
 

1 Professional Training Solution 

 
 
 

 
 
 
หลกัการและเหตุผล 

 พิเศษ ! ... เจาะประเดน็แนวโน้ม ปี 2018/19 และเน้นการปฏิบติัได้จริง 

การจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี เป็นเรือ่งไมย่าก ส าหรบับรษิทัมคีวามสามารถสงูและมผีล
ประกอบการทีด่ ี แต่การจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์รสอดคลอ้งกบั
ตลาดแรงงาน และมคีวามเป็นธรรมนัน้ ยากกว่า ส าคญักว่า และเป็นเรือ่งทา้ทายที่ HR ตอ้งเผชญิเป็นประจ าทุกปี แต่ถา้
มยีทุธวธิทีีห่ลากหลาย กส็ามารถเผชญิไดทุ้กสถานการณ์ 

หลกัสตูรน้ีท่านจะได้พบกบั 

• แนวโน้มการจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

• กลยทุธแ์ละเทคนิคการน าเสนองบประมาณใหส้อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร 

• หากองคก์รมผีลประกอบการไมด่ ีควรจะน าเสนองบประมาณอย่างไร เพื่อใหอ้นุมตัิ 

• รวมสุดยอดเทคนิคและยทุธวธิกีารจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนทีร่วบรวมไวม้ากทีสุ่ด 

เน้ือหาหลกัสตูร 

1. วเิคราะหเ์จาะลกึแนวโน้มการจา่ยโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

2. กระบวนการเสนอขออนุมตังิบประมาณการจา่ยโบนัสและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

- ควรจะมขีอ้มลูประกอบการน าเสนออะไรบา้ง 

- กรณบีรษิทัมผีลประกอบการไมด่ ีจะมเีทคนิคการน าเสนออยา่งไร 

3. รปูแบบการจา่ยโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี มกีี่รปูแบบ แต่ละวธิมีกีารจา่ยอยา่งไร รวมทัง้ขอ้ดี-ขอ้เสยี
ของแต่ละวธิ ี

4. เทคนิคและยทุธวธิกีารจ่ายโบนสัและปรบัเงนิเดอืน เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลและเกดิความเป็นธรรม 

- ทศิทางและปัจจยัอะไรบา้งทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณาวธิกีารจา่ยเงนิโบนสัและปรบัเงนิเดอืนประจ าปี 

- การส ารวจค่าจา้ง การวเิคราะหข์อ้มลูภายในและภายนอกหรอืผลส ารวจ เพื่อก าหนดแนวทางปฏบิตัิ 

- เทคนิคการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมและไมใ่หเ้กนิงบประมาณ 

 
หลกัสตูร  เทคนคิการจา่ยโบนสั & การปรบัเงนิเดอืน ประจ าปี 

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2562 
เวลา 09.00-16.00 น.  

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  (BTS พรอ้มพงษ)์ 

 

 

 

 



 

2 Professional Training Solution 

5. ยทุธวธิกีารจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายค่าจา้งและโครงสรา้งเงนิเดอืน 

- การจ่ายโบนสัและการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี กบัลกัษณะโครงสรา้งเงนิเดอืนแบบต่าง ๆ 

- การประเมนิค่างาน การจดัชัน้งาน โครงสรา้งเงนิเดอืน และการประเมนิผลงาน เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายโบนสั
และการปรบัเงนิเดอืนประจ าปี หรอืไม ่อย่างไร ? 

6. ปัญหาทีม่กัจะเกดิขึน้และแนวทางแกไ้ข กบันโยบายค่าจา้งและโครงสรา้งเงนิเดอืน 

- กรณพีนกังานมเีงนิเดอืนสงูกว่าหรอืต ่ากว่าโครงสรา้งเงนิเดอืน 

- กรณไีม่มโีครงสรา้งเงนิเดอืน 

- กรณปัีญหาจากการก าหนด Force Rang ผลงาน 

- หากไมก่ าหนด Force Rang ผลงาน จะมวีธิจีดัสรรการจา่ยโบนสัและปรบัเงนิเดอืน อยา่งไร ? 

- หากมกีารปรบัค่าจา้งขัน้ต ่า หรอืปรบัโครงสรา้งเงนิเดอืน ในช่วงปรบัค่าจา้งประจ าปี จะมวีธิกีารปรบั

ค่าจา้งอยา่งไร ? ฯลฯ 

7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

หมายเหต ุWorkshop ฝึกปฏบิตักิารค านวณและการจดัสรรงบประมาณการจ่ายโบนัสและปรบัเงนิเดอืนวธิกีาร
ต่างๆ  

วิทยากร    อาจารยพ์งศา บญุชยัวฒันโชต ิ

วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ดา้น HR กวา่ 25 ปี ทัง้ในอตุสาหกรรม รถยนต ์ธนาคาร เชา่ซือ้ วัสดกุอ่สรา้ง ประกนัภยั  
หลกัทรัพย ์บรรจภุณัฑ ์และการผลติ ฯลฯ   
ผูเ้ชีย่วชาญดา้น การวเิคราะหอ์ตัราก าลังคน การบรหิารคา่ตอบแทนและโครงสรา้งเงนิเดอืน การประเมนิคา่งาน  
การออกแบบสายความกา้วหนา้ในอาชพี การพัฒนาระบบ HRIS  การบรหิารผลการปฏบิตังิานโดยใช ้  KPI และ 
Competency ฯลฯ 
 ผลงานเขยีน : HRMBA   “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวธุดา้นบรหิารคน” 
SMART  JD ค าบรรยายลกัษณะงานบคุคลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คลอ่งแคลว้ ใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย” 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

2. ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 
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3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 

Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

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

เทคนิคการจ่ายโบนสั & การปรบัเงินเดือน ประจ าปี 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________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: ____________________________________________________________________________  

 

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

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 50% ของราคาคา่
สมัมนา 
 
 


