0

0

0

0

-

232

250

210

167

-

2

2

3

4

-

0

0

0

0

-

2

2

3

4

-

คน (Person)

2

2

3

4

-

คน (Person)

0

0

0

0

-

คน (Person)

2

2

3

4

-

คน (Person)
% เทีียบกัับ
พนัักงานที่่�
กลัับมาต่่อจำำ�นวน
ที่่�ใช้้สิิทธิ์์�ทั้้�งหมด
(% of total
employees
using the right
of maternity/
parental leave)

2

2

3

4

-

100.0

100.0

100.0

100.0

-

คน (Person)

0

0

0

0

-

คน (Person)

2

2

3

4

-

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

คน (Person)

คน (Person)
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ข้้อมููลความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร (Employee Engagement)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

อััตราความผููกพััน
ของพนัักงาน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร
(Employee
engagement
score)3
• เพศชาย
(Male)3
• เพศหญิิง
(Female)3
• อายุุน้้อยกว่่า
30 ปีี
(Age less than
30)3
• อายุุ 30-50 ปีี
(Age 30-50)3
• อายุุมากกว่่า
50 ปีี
(Age over 50)3

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

75

86

86

86

85

n/a

n/a

n/a

90

-

n/a

n/a

n/a

81

-

n/a

n/a

n/a

82

-

n/a

n/a

n/a

86

-

n/a

n/a

n/a

84

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

% เทีียบกัับจำำ�นวน
พนัักงานทั้้้�งหมด
(%)

% เทีียบกัับจำำ�นวน
พนัักงานทั้้้�งหมด
(%)

ข้้อมููลการฝึึกอบรม (Training)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ของพนัักงาน
(Average employee training
hour)4
• เพศชาย
(Male)4
• เพศหญิิง
(Female)4
• ชั่่ว� โมงการฝึึกอบรมระดัับบริิหาร
(Average top management
level training hour)4
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หน่่วย
(Unit)
ชั่่�วโมง
(Hour)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)
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2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

9,751.0

10,074.8

4,759.5

8,794.5

-

39.3

37.2

5.0

8.2

-

120.5

105.4

16.4

3.1

-

128.8

117.5

20.1

5.1

-

157.7

152.6

13.8

0.6

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

134.7

117.7

25.5

1.7

-

120.0

108.7

17.1

5.9

-

บาท (Baht)

4,107,500

4,786,000

1,042,460

1,461,320

-

บาท/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Baht/FTE)

5,252.6

5,684.1

1,088.2

1,360.6

-

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

3,132

-

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

4,902

-

• พนัักงานอายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี
(Employee age less than 30)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

66,218

-

• พนัักงานอายุุ 30-50 ปีี
(Employee age 30-50)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

681,649

-

• พนัักงานอายุุมากกว่่า 50 ปีี
(Employee age over 50)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

59,602

-

จำำ�นวนหลัักสููตรการอบรม
พนัักงานทั้้�งหมดต่่อปีี
(Total number of course
per year)4

จำำ�นวน (number)

60

62

35

80

-

ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

• ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมระดัับจััดการ
(Average junior management
level training hour)4
• ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมพนัักงานทั่่�วไป
(Average non-management
level training hour)4
งบประมาณทั้้�งหมดสำำ�หรัับ
การฝึึกอบรมต่่อปีี
(Average amount spent on
training and development)4
งบประมาณการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ของ FTE ต่่อคนต่่อปีี
(Average amount spent
per FTE on training and
development)3
• เพศชาย
(Male)3
• เพศหญิิง
(Female)3

ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Hour/FTE)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

ข้้อมููลการบริิจาคเพื่่�อการกุุศล (Philanthropic Contributions)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

การบริิจาคเงิิน
(Cash contributions)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

2,007,770

490,000

-

ชั่่�วโมงอาสาของพนัักงาน
(Time: employee volunteering
during paid working hours)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

322,318

32,118

-
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

หน่่วย
(Unit)

การบริิจาคสิ่่�งของ
หรืือการให้้ด้้านบริิการ
(In-kind giving: product or
services donations, projects/
partnerships or similar)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

8,980,418

8,320,000

-

ค่่าบริิการจััดการด้้านสัังคมและชุุมชน
(Management overheads)3

บาท (Baht)

n/a

n/a

n/a

21,163

-

ข้้อมููลอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (Occupational Health and Safety)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

คน (Person)

0

0

0

0

0

คน (Person)

0

0

0

0

0

ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมง
การทำำ�งาน
(n/mn hours
worked)

0

0

0

0

0

ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมง
การทำำ�งาน
(n/mn hours
worked)

0

0

0

0

0

ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมง
การทำำ�งาน
(n/mn hours
worked)

0

0

0

0

-

หน่่วย
(Unit)

อััตราการเสีียชีีวิิต
จากการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงาน
(Work-related
fatalities
of employees)4
อััตราการเสีียชีีวิิต
จากการปฏิิบััติิงาน
ของผู้้�รัับเหมา
(Work-related
fatalities of
contractors)4
อััตราการบาดเจ็็บ
ขั้้�นรุุนแรง
ของพนัักงาน
(Serious workrelated injuries of
employees)4
อััตราการบาดเจ็็บ
ขั้้�นรุุนแรง
ของผู้้�รัับเหมา
(Serious workrelated injuries of
contractors)4
อััตราการบาดเจ็็บ
ถึึงขั้้�นหยุุดงาน
ของพนัักงาน
(Lost time
frequency
injury rate of
employees)4

154

2561/62
(2018/19)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
อััตราการบาดเจ็็บ
ถึึงขั้้�นหยุุดงาน
ของผู้้�รัับเหมา
(Lost time
frequency
injury rate of
contractors)4
จำำ�นวนวััน
ขาดงาน/หยุุดงาน
ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด (Amount
of absent days
for employee)7
จำำ�นวนวัันทำำ�งาน
ต่่อปีี
(Amount of work
days per year)7
จำำ�นวนวัันทำำ�งาน
ต่่อปีี x จำำ�นวน
พนัักงานทั้้�งหมด
(Work days
x Number of
employees)7, 6
อััตราการขาดงาน
ของพนัักงาน
(Employee
absentee rate)7, 6

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ครั้้�ง/ 1 ล้้านชั่่�วโมง
การทำำ�งาน
(n/mn hours
worked)

0

0

0

0

-

วััน (Day)

1,126

1,891

2,049

1,180

-

วััน (Day)

732

735

738

729

-

วััน (Day)

184,952

357,210

353,502

347,733

-

% เทีียบกัับ
จำำ�นวนวัันทำำ�งาน
ทั้้�งหมด
(% of total days
scheduled)

0.6

0.5

0.6

0.3

0.5

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

คำำ�นิิยาม (Definition)
• การบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรง หมายถึึง การเข้้ารัับการรัักษาเป็็นผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล เพื่่�อสัังเกตอาการหรืือรัักษาโดยทัันทีีหลัังจาก
เกิิดอุุบััติิเหตุุและการบาดเจ็็บ และมีีผลให้้หยุุดงาน 1 วัันขึ้้�นไป (Serious work-related injuries refer to staff and contractor
injuries that require admission to the hospital for observation or immediate treatment after an accident, which
leads to absence from duty for 1 day or more.)
• การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน หมายถึึง การบาดเจ็็บจากการทำำ�งานซึ่่�งเป็็นผลให้้เกิิดข้้อใดข้้อหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� (Lost Time Injury
Frequency Rate (LTIFR) refers to record work-related injuries that result in one of the following:)
1. การเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน การหยุุดงานตั้้�งแต่่หนึ่่�งวัันนัับหลัังจากวัันที่่�เกิิดอุุบััติิเหตุุ (incident) และไม่่นัับวัันหยุุดของ
บริิษััท การกำำ�หนดให้้ทำำ�งานเฉพาะ หรืือการโยกย้้ายหน้้าที่่ง� าน การได้้รับั การรัักษาที่่ม� ากกว่่าการปฐมพยาบาล การสููญเสีีย
สติิสััมปชััญญะ และการวิินิิจฉััยการบาดเจ็็บที่่�ต้้องได้้รัับการทำำ�หััตถการจากบุุคลากรทางการแพทย์์ เช่่น ฉีีดยา เย็็บแผล
ขููดเนื้้�อ เขี่่�ยวััตถุุในลููกตา และได้้รัับยาที่่� ไม่่ใช่่กลุ่่�มปฐมพยาบาล (Work-related fatality, one or more days away from
work following the date of an incident, restricted work or transfer to another job, medical treatment beyond
first aid, loss of consciousness, or diagnosis of a significant injury/illness)
2. การบาดเจ็็บจากการทิ่่�มตำำ�และของมีีคมบาดซึ่่�งมีีการปนเปื้้�อนของเลืือดผู้้�อื่่�นหรืือโอกาสการติิดเชื้้�อจากวััสดุุได้้ ซึ่่�งโอกาส
การติิดเชื้้�อจากวััสดุุดัังกล่่าวนั้้�นรวมถึึงเนื้้�อเยื่่�อและอวััยวะของมนุุษย์์ และวััสดุุที่่�ติิดเชื้้�อ HIV หรืือไวรััสตัับอัักเสบบีี (Record
needle stick injuries and cuts from sharp objects that are contaminated with another person’s blood or other
potentially infectious materials. Potentially infectious materials include human bodily fluids, tissues and
organs, and materials infected with HIV or hepatitis B virus.)
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•

3. การโยกย้้ายพนัักงานออกเพื่่�อการเฝ้้าระวัังทางการแพทย์์ตามมาตรฐานสำำ�นัักงานบริิหารความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
แห่่งชาติิ สหรััฐอเมริิกา (Record the required removal of an employee from medical surveillance due to an OSHA
standard)
การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน หมายถึึง การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานซึ่่�งเป็็นผลให้้เกิิดข้้อใดข้้อหนึ่่�งดัังต่่อไปนี้้� (Disease-related
illness rate refers to record work-related ill health that results in one of the following:)
1. ผลกระทบย้้อนหลัังต่่อสภาพร่่างกายจิิตใจหรืือภาวะการรัับรู้้�ของบุุคคล (อาจรวมถึึงโรคภััยทางอาชีีพ การเจ็็บป่่วย และ
การเสีียชีีวิิต หรืือการเกิิดการบาดเจ็็บหรืือภาวะทุุกขภาพ ไม่่ว่่ารวมหรืือแยก) (Adverse effect on the physical, mental
or cognitive condition of a person. These adverse effects include occupational disease, illness, and death
or imply the presence of injury or ill health, either on their own or in combination.)
2. การสููญเสีียการได้้ยิินซึ่่�งต้้องมีีการบัันทึึกตามแนวทางของการสููญเสีียการได้้ยิินกรณีีต่่าง ๆ ซึ่่�งอ้้างอิิงไว้้ ในเว็็บไซต์์ (Record
of certain hearing loss cases. Specific guidelines regarding hearing loss cases may be found online) https://
www.osha.gov/recordkeeping/
3. ความผิิดปกติิอย่่างร้้ายแรงหรืือมีีนััยสำำ�คััญที่่�เกิิดจากการทำำ�งาน ซึ่่�งบุุคลากรทางการแพทย์์หรืือผู้้� ให้้บริิการด้้านสุุขภาพ
ระบุุว่่าผลการทดสอบเป็็นบวก รวมถึึงโรคจากการทำำ�งาน เช่่น มะเร็็ง โรคเรื้้�อรัังชนิิดกลัับคืืนได้้เป็็นปกติิ กระดููกหัักหรืือ
แตกร้้าว แก้้วหููทะลุุ (Record any serious or significant work-related disorder that is diagnosed by a physician
or other licensed health care provider or identified by a positive medical test. These include work-related
cases involving cancer, chronic irreversible disease, a fractured or cracked bone, or a punctured eardrum.)
4. การโยกย้้ า ยพนัั ก งานออกเพื่่� อ การเฝ้้ า ระวัั ง ทางการแพทย์์ ต ามมาตรฐานสำำ�นัั ก งานบริิ ห ารความปลอดภัั ย และ
อาชีีวอนามััยแห่่งชาติิ สหรััฐอเมริิกา (Record the required removal of an employee for medical surveillance
due to an OSHA standard)

ข้้อมููลค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมกััน (Equal Pay Analysis)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

ค่่าเฉลี่่ย� เพศหญิิง
ต่่อเพศชาย
(Difference
between male
and female)
ย� เพศหญิิง
ค่่าเฉลี่่�ยเงิินเดืือนและสวััสดิิการอื่่�น ๆ ค่่าต่่เฉลี่่
อ
เพศชาย
ระดัับบริิหาร
(Difference
(Average Executive level base
between
male
3
salary + other cash incentives)
and female)
ค่่าเฉลี่่ย� เพศหญิิง
ค่่าเฉลี่่�ยเงิินเดืือนระดัับจััดการ
ต่่อเพศชาย
(Average management
(Difference
level - base salary online)3
between male
and female)
ย� เพศหญิิง
ค่่าเฉลี่่�ยเงิินเดืือนและสวััสดิิการอื่่�น ๆ ค่่าต่่เฉลี่่
อ
เพศชาย
ระดัับจััดการ
(Difference
(Average management level base between
male
salary + other cash incentives)3
and female)
ค่่าเฉลี่่�ยเงิินเดืือนระดัับบริิหาร
(Average Executive level - base
salary only)3
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2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

n/a

n/a

0.9

1.0

-

n/a

n/a

0.8

1.1

-

n/a

n/a

1.0

1.0

-

n/a

n/a

0.9

0.9

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

ค่่าเฉลี่่�ยเงิินเดืือนของพนัักงานทั่่�วไป
(Average non-management base salary only)3

ค่่าเฉลี่่ย� เพศหญิิง
ต่่อเพศชาย
(Difference
between male
and female)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

n/a

n/a

1.4

1.4

-

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Dimension)
การใช้้พลัังงาน (Energy Consumption)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
ปริิมาณการใช้้
พลัังงาน
สิ้้�นเปลืืองทั้้�งหมด
(Total nonrenewable
energy
consumption)5
• ปริิมาณการใช้้
ไฟฟ้้าทั้้�งหมด
(Total
electricity
consumption)5
• ปริิมาณการใช้้
เชื้้�อเพลิิงจาก
แหล่่งพลัังงาน
สิ้้�นเปลืือง
(ถ่่านหิิน
น้ำำ��มัันดิิบ
ก๊๊าซธรรมชาติิ
ฯลฯ)
[Nonrenewable
fuel (nuclear
fuels, coal,
oil, natural
gas, etc.)
purchased and
consumed]5

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

เมกะวััตต์์-ชม.
(MWh)

4,565

5,160

4,710

4,184

4,334

เมกะวััตต์์-ชม.
(MWh)

4,494

5,085

4,636

4,120

-

เมกะวััตต์์-ชม.
(MWh)

71

74.4

74.1

64

-

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions)

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ตััน
คาร์์บอน
ไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
(Tonnes CO2e)

5,067.7

5,301.6

4,875.2

4,733.7

-

ตััน
คาร์์บอน
ไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
(Tonnes CO2e)

13.8

14.6

14.5

12.5

13.1

ตััน
คาร์์บอน
ไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
(Tonnes CO2e)

2,246.8

2,542.0

2,317.3

2,059.6

2,131.9

ตััน
คาร์์บอน
ไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
(Tonnes CO2e)

2,807.1

2,745.0

2,543.4

2,661.6

-

ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก
ทั้้�งหมด
(Total GHG
emissions)5
• ทางตรง
(ขอบเขตที่่� 1)
(Total
direct GHG
emissions
Scope 1)5
• ทางอ้้อม
(ขอบเขตที่่� 2)
(Total indirect
greenhouse
gas emissions
Scope 2:
Locationbased)5
• ทางอ้้อมอื่่�น ๆ
(ขอบเขตที่่� 3)
(Scope 3 GHG
emission)5

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

หมายเหตุุ (Remarks):
• ข้้อมููลที่่ใ� ช้้ในการคำำ�นวณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ (ขอบเขตที่่� 3) ประกอบด้้วย การเดิินทางทางธุุรกิิจ การใช้้กระดาษ
และปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้าจากผู้้�เช่่าพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ [The data used to calculate other indirect gas emissions (Scope 3)
covers emissions from business travel, paper consumption, and electricity consumption from merchandising
space tenants.]
• ข้้อมููลที่่�ใช้้ ในการคำำ�นวณหาปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยอ้้างอิิงข้้อมููล Emission Factor จากองค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ฉบัับเดืือนเมษายน 2565 [The emission factors for carbon dioxide emissions are
referenced from the Journal of Thailand Greenhouse Gas Management Organisation (Public Organisation)
published in April 2022.]
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การใช้้น้ำำ�� (Water Consumption)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��
สุุทธิิทั้้�งหมด (Total
water use)3
-TDS < 1,000
mg/L
• การดึึงน้ำำ�� มาใช้้:
ปริิมาณการ
ดึึงน้ำำ�� ประปาจาก
เทศบาลทั้้�งหมด
(Withdrawal:
total municipal
water supplies)3
-TDS < 1,000
mg/L
• การทิ้้ง� น้ำำ�� :
ปริิมาณการทิ้้ง� น้ำำ��
ไปยัังเทศบาล
ทั้้�งหมด
(Water
Discharge:
total sewage)3
-TDS < 1,000
mg/L

2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
(Mm3)

0.000740

0.000744

0.000743

0.000466

0.000706

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
(Mm3)

0.003701

0.003721

0.003715

0.002331

-

ล้้านลููกบาศก์์เมตร
(Mm3)

0.002961

0.002977

0.002972

0.001865

-

หน่่วย
(Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)

หมายเหตุุ (Remarks):
• เนื่่�องจากอาคาร/สำำ�นักั งานของบริิษัทตั้้
ั ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่เ� ช่่าซึ่่ง� บริิษัทั ไม่่สามารถเก็็บข้้อมููลปริิมาณน้ำำ�ที่
� ใ่� ช้้ และจ่่ายค่่าน้ำำ�� เป็็นแบบเหมาจ่่าย
จึึงใช้้ข้อ้ มููลสำำ�หรัับการคำำ�นวณหาปริิมาณการใช้้น้ำ��ำ และน้ำำ�ทิ้้
ำ� อ่ คน/ต่่อวัันจากการประปานครหลวง
� ง� โดยอ้้างอิิงจากค่่าเฉลี่่ย� การใช้้น้ำ�ต่
(The Company’s buildings/offices are located in a leased area where the Company cannot collect water-use data,
thus water consumption is calculated by referencing to the average daily water consumption volume and discharge
from the Metropolitan Waterworks Authority)
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การจััดการของเสีีย (Waste Management)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

ปริิมาณของเสีีย
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
(Total waste
generated)3
• ปริิมาณของเสีีย
ทั่่�วไป
(Nonhazardous
waste
generation)3
• ปริิมาณ
ของเสีียอัันตราย
(Hazardous
waste
generation)3
ปริิมาณของเสีีย
ทั่่�วไปที่่�นำำ�มาใช้้ ใหม่่/
รีี ไซเคิิล/ขาย
(Total waste used/
recycled/sold)3
ปริิมาณของเสีีย
ทั่่�วไปที่่�จััดเก็็บใน
พื้้�นที่่�
(Total waste onsite
storage)3
ปริิมาณของเสีีย
ทั่่�วไปที่่�ถููกกำำ�จััด
ทั้้�งหมด
(Total waste
disposed)3
• การฝัังกลบ
(Landfill)3

เป้้าหมาย
(Target)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

2564/65
(2021/22)

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

11.55

14.75

16.12

17.94

-

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

11.55

14.75

16.12

17.94

-

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

2.74

4.65

5.54

0.99

-

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

5.27

7.25

7.93

14.19

-

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

3.55

2.85

2.65

2.76

2.79

เมตริิกตััน
(Metric tonnes)

3.55

2.85

2.65

2.76

-

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการเดิินทางทางธุุรกิิจ (Emissions from Business Travel)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)

หน่่วย
(Unit)

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการเดิินทาง
ทางธุุรกิิจ
(Total business
travel from air,
road, etc.)5

ตััน
คาร์์บอน
ไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
(Tonnes CO2e)
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2561/62
(2018/19)

2562/63
(2019/20)

2563/64
(2020/21)

2564/65
(2021/22)

เป้้าหมาย
(Target)
2564/65
(2021/22)

43.0

47.2

49.8

31.6

44.8

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
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การใช้้อุุปกรณ์์ภายในสำำ�นัักงาน (Office Supplies Consumption)
ตััวชี้้�วััด
(Indicator)
ปริมาณการใช้กระดาษ
(Paper consumption)5
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมึกพิมพ์สี
(Ink printing cost)5

หน่่วย
(Unit)
รีีม
(Ream)
บาท
(THB)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
2561/62
2562/63
2563/64
2564/65
(2018/19)
(2019/20)
(2020/21)
(2021/22)
2,628

2,893

2,753

1,870

477,800

829,186

963,940

462,310

หมายเหตุุ (Remarks):
"n/a" หมายถึึงไม่่ได้้เก็็บข้้อมููลสำำ�หรัับหััวข้้อนั้้�น ๆ ("n/a" indicates that the data was not collected.)
1
ผลการดำำ� เนิิ น งาน 2561/62 ถึึ ง 2563/64 เป็็ น ข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท ฯ และบริิ ษัั ทย่่ อ ยที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ถืื อ หุ้้�นร้้ อ ยละ 100 เท่่ า นั้้� น
(Data on 2018/19 to 2020/21 only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding.)
2
ผลการดำำ�เนิินงาน 2561/62 ถึึง 2562/63 ไม่่รวมข้้อมููลของ บจ.แรบบิิท แคร์์, บจ.แรบบิิท แคร์์ โบรคเกอร์์, บจ.เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป
(Data on 2018/19 to 2019/20 are not inclusive of Rabbit Care Co., Ltd., Rabbit Care Broker Co., Ltd., and
ASK Direct Group Co., Ltd.)
3
ผลการดำำ�เนิินงานเป็็นข้้อมููลของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น
(Data only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding.)
4
ผลการดำำ�เนิินงาน 2561/62 ถึึง 2562/63 เป็็นข้้อมููลของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น
(Data on 2018/19 to 2019/20 only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding.)
5
ผลการดำำ� เนิิ น งานเป็็ น ข้้ อ มููลของบริิ ษัั ท ฯ บริิ ษัั ทย่่ อ ยที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ถืื อ หุ้้�นร้้ อ ยละ 100 บจ.บางกอก สมาร์์ ทก าร์์ ด ซิิ ส เทม และ
บจ.บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์เท่่านั้้�น
(Data only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding, Bangkok Smartcard
System Co., Ltd. and BSS Holdings Co., Ltd.)
6
ผลการดำำ� เนิิ น งาน 2561/62 ไม่่ ร วมข้้ อ มููลของ บจ.บีีเอสเอส โฮลดิ้้� ง ส์์ , บจ.แรบบิิ ท แคร์์ , บจ.แรบบิิ ท แคร์์ โบรคเกอร์์ ,
บจ.เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป
(Data on 2018/19 is not inclusive of BSS Holdings Co., Ltd., Rabbit Care Co., Ltd., Rabbit Care Broker Co., Ltd.,
and ASK Direct Group Co., Ltd.)
7
ผลการดำำ� เนิิ น งาน 2561/62 ถึึ ง 2564/65 ไม่่ ร วมข้้ อ มููลของ บจ.แรบบิิ ท แคร์์ , บจ.แรบบิิ ท แคร์์ โบรคเกอร์์ , บจ.เอเอสเค
ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป
(Data on 2018/19 to 2021/22 are not inclusive of Rabbit Care Co., Ltd., Rabbit Care Broker Co., Ltd.,
and ASK Direct Group Co., Ltd.)
"-" หมายถึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องตั้้�งเป้้าหมายสำำ�หรัับหััวข้้อนั้้�น ๆ ("-" indicates that target is not required.)
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ขอบเขตการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนปีี 2564/65 (2021/22 Reporting Coverage)
สัดส่วน
รายได้
การถือหุน้
(หน่วย:
(%)
ล้านบาท)
Shareholding
Revenue
(%)
(Unit: THB mn)

บริิษััท
(Companies)

บมจ.วีีจีี ไอ
(VGI Plc.)

สิ่งแวดล้อม (Environment)
พลงั งาน
(Energy)

ก๊าซ
เรือนกระจก
(GHG)

น�้ำ
(Water)

การเดินทาง
(Business
travel)

ของเสยี
(Waste)

สัังคม
(Social)**

-

1,522

✓

✓

✓

✓

✓

✓

บจ.วีีจีี ไอ แอดเวอร์์ ไทซิ่่�ง มีีเดีีย
(VGI Advertising Media
Co., Ltd.)

100.0

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

บจ.888 มีีเดีีย (888 Media
Co., Ltd.)

100.0

258

✓

✓

✓

✓

✓

✓

บจ.พอยท์์ ออฟ วิิว
(พีีโอวีี) มีีเดีีย กรุ๊๊�ป
(Point of View (POV)
Media Group Co., Ltd.)

100.0

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

บจ.บางกอก สมาร์์ทการ์์ด ซิิสเทม
(Bangkok Smartcard System
Co., Ltd.)

90.0

258

✓

✓

กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/
In progress

✓

กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/
In progress

✓

บจ.บีีเอสเอส โฮลดิ้้�งส์์
(BSS Holdings Co., Ltd.)

90.0

104

✓

✓

กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/
In progress

✓

กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/
In progress

✓

บจ.แรบบิิทเพย์์ ซิิสเทม
(Rabbit Pay System Co., Ltd.)

80.0

-

NA

NA

NA

NA

NA

✓

บจ.แรบบิิท แคช
(Rabbit Cash Co., Ltd.)

77.0

1

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

บจ.แรบบิิท แคร์์ (Rabbit Care
Co., Ltd.)

49.7

-

กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/
In progress In progress In progress In progress In progress

✓

บจ.แรบบิิท แคร์์ โบรคเกอร์์
(Rabbit Care Broker Co., Ltd.)

100.0

369

กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/
In progress In progress In progress In progress In progress

✓

บจ.เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป
(ASK Direct Group Co., Ltd.)

100.0

127

กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/
In progress In progress In progress In progress In progress

✓

บจ.เอเชีียไดเร็็ค อิินชััวรัันส์์
โบรคเกอร์์
(Asia Direct Insurance Broker
Co., Ltd.)

100.0

97

กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
กำำ�ลััง
ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/ ดำำ�เนิินการ/
In progress In progress In progress In progress In progress

✓

บจ. แฟนสลิ้้�งค์์ คอมมููนิิเคชั่่�น
(Fanslink Communication
Co., Ltd.)

51.0

1,514

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

< 2 ปีี/
years

4,098

86%

86%

77%

86%

77%

100%

รวม (Total)
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หมายเหตุุ (Remarks):
* ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของวีจี ไอ (Shareholding by VGI’s subsidiary companies)
** สัังคมคืือข้้อมููลด้้านการจ้้างงานและด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััย ประกอบด้้วย อััตราการเสีียชีีวิิต อััตราการบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรง
และอััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Social indicators of labor indicators and occupational health and safety including
fatality rate, serious work-related injuries, and LTIFR)
• <2 ปีี หมายถึึงบริิษัทที่
ั ถููกจั
่� ดตั้้
ั ง� ขึ้้น� หรืือวีีจีี ไอได้้เข้้าถืือหุ้้�นมากกว่่าร้้อยละ 50 มาน้้อยกว่่า 2 ปีี ดัังนั้้�นจึึงอยู่่�นอกขอบเขตการรายงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม (<2 years is referred to as companies that were established or that VGI has held over 50%
shares for a period of less than 2 years, thus outside of the scope of environmental and social reporting.)
• NA หมายถึึงบริิษััทที่่� ไม่่ได้้มีีสำำ�นัักงาน ดัังนั้้�นจึึงอยู่่�นอกขอบเขตการรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(NA is referred to facility that does not have a designated office, thus outside of the scope of environmental reporting.)
• กำำ�ลัังดำำ�เนิินการ หมายถึึงการรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมของบริิษััทนี้้�อยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการ
(In progress refers to environmental and social reporting of this company is in progress of consolidating.)
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GRI CONTENT INDEX

GRI CONTENT INDEX
(GRI 102-55)

GRI
Standards

Indicators

GRI 102: General Disclosures 2016
Organisational Profile
Name of the
102-1
organisation
Activities, brands,
102-2
products, and services
Location of
102-3
headquarters
102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal
form
Markets served
Scale of the organisation
Information on
employees and other
workers
Supply chain
Significant changes to
the organisation and
its supply chain
Precautionary Principle
or approach
External initiatives
Membership of
associations

102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

English

3

71

7-9

75-77

3

71

External
Verification

SDG
Goal

Refer to “General and Other Material Information”
and “Subsidiaries, Associated Companies, and
Jointly Controlled Entities Information”
in the Annual Report 2021/22 (56-1 One Report)
3

71

7-9
7-9, 138, 139

75-77
75-77, 138, 139

139-140

139-140

30-32

98-100

3

71

33-37

101-105

10

78

10

78

5

73

33-37

101-105

8, 10

Strategy
102-14
102-15

Statement from senior
decision-maker
Key impacts, risks, and
opportunities
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GRI
Standards

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

English

Ethics and Integrity
Values, principles,
102-16
standards, and norms
6
74
of behaviour
Mechanisms for advice
22-29
90-97
102-17
and concerns about
ethics
Governance
102-18
Governance structure
22-29
90-97
102-19
Delegating authority
18
86
Consulting stakeholders
on economic,
15-17
83-85
102-21
environmental,
and social topics
Effectiveness of risk
102-30
33-37
101-105
management processes
Stakeholder Engagement
List of stakeholder
102-40
15-17
83-85
groups
Collective bargaining
102-41
51
119
agreements
Identifying and selecting
102-42
15-17
83-85
stakeholders
Approach to stakeholder
102-43
15-17
83-85
engagement
Key topics and concerns
102-44
15-17
83-85
raised
Reporting Practice
Entities included in the
Refer to “Corporate Structure”
102-45
consolidated financial
in
the
Annual
Report 2021/22 (56-1 One Report)
statements
Defining report content
102-46
3, 12-14
71, 80-82
and topic boundaries
102-47
List of material topics
12-14
80-82
Restatements of
102-48
3
71
information
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External
Verification

SDG
Goal

16
16

8

GRI
Standards
102-49
102-50

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai
3
3

English
71
71

External
Verification

Changes in reporting
Reporting period
Date of most recent
102-51
3
71
report
102-52
Reporting cycle
3
71
Contact point for
102-53
questions regarding
Back cover
the report
Claims of reporting
102-54
in accordance with
3
71
the GRI Standards
165-174
165-174
102-55
GRI content index
102-56
External assurance
175-176
175-176
Material Topics
Economic Performance
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
56-59, 138
124-127, 138
its boundary
The management
103-2
approach and
56-59, 138
124-127, 138
its components
Evaluation of the
103-3
56-59, 138
124-127, 138
management approach
GRI 201: Economic Performance (2016)
Direct economic
201-1
value generated
56-59, 138
124-127, 138
and distributed
Corporate Governance and Business Conduct
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
22-29
90-97
its boundary
The management
103-2
approach and
22-29
90-97
its components
Evaluation of the
103-3
22-29
90-97
management approach
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SDG
Goal

8, 9
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GRI
Standards

Indicators

GRI 205: Anti-corruption 2016
Communication
and training about
205-2
anti-corruption policies
and procedures
Confirmed incidents of
205-3
corruption and actions
taken
GRI 415: Public Policy 2016
415-1

Political contributions

Page Number (s)/Link/Comment
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SDG
Goal

Thai

English

22-29

90-97

16

22-29

90-97

16

28-29

96-97

16

Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
30-32
its boundary
The management
103-2
approach and
30-32
its components
Evaluation of the
103-3
30-32
management approach
GRI 205: Anti-corruption 2016
Operations assessed
205-1
for risks related to
30-32, 33-34
corruption
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
New suppliers that
308-1
were screened using
30-32
environmental criteria
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
New suppliers that
414-1
were screened using
30-32
social criteria
Negative social impacts
414-2
in the supply chain and
30-32
actions taken
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External
Verification

98-100
98-100
98-100

98-100, 101-102

98-100

98-100

5, 8, 16

98-100

5, 8, 16

GRI
Standards

Indicators

Risk and Crisis Management
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
its boundary
The management
103-2
approach and
its components
Evaluation of the
103-3
management approach
Innovation
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
its boundary
The management
103-2
approach and
its components
Evaluation of the
103-3
management approach
Information Security and Data Privacy
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
its boundary
The management
103-2
approach and
its components
Evaluation of the
103-3
management approach
GRI 418: Customer Privacy 2016
Substantiated
complaints concerning
418-1
breaches of customer
privacy and losses of
customer data
Customer Relationship Management
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
its boundary

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

English

33-37

101-105

33-37

101-105

33-37

101-105

38-39

106-107

38-39

106-107

38-39

106-107

40-42

108-110

40-42

108-110

40-42

108-110

40-42

108-110

44-47

112-115

External
Verification
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SDG
Goal

16
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GRI
Standards

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

The management
approach and
44-47
its components
Evaluation of the
103-3
44-47
management approach
Human Resources Development and Well-Being
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
48-53
its boundary
The management
103-2
approach and
48-53
its components
Evaluation of the
103-3
48-53
management approach
GRI 401: Employment 2016
New employee hires and
401-1
48-53, 148-150
employee turnover
Benefits provided to
full-time employees
401-2
that are not provided to
48-53
temporary or part-time
employees
401-3
Parental leave
48-53, 151
GRI 404: Training and Education 2016
103-2

404-1

404-2

404-3

170

Average hours of
training per year
per employee
Programs for upgrading
employee skills and
transition assistance
programs
Percentage of
employees receiving
regular performance
and career development
reviews
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English

External
Verification

SDG
Goal

112-115
112-115

116-121
116-121
116-121

116-121, 148-150

116-121
116-121, 151

152-153

152-153

4, 5, 8,
10

48-53

116-121

8

48-53

116-121

5, 8, 16

GRI
Standards

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
Diversity of governance
405-1
139-147
bodies and employees
Ratio of basic salary and
156-157
405-2
remuneration of women
to men
Human Rights
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
54-55
its boundary
The management
103-2
approach and
54-55
its components
Evaluation of the
103-3
54-55
management approach
GRI 412: Human Rights Assessment 2016
Operations that have
been subject to human
412-1
54-55, 162-163
rights reviews or impact
assessments
Social and Community Development
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
56-59
its boundary
The management
103-2
approach and
56-59, 153-154
its components
Evaluation of the
103-3
56-59, 153-154
management approach
Occupational Health and Safety
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
60-61
its boundary
The management
103-2
approach and
60-61, 154-156
its components
Evaluation of the
103-3
60-61, 154-156
management approach

English

External
Verification

139-147
156-157

SDG
Goal

5, 8
Yes

5, 8, 16

122-123
122-123
122-123

122-123, 162-163

124-127
124-127, 153-154
124-127, 153-154

128-129
128-129, 154-156
128-129, 154-156

V G I P U B L I C C O M PA N Y L I M I T E D

171

GRI
Standards

Page Number (s)/Link/Comment

Indicators

Thai

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
Occupational health
403-1
and safety management
60-61
system
Hazard identification,
403-2
risk assessment, and
60-61
incident investigation
Promotion of worker
403-6
51-52, 60-61
health
403-9
Work-related injuries
154-156
Responsibility of Content
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
62
its boundary
The management
103-2
approach and
62
its components
Evaluation of the
103-3
62
management approach
Climate Change and Energy Strategy
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
64-66
its boundary
The management
103-2
approach and
64-66
its components
Evaluation of the
64-66, 157-158,
103-3
management approach
162-163
GRI 302: Energy 2016
302-1

Energy consumption
within the organisation

302-4

Reduction of energy
consumption

172

English

SDG
Goal

128-129
128-129
119-120, 128-129
154-156

Yes

130
130
130

132-134
132-134
132-134, 157-158,
162-163

157-158, 162-163

157-158, 162-163

64-66, 157-158,
162-163

132-134, 157-158,
162-163
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External
Verification

Yes

7, 8, 12,
13
7, 8, 12,
13

GRI
Standards

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

English

External
Verification

SDG
Goal

GRI 305: Emissions 2016
305-1

Direct (Scope 1)
GHG emissions

158, 162-163

158, 162-163

Yes

3, 12,
13, 14,
15

305-2

Energy indirect (Scope 2)
GHG emissions

158, 162-163

158, 162-163

Yes

3, 12,
13, 14,
15

305-3

Other indirect (Scope 3)
GHG emissions

158, 160-163

158, 160-163

Yes

305-5

Reduction of GHG
emissions

64-66, 158

132-134, 158

67-68

135-136

67-68

135-136

67-68, 160, 162-163

135-136, 160, 162-163

67-68

135-136

Waste Management
GRI 103: Management Approach 2016
Explanation of the
103-1
material topic and
its boundary
The management
103-2
approach and
its components
Evaluation of the
103-3
management approach
GRI 306: Waste 2020
306-1

Waste generation and
significant waste-related
impacts
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3, 12,
13, 14,
15

3, 6, 11,
12

173

GRI
Standards

Indicators

Page Number (s)/Link/Comment
Thai

English

67-68

135-136

External
Verification

SDG
Goal

306-2

Management of
significant waste-related
impacts

306-3

Waste generated

160, 162-163

160, 162-163

Yes

3, 11, 12

306-4

Waste diverted from
disposal

160, 162-163

160, 162-163

Yes

3, 11, 12

306-5

Waste directed to
disposal

160, 162-163

160, 162-163

Yes

3, 11, 12

6

3, 6, 11,
12

Water Management
GRI 303: Water and Effluents 2018
303-3

Water withdrawal

159, 162-163

159, 162-163

Yes

303-4

Water discharge

159, 162-163

159, 162-163

Yes

303-5

Water consumption

159, 162-163

159, 162-163

Yes

174

S US TAIN ABILIT Y REPO RT 2021/22

6

การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอก
INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT
LRQA Independent Assurance Statement

Relating to VGI PUBLIC COMPANY LIMITED’s Sustainability Report
for the FY 2021/22
This Assurance Statement has been prepared for VGI PUBLIC COMPANY LIMITED in accordance with our contract but is intended
for the readers of this Report.

Terms of engagement

LRQA (Thailand) Limited was commissioned by VGI PUBLIC COMPANY LIMITED (“VGI”) to provide independent assurance on its
Sustainability Report FY 2021/22 for the period from 1 April 2021 to 31 March 2022(“the report”) against the ISAE 3000 assurance criteria
below to a limited level of assurance for the GRI specific standard disclosures listed below and materiality level of the professional
judgement of the verifier is applied.
Our assurance engagement covered VGI's operations and activities in Thailand only and specifically the following requirements:
 Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below:
GRI 302-1 Energy consumption within the organisation
GRI 303-3, 303-4, 303-5 Water withdrawal/discharge and consumption
GRI 305-1 Direct Greenhouse Gas Emissions (Scope 1)1
GRI 305-2 Energy Indirect Greenhouse Gas Emissions (Scope 2)
GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (Business travel only Air and Automobile, Paper consumption and
Electricity consumption from merchandising space tenants)
GRI 306-3 Waste generated (2020)
GRI 306-4 Waste diverted from disposal (2020)
GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020)
GRI 403-9 Work-related injuries (Version 2018)
GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men (Gender Pay Gap)
GRI 403-9 Work-related injuries (absenteeism rate only)
Our assurance engagement excluded the data and information of VGI’s operations and activities outside Thailand, as well as suppliers,
contractors and any third parties mentioned in the report.
LRQA’s responsibility is only to VGI. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. VGI’s
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for
maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved
by, and remains the responsibility of VGI.

LRQA’s Opinion

Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that VGI has not, in all material respects:
Met the requirements above

Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of
the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited

assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

------------------------------------------------------------------------------1
GHG quantification is subject to inherent uncertainty.
.
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LRQA’s approach

LRQA’s assurance engagements are carried out using AA1000AS v3. The following tasks though were undertaken as part of the
evidence gathering process for this assurance engagement:
Auditing VGI’s data management systems to confirm that there were no significant errors, material mis-statements in the report.

We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions, and systems, including those for internal
verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report.

Sampling of evidence during remote verification for eight sites to confirm to sample performance data and information for only
the selected indicators to confirm its reliability.

Sampling of evidence presented at VGI’s head office in Bangkok to confirm the reliability of the selected environmental and
social indicators. The extent of evidence sampled for the selected indicators reflected the level of assurance applied.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, is:
Reliability: Data management systems are properly defined for the selected environmental indicators. However, we believe that

VGI’s future reports should extend the boundary of waste and water indicator disclosure to all business unit.

LRQA’s standards, competence and independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome
of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied
is rigorous and transparent.
This verification is the only works undertaken by LRQA for VGI PUBLIC COMPANY LIMITED and as such does not compromise our
independence or impartiality.

Dated: 15 June 2022
LRQA Lead Verifier
Kamiga Sukkeaw
On behalf of LRQA (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
LRQA reference: BGK00000780
LRQA Group limited its affiliates included LRQA (Thailand) Limited and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated
into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © LRQA Group limited 2022.
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แบบสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน (SURVEY OF READERS’ OPINIONS)

ข้้อเสนอแนะของผู้้�อ่่านที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564/65 จะนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนในอนาคต
Your views and suggestions toward the Sustainability Report 2021/22 will be utilised to improve our future reporting.
1. กรุุณาระบุุข้้อมููลพื้้�นฐานของท่่าน (Please specify your personal information)
เพศ (Gender) [ ] หญิิง (Female)			
[ ] ชาย (Male)
อายุุ (Age)
[ ] ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี (Lower than 30 years) [ ] 30-45 ปีี (30-45 years) [ ] มากกว่่า 45 ปีี (More than 45 years)
2. กรุุณาระบุุสถานะของท่่าน (Please specify your relationship with VGI)
[ ] ผู้้�ถืือหุ้้�น / นัักลงทุุน		
[ ] ลููกค้้า			
[ ] คู่่�ค้้า				
[ ] หน่่วยงานของรััฐ
(Shareholder / investor)
(Customer)		
(Supplier)		
(Government Agency)
[ ] สื่่�อมวลชน			
[ ] พนัักงานของบริิษััทฯ
[ ] ชุุมชนใกล้้สถานประกอบการ		
[ ] อื่่�นๆ (โปรดระบุุ)
(Media)			
(Employee)		
(Communities)			
(Others – please specify)
3. ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564/65
(Please rate your satisfaction of the presentation of Sustainability Report 2021/22)
ความสมบููรณ์์ของรายงาน (Content completeness)
[ ] มาก (High)
[ ] ปานกลาง (Medium)
[ ] น้้อย (Low)
ประเด็็นของรายงาน (Reporting topics/issues)		
[ ] มาก (High)
[ ] ปานกลาง (Medium)
[ ] น้้อย (Low)
เนื้้�อหาเข้้าใจง่่าย (Ease of understanding)		
[ ] มาก (High)
[ ] ปานกลาง (Medium)
[ ] น้้อย (Low)
การออกแบบรููปเล่่ม (Report design)			
[ ] มาก (High)
[ ] ปานกลาง (Medium)
[ ] น้้อย (Low)
ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม (Overall satisfaction) [ ] มาก (High)
[ ] ปานกลาง (Medium)
[ ] น้้อย (Low)
4. ความสนใจเนื้้�อหาในแต่่ละบทของรายงานความยั่่�งยืืน (Please rate your interest of each chapter)
การประเมิินประเด็็นที่่่��สำำ�คััญ 					
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Materiality Assessment)		
			
(Uninterested)
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย				
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(High)
(Medium)
(Low)
(Stakeholder Engagement)		
(Uninterested)
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
นโยบายและเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน			
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
(Sustainable Development Policy and Targets)		
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ			
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Corporate Governance and Business Conduct)		
(Uninterested)
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน					
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(High)
(Medium)
(Low)
(Supply Chain Management)			
(Uninterested)
การบริิหารความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤต				
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Risk and Crisis Management)		
(Uninterested)
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
นวััตกรรม						
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Innovation)						
(Uninterested)
ความปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล [ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Information Security and Data Privacy)		
(Uninterested)
การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
			
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Customer Relationship Management)
		
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี			
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Human Capital Development and Well-being)		
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
สิิทธิิมนุุษยชน						
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Human Rights)						
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
การพััฒนาสัังคมและชุุมชน					
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Social and Community Development) 			
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย				
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Occupational Health and Safety)		
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา				
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Responsibility of Content)				
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
กลยุุทธ์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศและการใช้้พลัังงาน			
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Climate and Energy Strategy)				
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
การจััดการของเสีีย					
[ ] มาก
[ ] ไม่่สนใจ
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
(Waste Management)					
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน				
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้้อย
[ ] ไม่่สนใจ
(Sustainability Performance Result)			
(High)
(Medium)
(Low)
(Uninterested)
5. กรุุณาระบุุประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม เพื่่�อปรัับปรุุงรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับต่่อไป
Please provide other comments or suggestion to improve the Sustainability Report
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วีีจีี ไอขอขอบพระคุุุ�ณอย่่างสููงสำำ�หรัับความร่่วมมืือ
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VGI appreciates your valuable feedback
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กรุุณาส่่งแบบสอบถามมาที่่�:

ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
บริิษััท วีีจีี ไอ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 21 ชั้้�น 9 อาคารทีีเอสทีี ทาวเวอร์์
ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัักร กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ +66 (0) 2273 8884
อีีเมล: vgisustainability@vgi.co.th

Please mail this survey to:

Company Secretary Division
VGI Public Company Limited
21 TST Tower, 9th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone number: +66 (0) 2273 8884
Email: vgisustainability@vgi.co.th
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รายงานความยั ่ ง ยื น ประจำ � ปี 2564/65
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1

รายงานความยั ่ ง ยื น ประจำ � ปี 2564/65

บริ ษ ั ท วี จ ี ไ อ จำ � กั ด (มหาชน)
VGI PUBLIC COMPANY LIMITED.

21 TST TOWER, 9 TH FLOOR, VIBHAVADI RANGSIT ROAD
CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND
TEL. +66 (0) 2273 8884 FAX +66 (0) 2273 8883
WWW.VGI.CO.TH

S U S TA I N A B I L I T Y R E P O R T 2 0 2 1 / 2 2

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

STRIVE STRONG STRIDE
PIONEERING

SOLUTION

FOR

TOMORROW

