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 1. มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนงานสำนักงาน และสวนงานบริการ สวนงานสำนักงานจะรับผิดชอบงานดานสำนักงาน

 เชน แผนกบุคคล, แผนกบัญชี เปนตน ซึ่งพนักงานในสวนของสำนักงานจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับกิจการประเภททั่วไป

 2. สวนงานบริการ - จะรับผิดชอบงานดานการใหบริการแกลูกคา เชน แผนก Food & Beverage Service และแผนก Kitchen เปนตน

 ซึ่งลักษณะการทำงานของพนักงานในสวนงานบริการจะมีความแตกตางจากกิจการประเภทอื่นๆ  โดยพนักงานในสวนงานนี้จะแยกเปนกลุม

 คือ กลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ และพนักงานระดับหัวหนางาน โดยพบวา รูปแบบการเขา-ออก วันหยุดงานมีความพิเศษแตกตางจาก

 กิจการทั่วไป เชน    

  2.1. กะทำงานที่มีเวลาเขางานและออกงานแนนอน โดยชวงเวลาทำงานปกติแบงเปน 2 ชวงตอวันไมตอเนื่องกัน และเมื่อรวมชั่วโมงการ

   ทำงานปกติของทั้ง 2 ชวงแลวจะเทากับพนักงานที่ทำงานตอเนื่องเปนชวงเดียวตอวัน เชน ชวงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น.

   และชวงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เปนตน

  2.2. พนักงานระดับหัวหนางาน จะทำงานในกะที่ไมมีเวลาเขางานและออกงานแนนอน แตมีเงื่อนไขวาตองทำงานรวมกับพักระหวางงาน

   ใหครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด 

  2.3. บางกิจการกำหนดวาพนักงานทำงานลวงเวลาหลังเลิกงาน กิจการจะไมคำนวณคาลวงเวลาเปนเงินใหกับพนักงาน แตจะใหสิทธิพนักงาน

   นำชั่วโมงที่ทำลวงเวลาหลังเลิกงานไปขอชดเชยกับการมาสาย หรือลางานในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.4. พนักงานที่ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหของตนเอง กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงานปกติ

   แตจะใหสิทธิพนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.5. พนักงานท่ีทำงานในวันหยุดประเพณี กิจการจะนับวันทำงานและเช็คสถิติขาดลาสายของพนักงานเหมือนวันทำงานปกติ แตจะใหสิทธิ

   พนักงานสามารถนำวันที่มาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได

  2.6. พนักงานมีวันหยุดประจำสัปดาหไมตรงกัน พนักงานบางคนมีวันหยุดประจำสัปดาห คือ วันอาทิตย พนักงานบางคนมีวันหยุด

   ประจำสัปดาห คือ วันจันทร เปนตน

  2.7. พนักงานแตละคนมีวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน คือ วันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละคนจะเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห

   เชน บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันจันทร, บางสัปดาหวันหยุดประจำสัปดาหเปนวันอังคาร เปนตน

  2.8. พนักงานในสวนของงานบริการจะไดรับเงินรางวัลซึ่งเรียกวา คา Service Charge   โดยกิจการจะนำเงินที่ลูกคาจายเปนคา Tip ให

   พนักงานบริการทุกคนทั้งเดือนมารวมกัน แลวเฉลี่ยจายใหพนักงานบริการทุกคนเทาๆ กัน แตถาพนักงานคนใดเริ่มงานหรือลาออก

   ระหวางงวด, ขาดงาน หรือลางาน กิจการก็จะจายคา Service charge โดยคำนวณจากคา Service charge ตอคน หารดวย 30 วัน

   และคูณดวยจำนวนวันทำงานที่หักขาดงาน หรือลางานแลว

          ผูพัฒนาซอฟตแวรระบบโปรแกรมเงินเดือนระดับมืออาชีพ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ไดทำการพัฒนา

ระบบโปรแกรมเงินเดือนใหรองรับกับธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุมคาการลงทุน

ระบบโปรแกรมเงินเดือน สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอรท

ซึ่งรายละเอียดการทำงานเหลานี้ BUSINESS PLUS HRM ไดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานไดทั้งหมด



คุณสมบัติเดน
ของโปรแกรมเงินเดือน BUSINESS PLUS HRM
ที่สามารถนำมาใชกับธุรกิจโรงแรม

 1. รองรับการสรางผังองคกรไดหลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกยอยในแตละสาขาได 
 2. สามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานท่ีสังกัดสวนสำนักงาน และพนักงานสังกัดสวนบริการไดอยางชัดเจน
 3. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานสวนสำนักงานที่มีเวลาเขา-ออกงานแนนอน และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับกอน และ
 สามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานไดอยางรวดเร็วและลดขั้นตอน
 4. รองรับการทำงานของพนักงานบริการที่มีเวลาเขา-ออกงานแนนอน และสามารถกำหนดเงื่อนไขในกะการทำงานใหคำนวณหักขาดงาน มาสาย
 กลับกอน และสามารถคำนวณคาลวงเวลาใหพนักงานได
 5. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานของกลุมที่แบงการทำงานเปน 2 ชวงตอวันไมตอเนื่องกัน
 เชน ชวงแรกเริ่มงาน 10.00 น. – 14.30 น. และชวงที่สองเริ่มงาน 17.30 น. – 22.00 น. เปนตน โดยสามารถกำหนดกะการทำงานให
 ครอบคลุมการคำนวณไดงายและรวดเร็ว
 6. รองรับกะการทำงานของพนักงานบริการที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเขางาน - ออกงานไมแนนอนได  โดยจะรองรับการทำงานทั้งกะเชา
 และกะบาย   
 7. รองรับขอกำหนดประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ในกรณีที่ตองการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือตองการที่จะเก็บสถิติไวพิจารณา
 8. โปรแกรมสามารถเก็บสถิติจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำงานลวงเวลา แลวนำจำนวนชั่วโมงที่ทำคาลวงเวลาไปขอชดเชยกับการมาสายหรือจำนวน
 ชั่วโมงที่ลางานในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจโรงแรมจะเรียกวา “ลาชดเชยโอที” ทำใหลดขั้นตอนการเก็บสถิติของฝายบุคคล
 อยางมาก 
 9. สามารถตั้งคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาหไปขอลาหยุดในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ
 โรงแรมจะเรียกวา “Day Off”
10. สามารถตั้งคาใหโปรแกรมนำจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันหยุดประเพณีไปขอลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเองได โดยตามธุรกิจ
 โรงแรมจะเรียกวา “Extra Day”
11. โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาหของพนักงานแตละกลุมที่มีวันหยุดไมตรงกันได โดยจะเปนวิธีที่งาย
 และเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานใหเร็วมากขึ้น 
12. สามารถทำการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานใหพนักงานได พรอมกันครั้งละหลายคนหรือกำหนดทีละคน ใหพนักงานมีการ
 เปลี่ยนกะหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาหที่ไมแนนอน โดยธุรกิจโรงแรมเปนงานบริการซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห  
13. สามารถทำการกำหนดการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนวันหยุดประจำปลวงหนาได ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการ
 ทำงานใหอัตโนมัติ
14. สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินคา Service Charge ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได 
15. สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินคาอาหาร ที่ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจโรงแรมได
16. รายงานท่ีแสดงวันท่ีพนักงานนำสิทธิการทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห, นำสิทธิการทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ หรือนำสิทธิการทำลวงเวลา
 หลังเลิกงานมาขอชดเชยการลาหยุดงานในวันทำงานปกติ 
17. รายงานที่แสดงจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษ, จำนวนวันที่พนักงานนำสิทธิการทำงานในวันนักขัตฤกษมาขอชดเชยการลา
 ในวันทำงานปกติ และจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานในวันนักขัตฤกษคงเหลือ
18. รายงานที่แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานลวงเวลาหลังเลิกงานของพนักงาน, จำนวนชั่วโมงที่พนักงานนำสิทธิการทำลวงเวลาหลังเลิกงานไปขอ
 ชดเชยกับการมาสาย หรือลาหยุดงานในวันทำงานปกติของตนเอง และจำนวนชั่วโมงที่พนักงานทำลวงเวลาหลังเลิกงานคงเหลือ
19. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนวันคงเหลือที่พนักงานมาทำงานในหยุดประจำปของปกอน แลวตั้งคาในโปรแกรมใหสามารถแสดง
 ขอมูลจำนวนวันคงเหลือในปกอน เพื่อนำมารวมคำนวณกับจำนวนวันหยุดประจำปในปปจจุบันและสามารถตั้งคาในรายงานใหสามารถ
 ตรวจสอบขอมูลได
20. สามารถบันทึกยอดยกมาของสิทธิจำนวนชั่วโมงการทำงานคาลวงเวลาคงเหลือของพนักงานในปกอน แลวตั้งคาในโปรแกรมใหสามารถแสดง
 ขอมูลจำนวนช่ัวโมงคาลวงเวลาคงเหลือในปกอน เพ่ือนำมารวมคำนวณกับจำนวนช่ัวโมงคาลวงเวลาในปปจจุบันและสามารถต้ังคาในรายงาน
 ใหสามารถตรวจสอบขอมูลได

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-9700, 0-2409-5409 (Auto 30 lines)  Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th
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ลูกค้าอ้างอิง
ที่ใช้โปรแกรม Business Plus HRM

• โรงแรม หัวช้างเฮอริเทจ

• โรงแรม มณเทียร

• เท็นสตาร์ส อินน์

• โรงแรม ทองธารินทร์

• Hotel Royal Bangkok @ Chinatown

• โรงแรม เดอะรายา

• โรงแรม สมุยวิลล่า แอนด์ โฮมส์

• โรงแรม เอส ดี อเวนิว

• โรงแรม เซ็นทราเซ็นทรัลสเตชั่น

• Amaranth Hotel Suvarnabhumi

• Frasers Hospitality

• โรงแรม โฮเต็ล วินเซอร์ สวีทส์

• โรงแรม ริชมอนด์

• สกาย โฮเต็ล

• วอเตอร์เกท โฮเต็ล 

• โรงแรม แกรนด์ วอเตอร์ เกท

• โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

• โรงแรม รัตนาแมนชั่น

• โรงแรม ธนินทร กรีน ปาร์ค

• โรงแรม คาโบชอน

• โรงแรม เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์

• โรงแรม แอบโซลูท

• Jasmine Resort Hotel, (Phrakanong Station BTS) 

• Jasmine City Hotel, Sukhumvit23 (Asoke)

• โรงแรม พี เค พาเลส

• Pro Hotel

• โรงแรม ไชน่าทาวน์

• เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท (กาญจนบุรี) 

• ริเวอร์แคว กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ (กาญจนบุรี)

• โรงแรม นาคาคีรี รีสอร์ท (กาญจนบุรี)

• โรงแรม โกลเด้นบีช ชะอำ

• โรงแรม ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (ประจวบคีรีขันธ์)

• โรงแรม จอมเทียนธานี (ชลบุรี)

• โรงแรม พัทยา ซี แซนด์ ซัน

• โรงแรม แกรนด์วัลเลย์รีสอร์ท พัทยา

• โรงแรม เอเชีย (พัทยา)

• โรงแรม โนวาพาร์ค พัทยา

• โรงแรม นิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท (จันทบุรี)

• กจาปุรี รีสอร์ท & สปา (Gajapuri Resort & Spa) เกาะช้าง

• สัปปาย่า รีสอร์ท

• โรงแรม ระยองสตาร์

• เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

• โรงแรม เมอร์เคียว เกาะช้าง

• โรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ
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