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หลกัการและเหตุผล 

การจา่ยโบนัสและการปรับเงนิเดอืนประจ าปี เป็นเรือ่งไมย่าก ส าหรับบรษัิทมคีวามสามารถสงูและมผีล
ประกอบการทีด่ ี แตก่ารจา่ยโบนัสและการปรับเงนิเดอืนประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกับบรบิทขององคก์ร 
สอดคลอ้งกับตลาดแรงงาน และมคีวามเป็นธรรมนัน้ ยากกวา่ ส าคัญกวา่ และเป็นเรือ่งทา้ทายที ่ HR ตอ้ง
เผชญิเป็นประจ าทกุปี แตถ่า้เรามยีทุธวธิทีีห่ลากหลาย ก็สามารถเผชญิไดท้กุสถานการณ์  

หลกัสตูรนีท้า่นจะไดพ้บกบั 

• แนวโนม้การจา่ยโบนัสและการปรับเงนิเดอืนประจ าปี 

• กลยทุธแ์ละเทคนคิการน าเสนองบประมาณใหส้อดคลอ้งกับบรบิทขององคก์ร 

• หากองคก์รมผีลประกอบการไมด่ ีควรจะน าเสนองบประมาณอยา่งไร เพือ่ใหอ้นุมัต ิ

• รวมสดุยอดเทคนคิและยทุธวธิกีารจา่ยโบนัสและการปรับเงนิเดอืนทีร่วบรวมไวม้ากทีส่ดุ 
หวัขอ้อบรมสมัมนา 
08:30 น. ลงทะเบยีน 

หลักสตูร “การปรับขึน้เงนิเดอืน/โบนัสประจ าปี : สถานะ แนวโนม้ และวธิกีาร” 

หัวขอ้การบรรยาย 

1. รายงานขอ้มลูการปรับขึน้เงนิเดอืนและโบนัส ปี 2018 (Summary) 

หลกัสตูร   

การปรบัขึน้เงนิเดอืน/โบนสัประจ าปี : สถานะ แนวโนม้ และวธิกีาร 

วนัที ่26 กรกฎาคม 2562 
เวลา 9.00-16.00น. 

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ26 
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2. 7 แนวโนม้ใหมใ่นการปรับเงนิเดอืนและโบนัสของตลาด (Trend) 

3. กระบวนการปรับคา่จา้งและจา่ยโบนัสประจ าปี (Process) 

• การจัดเตรยีมโครงสรา้งและวธิกีารจา่ย (Pay Structure) 

• การวเิคราะหค์ณุคา่และประสทิธภิาพ (Value & Efficiency) 

• การวเิคราะหง์บประมาณ (Budget) 

4. เทคนคิในการพจิารณาปรับขึน้เงนิเดอืนแบบตา่งๆ 

• แบบดัง้เดมิ (Loyalty and Merit) 

• แบบเปรยีบเทยีบกับตลาด (Market Comparable) 

• แบบใหค้ณุคา่ (Value Recognize) 

• แบบประเมนิเป้าหมาย (Goal Evaluation) 

• แบบประเมนิตนเอง (Self-Assessment) 

• แบบความพยายามอืน่ (Beyond Duty) 

• แบบสดัสว่นเปอรเ์ซนต ์(Force Ranking) 

5. วธิกีารจา่ยโบนัสแบบตา่งๆ 

• วธิเีชือ่มโยงกับเป้าหมายองคก์ร (Goal) 

• วธิกีารจัดระดับการจา่ยโบนัส (Level) 

• วธิกีารพจิารณาความถีใ่นการจา่ย (Frequency) 

6. สตูรการค านวณโบนัสแบบตา่งๆ (Bonus Calculation) 

7. การพจิารณาตน้ทนุและผลประกอบการ (Cost & Revenue) 

8. ปัญหาอปุสรรคในการปรับขึน้เงนิเดอืน/โบนัสประจ าปีและวธิกีารแกไ้ข 

16:00 น. ถาม-ตอบค าถาม 

วทิยากร  อาจารยศ์กัด ิด์า ภมูพินัธ ์

เกีย่วกบัวทิยากร 

วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้น Organization Development, Human Resource Management Human Resource 
Development, Strategic Planning, Process Improvement Coaching & Feed back, Supervisory Skill, Project 
Management etc. 

ประวตักิารศกึษา 
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ประวตักิารศกึษา 

 ปรญิญาตร ีการบรหิารรัฐกจิ คณะรัฐสาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 ปรญิญาโท การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ร คณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบันบัญฑติพัฒนา

บรหิารศาสตร ์(NIDA) 

ประสบการณ์ 

 วทิยากร/ทีป่รกึษา : สมาคมนกัศกึษาเกา่ คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย ์สถาบนับณัฑติพฒันบริ

หารศาสตร ์(NIDA) 

 ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์: มลูนธิคิณะซาเลเซยีนแหง่ประเทศไทย 

 ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์: Don Bosco, Cambodia 

 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาองคก์ร : บรษัิท ปรญิสริ ิจ ากัด (มหาชน) 
 Training Manager : บรษัิท Thai Asia Pacific Brewery จ ากัด 

 Vice President-Employee Relation : ธนาคาร CIMB Thai 
 Human and Organization Development Manager : บรษัิท พฤกษาเรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 Six Sigma Black Belt : บรษัิท American Standard จ ากัด 

 Training Supervisor : บรษัิท Thai Chrysler Automotive จ ากัด 

 Personnel Officer : ธนาคารยโูอบ ี

 Training Officer : บรษัิท The Mall จ ากัด 

ผลงาน 

 จัดท า Organization Strategy & Business Plan บรษัิทมหาชน 

 ผูจั้ดการโครงการ Process Improvement ทีใ่ชง้านระบบ ERP: SAP/R3 

 ทีป่รกึษาและ Coach โครงการ Six Sigma กวา่ 300 โครงการพรอ้มสมาชกิมากกวา่ 500 คน 

 จัดท าโครงการ Branch Visit ครบทัง้ 115 สาขาธนาคารท่ัวประเทศ  
 จัดท า ระบบการพัฒนาสว่นบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 
 พัฒนาระบบ Competency Matrix เขา้สูร่ะบบ Database ทีส่มบรูณ์ 

 

 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

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

Pro สมคัร 3 ทา่นช าระเพยีง 9,900 693 (297) 10,296 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
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 



[Pick the date] [การปรับเงนิเดือนโบนัส]                                                                 

 

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

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้น 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การปรบัขึน้เงนิเดอืน/โบนสัประจ าปี : สถานะ แนวโนม้ และวธิกีาร 

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: ____________________________________________________________________________  

mailto:info.ptstraining@gmail.com

