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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีจะพฒันาสงัคมพร้อมกบับริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน บริษัทฯ ได้น าหลกัปฏิบตัิทัง้ 6 หลกัมาใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

1) ลกูค้า (Customer) 

           บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั มีความตัง้ใจในการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค โดยบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นท่ีตัง้ เพราะเราเช่ือวา่ ความสมัพนัธ์ที่ดีตอ่

ผู้บริโภคนัน้ จะสามารถท าให้บริษัทฯ ก้าวไกลไปอยา่งมัน่คงดัง่ปรัชญาของบริษัทฯ ได้ 

2) ผู้ ถือหุ้น (Shareholder) 

  บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั จะมุง่มัน่พฒันาบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึง่ผลก าไรและผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นมากที่สดุ 

พร้อมทัง้มุง่หน้าเติบโตเพื่อเป็นผู้น าของวงการธุรกิจผลติภณ์ับ ารุงผิวและความงามในระดบัสากลอยา่งชอบ

ธรรม โดยค านงึถึงความยตุิธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นหลกั 

3) ผู้ผลติ (Supplier) 

           บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั จะสานสมัพนัธ์อนัดกีบัคูค้่า ผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบ และผู้ผลติอยา่งเที่ยงตรงและมี

คณุธรรมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของทกุฝ่าย 

4) ผู้จดัจ าหนา่ย (Distributor) 

           บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั จะสานสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้จดัจ าหนา่ยและตวัแทนขายสนิค้าทกุรายด้วยความสจุริต

และถกูต้องตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบการท่ีดี 

5) พนกังาน (Employee) 

           บริษัท ด ูเดย์ ดรีม จ ากดั สญัญาวา่จะมอบความมัน่ใจและความภาคภมูใิจให้กบัพนกังานทกุๆฝ่ายในบริษัทฯ  

เพราะเราเช่ือวา่ พนกังานคือทรัพยากรที่มคีา่ ซึง่เป็นแรงขบัเคลือ่นให้บริษัทฯ ก้าวตอ่ไปข้างหน้าได้อยา่ง

แข็งแรงและมัน่คง โดยบริษัทฯ มคีวามตัง้ใจที่จะเติบโตไปข้างหน้าพร้อมกบัพนกังานทกุๆคน เพื่อให้พนกังาน

และครอบครัวมคีวามสขุในการท างานอยูเ่สมอ 

6) สงัคม (Social) 

           ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสิง่ที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ เช่ือวา่ การพฒันาได้

อยา่งยัง่ยืนนัน้ มีปัจจยัมาจากเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม ซึง่มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ดงันัน้ บริษัท

ฯ จึงมีความตัง้ใจที่จะร่วมเป็นแรงผลกัดนั ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจประเทศฯ ให้พฒันาและก้าวไกลอยา่ง

แข็งแรง ด้วยกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความเทีย่งตรงและคณุธรรมตอ่สงัคมโดยรวม 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ท าให้เกิดการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ถกูต้องตามกฏหมาย 

การเคารพสทิธิซึง่กนัและกนั และการดแูลรักษาทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอก ซึง่การให้ความส าคญักบัจริยธรรม

ในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การควบคมุภายในท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพขึน้

สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่คูค้่าและผู้ลงทนุ และบริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ครอบคลมุ 2 เร่ือง คอื 

 

1) เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายกายที่เก่ียวโยงกนัอยา่ง

รอบคอบทกุรายการรวมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เสมือนท ารายการกบั

บคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจ าเป็นและความ

สมเหตสุมผลของรายการ 

2) สถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คือ ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่

สจุริตจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ 

 

 
3. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ

ปลอดภยัตอ่ชีวติและทรัพย์สนิให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอปฏิบตัิ

ตามกฏหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกงานอยา่งเคร่งครัดรวมทัง้หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ที่ไมเ่ป็นธรรม

ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าทีก่ารท างานของพนกังานตลาดจนปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความสภุาพ รับ

ฟังข้อคิดเห็นและพนกังานทกุระดบัอย่างเทา่เทียมกนัและเสมอภาคกนั บริษัทฯ มคีวามหว่งใยตอ่ความปลอดภยัของ

พนกังานอยา่งเสมอ โดยบริษัทฯ ได้จดักิจกรรมการอบรมตา่งๆเพือ่ให้ความรู้กบัพนกังานในการท างานและการรักษา

ความปลอดภยัที่ส าคญั เช่น การอบรมปอ้งกนัอคัคีภยั การอบรมการใช้เคร่ืองจกัรอยา่งถกูวิธี กิจกรรมโรงงานสขีาว 

เป็นต้น 

 
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีนโนบายการบริหารพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค รวมถงึการบริการทีดีในราคา

ที่ได้มีความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม เพื่อการผลติที่ได้มาตรฐานตามเง่ือนไขและสามารถตอบสนองตรงตามความ

ต้องการของลกูค้าได้ บริษัทฯ จึงได้ตัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันาสนิค้า ซึง่มีหน้าที่คอยออกแบบ สร้างสรรค์ และดดัแปลง
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ผลติภณัฑ์ตา่งๆให้มีความเหมาะสมกบักลุม่ผู้บริโภค ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการรับผิดชอบตอ่

ผู้บริโภคเสมอ ดงันี ้บริษัทฯ จึงท าการขออณญุาตการผลติที่ถกูต้องตามกฏหมายอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

1) บริษัทฯ ได้รับการขออณญุาตการผลติจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านกังาน อ.ย.)  

2) ผลติภณัฑ์มีข้อความแสดงถงึวิธีการใช้ผลติภณัฑ์อยา่งละเอยีด เพื่อ ประโยชน์สงูสดุของผู้บริโภค 

3) ผลติภณัฑ์มีการก าหนดนโยบายการรับคืนสนิค้า หรือเรียกคืนสนิค้า ในกรณีสนิค้ามีปัญหาไว้เพื่อเป็น

แนวทางปฏิบตัิ  

4) มีการรับความคิดเห็นจากพนกังานขายและลกูค้าผา่นช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Webboard, Call 

Center, Social media อยา่งสม า่เสมอเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้ดีขึน้ 

5) มีช่องทางเพื่อให้ข้อมลูผลติภณัฑ์แก่ผู้บริโภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Webboard, Call Center, 

Social media 

6) บริษัทฯ มีการประเมิณหลกัเกณฑ์การเลอืกผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบ เพื่อให้วตัถดุิบมีคณุภาพท่ีสงูที่สดุ เพื่อความ

ปลอดภยัและผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

 

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการดแูล รักษาสิง่แวดล้อม รวมถงึแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไมก่ระท าการใดๆที่

เป็นการท าลาย แตจ่ะคอยปกปอ้ง และปอ้งกนั รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนบัสนนุการรักษาสิง่แวดล้อมตอ่ผู้คน

ในชมุชน รวมถงึปลกูฝังจิตใต้ส านกึของพนกังานบริษัทฯ ทกุทา่น โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมตามเจตนารมณ์

ของกฏหมายและกฏระเบยีบที่ออกโดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล โดยบริษัทฯ อยูใ่นขัน้ตอนการขออนมุตัิ ISO 9001 

2015 และ Asian GMP ซึง่คาดวา่จะเสร็จสิน้ภายในปี 2559 

 

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

นอกจากความส าคญัตอ่การดแูลสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ ยงัได้ให้ความส าคญัตอ่การสนบัสนนุ
ชมุชมและสงัคม โดยบริษัทฯ ได้สร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการร่วมพฒันาสิง่แวดล้อม
และชมุชม อยา่งไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมสร้างจิตส านกึเร่ืองความ
ปลอดภยั  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 


