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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ในปี 2559 บริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ความสาคัญและยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วย
หลักการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี

มีจรรยาบรรณ

ตลอดจนเข้ าไปมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน ซึ่งในปี 2559
ทางบริษัทฯ มุง่ มัน่ การสนับสนุนทางด้ านการศึกษา การกีฬา และทางด้ านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ าง
โอกาส และพัฒนาบุคคลากรให้ เกิดศักยภาพมากขึ ้น
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้ จะเป็ นแรงผลักดันที่ดีให้ ผ้ บู ริหาร
และ พนักงานทุกท่านเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างมาตรฐานที่ดีให้ กบั ชุมชนและสังคมที่ดีขึ ้น

รวมถึงร่วมกัน

สนับสนุนการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เป็ นไปด้ วยดีและยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
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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

สิ้นปี 2559 ยอดขายรวม (ตัน)

ณ วันที่ 10 เมษายน 2558

311,216 ตัน

รายย่ อย

รายใหญ่

74.17%

26.93%

ทุนจดทะเบียน

สิน้ ปี 2559 รายได้ รวม
บริ ษทั ก่อตั้งเมื่อ

549,973,800 บาท

5,125 ล้ านบาท

ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
480,096,277 บาท

9 มี.ค. 2536

จดทะเบียนเข้า ตลท. (SET)
13 ส.ค. 2547

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

ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2559)

เพศ

< 30ปี

30-50 ปี

> 50 ปี

ชาย

หญิง

พนักงานใหม่

102

44

0

96

50

พนักงานที่ออกจากงาน

58

15

0

52

21

ผู้บริ หาร

1

2

3

2

4

การจ้ างงาน

สถานที่ทางาน

ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2559)

สานักงานใหญ่ (หนามแดง)

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

พนักงานใหม่

86

60

พนักงานที่ออกจากงาน

45

28

การจ้ างงาน

ตารางเปรี ยบเทียบการจ้ างงาน ปี 2558 - 2559
200
150

จานวนคน

195

100

146

73
พนักงานที่ออกจากงาน

50

61

0

พนักงานใหม่

การจ้ างงาน (2559)

การจ้ างงาน (2558)

การจ้ างงาน (2559)

การจ้ างงาน (2558)

พนักงานใหม่

146

61

พนักงานที่ออกจากงาน

73

195
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ทรัพยากรบุคคล

หน่ วย

2559

2558

จานวนบุคคลากร
บุคคลากรทัง้ หมด

คน

335

331

ชาย

คน

213

209

หญิง

คน

116

122

ระดับผู้บริหาร

คน

6

6

ชาย

คน

2

2

หญิง

คน

4

4

ระดับพนักงาน

คน

329

325

ฝ่ ายสานักงาน

คน

77

123

ฝ่ ายโรงงาน

คน

252

202

จานวนพนักงานแบ่ งตามสถานที่ทางาน
สานักงานใหญ่ (หนามแดง)

คน

196

175

พนัสนิคม จ.ชลบุรี

คน

133

156

อัตราพนักงานทัง้ หมดที่ลาออกจากงาน

การฝึ กอบรม

การลาออกโดยสมัครใจ

ร้ อยละ

100

100

บริษัทให้ ออก

ร้ อยละ

0

0

หน่ วย

2559

2558

ชั่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย
ระดับพนักงาน

ชั่วโมง/คน

6.5

6.9

พนักงานที่ได้ รับการทดสอบพัฒนาการด้ านการปฏิบัติงาน
ชาย

ร้ อยละ

33.54

48.29

หญิง

ร้ อยละ

66.46

51.70
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ผลการดาเนินงานการศึกษาและฝึ กอบรม ปี 2559
แนวทาง

ชื่อหลักสูตร

On the job Training

 Work instruction ของการผลิตสินค้ าให้ มีคุณภาพ
 อบรมเกี่ยวกับการเชื่อม ,คุณสมบัติของสินค้ าของบริษัท

การอบรมภายในบริษัท

 การสื่อสารระบบ IT
 ทาอย่ างไรให้ การเขียนบรรยายลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION) ได้
อย่ างมีประสิทธิภาพ
 อบรมการใช้ โปรแกรม MICROSOFT OUTLOOK เบือ้ งต้ น
 5 ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 5 ส.เพื่อการปฏิบัติงาน
 กระบวนการแปรรูปแท่ งเหล็กกล้ า
 อบรมการใช้ โปรแกรมพืน้ ฐานในการทางาน

In-House Training

 บทบาทหน้ าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของสถานประกอบกิจการ :คณะกรรมการ
ด้ านความปลอดภัย และ จป.ระดับหัวหน้ างาน

การอบรมภายนอกบริษัท
Public Training

 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA 9001:2015
 การปรับปรุ งกระบวนการตรวจสอบเพื่ออนุญาตใหม่ ( สมอ.)
 การสอบเทียบการใช้ เครื่องมือวัด
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นโยบายความยั่งยืน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบริ หารงานอย่างมีคณ
ุ ภาพทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้ างความยัง่ ยืนในอนาคต ด้ วยการสร้ างความเชื่อมัน่ ภายใต้ นโยบายการบริ หารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจทุกภาคส่วน ทังพนั
้ กงาน ลูกค้ า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื ้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมี
หน่วยงานเลขานุการบริษัทซึง่ เป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงานทาหน้ าที่ดแู ลอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่ออนาคตที่ยงั่ ยืน

ของสังคมและสิง่ แวดล้ อม และการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขและมีการพึง่ พาอาศัยกันตามหลักค่านิยมขององค์กร CSSP

กลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า

25

ปี

ของการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างจริงจังในทุก

กระบวนการ ทังด้
้ านการบริ หารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต ตลอดจนการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาแนวคิดที่กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์

เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการสร้ างความสมดุลอย่างยัง่ ยื นให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทังได้
้ ผสมผสานกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุง่
สร้ างความยัง่ ยืนและตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

ค่ านิยมขององค์ กร
เกิดจากการเรี ยนรู้ของบุคลากรในทุกระดับ

และมีการถ่ายทอดแบ่งปั นความรู้ซงึ่ กันและกันภายในระหว่าง

บุคลากรควบคูไ่ ปกับการรับความรู้จากภายนอกโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ เอื ้อให้ เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตั ิที่ดี
ที่สดุ (Best Practices) เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาและสร้ างเป็ นฐานความรู้ที่เข้ มแข็งขององค์กร เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืนในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ พิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ เราบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรและเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ เราได้ ยดึ ถือในค่านิยมองค์กรและมีแนวทางในการปฏิบตั ิร่วมกัน ซึง่ เราเรี ยกว่า CSSP โดยมีความหมาย
ดังนี ้
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CHANGE
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (CHANGE MANAGEMENT)
8 ขัน
้ ตอนสู่ความสาเร็ จของการเปลี่ยนแปลงของ JOHN P KOTTER

การกระตุน้ ให้ผคู้ นเคลื่อนไหว
สร้างเป้ าหมายจุดประสงค์ที่เป็ น
จริ ง (Establishing a greater sense
of urgency)

สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
(Creating the guiding coalition)

มีวสิ ัยทัศน์ที่ถูกต้อง
(Developing a vision and strategy)

การสื่ อสารต้องมีการให้คนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมให้ได้มากที่สุด
(Communicating the change
vision)

ให้อานาจในการตัดสิ นการกระทา
(Empowering others to act)

ต้องสร้างชัยชนะในระยะสั้น
(Creating short-term wins)

ต้องสร้างแรงบันดาลใจและมีความ
เพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
(Consolidating gains and
producing even more change)

ต้องสร้างวัฒนธรรมการ
เปลี่ยนแปลง
(Institutionalizing changes in the
culture)
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SERVICE

SPEED
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ส ังคม
ชุมชน

PEOPLE

พน ักงาน

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผู ้มีสว่ น
ได ้ส่วน
เสีย

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
คูค
่ า้

ลูกค้า

สังคมชุมชน เป็ นองค์กรที่ดีต่อสังคม โดยการบริหาร
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล
และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สงั คมชุมชน

ผู้ถือหุ้น สร้ างผลตอบแทนที่ดีจากการดาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์
และขยายธุรกิจให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องด้ วยความยัง่ ยืน

ลูกค้ า สร้ างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกู ค้ าผ่านการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานใน
ระดับสากล ในราคาที่เป็ นธรรม

คู่ค้า ดาเนินธุรกิจร่วมกันบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและ
สร้ างสัมพันธ์อนั ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

พนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทางานระดับ
มืออาชีพอย่างต่อเนื่องและจัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่
ทัดเทียมกับบริษัทชันน
้ าในอุตสาหกรรมเดียวกัน

11

กิจกรรมโลกสวยด้ วยสองมือเรา

12

กิจกรรมโลกสวยด้ วยมือเรา

13

สวัสดิการให้ กบั พนักงาน
บริษัทเล็งเห็นความสาคัญของพนักงานในการทางานย่อมเกิดความเครี ยดตามมา เช่น
ความเครี ยดจากหน้ าที่ที่รับผิดชอบ จากเพื่อนร่วมงาน เป็ นต้ น
วันที่ 3-4 กันยายน 2549 ทางบริษัทได้ จดั
กิจกรรมพาท่องเที่ยวประจาปี

Outing

ณ FOUNTAIN TREE RESORT
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ความรับผิดชอบต่ อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์ กร

Operation of
fairness
Anticorruption

Environmental
Management

Corporate
Social
Responsibility :
CSR

Community
and society
Development

Consumer
Responsibility

Respect for
human rights

To treat
workers fairly

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีเป็ นแนวทาง ซึง่ บริษัทได้
กาหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมายและก่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตน รวมทังหลี
้ กเลีย่ งการดาเนินการที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสีย

2.การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั ่น
ทางบริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วยหลักการในการต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึง่ เราเชื่อมัน่ ว่าการประกอบธุรกิจด้ วย
ความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องอันจะส่งผลดีตอ่ กิจการในระยะยาว โดยเราได้ ดาเนินการตาม
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรมเพือ่ การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เราได้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ที่สอดคล้ องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็ นธรรมตลอดจนให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริ มให้ พนักงาน
ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมาย
ส่งเสริ มให้
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พนักงานตระหนักถึงการรักษาความลับทางการค้ าไม่แสวงหาข้ อมูลของพันธมิตรและคูแ่ ข่งทางการค้ าอย่างไม่สจุ ริตและ
ไม่เป็ นธรรม
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มการปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเป็ นธรรมทังในด้
้ านต้ นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื ้ออย่างเหมาะสม
การสร้ างหลักประกันให้ เกิดราคาที่เป็ นธรรมด้ วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอ เพื่อความเป็ นธรรมของทุกฝ่ าย

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับความซื่อสัตย์และการปฏิบตั ิงานจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นค่านิยมหลักของบริษัท

ซึง่ ได้ ฝังรากลึกอยูใ่ นวิถีการดาเนินธุรกิจของเราด้ วยการลงทุนด้ าน

การดาเนินงานโดยยึดหลักจริยธรรมเพื่อสร้ างผลกาไรทางการเงิ นเป็ นความรับผิดชอบที่บริษัทยึดมัน่ สิทธิมนุษยชน

คือ

สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ทกุ คนมีสทิ ธิได้ รับ อิสรภาพและการได้ รับการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน เราให้ ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนตามที่ระบุไว้ ใน United Nations Universal Declaration of Human Rights (UDHR), UN Global Compact
และ UN Guiding Principles on Business and Human Rights ซึง่ ได้ ชี ้แจงความรับผิดชอบของรัฐบาลในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนกับการละเมิดจากบุคคลที่สามภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบร่วมเช่นกันในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ร่วมกันเยียวยาหากมีการล่วงละเมิดสิทธิ

นโยบายของบริษัทเรื่ องอุบัตเิ หตุในการทางาน
1. ปลูกฝั งให้ เรื่ องการป้องกันอุบตั เิ หตุนนกลายเป็
ั้
นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อซึมซับไปถึงความคิด
และการทางานของพนักงานทุกๆ คน ว่าควรมีการทางานอย่างมีสติ
2. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. แจ้ งผู้บงั คับบัญชาของตัวเองทันที หากเห็นว่ามีความเสีย่ งในการทางาน ซึง่ ทางองค์กรก็มีหน้ าทีจ่ ะปลูกฝั งและ
ให้ ความสาคัญในส่วนนี ้มากขึ ้น
4. มีการประเมินอยูใ่ นทุกๆ ปี ว่ามีผลที่ดีขึ ้นหรื อแย่ลงอย่างไร เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้นจนตัวเลขของ
อุบตั ิเหตุนนลดลงจนเหลื
ั้
อ 0 ในทุกๆ ปี
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สถิติเรื่องอุบตั ิเหตุในการทางาน

อายุ

เพศ

< 30ปี

30-50 ปี

หญิง

ชาย

ระดับบริ หาร

0

0

0

0

ระดับปฏิบตั ิงาน (ส่วนสานักงาน)

0

0

0

0

ระดับปฏิบตั ิงาน ( ส่วนโรงงาน)

2

11

2

11

รวม

2

11

2

11

(ณ 31 ธ.ค. 2559)

ในปี 2559 สาเหตุก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุในการทางาน เกิดมาจาก 3 สาเหตุหลัก คือ
1. พนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามวิธีการทางานที่ได้ กาหนดไว้
2. พนักงานไม่สวมใส่อปุ กรณ์ขณะทางาน
3. การสือ่ สารไม่ชดั เจน ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิไม่ถกู วิธี
สถิติการลาคลอด

อายุ

เพศ

< 30ปี

30-50 ปี

หญิง

ระดับบริ หาร

0

0

0

ระดับปฏิบตั ิงาน (ส่วนสานักงาน)

0

3

3

ระดับปฏิบตั ิงาน ( ส่วนโรงงาน)

0

2

2

รวม

0

5

5

(ณ 31 ธ.ค. 2559)
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นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัตภิ ายใต้ หลักสิทธิมนุษยชนต่ อแรงงานต่ างด้ าวของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับแรงงานเหล่านี ้และจ่ายค่าจ้ างรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามความสามารถโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ให้ คาปรึกษาทังในการวางแผน
้
การบริ หารจัดการ หรื อในบางกรณีบริษัทยังให้ การช่วยเหลือโดยตรง
และสนับสนุนค่าใช้ จ่ายโดยโครงการที่ดาเนินการต่างๆ มีดงั นี ้

1) การส่ งทีมงานเข้ าสารวจความเป็ นอยู่ของแรงงานต่ างด้ าวในที่พักคนงาน
บริษัทมีการส่งทีมงานเข้ าไปตรวจสอบคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้ าว
หากพบปั ญหาจะ
ดาเนินแก้ ไขโดยเร็วที่สดุ เพื่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องแรงงานที่ดี
2) การกาหนดค่ าจ้ างขัน้ ต่าตามกฎหมายให้ กับแรงงานต่ างด้ าว
ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับค่าแรงขันต
้ ่า 300 บาท ซึง่ ทางบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดังกล่าวทังแรงงานไทยและต่
้
างด้ าว
3) การดูแลสุขภาพและอนามัยในที่พักคนงาน
บริษัทจัดให้ มีการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในที่พกั คนงานเป็ นประจาทุกปี เพื่อสุขอนามัยที่ดี
4) การพัฒนาฝี มือแรงงาน
บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพแรงงานเหล่านี ้ให้ มีโอกาสทางวิชาชีพ

โดยฝึ กอบรมให้ มี

ทักษะเกี่ยวกับการผลิต การดูแลและใช้ งานเครื่ องจักรอุปกรณ์เบื ้องต้ น เพื่ อให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีศกั ยภาพเทียบเท่าแรงงานทัว่ ไป

4.การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
การดาเนินงานเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษัท ไม่ได้ เป็ นการลดผลกระทบต่อภายนอก เช่น สิง่ แวดล้ อม เท่านัน้ แต่
ความยัง่ ยืนของบริษัทเกิดขึ ้นตังแต่
้ จดุ เล็กที่สดุ ขององค์กร นัน่ คือบุคลากร ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจใน
การสร้ างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนัน้ บริ ษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
และได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้ รับโอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
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5.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการและปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยคานึงถึง ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปโดยถูกต้ องตามระเบียบข้ อบังคับและหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องโดยกาหนด แนวปฏิบตั ิเรื่ องการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ซึง่
หลักการในการรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค มีดงั ต่อไปนี ้
1) การควบคุมคุณภาพของสินค้ า

เพื่อให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้ า

ทางบริ ษัทได้ มกี ารเลือกใช้

วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพโดยนามาผ่านกระบวนการผลิตตามขันตอนมาตรฐานจนกระทั
้
ง่ ได้ สนิ ค้ าทีด่ ีมคี ณ
ุ ภาพ
เหมาะสมสาหรับใช้ งาน
2) การควบคุมบริ หารต้ นทุน ให้ รัดกุมอยูใ่ นระดับที่ประเมินไว้ เพื่อให้ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ คณ
ุ ภาพใน
ราคาต้ นทุนต่า ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถซื ้อของดีมีคณ
ุ ภาพได้ ในราคาที่ไม่สงู เกินไป
3) การควบคุมการส่งมอบที่ตรงเวลา

เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่องานของผู้บริ โภค

ทางเรามีรถขนส่งสินค้ า

จานวนเพียงพอต่อการส่งมอบสินค้ าที่รวดเร็ วและแม่นยา และช่วงที่มจี ดั ส่งสินค้ าสูง ทางบริ ษั ทก็มีบริ ษัทคู่
ค้ ามากกว่า3รายให้ เลือกใช้ บริ การ

6.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ซึง่
ถือเป็ นหน้ าที่สาคัญที่ต้องดาเนินการควบคูก่ นั อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต สังคม และสิง่ แวดล้ อมที่
ดีให้ กบั ทุกฝ่ าย โดยแบ่งเป็ น 3ด้ าน ดังนี ้
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมแบ่ งเป็ น 3ด้ าน ดังนี้


ด้ านการศึกษา
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริ มด้ านการศึกษา การให้ ความสาคัญกับเยาวชนของชาติ ซึง่ จะเป็ น
กาลังสาคัญของประเทศ ทีจ่ ะทาให้ ประเทศมีศกั ยภาพในการพัฒนาด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ศักยภาพด้ าน
วิทยาศาสตร์ ศักยภาพด้ านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เกิดจากการ ปลูกฝั ง ความสาคัญ และ
ความเข้ าใจ รวมถึง ทัศนคติที่ดใี นวัยเด็ก

 การมอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรียนโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ถูกจัดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น
ประจาทุกปี ซึง่ ใน ปี 2559 ทางบริ ษัทได้ มอบทุนการศึกษาให้ กบั เด็กเรี ยนดีแต่ยากจน จานวน 1 ทุนๆ
ละ 12,000 บาท
 ร่วมสนับสนุนของรางวัลมูลค่า 7,350 บาท (มอบ
จักรยาน) ในกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรี ยนวัด
หนามแดง (เขียวอุทิศ)

โดยให้ เด็กได้ มี

โอกาสแสดงออกในการเข้ าร่วมกิจกรรมที่
สนุกสนานพร้ อมสอดแทรกสาระความรู้ไป
พร้ อมกัน
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ด้ านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย
 บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็ นผู้ที่มคี วามสาคัญ
ในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพ
 บริ ษัทจึงจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี และมีการให้ คาแนะนาในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และ
พยาบาล
 บริ ษัทยังได้ จดั ให้ พนักงานได้ ร่วมกิจกรรมในการเข้ ารับการอบรมเรื่องอัคคีภยั
และภัยอื่นๆโดยมีการ
ซ้ อมการดับเพลิงการอพยพหนี ้เพลิงประจาปี ทุกๆ ปี

พนักงานมี
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องชีวอนามัย
ซึง่ ทาให้ พนักงานที่ได้ เข้ ารับการอบรม
สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
ไม่วา่ จะในสถานที่ทางาน บ้ าน และ
ตามชุมชุนที่อาศัยอยูน่ อกจากนี ้บริ ษัท
ได้ จดั กิจกรรมด้ านกีฬาเพื่อส่งเสริ ม

ด้ านสุขภาพที่แข็งแรงและสร้ างเสริ มความ
สามัคคีของพนักงานในบริ ษัท กิจกรรม
การแข่งขันกีฬานี ้ได้ จดั ขึ ้นเป็ นประจา
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีการ
แจกรางวัลให้ กบั ทีมทีช่ นะเลิศ
รอง
ชนะเลิศลาดับ1 รางวัลรองชนะเลิศลาดับ
2 และรางวัลชมเชยด้ วย
 วันที่ 7 มิถนุ ายน 2559 ร่วมบริจาคเงินใน
กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล เพื่อสมทบทุนซื ้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 5,000 บาท ให้ กบั
มูลนิธิศนู ย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนองค์การบริ หารส่วนตาบลบางแก้ ว
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มอบอุปกรณ์กีฬาให้ กบั โรงเรียนบางแก้ วประชาสรรค์ สนับสนุนชุดกีฬาฟุตล
บอลของเยาวชนให้ หา่ งไกลยาเสพติด

และมีสว่ นสนับสนุนให้ เยาวชนได้ เข้ าร่วมแข่งขันในรายการ

กองทุนแม่ของแผ่นดินหมูบ่ ้ านชลเทพหน้ าบิ๊กซีบางพลี สมุทรปราการ


ด้ านสังคม
ปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนท้ องถิ่นด้ วยความรับผิดชอบ จัดให้ มกี ารดาเนินการแก้ ไขในกรณีที่เกิดปั ญหาต่างๆ ที่ได้ รับผลมา
จากการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีสว่ นร่วมกับชุมชนท้ องถิ่นในการ
แก้ ไขปั ญหาอื่นๆ ในท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทตามความเหมาะสมอาทิเช่น

21

 การบริ จาคข้ าวสาร มูลค่า 50,000บาท ให้ กบั มูลนิธิไตรคุณธรรม
 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ทางบริ ษัทได้ บริ จาคสิง่ ของทีเ่ หลือใช้ ให้ กบั วัดเขาเพิ่มศรี สว่าง ตาบลเขาเพิม่
อาเภอบ้ านนา จังหวัดนครนายก อันสืบเนื่องมาจากกิจกรรม 5ส. ที่ทางบริ ษัทให้ การสนับสนุนโดยเชิญ
วิทยากรมาให้ ความรู้ความเข้ าใจ และมีการจัดประกวดคาขวัญ และ โลโก้ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม 5ส.

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ร่วมเป็ นประธานในพิธีทอดกฐิ นสามัคคี เพือ่ สมทบทุนปูกระเบื ้องพื ้นลาน
ปฏิบตั ิธรรมและทาราวกันตก ณ สานักสงฆ์เขาพระครู อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี จานวน 50,000 บาท
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