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ถึงเพื่อนพนักงานบริษัทวิงสแปนฯ ที่รักทุกคน ในที่สุดเราก็ผ่านปี ที่แสนจะ
ยากลาบากมาได้ เพราะความร่ วมแรงกายมากกว่ า แรงใจ และต้ องขอบใจที่ทุกคนไม่ ขาด
งาน ทุกครัง้ ที่เราขาดส่ งแรงงาน หมายถึงรายได้ เราจะต้ องถูกหักเป็ นค่ าปรั บตามสัญญา
ผมจาได้ ว่า1เมษายน 58 ผมเริ่ มงานกับบริ ษัทฯเรามี พนั กงาน 2 พันคน ขาดส่ งมากกว่ า
60%ถูกร้ องเรี ยนทุกพืน้ ที่ปัจจุบันเราส่ งพนักงานเกิน TOR เรามีกองทุนสารองเลีย้ งชีพฯ
ร่ วมกับบริษัท การบินไทยฯ เรามีสหกรณ์ ออมทรัพย์ กิจการบิน เรามี JP ประกันภัยฯ เรามี
Incentives เราจ้ างแรงงานคนพิการถูกต้ องตามกฏหมายฯ แต่ เราต้ องผ่ อนหนีท้ ่ ีในอดีตไม่
จ้ างคนพิการ เรามีกระบอกเงินเดือน เรามีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านปี ละ 2 ครัง้
วั นนี ผ้ มภู มิ ใ จมากที่ ไ ด้ เ ห็ นพนั ก งานบริ ก ารลู ก ค้ า ภาคพื น้ CSA ของเรา
ได้ รับการว่ าจ้ างจากสายการบิน JAL จนเป็ นที่ชมเชยและกล่ าวขานกันโดยทั่วไปผมจึง
ขอขอบคุณพนั กงานทุกคนด้ วยความจริ งใจ ขอบอกให้ ทุกคนทราบด้ วยว่ าเราเป็ นส่ วน
สาคัญที่ขับเคลื่อนการทางานให้ กับบริ ษัทการบิน ไทยฯอย่ างเต็มความสามารถตลอดมา
ผมขอให้ พ วกเรารั ก สามั ค คี กั น และมุ่ ง รั ก ษาสิ่ ง ดี ๆ เหล่ า นี ไ้ ว้ ปี ใหม่ นี ้เ ราได้ ป ระธาน
กรรมการท่ า นใหม่ คุ ณ สุ วิ ม ล บั ว เลิ ศ ท่ า นได้ ใ ห้ น โยบายใหม่ ซึ่ ง ผมเชื่ อ ว่ า เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็ นการปิ ดจุดอ่ อนของการทางานที่ผ่านมาให้ หมดสิน้ ผมหวัง
ว่ าในอนาคตอันใกล้ เราคงได้ เห็นบริ ษัทฯ สามารถดาเนินการได้ บรรลุเป้ าหมายอันจะทา
ให้ บริ ษัทฯ และพวกเราทุกคนมีรายได้ เพิ่มขึน้ มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ ดี และมีกาลัง
ทุ่มเทให้ กับงานได้ มากขึน้ ไปอีก ผมขอให้ ผ้ ู ประสานงานช่ วยดูแลพนั กงาน และให้ ความ
ร่ วมมือกับ USER พี่การบินไทยอย่ างเต็มกาลัง เพื่อให้ บริ ษัทฯเดินเข้ าสู่เป้ าหมายอย่ าง
รวดเร็ว

ผมขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการบริษัทฯ และอดีตกรรมการบริษัทฯ ที่ให้
นโยบายให้ ผมทางานด้ วยใจรั กบริ ษัทฯ เพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ผมเชื่อว่ าประธาน
ท่ านใหม่ จะสามารถปิ ดช่ องว่ างและนาพาบริ ษัทฯ ไปสู่เป้ าหมายได้ อย่ างดี เนื่ องในวาระ
ขึน้ ปี ใหม่ นีผ้ มขอให้ พวกเราทางานกันอย่ างเต็มที่เพื่อให้ บริษัท วิงสแปนฯ อันเป็ นที่รักของ
เราก้ าวไปข้ างหน้ าอย่ างมั่นคง พนักงานทางานอย่ างมีความสุข
สุดท้ ายผมขอบคุณเพื่อนพนักงาน และ กรรมการสหภาพแรงงานฯ ที่ช่วย
สนั บ สนุ น และรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของพนั ก งาน ขอให้ ส่ ิ ง ศั ก ดิ์ ใ นระบบสุ ริ ย ะจั ก วาล
จงคุ้มครองเพื่อนพนักงาน และครอบครัวจงประสบแต่ ส่ ิงที่ดี ตลอดปี และตลอดไป
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