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เกั่�ยวกั่บัรายงานฉบ่ับัน่�
(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)

บริษัทั วีจี ไอ จำากี่ัด็ (มหาชน) (“วีจี ไอ” หรือ “บริษัทัฯ”) ได็้จัด็ทัำารายงานคุวามยั�งยืนเป็นประจำาทุักี่ปีตั็�งแต็่ปี 2557 เป็นต็้นมา 
โด็ยรายงานคุวามยั�งยืนประจำาปี 2564/65 ฉบับน่� ม่เนื�อหาคุรอบคุลุมกี่ารด็ำาเนินงานของบริษัทัฯ ในด็้านเศรษฐกี่ิจ สังคุม 
และสิ�งแวด็ล้อม ในช่วงระหว่างวันท่ั� 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มน่าคุม 2565

กี่ารจัด็ทัำารายงานคุวามยั�งยืนฉบับน่�เป็นไปต็ามแนวทัางและมาต็รฐาน GRI Sustainability Reporting Standards 
(GRI Standards) ในระด็ับต็ัวช่�วัด็หลักี่ (Core Option) ซิึ�งได็้ม่กี่ารประเมินประเด็็นทั่�ม่นัยสำาคุัญด็้านคุวามยั�งยืนทัั�งหมด็ 
13 ประเด็็น เมื�อเทั่ยบกี่ับ 9 ประเด็็นในรายงานคุวามยั�งยืนประจำาปีกี่่อนหน้า โด็ยผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานคุรอบคุลุมถึงกี่ารประกี่อบ
ธุรกี่ิจของบริษัทัฯ ในประเทัศไทัย รวมถึงบริษัทัย่อยต็่าง ๆ ทั่�วีจี ไอม่สัด็ส่วนกี่ารถือหุ้นเกี่ินร้อยละ 50 เป็นเวลาเกิี่น 2 ปี 
และม่อำานาจในกี่ารคุวบคุุมกี่ารด็ำาเนินงาน

ต็วัช่�วดั็ผู้ลกี่ารด็ำาเนนิงานด็า้นสงัคุมและสิ�งแวด็ล้อมท่ั�เปดิ็เผู้ยในรายงานคุวามยั�งยนืฉบบัน่� ได้็รับกี่ารต็รวจสอบโด็ยผู้้ต้็รวจสอบ
อิสระ Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) เพั่�อรับรองคุวามถ้กี่ต็้อง คุวามสมบ้รณ์ และคุวามน่าเชื�อถือ ซิึ�งข้อม้ล
ทั่�ได็้รับกี่ารต็รวจสอบแล้วในปี 2564/65 ประกี่อบด็้วย 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

ทัั�งน่� ทั่านสามารถศึกี่ษารายละเอ่ยด็เพั่�มเติ็มเก่ี่�ยวกี่ับลักี่ษณะกี่ารประกี่อบธุรกี่ิจ โคุรงสร้างกี่ารจัด็กี่าร กี่ารกี่ำากี่ับด็้แล
กี่ิจกี่าร กี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยง กี่ารคุวบคุุมภายใน กี่ารต็รวจสอบภายใน และผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานของวีจี ไอ ได็้ทั่� 
https://investor.vgi.co.th/th/document/annual-reports

สอบัถามข้้อมูลเพั่�มเติิม

ฝ่่ายเลข้านุกัารบัริษ่ท
บัริษ่ท วีจำีไอ จำำากั่ด้ (มหาชน) 
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ค่รี กัาญจำนพัาสน์ 
ประธานกี่รรมกี่าร
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สารจำากัประธานกัรรมกัาร
(GRI 102-14)

วจีี ไอคืุอผู้้้นำาด็า้นกี่ารให้บรกิี่ารกี่ารต็ลาด็ Offline-to-Online โซิล้ชั�นส์ ทั่�ด็ำาเนินธุรกี่จิด็ว้ยวิสยัทัศัน์ในกี่ารเป็น “ผู้้น้ำาโซิล้ชั�นส์
แหง่อนาคุต็ (Pioneering Solutions for Tomorrow)” แมว้า่กี่ารแพัรร่ะบาด็ของโรคุโคุวิด็-19 นั�นจะส่งผู้ลทัา้ทัายต็อ่เศรษฐกิี่จ 
แต็่วีจี ไอยังคุงคุวามยืด็หยุ่นทัางธุรกี่ิจและมุ่งต็อบสนองต่็อคุวามต้็องกี่ารของผู้้้บริโภคุ รวมถึงกี่ารสร้างประสบกี่ารณ์ใหม่ ๆ 
แกี่่ผู้้้บริโภคุจากี่กี่ารให้บริกี่ารผู้่านระบบอโ่คุซิิสเต็็มทั่�สมบ้รณ์ของเรา

เหนอืสิ�งอื�นใด็ ป ี2564/65 นับเปน็ปแีหง่กี่ารสร้างพันัธมิต็รเชงิกี่ลยทุัธเ์พั่�อมาช่วยสง่เสรมิระบบอ่โคุซิสิเต็็มของวีจี ไอใหแ้ขง็แกี่รง่
ยิ�งข้�นกี่ว่าเด็ิม จากี่กี่ารให้บริกี่ารแพัลต็ฟอร์มธุรกี่ิจสื�อโฆษณา ธุรกี่ิจบริกี่ารชำาระเงิน และธุรกี่ิจกี่ารจัด็จำาหน่าย โด็ยบริษัทั
ในเคุรือ บ่เอสเอส โฮลดิ็�งส์ จำากี่ัด็ (ภายใต็้ชื�อ “Rabbit” หรือ “กี่ลุ่มแรบบิทั”) ได็้เข้าลงทัุน 51% ในบริษัทั แฟนสลิ�งคุ์ 
คุอมม้นเิคุชั�น จำากัี่ด็ ท่ั�จะช่วยเสริมคุวามสามารถหลกัี่ให้กี่บัภาพัรวมทัางธรุกี่จิของวีจีไอได้็ และยงัเป็นกี่ารเปิด็โอกี่าสในกี่ารสร้าง 
Synergy จากี่เทัรนด็์ต็ลาด็อ่คุอมเมิร์ซิทั่�ม่แนวโน้มเต็ิบโต็ข้�นอย่างต็่อเนื�อง ต็่อมาบริษัทัฯ ยังได้็ขยายธุรกี่ิจไปยังธุรกี่ิจคุ้าปล่กี่
เพั่�มเต็ิมผู้่านกี่ารลงทุัน 15% ในบริษัทั เจ มาร์ทั จำากี่ัด็ (มหาชน) (“JMART”) ทั่�จะช่วยสร้างม้ลคุ่าทัางธุรกิี่จด้็าน
กี่ารต็ลาด็และกี่ารจัด็จำาหน่ายร่วมกี่นั  และยังวางแผู้นท่ั�จะประยุกี่ต์็ใช้เทัคุโนโลย่ทัางกี่ารเงินและ Crypto Digital Token อ่กี่ด้็วย 
สุด็ทั้ายน่�บริษัทัฯ ยังทัำากี่ารเข้าลงทุันในบริษัทั เนชั�น อินเต็อร์เนชั�นแนล เอ็ด็ด็้เทันเมนทั์ จำากี่ัด็ (มหาชน) (“NINE”) ซิึ�งถือเป็น
จิ�กี่ซิอว์ชิ�นสุด็ทั้ายของอ่โคุซิิสเต็็มของเรา เพั่�อด็ำาเนินกี่ารพััฒนาพั่�นทั่�เชิงพัาณิชย์ให้ต็อบโจทัย์ผู้้้บริโภคุ ทัั�งน่�จากี่กี่ารพััฒนา
ผู้ลิต็ภัณฑ์์และบริกี่ารของบริษัทัฯ อย่างต่็อเนื�อง และกี่ารสร้าง Synergy ผู้่านกี่ารสร้างพัันธมิต็รเชิงกี่ลยุทัธ์ด็ังกี่ล่าว 
ส่งผู้ลให้วีจี ไอสามารถสร้างรายได้็ทั่� 4,098 ล้านบาทั ในปีทั่�ผู้่านมา 

บริษัทัฯ ให้คุวามสำาคุัญกัี่บคุวามยั�งยืนต็ลอด็กิี่จกี่รรมทัางธุรกี่ิจ เพ่ั�อสร้างผู้ลลัพัธ์เชิงบวกี่ต่็อสังคุม ชุมชน และสิ�งแวด็ล้อม 
บริษัทัฯ ยึด็มั�นในแนวทัางกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจภายใต็้หลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้็แลกี่ิจกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกี่ิจทั่�ด่็ เพั่�อให้เกี่ิด็
คุวามเป็นธรรมและให้คุวามเชื�อมั�นแกี่่ผู้้้ม่ส่วนได็้เสย่ทุักี่ฝ่่าย นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังคุงมุ่งเสริมสร้างคุวามพัึงพัอใจของล้กี่คุ้า 
พัรอ้มทัั�งนำานวัต็กี่รรมทัางเทัคุโนโลย่มาใช้ผู้่าน VGI Digital Lab เพั่�อสนับสนุนกี่ารด็ำาเนินงานด็้าน Digital Transformation 
ในด็า้นคุวามรบัผู้ดิ็ชอบต็อ่สงัคุม บรษิทััฯ ใหคุ้วามสำาคุญักี่บับทับาทัของพันกัี่งานมากี่ยิ�งข้�น เนื�องจากี่พันกัี่งานเปน็ทัรพััยากี่ร
ท่ั�ม่คุ่าทั่�สุด็ของเรา รวมถึงกี่ารสนับสนุนคุวามหลากี่หลาย คุวามเสมอภาคุ และกี่ารไม่เลือกี่ปฏิบิัต็ิทัั�วทัั�งองคุ์กี่รอย่างต็่อเนื�อง 
บรษิทััฯ เคุารพัสทิัธมินษุยชนจง้ได็ด้็ำาเนนิกี่ารต็รวจสอบด็า้นสทิัธมินษุยชนอยา่งรอบด็า้น รวมถงึกี่ารประเมนิคุวามเส่�ยงด็า้น
สทิัธิมนุษยชนท่ั�เก่ี่�ยวข้องกัี่บกี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จในปี 2564/65 นอกี่เหนือจากี่น่� บริษทััฯ ยังคุงสนับสนุนกี่ารประชาสัมพันัธ์เนื�อหา
ทั่�ม่ประโยชนผ์ู้า่นสื�อโฆษณาของบรษิทััฯ อยา่งต็อ่เนื�อง เพั่�อสรา้งคุวามต็ระหนกัี่ร้ข้องสงัคุมเกี่่�ยวกี่บัปญัหาด็า้นคุวามยั�งยนื ได็แ้กี่่ 
สิทัธิมนุษยชน กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศ สาธารณสุข และกี่ารพััฒนาด็้านกี่ารศึกี่ษา และในส่วนของกี่ารด็ำาเนินงาน
ด้็านสิ�งแวด็ล้อม บริษัทัฯ มุ่งมั�นลด็กี่ารปลด็ปล่อยก๊ี่าซิเรือนกี่ระจกี่และกี่ารลด็ขยะจากี่กี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจทัั�งองคุ์กี่ร

จากี่คุวามรบัผิู้ด็ชอบและคุวามมุง่มั�นของบรษัิทัฯ ต็อ่กี่ารพัฒันาเพั่�อคุวามยั�งยนืนั�น ได็ร้บักี่ารยอมรบัและรบัรองจากี่หนว่ยงาน
ทัั�งภายในและภายนอกี่ประเทัศ เราร้้สึกี่ภาคุภ้มิใจเป็นอย่างยิ�งทั่� ได็้รับคุัด็เลือกี่ให้ต็ิด็อันด็ับบริษัทัด็้านคุวามยั�งยืนในระด็ับ 
Member ทั่�เผู้ยแพัร่ใน Sustainability Yearbook 2022 โด็ย S&P Global ในกี่ลุ่มอุต็สาหกี่รรมสื�อโฆษณา ภาพัยนต็ร์ 
และเอนเทัอร์เทันเมนต์็ (PUB Media, Movies & Entertainment) จากี่กี่ารเข้าร่วมดั็ชน่เป็นปีแรกี่ นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังได้็รบั
กี่ารคุัด็เลือกี่ให้เป็นสมาชิกี่ของ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื�อหุ้นยั�งยืนโด็ยต็ลาด็หลักี่ทัรัพัย์
แห่งประเทัศไทัย และได็้รับกี่ารจัด็อันดั็บให้เป็นหนึ�งใน 100 อันด็ับหลักี่ทัรัพัย์ทั่�ม่กี่ารด็ำาเนินงานโด็ด็เด็่นด้็านสิ�งแวด็ล้อม สังคุม 
และธรรมาภิบาลเป็นระยะเวลา 4 ปีติ็ด็ต็่อกี่ัน

สุด็ทั้ายน่� กี่ระผู้มขอขอบคุุณผู้้้บริหารและพันักี่งานทัุกี่ทั่านสำาหรับคุวามทุั่มเทัในกี่ารขับเคุลื�อนองคุ์กี่รอย่างต็่อเนื�อง และ
ใคุร่ขอขอบคุุณผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่ทั่านท่ั� ได็้ให้กี่ารสนับสนุนและคุวามเชื�อมั�นในวีจี ไอต็ลอด็มา กี่ระผู้มมั�นใจเป็นอย่างยิ�งว่า
ด็้วยคุวามร่วมมือและกี่ารสนับสนุนของทั่าน วีจี ไอจะสามารถเต็ิบโต็และเจริญรุง่เรืองอย่างยั�งยืนได้็ในปีต็่อ ๆ ไป
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วิส่ยท่ศน์ พั่นธกัิจำ และคุณค่าองค์กัร
(GRI 102-16)

วีจี ไอตั็�งมั�นในกี่ารเป็นผู้้้นำาต็ลาด็ทั่�่ให้บริกี่ารกี่ารต็ลาด็แบบ Offline-to-Online (“O2O”) โซิล้ชั�นส์ บริษัทัฯ ได็้วางรากี่ฐาน
ร้้ปแบบกี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จผู้่านกี่ารเข้าลงทุันและสร้างพัันธมิต็รอย่างต็่อเนื�อง กี่ลยุทัธ์ของวีจี ไอม่คุวามชัด็เจน โด็ยเรามุ่ง
เสริมสร้างคุวามแข็งแกี่ร่งของแพัลต็ฟอร์มออฟ ไลน์และออนไลน์ ผู้่านกี่ารขยายฐานข้อม้ลพัฤต็ิกี่รรมผู้้้บริโภคุ เพั่�อให้ล้กี่คุ้า
ได็้รับบริกี่ารด็้านกี่ารต็ลาด็แบบ O2O โซิล้ชั�นส์อย่างม่ประสิทัธิภาพัส้งสุด็

วีจี ไอเชื�อมั�นในกี่ารสร้างคุุณคุ่าแบบ
ยั�งยืนให้แกี่่ผู้้้ถือหุ้น คุ้่คุ้า และสังคุม 
ซิึ�งถือเป็นหลักี่กี่ารพ่ั�นฐานทั่�่บริษัทัฯ 
ยึด็ถือในกี่ารด็ำาเนินงานมาโด็ยต็ลอด็

• โซิล้ชั�นส์สำาหรับอนาคุต็

• เป็นผู้้้นำาในกี่ารออกี่แบบประสบกี่ารณ์ใหม่ให้กัี่บผู้้้บริโภคุ
• เป็นผู้้้นำาในกี่ารสร้างสรรคุ์แพัลต็ฟอร์มใหม่ให้กี่ับนักี่กี่ารต็ลาด็และแบรนด็์
• เป็นผู้้้นำาในกี่ารสร้างธุรกี่ิจทั่�ยั�งยืนต็่อผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่ภาคุส่วน ต็ลอด็จนสังคุมและสิ�งแวด็ล้อมรอบต็ัว

Values Growth Innovation
วีจี ไอม่จุด็มุ่งหมายในกี่ารเป็นผู้้้นำา
ธุรกี่ิจในอุต็สาหกี่รรมทั่�่ม่กี่ารเต็ิบโต็
ส้งสุด็ และพัร้อมเป็นพัันธมิต็รกัี่บผู้้้นำา
ธุรกี่ิจจากี่ทัั�วโลกี่ทั่�่ช่วยส่งเสริมธุรกิี่จ
หลักี่ทั่�่ เราม่อย่้ ซิึ�งสิ�งเหล่าน่�คุือหลักี่
สำาคุัญทั่�่ทัำาให้เราเติ็บโต็อย่างแต็กี่ต่็าง
ต็ลอด็มา

เราให้คุวามสำาคุัญกี่ับด็ิจิทััล เทัคุโนโลย ่ 
กี่ารวิจัยและพััฒนา เพั่�อมุ ่งส้ ่คุวาม
เป็นเลิศในกี่ารพััฒนาผู้ลิต็ภัณฑ์์และ
โซิล้ชั�นส์ทั่� เข้ากี่ับทุักี่เจเนอเรชันให้้
สามารถต็อบสนองคุวามต็้องกี่าร
ของผู้้้บริโภคุท่ั�ม่กี่ารเปล่�ยนแปลงอย้่
ต็ลอด็เวลาได็้อย่างด็่ทั่�สุด็

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

วิส่ยท่ศน์

กัลยุทธ์

พั่นธกัิจำ

Offline
to

Online

ฐานข้อม้ล

โซิล้ชั�นส์

ต็ัวเชื�อมโยง

แพัลต็ฟอร์ม

ธุรกี่ิจ
สื�อโฆษณา

ธุรกี่ิจ 
กี่ารจัด็จำาหน่าย

ธรุกิี่จ
บริกี่ารชำาระเงิน
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วีจำีไออ่โคซิิสเต็ิม
(GRI 102-2, 102-6)

ปจัจบุนัวจีี ไอคุอืผู้้้ใหบ้รกิี่ารกี่ารต็ลาด็แบบ Offline-to-Online (“O2O”) โซิล้ชั�นส ์ท่ั�ม่อ่โคุซิสิเต็็ม (Ecosystem) ท่ั�สมบ้รณแ์บบ
บนแพัลต็ฟอร์มธุรกี่ิจสื�อโฆษณา (Advertising) ธุรกี่ิจบริกี่ารชำาระเงิน (Payment) และธุรกี่ิจกี่ารจัด็จำาหน่าย (Distribution) 
โด็ยบริษัทัฯ ม่จุด็มุ่งหมายในกี่ารเป็นผู้้้นำาด็้านกี่ารออกี่แบบประสบกี่ารณ์ใหม่ให้กี่ับผู้้้บริโภคุ ต็อบสนองคุวามต้็องกี่าร
ของเอเจนซิแ่ละแบรนด์็ด็ว้ยโซิล้ชั�นสท่์ั�ม่เอกี่ลักี่ษณเ์ฉพัาะต็วัผู้า่นอ่โคุซิสิเต็็มของบรษิทััฯ ยิ�งไปกี่วา่นั�น บรษิทััฯ ยังม่คุวามมุ่งมั�น
ในกี่ารสร้างธุรกี่ิจให้เต็ิบโต็คุวบคุ้่ไปพัร้อมกี่ับกี่ารสร้างคุวามยั�งยืนให้แก่ี่ผู้้้ท่ั�ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่กี่ลุ่ม

ธุรกิัจำสื�อโฆษณา

ธุรกิัจำกัารจำ่ด้จำำาหน่าย

ธุรกัิจำบัริกัารชำาระเงิน
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สื�อโฆษณาในระบับัข้นส่งมวลชน
ม่ศักี่ยภาพัในกี่ารเข ้าถึงและสื�อสารกี่ับ
ผู้้้ชมสื�อนับล้านทั่� ใช้บริกี่ารระบบขนส่ง
มวลชนในเมือง

สื�อโฆษณาในอาคารสำาน่กังาน
สามารถกี่ระจายโฆษณาและเข้าถึงกี่ลุ่ม
พันักี่งานออฟฟิศ ม่ เคุรือข่ายอาคุาร
สำานักี่งานท่ั�ใหญ่ท่ั�สุด็ภายใต้็กี่ารจัด็กี่าร
รวมทัั�งสิ�นกี่ว่า 195 อาคุารในเขต็กี่รงุเทัพัฯ
รวมไปถึงจอภาพัภายในลิฟต็์จำานวน
มากี่กี่ว่า 1,500 จอ

สื�อโฆษณากัลางแจ้ำง
คุรอบคุลมุพ่ั�นทั่�ทัั�วประเทัศซิึ�งสามารถเข้าถงึ
ผู้้ ้ชมสื�อโฆษณาจำานวนมากี่ ช ่วยสร้าง
กี่ารรับร้้ แล ะจด็จำา แบรนด็์ ได็้อ ย่างม่
ประสิทัธิภาพั

ธุรกัิจำสื�อโฆษณา
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ธุรกัิจำบัริกัารชำาระเงิน

ธุรกัิจำกัารจำ่ด้จำำาหน่าย

บั่ติรแรบับัิท
บัต็รชำาระแทันเงินสด็ทั่�ต็อบสนองให้ทัุกี่
กี่ารจับจ่ายง่าย สะด็วกี่ และปลอด็ภัย ซิึ�ง
สามารถใชช้ำาระคุ่าโด็ยสารรถไฟฟา้บท่่ัเอส
และระบบขนส่งมวลชนอื�น ๆ รวมถึงสินคุ้า
และบริกี่ารชั�นนำาทัั�วประเทัศ โด็ยปัจจุบัน
ม่บัต็รแรบบิทัออกี่แล้วกี่ว่า 15 ล้านใบ

แรบับัิท แคร์
เว็บไซิต์็เปรยีบเทัย่บราคุาผู้ลติ็ภัณฑ์ป์ระกัี่น
และผู้ลิต็ภัณฑ์ท์ัางกี่ารเงินต่็าง ๆ  ของบริษทัั
ประกี่นัและสถาบันกี่ารเงินมากี่มาย อก่ี่ทัั�งได็้
สร้างนวัต็กี่รรมทัางกี่ารเงินร้ปแบบใหม่ให้
ผู้้้บริโภคุเข้าถงึแหล่งเงินทันุผู่้านแพัลต็ฟอร์ม
ดิ็จิทัลัได้็ง่ายด็าย ด้็วยคุวามร่วมมอืทัางธรุกี่จิ
ในต็ลาด็ Digital Lending

จากี่กี่ารม่ศ้นย์กี่ระจายสินคุ้ากี่ว่า 1,400 จุด็ท่ั�สามารถคัุด็แยกี่
จัด็ส่งพััสดุ็ได็้กี่ว่า 2.7 ล้านชิ�นต็่อวัน และจุด็ให้บริกี่ารมากี่กี่ว่า 
26,000 จุด็ทัั�วประเทัศ ส่งผู้ลให้ KEX เป็นผู้้้นำาด็้านคุวามรวด็เร็ว 
คุวามน่าเชื�อถือ และส่งมอบคุวามสะด็วกี่สบายในกี่ารให้บริกี่าร
ขนส่งแกี่่ผู้้้บริโภคุ ไม่ว่าจะเป็นล้กี่คุ้ารายบุคุคุลไปจนถึงผู้้้คุ้าปล่กี่
ทัางออนไลน์บนโซิเชย่ลม่เด็ย่ โด็ยพัสัดุ็จะถก้ี่จัด็ส่งไปถึงจุด็หมาย
ต็รงเวลา 

Fanslink 
ผู้้้ใหบ้รกิี่ารด็า้นอ่-คุอมเมร์ิซิในรป้แบบ Omni-Channel และผู้้น้ำา
ด็้านกี่ารบริหารจัด็กี่ารสินคุ้าจากี่แบรนด็์ชั�นนำาจากี่ประเทัศจีน

JMART
จำาหน่ายทัั�งคุ้าปล่กี่และคุ้าส่งโทัรศัพัทั์ เคุลื�อนทั่�  สินคุ้าทั่�
เก่ี่�ยวข้องกัี่บโทัรศัพัท์ัเคุลื�อนท่ั�ของผู้้้ผู้ลิต็โทัรศัพัท์ัเคุลื�อนท่ั�หลักี่
ทุักี่รายและผู้้้ให้บริกี่ารเคุรือข่าย และอุปกี่รณ์ท่ั�เก่ี่�ยวข้อง รวมถึง
ด็ำาเนินธุรกี่ิจด็้านกี่ารเงินโด็ยมุ่งเน้นไปท่ั�กี่ารเงินรายย่อยสำาหรับ
ผู้้บ้ริโภคุและสินเชื�อเพ่ั�อผู้้้บริโภคุ และเป็นผู้้น้ำาด็า้นกี่ารประยุกี่ต์็ใช้
เทัคุโนโลยใ่หม่ เช่น Utility Token อย่าง JFin Coin 

Kerry Express (“KEX”)

Rabbit LINE Pay
ระบบชำาระเงินอิเล็กี่ทัรอนิกี่ส์ทั่�เป็นฟังกี่์ชัน
หนึ�งของแอปพัลิเคุชัน LINE Messaging 
โด็ยผู้้้ใช้งานฟังก์ี่ชัน Rabbit LINE Pay 
สามารถทัำาธุรกี่รรมทัางกี่ารเงินผู้่านทัั�ง
ช่องทัางออฟ ไลน์และออนไลน์ ได็้มากี่กี่ว่า 
100,000 ร้านคุ้า 

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

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

..........................................................................
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Outstanding Investor Relations Award เป็นปีท่ั� 3 
ต็ิด็ต็่อกี่ันจากี่งาน SET Awards 2021 ทั่�จัด็ข้�นโด็ย SET 
และวารสารกี่ารเงินธนาคุาร

Thailand’s Top Corporate Brands Award ภายใต้ิ
อุติสาหกัรรมสื�อและสิ�งพั่มพั์ เป็นปีทั่� 5 ต็ิด็ต็่อกี่ัน โด็ยคุณะ
พัาณิชยศาสต็ร์และกี่ารบัญช่ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทัยาลัย 
และต็ลาด็หลักี่ทัรัพัย์แห่งประเทัศไทัย (“ต็ลาด็หลักี่ทัรัพัย์ฯ” 
หรือ “SET”)

The Most Innovative O2O Solutions for Advertising, 
Payment, and Logistics Platforms โด็ย International 
Finance Awards (IFA)

รางว่ลและความสำาเร็จำในปี 2564/65VGI

รางว่ล

ความสำาเร็จำ

ได้้ร่บัค่ด้เลือกัเป็นสมาชิกั Sustainability Yearbook 
2022 เป็นคร่� งแรกั  ภายใต็้หมวด็อุต็สาหกี่รรมสื�อ
โฆษณา ภาพัยนต็ร์ และเอนเทัอร์เทันเมนต็์ ซิึ�งทัำากี่าร
คุัด็เลือกี่โด็ย S&P Global

เข้้าเป็นสมาชิกัข้องด้่ชน่ MSCI ประเภทด้่ชน่ MSCI 
Small Cap เป็นปีท่ั� 2 ต็ิด็ต็่อกี่ัน โด็ย Morgan Stanley 
Capital International (MSCI) Index

ได้้ร่บัค่ด้เลือกัให้อยู่ในรายชื�อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) เป็นคุรั�งแรกี่ ต็อกี่ยำ�าคุวามมุ่งมั�นของ
บริษัทัในกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจอย่างยั�งยืนและคุวามรับผู้ิด็ชอบ
ต็่อผู้้้ม่ส่วนได็้เสย่ทัุกี่กี่ลุม่

ได้้ร่บักัารจำ่ด้อ่นด่้บัให้เป็นหน่�งใน 100 อ่นด่้บัหล่กัทร่พัย์
ท่�ม่กัารด้ำาเนินงานโด้ด้เด่้นด้้านสิ�งแวด้ล้อม ส่งคม และ
ธรรมาภิบัาล เป็นปีท่ั� 4 ต็ิด็ต็่อกี่ัน โด็ย ESG Rating Unit 
ของสถาบันไทัยพััฒน์

เข้า้เปน็สมาชกิัข้องด่้ชน่ SET100 ตั็�งแต็เ่ด็อืนมกี่ราคุม 2565
ถึงเด็ือนมิถุนายน 2565

ได้้ร่บักัารประเมินกัารกัำาก่ับัดู้แลกัิจำกัารข้องบัริษ่ท
จำด้ทะเบั่ยนในระด้่บัด้่เลิศในปี 2564 เป็นปีทั่� 6 ต็ิด็ต็่อกี่ัน
โด็ยสมาคุมส่งเสริมสถาบันกี่รรมกี่ารบริษัทัไทัย (IOD)



วีจำีไอกั่บักัารพั่ฒนาอย่างย่�งยืน
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กัารประเมนิประเด้น็ท่�ม่น่ยสำาคญ่ด้้านความย่�งยนื
(GRI 102-46, 102-47)

วีจี ไอทับทัวนประเด็็นทั่�ม่นัยสำาคุัญด็้านคุวามยั�งยืนของบริษัทัฯ เป็นประจำาทัุกี่ปี โด็ยพั่จารณาทัั�งปัจจัยภายในรวมถึงปัจจัย
ภายนอกี่ ซิึ�งปัจจัยภายในนั�น ได้็แก่ี่ ผู้ลกี่ระทับต่็อกี่ารด็ำาเนินงานด้็านเศรษฐกิี่จ สงัคุม และสิ�งแวด็ล้อมจากี่คุวามเส่�ยงและโอกี่าสท่ั�
อาจเกิี่ด็ข้�นอนัเนื�องมาจากี่กี่ารประกี่อบธุรกี่จิต็ลอด็ห่วงโซิคุ่ณุคุา่ของบริษทััฯ และปจัจยัภายนอกี่ ได้็แกี่ ่แนวโนม้กี่ารเปล่�ยนแปลง
ทั่�สำาคุญัในระดั็บโลกี่ คุวามคิุด็เห็นของผู้้ม้ส่่วนได้็เส่ยท่ั�สำาคุญั และประเด็็นท่ั�ม่นัยสำาคุญัด็า้นคุวามยั�งยนืในอุต็สาหกี่รรมเด็ย่วกัี่น 
ทัั�งน่� ขั�นต็อนในกี่ารคุัด็เลือกี่เนื�อหาและกี่ำาหนด็ประเด็็นทั่�ม่นัยสำาคุัญด็้านคุวามยั�งยืนสรุปได็้ดั็งน่� 

ว ีจ ี ไอรวบรวมประเด็็นด็้านคุวามยั�งยืนทั่�เกี่่�ยวข้องกัี่บกี่ารด็ำาเนินงานของบริษัทัฯ และ
ผู้้้ม่ส่วนได้็เส่ย โด็ยม่ปัจจัยทั่�ใช้ประกี่อบกี่ารระบุประเด็็นสำาคุัญ ได็้แกี่่
• มาต็รฐานในกี่ารรายงานสากี่ล (Global Reporting Initiative: GRI Standards)
• ด็ัชน่คุวามยั�งยืน (S&P Global ESG Indices)
• ด็ัชน ่MSCI Index
• คุณะกี่รรมกี่ารว่าด้็วยมาต็รฐานทัางบัญช่เพั่�อคุวามยั�งยืน (Sustainability Accounting 

Standards Board: SASB)
• ด็ัชน่หุน้ยั�งยืน (SET THSI Index)
• แนวโน้มของโลกี่ในด็้านต็่าง ๆ ทั่�สำาคุัญต็่อธุรกิี่จในอุต็สาหกี่รรมเด็ย่วกี่ัน

กัารระบุัประเด้็นท่�ม่
น่ยสำาคญ่ด้้านความย่�งยืน

กัารจำ่ด้ลำาด้่บัความสำาค่ญ
ข้องประเด้็น

กัารติรวจำสอบั
ความถูกัติ้อง

กัารทบัทวนประเด็้น 

วีจ ี ไอนำาประเด็็นทั่� ม่นัยสำาคุัญต็่อคุวามยั�งยืนมาประเมินและจัด็ลำาด็ับคุวามสำาคุัญ
โด็ยพั่จารณาจากี่ 2 ด็้าน กี่ล่าวคุือ (1) คุวามสำาคุัญต็่อผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ย และ (2) คุวามสำาคุัญ
ต็่อผู้ลกี่ระทับด็้านเศรษฐกิี่จ สังคุม และสิ �งแวด็ล้อมของวีจี ไอ โด็ยประเมินคุวามสำาคุัญ
เป็นระด็ับสง้ กี่ลาง และต็ำ�า 

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

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

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

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

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

คุณะกี่รรมกี่ารบรรษัทัภิบาล (Corporate Governance Committee) โด็ยกี่ารเสนอแนะ
ของคุณะกี่รรมกี่ารบริหาร (Executive Committee) ได้็พั่จารณาและต็รวจสอบกี่ารประเมิน
ประเด็็นทั่�ม่นัยสำาคัุญ เพั่�อให้มั�นใจถึงคุวามสอด็คุล้องต็่อกี่ลยุทัธ์ทัางธุรกี่ิจของวีจี ไอ

วีจี ไอทัำากี่ารทับทัวนและเปิด็เผู้ยผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานต็่อประเด็็นท่ั�ม่นัยสำาคุัญด็้านคุวามยั�งยืน
เปน็ประจำา และยงัได็จ้ดั็ใหม้ช่อ่งทัางเพั่�อรบัฟงัคุวามคุดิ็เหน็และขอ้เสนอแนะจากี่ผู้้ม้ส่ว่นได็เ้สย่ 
เพ่ั�อต็อบสนองต็่อคุวามคุาด็หวังของผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยและกี่ารพััฒนาอย่างต็่อเนื�อง 
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1. กี่ารกี่ำากัี่บด็้แลกิี่จกี่าร 
และจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ

2. กี่ารจัด็กี่ารห่วงโซ่ิอุปทัาน
3. กี่ารบริหารคุวามเส่�ยงเเละ

ภาวะวิกี่ฤต็
4. นวัต็กี่รรม
5. คุวามปลอด็ภัยทัางด้็าน

เทัคุโนโลย่สารสนเทัศ และ
คุวามเป็นส่วนต็ัวของข้อม้ล

ผู้ลกี่ระทับด็้านเศรษฐกี่ิจ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม
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ด้้านเศรษฐกัิจำ
และกัารกัำากั่บัดู้แลกัิจำกัาร 

ด้้านส่งคม  ด้้านสิ�งแวด้ล้อม

คุว
าม

สำา
คุัญ

ต็่อ
ผู้้้ม

่ส่ว
นไ

ด็้เ
ส่ย

1

9

12

8

10

7

5

2

6

11

4

3

13

6. กี่ารจัด็กี่ารคุวามสัมพัันธ์
กี่ับล้กี่คุ้า

7. กี่ารพััฒนาทัรัพัยากี่รมนุษย์
และคุวามเป็นอย่้ทั่�ด็่

8. สิทัธิมนุษยชน
9. กี่ารพััฒนาสังคุมและชุมชน
10. อาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัย
11. คุวามรับผู้ิด็ชอบในเนื�อหา

สื�อโฆษณา

12. กี่ลยุทัธ์ด็้านสภาพัภ้มิอากี่าศ
และกี่ารใช้พัลังงาน

13. กี่ารจัด็กี่ารของเส่ย
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ข้อบัเข้ติข้องผลกัระทบั

ภายใน
องค์กัร

ภายนอกั
องค์กัร

ด้้านเศรษฐกัิจำและกัารกัำากั่บัดู้แลกิัจำกัาร

1.     กี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่าร
และจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ

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

16, 17

2.     กี่ารจดั็กี่ารห่วงโซิ่อุปทัาน 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.     กี่ารบริหารคุวามเส่�ยง
เเละภาวะวิกี่ฤต็

Management Approach (GRI 103) 8, 16

4.     นวัต็กี่รรม Management Approach (GRI 103) 8, 9

5.     คุวามปลอด็ภัยทัางด็้าน
เทัคุโนโลยส่ารสนเทัศ และ
คุวามเป็นส่วนต็ัวของข้อม้ล

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

3, 8, 16

ด้้านส่งคม

6.     กี่ารจัด็กี่ารคุวามสัมพัันธ์
กัี่บล้กี่คุ้า

Management Approach (GRI 103) 8, 9, 11, 17

7.     กี่ารพััฒนาทัรัพัยากี่ร
มนุษย์และคุวามเป็นอย้่ทั่�ด็่

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

3, 5, 8, 19

9.     กี่ารพััฒนาสังคุมและชุมชน Management Approach (GRI 103)
Economic Performance (GRI 201-1)

3, 4, 8, 9, 13

10.   อาช่วอนามัยและ
คุวามปลอด็ภัย

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

3

11.   คุวามรับผู้ิด็ชอบในเนื�อหา
สื�อโฆษณา

Management Approach (GRI 103) 16

ด้้านสิ�งแวด้ล้อม

12.   กี่ลยุทัธ์ด้็านสภาพั
ภ้มิอากี่าศและกี่ารใช้พัลงังาน

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.   กี่ารจัด็กี่ารของเสย่ Management Approach (GRI 103)
Waste (GRI 306-1, GRI 306-2, GRI 306-
3, GRI 306-4, GRI 306-5)

3, 6, 9, 11, 12, 13, 17

ประเด้็นท่�ม่น่ยสำาค่ญด้้านความย่�งยืน

ประเด้น็ด้้านความย่�งยนื
ติามแนวทางข้อง
GRI Standards

เป้าหมายด้้านความย่�งยืน
ข้ององค์กัารสหประชาชาติิ

(SDGs)

ประเด้น็ด้้านความย่�งยนื
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กัารม่ส่วนร่วมกั่บัผู้ม่ส่วนได้้เส่ย
(GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)

วีจี ไอเชื�อว่า ผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยแต็่ละกี่ลุ่มม่คุวามสำาคัุญต็่อกี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืนและคุวามสำาเร็จขององคุ์กี่รในระยะยาว ด็ังนั�น 
บริษทััฯ จ้งด็แ้ลให้ผู้้้ม่ส่วนได้็เส่ยทัั�งภายในและภายนอกี่องค์ุกี่รได้็รับกี่ารปฏิบิตั็อิย่างเหมาะสม เสมอภาคุ และเป็นธรรม อ่กี่ทัั�งยงัได้็
จัด็ทัำานโยบายด็้านกี่ารม่ส่วนร่วมของผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยเพั่�อเป็นแนวทัางสำาหรับกี่ารระบุผู้้ ้ม่ส่วนได็้เส่ย กี่ารระบุประเด็็น
คุวามคุาด็หวังทั่�เป็นสาระสำาคัุญ กี่ารพััฒนากี่ารม่สว่นร่วมของผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ย กี่ารสื�อสารและกี่ารแจ้งผู้ลต็ลอด็ห่วงโซ่ิคุุณคุ่า
ของธุรกิี่จ บริษัทัฯ จะกี่ำาหนด็และระบุผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยโด็ยพั่จารณาจากี่ระดั็บผู้ลกี่ระทับท่ั�ผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยอาจได็้รับจากี่กี่าร
ด็ำาเนินงานของบริษัทัฯ และระด็ับคุวามจำาเป็นในกี่ารพัึ�งพัาทั่�บริษัทัฯ ม่ต่็อผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ย

วีจี ไอได็้ระบุผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัั�งภายในและภายนอกี่องคุ์กี่รเป็นจำานวน 6 กี่ลุ่ม และยังจัด็ให้ม่ช่องทัางกี่ารสื�อสารและวิธ่กี่ารสร้าง
กี่ารม่ส่วนร่วม เพ่ั�อต็อบสนองต็่อคุวามคุาด็หวังของผู้้้ม่ส่วนได้็เส่ย ดั็งน่�

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านกี่ารม่ส่วนร่วมของผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ย

กัลุ่มผู้ม่
ส่วนได้้เส่ย

ช่องทางกัารสื�อสารและ
วิธ่กัารม่ส่วนร่วม

ประเด้็นความคาด้หว่ง
ท่�เป็นสาระสำาค่ญ

ผลกัารด้ำาเนนิงานสำาคญ่เพ่ั�อ
ติอบัสนองความคาด้หวง่
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• กี่ารประชุมสามัญผู้้้ถือหุ้น
ประจำาปี

• กี่ารรายงานผู้ลประกี่อบกี่าร
รายไต็รมาสและรายปี โด็ย
เปิด็เผู้ยข้อม้ลด็ังกี่ล่าว
บนเว็บไซิต์็ของวีจี ไอ 
และต็ลาด็หลักี่ทัรัพัย์ฯ 

• กี่ารรายงานข่าวผู้่านทัาง
สื�อมวลชนและสื�อออนไลน์
ต็่าง ๆ

• ช่องทัางกี่ารสื�อสารต็่าง ๆ 
ของบริษัทัฯ ได็้แก่ี่ เว็บไซิต็์ 
Facebook อเ่มล โทัรศัพัทั์ 
เป็นต็้น

• ประกี่อบธุรกี่ิจด็้วยคุวาม
โปร่งใสและต็รวจสอบได็้ 
รวมทัั�งม่กี่ารกี่ำากี่ับด็้แล
กิี่จกี่ารทั่�ด็แ่ละม่
ประสิทัธิภาพั

• ด็ำาเนินกี่ิจกี่ารทั่�ม่ผู้ล
ประกี่อบกี่ารทั่�เต็ิบโต็ มั�นคุง 
และยั�งยืน

• เปิด็เผู้ยข้อม้ลผู้ลกี่าร
ด็ำาเนินงานอย่างสมำ�าเสมอ

• คุำานึงถึงสิทัธิของผู้้้ถือหุ้น
และปฏิบิัต็ิต็่อผู้้้ถือหุ้นอย่าง
เทั่าเทัย่ม

• กี่ารบริหารจัด็กี่ารบริษัทัฯ 
และปกี่ป้องสิทัธขิองผู้้ถ้อืหุ้น
ในช่วงวิกี่ฤต็กี่ารระบาด็
ของโรคุโคุวิด็-19

• ประกี่อบธุรกี่ิจด้็วยคุวาม
โปร่งใส เป็นไปต็ามกี่ฎหมาย
ทั่�เกี่่�ยวข้อง  และคุ้่มือ
กี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารทั่�ด็่

• ประเมินคุวามเส่�ยงด้็าน
กี่ารต็่อต็้านกี่ารคุอร์รัปชัน 
ขององคุ์กี่ร และได็้รับกี่าร
ต็่ออายุแนวร่วมภาคุ
เอกี่ชนต็่อต็้านคุอร์รัปชัน 
(Collective Action 
Coalition of the 
Private Sector Against 
Corruption: CAC)

• จัด็ให้ม่กี่ารอบรมพันักี่งาน
เพั่�อให้มั�นใจถึงแนวปฏิิบัต็ิทั่�
เป็นมาต็รฐานในกี่ารกี่ำากี่ับ
ด็แ้ลกี่ิจกี่ารท่ั�ด็่และต็่อต็้าน
กี่ารทัุจริต็

ผู้้้ถือหุ้น / 
นักี่ลงทัุน
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• สารจากี่ CEO ผู่้านช่องทัาง
กี่ารสื�อสารภายในของ
องคุ์กี่ร

• ช่องทัางกี่ารสื�อสารต็่าง ๆ 
ทัั�งภายในองคุ์กี่ร เช่น VGI 
LINE Official Account 
Intranet และพั่�นทั่�
ประชาสัมพัันธ์ในสำานักี่งาน

• กี่ารสำารวจคุวามพึังพัอใจ
ประจำาปี

• กี่ล่องรับคุวามคุิด็เห็น

• กี่ารสำารวจคุวามพึังพัอใจ
ประจำาปี

• กี่ารสร้างคุวามสัมพัันธ์กี่ับ
ล้กี่คุ้า เช่น กี่ารจัด็กิี่จกี่รรม
กี่ระชบัคุวามสัมพัันธ์ร่วมกี่นั 
เป็นต็้น

• กี่ารรับเรื�องร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และคุวามคิุด็เหน็
ผู้่านช่องทัางกี่ารรับเรื�อง
ร้องเรียน

• กี่ารรายงานข่าวผู้่านทัาง
สื�อออนไลน์ต็่าง ๆ

• ปฏิิบัต็ิอย่างเสมอภาคุ
และเคุารพัสิทัธิมนุษยชน
ขั�นพั่�นฐาน 

• ฝ่ึกี่อบรมและพััฒนา
ศักี่ยภาพัของพันักี่งาน
อย่างต็่อเนื�อง

• ให้โอกี่าสคุวามกี่้าวหน้า
ในสายอาช่พั

• คุ่าต็อบแทันและสวัสด็ิกี่าร
ท่ั�เหมาะสม

• ม่สภาพัแวด็ล้อมในกี่าร
ทัำางานทั่�ถ้กี่สุขลักี่ษณะ 
และเหมาะสมต็ามหลักี่
อาช่วอนามัยและ
คุวามปลอด็ภัย

• นำาเสนอผู้ลิต็ภัณฑ์์ทั่�ม่
คุุณภาพั ต็รงต็ามคุวาม
คุาด็หวังของล้กี่คุ้า ในราคุา
ท่ั�เป็นธรรมและเหมาะสม

• ให้ข้อม้ลท่ั�ถ้กี่ต็้อง
และเพีัยงพัอต่็อกี่ารตั็ด็สนิใจ
ของล้กี่คุ้า

• พััฒนาคุุณภาพัและร้ปแบบ
ของผู้ลิต็ภัณฑ์์และบริกี่าร
อย่างต็่อเนื�อง

• กี่ารปกี่ป้องคุุ้มคุรองข้อม้ล
ส่วนต็ัวของล้กี่คุ้า

• ม่ผู้ลคุวามผู้้กี่พัันของ
พันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่ร
ในระด็ับ 86%

• ประกี่าศใช้นโยบายด็้าน
สทิัธมินุษยชน ทัำากี่ารประเมนิ
คุวามเส่�ยงด้็านสทิัธมินษุยชน 
และจัด็กี่ารอบรมด็้าน
สิทัธิมนุษยชน

• จัด็ต็ั�งคุณะกี่รรมกี่าร
คุวามปลอด็ภยั อาชว่อนามัย 
และสภาพัแวด็ล้อมในกี่าร
ทัำางานเพั่�อด็้แลพันักี่งาน 

• จัด็กี่ารฝ่ึกี่อบรมเพ่ั�อ
พััฒนาศักี่ยภาพัของ
พันักี่งาน

• จัด็ทัำามาต็รกี่ารและ
โคุรงกี่ารต็่าง ๆ เพั่�อ
เสริมสร้างสุขภาพัและ
คุวามเป็นอย่้ท่ั�ด่็ของพันักี่งาน

• ระด็ับคุวามพัึงพัอใจของ
ล้กี่คุ้าเทั่ากี่ับ 90%

• พััฒนาผู้ลิต็ภัณฑ์์อย่าง
ต็่อเนื�อง จนได็้รับกี่าร
ยอมรับจากี่ภายนอกี่ 
เช่น คุว้ารางวัล The 
Most Innovative 
O2O Solutions for 
Advertising, Payment, 
and Logistics 
Platforms
ในฐานะบริษัทัชั�นนำาทั่�ม่
นวัต็กี่รรมลำ�าสมัยทั่�สุด็
สำาหรับแพัลต็ฟอร์ม
ด็ังกี่ล่าว

พันักี่งาน

ล้กี่คุ้า
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• กี่ระบวนกี่ารคัุด็เลือกี่และ
กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัต็ิ
งานของคุ้่คุ้า

• กี่ารประชุมร่วมกัี่บคุ้่คุ้า

• จัด็ซิื�อจัด็จ้างอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม และต็รวจสอบได็้

• ปฏิิบัต็ิต็ามข้อต็กี่ลงใน
สัญญา

• คุ้่คุ้าลงนามรับทัราบ
จรยิธรรมคุ้คุ่า้ทั่�ระบปุระเด็น็
กี่ารด็ำาเนินงานคุรอบคุลุม
ด้็านเศรษฐกี่ิจ สังคุม และ
สิ�งแวด็ล้อม (ESG)

• คุ้่คุ้าได้็รับกี่ารอบรม
ด้็านคุวามปลอด็ภัย
กี่่อนปฏิบิัต็ิงาน

คุ้่คุ้า

กัลุ่มผู้ม่
ส่วนได้้เส่ย

ช่องทางกัารสื�อสารและ
วิธ่กัารม่ส่วนร่วม

ประเด้็นความคาด้หว่ง
ท่�เป็นสาระสำาค่ญ

ผลกัารด้ำาเนนิงานสำาคญ่เพ่ั�อ
ติอบัสนองความคาด้หวง่
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• กี่ารรายงานผู้ลกี่ารด็ำาเนิน
งานทั่�เกี่่�ยวข้องต็ามระยะ
เวลาทั่�หน่วยงานภาคุรัฐ
กี่ำาหนด็

• กี่ารสื�อสารกัี่บเจ้าหน้าท่ั�รฐั
เพั่�อสร้างคุวามเข้าใจท่ั�
ถ้กี่ต้็อง

• กี่ารม่ส่วนร่วมในกี่ิจกี่รรม 
สัมมนา และโคุรงกี่ารของ
หน่วยงานภาคุรัฐอย่าง
ต็่อเนื�อง

• ช่องทัางกี่ารสื�อสาร เช่น 
ช่องทัางกี่ารแจ้งเรื�อง
ร้องเรียน

• กี่ิจกี่รรมร่วมกี่ับชุมชน
• กี่ารบริหารจัด็กี่ารองคุ์กี่ร 

โด็ยคุำานึงถึงสิ�งแวด็ล้อม
• กี่ารใช้พั่�นทั่�โฆษณา

ประชาสัมพัันธ์ข่าวสารท่ั�
เป็นประโยชน์ต็่อสาธารณะ

• กี่ารปฏิบิัต็ิงานเป็นไปต็าม
กี่ฎหมายและกี่ฎระเบ่ยบ
ข้อบังคุับท่ั�กี่ำาหนด็

• เปิด็เผู้ยข้อม้ลกี่ารด็ำาเนิน
งานอย่างสมำ�าเสมอ 
และคุรบถ้วน

• เข้าร่วมโคุรงกี่ารหรือ
คุวามร่วมมือใหม่ ๆ จากี่
หน่วยงานภาคุรัฐ

• พััฒนาสังคุม ชุมชน และ
สิ�งแวด็ล้อม

• อย้่ร่วมกี่ันกี่ับชุมชนได้็
อย่างยั�งยืน

• จำากี่ัด็ผู้ลกี่ระทับต็่อ
สิ�งแวด็ล้อมจากี่
กี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจ

• ม่ส่วนร่วมกี่ารปล้กี่
จิต็สำานึกี่ให้ประชาชน
อนุรักี่ษ์สิ�งแวด็ล้อม

• ปฏิิบัต็ิต็ามกี่ฎหมายทั่�
เกี่่�ยวข้องและข้อบังคัุบ
ทั่�กี่ำาหนด็อย่างเคุร่งคุรัด็

• เปิด็เผู้ยข้อม้ลกี่ารด็ำาเนิน
งานต็ามระยะเวลา และ
มากี่กี่ว่าทั่�ข้อกี่ำาหนด็
เพั่�อคุวามโปร่งใส

• เข้าร่วมโคุรงกี่ารด็้าน
เศรษฐกี่ิจ สังคุม และ
สิ�งแวด็ล้อม (ESG) 
ของหน่วยงานภาคุรัฐ

• กี่ำาหนด็เป้าหมายด็้าน
สิ�งแวด็ล้อม ซิึ�งคุรอบคุลุม
กี่ารลด็ขยะ กี่ารใช้พัลังงาน
อย่างยั�งยืน และกี่ารสร้าง
แพัลต็ฟอร์มทั่�สร้างสรรค์ุ 
เพั่�อเป็นกี่ระบอกี่เส่ยงให้แกี่่
สังคุมวงกี่ว้าง

• จัด็ทัำาโคุรงกี่ารต็่าง ๆ เพั่�อ
ลด็ของเส่ย และลด็กี่ารใช้
พัลังงาน

• ใช้พั่�นทั่�โฆษณา
ประชาสัมพัันธ์ข่าวสารเพั่�อ
ปล้กี่จิต็สำานึกี่ให้ประชาชน
อนุรักี่ษ์สิ�งแวด็ล้อมและ
ร่วมพััฒนาสังคุม

หน่วยงาน
ของรัฐ

ชุมชน สังคุม
 และสิ�งแวด็ล้อม

กัลุ่มผู้ม่
ส่วนได้้เส่ย

ช่องทางกัารสื�อสารและ
วิธ่กัารม่ส่วนร่วม

ประเด้็นความคาด้หว่ง
ท่�เป็นสาระสำาค่ญ

ผลกัารด้ำาเนนิงานสำาคญ่เพ่ั�อ
ติอบัสนองความคาด้หวง่
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นโยบัายและเป้าหมายกัารพ่ัฒนา
อย่างย่�งยืน

วจีี ไอมุ่งมั�นท่ั�จะด็ำาเนินธุรกิี่จด็ว้ยคุวามรับผิู้ด็ชอบต่็อประเด็น็
ด็้านคุวามยั�งยืน เพ่ั�อสร้างผู้ลประโยชน์ส้งสุด็ให้แก่ี่ผู้้้ม่ส่วน
ได็้เส่ยต็ลอด็ห่วงโซิ่คุุณคุ่า โด็ยกี่ารยึด็หลักี่กี่ารพััฒนาอย่าง
ยั�งยืนต็ามนโยบายกี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืนทั่�คุรอบคุลุม
แนวทัางกี่ารด็ำาเนินงานใน 7 ประเด็็นหลักี่ด็้านเศรษฐกี่ิจ 
สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม ทัั�งน่� บริษัทัฯ สนับสนุนให้กี่รรมกี่าร 
และพันักี่งานของบริษัทัฯ ยึด็ถือปฏิิบัต็ิต็ามนโยบายเพั่�อ
กี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืนท่ั�สอด็คุล้องกี่ันในองคุ์กี่รต็่อไป
 
บริษัทัฯ ได้็แต่็งตั็�งคุณะทัำางานด้็านคุวามยั�งยืนทัางธุรกี่ิจ
เพั่�อให้ม่หน้าทั่�คุวามรับผู้ิด็ชอบด็ำาเนินงานบริหารจัด็กี่าร
ด็้านคุวามยั�งยืนอย่างรอบด้็าน ประกี่อบด้็วยกี่ารพั่จารณา
นโยบายและแผู้นงานท่ั�เก่ี่�ยวข้อง กี่ารกี่ำาหนด็เป้าหมายด้็าน

คณะกัรรมกัารบัริษ่ท

คณะกัรรมกัารบัรรษ่ทภิบัาล

คณะทำางานด้้านความย่�งยืนทางธุรกัิจำ

ฝ่่ายเลขานุกี่ารบริษัทั ฝ่่ายทัรัพัยากี่รมนุษย์ ฝ่่ายกี่ารเงิน

ฝ่่ายขาย ฝ่่ายจัด็ซิื�อ ฝ่่ายเทัคุโนโลย่สารสนเทัศ

ฝ่่ายปฏิิบัต็ิกี่ารและสนับสนุนงาน
แมสทัรานซิิส 

ฝ่่าย Brand & Marketing 
Communications

ฝ่่ายออกี่แบบกี่ราฟฟิกี่

โปรด็สแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายกี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืน 

คุวามยั�งยืนทัางธุรกิี่จเพั่�อพััฒนาผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานด้็าน
คุวามยั�งยืนของบริษัทัฯ อย่างต็่อเนื�อง กี่ารเปิด็เผู้ยข้อม้ล 
รวมถึงกี่ารส่งเสริมคุวามต็ระหนักี่ร้้ด็้านกี่ารพััฒนาอย่าง
ยั�งยืนทัั�วทัั�งองคุ์กี่ร โด็ยคุณะทัำางานด็้านคุวามยั�งยืนทัาง
ธุรกี่ิจประกี่อบด้็วยตั็วแทันจากี่สายงานภายในต่็าง ๆ ได็้แกี่่ 
ฝ่่ายทัรัพัยากี่รมนุษย์ ฝ่่ายกี่ารเงิน ฝ่่ายขาย ฝ่่ายจัด็ซิื�อ
ฝ่่ายเทัคุโนโลย่สารสนเทัศ ฝ่่ายปฏิิบัต็ิกี่ารและสนับสนุนงาน
แมสทัรานซิิส ฝ่่าย Brand & Marketing Communications 
ฝ่่ายออกี่แบบกี่ราฟฟกิี่ และฝ่า่ยเลขานกุี่ารบรษิทัั นอกี่จากี่น่� 
ผู้ลกี่ารปฏิิบัต็ิงานด็้านคุวามยั�งยืนจะถ้กี่รายงานไปยัง
คุณะกี่รรมกี่ารบรรษัทัภิบาลของวีจี ไอซิึ�งประกี่อบด็้วย
ผู้้้ทั่�ด็ำารงต็ำาแหน่งเป็นคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั 2 คุรั�งต็่อปี



บริษัท วีจี ไอ จำ�กัด (มห�ชน) 19

...
...

...
...

...
...

...
...

.

...
...

...
...

...
...

.

วีจี ไอพั่จารณาเป้าหมายด็้านคุวามยั�งยืนระยะยาวเพั่�อสนับสนุนคุวามมุ่งมั�นของบริษัทัฯ โด็ยม่รายละเอย่ด็ ด็ังน่�
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• คุ้่คุ้า 100% ลงนามรับทัราบจริยธรรมคุ้่คุ้าท่ั�ระบุ
ประเด็็นกี่ารด็ำาเนินงานคุรอบคุลุมด็้านเศรษฐกี่ิจ สังคุม 
และสิ�งแวด็ล้อม

• พันักี่งานทัุกี่คุนของบริษัทัฯ รวมถึงพันักี่งานของ
บริษัทัย่อยหลักี่ เข้าร่วมกี่ารอบรมจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ

• ไม่ม่คุำาเต็ือนหรือกี่ารต็รวจสอบทั่�ม่นัยสำาคุัญจากี่
หน่วยงานกี่ำากี่ับด็แ้ล

• ผู้ลกี่ารประเมินกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารในระด็ับ “ด็่เลิศ”

• ม่กี่ารจัด็กี่ารกี่ารบริหารคุวามเส่�ยงต็าม COSO-ERM 
2017

• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่หน่วยงานของรัฐ ล้กี่คุ้า หรือ
ผู้้้เกี่่�ยวข้องอื�น ๆ ในกี่ารใช้ข้อม้ลส่วนบุคุคุลโด็ยมิชอบ

• อตั็ราคุะแนนคุวามพึังพัอใจของล้กี่คุ้าในระด็บั 95%
• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่ล้กี่คุ้าเกี่่�ยวกี่ับสื�อโฆษณาและ

กี่ารให้บริกี่ารของพันักี่งาน

• อัต็ราคุวามผู้้กี่พัันของพันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่รในระด็ับ
ไม่น้อยกี่ว่า 90%

• พันักี่งานบริษัทัฯ และคุ้่คุ้าทัั�งหมด็ได็้รับกี่ารฝ่ึกี่อบรม
ต็ามมาต็รฐานคุวามปลอด็ภัย

• ปราศจากี่อุบัต็ิเหต็ุและกี่ารบาด็เจ็บจากี่กี่ารทัำางาน

กี่ารจัด็กี่ารห่วงโซิ่อุปทัาน

กี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลกิี่จกี่าร และจริยธรรม
ทัางธุรกิี่จ

กี่ารบริหารคุวามเส่�ยง
และภาวะวิกี่ฤต็

คุวามปลอด็ภัยทัางด็้านเทัคุโนโลย่
สารสนเทัศ และคุวามเป็นส่วนต็ัว
ของข้อมล้

กี่ารจัด็กี่ารคุวามสัมพัันธ์กี่ับล้กี่คุ้า

กี่ารพััฒนาทัรัพัยากี่รมนุษย์และ
คุวามเป็นอย้่ทั่�ด็่

อาชว่อนามัยและคุวามปลอด็ภัย

ประเด็้นด้้านความย่�งยืน SDGsเป้าหมายระยะยาว 2563/64 - 2567/68

..............................................................................................................................................
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• รักี่ษาระด็ับกี่ารใช้พัลังงานไฟฟ้าไม่ให้เพั่�มข้�นเกี่ิน
10% เมื�อเทั่ยบกี่ับปีฐาน 2562 

• ใช้แพัลต็ฟอร์มโฆษณาขององคุ์กี่รนำาเสนอเนื�อหา
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารเปล่�ยนแปลงทัางสภาพัภ้มิอากี่าศ โด็ยม่
เป้าหมายในกี่ารสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้แกี่่ประชาชน
ไม่น้อยกี่ว่า 1 ล้านคุนต็่อปี

• เปล่�ยนกี่ารนำาขยะทั่�จะถ้กี่ฝ่ังกี่ลบหรือเผู้าทัำาลาย 
ด้็วยกี่ารนำากี่ลับมาใช้ประโยชน์ในอัต็รา 30% 
ของปริมาณขยะทัั�งหมด็

• สร้างคุุณคุ่าให้ขยะโด็ยกี่ารเปล่�ยนเป็นผู้ลิต็ภัณฑ์์ทั่�กี่่อให้
เกี่ิด็ผู้ลกี่ระทับต็่อสิ�งแวด็ล้อมน้อยทั่�สุด็ โด็ยมเ่ป้าหมาย
ในกี่ารลด็ปริมาณกี่ารสร้างขยะอย่างน้อย 10%

กี่ลยุทัธ์ด้็านสภาพัภ้มิอากี่าศ
และกี่ารใช้พัลังงาน

กี่ารจัด็กี่ารของเส่ย

ประเด็้นด้้านความย่�งยืน SDGsเป้าหมายระยะยาว 2563/64 - 2566/67

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

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



ด้้านเศรษฐกัิจำ
และกัารกัำากั่บัดู้แลกัิจำกัาร
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กัารกัำากั่บัดู้แลกัิจำกัาร และจำริยธรรม
ทางธุรกัิจำ
(GRI 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)

เป้าหมาย 2564/65 เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยืน
2563/64 - 2567/68

ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• พันักี่งานทัุกี่คุนของบริษัทัฯ 
รวมถึงพันักี่งานของบริษัทั
ย่อยหลักี่ เข้าร่วมกี่ารอบรม
จริยธรรมทัางธุรกิี่จ

• ไม่ม่คุำาเต็ือนหรือกี่ารต็รวจสอบ
ทั่�ม่นัยสำาคุัญจากี่หน่วยงาน
กี่ำากี่ับด็แ้ล

• ผู้ลกี่ารประเมินกี่ารกี่ำากี่ับด็แ้ล
กี่ิจกี่ารในระด็ับ “ด็เ่ลิศ”

• พันักี่งานทัุกี่คุนของบริษัทัฯ 
เข้าร่วมกี่ารอบรมจริยธรรม
ทัางธุรกี่ิจ

• ไม่ม่คุำาเต็ือนหรือกี่ารต็รวจสอบ
ทั่�ม่นัยสำาคุัญจากี่หน่วยงาน
กี่ำากี่ับด็แ้ล

• ผู้ลกี่ารประเมินกี่ารกี่ำากี่ับด็้แล
กี่ิจกี่ารในระด็ับ “ด็่เลิศ”

• พันักี่งานทัุกี่คุนของบริษัทัฯ 
เข้าร่วมกี่ารอบรมจริยธรรม
ทัางธุรกี่ิจ 

• ไม่ม่คุำาเต็ือนหรือกี่ารต็รวจสอบ
ทั่�ม่นัยสำาคุัญจากี่หน่วยงาน
กี่ำากี่ับด็้แล

• ผู้ลกี่ารประเมินกี่ารกี่ำากี่ับด็แ้ล
กี่ิจกี่ารในระด็ับ “ด็่เลิศ” 

กี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลกี่จิกี่ารทั่�ด็ร่วมถงึกี่ารด็ำาเนนิงานอยา่งสจุรติ็และโปรง่ใสเปน็พั่�นฐานสำาคุญัของกี่ารด็ำาเนนิกี่จิกี่ารและกี่ารเต็บิโต็
อย่างยั�งยืน วีจี ไอยึด็มั�นในแนวทัางกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจภายใต็้หลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด้็แลกี่ิจกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกี่ิจท่ั�ด่็ เพั่�อให้เกี่ิด็
คุวามเป็นธรรมและให้คุวามเชื�อมั�นแก่ี่ผู้้้ม่ส่วนได้็เสย่ทัุกี่ฝ่่าย
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กัารกัำากั่บัดู้แลกิัจำกัาร
วีจี ไอยึด็หลักี่กี่ารกี่ำากัี่บด็้แลกิี่จกี่ารท่ั�ด็่ จ้งได็้กี่ำาหนด็โคุรงสร้างกี่ารประกี่อบธุรกี่ิจ ระบบบริหารจัด็กี่าร และระบบกี่ารกี่ำากี่ับ
ด็แ้ลกี่จิกี่ารทั่�สนบัสนนุและสอด็คุลอ้งกี่บัหลกัี่กี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลกี่จิกี่ารทั่�ด่็ของต็ลาด็หลกัี่ทัรพััยฯ์ สำานกัี่งานคุณะกี่รรมกี่ารกี่ำากี่บั
หลกัี่ทัรพััยแ์ละต็ลาด็หลกัี่ทัรพััย ์(“สำานกัี่งาน กี่.ล.ต็.”) ขอ้แนะนำาของสมาคุมสง่เสรมิสถาบนักี่รรมกี่ารบรษิทััไทัย และมาต็รฐาน
สากี่ลต็า่ง ๆ  โด็ยคุณะกี่รรมกี่ารบรษัิทัได็จ้ดั็ทัำาและประกี่าศคุ้ม่อืกี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลกี่จิกี่ารและจรยิธรรมทัางธรุกี่จิ เพั่�อกี่ำาหนด็เปน็
ทัิศทัางในกี่ารทัำางานให้กี่ับกี่รรมกี่าร ผู้้้บริหาร และพันักี่งานทัุกี่ระด็ับได้็รับทัราบและยึด็ถือเป็นแนวทัางในกี่ารปฏิิบัต็ิหน้าทั่� 
ทัั�งน่� คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัจะทับทัวนคุ้่มือฉบับน่�เป็นประจำาทัุกี่ปี เพั่�อให้มั�นใจว่ากี่ารกี่ำากัี่บด็้แลกิี่จกี่ารของวีจี ไอนั�นสามารถ
ต็อบสนองต็่อกี่ารผู้ันผู้วนของสถานกี่ารณ์และกี่ารประกี่อบธุรกี่ิจในปัจจุบันอย่างต็่อเนื�อง 

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับคุ้่มือกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ
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โครงสร้างกัารกัำากั่บัดู้แลกัิจำกัาร
คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั โคุรงสร้างกี่ารจัด็กี่าร รวมถึงหน้าท่ั�และคุวามรับผู้ิด็ชอบของแต็่ละฝ่่ายนั�น ล้วนแล้วแต็่ม่คุวามสำาคุัญ
อย่างยิ�งในกี่ารส่งเสริมและสนับสนุนกี่ารพััฒนาด็้านคุวามยั�งยืนและกี่ารเต็ิบโต็ทัางธุรกี่ิจของบริษัทัฯ อย่างต็่อเนื�อง

คณะกัรรมกัารบัริษ่ท

คณะกัรรมกัาร
ท่�ปรึกัษา

เลข้านุกัารบัริษ่ท

คณะกัรรมกัาร
ติรวจำสอบั

ฝ่่ายติรวจำสอบั
ภายใน

คณะทำางานบัริหาร
ความเส่�ยงองค์กัร

คณะทำางาน
ด้้านความย่�งยืน

ทางธุรกัิจำ1

คณะกัรรมกัาร
บัริหาร

กัรรมกัาร
ผู้อำานวยกัารใหญ่

รองกัรรมกัาร
ผู้อำานวยกัารใหญ่2

ผู้อำานวยกัารใหญ่
สายงานปฏิิบ่ัติิกัาร

ผู้อำานวยกัารใหญ่
สายงานกัารเงิน

ผู้อำานวยกัารใหญ่
สายงานกัารข้าย

คณะกัรรมกัาร
บัริหารความเส่�ยง

คณะกัรรมกัาร
บัรรษ่ทภิบัาล

คณะกัรรมกัารสรรหา
และพั่จำารณา
ค่าติอบัแทน

คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัและคุณะกี่รรมกี่ารชุด็ย่อย
ม่หน้าทั่� ในกี่ารกี่ำากี่ับด้็แลกี่ิจกี่ารและคุวบคุุม
กี่ารบริหารจัด็กี่ารของฝ่่ายบริหาร กี่ำาหนด็
วิสัยทััศน์ พัันธกี่ิจ คุ่านิยม กี่ลยุทัธ์ และเป้าหมาย
ระยะยาว ต็ลอด็จนต็ัด็สินใจในเรื�องทั่�ม่นัยสำาคุัญ
ต็่อกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจของกี่ลุ่มวีจี ไอ

กี่รรมกี่ารผู้้้อำานวยกี่ารใหญ่
และคุณะผู้้้บริหารม่หน้าทั่�ใน
กี่ารบรหิารจดั็กี่ารงานในด็า้น
ต็่าง ๆ  และด็ำาเนินงานอันเป็น
กี่ิจวัต็รประจำาวันของวีจี ไอ 
ต็ามทั่� ได็้รับมอบหมายจากี่
คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั รวมถึง
รายงานผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน
ต่็อคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั
อยา่งสมำ�าเสมอ  โด็ยพันักี่งาน
ม่ หน้าทั่� ในกี่ารปฏิิบัต็ิงาน
ต็ า ม ทั่� ไ ด็้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
ด็้วยคุวามรับผิู้ด็ชอบ ให้เป็น
ไปต็ามระเบ่ยบขั�นต็อน รวมถงึ
นโยบายต็่าง ๆ ของวีจี ไอ

หมายเหต็ุ
1 เริ�มปฏิบิัต็ิงานในวันทั่� 1 เมษายน 2564
2 บริษัทัฯ อยุ้่ในระหว่างกี่ารสรรหาบุคุคุลทั่�เหมาะสมเพั่�อด็ำารงต็ำาแหน่งรองกี่รรมกี่ารผู้้้อำานวยกี่ารใหญ่

สำาหรับข้อม้ลเพั่ �มเติ็มเกี่่�ยวกี่ับกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารระบุไว้ ในรายงานประจำาปี 2564/65 (56-1 One Report) ของวีจี ไอ ภายใต็้หัวข้อ 

“กี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่าร”
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องค์ประกัอบัข้องคณะกัรรมกัารบัริษ่ท

จำรรยาบัรรณในกัารด้ำาเนินธุรกัิจำ

คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัม่บทับาทัหน้าท่ั�หลักี่ในกี่ารคุวบคุุมกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารทั่�ด็่ของบริษัทัฯ ด็ังนั�น เกี่ณฑ์์ในกี่ารคุัด็เลือกี่
คุณะกี่รรมกี่ารจง้จะต้็องคุำานงึถงึคุณุสมบัต็ท่ิั�รอบด็า้น ประกี่อบด้็วยคุวามเป็นอิสระ คุวามร้้ ประสบกี่ารณ์ และคุวามเช่�ยวชาญ 
โด็ยต็้องไม่พั่จารณาต็ามเพัศ เชื�อชาต็ิ ชาต็ิพัันธุ ์แหล่งกี่ำาเนิด็ สัญชาต็ิ หรือภ้มิหลังทัางวัฒนธรรม

วีจี ไอต็ระหนักี่ด่็ว่า กี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจอย่างโปร่งใสและม่
จริยธรรมทัางธุรกิี่จท่ั�ด่็นั�น เป็นสิ�งสำาคุัญท่ั�จะส่งเสริมกี่าร
พัฒันาด้็านคุวามยั�งยนืขององค์ุกี่ร รวมถงึสร้างคุวามเชื�อมั�น
ให้แกี่่ผู้้ ้ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่ฝ่่าย โด็ยคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัได็้
จัด็ทัำาและประกี่าศคุ้่มือกี่ารกี่ำากัี่บด้็แลกิี่จกี่ารและจริยธรรม
ทัางธุรกี่ิจ เพั่�อเป็นแนวทัางในกี่ารทัำางานให้กี่ับกี่รรมกี่าร 
ผู้้บ้ริหาร และพันักี่งานทุักี่ระดั็บของบริษทััฯ รวมถึงบริษทััย่อย
ให้ยดึ็ถอืปฏิิบตั็ติ็าม โด็ยคุ้ม่อืฉบับน่�คุรอบคุลมุข้อกี่ำาหนด็ด้็าน
กี่ารเคุารพัสิทัธิมนุษยชน กี่ารปฏิิบัต็ิต็่อผู้้้ถือหุ้น กี่ารปฏิิบัต็ิ
ต็่อล้กี่คุ้า กี่ารปฏิิบัต็ิต็่อพันักี่งาน กี่ารปฏิิบัต็ิต็่อคุ้่คุ้า 
กี่ารปฏิิบัต็ิต็่อคุ้่แข่งทัางกี่ารคุ้า กี่ารปฏิิบัต็ิต็่อเจ้าหน่� 
คุวามรับผู้ิด็ชอบต็่อสังคุม สิ�งแวด็ล้อม คุวามปลอด็ภัย และ
อาช่วอนามัย กี่ารต็่อต็้านกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชัน กี่ารป้องกี่ัน
กี่ารฟอกี่เงิน กี่ิจกี่รรมทัางกี่ารเมือง กี่ารไม่ล่วงละเมิด็
ทัรพััยส์นิทัางปญัญา กี่ารรกัี่ษาคุวามลบั กี่ารคุุม้คุรองขอ้ม้ล

ส่วนบุคุคุล กี่ารซิื�อขายหลักี่ทัรัพัย์ คุวามขัด็แย้งทัาง
ผู้ลประโยชน ์กี่ารรายงานหรอืแจ้งเรื�องรอ้งเรยีนและบทัลงโทัษ 
ทัั�งน่� คุณะกี่รรมกี่าร ผู้้ ้บริหาร และพันักี่งานทัุกี่ระด็ับได็้ม่
กี่ารลงนามรบัทัราบคุ้มื่อกี่ารกี่ำากัี่บด้็แลกี่จิกี่ารและจริยธรรม
ทัางธุรกี่ิจน่�แล้วทัุกี่คุน

บริษัทัฯ มุ่งเน้นเสริมสร้างคุวามเข้าใจของพันักี่งานเพั่�อให้
สามารถปฏิิบัต็ติ็ามหลักี่กี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลกิี่จกี่ารและจริยธรรม
ทัางธุรกี่ิจท่ั�ด็่ ได็้อย่างต่็อเนื�อง โด็ยทัั�งพันักี่งานเข้าใหม่และ
พันักี่งานปัจจุบันทัั�งหมด็ของวีจี ไอจะต็้องผู่้านกี่ระบวนกี่าร
เรียนร้้ผู้่านนโยบายและแนวปฏิิบัต็ิเกี่่�ยวกัี่บคุ้่มือกี่ารกี่ำากี่ับ
ด็้แลกี่ิจกี่าร พัร้อมทัำาแบบทัด็สอบหลังกี่ารเรียนร้ ้ทัุกี่คุน 
โด็ยพันักี่งานทุักี่คุนได็้รับกี่ารอบรมในปี 2564/65 และ 96% 
ผู่้านกี่ารทัด็สอบด้็วยคุะแนนเฉล่�ยทั่� 9 คุะแนนจากี่ 10 คุะแนนเต็ม็ 
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พัน่กังานเข้้าอบัรม ผ่านกัารทด้สอบั คะแนนเฉล่�ย

100% 96% 9/10
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กัารติ่อติ้านกัารทุจำริติคอร์ร่ปช่น
วีจี ไอมุ่งมั�นต่็อต้็านกี่ารทุัจริต็คุอร์รัปชันและกี่ารติ็ด็สินบนทุักี่ร้ปแบบ อ่กี่ทัั�งสนับสนุนให้คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั ผู้้้บริหาร และ
พันักี่งานทัุกี่ระดั็บของบริษัทัฯ และบริษัทัย่อย รวมถึงบุคุคุลอื�น ๆ  ทั่�เก่ี่�ยวข้องไม่เข้าไปม่ส่วนร่วมในกี่ารทุัจริต็คุอร์รัปชัน
ไม่ว่าจะทัางต็รงหรือทัางอ้อมใด็ ๆ ในกี่ารน่�  วีจี ไอด็ำาเนินกี่ารต็ามแนวทัางกี่ารต็่อต็้านกี่ารทุัจริต็คุอร์รัปชันอย่างเคุร่งคุรัด็
และสื�อสารนโยบายกี่ารงด็รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้พันักี่งานและผู้้้ทั่�เกี่่�ยวข้องได็้รับทัราบและปฏิิบัต็ิต็าม ทัั�งน่� บริษัทัฯ 
จะทัำากี่ารทับทัวนมาต็รกี่ารต็่อต็้านคุอร์รัปชันเป็นประจำาทัุกี่ปี เพั่�อให้แน่ใจว่ามาต็รกี่ารด็ังกี่ล่าวสามารถป้องกี่ัน ต็รวจสอบ 
และต็อบสนองต็่อคุวามเส่�ยงด็้านกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชันทั่�อาจเกี่ิด็ข้�นในองคุ์กี่รได็้อย่างเหมาะสมและเพัียงพัอ

นอกี่จากี่น่� วีจี ไอยังได็้รับกี่ารรับรองให้เป็นสมาชิกี่ของแนวร่วมภาคุเอกี่ชนต็่อต็้านคุอร์รัปชัน (Collective Action Coalition 
of the Private Sector Against Corruption: CAC) ต็ั�งแต็่ปี 2557 ซึิ�งเป็นเคุรื�องยืนยันในคุวามมุ่งมั�นว่า บริษัทัฯ จะไม่
ยอมรับกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชันไม่ว่าจะในกี่รณใ่ด็ ๆ  ก็ี่ต็าม และเมื�อวันทั่� 30 มิถุนายน 2563 บริษัทัฯ ได็้ทัำากี่ารประเมินคุวามเส่�ยง
ด็้านกี่ารต็่อต็้านกี่ารคุอร์รัปชันและได็้รับกี่ารรับรองต็่ออายุสมาชิกี่แนวร่วม CAC เป็นทั่�เรียบร้อย โด็ยจะคุรบอายุสมาชิกี่
ในวันทั่� 29 มิถุนายน 2566
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กัารแจำ้งเร่�องร้องเรียน

กัารจำ่ด้กัารเร่�องท่� ได้้ร่บักัารร้องเรียน

วีจี ไอส่งเสริมให้พันักี่งานและผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่ฝ่่ายม่ส่วนร่วมในกี่ารต็รวจสอบกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจอย่างถ้กี่ต็้องและสอด็คุล้อง
ต็ามกี่ฎหมาย หลักี่กี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกี่ิจกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกี่ิจทั่�ด็่ คุ้่มือกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกิี่จกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ และ
นโยบายต็า่ง ๆ  โด็ยบรษิทััฯ ได็ก้ี่ำาหนด็ชอ่งทัางในกี่ารรบัแจง้เบาะแสกี่ารกี่ระทัำาทั่�ไมถ่ก้ี่ต็อ้ง กี่ารกี่ระทัำาทั่�ผู้ดิ็ขั�นต็อนต็ามระเบ่ยบ
ปฏิิบัต็ิของบริษัทัฯ กี่ารกี่ระทัำาท่ั�ผู้ิด็กี่ฎหมาย ศล่ธรรม จรรยาบรรณทัางธุรกี่ิจ หรือกี่ารกี่ระทัำาใด็ ๆ ท่ั�สงสัยว่าเป็นกี่ารทัุจริต็
คุอร์รัปชันทั่�เกี่่�ยวกัี่บบริษัทัฯ 

ม่ผู้แจำ้งเบัาะแส
หร่อร้องเรียน

ติามช่องทางติ่าง ๆ

พั่จำารณาในเบัื�องติ้นว่า
เร่�องร้องเรียนเป็นกัรณ่
กัารฝ่่าฝ่ืนมาติรกัาร

ต่ิอติ้านกัารทุจำริติ
คอร์ร่ปชน่หร่อไม่

ประสานงานไปยง่ฝ่่าย
ทร่พัยากัรมนุษย์ 
เพั่�อแติ่งติ่�งคณะ

กัรรมกัารสอบัสวน

รายงานจำำานวนกัาร
แจ้ำงเบัาะแสกัารทุจำริติ 

สรุปเหติุกัารณ์และ
สถานะกัารด้ำาเนินงานแกั่
คณะกัรรมกัารติรวจำสอบั

ฝ่่ายเลขานุกี่ารบริษัทั
จัด็ทัำาสรุปเรื�องร้องเรียน
กี่ารทุัจริต็และคุอร์รัปชัน
ทั่�ได็้รับ

ภายหลังตั็�งคุณะกี่รรมกี่าร
สอบสวนแล้ว ฝ่่ายทัรัพัยากี่ร
มนุษย์จะเป ็นผู้้ ้ทัำาหน้าทั่�
ในกี่ารสอบสวนข้อเทั็จจริง
ต็่อไป

รายงานทัุกี่ 6 เด็ือน

ฝ่่ายเลข้านุกัารบัริษ่ท
โทัร. 0-2273-8884 
หรือส่งไปรษณ่ย์มายังทั่�อย้บ่ริษัทัฯ

Doitright@vgi.co.thระบับัเคร่อข้่าย
ภายในองค์กัร Intranet 

(กี่)   กี่รณ่เป็นเรื�องทั่�
ไม่เข้าข่ายกี่ารกี่ระทัำา
กี่ารฝ่่าฝ่ืนมาต็รกี่าร
ต็่อต็้านกี่ารทุัจริต็
คุอร์รัปชัน จะส่งไปยัง
หน่วยงานทั่�เกี่่�ยวข้อง

(ข)   กี่รณเ่ป็นเรื�องทัุจริต็
คุอร์รัปชัน 
(i) ไมม่ม่ล้ จะแจ้งผู้ลต็อ่
ผู้้้ร้องเรียน
(ii) ม่ม้ลเพีัยงพัอ 
ฝ่่ายเลขานุกี่ารบริษัทั
จะด็ำาเนินกี่าร
ในขั�นต็อนต็่อไป
*หากี่เป็นกี่รณ่ทัุจริต็
คุอร์รัปชันทั่�ม่คุวาม
รุนแรง และต็้องได็้รับ
กี่ารแกี่้ ไขอยา่งทันัทัว่งท่ั 
จะรายงานเหต็ุด็ังกี่ล่าว
เบื�องต็้นต็่อคุณะ
กี่รรมกี่ารบริหารและ
คุณะกี่รรมกี่ารต็รวจสอบ 
โด็ยจะส่งสำาเนาให้ฝ่่าย
ต็รวจสอบภายในรบัทัราบ

ช่องทางกัารร้องเรียน
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วจีี ไอม่มาต็รกี่ารคุุม้คุรองสิทัธิของผู้้้รอ้งเรียนและผู้้้ให้ขอ้มล้ โด็ยบริษัทัฯ จะปกี่ปิด็ชื�อ ท่ั�อย่้ หรือขอ้ม้ลใด็ ๆ  ท่ั�สามารถระบุตั็วต็น
ของผู้้้ร้องเรียนหรือผู้้้ใหข้อ้ม้ลได้็ และจะจัด็เก็ี่บรกัี่ษาข้อม้ลของผู้้ร้อ้งเรียนและผู้้้ใหข้อ้ม้ลไว้อย่างเป็นคุวามลับ ทัั�งน่� รายละเอ่ยด็
กี่ระบวนกี่ารรับเรื�องร้องเรียน ขั�นต็อนกี่ารด็ำาเนินกี่ารสืบสวนสอบสวน และช่องทัางกี่ารแจ้งเบาะแส สามารถอา้งอิงเพั่�มเต็ิมได็้
ด็ังแสด็งในมาต็รกี่ารต็่อต็้านกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชัน โด็ยในปี 2564/65 วีจี ไอไม่ได็้รับกี่ารแจ้งเหต็ุ เบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่่�ยว
กี่ับกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชันแต็่อย่างใด็

ติ่วช่�ว่ด้ 2564/65

จำำานวนข้้อร้องเรียนท่�งหมด้ 0

• กี่ารด็ำาเนินคุด็่ 0

• จริยธรรมทัางธุรกิี่จ 0

• ข้อม้ลส่วนบุคุคุล 0

• ผู้ลประโยชน์ทัับซิ้อน 0

• สิทัธิมนุษยชน (ได็้แก่ี่ กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิ และกี่ารล่วงละเมิด็) 0

• สิ�งแวด็ล้อม อาช่วอนามัย และคุวามปลอด็ภัย 0

กัารด้ำาเนินข้้อร้องเรียน

• ต็ักี่เต็ือนด็้วยวาจา 0

• ต็ักี่เต็ือนเป็นลายลักี่ษณ์อักี่ษร 0

• ยกี่เลิกี่สัญญา 0

• อย้่ในระหว่างกี่ารสืบสวนสอบสวน 0

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับมาต็รกี่ารต็่อต็้านกี่ารทัุจริต็คุอร์รัปชัน 
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ประเภทองค์กัร รายชื�อองค์กัร ห่วข้้อ บัทบัาทข้องวีจำีไอ จำำานวนเงินสน่บัสนุน (บัาท)

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

กี่ารล็อบบ่� 
กี่ารรับ
สิ�งต็อบแทัน
ในรป้แบบต่็าง ๆ

ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ 0 0 0 0

กี่ารเมือง
แคุมเปญ / 
องค์ุกี่ร / ผู้้ส้มคัุร
ระด็ับทั้องถิ�น 
ระด็ับภ้มิภาคุ 
หรือระด็ับชาต็ิ 

ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ ไม่ม่ 0 0 0 0

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมส่งเสริม
สถาบนักี่รรมกี่าร
บริษัทัไทัย

ธรรมาภิบาล สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

รบันโยบายมาพัฒันา
ภายในองคุ์กี่ร
เพ่ั�อส่งเสริมกี่าร
กี่ำากัี่บด็แ้ลกี่จิกี่ารทั่�ด็่ 
และพััฒนาคุวาม
เป็นมืออาช่พัของ
กี่รรมกี่ารบริษัทัฯ

136,760 305,766 123,720 80,630

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมบริษัทั
จด็ทัะเบ่ยนไทัย

ธรรมาภิบาล สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

รับนโยบายมาปฏิิบัต็ิ
ต็ามกี่ฎเกี่ณฑ์์และ
แนวปฏิบิัต็ิท่ั�ออกี่โด็ย
หน่วยงานกี่ำากี่ับด็้แล
และหน่วยงานราชกี่าร

14,980 16,050 26,750 30,750

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมส่งเสริม
ผู้้้ลงทัุนไทัย

ธรรมาภิบาล สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

สนับสนุนกี่ิจกี่รรม
ขององค์ุกี่รในกี่ารให้
คุวามร้้คุวามเข้าใจ
ในกี่ารวิเคุราะห์
หลักี่ทัรัพัย์แก่ี่
ผู้้้ลงทุันทัั�วไป

20,000 0 0 0 

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมผู้้้ผู้ลิต็
ป้ายและโฆษณา 
(ASPA)

กี่ารปฏิบิัต็ิ
สำาหรับสื�อ

สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

ร่วมรับนโยบาย 
ข้อม้ลข่าวสารท่ั�เป็น
ประโยชน์และเอื�อต็่อ
กี่ารประกี่อบธุรกิี่จ
มาปฏิิบัต็ิภายใน
องค์ุกี่ร ต็ลอด็จน
ร่วมพััฒนาระบบ
กี่ารทัำางานและ
แบ่งปันคุวามร้้
เพ่ั�อส่งเสริมธุรกี่ิจ
สื�อโฆษณา

840,000 125,000 300,000 0 

กัารร่วมเป็นสมาชิกัและสน่บัสนุนองค์กัรติ่าง ๆ
วีจี ไอได็้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งในองคุ์กี่รต็่าง ๆ เพั่�อร่วมสนับสนุนอุต็สาหกี่รรมและประเทัศชาต็ิในกี่ารพััฒนาด็้านเศรษฐกี่ิจ สังคุม และ
สิ�งแวด็ล้อม เพ่ั�อส่งเสริมกี่ารเติ็บโต็อย่างยั�งยืนต่็อไป โด็ยในปี 2564/65 บริษัทัฯ มิได็้ให้กี่ารสนับสนุนกี่ารรณรงค์ุท่ั�เก่ี่�ยวข้องกัี่บ
องคุ์กี่รทัางกี่ารเมือง บุคุคุลหรือองคุ์กี่รทั่�ทัำากี่ารช่�นำา และกี่ลุ่มทั่�ได็้รับกี่ารยกี่เว้นภาษ่อื�น ๆ
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ประเภทองค์กัร รายชื�อองค์กัร ห่วข้้อ บัทบัาทข้องวีจำีไอ จำำานวนเงินสน่บัสนุน (บัาท)

2561/62 2562/63 2563/64 2564/65

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมม่เด็่ย
เอเยนซิ่�และ
ธุรกิี่จสื�อแห่ง
ประเทัศไทัย 
(MAAT)

กี่ารปฏิบิัต็ิ
สำาหรับสื�อ

สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

ร่วมรับนโยบาย 
ข้อม้ลข่าวสารท่ั�เป็น
ประโยชน์และเอื�อต็่อ
กี่ารประกี่อบธุรกิี่จ
มาปฏิิบัต็ิภายใน
องค์ุกี่ร ต็ลอด็จน
ร่วมพััฒนาระบบ
กี่ารทัำางานและ
แบ่งปันคุวามร้้
เพ่ั�อส่งเสริมธุรกี่ิจ
สื�อโฆษณา

231,708.50 107,000 0 0 

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมกี่าร
จัด็กี่ารธุรกี่ิจ
แห่งประเทัศไทัย

กี่ารพััฒนา
ศักี่ยภาพัของ
ผู้้้บริหาร
ในประเทัศไทัย

สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

ร่วมเป็นสมาชิกี่และ
สนับสนุนกี่ิจกี่รรม
ขององค์ุกี่ร เพ่ั�อเสริม
คุวามสามารถของ
ผู้้้บริหารในทักัี่ษะ
ด็้านกี่ารบริหาร
จัด็กี่ารในรป้แบบ
ต็่าง ๆ กี่ารสร้าง
เคุรือข่ายและ
กี่ารแบ่งปันคุวามร้้
สำาหรับธุรกี่ิจ เพั่�อ
สร้างคุวามเข้าใจ
และคุวามร่วมมือทั่�ด็่
ยิ�งข้�นในกี่ารส่งเสริม
ขีด็คุวามสามารถ
ทัางกี่ารแข่งขันของ
ประเทัศให้ม่คุวาม
เจริญก้ี่าวหน้า
และสามารถยืนหยัด็
แข่งขนักี่บัต่็างประเทัศ
ได็้อย่างยั�งยืน

0 0 0 8,025

สมาคุม
ทัางกี่ารคุ้า

สมาคุมไทัย-
ญ่�ปุ่น

เพั่�อสนับสนุน
ธุรกี่ิจและ
กี่ารคุ้า
เพั่�อส่งเสริม
กี่ารเต็ิบโต็ทัาง
เศรษฐกี่ิจของ
ประเทัศไทัย

สมาชิกี่
และ
สนับสนุน
กี่ิจกี่รรม

วีจี ไอเป็นสมาชิกี่ของ
สมาคุมไทัย-ญ่�ปุ่น
โด็ยม่วัต็ถุประสงค์ุ
เพ่ั�อสร้าง
คุวามสัมพัันธ์
ระหว่างประเทัศ
และส่งเสริมกี่าร
เต็ิบโต็ของเศรษฐกิี่จ
ประเทัศไทัย

0 0 0 10,000

กัารม่ส่วนร่วมท่�งหมด้และกัารใช้จำ่ายติ่าง ๆ 1,243,448.50 553,816.00 450,470.00 129,405.00



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2564/6530

กัารจำ่ด้กัารห่วงโซิ่อุปทาน

กัลยุทธ์ด้้านกัารบัริหารจำ่ด้กัารห่วงโซิ่อุปทาน 

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

เป้าหมาย 2564/65เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยืน
2563/64 - 2567/68

ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• คุ้่คุ้า 100% ลงนาม
รับทัราบจรรยาบรรณคุ้่คุ้า
ด็้านกี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง
ทั่�ระบุประเด็็นกี่ารด็ำาเนินงาน
คุรอบคุลุมด็้านเศรษฐกี่ิจ 
สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม

• คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามสำาคุัญ 100%
ได็้รับกี่ารประเมินคุวามเส่�ยงด็้าน
เศรษฐกี่ิจ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม 

• คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามเส่�ยงส้งด็้าน
เศรษฐกี่ิจ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม 
100% ลงนามรับทัราบ
จรรยาบรรณคุ้คุ้่าด้็านกี่ารจัด็ซิื�อ 
จัด็หา ว่าจ้าง

• ไม่ม่กี่ารเส่ยช่วิต็ของคุ้่คุ้า 

• คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามสำาคุัญ 100%
ได็้รับกี่ารประเมินคุวามเส่�ยงด็้าน
เศรษฐกิี่จ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม 

• คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามเส่�ยงส้งด้็าน
เศรษฐกิี่จ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม 
100% ลงนามรับทัราบ
จรรยาบรรณคุ้คุ้่าด้็านกี่ารจดั็ซิื�อ 
จัด็หา ว่าจ้าง

• ไม่ม่กี่ารเส่ยช่วิต็ของคุ้่คุ้า 

วีจ ี ไอมุ ่งมั�นทั่�จะสร้างกี่ารเต็ิบโต็ทัางธุรกิี่จอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม และมุ่งเน้นคุวามยั�งยืนต็ลอด็ห่วงโซิ่คุุณคุ่าของ
องคุ์กี่ร โด็ยบริษัทัฯ ให้คุวามสำาคุัญต็่อกี่ารบริหารจัด็กี่าร
ห่วงโซ่ิอุปทัานท่ั�ม่ประสทิัธิภาพั เพ่ั�อแก้ี่ไขหรือป้องกัี่นคุวามเส่�ยง
ด็า้นเศรษฐกิี่จ สังคุม และสิ�งแวด็ล้อม (“ESG”) จากี่คุ้คุ้่าท่ั�อาจ
นำามาซิึ�งผู้ลกี่ระทับต็่อภาพัลักี่ษณ์และคุวามเชื�อมั�นของ
ผู้้้ม่ส่วนได็้เสย่ต็่อกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจของบริษัทัฯ 

วจีี ไอได็ก้ี่ำาหนด็นโยบายและจรรยาบรรณคุ้คุ่า้ด็า้นกี่ารจัด็ซิื�อ 
จัด็หา ว่าจ้าง เพั่�อให้คุ้่คุ้าได็้นำาไปเป็นแนวทัางในกี่ารด็ำาเนิน
ธุรกี่ิจอย่างยั�งยืนต็ามคุวามคุาด็หวังของบริษัทัฯ นอกี่จากี่น่� 
บริษัทัฯ ยังม่กี่ระบวนกี่ารประเมินผู้ลคุ้่คุ้าเพั่�อต็รวจสอบ
คุวามสอด็คุลอ้งต็ามหลกัี่ปฏิบิตั็ ิซิึ�งคุรอบคุลมุกี่ารกี่ลั�นกี่รอง
และคุัด็เลือกี่ กี่ารระบุคุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามสำาคุัญ (Critical Tier 1 
Supplier) รวมทัั�งคุ้คุ้่าทั่�ม่คุวามเส่�ยงด้็าน ESG สง้ กี่ารต็ดิ็ต็าม 
และกี่ารประเมินผู้ลคุ้่คุ้าของบริษัทัฯ ทัั�งน่� คุ้่คุ้าทัุกี่รายจะต็้อง
ยึด็หลักี่จริยธรรมและกี่ารด็ำาเนินงานทั่�ป้องกี่ันผู้ลกี่ระทับต็่อ
ชุมชน สิ�งแวด็ล้อม และในขณะเด็่ยวกัี่นคุุ้มคุรองอาชว่อนามัย
และคุวามปลอด็ภัยของผู้้้ปฏิิบัต็ิงานและสังคุมอ่กี่ด้็วย

วีจีไอด็ำาเนินกี่ารบริหารจัด็กี่ารห่วงโซ่ิอุปทัานต็ามหลกัี่จริยธรรมและยั�งยืน ทั่�สอด็คุล้องต็ามนโยบายด้็านกี่ารจดั็ซิื�อ จดั็หา ว่าจ้าง
ทั่�ประกี่าศคุวามมุ่งมั�นของบริษัทัฯ  ในกี่ารจัด็ซืิ�อจัด็จ้าง โด็ยคุำานึงถึงคุุณภาพั ราคุาทั่�เหมาะสม กี่ารส่งมอบทั่�ต็รงเวลา
และต็่อเนื�อง หลักี่สิทัธิมนุษยชน สิ�งแวด็ล้อมและคุวามปลอด็ภัย รวมทัั�งม่ระบบกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงทัั�งในภาวะปกี่ติ็ 
และในภาวะฉุกี่เฉินหรือเกี่ิด็ภัยพั่บัต็ิทั่�ไม่คุาด็คิุด็ 

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านกี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง 
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โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับจรรยาบรรณคุ้่คุ้าด้็านกี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง 

จำรรยาบัรรณคู่ค้าด้้านกัารจำ่ด้ซิื�อ จำ่ด้หา ว่าจำ้าง

กัารประเมินความเส่�ยงคู่ค้า และกัารบัูรณากัาร ESG

กัารจำำาแนกัประเภทคู่ค้า กัารค่ด้กัรองคู่ค้า กัารวิเคราะห์คู่ค้า
ท่�ม่ความสำาค่ญ

กัารวิเคราะห์คู่ค้าท่�ม่
ความเส่�ยงด้้าน ESG สูง

คุ้่คุ้าทัุกี่รายของบริษัทัฯ 
ต็้องลงนามรับทัราบ
จรรยาบรรณคุ้่คุ้าด็้าน
กี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง

คุ้่คุ้าทัางต็รงของบริษัทัฯ 
จะต็้องทัำาแบบสอบถาม
ประเมินต็นเองด็้านคุวาม
ยั�งยืน เพ่ั�อประเมินคุวาม
สามารถของคุ้่คุ้าในกี่าร
คุวบคุุมคุวามเส่�ยงด็้าน 
ESG กี่ับคุวามคุาด็หวัง
ของบริษัทัฯ  ก่ี่อนนำา
รายชื�อเข้าส้่ทัะเบ่ยนคุ้่คุ้า 
(Approved Supplier 
List) ของบริษัทัฯ 

สินคุ้าหรือบริกี่ารของคุ้่คุ้า
ทั่�ม่นัยสำาคุัญต็่อคุวาม
ได็้เปรียบทัางกี่ารแข่งขัน 
คุวามสำาเร็จทัางกี่ารต็ลาด็ 
หรือม่คุวามสำาคุัญต็่อ
กี่ารด็ำาเนนิธรุกี่จิของบริษทััฯ 
ประกี่อบด็้วย
• เป็นคุ้่คุ้าทั่�ม่ยอด็ซิื�อขาย

ส้งสุด็
• เป็นคุ้่คุ้านำาส่งสินคุ้า

หรือบริกี่ารทั่�สำาคุัญต็่อ
ธุรกิี่จของบริษัทัฯ 

• เป็นคุ้่คุ้ารายเด็่ยวหรือ
ไม่สามารถทัด็แทันได้็ 

• ม่กี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจกี่ับ
บริษัทัฯ อย่างต็่อเนื�อง
มาระยะเกี่ินหนึ�งปี 

คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามเส่�ยงด็้าน 
ESG ส้งคืุอคุ้่คุ้าทั่�ถ้กี่
พั่จารณาในแง่ของ
ผู้ลกี่ระทับทั่�ม่ต็่อบริษัทัฯ 
จากี่ประเด็็นด็้านคุวาม
โปร่งใส จริยธรรม 
สิ�งแวด็ล้อม สังคุม 
และสิทัธิมนุษยชน

คุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามเส่�ยงด็้าน 
ESG ส้งจะต็้องได็้รับกี่าร
ต็รวจประเมินแบบลงพั่�นทั่� 
(Onsite Audit) เพั่�อ
ประเมินในองคุ์ประกี่อบ
หลักี่สามประกี่าร ได็้แกี่่ 
คุวามต็่อเนื�องทัางธุรกี่ิจ 
คุวามเส่�ยงด้็านชื�อเส่ยง 
และกี่ารด็ำาเนินงาน
ทั่�รับผู้ิด็ชอบ 

วีจี ไอจัด็ทัำาจรรยาบรรณคุ้่คุ้าด็้านกี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง เพั่�อประกี่าศคุวามยึด็มั�นในกี่ารปฏิิบัต็ิต็่อคุ้่คุ้าด็้วยคุวามโปร่งใส 
เทั่าเทั่ยม และเป็นธรรม ทั่�คุรอบคุลุมแนวปฏิิบัต็ิด็้านมาต็รฐานสิ�งแวด็ล้อม สิทัธิมนุษยชน (ได้็แก่ี่ แรงงานเด็็กี่ สิทัธิขั�นพั่�นฐาน 
สภาพักี่ารทัำางาน และคุ่าต็อบแทันทั่�เหมาะสม) อาช่วอนามัย และคุวามปลอด็ภัย รวมทัั�งกี่ารคุำานึงถึงหลักี่จริยธรรม  

ทัั�งน่� บริษัทัฯ ยังสนับสนุนให้คุ่้คุ้าของบริษัทัฯ นำาหลักี่กี่ารปฏิิบัต็ิน่�ไปประยุกี่ต์็ใช้กี่ับคุ้่คุ้าของต็นเอง เพ่ั�อส่งเสริมคุวามยั�งยืน
ต็ลอด็ห่วงโซิ่คุุณคุ่าทัั�งหมด็

กี่ารบริหารจัด็กี่ารห่วงโซิ่อุปทัานของบริษัทัฯ ประกี่อบด็้วยกี่ารกี่ลั�นกี่รองและคุัด็เลือกี่สินคุ้า บริกี่าร รวมถึงกี่ารพั่จารณา
กี่ระบวนกี่ารประกี่อบกิี่จกี่ารของคุ้คุ้่าในกี่ารสนบัสนนุกี่ารด็ำาเนนิธรุกิี่จต็า่ง ๆ  ของบรษิทััฯ นอกี่จากี่น่� บรษิทััฯ ยงัมก่ี่ารประกี่นั
คุวามเส่�ยงในกี่ระบวนกี่ารจดั็กี่ารหว่งโซิอ่ปุทัานทั่�ประเมินผู้ลคุวามสอด็คุลอ้งของคุ้คุ้่าต็อ่หลกัี่ปฏิบิตั็ขิองบรษิทััฯ เปน็ประจำาทักุี่ปี
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ในปี 2564/65 วีจี ไอม่คุ้่คุ้าทัางต็รงทัั�งหมด็ 79 ราย ซึิ�งคุิด็เป็นกี่ารจัด็ซืิ�อจัด็จ้างรวม 435 ล้านบาทั ท่ั�เป็นคุ้่คุ้าทั่�ผู้่านเกี่ณฑ์์
กี่ารคุัด็กี่รองของบริษัทัฯ เรียบร้อยแล้ว ทัั�งน่� จากี่คุ้่คุ้าทัั�งหมด็ของบริษัทัฯ ม่คุ้่คุ้าทัางต็รงทั่�ม่คุวามสำาคุัญจำานวน 22 ราย 
มก่ี่ารจัด็ซิื�อจัด็จ้างรวม 425 ล้านบาทั หรือ 98% ของมล้คุ่าจัด็ซิื�อจัด็จ้างรวม นอกี่เหนอืจากี่น่� บริษทััฯ มคุ่้คุ่า้ท่ั�มคุ่วามสำาคัุญ
ทัางอ้อมอ่กี่จำานวน 4 ราย 
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ทัั�งน่� จากี่จำานวนคุ้่คุ้าท่ั�ม่คุวามสำาคัุญทัั�งหมด็ พับคุ้่คุ้าทั่�ม่คุวามเส่�ยงด้็าน ESG ส้งทัั�งหมด็ 6 ราย ท่ั�ต็อ้งผู้่านกี่ารต็รวจประเมิน
แบบลงพั่�นทั่� โด็ยเกี่ณฑ์์กี่ารต็รวจประเมินแบบลงพั่�นทั่�นั�นคุรอบคุลุมประเด็็นสำาคุัญต็่อคุวามยั�งยืนทัางธุรกี่ิจหลายด็้าน เช่น 
กี่ารบรหิารจดั็กี่ารคุวามต็อ่เนื�องทัางธรุกี่จิ กี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ลภายในและมาต็รกี่ารต็อ่ต็า้นกี่ารทุัจริต็คุอร์รปัชนั กี่ารด็ำาเนินธรุกี่จิ
ให้เป็นไปต็ามหลักี่สิทัธิมนุษยชน กี่ารคุุ้มคุรองและปฏิิบัต็ิต็ามกี่ฎหมายแรงงาน กี่ารกี่ำากี่ับด็้แลและคุวบคุุมภายในทั่�เหมาะสม
โด็ยผู้ลกี่ารประเมินจะแบ่งได็้เป็น 4 ลำาด็ับต็ามคุวามสามารถในกี่ารด็ำาเนินงานต็ามหลักี่ ESG ด็ังน่� 

72% ไม่ใช่คุ้่คุ้าทัางต็รงทั่�ม่คุวามสำาคุัญ

28% คุ้่คุ้าทัางต็รงทั่�ม่คุวามสำาคุัญ

กี่ารแบ่ง
กี่ลุ่มคุ้่คุ้า

1% ต็่างประเทัศ

99% ในประเทัศไทัย

สัด็ส่วนคุ้่คุ้า
ต็ามภ้มิภาคุ

1% โคุรงกี่ารลงทัุนขนาด็ใหญ่

91% งานสั�งซิื�อสั�งจ้างทัั�วไป

8% งานก่ี่อสร้าง
         และต็กี่แต็่ง

สัด็ส่วนคุ้่คุ้า
ต็ามประเภทัสินคุ้า

และบริกี่าร

ด็่เย่�ยม
(4.00 - 3.26)

พัอใช้
(2.50 - 1.00)

ต็ำ�ากี่ว่าเกี่ณฑ์์
(น้อยกี่ว่า 1.00)

คุ้่คุ้าม่แนวทัางปฏิิบัต็ิงานด็้านคุวามยั�งยืนด็่เย่�ยม ไม่จำาเป็นต็้องต็ิด็ต็ามต็รวจสอบคุวามเส่�ยงด็้าน ESG

คุ้่คุ้าม่แนวทัางปฏิิบัต็ิงานด็้านคุวามยั�งยืนระด็ับด่็ ม่ส่วนทั่�สามารถพััฒนาได็้ แต็่ไม่จำาเป็นต็้องต็ิด็ต็าม
ต็รวจสอบคุวามเส่�ยงด้็าน ESG

คุ่้คุา้ม่แนวทัางปฏิบัิต็งิานด้็านคุวามยั�งยืนระดั็บพัอใช้ คุ้คุ้่าต้็องนำาเสนอแผู้นพัร้อมกี่ำาหนด็กี่ารในกี่ารพัฒันา
กี่ารด็ำาเนินงานด็้าน ESG และต็้องม่กี่ารด็ำาเนินกี่ารต็ามกี่ำาหนด็กี่ารดั็งกี่ล่าว

คุ้่คุ้าม่แนวทัางปฏิิบัต็ิงานด็้านคุวามยั�งยืนระด็ับต็ำ�ากี่ว่าเกี่ณฑ์์ คุ้่คุ้าต็้องนำาเสนอแผู้นพัร้อมกี่ำาหนด็กี่าร
ในกี่ารพััฒนากี่ารด็ำาเนินงานด็้าน ESG กี่่อนจะม่กี่ารเสนอราคุาใด็ ๆ กี่ับวีจี ไอ

ด็่
(3.25 - 2.51)

ในปี 2564/65 ผู้ลกี่ารต็รวจประเมินแบบลงพั่�นทั่�พับว่า วีจี ไอไม่ม่คุ้่คุ้าท่ั�ม่ผู้ลประเมินอย้่ในระด็ับพัอใช้ หรือต็ำ�ากี่ว่าเกี่ณฑ์์ 
และไม่ม่คุ้่คุ้าทั่�ม่กี่ิจกี่รรมทัางธุรกิี่จทั่�กี่่อให้เกี่ิด็คุวามเส่�ยงด็้านสิทัธิมนุษยชนแต็่อย่างใด็

กัารพั่ฒนาคู่ค้า
วีจี ไอเชื�ออย่างยิ�งว่า กี่ารบริหารจัด็กี่ารห่วงโซิ่อุปทัานอย่างยั�งยืนนั�น เป็นส่วนสำาคุัญทั่�จะสามารถสร้างพัันธมิต็รทัางธุรกี่ิจ
ทั่�ด็่ในอนาคุต็ วีจี ไอจ้งมุ่งเน้นคุวามร่วมมือในกี่ารพััฒนาธุรกี่ิจอย่างยั�งยืนร่วมกี่ันเป็นองคุ์รวม โด็ยบริษัทัฯ ม่กี่ารจัด็อบรม
ให้คุวามร้้ด็้านคุวามปลอด็ภัยให้กี่ับคุ้่คุ้าทั่�เกี่่�ยวข้องกัี่บงานกี่่อสร้าง ต็ิด็ตั็�ง หรือคุ้่คุ้าท่ั�อาจม่คุวามเส่�ยงด็้านคุวามปลอด็ภัย
ด็ังกี่ล่าวเป็นประจำาทุักี่ปี
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การบริหารความเส่ี่�ยงและภาวะวิกฤต
(GRI 102-15, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

เป้าหมาย 2564/65 เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยนื
2563/64 - 2567/68

ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• ม่กี่ารจัด็กี่ารกี่ารบริหาร
คุวามเส่�ยงต็าม COSO-ERM 
2017

• จัด็ฝึ่กี่อบรมด็้านกี่ารบริหาร
คุวามเส่�ยงให้พันักี่งานทัั�งองค์ุกี่ร 
เพั่�อสร้างวัฒนธรรมองคุ์กี่ร

• จัด็ฝึ่กี่อบรมด็้านกี่ารบริหาร
คุวามเส่�ยงให้พันักี่งานทัั�งองคุ์กี่ร 
เพั่�อสร้างวัฒนธรรมองคุ์กี่ร
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.

ท่ัามกี่ลางสถานกี่ารณ์คุวามเส่�ยงทั่�เกี่ดิ็ข้�นใหม่และคุวามไม่แน่นอนของธรุกี่จิต่็าง ๆ  ท่ั�อาจจะเกี่ดิ็ข้�นในอนาคุต็ วีจีไอต็ระหนกัี่ด่็ว่า
กี่ารบริหารจดั็กี่ารคุวามเส่�ยงเป็นกี่ลไกี่ท่ั�จำาเป็นอย่างยิ�งทั่�จะช่วยให้บริษทััฯ บรรลเุป้าหมายต็ามแผู้นธุรกี่จิ กี่ลยทุัธ์ และวิสยัทัศัน์
ทั่� ได็้ตั็�งไว้ภายใต็้สถานกี่ารณ์ต็ลาด็ท่ั�ม่กี่ารแข่งขันส้ง และวิกี่ฤต็กี่ารณ์ท่ั� ไม่คุาด็คิุด็ต็่าง ๆ ทั่�เกิี่ด็ข้�น ด็ังนั�น บริษัทัฯ จ้งให้
คุวามสำาคุัญต็่อกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงอย่างเป็นระบบ เพั่�อสร้างโอกี่าสทัางธุรกี่ิจและจัด็กี่ารกี่ับประเด็็นคุวามเส่�ยง
ทั่�ม่ผู้ลต็่อกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจอย่างต็่อเนื�อง รวมถึงเพั่�อต็อบสนองและประกี่ันคุุณคุ่าให้แกี่่ผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัุกี่ฝ่่าย ทัั�งน่� บริษัทัฯ 
ยังคุาด็หวังให้พันักี่งานทัุกี่คุนม่คุวามรับผู้ิด็ชอบในกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงขององค์ุกี่รร่วมกี่ัน ซิึ�งเป็นหนึ�งปัจจัยสำาคุัญ
ในกี่ารผู้ลักี่ด็ันให้เกี่ิด็วัฒนธรรมองค์ุกี่รด็้านกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยง

วีจี ไอด็ำาเนินกี่ารต็ามแนวทัางของนโยบายบริหารคุวามเส่�ยง
ของบริษัทัฯ ประกี่อบกัี่บแนวทัางของ Committee 
of Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission หรือ COSO โด็ยคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัได้็
จัด็ตั็�งคุณะกี่รรมกี่ารบริหารคุวามเส่�ยงเพ่ั�อสนับสนุนกี่าร
คุวบคุุมด็้แลคุวามเส่�ยง และม่บทับาทัในกี่ารประเมิน วิเคุราะห์
และบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงให้เป็นไปอย่างม่ประสิทัธิภาพั 
และจะต็้องรายงานกี่ารประเมินและผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานต็่อ
คุณะกี่รรมกี่ารบรษิทััอยา่งนอ้ยปลีะหนึ�งคุรั�ง นอกี่เหนอืจากี่น่� 
คุณะกี่รรมกี่ารบรหิารคุวามเส่�ยงได็จั้ด็ตั็�งคุณะทัำางานบรหิาร
คุวามเส่�ยงซิึ�งประกี่อบด็้วยต็ัวแทันจากี่ทัุกี่สายงานภายใน

กัารกัำากั่บัดู้แลความเส่�ยง

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านกี่ารบริหารคุวามเส่�ยง 

เพ่ั�อต็รวจสอบและด็ำาเนินงานคุวบคุุมคุวามเส่�ยงให้อย้่ใน
ระด็ับคุวามเส่�ยงท่ั�ยอมรับได็้ขององค์ุกี่ร (Risk Appetite) 
อย่างรอบด็้าน

ทัั�งน่� คุณะกี่รรมกี่ารบริหารคุวามเส่�ยงของบริษัทัฯ ยังม่
บทับาทัหน้าทั่�ในกี่ารสื�อสารและประสานงานกี่บัคุณะกี่รรมกี่าร
ต็รวจสอบเกี่่�ยวกี่บัคุวามเส่�ยง  และกี่ารคุวบคุมุภายในเป็นประจำา
ทุักี่ปี ซึิ�งคุณะกี่รรมกี่ารต็รวจสอบและฝ่่ายต็รวจสอบภายใน
ของบรษิทััฯ เปน็หนว่ยงานทั่�แยกี่ต็า่งหากี่ออกี่จากี่หนว่ยงาน
ด็้านกี่ารบริหารคุวามเส่�ยง
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คณะกัรรมกัารติรวจำสอบั

ฝ่่ายติรวจำสอบัภายใน

ฝ่่ายกัารเงิน
ติว่แทนบัริหารความเส่�ยง

ฝ่่ายกัารเงิน
ผู้บัริหาร

และเจ้ำาข้องความเส่�ยง

ฝ่่ายปฏิิบ่ัติิกัาร
ติ่วแทนบัริหารความเส่�ยง

ฝ่่ายปฏิิบ่ัติิกัาร
ผู้บัริหาร

และเจำ้าข้องความเส่�ยง

ฝ่่ายข้าย
ผู้บัริหาร

และเจำ้าข้องความเส่�ยง

ฝ่่ายข้าย
ติ่วแทนบัริหารความเส่�ยง

คณะกัรรมกัารบัริษ่ท

คณะกัรรมกัาร
บัริหารความเส่�ยง

คณะทำางาน
ด้้านบัริหารความเส่�ยง

วีจี ไอวิเคุราะห์และแบ่งคุวามเส่�ยงออกี่เป็น 
4 ด็้าน ประกี่อบด้็วย (1) คุวามเส่�ยงด้็าน
กี่ลยุทัธ์ (Strategic Risks) (2) คุวามเส่�ยง
ด็้านกี่ารปฏิิบัต็ิงาน (Operational Risks) 
(3) คุวามเส่�ยงด็้านกี่ารเงิน (Financial 
Risks) และ (4) คุวามเส่�ยงด้็านกี่ารกี่ำากี่บัด็แ้ล 
(Compliance Risks) โด็ยคุวามเส่�ยงต่็าง ๆ  
จะถก้ี่ประเมนิผู่้านด็ชัน่ช่�วดั็ในมติ็ผิู้ลกี่ระทับ
ทัางกี่ารเงิน  และผู้ลกี่ระทับทั่� ไ ม่อาจ
ประเมินตั็วเงินได้็ ซึิ�งผู้ลกี่ระทับดั็งกี่ล่าวนั�น
คุรอบคุลุมถึงผู้ลกี่ระทับในด็้านกี่ารกี่ำากี่ับ
ด็้แลกี่ิจกี่าร ด็ ้านคุวามปลอด็ภัยของ
ผู้้้เก่ี่�ยวข้องในองค์ุกี่ร ด้็านทัรัพัยากี่รมนษุย ์
และด็้านสิ�งแวด็ล้อมด้็วย

กัระบัวนกัารบัริหารความเส่�ยง

1.
 ระบุคุวามเส่�ยง

2.
 กี่ารประเมิน
คุวามเส่�ยง

3.
กี่ารบรรเทัา
คุวามเส่�ยง

4.
ด็ำาเนินงาน
และคุวบคุุม

5.
ทับทัวน

และปรับแผู้นบริหาร
คุวามเส่�ยง

บัริ
หา

ร
คว

าม
เส

่�ยง
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วีจี ไอไม่เพัียงมุ่งเน้นแต็่กี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงท่ั�ม่นัยสำาคัุญเทั่านั�น แต็่ยังให้คุวามสำาคุัญกี่ับคุวามเส่�ยงทั่�เกี่ิด็ข้�นใหม่
ทั่�อาจส่งผู้ลกี่ระทับหรือนำามาซิึ�งโอกี่าสทัางธุรกี่ิจให้กี่ับบริษัทัฯ ในอนาคุต็อ่กี่ด้็วย

ความเส่�ยงท่�เกัิด้ข้ึ�นใหม่

                  ความเส่�ยงจำากักัารระบัาด้ข้องโรค

ประเภทความเส่�ยง คุวามเส่�ยงทัางสังคุม

ท่�มาข้องความเส่�ยง อุบัต็ิกี่ารณ์ทัางธรรมชาต็ิ

ความสำาค่ญ สำาคุัญมากี่

ระยะเวลาคาด้กัารณ์ 3-5 ปี

คำาอธิบัาย กี่ารระบาด็ของโรคุหมายถึงกี่ารแพัร่กี่ระจายอย่างรวด็เร็วของโรคุติ็ด็ต็่อหรือไวรัสต็่าง ๆ
ทัั�วภ้มิภาคุในวงกี่ว้างทั่�อาจส่งผู้ลกี่ระทับต็่อผู้้้คุนจำานวนมากี่ โด็ยโรคุระบาด็สามารถ
ส่งผู้ลกี่ระทับอย่างม่นัยสำาคุัญต็่อสุขภาพัของประชากี่รและเศรษฐกี่ิจทัั�วโลกี่

ผลกัระทบั กี่ารประกี่าศของรัฐบาลเก่ี่�ยวกัี่บกี่ารบังคุับใช้มาต็รกี่ารล็อกี่ด็าวน์และข้อจำากัี่ด็กี่ารเดิ็นทัาง
อย่างเข้มงวด็เพ่ั�อป้องกัี่นกี่ารระบาด็ของโรคุนั�น ส่งผู้ลกี่ระทับต่็อธุรกี่ิจสื�อโฆษณานอกี่บ้าน 
(OOH Advertising) ของวีจี ไอ เนื�องจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงทัางพัฤติ็กี่รรมของผู้้้บริโภคุส้่
กี่ารต็ลาด็ออนไลน์และต็ลาด็อ่คุอมเมิรซ์ิ (E-commerce) สง่ผู้ลใหผู้้้โ้ฆษณาและแบรนด็ต์็า่งๆ 
ลด็คุ่าใช้จา่ยในกี่ารโฆษณาลง ทัำาให้ธรุกิี่จสื�อโฆษณานอกี่บ้านของบริษทััฯ เกิี่ด็คุวามผัู้นผู้วน 
และกี่ระทับต็่อรายได็้ของบริษัทัฯ นอกี่จากี่น่� กี่ารระบาด็ของโรคุยังกี่่อให้เกิี่ด็คุวามเส่�ยง
ต็่อสุขภาพัของพันักี่งานวีจี ไออ่กี่ด็้วย

มาติรกัารและแนวทาง
บัริหารจำ่ด้กัาร

วีจี ไอยังคุงสร้างคุวามร่วมมือทัางธุรกี่ิจใหม่ ๆ จากี่กี่ารลงทุันในพัันธมิต็รเชิงกี่ลยุทัธ์
เพ่ั�อเพ่ั�มคุวามหลากี่หลายในกี่ารให้บริกี่ารทัางธรุกี่จิ จ้งทัำาให้แม้ว่ากี่ลุ่มธรุกี่จิสื�อโฆษณานอกี่บ้าน
อาจเผู้ชิญกี่ับคุวามทั้าทัายทัางกี่ารเงินเนื�องจากี่กี่ารระบาด็ของโรคุ แต็่กี่ารให้บริกี่ารท่ั�
หลากี่หลายของบริษัทัฯ ซิึ�งประกี่อบด็้วยธุรกี่ิจบริกี่ารชำาระเงินและธุรกี่ิจกี่ารจัด็จำาหน่าย
ม่แนวโน้มทั่�จะได้็รบัโอกี่าสทั่�ด็จ่ากี่กี่ารต็ลาด็ด็จิิทัลัและธรุกี่รรมออนไลน์ของผู้้บ้ริโภคุทั่�เพ่ั�มข้�น 
นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังได็้จัด็ทัำาแผู้นรองรับกี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จอย่างต็่อเนื�อง (Business 
Continuity Plan: BCP) เพ่ั�อเต็รียมพัรอ้มและต็อบสนองต่็อสถานกี่ารณ์ด็า้นสขุภาพัฉกุี่เฉนิ 
เชน่ วกิี่ฤต็โรคุระบาด็ ทั่�อาจจะทัำาใหธ้รุกี่จิหยุด็ชะงกัี่ได็ ้นอกี่จากี่น่�ยังมก่ี่ารใชม้าต็รกี่ารปอ้งกี่นั
โรคุระบาด็ต็่าง ๆ เพั่�อปกี่ป้องสุขภาพัของพันักี่งานวีจี ไอ (ด้็รายละเอ่ยด็เพั่�มเต็ิมในหัวข้อ
กี่ารพััฒนาทัรัพัยากี่รมนุษย์และคุวามเป็นอย้่ท่ั�ด็่)



รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2564/6536

                     ความเส่�ยงด้้านสภาพัภูมิอากัาศท่�รุนแรง

ประเภทความเส่�ยง คุวามเส่�ยงด็้านสิ�งแวด็ล้อม

ท่�มาข้องความเส่�ยง อุบัต็ิกี่ารณ์ทัางธรรมชาต็ิ

ความสำาค่ญ สำาคุัญมากี่

ระยะเวลาคาด้กัารณ์ 3-5 ปี

คำาอธิบัาย กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศจะเพั่�มคุวามถ่� คุวามรุนแรง และผู้ลกี่ระทับของสภาพั
ภ้มิอากี่าศท่ั�รุนแรงบางประเภทั ซิึ�งผู้ลท่ั�ต็ามมาของสภาพัอากี่าศท่ั�รุนแรงนั�น เช่น นำ�าท่ัวม 
คุวามร้อนจัด็ และฝ่น อาจนำาไปส่้คุ่าใช้จ่ายในกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจทั่�เพั่�มข้�นจากี่คุวามเส่ยหาย
ทัางกี่ายภาพัและกี่ารฟ้�นฟู ซิอ่มแซิมทัรัพัย์สนิ โคุรงสร้างพั่�นฐาน และอาจเกิี่ด็คุวามเส่ยหาย
จากี่กี่ารหยุด็ชะงักี่ของธุรกี่ิจได็้

ผลกัระทบั สภาพัภ้มิอากี่าศทั่�รุนแรงม่แนวโน้มทั่�จะส่งผู้ลกี่ระทับต็่อธุรกี่ิจสื�อโฆษณานอกี่บ้านของ
วีจี ไอ โด็ยเหตุ็กี่ารณ์อุทักี่ภัยหรือฝ่นต็กี่หนักี่อาจส่งผู้ลให้เกิี่ด็คุวามเส่ยหายต่็อโคุรงสร้าง
ของโฆษณากี่ลางแจ้งของบริษัทัฯ ทัำาให้เกิี่ด็คุ่าใช้จ่ายในกี่ารด็ำาเนินงานเพ่ั�มข้�นและกี่าร
หยดุ็ชะงักี่ของกี่ารด็ำาเนินกี่จิกี่รรมทัางธุรกิี่จ นอกี่จากี่น่� ภาวะคุวามรอ้นสง้อาจทัำาใหอ้ายกุี่าร
ใชง้านผู้ลติ็ภณัฑ์์ ไวนลิของปา้ยโฆษณากี่ลางแจง้สั�นลง ซิึ�งจะเพั่�มคุา่ใชจ้า่ยในกี่ารด็ำาเนนิกี่าร
สำาหรับกี่ารเปล่�ยนและซ่ิอมบำารุงวัสดุ็ทั่�บ่อยคุรั�งมากี่ข้�น  อ่กี่ทัั�งยังอาจส่งผู้ลให้เกี่ิด็กี่ฎหมาย
หรือข้อบังคุับด้็านกี่ลไกี่กี่ารลด็ก๊ี่าซิเรือนกี่ระจกี่ท่ั�อาจส่งผู้ลให้คุ่าใช้จ่ายในกี่ารด็ำาเนินงาน
ของบริษัทัฯ ส้งข้�น

มาติรกัารและแนวทาง
บัริหารจำ่ด้กัาร

วจีี ไอม่ส่วนชว่ยในกี่ารป้องกี่นักี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภมิ้อากี่าศและกี่ารเกิี่ด็สภาพัภมิ้อากี่าศ
ทั่�รนุแรง โด็ยกี่ารริเริ�มโคุรงกี่ารจัด็กี่ารสิ�งแวด็ล้อมต็า่ง ๆ  ทั่�ม่วตั็ถปุระสงค์ุหลักี่ในกี่ารอนรุกัี่ษ์
กี่ารใช้พัลังงาน และคุวบคุุมให้ม่กี่ารจัด็กี่ารของเส่ยอย่างมป่ระสิทัธิภาพัในกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจ
ของวีจี ไอ บริษัทัฯ ใส่ใจและต็ิด็ต็ามผู้ลกี่ระทับของกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศอย่าง
ต็่อเนื�อง โด็ยถือเป็นส่วนหนึ�งของกี่ระบวนกี่ารกี่ารจัด็กี่ารและบริหารคุวามเส่�ยง อ่กี่ทัั�งยัง
จดั็ทัำาแผู้นคุวามต่็อเนื�องทัางธรุกี่จิขององค์ุกี่ร (BCP) และแผู้นฟ้�นฟูจากี่ภยัพ่ับตั็เิพ่ั�อจดั็กี่ารกี่บั
เหต็กุี่ารณส์ภาพัอากี่าศทั่�ไม่เอื�ออำานวยและต็อบสนองต่็อกี่ารหยดุ็ชะงักี่ของกี่ารด็ำาเนนิธรุกี่จิ 
นอกี่จากี่น่� บรษิทััฯ ยังอย้ใ่นระหวา่งด็ำาเนนิกี่ารเพั่�อบร้ณากี่ารกี่รอบกี่ารทัำางานต็ามคุำาแนะนำา
ของกี่ารเปดิ็เผู้ยขอ้มล้ทัางกี่ารเงนิทั่�เกี่่�ยวขอ้งกี่บัสภาพัภม้อิากี่าศ (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures: TCFD) เพั่�อจดั็ทัำากี่ลยทุัธด์็า้นสภาพัอากี่าศของบรษิทััฯ 
สุด็ทั้ายน่� บริษัทัฯ ยังได็้สร้างคุวามหลากี่หลายในกี่ารผู้นึกี่กี่ำาลังทัางธุรกี่ิจอย่างต็่อเนื�อง
โด็ยกี่ารให้บริกี่ารธรุกี่จิบริกี่ารชำาระเงินและธุรกี่จิกี่ารจดั็จำาหน่าย เพ่ั�อลด็ภาระและผู้ลกี่ระทับ
ทัางกี่ารเงินทั่�เกี่ดิ็จากี่อทิัธพิัลของสภาพัอากี่าศรนุแรงทั่�ม่ต่็อธรุกี่จิสื�อโฆษณานอกี่บ้านอ่กี่ด้็วย
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                ความเส่�ยงในกัารจำ่ด้กัารข้้อมูลส่วนบัุคคล

ประเภทความเส่�ยง คุวามเส่�ยงด็้านเทัคุโนโลย่

ท่�มาข้องความเส่�ยง เศรษฐศาสต็ร์มหภาคุ

ความสำาค่ญ สำาคุัญมากี่

คำาอธิบัาย พัระราชบัญญัต็ิคุุ้มคุรองข้อม้ลส่วนบุคุคุล พั.ศ. 2562 เป็นข้อกี่ำาหนด็ด็้านกี่ฎระเบ่ยบ
ทั่�คุวบคุุมกี่ารปกี่ป้องข้อม้ลส่วนบุคุคุล ซิึ�งจะม่ผู้ลบังคัุบใช้ในวันทั่� 1 มิถุนายน พั.ศ. 2565 
ขอ้บงัคุบัน่�กี่ำาหนด็ใหบ้รษิทััจะต็อ้งม่กี่ารปกี่ปอ้งและรกัี่ษาคุวามปลอด็ภยัของขอ้ม้ลสว่นบคุุคุล
อย่างมป่ระสทิัธภิาพั นอกี่จากี่น่� ภยัคุกุี่คุามทัางไซิเบอร์ท่ั�ม่มากี่ข้�นเรื�อย ๆ  ยงัเพ่ั�มคุวามท้ัาทัาย
ในกี่ารปกี่ป้องข้อมล้ส่วนบุคุคุลอ่กี่ด้็วย

ผลกัระทบั ในฐานะผู้้้ให้บริกี่ารกี่ารต็ลาด็แบบ Offline-to-Online โซิล้ชั�นส์ วีจี ไอม่กี่ารใช้ Big Data 
จากี่อ่โคุซิิสเต็็มทัางธุรกี่ิจของกี่ลุ่มบริษัทัฯ เพ่ั�อกี่ารวิจัย พััฒนา และให้บริกี่ารทัางธุรกี่ิจ 
ซึิ�งหากี่กี่ระบวนกี่ารในกี่ารเก็ี่บ ใช้ และเปดิ็เผู้ยข้อมล้สว่นบคุุคุลในกี่ระบวนกี่ารด็ำาเนนิงานทัาง
ธรุกี่จิของกี่ลุ่มบรษิทััฯ ไมถ่ก้ี่ต้็อง อาจนำามาซิึ�งคุวามรบัผู้ดิ็ทัางกี่ฎหมาย และก่ี่อใหเ้กิี่ด็ผู้ลเสย่
ต็อ่คุวามเชื�อมั�นทัางธุรกิี่จท่ั�เหล่าผู้้ม้ส่่วนได้็เสย่ (Stakeholders) ม่ต่็อบรษิทััฯ อันอาจนำามาซิึ�ง
ผู้ลกี่ระทับในทัางลบอย่างม่นัยสำาคัุญต็่อธุรกี่ิจ ฐานะทัางกี่ารเงิน และผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน
ของบริษัทัฯ

มาติรกัารและแนวทาง
บัริหารจำ่ด้กัาร

วีจีไอได้็จดั็อบรมให้แก่ี่ผู้้บ้ริหารและพันักี่งานทุักี่ภาคุส่วนภายในกี่ลุ่มบริษทััฯ เพ่ั�อสร้างคุวามร้้
คุวามเข้าใจต็่อกี่ฎหมายว่าด็้วยกี่ารคุุ้มคุรองข้อมล้ส่วนบุคุคุล อ่กี่ทัั�งต็ั�งแต็่ปี 2562 บริษัทัฯ 
ได็้ว่าจ้างทั่�ปร้กี่ษากี่ฎหมายชั�นนำามาช่วยต็รวจสอบสถานะ (Due Diligence) และวิเคุราะห์
สิ�งทั่�กี่ลุ่มบริษัทัฯ ต้็องด็ำาเนนิกี่าร  เพ่ั�อวางรากี่ฐานในกี่ารใช้ข้อมล้ส่วนบคุุคุลในกี่ารด็ำาเนนิธรุกี่จิ
ของกี่ลุ่มบริษัทัฯ ให้ถ้กี่ต็้องต็ามหลักี่เกี่ณฑ์์ทั่�กี่ฎหมายกี่ำาหนด็ นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังได็้
ปรบัปรุงระบบรักี่ษาคุวามปลอด็ภยัข้อมล้ให้ได้็มาต็รฐานสากี่ลและได้็รับกี่ารรับรองมาต็รฐาน 
ISO 27001:2013 และยงัทัำากี่ารทัด็สอบระบบเทัคุโนโลย่สารสนเทัศเปน็ระยะเพั่�อรบัรองคุวาม
ปลอด็ภยัของขอ้ม้ลสว่นบคุุคุล ทัั�งน่� เพั่�อปอ้งกี่นักี่ารหยดุ็ชะงกัี่ของระบบเทัคุโนโลย่สารสนเทัศ
และกี่ารละเมิด็ข้อม้ลทั่�อาจเกี่ิด็ข้�น บริษัทัฯ ได็้ม่กี่ารจัด็ทัำาแผู้นคุวามต็่อเนื�องทัางธุรกี่ิจ
ขององค์ุกี่ร (BCP) และแผู้นฟ้�นฟูภัยพั่บัต็ิด็้านเทัคุโนโลย่สารสนเทัศ อ่กี่ทัั�งยังได้็กี่ำาหนด็
นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัวของล้กี่คุ้า เพั่�อให้ล้กี่คุ้ามั�นใจในมาต็รกี่ารด็้านกี่ารรักี่ษาคุวาม
ปลอด็ภัยของข้อม้ลส่วนบุคุคุลของบริษัทัฯ อ่กี่ด้็วย

วัฒนธรรมด็้านคุวามเส่�ยงเป็นองคุ์ประกี่อบสำาคุัญในกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงขององคุ์กี่รอย่างม่ประสิทัธิภาพั 
โด็ยวีจีไอมุง่เน้นทั่�จะส่งเสริมวฒันธรรมด้็านคุวามเส่�ยงท่ั�แข็งแกี่ร่งทัั�วทัั�งองค์ุกี่ร และคุาด็หวังให้พันักี่งานทุักี่คุนมคุ่วามรบัผู้ดิ็ชอบ
ในกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงในกี่ิจกี่รรมทัางธุรกี่ิจในแต็่ละวัน ทัั�งน่� ในปี 2564/65 วีจี ไอได็้ม่กี่ารจัด็กี่ารฝ่ึกี่อบรมเกี่่�ยวกี่ับ
กี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงเพั่�อให้คุวามร้้แกี่่พันักี่งานและผู้้้บริหารท่ั�เก่ี่�ยวข้อง จำานวนทัั�งหมด็ 21 คุน นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ 
ยังได็้ม่กี่ารจัด็อบรมกี่ารบริหารคุวามเส่�ยงให้คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัฯ เพั่�อปล้กี่ฝ่ังจิต็สำานึกี่และคุวามเข้าใจถึงบริบทัและ
คุวามสำาคุัญของกี่ารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงในองค์ุกี่ร

ว่ฒนธรรมด้้านความเส่�ยงข้ององค์กัร
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INNOVATION 

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

 

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

VGI Digital Lab 
VGI Digital Lab is a department, established in 2019, to provide digital marketing product and agency 
service. It is developing VGI One Platform which utilizes data driven technology to offer brands with 1st 
party datasets from over 200 dimensions consisting of consumer demographics, purchase intent, 
purchased goods, location-based behaviour, ownership and data on consumer digital footprint. With 
these datasets, customized audience segments are created for which VGI One can activate brand 
marketing campaigns on target audience’s social media networks. Brands could benefit from VGI One’s 
data-driven targeting solutions to grasp correct audience, thus better reach business results.  
 
In 2021/22, VGI Digital Lab launched the Point of Interest Product. This product offered to real estate 
customers utilizes technology to precisely target specific audiences based on their location within the 
designated radial “point of interest” area of subject residential property. 
 
 

 
 
 
 

94%  
MORE PRECISE 

นว่ติกัรรม
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

นวัต็กี่รรมเป็นหนึ�งในองคุ์ประกี่อบหลักี่ทั่�เป็นรากี่ฐานของกี่ลยุทัธ์ทัางธุรกี่ิจของวีจี ไอ และเป็นกี่ำาลังสำาคุัญในกี่ารขับเคุลื�อน
วิสัยทััศน์ของบริษัทัเพั่�อเป็น “ผู้้้นำาโซิล้ชั�นส์แห่งอนาคุต็ (Pioneering Solutions for Tomorrow)” ท่ั�มาพัร้อมกี่ับระบบนิเวศ
แบบบ้รณากี่ารอย่างเต็็มร้ปแบบ วีจี ไอยึด็มั�นต็่อเทัคุโนโลย่ด็ิจิทััลและคุวามเป็นเลิศด็้านกี่ารวิจัยและพััฒนา เพั่�อพััฒนาและ
เปิด็ต็ัวผู้ลิต็ภัณฑ์์และโซิล้ชั�นส์ท่ั�เป็นนวัต็กี่รรมหรือม้ลคุ่าเพั่�ม ซิึ�งจะต็อบสนองคุวามต็้องกี่ารของผู้้้บริโภคุทั่�เปล่�ยนแปลง
ต็ลอด็เวลา ทัั�งยังด็ึงด็้ด็โอกี่าสใหม่ ๆ

VGI Digital Lab
VGI Digital Lab เปน็หนว่ยงานทั่�ใหบ้รกิี่าร Data Consulting
และผู้ลิต็ภัณฑ์์กี่ารต็ลาด็ด็ิจิ ทััลท่ั�จัด็ตั็�ง ข้�นในปี 2562
ซิึ�ง VGI Digital Lab กี่ำาลังพััฒนา VGI One Platform ซิึ�งใช้
เทัคุโนโลย่ท่ั�ขบัเคุลื�อนด้็วยข้อม้ลในกี่ารนำาเสนอแบรนด์็ต็า่ง ๆ  
ด็้วยชุด็ข้อม้ลบุคุคุลทั่� 1 (1st Party Data) จากี่กี่ว่า 200 
มติ็ขิ้อม้ล ประกี่อบด็้วยข้อม้ลประชากี่รศาสต็ร์ จุด็ประสงคุ์
ในกี่ารซิื�อ สนิคุ้าทั่�ซิื�อ พัฤต็กิี่รรมกี่ารเด็นิทัาง คุวามเป็นเจ้าของ 
และพัฤต็กิี่รรมกี่ารใช้ด็จิิทัลั ด้็วยชดุ็ข้อม้ลเหล่าน่� กี่ลุม่เป้าหมาย
ต็่าง ๆ จะถ้กี่สร้างข้�นเพ่ั�อให้ VGI One สามารถกี่ระตุ้็น
แคุมเปญกี่ารต็ลาด็ของแบรนด์็บนเคุรือข่ายโซิเช่ยลม่เด่็ย
ของกี่ลุ่มเป้าหมายได็้ โด็ยทัางแบรนด็์ต็่าง ๆ  จะได้็รับประโยชน์

จากี่โซิล้ชั�นส์กี่ารกี่ำาหนด็เป้าหมายท่ั�ขับเคุลื�อนด้็วยข้อม้ล
ของ VGI One ในกี่ารจับกี่ลุ่มเป้าหมายทั่�ถ้กี่ต็้อง ทัำาให้เข้าถึง
ผู้ลลัพัธ์ทัางธุรกิี่จได็้ด็่ข้�น

ในปี 2564/65 VGI Digital Lab ได็้เปิด็ต็ัวผู้ลิต็ภัณฑ์์ Point 
of Interest แกี่่ล้กี่คุ้าด้็านอสังหาริมทัรัพัย์ โด็ยใช้เทัคุโนโลย่
ในกี่ารกี่ำาหนด็เป้าหมายในกี่ารโฆษณาให้กี่ับผู้้้ชมอย่าง
เฉพัาะเจาะจง อ้างอิงจากี่ต็ำาแหน่งท่ั�อย้่ของพัวกี่เขาเมื�อ
เข้ามาในพั่�นทั่�แนวรัศม่ “Point of Interest” อันอย้่ในรัศม่
ของอสังหาริมทัรัพัย์หนึ�ง ๆ
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My Rabbit

Rabbit Selection
Rabbit Selection เปน็แพัลต็ฟอรม์อ่-คุอมเมิรซ์ิบนมอืถอืทั่�เปดิ็ตั็วในป ี2564/65 โด็ย
ใช้ประโยชนจ์ากี่เทัคุโนโลย่ดิ็จทิัลั ซิึ�ง Rabbit Selection ได้็รับกี่ารพัฒันาเพ่ั�อใหล้้กี่คุา้
ได็้รับประสบกี่ารณ์กี่ารซิื�อของออนไลน์ท่ั�ง่าย ปลอด็ภัย และราบรื�น แอปพัลิเคุชันน่�
นำาเสนออุปกี่รณ์แกี่ด็เจ็ต็ต็่าง ๆ  ท่ั�ถ้กี่ออกี่แบบมาอย่างด็่และม่คุุณภาพั ในราคุาทั่�
สมเหต็ุสมผู้ล เพั่�อรองรับและยกี่ระดั็บทุักี่ไลฟ์สไต็ล์ มุ่งสร้างคุวามร้้สึกี่ให้ล้กี่คุ้าม่ 
“ช่วิต็ท่ั�ด็่ไม่แพัง” ด็้วย Rabbit Selection ผู้้้ซิื�อจะถ้กี่เชื�อมต็่อและได็้รับกี่ารแนะนำา
ใหร้้้จกัี่กี่บัผู้ลิต็ภณัฑ์จ์ากี่ผู้้ผู้้ลติ็ชั�นนำาทัั�วโลกี่พัรอ้มขอ้เสนอสดุ็พัเ่ศษ แอปพัลเิคุชนัน่�
สามารถด็าวน์โหลด็ได็้ผู้่านทัางสมาร์ทัโฟนท่ั�รองรับ iOS และ Android

เติิมเงิน ติรวจำสอบัยอด้เงิน
คงเหลือ

E-KYCดู้ประว่ติิกัารทำาธุรกัรรม
ล่าสุด้
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ในปี 2564/65 ได็้ม่กี่ารใช้คุวามกี่้าวหน้าทัางเทัคุโนโลย่เพั่�อพััฒนาแอปพัลิเคุชัน My Rabbit ซิึ�งเพั่�มม้ลคุ่าและอำานวยคุวาม
สะด็วกี่ให้กี่ับผู้้้ใช้บัต็รแรบบิทั ซิึ�งบัต็รแรบบิทัเป็นบริกี่ารกี่ารเงินอิเล็กี่ทัรอนิกี่ส์ภายใต็้กี่ลุ่มธุรกี่ิจของวีจี ไอ ทั่�ให้บริกี่ารชำาระเงิน
ทั่�ปลอด็ภัยสำาหรับผู้้้ใช้และพัันธมิต็รทัางธุรกิี่จทัั�งเคุรือข่ายกี่ารขนส่ง ผู้้้คุ้าปล่กี่ ผู้้้ให้บริกี่ารต็่าง ๆ แต็่เด็ิมนั�น กี่ารเต็ิมเงินด้็วย
บัต็รแรบบิทั ผู้้้ใช้บริกี่ารต็้องไปทั่�สำานักี่งานจำาหน่ายบัต็รของรถไฟฟ้าบ่ทั่เอสหรือผู้้้ ให้บริกี่ารเต็ิมเงินทั่� ได็้รับอนุญาต็อื�น ๆ  
แต็่ด็้วยกี่ารพััฒนาแอปพัลิเคุชัน My Rabbit ผู้้้ใช้จะได็้รับคุวามสะด็วกี่มากี่ข้�น โด็ยสามารถเติ็มเงินผู้่านแอปพัลิเคุชันได็้ทัุกี่ท่ั�
ทักุี่เวลา นอกี่จากี่น่� แอปพัลิเคุชนัน่�ยงัมฟี่เจอร์ทั่�ใหผู้้้ถ้อืบตั็รแรบบิทัสามารถต็รวจสอบยอด็เงินคุงเหลือ ด็ป้ระวัต็กิี่ารทัำาธรุกี่รรม
ลา่สดุ็ และด็ำาเนินกี่ารต็ามกี่ระบวนกี่ารในกี่ารทัำาคุวามร้จ้กัี่ล้กี่คุา้ (Know Your Customer: KYC) เพั่�อปกี่ป้องมล้คุา่ทั่�สะสมไว้
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ความปลอด้ภย่ทางด้้านเทคโนโลย่
สารสนเทศ และความเป็นส่วนต่ิวข้องข้้อมูล 
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

เป้าหมาย 2564/65เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยนื
2563/64 - 2567/68

ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• ไม่ม่กี่รณ่กี่ารละเมิด็คุวาม
ปลอด็ภัยของข้อม้ลส่วนบุคุคุล
ของล้กี่คุ้า

• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่หน่วยงาน
ภาคุรัฐ ล้กี่คุ้า หรือผู้้้เกี่่�ยวข้อง
อื�น ๆ เกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้ข้อม้ล
ส่วนบุคุคุลอย่างมิชอบ

• พันักี่งานทัุกี่คุนได้็รับกี่าร
ฝ่ึกี่อบรมเรื�องกี่ารคุุ้มคุรอง
ข้อม้ลส่วนบุคุคุล

• ไม่ม่กี่รณ่กี่ารละเมิด็
คุวามปลอด็ภัยของข้อม้ล
ส่วนบุคุคุลของล้กี่คุ้า

• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่หน่วยงาน
ภาคุรัฐ ล้กี่คุ้า หรือผู้้้เกี่่�ยวข้อง
อื�น ๆ เกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้ข้อม้ล
ส่วนบุคุคุลอย่างมิชอบ

• พันักี่งานทัุกี่คุนได็้รับกี่าร
ฝ่ึกี่อบรมเรื�องกี่ารคุุ้มคุรอง
ข้อม้ลส่วนบุคุคุล

• ไม่ม่กี่รณ่กี่ารละเมิด็
คุวามปลอด็ภัยของข้อม้ล
ส่วนบุคุคุลของล้กี่คุ้า

• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่หน่วยงาน
ภาคุรัฐ ล้กี่คุ้า หรือผู้้้เกี่่�ยวข้อง
อื�น ๆ เกี่่�ยวกี่ับกี่ารใช้ข้อมล้
ส่วนบุคุคุลอย่างมิชอบ
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• ทับทัวนและอนุมัต็ิแผู้นงานและวาระกี่ารด็ำาเนิน
กี่ารรักี่ษา และปรับปรุงระบบรักี่ษาคุวามปลอด็ภัย
ของข้อม้ล และกี่ารเพั่�มคุวามต็ระหนักี่ร้้

• ด็ำาเนินกี่ารประเมินและวิเคุราะห์คุวามเส่�ยงด็้าน
คุวามปลอด็ภัยทัางไซิเบอร์และคุวามเป็นส่วนต็ัว

• กี่ำาหนด็ทัิศทัางเชิงกี่ลยุทัธ์สำาหรับสารสนเทัศและ
กี่ารสื�อสารของเทัคุโนโลยแ่ละกี่ารจัด็กี่ารข้อมล้

• ด็้แลให้องคุ์กี่รปฏิิบัต็ิต็ามพัระราชบัญญัต็ิคุุ้มคุรอง
ข้อม้ลส่วนบุคุคุล พั.ศ. 2562 

• ทัำาหน้าทั่�รับเรื�องต็ิด็ต็่อสำาหรับกี่ารรายงานและ
กี่ารจัด็กี่ารเรื�องคุวามเป็นส่วนต็ัวของข้อม้ล

• กี่ำากี่ับด็้แลโด็ยผู้้้อำานวยกี่ารใหญ่
สายงานปฏิิบัต็ิกี่าร เพั่�อ 
กี่ำาหนด็ ทับทัวน และอนุมัต็ิ
นโยบายกี่ารรักี่ษาคุวาม
ปลอด็ภัยของข้อมล้ และทับทัวน
ประสทิัธผิู้ลของกี่ารด็ำาเนิน
นโยบาย

• ให้แนวทัางและกี่ารสนับสนุนกี่าร
จัด็ทัำามาต็รกี่ารและทัรัพัยากี่ร
ทั่�จำาเป็นสำาหรับคุวามปลอด็ภัย
ของข้อม้ล

• ต็รวจสอบให้แน่ใจว่ากี่ารด็ำาเนิน
กี่ารคุวบคุุมคุวามปลอด็ภัยของ
ข้อม้ลได้็รับคุวามร่วมมือ
จากี่ทัั�วทัั�งองคุ์กี่ร

คุวามกี่า้วหนา้อยา่งรวด็เรว็และกี่ารพัึ�งพัาเทัคุโนโลย่ทั่�เพั่�มข้�นในปจัจบุนันั�น อาจทัำาใหเ้กี่ดิ็คุวามเส่�ยงจากี่ภยัคุุกี่คุามทัางไซิเบอร์
และคุวามเส่�ยงด็้านคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลส่วนบุคุคุล วีจี ไอจ้งต็ระหนักี่ถึงคุวามสำาคุัญของระบบเทัคุโนโลย่สารสนเทัศ
เพั่�อปอ้งกี่นัผู้ลกี่ระทับจากี่คุวามเส่�ยงด็งักี่ลา่วต็อ่กี่ารด็ำาเนินธรุกี่จิ คุวามนา่เชื�อถอื ชื�อเส่ยง และคุวามเชื�อมั�นของผู้้ม้ส่ว่นได็เ้ส่ย 
ในกี่ารน่� บริษัทัฯ จ้งยึด็มั�นปฏิิบัต็ิต็ามนโยบายกี่ารรักี่ษาคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ล และกี่ำาหนด็มาต็รกี่ารคุุ้มคุรองข้อม้ล
ส่วนบุคุคุลต็่าง ๆ พัร้อมทัั�งยังเสริมสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้ของพันักี่งานเกี่่�ยวกี่ับภัยคุุกี่คุามคุวามปลอด็ภัยทัางไซิเบอร์อ่กี่ด็้วย

กัารกัำากั่บัดู้แลความปลอด้ภ่ยด้้านเทคโนโลย่สารสนเทศ
และทางไซิเบัอร์
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คณะกัรรมกัารบัริหารจำด่้กัารความม่�นคงปลอด้ภย่
สารสนเทศ

คณะทำางานบัริหารจำด่้กัารความม่�นคงปลอด้ภย่
สารสนเทศ เจำ้าหน้าท่�คุ้มครองข้้อมูล
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กัารจำ่ด้กัารความปลอด้ภ่ยข้องข้้อมูล
วีจี ไอจัด็ทัำานโยบายคุวามมั�นคุงปลอด็ภัยสารสนเทัศ 
โด็ยขอบเขต็กี่ารบังคุับใช้นั�นคุรอบคุลุมถึงพันักี่งานและ
ผู้้้ทั่�เก่ี่�ยวข้องทั่�ปฏิิบัต็ิงานในนามของบริษัทัฯ นโยบายฉบับน่� 
จัด็ทัำาข้�นเพั่�อเป็นกี่รอบในกี่ารกี่ำาหนด็แนวปฏิิบัต็ิในกี่าร
รักี่ษาคุวามมั�นคุงปลอด็ภัยด้็านสารสนเทัศของบริษัทัฯ 
เพั่�อให้สอด็คุล้องกัี่บข้อกี่ำาหนด็กี่ฎหมายและระเบ่ยบปฏิิบัต็ิ
ทั่� เกี่่�ยวข้อง โด็ยม่รายละเอ่ยด็คุรอบคุลุมถึงโคุรงสร้าง
คุวามมั�นคุงปลอด็ภัยสารสนเทัศของบริษัทัฯ คุวามมั�นคุง
ปลอด็ภัยสารสนเทัศท่ั�เกี่่�ยวข้องกัี่บบุคุลากี่ร กี่ารบริหาร
จัด็กี่ารทัรัพัย์สิน กี่ารคุวบคุุมกี่ารเข้าถึง กี่ารเข้ารหัสข้อม้ล 
ทัางกี่ายภาพัและสิ�งแวด็ล้อม ด็้านกี่ารด็ำาเนินงาน ด็้านกี่าร
สื�อสาร คุวามสัมพัันธ์กี่ับผู้้้ให้บริกี่ารภายนอกี่ กี่ารบริหาร
จัด็กี่ารเหตุ็กี่ารณ์คุวามมั�นคุงปลอด็ภัยสารสนเทัศ คุวาม
มั�นคุงปลอด็ภัยสารสนเทัศของกี่ารบริหารจัด็กี่ารเพั่�อสร้าง
คุวามต็่อเนื�องทัางธุรกี่ิจ รวมถึงกี่ารปฏิิบัต็ิต็ามข้อกี่ำาหนด็ 
โด็ยนโยบายฉบับน่�จะได็้รับกี่ารทับทัวนและกี่ำาหนด็ให้ม่
กี่ารต็รวจสอบคุวามสอด็คุล้องต็ามข้อกี่ำาหนด็โด็ยผู้้้ต็รวจ
รับรองทัั�งภายในและภายนอกี่ นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังได็้
จัด็ทัำาแผู้นคุวามต็่อเนื�องทัางธุรกี่ิจและแผู้นกี่ารกี่้้คุืนข้อม้ล

กัารวิเคราะห์

กัารประเมิน

กัารควบัคุม

กัารติรวจำสอบั

• กี่ารใช้วิธ่กี่ารวิเคุราะห์คุวามเส่�ยงด้็านคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลและประเมินแผู้นกี่าร
จัด็กี่ารคุวามเส่�ยงอย่างเป็นระบบ

• นำากี่ารประเมินคุวามเส่�ยงด็้านคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลมารวมอย้่ในกี่ระบวนกี่าร
จัด็กี่ารโคุรงกี่ารและวงจรกี่ารพััฒนาธุรกี่ิจ

• ม่กี่ารบันทัึกี่ผู้ลลัพัธ์ของกี่ารประเมินคุวามเส่�ยงด็้านคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลและ
แผู้นกี่ารคุวบคุุมคุวามเส่�ยง

• ม่กี่ารประเมินคุวามเส่�ยงด็้านคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลเป็นระยะ ๆ อย่างต็่อเนื�อง

• วิธก่ี่ารจดั็กี่ารคุวามเส่�ยงประกี่อบด้็วยกี่ารหล่กี่เล่�ยงคุวามเส่�ยง กี่ารถ่ายโอนคุวามเส่�ยง 
กี่ารลด็คุวามเส่�ยง หรือกี่ารยอมรับคุวามเส่�ยง ซิึ�งในกี่ารลด็คุวามเส่�ยงนั�นจะต็้องม่
กี่ารเลือกี่และด็ำาเนินกี่ารต็ามแนวทัางคุวบคุุม เพ่ั�อลด็ระดั็บคุวามเส่�ยงให้อย่้ในระดั็บ
ท่ั�ยอมรับได็้

ทัางสารสนเทัศ เพั่�อให้มั�นใจในคุวามพัร้อมของข้อม้ล
และกี่ารบริหารหลังจากี่กี่ารหยุด็ชะงักี่ทั่�อาจเกี่ิด็ข้�นกี่ับ
กี่ระบวนกี่ารทัางธุรกี่ิจทั่�สำาคุัญเป็นอย่างยิ�ง ทัั�งน่� ระบบ
กี่ารจัด็กี่ารคุวามปลอด็ภัยของข้อม้ลของบริษัทัฯ ได็้รับ
กี่ารรับรองต็ามมาต็รฐาน ISO 27001:2013

ภายใต็้ธุรกี่ิจบริกี่ารชำาระเงิน กี่ลุ่มแรบบิทัม่บทับาทัสำาคุัญ
ในกี่ารคุุม้คุรองข้อมล้ของล้กี่คุ้าเป็นอย่างยิ�ง เนื�องจากี่ลกัี่ษณะ
ธุรกี่ิจนั�นเกี่่�ยวข้องกี่ับกี่ารจัด็กี่ารข้อม้ลส่วนบุคุคุลเป็น
จำานวนมากี่ บริษัทัฯ จ้งได้็กี่ำาหนด็นโยบายกี่ารรักี่ษาคุวาม
ปลอด็ภยัของขอ้มล้ เพ่ั�อเปน็กี่รอบกี่ารด็ำาเนนิกี่ารท่ั�เก่ี่�ยวข้อง
กี่ับกี่ารรักี่ษาคุวามปลอด็ภัยของข้อมล้และคุวามเป็นส่วนต็ัว 
ต็ลอด็จนเพั่�อให้แน่ใจถึงคุวามสอด็คุล้องต็ามข้อกี่ำาหนด็
ด็้านกี่ฎระเบ่ยบและสัญญาทั่�เก่ี่�ยวข้อง โด็ยผู้้้ทั่�เก่ี่�ยวข้องกี่ับ
ระบบสารสนเทัศของบรษิทััฯ ทักุี่คุนจะต็อ้งปฏิบิตั็ติ็ามนโยบาย
ด็ังกี่ล่าว และหากี่ม่เหตุ็กี่ารณ์ด็้านคุวามปลอด็ภัยท่ั�เกิี่ด็จากี่
กี่ารละเลยไมป่ฏิบิตั็ติ็ามก็ี่จะม่กี่ารลงโทัษทัางวนิยั นอกี่จากี่น่�
บริษัทัฯ ยังม่ระบบบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงด้็านคุวาม
ปลอด็ภัยของข้อม้ล ด็ังน่�
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กัารให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนต่ิวข้องข้้อมูล 
กี่ารใหคุ้วามคุุม้คุรองคุวามเปน็สว่นต็วัของขอ้ม้ลของผู้้ม้ส่ว่นได็ส้ว่นเส่ยทักุี่กี่ลุ่ม ทัั�งลก้ี่คุา้ พันักี่งาน คุ่้คุา้ พันัธมติ็รทัางธรุกี่จิ 
และผู้้้ถือหุ้นนับเป็นสิ�งหนึ�งทั่�วีจี ไอให้คุวามสำาคุัญเป็นอย่างยิ�ง โด็ยบริษัทัฯ ได็้จัด็ทัำานโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัวเพั่�อประกี่าศ
แจง้กี่ารใหคุ้วามคุุม้คุรองคุวามเปน็สว่นต็วัของข้อม้ลสว่นบคุุคุลขององคุก์ี่รใหส้อด็คุลอ้งต็ามพัระราชบญัญัต็คิุุม้คุรองขอ้ม้ล
ส่วนบุคุคุล พั.ศ. 2562 ต็ลอด็จนม่กี่ารจัด็กี่ารฝึ่กี่อบรมเก่ี่�ยวกัี่บข้อกี่ำาหนด็ในกี่ฎระเบ่ยบด็ังกี่ล่าวเพ่ั�อเพั่�มคุวามต็ระหนักี่ร้้
แกี่่พันักี่งาน และในปี 2564/65 บริษัทัฯ ได้็ม่กี่ารจัด็หลักี่ส้ต็รอบรมด็ังกี่ล่าวให้แก่ี่คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัได็้เต็รียมพัร้อมและ
เพั่�มพัูนคุวามร้้ให้พัร้อมสำาหรับกี่ารบังคุับใช้กี่ฎหมายอ่กี่ด้็วย ทัั�งน่� วีจี ไอจะใช้ข้อม้ลของล้กี่คุ้าเพั่�อวัต็ถุประสงคุ์ทั่� ได็้แจ้งไว้ใน
นโยบายคุวามเปน็ส่วนต็วั และ/หรอืทั่�ได็ร้บัคุวามยนิยอมสำาหรบัวตั็ถปุระสงคุท์ั่�กี่ฎหมายกี่ำาหนด็ใหต้็อ้งได็ร้บัคุวามยนิยอมเท่ัานั�น

โด็ยในปี 2564/65 บริษทััฯ ไม่ได้็ม่กี่ารใช้ข้อม้ลของล้กี่คุ้านอกี่เหนอืจากี่วตั็ถปุระสงค์ุทั่�แจ้งไว้ในนโยบายคุวามเป็นส่วนต็วั และ/
หรือทั่�ได็้รับคุวามยินยอม และบริษัทัฯ ได้็รับคุำาขอจากี่หน่วยงานภาคุรัฐ หรือหน่วยงานบังคุับใช้กี่ฎหมายเก่ี่�ยวกี่ับข้อม้ลของ
ลก้ี่คุ้า จำานวน 2 คุรั�ง ซิึ�งบริษทััฯ ได้็ต็รวจสอบคุำาขอและอำานาจต็ามกี่ฎหมายของหน่วยงานดั็งกี่ล่าว รวมถงึนโยบายของบริษัทัฯ และ
คุวามจำาเป็นของกี่ารใช้ข้อมล้นั�น ๆ ก่ี่อนส่งมอบข้อม้ลให้แกี่่ภาคุรัฐ โด็ยได็้ส่งมอบข้อมล้ให้แกี่่ภาคุรัฐเพั่�อต็รวจสอบต็ามคุำาขอ
เป็นสัด็ส่วนร้อยละ 100 ของจำานวนคุำาขอทัั�งหมด็

โปรด็สแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็สำาหรับนโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
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นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
สำาหรับกี่ารประชุมผู้้้ถือหุ้น 

นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
สำาหรับฝ่่ายทัรัพัยากี่รมนุษย์

นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
สำาหรับพัันธมิต็รทัางธุรกี่ิจ 

นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
สำาหรับล้กี่คุ้า 

นโยบายคุวามเป็นส่วนตั็ว
สำาหรบักี่ารใช้กี่ล้องโทัรทััศน์วงจรปิด็ 

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

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

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

นโยบายคุวามเป็นส่วนต็ัว
บริษัทั บ่เอสเอส โฮลด็ิ�งส์ จำากี่ัด็ 



ด้้านสี่ังคม
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กัารจำ่ด้กัารความส่มพ่ันธ์กั่บัลูกัค้า
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

วจีีไอให้คุวามสำาคุญัในระดั็บสง้กัี่บล้กี่คุ้าขององค์ุกี่ร และมุ่งเน้นกี่ารรับฟงัและต็อบสนองต็อ่คุวามต้็องกี่ารของล้กี่คุ้าอยา่งแท้ัจริง 
บรษิทััฯ ทัราบด็ว่า่ กี่ารบรหิารจดั็กี่ารคุวามสมัพันัธก์ี่บัล้กี่คุา้อยา่งม่ประสทิัธภิาพันั�น เปน็สว่นผู้สมหลกัี่ของกี่ารบรหิารจดั็กี่าร
ธุรกิี่จอย่างยั�งยืนในระยะยาว เนื�องจากี่คุวามพัึงพัอใจของล้กี่คุ้าต็่อผู้ลิต็ภัณฑ์์และกี่ารบริกี่ารของบริษัทัฯ เป็นปัจจัยสำาคุัญ
ต็่อผู้ลประกี่อบกี่ารทัางธุรกี่ิจขององคุ์กี่ร

กัลยุทธ์กัารจำ่ด้กัารความส่มพั่นธ์กั่บัลูกัค้า
วีจี ไอมุ่งมั�นทั่�จะเสริมสร้างคุวามเชื�อมั�นของล้กี่คุ้าต็ลอด็ทัุกี่ขั�นต็อนกี่ารด็ำาเนินกิี่จกี่รรมทัางธุรกี่ิจ บริษัทัฯ จ้งยึด็ปฏิิบัต็ิต็าม
แนวทัางกี่ารสร้างแบรนด็์อย่างม่จริยธรรม กี่ารส่งมอบและต็รวจสอบงาน ต็ลอด็จนกี่ารพััฒนาสินคุ้าและกี่ารบริกี่ารให้ม่
คุณุภาพั ทันัสมยั และต็รงต็ามคุวามต็อ้งกี่ารของล้กี่คุา้อย้เ่สมอ นอกี่จากี่น่� วีจี ไอจะแจง้เฉพัาะขอ้มล้ของสนิคุา้และบรกิี่ารของ
บริษัทัฯ ในระหว่างกี่ารทัำากี่ารต็ลาด็ท่ั�ถ้กี่ต็้อง โด็ยไม่ม่กี่ารกี่ล่าวอ้างทั่�เกิี่นจริง หรือใช้ประโยชน์จากี่คุวามเปราะบางทัางต็ลาด็

นอกี่เหนอืจากี่น่� วจีี ไอยงัม่ระบบกี่ารต็รวจสอบคุณุภาพังานกี่อ่นสง่งานใหล้้กี่คุา้ กี่ารต็ดิ็ต็าม แกี่้ไขงานในกี่รณพ่ับเหต็บุกี่พัรอ่ง 
ชำารุด็ หรือเส่ยหายภายในเวลาอันรวด็เร็วทั่�เก่ี่�ยวข้องกี่ับสื�อโฆษณา และม่กี่ารต็รวจสอบและบำารุงรักี่ษาเป็นประจำาเพั่�อให้
กี่ารทัำางานเป็นไปอย่างราบรื�น ในส่วนของธุรกี่ิจบริกี่ารชำาระเงิน บริษัทัฯ ม่กี่ระบวนกี่ารบริกี่ารหลังกี่ารขายท่ั�ม่ประสิทัธิภาพั
เพั่�อพััฒนาประสบกี่ารณ์กี่ารใช้บริกี่ารของล้กี่คุ้าอ่กี่ด้็วย 

เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยนื
2563/64 - 2567/68 

เป้าหมาย 2564/65 ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

...
...

...
...

...
...

...
...

..

• อัต็ราคุะแนนคุวามพัึงพัอใจของ
ล้กี่คุ้าในระด็ับ 95%

• ไม่ม่ข้อร้องเรียนจากี่ล้กี่คุ้า
เกี่่�ยวกี่ับสื�อโฆษณาและ
กี่ารให้บริกี่ารของพันักี่งาน

• อัต็ราคุะแนนคุวามพัึงพัอใจของ
ล้กี่คุ้าในระด็ับ 90%

• อัต็ราคุะแนนคุวามพัึงพัอใจของ
ล้กี่คุ้าในระด็ับ 90%

โปรด็สแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านจริยธรรมทัางกี่ารสร้างแบรนด็์และกี่ารต็ลาด็
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กัารเสริมสร้างความส่มพั่นธ์กั่บัลูกัค้า
แคมเปญเติิมพัล่งใจำ
ในป ี2564/65 วจีี ไอรว่มมือรว่มกี่บับรษิทัั จเีอม็เอม็ แกี่รมม่� จำากี่ดั็ (มหาชน) ปลอ่ยแคุมเปญเต็มิพัลงัใจส้คุ่นไทัยใหผู้้า่นพัน้วกิี่ฤต็
ไปด็้วยกี่ัน ผู้่านสื�อโฆษณาของบริษัทัฯ โด็ยกี่าร Wrap ขบวนรถไฟฟ้าบ่ท่ัเอสด้็วยศิลปินร็อกี่ “หนุ่ม กี่ะลา” ซึิ�งเป็นช่องทัาง
กี่ารสื�อสารท่ั�สามารถเข้าถึงกี่ลุ่มเป้าหมายผู่้านกี่ารสร้างปฏิิสัมพัันธ์ระหว่างเหล่าแฟนคุลับกี่ับศิลปินคุนด็ังของคุนเมือง
ทั่�ใช้บริกี่ารรถไฟฟ้าบ่ทั่เอส ทัั�งน่� แฟนเพัลงสามารถร่วมสนุกี่และเป็นส่วนหนึ�งของแคุมเปญน่�ได็้ โด็ยกี่ารถ่ายร้ปรถไฟขบวนน่�
แล้วแชร์มาทั่� Facebook เพ่ั�อลุน้เป็นผู้้้โชคุด็่รับของขวัญจากี่คุุณหนุ่ม กี่ะลา

วจีี ไอยงัมแ่นวทัางกี่ารจัด็กี่ารคุวามสมัพันัธ์
กี่บัล้กี่คุ้าอย่างม่ประสิทัธิภาพัอื�น ๆ  ประกี่อบด้็วย 
กี่ารจัด็กิี่จกี่รรมร่วมกัี่บล้กี่คุ้า กี่ารจัด็ทัำา
กี่ารประเมนิคุวามพึังพัอใจของล้กี่คุ้าประจำาปี 
และกี่ำาหนด็ช่องทัางกี่ารติ็ด็ต็่อท่ั� ล้กี่คุ้า
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
ผู้่าน Social Media ของบริษัทัฯ เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram หรอื โทัร. 
0-2273-8884 #0 และกี่ำาหนด็แนวทัาง
กี่ารจัด็กี่ารข้อร้องเรียนเพั่�อให้สามารถ

ต็อบสนองกัี่บล้กี่คุ้าได็ ้อย่างทัันทั่วงท่ั 
โด็ยข้อร้องเรียนดั็งกี่ล่าวจะถ้กี่แจ้งไปยัง
ต็้ น สั ง กัี่ ด็ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ท่ั� เ ก่ี่� ย ว ข้ อ ง
เพั่�อทัำากี่ารต็รวจสอบและด็ำาเนินกี่ารแก้ี่ ไข 
ซึิ�งผู้ลกี่ารจัด็กี่ารจะถ้กี่แจ ้งกี่ลับไปยัง
ผู้้้ร้องเรียนอย่างรวด็เร็วท่ั�สุด็ อัต็ราคุะแนน

คุวามพัึงพัอใจของล้กี่คุ้า
90%
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Turtle Shop
วีจี ไอประกี่าศกี่ารเข้าถือหุ้นใน NINE พัร้อมเด็ินหน้าธุรกิี่จ
พั่�นทั่�เชิงพัาณิชย์ โด็ยบริษัทัฯ ให้สิทัธิ NINE บริหารจัด็กี่าร
พ่ั�นท่ั� เชิงพัาณิชย์บนสถาน่รถไฟฟ้าบ่ท่ัเอส ซิึ�ง NINE 
ได้็ด็ำาเนนิกี่ารสร้างร้านจัด็จำาหน่ายและเคุรื�องจำาหน่ายสินคุ้า
อัต็โนมัต็ิภายใต็้แบรนด็์ “Turtle” ท่ั�สถาน่รถไฟฟ้าบ่ทั่เอส
เซินต็์หลุยส์ โด็ยร้าน Turtle Shop ได็้เริ�มด็ำาเนินกี่ารใน
ปี 2564 และทั่�สถาน่รถไฟฟ้าบ่ท่ัเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภ้มิ
และเพัลินจิต็จะเปิด็ในปี 2565 เป็นต็้นไป ทัั�งน่� Turtle Shop 

VGI Hanger
วีจี ไอเปิด็ต็ัว VGI Hanger สื�อโฆษณาแบบใหม่ทั่�แขวนอย้่บริเวณราวจับในรถไฟฟ้าบ่ทั่เอส ซิึ�งเป็นเคุรื�องมือทั่�จะช่วยให้แบรนด็์
สามารถด็ึงด็้ด็ผู้้้บริโภคุไปส้่กี่ารทัด็ลองใช้สินคุ้าของแบรนด็์ ได็้ โด็ยผู้้้บริโภคุสามารถสแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็บนสื�อโฆษณาน่� 
เพั่�อลงทัะเบ่ยนและรับสินคุ้าขนาด็ทัด็ลองใช้ทั่�บริเวณจุด็บริกี่ารของแบรนด็์ต็่าง ๆ 

เป็นร้านแนวคุิด็ทั่�จัด็จำาหน่ายสินคุ้าและวัต็ถุด็ิบหลากี่หลาย
ประเภทั ทัั�งอาหาร เคุรื�องด็ื�ม ของใช้ รวมไปถึงบริกี่ารต็่าง ๆ 
โด็ย Turtle Shop ได็้ เลือกี่สรรหาสินคุ้าทั่�ต็อบโจทัย์
คุวามต้็องกี่ารของล้กี่คุ้าในช่วงเวลาเร่งด็่วนเป็นอย่างด็ ่
และเพั่�มคุวามสะด็วกี่ให้กี่ับล้กี่คุ้าด็้วยช่องทัางหลากี่หลาย
ในกี่ารชำาระเงิน ทัั�ง Rabbit Card และ Rabbit LINE Pay 
อ่กี่ทัั�งยังสามารถสะสมคุะแนน Rabbit Rewards และนำา
คุะแนนมาแลกี่รับของกี่ับทัางร้านได็้อ่กี่ด้็วย
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Garmin X Rabbit
สำาหรบัธรุกี่จิบรกิี่ารชำาระเงินของวจีี ไอ บตั็รแรบบทิัได็จ้บัมอืกี่บับรษิทัั กี่ารม์นิ (ประเทัศไทัย) จำากัี่ด็ เปดิ็ต็วัสมารท์ัวอทัชร์ุน่พัเ่ศษ 
“Garmin X Rabbit” ยกี่ระด็ับกี่ารชำาระเงินผู้่านสมาร์ทัวอทัช์ ด็้วยฟังกี่์ชันกี่ารชำาระเงินแบบไร้กี่ารสัมผู้ัสทั่�กี่ำาลังได็้รับ
คุวามนิยม ภายใต้็แนวคิุด็ “Touch and Go” ซึิ�งสามารถชำาระคุ่าโด็ยสารรถไฟฟ้าบ่ท่ัเอสและรถโด็ยสารด่็วนพั่เศษบ่อาร์ท่ั 
รวมถึงบริกี่ารระบบขนส่งอื�น ๆ หรือใช้ชำาระเงินสำาหรับคุ่าสินคุ้าและบริกี่ารทั่�ร้านคุ้าชั�นนำาต็่าง ๆ ทั่�ม่สัญลักี่ษณ์แรบบิทั ทัั�งน่�
หากี่พับว่าฟังกี่์ชันแรบบิทัไม่สามารถใช้งานได็้ สามารถนำานาฬิกิี่าสมาร์ทัวอทัช์ Garmin x Rabbit มาต็ิด็ต็่อทั่�ห้องจำาหน่าย
ต็ั�วโด็ยสารรถไฟฟ้าบ่ทัเ่อสและบอ่าร์ทั่ทุักี่สถาน่ หรือศ้นย์บริกี่ารแรบบิทั (สถาน่รถไฟฟ้าบ่ทัเ่อสสยาม) เพั่�อต็รวจสอบสถานะ
ฟังกี่์ชันแรบบิทัและปัญหาทั่�เกิี่ด็ข้�นเบื�องต็้น
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กัารพั่ฒนาทร่พัยากัรมนุษย์
และความเป็นอยู่ท่�ด้่ 
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)

พันกัี่งานเป็นทัรัพัยากี่รท่ั�ม่คุ่าในกี่ารขับเคุลื�อนบริษทััไปส่้คุวามสำาเร็จทัางธุรกิี่จ ด็งันั�นกี่ารบริหารจัด็กี่ารทัรัพัยากี่รมนุษย์อยา่ง
มป่ระสทิัธภิาพัจง้ม่คุวามสำาคุญัต็อ่กี่ารเพ่ั�มขดี็คุวามสามารถของพันักี่งานและกี่ารปรับต็วัใหเ้ขา้กี่บัทัศิทัางธรุกี่จิทั่�เปล่�ยนแปลง
ต็ลอด็เวลา โด็ยวีจี ไอมุ่งมั�นทั่�จะส่งเสริมกี่ารพััฒนาและรักี่ษาพันักี่งานไว้เพั่�อขับเคุลื�อนบริษัทัฯ ไปส้่กี่ารเป็นองคุ์กี่รทั่�ยั�งยืนได็้

กัารจำ่ด้กัารทร่พัยากัรมนุษย์
พันักี่งานม่บทับาทัสำาคุัญในกี่ารขับเคุลื�อนวิสัยทััศน์ ภารกี่ิจ 
และกี่ลยทุัธข์ององค์ุกี่รไปบนเส้นทัางคุวามสำาเรจ็ กี่ารจดั็กี่าร
ทัรัพัยากี่รมนุษย์ทั่�วีจี ไอนั�น เป็นไปต็ามนโยบายกี่ารจัด็กี่าร
ทัรัพัยากี่รมนุษย์ทั่�ถ้กี่กี่ำาหนด็ไว้และคุ้่มือทั่�เกี่่�ยวข้อง โด็ย
นโยบายด็ังกี่ล่าวคุรอบคุลุมทัุกี่แง่ มุมของกี่ารจัด็กี่าร
ทัรัพัยากี่รมนุษย์ ทัั�งโคุรงสร้างองคุ์กี่ร กี่ารจัด็หาและกี่าร
จ้างงาน คุ่าต็อบแทันและสวัสดิ็กี่ารท่ั�เป็นธรรม กี่ารประเมิน
ประสทิัธภิาพั กี่ารพัฒันาทันุมนษุย ์สถานทั่�ทัำางานทั่�ปลอด็ภยั 
กี่ารคุุ้มคุรองสิทัธิมนุษยชน และพันักี่งานสัมพัันธ์ ซิึ�งกี่าร
บริหารทัรัพัยากี่รมนุษย์อย่้ภายใต็้คุวามรับผู้ิด็ชอบของฝ่่าย

เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยนื
2563/64 - 2567/68

เป้าหมาย 2564/65 ผลงาน 2564/65
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• คุะแนนคุวามผู้้กี่พัันของ
พันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่รคุิด็เป็น
90% ของจำานวนพันักี่งาน
ทัั�งหมด็

• คุะแนนคุวามผู้้กี่พัันของ
พันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่รคุิด็เป็น
75% ของจำานวนพันักี่งาน
ทัั�งหมด็

• คุะแนนคุวามผู้้กี่พัันของ
พันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่รคุิด็เป็น
86% ของจำานวนพันักี่งาน
ทัั�งหมด็

ทัรัพัยากี่รมนุษย์ของบริษัทัฯ ทัั�งน่� วีจี ไอทัำางานอย่างหนักี่
เพั่�อใหแ้นใ่จวา่ ผู้้ม้คุ่วามสามารถทั่�สดุ็นั�นจะถก้ี่ด็งึด็ด้็และรกัี่ษา
ไว้เพั่�อส่งเสริมกี่ารเปล่�ยนแปลงและกี่ารเต็ิบโต็ทัางธุรกี่ิจของ
องคุ์กี่ร บริษัทัฯ จ้งม่กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิิบัต็ิงานประจำาปี
ของพันกัี่งานทักุี่คุน และม่กี่ารสำารวจคุวามพังึพัอใจและคุวาม
ผู้้กี่พัันของพันักี่งาน นอกี่จากี่น่� วีจี ไอยังพััฒนาหลักี่ส้ต็ร
กี่ารฝึ่กี่อบรมต่็าง ๆ เพ่ั�อสนับสนุนให้พันักี่งานเสริมสร้าง
ศักี่ยภาพัและคุวามสามารถของต็นอย่างเต็็มทั่�

1,074 คน 10.61% 8.57%
พันักี่งานทัั�งหมด็ อัต็รากี่ารจ้างงานใหม่ อัต็รากี่ารลาออกี่
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ความเฉ่ยบัแหลมในเชิงธุรกิัจำ 
(Business Acumen)

กัารทำางานร่วมก่ัน (Collaboration) ยกัระด้บ่ัศก่ัยภาพั (Leverage Capabilities)

จำิตินว่ติกัรรม (Innovation Mindset)

• ม่คุวามเข้าใจงานและธุรกี่ิจเป็นอย่างด็ ่
สร้างพัันธมิต็ร และมองเห็นภาพักี่ว้าง

• ให้คุวามร่วมมือ ม่ส่วนร่วม รับฟัง 
แลกี่เปล่�ยน แบ่งปัน เพั่�อส่วนรวม

• มุ่งมั�น พััฒนา และยกี่ระด็ับศักี่ยภาพัต็นเอง
เสมอ

• ม่คุวามกี่ล้าคุิด็ ทัด็ลอง เรียนร้้ พััฒนา
และริเริ�มสิ�งใหม่ ๆ อย้่เสมอ

กัารพั่ฒนาทุนมนุษย์

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

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

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

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

วีจี ไอใช้คุวามสามารถเชิงสมรรถนะหลักี่เป็นเคุรื�องมือในกี่ารจัด็ทัำาแผู้นพััฒนาพันักี่งาน เพ่ั�อให้พันักี่งานสามารถพััฒนา
คุวามสามารถของต็นเพั่�อคุวามกี่้าวหน้าในอาช่พัระยะยาว โด็ยกี่ารอบรมทั่�วีจี ไอแบ่งออกี่เป็น 3 หลักี่ส้ต็ร ประกี่อบด้็วย

วีจี ไอจัด็ให้ม่หลักี่ส้ต็รกี่ารฝ่ึกี่อบรมต็่าง ๆ  เพั่�อเพั่�มคุวามสามารถและทัักี่ษะของพันักี่งาน โด็ยหลักี่ส้ต็รกี่ารฝ่ึกี่อบรมมุ่งเน้น
ไปทั่� 4 ประเด็็นสำาคัุญ ด็ังน่�

นอกี่จากี่น่� บริษทััฯ ยงัมก่ี่ารติ็ด็ต็ามด็แ้ลผู้ลต็อบแทันจากี่กี่ารลงทุันในทันุมนษุย์ ซึิ�งเป็นต็วับ่งช่�ทั่�สะท้ัอนม้ลคุ่าผู้ลต็อบแทันของ
ทันุมนษุยข์องบรษัิทัฯ จากี่กี่ารลงทุันในประเด็็นทั่�เก่ี่�ยวขอ้งกี่บัทัรพััยากี่รมนษุย์ ทัั�งน่� ในป ี2564/65 วีจี ไอได้็จดั็ให้มก่ี่ารฝ่กึี่อบรม 
โด็ยชั�วโมงกี่ารอบรมเฉล่�ยต็่อพันักี่งานหนึ�งคุนคุือ 8.19 ซิึ�งหลักี่ส้ต็รกี่ารฝ่ึกี่อบรมทั่�สำาคุัญม่ด็ังต็่อไปน่�

 1)   หลก่ัสูติรกัลาง (Core Course): เพั่�อเพั่�มพัูนคุวามร้้ ทัักี่ษะ และคุวามสามารถของพันักี่งาน ต็ลอด็จนสร้าง
        มุมมองเชิงบวกี่ในกี่ารทัำางาน
 2)   หล่กัสูติรบัริหารจำด่้กัาร (Management Culture): หลกัี่ส้ต็รฝึ่กี่อบรมระดั็บหวัหน้างานเก่ี่�ยวกี่บักี่ารจดั็กี่ารงาน
       และผู้้้ใต็้บังคุับบัญชา
 3)     หล่กัสูติรเฉพัาะสายงาน (Functional Course): หลักี่ส้ต็รฝ่ึกี่อบรมเพั่�อพััฒนาพันักี่งานในคุวามสามารถ
       และคุวามร้้ทั่�เจาะจงกี่ับหน้าท่ั�กี่ารงาน

ในปี 2564/65 วีจี ไอได็้จัด็หลักี่ส้ต็รฝ่ึกี่อบรม 4 วันสำาหรับพันักี่งานในฝ่่ายขาย ม่วัต็ถุประสงคุ์เพั่�อเพั่�มขีด็คุวามสามารถ
ของกี่ารขายทั่�ประสบคุวามสำาเร็จ โด็ยม่พันักี่งานเข้าร่วมอบรมทัั�งสิ�น 26 คุน ซิึ�งพันักี่งานได็้ยกี่ระด็ับทัักี่ษะในด็้านต็่าง ๆ 
ระหว่างกี่ารอบรมด็ังกี่ล่าว ดั็งน่�

• ทัักี่ษะกี่ารคุิด็เชิงสร้างสรรคุ์ในกี่ารแกี่้ ไขปัญหา
• กี่ารปรับเปล่�ยนทััศนคุต็ิจากี่คุนขายสื�อโฆษณาให้เป็นทั่�ปร้กี่ษาทั่�พัร้อมช่วยเหลือและมอบโซิล้ชั�นส์ให้แก่ี่ล้กี่คุ้า
• กี่ารเพ่ั�มมุมมองสินคุ้าทั่�ขายในแบบใหม่ ๆ 
• กี่ารเพ่ั�มมุมมองกี่ารหาล้กี่คุ้าใหม่
• ร่วมกี่ันคุิด็หาวิธ่กี่ารหรือ Business Model ใหม่ ๆ เพั่�อต็อบรับกี่ับสถานกี่ารณ์และพัฤต็ิกี่รรมผู้้้บริโภคุ

ทั่�เปล่�ยนแปลงไปจากี่ผู้ลกี่ระทับของโรคุโคุวิด็-19 
• กี่ารเรียนร้้เทัคุนิคุ/วิธ่กี่ารนำาเสนอกี่ารขายเพั่�อให้เข้าถึงกี่ลุ่มเป้าหมาย 
• กี่ารวิเคุราะห์คุวามต็้องกี่ารของล้กี่คุ้า 
• กี่ารม่ส่วนร่วมกี่ับล้กี่คุ้า
• กี่ารหาจุด็แข็งหลักี่ของวีจี ไอในกี่ารจัด็กี่ารกี่ับเทัรนด็์ 
• วิธ่กี่ารหาจุด็ขาย หรือ Unique Selling Point ให้ ได้็เปรียบคุ้่แข่งในต็ลาด็ 
• วิธ่กี่ารวัด็ผู้ลกี่ระทับของสื�อวีจี ไอทั่�ม่ต็่อแคุมเปญแบรนด์็

กัารฝ่ึกัอบัรมกัารข้าย
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ผู้้้เข้าอบรมม่มุมมองในกี่ารหา Unique Selling Point มองเห็นโอกี่าสทั่ามกี่ลางวิกี่ฤต็มากี่ข้�น สามารถนำาคุวามร้้ไปพััฒนา
ต็่อยอด็เข้ากี่ับกี่ระบวนกี่ารปฏิิบัต็ิงานในกี่ารวางแผู้นสื�อโฆษณาให้กี่ับล้กี่คุ้า เพั่�อให้สามารถเข้าถึงกี่ลุ่มเป้าหมายได็้อย่าง
ม่ประสิทัธิภาพั จนสามารถคุิด็ประมาณกี่ารในกี่ารเพั่�มกี่ำาไรสุทัธิหลังหักี่ภาษ่ (NPAT) จากี่กี่ารนำาคุวามร้้หลังเข้าร่วมอบรม
ไปปฏิิบัต็ิเป็นจำานวนเงินประมาณ 3,280,000 บาทั

หลกัี่ส้ต็รกี่ารฝึ่กี่อบรมน่�จดั็ทัำาข้�นเพ่ั�อสนบัสนนุทััศนคุต็กิี่ารเต็บิโต็ของพันกัี่งานในด้็านกี่ารกี่ำาหนด็เป้าหมายในกี่ารทัำางานของต็น 
และกี่ารลงมือปฏิิบัต็ิ รวมถึงเรียนร้้กี่ารคุิด็วิธ่ใหม่ ๆ เพั่�อปรับใช้ในกี่ารออกี่แบบวิธ่คุิด็ทั่�นำาไปส้่วิธ่กี่ารทัำางานทั่�ด็่กี่ว่าเด็ิม 
กี่ารทัำางานม่ Productivity มากี่ยิ�งข้�น  ซิึ�งกี่ารจดั็อบรมใช้เวลา 6 ชั�วโมง โด็ยม่พันกัี่งานเข้าร่วมทัั�งสิ�น 226 คุน จากี่กี่ารทั่�ผู้้้เข้าอบรม
ได็้นำาคุวามร้้ ไปประยุกี่ต็์ ใช้ในงาน สามารถวัด็ผู้ลได็้จากี่วิธ่กี่ารทัำางานหรือเวลาในกี่ารทัำางานลด็ลง ซิึ�งได็้นำามาวิเคุราะห์
และประเมนิในด็า้นกี่ารลด็ต็น้ทันุกี่ารส้ญเส่ยเวลา (Time waste) ถือเปน็กี่ารลด็ต็น้ทันุใหก้ี่บัองคุก์ี่รประมาณ 77,247.64 บาทั   

ท่ศนคติกิัารพ่ัฒนากัารบัริหารจำ่ด้กัารตินเอง
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ความเป็นอยู่ท่�ด้่ข้องพัน่กังาน
วีจีไอเข้าใจด็ว่่า นอกี่เหนือจากี่คุวามร้้และทัักี่ษะแล้ว คุวามเป็นอย่้ท่ั�ด่็กี่เ็ป็นหนึ�งในปัจจัยสำาคุญัทั่�ช่วยให้บุคุลากี่รท่ั�ม่คุวามสามารถ
ทัำางานได็้อย่างเต็็มศักี่ยภาพั โด็ยพันักี่งานทั่�วีจี ไอได็้รับคุ่าต็อบแทันและผู้ลประโยชน์ทั่�ยุต็ิธรรมและเหมาะสม ซึิ�งมากี่กี่ว่า
ขอ้กี่ำาหนด็ต็ามกี่ฎหมายในส่วนท่ั�เป็นไปได้็ อก่ี่ทัั�งวีจี ไอยังมอบสวัสดิ็กี่ารและผู้ลประโยชน์ด็งัต่็อไปน่�ให้กี่บัพันักี่งานทุักี่คุน ได้็แก่ี่ 

• เงินช่วยเหลือในกี่รณ่ทุันกี่ารศึกี่ษาของบุต็รพันักี่งาน 
• กี่องทันุอนัได็แ้ก่ี่ เงินชด็เชย กี่องทันุสำารองเล่�ยงชพ่ั กี่องทันุประกี่นัสงัคุม กี่องทันุสวสัด็กิี่ารฌาปนกี่จิ กี่องทันุสหกี่รณ์

ออมทัรัพัย์บ่ทั่เอส
• กี่ารด้็แลคุรอบคุรัวอันรวมถึงกี่ารลาคุลอด็โด็ยได้็รับคุ่าจ้าง 53 วัน และกี่ารลาเพ่ั�อทัำาหน้าท่ั�บิด็าในระหว่างภรรยา

คุลอด็บุต็รโด็ยได็้รับคุ่าจ้าง 10 วัน ซิึ�งเกี่ินมาต็รฐานทั่�บังคุับต็ามกี่ฎหมาย
• กี่ารส่งเสริมสุขภาพั รวมทัั�งกี่ารประกัี่นสุขภาพั กี่ารต็รวจสุขภาพัประจำาปี กี่ารจัด็หาห้องปฐมพัยาบาลและ

ห้องให้นมบุต็ร
• ชั�วโมงกี่ารทัำางานทั่�ยืด็หยุ่นและต็ัวเลือกี่ในกี่ารทัำางานนอกี่เวลา

วีจี ไอได็้แต็่งต็ั�งคุณะกี่รรมกี่ารสวัสด็ิกี่ารในสถานประกี่อบกี่ิจกี่าร ซิึ�งประกี่อบด็้วยสมาชิกี่จำานวน 5 คุนต็ามพัระราชบัญญัติ็
คุุ้มคุรองแรงงาน เพ่ั�อเป็นต็ัวแทันของพันักี่งานทัั�งหมด็ทั่�ม่อำานาจในกี่ารต็่อรองเจรจาด็้านสวัสด็ิกี่ารกี่ับบริษัทัฯ
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กัารดู้แลพัน่กังานในสถานกัารณ์โควิด้-19
ทั่ามกี่ลางสถานกี่ารณ์โคุวิด็-19 คุวามปลอด็ภัยและกี่ารด้็แลสุขภาพัของพันักี่งานเป็นสิ�งสำาคุัญท่ั�สุด็สำาหรับวีจี ไอ ซึิ�งใน
ช่วงปี 2564/65 บริษัทัฯ ได็้ม่กี่ารออกี่มาต็รกี่ารต็่าง ๆ เพั่�อป้องกี่ันกี่ารแพัร่กี่ระจายของโรคุโคุวิด็-19 ด็ังน่�

• พันกัี่งานทุักี่คุนต็อ้งวดั็อณุหภม้ริา่งกี่ายก่ี่อนเขา้สถานท่ั�ทัำางานอย่างเคุรง่คุรดั็ โด็ยผู้้้ท่ั�วดั็ได็เ้กี่นิ 37.5 องศาเซิลเซิย่ส
จะไม่ได็้รับอนุญาต็ให้เข้าพั่�นทั่�ทัำางานของวีจี ไอ

• จัด็สรรชุด็ต็รวจโคุวิด็อย่างรวด็เร็ว (Rapid Test) สำาหรับพันักี่งาน เพั่�อต็รวจและรายงานผู้ลเป็นประจำาทุักี่สัปด็าห์
• จัด็ใหม้่เจลฆ่าเชื�อทัุกี่ทัางเข้าและรอบสิ�งอำานวยคุวามสะด็วกี่ของวีจี ไอ เพั่�อส่งเสริมกี่ารรักี่ษาคุวามสะอาด็ของต็ัวเอง

และสุขอนามัยในสถานท่ั�ทัำางานอย่างสมำ�าเสมอ
• บังคุับใช้มาต็รกี่ารท่ั�เข้มงวด็เพ่ั�อให้พันักี่งานทุักี่คุนสวมหน้ากี่ากี่อนามัยและเว้นระยะห่างทัางสังคุม โด็ยม่หน้ากี่ากี่

อนามัยสำารองให้หากี่จำาเป็น
• จัด็ทัำาประกี่ันโรคุโคุวิด็-19 ให้กัี่บพันักี่งานทุักี่คุน เพั่�อประกี่ันคุวามเส่�ยงด็้านสุขภาพัทั่�อาจเกี่ิด็ข้�น และลด็ภาระทัาง

กี่ารเงินทั่�อาจเกี่ิด็ข้�นจากี่กี่ารต็ิด็เชื�อ
• สนับสนุนวัฒนธรรมกี่ารประชุมทัางอิเล็กี่ทัรอนิกี่ส์ (E-meeting) ในกี่ารประชุมภายในทัั�งหมด็ เช่น กี่ารประชุม
   คุณะกี่รรมกี่ารบริษัทัและกี่ารประชุมคุณะทัำางาน เพั่�อลด็กี่ารรวมต็ัวทัางสังคุมภายในบริษัทัฯ

• กี่ำาหนด็มาต็รกี่ารเมื�อต็รวจพับกี่ารต็ิด็เชื�อโคุวิด็-19 
• สนบัสนนุพันกัี่งานด็า้นกี่ารเด็นิทัางไปทั่�สำานกัี่งานและรกัี่ษาสภาพัแวด็ลอ้มในกี่ารทัำางานใหถ้ก้ี่สขุอนามยั โด็ยทัำากี่าร

ฆ่าเชื�อพั่�นทั่�ทัำางานเป็นประจำา และยืด็หยุ่นเวลาเข้างานเพ่ั�อให้พันักี่งานท่ั�เด็ินทัางโด็ยรถโด็ยสารสาธารณะสามารถ
หล่กี่เล่�ยงกี่ารขนส่งสาธารณะท่ั�แออัด็ รวมถึงกี่ารด็ำาเนินกี่ารในลักี่ษณะทัำางานทั่�บ้าน

• จัด็ให้ม่ชุด็ป้องกัี่นโรคุโคุวิด็-19 ซิึ�งประกี่อบด็้วยยาทั่�เกี่่�ยวข้องสำาหรับพันักี่งานทุักี่คุน 
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ความหลากัหลายและกัารไม่แบั่งแยกั

ความพัึงพัอใจำในองค์กัรข้องพัน่กังาน

86% 91%

วจีี ไอใหคุ้วามสำาคุญักัี่บพันักี่งานท่ั�หลากี่หลายและวัฒนธรรมกี่ารไม่แบ่งแยกี่ โด็ยบริษทััฯ เชื�อมั�นอย่างยิ�งวา่ คุวามหลากี่หลาย
และกี่ารรวมเป็นหนึ�งเด่็ยวกัี่นจะสร้างท่ั�ทัำางานท่ั�ขับเคุลื�อนโด็ยไม่หยุด็นิ�ง โด็ยพันักี่งานสามารถแสด็งคุวามคิุด็เห็นได้็โด็ยไม่ม่
กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิต็่อคุวามชอบทัางเพัศ เพัศ เชื�อชาติ็หรือชาติ็พัันธ์ุ สัญชาติ็ ประเทัศต้็นกี่ำาเนิด็ หรือภ้มิหลังทัางวัฒนธรรม 
ซิึ�งบุคุลากี่ร LGBTQI+ ม่สิทัธิได็้รับสวัสด็ิกี่ารและผู้ลประโยชน์ของบริษัทัฯ อย่างเทั่าเทั่ยม เช่น กี่องทัุน ลาเพั่�อฌาปนกี่ิจศพั
คุรอบคุรัว และกี่ารลาป่วยเพั่�อผู้่าต็ัด็แปลงเพัศ นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังให้คุวามสำาคุัญกี่ับกี่ารจ่ายคุ่าต็อบแทันท่ั�เทั่าเทั่ยมกี่ัน
โด็ยพั่จารณาจากี่ผู้ลกี่ารปฏิบิัต็ิงานของบุคุลากี่รโด็ยไม่คุำานึงถึงเพัศ

ระด็ับบริหารและระดั็บจัด็กี่าร 85
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ระด็ับจัด็กี่าร

ระด็ับทัั�วไป

ระด็ับบริหาร

วีจี ไอจัด็ทัำาแบบสำารวจคุวามพัึงพัอใจและคุวามผู้้กี่พัันของพันักี่งานทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่ร โด็ยบริษัทัฯ จะนำาผู้ลสำารวจด็ังกี่ล่าวมา
วิเคุราะห์เพั่�อปรับปรุงแนวทัางกี่ารส่งเสริมคุวามพัึงพัอใจของพันักี่งาน รวมถึงจัด็ทัำาหลักี่ส้ต็รพััฒนาศักี่ยภาพัพันักี่งาน 
และด็้แลให้พันักี่งานทัุกี่คุนร้้สึกี่ม่คุุณคุ่าและม่ส่วนร่วมในงานของต็นเอง ซิึ�งในปี 2564/65 พันักี่งานทุักี่คุนได็้ทัำาแบบสำารวจ
เสร็จสิ�น และได็้ผู้ลคุวามผู้้กี่พัันทั่� 86% ซิึ�งสง้กี่ว่าเป้าหมายประจำาปีทั่� 75%

ผู้ลสำารวจคุวามผู้้กี่พัันของพันักี่งาน
ทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่ร 

ผู้ลสำารวจคุวามพัึงพัอใจของพันักี่งาน
ทั่�ม่ต็่อองคุ์กี่ร 

พัฤต็กิี่รรมกี่ารเลอืกี่ปฏิบิตั็แิละกี่ารลว่งละเมดิ็สามารถรายงานได็ผู้้า่นชอ่งทัางกี่ารแจง้เบาะแสต็ามคุ้ม่อืกี่ารกี่ำากัี่บด็แ้ลกี่จิกี่าร
และจรยิธรรมทัางธรุกิี่จ  ซิึ�งผู้้ร้ายงานจะได็ร้บักี่ารคุุม้คุรองจากี่กี่ารรายงานด็งักี่ลา่ว นอกี่จากี่น่� ผู้้ร้ายงานยงัสามารถรายงาน
เปน็ลายลกัี่ษณอ์กัี่ษรหรอืด็ว้ยวาจาต็อ่หวัหนา้งานและฝ่า่ยทัรพััยากี่รมนษุย ์ซิึ�งจะม่กี่ารด็ำาเนนิกี่ารต็ามกี่ระบวนกี่ารสอบสวน
ทั่�กี่ำาหนด็ไว้ และส่งต็่อไปยังผู้้้อำานวยกี่ารฝ่่ายทัรัพัยากี่รมนุษย์และแจ้งกี่รรมกี่ารผู้้้อำานวยกี่ารใหญ่ต็ามคุวามเหมาะสม ทัั�งน่�     
บริษัทัฯ จะม่กี่ารด็ำาเนินกี่ารแก้ี่ไขหรือด็ำาเนินกี่ารทัางวินัยต็ามเห็นสมคุวรจากี่ข้อสรุปของกี่ารสอบสวนด็ังกี่ล่าว โด็ยในกี่รณ่
กี่ารละเมิด็จะม่กี่ารด็ำาเนินคุด็่ทัางกี่ฎหมายต็ามคุวามเหมาะสม
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พันักี่งานหญิง พันกัี่งานชายสัด็ส่วนพันักี่งานหญิงทัั�งหมด็ 56%
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สิทธิมนุษยชน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 412-1)

สิทัธิมนุษยชนเป็นสิทัธิขั�นพั่�นฐานในคุวามเป็นมนุษย์ทั่�ทัุกี่คุนพัึงได็้รับอย่างเสมอภาคุและเป็นธรรม กี่ารละเมิด็สิทัธิมนุษยชน
อาจสง่ผู้ลกี่ระทับต็อ่กี่ารด็ำาเนินธรุกิี่จและภาพัลักี่ษณข์ององค์ุกี่ร วีจีไอจ้งให้คุวามสำาคุญัส้งสดุ็ต่็อกี่ารเคุารพัสิทัธิมนษุยชนของ
ผู้้ม้ส่่วนได้็เส่ยต็ลอด็หว่งโซ่ิคุุณคุ่าขององค์ุกี่ร โด็ยกี่ารยึด็หลักี่สิทัธิมนุษยชนและปฏิิบัต็ติ็ามข้อกี่ำาหนด็กี่ฎหมายและมาต็รฐาน
ทั่�เกี่่�ยวข้องทัั�งในระด็ับท้ัองถิ�นและระด็ับสากี่ล เพ่ั�อป้องกี่ันและหล่กี่เล่�ยงกี่ารเกี่ิด็เหต็ุกี่ารณ์กี่ารละเมิด็สิทัธิมนุษยชน

นโยบัายด้้านสิทธิมนุษยชน

กัารบัริหารจำ่ด้กัารสิทธิมนุษยชน

วจีี ไอกี่ำาหนด็นโยบายด็า้นสทิัธมินษุยชนเพั่�อเป็นมาต็รฐานในกี่ารบรหิารจดั็กี่ารสทิัธมินษุยชนต็ลอด็หว่งโซ่ิคุณุคุา่ขององคุก์ี่ร 
ซิึ�งคุรอบคุลุมคุวามมุง่มั�นของบริษัทัฯ ท่ั�จะป้องกี่ันไม่ให้ม่กี่ารคุ้ามนุษย์ กี่ารบังคุับใช้แรงงาน แรงงานเด็็กี่ กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิ และ
กี่ารคุกุี่คุามหรอืลว่งละเมดิ็ทักุี่รป้แบบ ทัั�งทัางเพัศและอื�น ๆ  อก่ี่ทัั�งสนบัสนนุและปฏิิบตั็ติ็ามหลกัี่สทิัธมินษุยชนในเรื�องเสรภีาพัใน
กี่ารสมาคุม สทิัธใินกี่ารรว่มเจรจาต็อ่รอง และคุา่ต็อบแทันทั่�เทัา่เท่ัยมกี่นั นอกี่จากี่น่� ในป ี2564/65 บรษิทััฯ ยงัได็จ้ดั็ทัำานโยบาย
เรื�องกี่ารเลอืกี่ปฏิบัิต็แิละกี่ารล่วงละเมดิ็ต่็อสิทัธิของบุคุคุลอื�น และนโยบายเรื�องคุวามหลากี่หลายและกี่ารยอมรบัคุวามหลากี่หลาย 
เพั่�อสนับสนุนคุวามหลากี่หลายและเคุารพัสิทัธิมนุษยชนของพันักี่งาน

ในปี 2564/65 วีจีไอด็ำาเนินกี่ารต็รวจสอบและประเมินคุวามเส่�ยงด้็านสทิัธมินษุยชนอย่างรอบด้็านต็ามหลกัี่กี่ารช่�แนะขององค์ุกี่าร
สหประชาชาติ็วา่ด้็วยธุรกิี่จและสิทัธิมนุษยชน เพ่ั�อประเมินคุวามเส่�ยงท่ั�เก่ี่�ยวข้องกี่บักี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จของบริษทััฯ รวมถึงบริษทัั
ยอ่ยทั่�วจีี ไอมอ่ำานาจกี่ารบรหิาร และได้็จดั็ทัำามาต็รกี่ารเพ่ั�อบรรเทัาและแก้ี่ไขผู้ลกี่ระทับต็า่ง ๆ  เหลา่นั�นในกี่รณท่่ั�ม่กี่ารละเมิด็ข้�น 
ทัั�งน่� วจีี ไอได็เ้ปดิ็เผู้ยขอ้ม้ลเพั่�มเต็มิเก่ี่�ยวกี่บัผู้ลกี่ารต็รวจสอบด็า้นสทิัธมินษุยชนอยา่งรอบด็า้นด็งักี่ลา่วไว้ในเวบ็ไซิต็ข์องบรษิทััฯ 

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านสิทัธิมนุษยชน 

กัารประกัาศ
นโยบัาย

ด้้านสิทธิมนุษยชน

กัารประเมนิ
ผลกัระทบัท่�เกัดิ้ขึ้�นจำริง

และผลกัระทบั
ท่�อาจำเกัดิ้ขึ้�น

บูัรณากัาร
สิ�งท่�ค้นพับัและ
ด้ำาเนินกัารติาม
ความเหมาะสม

ติิด้ติามและสื�อสาร
ประสิทธิภาพั

แกั้ไข้
ผลกัระทบัด้้านลบั
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กัารเสริมสร้างว่ฒนธรรมองค์กัรด้้านสิทธิมนุษยชน

กัารเสริมสร้างความติระหน่กัรู้ด้้านสิทธิมนุษยชน 

วีจี ไอส่งเสริมกี่ารสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้ ในประเด็็นด็้าน
สิทัธิมนุษยชนให้กี่ับผู้้้บริหารและพันักี่งานทัุกี่ระดั็บ โด็ยในป ี
2564/65 บริษัทัฯ ได็้จัด็กี่ารฝ่ึกี่อบรมสองชั�วโมงผู้่านรป้แบบ
ออนไลนโ์ด็ยสถาบนัภายนอกี่ เพั่�อใหคุ้วามร้พ้ันกัี่งานเก่ี่�ยวกี่บั
ข้อม้ลด้็านสิทัธิมนุษยชนขั�นพั่�นฐาน รวมถึงคุวามเส่�ยงและ
ผู้ลกี่ระทับด็้านสิทัธิมนุษยชนทั่�สำาคุัญและเก่ี่�ยวข้องต็ลอด็
ห่วงโซิ่คุุณคุ่าของกี่ารประกี่อบธุรกี่ิจ เช่น กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิ 
และกี่ารล่วงละเมิด็ในท่ั�ทัำางาน นอกี่จากี่น่� พันักี่งานยังได้็ทัำา
คุวามเข้าใจเกี่่�ยวกัี่บกี่ระบวนกี่ารของกี่ารต็รวจสอบคุวามเส่�ยง
ด็้านสิทัธิมนุษยชนอย่างรอบด็้าน นโยบายเรื�องกี่ารเลือกี่
ปฏิิบัต็ิและกี่ารล่วงละเมิด็ต็่อสิทัธิของบุคุคุลอื�น และนโยบาย
เรื�องคุวามหลากี่หลายและกี่ารยอมรับคุวามหลากี่หลาย

กี่ารเข้าถึงสารอาหารทั่�เหมาะสมเป็นสิทัธิขั�นพ่ั�นฐานสำาหรับ
มนษุยท์ักุี่คุน ด็ว้ยเหต็นุ่� วจีี ไอได้็แบง่ปันพั่�นทั่�สื�อเพั่�อสนบัสนนุ
โคุรงกี่ารระด็มทุันและเสริมสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้เก่ี่�ยวกัี่บ
ปัญหาวิกี่ฤต็ภาวะคุวามไม่มั�นคุงทัางอาหารและโรคุขาด็
สารอาหาร โด็ยจากี่ภาวะคุวามไม่มั�นคุงทัางอาหารนั�น พับว่า
ม่จำานวนเด็็กี่กี่ว่า 47 ล้านคุน ทั่�เส่�ยงต็่อกี่ารเส่ยช่วิต็จากี่
โรคุขาด็สารอาหารรุนแรง ผู้นวกี่กี่ับกี่ารแพัร่ระบาด็ของ

กัารสน่บัสนุนพั่�นท่�สื�อโฆษณาด้้านสิทธิมนุษยชน

ในกี่รณ่ท่ั�เกิี่ด็กี่ารละเมิด็ด้็านสิทัธิมนุษยชน ผู้้้ม่ส่วนได้็เส่ย
สามารถแจ้งเหต็ุหรือเบาะแสผู้่านช่องทัางกี่ารแจ้งเรื�อง
ร้องเรยีนทั่�บรษิทััฯ ได็ก้ี่ำาหนด็ เพั่�อด็ำาเนนิกี่ารต็ามกี่ระบวนกี่าร
สืบสวนสอบสวนข้อเท็ัจจริง โด็ยในปี 2564/65 บริษัทัฯ 
ไม่ได็้รับข้อร้องเรียนหรือกี่ารแจ้งเหตุ็เก่ี่�ยวกัี่บกี่ารละเมิด็
สิทัธิมนุษยชน และไม่ม่เหตุ็กี่ารณ์กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิและ
กี่ารล่วงละเมิด็ทั่�เกี่ิด็ข้�น

โรคุโคุวิด็-19 ทั่�ยังยืด็เยื�อ จ้งมคุ่วามจำาเป็นอย่างยิ�งท่ั�ต้็องส่งมอบ
คุวามชว่ยเหลอือยา่งเร่งด่็วน ซิึ�งเงนิบริจาคุดั็งกี่ล่าว องค์ุกี่าร
ยน้เิซิฟจะนำาไปเพั่�อใช้ในกี่ารจดั็ทัำาและสง่อาหารบำาบดั็ฉกุี่เฉนิ
แกี่่เด็็กี่ท่ั�ขาด็แคุลนเหล่าน่� นอกี่จากี่น่�เงินบริจาคุด็ังกี่ล่าว
ยังคุรอบคุลุมไปถึงกี่ารสนับสนุนในอ่กี่หลายโคุรงกี่ารของ
องค์ุกี่ารยนิ้เซิฟ  เพ่ั�อช่วยเหลอืเด็ก็ี่ทัั�งในประเทัศไทัยและทัั�วโลกี่
ให้ม่ช่วิต็คุวามเป็นอย้่ทั่�ด็่ข้�น

0 คร่�ง
ไม่มเ่หต็ุกี่ารณ์กี่ารเลือกี่ปฏิิบัต็ิ 
หรือกี่ารล่วงละเมิด็ทั่�เกี่ิด็ข้�น
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กัารพั่ฒนาส่งคมและชุมชน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

วจีี ไอต็ระหนกัี่ด็ว่า่ กี่ารประกี่อบธรุกิี่จอยา่งยั�งยนืนั�น บริษทััฯ จะต้็องเป็นองคุก์ี่รทั่�ด็ท่่ั�สามารถด็ำาเนนิธรุกิี่จรว่มกี่นักี่บัสงัคุมได็้
อยา่งเปน็สขุ บรษิทััฯ จง้มุ่งเนน้ด็ำาเนินงานคุวบคุ้ก่ี่บัคุวามรบัผู้ดิ็ชอบในกี่ารพัฒันาปรบัปรงุชมุชนและสงัคุม เนื�องจากี่กี่ารได็ร้บั
กี่ารยอมรับและคุวามไว้วางใจเป็นส่วนสำาคัุญต็่อกี่ารเต็ิบโต็ทัางธุรกี่ิจของวีจี ไอ

ทิศทางด้้านความร่บัผิด้ชอบัติ่อส่งคม
วีจี ไอกี่ำาหนด็ร้ปแบบคุวามคุิด็ริเริ �มด็้านคุวามรับผิู้ด็ชอบต็่อสังคุมและกิี่จกี่รรมพััฒนาสังคุมทั่�สอด็คุล้องกัี่บวัต็ถุประสงคุ์
ทัางธุรกี่ิจและลักี่ษณะกี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จของบริษัทัฯ โด็ยในปี 2564/65 วีจี ไอได็้กี่ำาหนด็โคุรงกี่ารคุวามรับผู้ิด็ชอบต็่อสังคุมท่ั�
มุง่เนน้ปรบัปรงุสาธารณสขุ สนบัสนนุกี่ารพัฒันาด็า้นกี่ารศกึี่ษา และสรา้งจติ็สำานกึี่ของสงัคุมเกี่่�ยวกี่บักี่ารปกี่ปอ้งสิ�งแวด็ลอ้ม 
ทัั�งน่� จากี่กี่ิจกี่รรมด็ังกี่ล่าว บริษัทัฯ มุง่สนับสนุนและเพั่�มจำานวนพันักี่งานอาสา รวมถึงส่งเสริมกี่ารรับร้้ทัางสังคุมเชิงบวกี่และ
คุวามพัึงพัอใจต็่อองค์ุกี่ร

วีจี ไอได็้กี่ำาหนด็กี่ิจกี่รรมส่งเสริมสาธารณสุขด็้วยวัต็ถุประสงคุ์เพั่�อพััฒนาสุขภาพัและคุวามเป็นอย่้ทั่�ด่็
ของชุมชน โด็ยในปี 2564/65 ได็้ม่กี่ารด็ำาเนินกิี่จกี่รรมต็่าง ๆ ด็ังน่� 

กัารส่งเสริมสาธารณสุข้

กัารสน่บัสนุนพั่�นท่�สื�อโฆษณาเพั่�อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด้-19
ในปี 2564/65 วีจี ไอประชาสัมพัันธ์ข้อม้ลทั่�สำาคัุญผู้่าน
สื�อโฆษณาของบริษัทัฯ เพั่�อให้ประชาชนทัั�วไปได็้รับทัราบ
ข้อม้ลทั่�เป็นประโยชน์เก่ี่�ยวกี่ับโรคุโคุวิด็-19 โด็ยบริษัทัฯ 
สนับสนุนพั่�นทั่�สื�อโฆษณาให้กัี่บโคุรงกี่าร #Teamthailand 
เพั่�อร่วมสร้างจิต็สำานึกี่และให้คุวามร้้แก่ี่ประชาชนด็้วยข้อม้ล
ทั่�เป็นประโยชน์จากี่หน่วยงานและผู้้้เช่�ยวชาญทัางกี่ารแพัทัย์ 
เก่ี่�ยวกัี่บกี่ารฉ่ด็วัคุซิน่ป้องกี่นัโรคุโคุวิด็-19 และกี่ารแพัร่กี่ระจาย
ของโรคุโคุวิด็-19 นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังร่วมสนับสนุน
โคุรงกี่าร “ช่วยด็้วย! ช่วยคุุณจากี่โคุวิด็ได็้ถึงบ้าน’’ จัด็โด็ย 
Doctor A to Z ระบบปร้กี่ษาแพัทัย์ออนไลน์ท่ั�ช่วยให้ผู้้้ป่วย
สามารถเข้าถึงกี่ารรักี่ษา เพั่�อให้ประชาชนรับร้้ถึงบริกี่ารน่� 
และสามารถรับกี่ารด้็แลรักี่ษาจากี่ท่ัมแพัทัย์ทั่�พัร้อม
ต็ิด็ต็ามอากี่ารต็ลอด็ 24 ชั�วโมง รวมไปถึงกี่ารมอบเวชภัณฑ์์ 
สิ�งของจำาเป็น และอาหารอ่กี่ด้็วย
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กัารส่งเสริมสาธารณสุข้
นอกี่เหนือจากี่น่� สืบเนื�องจากี่สถานกี่ารณ์กี่ารแพัร่ระบาด็ของโรคุโคุวิด็-19 ส่งผู้ลให้จำานวนผู้้้บริจาคุโลหิต็ลด็ลงมากี่ โด็ย
โรงพัยาบาลทักุี่แหง่ทัั�วประเทัศขาด็แคุลนโลหติ็สะสม  วีจี ไอจง้รว่มสนบัสนนุประชาสมัพัันธ์โคุรงกี่าร Blood Hero ป ี2 ซึิ�งจดั็โด็ย
ศ้นย์บริกี่ารโลหิต็แห่งชาต็ิ สภากี่าชาด็ไทัย ผู้่านสื�อโฆษณาของบริษัทัฯ เพั่�อให้ประชาชนทัั�วไปได็้รับทัราบข้อม้ลและร่วมกี่ัน
บริจาคุโลหิต็
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กัารบัริจำาคข้องวีจำีไอ

โครงกัารหน่�งว่นพั่นรอยยิ�ม

ในปี 2564/65 วีจีไอบริจาคุเงินจำานวนทัั�งสิ�น 10,000 บาทั เพั่�อร่วมปรับปรุงสนามฟุต็บอลของชุมชนในพั่�นทั่�จังหวัด็ปทัุมธาน่ 
ด็้วยวัต็ถุประสงค์ุเพ่ั�อสนับสนุนให้ชุมชนพััฒนาสุขภาพัและคุวามเป็นอย่้ทั่�ด็่ผู่้านกี่ารออกี่กี่ำาลังกี่าย นอกี่จากี่น่� พันักี่งาน
ทั่มวีจี ไออาสายังได็้ลงพ่ั�นทั่�มอบถุงยังช่พัแกี่่ผู้้้ทั่� ได็้รับผู้ลกี่ระทับจากี่สถานกี่ารณ์อุทักี่ภัยทั่�อำาเภอบางบาล จังหวัด็
พัระนคุรศรอียธุยา  เพั่�อกี่ระจายคุวามช่วยเหลือและบรรเทัาคุวามเด็ือด็ร้อนให้กี่ับผู้้้ท่ั�ได็้รับผู้ลกี่ระทับในคุรั�งน่� จำานวนทัั�งหมด็ 
2,510 คุรัวเรือน 16 วัด็ และ 2 โรงเรียน

ชมรมวจีี ไออาสาประกี่อบด็ว้ยต็วัแทัน 4 คุน รว่มเปน็สว่นหนึ�งของโคุรงกี่ารหนึ�งวนัพันัรอยยิ�ม มอบเงนิบรจิาคุเพั่�อขยายโอกี่าส
ทัางกี่ารศึกี่ษาและสนับสนุนอุปกี่รณ์กี่ารเรียนเพั่�อพััฒนาทัักี่ษะและศักี่ยภาพัให้กี่ับเด็็กี่ ๆ โรงเรียนบ้านนาจาน จังหวัด็ยโสธร 
ม้ลคุ่า 600,000 บาทั ซิึ�งประกี่อบไปด็้วยคุอมพัว่เต็อร์โน้ต็บุ๊กี่ อุปกี่รณ์กี่่ฬา และอุปกี่รณ์ด็นต็รี

วีจี ไอส่งเสริมกี่ารเข้าถึงโอกี่าสทัางกี่ารศึกี่ษาท่ั�เทั่าเท่ัยม และสนับสนุนกี่ารพััฒนากี่ารศึกี่ษาของชุมชน 
โด็ยบริษัทัฯ มุ่งหวังให้สังคุมได็้รับผู้ลประโยชน์จากี่กี่ารเข้าถึงกี่ารศึกี่ษาท่ั�เพั่�มข้�นน่� และได็้ใช้อุปกี่รณ์
กี่ารเรียนและสถานศึกี่ษาทั่�ปรับปรุงผู้่านกิี่จกี่รรมทั่�บริษัทัฯ ได็้ด็ำาเนินกี่ารในปี 2564/65 ด็ังน่� 

กัารสน่บัสนุนกัารพั่ฒนาด้้านกัารศ่กัษา
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กัารสน่บัสนุนกัารพ่ัฒนาด้้านกัารศ่กัษา

Climate Clock World
ในฐานะผู้้ป้ระกี่อบธุรกี่จิสื�อโฆษณา วจีี ไอต็ระหนักี่ด็ว่า่ เนื�อหาท่ั�สง่เสริมคุวามยั�งยนืจะสามารถสร้างประโยชน์ส้งสุด็เกิี่นขอบเขต็
กี่ารด็ำาเนินงานของบริษัทัฯ ได็้ ด็ังนั�น ในเด็ือนเมษายน 2564 บริษัทัฯ จ้งยังคุงสื�อสารโคุรงกี่าร Climate Clock ผู้่านสื�อของ
บรษิทััฯ เพั่�อชว่ยสรา้งคุวามต็ระหนกัี่ร้แ้กี่ส่งัคุมและประชาชนทั่�เด็นิทัางโด็ยรถไฟฟา้บ่ท่ัเอส ให้เหน็คุวามสำาคุญัของกี่ารร่วมกี่นั
ลด็ผู้ลกี่ระทับจากี่กี่ารเปล่�ยนเเปลงทัางสภาพัภ้มิอากี่าศ โด็ย Climate Clock นับเวลาถอยหลังกี่่อนทั่�โลกี่จะได็้รับผู้ลกี่ระทับ
จากี่กี่ารเปล่�ยนเเปลงทัางสภาพัภ้มิอากี่าศอย่างยากี่ท่ั�จะแกี่้ ไข ทัั�งน่� กี่ารนำาเสนอข้อม้ลด็ังกี่ล่าวยังช่วยสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้
แกี่่สังคุมให้เห็นคุวามสำาคุัญของกี่ารปรับเปล่�ยนพัฤติ็กี่รรมกี่ารด็ำาเนินช่วิต็และกี่ารยึด็ต็ามหลักี่คุวามยั�งยืน เพั่�อลด็มลพั่ษ
ได็้ง่าย ๆ จากี่กี่ารใช้ช่วิต็ประจำาวัน

วีจี ไอเล็งเห็นถึงคุวามสำาคุัญในบทับาทัของบริษัทัฯ ต็่อกี่ารสร้างอนาคุต็ท่ั�ยั�งยืน 
ด็้วยเหต็ุน่� ในปี 2564/65 บริษัทัฯ จ้งได็้จัด็ทัำากิี่จกี่รรมเพั่�อสนับสนุนคุวามมุ่งมั�น
ในกี่ารเพั่�มจิต็สำานึกี่ของสังคุมเก่ี่�ยวกี่ับกี่ารปกี่ป้องสิ�งแวด็ล้อม ซิึ�งประชาชนจะได็้รับ
ประโยชน์จากี่กี่ารรับร้้ถึงปัญหาด้็านสิ�งแวด็ล้อมต่็าง ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ�งในกี่าร
อนุรักี่ษ์สิ�งแวด็ล้อม

กัารสร้างจำิติสำาน่กัเกั่�ยวกั่บัสิ�งแวด้ล้อม

กัารสน่บัสนุนพั่�นท่�สื�อเพั่�อพั่ฒนากัารศ่กัษา
วีจี ไอสนับสนุนม้ลนิธิสานอนาคุต็กี่ารศึกี่ษา คุอนเน็กี่ซิ์อ่ด็่ 
เพั่�อประชาสัมพัันธ์กี่ารรับบริจาคุคุอมพ่ัวเต็อร์โน้ต็บุ๊กี่ของ
โคุรงกี่ารผู้า่นสื�อโฆษณาของบรษิทััฯ โด็ยคุอมพัว่เต็อร์โนต้็บุก๊ี่
จะชว่ยสง่เสรมิใหเ้ด็ก็ี่ ๆ  ได็ร้บัคุวามร้แ้ละขอ้ม้ลทั่�มากี่มายจากี่
ช่องทัางออนไลน์ต็่าง ๆ  ซึิ�งสอด็คุล้องต็ามคุวามมุ่งมั�นของ
บริษัทัฯ ในกี่ารพััฒนากี่ารศึกี่ษา
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อาช่วอนาม่ยและความปลอด้ภ่ย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6, 403-9)

คุวามรับผู้ิด็ชอบต็่อคุวามปลอด็ภัย อาช่วอนามัย และสภาพัแวด็ล้อมในกี่ารทัำางานทั่�ด็่นั�น เป็นส่วนสำาคุัญอย่างยิ�งต็่อ
คุวามสำาเร็จในกี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจ วีจี ไอจ้งมุ่งมั�นทั่�จะเป็นองคุ์กี่รทั่� ไม่ม่อุบัต็ิเหต็ุโด็ยใส่ใจต็่อคุวามปลอด็ภัยของพันักี่งานและ
สังคุมเป็นหลักี่ โด็ยบริษัทัฯ ด็ำาเนินกี่ารเพ่ั�อพััฒนาคุวามปลอด็ภัย สุขภาพั และสวัสด็ิภาพัของพันักี่งานในทุักี่สถานกี่ารณ์
อย่างต็่อเนื�อง

วีจี ไอได็้กี่ำาหนด็นโยบายด็้านอาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัยซิึ�งม่ผู้ลบังคุับใช้กี่ับพันักี่งาน ผู้้้รับเหมา และคุ้่คุ้า รวมไปถึง
ผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทั่�เกี่่�ยวข้องทัั�งหมด็ โด็ยบริษัทัฯ ได็้แต็่งตั็�งคุณะกี่รรมกี่ารคุวามปลอด็ภัยและเจ้าหน้าทั่�คุวามปลอด็ภัย
ซิึ�งม่หนา้ทั่�บรหิารจดั็กี่ารด็า้นอาชว่อนามยัและคุวามปลอด็ภยัขององคุก์ี่ร วจีี ไอด็ำาเนนิกี่ารจดั็กี่ารและพัฒันาระบบกี่ารจดั็กี่าร
อาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัยขององค์ุกี่รอย่างต็่อเนื�องต็ามข้อกี่ำาหนด็ขององค์ุกี่ารระหว่างประเทัศว่าด็้วยกี่ารมาต็รฐาน 
(ISO) 45001 รวมไปถึงกี่ฎหมายและข้อบังคุับท่ั�เก่ี่�ยวข้อง และบริษัทัฯ ทัำากี่ารประเมินและจัด็ลำาด็ับคุวามสำาคุัญของ
คุวามเส่�ยงทั่�เกี่่�ยวขอ้งกี่บักี่ารปฏิบัิต็งิานสำาหรับธรุกี่จิสื�อโฆษณาเปน็ประจำา โด็ยกี่ระบวนกี่ารประเมินคุวามเส่�ยงประกี่อบด็ว้ย 

(1)   กี่ารวิเคุราะห์และกี่ารประเมินกิี่จกี่รรมกี่ารทัำางาน
(2)   กี่ารใช้ลำาดั็บชั�นของกี่ารคุวบคุุมและกี่ำาหนด็แผู้นปฏิบิัต็ิกี่ารเพั่�อขจัด็อันต็รายและลด็คุวามเส่�ยง
(3)   กี่ารด็ำาเนินกี่ารและประเมินคุวามคุืบหน้าเพั่�อป้องกัี่นคุวามเส่�ยงต็่อสุขภาพั
(4)   กี่ารสื�อสารทั่�ม่ประสิทัธิภาพั 

ทัั�งน่� พันักี่งานสามารถรายงานเหต็ุกี่ารณ์และสถานกี่ารณ์อันต็รายจากี่กี่ารทัำางานได็้ระหว่างกี่ารประชุมด้็านคุวามปลอด็ภัย
ประจำาเดื็อน หรือสามารถจัด็ทัำารายงานอุบตั็กิี่ารณ์เพ่ั�อด็ำาเนินกี่ารสืบสวนสอบสวนดั็งขั�นต็อนท่ั�กี่ำาหนด็ไว้ในระเบ่ยบปฏิบัิต็งิาน 
นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังสนับสนุนให้พันักี่งานรายงานข้อกี่ังวลทั่�เก่ี่�ยวข้องกี่ับอาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัยผู้่านช่องทัาง
กี่ารแจ้งเรื�องร้องเรียนต็ามทั่�บริษัทัฯ ได้็กี่ำาหนด็ต็ามคุ้่มือกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลกิี่จกี่ารและจริยธรรมทัางธุรกิี่จ โด็ยผู้้้รายงานจะได็้รับ
กี่ารคุุ้มคุรองจากี่กี่ารต็อบโต้็ อ่กี่ทัั�งในสถานกี่ารณ์ทั่�เชื�อว่าจะกี่่อให้เกี่ิด็กี่ารบาด็เจ็บหรือเจ็บป่วย พันักี่งานม่สิทัธิหยุด็งาน
และแจ้งให้บุคุลากี่รท่ั�เก่ี่�ยวข้องด็ำาเนินกี่ารต่็อไปได้็ อ่กี่ทัั�งบริษัทัฯ ยังจัด็ทัำาแผู้นบริหารคุวามต่็อเนื�องทัางธุรกี่ิจขององค์ุกี่ร 
(Business Continuity Plan: BCP) เพั่�อเต็รยีมพัรอ้มและต็อบสนองต็อ่สถานกี่ารณฉ์กุี่เฉนิด็า้นสขุภาพั เชน่ วกิี่ฤต็โรคุระบาด็ 
ทั่�อาจทัำาให้ธุรกี่ิจหยุด็ชะงักี่ได็้

นอกี่เหนือจากี่น่� บริษัทัฯ ยังคุาด็หวังให้คุ้่คุ้ารักี่ษามาต็รฐานกี่ารจัด็กี่ารคุวามปลอด็ภัยและอาช่วอนามัยต็ามท่ั�ประกี่าศ
ผู้่านจรรยาบรรณคุ้่คุ้าด็้านกี่ารจัด็ซิื�อ จัด็หา ว่าจ้าง โด็ยคุวามปลอด็ภัยและอาช่วอนามัยนั�นเป็นหนึ�งในเกี่ณฑ์์ท่ั�บริษัทัฯ
ใช้ในกี่ารประเมินคุ้่คุ้าในกี่ระบวนกี่ารจัด็ซิื�อ และเป็นส่วนหนึ�งของข้อกี่ำาหนด็ในสัญญากี่ารจัด็ซิื�อจัด็จ้าง

เป้าหมายระยะยาวด้้านความย่�งยนื
2563/64 - 2567/68

เป้าหมาย 2564/65 ผลงาน 2564/65

...
...

...
...

...
...

...

...
...

...
...

...
...

...

• พันักี่งานและคุ้่คุ้าในอัต็รา
100% ได็้รับกี่ารฝ่ึกี่อบรมต็าม
มาต็รฐานคุวามปลอด็ภัย

• ไม่ม่อุบัต็ิเหต็ุจากี่กี่ารทัำางาน

• ไม่ม่อุบัต็ิเหต็ุจากี่กี่ารทัำางาน
• จัด็ทัำานโยบาย มาต็รกี่าร และ

กี่ารฝ่ึกี่ฝ่นด้็านคุวามปลอด็ภัย
แกี่่พันักี่งานบริษัทัฯ

• ไม่ม่อุบัต็ิเหต็ุจากี่กี่ารทัำางาน
• จัด็ทัำานโยบาย มาต็รกี่าร และ

กี่ารฝ่ึกี่ฝ่นด็้านคุวามปลอด็ภัย
แก่ี่พันักี่งานบริษัทัฯ

โปรด็สแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านอาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัย
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ว่ฒนธรรมองค์กัรด้้านอาช่วอนาม่ยและความปลอด้ภ่ย 

วีจี ไอด็ำาเนินกี่ารจัด็กิี่จกี่รรมส่งเสริมสุขภาพัต็่าง ๆ ให้กี่ับ
พันักี่งาน เพั่�อเสริมสร้างวัฒนธรรมด็้านคุวามปลอด็ภัย
ขององคุ์กี่รอย่างสมำ�าเสมอ โด็ยโคุรงกี่ารด็ังกี่ล่าว ได็้แกี่่ 
กี่ารต็รวจสุขภาพัประจำาปี ฟิต็เนส และคุลาสออกี่กี่ำาลังกี่าย
ต็่าง ๆ อย่างโยคุะและกี่ารเต็้นแอโรบิกี่ รวมถึงกี่ิจกี่รรมอื�น ๆ 
เช่น ชมรมวิ�ง เป็นต็้น

นอกี่จากี่น่� วจีี ไอยงัจดั็ใหม้ก่ี่ารฝ่กึี่อบรมด็า้นคุวามปลอด็ภยั 
และอาชว่อนามยั เพั่�อปล้กี่ฝ่งัคุวามต็ระหนกัี่และลด็เหต็กุี่ารณ์
อันไม่พังึประสงค์ุด็า้นสุขภาพัและคุวามปลอด็ภัยในกี่ารปฏิบัิต็ิ
งานทั่�อาจเกี่ิด็ข้�นกี่ับพันักี่งานและผู้้้ทั่�เก่ี่�ยวข้องทั่�ปฏิิบัต็ิงาน
บนสถาน่รถไฟฟ้าบ่ท่ัเอส โด็ยหลักี่ส้ต็รฝ่ึกี่อบรมน่�จัด็ทัำาข้�น
เปน็ประจำาทักุี่ปสีำาหรบัพันกัี่งานทักุี่คุน ซิึ�งมากี่กี่วา่คุวามถ่� 2 ป ี
อันเป็นข้อกี่ำาหนด็ต็ามกี่ฎหมาย ในปี 2564/65 กี่ารจัด็อบรม
ด็ังกี่ล่าวม่ผู้้้เข้าร่วมอบรมทัั�งสิ�น 378 คุน ประกี่อบด้็วย
พันักี่งาน 151 คุน และผู้้้รับเหมา 227 คุน
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ความร่บัผิด้ชอบัในเนื�อหาสื�อโฆษณา
(GRI 103-1, 103-2, 103-3)

ในฐานะผู้้้นำากี่ารต็ลาด็ Offline-to-Online (“O2O”) โซิล้ชั�นส์ วีจี ไอต็ระหนักี่ด็่ว่า สื�อโฆษณาและกี่ารต็ลาด็นั�นจะเข้าถึงผู้้้คุน
และชุมชนในวงกี่ว้าง ด้็วยเหต็ุน่� บริษัทัฯ จ้งให้คุวามสำาคุัญต็่อกี่ารกี่ำากี่ับด็้แลเนื�อหาทั่�ใช้โฆษณา เพั่�อให้แน่ใจว่าเนื�อหาด็ังกี่ล่าว
ม่คุวามถ้กี่ต้็อง เป็นคุวามจริง และสอด็คุล้องต็ามข้อกี่ำาหนด็กี่ฎหมายหรือศ่ลธรรมอันด็่ เพั่�อลด็คุวามเส่�ยงทั่�อาจเกี่ิด็ข้�น
จากี่กี่ารร้องเรียน หรือกี่ารถ้กี่ด็ำาเนินกี่ารต็ามมาต็รกี่ารต็่าง ๆ ของกี่ฎหมาย

ความร่บัผิด้ชอบัในกัารโฆษณา
วจีี ไอกี่ำาหนด็มาต็รกี่ารและแนวทัางกี่ารปฏิบัิต็ด้ิ็านสื�อโฆษณาท่ั�เหมาะสมดั็งนโยบายด้็านคุวามรับผิู้ด็ชอบในเนื�อหาสื�อโฆษณา
และกี่ารโฆษณา ซึิ�งคุรอบคุลุมจรรยาบรรณแห่งกี่ารโฆษณา และกี่ารนำาเสนอสื�อต็่าง ๆ โด็ยบริษัทัฯ จะต็รวจสอบให้มั�นใจว่า 
เนื�อหาทั่�ใชโ้ฆษณาบนสื�อนั�นม่คุวามถก้ี่ต็อ้ง เหมาะสม เปน็คุวามจรงิ และไมข่ดั็ต็อ่ข้อกี่ำาหนด็ กี่ฎหมาย และแนวปฏิบิตั็ท่ิั�เก่ี่�ยวขอ้ง
ต็่าง ๆ  

บรษิทััฯ จะไมน่ำาเสนอเนื�อหาสื�อโฆษณาทั่�เอาเปรยีบหรอืกี่อ่ใหเ้กี่ดิ็คุวามวุน่วายต็อ่กี่ลุ่มเปราะบางอยา่งกี่ลุ่มเยาวชน เนื�อหาทั่�จะ
ยั�วยุให้เกี่ิด็คุวามขัด็แย้งทัางศาสนาและเชื�อชาต็ิ และสื�อทั่�แสด็งถึงคุวามรุนแรงและภาพัลามกี่อนาจาร นอกี่เหนือจากี่น่� บริษัทัฯ 
จะไมแ่สด็งเนื�อหาทั่�เบ่�ยงเบนหรอืเกี่นิคุวามจรงิในลกัี่ษณะทั่�เปน็เทัจ็ทั่�ม่วตั็ถปุระสงคุเ์พั่�อหลอกี่ลวงสงัคุม ทัั�งน่� ขอ้คุวามคุำาเต็อืน
จะถ้กี่นำาเสนอสำาหรับเนื�อหาสื�อโฆษณาท่ั�อาจกี่่อให้เกิี่ด็คุวามขัด็เคืุองหรือม่คุวามรุนแรง เพั่�อให้ผู้้ ้ชมสามารถเลือกี่ด็้ได็้
ต็ามคุวามเหมาะสม

เพั่�อให้สอด็คุล้องต็ามแนวทัางกี่ารโฆษณานั�น บริษัทัฯ จะต็กี่ลงต็ามข้อกี่ำาหนด็และเงื�อนไขกี่ับล้กี่คุ้าและแบรนด็์ต็่าง ๆ  ในทุักี่
กี่ารทัำาธุรกี่ิจร่วมกี่ัน และได็้กี่ำาหนด็ให้ม่ขั�นต็อนในกี่ารต็รวจสอบเนื�อหาของสื�อโฆษณาโด็ยฝ่่ายกี่ฎหมายและหน่วยงาน
ทั่�เก่ี่�ยวข้องอื�น ๆ เพ่ั�อให้มั�นใจว่าเนื�อหานั�นสอด็คุล้องต็ามกี่ฎหมาย แนวปฏิิบัต็ิ และข้อกี่ำาหนด็ของบริษัทั ระบบขนส่งมวลชน
กี่รงุเทัพั จำากี่ัด็ (มหาชน) ในกี่รณ่ทั่�พับว่าเนื�อหาไม่เป็นไปต็ามแนวปฏิิบัต็ิของบริษัทัฯ วีจี ไอขอสงวนสิทัธิ�ทัั�งหมด็เพั่�อปฏิิเสธ
ท่ั�จะเผู้ยแพัร่เนื�อหาสื�อโฆษณาด็ังกี่ล่าวด็ังข้อกี่ำาหนด็และเงื�อนไขท่ั�ได็้ต็กี่ลง

โปรด็สแกี่นคิุวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านคุวามรับผู้ิด็ชอบในเนื�อหาสื�อโฆษณาและกี่ารโฆษณา



ด้้านสี่่�งแวด้ล้อม
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กลยุทธ์์ด้้านสี่ภาพภูม่อากาศ
และการใช้้พลังงาน
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-4, 305-1, 305-2, 305-5)

เป้าหมาย 2563/64 - 2566/67 ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• รักี่ษาระด็ับกี่ารใช้ ไฟฟ้าไม่ให้สง้ข้�นเกี่ิน 10% 
เมื�อเทั่ยบกี่ับปี 2562

• ใช้แพัลต็ฟอร์มโฆษณาขององค์ุกี่รนำาเสนอเนื�อหา
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารเปล่�ยนแปลงทัางสภาพัภ้มิอากี่าศ โด็ย
ม่เป้าหมายในกี่ารสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้แกี่่ประชาชน
ไม่น้อยกี่ว่า 1 ล้านคุนต็่อปี

• ลด็ปริมาณกี่ารใช้ไฟฟ้าได็้ 11% 
เมื�อเทั่ยบกัี่บปี 2562/63

• ใช้แพัลต็ฟอร์มโฆษณาขององคุ์กี่รนำาเสนอเนื�อหา
เกี่่�ยวกี่ับกี่ารเปล่�ยนแปลงทัางสภาพัภ้มิอากี่าศ

...
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...
...

...
...

...
...

...
...

.

กี่ารรับมือต็่อกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศเป็นปัญหาสำาคัุญระดั็บโลกี่อย่างปฏิิเสธไม่ได้็ วีจี ไอจ้งมุ่งมั�นท่ั�จะรับมือกี่ับทัั�ง
คุวามทั้าทัายและโอกี่าสอันมาจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศและกี่ารอนุรักี่ษ์พัลังงาน โด็ยในฐานะผู้้้ให้บริกี่าร
กี่ารต็ลาด็ Offline-to-Online (“O2O”) โซิลช้ั�นส ์วจีี ไอไมเ่พัยีงตั็�งใจทั่�จะจดั็กี่ารกี่บัคุารบ์อนฟตุ็พัรนิต็จ์ากี่กี่จิกี่รรมทัางธรุกี่จิ
ของบริษัทัฯ เท่ัานั�น แต่็ยังมุ่งเสริมสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้ในสังคุมเก่ี่�ยวกัี่บคุวามสำาคัุญของกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศ
ผู้่านแพัลต็ฟอร์มโฆษณาของบริษัทัฯ อ่กี่ด้็วย

วจีี ไอมุง่มั�นท่ั�จะด็ำาเนนิกิี่จกี่รรมทัางธรุกิี่จอยา่งม่สติ็และรับผิู้ด็ชอบต็อ่สงัคุมและสิ�งแวด็ล้อม โด็ยบริษทััฯ ยึด็ปฏิบัิต็ติ็ามนโยบาย
ด็้านสิ�งแวด็ล้อมทั่�คุรอบคุลุมคุวามมุ่งมั�นของบริษัทัฯ ทั่�จะปรับปรุงประสิทัธิภาพักี่ารใช้พัลังงานในกี่ารด็ำาเนินงาน ลงทุัน
ในเทัคุโนโลย่ใหม่ ๆ เพ่ั�อปรับปรุงกี่ารอนุรักี่ษ์พัลังงาน และเพั่�อเป็นแรงบันด็าลใจในกี่ารเผู้ยแพัร่บริบทักี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพั
ภ้มิอากี่าศส้่สาธารณะ 

คุวามเส่�ยงและผู้ลสบืเนื�องจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภมิ้อากี่าศนั�น ประกี่อบด็ว้ยสภาพัอากี่าศทั่�รนุแรงและภยัธรรมชาต็ ิอาจ
ทัำาให้เกี่ิด็ผู้ลกี่ระทับกี่ับกิี่จกี่รรมทัางธุรกี่ิจของวีจี ไอได็้ ด็ังนั�น เพั่�อจัด็กี่ารกี่ับคุวามเส่�ยงเหล่าน่�และคุวามเส่�ยงอื�น ๆ  ท่ั�เกี่่�ยวข้อง 
วีจี ไอจ้งด็ำาเนินกี่ระบวนกี่ารบริหารจัด็กี่ารคุวามเส่�ยงองคุ์กี่ร เพั่�อทับทัวนปัจจัยเส่�ยงทั่�ม่อย้่และทั่�เกี่ิด็ข้�นใหม่อันเก่ี่�ยวข้องกัี่บ
ผู้ลกี่ระทับของสภาพัอากี่าศทั่�มต่่็อกี่ารด็ำาเนนิธุรกิี่จ อ่กี่ทัั�งบริษทััฯ ได้็กี่ำาหนด็แผู้นคุวามต่็อเนื�องทัางธรุกิี่จขององค์ุกี่ร รวมไปถึง
แผู้นฟ้�นฟูจากี่ภัยพั่บัต็ิเพั่�อจัด็กี่ารกัี่บเหตุ็กี่ารณ์สภาพัอากี่าศท่ั�ไม่เอื�ออำานวย นอกี่จากี่น่� วีจี ไอยังต็ระหนักี่ด่็ถึงคุวามจำาเป็น
ในกี่ารยกี่ระดั็บคุวามสำาคุญัและคุวามโปรง่ใสของคุวามเส่�ยงทัางกี่ารเงินท่ั�เก่ี่�ยวข้องกี่บักี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภมิ้อากี่าศ ด็งันั�น
จ้งอย้่ในขั�นต็อนของกี่ารบ้รณากี่ารเคุ้าโคุรงกี่ารทัำางานต็ามคุำาแนะนำาของคุณะทัำางานด็้านกี่ารเปิด็เผู้ยข้อม้ลทัางกี่ารเงิน
ท่ั�เกี่่�ยวข้องกี่ับสภาพัอากี่าศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ทัั�งน่� บริษัทัฯ ได้็ด็ำาเนิน
โคุรงกี่ารต็่าง ๆ เพ่ั�ออนุรักี่ษ์พัลังงานและลด็กี่ารปลด็ปล่อยกี่๊าซิเรือนกี่ระจกี่ขององคุ์กี่ร

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด็้านสิ�งแวด็ล้อม 
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กลยุทธ์์ด้้านสี่ภาพภูม่อากาศ
และการใช้้พลังงาน

ในปี 2564/65 วีจี ไอเข้าร่วมโคุรงกี่าร Care the Bear โด็ยต็ลาด็หลักี่ทัรัพัย์ฯ
ทั่�ม่วัต็ถุประสงคุ์เพ่ั�อให้ภาคุรัฐ เอกี่ชน และวิสาหกี่ิจเพั่�อสังคุมร่วมมือกัี่นลด็กี่ารปล่อย
กี่๊าซิเรือนกี่ระจกี่ผู่้านกี่ารจัด็กิี่จกี่รรมดั็งกี่ล่าว โด็ยโคุรงกี่ารฯ ได้็รณรงค์ุกี่ารปรับเปล่�ยน
พัฤต็ิกี่รรมใน 6 มิต็ิ เพั่�อช่วยลด็กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศ ได็้แกี่่ กี่ารเด็ินทัางด็้วย
รถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งสาธารณะ ลด็กี่ารใช้กี่ระด็าษและพัลาสต็ิกี่ งด็ใช้ภาชนะโฟม ลด็
กี่ารใช้พัลังงาน ใช้ของต็กี่แต่็งท่ั�ทัำาจากี่วัสด็ุทั่�นำากี่ลับมาใช้ใหม่ในกี่ารจัด็งานต่็าง ๆ และ
เสิร์ฟอาหารให้ต็ัวเองในปริมาณทั่�พัอทัานได็้เพั่�อลด็ขยะอาหาร ทัั�งน่� กี่ารเข้าร่วมโคุรงกี่าร 
Care the Bear คุรั�งน่� สามารถช่วยให้พันักี่งานของวีจี ไอม่ส่วนร่วมในกี่ารลด็กี่ารปล่อย
กี่๊าซิเรือนกี่ระจกี่ และแสด็งให้เห็นถึงคุวามมุ่งมั�นของบริษัทัฯ ในกี่ารแกี่้ ไขปัญหากี่าร
เปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศเพั่�อประโยชน์ในวงกี่ว้าง

ในปี 2564/65 วีจี ไอได็้เริ�มรณรงคุ์กี่ารลด็กี่ารใช้พัลังงานภายในพั่�นทั่�สำานักี่งาน 
โด็ยไฟและเคุรื�องปรบัอากี่าศท่ั�สำานักี่งานใหญ่ของบริษทััฯ จะถก้ี่ปิด็เป็นเวลาหนึ�งชั�วโมง
ในช่วงเทั่�ยงของทุักี่วันทัำากี่าร ทัำาให้ประหยัด็พัลังงานไฟฟ้าไปได้็ 44,643 กี่โิลวตั็ต์็ 
-ชั�วโมง (kWh) เท่ัยบเทั่ากัี่บปริมาณ 22.317 ต็ันคุาร์บอนได็ออกี่ไซิด็์เทั่ยบเทั่า 
(tCO

2
e) ทั่�ลด็ลง

นอกี่จากี่น่� บริษัทัฯ ยังได็้ประกี่าศกี่ารรณรงค์ุเพั่�อสร้างจิต็สำานึกี่ของพันักี่งานและ
สนบัสนนุกี่ารมส่ว่นรว่มในกี่ารลด็ผู้ลกี่ระทับของกี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภม้อิากี่าศ
โด็ยกี่ารปิด็เคุรื�องใช้ ไฟฟ้าเมื�อไม่ได็้ใช้งาน

วจีี ไอต็ระหนกัี่ถงึปญัหากี่ารปลอ่ยคุารบ์อนทั่�เกี่ดิ็จากี่กี่ารเด็นิทัางของพันกัี่งานมา
ท่ั�ทัำางาน ในปี 2564/65 บริษัทัฯ จ้งได็้จัด็ทัำาแคุมเปญ ‘‘Same Way Save World’’ 
เพั่�อสนับสนุนให้พันักี่งานติ็ด็รถกัี่นไปทัำางานเพั่�อลด็กี่ารปล่อยกี่๊าซิคุาร์บอน
ทั่�ไม่จำาเป็นจากี่กี่ารเด็ินทัางโด็ยรถยนต็์ โด็ยจากี่ระยะนำาร่องทั่�ประสบคุวามสำาเร็จ
ของโคุรงกี่ารนั�น สามารถลด็กี่ารปล่อยก๊ี่าซิเรือนกี่ระจกี่ทัั�งหมด็ 19.408 ต็ัน
คุาร์บอนได็ออกี่ไซิด์็เทั่ยบเท่ัา (tCO

2
e)

โครงกัารอนุร่กัษ์พัล่งงานและกัารลด้กั๊าซิเร่อนกัระจำกั

โครงกัาร Care the Bear

Same Way Save World

สำาน่กังานอนุร่กัษ์พัล่งงาน
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ในฐานะผู้้้ประกี่อบธุรกิี่จสื�อโฆษณา วีจีไอยงัคุงใช้เคุรือข่ายสื�อโฆษณาของบริษทััฯ เผู้ยแพัร่ข้อม้ล เพ่ั�อสร้างคุวามต็ระหนักี่ร้้แก่ี่ผู้้้ชม
ทัั�วประเทัศเกี่่�ยวกัี่บผู้ลสืบเนื�องของอิทัธิพัลจากี่กี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศต็่อไป โด็ยบริษัทัฯ ต็ระหนักี่ด็่ว่ากี่ารแก้ี่ไข
ปัญหากี่ารเปล่�ยนแปลงสภาพัภ้มิอากี่าศนั�นจำาเป็นอย่างยิ�งทั่�จะต็้องม่คุวามร่วมมือของผู้้้ม่ส่วนได็้เส่ยทัั�งหมด็

ในปี 2564/65 วีจี ไอได็้ด็ำาเนินโคุรงกี่ารปล้กี่ต็้นไม้ประมาณ 200 ต็้น ซึิ�งรวมเป็นพั่�นทั่�ส่เขียวถึง 1,600 ต็ารางเมต็ร 
สำาหรับชุมชนทั่�จังหวัด็ยโสธร

วีจี ไอประหยัด็กี่ารใช้ ไฟฟ้าจากี่สื�อโฆษณาของบริษัทัฯ บนสถาน่รถไฟฟ้าบ่ท่ัเอส  โด็ยกี่ารเปล่�ยนหลอด็ไฟฟล้ออเรสเซินต็์
เป็นแบบหลอด็ไฟ LED และด็ำาเนินกี่ารปิด็ไฟหลังเวลาทัำากี่าร ทัั�งน่� กี่ารใช้หลอด็ไฟ LED ทัำาให้บริษัทัฯ สามารถประหยัด็
คุ่าไฟฟ้าได็้ถึง 5 ล้านบาทั

กัารปลูกัติ้นไม้

กัารลด้กัารใช้ไฟฟ้าบันสถานร่ถไฟฟ้า

แพัลติฟอร์มสื�ออ่นเป็นแรงบั่นด้าลใจำ
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กัารจำ่ด้กัารข้องเส่ย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5)

เป้าหมาย 2563/64 - 2566/67 ผลกัารด้ำาเนินงาน 2564/65

• เปล่�ยนกี่ารนำาขยะทั่�จะถ้กี่ฝ่ังกี่ลบหรือเผู้าทัำาลาย 
ด็้วยกี่ารนำากี่ลับมาใช้ประโยชน์ในอัต็รา 30% 
ของปริมาณขยะทัั�งหมด็

• สร้างคุุณคุ่าให้ขยะโด็ยกี่ารเปล่�ยนเป็นผู้ลิต็ภัณฑ์์
ทั่�กี่่อให้เกี่ิด็ผู้ลกี่ระทับต็่อสิ�งแวด็ล้อมน้อยทั่�สุด็ โด็ยม่
เป้าหมายในกี่ารลด็ปริมาณกี่ารสร้างขยะอย่างน้อย 
10%

• เปล่�ยนกี่ารนำาขยะทั่�จะถ้กี่ฝั่งกี่ลบหรือเผู้าทัำาลาย
ด็้วยกี่ารนำากี่ลับมาใช้ประโยชน์ในอัต็รา 85% 
ของปริมาณขยะทัั�งหมด็

• ลด็ปริมาณขยะทั่�จะถ้กี่ฝั่งกี่ลบหรือเผู้าทัำาลาย
3% เมื�อเทั่ยบกี่ับปี 2562/63

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

กี่ารจัด็กี่ารของเส่ยอย่างม่ประสิทัธิภาพัเป็นวาระสำาคุญัในกี่ารด็ำาเนินธุรกิี่จ โด็ยวีจีไอใหคุ้วามใส่ใจในกี่ารลด็ของเส่ย กี่ารปฏิบัิต็ิ
ด็้านกี่ารจัด็กี่ารของเส่ยทั่�สอด็คุล้องต็ามกี่ฎระเบ่ยบ และกี่ารนำาเศรษฐกี่ิจหมุนเวียนมาใช้ในกี่ิจกี่รรมทัางธุรกี่ิจเพั่�อลด็
ผู้ลกี่ระทับทั่�อาจเกิี่ด็ข้�นต็่อชุมชนและสิ�งแวด็ล้อมในวงกี่ว้าง 

คุวามมุ่งมั�นในกี่ารจดั็กี่ารของเส่ยอยา่งมป่ระสิทัธภิาพัและกี่ารประยกุี่ต็์ใชแ้ผู้นเศรษฐกิี่จหมนุเวยีนของบรษิทััฯ นั�น เปน็ไปต็ามท่ั�
กี่ำาหนด็ไว้ในนโยบายด็้านสิ�งแวด็ล้อม ทัั�งน่� ของเส่ยทั่�เกี่ิด็จากี่กี่ารด็ำาเนินงานของวีจี ไอเองโด็ยทัั�วไปแล้วจะเกี่ิด็จากี่กี่ิจกี่รรม
ในสำานักี่งานทั่�ถ้กี่กี่ำาจัด็โด็ยฝ่่ายบริหารอาคุารต็ามข้อผู้้กี่พัันในสัญญา และป้ายไวนิลทั่�ใช้แล้วทั่�เกี่ิด็จากี่ธุรกี่ิจสื�อโฆษณาของ
บริษัทัฯ จะถ้กี่จัด็เก็ี่บไว้ในพั่�นทั่�ของบริษัทัฯ หรือถ้กี่นำากี่ลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต็ามหลักี่เศรษฐกี่ิจหมุนเวียน และบริษัทัฯ ได็้จัด็
ใหม่้ระบบกี่ารกี่ำากี่บัและติ็ด็ต็ามข้อม้ลท่ั�เก่ี่�ยวข้องกัี่บของเส่ยโด็ยทัั�วไป นอกี่เหนือจากี่น่� บริษทััฯ ยงัปลก้ี่ฝั่งจิต็สำานกึี่ให้พันักี่งาน
ต็ระหนักี่ถึงคุวามสำาคุัญของกี่ารลด็ขยะต็ามหลักี่กี่าร 3R คุือ ลด็ของเส่ยให้น้อยท่ั�สุด็ (Reduce) นำาของเส่ยกี่ลับมาใช้ใหม่ 
(Reuse) และนำาไปผู้่านกี่ระบวนกี่ารหรือแปรรป้เพ่ั�อนำากี่ลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

โปรด็สแกี่นคุิวอาร์โคุ้ด็น่�สำาหรับนโยบายด้็านสิ�งแวด็ล้อม 
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วีจี ไอทัำากี่ารคัุด็แยกี่ประเภทัของขยะท่ั�เกิี่ด็จากี่กี่ิจกี่รรม
ภายในสำานักี่งานกี่่อนทั่�จะส่งกี่ำาจัด็โด็ยฝ่่ายบริหารอาคุาร 
โด็ยบริษัทัฯ ได็้จัด็ให้ม่ถังขยะเฉพัาะสำาหรับขยะประเภทัต็่าง ๆ 
ได็้แกี่่ ขยะทัั�วไป เศษอาหาร ขยะรี ไซิเคิุล และขยะอันต็ราย 
ซิึ�งบริษัทัฯ รณรงคุ์กี่ารคุัด็แยกี่ขยะเพ่ั�อสร้างคุวามต็ระหนักี่
ของพันักี่งานเกี่่�ยวกัี่บคุวามสำาคุญัของบทับาทัและคุวามร่วมมือ
ในกี่ารจัด็กี่ารขยะอย่างม่ประสิทัธิภาพั

ถังขยะ
เศษอาหาร

ถังขยะ
ทัั�วไป

ถังขยะ
รี ไซิเคุิล

ถังขยะ
อันต็ราย

โคุรงกี่ารวิภาวด็่ฯ ไม่ม่ขยะ โด็ยสำานักี่งาน กี่.ล.ต็. และเคุรือข่าย
เพั่�อคุวามยั�งยืนแห่งประเทัศไทัย (Thailand Responsible 
Business Network หรือ TRBN) เป็นคุวามร่วมมือของบริษัทั
จด็ทัะเบ่ยนไทัย 32 บริษัทัทั่�ตั็�งอย่้บนถนนวิภาวด็่รังสิต็ เพั่�อ
จัด็กี่ารขยะอย่างม่ประสิทัธิภาพั เพั่�มอัต็รากี่ารรี ไซิเคุิล และ
ลด็ปริมาณของเส่ยท่ั�ส่งไปยังหลุมฝ่ังกี่ลบ ซึิ�งวีจี ไอเป็นสมาชิกี่
ของโคุรงกี่ารฯ เป็นเวลาสองปีต็ิด็ต็่อกี่ัน จ้งสะทั้อนให้เห็นถึง
คุวามมุ่งมั�นของบริษัทัฯ ทั่�ม่ต่็อกี่ารจัด็กี่ารขยะอย่างเหมาะสม

วจีี ไอยงัคุงอพััไซิเคุลิไวนลิทั่�ใชแ้ล้วจากี่ปา้ยโฆษณาต็าม
คุวามมุ่งมั�นของบรษิทััฯ ในกี่ารลด็ขยะโด็ยกี่ารประยกุี่ต็์
ใชห้ลกัี่เศรษฐกิี่จหมุนเวียน โด็ยในปี 2564/65 ขยะไวนิล
จำานวน 0.99 ต็ันของวีจี ไอได้็ถ้กี่เปล่�ยนจากี่กี่าร
ถ้กี่กี่ำาจัด็ไปเป็นกี่ารอัพัไซิเคิุลเพั่�อผู้ลิต็เป็นกี่ระเป๋าถุง
สำาหรับขาย ซึิ�งสามารถสร้างกี่ำาไรจากี่กี่ารจำาหน่าย
เป็นเงิน 45,900 บาทั

โครงกัารกัารลด้ข้องเส่ย

กัารคด่้แยกัประเภทข้ยะ

โครงกัารไปรษณ่ย์ reBOX 

โครงกัารอพ่ัไซิเคลิไวนลิจำากัป้ายโฆษณาท่�ใช้แล้ว

โครงกัารวิภาวด้่ฯ ไม่ม่ข้ยะ 

โคุรงกี่ารไปรษณ่ย์ reBOX เป็นโคุรงกี่ารทั่�ริเริ�มโด็ยไปรษณ่ย์ ไทัย ด็้วย
วัต็ถุประสงค์ุเพ่ั�อรี ไซิเคิุลขยะกี่ระด็าษให้เกิี่ด็ประโยชน์ส้งสุด็ในช่วงกี่ารระบาด็
ใหญ่ของโรคุระบาด็ โด็ยในปี 2564/65 วีจี ไอได็้เข้าร่วมและบริจาคุกี่ระด็าษ 
ซิองจด็หมาย และขยะไปรษณ่ยบัต็ร เป็นจำานวนรวม 0.15 ต็ัน เพ่ั�อรี ไซิเคุิล
ทัำาเป็นเต็่ยงสำาหรับผู้้้ป่วยโรคุโคุวิด็-19 ในโรงพัยาบาลภาคุสนาม
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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



Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman
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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)

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. 

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

• Pioneering Solutions for Tomorrow

• Design pioneering experience for consumers
• Create pioneering platform for brands
• Build pioneering and sustainable business for stakeholders, society and environment

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

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

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

Vision

Strategy

Mission

Offline
to

Online

Data

SOLUTIONS

CONNECTOR

PLATFORM

PaymentAdvertising Distribution
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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 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.

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

ADVERTISING
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PAYMENT

DISTRIBUTION

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 Care
We b s i t e  c o m p a r i n g  p r i c e s  o f 
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.

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. 

Kerry Express (“KEX”)

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.

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

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

..........................................................................
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AWARDS AND ACHIEVEMENTSVGI

Outstanding Investor Relations Awards for the 3rd

consecutive year from SET Awards 2021 by SET 
and Money & Banking Magazine

Thailand’s Top Corporate Brands Award under 
Media Category for the 5th 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)

VGI

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

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

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

Excellent Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2021 for the 6th 

consecutive year by Thai Institute of Directors 
(IOD)

AWARDS



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AT VGI
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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: 

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

Identification of 
Sustainability Issues

Materiality 
Prioritisation

Verification

Review
of Materiality 

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. 

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

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

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

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

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

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

12.   Climate and Energy Strategy
13.   Waste Management

6.   Customer Relationship 
      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

Economic, social, and environmental impacts
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Material Issues GRI Standards Scope of Impact

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

Social Dimension

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

9. Society and Community 
Development

Management Approach (GRI 103)
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 306-
3, GRI 306-4, GRI 306-5)

3, 6, 9, 11, 12, 13, 17

Sustainability Material Issues 

Sustainability
Development Goals
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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 Engagement
Channels

Key Stakeholder 
Interests

Company
Responses
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•   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

•   Conduct business
with transparency and 
accountability, including 
having good and 
efficient corporate 
governance

•   Operate business with 
growing, stable, and 
sustainable results

•   Consistently disclose 
information regarding 
operating results

•   Respect the rights of 
shareholders and treat 
shareholders equally

•   Company management 
and protecting the rights 
of shareholders during 
COVID-19 pandemic
crisis

•   Conduct business
with transparency 
in accordance with 
relevant laws, Corporate 
Governance Policy, 
and Code of Conduct

•   Assess the anti-corruption 
risk of the Company and 
renew membership of 
the Thai Private Sector 
Collective Action Against 
Corruption

•   Ensure standardised 
practices on good 
corporate governance 
and anti-corruption 
through group-wide 
employee training

Shareholders/ 
Investors
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Stakeholders Engagement
Channels

Key Stakeholder 
Interests

Company
Responses
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•   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

•   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

•   Selection procedure and 
performance assessment 
of business partners 

•   Meeting with business 
partners

•   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

•   Present products
with quality that meet 
customers’ expectations 
at a fair and appropriate 
price

•   Provide accurate and 
adequate information 
for customers’ decision 
making

•   Continuously improve 
quality and types of 
products and services

•   Protect customer
personal data

•   Transparent, fair, and 
accountable procurement

•   Comply with contractual 
agreements

•   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

•   Customer satisfaction 
survey result at 90%

•    Continuously developing
products and gaining 
external recognition, 
such as being awarded 
the “Most Innovative 
O2O Solutions for 
Advertising, Payment, 
and Logistics Platforms” 
as the leading company 
with the most innovative 
platform

•    Business partners signed 
acknowledgement to 
Supplier Code of 
Business Conduct, 
which covers operational 
economic, social, and 
environmental issues

•   Business partners
received safety training 
prior to performing work

Employees

Customers

Business 
Partners
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Stakeholders Engagement
Channels

Key Stakeholder 
Interests

Company
Responses
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•   Report performances 
following the frequency 
defined by government 
agencies

•   Communicating with 
government officials 
to create correct 
understanding

•    Continuous participation 
in activities, seminars, 
and projects from 
government agencies

•   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

•   Comply with the law,
rules, and regulations

•    Disclose comprehensive 
operational information 
on a regular basis

•   Join projects or joint 
associations initiated by 
government agencies

•   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

•   Strictly comply with 
relevant laws and 
regulations

•   Disclosing information 
of operational 
performances following 
the prescribed timeframe 
that exceeds regulatory 
requirements for 
transparency

•   Participation in ESG 
initiatives and projects 
organised and endorsed 
by government agencies

•   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

Government 
Agencies

Communities, 
Society, and 
Environment
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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. 

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 

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.
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The following long-term sustainability targets were established to support VGI’s sustainability ambitions. 
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•   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

•   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”

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

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

•   Customer satisfaction score at 95%
•    No complaints from customers about advertising 

material and staff service

•   Employee engagement rate is not less than 90%

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

•   Zero accident

Supply Chain Management

Corporate Governance and 
Business Conduct

Risk and Crisis Management

Information Security and Data 
Privacy

Customer Relationship 
Management

Human Resource 
Development and Well-Being

Occupational Health
and Safety

Sustainability Material Issues SDGs2020/21 - 2024/25 Long-Term Sustainability Targets

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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•   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

•   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%

Climate and Energy Strategy

Waste Management

Sustainability Material Issues SDGs2020/21 - 2023/24 Long-Term Sustainability Targets

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

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



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

2021/22 Targets2020/21 - 2024/25
Long-Term Sustainability Targets

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”

• 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”

• 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, long-
term 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.
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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

Company
Secretary

Audit
Committee

Internal
Audit Division

Enterprise Risk
Management

Working Team

Sustainability
Development

Working Team1

Executive
Committee

Chief Executive
Officer

Deputy Executive
Officer2

Chief Operating
Officer

Chief Financial
Officer

Chief Sales
Officer

Risk Management
Committee

Corporate Governance
Committee

Nomination and
Remuneration

Committee

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 crit ical 
business decisions for VGI.

CEO and the Executive

committee are in charge

of  manag ing  var ious 

aspects of work, carrying

out VGI’s daily operations

as delegated to them by

the Board of Directors 

a n d  r e p o r t i n g  t h e i r 

p e r f o r m a n c e  t o  t h e 

Board of Directors on a 

regular  basis. Employees  

a r e  r e s p o n s i b l e  f o r 

carrying out assigned 

tasks in compliance with 

VGI’s rules, procedures, 

and policies.

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

Business Conduct

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.

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, 

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. 

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.
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Training Attendance Rate Post-Training Test Pass Rate Average Post-Training Test
Score

100% 96% 9/10
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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.
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Whistleblowing

Process of Handling Complaints

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.

Whistleblowers or 
complaints through 

various channels

Consider first whether 
the complaint involves 

violation of anti-
corruption measures

Coordinate with the 
Human Resources 

Department to appoint 
an investigation 

committee

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

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

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

Report every 6 months.

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

Doitright@vgi.co.thVGI Internal Intranet

(a) If the case does not 
qualify as a violation 
against the anti-
corruption 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.
*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.

Channel to Report

@
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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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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 
Association

Governance 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)

Practice for 
Media

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

840,000 125,000 300,000 0

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

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Trade
Association

Media Agency 
Association 
of Thailand 
(MAAT)

Practice for 
Media

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

231,708.50 107,000 0 0

Trade 
Association

Management 
Association of 
Thailand

Promote 
management 
excellence 
of Thai 
organisations

Support Participate 
in a leading 
management 
development 
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 
Association

Support 
business 
and trade 
to promote 
Thailand’s 
economic 
advancement

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

0 0 0 10,000

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

Supply Chain Management Strategy

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

2021/22 Targets2020/21 - 2024/25 
Long-Term Sustainability Target

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 

•   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 

•   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.

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.

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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...



V G I  P U B L I C  C O M PA N Y  L I M I T E D 99

Please scan this QR code for VGI’s Supplier Code of Business Conduct 

Supplier Code of Business Conduct 

Supplier Risk Assessment and ESG Integration

Supplier
 Classification

Supplier
Screening

Critical Supplier 
Analysis

High ESG Risk Supplier 
Analysis

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

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.

Suppliers that surpass 
the SAQ will be listed 
under the Company’s 
Approved Supplier List 
(ASL).

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 

1 year of product and 
service provision

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. 

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.

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. 
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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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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:

72% Non-Critical Tier 1

28% Critical Tier 1

Supplier
classification

1% Suppliers located outside of Thailand

99% Suppliers located in Thailand

Supplier by
geographical

region

1% High Investment Project

91% General Procurement

8% Construction and
Installation work

Suppliers
category by

types of product
& service

Excellent
(4.00 - 3.26)

Fair
(2.50 - 1.00)

Poor
(Below 1.00)

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

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

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.

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.

Good
(3.25 - 2.51)

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)

2021/22 Target2020/21 - 2024/25 
Long-Term Sustainability Target

2021/22 Performance

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

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

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

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.

Risk Governance
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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Audit Committee

Internal Audit Division

Finance
RM representative

Finance
Management and

Risk Owners

Operation
RM representative

Operation
Management and

Risk Owners

Sales
RM representative

Sales
Management and

Risk Owners

Board of Directors

Risk Management
Committee

Risk Management
Working Team

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 r isks are assessed 
through financial and non-
financial parameters based 
on the l ikel ihood of their 
occurrence and level of impacts 
on corporate governance, 
occupational health and safety, 
human resource, and the 
environment. 

Risk Management Process
1.

 Identification
of Risk

2.
 Risk

Assessment

3.
Risk Mitigation

Plan

4.
Implementation 

and
Monitoring

5.
Reviewing

and Updating
Risk Plan
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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. 

Emerging Risk

                 
                  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 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. 

Risk Culture
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INNOVATION 

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

 

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

VGI Digital Lab 
VGI Digital Lab is a department, established in 2019, to provide digital marketing product and agency 
service. It is developing VGI One Platform which utilizes data driven technology to offer brands with 1st 
party datasets from over 200 dimensions consisting of consumer demographics, purchase intent, 
purchased goods, location-based behaviour, ownership and data on consumer digital footprint. With 
these datasets, customized audience segments are created for which VGI One can activate brand 
marketing campaigns on target audience’s social media networks. Brands could benefit from VGI One’s 
data-driven targeting solutions to grasp correct audience, thus better reach business results.  
 
In 2021/22, VGI Digital Lab launched the Point of Interest Product. This product offered to real estate 
customers utilizes technology to precisely target specific audiences based on their location within the 
designated radial “point of interest” area of subject residential property. 
 
 

 
 
 
 

94%  
MORE PRECISE 

INNOVATION
(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 the Company’s vision to be the “Pioneering Solutions for Tomorrow” equipped with a fully 
integrated ecosystem. VGI commits to digital technologies and R&D excellence to develop and launch 
innovative or value-added products and solutions that meet the ever-changing consumer demands and 
attract new opportunities.

VGI Digital Lab
VGI Digital Lab is a department, established in 
2019, providing digital marketing product and data 
consulting services. It is developing VGI One Platform 
which utilises data-driven technology to offer brands 
with first party datasets from over 200 dimensions 
consisting of consumer demographics, purchase 
intent, purchased goods, location-based behaviour, 
ownership, and data on consumer digital footprint. 
With these datasets, customised audience segments 
are created for which VGI One can activate brand 
marketing campaigns on the target audience’s 

social media networks. Brands could benefit from 
VGI One’s data-driven targeting solutions to grasp the 
correct audience, thus better reach business results.

In 2021/22, VGI Digital Lab has launched the Point of 
Interest Product. This product, offers to real estate 
customers, utilises technology to precisely target 
specific audiences based on their location within the 
designated radial “point of interest” area of subject 
residential property.
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My Rabbit

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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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. 
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INFORMATION SECURITY 
AND DATA PRIVACY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)

2021/22 Targets2020/21 - 2024/25 
Long-Term Sustainability Targets

2021/22 Performance

•   Zero cases of breach of 
information security or other 
cybersecurity incidents

•     Zero complaints from outside 
parties and regulatory bodies

• 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

• 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

• 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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

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

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

Information Security Management System
(ISMS) Committee

Information Security Management 
System Working Team Data Protection Officer
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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, in format ion secur i ty  inc ident 
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.

Identify

Assess

Control

Review

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

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

•   Document information security risk assessment results and controls.
•   Review risk assessment at regular intervals.

•   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.
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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
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Privacy Policy for 
Shareholders’ Meeting

Human Resources 
Privacy Policy

Privacy Policy for 
Business Partner

Customer Privacy Policy

CCTV
Privacy Policy

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

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

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

BSSH 
Privacy Policy



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

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. 

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

2021/22 Target 2021/22 Performance

...
...

...
...

...
...

...
...

..

• Customer satisfaction score 
at 95%

• No complaints from customers 
about advertising material 
and staff service

• Customer satisfaction score 
at 90%

• Customer satisfaction score 
at 90%

Please scan this QR code for Ethical Branding and Marketing Policy 
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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.

Furthermore, additional approaches 
to effective customer relationship 
management are initiated, including 
engagement act iv i t ies,  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%
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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 

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.

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. 
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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)

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 

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

2021/22 Target 2021/22 Performance

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
..

•   Employee engagement rate 
is not less than 90%

•   Employee engagement rate 
is not less than 75%

•   Employee engagement rate 
is 86%

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.
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1,074 10.61% 8.57%
Total Employees Hiring Rate Turnover Rate
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    Business Acumen

    Collaboration     Leverage Capabilities

    Innovation Mind

•   Having a good understanding of work 
and business, building alliances, and 
seeing the big picture

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

•   Always being determined, developing, 
and improving competency

•   Always having the courage to think, 
exper iment ,  learn ,  and in i t ia te 
new things

Human Resource Development

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

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

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

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

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.

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.

 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.

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.

VGI Sales Training
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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.

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. 

Self-Management Growth Mindset
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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

Employee’s Organisational Satisfaction

86% 91%

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.

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%.

Employee Engagement Survey
Score

Employee Satisfaction Survey 
Score

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.

...
...

...
...

...
..

All management position 85
69

515
405

Junior management position

Top management position

Non-management position

18
25

67
44

Women employee Male employeeShare of women in total workforce56%



 SUSTAINABILITY REPORT 2021/22122

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

Human Rights Management

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. 

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.

Please scan this QR code for  Human Rights Policy 

Policy
commitment

Assess actual
and potential 

impacts

Integrate 
findings and 

take appropriate 
actions

Track and 
communicate 
performance

Remediate 
adverse impacts
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Reinforcing Human Rights into Corporate Culture

Raising Awareness for Human Rights

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. 

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-of-
charge 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, 

Human Rights Media Airtime

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.

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. 

Zero
incident of discrimination 
and harassment
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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 activities were conducted with the ambition for the communities 
to improve their health and well-being. In 2021/22, the following initiatives were implemented. 

Public Health Enhancement

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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Public Health Enhancement
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

One Day, One Thousand Smiles Project

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.

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. 

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. 

Educational Development
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Educational Development

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. 

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. 

Environmental Awareness

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

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)  Identification and assessment of work activities.
 (2)  Application of the hierarchy of controls and action plans to eliminate hazards and minimise risk.
 (3)  Implementing and evaluating progress to prevent health risks. 
 (4)  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.

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

2021/22 Targets 2021/22 Performance

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

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

• Zero accident

• Zero accident
• Policies, procedures, and safety 

training are developed for 
the Company’s employees

• Zero accident
• Policies, procedures, and safety 

training were developed for 
the Company’s employees

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



ENVIRONMENTAL
DIMENSION
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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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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. 

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 tCO

2
e 

reduction. 

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 tCO

2
e 

greenhouse gas emission was reduced.

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. 

Energy Conservation and Greenhouse Gas Reduction

Care the Bear Project

Same Way Save World

Office Energy Conservation
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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.

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.

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. 

Tree Plantation

On-Station Electricity Reduction

Inspired Media Platform
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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

Vinyl Upcycle Project

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.

food
waste bin

general
waste bin

recyclable
waste bin

hazardous
waste bin

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. 

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.  

Waste Segregation

Vibhavadi Zero Waste

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.

Re-Box Project
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ผลกัารด้ำาเนินงานด้้านความย่�งยืน
SUSTAINABILITY PERFORMANCE RESULT
(GRI 102-8)

ด้้านเศรษฐกัิจำ (Economic Dimension)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

รายได้้รวม (Total revenue)

ล้านบาทั 
(THB mn)

3,714 4,298 3,244 4,426

• ธุุรกี่ิจสื�อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน 
(Mass transit media business) 2,405 2,184 1,327 1,480

• ธุุรกี่ิจสื�อโฆษณาในอาคุาร สำานักี่งาน 
และอื�น ๆ 
(Media in office buildings and 
other business)

412 371 213 100

• ธุุรกี่ิจสื�อโฆษณากี่ลางแจ้ง 
(Outdoor media business) 265 294 - -

• ธุุรกี่ิจบริกี่ารด็้านด็ิจิทััล
(Digital service business) 529 1,151 940 1,004

• ธุรกี่ิจกี่ารจัด็จำาหน่าย (Distribution) - - - 1,514

• รายได็้อื�น (Other income) 103 298 764 328

รายได้็จากี่กี่ารให้บริกี่าร 
(Total operating revenue)

ล้านบาทั 
(THB mn)

3,611 4,000 2,480 4,098

เงินเด็ือนและคุ่าแรงและผู้ลประโยชน์อื�น
ของพันักี่งาน 
(Employee expenses; salaries, 
wages, other benefits)

536 649 538 623

กี่ำาไรจากี่กี่ารด็ำาเนินธุรกี่ิจ 
(Net profit) 1,101 1,424 980 (120)

กี่ารจ่ายเงินปันผู้ล 
(Dividend payment) 787 850 310 525

เงินภาษ่ทั่�ชำาระให้แกี่่รัฐ 
(Income tax) (241) (214) (133) (35)

กี่ารบริจาคุเงินเพ่ั�อสงัคุมและพัฒันาชุมุชน 
(Cash contribution for social and 
community development)

11 26 11 0.2

สินทัรัพัย์ 
(Assets) 9,632 17,077 20,970 40,848

หน่�สิน
(Liabilities) 3,706 3,999 3,907 10,866

ส่วนของผู้้้ถือหุ้น 
(Equity) 5,926 13,078 17,063 29,983
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ด้้านส่งคม (Social Dimension)
ข้้อมูลกัารจำ้างงาน (Employment) 

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

พัน่กังานท่�งหมด้ 
(Total 
employees)

คุน (Person) 782 842 958 1,074 -

• เพัศชาย 
(Male)

คุน (Person) 284 325 358 473 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

42.8 42.8 42.8 44.0 -

• เพัศหญิง 
(Female)

คุน (Person) 498 517 600 601 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

63.7 61.4 62.6 56.0 52.0

พันก่ังานประจำำา
ท่�งหมด้ 
(Total permanent 
employees)

คุน (Person)

768 830 942 1,067 -

• เพัศชาย 
(Male) 275 320 350 469 -

• เพัศหญิง 
(Female) 493 510 592 598 -

พัน่กังานส่ญญา
จำ้างท่�งหมด้ 
(Total temporary 
employees) 

คุน (Person)

15 15 16 7 -

• เพัศชาย 
(Male) 10 8 8 4 -

• เพัศหญิง 
(Female) 5 7 8 3 -

พัน่กังานเติ็มเวลา
ท่�งหมด้ 
(Total full time 
employees) 

คุน (Person)

782 842 958 1,074 -

• เพัศชาย 
(Male) 284 325 358 473 -

• เพัศหญิง 
(Female) 498 517 600 601 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

พันก่ังาน 
Part-Time ท่�งหมด้ 
(Total part-time 
employees) 

คุน (Person)

0 0 0 0 -

• เพัศชาย 
(Male) 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female) 0 0 0 0 -

แยกัติามส่ญชาติิ (Classified by nationality)

ส่ญชาติิไทย
ท่�งหมด้ 
(Total Thai 
employees) 

คุน (Person) 771 833 927 1,023 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

98.6 98.9 96.8 95.3 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) 276 319 331 427 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) 495 514 596 596 -

ส่ญชาติจิำีนท่�งหมด้
(Total Chinese 
employees)1

คุน (Person) 128 142 133 7 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

51.6 52.4 52.2 0.7 -

• เพัศชาย 
(Male)1 คุน (Person) 2 3 3 7 -

• เพัศหญิง 
(Female)1 คุน (Person) 126 139 130 0 -

ส่ญชาติฟิิลิปปินส์
ท่�งหมด้
(Total Filipino 
employees)1

คุน (Person) 1 1 1 1 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

0.4 0.4 0.4 0.1 -

• เพัศชาย 
(Male)1 คุน (Person) 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female)1 คุน (Person) 1 1 1 1 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ส่ญชาติิเยอรมน่
ท่�งหมด้
(Total German 
employees) 

คุน (Person) n/a n/a n/a 5 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 0.5 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 5 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

ชาวบัริติิชท่�งหมด้
(Total British 
employees)

คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 0 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

ส่ญชาติิไติ้หว่น
ท่�งหมด้ 
(Total Taiwanese 
employees)

คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

% เทั่ยบกัี่บ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 0 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -

ส่ญชาติอิินเด้่ย
ท่�งหมด้ 
(Total Indian 
employees)

คุน (Person) n/a n/a n/a 3 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 0.3 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 3 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

แยกัติามศาสนา (Classified by religion)

ศาสนาพัุทธ 
(Buddhism)

คุน (Person) n/a n/a n/a 1,014 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 94.4 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 427 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 587 -

ศาสนาคริสติ์ 
(Christianity)

คุน (Person) n/a n/a n/a 41 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 3.8 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 27 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 14 -

ศาสนาอิสลาม 
(Islam)

คุน (Person) n/a n/a n/a 17 -

% เทั่ยบกัี่บ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 1.6 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 15 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 2 -

ศาสนายูด้าห์
(Judaism)

คุน (Person) n/a n/a n/a 1 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

n/a n/a n/a 0.1 -

• เพัศชาย 
(Male) คุน (Person) n/a n/a n/a 1 -

• เพัศหญิง 
(Female) คุน (Person) n/a n/a n/a 0 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

แยกัติามกัลุ่มอายุ (Classified by age)

อายุน้อยกัว่า 30 ปี  
(Age less than 
30)2

คุน (Person) 147 150 352 325 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

33.8 30.9 36.7 30.3 -

• เพัศชาย 
(Male)2 คุน (Person) 63 75 131 111 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 84 75 221 214 -

อายุ 30-50 ปี  
(Age 30-50)2

คุน (Person) 268 313 577 601 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

61.6 64.4 60.2 56.0 -

• เพัศชาย 
(Male)2 คุน (Person) 130 148 207 236 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 138 165 370 365 -

อายุมากักัว่า 50 ปี  
(Age over 50)2

คุน (Person) 20 23 29 30 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็

 (% of total 
workforce)

4.6 4.7 3.0 2.8 -

• เพัศชาย
(Male)2 คุน (Person) 12 13 18 16 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 8 10 11 14 -

แยกัติามระด้่บัพัน่กังาน (Classified by position)

ระด้่บัท่�วไป 
(Non-
management 
level)2

คุน (Person) 198 218 808 920 -

• เพัศชาย 
Male) 2

คุน (Person) 143 161 291 405 -

% เทั่ยบกี่ับพันักี่งาน
ระด็ับทัั�วไป 
(% of total 

non-management 
positions)

72.2 73.9 36.0 44.0 -



 SUSTAINABILITY REPORT 2021/22144

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• เพัศหญิง 
(Female)2

คุน (Person) 141 141 517 515 -

% เทั่ยบกี่ับพันักี่งาน
ระด็ับทัั�วไป 
(% of total 

non-management 
positions)

71.2 64.7 64.0 56.0 -

ระด้่บับัริหารและ
ระด้บ่ัจำด่้กัารท่�งหมด้ 
(All management 
level)2

คุน (Person) 157 188 150 154 -

• เพัศชาย
(Male)2

คุน (Person) 62 75 67 69 -

% เทั่ยบกี่ับระด็ับ
บริหารและระด็ับ
จัด็กี่ารทัั�งหมด็ 

(% of total 
management 

positions)

39.5 39.9 44.7 44.8 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 

คุน (Person) 95 113 83 85 -

% เทั่ยบกี่ับระดั็บ
บริหารและระด็ับ
จัด็กี่ารทัั�งหมด็ 

(% of total 
management 

positions)

60.5 60.1 55.3 55.2 -

• สัญชาต็ิไทัย 
(Thai) 

% เทั่ยบกี่ับระด็ับ
บริหารและระดั็บ
จัด็กี่ารทัั�งหมด็ 

(% of total 
management 

positions)

n/a n/a n/a 81.2 -

• สัญชาต็ิจีน 
(Chinese)

% เทั่ยบกี่ับระดั็บ
บริหารและระด็ับ
จัด็กี่ารทัั�งหมด็ 

(% of total 
management 

positions)

n/a n/a n/a 5.2 -

• สัญชาต็ิ
ฟิลิปปินส์  
(Total Filipino 
employees)

n/a n/a n/a 3.3 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• สัญชาต็ิเยอรมัน
ทัั�งหมด็  
(Total German 
employees)3

% เทั่ยบกี่ับระด็ับ
บริหารและระดั็บ
จัด็กี่ารทัั�งหมด็ 

(% of total 
management 

positions)

n/a n/a n/a 0 -

• ชาวบริต็ิช
ทัั�งหมด็  
(Total British 
employees)3

n/a n/a n/a 0 -

• สัญชาต็ิไต็้หวัน
ทัั�งหมด็  
(Total 
Taiwanese 
employees)3

n/a n/a n/a 0 -

• สัญชาต็ิ
อินเด็่ยทัั�งหมด็ 
(Total Indian 
employees)3

n/a n/a n/a 0 -

• ศาสนาพัุทัธ 
(Buddhism)3 n/a n/a n/a 92.5 -

• ศาสนาคุริสต็์ 
(Christianity)3 n/a n/a n/a 5.7 -

• ศาสนาอิสลาม 
(Islam)3 n/a n/a n/a 0 -

• ศาสนาย้ด็าห์ 
(Judaism)3 n/a n/a n/a 1.9 -

ระด้่บัจำ่ด้กัาร  
(Junior 
management 
level)2

คุน (Person) 82 97 104 111 -

• เพัศชาย
 (Male)2

คุน (Person) 35 39 38 44 -

% เทั่ยบกี่ับ
ระดั็บจัด็กี่าร 

(% of total junior 
management 

positions)

42.68 40.21 36.54 39.6 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 

คุน (Person) 58 71 66 67 -

% เทั่ยบกี่ับ
ระดั็บจัด็กี่าร 

(% of total junior 
management 

positions)

70.73 73.20 63.46 60.4 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ระด้่บับัริหาร 
(Top 
management 
level)2

คุน (Person) 59 71 46 43 -

• เพัศชาย 
(Male)2

คุน (Person) 39 46 29 25 -

% เทั่ยบกี่ับระดั็บ
บริหารทัั�งหมด็ 

(% of total top 
management 

positions)

66.1 64.8 63.0 58.1 -

• เพัศหญิง 
(Female)2

คุน (Person) 20 25 17 18 -

% เทั่ยบกี่ับระด็ับ
บริหารทัั�งหมด็ 

(% of total top 
management 

positions)

33.9 35.2 37.0 41.9 -

กัลุม่สรา้งรายได้้ 
(Revenue 
generating 
function)

คุน (Person) n/a n/a 118 109 -

• เพัศชาย
(Male)

คุน (Person) n/a n/a 39 35 -

% เทั่ยบกี่ับกี่ลุ่ม
สร้างรายได็้ 

(% of all such 
managers 
in revenue 
generating 
function)

n/a n/a 33.1 32.1 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)   

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• เพัศหญิง 
(Female)

คุน (Person) n/a n/a 79 74 -

% เทั่ยบกี่ับกี่ลุ่ม
สร้างรายได็้ 

(% of all such 
managers 
in revenue 
generating 
function)

n/a n/a 67.0 67.9 -

กัลุ่มงาน 
วิทยาศาสติร์ 
เทคโนโลย่ 
วิศวกัรรม 
และคณิติศาสติร์  
(STEM-related 
positions)

คุน (Person) n/a n/a 124 137 -

• เพัศชาย 
(Male) 

คุน (Person) n/a n/a 56 69 -

% เทั่ยบกี่ับพันักี่งาน
กี่ลุ่มงาน 

วิทัยาศาสต็ร์ 
เทัคุโนโลย่ วิศวกี่รรม 

และคุณิต็ศาสต็ร์ 
(% of total STEM-
related positions)

n/a n/a 45.2 50.4 -

• เพัศหญิง 
(Female) 

คุน (Person) n/a n/a 68 68 -

% เทั่ยบกี่ับพันักี่งาน
กี่ลุ่มงาน 

วิทัยาศาสต็ร์ 
เทัคุโนโลย่ วิศวกี่รรม 

และคุณิต็ศาสต็ร์ 
(% of total STEM-
related positions)

n/a n/a 54.8 49.6 -

ภาวะทุพัพัลภาพั (Disability)

พัน่กังานท่�ม่
ภาวะทุพัพัลภาพั 
(Employees with 
disability)

คุน (Person) n/a n/a 1 1 -

% เทั่ยบกัี่บ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 
(% of total FTE)

n/a n/a 0.1 0.1 -
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ข้้อมูลกัารจำ้างงาน (Hiring)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

จำำานวนพัน่กังานเข้้าใหม่ (New Hire)

จำำานวนพัน่กังานเข้้าใหม่  
(New hiring employees)2

คุน (Person) 103 128 393 114 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

23.7 26.3 41.0 10.6 -

• เพัศชาย
(Male)2

คุน (Person) 49 59 106 57 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

11.3 12.1 11.1 5.3 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 

คุน (Person) 54 69 287 57 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

12.4 14.2 30.0 5.3 -

• อายุน้อยกี่ว่า 30 ปี  
(Age less than 30)2

คุน (Person) 66 66 393 116 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

15.2 13.6 15.3 5.4 -

• อายุ 30-50 ปี 
(Age 30-50)2

คุน (Person) 48 61 249 56 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

11.0 12.6 26.0 5.2 -

• อายุมากี่กี่ว่า 50 ปี (Age over 50)2

คุน (Person) 0 0 1 2 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

0 0 0.1 0.2 -

ติำาแหน่งงานท่�่บัุคคลภายในได้ร้่บัค่ด้เลือกั (Internal Hire)

อ่ติราติำาแหน่งงานท่�่บัุคคลภายใน
ได้ร้่บัค่ด้เลือกั 
(Percentage of open positions 
filled by internal candidates)2

% เทั่ยบกี่ับ
ต็ำาแหน่งงาน

ทัั�งหมด็ทั่�ประกี่าศ
รับสมัคุรใหม่ 
(% of open 
positions)

8.1 8.7 25.0  2.7 -

• เพัศชาย 
(Male)2 คุน (Person) 2 2 0 1 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 1 2 2 2 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• อายุน้อยกี่ว่า 30 ปี
(Age less than 30)2 คุน (Person) 0 0 0 0 -

• อายุ 30-50 ปี
(Age 30-50)2 คุน (Person) 0 1 2 2 -

• อายุมากี่กี่ว่า 50 ปี
(Age over 50)2 คุน (Person) 0 0 0 0 -

ข้้อมูลกัารลาออกั (Turnover)

ติว่ช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
( 2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

อ่ติรากัารลาออกัท่�งหมด้ 
(Total turnover rate)2

คุน (Person) 86 79 366 92 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

19.8 16.3 38.2 8.6 -

• เพัศชาย 
(Male)2

คุน (Person) 43 40 134 42 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 8.2 14.0 3.9 -

• เพัศหญิง 
(Female)2

คุน (Person) 43 39 232 50 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 8.0 24.2 4.7 -

• อายุน้อยกี่ว่า 30 ปี  
(Age less than 30)2

คุน (Person) 41 44 185 36 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.4 9.1 19.3 3.4 -

• อายุ 30-50 ปี 
(Age 30-50)2

คุน (Person) 43 34 178 52 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 7.0 18.6 4.8 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
( 2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• อายุมากี่กี่ว่า 50 ปี 
(Age over 50)2

คุน (Person) 2 1 2 4 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

0.5 0.2 0.2 0.4 -

พัน่กังานท่�ลาออกัโด้ยสม่ครใจำ (Voluntary turnover rate)

อ่ติราพัน่กังานท่�ลาออกั
โด้ยสมค่รใจำ 
(Voluntary employee turnover 
rate)2

คุน (Person) 86 79 365 91 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

19.8 16.3 38.1 8.5 -

• เพัศชาย 
(Male)2

คุน (Person) 43 40 133 41 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 8.2 13.9 3.8 -

• เพัศหญิง
(Female)2

คุน (Person) 43 39 232 50 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 8.0 24.2 4.7 -

• อายุน้อยกี่ว่า 30 ปี  
(Age less than 30)2

คุน (Person) 41 44 185 36 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.4 9.1 19.3 3.4 -

• อายุ 30-50 ปี
(Age 30-50)2

คุน (Person) 43 34 178 52 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

9.9 7.0 18.6 4.8 -

• อายุมากี่กี่ว่า 50 ปี 
(Age over 50)2

คุน (Person) 2 1 2 3 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทัั�งหมด็ 

(% of total 
workforce)

0.5 0.2 0.2 0.3 -
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ข้้อมูลสิทธิ�ลาเพั่�อเล่�ยงดู้บุัติร (Maternity/Parental Leave)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

จำำานวนพันก่ังานท่�ม่สทิธิ�ลา
เพ่ั�อเล่�ยงด้บูัตุิร 
(Total number of employees 
having the right of maternity/ 
parental leave)2

คุน (Person)

232 250 210 167 -

• เพัศชาย 
(Male)2 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 232 250 210 167 -

จำำานวนพันก่ังานท่�ใช้สิทธิ�ลา
เพ่ั�อเล่�ยงดู้บุัติร
(Total number of employees 
using the right of maternity/
parental leave)2

คุน (Person)

2 2 3 4 -

• เพัศชาย 
(Male)2 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 2 2 3 4 -

พัน่กังานท่�กัล่บัมาทำางาน
หล่งจำากัลาเพั่�อเล่�ยงดู้บัุติร
(Total number of employees 
returning to work after 
maternity/parental leave)2 

คุน (Person) 2 2 3 4 -

• เพัศชาย 
(Male)2 คุน (Person) 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 2 2 3 4 -

พัน่กังานท่�กัล่บัมาทำางาน
หล่งจำากัลาเพั่�อเล่�ยงดู้บัุติร 
(Total number of employees 
returning to work after 
maternity/parental leave)2 

คุน (Person) 2 2 3 4 -

% เทั่ยบกี่ับ
พันักี่งานทั่�

กี่ลับมาต็่อจำานวน
ทั่�ใช้สิทัธิ�ทัั�งหมด็ 

(% of total 
employees 

using the right 
of maternity/

parental leave)

100.0 100.0 100.0 100.0 -

• เพัศชาย 
(Male)2 คุน (Person) 0 0 0 0 -

• เพัศหญิง 
(Female)2 คุน (Person) 2 2 3 4 -
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ข้้อมูลความผูกัพ่ันข้องพัน่กังานท่�ม่ติ่อองค์กัร (Employee Engagement)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19) 

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

อต่ิราความผกูัพัน่
ข้องพัน่กังาน
ท่�ม่ติ่อองค์กัร 
(Employee 
engagement 
score)3

% เทั่ยบกี่ับจำานวน
พันักี่งานทัั�้งหมด็

 (%)

75 86 86 86 85

• เพัศชาย 
(Male)3 n/a n/a n/a 90 -

• เพัศหญิง 
(Female)3 n/a n/a n/a 81 -

• อายุน้อยกี่ว่า 
30 ปี 
(Age less than 
30)3

n/a n/a n/a 82 -

• อายุ 30-50 ปี
(Age 30-50)3

% เทั่ยบกี่ับจำานวน
พันักี่งานทัั�้งหมด็

 (%)

n/a n/a n/a 86 -

• อายุมากี่กี่ว่า 
50 ปี 
(Age over 50)3

n/a n/a n/a 84 -

ข้้อมูลกัารฝ่ึกัอบัรม (Training)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ช่�วโมงกัารฝ่ึกัอบัรมเฉล่�ย
ข้องพัน่กังาน 
(Average employee training 
hour)4

ชั�วโมง 
(Hour) 9,751.0 10,074.8 4,759.5 8,794.5 -

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
39.3 37.2 5.0 8.2 -

• เพัศชาย 
(Male)4

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
120.5 105.4 16.4 3.1 -

• เพัศหญิง 
(Female)4 

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
128.8 117.5 20.1 5.1 -

• ชั�วโมงกี่ารฝึ่กี่อบรมระด็บับริหาร 
(Average top management 
level training hour)4

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
157.7 152.6 13.8 0.6 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

• ชั�วโมงกี่ารฝ่ึกี่อบรมระด็ับจัด็กี่าร 
(Average junior management 
level training hour)4

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
134.7 117.7 25.5 1.7 -

• ชั�วโมงกี่ารฝ่ึกี่อบรมพันักี่งานทัั�วไป 
(Average non-management 
level training hour)4

ชั�วโมง/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Hour/FTE)
120.0 108.7 17.1 5.9 -

งบัประมาณท่�งหมด้สำาหร่บั
กัารฝ่ึกัอบัรมติ่อปี 
(Average amount spent on 
training and development)4 

บาทั (Baht) 4,107,500 4,786,000 1,042,460 1,461,320 -

งบัประมาณกัารฝ่ึกัอบัรมเฉล่�ย
ข้อง FTE ต่ิอคนติ่อปี 
(Average amount spent 
per FTE on training and 
development)3

บาทั/พันักี่งาน
ทัั�งหมด็ 

(Baht/FTE) 
5,252.6 5,684.1 1,088.2 1,360.6 -

• เพัศชาย 
(Male)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 3,132 -

• เพัศหญิง 
(Female)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 4,902 -

• พันักี่งานอายุน้อยกี่ว่า 30 ปี 
(Employee age less than 30)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 66,218 -

• พันักี่งานอายุ 30-50 ปี 
(Employee age 30-50)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 681,649 -

• พันักี่งานอายุมากี่กี่ว่า 50 ปี 
(Employee age over 50)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 59,602 -

จำำานวนหล่กัสูติรกัารอบัรม
พัน่กังานท่�งหมด้ติ่อปี 
(Total number of course 
per year)4

จำานวน (number) 60 62 35 80 -

ข้้อมูลกัารบัริจำาคเพั่�อกัารกัุศล (Philanthropic Contributions)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

กี่ารบริจาคุเงิน 
(Cash contributions)3 บาทั (Baht) n/a n/a 2,007,770 490,000 -

ชั�วโมงอาสาของพันักี่งาน 
(Time: employee volunteering 
during paid working hours)3

บาทั (Baht) n/a n/a 322,318 32,118 -



 SUSTAINABILITY REPORT 2021/22154

ติว่ช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

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

บาทั (Baht) n/a n/a 8,980,418 8,320,000 -

คุ่าบริกี่ารจัด็กี่ารด็้านสังคุมและชุมชน 
(Management overheads)3 บาทั (Baht) n/a n/a n/a 21,163 -

ข้้อมูลอาช่วอนามย่และความปลอด้ภ่ย (Occupational Health and Safety)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

อัต็รากี่ารเส่ยช่วิต็
จากี่กี่ารปฏิบิัต็ิงาน
ของพันักี่งาน 
(Work-related 
fatalities 
of employees)4

คุน (Person) 0 0 0 0 0

อัต็รากี่ารเส่ยช่วิต็
จากี่กี่ารปฏิบิัต็ิงาน
ของผู้้้รับเหมา 
(Work-related 
fatalities of 
contractors)4

คุน (Person) 0 0 0 0 0

อัต็รากี่ารบาด็เจ็บ
ขั�นรุนแรง
ของพันักี่งาน 
(Serious work-
related injuries of 
employees)4

คุรั�ง/ 1 ล้านชั�วโมง
กี่ารทัำางาน 

(n/mn hours 
worked)

0 0 0 0 0

อัต็รากี่ารบาด็เจ็บ
ขั�นรุนแรง
ของผู้้้รับเหมา 
(Serious work-
related injuries of 
contractors)4

คุรั�ง/ 1 ล้านชั�วโมง
กี่ารทัำางาน 

(n/mn hours 
worked)

0 0 0 0 0

อัต็รากี่ารบาด็เจ็บ
ถึงขั�นหยุด็งาน
ของพันักี่งาน 
(Lost time 
frequency 
injury rate of 
employees)4

คุรั�ง/ 1 ล้านชั�วโมง
กี่ารทัำางาน 

(n/mn hours 
worked)

0 0 0 0 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

อัต็รากี่ารบาด็เจ็บ
ถึงขั�นหยุด็งาน
ของผู้้้รับเหมา 
(Lost time 
frequency 
injury rate of 
contractors)4

คุรั�ง/ 1 ล้านชั�วโมง
กี่ารทัำางาน 

(n/mn hours 
worked)

0 0 0 0 -

จำานวนวัน
ขาด็งาน/หยุด็งาน
ของพันักี่งาน
ทัั�งหมด็ (Amount 
of absent days 
for employee)7

วัน (Day) 1,126 1,891 2,049 1,180 -

จำานวนวันทัำางาน
ต็่อปี 
(Amount of work 
days per year)7

วัน (Day) 732 735 738 729 -

จำานวนวันทัำางาน
ต็่อปี x จำานวน
พันักี่งานทัั�งหมด็ 
(Work days 
x Number of 
employees)7, 6

วัน (Day) 184,952 357,210 353,502 347,733 -

อัต็รากี่ารขาด็งาน
ของพันักี่งาน 
(Employee 
absentee rate)7, 6

% เทั่ยบกี่ับ
จำานวนวันทัำางาน

ทัั�งหมด็ 
(% of total days 

scheduled)

0.6 0.5 0.6 0.3 0.5

คำานิยาม (Definition) 
• กี่ารบาด็เจ็บขั�นรุนแรง หมายถึง กี่ารเข้ารับกี่ารรักี่ษาเป็นผู้้้ป่วยในโรงพัยาบาล เพั่�อสังเกี่ต็อากี่ารหรือรักี่ษาโด็ยทัันท่ัหลังจากี่

เกี่ิด็อุบัต็ิเหต็ุและกี่ารบาด็เจ็บ และม่ผู้ลให้หยุด็งาน 1 วันข้�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.) 

• กี่ารบาด็เจ็บถึงขั�นหยุด็งาน หมายถึง กี่ารบาด็เจ็บจากี่กี่ารทัำางานซิึ�งเป็นผู้ลให้เกี่ิด็ข้อใด็ข้อหนึ�งด็ังต็่อไปน่� (Lost Time Injury 
Frequency Rate (LTIFR) refers to record work-related injuries that result in one of the following:)
1. กี่ารเส่ยช่วิต็จากี่กี่ารทัำางาน กี่ารหยุด็งานตั็�งแต็่หนึ�งวันนับหลังจากี่วันทั่�เกี่ิด็อุบัติ็เหต็ุ (incident) และไม่นับวันหยุด็ของ

บริษัทั กี่ารกี่ำาหนด็ใหท้ัำางานเฉพัาะ หรอืกี่ารโยกี่ยา้ยหนา้ทั่�งาน กี่ารได็ร้บักี่ารรกัี่ษาทั่�มากี่กี่วา่กี่ารปฐมพัยาบาล กี่ารส้ญเส่ย
สต็ิสัมปชัญญะ และกี่ารวินิจฉัยกี่ารบาด็เจ็บทั่�ต็้องได็้รับกี่ารทัำาหัต็ถกี่ารจากี่บุคุลากี่รทัางกี่ารแพัทัย์ เช่น ฉ่ด็ยา เย็บแผู้ล 
ขูด็เนื�อ เขี�ยวัต็ถุในล้กี่ต็า และได็้รับยาทั่�ไม่ใช่กี่ลุ่มปฐมพัยาบาล (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. กี่ารบาด็เจ็บจากี่กี่ารทิั�มต็ำาและของม่คุมบาด็ซิึ�งม่กี่ารปนเปื�อนของเลือด็ผู้้้อื�นหรือโอกี่าสกี่ารติ็ด็เชื�อจากี่วัสด็ุได็้ ซิึ�งโอกี่าส
กี่ารต็ิด็เชื�อจากี่วัสด็ุด็ังกี่ล่าวนั�นรวมถึงเนื�อเยื�อและอวัยวะของมนุษย์ และวัสด็ุทั่�ต็ิด็เชื�อ HIV หรือไวรัสต็ับอักี่เสบบ่ (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. กี่ารโยกี่ย้ายพันักี่งานออกี่เพ่ั�อกี่ารเฝ้่าระวังทัางกี่ารแพัทัย์ต็ามมาต็รฐานสำานักี่งานบริหารคุวามปลอด็ภัยและอาช่วอนามัย
แห่งชาต็ ิสหรัฐอเมริกี่า (Record the required removal of an employee from medical surveillance due to an OSHA 
standard)

• กี่ารเจ็บป่วยจากี่กี่ารทัำางาน หมายถึง กี่ารเจ็บป่วยจากี่กี่ารทัำางานซิึ�งเป็นผู้ลให้เกี่ิด็ข้อใด็ข้อหนึ�งด็ังต็่อไปน่� (Disease-related 
illness rate refers to record work-related ill health that results in one of the following:)
1. ผู้ลกี่ระทับย้อนหลังต่็อสภาพัร่างกี่ายจิต็ใจหรือภาวะกี่ารรับร้้ของบุคุคุล (อาจรวมถึงโรคุภัยทัางอาช่พั กี่ารเจ็บป่วย และ

กี่ารเส่ยช่วิต็ หรือกี่ารเกิี่ด็กี่ารบาด็เจ็บหรือภาวะทัุกี่ขภาพั ไม่ว่ารวมหรือแยกี่) (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. กี่ารสญ้เส่ยกี่ารได็้ยินซิึ�งต็้องม่กี่ารบันทึักี่ต็ามแนวทัางของกี่ารส้ญเส่ยกี่ารได็้ยินกี่รณ่ต่็าง ๆ  ซิึ�งอ้างอิงไว้ในเว็บไซิต็์ (Record 
of certain hearing loss cases. Specific guidelines regarding hearing loss cases may be found online) https://
www.osha.gov/recordkeeping/

3. คุวามผู้ิด็ปกี่ต็ิอย่างร้ายแรงหรือม่นัยสำาคุัญทั่�เกี่ิด็จากี่กี่ารทัำางาน ซิึ�งบุคุลากี่รทัางกี่ารแพัทัย์หรือผู้้้ให้บริกี่ารด็้านสุขภาพั
ระบุว่าผู้ลกี่ารทัด็สอบเป็นบวกี่ รวมถึงโรคุจากี่กี่ารทัำางาน เช่น มะเร็ง โรคุเรื�อรังชนิด็กี่ลับคุืนได็้เป็นปกี่ต็ิ กี่ระด็้กี่หักี่หรือ
แต็กี่ร้าว แก้ี่วห้ทัะลุ (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. กี่ารโยกี่ย้ายพันักี่งานออกี่เพั่�อกี่ารเฝ่้าระวังทัางกี่ารแพัทัย์ต็ามมาต็รฐานสำานักี่งานบริหารคุวามปลอด็ภัยและ
อาช่วอนามัยแห่งชาติ็ สหรัฐอเมริกี่า (Record the required removal of an employee for medical surveillance 
due to an OSHA standard)

ข้้อมูลค่าติอบัแทนท่�เท่าเท่ยมก่ัน (Equal Pay Analysis)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

คุ่าเฉล่�ยเงินเด็ือนระด็ับบริหาร 
(Average Executive level - base 
salary only)3

คุ่าเฉล่�ยเพัศหญงิ
ต็่อเพัศชาย 
(Difference 

between male 
and female)

n/a n/a 0.9 1.0 -

คุ่าเฉล่�ยเงินเด็ือนและสวัสด็ิกี่ารอื�น ๆ 
ระด็ับบริหาร 
(Average Executive level base 
salary + other cash incentives)3

คุ่าเฉล่�ยเพัศหญงิ
ต็่อเพัศชาย 
(Difference 

between male 
and female)

n/a n/a 0.8 1.1 -

คุ่าเฉล่�ยเงินเด็ือนระด็ับจัด็กี่าร 
(Average management 
level - base salary online)3

คุ่าเฉล่�ยเพัศหญงิ
ต็่อเพัศชาย 
(Difference 

between male 
and female)

n/a n/a 1.0 1.0 -

คุ่าเฉล่�ยเงินเด็ือนและสวัสด็ิกี่ารอื�น ๆ 
ระด็ับจัด็กี่าร 
(Average management level base 
salary + other cash incentives)3

คุ่าเฉล่�ยเพัศหญงิ
ต็่อเพัศชาย 
(Difference 

between male 
and female)

n/a n/a 0.9 0.9 -
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ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

คุ่าเฉล่�ยเงินเด็ือนของพันักี่งานทัั�วไป 
(Average non-management - 
base salary only)3

คุ่าเฉล่�ยเพัศหญงิ
ต็่อเพัศชาย 
(Difference 

between male 
and female)

n/a n/a 1.4 1.4 -

ด้้านสิ�งแวด้ล้อม (Environment Dimension)
กัารใช้พัล่งงาน (Energy Consumption)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณกัารใช้
พัล่งงาน
สิ�นเปลืองท่�งหมด้ 
(Total non-
renewable 
energy 
consumption)5

เมกี่ะวัต็ต็์-ชม. 
(MWh)

4,565 5,160 4,710 4,184 4,334

• ปริมาณกี่ารใช้
ไฟฟ้าทัั�งหมด็ 
(Total 
electricity 
consumption)5

เมกี่ะวัต็ต็์-ชม. 
(MWh)

4,494 5,085 4,636 4,120 -

• ปริมาณกี่ารใช้
เชื�อเพัลิงจากี่
แหล่งพัลังงาน
สิ�นเปลือง 
(ถ่านหิน 
นำ�ามันด็ิบ 
กี่๊าซิธรรมชาต็ิ 
ฯลฯ) 
[Non-
renewable 
fuel (nuclear 
fuels, coal, 
oil, natural 
gas, etc.) 
purchased and 
consumed]5

เมกี่ะวัต็ต็์-ชม. 
(MWh)

71 74.4 74.1 64 -
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กัารปล่อยกั๊าซิเรอ่นกัระจำกั (Greenhouse Gas Emissions)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณกัารปล่อย
กั๊าซิเร่อนกัระจำกั
ท่�งหมด้ 
(Total GHG 
emissions)5

ต็ัน
คุาร์บอน

ได็ออกี่ไซิด์็
เทั่ยบเทั่า  

(Tonnes CO
2
e)

5,067.7 5,301.6 4,875.2 4,733.7 -

• ทัางต็รง 
(ขอบเขต็ทั่� 1) 
(Total 
direct GHG 
emissions 
Scope 1)5

ต็ัน
คุาร์บอน

ได็ออกี่ไซิด์็
เทั่ยบเทั่า  

(Tonnes CO
2
e)

13.8 14.6 14.5 12.5 13.1

• ทัางอ้อม 
(ขอบเขต็ทั่� 2) 
(Total indirect 
greenhouse 
gas emissions 
Scope 2: 
Location-
based)5

ต็ัน
คุาร์บอน

ได็ออกี่ไซิด์็
เทั่ยบเทั่า  

(Tonnes CO
2
e)

2,246.8 2,542.0 2,317.3 2,059.6 2,131.9

• ทัางอ้อมอื�น ๆ 
(ขอบเขต็ทั่� 3) 
(Scope 3 GHG 
emission)5

ต็ัน
คุาร์บอน

ได็ออกี่ไซิด์็
เทั่ยบเทั่า  

(Tonnes CO
2
e)

2,807.1 2,745.0 2,543.4 2,661.6 -

หมายเหติุ (Remarks):
• ขอ้มล้ทั่�ใช้ในกี่ารคุำานวณกี่ารปลอ่ยก๊ี่าซิเรอืนกี่ระจกี่ทัางออ้มอื�น ๆ  (ขอบเขต็ท่ั� 3) ประกี่อบด็ว้ย กี่ารเด็นิทัางทัางธุรกี่จิ กี่ารใช้กี่ระด็าษ 

และปริมาณกี่ารใช้ ไฟฟ้าจากี่ผู้้้เช่าพั่�นทั่�เชิงพัาณิชย์ [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.] 

• ข้อม้ลทั่�ใช้ในกี่ารคุำานวณหาปริมาณกี่ารปล่อยก๊ี่าซิเรือนกี่ระจกี่โด็ยอ้างอิงข้อม้ล Emission Factor จากี่องคุ์กี่ารบริหารจัด็กี่าร
กี่๊าซิเรือนกี่ระจกี่ (องค์ุกี่ารมหาชน) ฉบับเดื็อนเมษายน 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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กัารใช้นำ�า (Water Consumption)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณกัารใช้นำ�า
สุทธิท่�งหมด้ (Total 
water use)3  
-TDS < 1,000 
mg/L

ล้านล้กี่บาศก์ี่เมต็ร 
(Mm3) 0.000740 0.000744 0.000743 0.000466 0.000706

• กี่ารด็งึนำ�ามาใช้: 
ปริมาณกี่าร
ด็งึนำ�าประปาจากี่
เทัศบาลทัั�งหมด็ 
(Withdrawal: 
total municipal 
water supplies)3 

-TDS < 1,000 
mg/L

ล้านล้กี่บาศกี่์เมต็ร 
(Mm3) 0.003701 0.003721 0.003715 0.002331 -

• กี่ารทิั�งนำ�า: 
ปริมาณกี่ารทิั�งนำ�า
ไปยังเทัศบาล
ทัั�งหมด็ 
(Water 
Discharge: 
total sewage)3 

-TDS < 1,000 
mg/L

ล้านล้กี่บาศกี่์เมต็ร 
(Mm3) 0.002961 0.002977 0.002972 0.001865 -

หมายเหติุ (Remarks):
• เนื�องจากี่อาคุาร/สำานกัี่งานของบริษัทัตั็�งอย่้ในพ่ั�นทั่�เช่าซิึ�งบริษทััไม่สามารถเกี่บ็ข้อมล้ปริมาณนำ�าทั่�ใช้ และจ่ายคุ่านำ�าเป็นแบบเหมาจ่าย 

จ้งใช้ข้อมล้สำาหรับกี่ารคุำานวณหาปริมาณกี่ารใช้นำ�าและนำ�าทัิ�งโด็ยอ้างอิงจากี่คุ่าเฉล่�ยกี่ารใช้นำ�าต่็อคุน/ต่็อวันจากี่กี่ารประปานคุรหลวง 
(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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กัารจำ่ด้กัารข้องเส่ย (Waste Management)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณข้องเส่ย
ท่�เกัิด้ข้ึ�นท่�งหมด้ 
(Total waste 
generated)3

เมต็ริกี่ต็ัน 
(Metric tonnes) 11.55 14.75 16.12 17.94 -

• ปริมาณของเส่ย
ทัั�วไป 
(Non-
hazardous 
waste 
generation)3

เมต็ริกี่ต็ัน
 (Metric tonnes) 11.55 14.75 16.12 17.94 -

• ปริมาณ
ของเส่ยอันต็ราย 
(Hazardous 
waste 
generation)3

เมต็ริกี่ต็ัน 
(Metric tonnes) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

ปริมาณของเสย่
ทัั�วไปทั่�นำามาใช้ใหม่/ 
รี ไซิเคุิล/ขาย 
(Total waste used/ 
recycled/sold)3

เมต็ริกี่ต็ัน 
(Metric tonnes) 2.74 4.65 5.54 0.99 -

ปริมาณของเสย่
ทัั�วไปทั่�จัด็เกี่็บใน
พั่�นทั่� 
(Total waste onsite 
storage)3

เมต็ริกี่ต็ัน 
(Metric tonnes) 5.27 7.25 7.93 14.19 -

ปริมาณข้องเส่ย
ท่�วไปท่�ถูกักัำาจำ่ด้
ท่�งหมด้ 
(Total waste 
disposed)3

เมต็ริกี่ต็ัน 
(Metric tonnes) 3.55 2.85 2.65 2.76 2.79

• กี่ารฝ่ังกี่ลบ 
(Landfill)3 

เมต็ริกี่ตั็น 
(Metric tonnes) 3.55 2.85 2.65 2.76 -

กัารปล่อยกั๊าซิเร่อนกัระจำกัจำากักัารเด้ินทางทางธุรกัิจำ (Emissions from Business Travel)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result) เป้าหมาย
(Target)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณกี่ารปล่อย
กี่๊าซิเรือนกี่ระจกี่
จากี่กี่ารเด็ินทัาง
ทัางธุรกี่ิจ
(Total business 
travel from air, 
road, etc.)5 

ต็ัน
คุาร์บอน

ได็ออกี่ไซิด์็
เทั่ยบเทั่า  

(Tonnes CO
2
e)

43.0 47.2 49.8 31.6 44.8
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กัารใช้อุปกัรณ์ภายในสำาน่กังาน (Office Supplies Consumption)

ติ่วช่�ว่ด้ 
(Indicator)

หน่วย 
(Unit)

ผลกัารด้ำาเนินงาน (Performance Result)

2561/62  
(2018/19)

2562/63  
(2019/20)

2563/64  
(2020/21)

2564/65 
(2021/22)

ปริมาณกี่ารใชก้ี่ระด็าษ 
(Paper consumption)5

รีม  
(Ream) 2,628 2,893 2,753 1,870

คุ่าใช้จ่ายในกี่ารสั�งซืิ�อหมึกี่พัม่พั์ส่ 
(Ink printing cost)5

บาทั 
(THB) 477,800 829,186 963,940 462,310 

หมายเหติุ (Remarks):
"n/a" หมายถึงไม่ได็้เกี่็บข้อม้ลสำาหรับหัวข้อนั�น ๆ ("n/a" indicates that the data was not collected.)
1 ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน 2561/62 ถึง 2563/64 เป็นข้อม้ลของบริษัทัฯ และบริษัทัย่อยทั่�บริษัทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เทั่านั�น  
   (Data on 2018/19 to 2020/21 only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding.)
2 ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน 2561/62 ถึง 2562/63 ไม่รวมข้อม้ลของ บจ.แรบบิทั แคุร์, บจ.แรบบิทั แคุร์ โบรคุเกี่อร์, บจ.เอเอสเคุ  ได็เร็คุ กี่รุ๊ป
  (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  ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานเป็นข้อมล้ของบริษัทัฯ และบริษัทัย่อยทั่�บริษัทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เทั่านั�น
  (Data only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100% shareholding.)
4  ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน 2561/62 ถึง 2562/63 เป็นข้อมล้ของบริษัทัฯ และบริษัทัย่อยทั่�บริษัทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 เทั่านั�น
  (Data on 2018/19 to 2019/20 only covers VGI and its subsidiaries that the Company holds 100%  shareholding.)
5 ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานเป็นข้อม้ลของบริษัทัฯ บริษัทัย่อยทั่�บริษัทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 บจ.บางกี่อกี่ สมาร์ทักี่าร์ด็ ซิิสเทัม และ
   บจ.บ่เอสเอส โฮลด็ิ�งส์เทั่านั�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 ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน 2561/62 ไม่รวมข้อม้ลของ บจ.บ่เอสเอส โฮลด็ิ�งส์, บจ.แรบบิทั แคุร์, บจ.แรบบิทั แคุร์ โบรคุเกี่อร์, 
  บจ.เอเอสเคุ ได็เร็คุ กี่รุ๊ป
  (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 ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงาน 2561/62 ถึง 2564/65 ไม่รวมข้อม้ลของ บจ.แรบบิทั แคุร์, บจ.แรบบิทั แคุร์ โบรคุเกี่อร์, บจ.เอเอสเคุ  
  ได็เร็คุ กี่รุ๊ป
  (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.)
"-" หมายถึงไม่จำาเป็นต็้องต็ั�งเป้าหมายสำาหรับหัวข้อนั�น ๆ ("-" indicates that target is not required.)
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ข้อบัเข้ติกัารเปิด้เผยข้้อมูลด้้านความย่�งยืนปี 2564/65 (2021/22 Reporting Coverage)

บัริษท่
(Companies)

ส่ด้ส่วน
กัารถือหุ้น 

(%)
Shareholding 

(%)

รายได้้ 
(หน่วย: 

ล้านบัาท) 
Revenue

(Unit: THB mn) 

สิ�งแวด้ล้อม (Environment)

พัลง่งาน 
(Energy)

ก๊ัาซิ
เร่อนกัระจำกั 

(GHG)

นำ�า 
(Water)

กัารเด้นิทาง 
(Business 

travel)

ข้องเส่ย 
(Waste)

สง่คม 
(Social)**

บมจ.วีจี ไอ 
(VGI Plc.)

- 1,522 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บจ.วีจี ไอ แอด็เวอร์ ไทัซิิ�ง ม่เด็่ย 
(VGI Advertising Media 
Co., Ltd.)

100.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บจ.888 มเ่ด็ย่ (888 Media 
Co., Ltd.)

100.0 258 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บจ.พัอยทั์ ออฟ วิว 
(พัีโอวี) มเ่ด็่ย กี่รุ๊ป 
(Point of View (POV) 
Media Group Co., Ltd.)

100.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

บจ.บางกี่อกี่ สมาร์ทักี่าร์ด็ ซิิสเทัม 
(Bangkok Smartcard System 
Co., Ltd.)

90.0 258 ✓ ✓
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ.บ่เอสเอส โฮลด็ิ�งส์ 
(BSS Holdings Co., Ltd.) 

90.0 104 ✓ ✓
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ.แรบบิทัเพัย์ ซิิสเทัม 
(Rabbit Pay System Co., Ltd.)

80.0 - NA NA NA NA NA ✓

บจ.แรบบิทั แคุช 
(Rabbit Cash Co., Ltd.)

77.0 1
< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

บจ.แรบบิทั แคุร์ (Rabbit Care 
Co., Ltd.)

49.7 -
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ.แรบบิทั แคุร์ โบรคุเกี่อร์ 
(Rabbit Care Broker Co., Ltd.)

100.0 369
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ.เอเอสเคุ ได็เร็คุ กี่รุ๊ป 
(ASK Direct Group Co., Ltd.)

100.0 127
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ.เอเช่ยได็เร็คุ อินชัวรันส์ 
โบรคุเกี่อร์ 
(Asia Direct Insurance Broker 
Co., Ltd.)

100.0 97
กี่ำาลัง

ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

กี่ำาลัง
ด็ำาเนินกี่าร/ 
In progress

✓

บจ. แฟนสลิ�งคุ์ คุอมม้นิเคุชั�น 
(Fanslink Communication 
Co., Ltd.)

51.0 1,514
< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

< 2 ปี/ 
years

รวม (Total) 4,098 86% 86% 77% 86% 77% 100%
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หมายเหติุ (Remarks):
* ถือหุ้นโด็ยบริษัทัย่อยของวีจี ไอ (Shareholding by VGI’s subsidiary companies)
** สังคุมคุือข้อมล้ด็้านกี่ารจ้างงานและด้็านคุวามปลอด็ภัยอาช่วอนามัย ประกี่อบด้็วย อัต็รากี่ารเส่ยช่วิต็ อัต็รากี่ารบาด็เจ็บขั�นรุนแรง 
และอัต็รากี่ารบาด็เจ็บถึงขั�นหยุด็งาน (Social indicators of labor indicators and occupational health and safety including 
fatality rate, serious work-related injuries, and LTIFR) 

• <2 ป ีหมายถึงบรษัิทัทั่�ถก้ี่จัด็ตั็�งข้�น หรือวจีีไอได้็เข้าถอืหุ้นมากี่กี่ว่ารอ้ยละ 50 มาน้อยกี่ว่า 2 ป ีด็งันั�นจง้อย้น่อกี่ขอบเขต็กี่ารรายงาน
ด้็านสิ�งแวด็ล้อมและสังคุม (<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 หมายถึงบริษัทัท่ั�ไม่ได็้ม่สำานักี่งาน ด็ังนั�นจ้งอย้่นอกี่ขอบเขต็กี่ารรายงานด็้านสิ�งแวด็ล้อม
(NA is referred to facility that does not have a designated office, thus outside of the scope of environmental reporting.)

• กี่ำาลังด็ำาเนินกี่าร หมายถึงกี่ารรายงานด็้านสิ�งแวด็ล้อมและสังคุมของบริษัทัน่�อย้่ในระหว่างกี่ารด็ำาเนินกี่าร
(In progress refers to environmental and social reporting of this company is in progress of consolidating.)
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GRI CONTENT INDEX
(GRI 102-55)

GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

GRI 102: General Disclosures 2016

Organisational Profile

102-1 Name of the 
organisation  3 71   

102-2 Activities, brands, 
products, and services 7-9 75-77   

102-3 Location of 
headquarters 3 71   

102-4 Location of operations

Refer to “General and Other Material Information” 
and “Subsidiaries, Associated Companies, and 

Jointly Controlled Entities Information” 
in the Annual Report 2021/22 (56-1 One Report)

  

102-5 Ownership and legal 
form 3 71   

102-6 Markets served 7-9 75-77   

102-7 Scale of the organisation 7-9, 138, 139  75-77, 138, 139   

102-8
Information on 
employees and other 
workers

 139-140 139-140  8, 10 

102-9 Supply chain 30-32 98-100   

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

3 71   

102-11 Precautionary Principle 
or approach  33-37 101-105   

102-12 External initiatives  10 78   

102-13 Membership of 
associations  10 78   

Strategy

102-14 Statement from senior 
decision-maker  5 73   

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities 33-37  101-105   
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

Ethics and Integrity

102-16
Values, principles, 
standards, and norms 
of behaviour

6 74  16

102-17
Mechanisms for advice 
and concerns about 
ethics

 22-29 90-97  16

Governance

102-18 Governance structure  22-29 90-97   

102-19 Delegating authority  18 86   

102-21

Consulting stakeholders 
on economic, 
environmental, 
and social topics

 15-17 83-85   

102-30 Effectiveness of risk 
management processes  33-37 101-105   

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder 
groups 15-17 83-85   

102-41 Collective bargaining 
agreements  51 119  8

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders  15-17 83-85   

102-43 Approach to stakeholder 
engagement  15-17 83-85   

102-44 Key topics and concerns 
raised  15-17 83-85   

Reporting Practice 

102-45
Entities included in the 
consolidated financial 
statements

Refer to “Corporate Structure” 
in the Annual Report 2021/22 (56-1 One Report)   

102-46 Defining report content 
and topic boundaries  3, 12-14  71, 80-82   

102-47 List of material topics  12-14 80-82   

102-48 Restatements of 
information  3 71   



V G I  P U B L I C  C O M PA N Y  L I M I T E D 167

GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

102-49 Changes in reporting  3 71   

102-50 Reporting period  3 71   

102-51 Date of most recent 
report  3 71   

102-52 Reporting cycle  3 71   

102-53
Contact point for 
questions regarding 
the report

Back cover   

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

 3 71   

102-55 GRI content index  165-174 165-174   

102-56 External assurance 175-176 175-176   

Material Topics

Economic Performance 

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

56-59, 138 124-127, 138   

103-2
The management 
approach and 
its components

56-59, 138 124-127, 138   

103-3 Evaluation of the 
management approach 56-59, 138 124-127, 138   

GRI 201: Economic Performance (2016)

201-1
Direct economic 
value generated 
and distributed

56-59, 138 124-127, 138  8, 9

Corporate Governance and Business Conduct

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

22-29 90-97   

103-2
The management 
approach and 
its components

22-29 90-97   

103-3 Evaluation of the 
management approach 22-29 90-97   
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2

Communication 
and training about 
anti-corruption policies 
and procedures

22-29 90-97  16

205-3
Confirmed incidents of 
corruption and actions 
taken

22-29 90-97  16

GRI 415: Public Policy 2016

415-1 Political contributions 28-29 96-97  16

Supply Chain Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

30-32 98-100   

103-2
The management 
approach and 
its components

30-32 98-100   

103-3 Evaluation of the 
management approach 30-32 98-100   

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-1
Operations assessed 
for risks related to 
corruption

 30-32, 33-34 98-100, 101-102   

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-1
New suppliers that 
were screened using 
environmental criteria

30-32 98-100   

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1
New suppliers that 
were screened using 
social criteria

30-32 98-100  5, 8, 16

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

30-32 98-100  5, 8, 16
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

Risk and Crisis Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

 33-37 101-105   

103-2
The management 
approach and 
its components

 33-37 101-105   

103-3 Evaluation of the 
management approach  33-37 101-105   

Innovation

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

38-39 106-107   

103-2
The management 
approach and
its components

38-39 106-107   

103-3 Evaluation of the 
management approach 38-39 106-107   

Information Security and Data Privacy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

 40-42 108-110   

103-2
The management 
approach and 
its components

 40-42 108-110   

103-3 Evaluation of the 
management approach  40-42 108-110   

GRI 418: Customer Privacy 2016

418-1

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

 40-42 108-110  16

Customer Relationship Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

44-47 112-115   
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

103-2
The management 
approach and 
its components

44-47 112-115   

103-3 Evaluation of the 
management approach 44-47 112-115   

Human Resources Development and Well-Being

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

48-53 116-121   

103-2
The management 
approach and 
its components

48-53 116-121   

103-3 Evaluation of the 
management approach 48-53 116-121   

GRI 401: Employment 2016

401-1 New employee hires and 
employee turnover 48-53, 148-150 116-121, 148-150   

401-2

Benefits provided to 
full-time employees 
that are not provided to 
temporary or part-time 
employees

 48-53 116-121   

401-3 Parental leave 48-53, 151 116-121, 151   

GRI 404: Training and Education 2016

404-1
Average hours of 
training per year 
per employee

 152-153 152-153  4, 5, 8, 
10

404-2

Programs for upgrading 
employee skills and 
transition assistance 
programs 

 48-53 116-121  8

404-3

Percentage of 
employees receiving 
regular performance 
and career development 
reviews

 48-53 116-121  5, 8, 16
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Diversity of governance 
bodies and employees  139-147 139-147  5, 8

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

 156-157 156-157 Yes 5, 8, 16

Human Rights

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

 54-55 122-123   

103-2
The management 
approach and 
its components

 54-55 122-123   

103-3 Evaluation of the 
management approach  54-55 122-123   

GRI 412: Human Rights Assessment 2016

412-1

Operations that have 
been subject to human 
rights reviews or impact 
assessments

 54-55, 162-163 122-123, 162-163   

Social and Community Development

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

56-59 124-127   

103-2
The management 
approach and 
its components

 56-59, 153-154 124-127, 153-154   

103-3 Evaluation of the 
management approach  56-59, 153-154  124-127, 153-154   

Occupational Health and Safety

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

 60-61 128-129   

103-2
The management 
approach and 
its components

60-61, 154-156  128-129, 154-156   

103-3 Evaluation of the 
management approach  60-61, 154-156  128-129, 154-156   
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018

403-1
Occupational health 
and safety management 
system

 60-61 128-129   

403-2
Hazard identification, 
risk assessment, and 
incident investigation

 60-61 128-129   

403-6 Promotion of worker 
health  51-52, 60-61  119-120, 128-129   

403-9 Work-related injuries  154-156 154-156 Yes  

Responsibility of Content

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

 62 130   

103-2
The management 
approach and 
its components

 62 130   

103-3 Evaluation of the 
management approach  62 130   

Climate Change and Energy Strategy

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

64-66 132-134   

103-2
The management 
approach and 
its components

64-66 132-134   

103-3 Evaluation of the 
management approach

 64-66, 157-158, 
162-163

 132-134, 157-158, 
162-163   

GRI 302: Energy 2016

302-1 Energy consumption 
within the organisation 157-158, 162-163  157-158, 162-163 Yes 7, 8, 12, 

13

302-4 Reduction of energy 
consumption 

 64-66, 157-158, 
162-163

 132-134, 157-158, 
162-163  7, 8, 12, 

13
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

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  

3, 12, 
13, 14, 

15

Waste Management

GRI 103: Management Approach 2016

103-1
Explanation of the 
material topic and 
its boundary

67-68  135-136   

103-2
The management 
approach and 
its components

67-68  135-136   

103-3 Evaluation of the 
management approach  67-68, 160, 162-163 135-136, 160, 162-163   

GRI 306: Waste 2020

306-1
Waste generation and 
significant waste-related 
impacts

 67-68  135-136  3, 6, 11, 
12
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GRI 
Standards Indicators

Page Number (s)/Link/Comment External 
Verification

SDG 
Goal

Thai English

306-2
Management of 
significant waste-related 
impacts

 67-68 135-136  3, 6, 11, 
12

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

Water Management

GRI 303: Water and Effluents 2018

303-3 Water withdrawal  159, 162-163  159, 162-163 Yes 6

303-4 Water discharge  159, 162-163  159, 162-163 Yes  

303-5 Water consumption  159, 162-163  159, 162-163 Yes 6

 

. 

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 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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ข้อเสนอแนะของผู้้้อ่านทั่�ม่ต็่อรายงานคุวามยั�งยืนประจำาปี 2564/65 จะนำามาใช้ในกี่ารพััฒนากี่ารจัด็ทัำารายงานคุวามยั�งยืนในอนาคุต็
Your views and suggestions toward the Sustainability Report 2021/22 will be utilised to improve our future reporting.

1.  กัรุณาระบัุข้้อมูลพั่�นฐานข้องท่าน (Please specify your personal information)
เพัศ (Gender) [   ] หญิง (Female)        [   ] ชาย (Male) 
อายุ (Age) [   ] ต็ำ�ากี่ว่า 30 ปี (Lower than 30 years)      [   ] 30-45 ปี (30-45 years)        [   ] มากี่กี่ว่า 45 ปี (More than 45 years)

2.   กัรุณาระบัุสถานะข้องท่าน (Please specify your relationship with VGI)
[   ] ผู้้้ถือหุ้น / นักี่ลงทัุน  [   ] ล้กี่คุ้า   [   ] คุ้่คุ้า    [   ] หน่วยงานของรัฐ
      (Shareholder / investor)       (Customer)        (Supplier)              (Government Agency)
[   ] สื�อมวลชน   [   ] พันักี่งานของบริษัทัฯ [   ] ชุมชนใกี่ล้สถานประกี่อบกี่าร  [   ] อื�นๆ (โปรด็ระบุ)
      (Media)         (Employee)        (Communities)         (Others – please specify)  

3.   ความพัึงพัอใจำต่ิอรูปแบับัรายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564/65 
(Please rate your satisfaction of the presentation of Sustainability Report 2021/22)
คุวามสมบ้รณ์ของรายงาน (Content completeness) [   ] มากี่ (High)      [   ] ปานกี่ลาง (Medium)      [   ] น้อย (Low)
ประเด็็นของรายงาน (Reporting topics/issues)  [   ] มากี่ (High)      [   ] ปานกี่ลาง (Medium)      [   ] น้อย (Low)
เนื�อหาเข้าใจง่าย (Ease of understanding)  [   ] มากี่ (High)      [   ] ปานกี่ลาง (Medium)      [   ] น้อย (Low)
กี่ารออกี่แบบร้ปเล่ม (Report design)   [   ] มากี่ (High)      [   ] ปานกี่ลาง (Medium)      [   ] น้อย (Low)
คุวามพัึงพัอใจต็่อรายงานโด็ยรวม (Overall satisfaction) [   ] มากี่ (High)      [   ] ปานกี่ลาง (Medium)      [   ] น้อย (Low)

4.   ความสนใจำเนื�อหาในแติ่ละบัทข้องรายงานความย่�งยืน (Please rate your interest of each chapter)
กี่ารประเมินประเด็็นทั่�่สำาคุัญ      [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Materiality Assessment)                 (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารม่ส่วนร่วมของผู้้้ม่ส่วนได้็เส่ย    [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Stakeholder Engagement)                     (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
นโยบายและเป้าหมายกี่ารพััฒนาอย่างยั�งยืน   [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Sustainable Development Policy and Targets)        (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารกี่ำากี่ับด็แ้ลกี่ิจกี่าร และจริยธรรมทัางธุรกี่ิจ   [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Corporate Governance and Business Conduct)        (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารจัด็กี่ารห่วงโซิ่อุปทัาน     [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Supply Chain Management)                (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารบริหารคุวามเส่�ยงและภาวะวิกี่ฤต็    [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Risk and Crisis Management)                                (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
นวัต็กี่รรม      [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Innovation)            (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
คุวามปลอด็ภัยทัางด้็านเทัคุโนโลยส่ารสนเทัศและคุวามเป็นส่วนต็วัของข้อมล้ [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Information Security and Data Privacy)               (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารจัด็กี่ารคุวามสัมพัันธ์กี่ับล้กี่คุ้า       [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Customer Relationship Management)               (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารพััฒนาทัรัพัยากี่รมนุษย์และคุวามเป็นอย้่ทั่�ด็่   [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Human Capital Development and Well-being)        (High)                (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
สิทัธิมนุษยชน      [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Human Rights)            (High)                (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารพััฒนาสังคุมและชุมชน     [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Social and Community Development)          (High)                (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
อาช่วอนามัยและคุวามปลอด็ภัย    [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Occupational Health and Safety)                     (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
คุวามรับผู้ิด็ชอบในเนื�อหาสื�อโฆษณา    [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Responsibility of Content)          (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ลยุทัธ์ด็้านสภาพัภ้มิอากี่าศและกี่ารใช้พัลังงาน   [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Climate and Energy Strategy)          (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
กี่ารจัด็กี่ารของเส่ย     [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Waste Management)           (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)
ผู้ลกี่ารด็ำาเนินงานด็้านคุวามยั�งยืน    [   ] มากี่              [   ] ปานกี่ลาง              [   ] น้อย     [   ] ไม่สนใจ
(Sustainability Performance Result)         (High)                 (Medium)                   (Low)            (Uninterested)

5.   กัรุณาระบัุประเด้็นหรอ่ข้้อเสนอแนะเพ่ั�มเติิม เพั่�อปร่บัปรุงรายงานความย่�งยืนฉบั่บัติ่อไป
Please provide other comments or suggestion to improve the Sustainability Report
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

วีจำีไอข้อข้อบัพัระคุุณอย่างสูงสำาหร่บัความร่วมมือ
VGI appreciates your valuable feedback

แบับัสอบัถามความคิด้เห็นข้องผู้อ่าน (SURVEY OF READERS’ OPINIONS)
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กัรุณาส่งแบับัสอบัถามมาท่�:
ฝ่่ายเลขานุกี่ารบริษัทั

บริษัทั วีจี ไอ จำากี่ัด็ (มหาชน)
เลขทั่� 21 ชั�น 9 อาคุารทั่เอสทั ่ทัาวเวอร์

ถนนวภิาวด็ร่งัสิต็ แขวงจอมพัล เขต็จต็จุักี่ร กี่รุงเทัพัฯ 10900
โทัรศัพัทั์ +66 (0) 2273 8884

อเ่มล: 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



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

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
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