
 

 

ผลกระทบวกิฤตโิควดิ-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับ
เงนิเดือนประจ าปี 

พเิศษ! เจาะประเดน็แนวโน้ม ปี 2564/65  

วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
                              เวลา 09.00-16.00 น Online Training 

 
การจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี เป็นเรือ่งไมย่าก ส าหรบับรษิทัมคีวามสามารถสงูและมผีลประกอบการทีด่ ีแต่
การจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 64/65 ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์รและผลประกอบการ โดยเฉพาะปี 
2564 หลงัจากเกดิผลกระทบวกิฤตโิควดิ-19 นัน้ยากกว่า ส าคญักว่า และเป็นเรือ่งทา้ทาย แต่ถา้เรามยีทุธวธิทีีห่ลากหลาย ก็
สามารถเผชญิไดทุ้กสถานการณ์  
หลกัสตูรน้ีท่านจะไดพ้บกบั 

 แนวโน้มการจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 2564/65 

 กลยทุธแ์ละเทคนิคการน าเสนองบประมาณใหส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร 

 หากองคก์รมผีลประกอบการไมด่ ีควรจะจดัสรรงบประมาณอยา่งไร ใหแ้ฮปป้ีทัง้องคแ์ละพนกังาน  

 รวมสุดยอดเทคนิคการจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนทีร่วบรวมไวม้ากทีสุ่ด 

เน้ือหาหลกัสตูร 

1. วเิคราะหเ์จาะลกึแนวโน้มการจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 2564/65 
2. กระบวนการเสนอขออนุมตังิบประมาณการจา่ยโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

- ควรจะมขีอ้มลูประกอบการน าเสนออะไรบา้ง 
- กรณบีรษิทัมผีลประกอบการไมด่ ีจะมเีทคนิคการก าหนดงบประมาณและน าเสนออยา่งไร 

3. รปูแบบการจ่ายโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี มกีี่รปูแบบ แต่ละวธิมีกีารจา่ยอยา่งไร รวมทัง้ขอ้ด-ีขอ้เสยีของแต่ละ
วธิ ี? 

4. เทคนิคและยุทธวธิกีารจ่ายโบนสัและปรบัเงนิเดอืน ให้มปีระสทิธภิาพและเกดิความเป็นธรรม 
- ทศิทางและปัจจยัอะไรบา้งทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาวธิกีารจา่ยเงนิโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 
- การส ารวจค่าจา้ง การวเิคราะหข์อ้มลูภายในและภายนอกหรอืผลส ารวจ เพื่อก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ
- เทคนิคการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและไมใ่หเ้กนิงบประมาณ 

5. ยทุธวธิกีารจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายค่าจา้งและโครงสรา้งเงนิเดอืน 
- การจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี กบัลกัษณะโครงสรา้งเงนิเดอืนแบบต่าง ๆ 



 

- กรณบีรษิทัมผีลประกอบการไมด่ ีจะมวีธิกีารจ่ายโบนสัและปรบั เงนิเดอืน
อยา่งไร จงึจะใชง้บประมาณน้อยทีสุ่ด 

- การประเมนิค่างาน การจดัชัน้งาน โครงสรา้งเงนิเดอืน และการประเมนิผลงาน เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายโบนสั
และการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี หรอืไม ่อย่างไร ? 

6. ปัญหา ทีม่กัจะเกดิขึน้และแนวทางแกไ้ข 
               - กรณพีนกังานมเีงนิเดอืนสงูกว่าหรอืต ่ากว่าโครงสรา้งเงนิเดอืน 
              - กรณไีมม่โีครงสรา้งเงนิเดอืน  
              - กรณปัีญหาจากการก าหนด Force Rang ผลงาน  
              - หากไมก่ าหนด Force Rang ผลงาน  จะมวีธิจีดัสรรการจา่ยโบนสัและปรบัเงนิเดอืน อยา่งไร ? 

- หากมกีารปรบัค่าจา้งขัน้ต ่า หรอืปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน ในช่วงปรบัค่าจา้งประจ าปี จะมี 
  วธิกีารปรบัค่าจา้งอยา่งไร ?  ฯลฯ 

7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

 

 วิธีการฝึกอบรม 
•  บรรยาย  
•  แลกเปลีย่นประสบการณ์  
•  Workshop ฝึกปฏบิตักิารค านวณและการจดัสรรงบประมาณการจา่ยโบนสัและปรบัเงนิเดอืนวธิกีารต่าง ๆ    
  
เหมาะส าหรับ 
•   ผู้บริหารองค์กร เจ้าของกิจการ  
•   ผู้บริหารทรัพยากรมนษุย์ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 
•   ผู้บริหารหนว่ยงาน นกับริหารคา่จ้าง ทกุประเภทกิจการ 

 
ระยะเวลาฝึกอบรม   

1 วนั 
 
วิทยากร 
พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ
อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล ขององค์กรชัน้น าหลายแหง่  
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลมากกวา่ 30 ปี อาท ิ

Plantheon Group  
CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
Thai Glass Industry, Co,LTD  

ปัจจบุนัเป็นวิทยากร อาจารย์ ทีป่รึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบคุคล ให้กบัองค์กรตา่ง ๆ 



 

ผลงานเขียน  หนงัสอื  HRMBA  “จดุประกายความคดิ เสริมอาวธุการบริหารบคุคล” 
                    หนงัสอื SMART JD “ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คลอ่งแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ านวน  6 ชัว่โมง เวลา 09.00-16.00 

 
ค่าอบรม/ท่าน  2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom 
การช าระคา่อบรม (โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้) 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.in.th 

Email:  info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ผลกระทบวกิฤตโิควดิ-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงนิเดือนประจ าปี 

พเิศษ! เจาะประเดน็แนวโน้ม ปี 2564/65  

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


