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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการ
ประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่ บริ ษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่ กันไปด้ วย ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จดั ทานโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะ

แข่งขันทางการค้ าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่าง
เสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหา
ข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า การเรี ยก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตทางการค้ าใน
การจัดซื ้อสินทรัพย์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น โดย
บริ ษัทมีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิ
การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การ
ส่งเสริมและปลูกจิตใต้ สานึกให้ แก่บคุ ลากรของบริษัทในทุกระดับชันให้
้ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกากับดูแล

กิจการที่ดี และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อ
รับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้
มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อนึ่ง บริษัทได้ กาหนดให้
มีการจัดทานโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ โดยใช้ หลักการและแนวทางของ “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
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Corruption: CAC ) ทัง้ นี ้ เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท มี น โยบายสนับ สนุน และเคารพการปกป้อ งสิท ธิ ม นุษ ยชน โดยการปฏิ บัติ ต่อ ผู้ที่ มี ส่ว น

เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบั ติไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรื อสถานะ
ทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทาง
ในการร้ องเรี ยนสาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างองค์
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ น

ธรรม อัน เป็ น ปั จจัยที่ จะช่วยเพิ่ มมูลค่าของกิ จการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ บริษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

2.

จัด ให้ มี ก ระบวนการจ้ า งงาน และเงื่ อ นไขการจ้ า งงานเป็ น ธรรม รวมถึ ง การก าหนด
ค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผล
การทางานที่เป็ นธรรม

3.

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากร
เข้ าร่ ว มสั ม มนา และฝึ กอบรมวิ ช าการด้ านต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ พั ฒ นาความรู้
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ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
การทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4.

จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม
และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษา
แก่บตุ ร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น

5.

จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัท โดยพิจารณาจาก
ปั จจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล

6.

ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี
โดยจัดให้ มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ าน
ความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแล
สถานที่ทางานให้ ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ

7.

เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิอย่าง
ไม่เป็ นธรรมหรื อการกระทาที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่ร ายงาน
เรื่ องดังกล่าว

5.

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์ สงู สุด

ของลูกค้ าและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือน
เป็ นบุคคลในครอบครัวของบริษัท ดังนี ้
1.

บริ ษั ท ค านึ ง ถึ ง คุณ ภาพและมาตรฐานของบริ ษั ท เป็ น ส าคัญ โดยบริ ษั ท มุ่ง เน้ น ที่ ก าร
ให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะ
อนามัย และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้ บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการให้
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการให้ บริการ โดยพนักงานของบริษัทจะทาหน้ าที่ให้ ข้อมูลของ
การบริการอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
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2.

บริ ษัทมีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้ นการให้ บริ การใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ บริ การที่หลากหลาย มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และ
ตรงความต้ องการ

3.

บริษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูล
เกี่ ยวกับบริ การของบริ ษัทที่ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้
ลูกค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอในการตัดสินใจ

4.

บริ ษัทคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ ลกู ค้ าได้ ใช้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยในระดับ
สากล และตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึงออกแบบ สร้ างสรรค์ และพัฒ นาบริ การอยู่
เสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของ
บริษัท

5.

บริ ษัทจัดให้ มีระบบลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อใช้ ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ า รวมถึงการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับคุณ ภาพของบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว

6.

บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิ
ชอบ

7.

บริษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ า
กับบริษัทให้ ยงั่ ยืน

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ให้ ความส าคัญ ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมในการดูแ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มโดยบริ ษั ท

ดาเนินการและควบคุมให้ การให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
การดูแ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่า งเคร่ ง ครั ด บริ ษั ท ยัง ด าเนิ น กิ จ การภายใต้ แ นวคิ ด การใส่ใจและรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นดูแลและพัฒนากระบวนการให้ บริ การ และเลือกใช้ วสั ดุตลอดจนสินค้ าที่เป็ นมิตร
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต
โดยยึดหลักการใช้ ให้ น้อยหรื อใช้ เท่าที่จาเป็ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ มีการหมุนเวียนการใช้ ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทาลายสิ่งแวดล้ อม โดยเริ่ มจาก

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

การออกแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ วสั ดุไม่สิ ้นเปลืองและสามารถนากลับมาใช้ ได้ หลายครัง้ จัดหา
ระบบรักษาสิง่ แวดล้ อมทังที
้ ่กาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ และเป็ นอุปกรณ์ในการดาเนินธุรกิจ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชน

และตอบแทนคืนสูส่ งั คมอย่างแท้ จริง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างองค์ความรู้ สร้ างงาน สร้ างคน ดังนัน้
บริ ษัทจึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒ นาสังคมโดยมุ่งเน้ นการบริ จาคและการสนับสนุน
การศึกษา ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่บริ ษัทเข้ าดาเนินธุรกิจตามควรแก่
กรณี รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุม ชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานของ
บริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคมด้ วย
8.
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อ
สังคม สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับกิจกรรมและการให้ บริ การเชิงสร้ างสรรค์ที่มีแรงจู งใจอยู่ที่การรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ มีการสร้ างสรรค์นวัตกรรมในการ
ดาเนินงานของบริษัทเป็ นอันดับแรก ซึง่ การมีนวัตกรรมเป็ นกระบวนการและการให้ บริการทางสังคมได้ ด้วย
นันอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการ “คิดใหม่” เพื่อตอบโจทย์ของสังคมในแง่มมุ ต่างๆ นอกจากนี ้ บริษัทยังเปิ ดโอกาส
ให้ พ นัก งานสามารถมี ส่ว นร่ ว มและเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การพัฒ นากระบวนการท างานในเชิ ง
สร้ างสรรค์ได้ ด้วย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นไป

