สำหรับธุรกิจ

HRM

สุขภาพและความงาม
ชวยงานธุรกิจสปา เก็บแตม ชั่วโมงงาน
หมดปญหาจัดการคาแรง

BUSINESS PLUS HRM
ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม
เปนระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใชงานงายถูกตองแมนยำ
มีความยืดหยุนสูง รองรับคาแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจ
เชนคาแพทย, ผลตอบแทน (การทำหัตถการ) เชน คานวด,
คาทำทรีทเมนท การคิดคอมมิชชั่น เปนตน ชวยคำนวณ
เวลาทำงาน เพื่อชวยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน

ไดอยางรวดเร็ว และชวยการคำนวณ ขาด ลา มาสายตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงาน
ชวยควบคุม และวิเคราะห พรอมฟอรมเอกสาร
สงหนวยงานตางๆ ไดครบถวน

ที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจสุขภาพและความงาม
1. รองรับการสรางผังองคกรไดตามลักษณะกลุมงาน แผนก หรือแผนกยอย ในแตละสาขา
เพื่อรองรับกับการทำงานของแพทยที่ทำงานหลายสาขาได
2. สำหรับสาขาที่ไมมีเครื่องบันทึกเวลาโปรแกรมรองรับการบันทึกเวลาของพนักงานในกลุมแพทยแยกตามสาขาในรูปแบบไฟล
Excel โดยเจาหนาทีต่ ามสาขา สามารถบันทึกเวลาการทำงานและสง e-mail กลับมายังสำนักงาน เพื่อใหฝายบุคคลสามารถอานขอมูล
เวลาการทำงาน จากไฟล Excel เขาสูโ ปรแกรมไดทันที ซึ่งสามารถลดงานซ้ำซอน
3. โปรแกรมสามารถคำนวณคาแรง และเงินเพิ่ม/เงินหักตางๆ ของกลุมแพทย พนักงาน โดยแยกเปนคาใชจายของแตละสาขาที่ทำงานได
4. โปรแกรมสามารถรองรับการคำนวณคาแรงของแพทยที่มีคาแรงตอวัน และตั้งคากะการทำงานใหรองรับกับการทำงานของแพทยไดอีกดวย
5. โปรแกรมสามารถรองรับการคำนวณภาษี ของแพทยที่เปนการนำสงรายงาน ภงด.3
6. โปรแกรมสามารถตั้งคาของการคำนวณคาคอมมิชชั่นของพนักงานในราน ซึ่งมีทั้งแบบจายเหมาทั้งราน หรือ จายเฉพาะของแตละบุคคล
7. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด โดยแยก พนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน
เพื่อใชสำหรับจายคาแรงใหกับพนักงานได
8. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี เพื่อใชสำหรับคำนวณตนทุนคาแรงตามสาขาตางๆ
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รายงานรายละเอียดบันทึกเวลา (แสดงเวลารูดบัตร14 ครั้ง)
รายงานจำนวนชั�วโมงทำงาน และจำนวนขาดงานของแพทย
รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงาน ตามพนักงาน (สปา)
รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงาน ตามแผนกบัญชี (สปา)
รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงาน ตามพนักงาน (แพทย)
รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงาน ตามแผนกบัญชี (แพทย)
ลูกคาอางอิง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM
E-Businessplus Co., Ltd.
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สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

สำหรับธุรกิจ สุขภาพและความงาม

ในปจจุบัน แนวโนมสำหรับการการลงทุนของธุรกิจสุขภาพและความงาม กำลัง
ไดรับความสนใจจากกลุมนักลงทุนอยางมาก มีการเริ่มขยายจากศูนยกลาง
กรุงเทพและปริมณฑลไปสูภูมิภาคมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคสามารถเขาถึง
การบริการไดอยางสะดวก และเนื่องจากธุรกิจนี้มีแนวโนมในการเติบโตแบบ
กาวกระโดดอยางตอเนื่อง จึงเปนที่นาจับตามองสำหรับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
การเสริมความงามถือเปนกิจกรรมสำคัญของคนในยุคนี้ไปแลว สงผลใหเกิดธุรกิจ
สุขภาพและความงาม เปดใหบริการตามแหลงชุมชน อาคารสำนักงานรวมทั้ง
ศูนยการคาตางๆ มากมาย ความงามเปนเรื่องที่ผูหญิง-ผูชาย ใหความสำคัญ
เปนอันดับตนๆ ไมวายุคสมัยใด และเพื่อใหตอบสนองไลฟสไตลใหกับผูบริโภคได
เปนอยางดี สิ่งที่ทาทายสำหรับนักการตลาดคือการเจาะกลุมผูบริโภคใหตอบโจทย
ความงามในไลฟสไตลแบบคนเมือง และตองกาวใหทันยุคใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว และตองมีความแปลกใหมอยูเสมอทั้งนี้ สำหรับธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม นอกจากที่จะตองตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคแลว ยังจำเปนตอง
มี ร ะบบการบริ ห ารภายในองค ก รในด า นทรั พ ยากรบุ ค คลที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ย
เพราะธุรกิจสุขภาพและความงาม จะมีการจางงาน พนักงานหลายกลุม เชน แพทย,
พนักงานดูแลลูกคา, แคชเชียรหรือ แมบาน เปนตน โดยจะเห็นวาพนักงาน
แตละกลุมมีการทำงานที่แตกตางกัน เชน การคิดคาแรง (แพทย พนักงาน)
ผลตอบแทน(การทำหัตถการ) เชน คานวด, คาทำทรีทเมนท, คากดสิว การคิดคอมมิชชั่น
รวมถึงรอบการจายคาแรงไมเหมือนกัน การคิดชั่วโมงผลตอบแทน OT และรายงาน
สรุปตางๆ ที่เฉพาะสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งลวนเปนงานที่ตองใช
ความละเอียดรอบคอบที่ทางฝายบุคคลหรือผูจัดทำคาแรง จะตองใชระยะเวลาในการ
คำนวณเงินเดือนใหพนักงานในแตละเดือน
ธุรกิจสุขภาพและความงาม ในปจจุบันไดมีการนำเทคโนโลยี มาชวยบริหาร
ภายในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานดานการบริหารงานบุคคล
กันมากขึ้นเพราะนอกจากจะชวยเพิ่มความสะดวกใหกับผูใชงานแลวยังชวยให
การทำงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงานใหนอยลงเพื่อ
จะไดมีเวลาไปพัฒนาในสวนอื่นๆไดเพิ่มมากขึ้นโดยระบบที่จะนำมาชวยงานใน
ด า นงานบริ ห ารงานบุ ค คลได ด ี น ั ้ น จะต อ งเป น ระบบที ่ ม ี ค วามน า เชื ่ อ ถื อ
และสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนงานของกิจการประเภทธุรกิจสุขภาพและความงาม
กิจการประเภทธุรกิจสุขภาพและความงาม เปนธุรกิจที่มีการเปดสาขากระจาย
อยูตามสถานที่ตางๆ โดยมีพนักงานของบริษัทไปประจำทำงานในแตละสาขา
เพื่อใหบริการดานสุขภาพและความงามกับลูกคา เชน คลินิกความงาม, สปา เปนตน
กิจการประเภทธุรกิจสุขภาพและความงาม
พนักงานประจำสำนักงาน

พนักงานประจำสาขา

โดยจะขอยกตั ว อย า งธุ ร กิ จ คลิ น ิ ก ความงามซึ ่ ง แบ ง พนั ก งานในองค ก ร
เปน 2 กลุม ไดแก
1. พนักงานที่ทำงานประจำอยูในสำนักงาน รับผิดชอบงานในสวนของการ
บริหาร และงานสำนักงาน
แผนกการตลาด

แผนกจัดซื้อ

แผนกธุรการ

แผนกบุคคล

สำนักงาน
แผนกการเงิน

แผนกฝกอบรม
แผนกบัญชี

2. พนักงานที่ทำงานอยูที่สาขาตางๆ ของบริษัท รับผิดชอบในสวนของ
การใหบริการดานสุขภาพและความงามกับลูกคา
สาขา
บริหารสาขา

บุคคล

ผูจัดการสาขา
รองผูจัดการสาขา

แพทย

ทรีทเมนท

ประชาสัมพันธ

พนักงานธุรการ

หัวหนางาน

พนักงานขับรถ

รองหัวหนางาน

พนักงาน
ประชาสัมพันธ

แมบาน

พนักงานทรีทเมนท

คุณสมบัติเดนของโปรแกรมเงินเดือนที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจสุขภาพและความงาม
1. รองรับการสรางผังองคกรไดตามลักษณะกลุมงาน แผนก หรือแผนกยอย ในแตละสาขา เพื่อรองรับกับการทำงานของแพทยที่ทำงานหลายสาขาได
2. สำหรับสาขาที่ไมมีเครื่องบันทึกเวลาโปรแกรมรองรับการบันทึกเวลาของพนักงานในกลุมแพทยแยกตามสาขาในรูปแบบไฟล Excel โดยเจาหนาที่
ตามสาขา สามารถบันทึกเวลาการทำงานและสง e-mail กลับมายังสำนักงาน เพื่อใหฝายบุคคลสามารถอานขอมูล เวลาการทำงาน จากไฟล Excel เขาสู
โปรแกรมไดทันที ซึ่งสามารถลดงานซ้ำซอน
3. โปรแกรมสามารถคำนวณคาแรง และเงินเพิ่ม/เงินหักตางๆ ของกลุมแพทย พนักงาน โดยแยกเปนคาใชจายของแตละสาขาที่ทำงานได
4. โปรแกรมสามารถรองรับการคำนวณคาแรงของแพทยที่มีคาแรงตอวัน และตั้งคากะการทำงานใหรองรับกับการทำงานของแพทยไดอีกดวย
5. โปรแกรมสามารถรองรับการคำนวณภาษี ของแพทยที่เปนการนำสงรายงาน ภงด.3
6. โปรแกรมสามารถตั้งคาของการคำนวณคาคอมมิชชั่นของพนักงานในราน ซึ่งมีทั้งแบบจายเหมาทั้งราน หรือ จายเฉพาะของแตละบุคคล
7. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด โดยแยก พนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน เพื่อใชสำหรับจายคาแรงใหกับพนักงานได
8. สามารถพิมพรายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี เพื่อใชสำหรับคำนวณตนทุนคาแรงตามสาขาตางๆ
สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
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ลักษณะเงื่อนไขของกิจการประเภทธุรกิจสุขภาพและความงาม
1. ธุรกิจสุขภาพและความงาม มีรูปแบบการดำเนินการเปน 2 รูปแบบ คือ
- แบบที่ 1 เปดดำเนินการแบบบริษัทเดียว แตมีหลายสาขา
- แบบที่ 2 เปดดำเนินการแบบแยกแตละสาขาเปนบริษัท
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพและความงามจะทำงานประจำ
อยูที่สาขาที่บริษัทเปดดำเนินการตามสถานที่ตางๆ ซึ่งจะมีการบันทึกเวลา
ทำงานเพียงเวลาเขางาน และเวลาเลิกงานเทานั้น โดยพนักงานที่ทำงาน
ประจำอยูที่สาขา จะมีการบันทึกเวลาเขาออกงานหลายแบบดังนี้
- บางสาขา พนักงานจะบันทึกเวลาเขางาน และเวลาออกงาน
โดยเครื่องตอกบัตร
- บางสาขา พนักงานจะบันทึกเวลาเขางานและเวลาออกงาน โดย
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
กรณีพนักงานไมไดบันทึกเวลาเขาออกงาน โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ที่เชื่อมตอกับระบบ Lan ที่สำนักงานใหญ ผูจัดการสาขาจะสงขอมูลเวลา
เขาออกของพนักงานที่ทำงานอยูที่สาขาในรูปของ Excel File ใหฝายบุคคล
ที่สำนักงานใหญเพื่อคำนวณเงินเดือน
3. ผูจัดการแตละสาขา จะสงขอมูลการลา และขอมูลอนุมัติคาลวงเวลาของ
พนักงานที่ทำงานประจำอยูที่สาขามาใหฝายบุคคลบันทึกเขาโปรแกรมเพื่อ
คำนวณเงินเดือน
4. เงินไดของพนักงานที่ทำงานประจำอยูที่สาขา
4.1 พนักงานที่ทำงานประจำอยูที่สาขา เปนพนักงานรายเดือนทั้งหมด
4.2 คาแตมมือ(หัตถการ) จะเปนเงินไดพเิ ศษ คิดมาจากการใหบริการลูกคา
เปนครัง้ โดยมีอตั ราการคิดคาแตมมือ เชน
- จำนวนแตมมือ ตั้งแต 01-40 แตม คิดใหแตมละ 10 บาท
- จำนวนแตมมือ ตั้งแต 41-80 แตม คิดใหแตมละ 15 บาท
4.3 คาเชียรคอรส นวดหนา-ขัดหนา, ทรีทเมนท, สปาผิว
- คาเชียรคอรส ราคา 50,000 บาท คิดใหเพิ่ม เทากับ 500 บาท
4.4 คาคอมมิชชั่น จะเปนเงินไดพิเศษ ที่ใหกับพนักงานในสาขา เมื่อ
ยอดขายของพนักงานถึงเปาที่กำหนด เชน
- ยอดขาย ตั้งแต
01–199,999 บาท ไมคิดคาคอมฯ
- ยอดขาย ตั้งแต 200,000–500,000 บาท คิดเพิ่มให 1%
- ยอดขาย ตั้งแต 500,001 บาท ขึ้นไป คิดเพิ่มให 2%
4.5 คายอดเปาราน จะเปนเงินไดพิเศษ ที่ใหกับพนักงานในสาขา เมื่อ
ยอดขายของรานทั้งหมดถึงเปาที่กำหนด
- ยอดเปาขายทั้งราน เทากับ 1,000,0000 บาท คิดเพิ่มให 1%
เปนเงิน 1,000 บาท

5. คาจางของแพทย จะแบงออกเปน 3 กลุม
5.1 แพทยประจำ จะมีเงินเดือนประจำ และมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตอเดือน
5.2 แพทย (Part Time) จะไมมีเงินเดือนประจำ แตจะมีคาแรงตอชั่วโมง
5.3 แพทยสกิน จะไมมีเงินเดือนประจำ แตจะมีคาการันตีตอเดือน
คิดมาจากคาแตมมือ(หัตถการ) บวกคายอดขายราน
- คาแตมมือ(หัตถการ) คิดมาจากการใหบริการลูกคาเปนครั้ง
โดยมี อัตราการคิดให เชน
ตั้งแตแตมที่ 01-50 แตม คิดเพิ่มแตมละ 200 บาท
ตั้งแตเตมที่ 51-80 แตม คิดเพิ่มแตมละ 300 บาท
- ยอดขายราน คิดมาจากยอดขายของรานที่แพทยมาทำงานในแตละ
วัน และจะคิดเปนเปอรเซ็นตใหกับแพทยสกิน
6. พนักงานนวด สปา
6.1 พนักงานกลุมนี้ จะไมมีเงินเดือนประจำตอเดือน แตจะเปนลักษณะของ
เงินประกันรายได + เงินคาแตมมือ(หัตถการ) ชั่วโมงขึ้นงาน
6.2 ชั่วโมงขึ้นงานหรือชั่วโมงที่ขึ้นไปนวด แตไมใชจำนวนชั่วโมง ที่มา
ทำงานตอวัน
6.3 คานวด/คาแตมมือ(หัตถการ) จะคิดเปนชั่วโมง โดยจะไดตามจำนวน
ชั่วโมงที่ขึ้นงาน พนักงานแตละคน อาจจะได คานวด ตอ ชม. ไมเทากัน
(มีอัตราอยูที่ประมาณ 80 – 100 บาท ตอ ชม.)
6.4 คา Incentive ชั่วโมงขึ้นงาน ซึ่งจะกำหนดไวเปนชวง ตามอัตรา
ชั่วโมงขึ้นงาน เชน
- ชม. แตมมือ(หัตถการ) ขึ้นงาน ตั้งแต 80 - 119 ชม.
ไดเพิ่ม 500 บาท
- ชม. แตมมือ(หัตถการ) ขึ้นงาน ตั้งแต 120 - 149 ชม.
ไดเพิ่ม 1,000 บาท
- ชม. แตมมือ(หัตถการ) ขึ้นงาน ตั้งแต 150 ชม. ขึ้นไป
ไดเพิ่ม 1,500 บาท
7. กะทำงานของแพทยประจำและแพทย (Part Time)
- การทำงานในชวงเวลาทำงานปกติของแพทยประจำ แพทยกลุมนี้จะถูก
กำหนดคาแรงตอเดือนและจำนวน ชม. ที่ตองทำงานไวในแตละเดือน
ซึ่งจะตองเก็บสถิติ ชม.การทำงาน มาเทียบกับ จำนวน ชม. ที่ตองทำงาน
โดยถาหากวา ชม.ทำงาน นอยกวาที่กำหนด จะตองถูกหักคาจางออกไป
ตามจำนวนที่ทำขาด และถาหากวาทำ ชม. ไดเกินกวาที่กำหนด ก็จะ
ไดรับเปน ชม. OT
- การทำงานในชวงเวลาทำงานปกติของแพทย (Part Time) แพทยกลุมนี้
จะไดรับคาจางเปนราย ชม. โดยคิดตามจำนวนชม.ที่ทำงานได
- ทำ OT หลังเลิกงานของแพทยประจำ จะจาย OT ใหเปนรายชม. โดย
คำนวณชม. OT ที่เทียบจากเวลาออกงาน และปดเศษนาทีที่เวลารูด
บัตรออกลงเปน 30 นาที และตองทำขั้นต่ำอยางนอย 1 ชม. โดยไมตอง
ผานการอนุมัติ

บริษัท อี – บิซิเนส พลัส จำกัด เราเปนบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรทางดานบัญชีบริหารและซอฟตแวรบริหารงานบุคคลประสบการณกวา 31 ปี
ระบบของเราจะชวยใหการทำงานของทาน มีความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พรอมประมวลผลที่นาเชื่อถือ ถูกตอง แมนยำ ไวสำหรับ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดานบุคลากรและการคำนวณคาแรงของแพทยหรือพนักงานที่ประจำอยูหนารานสามารถนำขอมูลไปวิเคราะห
ตอได ทั้งนี้ทางฝายบุคคลยังสามารถทำการคำนวณตนทุนคาแรงไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแตละเดือนที่เกิดขึ้นหรือการสรุป
ขาดลามาสายประจำปของพนักงาน เพื่อนำขอมูลไปวิเคราะหในการใหผลตอบแทนกับพนักงานประจำป ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร
ภายในองคกรถือเปนเรื่องสำคัญที่จะตองพัฒนาควบคูกันไปกับการพัฒนา ในดานอื่นๆ เชนกัน

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM
E-Businessplus Co., Ltd.

MK01-80 16/05/61 4/11







 


 
 



  


E-Businessplus Co., Ltd.











































































  






































  






































  






































  










































































   
  



 






































  






































  






































  






































  






















  






















  




  




  

  

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

   







 

 
  

  


BUSINESS PLUS HRM
เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM

MK01-80 16/05/61 5/11

BUSINESS PLUS HRM

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

  
   

  
  

  


 








 








































 




































































 



 







 

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM
E-Businessplus Co., Ltd.

MK01-80 16/05/61 6/11





 







































 









































      












 
 











  





















     














 



 











 













  

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

 


























  
 






 







 







  






 

 

   

  

BUSINESS PLUS HRM
เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM

E-Businessplus Co., Ltd.

MK01-80 16/05/61 7/11





 



























  
 













 

























      








 
 







  













     










 



 







 









  

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

 







 











 



   

   

BUSINESS PLUS HRM
เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM

E-Businessplus Co., Ltd.

MK01-80 16/05/61 8/11





E-Businessplus Co., Ltd.



 

























































 

















 






























 

































   

















 
 

















  

































     









 


















 



















  

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

 


























 







 























 







 









  






 

 

   

  

BUSINESS PLUS HRM
เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM

MK01-80 16/05/61 9/11

 



































 









 












 

















   









 
 









  

















     











 










 











  

สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ชวยงานธุรกิจสปา

 


























 











 




 



   

   

BUSINESS PLUS HRM
เก็บแตม ชั่วโมงงาน หมดปญหาจัดการคาแรง

สำนักงานตั้งอยู : 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 Tel: 0-2409-5409, 0-2880-8800, 0-2880-9700 Fax: 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
BusinessplusHRM
@businessplusHRM

E-Businessplus Co., Ltd.

MK01-80 16/05/61 10/11

HRM
สุขภาพและความงาม

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
สำหรับธุรกิจ
ลูกคาอางอิง

บริษัท เดอะคลีนิกส คลินิกเวชกรรม จำกัด
บริษัท ปยรมย เอสเธติก คลินิก จำกัด
บริษัท เดอมาสเตอร จำกัด
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนดสลิม จำกัด
บริษัท เวอริเต ลาโบลาทัวรี จำกัด
บริษัท ยูแคร จำกัด
บริษัท บีบี บิวตี้ แอนด บียอนด จำกัด
บริษัท บิวติเพล็กซ จำกัด
บริษัท บิวตี้โปรเฟชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
บริษัท บิวตี้บี จำกัด
บริษัท พงศศักดิ์คลีนิกเวชกรรม จำกัด
บริษัท เอเซียน เมดิคอล ดีไวส จำกัด
บริษัท แอดวานส คอสเมติคส จากัด.
บริษัท เมดิคอม จำกัด
บริษัท แบงคอก สกินน คลินิก จำกัด
บริษัท รัสกิน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็นบีดี เฮลทแคร จำกัด
บริษัท เอิรธแคร จำกัด
บริษัท เซนต เมดิคอล (คริติคอล แคร) จำกัด
บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท จำกัด
บริษัท จูเนียรและซีเนียร โฮม เฮลทแคร จำกัด
บริษัท ริชชี่บิวตี้ จำกัด
บริษัท แพทยปริญญา เอสเธติก คลินิก จำกัด
บริษัท คลินิก แคร จากัด
บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด
สาขาสยามสแควร

บริษัท เมดิคอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท แอลวีเอ็มเอช เพอรฟูม แอนด คอสเมติกส
(ประเทศไทย) จำกัด
La Grace Co.,Ltd. (เมโกะ คลีนิกแพทย)
บริษัท ออฟทิมั่ม เฮลท แมนเนจเมนท จำกัด
บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด
บริษัท มาสเตอร สไตล จำกัด
บริษัท เมดิแคร เฮลธ กรุป จำกัด
บริษัท เฮลทแลนด จำกัด
บริษัท เอส.ยู ริช จำกัด
บริษัท บีไลฟ เฮลทแอนดเวลเนส จำกัด
บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด สปา จำกัด
บริษัท อิสตรี จำกัด
บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด
บริษัท รอยัล เอสเธติค กรุป จำกัด
บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บี.แอล.อินเตอรมารท จำกัด/เฮลท แลนด
บริษัท เวชกรรม หนองคาย จำกัด
บริษัท มารี ฟรานซ บอดี้ไลน อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด)
บริษัท เอสเธททิค โดย มารี ฟรานซ (ไทยแลนด) จำกัด
บริษัท พรเกษม เฮลทแคร จำกัด
บริษัท เคพีเอ็น เฮลทแคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
บริษัท บอดี้เชพ คอรปอเรชั่น กรุป จำกัด
บริษัท เวอรเทค คอสโม จำกัด
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