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1. วัตถุประสงค์ 

บริษทั เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย ให้ความส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยืนแก่ธุรกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมอย่าง
รอบดา้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า และค านึงถึงผลกระทบต่อผู ้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัจึงได้จดัท านโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างย ัง่ยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals 2030: SDG2030) รวมถึงกรอบหรือมาตรฐานระดับ
สากลท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาอย่างย ัง่ยืนอ่ืนๆ ผนวกเขา้กับปรัชญาและความมุ่งมั่นด้านการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืของบริษทั ใหเ้กิดเป็นมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

2. นโยบาย 
บริษทัมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจขององค์กร และค านึงถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการด าเนินธุรกิจถ่ายทอดสู่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพื่อร่วมสร้างสังคมและความยัง่ยนื บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีครอบคลุมสาระส าคญัต่างๆดงัน้ี 

1) ด้านธรรมาภิบาล 
บริษทัจะด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามหลกัคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ เสริมสร้างวฒันธรรมดา้นการ

ก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงท่ีเขม้แข็ง ภายใตก้รอบจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
สนับสนุนแนวทางการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการ มาตรฐานท่ีสากล และแนวทาง
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงการด าเนินงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้

2) ด้านเศรษฐกจิ 
บริษทัมุ่งเนน้ผลการด าเนินงานระยะยาว โดยมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
(1) สร้างความเป็นผูน้ าดา้นนวตักรรม ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีเก่ียวกบัการใหบ้ริการ รวมถึงวิจยั  

และพฒันาเพื่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ 
(2) สร้างความเป็นผูน้ าของธุรกิจในตลาดโลก เพื่อสร้างฐานลูกคา้ท่ีมัน่คง 
(3) สร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนสร้างคุณค่าแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและ

ชุมชน เพื่อใหส้ามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปดว้ยกนั 
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3) ด้านส่ิงแวดล้อม  
บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ตอบสนองโอกาสและความทา้ทาย

ทางธุรกิจจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีจ ากัด โดยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพรวมถึงสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุนกิจกรรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

4) ด้านสังคมและชุมชน 
บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม ใหค้วามส าคญั

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ งภายในและภายนอกบริษัท สนับสนุนให้พนักงานมีการพฒันา
ศกัยภาพและมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน สนบัสนุนองคค์วามรู้ หรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ด าเนินกิจการโดยมุ่งหวงัให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ
สังคมอยา่งเป็นสุข และยกระดบัคุณภาพของสังคมไปพร้อมกนั 

5) ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษทัให้ความส าคญัต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พฒันาและ

สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ด้านความปลอดภัย จดักิจกรรมด า เนินงานและสถานท่ีท างานให้มี
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ป้องกันอนัตรายและลดความ
เส่ียงในการท างาน ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงปรับปรุงพฒันาด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งเป็นประจ า 

6) ด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษทัให้ความส าคญัต่อสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมท่ีแสดงให้

เห็นถึงการเคารพตอ่สิทธิมนุษยชน รวมถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไดรั้บความเคารพ การปฏิบติัอยา่ง
เป็นธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี อนัจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ  

7) ด้านนวัตกรรม 
บริษทัมุ่งมัน่ส่งเสริมการวิจยัและพฒันานวตักรรมด้านการตรวจสอบท่ีดีท่ีสุดต่อลูกคา้ พนักงาน 

สังคม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานและบริการดว้ย
นวตักรรม ส่งเสริมการสร้างสรรคน์วตักรรมและธุรกิจใหม่ท่ีสร้างคุณค่าให้แก่องคก์ร ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตในระยะยาว 
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8) ด้านบริหารความเส่ียง 
บริษทัมุ่งมัน่ส่งเสริมการบริหารจดัการความเส่ียงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของทุกธุรกิจในทุกมิติ ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและความทา้ทายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

3. แนวทางปฏิบัติ 

1) ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ก ากบัดูแลใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงปฏิบติัตาม

นโยบาย แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ ประกาศ ค าสั่งของบริษทัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษทัอยา่งเคร่งครัด 

(2) ด าเนินธุรกิจตามศีลธรรมอันดี ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตย ์ตามแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื 

(3) จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียน แจง้เบาะแส หรือร้องทุกข์ ในการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ 
ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบต่างๆท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส 

2) ด้านเศรษฐกจิ 
(1) พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่บริษทั รวมถึงผูมี้ส่วนได้เสียท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง  
(2) พฒันากระบวนการจดัการและการท างานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีจะน ามาซ่ึง

การลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(3) มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตามผล และการประเมินในทุกมิติ ไดแ้ก่ มิติดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3) ด้านส่ิงแวดล้อม  
(1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องและระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งด้านส่ิงแวดลอ้มของบริษทั โดยบริษทัจะรับผิดชอบ
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ต่อผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะควบคุมให้การ
ด าเนินงานท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน อยา่งเคร่งครัด  

(2) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่า โดยปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐานสากลด้านการอนุรักษ์พลงังาน และแสวงหาแนวทางการลดการใช้ทรัพยากรและ
พลงังาน รวมถึงการน าทรัพยากรและพลงังานกลบัมาใชใ้หม่ 

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษพ์ลงังานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

(4) ก าหนดวิธีการ มาตรการ และวิธีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

(5) ใหค้วามส าคญัในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองคก์ร โดยการพฒันานวตักรรม
และกระบวนการท างานเพื่อลดปริมาณของเสียและก๊าซเรือนกระจก  

4) ด้านสังคมและชุมชน 
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชน ด้วยการรับฟังความคิดเห็น

อยา่งเปิดกวา้ง การปรึกษาหารืออยา่งโปร่งใส และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน  
(2) พฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต และความเขม้แข็ง

ของชุมชน ควบคู่ไปกบัการสร้างการเจริญเติบโตของบริษทั 
(3) ให้ความส าคญัต่อมาตรฐานของอุปกรณ์และการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อความ

ปลอดภยัของลูกคา้ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกคา้และ
สังคม  

(4) ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า ภาคประชาสังคม และผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันามาตรฐานหรือวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัชุมชนและสังคม 

5) ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(1) ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 

รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามระบบมาตรฐานสากลดา้นการจดัการอาชีวะอนามยัและความ
ปลอดภยั รวมถึงให้พนกังานปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(2) ก ากบัดูแลการการด าเนินงานให้มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง รวมทั้ งมีการประเมินความเส่ียงในการด าเนินงาน ตลอดจนติดตาม
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ควบคุมดูแลการด าเนินงาน เพื่อลดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานและผูท่ี้ปฏิบติังาน
ให้กับบริษัท รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และความ
รับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

(3) ด าเนินการพฒันาระบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอ และให้มีการอบรมด้าน
ความปลอดภยัอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงานปฏิบติังานด้วยวิธีการท่ีปลอดภยั 
ไม่ไดรั้บอุบติัเหตุหรือบาดเจ็บอนัมีสาเหตุมาจากการปฏิบติังาน 

6) ด้านสิทธิมนุษยชน 
(1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และ

ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เช้ือชาติ สัญชาติ 
เผา่พนัธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว หรือ เร่ืองอ่ืนใด 

(2) ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนการด าเนินการ
เพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชน  

(3) เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษทัจะไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการ
กระท าดงักล่าว และตอ้งรายงานให้บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆผา่นช่องทางต่างๆท่ีก าหนดไว ้

(4) ส่ือสาร เผยแพร่ ท าความเข้าใจและก าหนดแนวทาง แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และปฏิบติัต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

(5) บริษทัจะตรวจสอบและติดตามผลของการจดัการและแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยา
ผลกระทบท่ีเกิดจากบริษทั 

7) ด้านนวัตกรรม 
(1) บริษทัก าหนดให้นวตักรรม เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ โดย 

นวตักรรมของบริษทั ตอ้งสามารถสร้างมูลค่าหรือคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอ้ม 
(2) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม

ได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมให้การคิดค้นและพัฒนานวตักรรมเป็นส่วนหน่ึงของ
พฤติกรรมหลกัของบุคลากร  
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(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน านวตักรรมมาใช้จริงในกระบวนการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความส าเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษทั 

8) ด้านบริหารความเส่ียง 
(1) ก าหนดให้การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดบั ท่ีตอ้ง

ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมีการบริหารจดัการความเส่ียงดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงใน
องคก์ร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัมีความรู้ ความเขา้ใจ และความรับผิดชอบร่วมกนั
ในเร่ืองความเส่ียงต่อบริษทั  

(2) จดัใหมี้กระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงในองคก์ร เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการความเส่ียง
ท่ีอาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(3) ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษทั มีการวิเคราะห์และประเมินดา้นการจดัการความเส่ียง รวมถึง
การควบคุมและติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยน าระบบการบริหาร
จดัการความเส่ียงมาเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจในการด าเนินงานของบริษทั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้

4. เอกสารท่ีเกีย่วข้อง 
 บริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ผ่าน
นโยบายต่างๆท่ีส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่  

4.1 คูมื่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ 
4.2 นโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชนั 
4.3 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.4 นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 

 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย ทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสนบัสนุน
และปฎิบติัตามนโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
แก้ไขคร้ังท่ี รายละเอยีดที่แก้ไข วันท่ีอนุมัติใช้ 

00 เอกสารใหม่ 24 ก.พ. 65 
01 แกไ้ขช่ือบริษทัใหเ้ป็นปัจจุบนั 25 ก.ค. 65 

 




