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จุุดเด่น ESG ของเรา
สิ่่�งแวดล้้อม   |   สิ่่งคมแล้ะธรรมาภิ่บาล้



เป้้าหมายด้านสิ่่�งแวดล้้อมเป้้าหมายด้านสิ่่�งแวดล้้อม
UPS มีแผนงานในการล้ดการป้ล้่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภิายในป้ี 2593

•  ใช้้เช้ื�อเพล้่งทดแทน 40% ในการป้ฏิ่บ่ติ่งานภิาคพื�นด่น ภิายในป้ี 2568

•  ใช้้พล้่งงานไฟฟ้าหมุนเวียน 25% ภิายในโรงงาน ภิายในป้ี 2568

•  ใช้้เช้ื�อเพล้่งการบ่นที�ย่�งยืน (SAF) 30% ในเครื�องบ่นของเรา ภิายในป้ี 2578

•  ล้ดป้ร่มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ติ่อการจุ่ดสิ่่งแพ็คเกจุขนาดเล้็กท่�วโล้ก (พื�นฐานป้ ี2563) 
ภิายในป้ี 2578

•  ใช้้พล้่งงานหมุนเวียนภิายในโรงงาน 100% ภิายในป้ี 2578

เป้้าหมายทางสิ่่งคมเป้้าหมายทางสิ่่งคม
UPS จุะช้่วยป้ร่บป้รุงความเป้็นอย่่ที�ดีข้�นของ 1 พ่นล้้านช้ีว่ติภิายในป้ี 2583 ผ่าน:

•  การบร่จุาคเพื�อการกุศล้ 25% จุากม่ล้น่ธ่ UPS โดยมุ่งเป้้าไป้ที�ผ่้หญิ่งที�ด้อยโอกาสิ่ เยาวช้นแล้ะชุ้มช้น
ช้ายขอบ

•  30% ผ่้บร่หารเพศหญิ่งท่�วโล้ก แล้ะ 40% กลุ้่มผ่้บร่หารที�มีความหล้ากหล้ายทางเช้ื�อช้าติ่ใน
สิ่หร่ฐอเมร่กาภิายในป้ี 2568

•  30 ล้้านล้้านช้่�วโมงสิ่ำาหร่บก่จุกรรมอาสิ่าสิ่ม่คร โดย 1 ในล้้านล้้านช้่�วโมงน่�นจุะอุท่ศให้ก่บชุ้มช้นคนผ่วสิ่ีที� 
ด้อยโอกาสิ่ ภิายในป้ี 2573 (ค่าพื�นฐานป้ี 2554)

•  ป้ล้่กติ้นไม้ 50 ล้้านล้้านติ้นโดยมุ่งเน้นไป้ที�ชุ้มช้นเมืองที�เป้็นม่ติรติ่อสิ่่�งแวดล้้อม ภิายในป้ี 2573 
(ค่าพื�นฐานป้ี 2555)

”
“ESG มีเหติุผล้ทางธุรก่จุที�ดีมีเหติุผล้ทางธุรก่จุที�ด ีเราได้เห็นแล้้วว่าการเป้ล้ี�ยนแป้ล้งสิ่ภิาพภิ่ม่อากาศ

แล้ะความท้าทายทางเศรษฐก่จุแล้ะสิ่่งคมอื�น ๆ มา มีความสิ่่มพ่นธ์ก่นอย่างไร  
น่�นเป้็นเหติุผล้ว่าทำาไมเราจุ้งเป้็นผ่้นำาในการกล้่าวถึ้งป้ระเด็นนี�ในระด่บโล้กผ่้นำาในการกล้่าวถึ้งป้ระเด็นนี�ในระด่บโล้กแล้ะ
นำาเสิ่นอนำาเสิ่นอนว่ติกรรมนำาเสิ่นอนำาเสิ่นอนว่ติกรรมที�จุะสิ่ร้างโล้กที�ย่�งยืนย่�งยืน เท่าเทียมก่นเท่าเทียมก่น แล้ะครอบคลุ้มแล้ะครอบคลุ้ม
มากข้�นมากข้�น

Carol B. Tomé
ซีอีโอ UPS

ที� UPS เรามุ่งม่�นที�จุะแสิ่วงหาว่ธีแก้ป้ัญิหาที�เป้็นม่ติรติ่อโล้กเพื�อป้ร่บป้รุงความเป้็นอย่่ที�ดีของผ่้คน ล้่กค้า  
ผ่้มีสิ่่วนได้สิ่่วนเสิ่ีย แล้ะทุกชุ้มช้นที�เราให้บร่การท่�วโล้ก น่�นคือเหติุผล้ที�การข่บเคล้ื�อนความค่ดร่เร่�มด้าน 
สิ่่�งแวดล้้อม สิ่่งคม แล้ะธรรมาภิ่บาล้ (ESG) ในบร่ษ่ทของเรามีความสิ่ำาค่ญิมากกว่าที�เคย 

ในป้ี 2564 UPSers จุำานวน 534,000 รายท่�วโล้กของเรามุ่งเน้นไป้ที�การสิ่ร้างชุ้มช้นที�ย่�งยืน ยืดหยุ่นแล้ะ
ครอบคลุ้มมากข้�น ร่วมก่นช้่วยให้ความก้าวหน้าในเป้้าหมาย ESG ของเราข่บเคล้ื�อนโล้กของเราไป้ 
ข้างหน้าด้วยการสิ่่งมอบสิ่่�งที�สิ่ำาค่ญิ 

นำาส่ิ่งสิ่่�งที�สิ่ำาค่ญินำาส่ิ่งสิ่่�งที�สิ่ำาค่ญิ

ธรรมาภิ่บาล้ธรรมาภิ่บาล้
UPS ย่งคงย้ดม่�นในโครงสิ่ร้างธรรมาภิ่บาล้ที�โป้ร่งใสิ่แล้ะครอบคลุ้ม 

• UPS เป้็นหน้�งในบร่ษ่ทแรก ๆ ที�ออกรายงานความย่�งยืนขององค์กรในป้ี 2546 แล้ะเราได้ทำาการ
รายงานอย่างติ่อเนื�องทุกป้ีน่บแติ่น่�นมา ทำาให้ป้ีนี�เป้็นรายงานฉบ่บที� 20

•  รายงานความย่�งยืนป้ระจุำาป้ีของ UPS ได้ร่บการพ่ฒนาติามมาติรฐานที�กำาหนดโดย Global Reporting 
Initiative (GRI) คณะกรรมการมาติรฐานการบ่ญิช้ีเพื�อความย่�งยืน (SASB) แล้ะคณะทำางานด้าน 
การเป้ิดเผยข้อม่ล้ทางการเง่นที�เกี�ยวข้องก่บสิ่ภิาพภิ่ม่อากาศ (TCFD)

•  UPS มีคณะกรรมการบร่หารแล้ะ C-suite ที�หล้ากหล้ายเพื�อเป้็นติ่วแทนพน่กงานของเรา ที�สิ่ามารถึ
สิ่ะท้อนถึ้งความมุ่งม่�นอย่างติ่อเนื�องของเราในการรวมติ่วก่บการเป้็นติ่วแทนช้่�นนำาของอุติสิ่าหกรรม
โดยผ่้หญิ่งแล้ะการจุ่ดการที�มีความหล้ากหล้ายทางเช้ื�อช้าติ่

* เป้้าหมายของบร่ษ่ทเป้็นป้ณ่ธานแล้ะจุะไม่ร่บป้ระก่นหรือสิ่่ญิญิาว่าจุะบรรลุ้เป้้าหมายท่�งหมด เนื�องจุากติ้องพ้�งพานว่ติกรรมทางเทคโนโล้ยีแล้ะ
ทร่พยากรอื�น ๆ ที�จุำาเป้็นติ่อการข่บเคล้ื�อนการเป้ล้ี�ยนแป้ล้งสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ถึ่ติ่แล้ะติ่วช้ี�ว่ดติ่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องก่บป้ระเด็น ESG เป้็นการป้ระมาณการ
แล้ะอาจุจุะอย่่บนพื�นฐานของสิ่มมติ่ฐานหรือมาติรฐานที�กำาล้่งพ่ฒนา



ผ่้นำาคนผ่้นำาคน
UPSers เป้็นกุญิแจุสิ่ำาค่ญิในธุรก่จุของเราแล้ะ ‘คุณเป้็นสิ่่วนหน้�งของ UPS’ คือเสิ่ียงเรียกร้องของเรา เราให้
ความสิ่ำาค่ญิก่บการมีสิ่่วนร่วมของบุคล้ากรของเราทุกคนแล้ะสิ่น่บสิ่นุนให้ทุกคนนำามุมมอง ภิ่ม่หล้่ง ติ่วติน 
พรสิ่วรรค์แล้ะท่กษะที�เป้็นเอกล้่กษณ์ของพวกเขานำามาทำางานทุกว่น 

•  บร่หารจุ่ดการโดยคณะกรรมการบร่หารที� มีความหล้ากหล้ายทางช้าติ่พ่นธุ์มีความหล้ากหล้ายทางช้าติ่พ่นธุ์ 31% แล้ะแล้ะ  เป้็นผ่้หญิ่งเป้็นผ่้หญิ่ง 46%

•  นำาโดยหน้�งในซีอีโอหญิ่งเพียงไม่กี�คนที�ติ่ดอ่นด่บ Fortune 500 Carol B. Tomé

•  นำาโดย C-suite อ่นหล้ากหล้ายของ ผ่้บร่หารผ่วดำาผ่้บร่หารผ่วดำา 30% แล้ะแล้ะ  ผ่้หญิ่งผ่้หญิ่ง 40% ณ เดือนมีนาคม 2565

แนวทางของเราแนวทางของเรา
UPS เข้าใกล้้เป้้าหมายด้านความย่�งยืนของเราอย่างเป้็นองค์รวมเข้าใกล้้เป้้าหมายด้านความย่�งยืนของเราอย่างเป้็นองค์รวม
•  ข่บเคล้ื�อนด้วยความซื�อสิ่่ติย์สิุ่จุร่ติ เราร่บรองว่าความค่ดร่เร่�ม ESG ข้ามสิ่ายงานจุะสิ่อดคล้้องแล้ะเข้าก่น

ได้ดีก่บกล้ยุทธ์ทางธุรก่จุของบร่ษ่ท – ล้่กค้าติ้องมาก่อน นำาโดยผ่้คน ข่บเคล้ื�อนด้วยนว่ติกรรม.

•  เราร่บฟังความค่ดเห็นจุากล้่กค้าของเราแล้ะนำาเสิ่นอว่ธีการแก้ป้ัญิหา เช้่น การขนสิ่่งที�ป้ราศจุาก
คาร์บอน การป้ร่บซ่พพล้ายเช้นให้เหมาะสิ่มแล้ะเครื�องคำานวณคาร์บอนเพื�อล้ดการป้ล้่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

•  เราสิ่ร้างผล้กระทบทางสิ่่งคมผ่านความมุ่งม่�นของเราติ่อ DEI แล้ะม่ล้น่ธ่ UPS ซ้�งมุ่งเน้นไป้ที�การบรรเทา
ทุกข์ด้านสิุ่ขภิาพแล้ะมนุษยธรรม ความเท่าเทียมแล้ะการเสิ่ร่มอำานาจุทางเศรษฐก่จุ การมีสิ่่วนร่วมของ
ชุ้มช้นในท้องถึ่�น (อาสิ่าสิ่ม่คร) แล้ะการป้กป้้องโล้ก

•  เราย่งคงสิ่่งเสิ่ร่มว่ฒนธรรมที�ซ้�งความเสิ่มอภิาค ความโป้ร่งใสิ่ ความถึ่กติ้องแล้ะความร่้สิ่้กเป้็นเจุ้าของ 
เพื�อเป้็นบรรท่ดฐานในสิ่ถึานที�ทำางานของเรา เพื�อให้บุคล้ากรของเราสิ่ามารถึสิ่่งเสิ่ร่มสิ่่�งเดียวก่นก่บใน
ชุ้มช้นที�เราให้บร่การได้

ล้่กค้าติ้องมาก่อนล้่กค้าติ้องมาก่อน
เรามุ่งม่�นที�จุะให้บร่การการแก้ป้ัญิหาเพื�อช้่วยให้ล้่กค้าของเราบรรลุ้เป้้าหมายด้านความย่�งยืนติล้อด
จุนห่วงโซ่อุป้ทาน

•  สิ่น่บสิ่นุนธุรก่จุขนาดเล้็กที�เจุ้าของเป้็นผ่้หญิ่ง 31,000 รายผ่านทาง UPS’s Women Exporters 
Program ติ่�งแติ่ป้ี 2561

•  มอบทุนสิ่น่บสิ่นุน $580K แก่เจุ้าของธุรก่จุขนาดเล้็กในชุ้มช้น Black, LGBTQ+, Hispanic/Latinx 
แล้ะ AAPI ผ่านโป้รแกรม UPS Proudly Unstoppable 

•  เพ่�มการใช้้จุ่ายของซ่พพล้ายเออร์รายเล้็กแล้ะหล้ากหล้ายของเราเป้็น $3.3 พ่นล้้านพ่นล้้านในป้ี 2564

ข่บเคล้ื�อนด้วยนว่ติกรรมข่บเคล้ื�อนด้วยนว่ติกรรม
ผ่านว่ศวกรรมที�ดีที�สิุ่ดในระด่บเดียวก่น UPS กำาล้่งสิ่ร้างเครือข่ายของเราใหม่ด้วยการล้งทุนเช้่งนว่ติกรรม
ซ้�งรวมถึ้งยานพาหนะไฟฟ้าภิาคพื�นด่นแล้ะทางอากาศ เช้ื�อเพล้่งที�เผาไหม้สิ่ะอาดกว่า ความสิ่ามารถึ
อ่จุฉร่ยะในการช้าร์จุซำ�าด้วยไฟฟ้ารวมไป้ถึ้งสิ่่�งอำานวยความสิ่ะดวกที�คำาน้งถึ้งสิ่ภิาพอากาศ

•  บำารงุร่กษาหน้�งในกองบ่นส่ิ่วนต่ิวที�ใหญ่ิที�สิ่ดุในโล้กของยานพาหนะที�เป็้นมต่ิรกบ่สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะยานพาหนะที�เป็้นมต่ิรกบ่สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะ
เทคโนโล้ยีข่�นสิ่ง่เทคโนโล้ยีข่�นสิ่ง่ ซ้�งได้ขบ่เคลื้�อนไป้กว่า 3 พ่นล้้านไมล์้พ่นล้้านไมล์้  ด้วยเช้ื�อเพล่้งทางเลื้อกด้วยเช้ื�อเพล่้งทางเลื้อกติ่�งแต่ิปี้ 2543

•  ป้รบ่ป้รุงการส่ิ่งมอบไมล์้สิ่ดุท้ายผ่านโครงการล้อจุส่ิ่ต่ิกส์ิ่ในเมอืงมากกว่า 30 โครงการ รวมถึง้ eQuads 
แล้ะจุก่รยานไฟฟ้าแล้ะจุก่รยานไฟฟ้า แล้ะมุง่ม่�นที�จุะซื�อรถึติ่ข้นส่ิ่งพล่้งงานไฟฟ้าแบบป้รบ่แต่ิงเองให้ได้มากถึง้รถึติ่ข้นส่ิ่งพล่้งงานไฟฟ้าแบบป้รบ่แต่ิงเองให้ได้มากถึง้ 10,000 ค่นค่น 

•  แจุกจุ่ายแล้ะสิ่่งมอบ ว่คซีนป้้องก่นโคว่ดกว่า 1 พ่นล้้านช้่�น ในกว่า 110 ป้ระเทศ พร้อมการติ่ดติามแล้ะ
ติรวจุสิ่อบการขนสิ่่งในแติ่ล้ะคร่�งแบบเรียล้ไทม์ในทุกว่นติล้อด 24 ช้่�วโมง พร้อมก่บนำานว่ติกรรมมาสิ่่ง
การสิ่่งมอบทางด้านสิุ่ขภิาพ”“ในฐานะบร่ษ่ทที�ข่บเคล้ื�อนด้วยว่ติถึุป้ระสิ่งค ์เรากำาล้่งทำาการสิ่น่บสิ่นุนความร่วมมือระหว่างภิาค

ร่ฐแล้ะเอกช้นรวมไป้ถึ้งการแก้ป้ัญิหาด้านนโยบายที�จุะสิ่ามารถึช้่วยให้เราบรรลุ้เป้้าหมายป้ี 2593 
ในเรื�องการล้ดการป้ล้่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นแล้ะน่�นจุะช้่วยเพ่�มความเท่าเทียมแล้ะความ
ยุติ่ธรรมในโล้กของเรา

Laura Lane
EVP แล้ะป้ระธานเจุ้าหน้าที�ฝ่่ายก่จุการองค์กร

”“ความซื�อสิ่่ติย์เป้็นค่าน่ยมหล้่กของ UPS การร่กษาโครงสิ่ร้างธรรมาภิ่บาล้ที�โป้ร่งใสิ่แล้ะครอบคลุ้มเป้็นสิ่่�ง
สิ่ำาค่ญิสิ่ำาหร่บการข่บเคล้ื�อนเป้้าหมายทางสิ่่งคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมของเรา

Norm Brothers
EVP แล้ะป้ระธานเจุ้าหน้าที�ฝ่่ายกฎหมายแล้ะฝ่่ายป้ฏิ่บ่ติ่

https://about.ups.com/us/en/social-impact/diversity-equity-and-inclusion/best-advice-from-board-of-directors.html
https://about.ups.com/us/en/our-stories/people-led/carol-b--tome-letter-to-upsers.html
https://about.ups.com/us/en/our-company/suppliers/supplier-diversity.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/sustainable-services/sustainable-shipping.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/diversity-equity-and-inclusion/defining-our-rallying-cry.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/diversity-equity-and-inclusion/defining-our-rallying-cry.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/the-ups-foundation/equity-and-economic-empowerment/taking-women-owned-businesses-global-in-times-of-turmoil.html
https://solutions.ups.com/proudlyunstoppable-ussp-page.html?WT.mc_id=VAN701936
https://about.ups.com/us/en/newsroom/press-releases/customer-first/vaccine-milestone-press-release.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/sustainable-services/electric-vehicles---about-ups.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/sustainable-services/equads-in-the-uk.html


สิ่ามารถึผล้่ติไฟฟ้าได้ท่�งหมดสิ่ามารถึผล้่ติไฟฟ้าได้ท่�งหมด 
5% จุากพล้่งงานแสิ่งอาท่ติย์แล้ะจุากพล้่งงานแสิ่งอาท่ติย์แล้ะ
ไฟฟ้าหมุนเวียนท่�วโล้กไฟฟ้าหมุนเวียนท่�วโล้กในป้ีในป้ี 2564

ความคบืหน้าแล้ะเหตุิการณ์ความคบืหน้าแล้ะเหตุิการณ์
สิ่ำาค่ญิสิ่ำาค่ญิ

ซื�อเช้ื�อเพล้่งทางเล้ือกซื�อเช้ื�อเพล้่งทางเล้ือก 156 ล้้านแกล้ล้อนล้้านแกล้ล้อน ค่ดเป้็นค่ดเป้็น 
26% ของการใช้้เช้ื�อเพล้่งภิาคพื�นด่นท่�งหมดของของการใช้้เช้ื�อเพล้่งภิาคพื�นด่นท่�งหมดของ
เราเรา เพ่�มข้�นจุากป้ีเพ่�มข้�นจุากป้ี 2563 ถึ้งถึ้ง 22%22%

มีพน่มีพนก่งานเพศหญิ่งกว่ากงานเพศหญิ่งกว่า  26%  ท่�วโล้ก ท่�วโล้ก แล้ะแล้ะกลุ้่มผ่้บร่หารที�กลุ้่มผ่้บร่หารที�
หล้ากหล้ายทางเช้ื�อช้าติ่ หล้ากหล้ายทางเช้ื�อช้าติ่ 36% ในสิ่หร่ฐอเมร่กาในป้ีในสิ่หร่ฐอเมร่กาในป้ี 2564

”“การด่แล้สิ่่งคมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อมที�ดีคือค่าน่ยมหล้่กของ UPS เราติระหน่กดีว่าล้่กค้าแล้ะเหล้่าน่กล้งทุนของเราคาดหว่งว่า 
ESG จุะมีความสิ่ำาค่ญิติ่อว่ธีในการดำาเน่นธุรก่จุของเรา

Brian Newman
EVP แล้ะป้ระธานเจุ้าหน้าที�ฝ่่ายการเง่น

ในป้ีในป้ี 2564 UPSers ได้บ่นท้กได้บ่นท้กช้่�วโมงช้่�วโมง
ของอาสิ่าสิ่ม่ครได้ของอาสิ่าสิ่ม่ครได้ 1.1 ล้้านช้่�วโมล้้านช้่�วโมงง ยอดยอด
รวมช้่�วโมงของคือรวมช้่�วโมงของคือ 24 ล้้านช้่�วโมงล้้านช้่�วโมงติ่�งแติ่ติ่�งแติ่
ป้ีป้ี 2554

เข้าร่วมในเข้าร่วมใน COP26  เพื�ออภิ่ป้รายเกี�ยวก่บการเพื�ออภิ่ป้รายเกี�ยวก่บการ
แก้ป้ัญิหาการล้ดคาร์บอนแก้ป้ัญิหาการล้ดคาร์บอนแล้ะแล้ะสิ่่งเสิ่ร่มการให้สิ่่งเสิ่ร่มการให้
ความร่วมมือสิ่าธาณะมากข้�นความร่วมมือสิ่าธาณะมากข้�น

จุ่ดแสิ่ดงแล้ะจุ่ดแสิ่ดงแล้ะป้ร่บใช้้เหล้่ายานพาหนะพล้่งงานป้ร่บใช้้เหล้่ายานพาหนะพล้่งงาน
ไฟฟ้าไฟฟ้าแล้ะแล้ะโครงสิ่ร้างพื�นฐานการช้าร์จุพล้่งงานโครงสิ่ร้างพื�นฐานการช้าร์จุพล้่งงาน
แสิ่งอาท่ติย์เพื�อเล้่กพ้�งพาระบบสิ่าธารณ่ป้โภิคแสิ่งอาท่ติย์เพื�อเล้่กพ้�งพาระบบสิ่าธารณ่ป้โภิค
สิ่่วนกล้างที�งานสิ่่วนกล้างที�งาน Expo 2563 Dubai

เป้ิดติ่วโครงการเป้ิดติ่วโครงการ  Forest of the Future initiative ซ้�งเป้็นสิ่่วนหน้�งของความมุ่งม่�นระด่บซ้�งเป้็นสิ่่วนหน้�งของความมุ่งม่�นระด่บ
โล้กของม่ล้น่ธ่โล้กของม่ล้น่ธ่ UPS ในการดำาเน่นการด้านสิ่ภิาพอากาศในการดำาเน่นการด้านสิ่ภิาพอากาศ ซ้�งมีสิ่่วนทำาให้ในป้ีซ้�งมีสิ่่วนทำาให้ในป้ี 2564 มีการมีการ
ป้ล้่กติ้นไม้ไป้ป้ล้่กติ้นไม้ไป้ 3.2 ล้้านล้้านติ้นแล้ะขณะนี�มียอดรวมกว่าติ้นแล้ะขณะนี�มียอดรวมกว่า 22 ล้้านล้้านติ้นแล้้วติ่�งแติ่ป้ีติ้นแล้้วติ่�งแติ่ป้ ี2555

บร่จุาคเง่นมากกว่าบร่จุาคเง่นมากกว่า 20 ล้้านดอล้ล้าร์ในการ ล้้านดอล้ล้าร์ในการ 
จุ่ดสิ่่งสิ่่นค้าแล้ะการสิ่น่บสิ่นุนทางเทคน่คสิ่ำาหร่บจุ่ดสิ่่งสิ่่นค้าแล้ะการสิ่น่บสิ่นุนทางเทคน่คสิ่ำาหร่บ
ความค่ดร่เร่�มด้านความป้ล้อดภิ่ยของชุ้มช้นความค่ดร่เร่�มด้านความป้ล้อดภิ่ยของชุ้มช้น  

ขนสิ่่งพ่สิ่ดุมากกว่าขนสิ่่งพ่สิ่ดุมากกว่า 2,700 ช้่�นเพื�อการดำารงช้ีพช้่�นเพื�อการดำารงช้ีพ 
ไป้ย่งผ่้คนแล้ะสิ่ถึานที�ที�ติ้องการความ ไป้ย่งผ่้คนแล้ะสิ่ถึานที�ที�ติ้องการความ 
ช้่วยเหล้ือท่�วโล้กช้่วยเหล้ือท่�วโล้ก

เป้ิดติ่วโป้รแกรมเป้ิดติ่วโป้รแกรม Proudly Unstoppableเพื�อเพื�อสิ่น่บสิ่นุนสิ่น่บสิ่นุน SMB 
ที�มีความหล้ากที�มีความหล้ากหล้ายซ้�งได้ร่บผล้กระทบอย่างหน่กจุากการหล้ายซ้�งได้ร่บผล้กระทบอย่างหน่กจุากการ
ระบาดใหญิ่อย่างไม่เป้็นสิ่่ดสิ่่วนระบาดใหญิ่อย่างไม่เป้็นสิ่่ดสิ่่วน

•  ป้ร่บใช้้รถึยนติ์ไฟฟ้าที�ผล้่ติข้�นเองหล้ายร้อยค่นในยุโรป้แล้ะสิ่หร่ฐอเมร่กาในป้ีป้ร่บใช้้รถึยนติ์ไฟฟ้าที�ผล้่ติข้�นเองหล้ายร้อยค่นในยุโรป้แล้ะสิ่หร่ฐอเมร่กาในป้ ี
2565

•  การซื�อก๊าซธรรมช้าติ่หมุนเวียนการซื�อก๊าซธรรมช้าติ่หมุนเวียน (RNG) หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า 250 ล้้านแกล้ล้อนในล้้านแกล้ล้อนใน
อีกไม่กี�ป้ีข้างหน้าอีกไม่กี�ป้ีข้างหน้า กล้ายเป้็นหน้�งในผ่้บร่โภิครายใหญิ่ที�สิุ่ดของกล้ายเป้็นหน้�งในผ่้บร่โภิครายใหญิ่ที�สิุ่ดของ RNG ที�ล้ดก๊าซที�ล้ดก๊าซ
มีเทนในอุติสิ่าหกรรมการขนสิ่่งมีเทนในอุติสิ่าหกรรมการขนสิ่่ง

•  ร่วมมือก่บผ่้ผล้่ติเช้ื�อเพล้่งร่วมมือก่บผ่้ผล้่ติเช้ื�อเพล้่ง ล้่กค้าแล้ะบร่ษ่ทในอุติสิ่าหกรรมเพื�อนำามาติราฐานนี�ล้่กค้าแล้ะบร่ษ่ทในอุติสิ่าหกรรมเพื�อนำามาติราฐานนี�
ไป้สิ่่่ติล้าดเช้ื�อเพล้่งการบ่นที�ย่�งยืนไป้สิ่่่ติล้าดเช้ื�อเพล้่งการบ่นที�ย่�งยืน

•  ป้ีป้ี 2565 ในสิ่หร่ฐอเมร่กามีการจุ่ดซื�อนำ�าม่นดีเซล้แล้ะไบโอดีเซล้ที�นำากล้่บมาใช้้ในสิ่หร่ฐอเมร่กามีการจุ่ดซื�อนำ�าม่นดีเซล้แล้ะไบโอดีเซล้ที�นำากล้่บมาใช้้
ใหม่ได้ป้ระมาณใหม่ได้ป้ระมาณ 18 ล้้านแกล้ล้อนโดยป้ระมาณล้้านแกล้ล้อนโดยป้ระมาณ ทำาให้คำาสิ่่�งซื�อของเราเพ่�มข้�นทำาให้คำาสิ่่�งซื�อของเราเพ่�มข้�น
เกือบสิ่องเท่าจุากป้ีเกือบสิ่องเท่าจุากป้ี 2564

•  การพ่ฒนาแพล้ติฟอร์มสิ่ำาหร่บผ่้ให้บร่การภิายนอกการพ่ฒนาแพล้ติฟอร์มสิ่ำาหร่บผ่้ให้บร่การภิายนอก (OSP) เพื�อช้่วยให้พวกเขาเพื�อช้่วยให้พวกเขา
นำาแนวป้ฏิ่บ่ติ่ที�ดีที�สิุ่ดไป้ใช้้ติ่อเพื�อล้ดการป้ล้่อยมล้พ่ษในการดำาเน่นงานของนำาแนวป้ฏิ่บ่ติ่ที�ดีที�สิุ่ดไป้ใช้้ติ่อเพื�อล้ดการป้ล้่อยมล้พ่ษในการดำาเน่นงานของ
พวกเขาพวกเขา 

•  การจุ่ดการก่บการเพ่�มข้�นของการป้ล้่อยมล้พ่ษที�เก่ดจุากการระบาดใหญิ่ของการจุ่ดการก่บการเพ่�มข้�นของการป้ล้่อยมล้พ่ษที�เก่ดจุากการระบาดใหญิ่ของ
เราด้วยแนวทางเช้่งกล้ยุทธ์แล้ะนว่ติกรรมที�ข่บเคล้ื�อนในโล้กหล้่งเก่ดโคว่ดเราด้วยแนวทางเช้่งกล้ยุทธ์แล้ะนว่ติกรรมที�ข่บเคล้ื�อนในโล้กหล้่งเก่ดโคว่ด

•  การล้งทุนในเทคโนโล้ยีใหม่การล้งทุนในเทคโนโล้ยีใหม ่ๆๆ เช้่นเช้่น เครื�องบ่นไฟฟ้าที�สิ่ามารถึข้�นแล้ะล้งในเครื�องบ่นไฟฟ้าที�สิ่ามารถึข้�นแล้ะล้งใน
แนวด่�งแนวด่�ง (eVToL) โดรนเพื�อการร่กษาพยาบาล้โดรนเพื�อการร่กษาพยาบาล้ แล้ะยานพาหนะเซล้ล้์เช้ื�อเพล้่งแล้ะยานพาหนะเซล้ล้์เช้ื�อเพล้่ง
ไฮโดรเจุนไฮโดรเจุน 

•  การขยายการขยาย UPS Sustainability Trailblazers ซ้�งเป้็นโครงการแอมบาสิ่เดอร์ซ้�งเป้็นโครงการแอมบาสิ่เดอร์
พน่กงานพน่กงาน ESG เพื�อสิ่ร้างกรอบความค่ดเพื�อสิ่ร้างกรอบความค่ด ESG ท่�วท่�งบร่ษ่ทท่�วท่�งบร่ษ่ท

•  ป้ร่บป้รุงความเป้็นอย่่ที�ดีของผ่้คนป้ร่บป้รุงความเป้็นอย่่ที�ดีของผ่้คน 1 พ่นล้้านคนภิายในป้ีพ่นล้้านคนภิายในป้ ี2583 ด้วยความด้วยความ
พยายามของม่ล้น่ธ่แล้ะการมีสิ่่วนร่วมของชุ้มช้นพยายามของม่ล้น่ธ่แล้ะการมีสิ่่วนร่วมของชุ้มช้น

•  ทำางานเพื�อขยายกลุ้่มทร่พยากรธุรก่จุทำางานเพื�อขยายกลุ้่มทร่พยากรธุรก่จุ (BRG) ที�นำาโดยพน่กงานมากกว่าที�นำาโดยพน่กงานมากกว่า 
185 กลุ้่มเพื�อสิ่น่บสิ่นุนการร่เร่�มของพวกเขาท่�วโล้กกลุ้่มเพื�อสิ่น่บสิ่นุนการร่เร่�มของพวกเขาท่�วโล้ก

•  การนำาร่องระบบที�มผ้่ีหญิง่เป็้นผ้่นำาแล้ะโครงการพ่ฒนาในระดบ่ห่วหน้างานแล้ะการนำาร่องระบบที�มผ้่ีหญิง่เป็้นผ้่นำาแล้ะโครงการพ่ฒนาในระดบ่ห่วหน้างานแล้ะ
ระดบ่ผ้่จุด่การเพื�อเพ่�มการเป็้นติว่แทนในบทบาทที�สิ่ำาค่ญิที�สิ่ดุในบรษ่ท่ของเราระดบ่ผ้่จุด่การเพื�อเพ่�มการเป็้นติว่แทนในบทบาทที�สิ่ำาค่ญิที�สิ่ดุในบรษ่ท่ของเรา 

เรียนร่้เพ่�มเติ่มเกี�ยวก่บความคืบหน้าสิ่่่เรียนร่้เพ่�มเติ่มเกี�ยวก่บความคืบหน้าสิ่่่
เป้้าหมายของเราได้ในเป้้าหมายของเราได้ใน เกี�ยวก่บเกี�ยวก่บ UPS 

© 2022 United Parcel Service of America, Inc. UPS โล้โก้ UPS แล้ะสิ่ีนำ�าติาล้เป้็นเครื�องหมายการค้าของ United Parcel Service of America, Inc. สิ่งวนล้่ขสิ่่ทธ่�

เผยแพร่เผยแพรร่ายงานความย่�งยืนของรายงานความย่�งยืนของ
องค์กรป้ระจุำาป้ีคร่�งที�องค์กรป้ระจุำาป้ีคร่�งที� 20 

เป้ิดเผยข้อม่ล้เป้ิดเผยข้อม่ล้ EEO-1 ของของ
เราติ่อสิ่าธารณะในป้ีเราติ่อสิ่าธารณะในป้ี 2564

เราเพ่�งจุะเร่�มต้ินเราเพ่�งจุะเร่�มต้ิน
เท่าน่�นเท่าน่�น 

สิ่่งมอบสิ่่งมอบว่คซีนกว่าว่คซีนกว่า  1  พ่นล้้านรายการไป้พ่นล้้านรายการไป้ย่งกว่าย่งกว่า 110 ป้ระเทศป้ระเทศ
รวมถึ้งรวมถึ้ง 30 ป้ระเทศที�ด้อยโอกาสิ่ป้ระเทศที�ด้อยโอกาสิ่ผ่านการสิ่น่บสิ่นุนด้าน ผ่านการสิ่น่บสิ่นุนด้าน 
ล้อจุ่สิ่ติ่กสิ่์ของเราล้อจุ่สิ่ติ่กสิ่์ของเรา 

ได้ร่บการเสิ่นอช้ื�อได้ร่บการเสิ่นอช้ื�อให้เป้็นหุ้นป้ันผล้ที�มีความร่บผ่ดช้อบติ่อให้เป้็นหุ้นป้ันผล้ที�มีความร่บผ่ดช้อบติ่อ
สิ่่งคมสิ่่งสิุ่ดสิ่่งคมสิ่่งสิุ่ด หน้�งหน้�งในใน 50 บร่ษ่ทช้่�นนำาที�มีใจุร่กในสิ่่งคมบร่ษ่ทช้่�นนำาที�มีใจุร่กในสิ่่งคมแล้ะแล้ะ
แบรนด์ช้่�นนำาที�น่าช้ื�นช้มมากที�สิุ่ดแห่งหน้�งของโล้กแบรนด์ช้่�นนำาที�น่าช้ื�นช้มมากที�สิุ่ดแห่งหน้�งของโล้ก  

https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/climate/cop26-recap.html
https://about.ups.com/us/en/our-stories/innovation-driven/ups-advances-in-sustainable-urban-logistics.html
https://about.ups.com/us/en/our-stories/innovation-driven/forest-of-the-future.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/the-ups-foundation/health-humanitarian-relief.html
https://solutions.ups.com/woman-owned-proudlyunstoppable-ussp-page.html?WT.mc_id=VAN701936
https://about.ups.com/us/en/newsroom/press-releases/innovation-driven/ups-flight-forward-adds-new-aircraft.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/environment/sustainable-services/sustainability-trailblazer-elba-pareja.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact/reporting.html
https://about.ups.com/mx/en/newsroom/awards-and-recognition.html

