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วิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส& การปรับเงินเดอืนประจ าปี 
วันที ่16 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวิท 26  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์พงศา   บุญชัยวฒันโชต ิ

 
 

 
  
หลักการและเหตุผล 
 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี  เป็นเร่ืองไม่ยาก  ส าหรับบริษัทมีความสามารถสูง และมีผล
ประกอบการท่ีดี  แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี  ให้สอดคล้องกับบริษัทขององค์กร สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมนั้น  ยากกว่า ส าคัญกว่า  และเป็นเร่ืองท้าทายท่ี HR ต้องเผชิญเป็นประจ าทุกปี  แต่
ถ้ามียทุธวิธีท่ีหลากหลาย  กส็ามารถเผชิญได้ทุกสถานการณ์ 
 

หลักสูต่ที่ท่านจะได้พบกบั 
 แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี 
 กลยทุธ์และเทคนิคการน าเสนองบประมาณ ให้สอดคล้องกับบริษัทขององค์กร 
 หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี  ควรจะน าเสนองบประมาณอย่างไร เพ่ือให้อนุมัติ 
 รวมสุดยอดเทคนิคและยทุธวิธีการจ่ายโบนัส  และการปรับเงินเดือนท่ีรวบรวมไว้มากท่ีสุด 

 

 หัวข้อการสัมมนา 
1. วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี 
2. กระบวนการเสนอขออนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจ าปี 

 ควรจะมีข้อมลูประกอบการน าเสนออะไรบ้าง 
 กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการน าเสนออย่างไร 

3. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจ าปี  มีก่ีรูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมท้ังข้อดี-ข้อเสีย
ของแต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมท้ังข้อดี –ข้อเสีย ของแต่ละวิธี 

4. เทคนิคและยทุธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม 
 ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้างท่ีใช้ประกอบการพิจารณา  วิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน

ประจ าปี 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 
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 การส ารวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมลูภายในและภายนอกหรือผลส ารวจ  เพ่ือก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ 

 เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกินงบประมาณ 
5. ยทุธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน 

 การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี กับลักษณะโครงสร้างเงินเดือนแบบต่าง ๆ 
 การประเมินค่างาน การจัดช้ินงาน โครงสร้างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เก่ียวข้องกับการจ่าย

โบนัสและการปรับเงินเดือนประจ าปี หรือไม่ อย่างไร ? 
6. ปัญหา ท่ีมกัจะเกิดขึน้และแนวทางแก้ไข  กับนโยบายค่าจ้างและโครงสร้างเงินเดือน 

 กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรือต า่กว่าโครงสร้างเงินเดือน 
 กรณีท่ีไม่โครงสร้างเงินเดือน 
 กรณีปัญหาจากการก าหนด Force Rang ผลงาน 
 หากไม่ก าหนด Force Rang ผลงาน จะมีวิธีจัดสรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ? 
 หากมีการปรับค่าจ้างขัน้ต า่ หรือปรับโครงสร้างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้างประจ าปี จะมีวิธีการ

ปรับค่าจ้างอย่างไร ? ฯลฯ 
7. ถาม-ตอบ  ปัญหาและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

** Workshop ฝึกปฏิบัติการค านวณและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนวิธีการต่าง ๆ  
ผู้เข้าฝึกอบรม   หน่วยงาน HR  

 

 

ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 

คลากรด้ป 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 
รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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