นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบที่จะพัฒนาสังคมพร้ อมกับบริษัทฯ อย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ ได้ นาหลักปฏิบตั ิทงั ้ 6 หลักมาใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1)

ลูกค้ า (Customer)

2)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จากัด มีความตังใจในการพั
้
ฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค โดยบริ ษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริ โภคเป็ นที่ตงั ้ เพราะเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
ผู้บริ โภคนัน้ จะสามารถทาให้ บริษัทฯ ก้ าวไกลไปอย่างมัน่ คงดัง่ ปรัชญาของบริ ษัทฯ ได้
ผู้ถือหุ้น (Shareholder)

3)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จากัด จะมุง่ มัน่ พัฒนาบริษัทฯ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลกาไรและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นมากที่สดุ
พร้ อมทังมุ
้ ง่ หน้ าเติบโตเพื่อเป็ นผู้นาของวงการธุรกิจผลิตภัณ์บารุงผิวและความงามในระดับสากลอย่างชอบ
ธรรม โดยคานึงถึงความยุติธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นหลัก
ผู้ผลิต (Supplier)

4)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จากัด จะสานสัมพันธ์อนั ดีกบั คูค่ ้ า ผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบ และผู้ผลิตอย่างเที่ยงตรงและมี
คุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของทุกฝ่ าย
ผู้จดั จาหน่าย (Distributor)

5)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จากัด จะสานสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้จดั จาหน่ายและตัวแทนขายสินค้ าทุกรายด้ วยความสุจริต
และถูกต้ องตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบการที่ดี
พนักงาน (Employee)

6)

บริ ษัท ดู เดย์ ดรี ม จากัด สัญญาว่าจะมอบความมัน่ ใจและความภาคภูมใิ จให้ กบั พนักงานทุกๆฝ่ ายในบริ ษัทฯ
เพราะเราเชื่อว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มคี า่ ซึง่ เป็ นแรงขับเคลือ่ นให้ บริ ษัทฯ ก้ าวต่อไปข้ างหน้ าได้ อย่าง
แข็งแรงและมัน่ คง โดยบริษัทฯ มีความตังใจที
้ ่จะเติบโตไปข้ างหน้ าพร้ อมกับพนักงานทุกๆคน เพื่อให้ พนักงาน
และครอบครัวมีความสุขในการทางานอยูเ่ สมอ
สังคม (Social)
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิง่ ที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญมาโดยตลอด เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า การพัฒนาได้
อย่างยัง่ ยืนนัน้ มีปัจจัยมาจากเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อม และสังคม ซึง่ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน ดังนัน้ บริ ษัท
ฯ จึงมีความตังใจที
้ ่จะร่วมเป็ นแรงผลักดัน ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจประเทศฯ ให้ พฒ
ั นาและก้ าวไกลอย่าง
แข็งแรง ด้ วยกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่มีความเทีย่ งตรงและคุณธรรมต่อสังคมโดยรวม
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ทาให้ เกิดการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องตามกฏหมาย
การเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในและภายนอก
้
ซึง่ การให้ ความสาคัญกับจริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจจะทาให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต การควบคุมภายในทาได้ อย่า งมีประสิทธิภาพขึ ้น
ส่งผลให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อคูค่ ้ าและผู้ลงทุน และบริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ
1)

เรื่ องรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายกายที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
รอบคอบทุกรายการรวมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

2)

สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คือ ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อ จ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่
สุจริ ตจากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ

3. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนกงานอย่างเคร่งครัดรวมทังหลี
้ กเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าทีก่ ารทางานของพนักงานตลาดจนปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ รับ
ฟั งข้ อคิดเห็นและพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคกัน บริ ษัทฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของ
พนักงานอย่างเสมอ โดยบริษัทฯ ได้ จดั กิจกรรมการอบรมต่างๆเพือ่ ให้ ความรู้กบั พนักงานในการทางานและการรักษา
ความปลอดภัยที่สาคัญ เช่น การอบรมป้องกันอัคคีภยั การอบรมการใช้ เครื่ องจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาว
เป็ นต้ น
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มีนโนบายการบริ หารพัฒนาสินค้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริ โภค รวมถึงการบริ การทีดีในราคา
ที่ได้ มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อการผลิตที่ได้ มาตรฐานตามเงื่อนไขและสามารถตอบสนองตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ บริ ษัทฯ จึงได้ ตงฝ่
ั ้ ายวิจยั และพัฒนาสินค้ า ซึง่ มีหน้ าที่คอยออกแบบ สร้ างสรรค์ และดัดแปลง
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ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆให้ มีความเหมาะสมกับกลุม่ ผู้บริ โภค ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการรั บผิดชอบต่อ
ผู้บริ โภคเสมอ ดังนี ้ บริ ษัทฯ จึงทาการขออณุญาตการผลิตที่ถกู ต้ องตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1) บริ ษัทฯ ได้ รับการขออณุญาตการผลิตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สานักงาน อ.ย.)
2)

ผลิตภัณฑ์มีข้อความแสดงถึงวิธีการใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อ ประโยชน์ สงู สุดของผู้บริ โภค

3)

ผลิตภัณฑ์มีการกาหนดนโยบายการรับคืนสินค้ า หรื อเรียกคืนสินค้ า ในกรณีสนิ ค้ ามีปัญหาไว้ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ

4)

มีการรับความคิดเห็นจากพนักงานขายและลูกค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ทาง Website, Webboard, Call
Center, Social media อย่างสมา่ เสมอเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึ ้น

5)

มีช่องทางเพื่อให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผ้ บู ริ โภคในหลายช่องทาง เช่น ทาง Website, Webboard, Call Center,
Social media

6)

บริ ษัทฯ มีการประเมิณหลักเกณฑ์การเลือกผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบ เพื่อให้ วตั ถุดิบมีคณ
ุ ภาพที่สงู ที่สดุ เพื่อความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้บริ โภค

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการดูแล รักษาสิง่ แวดล้ อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะไม่กระทาการใดๆที่
เป็ นการทาลาย แต่จะคอยปกป้อง และป้องกัน รวมถึงสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิง่ แวดล้ อมต่อผู้คน
ในชุมชน รวมถึงปลูกฝังจิตใต้ สานึกของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมตามเจตนารมณ์
ของกฏหมายและกฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานทีก่ ากับดูแล โดยบริ ษัทฯ อยูใ่ นขันตอนการขออนุ
้
มตั ิ ISO 9001
2015 และ Asian GMP ซึง่ คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นภายในปี 2559
6. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจากความสาคัญต่อการดูแลสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษัทฯ ยังได้ ให้ ความสาคัญต่อการสนับสนุน
ชุมชมและสังคม โดยบริ ษัทฯ ได้ สร้ างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการร่วมพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
และชุมชม อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมสร้ างจิตสานึกเรื่ องความ
ปลอดภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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