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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้

เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการ

ประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใสต่อ่ผู้ มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บริษัทหวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท านโยบาย

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะ

แข่งขนัทางการค้าตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอยา่ง

เสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหา

ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริตทางการค้าใน

การจดัซือ้สินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดย

บริษัทมีนโยบายให้บคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทมีโครงการรณรงค์การ

สง่เสริมและปลกูจิตใต้ส านกึให้แก่บคุลากรของบริษัทในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากับดแูล

กิจการท่ีดี และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือ

รับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแตล่ะหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้

มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้

มีการจดัท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยใช้หลกัการและแนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
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Corruption: CAC )  ทัง้นี  ้เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัิ

ตามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย์ 

ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะ

เป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะ

ทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝา้ระวงัการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทาง

ในการร้องเรียนส าหรับผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์

ความรู้ด้านสทิธิมนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรม อันเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการ

เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนด

ค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผล

การท างานท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากร

เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ 
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ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคตท่ีิดี มีคณุธรรม จริยธรรม และ

การท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม 

และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกันอบุตัิเหต ุกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษา

แก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5. จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจาก

ปัจจยัความเสี่ยงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี 

โดยจดัให้มีมาตรการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้าน

ความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัท่ีดี และดแูล

สถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบตัิอย่าง

ไม่เป็นธรรมหรือการกระท าท่ีไม่ถกูต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงาน

เร่ืองดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงูสุด

ของลกูค้าและยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใส่ลกูค้าเสมือน

เป็นบคุคลในครอบครัวของบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของบริษัทเป็นส าคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นท่ีการ

ให้บริการท่ีมีคณุภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้บริการท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ

อนามยั และได้รับความพึงพอใจสงูสดุ นอกจากนี ้บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการให้

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการให้บริการ โดยพนกังานของบริษัทจะท าหน้าท่ีให้ข้อมลูของ

การบริการอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  
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2. บริษัทมีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นการให้บริการใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้บริการท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และ

ตรงความต้องการ  

3. บริษัทยดึมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลู

เก่ียวกับบริการของบริษัทท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้

ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอในการตดัสินใจ  

4. บริษัทค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้ใช้บริการท่ีมีคณุภาพ

และมีความปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบั

สากล และตามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาบริการอยู่

เสมอ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของบริการของ

บริษัท 

5. บริษัทจดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ือง

ร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6. บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไม่ใช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิ

ชอบ 

7. บริษัทจดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหวา่งลกูค้า

กบับริษัทให้ยัง่ยืน 

6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท

ด าเนินการและควบคมุให้การให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันากระบวนการให้บริการ และเลือกใช้วสัดุตลอดจนสินค้าท่ีเป็นมิตร

กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจ าเป็น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อการดแูลรักษาและหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจาก



 นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การออกแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถน ากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จดัหา

ระบบรักษาสิง่แวดล้อมทัง้ท่ีก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

และตอบแทนคืนสูส่งัคมอย่างแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ 

บริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุน

การศกึษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่

กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ส่งเสริมให้พนกังานของ

บริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคมด้วย 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคญักบักิจกรรมและการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีแรงจูงใจอยู่ท่ีการรับผิดชอบ

ต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวงัให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรมในการ

ด าเนินงานของบริษัทเป็นอนัดบัแรก ซึง่การมีนวตักรรมเป็นกระบวนการและการให้บริการทางสงัคมได้ด้วย

นัน้อยูบ่นพืน้ฐานของการ “คิดใหม”่ เพื่อตอบโจทย์ของสงัคมในแง่มมุตา่งๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดโอกาส

ให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการท างานในเชิ ง

สร้างสรรค์ได้ด้วย 

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

 

 


