
สวสัดีครับเพ่ือนพนกังานวิงสแปนฯ  ท่ีรักทกุท่าน  
 
MD’s Talk ฉบบันีข้อแจ้งให้ทราบดงันีค้รับ 
          เร่ืองแรก  การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เน่ืองจากมีคณะกรรมการ พ้นวาระ เกษียณอาย ุ
และ ลาออก   มีมติให้แต่งตัง้คณะกรรมบริหารชดุใหม่มีผลตัง้แต่ วนัท่ี  9 ธนัวาคม 2558 ดงัต่อไปนี ้
1. ร.อ. กนก  ทองเผือก    รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่                                        ประธานกรรมการ 
  สายทรัพยากรบคุคล และก ากบักิจกรรมองค์กร (DB)    
2. คณุอษุณีย์  แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่                       กรรมการ 
  หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1) 
3. คณุสรุพงศ์ แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่                     กรรมการ 
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล (A9) 
4. คณุรัช ตนัตนนัตา ผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร (DU)                      กรรมการ 
5. คณุวิจิตร ณ ระนอง ประธานอนกุรรมการ  บริษัท ครัวการบินภเูก็ต จ ากดั           กรรมการ 
  รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ครัวการบินภเูก็ต จ ากดั 
           ซึง่ทัง้ 5 ท่านได้มอบนโยบายในการสร้างประสิทธิภาพ การบริหารแรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

ร.อ. กนก  ทองเผอืก    
  ประธานกรรมการ 

 คุณอุษณย์ี  แสงสิงแก้ว  
กรรมการ 

คุณสุรพงศ์ แสงอรุณ    
  กรรมการ 

คุณรัช ตันตนันตา   
  กรรมการ 

คุณวจิิตร ณ ระนอง  
กรรมการ 



          เร่ืองที่ 2  พนกังานดีเด่นของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส  จ ากดั 4 ท่าน จาก 4 หน่วยงานมี
ประวตัิการท างาน ไม่มีการลาป่วย หรือมาสาย ตลอดปี 2558  
     ท่านแรก  นางสาวปิยะพร   รอบรู้      07183 หน่วยงาน CSA / DK 
     ท่านท่ี 2 นางสาวยภุาพร   ผาหยาด      04396 หน่วยงาน CO-H / DC 
     ท่านท่ี 3 นางยพุนิ   เค้าแคน      00355 หน่วยงาน CN / DC 
     ท่านท่ี 4 นายสวุฒัน์   แพงกนัยา      07294 หน่วยงาน FA / FZ 
                      
  
 

ทัง้ 4 ท่านได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการเยียวยาได้รับบตัร Voucher พกัผ่อนท่ี โรงแรม HUA 
HIN GRAND HOTEL & PLAZA อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พร้อมครอบครัว และ 
POCKET MONEY ท่านละ 5,000 บาท จะท าพิธีมอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ (DB) ใน
จนัทร์ท่ี 28 ธันวาคม 2558 อาคาร 3 ชัน้ 11 เวลา 10.45 น. ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ปีหน้า
คงจะได้รับรางวลั และปีหน้าขอให้รักษาผลงานดีเช่นนีต้ลอดไป 

  
  

นางสาวปิยะพร   รอบรู้ นางสาวยุภาพร   ผาหยาด นางยุพิน   เค้าแคน นายสุวัฒน์   แพงกันยา 



          เร่ืองที่ 3 ส าหรับการขึน้เงินเดือนประจ าปี 2558 ทางบริษัทได้จดัท าโครงสร้างเงินเดือน
แล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ  
• กลุ่มปฏิบตัิการมีจ านวนพนกังานมากท่ีสดุ 1,151 คน ในทกุพืน้ท่ีมี 7 ระดบั  
        ระดบัละ 10.5 ขัน้ 
• กลุ่มงานสนบัสนนุ มีจ านวนพนกังาน 363 คน มี 7 ระดบั ระดบัละ 10.5 ขัน้ 
• กลุ่มงานเทคนิค มีจ านวนพนกังาน 398 คน มี 7 ระดบั ระดบัละ 10.5 ขัน้ 
• กลุ่มงานทกัษะสงู มีจ านวนพนกังาน 4 คน 7 ระดบั ระดบัละ 10.5 ขัน้ และ 
• กลุ่มงานผู้ เช่ียวชาญมีจ านวน 6 คน 7 ระดบั ระดบัละ 10.5 ขัน้เช่นกนั 
 
          โครงสร้างเงินเดือนและแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ และน ามาใช้ในปี 2558 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเช่นกัน ดังนัน้
พนักงานรายเดือนของ บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จ ากัด จะได้รับการบรรจุเข้าโครงสร้าง
เงินเดือนทกุคน การประเมินผลปฏิบตัิงานขึน้อยู่กบั Supervisor ของการบินไทยและเจ้าหน้าท่ี
แผนกบคุล ของบริษัท วิงสแปนฯ ทัง้พนกังานรายวนัและรายเดือนจะได้รับผลการประเมินแล้ว
เสร็จและมีผลตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ส าหรับพนักงานรายวันจะได้รับการพิจารณาสูงสุด
ร้อยละ 10 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานในส่วนพืน้ท่ีพนกังาน
ต้องท างานล าบาก มีสภาพแวดล้อมไม่ปกติ บริษัทก็จะให้ค่าปรับสภาพแวดล้อม แก่พนกังาน
เข้าใหม่ในช่วงทดลองงานเพ่ือเป็นการจูงใจระยะสัน้ ขณะเดียวกันบริษัทได้หารือกับ USER 
หรือนายจ้างเพ่ือปรับค่าตอบแทนสญัญาใหม่ให้เท่าเทียมกบัตลาดแรงงาน 
           เร่ืองที่  4  เร่ืองการเยียวยาพนักงานคณะกรรมการเยียวยาฯ ได้พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่คุณมิตชยั  สุวรรณชยั CL-D เป็นจ านวนเงิน 6,662 บาท คุณวิชาญ  
ธาดาพรหม พนักงาน PART TIME (CP-K) เป็นจ านวนเงิน 24,255 บาท ซึ่งเป็นการบรรเทา
ความเสียหายให้แก่พนกังาน 

คุณมิตชัย  สุวรรณชัย คุณวิชาญ  ธาดาพรหม (ผู้แทน) 



ขอบคณุและสวสัดี 
    
 

ดร.น า้เพชร  อยู่สกลุ 
กรรมการผู้จดัการ 

 

          เร่ืองที่  5  เร่ืองกองทุนส ารองเลีย้งชีพ คณะกรรมการบริหารได้เห็นชอบให้พนักงาน
บริษัท วิงสแปนฯ ทัง้รายวันและรายเดือนสมัครใจเข้ากองทุนและมีอายุงานมากกว่า หรือ
เท่ากบั 1 ปี ขึน้ไป ได้รับเงินสมทบร้อยละ 2  และส่วนพนกังานสามารถสะสมได้ร้อยละ 2 ถึง 
15 ของรายได้ 
           เร่ืองที่ 6  การจ่ายเบีย้ขยนัส าหรับพนกังาน ท่ีไม่ขาด ลาทกุประเภท มาสาย กลบัก่อน
เดือนธันวาคม 2558 จ านวน 1,500 บาท และเดือนมกราคม 2559 จ านวน 1,700 ส าหรับ
เงินเดือนกุมภาพนัธ์ 2559  จ่าย 1,000 บาท มีนาคม 2559 จ่าย 1,500 บาท และเดือน
เมษายน 2559 จ่าย 2,000 บาท ท าให้ได้นะครับเอาใจช่วย 
          และเน่ืองจากอากาศหนาวเย็น บริษัทฯ เห็นสมควรให้เงินค่ากะดึกพิเศษ พนักงาน
รายวัน ท่ีเข้าท างานตัง้แต่ 19.00 น. จนถึง 24.00 น. ได้รับเงินเยียวยาอากาศหนาวเย็น 40 
บาท ส าหรับเดือนธนัวาคม 2558 และมกราคม 2559 ครับ คงช่วยเหลือเพ่ือนพนกังานรายวนั
ได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนีพ้นักงานรายวันทุกพืน้ท่ีตรากตร าท างานผ่านปีใหม่เพ่ือเป็น
แรงจงูใจพนกังานท่ีมาท างานในวนัท่ี 2-3 มกราคม 2559 ทกุกะ ขอย า้ทุกกะ จะได้เงินพิเศษ
ท่านละ 100 บาท ครับ 
           ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ท่ีก าลงัจะมาถึง ขออวยพรให้เพ่ือนพนกังาน
วิงสแปน เซอวิสเซส จ ากดั ทกุคนและครอบครัว มีความสขุ อย่าได้มีภยัมาแผ้วพาลใดๆ ตลอด
ปีและตลอดไป 


