
จุุดเด่นด้านความย่ั่�งยืั่นของจุุดเด่นด้านความย่ั่�งยืั่นของ UPSดัดัดัดัดัดัดัดัดัดัดัดั 
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จุุดเด่นด้านความย่ั่�งยืั่นจุุดเด่นด้านความย่ั่�งยืั่น
ของของ UPS
ที่่� UPS เรามุ่งม่�นที่่�จุะข่บเคลื่ื�อนโลื่กของเราไปข้างหน้าด้วยั่การส่่งมอบส่่�งท่ี่�ส่ำาค่ญ 

ว่ส่่ยั่ที่่ศน์ของเราคือการเป็นหน่�งในชุุมชุนโลื่กที่่�ม่ความเที่่าเที่่ยั่ม ม่�งค่�ง ปร่บตั่วได้ 
อุดมส่มบูรณ์์ แลื่ะปลื่อดภั่ยั่ซึ่่�งอาศ่ยั่อยัู่่ร่วมก่นภัายั่ในขอบเขตัด้านส่่�งแวดลื่้อมของ
โลื่ก ความส่ำาเร็จุแลื่ะเป้าหมายั่ด้านส่่�งแวดลื่้อม ส่่งคม แลื่ะธรรมาภั่บาลื่ (ESG) ใน
ฐานะประเด็นตั่อเนื�องน่�นเน้นยั่ำ�าถึ่งความมุ่งม่�นของเราในการส่ร้าง UPS แลื่ะโลื่กที่่�
ยั่่�งยั่ืน



เป้าหมายั่ด้านความย่ั่�งยืั่นเป้าหมายั่ด้านความย่ั่�งยืั่น*
ความย่ั่�งยืั่นด้านส่่�งแวดล้ื่อมความย่ั่�งยืั่นด้านส่่�งแวดล้ื่อม
บรรลืุ่การไม่ปลื่่อยั่ก๊าซึ่เรือนกระจุกภัายั่ในปีบรรลืุ่การไม่ปลื่่อยั่ก๊าซึ่เรือนกระจุกภัายั่ในปี 
2050

ความย่ั่�งยืั่นที่างส่่งคมความย่ั่�งยืั่นที่างส่่งคม
ส่่งผลื่กระที่บเชุ่งบวกตั่อชุ่ว่ตัของผู้คนส่่งผลื่กระที่บเชุ่งบวกตั่อชุ่ว่ตัของผู้คน 1 พั่นลื่้านพั่นลื่้าน
คนภัายั่ในปีคนภัายั่ในป ี2040

UPS มุ่งม่�นที่่�จุะส่านตั่อความเป็นผู้นำาของเราในด้านการขจุ่ด
คาร์บอนออกจุากภัาคการขนส่่ง แผนงานของเราม่ที่่�งเป้าหมายั่
ด่�งเด่มที่่�ม่อยัู่่แลื่ะเป้าหมายั่ใหม่

UPS จุะส่่งมอบผลื่กระที่บที่างส่่งคมผ่านความมุ่งม่�นของเราในด้าน
ความหลื่ากหลื่ายั่ ความเส่มอภัาค แลื่ะการไม่แบ่งแยั่ก (DE&I - 
diversity, equity and inclusion) การม่ส่่วนร่วมของพัน่กงานผ่าน
การเป็นอาส่าส่ม่คร แลื่ะการบร่จุาคเพัื�อการกุศลื่ผ่านมูลื่น่ธ ่UPS

25% ของการบร่จุาคเพัื�อการกุศลื่โดยั่มุ่งเป้าไปที่่�
หญ่งด้อยั่โอกาส่ เยั่าวชุน แลื่ะชุุมชุนชุายั่ขอบ

ม่ชุ่�วโมงในการที่ำางานอาส่าส่ม่ครม่ชุ่�วโมงในการที่ำางานอาส่าส่ม่คร 30 ลื่้านลื่้านชุ่�วโมง
ภัายั่ในปี 2030 จุากปีฐานในปี 2015

ปลืู่กตั้นไม้ 50 ลื่้านลื่้านตั้นภัายั่ในป ี2030 จุากปีฐานในปี 
2015

ธรรมาภ่ับาลื่ท่ี่�ย่ั่�งยืั่นธรรมาภ่ับาลื่ท่ี่�ย่ั่�งยืั่น
ความส่ำาเร็จุลื่่าสุ่ดความส่ำาเร็จุลื่่าสุ่ด
UPS ยั่่งคงยั่่ดม่�นในโครงส่ร้างการกำาก่บดูแลื่ที่่�โปร่งใส่แลื่ะ
ครอบคลืุ่ม

โดยั่ให้ม่เพัศหญ่งในคณ์ะ
กรรมการบร่ษั่ที่ 46%

ส่มาชุ่กคณ์ะกรรมการบร่ษั่ที่ที่่�ม่
ความหลื่ากหลื่ายั่ที่างเชุื�อชุาตั ่31%

เผยั่แพัร่รายั่งานเผยั่แพัร่รายั่งาน EEO-1 
ประจุำาปี แลื่ะคณ์ะที่ำางาน
ชุุดแรกในด้านรายั่งานการ
เปิดเผยั่ข้อมูลื่ที่างการเง่น
ที่่�เก่�ยั่วข้องก่บส่ภัาพัอากาศ 

(TCFD) ในป ี2021

* เป้าหมายั่ของบร่ษ่ัที่ถืึอเป็นแรงบ่นดาลื่ใจุ ซ่ึ่�งไม่ได้เป็นการร่บประก่นหรือส่่ญญาว่าจุะบรรลุื่เป้าหมายั่ท่ี่�งหมด เนื�องจุากเราย่ั่งคงต้ัองพ่ั�งพัานว่ตักรรมที่างเที่คโนโลื่ย่ั่แลื่ะที่ร่พัยั่ากรอื�น ๆ ท่ี่�จุำาเป็นต้ัองใชุ้ใน
การข่บเคลืื่�อนการเปล่ื่�ยั่นแปลื่งส่่�งแวดล้ื่อม ส่ถ่ึต่ัแลื่ะต่ัวชุ่�ว่ดต่ัาง ๆ ท่ี่�เก่�ยั่วข้องก่บประเด็นด้าน ESG เป็นการประมาณ์การ ซ่ึ่�งอาจุอยู่ั่บนพืั�นฐานของส่มมต่ัฐานหรือมาตัรฐานท่ี่�กำาล่ื่งพ่ัฒนาข่�น

แต่ังต่ั�งเจุ้าหน้าท่ี่�อาวุโส่ด้านความแต่ังต่ั�งเจุ้าหน้าท่ี่�อาวุโส่ด้านความ
หลื่ากหลื่ายั่หลื่ากหลื่ายั่ ความเส่มอภัาคความเส่มอภัาค แลื่ะแลื่ะ
การไม่แบ่งแยั่กการไม่แบ่งแยั่ก, ตัำาแหน่งใหม่ใน
ที่่มผู้บร่หารระด่บสู่ง, แลื่ะเลืื่�อน
ตัำาแหน่งเจุ้าหน้าท่ี่�อาวุโส่ด้าน

ความย่ั่�งยืั่นเพัื�อให้รายั่งานตัรงตั่อ
ประธานกรรมการบร่หาร

ในปีในป ี2035:

ลื่ด CO2 ในแพั็กเกจุ 
ขนาดเลื่็กที่่�วโลื่กลื่ง 50%  
(โดยั่ใชุ้ฐานจุากปี 2020)

ใชุ้เชุื�อเพัลื่่งใชุ้เชุื�อเพัลื่่ง
การบ่นที่่�ยั่่�งยั่ืนการบ่นที่่�ยั่่�งยั่ืน  

30%

ใชุ้หมุนเว่ยั่นในใชุ้หมุนเว่ยั่นใน
ศูนยั่์ดำาเน่นการศูนยั่์ดำาเน่นการ 

100% 

ในปีในป ี2025:

การใชุ้เชืุ�อเพัล่ื่งที่างเลืื่อกในการ
ปฏ่ิบ่ต่ังานภัาคพืั�นด่น 40%  

(เป้าหมายั่เด่มที่่�ม่อยัู่)่

การใชุ้ไฟฟ้าหมุนเว่ยั่นใน
ศูนยั่์ดำาเน่นการ 25%  
(เป้าหมายั่เด่มที่่�ม่อยัู่)่

ม่เพัศหญ่งที่ำางานฝ่่ายั่บร่หารแบบเต็ัมเวลื่าท่ี่�วโลื่ก 28% 
ภัายั่ในปี 2022 โดยั่ท่ี่�ย่ั่งคงร่กษัาส่่ดส่่วนฝ่่ายั่บร่หาร
บร่ษ่ัที่ให้ม่ความหลื่ากหลื่ายั่ที่างเชืุ�อชุาต่ัไว้ท่ี่� 35%



ข้าพัเจุ้ารู้ส่่กเป็นเก่ยั่รตั่อยั่่างยั่่�ง ที่่�ได้ที่ำาหน้าที่่�เป็นผู้นำา
บร่ษั่ที่ที่่�ม่ประว่ตั่อ่นยั่าวนานในด้านการที่ำาส่่�งท่ี่�ถูึกต้ัองให้
ก่บพัน่กงาน ลูื่กค้า ชุุมชุน แลื่ะผู้ถึือหุ้น ซึ่่�งในปี 2020 ก็ได้
แส่ดงให้เห็นอยั่่างชุ่ดเจุนถึ่งการแก้ไขปัญหาด่งกลื่่าว ใน
ขณ์ะที่่�ม่การระบาดของไวร่ส่โคว่ด-19 แพัร่กระจุายั่ ชุาว 
UPSer ที่่�วโลื่กได้พั่สู่จุน์ให้เห็นอ่กคร่�งว่าพัวกเขาม่ความ
ส่ำาค่ญเพั่ยั่งใด ไม่ว่าจุะในการส่่งมอบว่คซึ่่น ผลื่่ตัภั่ณ์ฑ์์
ดูแลื่สุ่ขภัาพั แลื่ะส่่นค้าในคร่วเรือนตั่าง ๆ เราม่ลืู่กค้าที่่�เข้า
มาใชุ้บร่การจุ่ดส่่งถึ่ง 1.7 ลื่้านรายั่ตั่อว่น แลื่ะลืู่กค้าที่่�เรา
จุ่ดส่่งพั่ส่ดุให้ถึ่งบ้านอ่ก 11.8 ลื่้านรายั่ที่่�ให้ความไว้วางใจุ
ก่บเรา ... ซึ่่�งเราก็ส่ามารถึส่่งมอบความคาดหว่งน่�นได้
ความส่ำาเร็จุของเราในปี 2020 เก่ดจุากความมุ่งม่�นของ
บุคลื่ากรแลื่ะความแข็งแกร่งของว่ฒนธรรมของเรา ด้วยั่
เป้าหมายั่ท่ี่�ชุ่ดเจุนท่ี่�คอยั่ชุ่�นำาเส้่นที่างในการข่บเคลืื่�อนโลื่ก
ของเราให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยั่การส่่งมอบส่่�งที่่�ส่ำาค่ญแลื่ะ
กลื่ยัุ่ที่ธ์ของเรา น่�นคือ – ลืู่กค้าตั้องมาก่อน บุคลื่ากรคือ
ผู้นำา ข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรม – เราจุ่งส่ามารถึส่ร้างความ
ย่ั่�งยืั่นอ่นเป็นรากฐานท่ี่�ส่ำาค่ญของธุรก่จุของเราได้
ในปีที่่�ผ่านมา เราได้ปร่บปรุงเครือข่ายั่ของเราให้ม่
ประส่่ที่ธ่ภัาพัมากข่�น เพั่�มเชุื�อเพัลื่่งที่างเลื่ือกแลื่ะการ
ใชุ้เที่คโนโลื่ยั่่ข่�นสู่งมากข่�นกว่า 30% แลื่ะที่ำาการ
เปลื่่�ยั่นแปลื่งเพัื�อแส่ดงให้เห็นถึ่งความมุ่งม่�นของเราใน
การเป็นผู้นำาด้านส่่�งแวดลื่้อม ส่่งคม แลื่ะธรรมาภั่บาลื่ 
(ESG) เราม่�นใจุว่าเราส่ามารถึบรรลืุ่เป้าหมายั่ที่่�อยัู่่สู่งยั่่�ง
ของเราในการส่ร้างผลื่กระที่บที่างส่่งคมที่่�เป็นประโยั่ชุน์
ได้ภัายั่ในปี 2040 แลื่ะการไม่ปลื่่อยั่ส่ารคาร์บอนภัายั่ใน
ป ี2050 ซึ่่�งเป็นเป้าหมายั่ที่่�อยัู่่นอกเหนือจุากการร่กษัา
โครงส่ร้างการกำาก่บดูแลื่ที่่�โปร่งใส่แลื่ะครอบคลืุ่มซึ่่�งม่
ความส่ำาค่ญยั่่�งตั่อความส่ำาเร็จุของเรา
ด้วยั่บร่ษั่ที่ที่่�ม่อยัู่่ที่่�วโลื่กรวมถึ่งลืู่กค้าของเราในกว่า 
220 ประเที่ศแลื่ะด่นแดนตั่าง ๆ เราได้เห็นแลื่้วว่าการ
เปลื่่�ยั่นแปลื่งส่ภัาพัภัูม่อากาศ คุณ์ภัาพัอากาศ แลื่ะความ
ที่้าที่ายั่ที่างเศรษัฐก่จุแลื่ะส่่งคมอื�น ๆ มาบรรจุบก่นก่บการ
จุ่ดส่่งพั่ส่ดุที่่�เพั่�มข่�นในชุ่วงการระบาดใหญ่ได้อยั่่างไร 
แลื่ะเพัื�อให้ส่อดคลื่้องก่บว่ตัถึุประส่งค์แลื่ะคำาน่งถึ่งประเด็น
ด้าน ESG ซึ่่�งเป็นส่่�งที่่�ส่ำาค่ญที่่�สุ่ดตั่อผู้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยั่ของ
เรา เราจุ่งได้ที่ำาการเปลื่่�ยั่นแปลื่งส่ำาค่ญในด้านการกำาก่บ
ดูแลื่ก่จุการของเราในปี 2020:
 •  เราได้แยั่กตัำาแหน่งประธานออกจุากตัำาแหน่งประธาน

กรรมการบร่หาร เพัื�อให้ม่ประธานอ่ส่ระคนแรกใน
ประว่ตั่ศาส่ตัร์ของบร่ษั่ที่ แลื่ะเพั่�มกรรมการบร่ษั่ที่ที่่าน
ใหม่อ่ก 5 ที่่าน เพัื�อเพั่�มความหลื่ากหลื่ายั่ที่างเพัศแลื่ะ
เชุื�อชุาตั่ในคณ์ะกรรมการ

 •  เราเลืื่�อนตัำาแหน่งเจุ้าหน้าท่ี่�อาวุโส่ด้านความย่ั่�งยืั่นข่�นเป็น
ที่่มผู้บร่หารระด่บสู่งของบร่ษั่ที่

จุดหมายั่จุากจุดหมายั่จุาก Carol B. Tomé ประธานกรรมการประธานกรรมการ
บร่หารของบร่หารของ UPS

เรารู้ส่่กตัื�นเตั้นอยั่่างยั่่�งที่่�ได้ร่บการเส่นอชุื�อให้เป็นหน่�ง
ในบร่ษั่ที่ที่่�ม่ความยัุ่ตั่ธรรมที่่�สุ่ดของประเที่ศส่หร่ฐอเมร่กา 
UPS มุ่งม่�นในการส่ร้างส่รรค์บร่ษั่ที่แลื่ะโลื่กที่่�ยั่่�งยั่ืนยั่่�งข่�น 
ด้วยั่การถึือลืู่กค้าตั้องมาก่อน บุคลื่ากรคือผู้นำา ข่บเคลื่ื�อน
ด้วยั่นว่ตักรรม ชุาว UPSer มากกว่า 543,000 คนตั้อง
ที่ำางานอยั่่างหน่กทีุ่กว่น เพัื�อข่บเคลื่ื�อนโลื่กของเราไป 
ข้างหน้าด้วยั่การส่่งมอบส่่�งที่่�ส่ำาค่ญ

Carol B. Tomé 
ประธานกรรมการบร่หารประธานกรรมการบร่หาร 
UPS

“

“

 •  เราได้กำาหนดบที่บาที่ของเจุ้าหน้าที่่�อาวุโส่ด้านความ
หลื่ากหลื่ายั่ ความเส่มอภัาค แลื่ะการไม่แบ่งแยั่กข่�น 
ซึ่่�งจุะเป็นตัำาแหน่งใหม่ในที่่มผู้บร่หารระด่บสู่งของ
บร่ษั่ที่ 

 •  เราได้ปร่บปรุงการเปิดเผยั่ในห่วข้อด้าน ESG ที่่�ม่
ความส่ำาค่ญตั่อผู้ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยั่ของเรา โดยั่การ
เผยั่แพัร่รายั่งานของคณ์ะกรรมการมาตัรฐานการ
บ่ญชุ่เพัื�อความยั่่�งยั่ืนฉบ่บแรกของเราสู่่ส่าธารณ์ะ แลื่ะ
แส่ดงถึ่งความโปร่งใส่เพั่�มเตั่มในปี 2021 โดยั่การเผยั่
แพัร่ข้อมูลื่ EEO-1 แลื่ะการจุ่ดเตัร่ยั่มคณ์ะที่ำางานชุุด
แรกของเราในด้านรายั่งานการเปิดเผยั่ข้อมูลื่ที่างการ
เง่นที่่�เก่�ยั่วข้องก่บส่ภัาพัอากาศ

ต่ัวอย่ั่างงานต่ัอไปน่�เป็นเพ่ัยั่งแค่ส่่วนหน่�งในงานของเรา
ท่ี่�ได้ผส่านความย่ั่�งยืั่นลื่งไปในทุี่กส่่�งท่ี่�เราที่ำา ข้าพัเจุ้าขอ
ส่น่บส่นุนให้คุณ์เร่ยั่นรู้เรื�องความพัยั่ายั่ามของเราเพ่ั�มเต่ัม 
โดยั่การเย่ั่�ยั่มชุมเว็บไซึ่ต์ัของเราเพืั�อเร่ยั่นรู้ข้อมูลื่เชุ่งล่ื่ก
เพ่ั�มเต่ัม
ขอแส่ดงความน่บถึือ

Carol B. Tomé



ลืู่กค้าตั้องมาก่อนลืู่กค้าตั้องมาก่อน
ความยั่่�งยั่ืนเร่�มตั้นด้วยั่ความมุ่งม่�นแลื่ะการ
บร่การแก่ลืู่กค้าของเรา เรากำาลื่่งนำาเส่นอ
โซึ่ลืู่ชุ่�นที่่�ยั่่�งยั่ืนมากยั่่�งข่�น ซึ่่�งส่ามารถึชุ่วยั่
ลื่ดผลื่กระที่บตั่อส่ภัาพัอากาศในห่วงโซึ่่
อุปที่านของลืู่กค้าที่่�วโลื่ก

บุคลื่ากรคือผู้นำาบุคลื่ากรคือผู้นำา
ความส่ำาเร็จุของเราข่�นอยู่ั่ก่บบุคลื่ากรของ
เรา ซ่ึ่�งท่ี่� UPS พัน่กงานของเราได้ร่บอำานาจุ
ในการแบ่งปันมุมมองท่ี่�หลื่ากหลื่ายั่ ตัระหน่ก
ถ่ึงศ่กยั่ภัาพัสู่งสุ่ดของตัน ดำาเน่นการอย่ั่าง
ส่ร้างส่รรค์ แลื่ะก้าวไปสู่่การเปล่ื่�ยั่นแปลื่งใน
เชุ่งบวก พัวกเขาจุะชุ่วยั่เข่ยั่นบที่ความส่ำาเร็จุ
ของบร่ษ่ัที่ของเราในบที่ถ่ึดไป

ข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรมข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรม
เรากำาลื่่งพัลื่่กโฉมเครือข่ายั่ของเราผ่าน
กลื่ยัุ่ที่ธ์ที่่�ข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรม ประกอบ
ด้วยั่ยั่านพัาหนะภัาคพัื�นด่นแลื่ะที่างอากาศ
ที่่�ใชุ้พัลื่่งงานไฟฟ้า เชุื�อเพัลื่่งที่่�เผาไหม้ได้
ส่ะอาดยั่่�งข่�น แลื่ะศูนยั่์ดำาเน่นการที่่�คำาน่ง
ถึ่งส่ภัาพัอากาศ

ส่รุปโปรแกรมส่รุปโปรแกรม

ท่ี่� UPS ความย่ั่�งยืั่นไม่ได้เป็นเพ่ัยั่งคำาส่่ญญา แต่ัเป็นส่่�งท่ี่�แส่ดงถ่ึง
แผนการปฏ่ิบ่ต่ังานของเรา ในฐานะบร่ษ่ัที่ด้านโลื่จุ่ส่ต่ักส์่แลื่ะ
การขนส่่งระด่บโลื่ก เราได้ที่ำาหน้าท่ี่�ดำาเน่นการหน่�งในส่ายั่การ
บ่นท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุ่ดในโลื่ก รวมถ่ึงฝู่งเครื�องบ่นส่่วนต่ัวท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุ่ดใน
โลื่กของยั่านพัาหนะที่่�ใชุ้พัลื่่งงานที่างเลื่ือก 

เราเชืุ�อว่าเราม่ความร่บผ่ดชุอบในการนำาความย่ั่�งยืั่นมาใชุ้
เป็นแกนหลื่่กของการดำาเน่นงานของเรา เรากำาลื่่งลื่งทีุ่นใน
นว่ตักรรมเพืั�อส่ร้างชุุมชุนท่ี่�ม่ความเท่ี่าเท่ี่ยั่มข่�น ปลื่อดภ่ัยั่ข่�น 
แลื่ะม่ความอุดมส่มบูรณ์์มากข่�นเพืั�อส่ร้างโลื่กท่ี่�ด่กว่า ซ่ึ่�งน่�น
หมายั่ถ่ึงการส่ร้างโซึ่ลูื่ชุ่�นท่ี่�เป็นม่ตัรก่บส่่�งแวดล้ื่อมมากข่�น: การ
เปิดต่ัวว่ธ่การจุ่ดส่่งนว่ตักรรมใหม่ส่ำาหร่บเมืองท่ี่�แออ่ด การลื่งทุี่น
ในยั่านพัาหนะยุั่คใหม่แลื่ะเที่คโนโลื่ย่ั่การเพ่ั�มประส่่ที่ธ่ภัาพัของ
เส้่นที่าง รวมถ่ึงการพ่ัฒนาบุคลื่ากรเพืั�อข่บเคลืื่�อนนว่ตักรรมท่ี่�
จุำาเป็นส่ำาหร่บอนาคตัท่ี่�ปราศจุากคาร์บอน

กลื่ยัุ่ที่ธ์กลื่ยัุ่ที่ธ์
เพัื�อตัอบส่นองความที่้าที่ายั่ของปัจุจุุบ่นแลื่ะอนาคตั เราจุ่งปร่บความพัยั่ายั่ามด้านความยั่่�งยั่ืนของเราให้ส่อดคลื่้องก่บกลื่ยัุ่ที่ธ์องค์กรของเรา 
น่�นคือ – ลืู่กค้าตั้องมาก่อนลืู่กค้าตั้องมาก่อน บุคลื่ากรคือผู้นำาบุคลื่ากรคือผู้นำา ข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรมข่บเคลื่ื�อนด้วยั่นว่ตักรรม

ว่ส่่ยั่ที่่ศน์ว่ส่่ยั่ที่่ศน์



ความส่ำาเร็จุแลื่ะเส่่ยั่งชืุ�นชุมล่ื่าสุ่ดความส่ำาเร็จุแลื่ะเส่่ยั่งชืุ�นชุมล่ื่าสุ่ด
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คุณ์ส่ามารถึเร่ยั่นรู้เพั่�มเตั่มเก่�ยั่วก่บโปรแกรมด้านความยั่่�งยั่ืนของ UPS ได้ที่่�  
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UPS ก้าวหน้าแบบหยัุ่ดไม่อยัู่ ่ที่่ามกลื่างการแพัร่ระบาดใหญ่ที่่�วโลื่ก ความไม่แน่นอนที่างเศรษัฐก่จุ แลื่ะความไม่ส่งบที่างส่่งคม ชุาว UPSer 
เข้าเผชุ่ญทีุ่กความที่้าที่ายั่ด้วยั่มุมองว่าส่่�งน่�คือโอกาส่ แลื่ะการที่ำางานร่วมก่นโดยั่ม่ความมุ่งม่�นในการส่่งมอบส่่�งที่่�ส่ำาค่ญ 

 •   ออกแถึลื่งการณ์์เรื�องว่ตัถึุประส่งค์ – การข่บเคลื่ื�อนโลื่กของ
เราไปข้างหน้าด้วยั่การส่่งมอบส่่�งที่่�ส่ำาค่ญ ซึ่่�งเป็นการระดม
พัน่กงานของเรามากกว่า 543,000 คน

 •    ส่่งมอบอุปกรณ์์ PPE ส่ำาหร่บโคว่ด-19 แลื่ะว่คซึ่่นกว่าห้าร้อยั่
ลื่้านชุุด (แลื่ะม่เพ่ั�มข่�นอยั่่างตั่อเนื�อง) เพัื�อให้ม่�นใจุว่าทีุ่กคน
ส่ามารถึเข้าถึ่งว่คซึ่่นได้อยั่่างเที่่าเที่่ยั่มก่นในกว่า 100 ประเที่ศ
ที่่�วโลื่ก

 •    ให้บร่การในระด่บชุ่�นนำาของอุตัส่าหกรรม 99.9% ในการส่่ง
มอบว่คซ่ึ่นไปพัร้อม ๆ ก่บการเป็นผู้นำาอุตัส่าหกรรมในด้าน
ประส่่ที่ธ่ภัาพัความตัรงเวลื่าตัลื่อดชุ่วงฤดูกาลื่ที่่�ม่ผู้ใชุ้บร่การ
สู่งสุ่ดที่่�วส่หร่ฐอเมร่กา

 •    ลื่ด CO2 ตั่อแพั็กเกจุที่่�ส่่งมอบลื่งได้เกือบ 15% จุากปี 2010 ถึ่ง 
2020 

 •    ได้ร่บการเส่นอชุื�อให้เป็นหน่�งใน 25 ฝู่งบ่นที่่�ยั่่�งยั่ืนที่่�สุ่ดประจุำา
ป ี2020 ของ GreenBiz ประกอบด้วยั่ยั่านยั่นตั์ที่่�ใชุ้เชุื�อเพัลื่่ง
ที่างเลื่ือกแลื่ะเที่คโนโลื่ยั่่ข่�นสู่งที่่�วโลื่กมากกว่า 13,000 หน่วยั่ 
ด้วยั่ความมุ่งม่�นในการลื่งทีุ่นเชุ่งนว่ตักรรมให้มากข่�นอยั่่างตั่อ
เนื�อง

 •   ลื่งทีุ่นมากกว่า 1 พั่นลื่้านดอลื่ลื่าร์ส่หร่ฐในชุ่วงที่ศวรรษัที่่�ผ่าน
มาไปก่บยั่านยั่นตั์เชุื�อเพัลื่่งที่างเลื่ือกแลื่ะเที่คโนโลื่ยั่่ข่�นสู่งรวม
ถึ่งส่ถึาน่เตั่มเชุื�อเพัลื่่ง

 •    ประกาศแผนการซึ่ื�อรถึยั่นตั์พัลื่่งงานไฟฟ้ามากถึ่ง 10,000 ค่น
เมื�อม่จุำาหน่ายั่ แลื่ะโซึ่ลืู่ชุ่�นพัลื่่งงานไฟฟ้าอื�น ๆ รวมถึ่งเครื�องบ่น 
eVTOL

 •  มุ่งม่�นในการซึ่ื�อก๊าซึ่ธรรมชุาตั่หมุนเว่ยั่น (RNG) ในปร่มาณ์
เที่่ยั่บเที่่า 250 ลื่้านแกลื่ลื่อนในอ่กไม่ก่�ปีข้างหน้า แลื่ะก้าวข่�น
เป็นผู้บร่โภัค RNG รายั่ใหญ่ที่่�สุ่ดในอุตัส่าหกรรมการขนส่่ง

 •  ปลืู่กตั้นไม้มากกว่า 15 ลื่้านตั้นภัายั่ในป ี2020 ซึ่่�งที่ำาได้เก่น 
เป้าหมายั่ด่�งเด่มของเรา

 •     ลื่งทีุ่นเป็นจุำานวนมหาศาลื่ในการฝ่ึกอบรม ซึ่่�งรวมถึ่งเรื�องการ
เก่ดอคตั่โดยั่ไม่รู้ตั่วแลื่ะ DE&I ให้ก่บฝ่่ายั่บร่หารระด่บโลื่ก
ที่่�งหมด

 •  	ม่ฝ่่ายั่บร่หารบร่ษั่ที่ที่่�ม่ความหลื่ากหลื่ายั่ที่างเชุื�อชุาตั่ถึ่ง 35%

 •  	ม่เพัศหญ่งที่ำางานฝ่่ายั่บร่หารแบบเตั็มเวลื่าที่่�วโลื่กครบ 26%

 •   ที่ำางานอาส่าส่ม่ครกว่า 20 ลื่้านชุ่�วโมง ซึ่่�งเก่นความมุ่งม่�น
ด่�งเด่มของอาส่าส่ม่ครในปี 2020 

 •    การม่ตั่วแที่นคณ์ะกรรมการที่่�หลื่ากหลื่ายั่แลื่ะการขยั่ายั่การ
รายั่งาน ESG ส่าธารณ์ะ

http://about.ups.com/socialimpact

