Excel
Easy

www.hrcenter.co.th

เพื่อการปรับคาจาง
และจายโบนัสประจําป
รุนที่

8

มอบวุฒิบัตร
ในการปรับคาจางประจําป มีตัวเลขตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนงบประมาณที่ไดมา คาจางปจจุบัน
ของคน และคาจางในอนาคต ยังไมรวมถึงการจายโบนัส ที่มีทั้งแบบ Fix และแปรตามผลประกอบการ Excel มีฟงกชันตาง ๆ
ที่จะชวยใหงานที่ตองทําประจําทุกปเชนนี้งายขึ้นมาก เพราะ Excel จะชวยใหทาน :
ตรวจสอบไดวาคาจางที่ปรับใหเกินงบประมาณหรือไม
ปรับเงินเดือนแลวคนใหมไดมากกวาคนเกาหรือเปลา
จัดคนใหเขากับ Force ranking ไดงายขึ้น
ฯลฯ
เทคนิคการใช Excel เพื่อการปรับคาจางและโบนัสประจําปเปนสิ่งจําเปนที่ HR และผูดูแลเรื่องคาจางตองเรียนรูเพื่อ
ความถูกตองและความสะดวกในการทํางาน
วิทยากร

อาจารยขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

อดีต
Development Manager, Service Desk Manager
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี่ จํากัด
ผูผลิตและจําหนายเบียไฮเนเกน ไทเกอรเบียร
Front Line Manager Trainer ของ Heineken
ICT Manager บริษัท บางกอกโชวเคส จํากัด
Microsoft Certified Trainer (MCT) ระหวางป พ.ศ.2554-2557
ปจจุบัน
ที่ปรึกษาและวิทยากรการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบ
สารสนเทศใหแกองคกรภาครัฐและเอกชน
Vice President-Consulting ทีม norongwits.com
คณะกรรมการ สมาคมความคิดสรางสรรค ความจํา และการเลน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
มีความรูและเขาใจระบบการบริหารคาจางเงินเดือน
ตองมีความสามารถในการทํางานกับโปรแกรม Excel
version 2007 ขึ้นไป
ตองนําโนตบุกที่ติดตั้งโปรแกรม Excel version 2007
ขึ้นไป เมนูภาษาอังกฤษ
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 7 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 30 พ.ย. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

1. การออกแบบฐานขอมูลใน Excel เพื่อใชในการปรับคาจางประจําป
2. ทําความรูจักกับฟงกชันตาง ๆ ใน Excel ที่ตองใชในงานปรับคาจางประจําป
3. ใช Excel เพื่อสรางแบบจําลองรูปแบบการปรับเงินเดือนแบบตาง ๆ
ปรับแบบเทากันทุกตําแหนง
ปรับจากฐานเงินเดือน
ปรับจาก Midpoint (คากลางของกระบอกเงินเดือน)
ปรับแยกหนวยงาน ตามตําแหนง
4. ใช Excel เพื่อสรางแบบจําลองในการจายโบนัส
จายแบบใหเทากันทุกตําแหนง
จายตามสัดสวนสําหรับคนที่อายุงานไมถึงป
ปรับเปนจํานวนเทาของเงินเดือน
จายตามอายุงาน
5. ใช Excel ในการกําหนดจํานวนพนักงานใหเขาตามโคงระฆังควํ่า (Force ranking)
6. เทคนิคการใช Excel เพื่อตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ
ตรวจสอบการใชงบประมาณ
ตรวจสอบสัดสวนการปรับคาจาง
ตรวจสอบเงินเดือนคนใหมแซงหนาคนเกา
ตรวจสอบภาระทางการเงินที่เกิดจากการปรับคาจางประจําปในอนาคต
7. ถาม-ตอบ
หลักสูตรฝกอบรม “Easy Excel เพื่อการปรับคาจางและจายโบนัสประจําป รุนที่ 8” (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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