ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับผู้บริ โภคและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริ การขององค์กร ทังการให้
้
ความรู้และให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ยุติธรรม โปร่งใส และการตลาดที่เป็ นธรรม และการปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรมต่อผู้บริ โภค และ
ลูกค้ าอื่นๆ รวมทังการลดความเสี
้
ย่ งให้ เหลือน้ อยที่สดุ จากการใช้ ผลิตภัณฑ์และการบริ การ ผ่านการออกแบบ การผลิต การจาหน่าย
การให้ ข้อมูล การสนับสนุนการบริ การและขันตอนการเรี
้
ยกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้ อมูลของผู้ บริ โภคให้ มีความ
ปลอดภัย และเป็ นความลับ โดยได้ กาหนดนโยบายไว้ ดงั นี ้
1. ดาเนินธุรกิจด้ านผลิต จาหน่ายสินค้ าและบริ การ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
2. ดาเนินธุรกิจด้ วยความมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า และบริ การ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกับการให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรื อบิดเบือน
ข้ อเท็จจริ ง
3. ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิ ของลูกค้ า รักษา
ความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ า ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ให้ รีบแจ้ งลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันหาแนวทาง
แก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท ฯ และคาร้ องเรี ยนพึงได้ รับการเอาใจใส่และ
ดาเนินการอย่างเป็ นธรรม

มาตรฐาน และความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบต่างๆ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า ดังนี ้
1. ได้ รับการรับรองระบบบริ หารจัดการคุณภาพสินค้ า ISO 9001 : 2008 ตังแต่
้ กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การ
ตัดเย็บ ตรวจ บรรจุ สามารถตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการ
2. ได้ รับใบประกาศนียบัตร เสื ้อผ้ าลดโลกร้ อนหรื อคูลโหมด (CoolMode) ผลิตภัณฑ์ ผ้ า100% Cotton Knitted TRI003
เลขที่ขึ ้นทะเบียน TGO CM 2016 - 012 จาก องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
3. มาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 : 2004

การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯ ได้ แสดงข้ อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นไปตามหลัก
สากลและตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคุ้มครองผู้บริ โภค (สคบ.) เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับ
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง ตลอดจนได้ แสดงเครื่ องหมายให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ตระหนักถึงการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้ อม ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และ
สถานประกอบการโรงงานสีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้ได้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าด้ วย เช่น ป้ายแสดงข้ อมูลวิธีการใช้ การ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

การสื่อสารการตลาดและความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้ าผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Website, Facebook ลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การโดยไม่มีการ
กล่าวอ้ างเกินความจริ งอันเป็ นเหตุให้ เกิดความเข้ าใจผิด
2. ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิ ภาพและเป็ นที่ไว้ วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าเข้ าถึงการ
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้ าได้ โดยง่ายรวมทังมี
้ ความรวดเร็ วในการตอบสนอง
3. รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ งานผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อลูกค้ า

