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        เมือ่มกีารปรับคา่จา้งขัน้ตํา่ข ึน้เมือ่ไหร ่ยอ่มสง่ผลใหส้ถานประกอบการมตีน้ทนุคา่จา้งของ
บคุคลากรเพิม่ขึน้มาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้HR จําเป็นตอ้งเตรยีมขอ้มลูเพือ่นําเสนออนุมัตกิารปรับ
คา่จา้งขัน้ตํา่ ปรับแบบเท่ากันหมดด ีหรอืปรับแบบกระทบด ีหรอืการปรับแลว้เงนิเดอืนคนใหมแ่ซงคน
เกา่ และมผีลเกีย่วเนือ่งกับรายวนัและรายเดอืน และคา่แรงลอยตัวมันมผีลกระทบอยา่งไรในการทํางาน
และรักษาพนักงานใหทํ้างานตอ่ เป็นตน้   

คา่จา้งข ัน้ตํา่ จะมผีลในเดอืนเมษายน 2561  นายจา้ง ผูบ้รหิาร ฝ่ายบคุคลจะเตรยีมการรบัมอื
อยา่งไร จงึจะเกดิประโยชนส์ูงสุด  และไมม่ปีญัหาผกูพนัระยะยาวในอนาคต    เนือ้หาการสมัมนา

ทีเ่จา้ของกจิการ ผูบ้รหิารตอ้งทราบ 

 

 

วันศกุรท์ี ่23 มนีาคม 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ โรงแรมแกรนดส์ขุมุวทิ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัขอ้การสมัมนา 

1. ขอ้มลูลา่สดุของการปรับคา่แรงขัน้ตํา่ ดเีดย ์1 เมษายน 2561 

2. ความเขา้ใจเกีย่วกับคา่จา้ง ตามพรบ.คุม้ครองแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. การประเมนิผลกระทบตอ่โครงสรา้งเงนิเดอืน (Starting Rate) 

4. การปรับคา่จา้งใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ใครบา้งตอ้งปรับ? 

5. เราจําเป็นตอ้งปรับคา่จา้งหรอืไม ่เมือ่มกีารปรับคา่จา้งขัน้ตํา่แลว้  

6. ประเด็นพจิารณาวา่ควรจะตอ้งปรับปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืนหรอืไม ่หลังการปรับคา่จา้งขัน้ตํา่ 

7. ทางเลอืกในการปรับคา่จา้งวธิตีา่ง ๆ 

 Compression Adjustment  

 Traditional 

 Flat Rate 

 Performance Appraisal 

8. การประเมนิผลกระทบกับโครงสรา้งเงนิเดอืนทัง้ระบบขององคก์ร 

 Midpoint 

 Range Space 

 Midpoint Progress 

 Range Overlap 
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9. การปรับปรงุโครงสรา้งเงนิเดอืนใหแ้ขง่ขนัไดใ้นตลาดแรงงาน 

 วธิกีารสํารวจคา่ตอบแทนในตลาด (Salary Survey) 

 การใชเ้ครือ่งมอื Compa Ratio 

10. กลยทุธก์ารปรับโครงสรา้งเงนิเดอืนเพือ่รักษาคนและดงึดดูคนเกง่ 

 Formal / Official Method 

 Alternative Method 

11. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการปรับเงนิเดอืน เพือ่ลดปัญหาคนใหมก่ับคนเกา่ 
12. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา และ ทํา Workshop  

บรรยายโดย อ.ศักดิด์า  ภมูพัินธ ์

วทิยากร/ผูเ้ชีย่วชาญดา้น HR 

ประสบการณ์การทํางาน  

• Vice President ธนาคาร CIMB Thai 
• Director บรษัิท ปรญิสริ ิจํากัด (มหาชน) 
• Human Resource and Organization Development Manager บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากัด 

• ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์: Don Bosco, Cambodia 
โปรดนํา Laptop Computer และโครงสรา้งเงนิเดอืนปัจจบุนัมาดว้ยเพือ่ทํา Workshop 

และบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัตวัอยา่งโปรแกรมและขอ้มลูสาํคญักลบัไปใชง้าน 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 
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 รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน..รบัผลกระทบจากคา่แรงข ัน้ตํา่ใหม ่
1 เมย 2561 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

