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สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความสาคัญและยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วย
หลักการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี

มีจรรยาบรรณ

ตลอดจนเข้ าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน รวมถึงทาง
บริษัทฯ มุง่ มัน่ การสนับสนุนทางด้ านการศึกษาและการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาส และพัฒนา
บุคคลากรให้ เกิดศักยภาพมากขึ ้น
บริษัทฯ

หวังเป็ นอย่างยิ่งว่านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้

จะเป็ นแรงผลักดันที่ดีให้

ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่านเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างมาตรฐานที่ดีให้ กบั ชุมชนและสังคมที่ดีขึ ้น รวมถึง
ร่วมกันสนับสนุนการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เป็ นไปด้ วยดีและยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

คุณชูศกั ดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้จดั การ
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วิสัยทัศน์
“เป็ นศูนย์กลางการผลิต และจาหน่ายเหล็กแปรรูปชันน
้ าที่มีคณ
ุ ภาพและต้ นทุนการผลิตต่อหน่วย
ต่าในอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2020”

พันธกิจ
 ใช้ ความแตกต่างในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และบริ การอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตรวจสอบ การตังศู
้ นย์กระจายสินค้ า และการสนับสนุน
งานบริหารต่างๆ โดยใช้ ระบบสารสนเทศที่ทนั สมัย
 สร้ างเครื อข่ายทางด้ านธุรกิจและรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีที่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
 สนับสนุนให้ พนักงานเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ มีสว่ นร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อให้ เกิด
ความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าและพนักงานเอง
 บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบบรรษัทธรรมาภิบาล (Good
Corporate Governance) หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาให้ เกิดความ
โปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับ
บริษัทและบริษัทในเครื อ
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สัดส่ วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 10 เมษายน 2558
รายย่ อย
รายใหญ่

สิ้นปี 2558 ยอดขายรวม (ตัน)
สิน้ ปี 2558 รายได้ รวม

229,317 ตัน

4,261.23 ล้ านบาท

26.93%

74.17%

13 ส.ค.
2547

9 มี.ค. 2536
บริ ษทั ก่อตั้งเมื่อ

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET)

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2536

วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2547

ทุนจดทะเบียน
549,973,800 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
480,096,277 บาท

บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ )
55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรี นคริ นทร์
ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

บริษัท เอเซียเมทัล จากัด (มหาชน) สาขาที่ 1- พนัสนิคม
90/1 หมู่ 10 ถ. สายฉะเชิงเทรา-สัตหี บ (ทล.331)
ต.สระสี่ เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
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อายุ

ข้ อมูลการจ้ างงาน ปี 2558
(ณ 31 ธ.ค. 2558)

เพศ

< 30ปี

30-50 ปี

> 50 ปี

ชาย

หญิง

พนักงานใหม่

36

25

0

40

21

พนักงานที่ออกจากงาน

100

89

6

124

71

1

2

3

2

4

การจ้ างงาน

ผูบ้ ริ หาร

สถานทีท่ างาน

ข้ อมูลการจ้ างงาน ปี 2558
(ณ 31 ธ.ค. 2558)

สานักงานใหญ่ (หนามแดง)

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

พนักงานใหม่

30

31

พนักงานที่ออกจากงาน

88

107

ผูบ้ ริ หาร

6

0

การจ้ างงาน
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ทรัพยากรบุคคล หน่วย

2558

จานวนบุคคลากร
บุคคลากรทั้งหมด

คน

331

ชาย

คน

209

หญิง

คน

122

ระดับผูบ้ ริหาร

คน

6

ชาย

คน

2

หญิง

คน

4

ระดับพนักงาน

คน

325

ฝ่ ายสานักงาน

คน

123

ฝ่ ายโรงงาน

คน

202

จานวนพนักงานแบ่งตามสถานที่ทางาน
สานักงานใหญ่ (หนามแดง)

คน

175

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

คน

156

อัตราพนักงานทั้งหมดที่ลาออกจากงาน

การฝึ กอบรม

หน่วย

การลาออกโดยสมัครใจ ร้อยละ

100

บริษทั ให้ออก ร้อยละ

0

2558

ชั ่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย
ระดับพนักงาน

ชั ่วโมง/คน

6.9

พนักงานที่ได้รบั การทดสอบพัฒนาการด้านการปฏิบตั งิ าน
ชาย

ร้อยล่ะ

48.29

หญิง

ร้อยล่ะ

51.7
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ผลการดาเนินงานการศึกษาและฝึ กอบรม ปี 2558
แนวทาง
On the job Training

ชื่อหลักสูตร
 Work instruction ของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
 อบรมเกี่ยวกับการเชื่อม ,คุณสมบัตขิ องสินค้าของบริษทั

การอบรมภายใน
บริษทั
In-House Training

 5 ส. เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 การใช้เครนเบื้ องต้นอย่างถูกต้องและการเชื่อมงานฟ้า
 การประเมินความเสี่ยง Risk Based ( ด้านความปลอดภัย )
 ความรูพ้ ื้ นฐานของระบบมาตรฐานคุณภาพ 9001:2015
 ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก

การอบรมภายนอก
บริษทั
Public Training

 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA 9001:2015
 CSR ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเพื่ออนุญาตใหม่ ( สมอ.)
 การสอบเทียบการใช้เครื่องมือวัด
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ผลิตภัณฑ์และบริการ

จาหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น ท่อ,ตัวซี,แป๊ปเหลี่ยม,แป๊ปแบน

ศูนย์บริการรับตัดแผ่น ซอย และสลิตงานตามความต้องการของลูกค้า

จาหน่ายเหล็กดา, เหล็กขาว, เหล็กปิ๊ กเกอร์, เหล็กสังกะสี และ เหล็กอลูซิงค์

สินค้ารอง: จาหน่ายเหล็กรูปพรรณ อาทิเช่น เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ า,เหล็กเส้น
เหล็กแบนเป็ นต้น
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นโยบายความยั ่งยืน
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ
ทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่ อง
ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรองค์กรที่ดีมีควำมรับผิดชอบต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจ ทั้งพนักงำน ลูกค้ำ และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกำรเกื้ อกูลสังคมอย่ำงจริงจัง
โดยมีหน่ วยงำนเลขำนุ กำรบริษัทซึ่งเป็ นหน่ วยงำนกำกับกำรปฏิบตั ิงำนทำหน้ำที่ดูแลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
เพื่อกำรคงอยูร่ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและมีกำรพึ่งพำอำศัยกันตำมหลัก
ค่ำนิ ยมขององค์กร CSSP ซึ่งได้นำหลักพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั มำ
ประยุกต์ใช้ควบคู่กนั ไปด้วย

กลยุทธ์เพื่อความยั ่งยืน
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 22 ปี ของกำรดำเนิ นธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่ำงจริงจังในทุกกระบวนกำร ก่อให้เกิดกำรพัฒนำแนวคิดที่กลัน่ กรองมำจำกประสบกำรณ์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในกำรสร้ำงควำมสมดุลอย่ำงยัง่ ยืนให้แก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมทั้งได้ผสมผสำนกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน
(Management of Sustainability)
1.1 การเติบโตและสร้างผลกาไรอย่างเหมาะสม
เพื่อผลตอบแทนที่ต่อเนื่ องและมัน่ คง
1.2 จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทยึดหลักกำรเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อสร้ำงจิตสำนึ กพนักงำน
นโยบำยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมผ่ำนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

และ

1.3 คุณค่าจากผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทเอเซียเมทัล จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณค่ำของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ยงั ่ ยืน
รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกร
1.4 การสร้างสมดุลของผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ทีมผูบ้ ริหำรของบริษัทเอเซียเมทัล จำกัด (มหำชน) มองกำรเติบโตระยะยำว
เป็ นสำคัญภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและหลักควำมยัง่ ยืน จึงดำเนิ นนโยบำยในกำร
สร้ำงผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆแก่ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล
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1.5 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
จำกแนวคิดพื้ นฐำนด้ำนควำมรับผิดชอบในกำรประกอบธุรกิจ
นำมำสู่
หลักกำรปฏิบตั ิเพื่อควำมยัง่ ยืน ที่คำนึ งถึงคุณธรรม ควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่เอำรัดเอำเปรียบหรือคำนึ งถึงแต่ผลกำไรของบริษัท
1.6 การบริหารความเสีย่ ง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ในทุกมิติ และคำนึ งถึง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมสำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของธุรกิจทุกภำคส่วน
เพื่อ
ประโยชน์ในระยะยำวทั้งในปั จจุบนั และอนำคต กำหนดกรอบของกำรตอบแทนตำม
สถำนกำรณ์ของกำรแข่งขันและผลประกอบกำร และลดควำมเสี่ยงด้วยกำรสำรอง
เงินทุนเพื่อรักษำสภำพคล่องของบริษัท
1.7 การต่อต้านการทุจริต
บริษัทยึดถือในหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ต่อต้ำนกำรทุจริต

ที่นำมำสู่นโยบำยในกำร
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2. การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)

ค่านิยมขององค์กร
เกิดจำกกำรเรียนรูข้ องบุคลำกรในทุกระดับ และมีกำรถ่ำยทอดแบ่งปั นควำมรูซ้ ึ่งกัน
และกันภำยในระหว่ำงบุคลำกรควบคู่ไปกับกำรรับควำมรูจ้ ำกภำยนอกโดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่
สำคัญ คือ เอื้ อให้เกิด โอกำสในกำรหำ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำและสร้ำงเป็ นฐำนควำมรูท้ ี่เข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง และ
เติบโตได้อย่ำงยัง่ ยืนในสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงทำงธุรกิจเพื่อให้เรำบรรลุวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรและเป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรูเ้ รำควรมีควำมเชื่อยึดถือในค่ำนิ ยมและมีวิธีในกำร
ปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่งเรำเรียกว่ำ CSSP โดยมีควำมหมำย ดังนี้
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1.

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(CHANGE MANAGEMENT)

หมำยถึง กระบวนกำรที่ทำให้องค์กำรเปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพปั จจุบนั เพื่อไปสู่
สภำพในอนำคต เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กำรให้ดียงิ่ ขึ้ น

ทำไมองค์กำรต้องเปลี่ ยนแปลง
เพรำะสิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจ (Business
Environment)เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลำ และมี
แรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ทำให้องค์กำรจำเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัน มิฉะนั้นองค์กำรก็จะไม่
สำมำรถแข่งขัน หรือดำรงอยูใ่ นโลกธุรกิจได้

สำเหตุที่ทำให้องค์กำรจำเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลง
 ลักษณะของกำลังแรงงำน (Nature of the Workforce)
 เทคโนโลยี (Technology)
 เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรง (Economic Shocks)
 กำรแข่งขัน (Competition)
 แนวโน้มทำงสังคม (Social Trends)
 กำรเมืองโลก (World Politics)
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ด้วยสภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงในปั จจุบนั
ประกอบกับกำรแข่งขันที่ ดุ
เดือนในโลกธุรกิจทำให้เรำต้องปรับตัวเพื่อควำมอยูร่ อดและดำรงอยู่ โดยกำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำงๆที่เกิดขึ้ นกับทำงบริษัท คือ
1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผูบ้ ริหำรและบุคลำกรให้เป็ นผูย้ ดึ แนวกำรทำงำนที่
เปิ ดรับ และพร้อมจะสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ พร้อมเป็ นผูแ้ บ่งปั นควำมรูซ้ ึ่ งกันและ
กัน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน มีมุมมองผูบ้ ริหำร เพื่อนร่วมงำน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำในเชิงบวก เปิ ดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรทำงำน และให้
โอกำสทีมงำนด้วยควำมสมัครใจ ปลูกฝังแนวคิดที่เอื้ อต่อกำรทำงำน เช่น ควำม
ตั้งใจจริง กำรเอำชนะอุปสรรค กำรทำงำนให้ผลออกมำดีที่สุด ควำมซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมัน่ ในควำมถูกต้อง ควำมดีงำม
2. การเปลี่ยนแปลงการสื่อสาร เป็ นกำรลดขั้นตอนกำรสื่อสำรแต่เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรทำงำนในเรื่องของเวลำ โดยกำรแต่งตั้งและให้สิทธิ์ในกำรดูแลของผูจ้ ดั กำรหรือ
หัวหน้ำงำนแต่ละแผนก
ให้สำมำรถอนุ มตั ิสงั ่ งำนในขั้นต้นโดยไม่ตอ้ งรอผูบ้ ริหำร
ระดับสูง โดยทั้งนี้ ให้อยูใ่ นดุลพินิจและควำมรับผิดชอบของผูส้ งั ่ งำนนั้นๆ
3. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและเครือ่ งมือ ช่วยให้กำรค้นหำ เข้ำถึง ถ่ำยทอด
และแลกเปลี่ยนควำมรูส้ ะดวกรวดเร็วขึ้ น โดยกำรเลือกใช้กระบวนกำรและเครื่องมือ
ขึ้ นกับชนิ ดของควำมรู ้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะกำรทำงำน วัฒนธรรมองค์กร
4. การเปลี่ยนแปลงการวัดผล เพื่อให้ทรำบว่ำกำรดำเนิ นกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้งั ไว้
หรือไม่ มีกำรนำผล KPI ของกำรวัดมำใช้ในกำรปรับปรุงแผนและกำรดำเนิ นกำรให้ดี
ขึ้ น มีกำรนำผลกำรวัดมำใช้ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรในทุกระดับ ให้เห็นประโยชน์
ของกำรจัดกำรควำมรู ้
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5. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจำรณำ ได้แก่
ค้นหำควำมต้องกำรของบุคลำกร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยำว บูรณกำรกับระบบ
ที่มีอยู่ ปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลำ

2.

SPEED

“ความรวดเร็ว” คือ องค์ประกอบสำคัญของ
กำรตลำด ไม่วำ่ จะเป็ นควำมเร็วด้ำนกำรปรับตัว กำร
บริหำรจัดกำร หรือควำมเร็วด้ำนกำรบริกำร ก็ลว้ น
แล้วแต่สำคัญและเป็ นตัวแปรสำคัญที่ทำให้บริษัท
ขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมัน่ คง

สิง่ ที่มีผลต่อ Speed ขององค์กรมี 2 ส่วน ได้แก่
1. ลักษณะขององค์กร
โดยเฉพำะระบบกำรบังคับบัญชำในองค์กร เช่น ลำดับกำรสัง่ งำนในแต่ละงำน หรือแต่ละ
สำยงำน มีควำมลัดสั้นหรือหลำยคน ?
2. การตอบสนอง/การทางานขององค์กร
องค์กรมีองค์ประกอบหรือเทคโนโลยีที่ชว่ ยในกำรทำงำนหรือไม่?
องค์ประกอบเหล่ำนั้น
ช่วยทำงำนได้อย่ำงรวดเร็วเพียงใดและช่วยในกำรตัดสินใจได้ดีเพียงใด
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วิธีแก้ไขความล่าช้าดังกล่าว ทาได้โดย
1. ลดลำดับกำรสัง่ กำร
2. มอบอำนำจให้ผูจ้ ดั กำรระดับล่ำง ทำงำนได้บำงงำน เพื่อเพิ่มควำมยืดหยุน่ มำกขึ้ นใน
กำรบริหำรงำนมำกขึ้ น
3. สร้ำงทีมงำนเชิงกลยุทธ์ที่มำจำกหลำยๆส่วนงำน นัน่ คือ Cross Functional strategy
Team

3.

SERVICE MIND

แนวทำงปฏิบตั ิในกำรให้บริกำรด้วย Service Mindเป็ นคำพูดที่พนักงำนบริกำรหรือผู ้
ให้บริกำรได้ยนิ ได้ฟังมำจนชำชิน แต่เมื่อถำมถึงวิธีปฏิบตั ิของกำรให้บริกำรด้วย Service
Mind ว่ำจะต้องทำ
อย่ำงไรบ้ำง ก็ไม่มี
ใครสำมำรถตอบ
ได้ชดั เจน ดังนั้น
เพื่อควำมกระจ่ำง
ของกำรปฏิบตั ิใน
กำรให้บริกำรด้วย
Service Mind จึง
ขอให้ยอ้ นกลับไป
ดูควำมหมำยของ
กำรบริกำร
ว่ำ Service Mind :
กำรบริกำรด้วย
ใจ จำกควำมหมำย
ของ Service Mind
ดังกล่ำว สำมำรถ
ตีควำมได้วำ่ กำร
ให้บริกำรด้วย
Service Mind นั้น
ผูใ้ ห้บริกำรหรือ
พนักงำนบริกำรต้องใส่ “ใจ” ของตนเองลงไปในกำรบริกำรด้วย และเมื่อพิจำรณำต่อไป
ว่ำ “ใจ” ที่ผูใ้ ห้บริกำรหรือพนักงำนบริกำรใส่ลงไปในกำรให้บริกำรนั้นมีอะไรบ้ำง
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"ใจ"” ทั้ง 13 ข้อ ที่ใช้ในการให้บริการ

1. ประทับใจ (Impressively) โดยกำรทำให้ลกู ค้ำรูส้ ึกประทับใจตั้งแต่ที่ได้พบ
เห็นครั้งแรกด้วยกำรแต่งกำยที่สะอำดเรียบร้อย สบตำลูกค้ำ ทักทำยลูกค้ำด้วยถ้อย
ไพเรำะ มีรอยยิ้ มจำกใจ และแสดงอัธยำศัยที่ดีต่อลูกค้ำ
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2. ทันใจ (Timely) โดยกำรให้บริกำรที่ทนั ใจหรือทันกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ในเวลำที่ลกู ค้ำต้องกำร หำกไม่สำมำรถทำได้ดว้ ยเหตุใด ๆ ก็ตำม ต้องแจ้งให้ลกู ค้ำ
ทรำบ
3.
เห็นใจ (Empathy) โดยเข้ำใจในรูส้ ึกและควำมปรำรถนำของลูกค้ำ เช่น
ลูกค้ำที่เดินทำงมำไกล ลูกค้ำที่ตอ้ งใช้เวลำรอคอยนำน ลูกค้ำที่กำลังหิวกระหำย
ลูกค้ำที่กำลังรีบร้อน ฯลฯ
4. เข้าใจ (Comprehensibly) โดยมีควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจในสิ่งที่กำลังให้บริกำร
และวิธีกำรให้บริกำรเป็ นอย่ำงดี และสำมำรถอธิบำยให้ลกู ค้ำเข้ำใจได้ เช่น รูจ้ กั
สินค้ำของตนเป็ นอย่ำงดี รูจ้ กั วิธีใช้ รูจ้ กั วิธีบำรุงรักษำ ฯลฯ
5. มั ่นใจ (Confidence) โดยมีควำมเชื่อมัน่ ในตนเอง ให้บริกำรด้วยควำมมัน่ ใจ
ไม่แสดงอำกำรลังเล หรือแสดงท่ำทีที่ไม่แน่ ใจออกมำต่อหน้ำลูกค้ำ
6. ไว้ใจ (Surely) โดยทำให้ลกู ไว้ใจได้วำ่ จะได้รบั กำรบริกำรที่มีคุณภำพดีที่สุด
ถูกต้องที่สุด และได้รบั สินค้ำตรงตำมควำมต้องกำร
7. ตัง้ ใจ (Attentively) โดยมีควำมกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงว่องไวในกำร
ให้บริกำร ไม่อิดออด เชื่องช้ำ เซื่องซึม ลุกลี้ ลุกลน เหม่อลอย หรือให้บริกำรอย่ำงเสีย
ไม่ได้ และเมื่อลูกค้ำพูดก็ต้งั ใจฟั ง
8. เต็มใจ (Devotedly) โดยให้บริกำรแก่ลกู ค้ำทุกคนด้วยควำมเต็มใจและเท่ำ
เทียมกัน ไม่เลือกที่รกั มักที่ชงั
9. จริงใจ (Sincerely) โดยไม่โกหกหลอกลวง ไม่เสแสร้ง ไม่แสดงกิริยำหน้ำไหว้
หลังหลอกต่อลูกค้ำ
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10. น้ าใจ (Kind-heartedly) โดย มีน้ ำใจ ไมตรี และมีควำมเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อ
ลูกค้ำ เช่น ช่วยถือของให้ลกู ค้ำ เพิ่มถุงใส่ของให้แก่ลกู ค้ำโดยลูกค้ำไม่ตอ้ งขอ ฯลฯ
11. ข่มใจ (Unaffected) โดยอดทน อดกลั้น ไม่ตอบโต้หรือแสดงควำมไม่พอใจ
เมื่อลูกค้ำพูดจำหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมออกมำด้วยประกำรใด ๆ ก็ตำม
12. พอใจ (Satisfied) โดยรูส้ ึกพอใจที่ได้ทำหน้ำที่ให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ รูส้ ึกดีใจ
และมีควำมสุขเมื่อลูกค้ำมีควำมสุข แม้จะไม่ได้รบั คำชมเชยหรือได้รบั รำงวัลใด ๆ
จำกลูกค้ำเลยก็ตำม
13. บริกำรที่กำลังปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นสิ่งที่สำคัญมำกที่สุด หำกผูใ้ ห้บริกำรหรือ
พนักงำนใจรักงานบริการ (Attitude) โดยกำรมีเจตคติหรือมีควำมรูส้ ึกที่ดีต่องำน
บริกำรมีสิ่งนี้ อยูแ่ ล้วก็ถือว่ำเป็ นสิ่งที่ดี แต่ถำ้ ยังไม่มีก็จำเป็ นต้องทำให้มี
“ใจ” ทั้ง 13 ข้อที่กล่ำวข้ำงต้นนี้ “ใจ” ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มีควำมสำคัญมำกที่สุดที่ผูใ้ ห้
บริกำรหรือพนักงำนบริกำรต้องมี และต้องใช้ทุกครั้งในกำรให้บริกำรเพื่อควำมประทับใจ
และไว้วำงใจให้เรำเป็ นตัวเลือกลำดับแรกๆที่ลกู ค้ำจะนึ กถึง
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ชุมชน
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ผู ้มีสว่ นได ้
ี
สว่ นเสย

คูค
่ า้

ลูกค้า

การบริ หารจัดการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
สังคมชุมชนเป็ นองค์กรที่ดีต่อสังคม
โดยการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่สงั คมชุมชน
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การบริ หารจัดการผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ

ผู้ถือหุ้นสร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการ
ดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และขยายธุรกิจ
ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องด้ วยความยัง่ ยืน

ลูกค้ า สร้ างความพึงพอใจและความ
ผูกพันแก่ลกู ค้ าผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานใน
ระดับสากล ในราคาที่เป็ นธรรม
คู่ค้าดาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื ้นฐานของ
ความเป็ นธรรมและสร้ างสัมพันธ์อนั ดีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

พนักงาน สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถการทางานระดับมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่องและจัดสรรค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ที่ทดั เทียมกับบริษัทชันน
้ าใน

22

หลักการทางาน work life balance

โดยทำงบริษัทฯจะมุ่งเน้นให้ควำมสำคัญต่อพนักงำนมำเป็ นอันดับแรก โดยกำรปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรโดยยึดหลัก work life balance ที่ให้ควำมสำคัญทั้งเรื่องงำนและ
ควำมสุขส่วนตัว
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

Operation of
fairness

Environmental
Management

Community
and society
Development

Anticorruption

Corporate
Social
Responsibility :
CSR

Consumer
Responsibility

Respect for
human rights

To treat
workers fairly
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1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

บริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุรกิจโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีเป็ นแนวทำง
ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมกำรผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนทุกระดับ ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยและก่อให้เกิดควำม
เป็ นธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรดำเนิ นกำร
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคำนึ งถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

2.การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น

ทำงบริษัทดำเนิ นธุรกิจด้วยหลักกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ
ซึ่งเรำ
เชื่อมัน่ ว่ำกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรมย่อมก่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ แก่ผเู ้ กี่ยวข้องอัน
จะส่งผลดีต่อกิจกำรในระยะยำว โดยเรำได้ดำเนิ นกำรตำมแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรประกอบ
กิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรมเพื่อกำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่งเรำได้ดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ
ที่สอดคล้องกับกฎหมำย และกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เช่น ส่งเสริมให้พนักงำนให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำที่เป็ นธรรมภำยใต้กรอบของกฎหมำย
ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงกำรรักษำ
ควำมลับทำงกำรค้ำไม่แสวงหำข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ำอย่ำงไม่สุจริตและไม่
เป็ นธรรม
บริษัทได้ส่งเสริมกำรปฏิบตั ิต่อกันอย่ำงเป็ นธรรมทั้งในด้ำนต้นทุนและผลตอบแทน
เช่น กำรจัดซื้ ออย่ำงเหมำะสม กำรสร้ำงหลักประกันให้เกิดรำคำที่เป็ นธรรมด้วยเวลำส่งมอบ
ที่เพียงพอ เพื่อควำมเป็ นธรรมของทุกฝ่ ำย
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3.การเคารพสิทธิมนุษยชน

กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนเกี่ยวข้องโดยตรงกับควำมซื่อสัตย์และกำรปฏิบตั ิงำนจนไม่
สำมำรถแยกออกจำกกันได้กำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นค่ำนิ ยมหลักของบริษัท ซึ่งได้ฝังรำก
ลึกอยูใ่ นวิถีกำรดำเนิ นธุรกิจของเรำด้วยกำรลงทุนด้ำนกำรดำเนิ นงำนโดยยึดหลักจริยธรรม
เพื่อสร้ำงผลกำไรทำงกำรเงินเป็ นควำมรับผิดชอบที่บริษัทยึดมัน่ สิทธิมนุ ษยชน คือ สิทธิข้นั
พื้ นฐำนที่ทุกคนมีสิทธิได้รบั
อิสรภำพและกำรได้รบั กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน เรำให้
ควำมสำคัญและเคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชนตำมที่ระบุไว้ใน United Nations Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), UN Global Compact และ UN Guiding Principles
on Business and Human Rights ซึ่งได้ชแจงควำมรั
ี้
บผิดชอบของรัฐบำลในกำรคุม้ ครอง
สิทธิมนุ ษยชนกับกำรละเมิดจำกบุคคลที่สำมภำคธุรกิจมีควำมรับผิดชอบร่วมเช่นกันในกำร
เคำรพสิทธิมนุ ษยชนและร่วมกันเยียวยำหำกมีกำรล่วงละเมิดสิทธิ
นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิภายใต้หลักสิทธิมนุ ษยชนต่อแรงงานต่างด้าวของบริษทั
บริษัทให้ควำมสำคัญกับแรงงำนเหล่ำนี้ และจ่ำยค่ำจ้ำงรวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ
ตำม
ควำมสำมำรถโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ พร้อมกันนี้ บริษัทได้ให้คำปรึกษำทั้งในกำรวำงแผน กำร
บริหำรจัดกำร หรือในบำงกรณีบริษัทยังให้กำรช่วยเหลือโดยตรงและสนับสนุ นค่ำใช้จำ่ ยโดย
โครงกำรที่ดำเนิ นกำรต่ำงๆ มีดงั นี้
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1) กำรส่งทีมงำนเข้ำสำรวจควำมเป็ นอยูข่ องแรงงำนต่ำงด้ำวในที่พกั คนงำน
บริษัทมีกำรส่งทีมงำนเข้ำไปตรวจสอบคุณภำพชีวิตของแรงงำนต่ำงด้ำว หำกพบ
ปั ญหำจะดำเนิ นแก้ไขโดยเร็วที่สุดเพื่อชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องแรงงำนที่ดี

2) กำรกำหนดค่ำจ้ำงขั้นตำ่ ตำมกฎหมำยให้กบั แรงงำนต่ำงด้ำว
ตำมนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับค่ำแรงขั้นตำ่ 300 บำท ซึ่งทำงบริษัทได้ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวทั้งแรงงำนไทยและต่ำงด้ำว
3) กำรดูแลสุขภำพและอนำมัยในที่พกั คนงำน
บริษัทจัดให้มีกำรดูแลรักษำสุขภำพและอนำมัยในที่พกั คนงำนเป็ นประจำทุกปี
เพื่อสุขอนำมัยที่ดี
4) กำรพัฒนำฝี มือแรงงำน
บริษัทมีแนวคิดในกำรพัฒนำคุณภำพแรงงำนเหล่ำนี้ ให้มีโอกำสทำงวิชำชีพ โดย
ฝึ กอบรมให้มีทกั ษะเกี่ยวกับกำรผลิต กำรดูแลและใช้งำนเครื่องจักรอุปกรณ์
เบื้ องต้น เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีศกั ยภำพเทียบเท่ำแรงงำนทัว่ ไป
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4.การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

กำรดำเนิ นงำนเพื่อควำมยัง่ ยืนของบริษัท ไม่ได้เป็ นกำรลดผลกระทบต่อภำยนอก
เช่น สิ่งแวดล้อม เท่ำนั้น แต่ควำมยัง่ ยืนของบริษัทเกิดขึ้ นตั้งแต่จุดเล็กที่สุดขององค์กร นัน่
คือบุคลำกร
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นปั จจัยสำคัญของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่ม
ผลผลิตดังนั้น บริษัทฯจะปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และได้มีโอกำสแสดงศักยภำพ ตลอดจนได้รบั โอกำสในกำรฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในกำร
ทำงำน
หลักคิดเรือ่ งความสมดุลระหว่างการทางาน และชีวิตส่วนตัว (Work-life balance)
ประเด็นควำมสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) ได้รบั
ควำมสนใจมำกขึ้ นในประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก และได้รบั กำรกล่ำวถึงทั้งในแวดวงวิชำกำร หรือ
แม้แต่กระทัง่ ในชีวิตประจำวันของบุคคลทัว่ ไป เรำก็คงเคยได้รบั ฟั ง หรืออำจได้เคยร่วมวง
สนทนำกับกำรตั้งคำถำม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพื่อนฝูงเกี่ยวกับกำรสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรทำงำนและชีวิต
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ความสุขในชีวิตของคนเรานัน้ คืออะไร
กำรทำงำนหนัก และทุ่มเททัง้ ชีวติ ไปเพื่ อกำรทำงำนนั้น นำมำซึ่ งทุกสิ่ งทุกอย่ำงในชีวติ จริง
หรือคำถำมเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งที่ หลำยคนสงสัย และพยำยำมหำคำตอบ

ซึ่งหลักคิดเรื่องควำมสมดุลระหว่ำงงำนและชีวิตครอบครัว (Work-life balance) ถูก
พัฒนำขึ้ นเพื่อให้บุคลำกรได้รจู ้ กั กำรแบ่งเวลำให้กบั ตัวเองและครอบครัว โดยไม่หมกมุ่นและ
ทุ่มเทให้กบั กำรทำงำนมำกเกินไปด้วยกำรกำหนดเวลำงำนต่อสัปดำห์ให้เหมำะสม และยัง
กำหนดให้บุคลำกรทุกส่วนงำนต้องหยุดพักร้อนประจำปี ตำมสิทธิที่ได้รบั
และมีกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆเพื่อส่งเสริมสุขภำพบุคลำกร ทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต เช่น กำรให้ควำมรู ้
ด้ำนกำรดูแลสุขภำพ กำรจัดโครงกำรนัง่ สมำธิ และกำรบรรยำยเกี่ยวกับหลักธรรมในกำรใช้
ชีวิต เป็ นต้น
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5.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมที่ลกู ค้ำ
ต้องกำรและปฏิบตั ิหน้ำที่โดยคำนึ งถึง ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำเป็ นหลัก ทั้งนี้ ต้องเป็ นไป
โดยถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับและหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยกำหนด แนวปฏิบตั ิเรื่อง
กำรปฏิบตั ิต่อลูกค้ำและคุณภำพผลิตภัณฑ์ไว้ในจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิจ ซึ่งหลักกำร
ในกำรรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค มีดงั ต่อไปนี้

1) กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำ เพื่อให้เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของลูกค้ำ ทำง
บริษัทได้มีกำรเลือกใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภำพโดยนำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตตำม
ขั้นตอนมำตรฐำนจนกระทัง่ ได้สินค้ำที่ดีมีคุณภำพเหมำะสมสำหรับใช้งำน
2) กำรควบคุมบริหำรต้นทุน ให้รดั กุมอยูใ่ นระดับที่ประเมินไว้ เพื่อให้สำมำรถ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพในรำคำต้นทุนตำ่ ทำให้ผูบ้ ริโภคสำมำรถซื้ อของดีมี
คุณภำพได้ในรำคำที่ไม่สงู เกินไป
3) กำรควบคุมกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่องำนของผูบ้ ริโภค
ทำงเรำมีรถขนส่งสินค้ำจำนวนเพียงพอต่อกำรส่งมอบสินค้ำที่รวดเร็วและแม่นยำ
และช่วงที่มีจดั ส่งสินค้ำสูง
ทำงบริษัทก็มีบริษัทคู่คำ้ มำกกว่ำ3รำยให้เลือกใช้
บริกำร
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6.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท เอเซียเมทัล จำกัด (มหำชน) ดำเนิ นธุ รกิจโดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็ นหน้ำที่สำคัญที่ตอ้ งดำเนิ นกำรควบคู่กนั อย่ำงจริงจัง
และต่อเนื่ อง เพื่อส่งมอบคุณภำพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบั ทุกฝ่ ำย โดยแบ่งเป็ น
3ด้ำน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน และสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็ น 3ด้าน ดังนี้

3. ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

1. พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ

2. ด้ำนกีฬำ
สำธำรณะสุข และ
ควำมปลอดภัย
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ด้านการศึกษา
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ กำรให้ควำมสำคัญกับ
เยำวชนของชำติ ซึ่งจะเป็ น กำลังสำคัญของประเทศ ที่จะทำให้ประเทศมีศกั ยภำพใน
กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น ศักยภำพด้ำน วิทยำศำสตร์ ศักยภำพด้ำนกำรเงิน
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจำกกำร ปลูกฝัง ควำมสำคัญ และควำม
เข้ำใจ รวมถึง ทัศนคติที่ ดีในวัยเด็ก
- กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบั นักเรียนโรงเรียนวัดหนำมแดง (เขียวอุทิศ) ถูก
จัดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นประจำทุกปี โดยทำงบริษัทได้มอบทุนกำรศึกษำให้กบั
เด็กเรียนดีแต่ยำกจนจำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บำท
- ร่วมสนับสนุ นของรำงวัลมูลค่ำ 5,000 บำท ในกิจกรรมวันเด็ก โดยให้เด็กได้
มีโอกำสแสดงออกในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่สนุ กสนำนพร้อมสอดแทรกสำระ
ควำมรูไ้ ปพร้อมกัน
- “โครงกำรปั นน้ ำใจให้นอ้ ง”เป็ นโครงกำรดีๆที่ทำงทีมผูบ้ ริหำรและพนักงำน
ร่วมกันบริจำคสิ่งของ/เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว เช่นเสื้ อผ้ำ ของเล่นเด็ก หนังสือ
เครื่องอุปโภค/บริโภค รวมเป็ นเงิน 5,000 บำท รวมถึงบริจำคเงินสบทบ
ทุนกำรศึกษำสำหรับเด็กกำพร้ำบ้ำนนกขมิ้ น จำนวน 8,000บำทรวมเป็ นเงิน
ทั้งสิน 13,000 บำท
โครงการปั นนา้ ใจให้ น้อง มูลนิธิบ้านนกขมิน้
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ด้านกีฬา สาธารณสุ ข และความปลอดภัย
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อสุขภำพของพนักงำนเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะพนักงำนทุกคนเป็ น
ผูท้ ี่มีควำมสำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมีคุณภำพ บริษัทจึง
จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี
และมีกำรให้คำแนะนำในกำรดูแลสุขภำพโดย
แพทย์และพยำบำล อีกทั้งบริษัทยังได้จดั ให้พนักงำนได้ร่วมกิจกรรมในกำรเข้ำรับกำร
อบรมเรื่องอัคคีภยั
และภัยอื่นๆโดยมีกำรซ้อมกำรดับเพลิงกำรอพยพหนี้ เพลิง
ประจำปี ทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2558 ได้มีกำรจัดทั้งสำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำที่
พนัสนิ คม เพื่อให้พนักงำนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรื่องชีวอนำมัยซึ่งทำให้พนักงำนที่
ได้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่วำ่ จะในสถำนที่ทำงำน
บ้ำน และตำมชุมชุนที่อำศัยอยู่นอกจำกนี้ บริษัทได้จดั กิจกรรมด้ำนกีฬำเพื่อส่งเสริม
ด้ำนสุขภำพที่แข็งแรงและสร้ำงเสริมควำมสำมัคคีของพนักงำนในบริษัท กิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำนี้ ได้จดั ขึ้ นเป็ นประจำในช่วงเดือนธันวำคมของทุกปี โดยมีกำรแจก
รำงวัลให้กบั ทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับ1 รำงวัลรองชนะเลิศลำดับ2 และรำงวัล
ชมเชยด้วย

รูปภาพการซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนี้ เพลิงปี 2558
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ด้านสังคม
ปฏิบตั ิต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยควำมรับผิดชอบ จัดให้มีกำรดำเนิ นกำรแก้ไขในกรณีที่
เกิดปั ญหำต่ำงๆ ที่ได้รบั ผลมำจำกกำรดำเนิ นงำนของบริษัทอย่ำงเป็ นธรรม และมี
ควำมเท่ำเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในกำรแก้ไขปั ญหำอื่นๆ ใน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้ นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของบริษัทตำมควำมเหมำะสมอำทิ
เช่น
- กำรบริจำคข้ำวสำร 150 กระสอบ ให้กบั มูลนิ ธิไตรคุณธรรม
- กำรบริจำคเพื่อสมทบกิจกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
ตำบลสระสี่เหลี่ยม
มูลค่ำ 50,000 บำท

7.การจัดการสิง่ แวดล้อม

คณะกรรมกำร บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำร
มีส่วนร่วมพัฒนำสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กนั ไป โดยเฉพำะเรื่องกำรฟื้ นฟู
ทรัพยำกรด้ำนป่ ำไม้และระบบนิ เวศน์ ดังนั้นปี 2015 ทำงบริษัทจึงมีนโยบำยเกี่ยวกับ กำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ปลูกป่ ำชำยเลน ที่ตำบลคลองโคลน จังหวัดสมุทรสำคร เพื่อให้
พนักงำนได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังเป็ นกำรอนุ รกั ษ์ธรรมชำติสิ่งแวดล้อมให้คงอยูอ่ ย่ำง
ยัง่ ยืนต่อไป
โครงการปลูกป่ าชายเลนปี 2558
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