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เราไม่ได้้เป็็นเพัียงผู้้้สำนับสำนุนกี่ารเตัิบโตัของอ่คอมเมิร์ซ โซเชิ่ยลคอมเมิร์ซ

และล้กี่ค้ารายย่อยและรายใหญ่่ ซ่�งเป็็นตััวขับเคล่�อนเศรษฐกี่ิจของป็ระเทศเท่านั�น 

“แตั่เรายังรับผู้ิด้ชิอบตั่อคุณภาพัชิ่วิตัท่�ด้่ของพันักี่งานและสำังคมด้้วย”
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สรุปผล
การดำำาเนิินิงานิ
ที่่�สำาคััญ

ได้้รับคัด้เล่อกี่ให้เป็็นสำมาชิิกี่
ของด้ัชิน่หลักี่ 3 ตััว
ค่อ SET100 SETTHSI 
และ SETWB 

ดำ้านิเศรษฐกิจ 
และบัรรษทัี่ภิิบัาล

พั้�นท่�บริกี่ารจัด้สำ่งพััสำด้ ุ
ในป็ระเทศภายในวันถััด้ไป็ สำ่งค่นภาษ่

กี่ลับให้ป็ระเทศ

ผู้ลกี่ารป็ระเมิน
กี่ารกี่ำากี่ับด้้แล

กี่จิกี่ารของบริษทั

พันักี่งานท่�ผู้่านกี่ารอบรมและทด้สำอบจรรยาบรรณ
ธ์ุรกิี่จ สำิทธิ์มนุษยชิน และกี่ารตั่อตั้านคอร์รัป็ชิัน

97.10 กี่ารจัด้สำ่ง
พััสำดุ้ตัรงเวลา

% 4 ดำาว

100%

99.99% 27
ล้านิบัาที่พััสำดุ้สำ่งค่น

< 1.2%
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บริหารจัด้กี่ารเสำ้นทางกี่ารขนสำ่ง
พััสำดุ้ให้ม่ป็ระสำิทธ์ิภาพัส้ำงสำุด้ 

อย่างตั่อเน่�องเพั้�อ
ลดำการปล่อย

ก๊าซเรือนิกระจก

กี่ารจ้างงานท้องถัิ�น

ผู้้้บริหาร
ท่�เป็็นผู้้้หญ่ิง

พันักี่งานท่�ม่
ความบกี่พัร่อง

ทางร่างกี่าย

ค่าเฉล่�ยของพันักี่งานท่�ทำางานจากี่ท่�บ้าน
ในป็ี 2564 ขณะท่�เม่�อม่กี่ารแพัร่ระบาด้
อย่างหนักี่ของโคโรนาไวรัสำม่กี่ารทำางาน
ท่�บ้าน

กี่ารเส่ำยชิ่วิตัของพันักี่งาน 
จากี่กี่ารป็ฏิิบัตัิงาน

ป็ระกี่าศตััวเข้าร่วม WeEmpowerAsia ซ่�งเป็็นโครงกี่าร 
ขององค์กี่ารสำหป็ระชิาชิาตัิเพั้�อสำ่งเสำริมกี่ารม่สำ่วนร่วมและ
ความเท่าเท่ยมกัี่นของผู้้้หญ่ิง

ป็ระกี่าศกี่ลยุทธ์์ใหม่ด้้านกี่ารสำร้าง
เศรษฐกี่ิจส่ำเขียวซ่�งเป็็นป็ระเด้็น
ท่�บริษัทจะตั้องให้ความสำำาคัญ่ในชิ่วง

ของเอกี่สำารท่�เก่ี่�ยวข้องกี่ับ
กี่ารป็ระชิุม ม่ค่าความเป็็นกี่ลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

ส่งเสริม 
กี่ารคัด้แยกี่ขยะ
และกี่ารบริหารจัด้กี่ารขยะ
ท่�ถั้กี่ตั้องตั่อพันักี่งาน

100

คะแนนความผู้้กี่พััน
ของพันักี่งานตั่อองค์กี่ร
ท่� เพิ่่�มขึ้้�นิ ในป็ี 2564

ดำ้านิการบัริหาร
ที่รัพิ่ยากรบัุคัคัล

ดำ้านิสิ�งแวดำล้อม

20,000
31%

%21

225
80%

%%

0 เคัส  

100%%

3 ปีปี
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รางวัลนายจ้าง
ด็่เด็่น

รางวัลกี่ารจ้างงานท่�ม่ป็ระสำิทธ์ิภาพั
สำ้งสำุด้ รางวัลกี่ารฝึึกี่อบรมพันักี่งาน 
ด้เ่ด้น่ และรางวัลกี่ารบรหิารบคุลากี่ร 
ท่�ทรงคณุค่าด้เ่ด่้นจากี่ The Employer 
Branding Institute ป็ระเทศอินเด่้ย

รางวัลและ
คัวามสำาเร็จ

รางวัลสำุด็ยอด็สิำนค้า
แห้่งปี 2564

ป็ระเภทสำินค้าและบริกี่ารกี่ลุ่มกี่าร 
ขนส่ำง สำะท้อนให้เห็นถัง่กี่ารด้ำาเนินงาน 
อย่างยอด้เย่�ยมในกี่ารสำ่งมอบ
สำินค้าและบริกี่ารท่�ด้่ ท่�สำุด้ให้กี่ับ
ล้กี่ค้า และกี่ารรักี่ษาความเป็็น
แบรนด้์อันดั้บ 1 ในธุ์รกิี่จขนสำ่ง
พััสำดุ้ด้่วน

รางวัล The Professional 
Hero แห้่งปี

โด้ยหนังส่ำอพัิมพั์ Bangkok Post 
ซ่�งมอบให้ในงาน Bangkok Post 
CEO of the Year 2021 
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Gold Winner จาก HR 
Excellence Awards 2021

ซ่� งมอบให้บริษัทท่� ม่กี่ารจัด้กี่าร
ท รั พั ย า กี่ ร บุ ค ค ล ย อ ด้ เ ย่� ย ม 
สำามารถัสำร้ างความผู้้กี่พัันกี่ับ
พันักี่งานและม่สำ ภา พั แ วด้ ล้อ ม 
กี่ารทำางานท่�เป็็นมิตัร

รางวัล 
No.1 Brand

หมวด้บริกี่ารจัด้สำ่ง/โลจิสำตัิกี่สำ์ โด้ย
นิตัยสำาร Marketeer เป็็นป็ีท่�  4 
ตัิด้ตั่อกี่ัน

รางวัลสุำด็ยอด็แบรนด็์ท่ี่�
ครองใจผ้้บริโภิคแห้่งปี 2564

โด้ยนิตัยสำาร BrandAge เป็็นป็ีท่� 2 
ตัิด้ตั่อกี่ัน
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วิสัยที่ัศนิ์ 
พิ่ันิธกิจ
และคั่านิิยม

วิสำัยที่ัศน์
“บริษัทมุ่งมั�นท่�จะเป็็นผู้้้ป็ระกี่อบกี่ารด้้านกี่ารจัด้สำ่งพััสำดุ้ด้่วนชิั�นนำา 
ในป็ระเทศไทย โด้ยมุ่งเน้นกี่ารให้บริกี่ารท่�เป็็นเลิศ เหน่อความคาด้หวัง 
ของล้กี่ค้า”

พันธกิจ
“บริษัทมุ่งให้บริกี่ารท่�ม่คุณภาพั ยกี่ระด้ับคุณภาพัของสำังคมสำ่วนรวม  
อ่กี่ทั�งยังให้ความใสำ่ใจพันักี่งาน และม่ความรับผู้ิด้ชิอบต่ัอผู้้้ม่สำ่วนได้้เส่ำย 
และผู้้้ลงทุนของบริษัท”
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HI STEPค่านิยม

Honesty
ซื่ื�อสัำต่ย์และจริงใจ ย่ด้มั�นในมาตัรฐาน 
และจริยธ์รรม ด้ำา เ นินงานด้้วย 
ความโป็ร่งใสำ พัร้อมทั�งป็ฏิิบัตัิตัาม 
กี่ฎระเบ่ยบและข้อบงัคบัท่�เก่ี่�ยวข้อง 

Service-minded
ใจรักบริการ มุ่งมั�นท่�จะมอบบรกิี่าร 
ท่�ม่คณุภาพัเพ้ั�อสำร้างความป็ระทบัใจ 
และให้บริกี่ารเหน่อความคาด้หวัง
ของล้กี่ค้า

Execution
มุ่งมั�นให้้สำำาเรจ็ รบัผู้ดิ้ชิอบต่ัอความ
สำำาเร็จของงาน มุ่งมั�นท่�จะทำาให้งาน
สำำาเร็จตัามท่�กี่ำาหนด้ไว้ในวิสำัยทัศน์
และพัันธ์กี่ิจ โด้ยย่ด้มั�นในมาตัรฐาน
ความเป็็นเลิศสำ้งสำุด้ 

Teamwork
ที่ำางานเป็นท่ี่ม ทำางานร่วมกี่ันกี่ับ
ท่มทั�งภายนอกี่และภายในเพั้�อบรรลุ
เป็า้หมายร่วมกี่นั ตัลอด้จนให้ความ 
สำำาคัญ่กัี่บกี่ารม่ส่ำวนร่วม และนำาเสำนอ 
ความคิด้เห็นท่�หลากี่หลายเพั้�อ
พััฒนาตันเองและองค์กี่ร

Positivity
มองเห้็นโอกาสำ เช่ิ�อมั�นว่าทุกี่สิำ�ง
เป็็นไป็ได้้ เอาชินะความท้าทายด้้วย
ความมุ่งมั�น และมองทุกี่สำถัานกี่ารณ์
ในเชิิงบวกี่  

Innovation
สำร้างสำรรค์สิำ� ง ให้ม่  สำนับสำนุน 
ความคดิ้สำรา้งสำรรค ์นำาเสำนอวธ่ิ์กี่าร
หรือแนวคิด้ใหม่ ๆ เพั้�อตัอบสำนอง 
ตั่ อ ค ว า ม ต้ั อ ง กี่ า ร ข อ ง ล้ กี่ ค้ า  
เพัิ�มขีด้ความสำามารถัของพันักี่งาน
และองค์กี่ร 
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ผู้้�บริหิาริริะดับัสูง้ไดั�ริว่มกับัคณะทำงานดั�านกัาริพัฒันาอย่า่งย่ั�งย่นืเพัื�อทวนสูอบปริะเดัน็

ต่่าง ๆ โดัย่พิัจาริณาจากัเริื�องท่�อย่้่ในความสูนใจของทั�งในปริะเทศและต่่างปริะเทศซึ่่�ง

อาจสู่งผู้ลต่่อกัาริดัำเนินงานของ KEX และกัาริต่ัดัสูินใจของผู้้�ม่สู่วนไดั�เสู่ย่ KEX ย่ังไดั� 

ทำกัาริสูำริวจโดัย่กัาริสูอบถาม และ/หรืิอ ปริะชุุมร่ิวมกัับผู้้�ม่สู่วนไดั�เสู่ย่ ความสูำคัญ 

จนถง่ปริะเดัน็ต่า่ง ๆ  ท่�กัลุม่คนเหลา่น่�คาดัหวงัจากั KEX และนำมาวเิคริาะห ์โดัย่จากักัาริ 

ดัำเนินงานทั�งหมดัดังักัล่าว KEX สูามาริถริะบุปริะเด็ันท่�มนั่ย่สูำคัญทั�งทางดั�านเศริษฐกิัจ  

บริริษัทภิบิาล สูิ�งแวดัล�อมและสัูงคม ซึ่่�งเก่ั�ย่วข�องกับับริษัิทและบริษัิทย่่อย่ (“กัลุ่มบริษัิท”)

กัาริปริะเมินชุ่องว่าง (Gap Analysis) ของปริะเด็ันทางดั�านเศริษฐกิัจ บริริษัทภิิบาล  

สูิ�งแวดัล�อม และสัูงคม เมื�อเทย่่บกับัองค์กัริชุั�นนำในธุรุิกิัจขนสู่งพัสัูดุัดัว่นริะดับัโลกั และ

เป้าหมาย่โลกัเพัื�อความย่ั�งย่ืน (SDGs) ทั�งน่�กั็เพัื�อทำให�มั�นใจว่าปริะเดั็นเหล่านั�นย่ังคงม่ 

ความเก่ั�ย่วข�องกับักัลยุ่ทธ์ุ กัาริดัำเนินงาน แนวทางกัาริทำธุรุิกิัจ และโคริงกัาริต่่าง ๆ  ของบริษัิท

ในป็ี 2564 KEX ได้้ทำากี่ารป็ระเมินเพั้�อทบทวนป็ระเด็้นตั่าง ๆ  ในเชิิงธุ์รกิี่จ สำังคม และสิำ�งแวด้ล้อม ทั�งในแง่ของความเส่ำ�ยง 
และโอกี่าสำ ซ่�งอาจสำ่งผู้ลตั่อกี่ารพััฒนาและเติับโตัอย่างยั�งย่นของบริษัทใหม่ ซ่�งทำาให้ KEX สำามารถัระบุได้้ว่า 
ป็ระเด้็นใด้เป็็นป็ระเด้็นท่�ม่นัยสำำาคัญ่ตั่อทั�งบริษัทและผู้้้ม่สำ่วนได้้เส่ำย และสำามารถัใชิ้เป็็นแนวทางในกี่ารด้ำาเนินงาน  
รวมถั่งกี่ารตััด้สำินใจในเรื�องตั่าง ๆ ของ KEX ตัลอด้ห่วงโซ่ทางธุ์รกี่ิจได้้

การประเมินิประเดำ็นิที่่�ม่คัวามสำาคััญ 
ต่่อการพิ่ัฒนิาและเต่ิบัโต่อย่างยั�งยืนิ
ขึ้องบัริษัที่

ขั�นต่อนท่ี่� 1
ระบุประเด็็น

ขั�นต่อนท่ี่� 2
จัด็ลำาดั็บ
ความสำำาคัญ
ของประเด็็น

KEX มก่ัาริทวนสูอบปริะเด็ันท่�เกิัดัจากักัริะบวนกัาริต่ามขั�นต่อนท่� 1 และ 2 โดัย่ผู้้�ท่�มสู่่วน

ในกัาริพัิจาริณา ไดั�แกั่ ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้งและหัวหน�าของสูาย่งานต่่าง ๆ นอกัจากัน่�ย่ังม่

กัาริหารืิอร่ิวมกับัผู้้�มสู่่วนไดั�เสู่ย่ภิาย่นอกัเพัื�อให�ทริาบถง่ความคาดัหวังต่อ่กัาริดัำเนินงาน

ของกัลุม่บริษัิทในแต่ล่ะดั�าน โดัย่ปริะเด็ันท่�ผู้้�มสู่่วนไดั�เสูย่่ทั�งภิาย่ในและภิาย่นอกัหยิ่บย่กั

ข่�นมา ไดั�ถก้ันำมาพัจิาริณาและบนัทก่ัไว�ในริาย่งานผู้ลกัาริปริะเมนิปริะเดัน็ท่�มนั่ย่สูำคญั

ขั�นต่อนท่ี่� 3 
ที่วนสำอบ
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ป็ระเด้็นท่�สำำาคัญ่ตั่อกี่ลุ่มบริษัท

ป็ร
ะเด้

็นท
่�สำำา

คัญ่
ตั่อ

ผู้้้ม
่สำ่ว

นไ
ด้้เ

สำ่ย

เมที่ริกซื่์แสำด็ง
ประเด็็นท่ี่�ม่
นัยสำำาคัญ

ลำาด็ับที่่� ประเด็็นที่่�ม่นัยสำำาคัญ

1 การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่และบรรษััที่ภิิบาลในการที่ำาธุุรกิจ

2 การบริหารจัดูการความเสี่่�ยงและภิาวะวิกฤติิ

3 คุณภิาพการให้บริการและการบริหารความสี่ัมพันธุ์ลูกค้า

4 การบริหารแบรนดู์

5 การจัดูการห่วงโซ่่อุุปที่าน

6 การจัดูการนวัติกรรม

7 การเติิบโติที่างธุุรกิจและผลประกอุบการ

8 ความปลอุดูภิัยบนโลกไซ่เบอุร์และการปกป้อุงข้้อุมูลสี่่วนบุคคล

9 กลยุที่ธุ์ดู้านพลังงานและการเปล่�ยนแปลงสี่ภิาพภิูมิอุากาศ

10 การใช้้ที่รัพยากรหมุนเวียนและการจัดูการข้ยะ

11 สีุ่ข้ภิาวะและความปลอุดูภิัยในการที่ำางาน

12 การสี่ร้างความสี่ัมพันธุ์กับชุ้มช้น

13 การพัฒนาบุคลากร

14 สี่ิที่ธุิมนุษัยช้น

15 การดูึงดููดูและรักษัาบุคลากรที่่�ม่ความสี่ามารถ

16 การม่สี่่วนร่วมและการยอุมรับความหลากหลายในสี่ถานประกอุบการ

1

2

3

7
8

4

5

6

9

10

11

12 13

15

14
16

คณะกัริริมกัาริบริิหาริเป็นผู้้�พัิจาริณาต่ริวจสูอบความถ้กัต่�องของปริะเดั็นท่�ม่นัย่สูำคัญใน

ขั�นต่อนสุูดัท�าย่กั่อนท่�จะนำเสูนอต่่อคณะกัริริมกัาริบริิษัทเพัื�ออนุมัต่ิ ทั�งน่� จากักัาริท่� KEX 

เพัิ�งเริิ�มต่�นกัาริดัำเนินงานต่ามแนวทางกัาริพััฒนาอย่่างยั่�งยื่นและบริิบททางธุุริกิัจม่กัาริ

เปล่�ย่นแปลงอย่้่ต่ลอดัเวลา  KEX จ่งกัำหนดัให�ม่กัาริทวนสูอบและปรัิบปรุิงปริะเด็ันท่�ม่

นัย่สูำคัญอย่่างต่่อเนื�องและเป็นปริะจำ

ขั�นต่อนท่ี่� 4 
ต่รวจสำอบ
ความถู้กต่้อง
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การบริห้ารจัด็การที่างด็้านเศรษัฐกิจ
และบรรษััที่ภิิบาล

การบริห้ารจัด็การ
ด็้านสิำ�งแวด็ล้อม

การบริห้ารจัด็การ
ที่างด็้านที่รัพยากรบุคคล

คุณภิาพการให้้บริการ 
และการบริห้ารความสำัมพันธ์กับล้กค้า

ให้ความสำำาคัญ่ตั่อกี่ารเพัิ�มคุณภาพักี่ารบริกี่าร
และกี่ารบริหารความสัำมพัันธ์์ของล้กี่ค้าโด้ยย่ด้
ความตั้องกี่ารของล้กี่ค้าเป็็นหัวใจหลักี่ในกี่าร
ป็รับเป็ล่�ยนงานบริกี่าร

เศรษัฐกิจสำ่เขียว

ป็รับกี่ิจกี่รรมทางธ์ุรกิี่จให้สำอด้รับกี่ับเป็้าหมาย
กี่ารลด้คาร์บอนเป็็นศ้นย์ของป็ระเทศไทย ผู้่าน
กี่ารจัด้กี่ารขยะ กี่ารวางแผู้นเส้ำนทางขนส่ำง และ
กี่ารบริหารจัด้กี่ารด้้านพัลังงาน

การพัฒนาบุคลากร

เพัิ�มพัูนความร้้และทักี่ษะให้บุคลากี่รทุกี่ระดั้บ 
เพั้�อรองรับตั่อกี่ารส่ำบทอด้ตัำาแหน่งและกี่าร 
ป็รบัเป็ล่�ยนตัำาแหนง่ภายในองค์กี่ร โด้ยป็ราศจากี่
กี่ารหยุด้ชิะงักี่ของกี่ิจกี่รรมด้ำาเนินงาน

การจัด็การนวัต่กรรม

ขับเคล่�อนนวัตักี่รรมผู้่านกี่ารลงทุน กี่ารวิจัย
และพััฒนาสำินค้าและบริกี่ารใหม่ ๆ เพั้�อให้มั�นใจ
ว่าล้กี่ค้าจะได้้รับป็ระสำบกี่ารณ์ท่�ด้่ เข้าถั่งความ
สำะด้วกี่สำบาย และตัอบโจทย์คนทุกี่กี่ลุ่มในสำังคม

ความปลอด็ภิัยบนโลกไซื่เบอร ์
และการปกป้องข้อม้ลสำ่วนบุคคล

กี่ำากี่ับด้้แลให้ระบบเก็ี่บข้อม้ลม่ความป็ลอด้ภัย 
พัร้อมยกี่ระด้ับกี่ารป็กี่ป็อ้งข้อม้ลสำว่นบคุคลและ
ระบบกี่ารทำางานภายในให้ม่ความป็ลอด้ภยัส้ำงสำดุ้ 
เพั้�อป็้องกี่ันกี่ารรั�วไหลของข้อม้ล

การด็ึงด็้ด็และรักษัาบุคลากร 
ที่่�ม่ความสำามารถู

สำร้างวัฒนธ์รรมองค์กี่รท่�เหมาะสำมกัี่บอนาคตั
ของกี่ารขับเคล่�อนพันักี่งานท่�ม่ความสำามารถั
ภายในองค์กี่รและบริหารจัด้กี่ารให้พันักี่งานม่ 
คุณภาพัช่ิวิตัและกี่ารทำางานท่�ด้่ข้�น ม่สำมดุ้ล 
มากี่ข้�นผู้่านโป็รแกี่รมตั่าง ๆ ของบริษัท

ประเดำ็นิที่่�บัริษัที่
จะให้คัวามสำาคััญ
ในิช่่วง 3 ปี
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99.0%
อัตัรากี่ารจัด้สำ่งพััสำดุ้ตัรงเวลา

เป้าห้มายท่ี่�ที่้าที่ายเพ่�อการเติ่บโต่ในระยะยาวและยั�งยืน

การบริห้ารจัด็การ
ที่างด็้านเศรษัฐกิจ
และบรรษััที่ภิิบาล

การบริห้ารจดั็การ
ด้็านสำิ�งแวด็ล้อม

การบริห้ารจัด็การ
ที่างด็้านที่รัพยากร
บุคคล

0
กี่ารรั�วไหลของข้อม้ล

ภิายในปี 2569 

100% ของบรรจุภัณฑ์์
ของ KEX จะตั้องเป็็น 
Sustainable Packaging 

(ป็รับเป็้าหมายให้เร็วข้�น  
จากี่เด้ิมท่�ตัั�งไว้ภายในป็ี 2573)

เป็ิด้ใชิ้งาน Net Promoter 
Score (NPS) เพั้�อวัด้ความ 
พึังพัอใจและความผู้ก้ี่พันั 
ของล้กี่ค้าตั่อองค์กี่ร

ภิายในปี 2569 
10% ลด้อัตัรากี่ารป็ล่อย
กี่๊าซเรือนกี่ระจกี่ เม่�อเท่ยบจากี่
ฐานป็ี 2564

ป็ระสำบความสำำาเร็จในกี่าร
กี่่อตัั�ง Kerry University 
โครงกี่ารฝึึกี่อบรม
และพััฒนาพันักี่งาน
อย่างตั่อเน่�อง

คะแนนความผู้้กี่พััน
ของพันักี่งานตั่อองค์กี่ร 

80%

จำานวนพันักี่งาน Talent 
ในระด้ับผู้้้บริหารระด้ับส้ำง เพิ่่�ม

ขึ้้�นิ 30%

80%
ของพันักี่งานในกี่ลุ่ม Talent 
และในตัำาแหน่งท่�ม่ความ
สำำาคัญ่ เล่อกี่ท่�จะยังคง
ทำางานกี่ับบริษัท
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การบัรหิารจดัำการที่างดำา้นิเศรษฐกจิ
และบัรรษัที่ภิิบัาล
คุณภิาพการให้้บริการและการบริห้ารความสัำมพันธ์กับล้กค้า

โอกาสำและความที่้าที่าย

ธุุริกิัจของ KEX เกิัดัข่�นมาเพัื�อริองรัิบกัาริเติ่บโต่ของผู้้�บริิโภิค

ทั�งฝั่่�งท่�เป็นผู้้�ซึ่ื�อและผู้้�ขาย่ในปริะเทศไทย่ เพัื�อเชุื�อมต่่อความ

ต่�องกัาริของคน 2 กัลุ่มเข�าดั�วย่กััน ในขณะท่�ความกั�าวหน�า

ทางเทคโนโลย่่ดัิจิทัลทำให�คนม่ชุ่องทางหลากัหลาย่ในกัาริ 

จับจ่าย่ใชุ�สูอย่ มาต่ริกัาริกัริะตุ่�นเศริษฐกิัจของภิาคริัฐท่�ออกัมา 

อย่่างต่่อเนื�อง และนวัต่กัริริมทางดั�านสูินค�าและบริิกัาริใหม่ ๆ  

ริวมถ่งแคมเปญท่�ออกัมานำเสูนอต่่อล้กัค�า ทำให�ความต่�องกัาริ 

ในภิาคธุุริกิัจขนสู่งเพัิ�มข่�นอย่่างต่่อเนื�อง KEX จ่งต่�องพััฒนา

และรัิกัษากัาริบริิกัาริท่�ม่คุณภิาพัในริะดัับริาคาท่�เหมาะสูมเพัื�อ 

ต่อบสูนองต่อ่ความต่�องกัาริท่�เปล่�ย่นแปลงไปในแต่ล่ะชุ่วงไดั�อย่า่ง

ม่ปริะสูิทธุิภิาพั

หัวใจสูำคัญในกัาริจะทำให�คุณภิาพักัาริบริิกัาริอย่้่ในริะดัับท่�สู้ง

ต่ามมาต่ริฐานท่�วางไว�คอืกัาริพัฒันาริะบบและคนให�พัริ�อมริองริบั

ต่่อกัาริเปล่�ย่นแปลงดัังกัล่าว ริวมถ่งกัาริบริิหาริจัดักัาริทริัพัย่ากัริ

บุคคลเพั่ย่งพัอ และเป็นคนท่�ม่คุณภิาพั ม่หัวใจบริิกัาริ ซึ่่�งเป็น

ความท�าทาย่ท่� KEX พัย่าย่ามบริิหาริจัดักัาริให�อย่้่ในริะดัับท่�ม่

ปริะสูิทธุิภิาพัเพัื�อให�เกัิดัปริะสูิทธิุผู้ลสู้งสูุดั 

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ

กี่ารกี่ำาหนด้ค้่ม่อคุณภาพัในกี่ารป็ฏิิบัตัิงาน
KEX กัำหนดัให�มค่้มื่อคุณภิาพั (Quality Procedure) สูำหรัิบกัาริ

ปฏิิบัต่ิงานในทุกักัริะบวนกัาริต่ั�งแต่่กัาริริับพััสูดัุ (First Mile) กัาริ 

ขนย่�าย่ (Transit) และกัาริสู่งออกัให�ล้กัค�า (Last Mile) โดัย่ 

หน่วย่งานควบคมุคณุภิาพั (Quality Assurance Team) จะทำหน�าท่� 

ในกัาริสูื�อสูาริ ควบคมุ และสูุม่ต่ริวจสูอบกัาริปฏิบิติั่งานต่ามค้ม่อื 

คณุภิาพัอย่่างต่่อเนื�อง ริวมทั�งมก่ัาริสูอบถามจากัลก้ัค�าผู้้�ใชุ�บริกิัาริ 

ถ่งริะดัับความพั่งพัอใจและป่ญหาท่�อาจจะพับเจอในกัาริบริิกัาริ 

ของ KEX โดัย่หน่วย่งานควบคุมคุณภิาพัจะม่กัาริริาย่งาน 

ผู้ลกัาริดัำเนินงานให�ฝ่ั่าย่จัดักัาริริับทริาบสัูปดัาห์ละ 1 คริั�ง ทั�งน่� 

ค้่มือคุณภิาพัดัังกัล่าวและแผู้นกัาริสูุ่มต่ริวจสูอบกัาริปฏิิบัต่ิต่าม 

ค่้มือคุณภิาพัจะคริอบคลุมถ่งริ�านค�าเคอร่ิ�ท่� เป็นลักัษณะ 

ริ�านแฟรินไชุส์ูต่่าง ๆ

กี่ารบริหารทรัพัยากี่รบุคคล
KEX ให�ความสูำคัญต่่อกัาริดั่งดั้ดัและรัิกัษาบุคลากัริท่�ม่

ปริะสิูทธุภิิาพัให�เข�ามาริว่มงานกับับริษิทั โดัย่มก่ัาริให�ผู้ลต่อบแทน 

ท่�สู้งกัว่าอัต่ริาเฉล่�ย่ในต่ลาดั และม่กัาริวางแผู้นพััฒนาบุคลากัริ

และกัาริปริะเมินผู้ลกัาริปฏิิบัต่ิงานอย่่างต่่อเนื�อง ซึ่่�งริวมถ่ง

พันักังานของค้่ค�าท่�เปิดัริ�านเคอริ่�กัับเริา เพัื�อให�พัริ�อมริองริับต่่อ

ความต่�องกัาริของล้กัค�าท่�ม่ความเปล่�ย่นแปลงต่ลอดัเวลา

KEX กัำหนดัให�มต่่วัชุ่�วดัั (KPIs) ในเริื�องของกัาริควบคมุคุณภิาพั

กัาริปฏิิบัต่ิงานและคุณภิาพักัาริบริิกัาริ ริวมถ่งม่กัาริกัำหนดั 

ผู้ลต่อบแทนพิัเศษสูำหรัิบบคุลากัริท่�ปฏิิบตั่งิานไดั�สู้งกัว่าเป้าหมาย่ 

และบทลงโทษกัริณพ่ับกัาริปฏิบัิต่งิานท่�ไม่ถก้ัต่�องต่ามค้มื่อคุณภิาพั 

ทั�งน่�กัเ็พัื�อสูริ�างปริะสูบกัาริณ์ท่�ดัท่่�สูดุัให�กับัลก้ัค�าของ KEX

กี่ารออกี่แบบให้เครือข่ายและระบบม่ป็ระสิำทธ์ิภาพัส้ำงสำุด้
KEX มท่ม่งานวเิคริาะหข์�อมล้ (Data Analyst) ความต่�องกัาริของ

ลก้ัค�าให�เกัดิัปริะโย่ชุนส์ูง้สูดุัในกัาริบริกิัาริจดัักัาริเคริอืขา่ย่ภิาย่ใน

และกัารินำเสูนอสูินค�าและบริิกัาริท่�ต่อบโจทย่์ความต่�องกัาริของ

ลก้ัค�ามากัท่�สูดุั โดัย่ทม่งานวเิคริาะหข์�อมล้จะทำกัาริปริะเมนิและ

ปริะมาณกัาริความต่�องกัาริของลก้ัค�าในแต่ล่ะชุ่วงเพัื�อนำเสูนอต่อ่

ฝั่่าย่จัดักัาริในกัาริกัำหนดัแผู้นริองริับต่่อไป

กี่ารลงทุนในฝึ่ายวิจัยและพััฒนา
KEX จดััต่ั�งแลบ็ทดัสูอบภิาย่ในองค์กัริข่�นมาเพัื�อทำกัาริวเิคริาะห์และ

ต่ริวจสูอบความสูามาริถของสูนิค�าและบริกิัาริใหม่ ๆ ก่ัอนนำเสูนอ
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ออกัสู้ต่่ลาดั โดัย่ทม่งานท่�เกั่�ย่วข�องจะต่�องมาหารืิอกันัเพัื�อกัำหนดั

กัลุม่ต่วัอย่่าง ปริะเมินความเสู่�ย่งและแนวโน�มความพัง่พัอใจในกัาริ

ใชุ�งาน/ใชุ�บริิกัาริของลก้ัค�า และสูรุิปแนวทางดัำเนนิงานร่ิวมกันั

กี่ารให้ความสำำาคัญ่ตั่อป็ระสำบกี่ารณ์ของผู้้้ใชิ้บริกี่าร
ในเริื�องของกัาริบริิหาริความสัูมพัันธุ์กัับล้กัค�า KEX เป็นผู้้�ให�

บริิกัาริริาย่แริกัท่�เปิดัให�ม่ริะบบคอลเซึ่นเต่อริ์ทั�งผู้่านชุ่องทาง 

โทริศัพัท์ LINE Facebook และแชุต่บ็อต่ เนื�องดั�วย่เริา 

ให�ความสูำคญัต่่อทกุัปริะสูบกัาริณ์กัาริใชุ�บริกิัาริของลก้ัค�า โดัย่ทม่งาน 

คอลเซึ่นเต่อริ์ของบริิษัทจะต่�องผู้่านกัาริฝั่ึกัอบริมในกัาริให�

ความชุ่วย่เหลือและแกั�ไขป่ญหาให�กัับล้กัค�าเบื�องต่�น หากัม่ 

กัริณ่ท่�ป่ญหาท่�เกัิดัม่ความซัึ่บซึ่�อน ท่มงานคอลเซึ่นเต่อริ์จะ 

ต่�องสู่งต่่อไปให�ผู้้�ริับผู้ิดัชุอบต่่อไป ในกัาริต่อบสูนองต่่อป่ญหา

ของล้กัค�า KEX กัำหนดัให�ต่�องม่กัาริต่อบสูนองภิาย่ใน 15 นาท ่

สูำหรัิบกัาริแกั�ไขป่ญหาม่กัาริกัำหนดัริะย่ะเวลาแกั�ไขป่ญหาต่าม

ความซึ่ับซึ่�อนของปริะเด็ันท่�อาจจะเกิัดัข่�นไว�ในค้่มือคุณภิาพั

ของบริิษัท

นอกัจากัน่� KEX ย่ังเป็นผู้้�ให�บริิกัาริริาย่แริกัและริาย่เดั่ย่วท่�ม่

โปริแกัริมสูทิธุพิัเิศษให�กับัลก้ัค�า “เคอริ่� เอก็ัซึ่เ์พัริสู ริอย่ลัต่่� คลบั” 

โดัย่ล้กัค�าสูามาริถสูะสูมแต่�มจากักัาริใชุ�บริิกัาริของ KEX  

เพัื�อนำไปแลกัเป็นสู่วนลดัค่าจัดัสู่ง ริวมถง่สิูทธิุปริะโย่ชุน์ต่า่ง ๆ  ไดั�  

และ KEX ย่งัจดััให�ม่หลักัสูต้่ริกัาริฝึั่กัอบริมให�กับัผู้้�ขาย่ท่�เป็นสูมาชิุกั 

เคอริ่� เอ็กัซึ่์เพัริสู ริอย่ัลต่่� คลับ ดั�วย่

กี่ารใชิ้เครื�องม่อวัด้ความพัึงพัอใจและป็ระสำบกี่ารณ ์
ในกี่ารบริกี่ารของล้กี่ค้า
KEX ม่ริะบบปริะเมินความพั่งพัอใจของล้กัค�าต่่อบริิกัาริขนสู่ง 

พััสูดัุดั่วนและพัฤต่ิกัริริมของพันักังานจัดัสู่งผู้่านแอปพัลิเคชุัน  

Kerry Express โดัย่ผู้ลกัาริปริะเมินจะถก้ันำไปริวบริวมและนำเสูนอ 

ต่่อฝั่่าย่จัดักัาริเพัื�อพััฒนาบริิกัาริต่่อไป สูำหริับผู้ลกัาริปริะเมิน

ความพั่งพัอใจในต่ัวพันักังานจัดัสู่ง จะถ้กันำมากัำหนดัเป็น 

ผู้ลต่อบแทนพัเิศษให�แกัพ่ันกัังานแต่ล่ะคนเพัื�อเปน็กัาริเสูริมิสูริ�าง

ขวญัและกัำลังใจในกัาริปฏิบัิต่งิาน ริวมถง่กัาริควบคุมคุณภิาพัของ

พันักังานจัดัสู่งดั�วย่

สูำหริับในปี 2565 น่� KEX อย่้่ริะหว่างกัาริพััฒนาเคริื�องมือ 

เพัื�อบ่งบอกัความพั่งพัอใจของล้กัค�าภิาย่ใต่�กัริอบแนวคิดัของ 

กัาริสูริ�างความจงริกััภิกััดัใ่นแบรินดั ์ซึ่่�งคาดัวา่จะสูามาริถใชุ�งานไดั� 

ภิาย่ในไต่ริมาสู 4 

ผ้้นำาด็้านคุณภิาพการให้้บริการ

99.99%
พิ่้�นิที่่�บัริการจัดำส่งพิ่ัสดำ ุ

ในิประเที่ศภิายในิวันิถััดำไป

97.10%
การจัดำส่งพิ่ัสดำุ

ต่รงเวลา

2.7+ ล้านิ
คัวามสามารถัในิการ 

รองรับัพิ่ัสดำุต่่อวันิ

< 1.2%
พิ่ัสดำุส่งคัืนิ

หมายเหตุั: ข้อม้ล ณ สิำ�นเด้่อนธั์นวาคม 2564

ทั�งน่� อตั่ริาแสูดังคณุภิาพักัาริให�บริกิัาริดังักัล่าวข�างต่�น สูำเริจ็ต่ามเป้าหมาย่ปี 2564 ท่�กัำหนดัไว� ย่กัเว�นเริื�องของกัาริจดััสู่งพัสัูดัตุ่ริงเวลา

ท่�ต่�ำกัว่าเป้าหมาย่เล็กัน�อย่ อนัเนื�องมาจากักัาริเติ่บโต่ของความต่�องกัาริของผู้้�บริโิภิคอย่่างกั�าวกัริะโดัดัในริะหว่างมาต่ริกัาริสูนับสูนุนให�

ปฏิบิตั่งิานจากัท่�บ�าน

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 15



การจัด็การนวัต่กรรม

โอกาสำและความที่้าที่าย

กัาริรัิกัษาความเป็นผู้้�นำและเบอริ์หน่�งในธุุริกิัจขนสู่งพััสูดัุดั่วน

เพัื�อริองริับธุุริกิัจอ่คอมเมิริ์ซึ่ โซึ่เชุ่ย่ลคอมเมิริ์ซึ่ ในปริะเทศไทย่

ท่�ม่กัาริเติ่บโต่อย่่างต่่อเนื�อง ไลฟ์สูไต่ล์ของล้กัค�าท่�เปล่�ย่นแปลง

ไปต่ามความกั�าวหน�าของเทคโนโลย่่ดัิจิทัล และกัาริเปล่�ย่นผู้่าน

องค์กัริจากัธุุริกิัจขนสู่งพััสูดุัดั่วนปกัติ่เป็นผู้้�ให�บริิกัาริแพัลต่ฟอร์ิม 

ขนสู่งคริบวงจริดั�วย่เทคโนโลย่่และริะบบงานท่�ม่ปริะสูิทธุิภิาพัสู้ง 

ซึ่่�งเป็นท่�ย่อมริับริะดัับโลกั เป็นความท�าทาย่ท่�ทำให� KEX ย่ังคง 

ไม่หยุ่ดัพััฒนาต่นเองและลงทุนในเทคโนโลย่่และกัาริพััฒนา

นวัต่กัริริมอย่่างต่่อเนื�อง 

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ 

นอกัจากักัาริกัำหนดัให�กัาริพััฒนาเทคโนโลย่่และนวัต่กัริริม

เป็นกัลยุ่ทธ์ุกัาริดัำเนินธุุริกัิจของบริิษัทใน 3 - 5 ปี KEX ย่ังไดั� 

จดััสูริริงบปริะมาณริ�อย่ละ 5 - 10 ของงบปริะมาณดั�านเทคโนโลย่่

สูาริสูนเทศเพัื�อฝึั่กัอบริมและวิจัย่พััฒนาสิูนค�าและบริิกัาริใหม่ ๆ 

ท่มงานดั�านกัาริวิจัย่และพััฒนาผู้ลิต่ภิัณฑ์์ (Product Research 

and Development) ปริะกัอบดั�วย่ ท่มท่�ดั้แลดั�านกัาริพััฒนา

ผู้ลติ่ภิณัฑ์ ์(Product Development) และทม่งานดั�านกัาริบริหิาริ

ปริะสูบกัาริณ์ผู้้�ใชุ�งาน (User Experience) โดัย่ท่มงานดั�านกัาริ

วิจัย่และพััฒนาผู้ลิต่ภัิณฑ์์ม่หน�าท่�ขับเคลื�อนแผู้นกัาริศ่กัษา วิจัย่ 

และพััฒนากัาริต่ลาดัและผู้ลิต่ภัิณฑ์์ และทดัสูอบผู้ลิต่ภัิณฑ์์กั่อน

ออกัสู้่ต่ลาดั

นอกัเหนือจากักัาริจัดัต่ั�งทม่งานดั�านกัาริวิจยั่และพัฒันาผู้ลิต่ภิณัฑ์์

เป็นกัาริเฉพัาะแล�ว KEX ย่ังม่กัาริร่ิวมมือกัับองค์กัริชุั�นนำซึ่่�ง

ม่ความเชุ่�ย่วชุาญในแต่่ละดั�านของปริะเทศไทย่เพัื�อพััฒนา 

ผู้ลปริะโย่ชุนใ์นเชุงิธุรุิกัจิและนวตั่กัริริมริว่มกันั อาท ิความริว่มมอื 

กัับบริิษัทสูบาย่ เทคโนโลย่่ จำกััดั (มหาชุน) นำเสูนอแพัลต่ฟอริ์ม

ชุำริะเงินคริบวงจน Kerry Wallet กัริะเป๋าเงินออนไลน์ซึ่่�งคาดัว่า 

จะเปิดัต่ัวภิาย่ในปี 2565 ความริ่วมมือกัับบริิษัท เบทาโกัริ จำกััดั 

(มหาชุน) เพัื�อให�บริิกัาริขนสู่งสูินค�าดั�วย่ริะบบควบคุมอุณหภ้ิมิ

ชุั�นนำ (Cold Delivery Platform) ดั�วย่แพัลต่ฟอริ์มเทคโนโลย่่

ท่�ม่ปริะสูิทธุิภิาพัสู้งและเป็นท่�ย่อมริับในริะดัับโลกั ซึ่่�งเป็นไปต่าม

กัลยุ่ทธ์ุกัาริดัำเนินธุรุิกิัจริะย่ะกัลางของ KEX ท่�จะขย่าย่และสูริริหา

แนวทางกัาริต่่อย่อดัไปสู่้ธุุริกัิจใหม่ ๆ ริ่วมกัับพัันธุมิต่ริทางธุุริกัิจ

ซึ่่�งจะสู่งผู้ลให�เกิัดักัาริสูริ�างม้ลค่าอย่่างย่ั�งย่ืนต่ลอดัห่วงโซ่ึ่อุปทาน 

ของทั�ง KEX และพัันธุมิต่ริทางธุุริกัิจ

ในปีท่�ผู้่านมา KEX ย่ังไดั�เปิดัต่ัวโคริงกัาริสู่งเสูริิมนวัต่กัริริมใน

องค์กัริ โดัย่ชุักัชุวนให�พันักังานเข�ามาม่สู่วนริ่วมในกัาริคิดัค�นและ

ชุ่วย่กัันผู้ลักัดัันนวัต่กัริริมใหม่ ๆ ท่�จะชุ่วย่ลดัต่�นทุน เพัิ�มย่อดัขาย่ 

และเพัิ�มคุณภิาพักัาริบริิกัาริไดั� หน่�งในเกัณฑ์์พิัจาริณาสูำคัญ 

นอกัเหนือจากักัาริท่�นวัต่กัริริมดัังกัล่าวต่�องต่อบโจทย์่ทางดั�านธุรุิกิัจ 

แล�ว ย่ังต่�องสูามาริถชุ่วย่สูริ�างผู้ลกัริะทบเชุิงบวกัให�กัับภิาคสูังคม

หริือสิู�งแวดัล�อมไดั�ดั�วย่ โดัย่บริิษัทไดั�จัดัสูริริงบปริะมาณสูำหรัิบ

นวัต่กัริริมท่�ผู่้านมาคัดัเลือกัเพัื�อให�เกัิดักัารินำมาใชุ�จริิงอย่่างเป็น

ริ้ปธุริริม

ต่ัวอย่่างนวัต่กัริริมท่�เกัิดัข่�นในคริ่�งปีหลังของปี 2564 คือ กัล่อง

ใสู่ต่�นไม� ซ่ึ่�ง KEX เป็นผู้้�ให�บริิกัาริขนสู่งพััสูดัุดั่วนริาย่แริกัและ 

ริาย่เดัย่่วท่�นำเสูนอบริกิัาริดังักัล่าวให�กับัลก้ัค�า กัล่องใสู่ต่�นไม�ของ 

KEX ถ้กัออกัแบบให�เป็นบริริจุภิัณฑ์์ท่�ขนสู่งต่�นไม�โดัย่เฉพัาะและ

เป็นมิต่ริต่่อสูิ�งแวดัล�อม โดัย่กัาริออกัแบบคุณสูมบัต่ิกัริะดัาษให�ม่

ความบางลงเพัื�อลดัปริิมาณเย่ื�อกัริะดัาษ แต่่ย่ังคงคุณสูมบัติ่เริื�อง

ความแข็งแริง ทนทาน และกัันชุื�นไดั�ดั่ กัล่องต่�นไม�ของ KEX ถ้กั

นำเสูนอให�กัับล้กัค�าในริาคาท่�เหมาะสูม สูามาริถเข�าถ่งไดั� เพัื�อให�

ล้กัค�าม่ปริะสูบกัาริณ์ท่�ย่อดัเย่่�ย่มเกัินความคาดัหวังต่่อบริิกัาริท่� 

ของ KEX ทั�งน่� ต่ั�งแต่่เปิดัต่ัวในเดืัอนกัริกัฎาคม 2564 ม่ล้กัค�า 

ใชุ�บริิกัาริกัล่องต่�นไม�มากัถ่ง 470,000 กัล่อง

KEX ย่ังมุ่งมั�นค�นหานวัต่กัริริมดั�านบริริจุภัิณฑ์์ทางเลือกัท่�เป็น

มิต่ริต่่อสูิ�งแวดัล�อม โดัย่ศ่กัษาความเป็นไปไดั�และหารืิอกัับผู้้�ให�

บริิกัาริทั�งในปริะเทศและต่่างปริะเทศ คริอบคลุมถ่งกัาริริวบริวม

บริริจุภัิณฑ์์ท่�ใชุ�แล�ว กัารินำกัลับไปผู้ลิต่เพัื�อให�กัลับมาใชุ�ใหม่ และ

กัาริกัำจัดัอย่่างถ้กัวิธุ่เมื�อหมดัอายุ่ใชุ�งาน [Extended Producer 

Responsibility (EPR)] ทั�งน่� ผู้้�ให�บริิกัาริท่�บริิษัทจะจับมือ 

ร่ิวมธุรุิกัจิดังักัล่าวดั�วย่ จะต่�องไดั�รัิบกัาริริบัริองจากัสูถาบันหริอืองค์กัริ 

ทางดั�านสูิ�งแวดัล�อมท่�เกั่�ย่วข�องและจะต่�องจัดัทำริาย่งานสูริุปผู้ล

เพัื�อนำสู่งให�บริิษัทริับทริาบ
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ความปลอด็ภิัยบนโลกไซื่เบอร์และการปกป้องข้อม้ลสำ่วนบุคคล

โอกาสำและความที่้าที่าย

จากักัาริเป็นผู้้�นำในต่ลาดัขนสู่งพััสูดุัดั่วนท่�ให�บริิกัาริแกั่ล้กัค�า

กัว่า 20 ล�านริาย่ในป่จจุบัน และม่อัต่ริากัาริเติ่บโต่ของจำนวน 

ผู้้�ใชุ�บริิกัาริเพัิ�มข่�นอย่่างต่่อเนื�อง ปริะกัอบกัับกัาริท่� KEX มุ่งมั�น

นำเสูนอบริกิัาริท่�ต่อบโจทย์่ความต่�องกัาริของลก้ัค�าผู่้านกัาริลงทุน

ทางเทคโนโลย่่และนวัต่กัริริมใหม่ ๆ อาทิ กัาริเป็นผู้้�ให�บริิกัาริ 

ริาย่แริกัท่�นำเสูนอบริกิัาริเก็ับเงนิปลาย่ทาง (Payment on Delivery) 

กัาริเป็นผู้้�ให�บริิกัาริริาย่แริกัท่�นำเสูนอบริิกัาริต่ิดัต่ามสูถานะพััสูดัุ

ผู้่านแอปพัลิเคชุัน Kerry Express และกัาริเริ่ย่กัริถเข�าริับพััสูดัุท่�

หน�าบ�าน (Door-to-Door Service) KEX จ่งต่�องให�ความสูำคัญ

ต่่อกัาริสูริ�างริะบบฐานข�อม้ลท่�ม่ความปลอดัภิัย่สู้งสูุดัและเป็นท่� 

ไว�วางใจไดั� ริวมถ่งทำให�มั�นใจว่าข�อม้ลของล้กัค�าจะถ้กัริักัษา 

ไว�เป็นความลับและไม่ถ้กันำไปใชุ�ผิู้ดัวัต่ถุปริะสูงค์ ทั�งน่�กั็เพัื�อให�

คงไว�ซึ่่�งความเปน็แบรินดัท์่�นา่เชุื�อถอืและไดั�ริบัความไว�วางใจจากั

ผู้้�ใชุ�บริิกัาริทุกัริาย่

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ 

สูริ�างเกัริาะป้องกัันทางไซึ่เบอร์ิและภิ้มิคุ�มกัันในกัาริเกั็บริักัษา

ข�อม้ลสู่วนบุคคล เพัื�อมุ่งสู้่กัาริเป็นผู้้�ให�บริิกัาริขนสู่งพััสูดุัด่ัวนใน

ปริะเทศไทย่ท่�น่าเชุื�อถอื ไดั�ริบัความไว�วางใจ โดัย่ปริาศจากัข�อโต่�แย่�ง

นับต่ั�งแต่่เริิ�มดัำเนินงาน KEX กัำหนดันโย่บาย่และมาต่ริกัาริท่�

เกั่�ย่วข�องทางดั�านความปลอดัภิยั่ของริะบบเทคโนโลย่สู่าริสูนเทศ 

และจดััทำ Roadmap 3 ป ีเพัื�อวางแผู้นทดัสูอบ พัฒันา และกัำกับั

ดัแ้ล ต่ามมาต่ริฐานของ National Institute of Standards and 

Technology (NIST) และกัฎหมาย่ทั�งในปริะเทศและต่า่งปริะเทศ

ท่�เกั่�ย่วข�อง โดัย่หนว่ย่งานพัฒันาโคริงสูริ�างพัื�นฐานทางเทคโนโลย่่

สูาริสูนเทศ เป็นผู้้�พััฒนา เกั็บริักัษา ปริะเมินความเสู่�ย่งท่�อาจจะ

เกัิดัข่�น และจัดัทำแผู้นงาน แผู้นป้องกััน ริวมทั�งกัำหนดัให�ม่กัาริ

ทวนสูอบทุกั ๆ 3 เดัือน โดัย่หน่วย่งานพััฒนาโคริงสูริ�างพัื�นฐาน

ทางเทคโนโลย่่สูาริสูนเทศ จะม่กัาริริาย่งานแผู้นกัาริดัำเนินงาน

และผู้ลของกัาริดัำเนินงานต่่อริองปริะธุานเจ�าหน�าท่�บริิหาริและ

คณะกัริริมกัาริบริิหาริเป็นปริะจำ

KEX ให�ความสูำคัญกัับกัาริพััฒนาเทคโนโลย่่และนวัต่กัริริมท่�

เป็นริะบบปิดั คือ ม่กัาริลงทุนในทริัพัย่ากัริบุคคลและทริัพัย่ากัริ

เทคโนโลย่่ เพัื�อพััฒนาแอปพัลิเคชัุน ริะบบฐานข�อม้ล และ

นวัต่กัริริมภิาย่ในองค์กัริดั�วย่ต่นเองเกัือบทั�งหมดั ลดัความเสู่�ย่ง

จากักัาริพั่�งพัาผู้้�ให�บริิกัาริภิาย่นอกั ดัังนั�น นวัต่กัริริมต่่าง ๆ ท่� 

เกัิดัข่�นในองค์กัริ และท่�นำไปให�บริิกัาริล้กัค�า จ่งถือเป็นทริัพัย่์สูิน

ทางป่ญญาของ KEX ซึ่่�งม่กัาริจดัลิขสูิทธุิ�อย่่างถ้กัต่�อง

หนว่ย่งานพััฒนาโคริงสูริ�างพัื�นฐานทางเทคโนโลย่สู่าริสูนเทศ ย่งัม่

กัาริจดััทำแผู้นกัาริปริะเมนิความเสู่�ย่งและทดัสูอบความปลอดัภิยั่

ของริะบบเทคโนโลย่่สูาริสูนเทศขององค์กัริอย่่างสูม�ำเสูมอ อาทิ 

กัาริจำลองสูถานกัาริณ์กัาริถ้กัโจมต่่ทางไซึ่เบอร์ิ กัาริกัำหนดั

ริะย่ะเวลากั้�คืนข�อม้ลเมื�อถ้กัโจมต่่ทางไซึ่เบอริ์ กัาริจัดัทำแผู้น

บริิหาริความต่่อเนื�องทางธุุริกิัจ กัาริจัดัให�ม่ Back-up Data 

Centre เพัื�อสูำริองข�อม้ล กัาริกัำหนดัให�ต่�องม่ริหัสูผู่้านในกัาริ

เข�าถ่งคอมพิัวเต่อริ์และแล็ปท็อปสู่วนบุคคล กัาริย่ืนย่ันต่ัวต่นใน

กัาริเข�าปฏิิบัต่ิงานในสู่วนท่�สูำคัญท่�เกั่�ย่วข�องกัับริะบบเทคโนโลย่่

สูาริสูนเทศและข�อม้ลล้กัค�า และกัาริสูริ�างความต่ริะหนักัให�กัับ

พันักังานทุกัริะดัับผู้่านกัาริสืู�อสูาริอย่่างต่่อเนื�อง กัาริฝั่ึกัอบริม

ต่ั�งแต่่วันเริิ�มปฏิิบัต่ิงาน และจัดัให�ม่กัาริวัดัริะดัับความเข�าใจ 

อย่่างน�อย่ปีละ 1 คริั�ง ซึ่่�งเป็นภิาคบังคับ

KEX ย่ังริับกัาริปริะเมินและไดั�รัิบกัาริรัิบริองต่ามมาต่ริฐาน 

ISO27001 (Information Security Management System 

- ISMS) มาต่ั�งแต่ป่ ี2562 และไดั�ริบัมาอย่า่งต่อ่เนื�องจนถง่ปจ่จบุนั

ในกัริณ่ท่� KEX อาจจะต่�องใชุ�บริิกัาริผู้้�ให�บริิกัาริภิาย่นอกัท่�

เกั่�ย่วข�องกับัริะบบเทคโนโลย่สู่าริสูนเทศ หรืิอพัื�นท่�เก็ับข�อม้ล KEX 

กัำหนดัให�ผู้้�ให�บริกิัาริจะต่�องมค่ณุสูมบตั่ทิ่�เป็นไปต่ามมาต่ริฐานสูากัล 

ท่�เกั่�ย่วข�อง และไดั�ริับกัาริริับริองอย่่างเป็นทางกัาริ อาทิ กัาริใชุ� 

บริิกัาริ Data Centre กัับบริิษัทท่�ม่กัาริออกัแบบต่ามมาต่ริฐาน 

TIA-942 และกัาริันต่่ดั�วย่มาต่ริฐาน ISO 27001:2013 ISO/IEC 

20000-1 ISO22301 และ CSA STAR สูำหรัิบกัาริจัดัเก็ับข�อมล้บน

คลาวดั์ ทั�งน่� KEX ย่ังกัำหนดัให�ผู้้�ให�บริิกัาริจะต่�องไดั�ริับมาต่ริฐาน

ท่�เก่ั�ย่วข�องกัับกัาริลดัผู้ลกัริะทบทางสิู�งแวดัล�อมและกัาริจัดักัาริ 
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พัลงังาน อาท ิISO 5001 Energy Management ดั�วย่ นอกัจากัน่�  

ผู้้�ให�บริิกัาริจะต่�องจัดัให�ม่ริะบบต่ริวจสูอบและริาย่งานกัาริเข�าถ่ง

ข�อม้ลสูาริสูนเทศท่�ถ้กัจัดัเกั็บให�กัับบริิษัท เพัื�อให� KEX สูามาริถ 

ต่ริวจสูอบกัาริความผิู้ดัปกัติ่ ริวมถ่งปริะเมินโอกัาสูท่�อาจจะเกิัดั

กัาริริั�วไหลของข�อม้ลหริือกัาริถ้กัโจมต่่ทางไซึ่เบอริ์

สูำหริับผู้้�ให�บริิกัาริเริื�องทั�วไปและกัาริว่าจ�างผู้้�ริับจ�างขนสู่ง (Sub-

contractor) กัำหนดัให�จะต่�องม่กัาริเข�าทำข�อต่กัลงกัาริริักัษา

ข�อม้ลเป็นความลับ (Non-disclosure Agreement) กั่อนกัาริ

ริ่วมธุุริกัิจกััน

นอกัเหนอืจากัเริื�องความปลอดัภิยั่ทางไซึ่เบอริแ์ล�ว ต่ั�งแต่ปี่ 2561 

KEX ย่ังมอบหมาย่ให�หน่วย่งานบริิหาริความเสู่�ย่งและควบคุม

คณุภิาพั เปน็ผู้้�ศก่ัษาและริบัผู้ดิัชุอบในกัาริจดััทำนโย่บาย่คุ�มคริอง

ข�อม้ลสู่วนบุคคลต่ามแนวทางและหลักักัาริของพัริะริาชุบัญญัต่ิ

คุ�มคริองข�อม้ลสู่วนบุคคล พั.ศ. 2562 ริวมถ่ง Roadmap มิใชุ่

เพัื�อกัาริปฏิิบัต่ิให�สูอดัคล�องกัับกัฎหมาย่แต่่เพั่ย่งอย่่างเด่ัย่ว แต่่ 

KEX ต่�องกัาริเปน็ผู้้�นำในธุรุิกัจิขนสูง่พัสัูดุัดัว่นท่�ไดั�ริบัความเชืุ�อมั�น

จากัลก้ัค�าวา่ KEX จะไมน่ำข�อมล้ของลก้ัค�าไปใชุ�โดัย่ไมไ่ดั�ริบัความ

ย่นิย่อมอย่า่งเดัด็ัขาดั และ KEX มค่วามริะมดััริะวงัอย่า่งริอบคอบ

ในกัาริเกั็บริักัษาข�อม้ลดัังกัล่าวไว�เป็นความลับ

กัาริดัำเนินงานในชุ่วงปีท่�ผู้า่นมาจง่คริอบคลุมต่ั�งแต่ร่ิะดับันโย่บาย่ 

กัาริจัดัต่ั�งโคริงสูริ�างกัาริกัำกัับดั้แลท่�เก่ั�ย่วข�องต่ั�งแต่่ริะดัับ 

คณะกัริริมกัาริบริิษัทและคณะกัริริมกัาริต่ริวจสูอบ กัาริออกัปริะกัาศ 

ทั�งภิาย่ในองค์กัริและภิาย่นอกัองค์กัริเพัื�อสูื�อสูาริแนวทางปฏิบิตั่แิละ 

สูิทธุิของผู้้�ใชุ�บริิกัาริ และจัดัลำดัับชุั�นข�อม้ลสูำคัญเพัื�อกัำหนดั 

ผู้้�ท่�ริับผิู้ดัชุอบท่�สูามาริถเข�าถ่งไดั� (Data Classification) ทั�งน่�  

หน่วย่งานบริิหาริความเสู่�ย่งและควบคุมคุณภิาพัจะต่�องม่กัาริ 

ปริะเมินความเสู่�ย่งและริาย่งานต่่อฝ่ั่าย่จัดักัาริ คณะกัริริมกัาริบริหิาริ 

ความเสู่�ย่ง คณะกัริริมกัาริต่ริวจสูอบ และ/หริือ คณะกัริริมกัาริ

บริิษัท เป็นปริะจำ 

โดัย่ในปี 2563 เป็นต่�นมา เมื�อกัาริโจมต่่ทางไซึ่เบอริ์เพิั�มข่�น 

ปริะกัอบกัับมาต่ริกัาริ ให� ทำ ง านจากั ท่� บ� าน เนื� อ งดั� วย่

สูถานกัาริณ์กัาริแพัริ่ริะบาดัของโควิดั-19 คณะกัริริมกัาริ

บริิหาริความเสู่�ย่งจ่งย่กัริะดัับให�ความปลอดัภัิย่ทางไซึ่เบอริ์ 

และกัาริเก็ับข�อม้ลสูำคัญไว�เป็นความลับ อย่้่ในลำดัับความเสู่�ย่ง 

ท่�ต่�องม่กัาริเฝั่้าริะวั งสู้ งสูุดั ทำให�  KEX ไม่ เคย่ปริะสูบ 

ข�อริ�องเริ่ย่น ริวมถ่งกัริณ่พิัพัาทและฟ้องริ�องท่�เกั่�ย่วข�องกัับกัาริ

ริั�วไหลของข�อม้ลแต่่อย่่างใดั (Zero breach case and Zero 

substantiated complaint)
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การบัริหารจัดำการ 
ที่างดำ้านิสิ�งแวดำล้อม
เศรษัฐกิจสำ่เขียว

โอกาสำและความที่้าที่าย

กัาริกั�าวกัริะโดัดัทางธุุริกิัจมากักัว่าริ�อย่ละ 100 เมื�อเท่ย่บจากั

ชุ่วงเปิดัดัำเนินงาน ทำให� KEX ต่�องลงทุนในกัาริขย่าย่เคริือข่าย่

และม่ริถขนสู่งภิาย่ใต่�กัาริบริิหาริจัดักัาริมากักัว่า 22,000 คัน 

ณ สูิ�นปี 2564  ซึ่่�งถือว่ามากัท่�สูุดัในธุุริกัิจขนสู่งพััสูดัุดั่วน เริา

จ่งมองเห็นว่าเป็นโอกัาสูท่� KEX จะลุกัข่�นมาเป็นผู้้�นำเพัื�อสูริ�าง 

ผู้ลกัริะทบเชุงิบวกัต่อ่สูิ�งแวดัล�อมจากักัาริปริบัเปล่�ย่นกัริะบวนกัาริ 

ทำงานท่�ลดักัาริปล่อย่กั๊าซึ่เรืิอนกัริะจกัและกัาริใชุ�พัลังงานให�ม่

ปริะสิูทธุิภิาพัสู้งสูุดั

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ 

ในปี 2564 KEX ม่กัาริหาริือกัับท่�ปริ่กัษาภิาย่นอกั หน่วย่งาน

ภิาครัิฐ และองค์กัริความร่ิวมมือริะหว่างปริะเทศเพัื�อศ่กัษา 

ความเปน็ไปไดั�ในกัารินำเข�าริถไฟฟา้ กัาริจดััต่ั�งสูถานบ่ริกิัาริไฟฟา้ 

และกัาริเพัิ�มกัำลังกัาริผู้ลิต่แบต่เต่อริ่�มอเต่อริ์ไซึ่ค์ไฟฟ้า หลังจากั

ท่�เมื�อปี 2563 เริาไดั�ร่ิวมกัับพัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจในกัาริทดัสูอบ 

กัาริใชุ�มอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟฟ้าเพัื�อขนสู่งพััสูดัุภิาย่ในกัริุงเทพัฯ และ 

ปริิมณฑ์ล โดัย่กัาริหาริือและศ่กัษาความเป็นไปไดั�ย่ังคง 

ดัำเนนิกัาริอย่า่งต่อ่เนื�องต่ามแผู้นงานท่�วางไว�ในชุว่ง 3 - 5 ป ีในกัาริ 

เปล่�ย่นผู่้านกัาริใชุ�พัลังงานเชุื�อเพัลิงไปสู้่พัลังงานท่�ปล่อย่มลพิัษ

ลดัลง ต่ามเป้าหมาย่ปี 2025 ท่�ต่�องกัาริมุ่งสู้่กัาริเป็นผู้้�นำในธุุริกัิจ

ขนสู่งคาริ์บอนต่�ำ

ในกัาริจัดัสู่งพััสูดุัถ่งมือผู้้� รัิบปลาย่ทาง KEX ม่กัาริวางแผู้น 

เสู�นทางกัาริจดััสูง่ให�ใชุ�เสู�นทางท่�สูั�นท่�สุูดัและเริว็ท่�สุูดั เพัื�อลดักัาริ 

ใชุ�น�ำมันเชุื�อเพัลิง โดัย่หน่วย่งานปฏิิบัต่ิงานภิาย่ในท่�เกั่�ย่วข�อง 

จะม่กัาริปริะชุุมริ่วมกัันเป็นริาย่วัน กั่อนกัาริเริิ�มงานและสู่งมอบ 

แผู้นกัาริเดิันริถให�กัับพันักังานขนสู่ง นอกัจากัน่�ย่ังกัำหนดั

มาต่ริกัาริไม่ให�ม่กัาริต่่ริถเปล่ากัลับคลังสิูนค�าซ่ึ่�งจะเป็นกัาริ 

สิู�นเปลืองพัลังงานอย่่างไริ�ปริะโย่ชุน์ ดัังนั�น ริถขนสู่งของ KEX 

จะต่�องทำหน�าท่�ทั�งสู่งพััสูดุัถ่งผู้้�รัิบปลาย่ทางและกัาริเข�ารัิบพััสูดัุ

ต่ามริ�านค�าและหน�าบ�านลก้ัค�าเพัื�อนำกัลบัมาย่งัศน้ย่คั์ดัแย่กัพัสัูดัุ 

ในชุ่วงเย็่น โดัย่ KEX จัดัให�ม่ Control Room ซึ่่�งจะทำหน�าท่�

ควบคุมดั้แลและต่ิดัต่ามผู้ลกัาริปฏิิบัต่ิงานในแต่่ละวันและแต่่ละ 

เสู�นทาง 

ทั�งน่� ในต่�นปี 2565 KEX ออกัแพั็กัเกัจฟริ่ค่าเข�าริับพััสูดัุจากั 

หน�าบ�าน เพัื�อสูนับสูนุนให�ล้กัค�าใชุ�บริิกัาริ Door-to-Door 

Service ซึ่่�งจะเป็นกัาริชุ่วย่ลดักัาริเดิันทางของล้กัค�าเพัื�อมา 

ย่ังหน�าริ�านค�าเคอริ่�อ่กัดั�วย่

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 19



สูำหริับในเริื�องบริริจุภิัณฑ์์ แนวคิดักัาริเลือกัพััสูดัุเพัื�อจัดัทำ

นอกัจากัจะต่�องพัิจาริณาท่�ความแข็งแริงทนทานของกัล่องและ

ซึ่องพัลาสูต่ิกัแล�ว นโย่บาย่กัาริจัดัซึ่ื�อย่ังกัำหนดัให�ม่กัาริพัิจาริณา 

ในเรืิ�องของกัาริใชุ�วสัูดัทุ่�เปน็มติ่ริต่อ่สูิ�งแวดัล�อม ปจ่จบุนับริริจภุิณัฑ์์ 

ปริะเภิทกัล่องของ KEX ผู้ลิต่จากัวัสูดุัริ่ไซึ่เคิลทั�งหมดั ขณะท่�

ในสู่วนของบริริจุภิัณฑ์์ท่�เป็นซึ่องพัลาสูติ่กั ผู้ลิต่จากัพัลาสูติ่กั

ปริะเภิทนำกัลับไปใชุ�ใหม่ไดั�เชุ่นเด่ัย่วกััน ทั�งน่� KEX อย่้่ริะหว่าง

กัาริศ่กัษาความเป็นไปไดั�ในกัาริย่กัริะดัับแนวทางบริริจุภิัณฑ์์เพัื�อ

ความย่ั�งย่นื (Sustainable Packaging) ในหลากัหลาย่มติ่ ิเพัื�อให�

มั�นใจไดั�วา่ลก้ัค�าจะยั่งคงไดั�ริบับริกิัาริท่�มค่ณุภิาพัจากับริริจภุิณัฑ์ท์่�

มค่วามสูามาริถในกัาริปอ้งกันัความเสูย่่หาย่ท่�จะเกัดิักับัพัสัูดั ุซึ่่�งจะ

ริาย่งานให�ทริาบความคืบหน�าต่่อไป

สูำหริับกัาริบริิหาริจัดักัาริภิาย่ในองค์กัริ KEX จัดัให�ม่โคริงกัาริ

สูริ�างความต่ริะหนักัและกัาริใชุ�ไฟฟ้าอย่่างม่ปริะสิูทธุิภิาพั  

โดัย่กัำหนดัเวลาเปิดัปิดัไฟในสูำนักังานใหญ่ คลังสิูนค�า และ 

ศ้นย่์คัดัแย่กัและกัริะจาย่พััสูดุัทุกัแห่ง ริวมถ่งม่แคมเปญริณริงค์ 

กัาริปดิัไฟชุว่งพัักัเท่�ย่ง นอกัจากัน่�ย่งัมก่ัาริจดััต่ั�งถงัคดััแย่กัขย่ะเพัื�อ

ให�นำไปกัำจัดัหริือริ่ไซึ่เคิลอย่่างถ้กัวิธุ่ โดัย่ริ่วมกัับผู้้�ให�บริิกัาริท่�ไดั�

ริับกัาริอนุญาต่และริับริองจากัหน่วย่งานภิาคริัฐ

นับต่ั�งแต่่ปี 2564 KEX ปริะกัาศแนวทางกัาริใชุ�สูิ�งพัิมพั์สู่เข่ย่ว  

โดัย่ออกัมาต่ริกัาริให�พันักังาน ลดั ละ เลิกั กัาริพัิมพั์เอกัสูาริ

ปริะกัอบกัาริปริะชุุม และเปล่�ย่นไปใชุ�กัาริปริะชุุมออนไลน์และ

เอกัสูาริปริะกัอบกัาริปริะชุุมท่�เป็นดัิจิทัลแทน ในกัริณ่ท่�จำเป็น

ต่�องจัดัทำสูิ�งพัิมพั์ ไดั�ปริะกัาศแนวทางกัาริจัดัทำกัับโริงพัิมพั์

ซึ่่�งไดั�รัิบกัาริรัิบริองสูิ�งพิัมพั์สู่เข่ย่ว โดัย่ริะบุไว�ในเอกัสูาริจัดัซึ่ื�อ 

จัดัจ�างของบริิษัท ดัังจะเห็นต่ัวอย่่างไดั�จากักัาริจัดัทำหนังสืูอ

เชิุญปริะชุุมสูามัญผู้้�ถือหุ�นปริะจำปี ต่ั�งแต่่ปี 2562 เป็นต่�นมา 

ท่�ไดั�รัิบกัาริรัิบริองว่าสูิ�งพัิมพั์ของ KEX เป็น Carbon Neutral 

ทั�งหมดั 

ทั�งน่� KEX ย่ังไดั�กัำหนดัให�มาต่ริกัาริดั�านกัาริบริิหาริจัดักัาริ 

สิู�งแวดัล�อมและกัาริสูนับสูนุนกัาริร่ิวมงานกัับค่้ค�าและพัันธุมิต่ริ

ทางธุุริกิัจท่�ม่แนวปฏิิบัต่ิดั�านสูิ�งแวดัล�อมท่�ชุัดัเจนไว�เป็นหน่�งใน

ค้ม่อืจริยิ่ธุริริมค้ค่�า (Supplier Code of Conduct)  ริะเบย่่บกัาริ

จัดัซึ่ื�อจัดัจ�าง (Procurement Policy) และริะบบกัาริปริะเมินผู้ล

ผู้้�ขาย่ (Vendor Assessment) โดัย่หน่วย่งานจัดัซืึ่�อจัดัจ�างของ

บริษัิทจะมก่ัาริกัำหนดัแผู้นงานสูุม่ต่ริวจสูอบปริะจำปีสูำหรัิบค้ค่�า

ท่�เป็นค้่ค�าริาย่ใหญ่ 50 อันดัับแริกัของบริิษัทดั�วย่ 
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การบัริหารจัดำการ 
ที่างดำ้านิที่รัพิ่ยากรบัุคัคัล
การพัฒนาบุคลากร

โอกาสำและความที่้าที่าย

KEX เป็นองค์กัริท่�ขับเคลื�อนดั�วย่คน และทำธุุริกิัจเพัื�อสูนับสูนุน

คณุภิาพัชุว่ติ่ของคนให�ดัข่่�น ดังันั�น กัลยุ่ทธ์ุเริื�องคนและกัาริลงทนุใน

ทรัิพัย่ากัริบคุคลจง่เป็นเริื�องสูำคญัอนัดับัต่�นท่�ผู้ก้ัอย่้ใ่นต่วัชุ่�วดััริะดับั

องค์กัริและริะดับัสูาย่งาน จากักัาริสูำริวจความคาดัหวงัของพันกัังาน

ท่�เป็นกัลุม่ต่วัอย่่าง KEX พับว่าเริื�องโอกัาสูกัาริไดั�ริบักัาริฝึั่กัอบริมและ 

พััฒนาเป็นสูิ�งท่�พันักังาน โดัย่เฉพัาะพันักังานท่�เป็นคนรุ่ินใหม่ 

เสูาะแสูวงหา มิใชุ่เพั่ย่งแต่่กัาริไดั�ริับค่าต่อบแทนท่�สูมเหตุ่สูมผู้ล  

ขณะท่�กัาริเปล่�ย่นแปลงและกั�าวกัริะโดัดัทางธุุริกัิจอย่่างริวดัเริ็ว 

สูภิาพักัาริแข่งขันในต่ลาดัขนสู่งพััสูดัุด่ัวน ผู้้�ท่�จะเป็นเบอร์ิหน่�งใน 

ต่ลาดัไดั�กัค็อืองค์กัริท่�เป็น Agile Organisation ซ่ึ่�งม่คนทำงานท่�พัริ�อม 

ปรัิบเปล่�ย่นและริองริบัต่่อความท�าทาย่ต่่าง ๆ ท่�อาจจะเกัดิัข่�นไดั� 

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ 

KEX ม่นโย่บาย่กัาริพััฒนาบุคลากัริและแผู้นในกัาริบริิหาริ

ทริัพัย่ากัริบุคคลภิาย่ใต่�ท่มงาน People Development และ

แผู้นกัาริพััฒนาบุคลากัริภิาย่ใต่� Kerry University โดัย่แผู้นกัาริ

พััฒนาบุคลากัริแบ่งออกัเป็น กัาริพััฒนาผู้้�นำในอนาคต่ต่ามแผู้น

สูืบทอดัต่ำแหน่ง (Leadership Development) กัาริพััฒนา 

ขั�นพืั�นฐาน (Core Training) กัาริพัฒันาในทกััษะท่�จำเปน็ต่ามหน�าท่� 

และความริับผู้ิดัชุอบของพันักังาน (Functional Skill) และกัาริ 

พััฒนาความร้ิ�ในริะดัับบริิหาริสูำหรัิบกัริริมกัาริและผู้้�บริิหาริ 

ริะดับัสูง้ (Management Skill) โดัย่กัำหนดัต่วัชุ่�วดััทั�งท่�เปน็ริป้แบบ 

กัาริเงินและมิใชุ่ทางกัาริเงิน อาทิ อัต่ริากัาริทดัแทนต่ำแหน่งท่� 

ว่างจากับุคลากัริภิาย่ใน (Percentage of Vacant Positions 

Filled by Internal Candidates) 

ริ้ปแบบกัาริฝั่กึัอบริมของ KEX เน�นกัาริทำผู้า่น Digital Learning 

บนริะบบ Kerry Kuru และกัาริอบริมผู้้�นำกัาริฝั่ึกัอบริมในริะดัับ

หน�างาน (Train the Trainer) เพัื�อให�สูามาริถเข�าถ่งพันักังานท่� 

อย่้ใ่นภิาคต่่าง ๆ  ทั�วปริะเทศ ริวมถง่ริองรัิบมาต่ริกัาริทำงานจากัท่�บ�าน 

โดัย่อัต่ริาความสูำเริ็จในปีท่�ผู่้านมา พับว่าจำนวนชัุ�วโมงกัาริ 

ฝึั่กัอบริมโดัย่เฉล่�ย่ของพันักังานมแ่นวโน�มเพัิ�มสู้งข่�นและคริอบคลมุ 

บคุลากัริทกุักัลุ่ม จากัเดัมิท่�กัาริจดััอบริมในห�องเริย่่นสูามาริถเข�าถง่ 

บุคลากัริเฉพัาะกัลุ่มจากัข�อจำกััดัเริื�องกัาริเดิันทาง นอกัจากัน่� 

บริิษัทย่ังสูามาริถผู้ันบุคลากัริท่�ปกัติ่ต่�องทำหน�าท่�เป็นผู้้�ฝึั่กัอบริม 

ให�มาริบัผิู้ดัชุอบงานท่�มคุ่ณคา่มากัข่�นเนื�องจากัหลกััสูต้่ริไดั�ริบักัาริ

พััฒนาและลงริะบบ Kerry Guru เริ่ย่บริ�อย่แล�ว

สูำหริับแผู้นสูืบทอดัต่ำแหน่ง (Succession Plan) เริิ�มจากักัาริ

กัำหนดับคุลากัริท่�อย่้ใ่นต่ำแหนง่สูำคญัและผู้้�บริหิาริริะดับัสูง้ กัาริ

จัดัทำแผู้นพััฒนาเพัื�อให�สูอดัริับกัับต่ำแหน่งท่�วางไว�ทั�งกัาริเต่ิบโต่

ต่ามสูาย่งานและข�ามสูาย่งาน (Cross Functional Skill) กัาริ

กัำหนดัต่ัวชุ่�วัดัและกัาริปริะเมินผู้ลทุกั ๆ 6 เดัือน คริอบคลุมถ่ง

กัาริทบทวนผู้้�ท่�ม่คุณสูมบัต่ิเหมาะสูมกัับต่ำแหน่งทั�งจากับุคลากัริ

ภิาย่ในและผู้้�ทริงคุณวุฒิภิาย่นอกั

การด็ึงด็้ด็และรักษัาบุคลากรท่ี่�ม่ความสำามารถู

โอกาสำและความที่้าที่าย

กัาริดั่งดั้ดัและรัิกัษาบุคลากัริท่�ม่ความสูามาริถให�เข�ามาชุ่วย่กััน 

ขบัเคลื�อนองคก์ัริ เปน็เคริื�องมอืท่�ชุว่ย่เพัิ�มความไดั�เปริย่่บทางกัาริ

แข่งขันให�กัับองค์กัริในริะย่ะย่าว โดัย่เฉพัาะเมื�อริ้ปแบบทาง 

ธุุริกัจิและกัาริแขง่ขนัม่ความท�าทาย่มากัข่�น ทำอย่่างไริท่�จะทำให�

พันักังานในองค์กัริม่ความภิาคภ้ิมิใจและเป็นกัริะบอกัเสู่ย่งให�กัับ

บริิษัท สูิ�งเหล่าน่�ต่�องเกัิดัจากัวัฒนธุริริมองค์กัริท่�แข็งแกัร่ิงและ 

เปดิัโอกัาสูให�คนทุกัคนสูามาริถสูริ�างผู้ลงานและมสู่่วนริว่มในกัาริ 

ขบัเคลื�อนความสูำเร็ิจไดั� กัาริสูริ�างให�พันักังานร้ิ�สู่กัว่าต่นเองมคุ่ณค่า 

กัับองค์กัริและสูามาริถสู่งมอบคุณค่านั�นกัลับคืนมาให�องค์กัริ 

ม่เสู�นทางกัาริเติ่บโต่ในสูาย่อาชุ่พัและไดั�รัิบค่าต่อบแทนอย่่าง

เหมาะสูมกัับผู้ลกัาริปฏิิบัต่ิงาน และกัาริสูริ�างภิาพัลักัษณ์แบรินดั์

ท่�ไดั�ริับกัาริย่อมริับจากัทุกัฝั่่าย่
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ริับผิู้ดัชุอบในกัาริขนย่�าย่ให�แต่กัต่่างกัันเพัื�อให�เหมาะสูมกัับสูริ่ริะ 

ทางริ่างกัาย่ และกัารินำอุปกัริณ์ทุ่นแริงและริถย่กัเข�ามาชุ่วย่งาน 

KEX ไดั�ทำกัาริสืู�อสูาริให�กัับพันักังานทุกัริะดัับทริาบและ 

ปฏิิบัต่ิต่ามอย่่างต่่อเนื�อง และบริริจุเป็นหน่�งในหัวข�อฝั่ึกัอบริม

ภิาคบังคับท่�ทั�งพันักังานใหม่และพันักังานป่จจุบันจะต่�องผู้่าน

กัาริอบริมและปริะเมินผู้ลทุกัปี

ในปีท่�ผู่้านมา KEX ไดั�ขย่าย่แนวปฏิิบัต่ิดัังกัล่าวให�คริอบคลุม 

กัลุ่มพันกัังานของพันัธุมิต่ริซึ่่�งเป็นบริษัิทขนสู่ง (Sub-contractors) 

ผู้่านกัาริบริริจุในจริริย่าบริริณค้่ธุุริกัิจ (Supplier Code of 

Conduct) ริะเบ่ย่บจัดัซึ่ื�อ และสูัญญาทางธุุริกิัจ โดัย่หน่วย่งาน 

จัดัซึ่ื�อของบริิษัทจะจัดัทำแผู้นงานในกัาริเข�าไปสูื�อสูาริและสูุ่ม

ต่ริวจสูอบพัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจท่�เป็นค้่ค�าริาย่สูำคัญในทุกัปี ทำให� 

อตั่ริากัาริริ�องเริย่่นเริื�องกัาริละเมิดัสิูทธิุมนุษย่ชุนลดัลง จนเป็นศน้ย์่ 

ในปี 2564

กี่ารกี่ำาหนด้แผู้นพััฒนาเฉพัาะสำำาหรับพันักี่งานท่�เป็็น 
กี่ลุ่ม Talent
KEX มก่ัาริกัำหนดัคณุสูมบตั่แิละต่ำแหนง่ของพันกัังานท่�ถอืวา่เปน็ 

Talent โดัย่วางแผู้นพััฒนาบุคลากัริ (Talent Development) 

แผู้นกัาริเต่ิบโต่ในสูาย่อาชุ่พั (Career Planning) ต่ัวชุ่�วัดัผู้ลกัาริ

ปฏิิบัต่ิงาน (KPI) และโคริงสูริ�างค่าต่อบแทน (Compensation 

Structure) ท่�แต่กัต่่างจากัพันักังานทั�วไปเพัื�อให�ดั่งดั้ดัและริักัษา

กัลุ่มพันักังานเหล่าน่�ไว�กัับองค์กัริ

จากักัาริดัำเ นินต่ามแผู้นงานท่� เกั่� ย่วข�องกัับกัาริพััฒนา 

บุคลากัริ กัาริดั่งดั้ดัและริักัษาพันักังานในกัลุ่ม Talent และบุคคล 

ท่�ม่ความสูามาริถ ริวมถ่งกัาริกัำหนดัโคริงสูริ�างผู้ลต่อบแทน

และผู้ลปริะโย่ชุน์อย่่ า ง เป็นธุริริม ทำให� ในปีท่� ผู้่ านมา

คะแนนความผู้้กัพัันของพันักังานท่�ม่ต่่อองค์กัริ (Employee 

Engagement Score) ปรัิบต่ัวสู้งข่�นเป็นริ�อย่ละ 69 สู้งกัว่า

เป้าหมาย่ท่�กัำหนดัไว�ท่�ริ�อย่ละ 67 และมากักัว่าค่าเฉล่�ย่ของ

บริิษัทในอุต่สูาหกัริริมเดั่ย่วกัันและอุต่สูาหกัริริมท่�ใกัล�เค่ย่งกััน 

ในปริะเทศ 

กลยุที่ธ์และแนวที่างบริห้ารจัด็การ 

กี่ารเป็ิด้โอกี่าสำให้ทุกี่คนอย่างเท่าเท่ยมกัี่น
ต่ั�งแต่่เริิ�มต่�นบริิษัท KEX เป็นองค์กัริท่�เปิดัโอกัาสูให�คนริุ่นใหม ่

เข�ามาทำงาน ดัังจะเห็นจากัค่าเฉล่�ย่อายุ่ของพันักังานอย่้่ท่� 30 ปี 

และกัาริวางหลกััเกัณฑ์ก์ัาริปริะเมนิผู้ลกัาริปฏิบิตั่งิานท่�สูอดัคล�อง

กัับโคริงสูริ�างค่าต่อบแทนและผู้ลปริะโย่ชุน์ท่�เป็นธุริริม  

กี่ารสำร้างวัฒนธ์รรมองค์กี่รท่�แข็งแกี่ร่ง และสำ่งเสำริมคนเกี่่ง
ควบค้่คนด้่
ในเริื�องของกัาริสูริ�างวัฒนธุริริมองค์กัริท่�ดั่ KEX ม่กัาริกัำหนดั 

คา่นยิ่มองคก์ัริ ท่�เริย่่กัวา่ HI STEP โดัย่มก่ัาริสูง่เสูริมิทั�งในริป้แบบ

ของแคมเปญ HI STEP THE HERO เพัื�อเชุิดัชุ้พันักังานท่�สูามาริถ

สูะท�อนวัฒนธุริริมองค์กัริไปสู้่กัาริปฏิิบัต่ิเชิุงริ้ปธุริริมไดั� ผู้่านกัาริ

ชุมเชุย่เพัื�อให�พันักังานทุกัคนทริาบ ริวมถง่กัาริให�ริางวัล HI STEP 

The Idol บุคคลต่�นแบบกัับพันักังานท่�ชุ่วย่เหลือสูังคมและม่กัาริ

ปฏิิบัต่ิงานต่ามค่านิย่มองค์กัริ

นอกัจากัน่� ในแต่่ละปี ริางวัล Most Valued People หริือ MVP 

Awards จะถ้กัมอบให�กัับพันักังานท่�สูริ�างปริะโย่ชุน์หริือม่ความ 

มุง่มั�นในกัาริสูริ�างคุณค่าให�กับัองค์กัริ และสูามาริถสูะท�อนวัฒนธุริริม 

องค์กัริในแต่่ละดั�าน โดัย่หัวหน�าของแต่่ละสูาย่งานจะทำกัาริ 

คัดัเลือกัพันักังานในสูาย่งานของต่นท่�ม่คุณสูมบัต่ิเหมาะสูมกัับ

ริางวัลเพัื�อเสูนอให�ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้งพัิจาริณา

KEX ย่ังสู่งเสูริิมให�บุคลากัริทุกัคนม่ความต่ริะหนักัในเริื�องของ 

สูิทธิุสู่วนบุคคลและกัาริเคาริพัสูิทธุิของผู้้�อื�น ความเท่าเท่ย่มกััน 

ในเริื�องเพัศ อายุ่ และชุาต่ิกัำเนิดั โดัย่ม่กัาริปริะกัาศใชุ�

นโย่บาย่ทางดั�านสิูทธิุมนุษย่ชุนท่�คริอบคุลมถ่งนโย่บาย่กัาริ

ไม่เลือกัปฏิิบัต่ิ นโย่บาย่กัาริไม่ใชุ�แริงงานเด็ักัและบังคับใชุ�

แริงงาน นโย่บาย่กัาริสู่งเสูริิมความเท่าเท่ย่มของสูต่ริ่ และ

ออกัมาต่ริกัาริต่่าง ๆ อาทิ กัาริจัดัสูริริงานท่�เหมาะสูมสูำหริับ

พันักังานหญิงในชุ่วงต่ั�งคริริภิ์กัาริอนุญาต่ให�พันักังานชุาย่

สูามาริถลางานไปดั้แลภิริริย่าหลังคลอดับุต่ริไดั� กัาริกัำหนดั 

น�ำหนักัของพััสูดุัท่�พันักังานหญิงและพันักังานชุาย่จะต่�อง 
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ภิาคัผนิวก
เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�

กัาริพััฒนาอย่่างย่ั�งย่ืนถือเป็นหัวใจสูำคัญในกัาริดัำเนินกัลยุ่ทธุ์

ทางธุุริกิัจริะย่ะกัลางและริะย่ะย่าวของ KEX และผู้นวกัเข�าเป็น 

สู่วนหน่�งของทุกั ๆ จุดัในองค์กัริ เนื�อหาริาย่งาน ความย่ั�งย่ืนของ 

KEX น่�ไดั�ริวบริวมข�อม้ลท่�เป็นสูาริะสูำคัญเกั่�ย่วกัับธุุริกิัจ สูังคม  

สูิ�งแวดัล�อม ต่ลอดัจนกัาริกัำกัับดั้แลกิัจกัาริของ KEX กัลยุ่ทธุ์

องค์กัริ และความคาดัหวังของผู้้�ม่สู่วนไดั�เสู่ย่ ริาย่งานความย่ั�งย่ืน

ของ KEX ปริะจำปี 2564 ฉบับน่� อ�างอิงมาต่ริฐานกัาริริาย่งาน

ริะดัับสูากัล เชุ่น Global Reporting Standard (GRI) และค้่มือ 

แบบ 56-1 One Report ของสูำนักังาน กั.ล.ต่. มาปริับใชุ�

แนวที่างการรายงาน

กัาริริาย่งานวิธุ่กัาริบริิหาริจัดักัาริ (Management Approach) 

และผู้ลกัาริดัำเนินงานในเริื�องท่�ม่นัย่สูำคัญ (Materiality)  

ถ้กักัำหนดัผู้่านกัริะบวนกัาริปริะเมินปริะเด็ันท่�ม่นัย่สูำคัญ  

ต่ามมาต่ริฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ขณะท่�เนื�อหา

เกั่�ย่วกัับสูิทธุิมนุษย่ชุนเป็นไปต่าม UN Guiding Principles 

Reporting Framework สูำหริับภิาคธุุริกัิจ

ขอบเขต่ของเนื�อห้า

ขอบเขต่เนื�อหาพัจิาริณาจากัความเกั่�ย่วข�องทางธุรุิกัจิ ความพัริ�อม 

ของข�อม้ล และริะดัับของผู้ลกัริะทบต่่อกัาริดัำเนินธุุริกิัจและ 

กัาริสูริ�างแบรินดั์ของ KEX สูริุปไดั�ว่า ขอบเขต่ริาย่งานนั�น 

กัำหนดัให�คริอบคลมุถง่กัาริดัำเนนิงานหลกััของบริษิทัและบริษิทัย่่อย่  

ซึ่่�งสูามาริถสูะท�อนให�เห็นภิาพัริวมของทั�งองค์กัริไดั� ข�อม้ลท่�

ปริากัฏิคริอบคลุมต่ั�งแต่่วันท่� 1 มกัริาคม พั.ศ. 2564 ถ่งวันท่�  

31 ธุันวาคม พั.ศ. 2564

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 23



การสำำารวจและสำรา้งความสำมัพนัธก์บัผ้ม่้สำว่นได็เ้ส่ำย

KEX ม่กัาริสูื�อสูาริกัับผู้้�ม่สู่วนไดั�เสู่ย่หลักัซึ่่�งม่สู่วนสูำคัญต่่อกัาริ

ดัำเนินงานของเริาอย่้่อย่่างสูม�ำเสูมอ ไม่ว่าจะเป็นล้กัค�า ค้่ค�าและ

พันัธุมิต่ริทางธุรุิกิัจ พันกัังาน นกััลงทุนและนักัวิเคริาะห ์และชุมุชุน

ท่�อย่้่โดัย่ริอบศ้นย่์กัริะจาย่และศ้นย่์คัดัแย่กัพััสูดัุ โดัย่กัาริสูื�อสูาริ 

ดัำเนนิกัาริผู่้านหลากัหลาย่ชุ่องทางทั�งชุอ่งทางภิาย่ในและชุ่องทาง 

“แรงสำนับสำนุนจากี่ผู้้ม่้สำว่นได้เ้ส่ำยทุกี่ฝึา่ยชิว่ยทำาใหเ้ราป็ระสำบความสำำาเร็จและเป็น็สำว่นท่�ทำาใหเ้ราสำามารถัด้ำาเนินธุ์รกิี่จได้อ้ยา่งยั�งย่น”

ภิาย่นอกั เมื�อใดัก็ัต่ามท่�ม่ปริะเด็ันสูำคัญให�ต่�องจัดักัาริ KEX  

จะริบ่นำปริะเด็ันดังักัล่าวมาเข�าสู่้กัริะบวนกัาริพิัจาริณาเพัื�อจัดัทำ

แผู้นริองรัิบและกัำหนดัแนวทางกัาริดัำเนินธุุริกิัจอย่่างม่กัลยุ่ทธุ์ 

KEX ให�คำมั�นสูัญญาว่าเริาจะเดัินหน�าสูื�อสูาริและทำความเข�าใจ

กัับกัลุ่มผู้้�ม่สู่วนไดั�เสู่ย่แต่่ละกัลุ่มต่่อไปอย่่างไม่หยุ่ดันิ�ง

กลุ่มผ้้ม่ส่วนิไดำ้เส่ย แนิวที่างการม่ส่วนิร่วม ประเดำ็นิท่ี่�สนิใจ/
คัวามคัาดำหวัง

การต่อบัสนิองขึ้อง KEX
ต่่อประเดำ็นิต่่าง ๆ

1. 
ล้กคั้า

• ศ้นย์บริกี่ารล้กี่ค้า
• กี่ารสัำมภาษณ์ล้กี่ค้า

• คุณภาพัของกี่ารบริกี่าร
• กี่ารจัด้สำ่งตัรงเวลา
• กี่ารป็กี่ป็้องข้อม้ลสำ่วนบุคคล

ของล้กี่ค้า

• มุ่งมั�นและไม่หยุด้ยั�งในกี่ารให้
บริกี่ารท่�ม่คุณภาพัด้่ท่�สำุด้ด้้วย
ความโป็ร่งใสำและซ่�อสัำตัย์

• ป็ฏิิบัตัิตัามพัระราชิบัญ่ญ่ัตัิ
คุ้มครองข้อม้ลสำ่วนบุคคล  
พั.ศ. 2562

2. 
พิ่นิักงานิ

• CEO Townhall
• ชิ่องทางกี่ารสำ่งข้อเสำนอแนะและ

ข้อร้องเรียน (Kerry Nokweed)
• คณะกี่รรมกี่ารสำวัสำด้ิกี่าร
• ชิ่องทางกี่ารติัด้ตั่อกี่ับ 

หน่วยงานพััฒนาบุคลากี่ร
• กี่ารสำำารวจความผู้้กี่พัันของ

พันักี่งานตั่อองค์กี่ร

• ค่าตัอบแทนและผู้ลป็ระโยชิน ์
ท่�เป็็นธ์รรมและสำามารถัแข่งขัน
กี่ับตัลาด้ได้้

• ความกี่้าวหน้าในอาชิ่พั
• กี่ารพััฒนาความสำามารถั 

ของพันักี่งาน
• ความป็ลอด้ภัยและอาชิ่วอนามัย

• ค่าตัอบแทน กี่ารเล่�อนตัำาแหน่ง 
และสำวัสำด้ิกี่ารท่�เป็็นธ์รรมและ
จูงใจ

• หลักี่ส้ำตัรพััฒนาผู้้้นำาและความ
สำามารถัตัามหน้าท่�รับผู้ิด้ชิอบ

• ความป็ลอด้ภัยในกี่ารทำางาน

3. 
คั้่คั้าและ
พิ่นัิธมติ่ร 
ที่างธรุกจิ

• กี่ารเย่�ยมชิมกิี่จกี่ารและกี่าร
ป็ระชุิมร่วมกี่ัน

• ชิ่องทางกี่ารสำ่งข้อเสำนอแนะและ
ข้อร้องเรียน

• กี่ารพััฒนาความสำามารถั
พัันธ์มิตัรทางธ์ุรกี่ิจ

• กี่ารด้ำาเนินธ์ุรกี่ิจท่�เป็็นธ์รรม
• กี่ารสำร้างหุ้นสำ่วนเชิิงกี่ลยุทธ์์

• กี่ารฝึึกี่อบรมและพััฒนา
พัันธ์มิตัรทางธ์ุรกี่ิจ

• นโยบายจัด้ซ่�อท่�เป็็นธ์รรม
• กี่ารสำร้างความร่วมม่อเชิิงกี่ลยุทธ์์ 

กี่ับพัันธ์มิตัรท่�ม่ศักี่ยภาพั

4. 
ชุ่มช่นิ

• กี่ารพับป็ะเย่�ยมเย่ยนตัามโอกี่าสำ
• กี่ารจัด้กี่ิจกี่รรมร่วมกี่ับชิุมชิน

• โอกี่าสำในกี่ารเข้าทำางานกัี่บ KEX
• ความเป็็นอย้่ท่�ด้่ของชุิมชิน

• มอบโอกี่าสำในกี่ารเข้าทำางาน
กี่ับ KEX

• กี่ารบริจาค กี่ารพััฒนาชุิมชิน 
และกี่ารสำนับสำนุนตั่าง ๆ

5. 
นิักลงทีุ่นิ
และนัิกวิเคัราะห์

• กี่ารสัำมภาษณ์ • กี่ารเป็ิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างโป็ร่งใสำ
• กี่ารกี่ำากัี่บด้้แลกิี่จกี่ารท่�ด้่
• ความสัำมพัันธ์์ระหว่างผู้้้บริหาร

กี่ับนักี่ลงทุนและนักี่วิเคราะห์

• จัด้ตัั�งหน่วยงานนักี่ลงทนุสัำมพันัธ์์ 
เพั้�อส่ำ�อสำารกัี่บนักี่ลงทุนและ 
นักี่วิเคราะห์

• จัด้ให้ม่กี่ระบวนกี่ารกี่ำากัี่บด้้แล 
กี่ารป็ฏิิบัตัิตัามนโยบายและ 
ข้อกี่ฎหมายขององค์กี่รและ
พันักี่งาน

• วางรากี่ฐานกี่ารกี่ำากัี่บด้้แล
กี่ิจกี่ารท่�ด้่
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ผลการด็ำาเนินงานเชิ่งตั่วเลข

การบริห้ารจัด็การที่างด็้านเศรษัฐกิจและบรรษััที่ภิิบาล

กี่ารตั่อตั้านคอร์รัป็ชิัน

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

การต่่อต่้านิคัอร์รัปชั่นิ

กัริริมกัาริทั�งหมดัท่�ไดั�ริบักัาริสูื�อสูาริเริื�องนโย่บาย่และมาต่ริกัาริ
ต่่อต่�านกัาริทุจริิต่และคอริ์ริัปชุัน

% 100 100 100

จำนวนและริ�อย่ละของพันักังานทั�งหมดัท่�ไดั�ริบักัาริสูื�อสูาริเริื�อง
นโย่บาย่และมาต่ริกัาริต่อ่ต่�านกัาริทุจริติ่และคอริร์ิปัชุนั จำแนกั
ต่ามริะดัับพันักังาน

 • ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้ง
 • ผู้้�บริิหาริริะดัับกัลาง
 • ต่ั�งแต่่ริะดัับผู้้�จัดักัาริข่�นไป
 • พันักังานทั�วไป

%
%
%
%

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

ค้ค่�าและพัันธุมิต่ริทางธุรุิกิัจทั�งหมดัท่�ไดั�ริบักัาริสูื�อสูาริเริื�องนโย่บาย่ 
และมาต่ริกัาริต่่อต่�านกัาริทจุริติ่และคอร์ิริปัชุนั จำแนกัต่ามปริะเภิท

%

 • ผู้้�ริับเหมาในกัาริขนสู่งสูินค�าและผู้้�ริับเหมาอื�น ๆ ค่้ค�า  
  ผู้้�ให�บริิกัาริทั�วไป
 • พัันธุมิต่ริทางธุุริกัิจอื�น ๆ

%

%

100

100

100

100

100

100

กัริริมกัาริทั�งหมดัท่�ไดั�รัิบฝึั่กัอบริมมาต่ริกัาริต่่อต่�านทุจริิต่
คอริ์ริัปชุัน

% 100 100 100

พันักังานทั�งหมดัท่�ไดั�ริับกัาริฝึั่กัอบริมมาต่ริกัาริต่่อต่�านทุจริิต่
คอริ์ริัปชุัน จำแนกัต่ามริะดัับของพันักังาน

 • ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้ง
 • ผู้้�บริิหาริริะดัับกัลาง
 • ต่ั�งแต่่ริะดัับผู้้�จัดักัาริข่�นไป
 • พันักังานทั�วไป

%
%
%
%

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

กัริณ่ทั�งหมดัท่�ค้่ค�าและพัันธุมิต่ริถ้กัย่กัเลิกัสัูญญาหรืิอไม่ไดั�รัิบ
กัาริต่อ่สัูญญาอนัเนื�องมาจากักัาริละเมดิันโย่บาย่และมาต่ริกัาริ
ต่่อต่�านทุจริิต่คอริ์ริัปชุัน

จำนวน 0 0 0

กัริณท่ั�งหมดัท่�บริษิทัหริอืพันกัังานถก้ัฟ้องเกั่�ย่วกับักัาริคอร์ิริปัชุนั 
ในชุ่วงเวลาท่�จัดัทำริาย่งานและเปิดัเผู้ย่ผู้ลกัาริพัิจาริณา

กัริณ่ 0 0 0

ริ�อย่ละของสูาย่ธุุริกัิจท่�ไดั�ริับกัาริปริะเมินความเสู่�ย่งเกั่�ย่วกัับ
กัาริคอริ์ริัปชุัน

ริ�อย่ละของ 
สูาย่ธุุริกัิจ
ทั�งหมดั

100 100 100

การต่่อต่้านิ  การผ้กขึ้าดำที่างการคั้า

ข�อพัิพัาทท่�ย่ังคงค�างหริือจบลงแล�วในชุ่วงเวลาท่�จัดัทำริาย่งาน
เกั่�ย่วกัับกัาริผู้้กัขาดัทางกัาริค�าหริือกัาริละเมิดักัฎหมาย่ท่�
เก่ั�ย่วข�องกับักัาริผู้ก้ัขาดัทางกัาริค�าซึ่่�งบริษิทัถก้ัฟ้องหริอืถก้ัริะบุ
ว่ามสู่่วนทำให�เกิัดัข่�น

กัริณ่ 0 0 0

รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 25



คุณภาพักี่ารให้บริกี่ารและกี่ารบริหารความสัำมพัันธ์์กี่ับล้กี่ค้า

ความป็ลอด้ภัยบนโลกี่ไซเบอร์และกี่ารป็กี่ป็้องข้อม้ลสำ่วนบุคคล

กี่ารบริหารจัด้กี่ารทางด้้านสิำ�งแวด้ล้อม

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

คัุณภิาพิ่การให้บัริการ

ความคริอบคลุมของเคริือข่าย่กัาริจัดัสู่งพััสูดัุดั่วนในวันถัดัไป % 99.99 99.99 99.99

ริ�อย่ละของกัาริจัดัสู่งสูำเริ็จต่ริงต่ามเวลา % 99 99 97

ริ�อย่ละของพััสูดัุต่่คืน % < 1.5 < 1.5 < 1.2

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

การปกป้องขึ้้อม้ลส่วนิบัุคัคัลขึ้องล้กคั้า

ข�อริ�องเริย่่นท่�เก่ั�ย่วข�องกับักัาริริั�วไหลของข�อมล้สูว่นบคุคลของ
ล้กัค�า จำแนกัต่ามชุ่องทางกัาริริับเริื�องริ�องเริ่ย่น

จำนวน 0 0 0

 • ข�อริ�องเริ่ย่นท่�ไดั�ริับจากับุคคลภิาย่นอกัและบริิษัทย่ืนย่ัน 
  ว่าม่กัริณ่ละเมิดัจริิง
 • ข�อริ�องเริ่ย่นท่�ไดั�ริับจากัหน่วย่งานกัำกัับดั้แล

จำนวน

จำนวน

0

0

0

0

0

0

ข�อริ�องเริ่ย่นท่�พัิสู้จน์แล�วว่าข�อม้ลสู่วนบุคคลของล้กัค�าม่กัาริ 
ริั�วไหล ถ้กัขโมย่ หริือสู้ญหาย่จริิง

จำนวน 0 0 0

เศรษฐกิจ 
ส่เขึ้ียว

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

การใช่้
พิ่ลังงานิ

ปริิมาณพัลังงานท่�ถ้กัใชุ�ในกัาริดัำเนินธุุริกัิจจากั 
แหล่งพัลังงานท่�ไม่หมุนเว่ย่น จำแนกัต่ามปริะเภิท
ของพัลังงาน

จิกัะจ้ล - 9,901,220.05 9,194,179.08 

 • กัาริใชุ�น�ำมันดั่เซึ่ล
 • กัาริใชุ�กั๊าซึ่
 • กัาริใชุ�กั๊าซึ่แอลพั่จ่

จิกัะจ้ล
จิกัะจ้ล
จิกัะจ้ล

-
-
-

9,107,332.48
37,220.55
42,115.78

8,978,594.39 
36,610.21
40,336.69 

ปริิมาณกัาริใชุ�ไฟฟ้าทั�งหมดั จิกัะจ้ล - 145,220.17 138,637.79

การปล่อย
ก๊าซ 
เรือนิกระจก

กัาริปล่อย่กั๊าซึ่เริือนกัริะจกัทางต่ริง (Scope 1) ต่นั
คาร์ิบอนไดัออกัไซึ่ด์ั

เทย่่บเท่า

- 24,228.93  22,356.78 

กัาริปล่อย่กั๊าซึ่เริือนกัริะจกัทางอ�อม (Scope 2) ต่นั
คาร์ิบอนไดัออกัไซึ่ด์ั

เทย่่บเท่า

- 24,065.12  23,052.38 

การจัดำการ
ขึ้ยะ

ปริิมาณขย่ะท่�เกัิดัข่�นจากักัาริดัำเนินธุุริกัิจ เมต่ริิกัต่ัน - 13,551.07 9,240.00 
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เศรษฐกิจ 
ส่เขึ้ียว

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

การจัดำการ
วัสดำุ

ปริมิาณวัสูดุัท่�ถก้ันำมาใชุ�เพัื�อผู้ลิต่และบริริจุสูนิค�าและ
บริิกัาริหลักัของบริิษัท

เมต่ริิกัต่ัน - 8,552.75  6,160.00 

 • กัล่อง/ลังกัริะดัาษ
 • พัลาสูต่ิกัห่อสูินค�า

ต่ัน
ต่ัน

-
-

7,100.00
1,452.75

 5,900.00 
 260.00

การใช่้นิำ�า ปริิมาณกัาริใชุ�น�ำทั�งหมดั ล้กับาศกั์เมต่ริ - 310,005.00  284,230.00 

ปริิมาณกัาริใชุ�น�ำทั�งหมดั เมกัะลิต่ริ - 0.31 0.28

การปฏิิบััต่ิ
ต่ามนิโยบัาย
และมาต่รการ
ดำ้านิ 
สิ�งแวดำล้อม

สูัดัสู่วนของพันักังานท่�ไดั�ริับกัาริสูื�อสูาริเริื�องนโย่บาย่
ความรัิบผิู้ดัชุอบต่่อสัูงคมและสูิ�งแวดัล�อม เมื�อเท่ย่บ
กัับจำนวนพันักังานทั�งหมดั

% - 100.00  100.00 

สูัดัสู่วนของค้่ค�าและพัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจท่�ไดั�รัิบกัาริ
สูื�อสูาริเริื�องความรัิบผิู้ดัชุอบต่่อสัูงคมและสูิ�งแวดัล�อม
ต่ามจริริย่าบริริณค้ธุ่รุิกัจิ เมื�อเทย่่บกับัจำนวนค้ค่�าและ
พัันธุมิต่ริทางธุุริกัิจทั�งหมดั

% - 100.00  100.00 

สูัดัสู่วนของค้่ค�าและพัันธุมิต่ริทางธุุริกิัจหลักัท่�ไดั�รัิบ 
กัาริต่ริวจปริะเมนิเริื�องกัาริปฏิบิตั่ติ่ามจริริย่าบริริณค้ธุ่รุิกัจิ 
ซ่ึ่�งคริอบคลุมในเรืิ�องความรัิบผิู้ดัชุอบและกัาริปฏิิบัต่ ิ
ต่ามกัฎหมาย่ดั�านแริงงาน สูทิธิุมนุษย่ชุน และสูิ�งแวดัล�อม

% - 100.00  100.00 

หมายเหตุั: KEX เริ�มเกี่็บข้อม้ลทางด้้านสิำ�งแวด้ล้อมตัั�งแตั่ป็ี 2563

กี่ารบริหารจัด้กี่ารทางด้้านทรัพัยากี่รบุคคล

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

จำนวนพันักังานทั�งหมดั

 จำาแนิกต่ามสัญญาว่าจ้าง

  พันักังานปริะจำเท่านั�น คน 22,336 18,016 21,906 

 จำาแนิกต่ามเพิ่ศ

  เพัศชุาย่ คน 13,668 10,662 14,665 

  เพัศหญิง คน  8,668  7,354  7,241 

 จำาแนิกต่ามถัิ�นิท่ี่�อย้่อาศัย

  กัริุงเทพัฯ และปริิมณฑ์ล คน  9,720  7,589  9,016 

  ภิาคกัลาง คน  1,768  1,402  1,820 

  ภิาคต่ะวันออกั คน  1,741  1,354  1,656 

  ภิาคเหนือ คน  3,116  2,591  3,047 

  ภิาคต่ะวันออกัเฉ่ย่งเหนือ คน  3,365  2,768  3,210 

  ภิาคใต่� คน  2,626  2,312  3,157 
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รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

 จำาแนิกต่ามอายุ

  30 - 50 ปี คน  8,262  7,730 10,147 

  50 ปีข่�นไป คน  69  53  76 

  ต่�ำกัว่า 30 ปี คน 14,005 10,233 11,683 

 จำาแนิกต่ามเช่ื�อช่าติ่

  ไทย่ คน 22,326 18,007 21,894 

  ต่่างชุาต่ิ คน  10  9  12 

จำนวนพันักังานผู้้�พัิกัาริ คน  329 271  225 

จำนวนพันักังานท่�จ�างเข�ามาใหม่ทั�งหมดั (เฉพัาะพันักังานปริะจำ) คน  7,638 1,104  6,704 

สูัดัสู่วนของจำนวนพันักังานท่�จ�างเข�ามาใหม่เท่ย่บกัับจำนวนพันักังานทั�งหมดั
(เฉพัาะพันักังานปริะจำ)

% 34% 5% 31%

จำนวนพันักังานท่�ลาออกัทั�งหมดั (เฉพัาะพันักังานปริะจำ) คน  6,410 4,920  4,930 

สูัดัสู่วนของจำนวนพันักังานท่�ลาออกัเท่ย่บกัับจำนวนพันักังานทั�งหมดั 
(เฉพัาะพันักังานปริะจำ)

% 29% 21% 22.51%

เป้าหมาย่อัต่ริากัาริลาออกัของพันักังาน น�อย่กัว่า % 20% 20% 20%

ริะย่ะเวลาขั�นต่�ำท่�บริิษัทจะแจ�งพันักังานหริือต่ัวแทนพันักังานกั่อนกัาริเปล่�ย่นแปลง
สูำคัญซึ่่�งอาจจะม่ผู้ลกัริะทบต่่อพันักังาน

เดัือน 1 1 1

จำนวนข�อริ�องเริ่ย่นเริื�องละเมิดัสูิทธุิมนุษย่ชุนทั�งหมดั กัริณ่ 4 2 4

 จำาแนิกต่ามประเภิที่

  กัาริเลือกัปฏิิบัต่ิ - - -

  กัาริละเมิดัทางเพัศ 1 1 3

  กัาริใชุ�แริงงานเดั็กั - - -

  กัาริบังคับใชุ�แริงงาน - - -

  กัาริปฏิิบัต่ิต่่อผู้้�ใต่�บังคับบัญชุาอย่่างไม่เป็นธุริริม 3 1 1

สูัดัสู่วนของข�อริ�องเริ่ย่นท่�พัิสู้จน์แล�วเป็นจริิงเมื�อเท่ย่บกัับจำนวนข�อริ�องเริ่ย่นทั�งหมดั % 75% 50% 50%

สูดััสู่วนข�อริ�องเริย่่นท่�ไดั�ริบักัาริแกั�ไขและชุดัเชุย่เมื�อเทย่่บกับัจำนวนข�อริ�องเริย่่นทั�งหมดั % 100% 100% 100%

สูัดัสู่วนของพันักังานท่�ไดั�ริับกัาริฝั่ึกัอบริมนโย่บาย่และมาต่ริกัาริดั�านสูิทธุิมนุษย่ชุน % 100% 100% 100%

สูัดัสู่วนของสูาย่ธุุริกัิจท่�ไดั�ริับกัาริปริะเมินความเสู่�ย่งในเริื�องกัาริละเมิดัสูิทธุิมนุษย่ชุน
เมื�อเท่ย่บกัับสูาย่ธุุริกัิจทั�งหมดั

% 100% 100% 100%

สูัดัสู่วนของสัูญญาหรืิอข�อต่กัลงทางกัาริค�าท่�บริริจุหลักัเกัณฑ์์เรืิ�องกัาริเคาริพัสิูทธิุ
มนุษย่ชุนไว�เป็นเงื�อนไขในกัาริทำธุุริกัิจริ่วมกััน

% 100% 100% 100%

เคอรี่่� เอ็กซ์์เพรี่ส28



รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี

2562 2563 2564

จำนวนชุั�วโมงกัาริฝั่ึกัอบริมพันักังานโดัย่เฉล่�ย่

 จำาแนิกต่ามเพิ่ศ

  เพัศชุาย่ ชุั�วโมง 10.4 14.65 27.1

  เพัศหญิง ชุั�วโมง 12.2 19.4 41.5

สูัดัสู่วนพันักังานท่�ไดั�ริับกัาริปริะเมินผู้ลกัาริปฏิิบัต่ิงานปริะจำปี % 100% 100% 100%

 จำาแนิกต่ามเพิ่ศ

  เพัศชุาย่ % 100% 100% 97%

  เพัศหญิง % 100% 100% 98%

 จำาแนิกต่ามระดำับัพิ่นิักงานิ

  ผู้้�บริิหาริริะดัับสู้ง % 100% 100% 94%

  ผู้้�บริิหาริริะดัับกัลาง % 100% 100% 100%

  ต่ั�งแต่่ริะดัับผู้้�จัดักัาริข่�นไป % 100% 100% 100%

  พันักังานทั�วไป % 100% 100% 97%

คะแนนความผู้้กัพัันของพันักังานต่่อองค์กัริ % - 50% 70%

สูัดัสู่วนของพันักังานปริะจำท่�่ร่ิวมสูำริวจความผู้้กัพัันต่่อองค์กัริเมื�อเท่ย่บกัับจำนวน
พันักังานปริะจำทั�งหมดั

% - 97% 92%

เป้าหมาย่คะแนนความผู้้กัพัันของพันักังานต่่อองค์กัริ % - 67% 67%

สูัดัสู่วนของพันักังานท่�ไดั�รัิบทริาบผู้ลกัาริปริะเมินคะแนนความผู้้กัพัันของพันักังาน
ต่่อองค์กัริ

% - - 5%

กี่ารสำร้างความสำัมพัันธ์์กี่ับชิุมชิน

ผลการดำำาเนิินิงานิ
ดำ้านิสังคัมอื�นิ ๆ

รายละเอ่ยดำ หนิ่วย ปี
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การช่่วยเหลือสังคัม

กัาริชุ่วย่เหลือดั�วย่เงิน บาท 0 0 100,000

กัาริชุว่ย่เหลอืผู้า่นกัจิกัริริมอาสูาสูมคัริของพันกัังานในชุว่งเวลา
ปฏิิบัต่ิงาน

บาท 0 0 0

กัาริชุ่วย่เหลือผู่้านกัาริสูนับสูนุนสูิ�งของหรืิอบริิกัาริท่�จำเป็น  
หริือกัาริเข�าริ่วมเป็นพัันธุมิต่ริ หริือท่�ใกัล�เค่ย่ง

บาท 12,000 1,050,000 100,000 
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GRI Content Index (Core)

GRI 
Standard

Disclosure One Report
(page)

Sustainability 
Report (page)

Website External 
Assurance

102-1 Name of the organization 181 - - -

102-2 Activities, brands, 
products, and services

20-21 - - -

102-3 Location of headquarters 181 - - -

102-4 Location of operations 150, 181-182 - - -

102-5 Ownership and legal form 181 - - -

102-6 Markets served 20 - - -

102-7 Scale of the organization 6 
(Operational highlights)

60 
(Employees)

5 
(local hiring)

- -

102-8 Information on employees 
and other workers

60 
(Employees)

5
(local hiring)

- -

102-9 Supply chain 22 - https://
investor.

th.kerryexpress.
com/en/

sustainability/
sustainability-
strategy-and-
performance/

good-corporate-
governance?

block=building-
sustainable-
eco-system

-

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

13-17 - https://investor.
th.kerryexpress.

com/en/
corporate-info/
key-milestone

-

102-11 Precautionary Principle or 
approach

62-68 - https://investor.
th.kerryexpress.

com/en/
corporate-

governance/
corporate-

governance-
policy

-
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GRI 
Standard

Disclosure One Report
(page)

Sustainability 
Report (page)

Website External 
Assurance

102-12 External initiatives - 2-3
5 

(We Empower Asia)

-

102-13 Membership of 
associations

- 5 
(We Empower Asia)

https://www.
thai-cac.com/
who-we-are/

our-members/

-

102-14 Statement from senior 
decision-maker

2-3 - -

102-15 Key impacts, risks, and 
opportunities

73-77
(Risk factors)

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

-

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

4-5 8-9 - -

102-17 Mechanisms for advice 
and concerns about ethics

66 - - -

102-18 Governance structure 53 - -

102-19 Delegating authority 53
(Sub-committees)

- - -

102-20 Executive-level responsibility 
for economic, environmental, 
and social topics

- 18 - -

102-21 Consulting stakeholders
on economic, environmental, 
and social topics

- 10 
(Step 1)

- -

102-22 Composition of the highest
governance body and its 
committees

53 - - -

102-23 Chair of the highest 
governance body

51 - - -

102-24 Nominating and selecting 
the highest governance 
body

56
(Nomination and 
Remuneration 
Committee)

- https://investor.
th.kerryexpress.

com/en/
management/
nomination-

and-
remuneration-

committee

-
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GRI 
Standard

Disclosure One Report
(page)

Sustainability 
Report (page)

Website External 
Assurance

102-25 Conflicts of interest 66, 80 - Code of Business
Conduct page 16

URL: https://
investor.

th.kerryexpress.
com/storage/

content/
corporate-

governance/
corporate-

policy/20210527-
kex-code- 

of-conduct-
en.pdf

-

102-26 Role of highest governance
body in setting purpose, 
values, and strategy

55 18 - -

102-27 Collective knowledge of 
highest governance body

63 - - -

102-28 Evaluating the highest 
governance body’s 
performance

63-64 - - -

102-29 Identifying and managing 
economic, environmental, 
and social impacts

36-38 10-12, 14-22 - -

102-30 Effectiveness of risk 
management processes

70-72 - - -

102-31 Review of economic, 
environmental, and social 
topics

- 10-11 - -

102-32 Highest governance 
body’s role in 
sustainability reporting

- 10-11 - -

102-33 Communicating critical 
concerns

66 24 - -

102-34 Nature and total number 
of critical concerns

66 - - -

102-35 Remuneration policies 58 - - -

เคอรี่่� เอ็กซ์์เพรี่ส32



GRI 
Standard

Disclosure One Report
(page)

Sustainability 
Report (page)

Website External 
Assurance

102-36 Process for determining 
remuneration

56 
(Nomination and 
Remuneration 
Committee)

64

- - -

102-40 List of stakeholder groups - 24 - -

102-41 Collective bargaining 
agreements

- 24 
(Workplace Welfare

Committee)

- -

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

- 24 - -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

- 24 - -

102-44 Key topics and concerns 
raised

- 24 - -

102-45 Entities included in the 
consolidated financial 
statements

104-105, 150 - - -

102-46 Defining report content 
and topic boundaries

- 23
(Scope of 
Reporting)

- -

102-47 List of material topics - 11 - -

102-48 Restatements of 
information

- 13
(Sustainable 
packaging)

- -

102-49 Changes in reporting - 10-11 - -

102-50 Reporting period - 23 
(1 January 2021 
to 31 December 

2021)

- -

102-51 Date of most recent report - 31 December 2021 - -

102-52 Reporting cycle - Annually - -

102-53 Contact point for questions
regarding the report

181 
(Company Secretary)

- - -

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

- 23
(About this report)

- -
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Material
Matters

GRI
Standard

Disclosure Page from
Sustainability 

Report or Website

External 
Assurance

Environmental aspect

Climate change 103-2 Management approach 19 -

305-1 Direct GHG emissions (scope 1) 26 -

305-2 Energy direct GHG emissions (scope 2) 26 -

305-5 Reduction of GHG emissions 26 -

Social aspect

Community
well-being

103-2 Management approach 3 -

203-1 Infrastructure investments and services supported 3 -

Employment 401-1 New employee hires and employee turnover 28 -

Occupational
health and safety

403-2 Number of work-related fatalities 5 -

Training and 
education

404 Management approach 21 -

404-1 Average hours of training break down by gender 29 -

404-2 Type and scope of programs implemented, and
assistance provided to upgrade employee skills

21 -

Human rights and
labour practices

103-2 Management approach 21-22 -

412-1 Operations that have been subject to human
rights reviews or impact assessments

28 -

412-2 Employee training on human rights policies
or procedures

28 -

Economic and Governance aspect

Customer privacy 418 Management approach 17-18 -

418-1 Total number of substantiated complaints 
received concerning breaches of customer 
privacy

26 -
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บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

เลขที่ 89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์  
ชั้น 9 ห้อง 906 ซอยวัดสวนพลู  ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

สำานักงานใหญ่
+66 (0) 2238 5558

https://th.kerryexpress.com
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1217

THE GAME CHANGER
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