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สารจากประธานิกรรมการ
(GRI 102-14)

สถานการณการแพรระบาดของโคว�ด -19 ทีก่ ําลังดําเนินอยูอ ยางตอเนือ่ งกอใหเกิดความทาทาย
ดานเศรษฐกิจและสุขภาพอยางยิ�งใหญไปทั่วโลก ว�จ� ไอเร��มเห็นผลกระทบในระยะยาวที่เกิดข�้น
ตอพฤติกรรมผูบร�โภค โครงสรางพ�้นฐานดิจ�ทัล และว�ถีชีว�ตผูคน ชวงเวลานี้นับไดวาความเสี่ยง
ขององคกรกําลังถูกทดสอบ
ดวยว�สัยทัศน ในการเปน “ผูนําโซลูชั่นสแหงอนาคต” (Pioneering Solutions for Tomorrow)
ว�จ�โอยังคงไมหยุดนิ�งและคงความยืดหยุน ตลอดชวงเวลาแหงว�กฤตนี้ เราใหความสําคัญกับการ
พัฒนาการบูรณาการอยางแข็งแกรงของ “ระบบนิเวศว�จ�ไอ” ซึง่ เปนการแกปญ
 หาอยางสรางสรรค
และเนนยํา้ ถึงโอกาสทีเ่ กิดข�น้ จากการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจ�ทัล
ในป พ.ศ. 2563-2564 ว�จ� ไอไดสรางจ�ดยืนชัดเจนผานแพลตฟอรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการ
ใหกยู มื ดิจท� ลั และการเปนหุน สวนนายหนาประกันภัย ในขณะเดียวกันนัน้ เรายังมุง เนนการกาวไป
ขางหนาดวยการแกปญหาจากออนไลนสูออฟ ไลน และสรางพันธมิตรอยางไรรอยตอ เพ�่อการ
เติบโตสูงสุดและการพัฒนาผลลัพธทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ว�จ� ไอมุงมั่นและดําเนินกลยุทธตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ เรายังดูแล
การเติบโตอยางยั่งยืนรวมกันผานหวงโซอ�ปทานและการบร�หารจัดการความสัมพันธกับลูกคา
ตลอดจนการดูแลพนักงานอยางตอเนือ่ ง ในปทแี่ ลว เรากําหนดกรอบการทํางานทีช่ ดั เจนในเร�อ่ ง
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหวงโซอ�ปทาน
ลูกคา และพนักงานของเรา
ภารกิจของว�จ� ไอไมเพ�ยงแตสนับสนุนความยัง่ ยืนขององคกรเทานัน้ แตยงั รวมถึงการดําเนินธุรกิจ
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสิ�งแวดลอมรอบตัว เราขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ทั้ง
พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน และชุมชน ที่ใหความไววางใจและสนับสนุนอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
ว�จ� ไอเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและการเติบโตในอนาคตของทุกภาคฝายไปดวยกัน

นิายคำ่รี กาญจนิพัาสนิ์
ประธานกรรมการ

เก่�ยวกับัรายงานิฉบัับันิ่�

(GRI 102-1, 102-5, 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)
ว�จ�ไอไดจดั ทํารายงานความยัง่ ยืนเปนประจําทุกป ซึง่ รายงานความยัง่ ยืน
ประจําป 2563/64 นี้ จัดทําข�น้ เปนปท่ี 6 มีเนือ้ หาครอบคลุมการดําเนินงาน
ของบร�ษัทฯ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม โดยมุงเนนการ
นําเสนอประเด็นที่สําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ซึ่งการจัดทํารายงานความ
ยั่งยืนฉบับนี้ เปนไปตามแนวทางและมาตรฐานของ GRI Sustainability
Reporting Standards (GRI Standards) แบบทางเลื อ กหลั ก
(Core Option) เพ�่อนําเสนอผลการดําเนินงานและการตอบสนอง
ตอประเด็นที่มีนัยสําคัญตอความยั่งยืนของว�จ� ไอ ในชวงระหวางวันที่ 1
เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ปนี้ ว�จ� ไอไดเพ��มเติมการเปดเผยเปาหมายดานความยั่งยืนของบร�ษัทฯ
ในระยะยาว (5 ป) ระยะสัน้ และผลการดําเนินงานเพ�อ่ ตอบสนองเปาหมาย
ดังกลาว เพ�อ่ ใหผมู สี ว นไดเสียทุกกลุม ไดเห็นพัฒนาการ และการดําเนินงาน
ดานความยั่งยืนของบร�ษัทฯ อยางเปนรูปธรรมยิ�งข�้น โดยไมมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานที่สําคัญในดานอื่น ๆ อีก
ทั้งนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ��มเติมเกี่ยวกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ โครงสรางการจัดการ การกํากับดูแลกิจการ การบร�หาร
จัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และผลการ
ดําเนินงานของว�จ� ไอ ไดที่ http://investor.vgi.co.th/th/downloads/
annual-reports

สามารถด็าวนิ์ โหลด็รายงานิฉบัับันิ่� : http://www.vgi.co.th/th/sustainability/
สอบัถามข้อมูลเพั��มเต็ิมได็้ทั่� : ฝายเลขานิุการบัริษัทั
บัริษัทั วีจี ไอ จำากัด็ (มหาชีนิ)
21 อาคำารทั่เอสทั่ ทัาวเวอร์ ชีั�นิ 9 ถนินิวิภาวด็่-รังสิต็ แขวงจอมพัล เขต็จต็ุจักร กรุงเทัพัฯ 10900 ประเทัศไทัย
อ่เมล: companysecretary@vgi.co.th
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ว�จ� ไอ

กับการพัฒนาอยางยั่งยืน

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

ปััจจุุบััน “วีีจีี ไอ” คืือ ผู้้� ให้้บริิการ Offline-to-Online โซลููชั่่�นส์์ (O2O Solutions)
ที่่�มีีอีีโคซิิสเต็็ม (ecosystem) ที่่�สมบููรณ์์แบบ บนแพลตฟอร์์มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา (Advertising)
ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน (Payment) และธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ (Logistics) โดยเรามีีจุุดมุ่่�งหมาย
ในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการออกแบบประสบการณ์์ ใหม่่ให้้กัับผู้้�บริิโภค ตอบสนองความต้้องการ
ของนัักโฆษณาและแบรนด์์ด้้วยโซลููชั่่�นส์์ที่่�มีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััวผ่่านอีีโคซิิสเต็็มของเรา
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นเรายัังมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างธุุรกิิจให้้เติิบโตควบคู่่� ไปพร้้อมกัับ
การสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

ADVERTISING
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บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)

PAYMENT

LOGISTICS

ธุุริกิจส์ื�อโฆษณ์า

ส์ื�อโฆษณ์าในริะบับัขนส์�งิมีวีลูชั่น
มี่ ศั ก ยภาพิในการเข� า ถึ่ ง และสำื� อ สำารกั บ ผู้้� ช่ มีสำื� อ
นับล�านที่่�ใช่�บริการระบบขนสำ่งมีวลช่นในเมีือง
ส์ื�อโฆษณ์าในอาคืาริส์ำานักงิาน
สำามีารถึกระจีายโฆษณาและเข�าถึ่งกลุ่มีพินักงาน
ออฟัฟั�ศ มี่เคัรือข่ายอาคัารสำำานักงานที่่�ใหญ่ที่่�สำุด
ภายใต่�การจีัดการรวมีที่ั�งสำิ�นกว่า 180 อาคัารในเขต่
กรุงเที่พิมีหานคัร รวมีถึ่งจีอภาพิภายในลิฟัต่์จีำานวน
มีากกว่า 1,400 จีอ

การิส์าธุิต็ส์ินคื�า
สำร� า งประสำบการณ์ ในการที่ดลองใช่� สำิ น คั� า ให� แ ก่
ผู้้�บริโภคักว่า 40 ล�านรายต่่อปี เพิ่�อเช่ื�อมีโยงกับ
แคัมีเปญด�านการต่ลาดอื�น ๆ
ส์ื�อโฆษณ์าในส์นามีบัิน
ยกระดั บ การเดิ น ที่างแก่ ผู้้�โ ดยสำารในสำนามีบิ น
ที่ั�วประเที่ศไที่ย รวมีที่ั�งสำนามีบินหลักอย่างสำนามีบิน
สำุวรรณภ้มีิและสำนามีบินดอนเมีือง ด�วยสำื�อโฆษณา
หลากหลายประเภที่ในร้ ป แบบที่่� แ ต่กต่่ า งกั น
เปิดประสำบการณ์ ใหมี่ต่ลอดการเดินที่าง

ส์ื�อโฆษณ์ากลูางิแจ�งิ
คัรอบคัลุมีพิ่น� ที่่ที่� วั� ประเที่ศ ซึ่่ง� สำามีารถึเข�าถึ่งผู้้ช่� มีสำือ�
โฆษณาจีำา นวนมีาก ช่่ว ยสำร�า งการรับร้�แ ละจีดจีำา
แบรนด์ ได�อย่างมี่ประสำิที่ธุิภาพิ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ธุุริกิจบัริิการิชั่ำาริะเงิิน
แริบับัิที่การิ์ด
บัต่รช่ำาระแที่นเงินสำดที่่�ต่อบสำนองให�ทีุ่กการจีับจี่าย
ง่าย สำะดวก และปลอดภัย ซึ่่ง� สำามีารใช่�ช่าำ ระคั่าโดยสำาร
รถึไฟัฟั้าบ่ที่่เอสำและระบบขนสำ่งมีวลช่นอื�น ๆ รวมีถึ่ง
สำินคั�าและบริการช่ัน� นำาที่ัว� ประเที่ศ โดยปจีจี�บนั มี่แรบบิที่
การ์ดออกแล�วกว่า 14 ล�านใบ
Rabbit LINE Pay
ระบบช่ำาระเงินอิเล็กที่รอนิกสำ์ที่่�เป็นฟัังก์ช่ันหน่�งของ
LINE Messaging แอปพิลิเคัช่ัน โดยผู้้� ใช่�งาน ฟัังก์ช่นั
Rabbit LINE Pay สำามีารถึที่ำาธุุรกรรมีที่างการเงิน
ผู้่านที่ั�งช่่องที่างออฟั ไลน์และออนไลน์ ได�มีากกว่า
100,000 ร�านคั�า
แริบับัิที่ ไฟแนนซ์
เว็ บ ไซึ่ต่์ เ ปรี ย บเที่่ ย บราคัาผู้ลิ ต่ ภั ณ ฑ์์ ป ระกั น และ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่างการเงินต่่าง ๆ ของบริษัที่ประกันและ
สำถึาบันการเงินมีากมีาย อ่กที่ั�งได�สำร�างนวัต่กรรมี
ที่างการเงินร้ปแบบใหมี่ให�ผู้บ้� ริโภคัเข�าถึ่งแหล่งเงินทีุ่น
ผู้่านแพิลต่ฟัอร์มีดิจีที่ิ ลั ได�งา่ ยดายด�วยคัวามีร่วมีมีือ
ที่างธุุรกิจีในต่ลาด Digital Lending

ธุุริกิจโลูจิส์ต็ิกส์์
บัริิ ก าริจั ด ส์� งิ พั ส์ ดุ ด�วี นชั่ั�น นำา ในปัริะเที่ศไที่ย โดย
Kerry Express (KEX)
สำามีารถึจีัดสำ่งพิัสำดุด่วนได�อย่างรวดเร็วสำ้งสำุดกว่า
2 ล�านช่ิ�นต่่อวัน จีากการมี่ศ้นย์กระจีายสำินคั�ากว่า
1,230 จี�ด ร�านให�บริการรับสำ่งพิัสำดุ (Parcel Shop)
จีำานวน 800 แห่ง และจี�ดให�บริการมีากกว่า 15,900 จี�ด
ที่ั�วประเที่ศ
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การิเต็ิบัโต็ที่างิธุุริกิจ (GRI 102-7, 102-48)
เปัริียบัเที่่ยบัข�อมี้ลูย�อนห้ลูังิ
ผู้ลูการิดำาเนินงิาน

ปัี 2563/64

ปัี 2561/62

ปัี 2562/63

(ปัริับัปัริุงิให้มี�)

รายได�จีากการดำาเนินธุุรกิจี (ล�านบาที่)

2,480 ล�านบาที่

4,000 ล�านบาที่

3,611 ล�านบาที่

กำาไรจีากการดำาเนินธุุรกิจี (ล�านบาที่)

980 ล�านบาที่

1,424 ล�านบาที่

1,101 ล�านบาที่

0.061 บาที่ / หุ�น

0.061 บาที่ / หุ�น

0.094 บาที่ / หุ�น

692 คัน

693 คัน

1,042 คัน

การจี่ายเงินปนผู้ล1 (บาที่/หุ�น)
จีำานวนพินักงานกลุ่มีวีจีี ไอ2 (คัน)

หมีายเหตุ่
1) การจี่ายปนผู้ลสำำาหรับงวดคัร้�งปีหลังของปี 2563/64 ในอัต่ราหุ�นละ 0.061 บาที่ คัิดเป็นจีำานวนเงินไมี่เกิน 593.38 ล�านบาที่ ยังมี่คัวามีไมี่แน่นอน เนื�องจีากต่�องได�รับการอนุมีัต่ิจีากที่่�ประชุ่มีสำามีัญผู้้�ถึือหุ�นประจีำาปี 2564
2) ข�อมี้ล ณ วันที่่� 31 มี่นาคัมี 2564

2,405

2561/62
2562/63
2563/64

2,184
1,151
1,327
265 294

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนสงมวลชน

ธุรกิจสื่อโฆษณา
กลางแจง

412 371

940

529
213

ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในอาคารสํานักงานและอื่น ๆ

ธุรกิจบร�การดานดิจ�ทัล
หน่วย: ล�านบาที่
เปัริียบัเที่่ยบัข�อมี้ลูย�อนห้ลูังิ

ปัริะเภที่ธุุริกิจ

ปัี 2563/64

ปัี 2561/62

ปัี 2562/63

(ปัริับัปัริุงิให้มี�)

1,327

2,184

2,405

-

294

265

ธุุรกิจีสำื�อโฆษณาในอาคัารสำำานักงานและอื�น ๆ

213

371

412

ธุุรกิจีบริการด�านดิจีิที่ัล

940

1,151

529

ธุุรกิจีสำื�อโฆษณาในระบบขนสำ่งมีวลช่น
ธุุรกิจีสำื�อโฆษณากลางแจี�ง

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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วีิส์ัยที่ัศน์ พันธุกิจ แลูะคืุณ์คื�าองิคื์กริ
(GRI 102-16)

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

Offline
-2Online

โซลูชั่นส

ฐานขอมูล

ตัวเชื่อมโยง
ธุรกิจ
สื่อโฆษณา

ธุรกิจ
บร�การ
ชําระเง�น

ธุรกิจ
โลจ�สติกส

แพลตฟอรม

Values

Growth

Innovation

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

การิเต็ิบัโต็ที่างิธุุริกิจ: เรามี่จีด� มีุง่ หมีายในการ
เป็นผู้้�นำาธุุรกิจีในอุต่สำาหกรรมีที่่�มี่การเต่ิบโต่
สำ้งสำุด และพิร�อมีเป็นพิันธุมีิต่รกับผู้้�นำาธุุรกิจี
จีากที่ั�วโลกที่่�ช่่วยสำ่งเสำริมีธุุรกิจีหลักที่่�เรามี่อย้่
ซึ่่�งสำิ�งเหล่าน่�คัือหลักสำำาคััญที่่�ที่ำาให�เราเต่ิบโต่
อย่างแต่กต่่างต่ลอดมีา

การิส์ริ�างินวีัต็กริริมี: เราให�คัวามีสำำาคััญกับ
ดิจีที่ิ ลั เที่คัโนโลย่ การวิจียั และพิัฒนา เพิ่อ� มีุง่ สำ้่
คัวามีเป็ น เลิ ศ ในการพิั ฒ นาผู้ลิ ต่ ภั ณ ฑ์์ แ ละ
โซึ่ล้ ช่ั น ที่่� เ ข� า กั บ ทีุ่ ก เจีเนเรช่ั น ให� สำ ามีารถึ
ต่อบสำนองคัวามีต่� อ งการของผู้้� บ ริ โ ภคัที่่� มี่
การเปล่ย� นแปลงอย้ต่่ ลอดเวลาได�อย่างด่ที่สำ่� ดุ

พันธุกิจ

เปนผูนํา
ในการออกแบบ
ประสบการณ ใหม
ใหกับผูบร�โภค
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

เปนผูนํา
ในการสรางสรรค
แพลตฟอรมใหม
ใหกับนักการตลาด
และแบรนด

เปนผูนํา
ในการสรางธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน ตลอดจนสังคม
และสิ�งแวดลอม

ริางิวีัลูแลูะคืวีามีภาคืภ้มีิ ใจในปัีที่่�ผู้�านมีา
ในปี 2563/64 วีจีี ไอได�ต่อกยำ�าให�เห็นถึ่งคัวามีสำำาเร็จีในการเปล่�ยนร้ปแบบการดำาเนินธุุรกิจีจีากการเป็นบริษัที่สำื�อโฆษณานอกบ�านสำ้่การเป็นผู้้�นำา
ด�านการให�บริการ Offline-to-Online (O2O) โซึ่ล้ช่นั� สำ์อย่างต่่อเนือ� ง ด�วยรางวัลและคัวามีสำำาเร็จีที่่�ได�รบั จีากองคั์กรที่ัง� ภายในประเที่ศ และต่่างประเที่ศ
โดยคัวามีสำำาเร็จีในคัรั�งน่�จีะเป็นแรงขับเคัลื�อนให�บริษัที่ฯ ได�ก�าวไปสำ้่การเป็นที่่�ร้�จีักในระดับโลก และช่่วยสำร�างคัวามีมีั�นใจีของกลุ่มีล้กคั�า นักลงทีุ่น และ
พิันธุมีิต่รที่างธุุรกิจีของบริษัที่ฯ ได�ด่ยิ�งข้�น

ริางิวีัลู

• Thailand’s Top Corporate Brands Award เป็นปีที่่� 4 ต่ิดต่่อกัน
โดยคัณะพิาณิช่ยศาสำต่ร์และการบัญช่่จีฬ
� าลงกรณ์มีหาวิที่ยาลัยและ
ต่ลาดหลักที่รัพิย์แห่งประเที่ศไที่ย (“SET”)
• The Most Innovative O2O Solutions for Payment and
Logistics Platforms โดย International Finance Award (IFA)

• Best Investor Relations จากงิาน SET Awards 2020 ที่่�จีัดข้�น
โดยต่ลาดหลักที่รัพิย์แห่งประเที่ศไที่ย และวารสำารการเงินการธุนาคัาร
• Superbrands Award ในหมีวด Banking/Finance and Credit Card
ปี 2563 มีอบให�กับบัต่รแรบบิที่ จีาก Superbrands ประเที่ศไที่ย

• ASEAN’s Transformation Champions in 2020 โดย Innosight

คืวีามีส์ำาเริ็จ

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

• ได�ริับัการิจัดอันดับัให้�เปั็นห้นึ�งิใน 100 อันดับัห้ลูักที่ริัพย์ที่�่มี่การิ
ดำาเนินงิานโดดเด�นด�านส์ิงิ� แวีดลู�อมี ส์ังิคืมี แลูะธุริริมีาภิบัาลูในปัี 2563
โดย ESG Rating Unit ของสำถึาบันไที่ยพิัฒน์

• เข�าเปั็นส์มีาชั่ิกของิดัชั่น่ SET50 โดยรักษาการเป็นบริษัที่ในกลุ่มีสำื�อ
และสำิ�งพิิมีพิ์เพิ�ยงบริษัที่เด่ยว ต่ั�งแต่่เดือนมีกราคัมี 2563 ถึ่งเดือน
มีิถึุนายน 2564

• ได�ริบัั การิปัริะเมีินการิกำากับัด้แลูกิจการิของิบัริิษที่ั จดที่ะเบั่ยนในริะดับั
ด่เลูิศในปัี 2563 โดยสำมีาคัมีสำ่งเสำริมีกรรมีการบริษัที่ไที่ย (IDO)

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของวีีจีี ไอ
(GRI 102-46, 102-47)

กระบวนการในการกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของวีีจีี ไอจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานของ GRI (GRI Sustainability Reporting
Standards หรืือ GRI Standards) โดยพิิจารณาจากประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผลกระทบ
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมของวีีจีี ไอ ซึ่่�งวีีจีี ไอมีีขั้้�นตอนในการคััดเลืือกเนื้้�อหาและกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนสรุุปได้้ดัังนี้้�

การระบุุประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ (Identification)

ขั้้น� ที่่�

1

วีีจีี ไอรวบรวมประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ผ่่านการทบทวนประเด็็นที่่มี� ีนััยสำำ�คััญต่่อ
ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562/63 และการสำำ�รวจข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
รวมถึงึ การเทีียบเคีียงกัับประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล เช่่น เกณฑ์์ดัชนีีค
ั วามยั่่�งยืืนของตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainability Development Goals หรืือ SDGs) ของสหประชาชาติิ
พร้้อมทั้้�งพิิจารณาควบคู่่�ไปกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ความเสี่่�ยงและโอกาสทางธุุรกิิจขององค์์กร และแนวโน้้มของ
ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน

การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็น (Prioritization)

ขั้้น� ที่่�

2

วีีจีี ไอนำำ�ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนที่่� ได้้รัับการระบุุจากขั้้�นตอนที่่� 1 มาประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
โดยพิิจารณาจาก 2 ด้้าน กล่่าวคืือ ความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผ่่านการสำำ�รวจข้้อคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายใน
และภายนอกองค์์กร และความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ของวีีจีี ไอ โดยให้้น้ำำ��หนััก
ความสำำ�คััญของแต่่ละประเด็็นในบริิบทของความยั่่�งยืืน โดยพิิจารณาประกอบกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเป็็นหลััก

การตรวจสอบความถููกต้้อง

ขั้้น� ที่่�

3

คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance Committee) โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริิหาร
ได้้พิิจารณากำำ�หนดประเด็็นที่่มี� ีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร รวมทั้้�งให้้ความเห็็นและตรวจสอบการประเมิินประเด็็น
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ขอบเขต และเนื้้�อหาของการรายงาน เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ารายงานที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นนี้้�มีีเนื้้�อหาครบถ้้วนและครอบคลุุม
สาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวีีจีี ไอ

การทบทวนประเด็็น

ขั้้น� ที่่�

4

14

วีีจีี ไอมีีกระบวนการทบทวนผลการดำำ�เนิินงานต่่อประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และยัังได้้จััดให้้มีี
ช่่องทางเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไว้้ในตอนท้้ายของรายงานฉบัับนี้้� ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
เนื้้�อหาที่่�เปิิดเผยในรายงานนี้้�นั้้�นมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับประเด็็นที่่�ต้้องการสื่่�อสาร ตลอดจนตอบสนอง
ต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งภายในและภายนอก

บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)

ความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย

5

2

1

4

6

7

8

3

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
ขอบัเขต็ของิผู้ลูกริะที่บั

ปัริะเด็นคืวีามียั�งิยืนที่่�ส์ำาคืัญ

ภายในองิคื์กริ

ภายนอกองิคื์กริ

ด�านเศริษฐกิจ
1. การกำากับด้แลกิจีการและจีริยธุรรมีที่างธุุรกิจี
2. การจีัดการห่วงโซึ่่อุปที่าน
3. การจีัดการและบริหารคัวามีเสำ่�ยง
4. คัวามีมีั�นคังปลอดภัยของระบบข�อมี้ลและคัวามีเป็นสำ่วนต่ัวของข�อมี้ล
ด�านส์ังิคืมี
5. การจีัดการคัวามีสำัมีพิันธุ์กับล้กคั�าและผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�สำร�างสำรรคั์
6. การพิัฒนาที่รัพิยากรมีนุษย์และคัวามีเป็นอย้่ที่่�ด่
7. อาช่่วอนามีัยและคัวามีปลอดภัย
ด�านส์ิ�งิแวีดลู�อมี
8. การบริหารจีัดการด�านสำิ�งแวดล�อมีอย่างมี่ประสำิที่ธุิภาพิ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การิมี่ส์�วีนริ�วีมีกับัผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย (GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
วีจีี ไอคัำาน่งถึ่งบที่บาที่และให�คัวามีสำำาคััญกับสำิที่ธุิของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย
ทีุ่กกลุ่มี ที่ั�งภายในและภายนอกองคั์กร โดยจีะด้แลให� ได�รับการปฏิิบัต่ิ
อย่างเหมีาะสำมี เสำมีอภาคั และเป็นธุรรมี เพิราะเราเช่ื�อว่าคัวามีสำัมีพิันธุ์
อั น ด่ กั บ ผู้้� มี่ สำ่ ว นได� เ สำ่ ย แต่่ ล ะกลุ่ มี มี่ คั วามีสำำา คัั ญ ต่่ อ การพิั ฒ นา
อย่างยั�งยืนและคัวามีสำำาเร็จีขององคั์กรในระยะยาว ดังนั�น วีจีี ไอจี้งจีัดให�
มี่กระบวนการและช่่องที่างในการสำื�อสำารที่่�หลากหลายเพิ่�อสำร�างการมี่
สำ่วนร่วมีกับผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ยกลุ่มีต่่าง ๆ เพิ่�อรับที่ราบถึ่งคัวามีคัาดหวัง
ต่ลอดจีนนำาข�อคัิดเห็นของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ยที่่� ได�รับมีาปรับใช่� ให�เข�ากับ
กระบวนการดำาเนินธุุรกิจีขององคั์กรต่่อไป
กลูุ�มีผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย

ผู้้�ถึือหุ�น / นักลงทีุ่น

ชั่�องิที่างิการิส์ื�อส์าริ
แลูะวีิธุ่การิมี่ส์�วีนริ�วีมี

ต็ัวีอย�างิปัริะเด็นคืวีามีคืาดห้วีังิ

ผู้ลูการิดำาเนินงิานส์ำาคืัญ
เพ��อต็อบัส์นองิคืวีามีคืาดห้วีังิ

• การประชุ่มีสำามีัญผู้้�ถึือหุ�นประจีำาปี
• การรายงานผู้ลประกอบการราย

• ประกอบธุุรกิจีด�วยคัวามีโปร่งใสำและ

• ประกอบธุุ ร กิ จี ด� ว ยคัวามีโปร่ ง ใสำ

ไต่รมีาสำ และรายปี โดยเปิ ด เผู้ย
ข�อมี้ลดังกล่าวบนเว็บไซึ่ต่์ของวีจีี ไอ
และต่ลาดหลักที่รัพิย์ฯ
• การรายงานข่าวผู้่านที่างสำือ� มีวลช่น
และสำื�อออนไลน์ต่่าง ๆ
• ช่่ อ งที่างการสำื� อ สำารต่่ า ง ๆ ของ
บริษัที่ฯ ได�แก่ เว็บไซึ่ต่์ Facebook
อ่เมีล โที่รศัพิที่์ เป็นต่�น

• สำารจีาก CEO ผู้่านช่่องที่างการ

พินักงาน
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ที่ั�งน่� เมีื�อวันที่่� 9 พิฤศจีิกายน 2563 คัณะกรรมีการบริษัที่ของวีจีี ไอ
ได�ประกาศนโยบายการมี่สำ่วนร่วมีกับผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย และเปิดเผู้ยลง
บนเว็บไซึ่ต่์ของบริษัที่ฯ เพิ่�อแสำดงจี�ดยืนและคัวามีมีุ่งมีั�นในการด้แล
สำร�างคัวามีสำัมีพิันธุ์ และต่อบสำนองต่่อคัวามีคัาดหวังของผู้้�มี่สำ่วนได�เสำ่ย
อย่างมี่ประสำิที่ธุิภาพิ และให�เกิดคัวามีเช่ื�อมีั�นในการดำาเนินงานของ
บริษที่ั ฯ โดยวีจีี ไอมี่คัวามีต่ัง� ใจีให�ผู้มี้� สำ่ ว่ นได�เสำ่ยทีุ่กกลุมี่ ได�รบั ที่ราบข�อมี้ล
อย่างถึ้กต่�องและคัรบถึ�วนผู้่านช่่องที่างการเผู้ยแพิร่ข�อมี้ลที่่�มี่ผู้้�มี่สำ่วน
ได�เสำ่ยแต่่ละกลุ่มีสำามีารถึเข�าถึ่งได�อย่างเหมีาะสำมี

สำื�อสำารภายในขององคั์กร
• ผู้่ า นช่่ อ งที่างการสำื� อ สำารต่่ า ง ๆ
ที่ั�งภายในองคั์กร เช่่น VGI LINE
Official Account, Intranet และ
พิ่�นที่่�ประช่าสำัมีพิันธุ์ ในสำำานักงาน
• การสำำารวจีคัวามีพิ�งพิอใจีประจีำาปี
• กล่องรับคัวามีคัิดเห็น

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

ต่รวจีสำอบได� รวมีที่ั� ง มี่ ก ารกำา กั บ
กิจีการที่่�ด่และมี่ประสำิที่ธุิภาพิ
ดำาเนินกิจีการที่่�มี่ผู้ลประกอบการ
ที่่�เต่ิบโต่ มีั�นคัง และยั�งยืน
เปิ ด เผู้ยข� อ มี้ ล ผู้ลการดำา เนิ น งาน
อย่างสำมีำ�าเสำมีอ
คัำาน่งถึ่งสำิที่ธุิของผู้้�ถึือหุ�นและปฏิิบัต่ิ
ต่่อผู้้�ถึือหุ�นอย่างเที่่าเที่่ยมี
การบริหารจีัดการบริษที่ั ฯ และปกป้อง
สำิที่ธุิของผู้้ถึ� อื หุน� ในช่่วงวิกฤต่การณ์
ระบาดของไวรัสำโคัวิด-19

เป็ น ไปต่ามีกฎหมีายที่่� เ ก่� ย วข� อ ง
และคั้่มีือการกำากับด้แลกิจีการที่่�ด่
• ประเมีินคัวามีเสำ่ย� งด�านการต่่อต่�าน
การคัอร์รปั ช่ัน ขององคั์กรและได�รบั
การต่่ อ อายุ แ นวร่ ว มีภาคัเอกช่น
ต่่อต่�านคัอร์รปั ช่ัน (Collective Action
Coalition of the Private Sector
Against Corruption: CAC)

• ปฏิิบัต่ิอย่างเสำมีอภาคั เคัารพิสำิที่ธุิ

• มี่ผู้ลคัวามีผู้้กพิันของพินักงานที่่�มี่

•

• ประกาศใช่�นโยบายด�านสำิที่ธุิมีนุษยช่น

•
•
•

มีนุษยช่นขั�นพิ่�นฐาน
ฝึึกอบรมีและพิัฒนาศักยภาพิของ
พินักงานอย่างต่่อเนือ� งที่ัง� ภายในและ
ภายนอกองคั์กร
ให�โอกาสำคัวามีก�าวหน�าในสำายอาช่่พิ
คั่าต่อบแที่นและสำวัสำดิการที่่เ� หมีาะสำมี
มี่สำภาพิแวดล�อมีในการที่ำางานที่่�ถึ้ก
สำุขลักษณะ และเหมีาะสำมีต่ามีหลัก
อาช่่วอนามีัยและคัวามีปลอดภัย

ต่่อองคั์กรในระดับร�อยละ 86

ที่่คั� รอบคัลุมีคัวามีคัุมี� คัรองแรงงาน

• จีัดต่ัง� คัณะกรรมีการ คัวามีปลอดภัย

อาช่่วอนามีัย และสำภาพิแวดล�อมีใน
การที่ำางานเพิ่�อด้แลพินักงาน
• จีัดการฝึึกอบรมีผู้่านที่างระบบออนไลน์
• ใช่�นโยบาย Work From Home
ในช่่ ว งการแพิร่ ร ะบาดของไวรั สำ
โคัวิด-19

กลูุ�มีผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย

ล้กคั�า

ชั่�องิที่างิการิส์ื�อส์าริ
แลูะวีิธุ่การิมี่ส์�วีนริ�วีมี

ต็ัวีอย�างิปัริะเด็นคืวีามีคืาดห้วีังิ

ผู้ลูการิดำาเนินงิานส์ำาคืัญ
เพ��อต็อบัส์นองิคืวีามีคืาดห้วีังิ

• การสำำารวจีคัวามีพิ�งพิอใจีประจีำาปี
• การสำร�างคัวามีสำัมีพิันธุ์กับล้กคั�า

• นำาเสำนอผู้ลิต่ภัณฑ์์ที่่�มี่คัุณภาพิต่รง

• ระดับคัวามีพิ�งพิอใจีของล้กคั�าเที่่ากับ

เช่่ น การจีั ด กิ จี กรรมีกระช่ั บ
คัวามีสำัมีพิันธุ์ร่วมีกัน เป็นต่�น
• การรับเรื�องร�องเรียน ข�อเสำนอแนะ
และคัวามีคัิดเห็นผู้่านช่่องที่างการ
รับเรื�องร�องเรียน

ต่ามีคัวามีคัาดหวั ง ของล้ ก คั� า ใน
ราคัาที่่�เป็นธุรรมีและเหมีาะสำมี
• ให�ข�อมี้ลที่่�ถึ้กต่�องและเพิ�ยงพิอต่่อ
การต่ัดสำินใจีของล้กคั�า
• พิั ฒ นาคัุ ณ ภาพิและร้ ป แบบของ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการอย่างต่่อเนื�อง
• การปกป้องคัุ�มีคัรองข�อมี้ลสำ่วนต่ัว
ของล้กคั�า

• กระบวนการคััดเลือกและการประเมีิน

• การปฏิิบัต่ิงานเป็นไปต่ามีกฎหมีาย

และกฎระเบ่ยบข�อบังคัับที่่�กำาหนด
• เปิดเผู้ยข�อมี้ลการดำาเนินงานอย่าง
สำมีำ�าเสำมีอ และคัรบถึ�วน
• เข�าร่วมีโคัรงการ หรือคัวามีร่วมีมีือ
ใหมี่ ๆ จีากหน่วยงานภาคัรัฐ

• คั้่ คั� า ลงนามีรั บ ที่ราบจีริ ย ธุรรมี
คั้่คั�าที่่�ระบุประเด็นการดำาเนินงาน
คัรอบคัลุ มี ด� า นเศรษฐกิ จี สำั ง คัมี
และสำิ�งแวดล�อมี
• คั้่ คั� า ได� รั บ การอบรมีด� า นคัวามี
ปลอดภัยก่อนปฏิิบัต่ิงาน

• การรายงานผู้ลการดำาเนินงานที่่�

• การปฏิิบัต่ิงานเป็นไปต่ามีกฎหมีาย

• ปฏิิบต่ั ต่ิ ามีกฎหมีายที่่เ� ก่ย� วข�อง และ

ผู้ลการปฏิิบัต่ิงานของคั้่คั�า
• การประชุ่มีร่วมีกับคั้่คั�า
คั้่คั�า

หน่วยงานของรัฐ

เก่�ยวข�องการระยะเวลาที่่�หน่วยงาน
ภาคัรัฐกำาหนด
• การสำื�อสำารกับเจี�าหน�าที่่�รัฐอย่าง
เพิ่�อสำร�างคัวามีเข�าใจีที่่�ถึ้กต่�อง
• การมี่สำ่วนร่วมีในกิจีกรรมี สำัมีมีนา
และโคัรงการของหน่วยงานภาคัรัฐ
อย่างต่่อเนื�อง

• กิจีกรรมีเพิ่�อชุ่มีช่นและสำังคัมี
• การบริหารจีัดการองคั์กร โดยคัำาน่ง
ชุ่มีช่น สำังคัมี
และสำิ�งแวดล�อมี

ถึ่งสำิ�งแวดล�อมี
• การใช่�พิ่�นที่่�โฆษณาประช่าสำัมีพิันธุ์
ข่าวสำารที่่เ� ป็นประโยช่น์ต่อ่ สำาธุารณะ

และกฎระเบ่ยบข�อบังคัับที่่�กำาหนด
• เปิดเผู้ยข�อมี้ลการดำาเนินงานอย่าง
สำมีำ�าเสำมีอ และคัรบถึ�วน
• เข�าร่วมีโคัรงการ หรือคัวามีร่วมีมีือ
ใหมี่ ๆ จีากหน่วยงานภาคัรัฐ

• พิัฒนาสำังคัมี ชุ่มีช่น และสำิ�งแวดล�อมี
• อย้ร่ ่วมีกันกับชุ่มีช่นได�อย่างยั�งยืน
• จีำากัดผู้ลกระที่บต่่อสำิ�งแวดล�อมีจีาก
การดำาเนินธุุรกิจี

• มี่สำว่ นร่วมีการปล้กจีิต่สำำาน่กให�ประช่าช่น
อนุรักษ์สำิ�งแวดล�อมี

ร�อยละ 91.3

• พิั ฒ นาผู้ลิ ต่ ภั ณ ฑ์์ อ ย่ า งต่่ อ เนื� อ ง

จีนได�รับการยอมีรับจีากภายนอก
เช่่ น คัว� า รางวั ล The Most
Innovative O2O Solutions for
Payment and Logistics
Platforms ในฐานะบริ ษั ที่ ช่ั� น นำา
ที่่�มี่นวัต่กรรมีลำ�าสำมีัยที่่�สำุดสำำาหรับ
แพิลต่ฟัอร์มีดังกล่าว

ข�อบังคัับที่่�กำาหนดอย่างเคัร่งคัรัด

• เปิดเผู้ยข�อมี้ลการดำาเนินงานต่ามี

ระยะเวลา และมีากกว่าที่่�ข�อกำาหนด
เพิ่�อคัวามีโปร่งใสำ
• เข� า ร่ ว มีปรั บ ร้ ป แบบการเปิ ด เผู้ย
ข�อมี้ลประจีำาปี เป็นแบบรายงานเด่ยว
(แบบ 56-1 One Report) ก่อนจีะ
มี่ผู้ลบังคัับใช่�จีาก ก.ล.ต่.

• กำาหนดเป้าหมีายด�านสำิ�งแวดล�อมี

ซึ่่� ง คัรอบคัลุ มี การลดขยะ การใช่�
พิลังงานอย่างยั�งยืน และการสำร�าง
แพิลต่ฟัอร์มีที่่�สำร�างสำรรคั์ เพิ่�อเป็น
กระบอกเสำ่ยงให�แก่สำังคัมีวงกว�าง
• นำาวัต่ถึุดบิ ที่่เ� หลือใช่�จีากการดำาเนิน
ธุุรกิจี มีารี ไซึ่เคัิลให�เกิดประโยช่น์ เช่่น
โคัรงการ VGIxPomelo

นโยบัายการิมี่ส์�วีนริ�วีมี
กับัผู้้�มี่ส์�วีนได�เส์่ย

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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นโยบายและเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
วีี จีี ไ อมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ สร้้างคุุ ณ ค่่ า ขององค์์ ก ร (Value)
เสริิมสร้้างความเติิบโตของธุุรกิิจ (Growth) และสร้้างนวััตกรรมการ
(Innovation) ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมายสููงสุุดในการ
สร้้างความยั่่�งยืืนขององค์์กรเพื่่อ� ผลประโยชน์์ ในระยะยาวของผู้้มี� ีส่่วนได้้
เสีียตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า (Value Chain) โดยวีีจีี ไอให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่มี� ีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การบริิหารจััดการตามหลััก
ธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ก่่อให้้เกิิดการเติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�องของเศรษฐกิิจ และมีีความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คณะกรรมการ
บริิษัทจึึ
ั งได้้กำำ�หนดนโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่ง� มีีผลบัังคัับใช้้เมื่่�อ
วัั น ที่่� 9 พฤศจิิ ก ายน 2563 และเปิิ ด เผยบนเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ

มิิติิเศรษฐกิิจ

ประเด็็นด้้าน
ความยั่่�งยืืน

เป้้าหมายระยะยาว
ด้้านความยั่่�งยืืน 5 ปีี
(2563/2564 – 2567/2568)

เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์ที่่�หนัักแน่่น และให้้เป็็นกรอบในการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรอย่่างเป็็นรููปธรรม สนัับสนุุนให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทฯ ยึึดถืือปฏิิบััติิตามนโยบาย เพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ที่่�สอดคล้้องกัันในองค์์กรต่่อไป
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลของวีีจีี ไอจะพิิจารณาเป้้าหมายด้้านความ
ยั่่�งยืืนขององค์์กรเป็็นประจำำ� โดยวิิเคราะห์์ประกอบกัับผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืนของปีีที่่�ผ่่านมา ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นด้้าน
ความยั่่�งยืืน และโอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยสามารถสรุุปผลการ
ดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในประเด็็นต่่าง ๆ ได้้ดัังนี้้�

เป้้าหมายปีี 2563/64

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563/64

การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ •	พนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ฯ
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
รวมถึึงพนัักงานของบริิษััท	
	ย่่อยหลััก เข้้าร่่วมการอบรม
	จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
• ไม่่มีีคำ�ำ เตืือนหรืือการตรวจสอบ
ที่่มี� ีนััยสำำ�คััญจากหน่่วยงาน
	กำำ�กัับดููแล
•	ผลการประเมิินการกำำ�กัับ
	ดููแลกิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

•	พนัักงานทุุกคนของบริิษัทั ฯ
เข้้าร่่วมการอบรมจริิยธรรม
	ทางธุุรกิิจ คิิดเป็็นร้้อยละ 100
• ไม่่ มีีคำำ� เตืื อ นหรืื อ การ
	ตรวจสอบที่่� มีีนัั ย สำำ� คัั ญ
	จากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	ผลการประเมิินการกำำ�กัับ
	ดููแลกิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”

•	พนัักงานของบริิษัทั ฯ เข้้าร่่วม
การอบรมจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
	คิิดเป็็นร้้อยละ 98
• ไม่่มีีคำำ�เตืือนหรืือการตรวจสอบ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากหน่่วยงาน
	กำำ�กัับดููแล
•	ผลการประเมิิ น การกำำ�กัั บ
	ดููแลกิิจการในระดัับ “ดีีเลิิศ”
ประจำำ�ปีี 2563 จากโครงการ
สำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
บริิษััทจดทะเบีียนไทย ซึ่่�งจััด
โดยสมาคมส่่งเสริิม	สถาบััน
กรรมการบริิษัทั ไทย

การจัั ด การห่่ ว งโซ่่ คู่่�ค้้าร้้อยละ 100 ลงนาม
อุุปทาน
รัั บ ทราบจริิ ย ธรรมคู่่�ค้้าที่่�
ระบุุ ป ระเด็็ น การดำำ� เนิิ น งาน
ครอบคลุุ มด้้ านเศรษฐกิิ จ
สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม

คู่่�ค้้า Critical Tier 1 ร้้อยละ
100 ได้้รัับการประเมิินความ
เสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิ จ สัั ง คม
และสิ่่�งแวดล้้อม

คู่่�ค้้า Critical Tier 1 ร้้อยละ 100
ได้้รัั บ การประเมิิ น ความเสี่่� ย ง
ด้้านเศรษฐกิิ จ สัั ง คม และ
สิ่่�งแวดล้้อม

การจััดการและบริิหาร มีี ก ารจัั ด การการบริิ ห าร จััดฝึึกอบรมด้้านการบริิหาร จัั ด ฝึึ ก อบรมด้้านการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
ความเสี่่� ย งตาม COSO– ความเสี่่� ย งให้้พนัั ก งานทั้้� ง ความเสี่่ย� งให้้พนัักงานทั้้ง� องค์์กร
ERM 2017
องค์์กร เพื่่อ� สร้้างวััฒนธรรม เพื่่อ� สร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
องค์์กร
ความมั่่�นคงปลอดภััย
ของระบบข้้อมููลและ
ความเป็็นส่่วนตััวของ
ข้้อมููล
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ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงาน •	พนัักงานทุุกคนได้้รัับการ •	พนัั ก งานทุุ ก คนได้้รัั บ การ
ของรััฐ ลููกค้้า หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
อบรมเรื่่�องการคุ้้�มครอง
อบรมเรื่่� อ งการคุ้้� มค รอง
อื่่น� ๆ ในการใช้้ข้้อมููลส่่วนบุุคคล 	ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
	ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
โดยมิิชอบ
• ไม่่มีีข้้อมููลของลููกค้้ารั่่ว� ไหล • ไม่่มีีข้้อมููลของลููกค้้ารั่่�วไหล

บริษัท วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)

SDGs

ปัริะเด็นด�าน
คืวีามียั�งิยืน

เปั้าห้มีายริะยะยาวี
ด�านคืวีามียั�งิยืน 5 ปัี
(2563/2564 – 2567/2568)

เปั้าห้มีายปัี 2563/64

ผู้ลูการิดำาเนินงิาน
ปัี 2563/64

SDGs

มีิต็ิส์ังิคืมี

การจีัดการคัวามีสำัมีพิันธุ์ • อัต่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจี อัต่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจี อัต่ราคัะแนนคัวามีพิ�งพิอใจีของ
กับล้กคั�า และผู้ลิต่ภัณฑ์์
ของล้กคั�าในระดับร�อยละ 95 ของล้กคั�าในระดับร�อยละ 90
ล้กคั�าในระดับร�อยละ 91.3
ที่่�สำร�างสำรรคั์
• ไมี่มี่ข�อร�องเรียนจีากล้กคั�า
เก่ย� วกับสำือ� โฆษณา และการ
ให�บริการของพินักงาน
การพิัฒนาที่รัพิยากร อัต่ราคัวามีผู้้กพิันของพินักงาน อัต่ราคัวามีผู้้กพิันของพินักงาน อัต่ราคัวามีผู้้กพิันของพินักงาน
มีนุษย์และคัวามีเป็นอย้่ ที่่มี� ต่่ อ่ องคั์กรในระดับไมี่นอ� ยกว่า ที่่มี� ต่่ อ่ องคั์กรในระดับไมี่นอ� ย ที่่มี� ต่่ อ่ องคั์กรในระดับร�อยละ 86
ที่่�ด่
ร�อยละ 90
กว่าร�อยละ 75

อาช่่ ว อนามีั ย และ
คัวามีปลอดภัย

• พินั ก งานของบริ ษั ที่ ฯ และ จีัดที่ำานโยบาย มีาต่ราการ และ • จีั ด ที่ำา นโยบาย มีาต่รการ
คั้่คั�าในอัต่ราร�อยละ 100 การฝึึกฝึนด�านคัวามีปลอดภัย
และการฝึึ ก ฝึนด� า นคัวามี
ได� รั บ การฝึึ ก อบรมีต่ามี แก่พินักงานบริษัที่ฯ
ปลอดภัยแก่พินักงานบริษัที่ฯ
มีาต่รฐานคัวามีปลอดภัย
• ไมี่มี่อุบัต่ิเหตุ่จีากการที่ำางาน
• ไมี่มีอ่ บุ ต่ั เิ หตุ่จีากการที่ำางาน
(Zero Accident)
(Zero Accident)
เปั้าห้มีายด�านส์ิ�งิแวีดลู�อมีต็�อเนื�องิต็ั�งิแต็�ปัี 2563 – 2566 (แบั�งิออกเปั็น 3 เปั้าห้มีาย)

มีิต็ิส์ิ�งิแวีดลู�อมี

ปัริะเด็นด�าน
คืวีามียั�งิยืน

ลูดการิส์ริ�างิขยะ

การบริ ห ารจีั ด การ • เปล่� ย นการนำา ขยะที่่� จี ะถึ้ ก
สำิ�งแวดล�อมี
ฝึงกลบหรือเผู้าที่ำาลายด�วย
การนำากลับมีาใช่�ประโยช่น์
ในอั ต่ ราร� อ ยละ 30 ของ
ปริมีาณขยะที่ั�งหมีด
• สำร� า งคัุ ณ คั่ า ให� ข ยะโดย
การเปล่�ยนเป็นผู้ลิต่ภัณฑ์์
ที่่� ก่ อ ให� เ กิ ด ผู้ลกระที่บต่่ อ
สำิ�งแวดล�อมีน�อยที่่สำ� ดุ โดยมี่
เป้าหมีายในการลดปริมีาณ
การสำร� า งขยะ อย่ า งน� อ ย
ร�อยละ 10

การิใชั่�พลูังิงิาน
อย�างิยั�งิยืน

แพลูต็ฟอริ์มีส์ริ�างิส์ริริคื์

รั ก ษาระดั บ การใช่� นา�ำ และ
พิลั ง งานไฟัฟั้ า ไมี่ ใ ห� เ พิิ�มี ข้�น
เกินร�อยละ 10 เมีื�อเที่่ยบกับ
ปีฐาน 2562

ใช่� แ พิลต่ฟัอร์ มี โฆษณาของ
องคั์กรนำาเสำนอเนื�อหาเก่�ยวกับ
การเปล่�ยนแปลงที่างสำภาพิภ้มีิ
อากาศ โดยมี่ เ ป้ า หมีายใน
การสำร� า งคัวามีต่ระหนั ก ร้� แ ก่
ประช่าช่นไมี่น�อยกว่า 1 ล�านคัน
ต่่อปี

SDGs

นโยบัายการิพัฒนา
อย�างิยั�งิยืน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ดานเศรษฐกิิจ

20

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ
และจร�ยธรรมทางธุรกิจ

(GRI 102-13, 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)
เปาหมายระยะยาวดานความยั่งยืน
5 ป (2563/2564 – 2567/2568)

• พนั ก งานทุ ก คนของบร� ษั ท ฯ รวมถึ ง
พนั ก งานของบร� ษั ท ย อ ยหลั ก เข า ร ว ม
การอบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ
• ไม มี คํา เตื อ นหร� อ การตรวจสอบที่ มี
นัยสําคัญจากหนวยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมิ น การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ในระดับ “ดีเลิศ”

แนวทางบร�หารจัดการ

เปาหมายป 2563/2564

ผลการดําเนินงานป 2563/2564

• พนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ เขารวมการ
อบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ ในอัตรารอยละ 100
• ไม มี คํา เตื อ นหร� อ การตรวจสอบที่ มี
นัยสําคัญจากหนวยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมิ น การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ในระดับ “ดีเลิศ”

• พนักงานทุกคนของบร�ษัทฯ เขารวมการ
อบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ ในอัตรารอยละ 98
• ไม มี คํา เตื อ นหร� อ การตรวจสอบที่ มี
นัยสําคัญจากหนวยงานกํากับดูแล
• ผลการประเมิ น การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ใ น ร ะ ดั บ “ ดี เ ลิ ศ ” ป ร ะ จํา ป 2 5 6 3
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บร�ษัทฯ จดทะเบียนไทยซึ่งจัดโดยสมาคม
สงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

คูมือการกํากับดูแลกิจการ
และจร�ยธรรมทางธุรกิจ

ว�จ� ไอยึดมัน่ ในแนวทางการดําเนินธุกจิ ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการ
และจร�ยธรรมทางธุรกิจที่ดี มีการควบคุมภายใน และการดําเนินงาน
อยางสุจร�ต โปรงใส และตอตานการคอรรปั ชันทุกรูปแบบ ดวยตระหนักวา
การกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการสงเสร�มและสนับสนุน
ใหกิจการเติบโตอยางยั่งยืน คณะกรรมการบร�ษัทจ�งไดจัดทําคูมือ
การกํากับดูแลกิจการและจร�ยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑครอบคลุม
ดานตาง ๆ ไดแก สิทธิผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม
การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความ
โปร ง ใส ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบร� ษั ท ซึ่ ง หลั ก เกณฑ
ดังกลาวเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพยฯ
และหลั ก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สํา หรั บ บร� ษั ท ฯ จดทะเบี ย น
ป 2560 ของสํานักงาน ก.ล.ต.

สมาคมส ง เสร� ม สถาบั น กรรมการบร� ษั ท ไทย และมาตรฐานสากล
โดยคณะกรรมการบร�ษัทและคณะกรรมการที่เกี่ยวของจัดใหมีการ
ทบทวนหลักเกณฑดังกลาว รวมไปถึงมาตรการตอตานคอรรัปชัน และ
นโยบายตาง ๆ เปนประจําทุกป เพ�่อใหสอดคลองกับสภาพการดําเนิน
ธุรกิจ และตอบสนองเปาหมายรวมกันของสังคมโดยรวมมากที่สุด
นอกจากนี้ ว�จ� ไอยังใหความสําคัญกับนโยบายของบร�ษัทฯ ที่ใชเปน
แนวทางและกรอบการดํา เนิ น งานให แ ก พ นั ก งาน และผูเ กี่ย วข อ งใน
ทุกภาคสวนขององคกร โดยในปที่ผานมา ว�จ� ไอไดประกาศใชนโยบาย
ดานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม
เพ�่ อ แสดงเจตนารมณ แ ละความมุ ง มั่ น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นองค ก รไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพตอไป

นโยบายทีส่ ําคัญดานความยัง่ ยืนซึง่ ประกาศใช ในป 2563/64
นโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืน

นโยบายดานภาษีอากร

นโยบายดานการมีสว นรวม
ของผูมีสวนไดเสีย

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน

ใหความสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ครอบคลุมกรอบการ
ดําเนินงานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวดลอม

แสดงเจตนารมณ และยึดมั่น
ทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีด่ า นภาษีอยาง
โปรงใส เปนธรรม และเปนไป
ตามกฎหมาย

ใหความสําคัญกับการมีสว นรวม
การสื่อสาร การเขาใจประเด็น
ตาง ๆ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวั ง ของผู มี ส ว นได เ สี ย
ทุกกลุม

มุงมั่นดําเนินธุรกิจโดยคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของผูม สี ว นไดเสีย
ตลอดหวงโซคุณคา

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ
ว�จ� ไอมีระบบการบร�หารจัดการที่ดี ผานโครงสรางการจัดการของว�จ� ไอซึ่งมีการแบงแยกอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละฝาย
ออกจากกันอยางชัดเจน เพ�อ่ รักษาความสมดุล ตลอดจนมีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจ ระหวางบทบาทในการกํากับดูแล การบร�หารจัดการ
และการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการ
ที่ปร�กษา

คณะกรรมการบร� ษั ท และคณะกรรมการ
ชุดยอย มีหนาที่ ในการกํากับดูแลกิจการและ
ควบคุมการ บร�หารจัดการของฝายบร�หาร
กําหนดว�สัยทัศน พันธกิจ คานิยม กลยุทธ และ
เปาหมายระยะยาวตลอดจนตัดสินใจในเร�่องที่
มีนยั สําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุม ว�จ� ไอ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง
คณะทํางานบร�หาร
ความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน

กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

กรรมการผู อํ า นวยการใหญ
และคณะผู บ ร� ห ารมี ห น า ที่
ในการบร� ห ารจั ด การงานใน
ดานตาง ๆ และดําเนินงานอัน
เปนกิจวัตรประจําวันของว�จ� ไอ
ตามที่ ได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบร�ษัท รวมถึง
รายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการอยางสม่าํ เสมอ
โดยพนั ก งานมี ห น า ที่ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านตามที่ ไดรบั มอบหมาย
ดวยความรับผิดชอบใหเปนไป
ตามระเบียบ ขั้นตอน รวมถึง
นโยบายตาง ๆ ของว�จ� ไอ

คณะทํางาน
ดานความยั่งยืน1

รองกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ2

ผูอํานวยการใหญ
สายงานการขาย

ผูอํานวยการใหญ
สายงานปฏิบัติการ

ผูอํานวยการใหญ
สายงานการเง�น

หมายเหตุ:
1
เร��มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2564
2
บร�ษัทฯ อยูในระหวางการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ�่อดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการใหญ

สํา หรั บ ข อ มู ล เพ�� ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การระบุ ไ ว ใ นรายงานประจํา ป 2563/64 (56-1 One Report) ของว� จ� ไ อ ภายใต หั ว ข อ
“การกํากับดูแลกิจการ”
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ความหลากหลายของคณะกรรมการบร�ษัท
องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท

อายุ

คณะกรรมการที่ ไมเปนฝายบร�หาร

41-50

กรรมการอิสระ

2 : 7

2

4
3

สัดสวนกรรมการ หญิง:ชาย

2
คณะกรรมการ
บร�หาร

51-60

2
61-70

5

การสื่อสารดานจร�ยธรรมทางธุรกิจ
ว�จ�ไอตระหนักวาการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และมีจร�ยธรรมทางธุรกิจทีด่ เี ปนสิง� สําคัญทีจ่ ะสรางความเชือ่ มัน่ ใหแกผมู สี ว นไดเสียทุกกลุม และนําไปสู
การสรางผลตอบแทนทางธุรกิจอยางยั่งยืน บร�ษัทฯ จ�งมุงเนนในการสรางความเขาใจ สื่อสาร และเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการและจร�ยธรรม
ทางธุรกิจที่ดีใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง โดยพนักงานเขาใหม และพนักงานปจจ�บันของว�จ� ไอ ตองผานกระบวนการเร�ยนรูนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูม อื การกํากับดูแลกิจการ (ซึง่ รวมถึงมาตรการและแนวปฏิบตั ติ อ ตานการคอรรปั ชัน) พรอมทําแบบทดสอบหลังการเร�ยนรูท กุ คน
ในป 2563/64 ทีผ่ า นมา บร�ษทั ฯ ไดจดั ใหมกี ารเร�ยนการสอนในระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) และทําแบบทดสอบผานเคร�อขายออนไลนเต็มรูปแบบ
เพ�่อใหสอดคลองกับมาตรการความปลอดภัย และการปองกันการระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ซึ่งพนักงานของบร�ษัทฯ สามารถเขาถึงสื่อการเร�ยนรู
และทําแบบทดสอบไดอยางเต็มที่ แมอยูระหวางการ Work From Home
การอบรมจร�ยธรรมทางธุรกิจ
พนักงานเขาอบรม

98%

ผานการทดสอบ

98%

คะแนนเฉลี่ย

9.2/10

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน
ว�จ� ไอมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชัน และการติดสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบร�ษัท ผูบร�หาร และ
พนักงานทุกระดับ รวมทั้งบร�ษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในการไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจร�ตคอรรัปชันไมวาทางตรงหร�อ
ทางออม โดยว�จ� ไอทบทวนมาตรการตอตานคอรรัปชัน รวมถึงมาตรการอื่นที่เกี่ยวของเปนประจําทุกป เพ�่อใหแนใจวามาตรการเหลานั้นมี
ความเหมาะสมและเพ�ยงพอสําหรับการปองกัน การตรวจสอบ และการตอบสนองตอความเสี่ยงดานการทุจร�ตคอรรัปชันที่อาจจะเกิดข�้นในองคกร
ว�จ� ไอดําเนินการตามแนวทางการตอตานการทุจร�ตคอรรัปชันอยางเครงครัด โดยมีนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และมีระบบการ
รายงานภายใน เร�่องการรับของขวัญ ทรัพยสิน หร�อประโยชนอื่นใด ซึ่งไดสื่อสารใหแกพนักงานและผูเกี่ยวของทราบ ผานชองทางภายในตาง ๆ
ของบร�ษัทฯ เพ�่อใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําวัน
ทั้ ง นี้ เพ�่ อ แสดงความมุ ง มั่ น ว า ว� จ� ไ อจะไม ย อมรั บ การทุ จ ร� ต คอร รั ป ชั น ไม ว า ในกรณี ใ ด ๆ บร� ษั ท ฯ ได ป ระกาศเจตนารมณ เ ข า เป น แนวร ว ม
ภาคเอกชนตอตานคอรรัปชัน (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
บร�ษัทฯ ทําการประเมินความเสี่ยงดานการตอตานการคอรรัปชัน และไดรับการรับรองตออายุสมาชิกแนวรวม CAC เปนที่เร�ยบรอย โดยจะ
ครบอายุสมาชิกในวันที่ 29 มิถุนายน 2566

ภาพโปสเตอรรณรงคการตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชันภายในองคกร ตามนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy)
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

การแจงเร�่องรองเร�ยน (WHISTLE BLOWER)
ว�จ� ไอสงเสร�มใหกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และเจาหนาที่ของบร�ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได
จ�งมีชอ งทางการรับแจงเบาะแสการกระทําที่ไมถกู ตอง การกระทําทีผ่ ดิ ขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบร�ษทั ฯ การกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หร�อการกระทําใด ๆ ที่สงสัยวาเปนการทุจร�ตคอรรัปชันที่เกี่ยวกับกลุมว�จ� ไอ โดยผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถแจงเหตุ
หร�อเบาะแสผาน 3 ชองทางตาง ๆ ทั้งจากภายใน และภายนอกองคกร ตามรายละเอียดดานลาง
ทั้งนี้ ว�จ� ไอมีมาตรการคุมครองสิทธิของผูรองเร�ยน และผู ใหขอมูล โดยบร�ษัทฯ จะปกปดชื่อ ที่อยู หร�อขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเร�ยน
หร�อผู ใหขอมูลได และจะเก็บรักษาขอมูลของผูรองเร�ยนและผู ใหขอมูลไวเปนความลับ

Doitright@vgi.co.th

ระบบเคร�อขาย
ภายในองคกร Intranet

ฝายเลขานุการบร�ษัท
โทร: 02-273-8884 ตอ 391
หร�อ ไปรษณีย มายัง
ที่อยูบร�ษัทฯ

พ�จารณาในเบือ้ งตนวาเร�อ่ ง
รองเร�ยนอยูเ ปนกรณีการ
ฝาฝนมาตราการตอตาน
การทุจร�ตคอรรปั ชันหร�อไม

ประสานงานไปยังฝาย
ทรัพยากรมนุษย เพ�อ่ แตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวน

รายงานจํานวนการแจงเบาะแส
การทุจร�ต สรุปเหตุการณ
และสถานะการดําเนินงานแก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชองทาง
การรองเร�ยน

การจัดการเร�่องที่ ไดรับการรองเร�ยน
มีผแู จงเบาะแส หร�อรองเร�ยน
ตามชองทางตาง ๆ

ฝายกฎหมายจัดทําสรุปเร�่อง
ร อ งเร� ย นการทุ จ ร� ต แ ล ะ
คอร ร ั ป ชั น ที ่ ไ ด ร ั บ

(ก) กรณีเปนเร�อ่ งที่ไมเขาขาย
การกระทํา การฝ า ฝ น
มาตรการตอตานการ
ทุจร�ตคอรรปั ชัน จะสงไป
ยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
(ข) กรณี เ ป น เร�่ อ งทุ จ ร� ต
คอรรัปชัน
(i) ไมมีมูล จะแจงผลตอ
ผูรองเร�ยน
(ii) มีมูลเพ�ยงพอ ฝาย
กฎหมายจะดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไป

ภายหลั ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนแลว ฝายทรัพยากร
มนุ ษ ย จ ะเป น ผู ทํา หน า ที่ ใ น
การสอบสวนขอเท็จจร�งตอไป

รายงานทุก 6 เดือน

*หากเปนกรณีทจุ ร�ตคอรรปั ชัน
ทีม่ ีความรุนแรง และตองไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที จะรายงาน
เหตุ ดังกลาวเบื้องตนตอคณะ
กรรมการบร� ห าร และคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยจะ
สําเนาใหฝา ยตรวจสอบภายใน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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สําหรับป 2563/64 นัน้ ว�จ�ไอไมไดรบั การแจงเหตุ เบาะแส หร�อขอรองเร�ยน
เกี่ยวกับการทุจร�ตคอรรัปชันแตอยางใด
จํานวนขอรองเร�ยน
2562/63

2563/64

0

0

ว�จ� ไอและนโยบายสาธารณะ
ว�จ� ไอไดรว มเปนสวนหนึง่ ในองคกรทีต่ า ง ๆ เพ�อ่ ดําเนินงาน สนับสนุน แลวใหความชวยเหลืออยางเปนองครวมในดานการตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน
รวมถึงเปนสวนหนึ่งในการสรางเสร�มการแบงปนในทางบวกในกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอมเพ�่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของบร�ษัทฯ ตอไป
ทัง้ นีบ้ ร�ษทั ฯ ไมมแี นวทางในการใหความชวยเหลือทางการเมืองแกพรรคการเมือง นักการเมือง หร�อบุคคลทีเ่ กีย่ วของทางการเมือง ทัง้ ทางตรงหร�อ
ทางออม
ประเภท

องคกร

หัวขอ

วัตถุประสงคของความสัมพันธ

การล็อบบี้
การรับสิ�ง
ตอบแทนใน
รูปแบบตาง ๆ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

การเมือง
แคมเปญ /
องคกร /
ผูสมัคร
ระดับทองถิ�น
ระดับภูมิภาค
หร�อระดับชาติ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

สมาคม
ทางการคา

สมาคม
สงเสร�ม
สถาบัน
กรรมการ
บร�ษัทไทย

สมาคม
ทางการคา

สมาคม
ธรรมาภิบาล สมาชิก
บร�ษัทจด
ทะเบียนไทย
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ธรรมาภิบาล สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

จํานวนเง�นสนับสนุน (บาท)
2560/61

2561/62

2562/63

2563/64

ไมมี

0

0

0

0

ไมมี

0

0

0

0

รั บ นโยบายมาพั ฒ นาภายในองค ก ร 106,130
เพ�่อสงเสร�มการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และพั ฒ นาความเป น มื อ อาชี พ ของ
กรรมการบร�ษัทฯ

136,760

305,766

123,720

รับนโยบายมาปฏิบัติตามกฎเกณฑและ
แนวปฏิบัติที่ออกโดยหนวยงานกํากับ
ดูแลและหนวยงานราชการ

14,980

16,050

26,750

7,490

ประเภท

องคกร

หัวขอ

วัตถุประสงคของความสัมพันธ

จํานวนเง�นสนับสนุน (บาท)
2560/61

2561/62

2562/63

2563/64

สมาคม
ทางการคา

สมาคม
ธรรมาภิบาล สนับสนุน สนั บ สนุ น กิ จ กรรมขององค ก รในการ
สงเสร�ม
กิจกรรม ให ค วามรู ค วามเข า ใจในการว� เ คราะห
ผูลงทุนไทย
หลักทรัพยแกผูลงทุนทั่วไป

10,000

20,000

-

-

สมาคม
ทางการคา

สมาคม
การปฏิบัติ
ผูผลิดปาย สําหรับสือ่
และโฆษณา
(ASPA)

สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

ร ว มรั บ นโยบาย ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น
ประโยชนและเอื้อตอการประกอบธุรกิจ
มาปฏิ บัติภ ายในองค ก ร ตลอดจน
รวมพัฒนาระบบการทํางานและแบงปน
ความรูเพ�่อสงเสร�มธุรกิจสื่อโฆษณา

6,000

830,000

10,000

300,000

สมาคม
ทางการคา

สมาคม
การปฏิบัติ
มีเดียเอเยนซี่ สําหรับสือ่
และธุรกิจ
สื่อแหง
ประเทศไทย
(MAAT)

สมาชิก
และ
สนับสนุน
กิจกรรม

ร ว มรั บ นโยบาย ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น 242,408.5 231,708.5
ประโยชนและเอือ้ ตอการประกอบธุรกิจมา
ปฏิบตั ภิ ายในองคกร ตลอดจนรวมพัฒนา
ระบบการทํางานและแบงปนความรูเพ�่อ
สงเสร�มธุรกิจสื่อโฆษณา

107,000

-

การมีสวนรวมทั้งหมดและการใชจายตาง ๆ

372,028.50 1,233,448.50 438,816.00 450,470.00

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การจัดการหวงโซอ�ปทาน

(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)
เปาหมายระยะยาวดานความยั่งยืน
5 ป (2563/2564 – 2567/2568)

• คู ค า ร อ ยละ 100 ลงนามรั บ ทราบ
จร�ยธรรมคูค า ทีร่ ะบุประเด็นการดําเนินงาน
ครอบคลุ ม ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ�งแวดลอม

เปาหมายป 2563/2564

ผลการดําเนินงานป 2563/2564

• คูคา Critical Tier 1 รอยละ 100 ไดรับ
การประเมิ น ความเสี่ ย งด า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ�งแวดลอม

• คูคา Critical Tier 1 รอยละ 100 ไดรับ
การประเมิ น ความเสี่ ย งด า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ�งแวดลอม

แนวทางบร�หารจัดการ
ว�จ� ไอยึดมัน่ การบร�หารจัดการหวงโซอป� ทานดวยความโปรงใส เปนธรรม
โดยเคารพหลั ก จร� ย ธรรมทางธุ ร กิ จ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ� ง แวดล อ ม
และความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียทุกระดับ และคํานึงถึงผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอม (ESG) จากการดําเนินธุรกิจ
บร�ษัทฯ ไดผนวกหลักการการบร�หารจัดการความเสี่ยงในประเด็น
ดานความยัง่ ยืนเขาเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการกลัน่ กรองและคัดเลือก
การติดตาม และประเมินผลคูคาของบร�ษัทฯ
ว�จ� ไอไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาไว ในคูมือการกํากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจร�ยธรรมทางธุรกิจของบร�ษทั ฯ เพ�อ่ ใหเปนแนวทางปฏิบตั ิ
แกบุคลากรทุกภาคสวน รวมถึงไดจัดทําจรรยาบรรณสําหรับคูคา
ดานการจัดซื้อ จัดหา วาจาง (Supplier Code of Conduct) ที่มีเนื้อหา

ครอบคลุมประเด็นดาน ESG เพ�่อใหคูคาไดนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจกับบร�ษัทฯ
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบร�ษทั ฯ ไดประกาศ
ใชนโยบายดานสิทธิมนุษยชนของบร�ษัทฯ ซึ่งไดวางกรอบนโยบาย
การสนั บ สนุ น ให คู ค า ธุ ร กิ จ ทุ ก รายปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยผสานหลักการดานสิทธิมนุษยชนไว ในกระบวนการที่เกี่ยวของ
กั บ ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง อี ก ทั้ ง ระบุ แ นวทางการตรวจสอบคู ค า
ทางธุรกิจอยางสมํ่าเสมอเพ�อ่ ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจ
เกิดข�้น และกําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสียหายเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระบบการจัดซื้อจัดจางอีกดวย

การประกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดการหวงโซอ�ปทาน
การคัดกรอง
คูคาทุกรายของ บร�ษัท
ต อ งลงนาม ยอมรั บ
จรรยาบรรณ สําหรับคู
คาดานการ จัดซื้อ จัดหา
วาจาง (Supplier Code
of Conduct) และใหขอมูล
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทาง
ธุ ร กิ จ ที่ อ าจเกิ ด ความ
เสี่ยงดาน ESG

หากคูคามีกิจกรรมทาง
ธุ ร กิ จ ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอการดําเนิน
งานตามหลัก ESG จะตอง
ทํ า แบบประเมิ น ตนเองที่
สอบถามถึ ง ข อ มู ล การ
ดําเนินงานด า นคุ ณ ภาพ
สินคาและบร�การดานการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การด า น
สิง� แวดลอม และดานสังคม
เพ�อ่ แยก ประเภทความเสีย่ ง
และทําแผนควบคุม

การติดตาม/ประเมิน

Critical Tier1

ESG High Risk

คูค า ทุกรายทีม่ กี ารดําเนิน
ธุรกิจกับ บร�ษัทฯ อยาง
ต อ เนื่ อ งมาระยะหนึ่ ง
จะได รั บ การประเมิ น ผล
การดํ า เนิ น งาน โดย
แบงเปน
(1) การประเมิ น เพ�่ อ
ประกันคุณภาพของสินคา
และบร�การ
(2) การประเมิ น ด า น
ความยั่งยืน หร�อ ESG

ว� จ� ไ อจั ด ให คู ค า ที่ มี ย อด
การใชจายสูงตอป อยูใน
กลุ ม Critical Tier 1
Supplier ซึ่งถือเปนคูคา
สําคัญ ของบร�ษทั ฯ ทีอ่ าจ
สร า งผลกระทบได ม าก
จ� ง ต อ งมี ก ระบวนการ
ควบคุ ม ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่
เหมาะสม

สําหรับคูค า ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด า น ESG ถู ก จั ด อยูใ น
กลุ ม ESG High Risk
โดยบร�ษัทฯ จะเขาตรวจ
ประเมิ น การดําเนินงาน
(on-site audit) และ
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ า น
หลักการ 3 ประการ คือ
ความต อ เนื่ อ งในการ
ดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยง
ด า นภาพลั ก ษณ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินธุรกิจ

* คูคาที่ผานการคัดกรองแลวจะมีรายชื่ออยูใน Approved Supplier List ของบร�ษัทฯ
จรรยาบรรณ
สําหรับคูคา
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

นโยบายดาน
สิทธิมนุษยชน

ผลการดําเนินงานในป 2563/64
ในป 2563/64 ว�จ� ไอมีคูคาทั้งหมด 104 ราย ซึ่งคิดเปนการจัดซื้อจัดจางรวม 268 ลานบาท ซึ่งเปนคูคาที่ผานเกณฑการคัดกรองของบร�ษัทฯ
เร�ยบรอยแลว จากคูคาทั้งหมด มีคูคาสําคัญโดยตรง (Critical Tier 1) จํานวน 23 ราย หร�อรอยละ 22.12 ของคูคาทั้งหมด มีการจัดซื้อจัดจางรวม
237 ลานบาท หร�อรอยละ 88.74 ของมูลคาจัดซื้อจัดจางรวม นอกเหนือจากนี้ บร�ษัทฯ มีคูคาสําคัญทางออม (Critical non-tier 1) จํานวน 4 ราย
ทั้งนี้คูคา Critical Tier 1 ทุกรายของบร�ษัทฯ ไดรับทราบและลงนามยอมรับหลักปฏิบัติจรรยาบรรณสําหรับคูคาดานการจัดซื้อ จัดหา วาจาง
ในหนังสือตอบรับมาแลวทุกราย หร�อคิดเปนรอยละ 100 โดยจรรยาบรรณฉบับนี้ วางแนวปฏิบัติในดานการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพเปนไป
ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติในดานความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานประกอบกับการตอบสนองในสภาวะฉุกเฉิน แนวปฏิบัติเพ�่อให
สอดคลองกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนและแรงงาน รวมไปถึงการดําเนินงานอยางการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ�งแวดลอม และชุมชน

22.12% Critical Tier 1

การแบง
กลุมลูกคา

77.88% Non-Critical Tier 1

2% โครงการลงทุนขนาดใหญ
5% งานกอสรางและตกแตง

1% ในเอเชีย

สัดสวนคูคา
ตามภูมิภาค

สัดสวนคูคา
ตามประเภทสินคา
และบร�การ

99% ในประเทศไทย

93% งานสั่งซื้อสั่งจางทั่วไป

ทั้งนี้ จากการว�เคราะหคูคาที่มีความเสี่ยงดาน ESG สูง พบในจํานวนคูคาสําคัญโดยตรง (Critical Tier 1) ทั้งหมด 23 ราย ว�จ� ไอมีคูคาที่มีความ
เสี่ยงดาน ESG สูงจํานวน 9 ราย ซึ่งว�จ� ไอไดดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) เร�ยบรอยแลว มีขั้นตอนการประเมินเร��มจาก
ชี้แจงทําความเขาใจจ�ดประสงค ไปจนถึงการประชุมสรุปผลการประเมินแกคูคา โดยผลของการประเมินจะแบงไดเปน 4 ลําดับตามความสามารถใน
การดําเนินงานตามหลัก ESG ดังนี้
ดีเยีย่ ม

(4.00-3.26)

ดี

(3.25-2.51)

พอใช

(2.50-1.00)

ตํา่
กวาเกณฑ
(นอยกวา 1)

คูค า มีแนวทางปฎิบตั งิ านดานความยัง่ ยืนดีเยีย่ ม
ไมจาํ เปนตองติดตามตรวจสอบความเสีย่ งดาน ESG
คูค า มีแนวทางปฎิบตั งิ านดานความยัง่ ยืนระดับดี มีสว นทีส่ ามารถพัฒนาได
แต ไมจาํ เปนติดตามตรวจสอบความเสีย่ งดาน ESG
คูค า มีแนวทางปฎิบตั งิ านดานความยัง่ ยืนระดับพอใช คูค า ตองนําเสนอแผนพรอมกําหนดการ
ในการพัฒนาการดําเนินงานดาน ESG และตองมีการดําเนินการตามกําหนดการดังกลาว
คูค า มีแนวทางปฎิบตั งิ านดานความยัง่ ยืนระดับตํา่ กวาเกณฑ คูค า ตองนําเสนอแผนพรอมกําหนดการ
ในการพัฒนาการดําเนินงานดาน ESG กอนจะมีการเสนอราคาใด ๆ กับว�จ� ไอ

เกณฑการตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) ครอบคลุมประเด็นสําคัญตอความยั่งยืนทางธุรกิจหลายดาน เชน การบร�หารจัดการ
ความตอเนือ่ งทางธุรกิจ การกํากับดูแลภายในและมาตรการตอตานการทุจร�ตคอรรปั ชัน การดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน การคุม ครอง
และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การกํากับดูแลและควบคุมภายในที่พอเพ�ยง
โดยในป 2563/64 ทีผ่ า นมาผลการตรวจประเมินการดําเนินงาน (on-site audit) พบวา ว�จ�ไอไมมคี คู า ทีม่ ผี ลประเมินอยูใ นระดับพอใช หร�อตํา่ กวาเกณฑ
และไมมีคูคาที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่กอใหเกิดความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนแตอยางใด

การสนับสนุนการปฎิบัติงานดานความยั่งยืนของคูคา
ว�จ� ไอเชื่ออยางยิ�งวาการบร�หารจัดการหวงโซอ�ปทานอยางยั่งยืนนั้น เปนสวนสําคัญที่จะสามารถสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีในอนาคต ว�จ� ไอจ�ง
มุงเนนความรวมมือในการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนรวมกันเปนองครวม โดยบร�ษัทฯ มีการจัดอบรมใหความรูดานความปลอดภัยใหกับคูคาใหม
ที่เกี่ยวของกับงานโครงการ และงานติดตั้งสื่อโฆษณา หร�อคูคาที่อาจมีความเสี่ยงดานความปลอดภัยดังกลาวเปนประจํา
รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การจัดการและบร�หารความเสี่ยง
(GRI 102-15, 102-18, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

เปาหมายระยะยาวดานความยั่งยืน
5 ป (2563/2564 – 2567/2568)

• มีการจัดการการบร�หารความเสี่ยงตาม
COSO – ERM 2017

เปาหมายป 2563/2564

ผลการดําเนินงานป 2563/2564

• จั ด ฝ ก อบรมด า นการบร� ห ารความเสี่ย ง
ใหพนักงานทั้งองคกร เพ�่อสรางวัฒนธรรม
องคกร

• จั ด ฝ ก อบรมด า นการบร� ห ารความเสี่ย ง
ใหพนักงานทั้งองคกร เพ�่อสรางวัฒนธรรม
องคกร

แนวทางบร�หารจัดการ
ว�จ� ไอใหความสําคัญกับการจัดการและบร�หารความเสี่ยงในองคกร
อยางตอเนื่อง บร�ษัทฯ ตระหนักดีวาการบร�หารความเสี่ยงเปนกลไก
ที่จําเปนอยางยิ�งที่จะชวยใหบร�ษัทฯ บรรลุเปาหมายตามแผนธุรกิจ
กลยุทธ และว�สัยทัศนที่ ไดตั้งไว ภายใตสถานการณการดําเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลาดที่มีการแขงขันสูง และว�กฤติการณ
ที่ ไมคาดคิดตาง ๆ ที่เกิดข�้นทั้งในปจจ�บันและอนาคต การบร�หารจัด
ความเสี่ยงเปนตัวชวย ลดอ�ปสรรคและความสูญเสียที่อาจเกิดข�้น
ทั้งในดานผลกําไร และการปฏิบัติงาน อีกทั้งสงเสร�มการพัฒนาองคกร
อยางมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาวเพ�่อตอบสนองและประกันคุณคาใหแก
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ว�จ� ไอดําเนินการตามแนวทางของนโยบายบร�หารความเสีย่ งของบร�ษทั ฯ
ประกอบกับแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisation of
the Tradeway Commission หร�อ COSO พรอมทัง้ จัดทํากระบวนการ
บร� ห ารความเสี่ ย งอย า งเป น ระบบ โดยผู บ ร� ห ารระดั บ สู ง ทุ ก ราย
ใหความสําคัญอยางใกลชดิ กับกระบวนการดังกลาว ซึง่ คณะกรรมการ
บร�ษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงเพ�่อสนับสนุนการ
ควบคุมดูแลความเสีย่ ง และมีบทบาทในการประเมิน ว�เคราะหและบร�หาร
จั ด การความเสี่ ย งให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกเหนื อ จากนี้
บร�ษัทฯ ไดจัดตั้งคณะทํางานบร�หารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยตัวแทน
จากทุกสายงานภายใน เพ�อ่ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง วางแผน กลยุทธ และดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง
ให อ ยู ใ นระดั บ ความเสี่ ย งที่ยอมรับไดขององคกร (Risk appetite)
รวมไปถึ ง การร ว มสร า งและเผยแพร วั ฒ นธรรมด า นการบร� ห าร
ความเสี่ยงในองคกรอยางทั่วถึง
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ยังมีบทบาทหนาที่
ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล และประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนประจําทุกป
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายในของบร�ษทั ฯ
เปนหนวยงานทีแ่ ยกตางหากออกจากหนวยงานดานการบร�หารความเสีย่ ง
เพ�อ่ ใหการประเมินและตรวจสอบการควบคุมภายในมีความอิสระ โปรงใส
และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
นโยบายบร�หาร
ความเสี่ยงองคกร

โครงสรางการบร�หารความเสี่ยงองคกร
ควบคุมดูแล

คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

ประเมิน
ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานบร�หารความเสี่ยง

บร�หาร
ความเสี่ยง

หนวยงานตรวจสอบภายใน
คณะทํางาน
ดานบร�หารความเสี่ยง

ฝายการเง�น

ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ฝายการเง�น

ผูบร�หารและเจาของความเสี่ยง

ฝายปฏิบัติการ

ฝายขาย

ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ตัวแทนบร�หารความเสี่ยง

ฝายปฏิบัติการ

ฝายขาย

ผูบร�หารและเจาของความเสี่ยง

ผูบร�หารและเจาของความเสี่ยง

กระบวนการบร�หารจัดการความเสี่ยงของบร�ษัทฯ
คณะกรรมการและคณะทํางานบร�หารความเสี่ยงของว�จ� ไอ มีบทบาท
หนาที่ในการดําเนินการตามกระบวนการบร�หารจัดการความเสี่ยง
ของบร�ษัทฯ ใหเปนไปอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาขั้นตอนตาง ๆ
ใหสอดคลองและครอบคลุมกับสถานการณภายนอกและภายในองคกร
อยูเสมอ
ว� จ� ไ อว� เ คราะห แ ละแบ ง ความเสี่ ย งออกเป น 4 ด า น ประกอบด ว ย
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks) (2) ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (Operational Risks) (3) ความเสี่ยงดานการเง�น (Financial
Risks) และ (4) ความเสี่ยงดานการกํากับดูแล (Compliance Risks)
โดยความเสี่ยงตาง ๆ จะถูกประเมินผานดัชนีชี้วัดในมิติผลกระทบ
ทางการเง�น และผลกระทบที่ ไมอาจประเมินตัวเง�นได ซึ่งผลกระทบ
ดั ง กล า วนั้ น ครอบคลุ ม ถึ ง ผลกระทบในด า นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ดานความปลอดภัยของผูเกี่ยวของในองคกร ดานทรัพยากรบุคคล
และดานสิ�งแวดลอมดวย

1.

ระบุความเสี่ยง

5.

2.

ทบทวนและ
ปรับแผนบร�หาร
ความเสี่ยง

4.

การประเมิน
ความเสี่ยง

ดําเนินงาน
และควบคุม

3.

การบร�หาร
ความเสี่ยง

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ผลการดําเนินงานในป 2563/64
การระบาดของไวรัสโคว�ด-19 ที่เกิดข�้นอยางตอเนื่องสงผลกระทบแกสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได
ว�กฤตการณดงั กลาวสรางความทาทายใหแกการบร�หารจัดการความเสีย่ งในองคกรธุรกิจอยางกวางขวาง ว�จ�ไอในฐานะผูป ระกอบการในธุรกิจโฆษณา
การเง�น และโลจ�สติกส (VGI Ecosystem) ไดรับผลกระทบอยางชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผูบร�โภคที่แปรผัน
ตามว�ถีความธรรมดาใหม (New Normal) โดยบร�ษัทฯ เขาใจดีวาการบร�หารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพในภาวะว�กฤตนั้นสามารถ
เปนกลไกในการลดผลกระทบทางการเง�น ใหแกบร�ษัทฯ ได ว�จ� ไอมีแนวทางในการดําเนินการเพ�่อบร�หารความเสี่ยงที่สําคัญคือ
• ดําเนินการตามกรอบการบร�หารความเสี่ยงอยางเครงครัด รวมทั้งจัดทําการควบคุม (Control) และทบทวนปรับแผนบร�หารความเสี่ยง
(Mitigation Plan) ที่รัดกุมและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดข�้น โดยมุงเนนการบร�หารจัดการความเสี่ยงดานธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผัน
ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบร�โภค
• จัดอบรมหลักสูตร Enterprise Risk Management Workshop โดยสถาบันผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ใหแกบุคลากรจํานวนทั้งหมด 24 ทาน
ประกอบดวยกรรมการ ผูบร�หาร และตัวแทนพนักงานจากหนวยงานตาง ๆ เพ�่อสรางวัฒนธรรมองคกรที่คํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)
และสรางพ�้นฐานบร�หารจัดการความเสี่ยงองคกร ใหเปนสวนหนึ่งกับการดําเนินงานประจําวันของบร�ษัทฯ
• จัดทําแผนบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) เพ�่อใหว�จ� ไอมีความพรอมในการรับมือกับสภาวะว�กฤตหร�อ
เหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข�้นได ในอนาคต โดยแผนการบร�หารครอบคลุมถึงแผนการรับมือฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุโรคระบาดดวย
สําหรับขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับการบร�หารจัดการความเสี่ยง โปรดพ�จารณาหัวขอ “การบร�หารความเสี่ยง” ในรายงานประจําป 2563/64
(56-1 One Report) ของว�จ� ไอ

ความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม (EMERGING RISKS)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยงดานการรวมศูนย
ของกลุมพลังดานดิจ�ทัล

ความเสี่ยง
ดานโรคระบาด

ความเสี่ยง
ดานสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง
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ความเชื่อมโยงกับว�จ� ไอ

แนวทางบร�หารจัดการ

ว� จ� ไ อมี แ นวทางการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมุ ง เน น สื่ อ
และบร�การในดานดิจ�ทัลมากข�้น ดังนั้นความเสี่ยง
ที่เกิดข�้นใหมนี้จ�งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการ
ขยายธุรกิจและสวนแบงตลาดของบร�ษทั ฯ ในอนาคต

ว�จ� ไอมุงเนนการสรางความหลากหลายทางธุรกิจ
และใหความสําคัญกับสรางเสร�มนวัตกรรมในองคกร
เพ�่ อ ให ส ามารถสร า งสรรค ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบร� ก าร
ที่ แ ตกต า ง เพ�� ม ข� ด ความสามารถของบร� ษั ท ฯ
อยางรวดเร็ว

จากเหตุว�กฤตการณระบาดของไวรัสโคว�ด -19
แสดงใหเห็นวา ความเสี่ยงดานโรคระบาดที่อาจ
เกิดข�้นใหม สามารถสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ
สังคมในวงกวาง ซึง่ รวมถึงผลกระทบตอพฤติกรรม
ผูบร�โภค และความตอเนื่องในดํา เนินธุรกิจ ของ
ทุกองคกร เปนผลกระทบทางตรงตอการดําเนินงาน
ของบร�ษัทฯ

ว�จ� ไอมุง เนนการบร�หารจัดการความเสีย่ งขององคกร
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและพร อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ
ไมคาดคิดอยูเสมอ โดยดําเนินงานตามแผนบร�หาร
ความตอเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan
– BCP) เพ�่ อ ส ง เสร� ม ความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
จากเหตุการณที่ไมอาจควบคุมได ในอนาคต

การเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศถื อ เป น
ป ญ หาระดั บ โลกที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทุ ก องค ก ร และ
ปจเจกชนในสังคม โดยหากไมรวมมือกันแก ไขและ
บร�หารจัดการ จะสามารถสรางผลกระทบที่รุนแรง
ในอนาคตได

ว�จ� ไอกําหนดใหการบร�หารจัดการความเสี่ยงดาน
ภูมิอากาศเปนสวนหนึ่งในเปาหมายการดําเนินงาน
ด า นความยั่ ง ยื น ของบร� ษั ท ฯ โดยจะมุ ง เน น การ
ดํา เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ� ง แวดล อ ม
บร� ห ารจั ด การการใช พ ลั ง งานในองค ก รอย า งมี
ประสิทธิภาพ และดําเนินกระบวนการทางธุรกิจโดย
คํานึงถึงการลดการปลอยกาซเร�อนกระจกใหมากทีส่ ดุ

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบขอมูล
และความเปนสวนตัวของขอมูล
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)
เปาหมายระยะยาวดานความยั่งยืน
5 ป (2563/2564 – 2567/2568)

• ไม มี ข อ ร อ งเร� ย นจากหน ว ยงานของรั ฐ
ลูกคา หร�อผูเกี่ยวของอื่น ๆ ในการใชขอมูล
สวนบุคคลโดยมิชอบ

เปาหมายป 2563/2564

ผลการดําเนินงานป 2563/2564

• พนั ก งานทุ ก คนได รั บ การอบรมเร�่ อ ง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
• ไมมีขอมูลของลูกคารั่วไหล

• พนั ก งานทุ ก คนได รั บ การอบรมเร�่ อ ง
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
• ไมมีขอมูลของลูกคารั่วไหล

แนวทางบร�หารจัดการ
เนื่องจากปจจ�บันการติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทาง
เคร�อขายออนไลนมีความสําคัญอยางยิ�งตอการดําเนินธุรกิจ ความ
สามารถในการเขาถึงผูบร�โภค ผานการว�เคราะหขอมูลจากฐานขอมูล
(Big Data) จ�งเปนสวนสําคัญทีจ่ ะพัฒนาข�ดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับธุรกิจโฆษณา ธุรกิจทางการเง�น และธุรกิจบร�การอื่น ๆ กลุมว�จ� ไอ
ตระหนักถึงความจําเปนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิน
ธุรกิจ และความเสี่ยงในการรักษาความเปนสวนตัวและการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจํานวนมากนี้ โดยกลุมว�จ� ไอยึดถือนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการจัดการกับขอมูลสวนบุคคลของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
อยางเทาเทียม และจะไมนําขอมูลดังกลาวไปใชเพ�่อประโยชนของตน
หร�อบุคคลอืน่ ใดโดยมิชอบ เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลซึง่ เจาของขอมูล
ได ใหความยินยอมใหนําไปใชหร�อเปดเผยได และ/หร�อ สามารถอาศัย
ฐานอื่นตามกฎหมายเพ�่อการใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

ว�จ� ไอไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO หร�อ International Organization
for Standardization สําหรับมาตรฐาน ISO27001:2013 ซึ่งเปน
มาตรฐานการจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ
(Information Security Management System-ISMS) ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
ในระดั บ สากล โดยว� จ� ไ อดํา เนิ น การตามมาตรฐานดั ง กล า วอย า ง
เคร ง ครั ด อี ก ทั้ ง ได จั ด ทํา ระเบี ย บปฏิ บั ติ ง านภายในของหน ว ยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ�อ่ ใหมรี ะบบการดําเนินงานทีถ่ กู ตอง ชัดเจน และ
สามารถใชยึดถือปฏิบัติอยางสะดวก
คณะกรรมการบร�ษัทยังกําหนดใหนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เปนสวนหนึ่งในคูมือการกํากับดูแลกิจการ และจร�ยธรรมทางธุรกิจ
ของบร�ษัทฯ เพ�่อเปนแนวทางและกรอบการจัดการขอมูลสวนบุคคล
ใหแกบุคคลากรของบร�ษัทฯ และผูเกี่ยวของทุกฝายตอไป

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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แนวทางในการจัดการขอมูลสารสนเทศของบร�ษัทฯ
1

ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ร.บ. การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร
กฎหมายเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคลอืน่ ๆ และกฎเกณฑทเ่ี กีย่ วของทัง้ ภายนอก และภายใน

2

บุคคลากรของบร�ษทั ฯ ตองจัดการขอมูลดวยความระมัดระวัง รอบคอบทําเพ�อ่ วัตถุประสงค
ทางธุรกิจ และไมแสวงหาประโยชนสว นตน

3

ควบคุมการเขาถึงขอมูล และผูท ส่ี ามารถเขาถึงขอมูลในศูนยขอ มูลของบร�ษทั ฯ

4

เสร�มสรางความรูค วามเขาใจแกพนักงาน ในดานการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล
และการปกปองขอมูลสารสนเทศ

5

มีมาตรการรองรับเหตุการณฉกุ เฉิน และแผนการตอเนือ่ งทางธุรกิจทีอ่ าจสงผลกระทบ
ตอระบบการจัดเก็บขอมูลของบร�ษทั ฯ

ผลการดําเนินงานในป 2563/64
ว�จ� ไอใหความสําคัญและเตร�ยมพรอมสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จะมีผลใชบังคับตอไป โดยบร�ษัทฯ ได
วาจางที่ปร�กษากฎหมายชั้นนํามาดําเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ว�เคราะหสิ�งที่ว�จ� ไอยังตองดําเนินการ (Gap Analysis) และวาง
รากฐานในแกกลุม ว�จ� ไอตัง้ แตป 2562/63 จนถึงปจจ�บนั เพ�อ่ ใหมนั่ ใจวาการดําเนินการพัฒนาระบบ กระบวนการ และแผนการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วของ
กับขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดภายในระบบนิเวศขอมูลของกลุมว�จ� ไอสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ในปทผ่ี า นมา ว�จ�ไอไดประกาศใชนโยบายความเปนสวนตัวสําหรับผูม สี ว นไดเสียแตละฝาย ไมวา จะเปนลูกคา คูค า พันธมิตรทางธุรกิจ ผูถ อื หุน กรรมการ
ผูบร�หาร พนักงาน รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ และไดมีการดําเนินการดานตาง ๆ เพ�่อปดชองวางในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลตามคําแนะนําของที่ปร�กษากฎหมาย รวมถึงไดเร�ยนเชิญว�ทยากรผูเข�่ยวชาญจากภายนอกมาจัดอบรมเพ�่อสรางความตระหนัก
รู ใหแกพนักงานของบร�ษัทฯ ในการรวมกันเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่กําลังจะมีผล
ใชบังคับอยางเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ ในสวนของการปองกันขอมูลสารสนเทศ ว�จ� ไอไดแตงตัง้ คณะกรรมการ และคณะทํางานความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน
ISO 27001:2013 เพ�่อบร�หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดเกณฑการวัดประสิทธิผลของระบบ
บร�หารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Effectiveness Measurement) กําหนดและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินงานของระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของบร�ษัทฯ
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ดานสังคม

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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กัารจัดีกัารควัามสัมพันธุ์
กัับลูกัค้า และผ่ลิตัภัณฑ์สร้างสรรค์
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44)
เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

• อั ต ราคะแนนควัามพั� ง พัอใจิข้องลู ก ค้ า
ในระดิับร้อยละ 95
• ไม่ มี ข้้ อ ร้ อ งเรี ย นจิากลู ก ค้ า เกี� ย วักั บ
สื่่�อโฆษณา และการให้บริการข้องพันักงาน

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

• อั ต ราคะแนนควัามพั� ง พัอใจิข้องลู ก ค้ า
ในระดิับร้อยละ 90

• อั ต ราคะแนนควัามพั� ง พัอใจิข้องลู ก ค้ า
ในระดิับร้อยละ 91.3

แนวัทางบริหารจัดีกัาร
วัี จิี ไ อให้ ค วัามสื่ำา คั ญ่ ในระดิั บ สืู่ ง กั บ ลู ก ค้ า ข้ององค์ ก ร และมุ่ ง เน้ น
การรับฟ�งและตอบสื่นองควัามต้องการข้องลูกค้าอย่างแทั้จิริง เพัราะ
บริษัทัฯ ทัราบดิีวั่าการบริหารจิัดิการควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าอย่างมี
ประสื่ิ ทั ธุิ ภ าพันั� น เป็ น สื่่ วั นผสื่มหลั ก ข้องการบริ ห ารจิั ดิ การธุุ ร กิ จิ
อย่างยัง� ย่นในระยะยาวั วัีจิีไอและผูบ้ ริหารระดิับสืู่งข้องบริษทัั ฯ จิึงมีนโยบาย
การจิัดิกิจิกรรมกระชั่ับควัามสื่ัมพัันธุ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเน่อ� ง ผ่านชั่่องทัาง
ทัีห� ลากหลาย เชั่่น การประชัุ่มสื่ัมมนา พับปะ และการจิัดิกิจิกรรมร่วัมกัน
หร�อวัิธุีการอ่�น ๆ ทัี�เหมาะสื่มกับสื่ถานการณ์โดิยรอบ
วัีจิี ไอยังมีแนวัทัางในการสื่่งมอบ ตรวัจิสื่อบ และพััฒนาสื่ินค้าและบริการ
ให้มีคุณภาพั ทัันสื่มัย และตรงตามควัามต้องการข้องลูกค้าอยู่เสื่มอ
เพั่�อสื่ร้างควัามเชั่่�อมั�นข้องลูกค้าในผลิตภัณฑ์์ข้องบริษัทัฯ โดิยบริษัทัฯ
มีระบบการตรวัจิสื่อบคุณภาพังานก่อนสื่่งงานให้แก่ลูกค้า การติดิตาม
แก้ ไข้งานในกรณีมเี หตุบกพัร่อง ชั่ำารุดิ หร�อเสื่ียหายภายในเวัลาอันรวัดิเร็วั
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และชั่่องทัางติดิต่อสื่อบถามหร�อร้องเรียนทััง� ก่อน ระหวั่าง และหลังการข้าย
เพั่� อ ให้ บ ริ ษั ทั ฯ สื่ามารถรั บ ฟ� ง ข้้ อ คิ ดิ เห็ น และสื่่� อ สื่ารกั บ ลู ก ค้ า ไดิ้
ทัั�งสื่องทัาง (Two-way communication)
นอกเหน่อจิากนี�วัีจิี ไอยังมุ่งเน้นการสื่ร้างสื่รรค์สื่ินค้าและบริการทัี�มี
นวัั ต กรรมสืู่่ ต ลาดิ เพั่� อ เสื่ริ ม สื่ร้ า งควัามแข้็ ง แกร่ ง ทัางธุุ ร กิ จิ และ
เพั่ม� ข้ีดิควัามสื่ามารถในการแข้่งข้ัน โดิยเฉพัาะอย่างยิง� สื่ินค้าและบริการ
ดิ้านการตลาดิแบบดิิจิิทััล และการเชั่่�อมโยงแพัลตฟอร์มออฟ ไลน์และ
ออนไลน์เข้้าไวั้ดิ้วัยกัน เพั่�อสื่ร้างมูลค่าเพั่�มให้กับสื่่�อโฆษณานอกบ้าน
ข้องวัีจิี ไอ และบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำาโซลูชั่ั�นสื่์แห่งอนาคต

กัลยุทธุ์กัารจัดีกัารควัามสัมพันธุ์กัับลูกัค้า

Solution
• ใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสาร
กั บ ลู ก ค า อย า งสมํ่า เสมอผ า นทาง
กิ จ กรรมโปรโมชั น แคมเปญ และ
ช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารต า ง ๆ
ของบร�ษัทฯ
• มุ ง เน น การจั ด การข อ ซั ก ถามหร� อ
ขอรองเร�ยนอยางทันทวงที และรักษา
ความสั ม พั น ธ ร ะยะยาวในลั ก ษณะ
พันธมิตรทางธุรกิจ

• ผลิตนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง
เพ�่อตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาและนําเสนอทางเลือกที่ทันสมัย
อยูเสมอ
• รวมเปนสวนหนึ่งในการใหคาํ ปร�กษา
ว�เคราะหและนําเสนอโซลูชนั ทีส่ อดคลอง
และเหมาะสมกับเปาหมายทางธุ ร กิ จ
ของลูกคา

Communication

Feedback

• จัดทําแบบประเมินความพ�งพอใจโดย
จะนํา ส ง ให แ ก ลู ก ค า เป น ประจํา ทุ ก ป
เพ�่อรับฟ�งความคิดเห็น ขอติชม และ
ขอเสนอแนะ เพ�อ่ นํามาพัฒนาปรับปรุง
สินคา และบร�การ

วัีจิี ไอมีแนวัทัางมุ่งเน้นควัามต่อเน่�องในการบริหารจิัดิการควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าโดิยบริษัทัฯ มีการติดิต่อ พับปะ และจิัดิกิจิกรรมร่วัมกับลูกค้า
อย่างสื่มำ�าเสื่มอ ทัั�งกิจิกรรมดิ้านการพััฒนาเพั่�อสื่ังคม และกิจิกรรมกระชั่ับควัามสื่ัมพัันธุ์อ่�น ๆ
อย่างไรก็ตามในสื่ถานการณ์การแพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ -19 ทัี�มีมาอย่างต่อเน่�อง บริษัทัฯ ไดิ้ปรับเปลี�ยนวัิธุีการสื่านสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้า
ดิ้วัยเป้าประสื่งค์ ให้คงมาตรฐานและสื่ามารถพััฒนาควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าอย่างไม่ข้าดิชั่่วังภายใต้ข้ั�นตอนทัี�ปลอดิภัยและเหมาะสื่ม โดิยเน้น
การจิัดิโปรโมชั่ัน แคมเปญ่ และกิจิกรรมทัีสื่� ามารถเข้้าร่วัมไดิ้ทัางออนไลน์ ให้แก่ลกู ค้า ทััง� นีวั� จิี ี ไอยังให้ควัามสื่ำาคัญ่กับการบริหารจิัดิการควัามสื่ัมพัันธุ์
ในลักษณะพัันธุมิตร ค่อ มุง่ เน้นการนำาเสื่นอแพั็กเกจิทัีสื่� ามารถสื่่งเสื่ริมยอดิข้ายข้องลูกค้าไดิ้อย่างแทั้จิริง ผ่านทัางการร่วัมวัางแผนธุุรกิจิเพั่อ� ตอบโจิทัย์
เป้าหมายและกลยุทัธุ์ทัางธุุรกิจิข้องลูกค้าไดิ้
ทัั�งนี� ในปี 2563/64 ทัี�ผ่านมา วัีจิี ไอไดิ้จิัดิกิจิกรรมทัี�สื่ำาคัญ่ร่วัมกับลูกค้าข้องบริษัทัฯ เชั่่น การจิับม่อกับพัันธุมิตรกับธุุรกิจิอีคอมเมิร์ซชั่ั�นนำา
มอบสื่ิทัธุิพั่เศัษแก่ผู้โดิยสื่ารรถไฟฟ้าบีทัีเอสื่ ในการรับบัตรโดิยสื่ารเดิินทัางเทัี�ยวัเดิียวัฟรี ในวัันทัี� 4 เมษายน 2564 เพั่�อเป็นข้องข้วััญ่ก่อนเข้้าสืู่่
วัันปีใหม่ไทัย ทัีป� ระชั่าชั่น หร�อผู้ ใชั่้บริการรถไฟฟ้าบีทัเี อสื่ จิะเดิินทัางและจิับจิ่ายซ่อ� สื่ินค้า เพั่อ� นำากลับไปมอบเป็นข้องข้วััญ่ให้กบั ครอบครัวั ซึง� เป็นการ
ร่วัมฉลองและประชั่าสื่ัมพัันธุ์แคมเปญ่ทัี�ทัางบริษัทัฯ อีคอมเมิร์ซจิัดิข้ึ�นบนแพัลตฟอร์มข้องตนเองอีกดิ้วัย
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ผ่ลกัารดีำาเนินงานในป้ี 2563/64
วัีจิี ไอใสื่่ใจิในการเสื่ริมสื่ร้างควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าเป็นสื่ำาคัญ่ในการดิำาเนินงาน โดิยไดิ้จิัดิทัำาการประเมินควัามพั�งพัอใจิโดิยรวัมข้องลูกค้าทัี�มีต่อ
ผลิตภัณฑ์์และบริการข้องวัีจิี ไอเป็นประจิำาทัุกปี ซึ�งผลคะแนนจิะนำามาคำานวัณเปรียบเทัียบกับปีก่อนหน้า โดิยในปี 2563/64 บริษัทัฯ ไดิ้นำาสื่่ง
แบบประเมินดิังกล่าวัให้แก่ลูกค้าและไดิ้รับการตอบรับจิำานวัน 17 ราย มีผลคะแนนดิังนี�

88.9%

92.2%

91.3%

ป 2561/62

ป 2562/63

ป 2563/64

กัารจัดีกัารข้อร้องเรียน
วัีจิี ไอตระหนักวั่าการดิูแลควัามสื่ัมพัันธุ์กับลูกค้าอย่างยั�งย่นนั�น ต้องให้ควัามสื่ำาคัญ่ในการรับฟ�งข้้อคิดิเห็น และข้้อเสื่นอแนะจิากลูกค้าอย่างเต็มทัี�
พัร้อมทัั�งมีชั่่องทัางทัี�สื่ะดิวักต่อการติดิต่อและตอบสื่นองกับลูกค้าไดิ้อย่างทัันทั่วังทัี ดิังนั�นบริษทัั ฯ จิึงไดิ้มีแนวัทัางการจิัดิการข้้อร้องเรียน ผ่านทัาง
ชั่่องทัางติดิต่อต่าง ๆ ดิังนี�

ว�จ� ไอ
รับขอรองเร�ยน
ผานชองทาง
ติดตอตาง ๆ

แจงขอรองเร�ยน
ไปยังตนสังกัด
หร�อหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ตนสังกัด
ทําการตรวจสอบ
และดําเนินการแก ไข

ชองทางการรองเร�ยน
Social Media ของว�จ� ไอ เชน Facebook, Twitter, Instagram
หร�อ โทร: 02-273-8884 #0
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แจงผลการจัดการ
กลับไปยังผูรองเร�ยน
อยางรวดเร็วที่สุด

ผ่ลิตัภัณฑ์สร้างสรรค์และนวััตักัรรมองค์กัร
ตามวัิสื่ยั ทััศัน์ข้อง VGI ค่อ “Value Growth Innovation” บริษทัั ฯ สื่่งเสื่ริมการสื่ร้างบรรยากาศัและวััฒนธุรรมการพััฒนานวััตกรรมภายในองค์กร
สื่่งเสื่ริมให้พันักงานกล้าคิดิ กล้าทัำา กล้าทัีจิ� ะเปลีย� นแปลงอย่างสื่ร้างสื่รรค์ เพั่อ� ให้องค์กรสื่ามารถรังสื่รรค์ผลิตภัณฑ์์ทัรี� องรับเศัรษฐกิจิในยุคดิิจิทัิ ลั
ทัี�ครอบคลุมทัุกกลุ่มเป้าหมาย
เพั่อ� ให้บรรลุจิดิุ ประสื่งค์ ในการเป็นผูน้ ำาโซลูชั่นั� สื่์แห่งอนาคต วัีจิี ไอไดิ้ปรับเปลีย� นธุุรกิจิจิากผู้ ให้บริการสื่่อ� โฆษณานอกบ้านเพัียงอย่างเดิียวั ไปสืู่ก่ าร
เป็นผู้ ให้บริการทัางการตลาดิในรูปแบบ Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นั� สื่์ทัคี� รบวังจิรภายใต้อโี คซิสื่เต็ม (ecosystem) จิาก 3 แพัลตฟอร์มธุุรกิจิ
สื่่�อโฆษณา ธุุรกิจิบริการชั่ำาระเงิน และธุุรกิจิโลจิิสื่ติกสื่์ โดิยในปีทัี�ผ่านมา บริษัทัฯ ไดิ้รับคัดิเล่อกให้เป็น The Most Innovative O2O Solutions for
Payment and Logistics Platforms ในฐานะบริษัทัชั่ั�นนำาทัี�มีนวััตกรรมลำ�าสื่มัยทัี�สืุ่ดิสื่ำาหรับแพัลตฟอร์มดิังกล่าวั ซึ�งรางวััลนี�จิัดิข้ึ�นโดิย
นิตยสื่าร International Finance นิตยสื่ารดิ้านธุุรกิจิและการเงินชั่ั�นนำาข้องสื่หราชั่อาณาจิักร
วัีจิี ไอตระหนักเสื่มอวั่าหนึ�งในหัวัใจิหลักข้องการสื่ร้างมูลค่าข้ององค์กรอย่างยั�งย่นจิากหน่วัยธุุรกิจิในอิโคซิสื่เต็มข้องบริษัทัฯ นั�น ค่อควัามร่วัมม่อ
อย่างใกล้ชั่ิดิทัางธุุรกิจิกับกลุ่มบริษัทัในเคร�อ รวัมไปถึงพัันธุมิตรทัางธุุรกิจิอย่างใกล้ชั่ิดิ เพั่�อเพั่�มศัักยภาพัให้กับองค์กรโดิยรวัม และเพั่�มโอกาสื่
การเติบโตในระยะยาวั

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ในปีี 2563/64 ที่่�ผ่า่ นมา หน่่วยธุุรกิิจของวีีจีี ไอมีีผลการดำำ�เนิินงานหลัักดังั นี้้�:

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา

• โครงการพััฒนาสื่่�อโฆษณาดิิจิิทััล Welcome Pack นวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�ม ศัักยภาพ
การแสดงผลสื่่�อโฆษณา และด้้วยการพััฒนาโซลููชั่�น่ ส์์การสร้้างประสบการณ์์การโฆษณา
แบบใหม่่ให้้ผู้้� โดยสารบนสถานีีบีีทีีเอสผ่่านจอดิิจิิทััลด้้วยกัันทั้้�งหมด  3 จอ ในมุุมมอง
แบบ Panoramic โดยผู้้�โดยสารสามารถเห็็นจอตั้้�งแต่่ทางเข้้าชานชาลา ด้้วยจอ LED
Screen ขนาดใหญ่่กว่่า 4.80 x 1.92 เมตร ลัักษณะโค้้งมนอยู่่�ในระดัับสายตาของ
ผู้้�โดยสารไปจนตลอดการใช้้บริิการภายในสถานีี และเพิ่่�มประสบการณ์์ ให้้แก่่ผู้้� โดยสาร
ด้้วยสื่่อ� บริิเวณบัันไดขนาบ 2 ฝั่่ง�  ขนาด 3.36 x 1.28 เมตร
สืืบเนื่่�องจากโครงการดัังกล่่าว วีีจีี ไอได้้ปล่่อยแนวคิิดสร้้างสรรค์์ กัับโครงการ Station
Entrance Experience ด้้วยการต้้อนรัับผู้้�โดยสารบนสถานีีบีีทีีเอสด้้วยสื่่�อโฆษณา
การสวััสดีแี บบไทย 7 วััน 7 รููปแบบ อีีกด้้วย

ป้้ายโฆษณา Welcome Pack กัับโครงการการสวััสดีีแบบไทย 7 วััน 7 รููปแบบบนสถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส

• โครงการ VGI Immerse เป็็นการพััฒนาสื่่�อโฆษณาจอดิิจิิทััลบริิเวณชานชาลาสถานีี
รถไฟฟ้้าบีีทีีเอสให้้มีีขนาดความยาว 45 เมตร โดยปััจจุุบัันวีีจีี ไอได้้ขยายการให้้บริิการ
จอ VGI Immerse ไปยัั ง พื้้� น ที่่�บ นชานชาลาของสถานีี ช่่อ งนนทรีี อโศก ศาลาแดง
พร้้อมพงษ์์ และทองหล่่อ

ตััวอย่่างป้้ายโฆษณาจากโครงการ VGI Immerse ด้้วยความยาว 45 เมตร
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ธุุรกิิจการชำำ�ระเงิิน

วีี จีี ไ อตระหนัั ก ถึึ ง การเปลี่่�ย นแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ในตลาดการเงิิ น ของโลก ซึ่่� ง ประเทศ
ต่่าง ๆ รอบโลก รวมถึึงประเทศไทยกำำ�ลังั ก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็น “สัังคมไร้้เงิินสด” อย่่างแท้้จริงิ บริิษัทั ฯ
จึึงมุ่่�งสร้้างสรรค์์สิินค้้าและบริิการที่่�มีีนวััตกรรมสู่่�ตลาด และเดิินหน้้าพััฒนาขอบเขตความ
สามารถของบริิษัทั ฯ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการร่่วมสร้้างสัังคมที่่�ไร้้ขีดจำ
ี �กั
ำ ด 
ั และ
เพิ่่�มโอกาสทางการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินต่่าง ๆ ให้้แก่่ประชาชนมากขึ้้�น โดยปััจจุุบััน
มีีผลิิตภััณฑ์์และบริิการด้้านการเงิินหลัักดัังนี้้�
• Rabbit Card: บริิการ e-money service มีีการเติิบโตของฐานลููกค้้าผู้้�ใช้้บััตร
แรบบิิทอย่่างต่่อเนื่่�องจากโดย ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 มีีบััตรแรบบิิทที่่�ออกแล้้ว
จำำ�นวน 14.2 ล้้านใบ ซึ่่�งสููงกว่่าปีีก่่อนหน้้าถึึงร้้อยละ 10.9 ทั้้�งนี้้�ผู้้� ใช้้บริิการจะได้้รัับ
ความสะดวกสบาย โดยสามารถใช้้ชำ�ำ ระค่่าโดยสารที่่�สถานีีบีีทีีเอสทุุกสถานีี และ
ยัังสามารถใช้้ชำ�ำ ระค่่าบริิการกัับแบรนด์์ต่่าง ๆ   มากมาย ทำำ�ให้้สะดวกและรวดเร็็ว
ในการใช้้งาน
2562/63

2563/64

แบรนด์์ที่่�สามารถใช้้บััตร
แรบบิิทชำำ�ระค่่าบริิการได้้

557,118 ร้้าน

1,212,067 ร้้าน

จุุด Reader ของแรบบิิท

12,871 จุุด

18,819 จุุด

• Mobile wallet: Rabbit Line Pay ระบบชำำ�ระเงิินออนไลน์์ที่่�สร้้างความสะดวก
ให้้แก่่ผู้้� ใช้้บริิการอย่่างมากในการชำำ�ระค่่าบริิการต่่าง ๆ ผ่่านระบบออนไลน์์ โดยมีี
จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 จำำ�นวนมาก

จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ

2562/63

2563/64

7.3  ล้้านบััญชีี

8.2 ล้้านบััญชีี

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2563/64
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DIGITAL LAB
เน่�องจิากสื่ถานการณ์การแพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ -19 อย่างต่อเน่�องตลอดิปี สื่่งผลให้ตลาดิสื่่�อโฆษณาไดิ้รับผลกระทับ อีกทัั�งพัฤติกรรมการ
รับชั่มสื่่อ� โฆษณา รวัมถึงวัิถชั่ี วัี ติ ข้องลูกค้าไดิ้เปลีย� นแปลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ตามการตลาดิและการโฆษณาในโลกออนไลน์ยงั มีการข้ยายตัวัอย่าง
ต่อเน่อ� ง “VGI Digital Lab” หน่วัยธุุรกิจิข้องวัีจิี ไอทัีจิ� ดิั ตัง� ข้ึน� เม่อ� ปี 2560 เพั่อ� ให้บริการดิ้านการตลาดิแบบดิิจิทัิ ลั โดิยอาศััยข้้อมูล (Data) ซึง� รวับรวัม
จิากแพัลตฟอร์มต่าง ๆ บนอีโคซิสื่เต็มข้องวัีจิี ไอในการวัิเคราะห์ข้้อมูลผู้บริโภค เล็งเห็นควัามสื่ามารถในระบบข้้อมูลข้องวัีจิี ไออิโคซิสื่เต็ม ภายใต้
วัิสื่ัยทััศัน์ “เชั่่�อมต่อผู้บริโภคในยุคดิิจิิทััลในทัุกทัี� โดิยการผสื่านสื่่�อออนไลน์และออฟ ไลน์เป็นหนึ�งเดิียวั” จิึงผุดินวััตกรรม แพัลตฟอร์ม VGI One
ทัี�สื่ามารถจิัดิการกับข้้อมูล Big Data วัิเคราะห์ และสื่ร้างผลลัพัธุ์ข้องกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไดิ้อย่างเหน่อชั่ั�น เจิาะกลุ่มลูกค้าอย่างแม่นยำา และเฉพัาะ
เจิาะจิงกลุ่มผู้บริโภคไดิ้จิริง โดิยสื่ามารถนำามาต่อยอดิทัางการตลาดิดิิจิิทััลไดิ้อย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั
VGI One ยังผนึกกำาลังโดินผสื่านศัักยภาพัจิากการประกอบธุุรกิจิข้องบริษัทัฯ ระหวั่างการข้ับเคล่�อนกลยุทัธุ์ดิ้วัยข้้อมูล (Data) และกลยุทัธุ์
สื่ร้างสื่รรค์ (Creative) เพั่�อสื่ร้างโซลูชั่ั�นสื่์การตลาดิดิิจิิทััลให้แก่กลุ่มลูกค้าหร�อผู้ประกอบการ ในฐานะทัี�ปรึกษาดิ้าน DataและCreative ซึ�งไดิ้
รับกระแสื่ตอบรับเป็นอย่างดิี และสื่ามารถสื่ร้างผลตอบแทันทัี�มีประสื่ิทัธุิภาพัให้แก่ลูกค้าแล้วัหลายกลุ่มธุุรกิจิ
ในปี 2563/64 วัีจิี ไอ สื่ามารถสื่ร้างรายไดิ้จิากธุุรกิจิบริการดิ้านดิิจิิทััลถึงทัี�เพั่�มข้ึ�นถึงร้อยละ 37.9 จิากรายไดิ้รวัม
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

กัารพัฒนาทรัพยากัรมนุษย์
และควัามเป้นอยู่ที�ดีี

(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)
เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

• คะแนนควัามผู ก พัั น ธุ์ ข้ องพันั ก งานทัี� มี
ต่อองค์กรคิดิเป็นร้อยละ 90 ข้องจิำานวัน
พันักงานทัั�งหมดิ

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

• คะแนนควัามผู ก พัั น ธุ์ ข้ องพันั ก งานทัี� มี
ต่อองค์กรคิดิเป็นร้อยละ 75 ข้องจิำานวัน
พันักงานทัั�งหมดิ

• คะแนนควัามผูกพัันธุ์ข้องพันักงานทัี�มีต่อ
องค์ ก รคิ ดิ เป็ น ร้ อ ยละ 86 ข้องจิำา นวัน
พันักงานทัั�งหมดิ

วัีจิี ไอให้ควัามสื่ำาคัญ่กับการพััฒนาศัักยภาพัข้องบุคลากร เพัราะบริษทัั ฯ เชั่่อ� วั่าพันักงานค่อป่จิจิัยหลักในการข้ับเคล่อ� นองค์กร และเป็นทัรัพัยากร
ทัี� มี คุ ณ ค่ า ในการดิำา เนิ น ธุุ ร กิ จิ บริ ษั ทั ฯ ยึ ดิ มั� น ในการปฏิ บั ติ ต่ อ พันั ก งานอย่ า งเทั่ า เทัี ย ม เป็ น ธุรรม ยึ ดิ มั� น การพัั ฒ นาคุ ณ ภาพัชั่ี วัิ ต และ
ควัามเป็นอยู่ทัี�ดิีข้องพันักงานบนพั่�นฐานข้องกฏหมายและหลักการดิ้านสื่ิทัธุิมนุษยชั่นทัี�เป็นสื่ากล

หลักัสิทธุิมนุษยชำน และควัามเท่าเทียม
วัีจิี ไอเชั่่�อเป็นอย่างยิ�งวั่าพันักงานมีสื่ิทัธุิไดิ้รับโอกาสื่และการปฏิบัติทัี�เทั่าเทัียมกัน โดิยยึดิหลักมนุษยชั่นและแรงงานกฎหมายและระเบียบข้้อบังคับ
ต่าง ๆ โดิยไดิ้ระบุหลักการดิังกล่าวัไวั้อย่างชั่ัดิเจินในคู่ม่อกำากับกิจิการและจิริยธุรรมอันดิีข้องบริษัทัฯ
นอกเหน่อจิากนีค� ณะกรรมการบริษทัั ไดิ้เห็นควัามสื่ำาคัญ่ข้องพัันธุกิจิดิ้านการคุม้ ครองสื่ิทัธุิมนุษยชั่นตลอดิห่วังโซ่คณ
ุ ค่าข้ององค์กร และไดิ้ประกาศั
ใชั่้นโยบายสื่ิทัธุิมนุษยชั่น มีผลบังคับเม่อวัันทัี� 23 มีนาคม 2564 เพั่�อเป็นการแสื่ดิงเจิตนารมย์อันหนักแน่นในการดิำาเนินธุุรกิจิทัี�ยอมรับและเคารพั
ในหลักสื่ิทัธุิมนุษยชั่นตามหลักการและหลักสื่ากล นโยบายนี�แสื่ดิงถึงคำามั�นในการสื่นับสื่นุนควัามแตกต่างและการอยู่ร่วัมกันข้องวััฒนธุรรม
อั น หลากหลายในองค์ ก ร การจิ้ า งงานอย่ า งเทั่ า เทัี ย มไร้ อ คติ การกำา หนดิค่ า ตอบแทันและสื่วัั สื่ ดิิ ก ารอย่ า งเป็ น ธุรรม และการจิั ดิ ให้ มี
สื่ภาพัแวัดิล้อมการทัำางานทัี�ดิีแก่พันักงานทัุกคน
หลังจิากประกาศัใชั่้นโยบายสื่ิทัธุิมนุษยชั่นอย่างเป็นทัางการ วัีจิี ไอไดิ้ประเมินควัามเสื่ี�ยงในดิ้านสื่ิทัธุิมนุษยชั่นภายในบริษัทัฯ และพับวั่า วัีจิี ไอไม่มี
ควัามเสื่ี�ยงดิังกล่าวั อย่างไรก็ตาม พันักงานสื่ามารถแจิ้งข้้อร้องทัุกข้์ หร�อข้้อร้องเรียนผ่านทัางผู้บังคับบัญ่ชั่า ฝั่ายทัรัพัยากรมนุษย์ หร�อชั่่องทัาง
ต่าง ๆ ภายใน เพั่�อสื่่งเสื่ริมสื่ังคมทัี�น่าอยู่ มีควัามเสื่มอภาค และเคารพัต่อสื่ิทัธุิมนุษยชั่นข้องทัุกคน

จัดเตร�ยม
ชองทางในการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ
ในการสมาคม
อยางเสร�

นโยบายและ
ขั้นตอนบร�หารเปนไป
ตามมาตรฐานแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

หลักการตามนโยบาย
สิทธิมนุษชน สําหรับ
พนักงานของบร�ษัทฯ
จัดใหมี
สภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยและ
สงเสร�มสุขภาพที่ดี
แกพนักงาน

กําหนดชั่วโมง
ทํางานอัตราคาจาง
และสวัสดิการของ
พนักงานอยาง
เปนธรรม

สนับสนุน
ความแตกตางและ
การอยูรวมกัน
ของวัฒนธรรม
อันหลากหลาย

จางงานและบรรจ�
พนักงานโดยพ�จารณา
จากคุณว�ฒิ ประสบการณ
ความสามารถ และคุณสมบัติ
ตามความจําเปนและ
เหมาะสมของงาน

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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ผ่ลกัารดีำาเนินงานดี้านทรัพยากัรบุคคลในป้ี 2563/64

พนักงานชาย

49%

17 : ชายอายุ < 30
92 : ชายอายุ 30-50

หญิงอายุ 30-50 : 108

จํานวนพนักงาน
255 ราย

124 ราย
ตางชาติ

หญิงอายุ < 30 : 15

51%
131 ราย

สัญชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

3 ราย 121 ราย

พนักงานหญิง

13 : ชายอายุ > 50

อัตราสวนคาตอบแทน ชาย:หญิง (เง�นเดือน)
ระดับบร�หาร
1
1.02

หญิงอายุ > 50 : 10

ตางชาติ

130 ราย 1 ราย

จํานวนพนักงานแบงตามระดับ (ราย)
ชาย
หญิง

ระดับผูจัดการ

15

72

ระดับผูบร�หาร

ระดับหัวหนางาน

42

126

1
1.1
ระดับอื่น ๆ
1

ระดับผูจัดการ

1.31

ระดับปฏิบัติการ

กัารพัฒนาศักัยภาพของพนักังาน
วัีจิี ไอมุ่งสื่่งเสื่ริมการพััฒนาศัักยภาพัข้องพันักงาน มุ่งเน้นให้บุคลากรทัุกคนข้องบริษัทัฯ ไดิ้รับโอกาสื่ในการฝั่กอบรมอย่างเพัียงพัอ โดิยให้ควัาม
สื่ำาคัญ่กับการพััฒนาเชั่ิงสื่มรรถนะหลัก (Core Competency) ทัี�องค์กรคาดิหวััง ในทัั�งหมดิ 4 ดิ้าน ค่อ
Business Acumen

Innovation Mindset

รูจร�งในงาน เขาใจธุรกิจ
สรางพันธมิตร
เห็นภาพกวาง

กลาคิด ทดลอง
เร�ยนรู พัฒนาและ
ร�เร��มทําสิ�งใหม ๆ อยูเสมอ

Core
Competency

44

Collaboration

Leverage Capabilties

รวมมือ รวมใจ รับฟ�ง
แลกเปลี่ยน แบงปน เพ�่อสวนรวม

มุงมั่น พัฒนา
ยกระดับศักยภาพตรเองอยูเสมอ

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

วัีจิี ไอใชั่้ควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะหลักเป็นเคร�อ� งม่อในการจิัดิทัำาแผนพััฒนาพันักงาน (Competency Base Training) เพั่อ� ให้การพััฒนาพันักงาน
สื่ามารถตอบสื่นองต่อนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายข้ององค์กรอย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั รวัมทัั�งสื่่งเสื่ริมให้พันักงานไดิ้พััฒนาควัามสื่ามารถข้องตน
เพั่�อควัามก้าวัหน้าในอาชั่ีพัระยะยาวั
การอบรมพันักงานข้องวัีจิี ไอ แบ่งออกเป็น (1) หลักสืู่ตรกลาง (Core Course) เพั่อ� เพั่ม� ควัามรู้ ทัักษะ และประสื่ิทัธุิภาพัในการทัำางาน ตลอดิจินสื่ร้าง
ทััศันคติทัี�ดิีในการทัำางาน (2) หลักสืู่ตรบริหารจิัดิการ (Management Course) เป็นหลักสืู่ตรการฝั่กอบรมสื่ำาหรับหัวัหน้างาน ซึ�งมีเน่�อหาเกี�ยวักับ
การบริหารงาน และการบริหารผู้ ใต้บังคับบัญ่ชั่า และ (3) หลักสืู่ตรเฉพัาะสื่ายงาน (Functional Course) ค่อ หลักสืู่ตรการฝั่กอบรมทัี�มุ่งเน้นการ
พััฒนาศัักยภาพัเฉพัาะลักษณะงาน

ผ่ลกัารดีำาเนินงานในป้ี 2563/64
กัารอบรมเตัรี ย มควัามพร้ อ มกั่ อ นกัารบั ง คั บ ใชำ้ พ ระราชำ
บัญญัตัิคุ้มครองข้อมูลส่วันบุคคล พ.ศ. 2562

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

เพั่อ� ให้พันักงานมีควัามรูเ้ กีย� วักับหลักกฎหมายและสื่าระสื่ำาคัญ่
ข้องกฎหมายการคุม้ ครองข้้อมูลสื่่วันบุคคล มีควัามเข้้าใจิถึงสื่ิทัธุิ
ข้องตนเองในฐานะเจิ้าข้องข้้อมูล และหน้าทัีใ� นการข้อควัามยินยอม
เก็บรักษา และดิำาเนินการเกีย� วักับข้้อมูลข้องเพั่อ� นพันักงาน ลูกค้า
และผู้เกี�ยวัข้้องอ่�นๆ โดิยการอบรมดิังกล่าวั ไม่เพัียงเสื่ริมสื่ร้าง
ควัามรูค้ วัามเข้้าใจิในหลักกฎหมายสื่ำาคัญ่ให้พันักงานทัุกสื่ายงาน
แต่ยงั ชั่่วัยบริหารจิัดิการควัามเสื่ีย� งดิ้านการคุม้ ครองข้้อมูลสื่่วัน
บุคคลและการปกป้องข้้อมูลสื่ารสื่นเทัศัข้องบริษทัั ฯ อีกดิ้วัย

การอบรมพันักงานสื่ายงานข้าย เพั่อ� เรียนรูห้ ลักคิดิเพั่อ� มุง่ เน้น
การพััฒนา (Growth Mindset) และมีควัามค่น� ตัวั สื่ามารถปรับ
วัิธุคี ดิิ ข้องตนเพั่อ� สื่ร้างผลกระทับทัางบวักให้แก่องค์กร และชั่ีวัติ
สื่่วันตัวั แม้จิะประสื่บภาวัะวัิกฤติหร�อภาวัะทัี�ยากลำาบาก
ระยะเวัลาในกัารอบรม: 3 ชำั�วัโมง

จำานวันพนักังานที�เข้าอบรม: 93 ราย

ระยะเวัลาในกัารอบรม: 6 ชำั�วัโมง

จำานวันพนักังานที�เข้าอบรม: 103 ราย

นอกเหน่อจิากการอบรมดิังกล่าวั วัีจิี ไอไดิ้จิัดิให้มีการอบรมหลักสืู่ตร
การประเมินควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะแก่พันักงานทัั�วัทัั�งองค์กรเป็น
ประจิำาทัุกปี เพั่�อให้มีควัามเข้้าใจิถึงควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะหลักทัี�
วัีจิี ไอประสื่งค์ ให้พันักงานพััฒนาในแต่ละดิ้าน พัร้อมทัั�งให้พันักงาน
สื่ามารถประเมินควัามสื่ามารถเชั่ิงสื่มรรถนะหลักข้องตนเองไดิ้อย่างถูก
ต้องและครบถ้วัน
อีกทัั�ง บริษัทัฯ ยังมีการจิัดิอบรมทัั�งภายในและภายนอกอีกจิำานวันมาก
ให้แก่พันักงาน อาทัิ การอบรมการสื่่�อสื่ารสื่ไตล์ผู้นำาซึ�งเป็นการอบรม
ฝั่ า ยบริ ห ารข้องบริ ษั ทั ฯ เพั่� อ พัั ฒ นาการสื่่� อ สื่ารในแบบผู้ นำา ทัี� มี
ประสื่ิทัธุิภาพั การอบรมเทัคนิคการถ่ายภาพัและการแต่งภาพั รวัมถึง
เทัคนิคการถ่ายวัีดิโี อและการตัดิต่อซึง� อบรมชั่่างถ่ายภาพัและชั่่างเทัคนิค
ทัี�เกี�ยวัข้้องกับการติดิตั�งสื่่�อโฆษณาข้องบริษัทัฯ บนสื่ถานีรถไฟฟ้า
บีทัีเอสื่
รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การฝกอบรมพนักงานในอัตรา ชัว่ โมง:พนักงาน

พนักงานชาย 16.38

พนักงานทั่วไป 17.07
ระดับบร�หาร 13.77

พนักงานหญิง 20.05

ระดับจัดการ 25.45

การอบรมเฉลี่ยรวมพนักงานทั้งหมด

18.30 ชั่วโมง/พนักงาน

กัารดีูแลรักัษาบุคคลากัร และควัามเป้นอยู่ที�ดีีของพนักังาน
วัีจิี ไอตระหนักดิีวั่าบุคคลากรค่อกุญ่แจิสื่ำาคัญ่ในการนำาพัาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย เพั่�อการพััฒนาองค์กรทัี�ยั�งย่น บริษัทัฯ จิึงให้ควัาม
สื่ำาคัญ่กับการสื่รรหาและรักษาบุคคลกรทัี�มีคุณภาพัให้อยู่กับบริษัทัฯ
ในระยะยาวั โดิยนอกเหน่ อ จิากการพัั ฒ นาศัั ก ยภาพับุ ค คลการใน
สื่ายงานข้องตนแล้วั บริษทัั ฯ ยังสื่นับสื่นุนให้พันักงานสื่ามารถเติบโตไปใน
สื่ายงานอ่� น ๆ เพั่� อ ควัามก้ า วัหน้ า ในการทัำา งานอย่ า งเหมาะสื่มแก่
พันักงานทัุกคน
ทััง� นี� บริษทัั ฯ ยังใสื่่ใจิกับการสื่ร้างแรงจิ�งใจิและควัามผูกพัันทัีม� ตี อ่ องค์กร
โดิยการจิัดิกิจิกรรมต่างๆอย่างต่อเน่อ� งเพั่อ� กระชั่ับควัามสื่ัมพัันธุ์ระหวั่าง
พันักงานกันเอง และระหวั่างพันักงานกับองค์กร เพั่�อสื่ร้างบรรยากาศั
การทัำางานทัี�เป็นมิตร และทัำางานร่วัมกันเป็นทัีม
นอกจิากนี� วัีจิี ไอยังเล็งเห็นถึงควัามสื่ำาคัญ่ในการพััฒนาสืุ่ข้ภาพัข้อง
พันักงานอย่างยั�งย่น โดิยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดิป่ญ่หาสืุ่ข้ภาพั
ล่วังหน้า และมีควัามตั�งใจิแน่วัแน่ในการพััฒนาสืุ่ข้ภาพัอนามัยทัี�ดิีข้อง
พันักงาน สื่ร้างสื่มดิุลให้แก่ชั่ีวัิตการทัำางาน โดิยบริษัทัฯ ไดิ้จิัดิให้มีการ
ตรวัจิสืุ่ข้ภาพัประจิำาปีให้แก่พันักงานทัุกคน

46

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2563/64 ทัี�ผ่านมาวัีจิี ไอไดิ้จิัดิอบรมการแปลผลการตรวัจิสืุ่ข้ภาพั
ประจิำาปีและการดิูแลสืุ่ข้ภาพั รุ่น 3 เพั่�อให้พันักงานมีควัามรู้และควัาม
เข้้ า ใจิในการดิู แ ลสืุ่ ข้ ภาพัตนเองต่ อ ยอดิจิากผลตรวัจิสืุ่ ข้ ภาพั
ประจิำาปี อีกทัั�งยังสื่ามารถปรับพัฤติกรรมทัางโภชั่นาในสื่อดิคล้องกับ
กลุ่มสืุ่ข้ภาพัข้องตนไดิ้อีกดิ้วัย โดิยมีพันักงานเข้้าร่วัมอบรมทัั�งหมดิ
จิำานวัน 88 ราย
วัีจิี ไอไดิ้จิัดิอบรมและกิจิกรรมออกกำาลังกายต่าง ๆ เพั่�อเปดิโอกาสื่ให้
พันักงานสื่ามารถเข้้าร่วัม และไดิ้เรียนรู้การออกกำาลังกายทัี�ถูกต้อง
สื่ามารถเพั่�มควัามแข้็งแรงข้องร่างกาย และสื่ร้างควัามสื่ัมพัันธุ์ทัี�ดิีใน
องค์ ก ร โดิยไดิ้ จิั ดิ ตั� ง ชั่มรมวัิ� ง เพั่� อ สืุ่ ข้ ภาพั และกิ จิ กรรมโยคะเพั่� อ
ออฟฟ�ศัซินโดิรมให้แก่พันักงานทัี�ประสื่งค์เข้้าร่วัมทัุกคน

ภาพกัิจกัรรมโยคะเพ��อออฟฟ�ศซินโดีรม ให้พนักังานบริษัทฯ ส่งเสริมกัารเรียนรู้และพัฒนาดี้านกัารยศาสตัร์ภายในองค์กัร

ควัามพ�งพอใจของพนักังานที�มีตั่อองค์กัร
วัีจิี ไอไดิ้จิัดิให้พันักงานทัำาแบบสื่อบถาม “ควัามพั�งพัอใจิข้องพันักงานทัี�มีต่อองค์กร” (Employee Satisfaction Survey) เป็นควัามผูกพัันข้อง
พันั ก งานทัี� มี ต่ อ องค์ ก ร (Employee Engagement) โดิยกำา หนดิให้ ผ ลการสื่ำา รวัจิดิั ง กล่ า วัเป็ น สื่่ วั นหนึ� ง ข้องเป้ า หมายดิ้ า นควัามยั� ง ย่ น
ข้องบริษทัั ฯ และนำาผลสื่ำารวัจิดิังกล่าวัมาวัิเคราะห์เพั่อ� ปรับปรุงแนวัทัางและนโยบายในการดิูแลพันักงานข้องบริษทัั ฯ ต่อไป ซึง� ในปีทัผี� า่ นมาพันักงาน
ทัุกคนไดิ้เข้้าร่วัมตอบแบบสื่อบถาม คิดิเป็นร้อยละ 100 ข้องพันักงานทัั�งหมดิ
ยิ�งไปกวั่านั�น บริษัทัฯ กำาหนดิให้อัตราการลาออกข้องพันักงานเป็นสื่่วันหนึ�งข้องดิัชั่นีชั่ีวััดิควัามสื่ำาเร็จิองค์กรประจิำาปี และมีนโยบายการโยกย้าย
พันักงานภายในเพั่�อรักษาพันักงานทัี�มีคุณภาพัให้อยู่กับบริษัทัฯ และสื่ามารถเติบโตในสื่ายอาชั่ีพัทัี�ตนเองต้องการ โดิยในปี 2563/64 ทัี�ผ่านมา
มีพันักงานภายในทัี�ไดิ้โยกย้ายสื่ายงายเพั่�อเข้้าทัำางานในตำาแหน่งทัี�บริษัทัฯ เปดิรับใหม่เป็นอัตราร้อยละ 25 ข้องตำาแหน่งทัี�เปดิรับทัั�งหมดิ
ผลสำรวจความพอใจ/ผูกพันธของพนักงานตอองคกร
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อัตราการลาออกของพนักงาน (รอยละของพนักงานทัง้ หมด)
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อาชำีวัอนามัยและควัามป้ลอดีภัย
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-6)
เป้้าหมายระยะยาวัดี้านควัามยั�งย่น
5 ป้ี (2563/2564 – 2567/2568)

• พันักงานและคูค่ า้ ในอัตราร้อยละ 100 ไดิ้รบั
การฝั่กอบรมตามมาตรฐานควัามปลอดิภัย
• ไม่มอี บ� ตั เิ หตุจิากการทัำางาน (Zero Accident)

เป้้าหมายป้ี 2563/2564

ผ่ลกัารดีำาเนินงานป้ี 2563/2564

• จิัดิทัำานโยบาย มาตรการ และการฝั่กฝั่น
ดิ้านควัามปลอดิภัยแก่พันักงานบริษัทัฯ

• จิัดิทัำานโยบาย มาตรการ และการฝั่กฝั่น
ดิ้านควัามปลอดิภัยแก่พันักงานบริษัทัฯ
• ไม่มอี บ� ตั เิ หตุจิากการทัำางาน (Zero Accident)

แนวัทางบริหารจัดีกัาร
วัีจิี ไอให้ควัามสื่ำาคัญ่ต่อการสื่ร้างสื่ภาพัแวัดิล้อมการทัำางานทัีป� ลอดิภัย
และถูกต้องตามหลักอาชั่ีวัอนามัย และมุ่งมั�นในการสื่่งเสื่ริมวััฒนธุรรม
ดิ้านควัามปลอดิภัยและอาชั่ีวัอนามัยในทัีทั� ำางาน มีควัามใสื่่ใจิต่อสืุ่ข้ภาพั
อนามั ย ข้องพันั ก งานทัุ ก คน รวัมไปถึ ง ผู้ มี สื่่ วั นไดิ้ เ สื่ี ย ทัี� เ กี� ย วัข้้ อ ง
กับบริษทัั ฯ ทััง� หมดิ วัีจิีไอตระหนักเสื่มอวั่าควัามปลอดิภัยและอาชั่ีวัอนามัย
ในการทัำางานถ่อเป็นภารกิจิหลักในการดิำาเนินธุุรกิจิข้องบริษัทัฯ และไดิ้
วัางกรอบแนวัปฏิบัติภายในไวั้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทัาง
นโยบายดิ้านควัามปลอดิภัย อาชั่ีวัอนามัย และสื่ิ�งแวัดิล้อม ซึ�งมีคณะ
กรรมการควัามปลอดิภัย อาชั่ีวัอนามัย และสื่ภาพัแวัดิล้อมในการทัำางาน
เป็นผู้วัางแผนงาน พั่จิารณานโนบายต่าง ๆ เสื่นอแนะมาตรการและ
แนวัทัางปรั บ ปรุ ง พัร้ อ มทัั� ง สื่่ ง เสื่ริ ม สื่นั บ สื่นุ น กิ จิ กรรมดิ้ า นควัาม
ปลอดิภัยต่าง ๆ ในการทัำางานข้องสื่ถานประกอบกิจิการอีกดิ้วัย
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วัีจิี ไอมีแนวัทัางการบริหารจิัดิการอาชั่ีวัอนามัยและควัามปลอดิภัยใน
เชั่ิงรุก ค่อมุง่ เน้นการกำาจิัดิ ลดิ และควับคุมควัามเสื่ีย� งดิ้านควัามปลอดิภัย
ให้อยู่ในระดิับตำ�าสืุ่ดิเทั่าทัี�สื่ามารถปฏิบัติไดิ้ มีการทับทัวันและปรับปรุง
การดิำาเนินการอย่างต่อเน่�อง รวัมถึงมุ่งเน้นการให้ควัามรู้ควัามเข้้าใจิ
ผ่านทัางการอบรมดิ้านควัามปลอดิภัยให้แก่พันักงาน และผูป้ ระกอบการ
ทัี�เกี�ยวัข้้องและในกิจิกรรมทัี�มีควัามเสื่ี�ยงดิ้านควัามปลอดิภัยต่าง ๆ
อย่างสื่มำ�าเสื่มอ
ทัั�งนี� จิากสื่ถานการณ์การระบาดิข้องเชั่่�อไวัรัสื่โควัิดิ -19 ทัี�มีมาอย่าง
ต่อเน่อ� ง วัีจิี ไอมีควัามห่วังใย และให้ควัามสื่ำาคัญ่ในการดิูแลพันักงานและ
ผู้เกี�ยวัข้้องทัุกภาคสื่่วันระหวั่างวัิกฤตการณ์ครั�งนี� เพั่�อให้เกิดิควัาม
ปลอดิภัยแก่พันักงาน และให้การดิำาเนินงานข้องบุคลากรบริษทัั ฯ เป็นไป
อย่างมีควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ังคมสืู่งสืุ่ดิ

มาตัรกัารควัามป้ลอดีภัยในกัารป้ฏิบัตัิงาน
วัีจิี ไอมุง่ มัน� รักษาสื่ภาพัแวัดิล้อมการทัำางานทัีป� ลอดิภัย ถูกสืุ่ข้ลักษณะ และสื่่งเสื่ริมควัามเป็นอยูทั่ ดิี� ข้ี องพันักงาน ซึง� จิะนำาไปสืู่ก่ ารพััฒนาประสื่ิทัธุิภาพั
การทัำางาน และพััฒนาองค์กรอย่างยั�งย่นสื่่บต่อไป วัีจิี ไอไดิ้วัางเป้าหมายองค์กรปราศัจิากอ�บัติเหตุ (Zero Accident) ให้เป็นหนึ�งในภารกิจิหลัก
ข้ององค์กร โดิยบริษัทัฯ มุ่งเน้นการป้องกันและควับคุมควัามเสื่ี�ยงดิ้านควัามปลอดิภัยผ่านทัางมาตการควัามปลอดิภัยทัี�เคร่งครัดิ และกำาหนดิให้
พันักงาน รวัมถึงผู้รับเหมาต้องอบรมมาตรการควัามปลอดิภัยทัุกรายตามลักษณะงาน ก่อนเข้้าปฏิบัติงานจิริง
กัารอบรมควัามป้ลอดีภัยในกัารป้ฏิบัตัิงานในพ��นที�ของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

กัารอบรมของพนักังาน
ในป้ี 2563/64

จิัดิอบรมให้แก่พันักงานทัี�เกี�ยวัข้้องกับการปฏิบัติงานบนสื่ถานีรถไฟฟ้าบีทัีเอสื่ เพั่�อให้เกิดิ
ควัามรู้ ควัามเข้้าใจิและทับทัวันกฎระเบียบควัามปลอดิภัยเบ่�องต้นสื่ำาหรับผู้ปฏิบัติงานในพั่�นทัี�
ข้องบีทัีเอสื่ และให้เกิดิการตระหนักรู้เร��องควัามปลอดิภัยในการทัำางานให้มากยิ�งข้ึ�น
จำานวันพนักังานที� ไดี้รับกัารอบรม: 131 ราย
กัารอบรมเจ้าหน้าที�ป้ฏิบัตัิงาน
จิัดิอบรมให้แก่พันักงานในระดิับหัวัหน้างานทัีม� หี น้าทัีดิ� แู ล ควับคุมงาน เพั่อ� ให้มคี วัามรู้ ควัามเข้้าใจิ
พั่น� ฐานเกีย� วักับหลักควัามปลอดิภัยและอาชั่ีวัอนามัย กฎหมายควัามปลอดิภัยอาชั่ีวัอนามัยและ
สื่ภาพัแวัดิล้อมในการทัำางาน และสื่ามารถค้นหาอันตราย ป้องกันและควับคุมอันตรายจิากการ
ทัำางาน อีกทัั�งปรับใชั่้ ให้การทัำางานเป็นไปอย่างมีประสื่ิทัธุิภาพั
จำานวันพนักังานที� ไดี้รับกัารอบรม: 52 ราย

Safety สำาหรับผู่้รับเหมาป้ระจำาป้ี 2564

กัารอบรมของผู่ร้ บั เหมา
ในป้ี 2563/64

จิัดิอบรมให้แก่ผรู้ บั เหมาข้องวัีจิี ไอเพั่อ� สื่ร้างควัามรูค้ วัามเข้้าใจิ และทัราบถึงวัิธุกี ารปฏิบตั ใิ นกรณี
เกิดิเหตุดิ่วัน เหตุร้าย และควัามปลอดิภัยตามมาตรฐาน โดิยเน่�อหายังครอบคลุมถึงการสื่อนให้
ผู้ รั บ เหมาสื่ามารถควับคุ ม การปฏิ บั ติ ง านทัี� อ าจิจิะสื่่ ง ผลกระทับกั บ สื่ิ� ง แวัดิล้ อ มไดิ้ อ ย่ า งมี
ควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ิง� แวัดิล้อมมากทัีสื่� ดิุ อีกทััง� ยังเพั่ม� สื่่อ� การเรียนทัางออนไลน์ เพั่อ� ให้ผรู้ บั เหมา
เรียนรู้ ไดิ้อย่างสื่ะดิวัก และสื่ามารถเข้้าทับทัวันควัามรู้ ไดิ้ตลอดิเวัลาอีกดิ้วัย
จำานวันผู่้รับเหมาที� ไดี้รับกัารอบรม: 38 ราย

ทััง� นีวั� จิี ี ไอไดิ้มกี ารจิัดิเก็บข้้อมูลการดิำาเนินงานดิ้านควัามปลอดิภัยข้องบริษทัั ฯ ข้องพันักงาน ในรูปแบบการบันทัึกสื่ถิติ Lost-time injury Frequency
Rate (LTFIR) หร�อข้้อมูลอัตราการบาดิเจิ็บถึงข้ั�นหยุดิงาน โดิยในปี 2563/64 ทัี�ผ่านมาอัตราการบาดิเจิ็บถึงข้ั�นหยุดิงาน รวัมไปถึงอัตรา
การบาดิเจิ็บข้ั�นรุนแรงข้องพันักงานมีค่าเป็นศัูนย์ ซึ�งเป็นไปตามเป้าหมายดิ้านควัามปลอดิภัยข้องบริษัทัฯ

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64

49

กัารบริหารจัดีกัาร และกัารดีูแลพนักังานในภาวัะวัิกัฤตัโควัิดี -19
ป่จิจิุบันคงไม่อาจิหลีกเลี�ยงไดิ้วั่าการระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ -19 ทัี�มีมาอย่างต่อเน่�องสื่่งผลกระทับต่อเศัรษฐกิจิ การดิำาเนินงานข้ององค์กรต่าง ๆ
และวัิถชั่ี วัี ติ ข้องประชั่าชั่นในสื่ังคมในวังกวั้าง วัีจิี ไอมีควัามต่น� ตัวัทัีจิ� ะรับม่อกับเหตุการณ์ดิงั กล่าวัมาโดิยตลอดิ และมุง่ มัน� ในการดิูแลควัามปลอดิภัย
และอาชั่ีวัอนามัยข้องพันักงาน ให้สื่ามารถรักษาสืุ่ข้ภาพัตนเองและครอบครัวัอย่างถูกต้องและเหมาะสื่ม รวัมถึงการใสื่่ใจิผู้มีสื่่วันไดิ้เสื่ียทัุกกลุ่มข้อ
งบริษัทัฯ อย่างรอบดิ้าน โดิยคำานึงถึงการมีสื่่วันร่วัมชั่่วัยลดิการแพัร่ระบาดิข้องเชั่่�อไวัรัสื่ และควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ังคมเป็นป่จิจิัยหลัก โดิยวัีจิี ไอมี
วัิธุีการบริหารจิัดิการ และรับม่อกับภาวัะวัิกฤตโควัิดิ -19 ทัี�สื่ำาคัญ่ดิังนี�

50

คัดกรองอ�ณหภูมิ

จ�ดบร�การเจลลางมือ

พนักงานทุกทานตองตรวจวัด
อ�ณหภูมิทุกครั้งกอนเขางาน
โดยพนักงานที่มีอ�ณภูมิ
สูงกวา 37.5 ไมสามารถ
เขาในพ�้นที่ทํางานได

จัดเตร�ยมเจลลางมือใหแกพนักงาน
ในบร�เวณทางเขา และตามจ�ดตาง ๆ
ภายในบร�ษัทฯ โดยสงเสร�ม
ใหพนักงานลางมือและ
รักษาความสะอาด
อยูเปนประจํา

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

การแจกหนากาก
และรักษาระยะหาง
ออกกฎเกณฑ ใหพนักงานทุกคน
ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
เวนระยะหางระหวางกัน และ
แจกหนากากอนามัยเพ��มเติม
ใหแกพนักงานทุกคน

ประกาศใชนโยบาย Work From Home แกพนักงานทุกภาคสวน เพ�่อลดความเสี่ยง
ในการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคว� ด -19 โดยได จั ด เตร� ย มอ� ป กรณ แ ละจั ด อบรมการใช อ� ป กรณ
รวมถึงซอฟตแวรตาง ๆ เพ�่ออํานวยความสะดวกแกพนักงานในการทํางานจากที่บาน
นอกเหนือจากนี้บร�ษัทฯ ไดแจงขอมูลติดตอใหนกั ลงุทน และผูม สี ว นไดเสียทราบอยางทัว่ ถึง
เพ�อ่ ใหสามารถติดตอดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและราบร�่น
จัดทําประกันภัยโคว�ด -19 ใหกับ
พนักงานทุกคนมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเร��มเหตุการณระบาดของ
เชือ้ ไวรัสจนถึงปจจ�บนั เพ�อ่ ประกัน
ความเสี่ ย งและแบ ง เบาภาระที่
อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ของพนักงาน
ติดตัง้ ระบบและสงเสร�มการจัดประชุม
ในรู ป แบบออนไลน ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ถึงการประชุมคณะกรรมการบร�ษัท
และการประชุมภายในอื่น ๆ เพ�่อลด
โอกาสการอยูร ว มกันในสถานทีป่ ระชุม
เปนเวลานาน

จัดใหพนักงานทุกคน
ไดรับการตรวจหาเชื้อ
ไวรั ส โคว� ด -19 เพ�่ อ
สร า งความมั่ น ใจให
กับพนักงานและเพ�่อน
รวมงาน

ออกมาตรการชะลอ
และหลี ก เลี่ ย งการ
เดินทางตางจังหวัด
และตางประเทศ

สงเสร�มและดูแลสถานทีท่ ํางานและพนักงานทีเ่ ดินทาง
มาทํางานอยูเสมอ เชน ฉีดพนยาฆาเชื้อทุก 2 สัปดาห
ยืดหยุนเวลาเขางานเพ�่อใหพนักงานทีเ่ ดินทางโดยรถ
โดยสารสาธารณะสามารถหลีกเลีย่ งชวงเวลาคนแออัด
และจัดอาหารกลางวันใหแกพนักงานเพ�อ่ ลดความเสีย่ ง
ในการทานอาหารบร�เวณชุมชน

ทััง� นี� วัีจิี ไอให้ควัามสื่ำาคัญ่กับการสื่่อ� สื่ารและให้ควัามรูแ้ ก่พันักงานอย่างต่อเน่อ� ง เพั่อ� ให้เกิดิควัามชั่ัดิเจินในการปฏิบตั งิ าน และสื่ามารถดิูแลสืุ่ข้อนามัย
ข้องตนเอง ครอบครัวั และคนรอบข้้างไดิ้อย่างถูกต้องและปลอดิภัย โดิยในปี 2563/64 ทัี�ผ่านมาบริษัทัฯ มีการสื่่�อสื่ารนโยบาย มาตรการ และสื่่�อ
ควัามรู้ทัี�เกี�ยวัข้้องกับการรักษาควัามปลอดิภัยในชั่่วังการระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ -19 เฉลี�ยจิำานวัน 2 ครั�งต่อเดิ่อน
นอกเหน่ อ จิากนี� วัี จิี ไ อไดิ้จิัดิ ทัำา แผนบริหารควัามต่อ เน่�องทัางธุุรกิจิ (Business Continuity Plan – BCP) เพั่�อเตรียมควัามพัร้อมต่อ
สื่ภาวัะวัิกฤตหร�อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทัี�อาจิเกิดิข้ึ�น ซึ�งมีแผนการฉุกเฉินเพั่�อรับม่อกับภัยระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ -19 และการเตรียม
ควัามพัร้อมต่อสื่ภาวัะวัิกฤตอ่�น ๆ เชั่่น โรคระบาดิอีกดิ้วัย โดิยมีจิุดิประสื่งค์เพั่�อเป็นแนวัทัางในการบริหารควัามต่อเน่�องทัางธุุรกิจิ ลดิผลกระทับ
ทัี�เกิดิข้ึ�นต่อบริษัทัฯ ให้น้อยทัี�สืุ่ดิ และสื่่งเสื่ริมโครงการการดิำาเนินธุุรกิจิอย่างยั�งย่นอีกดิ้วัย
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กัารพัฒนาสังคมและชำุมชำน

คาใชจาย
ในกิจกรรมเพ�่อสังคม
และชุมชนทั้งสิ�น

10.92

ลานบาท

คิดเปน
การพาณิชย
เพ�่อสังคม
รอยละ

85

คิดเปน
ดานการบร�จาค
รอยละ

15

กลุ่มวัีจิี ไอไดิ้ ให้ควัามสื่ำาคัญ่ต่อกระบวันการทัำางาน ซึ�งเป็นหนึ�งในป่จิจิัยทัี�สื่่งผลกระทับต่อสื่ังคม ชัุ่มชั่นและสื่ิ�งแวัดิล้อม ดิังนั�น แนวัทัางการดิำาเนิน
ควัามรับผิดิชั่อบต่อสื่ิง� แวัดิล้อมและสื่ังคมข้องกลุม่ วัีจิีไอ จิึงดิำาเนินไปดิ้วัยควัามสื่ำานึกวั่า ควัามรับผิดิชั่อบข้องสื่ังคมเกิดิข้ึน� อยูต่ ลอดิเวัลา ตัง� แต่นโยบายหลัก
ข้องกลุม่ วัีจิีไอ ไปจินถึงระดิับปฏิบตั กิ าร และดิำาเนินอยูใ่ นทัุก ๆ อณูข้ององค์กร เน่อ� งจิากกลุม่ วัีจิีไอ มีควัามเชั่่อ� วั่าหากองค์กรทัางธุุรกิจิทััง� หลายแต่ละ
องค์กรไดิ้ผนึกกำาลังร่วัมกันผลักดิันการดิำาเนินธุุรกิจิอย่างมีจิติ สื่ำานึกต่อสื่ังคมและสื่่วันรวัมไปร่วัมกัน เพั่อ� ผลระยะยาวัในทัิศัทัางเดิียวักันทัุกภาคสื่่วันแล้วั
พัลังการข้ับเคล่อ� นดิังกล่าวัจิะเป็นประโยชั่น์ตอ่ สื่่วันรวัมไดิ้อย่างมีนยั สื่ำาคัญ่ อันนำาไปสืู่ก่ ารพััฒนาทัีย� ง�ั ย่นทััง� ในระดิับชัุ่มชั่นและระดิับประเทัศั

”WE’RE SHARING FOR THAIS”
ในปีทัผี� า่ นมา วัีจิี ไอไดิ้เล็งเห็นผลกระทับทัีเ� กิดิข้ึน� แก่สื่งั คมในวังกวั้างจิาก
การระบาดิข้องเชั่่อ� ไวัรัสื่โควัิดิ-19 อย่างไม่เคยเกิดิข้ึน� มาก่อน และมีควัาม
ตัง� ใจิข้อเป็นอีกหนึง� พัลังใจิสื่่งมอบควัามห่วังใยเพั่อ� ชั่่วัยเหล่อคนไทัย และ
บรรเทัาผลกระทับจิากวัิกฤติการณ์ครั�งนี�อย่างต่อเน่�อง กลุ่มวัีจิี ไอ
ประกอบดิ้วัย บริษทัั ฯ KEX และ Rabbit Reward ร่วัมกับลูกค้ากลุม่ ธุุรกิจิ
ผลิตภัณฑ์์อป� โภคบริโภคกวั่า 17 ประเภทั จิัดิกิจิกรรม “We’re Sharing
for Thais” เพั่�อข้อเป็นอีกหนึ�งพัลังใจิสื่่งมอบควัามห่วังใยชั่่วัยเหล่อคน
ไทัย ดิ้วัยการแบ่งป่นผลิตภัณฑ์์ทัี�มีประโยชั่น์สื่ำาหรับการดิำารงชั่ีพั อาทัิ
ข้้าวัสื่าร อาหารกระปอง บะหมี�กึ�งสื่ำาเร็จิรูป แปรงสื่ีฟ�น ยาสื่ีฟ�น นำ�ามัน
พั่ชั่ มาบรรจิุลงกล่องป่นนำ�าใจิจิำานวัน 20,000 กล่อง เพั่�อสื่่งมอบให้กับ
ผู้ทัี� ไดิ้รับผลกระทับจิากสื่ถานการณ์วัิกฤตการณ์ โควัิดิ-19 ดิังกล่าวั
โดิยบริษัทัฯ ไดิ้กระจิายแจิกจิ่ายให้พั่�นทัี� ทัี� ไดิ้รับผลกระทับต่าง ๆ ทัั�งใน
กรุงเทัพัฯ และต่างจิังหวััดิ
กัล่องป้ันนำา� ใจบรรจุผ่ลิตัภันฑ์ผ่ลิตัภัณฑ์ทม�ี ป้ี ระโยชำน์
สำาหรับกัารดีำารงชำีพตั่าง ๆ
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กลุ่่�มวีีจีี ไอร่่วมแจกจ่่ายกล่่องปัันน้ำำ�� ใจ ณ วััดปทุมุ วนารามราชวรวิิหาร

แพลตฟอร์์มสร้้างสรรค์์ (INSPIRE PLATFORM)
วีีจีีไอยัังใส่่ใจกัับภารกิิจการสร้้างผลกระทบในทางบวกให้้แก่่เศรษฐกิิจ สังั คม และสิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านทางนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการของบริิษัทั ฯ โดยไม่่เพีียง
ส่่งเสริิมการพััฒนาและคิิดค้น้ นวััตกรรมทางธุุรกิิจภายในองค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง วีีจีีไอยัังสนัับสนุุนการใช้้แพลตฟอร์์มการโฆษณาของบริิษัทั ฯ ร่่วมเป็็น
สื่่อ� กลางของหน่่วยงานภาครััฐ และองค์์กรที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรเพื่่อ� เผยแพร่่ข่า่ วสารที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและชุุมชนโดยไม่่มีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยซึ่่ง� ในปีี 2563/64
ที่่ผ่� า่ นมา วีีจีีไอได้้จัดทำ
ั �ำ โครงการต่่างๆ ที่่�สำ�คั
ำ ญดั
ั งั นี้้�

“Be the idol”
วีีจีีไอใช้้พื้้น� ที่่โ� ฆษณาของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� รณรงค์์ ให้้คนไทยสวมใส่่หน้้ากาก
อนามััย 100% เพื่่อ� ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ผ่่านจอ
โฆษณาบริิเวณพื้้�นที่่ป� ระตููกั้้น� ชานชาลา (Platform Screen Door) บน
สถานีีรถไฟฟ้้าบีีทีเี อส โดยดึึงเอา Idol ชื่่อ� ดัังมาร่่วมรณรงค์์ ในสื่่อ� โฆษณา
พร้้อมชููแนวคิิดว่า่  ทุุกคนก็็สามารถเป็็น Idol ได้้ด้ว้ ยการสวมหน้้ากาก
อนามััย

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2563/64
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“Covid Relief BKK”
วัีจิีไอแบ่งป่นพั่น� ทัีสื่� อ�่ แก่หน่วัยงานต่าง ๆ เพั่อ� รณรงค์ อัปเดิตสื่ถานการณ์
หร�อให้ข้อ้ มูลทัีเ� ป็นประโยชั่น์แก่ประชั่าชั่นทััวั� ไป เพั่อ� ร่วัมม่อกันจิัดิการกับ
วัิกฤตการณ์แพัร่ระบาดิข้องไวัรัสื่โควัิดิ-19

“VGI Save Water Save Life”
วัีจิี ไอร่วัมกับศัิลปน POP-Art ชั่่อ� ดิังข้องประเทัศัไทัย สื่ร้างงานศัิลปะทัะลุ
มิติ กระตุน้ ควัามตระหนักถึงควัามสื่ำาคัญ่ข้องทัรัพัยากรนำ�าในการดิำารง
ชั่ีวัิต และชั่วันคนไทัยร่วัมใชั่้นำ�าอย่างรู้คุณค่า

“One Man and the Sea”
วัีจิี ไอเป็นกระบอกเสื่ียงให้กับโครงการ One Man and the Sea เพั่�อ
สื่นับสื่นุนการระดิมทัุนซ่อ� อ�ปกรณ์หร�อเคร�อ� งม่อแพัทัย์ มอบให้กบั ศัูนย์
ชั่่วัยชั่ีวัิตและอนุรักษ์สื่ัตวั์ทัะเล รวัมถึงสื่ร้างควัามตระหนักป่ญ่หาข้ยะ
ทัะเล ซึ�งสื่่งผลกระทับต่อระบบนิเวัศัทัางทัะเล และสื่ัตวั์ทัะเลหายาก

54

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

ดานสิ�งแวดลอม

รายงานความยั่งยืนประจําป 2563/64
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การบร�หารจัดการสื่ิ�งแวดลอม
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1)

เปาหมายดานสื่ิ�งแวดลอมตอเน่�องตั้งแตป 2563 – 2566 (แบงออกเปน 3 เปาหมาย)
ลดการสื่รางขยะ

การใชพลังงานอยางยั�งย่น

แพลตฟอรมสื่รางสื่รรค

• เปีล่� ย นัการินัำา ขยะทั่่� จ ะถู ก ฝั ง กลบหริื อ
เผาทั่ำาลาย ด้้วยการินัำากลับมาใช้ปีริะโยชนั์
ในัอัตื่ริาริ้อยละ 30 ของปีริิมาณขยะทั่ั�งหมด้
• สริ้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ข ยะโด้ยการิเปีล่� ย นัเปี็ นั
ผลิ ตื่ ภั ณ ฑ์์ ทั่่� ก่ อ ให้ เ กิ ด้ ผลกริะทั่บตื่่ อ
สิง� แวด้ล้อมนั้อยทั่่ส� ดุ้ โด้ยม่เปี้าหมายในัการิ
ลด้ปีริิ ม าณการิสริ้ า งขยะ อย่ า งนั้ อ ย
ริ้อยละ 10

ริั ก ษาริะด้ั บ การิใช้ นัำ�า และพื่ลั ง งานัไฟฟ้ า
ไม่ ใ ห้ เ พื่ิ� ม ขึ� นั เกิ นั ริ้ อ ยละ 10 เม่� อ เทั่่ ย บกั บ
ปีี 2562

ใช้ แ พื่ลตื่ฟอริ์ ม โฆษณาขององค์ ก รินัำา เสนัอ
เนั่�อหาเก่�ยวกับการิเปีล่�ยนัแปีลงทั่างสภาพื่
ภู มิ อ ากาศ โด้ยม่ เ ปี้ า หมายในัการิสริ้ า ง
ความตื่ริะหนัั ก ริู้ แ ก่ ปี ริะชาชนัไม่ นั้ อ ยกว่ า
1 ล้านัคนัตื่่อปีี

แนวทางบร�หารจัดการ

นโยบายดานสื่ิ�งแวดลอม

วีจีไอมุง่ มันั� กับการิลด้ผลกริะทั่บจากการิด้ำาเนัินังานัของบริิษทั่ั ฯ และกิจกริริมทั่างธ์ุริกิจทั่่ม� ผ่ ลตื่่อสิง� แวด้ล้อม พื่ริ้อมกับผลักด้ันัให้เกิด้การิด้ำาเนัินัการิ
เพื่่อ� ลด้ผลกริะทั่บจากการิเปีล่ย� นัแปีลงสภาพื่ภูมอิ ากาศ (Climate Change) ในัวงกว้าง โด้ยได้้กำาหนัด้ปีริะเด้็นัสำาคัญด้้านัสิง� แวด้ล้อมภายในันัโยบาย
ด้้านัสิ�งแวด้ล้อมของบริิษัทั่ฯ ซึ�งคริอบคลุมนัโยบายด้้านัการิใช้นัำ�าและพื่ลังงานั การิลด้ปีริิมาณขยะและการิใช้ส่�อโฆษณาเปี็นัแพื่ลตื่ฟอริ์มเพื่่�อเพื่ิ�ม
ความตื่ริะหนัักริู้ด้้านัสิ�งแวด้ล้อมให้กับสังคม
วีจีไอตื่ริะหนัักถึงความสำาคัญตื่่อปีัญหาจากการิเปีล่ย� นัแปีลงสภาพื่ภูมอิ ากาศ (Climate Change) ซึง� ถ่อเปี็นัความทั่้าทั่ายริะด้ับโลกทั่่ม� นั่ ยั สำาคัญมาก
บริิษัทั่ฯ ทั่ริาบด้่ว่าการิแก้ ไขปีัญหาด้ังกล่าวถ่อเปี็นัภาริกิจทั่่�สำาคัญทั่่�ตื่้องอาศัยความริ่วมม่อของทัุ่กภาคส่วนั ไม่ว่าจะเปี็นัภาคริัฐ ภาคธ์ุริกิจ
และภาคปีริะชาชนัทั่ั�วโลก ทั่่�จะตื่้องเริิ�มด้ำาเนัินัการิโด้ยทั่ันัทั่่ วีจี ไอจึงม่ความมุ่งมั�นั ทั่่�จะเปี็นัส่วนัหนัึ�งในัการิลด้ผลกริะทั่บทั่่�เกิด้จากการิเปีล่�ยนัแปีลง
สภาพื่อากาศ โด้ยกำาหนัด้เปี้าหมายในัการิลด้การิปีล่อยก๊าซเริือนักริะจกจากการิการิด้ำาเนัินัธ์ุริกิจ เปี็นัหนัึ�งในัเปี้าหมายสำาคัญด้้านัสิ�งแวด้ล้อม
ของบริิษัทั่ฯ

แนวทางการดําเนินงาน

การจัดการ
ดานสื่ภาพภูมิอากาศ

56

บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

วี จี ไ อม่ แ นัวทั่างในัการิลด้ปีริิ ม าณการิปีล่ อ ยก๊ า ซเริื อ นักริะจกจากการิด้ำา เนัิ นั งานัของ
บริิษทั่ั ฯ โด้ยมุง่ เนั้นัการิส่อ� สาริเพื่่อ� สริ้างความริูค้ วามเข้าใจ และวัฒนัธ์ริริมในัการิใช้พื่ลังงานั
ภายในัองค์กริอย่างม่ปีริะสิทั่ธ์ิภาพื่ให้แก่พื่นัักงานั อ่กทั่ัง� ให้ความสำาคัญให้การิเปี็นักริะบอกเส่ยง
ในัการิสริ้างความตื่ริะหนัักริู้ให้แก่สงั คมโด้ยริวม เพื่่อ� ให้ทั่กุ คนัเข้าใจถึงผลกริะทั่บ และตื่่นั� ตื่ัวตื่่อ
ปีัญหาการิเปีล่ย� นัแปีลงของสภาพื่ภูมอิ ากาศ เพื่ริาะวีจีไอทั่ริาบด้่วา่ การิแก้ปีญ
ั หาด้ังกล่าว ตื่้อง
อาศัยความริ่วมม่ออย่างจริิงจังของคนัทัุ่กคนั

Climate Clock World
Climate Clock World ได้้ริิเริ่่�มโครงการ Climate Clock นัับเวลาถอยหลััง 6 ปีี เพื่่�อให้้ประชาชนทั่่�วโลกตื่่�นตััวต่่อการลดการสร้้างมลพิิษแก่่โลก
(Zero Emission) ด้้วยแนวคิิดว่่าหากมนุุษย์์ โลกไม่่ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและร่่วมมืือกััน โลกจะได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพ
ภููมิิอากาศอย่่างยากที่่�จะแก้้ ไข
ในปีี 2563/64 ที่่ผ่� า่ นมา วีีจีีไอร่่วมกัับ Root the Future องค์์กรสนัับสนุุนการดำำ�เนิินชีีวิติ ภายใต้้แนวคิิดความยั่่ง� ยืืน จััดทำ�กิ
ำ จิ กรรมสร้้างความตระหนัักรู้้�
Climate Clock ให้้คนไทยเห็็นความสำำ�คััญของการใช้้ชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน ปลุุกจิิตสำำ�นึึกให้้สัังคมเห็็นความสำำ�คััญของการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต เพื่่�อลดมลพิิษง่่าย ๆ จากการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน เพื่่�อสอดรัับกัับเป้้าหมายการลดมลพิิษแก่่โลก (Zero Emission) โดยได้้เผยแพร่่เนื้้�อหา
ผ่่านสื่่�อจอดิิจิิทััลบนสถานีีและจอในรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสของวีีจีี ไอ เป็็นไปตามเป้้าหมายการเป็็นแพลตฟอร์์มสร้้างสรรค์์ ใช้้พื้้�นที่่�สื่่�อของบริิษััทฯ ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่ส่่วนรวมในวงกว้้าง

ภาพสื่่�อโฆษณาโครงการ Climate Clock

Treasure Bag
วิิกฤตขยะพลาสติิกเป็็นปัญ
ั หารุุนแรงที่่ส่� ง่ ผลให้้เกิิดภาวะโลกร้้อนอย่่างหลีีกเลี่่ย� งไม่่ได้้ วีีจีี ไอและบริิษัทั โพเมโล แฟชั่่น� จำำ�กัดั (“Pomelo”) แพลตฟอร์์ม
แฟชั่่�นแบบ Omnichannel ชั้้�นนำำ�สััญชาติิเอเชีียจึึงร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy) ให้้กัับขยะไวนิิลและบรรจุุภััณฑ์์
แบบใช้้ครั้้ง� เดีียว โดยการอััพไซเคิิลไวนิิลจากป้้ายโฆษณาที่่ใ� ช้้แล้้วของวีีจีี ไอ ทดแทนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิกใช้้ครั้้ง� เดีียวของ Pomelo ผ่่านการออกแบบ
ภายใต้้โจทย์์ลดกระบวนการผลิิตที่่�มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุด ภายใต้้แนวคิิด Trash to Treasure
โครงการเป็็นการตอบสนองเป้้าหมายด้้านการลดขยะของวีีจีี ไอ และร่่วมลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (CO2) สู่่�โลก อย่่างสร้้างสรรค์์
ซึ่่�งจากการประเมิินผลลััพธ์์ของโครงการพบว่่า วีีจีี ไอสามารถลดปริิมาณขยะไวนิิลลงได้้มากกว่่า 3,500 ตารางเมตร หรืือ 3.5 ตััน และ Pomelo
ลดการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวได้้มากกว่่า 200,000 ชิ้้�น
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2563/64
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ภาพความรวมม่อระหวางว�จ� ไอและ โพเมโล (ซาย) และผลิตภัณฑ Tresure Bag จากไวนิลใชแลวของบร�ษทั ฯ (ขวา)

การจัดการขยะ
และของเสื่ีย

วีจีไอม่แนัวทั่างการิลด้ปีริิมาณขยะในัการิด้ำาเนัินังานัและกิจกริริมทั่างธ์ุริกิจของบริิษทั่ั ฯ โด้ยมุง่
หวังทั่่จ� ะลด้ปีริิมาณขยะโด้ยการิใช้ริะบบเศริษฐกิจหมุนัเวียนั (Circular Economy) เปี็นัขันั� ตื่อนั
หลักในัการิด้ำาเนัินังานั อ่กทั่ัง� ยังให้ความสำาคัญในัการิจัด้การิของเส่ยทั่่เ� กิด้จากการิด้ำาเนัินัธ์ุริกิจ
เพื่่อ� ให้เปี็นัไปีตื่ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ทั่เ�่ ก่ย� วข้อง พื่ริ้อมทั่ัง� ลด้ผลกริะทั่บทั่่อ� าจเกิด้ขึนั� ตื่่อชุมชนั
และสิง� แวด้ล้อมโด้ยริวม

วีจีไอส่อ� สาริและริณริงค์การิคัด้แยกขยะปีริะเภทั่ตื่่าง ๆ ในัองค์กริอย่างตื่่อเนั่อ� ง ในัปีี 2563/64 ทั่่ผ� า่ นัมาบริิษทั่ั ฯ ได้้เผยแพื่ริ่สอ�่ วีด้โ่ อการิแยกขยะให้แก่
พื่นัักงานัในัองค์กริทัุ่กคนั เพื่่อ� เสริิมสริ้างการิตื่ริะหนัักริูแ้ ละความเข้าใจทั่่ถ� กู ตื่้องในัการิแยกขยะ โด้ยพื่นัักงานัสามาริถนัำาขยะทั่่เ� กิด้จากการิด้ำาเนัินังานั
ปีริะจำาวันัไปีทั่ิ�งในัถังขยะแตื่่ละปีริะเภทั่ทั่่�บริิษัทั่ฯ ได้้จัด้เตื่ริียมไว้ ริวมถึงม่การินัำาขยะทั่่�สามาริถนัำาไปีริี ไซเคิลได้้ ส่งตื่่อไปียังหนั่วยงานัทั่่�สามาริถนัำาไปี
ใช้ปีริะโยชนั์ตื่่อไปีได้้เพื่่�อให้เกิด้ปีริะโยชนั์สูงสุด้

ตัวอยางว� ไอโอสื่่อ� การเร�ยนรูภ ายในบร�ษทั ฯ เพ�อ� รณรงคและใหความรูพ
 นักงานเร�องการแยกขยะ
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บร�ษัท ว�จ�ไอ จํากัด (มหาชน)

นัอกเหนั่อจากนั่ว� จี ีไอจัด้ให้มริ่ ะบบบำาบัด้และทั่ิง� นัำา� เส่ยของริ้านัค้าบนัสถานั่ริถไฟฟ้าบ่ทั่เ่ อสทั่่ส� อด้คล้องกับมาตื่ริฐานัริะบบการิจัด้การิสิง� แวด้ล้อมริะด้ับ
สากล โด้ยบริิษทั่ั ฯ ได้้จด้ั ให้มริ่ ะบบนัำานัำา� ทั่ิง� ด้ังกล่าวมาผ่านัริะบบการิบำาบัด้นัำา� เส่ยบริิเวณใตื่้สถานั่กอ่ นัปีล่อยสูทั่่ อ่ ริะบายนัำา� สาธ์าริณะ เพื่่อ� ให้นัา�ำ ทั่ิง� ม่
ค่าตื่ามมาตื่ริฐานัทั่่ก� ริะทั่ริวงทั่ริัพื่ยากริธ์ริริมชาตื่ิและสิง� แวด้ล้อมกำาหนัด้ ริวมถึงลด้ผลกริะทั่บด้้านัมลภาวะทั่่อ� าจม่ตื่อ่ สิง� แวด้ล้อมและชุมชนัโด้ยริอบ

วีจีไอม่แนัวทั่างในัการิพื่ัฒนัาปีริะสิทั่ธ์ิภาพื่การิใช้นัา�ำ และพื่ลังงานัในัการิด้ำาเนัินัธ์ุริกิจ และการิ
ลงทัุ่นัในัเทั่คโนัโลย่ใหม่ ๆ ทั่่จ� ะช่วยอนัุริกั ษ์ทั่ริัพื่ยากรินัำา� และพื่ลังงานั

การใชนํ้า พลังงาน
และทรัพยากรตาง ๆ
อยางมีประสื่ิทธิภาพ

บริิษทั่ั ฯ สนัับสนัุนัและส่งเสริิมให้พื่นัักงานัทัุ่กริะด้ับม่สว่ นัริ่วมในัการิใช้ทั่ริัพื่ยากริและพื่ลังงานัในั
สำานัักงานัอย่างม่ปีริะสิทั่ธ์ิภาพื่ โด้ยได้้ปีริะกาศแนัวปีฏิบตื่ั ภิ ายในัให้พื่นัักงานัทัุ่กคนัได้้ยด้ึ ถ่อและ
ม่สว่ นัริ่วมในัการิลด้ และให้ความสำาคัญในัการิใช้ทั่ริัพื่ยากริภายในัสำานัักงานัอย่างเกิด้ปีริะโยชนั์
สูงสุด้ ด้ังนั่�
• ลด้จำานัวนัการิใช้กริะด้าษภายในัสำานัักงานั ด้้วยวิธ์่การิพื่ิมพื่์บนักริะด้าษทั่ั�งสองด้้านั
และไม่พื่มิ พื่์เอกสาริทั่่�ไม่จาำ เปี็นั
• จัด้ทั่ำาริายงานัและใบสัง� งานั ตื่ลอด้จนัจัด้เก็บเอกสาริในัริูปีแบบอิเล็กทั่ริอนัิกส์
• ลด้ปีริิมาณการิใช้ ไฟฟ้า โด้ยการิเปีด้ใช้ ไฟฟ้าเทั่่าทั่่จ� าำ เปี็นั ริวมถึงปีด้ไฟและเคริือ� งปีริับอากาศ
ในัเวลาพื่ักกลางวันั หริือช่วงทั่่�ไม่ได้้ ใช้ปีริะโยชนั์
• ริณริงค์การิปีริะหยัด้และใช้นัา�ำ เทั่่าทั่่จ� าำ เปี็นั

ในัปีีทั่ผ่� า่ นัมาบริิษทั่ั ฯ ได้้ปีริับเปีล่ย� นักริะบวนัการิทั่ำางานัในัการิเข้าตื่ิด้ตื่ัง�
ซ่อมแซมปี้ายโฆษณาบนัสถานั่ริถไฟฟ้าบ่ทั่เ่ อส โด้ยได้้เข้าสำาริวจ ทั่ด้สอบ
และวัด้ผลปีริิมาณการิใช้ ไฟฟ้าบนัสถานั่ในัริะหว่างการิตื่ิด้ตื่ั�งซ่อมแซม
ปี้ายโฆษณาอย่างตื่่อเนั่�อง จนัสามาริถกำาหนัด้วิธ์่การิและช่วงเวลาทั่่�
เหมาะสมในัการิเปีด้-ปีด้ไฟบนัสถานั่ ในัช่วงของการิเข้าตื่ิด้ตื่ั�งปี้าย
ซึ�งการิปีริับเปีล่�ยนักริะบวนัการิทั่ำางานันั่� สามาริถลด้การิใช้พื่ลังงานั
ไฟฟ้าลงได้้ปีริะมาณริ้อยละ 10-15 ตื่่อปีี อ่กทั่ั�งช่วยย่ด้อายุการิใช้งานั
ของอ�ปีกริณ์ ไฟฟ้าบนัปี้ายโฆษณาให้นัานัขึ�นัอ่กด้้วย
การิปีริับเปีล่�ยนักริะบวนัการิทั่ำางานัในัคริั�งนั่� เปี็นัโคริงการิทั่่�ริิเริิ�มโด้ย
พื่นัักงานัของบริิษัทั่ฯ ทั่่�เล็งเห็นัถึงโอกาส ในัการิส่งเสริิมการิปีริะหยัด้
พื่ลังงานัไฟฟ้าภายในัองค์กริ ดู้แลริักษาอ�ปีกริณ์ของบริิษัทั่ฯ ให้ม่อายุ
การิใช้งานันัานัขึ�นั และลด้ค่าใช้จ่ายจากการิด้ำาเนัินังานัอย่างยั�งย่นั
ซึง� เปี็นัโคริงการิส่บเนั่อ� งมาจากกิจกริริมทั่่บ� ริิษทั่ั ฯ เปีด้โอกาสให้พื่นัักงานั
เสนัอแนัวทั่างในัการิพื่ัฒนัาและส่งเสริิมการิทั่ำางานั หริือวิธ์ก่ าริแก้ปีญ
ั หา
ทั่่�เกิด้จากการิทั่ำางานัอย่างสริ้างสริริค์เม่�อปีี 2562/63 ทั่่�ผ่านัมา
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วีจีไอให้ความสำาคัญอย่างยิง� ในัการิควบคุมส่อ� โฆษณาของวีจีไอไม่ให้กอ่ ให้เกิด้มลภาวะทั่างเส่ยง
และทั่างตื่าตื่่อผูช้ มส่อ� โด้ยม่มาตื่ริการิจัด้การิด้ังนั่�

มลภาวะทางเสื่ียง
และทางสื่ายตาจาก
สื่่�อโฆษณาของว�จ� ไอ

• การิควบคุ ม มลภาวะทั่างเส่ ย ง: บริิ ษัทั่ ฯ จั ด้ ให้ ม่ก าริตื่ริวจวั ด้ ริะด้ั บ เส่ ย งของส่�อ
โฆษณาทั่ั�งในัขบวนัริถไฟฟ้าและบนัสถานั่เปี็นัปีริะจำา เพื่่�อให้ม�ันัใจว่าริะด้ับเส่ยงของ
ส่อ� โฆษณา เปี็นัมิตื่ริตื่่อผูช้ มและเปี็นัไปีตื่ามหลักเกณฑ์์ทั่ก�่ ฎหมายกำาหนัด้

VGI Public Company Limited
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
• การิควบคุมมลภาวะทั่างสายตื่า: บริิษัทั่ฯ จัด้ให้ม่การิตื่ั�งและตื่ริวจวัด้ค่าความสว่าง
ของส่อ� มัลตื่ิมเ่ ด้่ยของวีจีไอตื่ามเวลาออกอากาศเปี็นัปีริะจำาเพื่่อ� ให้แนั่ใจว่าค่าความสว่าง
ของส่อ� โฆษณาของเริาไม่กอ่ ให้เกิด้มลพื่ิษและอันัตื่ริายทั่างสายตื่าแก่ผชู้ ม
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นัอกจากนั่� วีจี ไอได้้ ใช้หลอด้ไฟแอลอ่ด้่ (LED) สำาหริับริะบบแสงสว่างของปี้ายโฆษณา
เพื่่�อการิถนัอมสายตื่าของผู้ริับชมส่�อโฆษณา ตื่ลอด้จนัเพื่ิ�มปีริะสิทั่ธ์ิภาพื่ในัการิ
แสด้งภาพื่โฆษณาของบริิษทั่ั ฯ อ่กด้้วย
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DEFINITION

The Company or VGI

refers to

VGI Public Company Limited

VGI Group

refers to

VGI Public Company Limited and its subsidiaries

Rabbit Group

refers to

BSS Holdings Company Limited and Bangkok
Smartcard System Company, including their subsidiaries

SET

refers to

The Stock Exchange of Thailand

SEC

refers to

The Securities and Exchange Commission

Bangkok

refers to

Bangkok Metropolitan

BTSG

refers to

BTS Group Holdings Public Company Limited

BTSC

refers to

Bangkok Mass Transit System Public Company Limited

KEX

refers to

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited
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MESSAGE FROM
THE CHAIRMAN
(GRI 102-14)

The ongoing COVID -19 pandemic has posed great health and economic
challenges worldwide. We start to see long-term impacts on customers’
behaviour, digital infrastructure and people’s lifestyles, where organisational
risks have been put to the test.
VGI, along with our vision of becoming “Pioneering Solutions for Tomorrow,”
remained restless and resilient throughout the crisis. We prioritised developing
robust integration of the “VGI Ecosystem,” leading creative solutions, and
emphasising the opportunity set forth from digital disruption. In 2020/2021,
VGI planted a strong position through our diverse platforms, including digital
lending and insurance brokerage partnerships. Meanwhile, the Company
focuses on moving forward with our Online-to-Ofﬂine solutions and building
seamless partnerships to maximise growth and develop a sustainable
economic outcome.
VGI is committed to and has implemented strategies in accordance with the
Sustainable Development Goals (SDGs). Moreover, we attend to collective
sustainable growth through supply chain and customer relationship
management, as well as continuous employee care. Last year, we established
a solid framework for stakeholder engagement and human rights policy,
which includes our supply chain, customers and employees.
Our mission is not only to support the organisation sustainability, but also to
carry out the business that beneﬁts the community and environment around
us. VGI would like to thank all of our stakeholders – our employees, customers,
shareholders and our communities for the continuous trust and support
throughout the year. VGI believes in the sustainability in our business conduct
and future growth.

Mr. Keeree Kanjanapas
Chairman

ABOUT THIS SUSTAINABILITY REPORT
(GRI 102-1, 102-5, 102-46, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

VGI has been presenting Sustainability Report on an annual
basis. This Sustainability Report 2020/21 has been
prepared for the sixth consecutive year in reliance on the
GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
with the ‘Core Option’ basis, to present VGI’s performance
and response to the key sustainability issues in economic,
social and environmental dimensions, from 1 April 2020
to 31 March 2021, in order for the stakeholders to
understand and be conﬁdent that VGI operates its business
toward sustainability.
Additional information relating to the nature of business,
managerial structure, corporate governance, risk
management, internal control, internal audit and overall
performance of VGI is available at http://investor.vgi.co.th/
en/downloads/annual-reports

This report is available at http://www.vgi.co.th/sustainability/
For further enquiries, please contact the Company Secretary Ofﬁce.
VGI Public Company Limited
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
Email: companysecretary@vgi.co.th
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Sustainable
Development at VGI

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

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

ADVERTISING
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PAYMENT

LOGISTICS

Advertising Business

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

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

Advertising Media in Ofﬁce Building
Spread advertising to catch the eyes of
white-collar audience as the largest ofﬁce
media network with over 180 ofﬁce
buildings in Bangkok and more than 1,400
screens.

Advertising Media in Airports
Elevate passengers’ experience for airport
throughout Thailand, including the prime
airports, Suvarnabhumi Airport and Don
Muang Airport with advertising media in
diverse displays, creating enjoyable
experience at each stage of their trip.

Outdoor Advertising Media
Nationwide coverage which reaches
massive audiences and efﬁciently enhances
brand awareness and recognition.
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Payment Business
Rabbit Cards
Stored value card that allows easy,
convenient, and safe payments which can
be used to pay fares for BTS and other
transport systems, including purchase of
leading products and services across the
country. Currently, there are over 14 million
Rabbit Cards issued.

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

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

Logistics Business
Leading Express Delivery Service in
Thailand by Kerry Express (KEX)
Capable of express delivering over 2 million
parcels daily, as a result of having over 1,230
distribution centers, 800 parcel shops, and
15,900 service points nationwide.
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Business Growth (GRI 102-7, 102-48)

Historical Comparison
Operating Performance

FY 2020/21

Operating Revenue (THB million)
Operating Proﬁt (THB million)
Dividend Payment1 (THB per share)
Number of Employees in VGI Group 2 (persons)

FY 2019/20

FY 2018/19
(Restated)

THB2,480 million

THB4,000 million

THB3,611 million

THB980 million

THB1,424 million

THB1,101 million

THB0.061 / share

THB0.061 / share

THB0.094 / share

692 persons

693 persons

1,042 persons

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

2,405

2018/19
2019/20
2020/21

2,184
1,151
1,327
265 294

Mass transit
media business

Outdoor
media business

412 371

940

529
213

Media in office buildings
and other business

Digital service business
Unit: THB Million
Historical Comparison

Business Type

FY 2020/21

FY 2019/20

FY 2018/19
(Restated)

1,327

2,184

2,405

-

294

265

Media in ofﬁce buildings and other business

213

371

412

Digital service business

940

1,151

529

Mass transit media business
Outdoor media business
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OUR AMBITIONS AND STRATEGY
(GRI 102-16)

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

Offline
-2Online

SOLUTIONS

Data

CONNECTOR
Advertising

Payment

Logistics

PLATFORM

Values

Growth

Innovation

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

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

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

Mission

Design
pioneering

experience
for consumers
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Create
pioneering
platform
for brands

Build
pioneering

and sustainable business
for stakeholders, social
and environment

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

Awards

• Thailand’s Top Corporate Brands Award under Media
Category for the 4th consecutive year by the Faculty of
Commerce and Accountancy Chulalongkorn University and
in collaboration with the Stock Exchange of Thailand (“SET”)
• The Most Innovative O2O Solutions for Payment and
Logistics Platforms in 2020 by International Finance Award (IFA)

• ‘Best’ Investor Relations Award from SET Awards 2020
by SET and Money & Banking Magazine
• Superbrands Award under the Banking/Finance and
Credit Card Category in 2020 awarded to Rabbit Card
by Superbrands Thailand.

• ASEAN’s Transformation Champions in 2020 by Innosight

Achievements

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

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

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

• ‘Excellent’ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies 2020 by Thai institute of Directors
Association (IDO)
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MATERIALITY IN RELATION TO
SUSTAINABILITY OF VGI
(GRI 102-46, 102-47)

Procedures used in determining materiality in relation to sustainability of VGI were prepared in accordance with
the GRI Sustainability Reporting Standards or GRI Standards, taking into account the key topics facing the stakeholders,
including VGI’s key topics that affects the economy, society and environment. The content selection and materiality
assessment process can be summarised as follows:

Identification of Material Topics

Step

1

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

Prioritisation of Material Topics

Step

2

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

Verification

Step

3

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

Review of Materiality

Step

4
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VGI has procedures to review the operating performance of the materiality related to sustainability annually
and has set up channels for comments and suggestions from the stakeholders at the back of this report to
ensure that the disclosed information in this report is appropriate, in line with the topics that need to be
communicated, and meeting the expectations of the internal and external stakeholders.
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Significance to Stakeholders

5

2

1

4

6

7

8

3

Economic, social and environmental impacts
Scope of Impact

Material Topics

Internal

External

Economic Dimension
1. Corporate Governance and Business Conduct
2. Supply Chain Management
3. Risk Management
4. Security of Information Systems and Data Privacy
Social Dimension
5. Customer Relationship Management and Innovative Products
6. Human Resources Development and Well-being
7. Occupational Health and Safety
Environmental Dimension
8. Environmental Management
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Stakeholder Engagement (GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44)
VGI recognises the roles and the importance of all groups
of internal and external stakeholders by providing
appropriate, equitable, and fair treatment as we believe
that good relationship with each group of stakeholders
plays an important role to the sustainable development
and the long-term success of the organisation. Therefore,
VGI has arranged procedures and various communication
channels to engage groups of stakeholders so that we
know the expectations and further apply the comments
from the stakeholders to the operation of the organisation.
Group of
Stakeholders

Shareholders/
investors

Employees
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Communication Channel
and Procedure

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

Example of Expectations

Key Outcome to
Meet Expectations

• 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 the operating results.
• Respect the rights of the
shareholders and treat
shareholders equally.
• Company management and
protecting the rights of
shareholders during the
COVID-19 pandemic crisis

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

• 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 survey
• Comment box

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

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

Customers

Communication Channel
and Procedure

Example of Expectations

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

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

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

• S e l e c t i o n p ro c e d u re a n d
performance assessment of
business partners
• Meeting with business partners

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

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

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

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

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

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

• Develop society, community and
environment.
• Coexist with the community
sustainably.
• Minimize the impact on
environment from the business
operation.
• Take part in cultivating people’s
moral values in conserving the
environment.

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

Business partners

Government
agencies

Communities,
society and
environment

Key Outcome to
Meet Expectations

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

Economic Dimension

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

tenacity and to serve as a framework of practical business
operations for directors, executives and employees to
follow in order to further the Company’s consistent and
sustainable growth.
VGI’s Corporate Governance Committee meets on a
regular basis to review the Company’s sustainability goals
by analysing the previous year’s sustainability performance,
risks associated with sustainability issues and the
Company’s business opportunities. The key performance
results are summarised in the following issues.

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

Corporate
Governance and
Business Conduct

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

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

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

Supply Chain
Management

100% of the Company’s
suppliers sign an
acknowledgment of the
Supplier Code of Conduct
addressing operational
issues covering economic,
social and environmental
dimensions.

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

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

Risk Management

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

Risk management training
is provided for employees
throughout the Company
t o c re a t e c o r p o r a t e
culture.

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

Security of
Information
Systems and
Data Privacy

No complaints from
government agencies,
clients or other relevant
parties about the wrongful
use of personal information
are present.

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

• All employees received
information protection
training.
• Client information was
protected.
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SDGs

Social Dimension

Sustainability Issues

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

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

Customer
Relationship
Management
and Innovative
Products

• The customer satisfaction
score is 95%.
• No complaints from
customers about
advertising materials
and staff service are
present.

• The customer satisfaction
score is 90%.

• The customer satisfaction
score was 91.3%.

Human Resources
Development and
Well-being

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

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

Employee engagement rate
with the organisation was
86%.

Occupational
Health and Safety

• 100% of the Company’s
employees and suppliers
re c e i v e t r a i n i n g i n
accordance with safety
standards.
• Zero accident

P o l i c i e s , p ro c e d u re s
and safety training are
developed for the
Company’s employees.

• Policies, procedures and
s a f e t y t r a i n i n g w e re
developed for the
Company’s employees.
• Zero accident

SDGs

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

Environmental Dimension

Environmental
Management

Waste Management
• Adjust the waste
disposal methods from
landﬁlling or incineration
to recycling at a rate of
30% of total waste.
• Create value from waste
by converting it into
environmentally friendly
products, with the goal
of reducing waste
generation by at least 10%.

Sustainable Energy
Consumption

Inspire Platform

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

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

SDGs

Sustainability
Development Policy
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Economic
Dimension
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CORPORATE GOVERNANCE
AND BUSINESS CONDUCT

(GRI 102-13, 102-17, 102-18, 103-1, 103-2, 103-3, 205-2, 205-3, 415-1)
5-year Long-Term Sustainability
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• All employees of the Company,
including the employees of
the main subsidiaries, attend
business ethics training sessions.
• No signiﬁcant warnings or audits
from regulators are present.
• The result of corporate governance
assessment is marked as “excellent.”

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

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

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

Management Approach

Corporate Governance Policy
and Code of Conduct

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

Association and international standards. Every year,
the Board of Directors and relevant committees organise
a review of the aforementioned criteria, including anticorruption measures and other policies, in order to
respond to business conditions and meet the society’s
common goals.
VGI also values the Company policies, which serves as
a guideline and framework for employees and stakeholders
across all departments. Last year, VGI adopted
a comprehensive sustainability-endorsement policies
addressing economic, social, and environmental concerns
to demonstrate our intention and determination to drive
the organisation toward efﬁcient sustainable development.

Key Sustainability Policy effective from 2020/21
Sustainability
Development Policy

Tax Policy

Stakeholder
Engagement Policy

Human Rights Policy

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

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

Prioritise engagement,
communication, understanding
of various issues and expectations
of all stakeholders.

Conduct business by
protecting the human
rights of stakeholders
across the value chain.
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Corporate Governance Structure
VGI sustained the good cooperate governance through the management structure which clearly separates the powers,
duties and responsibilities of each party in order to maintain balance as well as control and power balance mechanisms
between roles in governance, management and performance.

Board of Directors
Advisory Board

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

Company
Secretary

Audit
Committee
Internal
Audit Division

Risk Management
Committee

Corporate Governance
Committee

Enterprise Risk
Management
Working Team

Sustainability
Development
Working Team1

Executive
Committee

Nomination and
Remuneration Committee

Chief Executive
Officer

CEO and the Executive
Committee are in charge
of managing various
aspects of work, carrying
out VGI's daily operations
as delegated to them by
the Board of Directors and
reporting their performance
to the Board on a regular
basis. Employees are
responsible for carrying
out assigned tasks in
compliance with VGI's
rules, procedures and
policies.

Deputy Executive
Officer 2

Chief Sales
Officer

Chief Operating
Officer

Chief Financial
Officer

Remark:
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 2020/21 (56-1 One Report)
under the “Corporate Governance” section.
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Diversity of the Board of Directors

Composition of the Board of Directors
Non-Executive Directors

Age
41-50

Independent Directors

2 : 7

2

4
3

Gender Ratio Woman:Man

2
Executive
Directors

51-60

2
61-70

5

Business Ethics Communication
VGI recognises that transparent business operations and good business ethics are essential in building trust among
all stakeholders and leading to long-term business returns. Therefore, the Company is constantly working to improve
employee understanding, communication and dissemination of the principles of good corporate governance and
business ethics. Both new and current VGI employees must go through a learning process that includes policies and
guidelines from the Company’s Code of Business Conduct. (This includes anti-corruption measures and practices)
together with the post-learning test.
In the year 2020/21, the Company provided lessons via electronic learning system (E-learning) as well as testing via
a comprehensive online network to comply with safety measures and to prevent the spread of COVID-19. The Company’s
employees can access to learning materials and complete the test even while working from home.

Business Ethics Training
Attendance Rate

98%
Pass

98%

Average Score

9.2/10
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Anti-Corruption
VGI is committed to anti-corruption and objecting all forms of bribery. It also supports the Board of Directors, executives
and employees at all levels, including subsidiaries and persons involved in business operations, not to engage in
corruption, whether directly or indirectly. VGI reviews anti-corruption measures, as well as other relevant measures, on
an annual basis, to ensure that those measures are appropriate and sufﬁcient for the organisation’s prevention,
investigation and response to potential corruption risks.
VGI strictly follows anti-corruption measured and communicate the No-Gift Policy, along with internal reporting system
on gifts, assets, or any other beneﬁts receiving to employees and related persons via various internal channels to be
used as a guideline for daily operations.
Furthermore, to demonstrate VGI’s commitment for no-tolerance on any form of corruption, the Company announced
its intention to join the Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption (CAC). On 30 June 2020,
the Company conducted an anti-corruption risk assessment and has successfully renewed its CAC Coalition membership
which will expire on 29 June 2023.

No Gift Policy poster, internally published to campaign the anti-corruption measures in the organisation
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Whistle Blower
VGI encourages its directors, executives, employees and ofﬁcers to operate business in a responsible, transparent,
and fair manner. Therefore, a channel is created to receive information about wrongdoing, violations of the Company’s
rules and regulations, illegal, immoral or unethical business practices, or any actions suspected of corruption in relation
to the VGI Group. All stakeholders are able to report incidents or clues via three different channels, both inside and
outside the Company.
VGI has measures to protect the rights of complainants and informants. The Company will conceal the name, address
or any information that can identify the complainant or the information provider and will keep the information of the
complainant and the informant conﬁdential.

Channel to
Report

Company
Secretary Division

Doitright@vgi.co.th

Company’s
Intranet

Tel: 02-273-8884 ext. 391
or by post to the Company
Secretary Division
at the Company’s
address

Process of Handling Complaints
Whistleblowers or
complaints through
various channels

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

Consider ﬁrst whether
the complaint involves
violation of AntiCorruption 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.

(a)If the case does not
qualify as a violation of
the Anti-Corruption
Section, the matter will
be forwarded to the
appropriate departments.
(b) In case of corruption
(i) unfounded, the results
will be communicated
to the complainant;
(ii) There is sufﬁcient
information, the Legal
Department will take
further steps.

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

Report every 6 months.

*In case of violent corruption that
must be rectiﬁed in a timely
manner, the case will be reported
to the Executive Committee and
the Audit Committee. The copy
will be forwarded to the Internal
Audit Department for
acknowledgement.
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For the year 2020/2021, VGI has not received any
complaints about corruption.
Number of Complaints
2019/2020

2020/2021

0

0

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

Type

Organisation

Topic

Lobbying,
interest
representative
or similar

n/a

n/a

n/a

Local, regional
or national
political
campaigns /
organisations /
candidates

n/a

n/a

Trade
Association

Thai Institute
of Directors
Association

Trade
Association

Thai Listed
Companies
Association
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Objective of Relationship

Contribution Amount (THB)
2017/2018

2018/2019

n/a

0

0

0

0

n/a

n/a

0

0

0

0

Governance

Support

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

106,130

136,760

305,766

123,720

Governance

Support

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

7,490

14,980

16,050

26,750

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

2019/2020 2020/2021

Type

Organisation

Topic

Objective of Relationship

Contribution Amount (THB)
2017/2018

2018/2019

2019/2020 2020/2021

Trade
Association

Thai
Investors
Association

Governance

Support

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

10,000

20,000

-

-

Trade
Association

Advertising
& Sign
Producing
Association
(ASPA)

Practice for
Media

Support

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

6,000

840,000

125,000

300,000

Trade
Association

Media
Agency
Association
of Thailand
(MAAT)

Practice for
Media

Support

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

242,408.5

231,708.5

107,000

-

Total contributions and other spending

372,028.50 1,233,448.50 438,816.00 450,470.00
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 308-1, 414-1, 414-2)
2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

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

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

5-year Long-Term Sustainaiblity

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

Management Approach
Transparency, fairness and respect in good business ethics,
human rights, environment and the safety of all stakeholders
are the priority in VGI’s supply chain management. The
Company takes continuous consideration over the impact
on the economic, social and environment (“ESG”) caused
by our business operations. VGI integrates the risk
management process as a part of our supplier selection,
screening, monitoring and assessment system.
VGI stipulates the supplier conducts policy in the Company’s
Corporate Governance Policy and Code of Conduct to
provide clear directions for all the employees and relevant
persons. The Company also established the Supplier Code
of Conduct that encompasses overall ESG dimensions to be

distributed for our suppliers as a framework in VGI’s business
practices and encourage sustainable business conduct for
all the involved parties.
Furthermore, on 23 March 2021, the Board of Directors of
the Company approved the Human Rights Policy that
promotes compliance towards human rights principles for
the business partner. The policy embeds human rights in all
supply chain-related processes and assigning regular supplier
review and assessment to appraise the potential human rights
impact that may occur. The policy also lays the foundation
for the Company to establish mitigation measures in human
rights violation in the supply chain.

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

Supplier with
determined possible
high risk which
may affects ESG
focused business
must complete the
s e l f assessment
detailing products
and services quality
and ESG governance
operations, in order
for VGI to provide
tending and risk
controlmeasures

Monitor / Review

Critical Tier 1

ESG High Risk

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

Suppliers with high
annual spending
are categorised
as Critical Tier 1
supplier due to
high spending
dependency which
may creates
signiﬁcant impact
on VGI’s operations.
Approporaite risk
control measures
will be in place for
these suppliers.

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

* Supplier passed the screening process will be listed in the Approved Supplier List
Supplier Code
of Conduct
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Human Rights
Policy

2020/21 Performance
In 2020/21 VGI had a total of 104 suppliers considered as Tier 1, accounting for total procurement spending of THB268,
passed the Company’s screening criteria. Of all suppliers, there were 23 Critical Tier 1 suppliers or 22.12% of total
suppliers, with the total procurement spending of THB237 or 88.74% of total procurement spending. In addition, VGI
had 4 critical non-Tier 1 suppliers from our assessment.
All VGI’s Critical Tier 1 suppliers or 100 % of them acknowledged and accepted the scopes and guidelines of the
Company’s business practices in the Supplier Code of Conduct. The guideline concerns key issues: the standardised
and law-compliance business ethics, occupational health and safety guideline, which includes the emergency response
plan, human rights and labor principles compliance practices, and environmental and social responsibility operations.

22.12% Critical Tier 1

2% High investment project
5% Construction and

1% Asia

Installation work

Supplier
Classification

77.88% Non-Critical Tier 1

Suppliers by
geographical
region

Supplier
Category by
types of product
& service

99% Thailand

93% General Procurement

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

Excellent
(4.00-3.26)

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

(3.25-2.51)

Good

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

(2.50-1.00)

Fair

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

Poor

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

(Below 1.00)

The criteria for on-site audit highlights various sustainable business aspects such as business continuity management,
corporate governance and anti-corruption measures, business conduct under the human rights policy, laws protection
and compliance and sufﬁcient internal control measures.
In 2020/21, according to the on-site audit assessment, it found that no suppliers were evaluated at or lower than Fair
and Poor level and no suppliers found to have a tendency of human rights violation conduct.

Supplier Sustainability Endorsement Activities
VGI strongly believes that the sustainable supply chain management is the heart of building future rewarding business
partners. We, therefore, focuses on collective sustainable development with all stakeholders. VGI arranged annual
safety learning sessions for our suppliers who work in construction, installation and all safety-conscious projects.
SUSTAINABILITY REPORT 2020/21
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RISK MANAGEMENT

(GRI 102-15, 102-18, 102-30, 103-1, 103-2, 103-3)

2020/21 Targets

2020/21 Performance

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

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

5-year Long-Term Sustainaiblity

Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• Risk management is carried out in
accordance with COSO – ERM
2017.

Management Approach
The Company recognises the importance of risk
management as a key mechanism that will help the
Company to achieve its targets, business plans, strategies,
and visions under the present and future fast changing
business environment, high competitive market and
unprecedented situation. The risk management would
also reduce obstacles and losses that may occur in proﬁts,
business operations, and conﬁdence of investors and
stakeholders.
VGI has implemented risk management procedures
following the guidelines of the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) with
the systematic organisational risk management. The
Company’s directors and executives pay great attention
to the risk management system. The Board of Directors
established and appointed the Risk Management
Committee to issue policies, measures and guidelines and
monitor, follow up and recommend the risk management
process to ensure robust and efﬁcient risk management.
The Committee set forth the Risk Management Working
Team consisting of representatives from each business
unit to support the Risk Management Committee by
ensuring that all organisational risks are under the risk
appetite and thoroughly build the risk management as
the Company’s culture.
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The Risk Management Committee also arranges for
communications, information exchange and cooperation
with the Audit Committee on the risk management once
a year. VGI’s Audit Committee and the Internal Audit
Division are independent from any risk management
entities and free to perform auditing tasks without
inﬂuence, with transparency and effectiveness.

Enterprise Risk
Management
Policy

Risk Management Structure

Oversight

Board of Directors
Risk Management
Committee

Assurance

Audit Committee

Business Unit Risk Management

Risk
Management

Internal Audit Office
Risk Management
Working Team

Finance

RM representative

Finance

Management and Risk Owners

Operation

Sales

RM representative

RM representative

Operation

Sales

Management and Risk Owners

Management and Risk Owners

Risk Management Process
The Risk Management Committee and the Risk
Management Working Team adhere to VGI’s risk
management framework to always guarantee constant
control and keep the process up-to-date.
VGI’s risks are analysed and divided into 4 dimensions,
namely, (1) strategic risks, (2) operational risks, (3) ﬁnancial
risks, and (4) compliance risks of which are assessed
through ﬁnancial and non-ﬁnancial parameters based on
the likelihood of their occurrence and level of impact in,
for example, compliance, safety towards relevant persons,
the Company’s personal and environment.

1.

Identification
of Risk

5.

Review
and Update
Risk Plan

4.

Implementation
and
Monitoring

2.

Risk
Assessment

3.

Risk Mitigation
Plan
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2020/21 Performance
With the unavoidable impact on global economic and society arose from the ongoing COVID-19 pandemic,
organisational risk management system are challenged. VGI as the business operating in advertising, payment and
logistics industries (VGI Ecosystem) has been impacted from the ﬂuctuation of the economic and the change of
consumers’ behavior from the new normal world.
VGI is aware that an effective risk management system is the crucial mechanism to reduce the Company’s negative
ﬁnancial impact during the crisis. Accordingly, in 2020/21, VGI’s key risk management performance are as follows:
• Implemented control, reviewed and improved the mitigation plan, to ensure concise and sufﬁcient risk and crisis
management, especially on the change of customer demands and the uncertainty of economy due to the crisis
situation risks while maintained the strict risk management framework.
• Held a training program of the Enterprise Risk Management Workshop to the directors, executives and the representative
of each business units with total of 24 employees attended, in encourage the risk management culture within the
organisation and building the strong risk management foundation as a part of the Company’s daily working routine.
• Delineated Business Continuity Plan (BCP) to be fundamentally ready for any upcoming emergency circumstances
or crisis. And the BCP covers the emergency response on the pandemic situation as well.
For additional information regarding risk management, please see “Risk Management” in the 2020/21 Annual Report
(56-1 One Report).

Emerging Risks
VGI’s Emerging Risks

Digital power
concentration

Infectious
Disease

Extreme Weather
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Relation to VGI

Risk Management Plan

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

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

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

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

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

VGI recognises the climate change risk
management as one of the Company’s
sustainability target. VGI emphasises on
environmental-friendly operations, efﬁcient
internal and external energy consumption,
along with carrying out our business with the
awareness and aim to reduce the CO2 emission.

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

SECURITY OF INFORMATION
SYSTEMS AND DATA AND PRIVACY
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 418-1)
5-year Long-Term Sustainaiblity
Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• No complaints from government
agencies, clients or other relevant
parties about the wrongful use of
personal data are present.

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

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

• All employees received personal
data protection.
• Client data was protected.

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

VGI is ISO (International Organisation for Standardisation)
certiﬁed for the ISO27001:2013 standard, a globally
recognised information security management standard
(Information Security Management System (ISMS). VGI
abides to the aforementioned standard. In addition, the
internal operating regulations of the Information
Technology Unit have been established in order to provide
a clear, accurate operating system that can be easily
adhered to and practiced.
Furthermore, the Board of Directors stipulates a personal
data protection policy, which is included in the Corporate
Governance Policy and Code of Conduct as a guideline
and framework for the management of personal
information by the Company personnel and all relevant
parties.
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Measures for Information Management

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Measures are in place to assist in emergency situations, as well as business
continuity plans, that may have an impact on the Company’s storage system.

2020/2021 Performance
VGI values and prepares for further compliance with applicable personal data protection laws. The Company has hired
a leading legal advisor to conduct due diligence, analyse what VGI still needs to do (Gap Analysis) and lay the
groundwork for VGI group from 2019/2020 to the present to ensure that all personal data-related developments,
processes and action plans within the VGI Group’s data ecosystem are in line with personal data protection laws.
Last year VGI announced a privacy policy for each stakeholder – customers, business partners, business alliances,
shareholders, directors, executives, employees and other relevant parties, and have taken various actions to close the
gaps in compliance with the law on personal data protection based on legal advisors’ advice. Also, external experts
were invited to organise training sessions to raise awareness among the Company personnel to ensure full compliance
with the Personal Data Protection Act, which has gone into effect on 1 June 2021.
Furthermore, in managing information security, VGI has formed a committee and Information Security Working Group
in line with ISO 27001:2013 to be in charge of establishing ISMS Effectiveness Measurement, as well as determining
and assessing risks in addition to monitoring the performance of the Company’s information technology security
management system.
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Social
Dimension
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CUSTOMER RELATIONSHIP
MANAGEMENT AND
INNOVATIVE PRODUCTS
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44)

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

• The customer satisfaction score is
at 90%.

• The customer satisfaction score was
at 91.3%.

5-year Long-Term Sustainability

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

Management Approach
VGI places high priority to its customers and truly focuses
on hearing and responding to customers’ needs. The
Company is well aware that an effective customer
relationship management is a crucial component for longterm sustainable business management. Therefore, VGI
and its executive officers implemented a strategy to
continually organise customer relationship-building
activities through various channels such as seminars,
meetings, co-hosting activities or any other means.
To create trust of the customers in our products, VGI always
upholds the principle of delivering, inspecting ,and
developing products and services to be in good quality,
up-to-date and meets the customers’ demands.
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Moreover, the Company has a quality control system
before delivery to customers, prompt follow-up fixing in
case of destruction or damage, and channels for inquiry
or complaint before, during and after a sale. So we could
hear feedback and create two-way communication with
customers.
In addition, VGI also focuses on creating innovative
products and services for the market to strengthen our
business and enhance competitiveness, especially in
digital marketing products and services, and connecting
online and ofﬂine platforms together to add value to VGI’s
Out-of-Home advertising media and achieve the goal of
being the leader in future solutions.

Customer Relationship Management Strategy

Solution
• Focusing on consistent
communication with customers
through promotion activities,
campaigns and the Company’s
communication channels
• Focusing on managing inquiries
and complaints in a prompt
manner and maintaining
long-term relationship in the
forms of business partners

• Continually producing new
innovations to respond to
customers’ needs and always
offering up-to-date options
• Becoming a part in providing
consultancy, analysis, and
offering a solution that is
suitable for the customers’
business goals

Communication

Feedback

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

VGI upholds the principle of focusing on continuity in customer relationship management. The Company constantly
contacts, meets and co-hosts activities with customers, including activities for social development and other relationshipbuilding activities.
Nevertheless, due to the ongoing of COVID-19 pandemic, the Company has changed ways of customer relationship
building with the aim to maintain standards and to develop continuously customer relationship under safe and
appropriate measures. Mainly, VGI focuses on arranging promotions, campaigns and activities which the customers
could participate via online platforms. VGI also places emphasis on relationship management with business partners
by offering packages that could boost sales for customers through joint business plan to support the customers’
business goals and strategy.
In 2020/21, VGI jointly held important campaigns with our customers such as partnering with the leading e-commerce
platform to launch a special campaign for BTS passengers by offering single-journey tickets as a gift for the Thai New
Year on 4 April 2021. On this occasion, general people or the BTS passengers could travel and shop for presents for
their families. This is also to celebrate and create recognition of the promotion held by the e-commerce company on
its own platform.
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2020/21 Performance
VGI focuses on building customer relationship in its business operation. The Company conducts customer overall
satisfaction surveys for its products and services annually. In 2020/21, the Company conducted the surveys and received
answers from 17 customers with the scores as shown below.

88.9%

92.2%

91.3%

Year 2018/19

Year 2019/20

Year 2020/21

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

VGI receives
complaints through
various channels.

The complaints
would be reported
to the original affiliations
or relevant a
gencies.

The complaint
would be investigated
and solved by
the original
affiliations.

Complaint Channels
VGI’s social medias such as Facebook, Twitter, Instagram
or call 02-273-8884 #0
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The results would
be reported back to
the complainers
as soon as
possible.

Smart and innovative products
According to VGI’s vision, “Value Growth Innovation”, the Company highly promotes an innovative culture in the
organisation. VGI supports our employees to have the courage to think, to do and to change creatively so that the
organisation could create the products that serve digital economy and cover all target groups.
To achieve the goal of being the leader in future solutions, VGI has transformed from an exclusive Out-of-Home media
company to a provider of Ofﬂine-to-Online (O2O) Solutions with a comprehensive ecosystem encompassing three
platforms of advertising, payment, and logistics. In the previous year, the Company won the “Most Innovative O2O
Solutions for Payment and Logistics Platforms” award for being a leading company having the most advanced innovation
for such platforms. This Award was organised by International Finance, a premium business and finance magazine in
the United Kingdom.
VGI is always aware that one of the keys to create sustainable organisational values through our ecosystem is to have
a close business cooperation with our associated companies including business partners. The cooperation is to increase
the potential of the organisation and to increase opportunity in long-term growth.
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In 2020/21, the significant performances of VGI’s business units are as follows:

Advertising
Business

• “Welcome Pack” digital advertising media development project –
the innovation to enhance the potential in advertising media performance and
create new advertising experience for BTS commuters developed by the
solutions through 3 LED screens offering a panoramic view. At the entrance
is an eye level 4.80m x 1.92m LED Display Curve Screen, which is further
accentuated by two additional 3.36m x 1.28m screens situated along the
staircase on each side of the station leading up to the platforms. With their
positions, the screens are capable of capturing commuters’ attention.
Under the project, VGI expresses the creative idea with Station Entrance
Experience campaign welcoming commuters on BTS stations with daily Thai
style “Sawasdee” greetings – 7 Days, 7 Styles.

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

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

Example of 45 metre-wide VGI Immerse advertising screen
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Payment
Service

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

•
		
		
		

Rabbit Card: In the case of e-money service, Rabbit Card users base is
continuously growing. As of 31 March 2021, 14.2 million Rabbit Cards
had been issued, which was 10.9% higher than the previous year.
Customers could experience convenience by paying the BTS fare and
other brand service fees at any BTS stations.
2019/20

2020/21

Brands which service
payment via Rabbit
Card is applicable

557,118 stores

1,212,067 stores

Rabbit’s readers

12,871 readers

18,819 readers

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

Number of users

2019/20

2020/21

7.3 million accounts

8.2 million accounts
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Digital Lab
Due to the continuous COVID-19 pandemic throughout the year, advertising media market has also been greatly
affected. Media consumption behavior and lifestyle of customers have extremely changed. Nevertheless, online
marketing and advertisement are still continuously growing. VGI established “VGI Digital Lab” in 2017 to provide
digital marketing services by analysing consumers data based on data collected from several platforms on VGI’s
ecosystem. VGI Digital Lab saw the potential of VGI’s data system under the vision “connect consumers everywhere
in the digital age by unifing the online and ofﬂine world”, and therefore, launched an innovation “VGI One Platform”,
which could process big data, analyse and show the result of the target groups incredibly. This helps precisely penetrating
target customers and accurately specifying consumer groups. It could also effectively applied to digital marketing.
VGI One also combines the abilities of the Company’s business operation driven by data and creative strategy to
create digital market solutions for the target customers or business operators as a data and creative consultant. The
Company has received good feedbacks and could create effective outcomes for several business groups.
In the fiscal year 2020/21 ending 31 March 2021, the Company has increased revenue from the digital services business
at 37.9% of the total revenue.
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HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT AND WELL-BEING
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2)
5-year Long-Term Sustainability

Targets (2020/2021 – 2024/2025)
• Employee engagement rate with
the organisation is not less than 90%.

2020/2021 Targets

2020/2021 Performance

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

• Employee engagement rate with
the organisation was 86%.

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

Human Rights and Equality Principles

Human Rights
Policy

VGI truly believes that the employees shall be entitled to fair opportunities and treatment following human rights principle,
laws and regulations, the essence which are clearly specified in the Company’s Corporate Governance Policy and Code
of Conduct.
Moreover, the Company’s Board of Directors realises the connection between the obligation to protect human rights
and the organisation’s value chain, and therefore, issued the Human Rights Policy on 23 March 2021 in order to express
its strong intention in doing business following and respecting the international human rights principles and standards.
This policy shows commitment in supporting diversity and inclusion of the different culture, fair and unprejudiced
employment, fair wages and welfare, and employees’ positive working environment.
After the official implementation of the Human Rights Policy, VGI has assessed potential human rights impacts and found
no potential human rights violation. Nonetheless, employees could lodge a grievance or complaint through their
supervisors, Human Resource Department, or other internal channels in order to promote positive and fair workplace
and respect everyone’s human rights.

The Company
provides avenues
for employees
to express their rights
to freedom of
association.

Policies and
Procedures is in
alignment with
international labor
and human rights
standards.

Human Rights Policy
for the Company’s
Employees
The Company
ensures the sage
working environment
and support
good health for
employees.

The Company
ensures fair
working hours,
wages and welfare
of the employees.

The Company
supports diversity
and inclusion
of the different
culture.

The Company
recruits employees by
considering competency,
experience, abilities,
and qualifications as
necessary and
appropriate to
the position.
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Human Resource Information in 2020/21

Male
Employees

49%

17 : Male aged < 30
92 : Male aged 30-50

employees

121

Thai
employees

Female aged 30-50 : 108

Number of
Employees
255 employees

124
employees

3foreign

Female aged < 30 : 15

13 : Male aged > 50

Compensation Ratio Male: Female (Wages)
Executive level
1
1.02

Female
Employees

51%

131
employees

Female aged > 50 : 10

130
Thai

1foreign

employees

employee

Number of employees categorised by level (number)
Male
Female

Management level

15

72

Executive level

Supervisor level

42

126

1
1.1
Other levels
1

Management level

1.31

Operation level

Employees’ Competency Development
VGI aims to support employees’ capability development and ensures that all Company’s employees have opportunities
to receive sufficient trainings. VGI is focusing on core competency development in 4 aspects as follows.
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Business Acumen

Innovation Mindset

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

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

Core
Competency

Collaboration

Leverage Capabilties

Cooperating, participating, listening,
exchanging for public interest

Always being determined, developing
and improving competence

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

VGI relies on competency base training in order to ensure that employees development follows the organisation’s
policy, program, and goal effectively. The Company also supports employees to develop their competency for the
purpose of long-term professional growth.
VGI’s Employees trainings are divided into (1) Core Course – to expand working knowledge, skills and competency
including create good working attitude; (2) Management Course – a supervisors training course which includes work
management and subordinate management; and (3) Functional Course – a training course focusing on specific working
skills development.

2020/21 Performance
Training on the Enforcement of the Personal
Data Protection Act B.E. 2562 (2019)

Training on the Survival Mindset in Crisis via
online platform

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

A training course for sales officers which is held to
promote growth mindset and attentiveness so that
the participants could adjust their mindset to create
positive effects for the organisation and their
personal life even during the crisis.
Training hours: 3 hours

Participating employees: 93 employees

Training hours: 6 hours

Participating Employees: 103 employees

Apart from the above-mentioned trainings, VGI also holds
a training on competency evaluation for all employees
every year so that employees would have understanding
in core competency promoted by VGI and be able to
accurately and completely evaluate their own competency.
The Company also arrange other internal and external
trainings for employees, such as leadership communication
for the executive officers of the Company for the purpose
of efficient leadership communication, photography and
photo editing technique including video filming and
editing for the photographers and technicians working in
relation to the Company’s advertising media installation
on BTS stations.
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Employees Training Hour: Employee

General Employees
Male Employees

16.38

Average Employees Training

18.30 hours/employee

Female Employees

20.05

17.07

Executive-level
Employees

13.77

Management-level
Employees

25.45

Human Resources and Employees’ Well-being Management
VGI realises that human resources are the key element
helping the organisation to achieve the goal of sustainable
organisational growth. Thus, the Company places
importance on recruiting and keeping potential personnel
to stay with the Company for a long time. Aside from
competency development in their own line of work, the
Company also supports employees to grow in other lines
of work for the purpose of proper professional growth of
all employees.
VGI also promotes motivation building and organisational
engagement by continually organising activities to
strengthen relationship among employees and between
the employees and the Company, to create friendly
working environment and teamwork.
In addition, VGI is aware of the importance of employees’
sustainable health promotion emphasising on creating
healthy foundation and preventing potential problems.
The Company provides annual medical check-up package
for all employees while aiming at promoting employee’s
health development and maintaining work-life balance.

108

VGI PUBLIC COMPANY LIMITED

In 2020/21, VGI held a training on analysing annual medical
check-up results and health care No. 3 so that employees
would learn and understand how to take care of their
health based on the medical check-up results and be able
to change eating behaviours according to their health
conditions. There were 88 employees participating the
training.
VGI held trainings and exercise activities for the employees
to participate and learn how to exercise properly. As
a result, they could strengthen their bodies and also
creating strong bond among the organisation. Running
club and yoga for office syndrome class are arranged for
interested employees.

Photos from “Yoga for Office Syndrome” class held for the Company’s employees
to promote organisational ergonomics learning and development

Employee’s Organisational Satisfaction
VGI conducts employee satisfaction survey and employee engagement survey which considers such surveys as a part
of sustainable goal of the Company. Such surveys are analysed for the development of guideline and policy to take
care the Company’s employees. In the previous year, all of the employees (100% of the total employees) participated
in the surveys.
Moreover, the Company sets the turnover rate as a part of the corporate key performance indicators and implements
employees internal transfer scheme in order that the employees would stay with the Company and could advance
their desired careers. In the previous year, existing employees transferred to work in other newly-opening positions at
the rate 25% of the total opening positions.

Survey Results on Satisfaction/
Engagement of Employees against the Organisation
85

93

Turnover Rate
(percentage of total employees)
9.9

93

86

8.2

75

0
Satisfaction

2018/19
2019/20
2020/21

4.5

2018/19
2019/20
2020/21

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

2020/21 Targets

2020/21 Performance

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

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

5-year Long-Term Sustainability

Target (2020/2021 – 2024/2025)
• 100% of the Company’s employees
and business partners receive
training in accordance with safety
standards.
• Zero Accident

Management Approach
VGI places an importance on creating a healthy and safe
working environment according to the occupational health
principles and aims to promote occupational health and
safety culture in the workplace. With the regard for the
well-being of the employees and all relevant persons, the
Company prioritises occupational health and safety as the
key operational consideration and established the written
framework on Health Safety and Environment Policy,
responsible by the Health Safety and Environment
Committee who plans, proposes, improves and endorses
various safety-conscious projects within the organisation.
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VGI set up proactive occupational health and safety
strategy, focusing on eliminating, reducing and controlling
any possible hazardous incident to be at the minimum
level. All employees and suppliers receive regular trainings
and knowledge sharing on the safety measures relating
to their areas of work.
Furthermore, during the COVID-19 pandemic, VGI main
concern is the welfare of our employees and all
stakeholders. The Company set forth several measures to
ensure the well-being of everyone, including encourage
the social responsibility of our staff during the crisis.

Occupational and Safety Measures
VGI understands that the secure working environment can development the employee’s moral and working capability,
reﬂecting to the long-term sustainability development. The Company directs the Zero Accident organisation as our
mission by implementing uncompromised safety conducts and arranging pre-operation training courses for all employees
and contractors.

Safety Training for BTS sky train system projects:
Training course for the employees operating on the stations, to underline the
knowledge and understanding of the safety standards for BTS sky train system
and to highlight the importance of occupational safety measures.
Employee Training
in 2020/21

Participating employees: 131 employees
Supervisor Training:
Safety training for the supervisor-level employees who oversee projects, to
emphasise the occupational health and safety foundation, relevant regulations.
And to enable the effective danger findings in the workplace with an aim to
set forth preventive measures and improve the safety for all workers involved.
Participating employees: 52 employees

Contractors Safety Training for the year 2021

Contractors
Training in 2020/21

Training for VGI’s contractors, to educate the Company’s safety standard and
best practices response on any danger, emergency and unexpected
occurrence, along with the environmental-friendly control and operation. The
course was organised via online media which allows the contractors to learn
conveniently with an ease to access the knowledge anytime.
Participating contractors: 38 contractors

VGI uses Lost-time injury Frequency Rate (LTFIR) as our key performance indicators for occupational health and safety.
In 2020/21, the Company recorded zero for the accidents or serious injury of the workers which is in line with VGI’s
sustainability target.
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Employee Care and Well-being during the COVID-19 Pandemic
The COVID-19 crisis creates extensive impact on everyone’s way of living, including our employees. VGI actively
attends to the circumstances while constantly take any possible actions concerning the good health and safety of the
employees and their families. VGI also considers the social responsibility and the Company’s contribution towards
communal effort to get through this crisis. VGI’s key measures and response on COVID-19 crisis are as follows:

Temperature Screening
All employees are strictly
required to measure
the temperature before entering
the workplace while anyone
with over 37.5C body
temperature is not
allowed
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Sanitary Station
Providing sanitizer gel at
all entrances and around
the office to encourage
frequent self-cleaning
and hygiene.

Medical Masks Distribution
and Social Distancing

Enforcing strict measures for
all employees to wear the mask
at all time and keep distance
from each other while also
preparing spare medical
masks to everyone
as needed.

Work From Home policy for all employees, to reduce the spreading of virus
while supplying sufficient work equipment and software beneficial for effective
working from home routine. In addition, VGI maintains reachable channels for
all investors and external contacts with an aim for the smooth and seamless
operation.
Provide COVID-19 insurance
policy for all employees from
the beginning of the pandemic
until present, in order to insure
the employees' health risks and
lessen any possible financial
burden from infecting the virus.
Endorse electronic meeting (E-meeting)
culture for all internal meetings
such as the Board of Directors'
meeting and working team
meetings, as well as prepare the
necessary system, to reduce the
social gathering in the Company.

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

Slow down
business trips
both across the
province and
overseas.

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

VGI also values prompt communication with all employees to always lay out clear operational guidelines during this
uncertain situation and to educate the Company’s personnel with the correct preventive measures that can be adopt
for themselves and their families. In 2020/21, VGI conveys several COVID-19 related policies, measures and knowledge
with the average publications of 2 times a month.
Nonetheless, VGI established the Business Continuity Plan (BCP) to be ready for the potential emergency incidents
which includes the response plan for COVID-19 situation and any type of health or pandemic crisis. The plan designed
to ensure the Company’s business continuity, reduce the negative impact from unprecedented issues and develop
sustainability for the organisation as well.
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SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Total Expense of
Social and Community
Development
THB10.92
million

Commercial
Initatives Ratio at

85%

Charitable
Donations Ratio at

15%

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

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

Charity boxes containing essential supplies
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VGI Group together distributing charity boxes at Wat Patumwanaram

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

“Be the idol”

Utilising VGI’s media speaces to raise public awareness on the
need to prevent the spread of COVID-19 pandemic by wearing
a medical mask via the Company’s media at the platform screen
door on BTS Skytrain station. The project was led by the famous
influencer with the concept that everyone can become the idol
by wearing the medical masks.
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“Covid Relief BKK”
VGI shared the media airtime with various organisation
campaign and spreading knowledge and awareness on
COVID-19 relating issues, with an aim to create widerange benefits to the society and to provide collective
effort in dealing with the crisis.

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

“One Man and the Sea”

VGI as a voice through our media platform for One Man and the
Sea campaign, supporting the fundraising of medical equipment
as a contribution to coastal animal hospitals and marine life
conservation centers. With an emphasis on creating a safe
home and sustainable ecosystem to the ocean and reduce
littering to fix the cause of pollution to sea creatures and coral.
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Environmental
Dimension
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ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
(GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1)

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

Waste Management

Sustainable Energy Consumption

Inspire Platform

• 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%.

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

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

Management Approach

Environmental Policy

VGI is committed to minimising environmental impacts of its operations and business activities, along with advocating
for action to reduce impacts of climate change on a broader scale by incorporating important environmental issues into
the Company’s environmental policy, which is concerned with water and energy consumption, waste reduction, including
the use of advertising media as a platform to raise environmental awareness in the society.
Climate change is recognised by VGI as a major global challenge. The company acknowledges that resolving such issues
is a critical task that requires collaboration from all sectors, including the government, private sector, and people worldwide,
and that action must be taken immediately. VGI is committed to assisting in the mitigation of the effects of climate
change. One of the Company’s primary environmental objectives is to reduce greenhouse gas emissions from its business
operations.

Measures for Environmental Management

Climate
Management

118

VGI has a plan in place to reduce the amount of greenhouse gas emissions
generated by its operations by emphasising communication to foster knowledge
and understanding, along with an energy-efficient culture among employees. It
also emphasises the importance of having a voice in order to raise societal
awareness, so that everyone understands the consequences of climate change
and is aware of the problem. VGI recognises that resolving such issues requires
the active participation of all stakeholders.
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Climate Clock World
Climate Clock World has started the Climate Clock 6-year countdown to raise awareness of people all over the world
to reduce global pollution (Zero Emission) with the idea that if everyone does not change their behaviour and work
together, the world will be affected from the Climate Change to the point of no return.
In 2020/21, VGI collaborated with Root the Future, an organisation that promotes sustainable lifestyles, in organising
Climate Clock, an awareness-raising event, on digital screens at BTS stations and inside the BTS sky trains to demonstrate
to Thai people the importance of living sustainably, to raise public awareness of the importance of changing lifestyle
habits and to reduce simple pollution caused by daily consumption in order to achieve the goal of reducing pollution
to the world (Zero Emission). The project scored one of the Company’s goals of being a creative platform by maximising
the use of the Company’s media space for the benefit of the general public.

Media Sharing of Climate Clock projects
Treasure Bag
The plastic waste crisis is a major issue that undoubtedly contributes to global warming. VGI and Pomelo Fashion
Company Limited (“Pomelo”), Asia’s leading omnichannel fashion platform, have collaborated to develop a circular
economy for vinyl waste and single-use packaging by upcycling vinyl from used VGI advertising billboards to Pomelo’s
single-use plastic packaging under the Trash to Treasure concept, in which the production process is designed to
minimise impact on the environment.
The project was a response to VGI’s waste reduction goals and aimed to contribute creatively to the reduction of carbon
dioxide (CO2) emissions to the world. According to the project results, VGI has reduced vinyl waste by over 3,500
square meters, or 3.5 tons, and Pomelo has reduced single-use plastic packaging production by over 200,000 pieces.
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Collaboration between VGI and Pomelo (Left) Tresure Bag, product made
by upcycling vinyl from used VGI advertising billboards (Right)

Waste
Management

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

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

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

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

Efficient use of
water, energy and
resources

The Company encourages and supports employees at all levels to participate in
the efficient use of office resources and energy. Internal guidelines have been
issued for all employees to follow in order to participate in the reduction and to
emphasise the importance of maximising the use of resources within the office,
as follows:
• Reduce the amount of paper used in the office. Print on both sides of
the paper and avoid printing unnecessary documents.
• Digitalise reports and assignments as well as filing system.
• Lessen your reliance on electricity by turning on the power as needed. Turn off
the lights and air conditioning during lunch break or an inactive period.
• Create a campaign to save and use water wisely.

In 2020/21, the Company changed its installing and
repairing billboards process on BTS stations by continuously
surveying, testing and measuring the station’s electricity
consumption during the installation and repair of billboards
so that the proper method and time for turning on and off
the station’s lights during the installation process could be
determined. By adopting the new method, the use of
electricity decreased by 10-15% per year while the service
life expectancy of electrical equipment on the billboard
became longer.
The Company’s employees initiated this apparent
adjustment of the working process owing to their
recognition of the importance of energy conservation in
the organisation and the Company’s equipment
maintenance for longer service life in order to save money
on long-term operations. This project arose from activities
in 2019/2020 in which the Company encouraged its
employees to propose guidelines and creative solutions
for improving and supporting their work.
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VGI highly prioritises the control of VGI advertising media not tocause any noise
or visual pollution to the audience. The measures are as follows.

Noise and visual
pollution from VGI
advertising media

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

• Visual Pollution Control: VGI has installed and regularly checked
the brightness level of the multimedia during the airtime to ensure that
the brightness of our advertising media does not cause any visual
pollution.
In addition, VGI has used LED lamps (LED) for the lighting of the billboards
to protect the eyes of the advertising media viewers as well as to increase
the efficiency of the company’s advertising image display.
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ผลการดำเนิินงานดานความยั่งยืน

Sustainability
Performance Result
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
SUSTAINABILITY PERFORMANCE RESULT
(GRI 102-8, 302-1, 302-2, 302-4)

ด้้านเศรษฐกิิจ (ECONOMIC)
ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

รายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Operating revenue)
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ (Net profit)

ล้้านบาท
(THB million)

การจ่่ายเงิินปัันผล (Dividend payment)
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีี (Tax expense)

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

3,611

4,000

2,480

1,101

1,424

980

804.57

525.27

ประมาณ 593.38 (1)

260

214

133

(1) การจ่่ายปัันผลสำำ�หรัับปีี 2563/64 ในอััตราหุ้้�นละ 0.061 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินไม่่เกิิน 593.38 ล้้านบาท ยัังมีีความไม่่แน่่นอน เนื่่�องจากต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
	ประจำำ�ปีี 2564/ Dividends for the FY2020/21 at the rate of THB0.061 per share, in the amount of not exceeding THB593.58 million remains uncertain as it requires
the approval from the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

ด้้านสัังคม (SOCIAL)(1)
ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด (Total Employees)
ชาย (Male)

คน (person)

หญิิง (Female)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

246

271

255

119

131

124

127

140

131

แยกตามประเภทการจ้้างงาน (Classified by type of hiring)
พนัักงานประจำำ� (รวม) (Permanent)

242

266

248

ชาย (Male)

116

128

119

126

138

129

4

5

7

ชาย (Male)

3

3

5

หญิิง (Female)

1

2

2

หญิิง (Female)
พนัักงานสััญญาจ้้าง (รวม) (Temporary)
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คน (person)

ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

แยกตามระยะเวลาการทำำ�งาน (Classified by period of working)
พนัักงานเต็็มเวลา (รวม) (Full time)

246

271

255

ชาย (Male)

119

131

124

127

140

131

-

-

-

ชาย (Male)

-

-

-

หญิิง (Female)

-

-

-

หญิิง (Female)

คน (person)

พนัักงาน Part time (รวม) (Part time)

จำำ�แนกตามอายุุ (Classified by age)
อายุุน้้อยกว่่า 30 ปีี (Less than 30)

49

56

32

ชาย (Male)

19

24

17

หญิิง (Female)

30

32

15

อายุุ 30 ถึึง 50 ปีี (30 to 50)

185

197

200

94

98

92

หญิิง (Female)

91

99

108

อายุุมากกว่่า 50 ปีี (Over 50)

15

18

23

ชาย (Male)

9

9

13

หญิิง (Female)

6

9

10

127

128

99

45

66

80

74

67

76

243

267

251

117

128

121

126

139

130

ชาย (Male)

คน (person)

จำำ�แนกตามอายุุงาน (Classified by year of employment)
อายุุงานไม่่เกิิน 5 ปีี (Less than 5 years)
อายุุงานเกิิน 5 ปีี แต่่ไม่่เกิิน 10 ปีี (5 to 10 years)

คน (person)

อายุุงานเกิิน 10 ปีี (Over 10 years)

แยกตามสััญชาติิ (Classified by nationality)
สััญชาติิ ไทย (รวม) (Thai)
ชาย (Male)
หญิิง (Female)

คน (person)
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ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

ต่่างชาติิ (รวม) (Foreigner)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

3

4

4

2

3

3

1

1

1

144

128

126

53

80

72

36

45

42

ระดัับผู้้�บริิหาร (Executive level)

11

18

15

จำำ�นวนพนัักงานเข้้าใหม่่ (รวม)
(New hiring employees)

34

43

8

12

22

2

22

21

6

13.4

16.7

3.0

10.1

17.8

1.6

16.4

16.0

4.3

25

21

12

16

10

10

9

11

2

9.9

8.2

4.5

13.4

8.0

7.9

6.7

8.3

1.4

ชาย (Male)

คน (person)

หญิิง (Female)

แบ่่งตามระดัับพนัักงาน (Classified by position)
ระดัับปฏิิบััติิการ (Practitioner level)
ระดัับหััวหน้้างาน (Supervisor level)
ระดัับผู้้�จััดการ (Manager level)

ชาย (Male)

คน (person)

คน (person)

หญิิง (Female)
อััตราพนัักงานเข้้าใหม่่
(Percentage of new hiring employees)
ชาย (Male)
หญิิง (Female)

ร้้อยละของ
พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Percentage)

จำำ�นวนพนัักงานลาออก
(Number of resigned employees)
ชาย (Male)

คน (person)

หญิิง (Female)
อััตราการลาออก (Turnover rate)
ชาย (Male)
หญิิง (Female)
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ร้้อยละของ
พนัักงาน
ทั้้�งหมด
(Percentage)

ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

การฝึึกอบรม (Training)
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรม (Training hours)
จำำ�นวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ยต่่อคนต่่อปีี
(Average training hour/ employee/ year)
ชาย (Male)

ชั่่�วโมง (hour)
ชั่่�วโมง/พนัักงาน
(hour/
employee)

หญิิง (Female)
พนัักงานระดัับบริิหาร (Executive Level)
พนัักงานระดัับจััดการ (Management Level)
พนัักงานทั่่�วไป (Staff)

ชั่่�วโมง/พนัักงาน
(hour/
employee)

9,751

10,074.8

4,751.50

39.64

37.18

18.30

38.22

33.93

16.38

40.84

37.83

20.05

50.01

49.11

13.77

42.73

37.89

25.45

38.04

34.97

17.07

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (Occupational Health and Safety)
ตััวชี้้�วััด (Indicators)

หน่่วย (Unit)

ผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Result)
ปีี 2561/62 (FY 2018/19) ปีี 2562/63 (FY 2019/20) ปีี 2563/64 (FY2020/21)

อััตราเฉลี่่�ยการลาป่่วยต่่อปีี
(Average sick leaves per year)

วััน (day)

4.41

4

3.20

อััตราเฉลี่่�ยการลากิิจต่่อปีี
(Average personal leaves per year)

วััน (day)

0.58

0.57

0.45

อััตราเฉลี่่�ยการลาพัักร้้อนต่่อปีี
(Average annual leaves per year)

วััน (day)

7.64

7.27

6.29

ครั้้�งต่่อล้้าน
ชั่่�วโมงการ
ทำำ�งาน (Times/
millime
working
hours)

0

0

0

0

0

0

คน (person)

0

0

0

อััตราการบาดเจ็็บขั้้�นรุุนแรงของพนัักงาน
(Serious Injury rate of Employees)
อััตราการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(Lost time frequency injury rate of employees)
อััตราการเสีียชีีวิิตของพนัักงาน
(Fatalities rate of employees)

(1) ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม เป็็นข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564 ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยที่่�บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เท่่านั้้�น/
Social performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries as at 31 March 2021.

SUSTAINABILITY REPORT 2020/21

127

ด้้านสัิ�งแวด้ล้อม (ENVIRONMENT)(1)
รายกิาร (Topic)

หน่วย (Unit)

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

กิารใชี้้พลังงานในสัำานักิงาน (Electricity consumption – Office)
ปัริมาณการใช้้ ไฟฟ้า
(Electricity consumption)

หนิ่วย (unit)

557,784

570,233

489,118

กิารใชี้้พลังงานบนสัถึาน้รถึไฟฟาบ้ทั้้เอสั (Electricity consumption – BTS Stations)
ปัริมาณการใช้้ ไฟฟ้า
(Electricity consumption)

หนิ่วย (unit)

8,488,604

8,747,249

7,944,055

กิารใชี้้อ�ปีกิรณภายในสัำานักิงาน (Office Supplies consumption)
ปัริมาณการใช้้กระด้าษี
(Paper consumption)

รีม (ream)

1,753

1,593

1,400

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

บาท (THB)

698,500

585,714

317,310

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

บาท (THB)

265,440

243,472

160,490

(1) ผล้การด้ำาเนิินิงิานิด้้านิสำิ�งิแวด้ล้้อัม เปั็นิข้อัม้ล้ขอังิบริษีัทฯ แล้ะบริษีัทย่อัยที�บริษีัทฯ ถื่อัหุ้นิร้อัยล้ะ 100 เท่านิั�นิ
Environmental performances are the information of VGI and its wholly-owned subsidiaries.
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GRI Content Index
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GRI CONTENT INDEX
(GRI 102-55)

GRI Standards

Disclosure

Page number(s) / Link / Comment
Thai

English

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

Name of the organization

8

70

102-2

Activities, brands, products, and services

10

72

102-3

Location of headquarters

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

102-4

Location of operations

102-5

Ownership and legal form

8

70

102-6

Markets served

10

72

102-7

Scale of the organization

13

75

102-8

Information on employees and other workers

102-9

Supply chain

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

There was no material change in the fiscal year 2020.

102-11

Precautionary Principle or approach

Refer to “Risk Management” in the Annual Report
2020/21 (56-1 One Report)

102-12

External initiatives

102-13

Membership of associations

126-129
30-31

92-93

23-29

85-91

Statement from senior decision-maker

6

68

102-16

Value, principles, standards, and norms of behavior

14

76

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

23-29

85-91

Strategy
102-14
Ethics and integrity
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GRI Standards

Disclosure

Page number(s) / Link / Comment
Thai

English

General Disclosures
GRI 102: General Disclosures 2016
Governance
102-18

Governance Structure

23-29

85-91

102-21

Consulting stakeholders on economic, environmental and
social topics

18-19

80-81

102-30

Effectiveness of risk management processes

32-34

94-96

18-19

80-81

Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

102-41

Collective bargaining agreements

102-42

Identifying and selecting stakeholders

102-43

Approach to stakeholder engagement

102-44

Key topics and concerns raised

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

18-19

80-81

Reporting practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

102-46

Defining report content and topic Boundaries

102-47

List of material topics

102-48

Restatements of information

102-49

Changes in reporting

102-50

Reporting period

102-51

Date of most recent report

102-52

Reporting cycle

Refer to “Corporate Structure” in the Annual
Report 2020/21 (56-1 One Report)
8, 16-17

70, 78-79

16-17

78-79

13, 126

75, 126

8

70
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GRI Standards

Disclosure

102-53

Contact point for questions regarding the report

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

102-55

GRI content index

102-56

External assurance

Page number(s) / Link / Comment
Thai

English
Back cover

8

70
132

This report is not externally assured.

Material topics
Corporate Governance and Business Conduct
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

23-29

85-91

23-29

85-91

23-29

85-91

30-31

92-93

30-31

92-93

30-31

92-93

GRI 205: Anti-corruption 2016
205-2
205-3

Communication and training about anti-corruption
policies and procedures
Confirmed incidents of corruption and actions taken

GRI 415: Public Policy 2016
415-1

Political contributions

Supply Chain Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 205: Anti-corruption
205-1

Operations assessed for risks related to corruption

GRI 308: Supplier Environmental Assessment
308-1

132

New suppliers that were screened using
environmental criteria
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GRI Standards

Disclosure

Page number(s) / Link / Comment
Thai

English

30-31

92-93

32-34

94-96

35-36

97-98

35-36

97-98

38-44

100-106

45-49

107-111

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
414-1

New suppliers that were screened using social criteria

414-2

Negative social impacts in the supply chain and actions taken

Risk Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

Security of Information Technology and Data Privacy
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 418: Customer Privacy 2016
418-1

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

Customer relationship management and Innovative Products
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

Human resource development and Well-being
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach
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GRI Standards

Disclosure

Page number(s) / Link / Comment
Thai

English

45-49

107-111

45-49

107-111

45-49

107-111

50-53

112-115

50-53

112-115

58-62

120-124

GRI 401: Employment 2016
401-1

New employee hires and employee turnover

GRI 404: Training and Education 2016
404-1

Average hours of training per year per employee

404-2

Programs for upgrading employee skills and transition
assistance programs

404-3

Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
405-1

Diversity of governance bodies and employees

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

Occupational Health and Safety
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 403: Occupational Health and Safety 2016
403-1

Occupational health and safety management system

403-2

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

403-6

Promotion of worker health

Environmental Management
GRI 103: Management Approach 2016
103-1

Explanation of the material topic and its boundary

103-2

The management approach and its components

103-3

Evaluation of the management approach

GRI 302: Energy 2016
302-1

Energy consumption within the organization

130

302-4

Reduction of energy consumption
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แบบสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้�อ่่าน
(SURVEY OF READERS’ OPINION)

ข้้อเสนอแนะของผู้้�อ่่านที่่�มีีต่่อรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563/64 จะนำำ�มาใช้้ ในการพััฒนาการจััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนในอนาคต
Your views and suggestions toward the 2020/21 Sustainability Report will be utilised to improve our future reporting.
1.	กรุุณาระบุุข้้อมููลพื้้�นฐานของท่่าน (Please specify your personal information)
เพศ (Gender)
หญิิง (Female)
ชาย (Male)
อายุุ (Age)
ต่ำำ��กว่่า 30 ปีี (Lower than 30 years)
30 – 45 ปีี (30-45 years)
มากกว่่า 45 ปีี (More than 45 years)
2. กรุุณาระบุุสถานะของท่่าน (Please specify your relationship with VGI)
ผู้้�ถืือหุ้้�น / นัักลงทุุน
ลููกค้้า
คู่่�ค้้า
หน่่วยงานของรััฐ
(Shareholder / investor)
(Customer)
(Supplier)
(Government Agency)
สื่่�อมวลชน
พนัักงานของบริิษััทฯ
ชุุมชนใกล้้สถานประกอบการ
อื่่�น ๆ (โปรดระบุุ).........................
		 (Media)
(Employee)
(Communities)
(Others – please specify)
3. ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563/64
(Please rate your satisfaction of the presentation of 2020/21 Sustainability Report)
ความสมบููรณ์์ของรายงาน (Content completeness)
มาก (High)
ปานกลาง (Medium)
น้้อย (Low)
ประเด็็นของรายงาน (Reporting topics/issues)
มาก (High)
ปานกลาง (Medium)
น้้อย (Low)
เนื้้�อหาเข้้าใจง่่าย (Ease of understanding)
มาก (High)
ปานกลาง (Medium)
น้้อย (Low)
การออกแบบรููปเล่่ม (Report design)
มาก (High)
ปานกลาง (Medium)
น้้อย (Low)
ความพึึงพอใจต่่อรายงานโดยรวม (Overall satisfaction)
มาก (High)
ปานกลาง (Medium)
น้้อย (Low)
4. ความสนใจเนื้้�อหาในแต่่ละบทของรายงานความยั่่�งยืืน (Please rate your interest of each chapter)
ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของวีีจีี ไอ
มาก
ปานกลาง
(Materiality in Relation to Sustainability of VGI)
(High)
(Medium)
การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
มาก
ปานกลาง
(Stakeholders Engagement)
(High)
(Medium)
นโยบายและเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มาก
ปานกลาง
(Sustainable Development Policy and Targets)
(High)
(Medium)
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
มาก
ปานกลาง
(Corporate Governance and Business Conduct)
(High)
(Medium)
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
มาก
ปานกลาง
(Supply Chain Management)
(High)
(Medium)
การจััดการและบริิหารความเสี่่�ยง
มาก
ปานกลาง
(Risk Management)
(High)
(Medium)
ความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบข้้อมููล การปกป้้องข้้อมููลและความเป็็นส่่วนตััว
มาก
ปานกลาง
(Security of Information Systems and Data Privacy)
(High)
(Medium)
การจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าและผลิิตภััณฑ์์สร้้างสรรค์์
มาก
ปานกลาง
(Customer Relationship Management and Innovative Products)
(High)
(Medium)
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
มาก
ปานกลาง
(Human Capital Development and Well-being)
(High)
(Medium)
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
มาก
ปานกลาง
(Occupational Health and Safety)
(High)
(Medium)
การบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
มาก
ปานกลาง
(Environmental Management)
(High)
(Medium)
การพััฒนาสัังคมและชุุมชน
มาก
ปานกลาง
(Social and Community Development)
(High)
(Medium)
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน
มาก
ปานกลาง
(Sustainability Performance Result)
(High)
(Medium)

น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)
น้้อย
(Low)

ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)
ไม่่สนใจ
(Uninterested)

5.	กรุุณาระบุุประเด็็นหรืือข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม เพื่่�อปรัับปรุุงรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับต่่อไป	
Please provide other comments or suggestion to improve the Sustainability Report

วีีจีี ไอขอขอบพระคุุุ�ณอย่่างสููงสำำ�หรัับความร่่วมมืือ
VGI appreciates your valuable feedback
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กรุุณาส่่งแบบสอบถามมาที่่�:

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

Please mail this survey to:

Company Secretary Division
VGI Public Company Limited
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone number: +66 (0) 2273 8884
Email: companysecretary@vgi.co.th
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