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สวัสดีครับเพื่อนพนักงานวิงสแปนฯ ที่รกั ทุกท่าน
ตามที่โบราณท่านกล่าวว่า “ เวลาและกระแสน้าไม่คอยใคร” นี่กเ็ ข้าเดือนพฤษภาคมกลางปี เข้า
ไปแล้ว มักจะเป็ นเดือนสาคัญของประเทศไทย นี่ เราก็สูญเสียหลวงพ่อคู ณ ปริ สุทโธ ด้วยความอาลัย
โอกาสนี้ผมขอแสดงความเสียใจ ณ ที่น้ ี สาหรับ MD’s talk 2 ครั้งนี้ผมขอแจ้งข่าวสารความคืบหน้า
ของบริ ษทั ฯเรา ที่มแี นวโน้มไปในทิศทางที่ดี
เรื่ อ งแรก ขณะนี้ เรามีเ พื่ อนพนั ก งานทุ ก หน่ ว ยงานเพิ่ มขึ้ น เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะ
ครัวการบินหรื อ Thai Catering มีพนักงานโอนย้ายมาจากบริ ษัท Out source อื่น และมาสมัครจาก
ภายนอกเพิ่มอีกเป็ นจานวนมาก อัตราพนักงานลาออกก็ลดลงตามลาดับ และยินดีตอ้ นรับพนักงานใหม่
ที่ตงั้ ใจมาช่วยทางานเพื่อให้บริ ษทั การบินไทย
เรื่ อ งที่ ส อง เมื่ อวัน ที่ 9 พฤษภาคมที่ผ ่า นมา บริ ษัท การบิ น ไทยได้มี พิธีส งฆ์ และพิธีบู ช า
พระพรหม และพระภูมิเจ้าที่ ตามประเพณีวนั ครบรอบ 55 ปี ของบริ ษัทฯ พนักงานวิงสแปนฯ ของเราทัง้
หญิงชายได้มโี อกาสแสดงความยินดีร่วมอวยพรท่าน DD จรัมพร ผมในฐานะตัวแทนของฝ่ ายบริ หาร
และพนักงานได้เรียนท่าน DD ว่าบริ ษัทเรา เป็ นบริ ษัทที่เล็กมากในอุตสาหกรรมด้านทรัพยากรบุ คคล
แต่มคี วามตัง้ ใจที่จะดาเนิ นการทุ กวิถที างที่จะสรรหาพนักงานคุ ณภาพ ให้เป็ นทรัพยากรสาคัญให้บริ ษัท
การบินไทย ฯ
เรื่ องที่ สาม จะแจ้งให้ทราบว่าฝ่ ายบริ หารได้ออกแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน จาแนกเป็ น
3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ที่ทางานด้านการให้บริ การผู โ้ ดยสารเช่น น้อง CSA. ของฝ่ ายบริ การลูกค้าภาคพื้น DK
ก็จะเน้นด้าน Grooming เสื้ อผ้าหน้าผม กลุม่ ที่ทางาน ด้านอุปกรณ์ เช่น ขับรถแทรคเตอร์ลากจูงใน

ลานจอด D2 ก็จะเน้นด้านความปลอดภัย กลุม่ ที่ให้การสนับสนุ น Back Office ในสานักงานใหญ่
หรื อ Foreman ก็จะเน้นเรื่ องการสื่อสาร ความพึงพอใจของผู ร้ บั บริ การ เหล่านี้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ยึดหลัก
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิเน้นการพัฒนา เพื่อนาเสนอพนักงานคุณภาพให้บริ ษัทการบินไทย
นาไปคัดสรรต่อไป แบบประเมินนี้จะได้รับการเห็นชอบจากบริ ษัทการบินไทยก่อนที่จะนาไปสร้างความ
เข้าใจแก่พนักงานผู ถ้ ู กประเมิน และจะต้องแจ้งช่วงเวลาการประเมินให้เป็ นที่เข้าใจตรงกัน ทัง้ ผู ป้ ระเมิน
และผู ถ้ ูกประเมินที่เราเรียกกันว่า “กัลยาณมิตร” เพื่อนพนักงานครับ ท่านทราบหรื อไม่วา่ งานที่เราทาอยู ่
ในการให้บ ริ ก ารผู โ้ ดยสารได้รับ การบริ การที่ดี สะดวก รวดเร็ ว และยัง มีงานที่พนั ก งานต้อ งท างาน
ท่ามกลางสายฝน และความร้อนจากแสงแดด หายใจสู ดอากาศที่มมี ลภาวะ มีความเสี่ยงภัยสู งจาก
อัน ตรายในลานจอด ซึ่ งต้อ งท างานแข่ง กับ เวลา มีผ ลกระทบต่อ คุ ณ ภาพชีวิ ต ไม่ส อดคล้อ งกับ
ค่าตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญ หน่ วยงานนี้ ขาดแคลนพนักงานมาโดยตลอด และมีอตั ราการลาออกสู ง
หน้าที่น้ ี คือ พนักงานขับรถแทคเตอร์ลากจู งสัมภาระข้างเครื่ อง และพนักงานขับรถบันไดครับ ซึ่งผม
ต้องเข้าไปดูแลสวัสดิการของเขาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู ่ในมาตรฐานทัว่ ไป ขอให้เพื่อนพนักงาน
ได้ให้กาลังใจแก่เพื่อนเราด้วยครับ
เรื่ องที่สี่ ก็เป็ นเรื่ องคืนเงินคา้ ประกันการทางานจานวน 3,000 บาท ของพนักงานที่ไม่มสี ว่ น
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบตามข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ผมได้ลงนามยกเลิกบัญชีเงินฝากคา้ ประกันการ
ทางานถึงทุกธนาคารเพื่อคืนเงินคา้ ประกันฯ พร้อมดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อนพนักงานที่ลาออกไปนี้ ก่อน
ทางบริ ษทั ฯ ต้องใช้วิธกี ารตามกฎหมายให้ได้รบั คืนครับ
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