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หลกัสูตร เทคนิคและยุทธวิธี การจา่ยโบนัส

และการปรบัเงินเดือนประจ  าปี

วนัที ่27 ตลุาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. ** โรงแรมอะไรซ ์สขุมุวทิ 26

          การจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี เป็นเร่ืองไมย่าก ส าหรบับริษัทมีความสามารถสูงและมี

ผลประกอบการท่ีดี แต่การจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร

สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมน้ัน ยากกวา่ ส าคญักวา่ และเป็นเร่ืองทา้ทายท่ี HR ตอ้งเผชิญ

เป็นประจ าทุกปี แต่ถา้มียุทธวิธีท่ีหลากหลาย ก็สามารถเผชิญไดทุ้กสถานการณ์

หลกัสูตรน้ีท่านจะไดพ้บกบั

• แนวโนม้การจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี

• กลยุทธแ์ละเทคนิคการน าเสนองบประมาณใหส้อดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร

• หากองคก์รมีผลประกอบการไมดี่ ควรจะน าเสนองบประมาณอยา่งไร เพ่ือใหอ้นุมติั

• รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนท่ีรวบรวมไวม้ากท่ีสุด

เน้ือหาหลกัสูตร

1. วิเคราะหเ์จาะลึกแนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี

2. กระบวนการเสนอขออนุมติังบประมาณการจ่ายโบนัสและปรบัเงินเดือนประจ าปี

- ควรจะมีขอ้มลูประกอบการน าเสนออะไรบา้ง

- กรณีบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี จะมีเทคนิคการน าเสนออยา่งไร

3. รปูแบบการจ่ายโบนัสและปรบัเงินเดือนประจ าปี มีก่ีรปูแบบ แต่ละวิธีมีการจ่ายอยา่งไร รวมทั้งขอ้ดี-ขอ้เสีย

ของแต่ละวิธี

4. เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรบัเงินเดือน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม

- ทิศทางและปัจจยัอะไรบา้งท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาวธีิการจ่ายเงินโบนัสและปรบัเงินเดือนประจ าปี

- การส ารวจค่าจา้ง การวเิคราะหข์อ้มลูภายในและภายนอกหรือผลส ารวจ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบติั

- เทคนิคการจดัสรรงบประมาณ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมและไม่ใหเ้กินงบประมาณ

5. ยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรบัเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายค่าจา้งและโครงสรา้งเงินเดือน

- การจา่ยโบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี กบัลกัษณะโครงสรา้งเงินเดือนแบบต่าง ๆ

- การประเมินค่างาน การจดัชั้นงาน โครงสรา้งเงินเดือน และการประเมินผลงาน เก่ียวขอ้งกบัการจา่ย

โบนัสและการปรบัเงินเดือนประจ าปี หรือไม่ อยา่งไร ?

6. ปัญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไ้ข กบันโยบายค่าจา้งและโครงสรา้งเงินเดือน

- กรณีพนักงานมีเงินเดือนสงูกวา่หรือต า่กวา่โครงสรา้งเงินเดือน

- กรณีไม่มีโครงสรา้งเงินเดือน

- กรณีปัญหาจากการก าหนด Force Rang ผลงาน

- หากไมก่ าหนด Force Rang ผลงาน จะมีวธีิจดัสรรการจ่ายโบนัสและปรบัเงินเดือน อยา่งไร ?

- หากมีการปรบัค่าจา้งขั้นต า่ หรือปรบัโครงสรา้งเงินเดือน ในช่วงปรบัค่าจา้งประจ าปี จะมีวธีิการปรบั

ค่าจา้ง    อยา่งไร ? ฯลฯ 7. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปล่ียนประสบการณ์

หมายเหตุ Workshop ฝึกปฏิบติัการค านวณและการจดัสรร

งบประมาณการจ่ายโบนัสและปรบัเงินเดือนวิธีการต่างๆ



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................
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โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร เทคนิคและยุทธวิธี การจา่ยโบนัส

และการปรบัเงินเดือนประจ  าปี

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 21 ตลุาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น!! (ไม่รวม Vat.)


