สวัสดิการของบริษทั
บริ ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อำหำรทะเลแปรรู ป ซึ่งได้รับกำรส่งเสริ มจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
(BOI) มีโรงงำนอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรสำคร เริ่ มทำกำรผลิตและส่งออกไปจำหน่ำยทัว่ โลก เมื่อ ปี 2520 โดยมีรำยละเอียดของระเบียบว่ำด้วย
สวัสดิกำรของบริ ษทั ฯ ดังนี้
• วันและเวลาทางานของบริษัทฯ วันจันทร์ – ศุกร์ : เวลา 07.30 – 16.30 น. หรื อ เวลา 08.15 – 17.15 น. หรื อ เวลา 09.00 – 18.00 น.
• ทดลองงาน 119 วัน หรื อตามระยะเวลาทีบ่ ริษัทฯ กาหนด
 ในระหว่ างทดลองงานพนักงานจะได้ รับสวัสดิการของบริษัทดังนี้
1. สวัสดิการว่ าด้ วยการประกันชีวติ หมู่ คุม้ ครองกรณี ประกันชีวติ , กรณี ประกันอุบตั ิเหตุ , กรณี ประกันทุพพลภำพ ,
กรณี ค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยใน , กรณี ค่ำรักษำพยำบำลผูป้ ่ วยนอก
 เมื่อพนักงานผ่านการทดลองงาน และได้ รับบรรจุเป็ นพนักงานประจาของบริษัทฯ จะได้ รับสวัสดิการต่ าง ๆ ดังนี.้ 1. วันลาหยุดพักผ่อนประจาปี
ประเภทการลาพักผ่อน
อายุงาน
สิทธิ์วนั ลาทีไ่ ด้ รับ
หลังผ่ำนทดลองงำน อำยุงำนไม่ครบ 5 ปี
10 วัน
ครบ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี
12 วัน
ครบ 10 ปี ขึ้นไป
15 วัน
ประเภทการลากิจ(แบบได้ รับค่ าจ้ าง)
ลำกิจเพื่อประกอบกิจส่วนตัว
5 วัน
ลำกิจเพื่องำนศพกรณี สมำชิกในครอบครัวเสี ยชีวติ (สำยตรง)
5 วัน / งำน
ลำกิจเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่บิดำสำหรับบุตรแรกคลอด
3 วัน / ครรภ์
ลำกิจเพื่อสมรส
3 วัน
2. สวัสดิการค่ ารักษาพยาบาล พนักงำนสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำล ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก ค่ำรักษำทันตกรรม คอนแทคเลนส์ และ
แว่นสำยตำ ได้ในจำนวน 10,000 บำท/ปี (รวมค่ำตรวจสุขภำพประจำปี และ ค่ำเบี้ยประกันคุม้ ครองกรณี OPD)
3. สวัสดิการตรวจสุ ขภาพประจาปี
4. สวัสดิการกองทุนสารองเลีย้ งชีพ บริ ษทั ฯ จะหักเงินสะสมส่วนของพนักงำนจำกเงินเดือน และจ่ำยเงินสมทบส่วนของบริ ษทั ฯให้แก่
พนักงำนหลังจำกผ่ำนทดลองงำนและได้รับกำรบรรจุเป็ นพนักงำนประจำดังนี้.อายุงานของพนักงาน อัตรำเงินสะสมส่วนของพนักงำน(ร้อยละ)
อัตรำเงินสมทบส่วนของบริ ษทั (ร้อยละ)
น้อยกว่ำ 5 ปี
2.5
ครบ 5 ปี แต่นอ้ ยกว่ำ 10 ปี
5
2.5 % , 5% , 7.5% , 10% , 12.5% , 15%
ครบ 10 ปี แต่นอ้ ยกว่ำ 15 ปี
7.5
ครบ 15 ปี ขึ้นไป
10
5. เงินรางวัลประจาปี (โบนัส) บริ ษทั ฯ จะมีเงินโบนัสให้แก่พนักงำนทุกปี โดยพนักงำนจะต้องทำงำนครบ 1 ปี นับจำกเดือน
พฤศจิกำยนปี ที่แล้ว ถึงเดือนตุลำคมปี ปั จจุบนั

6. สวัสดิการรางวัลพนักงานดีเด่นประจาปี เพื่อเป็ นขวัญและกำลังใจแก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำน โดยบริ ษทั ฯพิจำรณำคัดเลือกพนักงำน
ดีเด่นประจำปี ตำมผลกำรประเมินประจำปี และสถิติกำรลำหยุดงำน ดังนี้.ผลการ
สถิตกิ ารลาหยุดงาน
ประเภทรางวัล
รางวัลทีไ่ ด้ รับ
ตาแหน่ งทีม่ สี ิทธิได้ รับ
ประเมิน ลากิจ/ป่ วย/อื่น ๆ
สาย
รำงวัลพนักงำนดีเด่น
รำงวัลชมเชย อันดับ 1

5
5

-4 วัน

-ไม่เกิน 9 ครั้ง

รำงวัลชมเชย อันดับ 2
รำงวัลชมเชย อันดับ 3

4
4

-3 วัน

-ไม่เกิน 3 ครั้ง

รำงวัลชมเชย อันดับ 4

3, 2

--

--

10,000 บำท
6,000 บำท
(หักสำยวันละ 200 บำท)
6,000 บำท
4,000 บำท
(หักสำยวันละ 200 บำท)
4,000 บำท

AM – OF
SP– OF
SP- OF
OF
OF

7. สวัสดิการชุดฟอร์ มพนักงานชาย-พนักงานหญิง
8. สวัสดิการ เงินช่ วยเหลือพนักงานกรณีต่าง ๆ ได้แก่ พนักงำนแต่งงำน พนักงำนบวช งำนศพ ( พนักงำน, สำมี/ภรรยำ, บุตร/ธิดำ,
บิดำ/มำรดำ ปู่ ยำ/ตำยำย ,บิดำ/มำรดำคู่สมรส) และกรณี ซ้ือของเยีย่ มพนักงำนเจ็บป่ วย
9. สวัสดิการ เงินบาเหน็จ (เกษียณอายุงาน) บริ ษทั ฯจะจ่ำยเงินบำเหน็จให้แก่พนักงำนที่ทำงำนจนครบ 55 ปี บริ บูรณ์ ในอัตรำดังนี้
เงินเดือนอัตราสุดท้าย X จานวนปี ที่ทางาน X 60%
10. สวัสดิการ Fitness เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้พนักงำนมีสุขภำพแข็งแรง
11. สวัสดิการการนาเทีย่ วประจาปี
12. สวัสดิการงานเลีย้ งสังสรรค์ ประจาปี
13. สวัสดิการค่ าเลีย้ งกระชับความสัมพันธ์ ภายในฝ่ าย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงผูบ้ งั คับบัญชำกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชำภำยในฝ่ ำย
14. สวัสดิการจาหน่ ายสินค้ าของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อในราคาพิเศษให้ กบั พนักงาน

