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เราไม่่ได้้เป็็นเพีียงผู้้�สนัับสนุุนการเติิบโตของอีีคอมเมิิร์์ซ โซเชีียลคอมเมิิร์์ซ
และลููกค้้ารายย่่อยและรายใหญ่่ ซึ่่�งเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศเท่่านั้้�น
“แต่่เรายัังรัับผิิดชอบต่่อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของพนัักงานและสัังคมด้้วย”
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สรุุปผล
การดำำ�เนิินงาน
ที่่�สำำ�คััญ

ด้้านเศรษฐกิิจ
และบรรษััทภิิบาล

ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิก
ของดััชนีีหลััก 3 ตััว
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ธุุรกิิจ สิิทธิิมนุุษยชน และการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
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คะแนนความผููกพััน
ของพนัักงานต่่อองค์์กร
ที่่� เพิ่่�มขึ้้�น ในปีี 2564

0

ค่่าเฉลี่่�ยของพนัักงานที่่�ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
ในปีี 2564 ขณะที่่�เมื่่�อมีีการแพร่่ระบาด
อย่่างหนัักของโคโรนาไวรััสมีีการทำำ�งาน
ที่่�บ้้าน
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การเสีียชีีวิิตของพนัักงาน
จากการปฏิิบััติิงาน

ประกาศตัั ว เข้้ า ร่่ ว ม WeEmpowerAsia ซึ่่� ง เป็็ น โครงการ
ขององค์์การสหประชาชาติิเพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและ
ความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�หญิิง

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

100%

ของเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประชุุม มีีค่่าความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutral)

ประกาศกลยุุทธ์์ใหม่่ด้้านการสร้้าง
เศรษฐกิิจสีีเขีียวซึ่่�งเป็็นประเด็็น
ที่่�บริิษััทจะต้้องให้้ความสำำ�คััญในช่่วง

ส่่งเสริิม

การคััดแยกขยะ
และการบริิหารจััดการขยะ
ที่่�ถููกต้้องต่่อพนัักงาน

3

ปีี

บริิหารจััดการเส้้นทางการขนส่่ง
พััสดุุให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ

ลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก
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รางวััลและ
ความสำำ�เร็็จ
รางวััลนายจ้้าง
ดีีเด่่น

รางวััลสุุดยอดสิินค้้า
แห่่งปีี 2564

รางวััล The Professional
Hero แห่่งปีี

รางวััลการจ้้างงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด รางวััลการฝึึกอบรมพนัักงาน
ดีีเด่่น และรางวััลการบริิหารบุุคลากร
ที่่ท� รงคุุณค่่าดีีเด่่นจาก The Employer
Branding Institute ประเทศอิินเดีีย

ประเภทสิินค้้าและบริิการกลุ่่�มการ
ขนส่่ง สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการดำำ�เนิินงาน
อย่่ า งยอดเยี่่� ย มในการส่่ ง มอบ
สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� ดีีที่่� สุุ ด ให้้ กัั บ
ลููกค้้ า และการรัั ก ษาความเป็็ น
แบรนด์์ อัั น ดัั บ 1 ในธุุ ร กิิ จ ขนส่่ ง
พััสดุุด่่วน

โดยหนัังสืือพิิมพ์์ Bangkok Post
ซึ่่�งมอบให้้ ในงาน Bangkok Post
CEO of the Year 2021
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Gold Winner จาก HR
Excellence Awards 2021

รางวััล
No.1 Brand

รางวััลสุุดยอดแบรนด์์ที่่�
ครองใจผู้้�บริิโภคแห่่งปีี 2564

ซึ่่� ง มอบให้้ บ ริิ ษัั ท ที่่� มีีก ารจัั ดก าร
ท รัั พ ย า ก ร บุุ ค ค ล ย อ ด เ ยี่่� ย ม
สามารถสร้้ า งความผููกพัั น กัั บ
พนัั ก งานและมีีสภาพแวดล้้ อ ม
การทำำ�งานที่่�เป็็นมิิตร

หมวดบริิการจััดส่่ง/โลจิิสติิกส์์ โดย
นิิ ต ยสาร Marketeer เป็็ น ปีี ที่่� 4
ติิดต่่อกััน

โดยนิิตยสาร BrandAge เป็็นปีีที่่� 2
ติิดต่่อกััน
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วิิสััยทััศน์์
พัันธกิิจ
และค่่านิิยม

วิิสััยทััศน์์

“บริิ ษัั ท มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะเป็็ น ผู้้�ป ระกอบการด้้ า นการจัั ดส่่ ง พัั สดุุ ด่่ ว นชั้้� น นำำ�
ในประเทศไทย โดยมุ่่�งเน้้นการให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศ เหนืือความคาดหวััง
ของลููกค้้า”

พัันธกิิจ

“บริิษััทมุ่่�งให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพ ยกระดัับคุุณภาพของสัังคมส่่วนรวม
อีีกทั้้�งยัังให้้ความใส่่ใจพนัักงาน และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และผู้้�ลงทุุนของบริิษััท”
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ค่่านิิยม

HI STEP

Honesty

Innovation

Service-minded

Teamwork

Execution

Positivity

ซื่่อ� สััตย์แ์ ละจริิงใจ ยึึดมั่่�นในมาตรฐาน
และจริิ ย ธรรม ดำำ� เนิิ น งานด้้ ว ย
ความโปร่่งใส พร้้อมทั้้�งปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

ใจรัักบริิการ มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะมอบบริิการ
ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพเพื่่�อสร้้างความประทัับใจ
และให้้บริิการเหนืือความคาดหวััง
ของลููกค้้า

มุ่่�งมั่่�นให้้สำ�ำ เร็็จ รัับผิิดชอบต่่อความ
สำำ�เร็็จของงาน มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้งาน
สำำ�เร็็จตามที่่�กำำ�หนดไว้้ ในวิิสััยทััศน์์
และพัันธกิิจ โดยยึึดมั่่�นในมาตรฐาน
ความเป็็นเลิิศสููงสุุด

สร้้ า งสรรค์์ สิ่่� ง ใหม่่ สนัั บ สนุุ น
ความคิิดสร้า้ งสรรค์์ นำำ�เสนอวิิธีีการ
หรืือแนวคิิดใหม่่ ๆ เพื่่�อตอบสนอง
ต่่ อ ค ว า ม ต้้ อ ง ก า ร ข อ ง ลููกค้้ า
เพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงาน
และองค์์กร

ทำำ�งานเป็็นทีีม ทำำ�งานร่่วมกัันกัับ
ทีีมทั้้�งภายนอกและภายในเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายร่่วมกััน ตลอดจนให้้ความ
สำำ�คัญกั
ั บั การมีีส่่วนร่่วม และนำำ�เสนอ
ความคิิ ด เห็็ น ที่่� ห ลากหลายเพื่่� อ
พััฒนาตนเองและองค์์กร

มองเห็็ น โอกาส เชื่่� อ มั่่� น ว่่ า ทุุ กสิ่่� ง
เป็็นไปได้้ เอาชนะความท้้าทายด้้วย
ความมุ่่�งมั่่�น และมองทุุกสถานการณ์์
ในเชิิงบวก
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การประเมิินประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อการพััฒนาและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ของบริิษััท
ในปีี 2564 KEX ได้้ทำำ�การประเมิินเพื่่�อทบทวนประเด็็นต่่าง ๆ ในเชิิงธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งในแง่่ของความเสี่่�ยง
และโอกาส ซึ่่� ง อาจส่่ ง ผลต่่ อ การพัั ฒ นาและเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืืนของบริิ ษัั ท ใหม่่ ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ KEX สามารถระบุุ ไ ด้้ ว่่ า
ประเด็็นใดเป็็นประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อทั้้�งบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสามารถใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงาน
รวมถึึงการตััดสิินใจในเรื่่�องต่่าง ๆ ของ KEX ตลอดห่่วงโซ่่ทางธุุรกิิจได้้

ขั้้�นตอนที่่� 1
ระบุุประเด็็น

ผู้้บ� ริิหารระดัับสูงู ได้้ร่่วมกัับคณะทำงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนเพื่่�อทวนสอบประเด็็น
ต่่าง ๆ โดยพิิจารณาจากเรื่่�องที่่�อยู่่�ในความสนใจของทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศซึ่่�ง
อาจส่่งผลต่่อการดำเนิินงานของ KEX และการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย KEX ยัังได้้
ทำการสำรวจโดยการสอบถาม และ/หรืือ ประชุุมร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ความสำคััญ
จนถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ที่่กลุ่่�
� มคนเหล่่านี้้�คาดหวัังจาก KEX และนำมาวิิเคราะห์์ โดยจากการ
ดำเนิินงานทั้้�งหมดดัังกล่่าว KEX สามารถระบุุประเด็็นที่่มีีนั
� ยส
ั ำคััญทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ
บรรษััทภิิบาล สิ่่ง� แวดล้้อมและสัังคม ซึ่่ง� เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย (“กลุ่่�มบริิษัทั ”)

ขั้้�นตอนที่่� 2
จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญ
ของประเด็็น

การประเมิินช่่องว่่าง (Gap Analysis) ของประเด็็นทางด้้านเศรษฐกิิจ บรรษััทภิิบาล
สิ่่ง� แวดล้้อม และสัังคม เมื่่อ� เทีียบกัับองค์์กรชั้้น� นำในธุุรกิจิ ขนส่่งพััสดุดุ่ ว่ นระดัับโลก และ
เป้้าหมายโลกเพื่่�อความยั่่�งยืืน (SDGs) ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อทำให้้มั่่�นใจว่่าประเด็็นเหล่่านั้้�นยัังคงมีี
ความเกี่่ย� วข้้องกัับกลยุุทธ์์ การดำเนิินงาน แนวทางการทำธุุรกิจิ และโครงการต่่าง ๆ ของบริิษัทั

ขั้้�นตอนที่่� 3
ทวนสอบ

KEX มีีการทวนสอบประเด็็นที่่เ� กิิดจากกระบวนการตามขั้้น� ตอนที่่� 1 และ 2 โดยผู้้ที่� มีีส่
่� ว่ น
ในการพิิจารณา ได้้แก่่ ผู้้�บริิหารระดัับสููงและหััวหน้้าของสายงานต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ยัังมีี
การหารืือร่่วมกัับผู้้มีีส่
� ว่ นได้้เสีียภายนอกเพื่่�อให้้ทราบถึึงความคาดหวัังต่่อการดำเนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษัทั ในแต่่ละด้้าน โดยประเด็็นที่่ผู้� มีีส่
้� ว่ นได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกหยิิบยก
ขึ้้น� มา ได้้ถููกนำมาพิิจารณาและบัันทึึกไว้้ในรายงานผลการประเมิินประเด็็นที่่มีีนั
� ยส
ั ำคััญ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

ขั้้�นตอนที่่� 4
ตรวจสอบ
ความถููกต้้อง

คณะกรรมการบริิหารเป็็นผู้้�พิิจารณาตรวจสอบความถููกต้้องของประเด็็นที่่�มีีนััยสำคััญใน
ขั้้�นตอนสุุดท้้ายก่่อนที่่�จะนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติิ ทั้้�งนี้้� จากการที่่� KEX
เพิ่่�งเริ่่�มต้้นการดำเนิินงานตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนและบริิบททางธุุรกิิจมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา KEX จึึงกำหนดให้้มีีการทวนสอบและปรัับปรุุงประเด็็นที่่�มีี
นััยสำคััญอย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นประจำ

เมทริิกซ์์แสดง
ประเด็็นที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ

3
6
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

10

8
15

9
12 1

13
4

16

7

11
2

14
5

ประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อกลุ่่�มบริิษััท

ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและบรรษััทภิิบาลในการทำำ�ธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและภาวะวิิกฤติิ
คุุณภาพการให้้บริิการและการบริิหารความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
การบริิหารแบรนด์์
การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
การจััดการนวััตกรรม
การเติิบโตทางธุุรกิิจและผลประกอบการ
ความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
กลยุุทธ์์ด้้านพลัังงานและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนและการจััดการขยะ
สุุขภาวะและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
การพััฒนาบุุคลากร
สิิทธิิมนุุษยชน
การดึึงดููดและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
การมีีส่่วนร่่วมและการยอมรัับความหลากหลายในสถานประกอบการ
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ประเด็็นที่่�บริิษััท
จะให้้ความสำำ�คััญ
ในช่่วง 3 ปีี
การบริิหารจััดการทางด้้านเศรษฐกิิจ
และบรรษััทภิิบาล

คุุณภาพการให้้บริิการ
และการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า

ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเพิ่่�มคุุณภาพการบริิการ
และการบริิหารความสััมพัันธ์์ของลููกค้้าโดยยึึด
ความต้้องการของลููกค้้าเป็็นหััวใจหลัักในการ
ปรัับเปลี่่�ยนงานบริิการ

การบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดการนวััตกรรม
ขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมผ่่านการลงทุุน การวิิจััย
และพััฒนาสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าลููกค้้าจะได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีี เข้้าถึึงความ
สะดวกสบาย และตอบโจทย์์คนทุุกกลุ่่�มในสัังคม

ความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล

กำำ�กัับดููแลให้้ระบบเก็็บข้้อมููลมีีความปลอดภััย
พร้้อมยกระดัับการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลและ
ระบบการทำำ�งานภายในให้้มีีความปลอดภััยสููงสุุด
เพื่่�อป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล

การบริิหารจััดการ
ทางด้้านทรััพยากรบุุคคล

เศรษฐกิิจสีีเขีียว

การพััฒนาบุุคลากร

ปรัับกิิจกรรมทางธุุรกิิจให้้สอดรัับกัับเป้้าหมาย
การลดคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ของประเทศไทย ผ่่าน
การจััดการขยะ การวางแผนเส้้นทางขนส่่ง และ
การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน

เพิ่่�มพููนความรู้้�และทัักษะให้้บุุคลากรทุุกระดัับ
เพื่่� อ รองรัั บ ต่่ อ การสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง และการ
ปรัับเปลี่่ย� นตำำ�แหน่่งภายในองค์์กร โดยปราศจาก
การหยุุดชะงัักของกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

การดึึงดููดและรัักษาบุุคลากร
ที่่�มีีความสามารถ

สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เหมาะสมกัับอนาคต
ของการขัับเคลื่่�อนพนัักงานที่่�มีีความสามารถ
ภายในองค์์กรและบริิหารจััดการให้้พนัักงานมีี
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต และการทำำ� งานที่่� ดีีขึ้้� น มีีสมดุุ ล
มากขึ้้�นผ่่านโปรแกรมต่่าง ๆ ของบริิษััท

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

เป้้าหมายที่่�ท้้าทายเพื่่�อการเติิบโตในระยะยาวและยั่่�งยืืน
การบริิหารจััดการ
ทางด้้านเศรษฐกิิจ
และบรรษััทภิิบาล

0

การรั่่�วไหลของข้้อมููล

99.0%

อััตราการจััดส่่งพััสดุุตรงเวลา

เปิิดใช้้งาน Net Promoter
Score (NPS) เพื่่�อวััดความ
พึึงพอใจและความผููกพััน
ของลููกค้้าต่่อองค์์กร

การบริิหารจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ภายในปีี 2569

ภายในปีี 2569

ของ KEX จะต้้องเป็็น
Sustainable Packaging

ก๊๊าซเรืือนกระจก เมื่่�อเทีียบจาก
ฐานปีี 2564

100% ของบรรจุุภััณฑ์์

10% ลดอััตราการปล่่อย

(ปรัับเป้้าหมายให้้เร็็วขึ้้�น
จากเดิิมที่่�ตั้้�งไว้้ภายในปีี 2573)

การบริิหารจััดการ
ทางด้้านทรััพยากร
บุุคคล

คะแนนความผููกพััน
ของพนัักงานต่่อองค์์กร

จำำ�นวนพนัักงาน Talent
ในระดัับผู้้�บริิหารระดัับสููง เพิ่่�ม
ขึ้้�น

80%

ประสบความสำำ�เร็็จในการ
ก่่อตั้้�ง Kerry University
โครงการฝึึกอบรม
และพััฒนาพนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง

80%

ของพนัักงานในกลุ่่�ม Talent
และในตำำ�แหน่่งที่่�มีีความ
สำำ�คััญ เลืือกที่่�จะยัังคง
ทำำ�งานกัับบริิษััท

30%
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การบริิหารจััดการทางด้้านเศรษฐกิิจ
และบรรษััทภิิบาล
คุุณภาพการให้้บริิการและการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
โอกาสและความท้้าทาย
ธุุรกิิจของ KEX เกิิดขึ้้�นมาเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของผู้้�บริิโภค
ทั้้�งฝั่่�งที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายในประเทศไทย เพื่่�อเชื่่�อมต่่อความ
ต้้องการของคน 2 กลุ่่�มเข้้าด้้วยกััน ในขณะที่่�ความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล ทำให้้คนมีีช่่ อ งทางหลากหลายในการ
จัับจ่่ายใช้้สอย มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐที่่�ออกมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง และนวััตกรรมทางด้้านสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ
รวมถึึงแคมเปญที่่�ออกมานำเสนอต่่อลููกค้้า ทำให้้ความต้้องการ
ในภาคธุุรกิิจขนส่่งเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง KEX จึึงต้้องพััฒนา
และรัักษาการบริิการที่่�มีีคุุณภาพในระดัับราคาที่่�เหมาะสมเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความต้้องการที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไปในแต่่ละช่่วงได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

ของ KEX โดยหน่่ ว ยงานควบคุุ ม คุุ ณ ภาพจะมีีการรายงาน
ผลการดำเนิินงานให้้ฝ่่ายจััดการรัับทราบสััปดาห์์ละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�
คู่่�มืือคุุณภาพดัังกล่่าวและแผนการสุ่่�มตรวจสอบการปฏิิบััติิตาม
คู่่�มืื อ คุุ ณ ภาพจะครอบคลุุ ม ถึึงร้้านค้้าเคอรี่่� ที่่� เ ป็็ น ลัั ก ษณะ
ร้้านแฟรนไชส์์ต่่าง ๆ

การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
KEX ให้้ความสำคัั ญ ต่่ อ การดึึงดููดและรัั ก ษาบุุ ค ลากรที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพให้้เข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษัทั โดยมีีการให้้ผลตอบแทน
ที่่�สููงกว่่าอััตราเฉลี่่�ยในตลาด และมีีการวางแผนพััฒนาบุุคลากร
และการประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ซึ่่� ง รวมถึึง
พนัักงานของคู่่�ค้้าที่่�เปิิดร้้านเคอรี่่�กัับเรา เพื่่�อให้้พร้้อมรองรัับต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้าที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา

หััวใจสำคััญในการจะทำให้้คุุณภาพการบริิการอยู่่�ในระดัับที่่�สููง
ตามมาตรฐานที่่ว� างไว้้คืือการพััฒนาระบบและคนให้้พร้้อมรองรัับ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว รวมถึึงการบริิหารจััดการทรััพยากร
บุุคคลเพีียงพอ และเป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพ มีีหััวใจบริิการ ซึ่่�งเป็็น
ความท้้าทายที่่� KEX พยายามบริิหารจััดการให้้อยู่่�ในระดัับที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด

KEX กำหนดให้้มีีตััวชี้้วั� ดั (KPIs) ในเรื่่อ� งของการควบคุุมคุุณภาพ
การปฏิิ บัั ติิ ง านและคุุ ณ ภาพการบริิก าร รวมถึึงมีีการกำหนด
ผลตอบแทนพิิเศษสำหรัับบุุคลากรที่่ป� ฏิิบัติั งิ านได้้สูงู กว่่าเป้้าหมาย
และบทลงโทษกรณีีพบการปฏิิบัติั งิ านที่่ไ� ม่่ถููกต้้องตามคู่่�มืือคุุณภาพ
ทั้้�งนี้้�ก็เ็ พื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่ดีีที่
่� สุ่� ดุ ให้้กัับลููกค้้าของ KEX

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ

KEX มีีทีีมงานวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analyst) ความต้้องการของ
ลููกค้้าให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดในการบริิการจััดการเครืือข่่ายภายใน
และการนำเสนอสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ลููกค้้ามากที่่สุ� ดุ โดยทีีมงานวิิเคราะห์์ข้้อมููลจะทำการประเมิินและ
ประมาณการความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละช่่วงเพื่่�อนำเสนอต่่อ
ฝ่่ายจััดการในการกำหนดแผนรองรัับต่่อไป

การกำำ�หนดคู่่�มืือคุุณภาพในการปฏิิบััติิงาน
KEX กำหนดให้้มีีคู่่�มืือคุุณภาพ (Quality Procedure) สำหรัับการ
ปฏิิบััติิงานในทุุกกระบวนการตั้้�งแต่่การรัับพััสดุุ (First Mile) การ
ขนย้้าย (Transit) และการส่่งออกให้้ลููกค้้า (Last Mile) โดย
หน่่วยงานควบคุุมคุุณภาพ (Quality Assurance Team) จะทำหน้้าที่่�
ในการสื่่�อสาร ควบคุุม และสุ่่�มตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านตามคู่่�มืือ
คุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งมีีการสอบถามจากลููกค้้าผู้้ใ� ช้้บริิการ
ถึึงระดัับความพึึงพอใจและปััญหาที่่�อาจจะพบเจอในการบริิการ

การออกแบบให้้เครืือข่่ายและระบบมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด

การลงทุุนในฝ่่ายวิิจััยและพััฒนา
KEX จััดตั้้ง� แล็็บทดสอบภายในองค์์กรขึ้้น� มาเพื่่�อทำการวิิเคราะห์์และ
ตรวจสอบความสามารถของสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ ก่่อนนำเสนอ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

ออกสู่่�ตลาด โดยทีีมงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องจะต้้องมาหารืือกัันเพื่่�อกำหนด
กลุ่่�มตััวอย่่าง ประเมิินความเสี่่ย� งและแนวโน้้มความพึึงพอใจในการ
ใช้้งาน/ใช้้บริิการของลููกค้้า และสรุุปแนวทางดำเนิินงานร่่วมกััน

การให้้ความสำำ�คััญต่่อประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้บริิการ
ในเรื่่�องของการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า KEX เป็็นผู้้�ให้้
บริิการรายแรกที่่�เปิิดให้้มีีระบบคอลเซนเตอร์์ทั้้�งผ่่านช่่องทาง
โทรศัั พท์์ LINE Facebook และแชตบ็็ อ ต เนื่่� อ งด้้วยเรา
ให้้ความสำคััญต่่อทุุกประสบการณ์์การใช้้บริิการของลููกค้้า โดยทีีมงาน
คอลเซนเตอร์์ ข องบริิ ษัั ท จะต้้องผ่่ า นการฝึึ ก อบรมในการให้้
ความช่่ ว ยเหลืื อ และแก้้ไขปััญหาให้้กัั บ ลููกค้้าเบื้้� อ งต้้น หากมีี
กรณีีที่่� ปัั ญหาที่่� เ กิิ ดมีี ความซัั บ ซ้้อน ทีีมงานคอลเซนเตอร์์ จ ะ
ต้้องส่่งต่่อไปให้้ผู้้�รัับผิิดชอบต่่อไป ในการตอบสนองต่่อปััญหา
ของลููกค้้า KEX กำหนดให้้ต้้องมีีการตอบสนองภายใน 15 นาทีี
สำหรัับการแก้้ไขปััญหามีีการกำหนดระยะเวลาแก้้ไขปััญหาตาม
ความซัับ ซ้้อนของประเด็็น ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น ไว้้ในคู่่�มืือ คุุณ ภาพ
ของบริิษััท
นอกจากนี้้� KEX ยัังเป็็นผู้้�ให้้บริิการรายแรกและรายเดีียวที่่�มีี
โปรแกรมสิิทธิิพิเิ ศษให้้กัับลููกค้้า “เคอรี่่� เอ็็กซ์เ์ พรส รอยััลตี้้� คลัับ”

โดยลููกค้้าสามารถสะสมแต้้มจากการใช้้บริิ ก ารของ KEX
เพื่่�อนำไปแลกเป็็นส่่วนลดค่่าจััดส่ง่ รวมถึึงสิิทธิิประโยชน์์ต่า่ ง ๆ ได้้
และ KEX ยัังจััดให้้มีีหลัักสููตรการฝึึกอบรมให้้กัับผู้้ข� ายที่่เ� ป็็นสมาชิิก
เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส รอยััลตี้้� คลัับ ด้้วย

การใช้้เครื่่�องมืือวััดความพึึงพอใจและประสบการณ์์
ในการบริิการของลููกค้้า
KEX มีีระบบประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าต่่อบริิการขนส่่ง
พััสดุุด่่วนและพฤติิกรรมของพนัักงานจััดส่่งผ่่านแอปพลิิเคชััน
Kerry Express โดยผลการประเมิินจะถููกนำไปรวบรวมและนำเสนอ
ต่่อฝ่่ายจััดการเพื่่�อพััฒนาบริิการต่่อไป สำหรัับผลการประเมิิน
ความพึึงพอใจในตัั ว พนัั ก งานจัั ดส่่ ง จะถููกนำมากำหนดเป็็ น
ผลตอบแทนพิิเศษให้้แก่่พนักั งานแต่่ละคนเพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
ขวััญและกำลัังใจในการปฏิิบัติั งิ าน รวมถึึงการควบคุุมคุุณภาพของ
พนัักงานจััดส่่งด้้วย
สำหรัับในปีี 2565 นี้้� KEX อยู่่�ระหว่่างการพััฒนาเครื่่�องมืือ
เพื่่�อบ่่งบอกความพึึงพอใจของลููกค้้าภายใต้้กรอบแนวคิิดของ
การสร้้างความจงรัักภักดีี
ั ในแบรนด์์ ซึ่่ง� คาดว่่าจะสามารถใช้้งานได้้
ภายในไตรมาส 4

ผู้้�นำำ�ด้้านคุุณภาพการให้้บริิการ

< 1.2%
พััสดุุส่่งคืืน

99.99%

พื้้�นที่่�บริิการจััดส่่งพััสดุุ
ในประเทศภายในวัันถััดไป

97.10%
การจััดส่่งพััสดุุ
ตรงเวลา

2.7+ ล้้าน

ความสามารถในการ
รองรัับพััสดุุต่่อวััน

หมายเหตุุ: ข้้อมููล ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564

ทั้้�งนี้้� อััตราแสดงคุุณภาพการให้้บริิการดัังกล่่าวข้้างต้้น สำเร็็จตามเป้้าหมายปีี 2564 ที่่ก� ำหนดไว้้ ยกเว้้นเรื่่อ� งของการจััดส่ง่ พััสดุตร
ุ งเวลา
ที่่ต่� ำ่ กว่่าเป้้าหมายเล็็กน้้อย อัันเนื่่�องมาจากการเติิบโตของความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคอย่่างก้้าวกระโดดในระหว่่างมาตรการสนัับสนุุนให้้
ปฏิิบัติั งิ านจากที่่บ้้� าน

15

16 เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส

การจััดการนวััตกรรม
โอกาสและความท้้าทาย
การรัักษาความเป็็นผู้้�นำและเบอร์์หนึ่่�งในธุุรกิิจขนส่่งพััสดุุด่่วน
เพื่่�อรองรัับธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ โซเชีียลคอมเมิิร์์ซ ในประเทศไทย
ที่่�มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปตามความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และการเปลี่่�ยนผ่่าน
องค์์กรจากธุุรกิิจขนส่่งพััสดุุด่่วนปกติิเป็็นผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์ม
ขนส่่งครบวงจรด้้วยเทคโนโลยีีและระบบงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับระดัับโลก เป็็นความท้้าทายที่่�ทำให้้ KEX ยัังคง
ไม่่ ห ยุุ ด พัั ฒ นาตนเองและลงทุุ น ในเทคโนโลยีีและการพัั ฒ นา
นวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ
นอกจากการกำหนดให้้การพัั ฒ นาเทคโนโลยีีและนวัั ตกรร ม
เป็็นกลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทใน 3 - 5 ปีี KEX ยัังได้้
จััดสรรงบประมาณร้้อยละ 5 - 10 ของงบประมาณด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่�อฝึึกอบรมและวิิจััยพััฒนาสิินค้้าและบริิการใหม่่ ๆ
ทีีมงานด้้านการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ (Product Research
and Development) ประกอบด้้วย ทีีมที่่�ดููแลด้้านการพััฒนา
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Product Development) และทีีมงานด้้านการบริิหาร
ประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน (User Experience) โดยทีีมงานด้้านการ
วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์มีีหน้้าที่่�ขัับเคลื่่�อนแผนการศึึกษา วิิจััย
และพััฒนาการตลาดและผลิิตภััณฑ์์ และทดสอบผลิิตภััณฑ์์ก่่อน
ออกสู่่�ตลาด
นอกเหนืือจากการจััดตั้้ง� ทีีมงานด้้านการวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เป็็นการเฉพาะแล้้ว KEX ยัังมีีการร่่วมมืือกัับองค์์กรชั้้�นนำซึ่่�ง
มีีความเชี่่� ย วชาญในแต่่ ล ะด้้านของประเทศไทยเพื่่� อ พัั ฒ นา
ผลประโยชน์์ในเชิิงธุุรกิจิ และนวััตกรรมร่่วมกััน อาทิิ ความร่่วมมืือ
กัับบริิษััทสบาย เทคโนโลยีี จำกััด (มหาชน) นำเสนอแพลตฟอร์์ม
ชำระเงิินครบวงจน Kerry Wallet กระเป๋๋าเงิินออนไลน์์ซึ่่�งคาดว่่า
จะเปิิดตััวภายในปีี 2565 ความร่่วมมืือกัับบริิษััท เบทาโกร จำกััด
(มหาชน) เพื่่�อให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าด้้วยระบบควบคุุมอุุณหภููมิิ
ชั้้�นนำ (Cold Delivery Platform) ด้้วยแพลตฟอร์์มเทคโนโลยีี
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงและเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับโลก ซึ่่�งเป็็นไปตาม

กลยุุทธ์์การดำเนิินธุุรกิจิ ระยะกลางของ KEX ที่่จ� ะขยายและสรรหา
แนวทางการต่่อยอดไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ ๆ ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าอย่่างยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
ของทั้้�ง KEX และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ในปีีที่่�ผ่่านมา KEX ยัังได้้เปิิดตััวโครงการส่่งเสริิมนวััตกรรมใน
องค์์กร โดยชัักชวนให้้พนัักงานเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการคิิดค้้นและ
ช่่วยกัันผลัักดัันนวััตกรรมใหม่่ ๆ ที่่�จะช่่วยลดต้้นทุุน เพิ่่�มยอดขาย
และเพิ่่�มคุุณภาพการบริิการได้้ หนึ่่�งในเกณฑ์์พิิจารณาสำคััญ
นอกเหนืือจากการที่่น� วััตกรรมดัังกล่่าวต้้องตอบโจทย์์ทางด้้านธุุรกิจิ
แล้้ว ยัังต้้องสามารถช่่วยสร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้กัับภาคสัังคม
หรืือสิ่่�งแวดล้้อมได้้ด้้วย โดยบริิษััทได้้จััดสรรงบประมาณสำหรัับ
นวััตกรรมที่่�ผ่่านมาคััดเลืือกเพื่่�อให้้เกิิดการนำมาใช้้จริิงอย่่างเป็็น
รููปธรรม
ตััวอย่่างนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564 คืือ กล่่อง
ใส่่ต้้นไม้้ ซึ่่�ง KEX เป็็นผู้้�ให้้บริิการขนส่่งพััสดุุด่่วนรายแรกและ
รายเดีียวที่่น� ำเสนอบริิการดัังกล่่าวให้้กัับลููกค้้า กล่่องใส่่ต้้นไม้้ของ
KEX ถููกออกแบบให้้เป็็นบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ขนส่่งต้้นไม้้โดยเฉพาะและ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยการออกแบบคุุณสมบััติิกระดาษให้้มีี
ความบางลงเพื่่�อลดปริิมาณเยื่่�อกระดาษ แต่่ยัังคงคุุณสมบััติิเรื่่�อง
ความแข็็งแรง ทนทาน และกัันชื้้�นได้้ดีี กล่่องต้้นไม้้ของ KEX ถููก
นำเสนอให้้กัับลููกค้้าในราคาที่่�เหมาะสม สามารถเข้้าถึึงได้้ เพื่่�อให้้
ลููกค้้ามีีประสบการณ์์ที่่�ยอดเยี่่�ยมเกิินความคาดหวัังต่่อบริิการที่่�
ของ KEX ทั้้�งนี้้� ตั้้�งแต่่เปิิดตััวในเดืือนกรกฎาคม 2564 มีีลููกค้้า
ใช้้บริิการกล่่องต้้นไม้้มากถึึง 470,000 กล่่อง
KEX ยัังมุ่่�งมั่่�นค้้นหานวััตกรรมด้้านบรรจุุภััณฑ์์ทางเลืือกที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม โดยศึึกษาความเป็็นไปได้้และหารืือกัับผู้้�ให้้
บริิการทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ครอบคลุุมถึึงการรวบรวม
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ใ่� ช้้แล้้ว การนำกลัับไปผลิิตเพื่่�อให้้กลัับมาใช้้ใหม่่ และ
การกำจััดอย่่างถููกวิิธีีเมื่่�อหมดอายุุใช้้งาน [Extended Producer
Responsibility (EPR)] ทั้้� ง นี้้� ผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารที่่� บริิ ษััท จะจัับ มืือ
ร่่วมธุุรกิจิ ดัังกล่่าวด้้วย จะต้้องได้้รัับการรัับรองจากสถาบัันหรืือองค์์กร
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องและจะต้้องจััดทำรายงานสรุุปผล
เพื่่�อนำส่่งให้้บริิษััทรัับทราบ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

ความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
โอกาสและความท้้าทาย
จากการเป็็นผู้้�นำในตลาดขนส่่งพััสดุุด่่วนที่่�ให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
กว่่า 20 ล้้านรายในปััจจุุบััน และมีีอััตราการเติิบโตของจำนวน
ผู้้�ใช้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับการที่่� KEX มุ่่�งมั่่�น
นำเสนอบริิการที่่ต� อบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าผ่่านการลงทุุน
ทางเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ อาทิิ การเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
รายแรกที่่น� ำเสนอบริิการเก็็บเงิินปลายทาง (Payment on Delivery)
การเป็็นผู้้�ให้้บริิการรายแรกที่่�นำเสนอบริิการติิดตามสถานะพััสดุุ
ผ่่านแอปพลิิเคชััน Kerry Express และการเรีียกรถเข้้ารัับพััสดุุที่่�
หน้้าบ้้าน (Door-to-Door Service) KEX จึึงต้้องให้้ความสำคััญ
ต่่อการสร้้างระบบฐานข้้อมููลที่่�มีีความปลอดภััยสููงสุุดและเป็็นที่่�
ไว้้วางใจได้้ รวมถึึงทำให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลของลููกค้้าจะถููกรัักษา
ไว้้เป็็นความลัับและไม่่ถููกนำไปใช้้ผิิดวััตถุุประสงค์์ ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อให้้
คงไว้้ซึ่่ง� ความเป็็นแบรนด์์ที่น่่� า่ เชื่่อ� ถืือและได้้รัับความไว้้วางใจจาก
ผู้้�ใช้้บริิการทุุกราย

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ
สร้้างเกราะป้้องกัันทางไซเบอร์์และภููมิิคุ้้�มกัันในการเก็็บรัักษา
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�ให้้บริิการขนส่่งพััสดุุด่่วนใน
ประเทศไทยที่่น่� า่ เชื่่อ� ถืือ ได้้รัับความไว้้วางใจ โดยปราศจากข้้อโต้้แย้้ง
นัับตั้้�งแต่่เริ่่�มดำเนิินงาน KEX กำหนดนโยบายและมาตรการที่่�
เกี่่ย� วข้้องทางด้้านความปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และจััดทำ Roadmap 3 ปีี เพื่่�อวางแผนทดสอบ พััฒนา และกำกัับ
ดููแล ตามมาตรฐานของ National Institute of Standards and
Technology (NIST) และกฎหมายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยหน่่วยงานพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีี
สารสนเทศ เป็็นผู้้�พััฒนา เก็็บรัักษา ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�น และจััดทำแผนงาน แผนป้้องกััน รวมทั้้�งกำหนดให้้มีีการ
ทวนสอบทุุก ๆ 3 เดืือน โดยหน่่วยงานพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ จะมีีการรายงานแผนการดำเนิินงาน
และผลของการดำเนิินงานต่่อรองประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
คณะกรรมการบริิหารเป็็นประจำ

KEX ให้้ความสำคััญกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�
เป็็นระบบปิิด คืือ มีีการลงทุุนในทรััพยากรบุุคคลและทรััพยากร
เทคโนโลยีี เพื่่� อ พัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น ระบบฐานข้้อมููล และ
นวััตกรรมภายในองค์์กรด้้วยตนเองเกืือบทั้้�งหมด ลดความเสี่่�ยง
จากการพึ่่�งพาผู้้�ให้้บริิการภายนอก ดัังนั้้�น นวััตกรรมต่่าง ๆ ที่่�
เกิิดขึ้้�นในองค์์กร และที่่�นำไปให้้บริิการลููกค้้า จึึงถืือเป็็นทรััพย์์สิิน
ทางปััญญาของ KEX ซึ่่�งมีีการจดลิิขสิิทธิ์์�อย่่างถููกต้้อง
หน่่วยงานพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ ยัังมีี
การจััดทำแผนการประเมิินความเสี่่ย� งและทดสอบความปลอดภััย
ของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กรอย่่างสม่่ำเสมอ อาทิิ
การจำลองสถานการณ์์การถููกโจมตีีทางไซเบอร์์ การกำหนด
ระยะเวลากู้้�คืืนข้้อมููลเมื่่�อถููกโจมตีีทางไซเบอร์์ การจััดทำแผน
บริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ การจััดให้้มีี Back-up Data
Centre เพื่่�อสำรองข้้อมููล การกำหนดให้้ต้้องมีีรหััสผ่่านในการ
เข้้าถึึงคอมพิิวเตอร์์และแล็็ปท็็อปส่่วนบุุคคล การยืืนยัันตััวตนใน
การเข้้าปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�สำคััญที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศและข้้อมููลลููกค้้า และการสร้้างความตระหนัักให้้กัับ
พนัักงานทุุกระดัับผ่่านการสื่่�อสารอย่่างต่่อเนื่่�อง การฝึึกอบรม
ตั้้�งแต่่วัันเริ่่�มปฏิิบััติิงาน และจััดให้้มีีการวััดระดัับความเข้้าใจ
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นภาคบัังคัับ
KEX ยัั ง รัั บ การประเมิิ น และได้้รัั บ การรัั บ รองตามมาตรฐาน
ISO27001 (Information Security Management System
- ISMS) มาตั้้ง� แต่่ปีี 2562 และได้้รัับมาอย่่างต่่อเนื่่�องจนถึึงปััจจุุบันั
ในกรณีีที่่� KEX อาจจะต้้องใช้้บริิ ก ารผู้้� ใ ห้้บริิ ก ารภายนอกที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ หรืือพื้้�นที่่เ� ก็็บข้้อมููล KEX
กำหนดให้้ผู้้ใ� ห้้บริิการจะต้้องมีีคุุณสมบััติที่ิ เ่� ป็็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และได้้รัับการรัับรองอย่่างเป็็นทางการ อาทิิ การใช้้
บริิการ Data Centre กัับบริิษััทที่่�มีีการออกแบบตามมาตรฐาน
TIA-942 และการัันตีีด้้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013 ISO/IEC
20000-1 ISO22301 และ CSA STAR สำหรัับการจััดเก็็บข้้อมููลบน
คลาวด์์ ทั้้�งนี้้� KEX ยัังกำหนดให้้ผู้้�ให้้บริิการจะต้้องได้้รัับมาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมและการจััดการ
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พลัังงาน อาทิิ ISO 5001 Energy Management ด้้วย นอกจากนี้้�
ผู้้�ให้้บริิการจะต้้องจััดให้้มีีระบบตรวจสอบและรายงานการเข้้าถึึง
ข้้อมููลสารสนเทศที่่�ถููกจััดเก็็บให้้กัับบริิษััท เพื่่�อให้้ KEX สามารถ
ตรวจสอบการความผิิดปกติิ รวมถึึงประเมิินโอกาสที่่�อาจจะเกิิด
การรั่่�วไหลของข้้อมููลหรืือการถููกโจมตีีทางไซเบอร์์
สำหรัับผู้้�ให้้บริิการเรื่่�องทั่่�วไปและการว่่าจ้้างผู้้�รัับจ้้างขนส่่ง (Subcontractor) กำหนดให้้จะต้้องมีีการเข้้าทำข้้อตกลงการรัักษา
ข้้อมููลเป็็นความลัับ (Non-disclosure Agreement) ก่่อนการ
ร่่วมธุุรกิิจกััน
นอกเหนืือจากเรื่่อ� งความปลอดภััยทางไซเบอร์์แล้้ว ตั้้ง� แต่่ปีี 2561
KEX ยัังมอบหมายให้้หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุม
คุุณภาพ เป็็นผู้้ศึึก
� ษาและรัับผิิดชอบในการจััดทำนโยบายคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามแนวทางและหลัักการของพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึึง Roadmap มิิใช่่
เพื่่�อการปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายแต่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่
KEX ต้้องการเป็็นผู้้น� ำในธุุรกิจิ ขนส่่งพััสดุดุ่ ว่ นที่่ไ� ด้้รัับความเชื่่อ� มั่่�น
จากลููกค้้าว่่า KEX จะไม่่นำข้้อมููลของลููกค้้าไปใช้้โดยไม่่ได้้รัับความ
ยิินยอมอย่่างเด็็ดขาด และ KEX มีีความระมััดระวัังอย่่างรอบคอบ
ในการเก็็บรัักษาข้้อมููลดัังกล่่าวไว้้เป็็นความลัับ

การดำเนิินงานในช่่วงปีีที่ผ่่� า่ นมาจึึงครอบคลุุมตั้้ง� แต่่ระดัับนโยบาย
การจัั ดตั้้� ง โครงสร้้างการกำกัั บ ดููแลที่่� เ กี่่� ย วข้้องตั้้� ง แต่่ ร ะดัั บ
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบ การออกประกาศ
ทั้้�งภายในองค์์กรและภายนอกองค์์กรเพื่่�อสื่่อ� สารแนวทางปฏิิบัติั แิ ละ
สิิทธิิของผู้้�ใช้้บริิการ และจััดลำดัับชั้้�นข้้อมููลสำคััญเพื่่�อกำหนด
ผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ (Data Classification) ทั้้�งนี้้�
หน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงและควบคุุมคุุณภาพจะต้้องมีีการ
ประเมิินความเสี่่ย� งและรายงานต่่อฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือ คณะกรรมการ
บริิษััท เป็็นประจำ
โดยในปีี 2563 เป็็นต้้นมา เมื่่�อการโจมตีีทางไซเบอร์์เพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัั บ มาตรการให้้ทำงานจากที่่� บ้้ านเนื่่� อ งด้้วย
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19 คณะกรรมการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งจึึงยกระดัั บ ให้้ความปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์
และการเก็็บข้้อมููลสำคััญไว้้เป็็นความลัับ อยู่่�ในลำดัับความเสี่่�ยง
ที่่� ต้้ องมีีการเฝ้้ า ระวัั ง สูู ง สุุ ด ทำให้้ KEX ไม่่ เ คยประสบ
ข้้อร้้องเรีียน รวมถึึงกรณีีพิิพาทและฟ้้องร้้องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
รั่่�วไหลของข้้อมููลแต่่อย่่างใด (Zero breach case and Zero
substantiated complaint)

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

การบริิหารจััดการ
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจสีีเขีียว

โอกาสและความท้้าทาย
การก้้าวกระโดดทางธุุรกิิจมากกว่่าร้้อยละ 100 เมื่่�อเทีียบจาก
ช่่วงเปิิดดำเนิินงาน ทำให้้ KEX ต้้องลงทุุนในการขยายเครืือข่่าย
และมีีรถขนส่่งภายใต้้การบริิหารจััดการมากกว่่า 22,000 คััน
ณ สิ้้�นปีี 2564 ซึ่่�งถืือว่่ามากที่่�สุุดในธุุรกิิจขนส่่งพััสดุุด่่วน เรา
จึึงมองเห็็นว่่าเป็็นโอกาสที่่� KEX จะลุุกขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำเพื่่�อสร้้าง
ผลกระทบเชิิงบวกต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมจากการปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการ
ทำงานที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและการใช้้พลัังงานให้้มีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ
ในปีี 2564 KEX มีีการหารืือกัับที่่�ปรึึกษาภายนอก หน่่วยงาน
ภาครัั ฐ และองค์์ กร ความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า งประเทศเพื่่� อ ศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการนำเข้้ารถไฟฟ้้า การจััดตั้้ง� สถานีีบริิการไฟฟ้้า
และการเพิ่่�มกำลัังการผลิิตแบตเตอรี่่�มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า หลัังจาก
ที่่�เมื่่�อปีี 2563 เราได้้ร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในการทดสอบ
การใช้้มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าเพื่่�อขนส่่งพััสดุุภายในกรุุงเทพฯ และ
ปริิ ม ณฑล โดยการหารืื อ และศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ยัั ง คง
ดำเนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องตามแผนงานที่่ว� างไว้้ในช่่วง 3 - 5 ปีี ในการ

เปลี่่�ยนผ่่านการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงไปสู่่�พลัังงานที่่�ปล่่อยมลพิิษ
ลดลง ตามเป้้าหมายปีี 2025 ที่่�ต้้องการมุ่่�งสู่่�การเป็็นผู้้�นำในธุุรกิิจ
ขนส่่งคาร์์บอนต่่ำ
ในการจัั ดส่่ ง พัั สดุุ ถึึ งมืื อ ผู้้� รัั บ ปลายทาง KEX มีีการวางแผน
เส้้นทางการจััดส่ง่ ให้้ใช้้เส้้นทางที่่สั้้� น� ที่่สุ� ดุ และเร็็วที่่สุ� ดุ เพื่่�อลดการ
ใช้้น้้ำมัันเชื้้�อเพลิิง โดยหน่่วยงานปฏิิบััติิงานภายในที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จะมีีการประชุุมร่่วมกัันเป็็นรายวััน ก่่อนการเริ่่�มงานและส่่งมอบ
แผนการเดิิ น รถให้้กัั บ พนัั ก งานขนส่่ ง นอกจากนี้้� ยัั ง กำหนด
มาตรการไม่่ ใ ห้้มีีการตีีรถเปล่่ า กลัั บ คลัั ง สิิ น ค้้าซึ่่� ง จะเป็็ น การ
สิ้้�นเปลืืองพลัังงานอย่่างไร้้ประโยชน์์ ดัังนั้้�น รถขนส่่งของ KEX
จะต้้องทำหน้้าที่่�ทั้้�งส่่งพััสดุุถึึงผู้้�รัับปลายทางและการเข้้ารัับพััสดุุ
ตามร้้านค้้าและหน้้าบ้้านลููกค้้าเพื่่�อนำกลัับมายัังศููนย์์คัดั แยกพััสดุุ
ในช่่วงเย็็น โดย KEX จััดให้้มีี Control Room ซึ่่�งจะทำหน้้าที่่�
ควบคุุมดููแลและติิดตามผลการปฏิิบััติิงานในแต่่ละวัันและแต่่ละ
เส้้นทาง
ทั้้�งนี้้� ในต้้นปีี 2565 KEX ออกแพ็็กเกจฟรีีค่่าเข้้ารัับพััสดุุจาก
หน้้าบ้้าน เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น ให้้ลููกค้้าใช้้บริิ ก าร Door-to-Door
Service ซึ่่�งจะเป็็นการช่่วยลดการเดิินทางของลููกค้้าเพื่่�อมา
ยัังหน้้าร้้านค้้าเคอรี่่�อีีกด้้วย
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สำหรัั บ ในเรื่่� อ งบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แนวคิิ ดก ารเลืื อ กพัั สดุุ เ พื่่� อ จัั ด ทำ
นอกจากจะต้้องพิิจารณาที่่�ความแข็็งแรงทนทานของกล่่องและ
ซองพลาสติิกแล้้ว นโยบายการจััดซื้้�อยัังกำหนดให้้มีีการพิิจารณา
ในเรื่่อ� งของการใช้้วััสดุทีุ่ เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม ปััจจุุบันั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ประเภทกล่่องของ KEX ผลิิตจากวััสดุุรีีไซเคิิลทั้้�งหมด ขณะที่่�
ในส่่วนของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นซองพลาสติิก ผลิิตจากพลาสติิก
ประเภทนำกลัับไปใช้้ใหม่่ได้้เช่่นเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� KEX อยู่่�ระหว่่าง
การศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการยกระดัับแนวทางบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อ
ความยั่่ง� ยืืน (Sustainable Packaging) ในหลากหลายมิิติิ เพื่่�อให้้
มั่่น� ใจได้้ว่่าลููกค้้าจะยัังคงได้้รัับบริิการที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�
มีีความสามารถในการป้้องกัันความเสีียหายที่่จ� ะเกิิดกัับพััสดุุ ซึ่่ง� จะ
รายงานให้้ทราบความคืืบหน้้าต่่อไป
สำหรัับการบริิหารจััดการภายในองค์์กร KEX จััดให้้มีีโครงการ
สร้้างความตระหนัั ก และการใช้้ไฟฟ้้ า อย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ
โดยกำหนดเวลาเปิิดปิิดไฟในสำนัักงานใหญ่่ คลัังสิินค้้า และ
ศููนย์์คััดแยกและกระจายพััสดุุทุุกแห่่ง รวมถึึงมีีแคมเปญรณรงค์์
การปิิดไฟช่่วงพัักเที่่ย� ง นอกจากนี้้�ยังั มีีการจััดตั้้ง� ถัังคััดแยกขยะเพื่่�อ
ให้้นำไปกำจััดหรืือรีีไซเคิิลอย่่างถููกวิิธีี โดยร่่วมกัับผู้้�ให้้บริิการที่่�ได้้
รัับการอนุุญาตและรัับรองจากหน่่วยงานภาครััฐ

นัับตั้้�งแต่่ปีี 2564 KEX ประกาศแนวทางการใช้้สิ่่�งพิิมพ์์สีีเขีียว
โดยออกมาตรการให้้พนัักงาน ลด ละ เลิิก การพิิมพ์์เอกสาร
ประกอบการประชุุม และเปลี่่�ยนไปใช้้การประชุุมออนไลน์์และ
เอกสารประกอบการประชุุมที่่�เป็็นดิิจิิทััลแทน ในกรณีีที่่�จำเป็็น
ต้้องจััดทำสิ่่�งพิิมพ์์ ได้้ประกาศแนวทางการจััดทำกัับโรงพิิมพ์์
ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองสิ่่�งพิิมพ์์สีีเขีียว โดยระบุุไว้้ในเอกสารจััดซื้้�อ
จััดจ้้างของบริิษััท ดัังจะเห็็นตััวอย่่างได้้จากการจััดทำหนัังสืือ
เชิิญประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ตั้้�งแต่่ปีี 2562 เป็็นต้้นมา
ที่่�ได้้รัับการรัับรองว่่าสิ่่�งพิิมพ์์ของ KEX เป็็น Carbon Neutral
ทั้้�งหมด
ทั้้� ง นี้้� KEX ยัั ง ได้้กำหนดให้้มาตรการด้้านการบริิ ห ารจัั ดก าร
สิ่่�งแวดล้้อมและการสนัับสนุุนการร่่วมงานกัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจที่่�มีีแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ชััดเจนไว้้เป็็นหนึ่่�งใน
คู่่�มืือจริิยธรรมคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) ระเบีียบการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง (Procurement Policy) และระบบการประเมิินผล
ผู้้�ขาย (Vendor Assessment) โดยหน่่วยงานจััดซื้้�อจััดจ้้างของ
บริิษัทั จะมีีการกำหนดแผนงานสุ่่�มตรวจสอบประจำปีีสำหรัับคู่่�ค้้า
ที่่�เป็็นคู่่�ค้้ารายใหญ่่ 50 อัันดัับแรกของบริิษััทด้้วย

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

การบริิหารจััดการ
ทางด้้านทรััพยากรบุุคคล
การพััฒนาบุุคลากร
โอกาสและความท้้าทาย
KEX เป็็นองค์์กรที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยคน และทำธุุรกิิจเพื่่�อสนัับสนุุน
คุุณภาพชีีวิิตของคนให้้ดีีขึ้้�น ดัังนั้้�น กลยุุทธ์์เรื่่อ� งคนและการลงทุุนใน
ทรััพยากรบุุคคลจึึงเป็็นเรื่่อ� งสำคััญอัันดัับต้้นที่่ผููก
� อยู่่�ในตััวชี้้วั� ดร
ั ะดัับ
องค์์กรและระดัับสายงาน จากการสำรวจความคาดหวัังของพนัักงาน
ที่่เ� ป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง KEX พบว่่าเรื่่อ� งโอกาสการได้้รัับการฝึึกอบรมและ
พััฒนาเป็็นสิ่่�งที่่�พนัักงาน โดยเฉพาะพนัักงานที่่�เป็็นคนรุ่่�นใหม่่
เสาะแสวงหา มิิใช่่เพีียงแต่่การได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�สมเหตุุสมผล
ขณะที่่�การเปลี่่�ยนแปลงและก้้าวกระโดดทางธุุรกิิจอย่่างรวดเร็็ว
สภาพการแข่่งขัันในตลาดขนส่่งพััสดุุด่่วน ผู้้�ที่่�จะเป็็นเบอร์์หนึ่่�งใน
ตลาดได้้ก็็คือื องค์์กรที่เ่� ป็็น Agile Organisation ซึ่่ง� มีีคนทำงานที่่พร้้
� อม
ปรัับเปลี่่ย� นและรองรัับต่่อความท้้าทายต่่าง ๆ ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� ได้้

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ
KEX มีีนโยบายการพัั ฒ นาบุุ ค ลากรและแผนในการบริิ ห าร
ทรััพยากรบุุคคลภายใต้้ทีีมงาน People Development และ
แผนการพััฒนาบุุคลากรภายใต้้ Kerry University โดยแผนการ
พััฒนาบุุคลากรแบ่่งออกเป็็น การพััฒนาผู้้�นำในอนาคตตามแผน
สืืบทอดตำแหน่่ง (Leadership Development) การพััฒนา
ขั้้น� พื้้�นฐาน (Core Training) การพััฒนาในทัักษะที่่จ� ำเป็็นตามหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของพนัักงาน (Functional Skill) และการ
พัั ฒ นาความรู้้� ใ นระดัั บ บริิ ห ารสำหรัั บ กรรมการและผู้้� บ ริิ ห าร
ระดัับสููง (Management Skill) โดยกำหนดตััวชี้้วั� ดทั้้
ั ง� ที่่เ� ป็็นรููปแบบ
การเงิินและมิิใช่่ทางการเงิิน อาทิิ อััตราการทดแทนตำแหน่่งที่่�
ว่่างจากบุุคลากรภายใน (Percentage of Vacant Positions
Filled by Internal Candidates)
รููปแบบการฝึึกอบรมของ KEX เน้้นการทำผ่่าน Digital Learning
บนระบบ Kerry Kuru และการอบรมผู้้�นำการฝึึกอบรมในระดัับ
หน้้างาน (Train the Trainer) เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงพนัักงานที่่�
อยู่่�ในภาคต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ รวมถึึงรองรัับมาตรการทำงานจากที่่บ้้� าน

โดยอััตราความสำเร็็จในปีีที่่�ผ่่านมา พบว่่าจำนวนชั่่�วโมงการ
ฝึึกอบรมโดยเฉลี่่ย� ของพนัักงานมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้น� และครอบคลุุม
บุุคลากรทุุกกลุ่่�ม จากเดิิมที่่ก� ารจััดอบรมในห้้องเรีียนสามารถเข้้าถึึง
บุุคลากรเฉพาะกลุ่่�มจากข้้อจำกััดเรื่่�องการเดิินทาง นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังสามารถผัันบุุคลากรที่่�ปกติิต้้องทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�ฝึึกอบรม
ให้้มารัับผิิดชอบงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่ามากขึ้้�นเนื่่�องจากหลัักสููตรได้้รัับการ
พััฒนาและลงระบบ Kerry Guru เรีียบร้้อยแล้้ว
สำหรัับแผนสืืบทอดตำแหน่่ง (Succession Plan) เริ่่�มจากการ
กำหนดบุุคลากรที่่อ� ยู่่�ในตำแหน่่งสำคััญและผู้้บ� ริิหารระดัับสูงู การ
จััดทำแผนพััฒนาเพื่่�อให้้สอดรัับกัับตำแหน่่งที่่�วางไว้้ทั้้�งการเติิบโต
ตามสายงานและข้้ามสายงาน (Cross Functional Skill) การ
กำหนดตััวชี้้�วััดและการประเมิินผลทุุก ๆ 6 เดืือน ครอบคลุุมถึึง
การทบทวนผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับตำแหน่่งทั้้�งจากบุุคลากร
ภายในและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก

การดึึงดููดและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถ
โอกาสและความท้้าทาย
การดึึงดููดและรัักษาบุุคลากรที่่�มีีความสามารถให้้เข้้ามาช่่วยกััน
ขัับเคลื่่อ� นองค์์กร เป็็นเครื่่อ� งมืือที่่ช่� ว่ ยเพิ่่�มความได้้เปรีียบทางการ
แข่่งขัันให้้กัับองค์์กรในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่่�อรููปแบบทาง
ธุุรกิจิ และการแข่่งขัันมีีความท้้าทายมากขึ้้�น ทำอย่่างไรที่่จ� ะทำให้้
พนัักงานในองค์์กรมีีความภาคภููมิิใจและเป็็นกระบอกเสีียงให้้กัับ
บริิษััท สิ่่�งเหล่่านี้้�ต้้องเกิิดจากวััฒนธรรมองค์์กรที่่�แข็็งแกร่่งและ
เปิิดโอกาสให้้คนทุุกคนสามารถสร้้างผลงานและมีีส่่วนร่่วมในการ
ขัับเคลื่่อ� นความสำเร็็จได้้ การสร้้างให้้พนัักงานรู้้สึึกว่
� า่ ตนเองมีีคุุณค่่า
กัับองค์์กรและสามารถส่่งมอบคุุณค่่านั้้�นกลัับคืืนมาให้้องค์์กร
มีีเส้้นทางการเติิบโตในสายอาชีีพและได้้รัับค่่าตอบแทนอย่่าง
เหมาะสมกัับผลการปฏิิบััติิงาน และการสร้้างภาพลัักษณ์์แบรนด์์
ที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากทุุกฝ่่าย

21

22 เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส

กลยุุทธ์์และแนวทางบริิหารจััดการ
การเปิิดโอกาสให้้ทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นบริิษััท KEX เป็็นองค์์กรที่่�เปิิดโอกาสให้้คนรุ่่�นใหม่่
เข้้ามาทำงาน ดัังจะเห็็นจากค่่าเฉลี่่�ยอายุุของพนัักงานอยู่่�ที่่� 30 ปีี
และการวางหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านที่่ส� อดคล้้อง
กัับโครงสร้้างค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ที่่�เป็็นธรรม

การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�แข็็งแกร่่ง และส่่งเสริิมคนเก่่ง
ควบคู่่�คนดีี
ในเรื่่�องของการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีี KEX มีีการกำหนด
ค่่านิิยมองค์์กร ที่่เ� รีียกว่่า HI STEP โดยมีีการส่่งเสริิมทั้้�งในรููปแบบ
ของแคมเปญ HI STEP THE HERO เพื่่�อเชิิดชููพนัักงานที่่�สามารถ
สะท้้อนวััฒนธรรมองค์์กรไปสู่่�การปฏิิบััติิเชิิงรููปธรรมได้้ ผ่่านการ
ชมเชยเพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนทราบ รวมถึึงการให้้รางวััล HI STEP
The Idol บุุคคลต้้นแบบกัับพนัักงานที่่�ช่่วยเหลืือสัังคมและมีีการ
ปฏิิบััติิงานตามค่่านิิยมองค์์กร

รัับผิิดชอบในการขนย้้ายให้้แตกต่่างกัันเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับสรีีระ
ทางร่่างกาย และการนำอุุปกรณ์์ทุ่่�นแรงและรถยกเข้้ามาช่่วยงาน
KEX ได้้ทำการสื่่� อ สารให้้กัั บ พนัั ก งานทุุ กร ะดัั บ ทราบและ
ปฏิิบััติิตามอย่่างต่่อเนื่่�อง และบรรจุุเป็็นหนึ่่�งในหััวข้้อฝึึกอบรม
ภาคบัังคัับที่่�ทั้้�งพนัักงานใหม่่และพนัักงานปััจจุุบัันจะต้้องผ่่าน
การอบรมและประเมิินผลทุุกปีี
ในปีีที่่�ผ่่านมา KEX ได้้ขยายแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวให้้ครอบคลุุม
กลุ่่�มพนัักงานของพัันธมิิตรซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ขนส่่ง (Sub-contractors)
ผ่่านการบรรจุุในจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ (Supplier Code of
Conduct) ระเบีียบจััดซื้้�อ และสััญญาทางธุุรกิิจ โดยหน่่วยงาน
จััดซื้้�อของบริิษััทจะจััดทำแผนงานในการเข้้าไปสื่่�อสารและสุ่่�ม
ตรวจสอบพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เป็็นคู่่�ค้้ารายสำคััญในทุุกปีี ทำให้้
อััตราการร้้องเรีียนเรื่่อ� งการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนลดลง จนเป็็นศููนย์์
ในปีี 2564

การกำำ�หนดแผนพััฒนาเฉพาะสำำ�หรัับพนัักงานที่่�เป็็น
กลุ่่�ม Talent

นอกจากนี้้� ในแต่่ละปีี รางวััล Most Valued People หรืือ MVP
Awards จะถููกมอบให้้กัับพนัักงานที่่�สร้้างประโยชน์์หรืือมีีความ
มุ่่�งมั่่น� ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับองค์์กร และสามารถสะท้้อนวััฒนธรรม
องค์์กรในแต่่ละด้้าน โดยหััวหน้้าของแต่่ละสายงานจะทำการ
คััดเลืือกพนัักงานในสายงานของตนที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมกัับ
รางวััลเพื่่�อเสนอให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงพิิจารณา

KEX มีีการกำหนดคุุณสมบััติแิ ละตำแหน่่งของพนัักงานที่่ถื� อื ว่่าเป็็น
Talent โดยวางแผนพััฒนาบุุคลากร (Talent Development)
แผนการเติิบโตในสายอาชีีพ (Career Planning) ตััวชี้้�วััดผลการ
ปฏิิบััติิงาน (KPI) และโครงสร้้างค่่าตอบแทน (Compensation
Structure) ที่่�แตกต่่างจากพนัักงานทั่่�วไปเพื่่�อให้้ดึึงดููดและรัักษา
กลุ่่�มพนัักงานเหล่่านี้้�ไว้้กัับองค์์กร

KEX ยัังส่่งเสริิมให้้บุุคลากรทุุกคนมีีความตระหนัักในเรื่่�องของ
สิิทธิิส่่วนบุุคคลและการเคารพสิิทธิิของผู้้�อื่่�น ความเท่่าเทีียมกััน
ในเรื่่� อ งเพศ อายุุ และชาติิ ก ำเนิิ ด โดยมีีการประกาศใช้้
นโยบายทางด้้านสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนที่่� ค รอบคุุ ล มถึึงนโยบายการ
ไม่่ เ ลืื อ กปฏิิ บัั ติิ นโยบายการไม่่ ใ ช้้แรงงานเด็็ ก และบัั ง คัั บ ใช้้
แรงงาน นโยบายการส่่ ง เสริิ ม ความเท่่ า เทีียมของสตรีี และ
ออกมาตรการต่่าง ๆ อาทิิ การจััดสรรงานที่่�เหมาะสมสำหรัับ
พนัั ก งานหญิิ ง ในช่่ ว งตั้้� ง ครรภ์์ ก ารอนุุ ญ าตให้้พนัั ก งานชาย
สามารถลางานไปดููแลภรรยาหลัังคลอดบุุตร ได้้ การกำหนด
น้้ำหนัั ก ของพัั สดุุ ที่่� พนัั ก งานหญิิ ง และพนัั ก งานชายจะต้้อง

จากการดำเนิิ น ตามแผนงานที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ การพัั ฒ นา
บุุคลากร การดึึงดููดและรัักษาพนัักงานในกลุ่่�ม Talent และบุุคคล
ที่่� มีีความสามารถ รวมถึึงการกำหนดโครงสร้้างผลตอบแทน
และผลประโยชน์์ อ ย่่ า งเป็็ น ธรรม ทำให้้ในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
คะแนนความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กร (Employee
Engagement Score) ปรัับตััวสููงขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 69 สููงกว่่า
เป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ที่่�ร้้อยละ 67 และมากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ
บริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันและอุุตสาหกรรมที่่�ใกล้้เคีียงกััน
ในประเทศ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

ภาคผนวก
เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนถืือเป็็นหััวใจสำคััญในการดำเนิินกลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจระยะกลางและระยะยาวของ KEX และผนวกเข้้าเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของทุุก ๆ จุุดในองค์์กร เนื้้�อหารายงาน ความยั่่�งยืืนของ
KEX นี้้�ได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำคััญเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการกำกัับดููแลกิิจการของ KEX กลยุุทธ์์
องค์์กร และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รายงานความยั่่�งยืืน
ของ KEX ประจำปีี 2564 ฉบัับนี้้� อ้้างอิิงมาตรฐานการรายงาน
ระดัับสากล เช่่น Global Reporting Standard (GRI) และคู่่�มืือ
แบบ 56-1 One Report ของสำนัักงาน ก.ล.ต. มาปรัับใช้้

แนวทางการรายงาน
การรายงานวิิธีีการบริิหารจััดการ (Management Approach)
และผลการดำเนิิ น งานในเรื่่� อ งที่่� มีีนัั ยส ำคัั ญ (Materiality)

ถููกกำหนดผ่่ า นกระบวนการประเมิิ น ประเด็็ น ที่่� มีีนัั ยส ำคัั ญ
ตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ขณะที่่เ� นื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นไปตาม UN Guiding Principles
Reporting Framework สำหรัับภาคธุุรกิิจ

ขอบเขตของเนื้้�อหา
ขอบเขตเนื้้�อหาพิิจารณาจากความเกี่่ย� วข้้องทางธุุรกิจิ ความพร้้อม
ของข้้อมููล และระดัับของผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจและ
การสร้้างแบรนด์์ ข อง KEX สรุุ ป ได้้ว่่ า ขอบเขตรายงานนั้้� น
กำหนดให้้ครอบคลุุมถึึงการดำเนิินงานหลัักของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
ซึ่่�งสามารถสะท้้อนให้้เห็็นภาพรวมของทั้้�งองค์์กรได้้ ข้้อมููลที่่�
ปรากฏครอบคลุุมตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึึงวัันที่่�
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
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การสำำ�รวจและสร้้างความสััมพัันธ์์กับั ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
“แรงสนัับสนุุนจากผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่า่ ยช่่วยทำำ�ให้้เราประสบความสำำ�เร็็จและเป็็นส่่วนที่่ทำ� ำ�ให้้เราสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน”
KEX มีีการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักซึ่่�งมีีส่่วนสำคััญต่่อการ
ดำเนิินงานของเราอยู่่�อย่่างสม่่ำเสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็นลููกค้้า คู่่�ค้้าและ
พัันธมิิตรทางธุุรกิจิ พนัักงาน นัักลงทุุนและนัักวิเิ คราะห์์ และชุุมชน
ที่่�อยู่่�โดยรอบศููนย์์กระจายและศููนย์์คััดแยกพััสดุุ โดยการสื่่�อสาร
ดำเนิินการผ่่านหลากหลายช่่องทางทั้้�งช่่องทางภายในและช่่องทาง
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

แนวทางการมีีส่่วนร่่วม

ภายนอก เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีประเด็็นสำคััญให้้ต้้องจััดการ KEX
จะรีีบนำประเด็็นดัังกล่่าวมาเข้้าสู่่�กระบวนการพิิจารณาเพื่่�อจััดทำ
แผนรองรัับและกำหนดแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างมีีกลยุุทธ์์
KEX ให้้คำมั่่�นสััญญาว่่าเราจะเดิินหน้้าสื่่�อสารและทำความเข้้าใจ
กัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มต่่อไปอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
ประเด็็นที่่�สนใจ/
ความคาดหวััง

การตอบสนองของ KEX
ต่่อประเด็็นต่่าง ๆ

1.
ลููกค้้า

• ศููนย์์บริิการลููกค้้า
• การสััมภาษณ์์ลููกค้้า

• คุุณภาพของการบริิการ
• การจััดส่่งตรงเวลา
• การปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของลููกค้้า

2.
พนัักงาน

• CEO Townhall
• ช่่องทางการส่่งข้้อเสนอแนะและ
ข้้อร้้องเรีียน (Kerry Nokweed)
• คณะกรรมการสวััสดิิการ
• ช่่องทางการติิดต่่อกัับ
หน่่วยงานพััฒนาบุุคลากร
• การสำำ�รวจความผููกพัันของ
พนัักงานต่่อองค์์กร

• ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์
• ค่่าตอบแทน การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง
ที่่�เป็็นธรรมและสามารถแข่่งขััน
และสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรมและ
กัับตลาดได้้
จููงใจ
• ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
• หลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ�และความ
• การพััฒนาความสามารถ
สามารถตามหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ของพนัักงาน
• ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
• ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย

3.
คู่่�ค้้าและ

• การเยี่่�ยมชมกิิจการและการ
ประชุุมร่่วมกััน
• ช่่องทางการส่่งข้้อเสนอแนะและ
ข้้อร้้องเรีียน

• การพััฒนาความสามารถ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
• การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม
• การสร้้างหุ้้�นส่่วนเชิิงกลยุุทธ์์

4.
ชุุมชน

• การพบปะเยี่่�ยมเยีียนตามโอกาส • โอกาสในการเข้้าทำำ�งานกัับ KEX • มอบโอกาสในการเข้้าทำำ�งาน
• การจััดกิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน • ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชน
กัับ KEX
• การบริิจาค การพััฒนาชุุมชน
และการสนัับสนุุนต่่าง ๆ

5.
นัักลงทุุน

• การสััมภาษณ์์

พัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ

และนัักวิิเคราะห์์

• มุ่่�งมั่่�นและไม่่หยุุดยั้้�งในการให้้
บริิการที่่�มีีคุุณภาพดีีที่่�สุุดด้้วย
ความโปร่่งใสและซื่่�อสััตย์์
• ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ. 2562

• การฝึึกอบรมและพััฒนา
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
• นโยบายจััดซื้้�อที่่�เป็็นธรรม
• การสร้้างความร่่วมมืือเชิิงกลยุุทธ์์
กัับพัันธมิิตรที่่�มีีศัักยภาพ

• การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส • จััดตั้้ง� หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
เพื่่�อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนและ
• ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหาร
นัักวิิเคราะห์์
กัับนัักลงทุุนและนัักวิิเคราะห์์
• จััดให้้มีีกระบวนการกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิตามนโยบายและ
ข้้อกฎหมายขององค์์กรและ
พนัักงาน
• วางรากฐานการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

ผลการดำำ�เนิินงานเชิิงตััวเลข
การบริิหารจััดการทางด้้านเศรษฐกิิจและบรรษััทภิิบาล
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
รายละเอีียด

2562

ปีี
2563

2564

หน่่วย

การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
กรรมการทั้้�งหมดที่่ไ� ด้้รัับการสื่่�อสารเรื่่อ� งนโยบายและมาตรการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
จำนวนและร้้อยละของพนัักงานทั้้�งหมดที่่ไ� ด้้รัับการสื่่�อสารเรื่่อ� ง
นโยบายและมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน จำแนก
ตามระดัับพนัักงาน
• ผู้้�บริิหารระดัับสููง
• ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
• ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป
• พนัักงานทั่่�วไป
คู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ ทั้้�งหมดที่่ไ� ด้้รัับการสื่่�อสารเรื่่อ� งนโยบาย
และมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รัปั ชััน จำแนกตามประเภท
• ผู้้�รัับเหมาในการขนส่่งสิินค้้าและผู้้�รัับเหมาอื่่�น ๆ คู่่�ค้้า
		 ผู้้�ให้้บริิการทั่่�วไป
• พัันธมิิตรทางธุุรกิิจอื่่�น ๆ
กรรมการทั้้� ง หมดที่่� ไ ด้้รัั บ ฝึึ ก อบรมมาตรการต่่ อ ต้้านทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชััน
พนัักงานทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมมาตรการต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รััปชััน จำแนกตามระดัับของพนัักงาน
• ผู้้�บริิหารระดัับสููง
• ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
• ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป
• พนัักงานทั่่�วไป

%

100

100

100

%
%
%
%
%

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

%

100

100

100

%
%

100
100

100
100

100
100

%
%
%
%

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

กรณีีทั้้�งหมดที่่�คู่่�ค้้าและพัันธมิิตรถููกยกเลิิกสััญญาหรืือไม่่ได้้รัับ
การต่่อสััญญาอัันเนื่่�องมาจากการละเมิิดนโยบายและมาตรการ
ต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
กรณีีทั้้�งหมดที่่บ� ริิษัทั หรืือพนัักงานถููกฟ้้องเกี่่ย� วกัับการคอร์์รัปั ชััน
ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำรายงานและเปิิดเผยผลการพิิจารณา

จำนวน

0

0

0

กรณีี

0

0

0

100

100

100

0

0

0

ร้้อยละของสายธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับ ร้้อยละของ
การคอร์์รััปชััน
สายธุุรกิิจ
ทั้้�งหมด
การต่่อต้้าน การผููกขาดทางการค้้า
ข้้อพิิพาทที่่�ยัังคงค้้างหรืือจบลงแล้้วในช่่วงเวลาที่่�จััดทำรายงาน กรณีี
เกี่่� ย วกัั บ การผููกขาดทางการค้้าหรืื อ การละเมิิ ดก ฎหมายที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับการผููกขาดทางการค้้าซึ่่ง� บริิษัทั ถููกฟ้้องหรืือถููกระบุุ
ว่่ามีีส่่วนทำให้้เกิิดขึ้้น�

25
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คุุณภาพการให้้บริิการและการบริิหารความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
2562

ปีี
2563

2564

99.99
99
< 1.5

99.99
99
< 1.5

99.99
97
< 1.2

2562

ปีี
2563

2564

จำนวน

0

0

0

จำนวน

0

0

0

จำนวน
จำนวน

0
0

0
0

0
0

รายละเอีียด

หน่่วย

คุุณภาพการให้้บริิการ
ความครอบคลุุมของเครืือข่่ายการจััดส่่งพััสดุุด่่วนในวัันถััดไป
ร้้อยละของการจััดส่่งสำเร็็จตรงตามเวลา
ร้้อยละของพััสดุุตีีคืืน

%
%
%

ความปลอดภััยบนโลกไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
รายละเอีียด

หน่่วย

การปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า
ข้้อร้้องเรีียนที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการรั่่�วไหลของข้้อมููลส่่วนบุุคคลของ
ลููกค้้า จำแนกตามช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
• ข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับจากบุุคคลภายนอกและบริิษััทยืืนยััน
		ว่่ามีีกรณีีละเมิิดจริิง
• ข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับจากหน่่วยงานกำกัับดููแล
ข้้อร้้องเรีียนที่่�พิิสููจน์์แล้้วว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้ามีีการ
รั่่�วไหล ถููกขโมย หรืือสููญหายจริิง

การบริิหารจััดการทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เศรษฐกิิจ
สีีเขีียว
การใช้้
พลัังงาน

การปล่่อย
ก๊๊าซ
เรืือนกระจก

รายละเอีียด
ปริิ ม าณพลัั ง งานที่่� ถููก ใช้้ในการดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ จาก
แหล่่งพลัังงานที่่�ไม่่หมุุนเวีียน จำแนกตามประเภท
ของพลัังงาน
• การใช้้น้้ำมัันดีีเซล
• การใช้้ก๊๊าซ
• การใช้้ก๊๊าซแอลพีีจีี
ปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าทั้้�งหมด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรง (Scope 1)
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (Scope 2)

การจััดการ
ขยะ

ปริิมาณขยะที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำเนิินธุุรกิิจ

2562
-

ปีี
2563
2564
9,901,220.05 9,194,179.08

-

9,107,332.48 8,978,594.39
37,220.55 36,610.21
42,115.78 40,336.69
145,220.17 138,637.79
24,228.93 22,356.78

หน่่วย
จิิกะจููล
จิิกะจููล
จิิกะจููล
จิิกะจููล
จิิกะจููล
ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า
เมตริิกตััน

-

24,065.12

23,052.38

-

13,551.07

9,240.00

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564

เศรษฐกิิจ
สีีเขีียว
การจััดการ
วััสดุุ

รายละเอีียด

ปริิมาณวััสดุทีุ่ ถููก
่� นำมาใช้้เพื่่�อผลิิตและบรรจุุสินิ ค้้าและ
บริิการหลัักของบริิษััท
• กล่่อง/ลัังกระดาษ
• พลาสติิกห่่อสิินค้้า
การใช้้น้ำำ��
ปริิมาณการใช้้น้้ำทั้้�งหมด
ปริิมาณการใช้้น้้ำทั้้�งหมด
การปฏิิบััติิ สััดส่่วนของพนัักงานที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารเรื่่�องนโยบาย
ตามนโยบาย ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เมื่่�อเทีียบ
และมาตรการ กัับจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
ด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สััดส่่วนของคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการ
สื่่�อสารเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ตามจรรยาบรรณคู่่�ธุรกิ
ุ จิ เมื่่อ� เทีียบกัับจำนวนคู่่�ค้้าและ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งหมด
สััดส่่วนของคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจหลัักที่่�ได้้รัับ
การตรวจประเมิินเรื่่อ� งการปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณคู่่�ธุรกิ
ุ จิ
ซึ่่�งครอบคลุุมในเรื่่�องความรัับผิิดชอบและการปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายด้้านแรงงาน สิิทธิิมนุุษยชน และสิ่่ง� แวดล้้อม

เมตริิกตััน

2562
-

ปีี
2563
8,552.75

2564
6,160.00

ตััน
ตััน
ลููกบาศก์์เมตร
เมกะลิิตร
%

-

7,100.00
1,452.75
310,005.00
0.31
100.00

5,900.00
260.00
284,230.00
0.28
100.00

%

-

100.00

100.00

%

-

100.00

100.00

หน่่วย

หมายเหตุุ: KEX เริ่่�มเก็็บข้้อมููลทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่ปีี 2563

การบริิหารจััดการทางด้้านทรััพยากรบุุคคล
รายละเอีียด
จำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
 จำำ�แนกตามสััญญาว่่าจ้้าง
  พนัักงานประจำเท่่านั้้�น
 จำำ�แนกตามเพศ
   เพศชาย
   เพศหญิิง
 จำำ�แนกตามถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััย
  กรุุงเทพฯ และปริิมณฑล
  ภาคกลาง
  ภาคตะวัันออก
  ภาคเหนืือ
  ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
  ภาคใต้้

2562

ปีี
2563

2564

คน

22,336

18,016

21,906

คน
คน

13,668
8,668

10,662
7,354

14,665
7,241

คน
คน
คน
คน
คน
คน

9,720
1,768
1,741
3,116
3,365
2,626

7,589
1,402
1,354
2,591
2,768
2,312

9,016
1,820
1,656
3,047
3,210
3,157

หน่่วย
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รายละเอีียด

2562

ปีี
2563

2564

8,262
69
14,005

7,730
53
10,233

10,147
76
11,683

22,326
10
329
7,638
34%

18,007
9
271
1,104
5%

21,894
12
225
6,704
31%

6,410
29%

4,920
21%

4,930
22.51%

20%
1

20%
1

20%
1

4

2

4

1
3
75%
100%
100%
100%

1
1
50%
100%
100%
100%

3
1
50%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

หน่่วย

 จำำ�แนกตามอายุุ
   30 - 50 ปีี
คน
   50 ปีีขึ้้�นไป
คน
   ต่่ำกว่่า 30 ปีี
คน
 จำำ�แนกตามเชื้้�อชาติิ
   ไทย
คน
   ต่่างชาติิ
คน
จำนวนพนัักงานผู้้�พิิการ
คน
จำนวนพนัักงานที่่�จ้้างเข้้ามาใหม่่ทั้้�งหมด (เฉพาะพนัักงานประจำ)
คน
สััดส่่วนของจำนวนพนัักงานที่่�จ้้างเข้้ามาใหม่่เทีียบกัับจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
%
(เฉพาะพนัักงานประจำ)
จำนวนพนัักงานที่่�ลาออกทั้้�งหมด (เฉพาะพนัักงานประจำ)
คน
สััดส่่วนของจำนวนพนัักงานที่่�ลาออกเทีียบกัับจำนวนพนัักงานทั้้�งหมด
%
(เฉพาะพนัักงานประจำ)
เป้้าหมายอััตราการลาออกของพนัักงาน
น้้อยกว่่า %
ระยะเวลาขั้้�นต่่ำที่่�บริิษััทจะแจ้้งพนัักงานหรืือตััวแทนพนัักงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
เดืือน
สำคััญซึ่่�งอาจจะมีีผลกระทบต่่อพนัักงาน
จำนวนข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งหมด
กรณีี
 จำำ�แนกตามประเภท
  การเลืือกปฏิิบััติิ
  การละเมิิดทางเพศ
  การใช้้แรงงานเด็็ก
  การบัังคัับใช้้แรงงาน
  การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาอย่่างไม่่เป็็นธรรม
สััดส่่วนของข้้อร้้องเรีียนที่่�พิิสููจน์์แล้้วเป็็นจริิงเมื่่�อเทีียบกัับจำนวนข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมด
%
สััดส่ว่ นข้้อร้้องเรีียนที่่ไ� ด้้รัับการแก้้ไขและชดเชยเมื่่�อเทีียบกัับจำนวนข้้อร้้องเรีียนทั้้�งหมด
%
สััดส่่วนของพนัักงานที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมนโยบายและมาตรการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
%
สััดส่่วนของสายธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงในเรื่่�องการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
%
เมื่่�อเทีียบกัับสายธุุรกิิจทั้้�งหมด
สััดส่่วนของสััญญาหรืือข้้อตกลงทางการค้้าที่่�บรรจุุหลัักเกณฑ์์เรื่่�องการเคารพสิิทธิิ
%
มนุุษยชนไว้้เป็็นเงื่่�อนไขในการทำธุุรกิิจร่่วมกััน
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รายละเอีียด

2562

ปีี
2563

2564

ชั่่�วโมง
ชั่่�วโมง
%

10.4
12.2
100%

14.65
19.4
100%

27.1
41.5
100%

%
%

100%
100%

100%
100%

97%
98%

%
%
%
%
%
%

100%
100%
100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
50%
97%

94%
100%
100%
97%
70%
92%

-

67%
-

67%

2562

ปีี
2563

หน่่วย

จำนวนชั่่�วโมงการฝึึกอบรมพนัักงานโดยเฉลี่่�ย
 จำำ�แนกตามเพศ
   เพศชาย
   เพศหญิิง
สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี
 จำำ�แนกตามเพศ
   เพศชาย
   เพศหญิิง
 จำำ�แนกตามระดัับพนัักงาน
   ผู้้�บริิหารระดัับสููง
   ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
  ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�จััดการขึ้้�นไป
  พนัักงานทั่่�วไป
คะแนนความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร
สััดส่่วนของพนัักงานประจำที่ีี��ร่่วมสำรวจความผููกพัันต่่อองค์์กรเมื่่�อเทีียบกัับจำนวน
พนัักงานประจำทั้้�งหมด
เป้้าหมายคะแนนความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร
สััดส่่วนของพนัักงานที่่�ได้้รัับทราบผลการประเมิินคะแนนความผููกพัันของพนัักงาน
ต่่อองค์์กร

%
%

5%

การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับชุุมชน
ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสัังคมอื่่�น ๆ
การช่่วยเหลืือสัังคม

รายละเอีียด

การช่่วยเหลืือด้้วยเงิิน
การช่่วยเหลืือผ่่านกิิจกรรมอาสาสมััครของพนัักงานในช่่วงเวลา
ปฏิิบััติิงาน
การช่่วยเหลืือผ่่านการสนัับสนุุนสิ่่�งของหรืือบริิการที่่�จำเป็็น
หรืือการเข้้าร่่วมเป็็นพัันธมิิตร หรืือที่่�ใกล้้เคีียง

หน่่วย

บาท
บาท
บาท

0
0

2564
0 100,000
0
0

12,000 1,050,000 100,000
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GRI Content Index (Core)
GRI
Disclosure
Standard
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands,
products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization

102-8
102-9

One Report
(page)
181
20-21

181
150, 181-182
181
20
6
(Operational highlights)
60
(Employees)
Information on employees
60
and other workers
(Employees)
Supply chain
22

Sustainability
Report (page)
-

Website
-

External
Assurance
-

5
(local hiring)

-

-

5
(local hiring)
-

-

-

https://
investor.
th.kerryexpress.
com/en/
sustainability/
sustainabilitystrategy-andperformance/
good-corporategovernance?
block=buildingsustainableeco-system
https://investor.
th.kerryexpress.
com/en/
corporate-info/
key-milestone
https://investor.
th.kerryexpress.
com/en/
corporategovernance/
corporategovernancepolicy

-

102-10

Significant changes to the
organization and its supply
chain

13-17

-

102-11

Precautionary Principle or
approach

62-68

-

-

-
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GRI
Disclosure
Standard
102-12 External initiatives
102-13

Membership of
associations

102-14

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

102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24

Values, principles, standards,
and norms of behavior
Mechanisms for advice
and concerns about ethics
Governance structure
Delegating authority
Executive-level responsibility
for economic, environmental,
and social topics
Consulting stakeholders
on economic, environmental,
and social topics
Composition of the highest
governance body and its
committees
Chair of the highest
governance body
Nominating and selecting
the highest governance
body

One Report
(page)
-

2-3
73-77
(Risk factors)

Sustainability
Website
Report (page)
2-3
5
(We Empower Asia)
5
https://www.
(We Empower Asia) thai-cac.com/
who-we-are/
our-members/
-

External
Assurance
-

-

4-5

14, 16-17, 19, 21
(Challenges and
opportunities)
8-9

-

-

66

-

-

-

53
53
(Sub-committees)
-

-

-

-

18

-

-

-

10
(Step 1)

-

-

53

-

-

-

51

-

-

-

56
(Nomination and
Remuneration
Committee)

-

https://investor.
th.kerryexpress.
com/en/
management/
nominationandremunerationcommittee

-
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GRI
Disclosure
Standard
102-25 Conflicts of interest

102-26
102-27
102-28
102-29
102-30
102-31
102-32
102-33
102-34
102-35

Role of highest governance
body in setting purpose,
values, and strategy
Collective knowledge of
highest governance body
Evaluating the highest
governance body’s
performance
Identifying and managing
economic, environmental,
and social impacts
Effectiveness of risk
management processes
Review of economic,
environmental, and social
topics
Highest governance
body’s role in
sustainability reporting
Communicating critical
concerns
Nature and total number
of critical concerns
Remuneration policies

One Report
(page)
66, 80

Sustainability
Report (page)
-

Website

55

18

-

-

63

-

-

-

63-64

-

-

-

36-38

10-12, 14-22

-

-

70-72

-

-

-

-

10-11

-

-

-

10-11

-

-

66

24

-

-

66

-

-

-

58

-

-

-

Code of Business
Conduct page 16
URL: https://
investor.
th.kerryexpress.
com/storage/
content/
corporategovernance/
corporatepolicy/20210527kex-codeof-conducten.pdf

External
Assurance
-
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GRI
Disclosure
Standard
102-36 Process for determining
remuneration

102-40
102-41

List of stakeholder groups
Collective bargaining
agreements

102-42

Identifying and selecting
stakeholders
Approach to stakeholder
engagement
Key topics and concerns
raised
Entities included in the
consolidated financial
statements
Defining report content
and topic boundaries

102-43
102-44
102-45
102-46

One Report
(page)
56
(Nomination and
Remuneration
Committee)
64
-

Sustainability
Report (page)
-

Website
-

External
Assurance
-

-

-

-

24
24
(Workplace Welfare
Committee)
24

-

-

-

24

-

-

-

24

-

-

104-105, 150

-

-

-

-

23
(Scope of
Reporting)
11
13
(Sustainable
packaging)
10-11
23
(1 January 2021
to 31 December
2021)
31 December 2021
Annually
-

-

-

-

-

-

-

-

-

102-47
102-48

List of material topics
Restatements of
information

-

102-49
102-50

Changes in reporting
Reporting period

-

102-51
102-52
102-53

Date of most recent report
Reporting cycle
Contact point for questions
181
regarding the report
(Company Secretary)
Claims of reporting in
23
accordance with the GRI
(About this report)
Standards

102-54

-

-
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Material
Matters

GRI
Standard

Environmental aspect
Climate change
103-2
305-1
305-2
305-5
Social aspect
Community
103-2
well-being
203-1
Employment
401-1
Occupational
403-2
health and safety
Training and
404
education
404-1
404-2
Human rights and
labour practices

103-2
412-1
412-2

Disclosure

Page from
External
Sustainability
Assurance
Report or Website

Management approach
Direct GHG emissions (scope 1)
Energy direct GHG emissions (scope 2)
Reduction of GHG emissions

19
26
26
26

-

Management approach
Infrastructure investments and services supported
New employee hires and employee turnover
Number of work-related fatalities

3
3
28
5

-

Management approach
Average hours of training break down by gender
Type and scope of programs implemented, and
assistance provided to upgrade employee skills
Management approach
Operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments
Employee training on human rights policies
or procedures

21
29
21

-

21-22
28

-

28

-

17-18
26

-

Economic and Governance aspect
Customer privacy
418
Management approach
418-1
Total number of substantiated complaints
received concerning breaches of customer
privacy
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THE GAME CHANGER
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
สำ�นักงานใหญ่
+66 (0) 2238 5558
https://th.kerryexpress.com
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1217
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