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ผลการสํารวจ
คาจาง, สวัสดิการ
และ HR Benchmark

ป 2560/2561

ใบสั่งซื้อ
It’s not just raw data but more
comprehensive information.

หนังสือ
พรอม

ขอมูลให
ดาวน โหลดฟรี

ชําระภายใน
วันที่ 20 ม.ค. 2561
สวนลด

ราคาสมาชิก

500 บาท

เลมละ 5,000 บาท เหลือ 4,500

ราคาบุคคลทั่วไป เลมละ

บาท
6,000 บาท เหลือ 5,500 บาท

สํารวจจาก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

377 องคกร 22 กลุม

Automobiles & Auto Parts (ยานยนตและชิ้นสวน)
Building Material (ผลิตภัณฑกอสราง)
Business and Industry Consultancy (ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
Chemical Products, Paint (เคมีภัณฑ)
Construction Contractors (รับเหมากอสราง)
Consumer Product, Retailer (สินคาอุปโภคและบริโภค, คาปลีก)
Electrical & Electronic Products (ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
Farms & Frozen Products (ฟารมและสินคาแชแข็ง)
Food Products, Restaurants (ผลิตภัณฑอาหารและภัตตาคาร)
Healthcare (สุขภาพและความงาม)
Household Products (เครื่องใชและอุปกรณตกแตงบาน)
IT & Telecommunication (ไอทีและโทรคมนาคม)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Logistics, Transportations, Warehouses (โลจิสติกส)
MICE & Media (การประชุม, ทองเที่ยวและธุรกิจบันเทิง)
Packaging (บรรจุภัณฑ)
Petrochemicals, Oil, Gas, Energy (พลังงาน)
Plastic Products (ผลิตภัณฑพลาสติก)
Printing, Paper, Stationery (เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ)
Real Estate Developers (อสังหาริมทรัพย)
Sales & Marketing, Export & Import
(ขายและการตลาด/นําเขา-สงออก)
21. Service Agencies (ธุรกิจบริการ)
22. Textile Products (ผลิตภัณฑสิ่งทอ)

สําหรับทานที่
ชําระเงินกอน ลด

รุนที่ 3

500

วันที่ 20 ม.ค. 2561
สมาชิก HR Center
บุคคลทั่วไป

500 บาท เหลือ 4,500 บาท
ราคาเลมละ 6,000 บาท ไดรับสวนลด 500 บาท เหลือ 5,500 บาท

ราคาเลมละ 5,000 บาท ไดรับสวนลด

1. รับฟงการชีแ้ จงวิธกี ารใช และวิเคราะหผลการสํารวจ 1 ทานฟรี วันที่ 30 ม.ค. 2561 (รุน ที่ 3)
ณ โรงแรม เดอะแกรนดโฟวิงส คอนเวนชัน่ (ถนน ศรีนครินทร) เวลา 09.00 - 12.00 น.
2. ผูติดตามในการเขารวมสัมมนาชําระเพิ่มเพียงทานละ 1,000 + VAT 70 = 1,070 บาท
ติดตอจองซื้อไดที่ คุณอุมาพร
โทร 02-7362245 แฟกซ 02-7360470-1 e-mail: umaporn.hrcenter@gmail.com

www.hrcenter.co.th

แบบฟอรมสั่งจองหนังสือ
ผูประสานงานการสั่งซื้อ
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บริษัท .......................................................................................................
ที่อยูบริษัท (เพื่อออกใบเสร็จ) ......................................................................
.................................................................................................................
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รหัสไปรษณีย.............................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..............................................................................
สาขาที่ออกใบกํากับภาษี ............................................................................
โทรศัพท .........................................................ตอ ......................................
มือถือ........................................................................................................
แฟกซ........................................................................................................
e-mail ผูติดตอ ..........................................................................................
ชื่อผูรับหนังสือและรวมรับฟงการชี้แจงวิธีการใช (ในวันที่ 30 ม.ค. 2561)
(ชื่อ-สกุล) .................................................................................................
ตําแหนง ....................................................................................................
โทรศัพท .........................................................ตอ ......................................
โทรศัพทมือถือ ...........................................................................................
e-mail .......................................................................................................
สถานที่จัดสง (กรณีไมเขารวมการสัมมนา ในวันที่ 30 ม.ค. 2561)
...................................................................................................................
...................................................................................................................

วิธีการชําระเงิน
(หนังสือเปนสินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม)
โอนเงิน ในนาม 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
โอนแลว กรุณา สงใบสั่งซื้อ และสําเนาใบโอนมาที่
Fax. 02-736-0470-1 หรือ
e-mail : umaporn.hrcenter@gmail.com
คาธรรมเนียมการโอน (ถามี) ผูโอนเปนผูชําระ
ที่อยู บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
โทรศัพท 02-7362245 (อัตโนมัติ)
หมายเหตุ HR Center ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

