Online training

ผลกระทบวิกฤติโควิด กับเทคนิคการจ่ ายโบนัสและปรั บเงินเดือนประจาปี
พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ ม ปี

2564/65

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี เป็ นเรื่ องไม่ยาก สาหรับบริษัทมีความสามารถสูงและมีผลประกอบการที่ดี
แต่การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี 64/65 ให้ สอดคล้ องกับบริ บทขององค์กรและผลประกอบการ สอดคล้ อง
กับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะปี 2564 จากการเกิดผลกระทบวิกฤติโควิด-19 นันยากกว่
้
า สาคัญกว่า และเป็ นเรื่ องท้ าทาย
แต่ถ้าเรามียทุ ธวิธีที่หลากหลาย ก็สามารถเผชิญได้ ทกุ สถานการณ์
หลักสูตรนี ้ท่านจะได้ พบกับ
แนวโน้ มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี 2564/65
กลยุทธ์และเทคนิคการนาเสนองบประมาณให้ สอดคล้ องกับบริ บทขององค์กร
หากองค์กรมีผลประกอบการไม่ดี ควรจะนาเสนองบประมาณอย่างไร
รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้ มากที่สดุ

เนือ้ หาหลักสูตร
1. วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้ มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี 2564/65
2. กระบวนการเสนอขออนุมตั งิ บประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจาปี

- ควรจะมีข้อมูลประกอบการนาเสนออะไรบ้ าง
- กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการนาเสนออย่างไร
3. รูปแบบการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจาปี มีกี่รูปแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอย่างไร รวมทังข้
้ อดี-ข้ อเสียของแต่
ละวิธี ?
4. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลและเกิดความเป็ นธรรม
- ทิศทางและปัจจัยอะไรบ้ างที่ใช้ ประกอบการพิจารณาวิธีการจ่ายเงินโบนัสและปรับเงินเดือน
ประจาปี
- การสารวจค่าจ้ าง การวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกหรื อผลสารวจ เพื่อกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ

- เทคนิคการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและไม่ให้ เกินงบประมาณ
5. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนให้ สอดคล้ องกับนโยบายค่าจ้ างและโครงสร้ างเงินเดือน
- การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี กับลักษณะโครงสร้ างเงินเดือนแบบต่าง ๆ
- การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี กบั บริ บทที่องค์กรประสบกับภาวะวิกฤติโควิดควรทาอย่างไร
- การประเมินค่างาน การจัดชันงาน
้
โครงสร้ างเงินเดือน และการประเมินผลงาน เกี่ยวข้ องกับ
การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจาปี หรื อไม่ อย่างไร ?
6. ปัญหา ที่มกั จะเกิดขึ ้นและแนวทางแก้ ไข
- กรณีพนักงานมีเงินเดือนสูงกว่าหรื อต่ากว่าโครงสร้ างเงินเดือน
- กรณีไม่มีโครงสร้ างเงินเดือน
- กรณีปัญหาจากการกาหนด Force Rang ผลงาน
- หากไม่กาหนด Force Rang ผลงาน จะมีวิธีจดั สรรการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน อย่างไร ?
- หากมีการปรับค่าจ้ างขันต
้ ่า หรื อปรับโครงสร้ างเงินเดือน ในช่วงปรับค่าจ้ างประจาปี จะมี
วิธีการปรับค่าจ้ างอย่างไร ? ฯลฯ
7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิธีการฝึ กอบรม
• บรรยาย
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์
• Workshop ฝึ กปฏิบตั กิ ารคานวณและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนวิธีการต่าง ๆ
เหมาะสาหรับ
• ผู้บริหารองค์กร เจ้ าของกิจการ
• ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
• ผู้บริหารหน่วยงาน นักบริหารค่าจ้ าง ทุกประเภทกิจการ
ระยะเวลาฝึ กอบรม
1 วัน
วิทยากร
พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

อดีตกรรมการบริหารและผู้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชันน
้ าหลายแห่ง
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 30 ปี อาทิ
Plantheon Group Companies.
CIMB Thai Bank, Co,LTD.
Thai Glass Industry, Co,LTD
ปัจจุบนั เป็ นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้ านบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ กบั องค์กรต่าง ๆ
ผลงานเขียน หนังสือ HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”
หนังสือ SMART JD “คาบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ ว ใช้ ประโยชน์ได้ หลากหลาย”
อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร ค่าวิทยากร)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ

2,500

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

175

75

2,600

Promotion มา 4 จ่ าย 3
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
จองอบรมติดต่อ:

คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ผลกระทบวิกฤติโควิด กับเทคนิคการจ่ ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจาปี
พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ ม ปี 2564/65
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

