
สวสัดกิารของบริษทั 

         บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป ซ่ึงไดรั้บกำรส่งเสริมจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(BOI)  มีโรงงำนอยูท่ี่จงัหวดัสมุทรสำคร  เร่ิมท ำกำรผลิตและส่งออกไปจ ำหน่ำยทัว่โลก เม่ือ ปี 2520 โดยมีรำยละเอียดของระเบียบวำ่ดว้ย
สวสัดิกำรของบริษทัฯ ดงัน้ี 
• วนัและเวลาท างานของบริษัทฯ วนัจนัทร์ – ศุกร์  :  เวลา  07.30 – 16.30  น. หรือ เวลา  08.15 – 17.15 น. หรือ เวลา  09.00 – 18.00  น.
• ทดลองงาน 119 วนั หรือตามระยะเวลาทีบ่ริษัทฯ ก าหนด

 ในระหว่างทดลองงานพนกังานจะได้รับสวสัดกิารของบริษัทดงันี้
1. สวสัดกิารว่าด้วยการประกนัชีวติหมู่ คุม้ครองกรณีประกนัชีวติ , กรณีประกนัอุบติัเหต ุ, กรณีประกนัทุพพลภำพ ,

กรณีค่ำรักษำพยำบำลผูป่้วยใน , กรณีค่ำรักษำพยำบำลผูป่้วยนอก

 เม่ือพนักงานผ่านการทดลองงาน  และได้รับบรรจุเป็นพนกังานประจ าของบริษัทฯ  จะได้รับสวสัดกิารต่าง ๆ ดงันี.้-
1. วนัลาหยุดพกัผ่อนประจ าปี

ประเภทการลาพกัผ่อน 

อายุงาน สิทธ์ิวนัลาทีไ่ด้รับ 
หลงัผำ่นทดลองงำน อำยงุำนไม่ครบ 5 ปี 10 วนั 
ครบ 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี 12 วนั 
ครบ 10 ปีข้ึนไป 15 วนั 
ประเภทการลากจิ(แบบได้รับค่าจ้าง) 
ลำกิจเพ่ือประกอบกิจส่วนตวั 5 วนั 
ลำกิจเพ่ืองำนศพกรณีสมำชิกในครอบครัวเสียชีวติ(สำยตรง) 5 วนั / งำน 
ลำกิจเพ่ือปฏิบติัหนำ้ท่ีบิดำส ำหรับบุตรแรกคลอด 3 วนั / ครรภ ์
ลำกิจเพ่ือสมรส 3 วนั 

2. สวสัดกิารค่ารักษาพยาบาล พนกังำนสำมำรถเบิกค่ำรักษำพยำบำล  ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ค่ำรักษำทนัตกรรม คอนแทคเลนส์ และ
แวน่สำยตำ  ไดใ้นจ ำนวน 10,000 บำท/ปี (รวมค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี และ ค่ำเบ้ียประกนัคุม้ครองกรณี OPD)

3. สวสัดกิารตรวจสุขภาพประจ าปี
4. สวสัดกิารกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  บริษทัฯ จะหกัเงินสะสมส่วนของพนกังำนจำกเงินเดือน  และจ่ำยเงินสมทบส่วนของบริษทัฯใหแ้ก่
พนกังำนหลงัจำกผำ่นทดลองงำนและไดรั้บกำรบรรจุเป็นพนกังำนประจ ำดงัน้ี.-

 อายุงานของพนักงาน อตัรำเงินสะสมส่วนของพนกังำน(ร้อยละ)         อตัรำเงินสมทบส่วนของบริษทั (ร้อยละ) 

นอ้ยกวำ่ 5 ปี  

2.5 % , 5% , 7.5% , 10% , 12.5% , 15% 

2.5 

ครบ 5 ปี แต่นอ้ยกวำ่ 10 ปี          5 

ครบ 10 ปี แต่นอ้ยกวำ่ 15 ปี        7.5 

ครบ 15 ปีข้ึนไป           10 

5. เงนิรางวลัประจ าปี (โบนัส)   บริษทัฯ จะมีเงินโบนสัใหแ้ก่พนกังำนทุกปี  โดยพนกังำนจะตอ้งท ำงำนครบ  1 ปี  นบัจำกเดือน
พฤศจิกำยนปีท่ีแลว้  ถึงเดือนตุลำคมปีปัจจุบนั



6. สวสัดกิารรางวลัพนกังานดเีด่นประจ าปี เพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจแก่พนกังำนในกำรปฏิบติังำน โดยบริษทัฯพิจำรณำคดัเลือกพนกังำน
ดีเด่นประจ ำปี  ตำมผลกำรประเมินประจ ำปี  และสถิติกำรลำหยดุงำน ดงัน้ี.-

ประเภทรางวลั 
ผลการ
ประเมนิ 

สถิตกิารลาหยุดงาน 
รางวลัทีไ่ด้รับ ต าแหน่งทีม่สิีทธิได้รับ 

ลากจิ/ป่วย/อ่ืน ๆ สาย 
รำงวลัพนกังำนดีเด่น  5  -- -- 10,000 บำท AM – OF 
รำงวลัชมเชย  อนัดบั 1  5 4 วนั ไม่เกิน 9 คร้ัง 6,000 บำท 

(หกัสำยวนัละ 200 บำท) 
SP– OF 

รำงวลัชมเชย  อนัดบั 2 4 -- -- 6,000 บำท SP- OF 
รำงวลัชมเชย  อนัดบั 3 4 3 วนั ไม่เกิน 3 คร้ัง 4,000 บำท 

(หกัสำยวนัละ 200 บำท) 
OF 

รำงวลัชมเชย  อนัดบั 4  3, 2 -- -- 4,000 บำท OF 

7. สวสัดกิารชุดฟอร์มพนักงานชาย-พนักงานหญิง

8. สวสัดกิาร  เงนิช่วยเหลือพนักงานกรณีต่าง ๆ  ไดแ้ก่  พนกังำนแต่งงำน  พนกังำนบวช   งำนศพ ( พนกังำน, สำมี/ภรรยำ, บุตร/ธิดำ,
บิดำ/มำรดำ ปู่ยำ/ตำยำย ,บิดำ/มำรดำคู่สมรส) และกรณีซ้ือของเยีย่มพนกังำนเจบ็ป่วย

9. สวสัดกิาร  เงนิบ าเหน็จ (เกษียณอายุงาน)  บริษทัฯจะจ่ำยเงินบ ำเหน็จใหแ้ก่พนกังำนท่ีท ำงำนจนครบ 55 ปีบริบูรณ์   ในอตัรำดงัน้ี

  เงินเดือนอัตราสุดท้าย X จ านวนป ีที่ท างาน X  60% 

10. สวสัดกิาร Fitness เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนมีสุขภำพแขง็แรง
11. สวสัดกิารการน าเทีย่วประจ าปี
12. สวสัดกิารงานเลีย้งสังสรรค์ประจ าปี
13. สวสัดกิารค่าเลีย้งกระชับความสัมพนัธ์ภายในฝ่าย เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งผูบ้งัคบับญัชำกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำภำยในฝ่ำย
14. สวสัดกิารจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในราคาพเิศษให้กบัพนักงาน




