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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูบ้ ริโภคและการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร ทัง้ การ
ให้ความรู้ และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ยุตธิ รรม โปร่งใส และการตลาดทีเ่ ป็ นธรรม และการปฏิบตั ทิ างสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
และลูกค้า อืน่ ๆ รวมทัง้ การลดความเสีย่ งให้เหลือน้อยทีส่ ดุ จากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ ผ่านการออกแบบ การผลิต
การจาหน่าย การให้ขอ้ มูล การสนับสนุนการบริการและขัน้ ตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของ
ผูบ้ ริโภคให้ม ี
ความปลอดภัย และเป็ นความลับ โดยได้กาหนดนโยบายไว้ดงั นี้
1. ดาเนินธุรกิจด้านผลิต จาหน่ายสินค้าและบริการ ทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ดาเนินธุรกิจด้วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิม่ คุณค่าให้แก่สนิ ค้าและบริการ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดาเนินธุรกิจโดยยดดถือความืื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นาไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีไ่ ม่สจุ ริตจากลูกค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้รบี แจ้งลูกค้าเป็ นการล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มชี ่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคาร้องเรียนพดงได้รบั การเอาใจใส่และ
ดาเนินการอย่างเป็ นธรรม

มาตรฐาน และความปลอดภัย
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั ลูกค้า ดังนี้
1. ได้รบั การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตัง้ แต่
กระบวนการออกแบบจัดหาวัตถุดบิ การตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ
สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. ได้รบั ใบประกาศนียบัตร Carbon Footprint Label Scheme ผลิตภัณฑ์ “Long
Sleeve White Shirt ARROW Style AY 360” จาก องค์การบริหารจัดการ ก๊าืเรือนกระจก
3. มาตรฐานผลิตไหมไทยชนิด Thai Silk Blend จากกรมหม่อนไหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
4. ได้รบั ใบประกาศนียบัตร Product Environmental Footprint (PEF) ผลิตภัณฑ์ “Long Sleeve White Shirt
ARROW Style AY 360” จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
5. มาตรฐานเครือ่ งหมาย Smart Fabric จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
6. มาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004

บ ริ ษ ั ท ธ นู ลัก ษ ณ์ จา กั ด (ม ห า ช น ) | 1 9 5

รายงานความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ น ไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ข อง
สานักงาน คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผบู้ ริโภคได้
ตระหนักถึงการ รับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิง่ แวดล้อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และสถาน
ประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ได้ ให้ ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ ลูกค้าด้วย เช่นป้ายแสดงข้อมูลวิธกี ารใช้ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

การสื่อสารการตลาดและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า
บริษทั ฯ ให้ความสาคัแและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางปฏิบตั คิ วามรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มกี าร กล่าวอ้างเกินความจริง อันเป็ นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็ นทีไ่ ว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการทีใ่ ห้ลูกค้าเข้าถึง
การร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าได้โดยง่ายรวมทัง้ มีความรวดเร็วในการตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
4. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อลูกค้า
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