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สารจากกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญและยึดมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยหลักกำร
บริหำรและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีจรรยำบรรณ ตลอดจนเข้ ำไปมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนและสังคม และ กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่งในปี 2560
ทำงบริษัทฯ มุง่ มัน่ กำรสนับสนุนทำงด้ ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ และทำงด้ ำนศำสนำมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำง
โอกำส และพัฒนำบุคคลำกรให้ เกิดศักยภำพมำกขึ ้น
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี ้ จะเป็ นแรงผลักดันที่ดีให้ ผ้ บู ริหำร
และ พนักงำนทุกท่ำนเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรสร้ ำงมำตรฐำนที่ดีให้ กบั ชุมชนและสังคมที่ดีขึ ้น

รวมถึงร่ วมกัน

สนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ เป็ นไปด้ วยดีและยัง่ ยืนอย่ำงต่อเนื่องต่อไป

คุณชูศักดิ์ ยงวงศ์ ไพบูลย์
กรรมการผู้จัดการ
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นโยบายความยั่งยืน
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) มีควำมมุง่ มัน่ ที่จะบริ หำรงำนอย่ำงมีคณ
ุ ภำพทุก
ภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง และมุง่ มัน่ ที่จะสร้ ำงควำมยัง่ ยืนในอนำคต ด้ วยกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่
ภำยใต้ นโยบำยกำรบริ หำรองค์กรที่ดีมีควำมรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้ องทำงธุรกิจทุกภำคส่วน ทัง้
พนักงำน ลูกค้ ำ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรเกื ้อกูลสังคมอย่ำงจริงจัง โดยมีหน่วยงำนเลขำนุกำร
บริ ษัทซึง่ เป็ นหน่วยงำนกำกับกำรปฏิบตั ิงำนทำหน้ ำที่ดแู ลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยัง่ ยืนของสังคมและสิง่ แวดล้ อม

เพื่ออนำคตที่

และกำรอยูร่ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและมีกำรพึง่ พำอำศัยกัน

ตำมหลักค่ำนิยมขององค์กร CSSP

กลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 27 ปี ของกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่ำงจริ งจังในทุกกระบวนกำร
ทังด้
้ ำนกำรบริ หำรจัดกำร กระบวนกำรทำงำน กำรผลิต ตลอดจนกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิดกำรพัฒนำแนวคิดที่
กลัน่ กรองมำจำกประสบกำรณ์ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในกำรสร้ ำงควำมสมดุลอย่ำงยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภำคส่วน
รวมทังได้
้ ผสมผสำนกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อมุง่ สร้ ำงควำมยัง่ ยืนและ

ตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย

ค่ านิยมขององค์ กร
เกิดจำกกำรเรี ยนรู้ของบุคลำกรในทุกระดับ และมีกำรถ่ำยทอดแบ่งปั นควำมรู้ซงึ่ กันและกันภำยในระหว่ำงบุคลำกร
ควบคูไ่ ปกับกำรรับควำมรู้จำกภำยนอกโดยมีวตั ถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เอื ้อให้ เกิดโอกำสในกำรหำแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ (Best
Practices) เพือ่ นำไปสูก่ ำรพัฒนำและสร้ ำงเป็ นฐำนควำมรู้ที่เข้ มแข็งขององค์กร เพื่อให้ ทนั ต่อกำรเปลีย่ นแปลง และเติบโตได้
อย่ำงยัง่ ยืนในสภำพกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เพิม่ มำกขึ ้นเพื่อให้ เรำบรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรและเป็ นองค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ เรำ
ได้ ยดึ ถือในค่ำนิยมองค์กรและมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิร่วมกัน ซึง่ เรำเรี ยกว่ำ CSSP โดยมีควำมหมำย ดังนี ้
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PEOPLE

ส ังคม
ชุมชน

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย แบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ

พน ักงาน

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผู ้มีสว่ น
ได ้ส่วน
เสีย

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
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สรุปภาพรวมของบริษัท เอเซีย เมทัล จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2560)

ตารางเปรี ยบเทียบการจ้ างงาน
ปี 2558-2560
195

200
150
100

73

61

50

< 30ปี

30-50 ปี

> 50 ปี

ชาย

หญิง

พนักงำนใหม่

102

44

0

96

50

พนักงำนที่ลำออก

58

15

0

52

21

ผู้บริ หำร

1

2

3

2

4

ข้ อมูลการจ้ างงาน
(ณ 31 ธ.ค. 2560)

0

การจ้ างงาน 2558

การจ้ างงาน 2559

เพศ

การจ้ างงาน

172

146 151

อายุ

การจ้ างงาน 2560

ทรัพยากรบุคคล

หน่ วย

บุคคลำกรทังหมด
้
ชำย
หญิง
ระดับผู้บริ หำร
ชำย
หญิง
ระดับพนักงำน
ฝ่ ำยสำนักงำน
ฝ่ ำยโรงงำน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

สำนักงำนใหญ่
พนัสนิคม จ.ชลบุรี

คน
คน

กำรลำออกโดย
สมัครใจ
บริ ษัทให้ ออก

ร้ อยละ
ร้ อยละ

สถานที่ทางาน
สานักงานใหญ่

พนัสนิคม

พนักงำนใหม่

46

100

พนักงำนที่ลำออก

25

48

2560

2559
2558
จานวนบุคคลากร
363
335
331
253
213
209
110
116
122
6
6
6
2
2
2
4
4
4
363
329
325
69
77
123
294
252
202
จานวนพนักงานแบ่ งตามสถานที่ทางาน
190
196
175
173
133
156
อัตราพนักงานทัง้ หมดที่ลาออกจากงาน
100
100
100
0
0
0
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ผลการดาเนินงานการศึกษาและฝึ กอบรม

การฝึ กอบรม

หน่ วย

2560

2559

2558

ชั่วโมงการฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย
ระดับพนักงาน

ชั่วโมง/คน

6.5

6.5

6.9

พนักงานที่ได้ รับการทดสอบพัฒนาการด้ านการปฏิบัติงาน
ชาย

ร้ อยละ 59.95 33.54 48.29

หญิง

ร้ อยละ 40.05 66.46 51.70

แนวทาง

ชื่อหลักสูตร
Work instruction ของกำรผลิตสินค้ ำให้ มีคณ
ุ ภำพ
อบรมเกี่ยวกับกำรเชื่อม ,คุณสมบัติของสินค้ ำของบริษัท

การอบรมภายในบริษัท (In-House Training)

ระบบคุณภำพ ISO 9001:2015
กำรจัดกำรคลังสินค้ ำและจัดส่ง
กำรใช้ งำนโปรแกรม CAD-CAM
ควำมรู้เบื ้องต้ นกำร PPM
กำรใช้ เครนและกำรบำรุงรักษำ
กำรฝึ กอบรมงำนซ่อมบำรุง
กำรวิเครำะห์ระบบกำรวัด MSA
ข้ อกำหนด REQUIREMENTS
กำรวำงแผนคุณภำพ APQP
กำรตรวจติดตำมภำยใน IQA
กระบวนกำรอนุมตั ชิ ิ ้นงำน PPAP
กำรควบคุมกระบวนกำรเชิงสถิติ SPC
กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่อง FMEA
กำรใช้ เครนและกำรบำรุงรักษำ
ระเบียบปฏิบตั ิของระบบบริ หำรคุณภำพ
บทบำทหน้ ำที่คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนของสถำนประกอบ
กิจกำร :คณะกรรมกำรด้ ำนควำมปลอดภัย และ จป.
ระดับหัวหน้ ำงำน
กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน IQA 9001:2015
กำรปรับปรุงกระบวนกำรตรวจสอบเพื่ออนุญำตใหม่ (
สมอ.)
กำรสอบเทียบกำรใช้ เครื่ องมือวัด

On the job Training

การอบรมภายนอกบริษัท (Public Training )
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ความรับผิดชอบต่ อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์ กร
1.การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

บริ ษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดเี ป็ นแนวทำง
ซึง่ บริ ษัทได้ กำหนดไว้ เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนทุกระดับ ยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยและก่อให้ เกิดควำมเป็ น
ธรรมในกำรดำเนินธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตน
รวมทังหลี
้ กเลีย่ งกำรดำเนินกำรทีอ่ ำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ำและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย

Operation of
fairness
Environmental
Management

Community and
society
Development

Consumer
Responsibility

Anti- corruption

CSR

Respect for
human rights

To treat workers
fairly

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ทำงบริ ษัทดำเนินธุรกิจด้ วยหลักกำรในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ ซึ่งเรำเชื่อมัน่ ว่ำกำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมเป็ น
ธรรมย่อมก่อให้ เกิดควำมเชื่อมัน่ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องอันจะส่งผลดีต่อกิจกำรในระยะยำว โดยเรำได้ ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ิ
เกี่ ย วกับ กำรประกอบกิ จ กำรด้ วยควำมเป็ น ธรรมเพื่ อกำรพัฒนำธุ ร กิ จอย่ำงยั่งยืน ซึ่ง เรำได้ ดำเนิ น กิ จกรรมต่ำง ๆ ที่
สอดคล้ องกับกฎหมำย และกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมตลอดจนให้ ควำมร่วมมือกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ เช่น ส่งเสริ มให้ พนักงำนให้
ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่เป็ นธรรมภำยใต้ กรอบของกฎหมำย ส่งเสริ มให้ พนักงำน
ตระหนักถึงกำรรักษำควำมลับทำงกำรค้ ำไม่แสวงหำข้ อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทำงกำรค้ ำอย่ำงไม่สจุ ริ ตและไม่เป็ น
ธรรม บริ ษัทได้ สง่ เสริ มกำรปฏิบตั ิต่อกันอย่ำงเป็ นธรรมทังในด้
้ ำนต้ นทุนและผลตอบแทน เช่น กำรจัดซื ้ออย่ำงเหมำะสม
กำรสร้ ำงหลักประกันให้ เกิดรำคำที่เป็ นธรรมด้ วยเวลำส่งมอบที่เพียงพอ เพื่อควำมเป็ นธรรมของทุก ฝ่ ำย ซึง่ ในปี 2560 ทำง
บริ ษัทไม่มีพบเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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3.การเคารพสิทธิมนุษยชน
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้ องโดยตรงกับควำมซื่อสัตย์และกำรปฏิบตั ิงำนจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ กำรเคำรพ
สิทธิมนุษยชนเป็ นค่ำนิยมหลักของบริ ษัท ซึง่ ได้ ฝังรำกลึกอยูใ่ นวิถีกำรดำเนินธุรกิจของเรำด้ วยกำรลงทุนด้ ำนกำร
ดำเนินงำนโดยยึดหลักจริ ยธรรมเพื่อสร้ ำงผลกำไรทำงกำรเงินเป็ นควำมรับผิดชอบที่บริ ษัทยึดมัน่ สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิขนั ้
พื ้นฐำนที่ทกุ คนมีสทิ ธิได้ รับ อิสรภำพและกำรได้ รับกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน เรำให้ ควำมสำคัญและเคำรพต่อสิทธิ

นโยบายของบริษัทเรื่ องอุบัตเิ หตุในการทางาน
1. ปลูกฝังให้ เรื่ องกำรป้องกันอุบตั เิ หตุนนกลำยเป็
ั้
นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อซึมซับไปถึงควำมคิดและกำร
ทำงำนของพนักงำนทุกๆ คน ว่ำควรมีกำรทำงำนอย่ำงมีสติ
2. ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
3. แจ้ งผู้บงั คับบัญชำของตัวเองทันที หำกเห็นว่ำมีควำมเสีย่ งในกำรทำงำน ซึง่ ทำงองค์กรก็มีหน้ ำทีจ่ ะปลูกฝังและให้
ควำมสำคัญในส่วนนี ้มำกขึ ้น
4. มีกำรประเมินอยูใ่ นทุกๆ ปี วำ่ มีผลที่ดีขึ ้นหรื อแย่ลงอย่ำงไร เพื่อนำมำปรับปรุงแก้ ไขให้ ดีขึ ้นจนตัวเลขของอุบตั เิ หตุนนั ้
ลดลงจนเหลือ 0 ในทุกๆ ปี
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2560
ไม่ สวมใส่
อุปกรณ์ ขณะ
ทางาน
30%

สุขภาพไม่
พร้ อมในการ
ทางาน
2%

ความประมาท
ในการ
ปฎิบัติงาน
9%

ไม่ ปฏิบัติตาม
วิธีการทางาน
ที่ได้ กาหนดไว้
59%

สถิติเรื่องอุบัติเหตุในการทางาน
สถิติ
ช่ วงอายุ
เพศ
(ณ 31 ธ.ค. 2560) < 30ปี 30-55 ปี > 55ปี หญิง ชาย
ระดับบริหาร
0
0
0
0
0
ระดับปฏิบัติงาน
0
0
1
0
1
(ส่ วนสานักงาน)
ระดับปฏิบัติงาน
24
9
0
6
27
( ส่ วนโรงงาน)
รวม
24
9
1
6
28

นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) มีควำมมุง่ มัน่ ในกำรผลิตและจัดจำหน่ำยเหล็กที่มคี ณ
ุ ภำพ ซึง่ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ งำน ที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อม ทังนี
้ ้ทำงบริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบ ข้ อกำหนด และ
กฎหมำย ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นรำกฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยัง่ ยืน
ยึดหลักกำรดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
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นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญกับงำนด้ ำนสิง่ แวดล้ อม และตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่สร้ ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ รวมทังเป็
้ นส่วนหนึ่งในกำรป้องกัน และลดมลภำวะที่อำจส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยมีแนวทำงกำร
ดำเนินงำน ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
2. มุง่ เน้ นกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรประหยัดพลังงำนและกำรป้องกันมลภำวะต่อสิง่ แวดล้ อม
3. สร้ ำงจิตสำนึกที่ดีให้ กบั พนักงำนฯ ทุกระดับ ให้ มีส่วนรวมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมในสถำนที่ประกอบกำร
และ บริ เวลณใกล้ เคียง

นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัตภิ ายใต้ หลักสิทธิมนุษยชนต่ อแรงงานต่ างด้ าวของบริษัท
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับแรงงำนเหล่ำนี ้และจ่ำยค่ำจ้ ำงรวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ ตำมควำมสำมำรถโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ให้ คำปรึกษำทังในกำรวำงแผน
้
กำรบริ หำรจัดกำร หรื อในบำงกรณีบริษัทยังให้ กำรช่วยเหลือโดยตรง
และสนับสนุนค่ำใช้ จ่ำยโดยโครงกำรที่ดำเนินกำรต่ำงๆ มีดงั นี ้
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1) การส่ งทีมงานเข้ าสารวจความเป็ นอยู่ของแรงงานต่ างด้ าวในที่พกั คนงาน บริ ษัทมีกำรส่งทีมงำนเข้ ำไป
ตรวจสอบคุณภำพชีวติ ของแรงงำนต่ำงด้ ำว หำกพบปั ญหำจะดำเนินแก้ ไขโดยเร็วที่สดุ เพื่อชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ อง
แรงงำนทีด่ ี
2) การกาหนดค่ าจ้ างขัน้ ต่าตามกฎหมายให้ กับแรงงานต่ างด้ าว ตำมนโยบำยของรัฐบำลเกี่ยวกับค่ำแรงขันต
้ ำ่
325-330 บำท ซึง่ ทำงบริษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยดังกล่ำวทังแรงงำนไทยและต่
้
ำงด้ ำว
3)
การดูแลสุขภาพและอนามัยในที่พัก
สถิติการลาคลอด
อายุ
เพศ คนงาน บริ ษัทจัดให้ มกี ำรดูแลรักษำสุขภำพและ
< 30ปี 30-50 ปี หญิง อนำมัยในที่พกั คนงำนเป็ นประจำทุกปี เพื่อสุขอนำมัย
(ณ 31 ธ.ค. 2560)
ที่ดี
0
0
0
ระดับบริ หำร
4)
การพัฒนาฝี มือแรงงาน บริ ษัทมีแนวคิด
ในกำรพัฒนำคุณภำพแรงงำนเหล่ำนี ้ให้ มีโอกำสทำง
0
0
ระดับปฏิบตั ิงำน (ส่วนสำนักงำน) 0
วิชำชีพ โดยฝึ กอบรมให้ มีทกั ษะเกี่ยวกับกำรผลิต กำร
ดูแลและใช้ งำนเครื่ องจักรอุปกรณ์เบื ้องต้ น เพื่อให้
0
0
0
ระดับปฏิบตั ิงำน ( ส่วนโรงงำน)
สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ อย่ำงมีศกั ยภำพเทียบเท่ำ
รวม
0
0
0
แรงงำนทัว่ ไป

4.การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม

กำรดำเนินงำนเพื่อควำมยัง่ ยืนของบริ ษัท ไม่ได้ เป็ นกำรลดผลกระทบต่อภำยนอก เช่น สิง่ แวดล้ อม เท่ำนัน้ แต่
ควำมยัง่ ยืนของบริษัทเกิดขึ ้นตังแต่
้ จดุ เล็กที่สดุ ขององค์กร นัน่ คือบุคลำกร ทรัพยำกรบุคคลเป็ นปั จจัยสำคัญของธุรกิจใน
กำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนัน้ บริ ษัทฯจะปรับปรุงสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ พ นักงำนมีคณ
ุ ภำพชีวิตทีด่ ี
และได้ มีโอกำสแสดงศักยภำพ ตลอดจนได้ รับโอกำสในกำรฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในกำรทำงำน
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5.ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพตรงตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำรและปฏิบตั ิหน้ ำที่
โดยคำนึงถึง ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ำเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไปโดยถูกต้ องตำมระเบียบข้ อบังคับและหรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องโดยกำหนด แนวปฏิบตั ิเรื่ องกำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำและคุณภำพผลิตภัณฑ์ไว้ ในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่
หลักกำรในกำรรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค มีดงั ต่อไปนี ้
1) กำรควบคุมคุณภำพของสินค้ ำ

เพื่อให้ เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของลูกค้ ำ

ทำงบริ ษัทได้ มกี ำรเลือกใช้

วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพโดยนำมำผ่ำนกระบวนกำรผลิตตำมขันตอนมำตรฐำนจนกระทั
้
ง่ ได้ สนิ ค้ ำทีด่ ีมคี ณ
ุ ภำพ
เหมำะสมสำหรับใช้ งำน
2) กำรควบคุมบริ หำรต้ นทุน ให้ รัดกุมอยูใ่ นระดับที่ประเมินไว้ เพื่อให้ สำมำรถพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ คณ
ุ ภำพใน
รำคำต้ นทุนต่ำ ทำให้ ผ้ บู ริ โภคสำมำรถซื ้อของดีมีคณ
ุ ภำพได้ ในรำคำที่ไม่สงู เกินไป
3) กำรควบคุมกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ

เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่องำนของผู้บริ โภค

ทำงเรำมีรถขนส่งสินค้ ำ

จำนวนเพียงพอต่อกำรส่งมอบสินค้ ำที่รวดเร็ วและแม่นยำ และช่วงที่มจี ดั ส่งสินค้ ำสูง ทำงบริ ษัทก็มีบริ ษัทคู่
ค้ ำมำกกว่ำ3รำยให้ เลือกใช้ บริ กำร

6.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ซึง่
ถือเป็ นหน้ ำที่สำคัญที่ต้องดำเนินกำรควบคูก่ นั อย่ำงจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบคุณภำพชีวิต สังคม และสิง่ แวดล้ อมทีด่ ี
ให้ กบั ทุกฝ่ ำย โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ ำน ดังนี ้

ความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมแบ่ งเป็ น 3ด้ าน ดังนี้
ด้ านการศึกษา
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรส่งเสริ มด้ ำนกำรศึกษำ กำรให้ ควำมสำคัญกับเยำวชนของชำติ ซึง่ จะเป็ น
กำลังสำคัญของประเทศ ทีจ่ ะทำให้ ประเทศมีศกั ยภำพในกำรพัฒนำด้ ำนต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ น ศักยภำพด้ ำน
วิทยำศำสตร์ ศักยภำพด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เกิดจำกกำร ปลูกฝัง ควำมสำคัญ และ
ควำมเข้ ำใจ รวมถึง ทัศนคติที่ดใี นวัยเด็ก
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ด้ านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อสุขภำพของพนักงำนเป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะพนักงำนทุกคนเป็ นผู้ที่มคี วำมสำคัญในกำร
ขับเคลือ่ นธุรกิจให้ เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภำพ
บริ ษัทจึงจัดให้ มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี และมีกำรให้ คำแนะนำในกำรดูแลสุขภำพโดยแพทย์และพยำบำล
บริ ษัทยังได้ จดั ให้ พนักงำนได้ ร่วมกิจกรรมในกำรเข้ ำรับกำรอบรมเรื่องอัคคีภยั และภัยอื่นๆโดยมีกำรซ้ อมกำร
ดับเพลิงกำรอพยพหนี ้เพลิงประจำปี ทุกๆ ปี

ด้ านสังคม
ปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนท้ องถิ่นด้ วยควำมรับผิดชอบ จัดให้ มกี ำรดำเนินกำรแก้ ไขในกรณีที่เกิดปั ญหำต่ำงๆ ที่ได้ รับผลมำ
จำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงเป็ นธรรม และมีควำมเท่ำเทียมกัน ตลอดจนมีสว่ นร่วมกับชุมชนท้ องถิ่นในกำร
แก้ ไขปั ญหำอื่นๆ ในท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทตำมควำมเหมำะสมอำทิเช่น
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