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จัดสวัสดิการ

ยืดหยุนอยางไร
ถูกใจพนักงาน
องคการไดประโยชน
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“Baby Boom
Boom,, GENGEN-XX, GENGEN-YY
ตองการสวัสดิการที่ไมเหมือนกัน
แลวจะตอบสนองไดอยางไร?

แนวคิดการจัดสวัสดิการที่ผานมามักแบงอยางกวาง ๆ
เพียงตามระดับของพนักงานเทานั้น แตพัฒนาการของ
การจัดการในปจจุบันกําลังปรับเปลี่ยนไป โดยนํา
เรื่องความแตกตางของ Generation และ Life Style
เขามาเกี่ยวของดวยอยางมาก แนวคิดและเทคนิคการ
บริหารสวัสดิการจึงมีแนวโนมปรับเปลี่ยนไปใหสอดคลอง
กับพัฒนาการเหลานี้
การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุน เปนแนวคิดที่พยายาม

สนองความตองการที่แตกตางกันของพนักงานใหไดทุก
กลุม เพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจในระบบสวัสดิการที่
บริษัทจัด ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความสามารถใน
การจาย (Ability to Pay) ขององคการ

การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนคืออะไร? ดีกวาการจัด
สวัสดิการแบบเดิมอยางไร? ดําเนินการอยางไร? มีปญหา
และอุปสรรคอะไรที่ตองคํานึงถึง? จะเปนเรื่องที่ไดทราบ
รายละเอียดจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้โดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุนในองคการ
ชั้นนําระหวางประเทศ

รุนที่
มอบวุฒิบัตร
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
ผูจัดการแผนกบริหารคาจาง สวัสดิการ
ผูจัดการแผนกพนักงานสัมพันธ
คณะกรรมการสวัสดิการ
นักบริหารงานบุคคลและผูสนใจทุกทาน
วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อไรซ โฮเต็ล สุขุมวิท (สุขุมวิท ซอย 26)

วัตถุประสงค

เพื่อทราบหลักการ และแนวทางในการจัดสวัสดิการยืดหยุนสําหรับพนักงานโดยคํานึงถึงความสามารถในการจาย
(Ability to pay) ของบริษัท และความพึงพอใจของพนักงาน (Employees satisfaction) เปนสําคัญ
เพื่อทราบวิธีการบริหารสวัสดิการยืดหยุนอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อทราบปญหาและอุปสรรคกอน และหลังดําเนินการ
เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคการของผูเขารับการฝกอบรม

หัวขอการฝกอบรม

อะไรคือสวัสดิการยืดหยุน
ขอดี – ขอเสีย ในการนําสวัสดิการยืดหยุนมาใชในองคการ
ประเด็นในการพิจารณากําหนดสวัสดิการยืดหยุน
การบริหารสวัสดิการยืดหยุน (กรณีศึกษาจากองคการชั้นนํา)
ประโยชนที่ไดรับจากการใชสวัสดิการยืดหยุน
ปญหาและอุปสรรคในการใชสวัสดิการยืดหยุน
วิธีการสื่อสารและจูงใจใหพนักงานเขาใจและสนับสนุนการนํา
สวัสดิการยืดหยุนมาใช
Cafeteria Benefits Workshop
ใบสมัครหลักสูตร “จัดสวัสดิการยืดหยุนอยางไร ถูกใจพนักงาน องคการไดประโยชน รุนที่ 38”

1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õ¹è §Ñè public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
4,000
280
120
3,500
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขทีป่ ระจําตัวผูเ สียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

