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เรื่ องสำคัญ พนักงำนทุกพืน้ ที่ต้องแต่ งกำยถู กต้ องตำมระเบียบ ติดบัตรพนักงำน
ชัดเจน
เรื่ องแจ้ งให้ ทรำบเรื่ องแรก คือเรื่องอัตรำกำรขำดงำนเนื่องจำกไม่ แจ้ ง พนักงำน
ไตรมำสแรกพนักงำน FZ อัตรำไม่ แจ้ งต่ำสุ ด0.6 ไม่ แจ้ งสู งสุ ด DK 1.3 ตำมที่แจ้ งให้ ทรำบว่ ำ
หน่ วยงำนที่มีอัตรำขำดงำนสู งจะต้ องเสี ยสละเกลี่ยเงินในกำรปรั บขึ้นเงินเดือนให้ แก่ หน่ วยงำนที่มี
อัต รำกำรขำดงำนต่ำกว่ ำ เพรำะอัต รำขำดงำนขำดรำยได้ มีผลโดยตรงต่ อกำรปรั บ ขึ้นเงินเดื อน
พนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ
เรื่องที่สอง หลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยเบีย้ ขยันหมำยถึง เงินรำงวัล “จ่ ำยค่ ำควำมขยัน”
ไม่ ใช่ ค่ำจ้ ำงหรื อชดเชยด้ วยวันหยุดพักผ่ อนประจำปี (VACATION) 6 วันต่ อปี ซึ่ งพนักงำนที่ลำ
หยุดพักผ่ อนจะได้ รับเงินเดือนปรกติจะไม่ นำมำชดเชยเพื่อรั บเบีย้ ขยัน (INCENTIVE) ซ้ำอีก และ
ตำมหลักเกณฑ์ กำรจ่ ำยพนักงำนต้ องบันทึกเวลำด้ วยเครื่องบันทึกเวลำ (FINGER SCAN) เท่ ำนั้น
กรณีรถรั บส่ งพนักงำนมำสำย หรื อ เครื่ องบันทึกเวลำเสี ย (ไม่ ติด) หรื อกำรลงนำมรั บรองของ
Supervisor TG ไม่ อยู่ในหลักเกณฑ์ พนักงำนต้ องบริ หำรจัดกำรให้ ถูกต้ องตำมเกณฑ์ เพรำะ
เจตนำรมณ์ ของกำรให้ เบี้ยขยันเพื่อให้ พนักงำนไม่ ขำดงำน ไม่ ลำทุกชนิด ไม่ มำสำยหรื อกลับก่ อน
ได้ รับค่ ำควำมขยัน โดยใช้ งบประมำณ ที่มีน้อยให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ นำยจ้ ำงไม่ สำมำรถชดเชย
ใดๆได้ หำกยังไม่ เป็ นทีพ่ อใจทีจ่ ะได้ ยุติโครงกำร
เรื่ องที่สำม ก็ต้องขอขอบคุ ณและขอให้ กำลังใจพนั กงำนทุกตำแหน่ งทุกพื้นที่
ปั จจุ บัน 6,000 คน ที่ได้ ท่ ุมเทแรงกำยแรงใจทำงำน ทำงำนได้ ทุกตำแหน่ งหน้ ำที่ไม่ เกี่ยงงำนว่ ำอยู่
พืน้ ทีใ่ ดบริษัททรำบปัญหำพืน้ ทีข่ ำดอุปกรณ์ ต้ องกำรสนับสนุนเพื่อให้ พวกเรำสำมำรถขับเคลื่อนไป
ได้ ไม่ ควรเปรี ยบเทียบเนื่ อ งจำกสภำพแวดล้ อมต่ ำ งกัน บริ ษั ทฯพยำยำมปรั บ ให้ เป็ นมำตรฐำน
เดี ย วกัน แต่ ต้ อ งเป็ นลัก ษณะค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป ทรั พ ยำกรมี จ ำนวนจ ำกัด แต่ เ รำต้ อ งบริ ห ำรให้ มี
มำตรฐำนเดียวกันให้ ได้

เรื่ อ งที่สี่ เรื่ อ งสหกรณ์ กิจ กำรกำรบิ น ได้ ป ระสำนกำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ แ ละ
คุณสมบัติพนักงำนสมัครเป็ นสมำชิ กสหกรณ์ พนักงำนรำยเดือนและรำยวันเรื่ องอำยุงำน ทุนเรื อน
หุ้น สำหรั บพนั กงำนรำยวันต้ องเป็ นสมำชิ กสมทบ กำรค้ำประกันที่สำคัญเป็ นสมำชิ กต้ องรั บรอง
โดยบริษัทวิงสแปนฯ ต้ องเป็ นผู้มีประวัติกำรทำงำนดี ว่ ำนอน สอนง่ ำย ไม่ มีประวัติกำรขำดงำนไม่
แจ้ งหรือทำควำมเสี ยหำยให้ บริษัทฯ
เรื่ อ งที่ห้ำ ขอให้ เพื่ อ นพนั ก งำนทุ ก ท่ ำ นก ำชั บ ลู ก หลำนเพื่อ นฝู งให้ ห่ำ งไกลจำก
ยำเสพติดทุกรู ปแบบนอกจำกเสี ยเงินเสี ยสุ ขภำพบั่นทอนอนำคตทำลำยครอบครั วนโยบำยบริษัทฯ
หำกตรวจพบส่ งบำบัด พักงำนทันที
เรื่องสุ ดท้ ำย บริษัทฯให้ บริษัททิพยประกันภัยดำเนินกำรทำประกันภัยเพื่อลดควำม
เสี่ ยงให้ พ นั ก งำนขั บ รถทุ ก ประเภทพนั ก งำนจ่ ำ ยค่ ำ เบี้ย 150 บำท ต่ อ เดื อนส่ วนที่เหลือบริ ษั ทฯ
รับผิดชอบ เมื่อเกิด case พนักงำนไม่ ต้องชดใช้ ค่ำเสี ยหำยสำมำรถปฏิบัติงำนตำมปรกติ
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