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“โปรแกรมบัญชีส ำหรับนักบริหำรมืออำชีพ”  

          รองรับการท างานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตัง้แตก่ารเปรียบเทียบราคา การวางแผน และแนะน า 
การสัง่ซือ้ เพ่ือควบคมุการซือ้สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ท าให้ยอดขาย
เพ่ิมสงูขึน้ ด้านคลงัสินค้าสามารถดขู้อมลูได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้น จากการขายสินค้า
รองรับระบบบัญชีการเงิน มีรายงานงบการเงิน หลากหลายรูปแบบ รายงานภายในและภายนอก  ตรงตามหลกั
สรรพากรและหลกัการบญัชี ฉะนัน้คณุไม่ควรพลาด กบั Software ท่ีเต็มเป่ียมด้วยประสิทธิภาพและทีมงาน
บริการมืออาชีพ 
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 ระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา 
 สามารถใช้งาน Mouse และ Keyboard ได้อย่างสมบรูณ์ทกุหน้าจอ  
 รองรับการท างาน 2  ภาษา และดรูายงานได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 รองรับการท างานแยกตามสาขา แผนก โครงการ (Job)  
สามารถเรียกดรูายงานต่างๆ, งบการเงินได้ ทัง้แบบรวมหรือแยกสาขาแผนก โครงการ  

 การท างานเป็นแบบ Online Processing, Online Update, Online Correct  
ซึง่โปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทนัทีเมื่อแก้ไข และบนัทกึรายการ  

 รองรับการ Import/ Export  ข้อมลู เข้าระบบขาย  เช่น ขายเชื่อ,  
ขายสด, เพิ่มหนี,้ ลดหนี,้ ลดหนี(้เงินสด)  

 รองรับการ Import/ Export  ข้อมลู  เข้าระบบซือ้  เช่น   ซือ้เชื่อ, ซือ้สด, เพิ่มหนี,้ สง่คืนเจ้าหนี ้ 
 รองรับอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) 
 ระบบ E-mail Alert  สามารถสง่ E-mail ขออนมุติัจากโปรแกรมให้กบัผู้มีอ านาจตัดสนิใจ 
เช่น ใบขอซือ้, ใบสัง่ซือ้, ใบเสนอราคา, ใบเบิกสนิค้า    

 รองรับการบันทึกบัญชีแบบ Auto Reverse  ระบบการกลบัรายการบัญชีอัตโนมัติ ทัง้ด้านลกูหนีแ้ละด้านเจ้าหนี ้ เช่น 
บันทึกรายได้รับล่วงหน้าเป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท ในแต่ละเดือนต้องการรับรู้เป็นรายได้จริงเดือนละ 10,000 บาท 
โปรแกรมจะบนัทกึรับรู้รายได้จริงในแต่ละเดือนให้อตัโนมัติ 

 ระบบการคิดค่าคอมมิชชั่น รองรับการค านวณได้หลายรูปแบบ เช่น การค านวณจากยอดขาย ,ยอดสินค้า และยอดตาม 
Invoice พร้อมทัง้สามารถก าหนดให้ค านวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลกัษณะของการ
สะสมได้ โดยจดุเด่นของระบบคอมมิชชัน่ดงันี ้

 รองรับการค านวณคอมมิชชัน่ตามยอดขายตามสนิค้า 
 รองรับการค านวณค่าคอมมิชชัน่จากยอดขายแยกตาม Invoice 
 รองรับการค านวณค่าคอมมิชชัน่จากก าไรขัน้ต้น 
 รองรับเกณฑ์ การคิดอัตราคอมมิชชั่น ตามจ านวนสินค้า, ราคาสินค้า, จ านวนเงินสินค้าและเงินตาม 

Invoice และสามารถค านวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทัง้ในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้
ราคาเป็นเกณฑ์ และค านวณจากจ านวนสนิค้าที่ขายได้ 

 สามารถก าหนดระดับราคาขายสนิค้าได้สงูสดุ 10 ระดบั  และก าหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิล ได้หลายระดับ
ทัง้เป็นอตัรา, เปอร์เซ็นต์ และจ านวนเงิน เช่น 2%, 5%, 100    

 สามารถก าหนด Price List และ Promotion เฉพาะลกูค้ารายตัวและให้สว่นลดตามสนิค้า หรือกลุม่สนิค้าต่อลกูค้ารายตัว
หรือกลุม่ลกูค้า  

 สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตลกูหนี ้ ตัง้แต่จดัท าใบเสนอราคา  และทกุหน้าจอที่เก่ียวข้องกบัลกูหนี ้   
 สามารถเตือนเมื่อเกินวงเงินเครดิตที่ก าหนดไว้ทัง้ด้านซือ้ และด้านขายได้  
 รองรับระบบสนิค้าแบบ Barcode  
 รองรับระบบสนิค้าแบบ Serial No. และสามารถ Generate ช่วง Serial ได้  
 รองรับสนิค้าแบบ LOT No. และสนิค้าที่มีอาย ุ 
 มีระบบเตือน (Alert) เมื่อท าการขายสนิค้าต ่ากว่าราคาทนุ 
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 มีระบบเตือน (Alert) เมื่อขายสนิค้ามากกว่าต ่าสดุของสนิค้า (Safety Stock) 
 มีระบบเตือน ( Alert) เมื่อสนิค้าที่หมดอาย ุ 
 สามารถตรวจสอบ Stock สินค้าติดลบได้ทัง้ระบบ หรือตรวจสอบ stock สินค้าติดลบบางหน้าจอก็ได้ สามารถวิเคราะห์
อายหุนี ้(Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายช าระในอนาคต (Forecast)  

 สามารถพิมพ์เช็คจ่าย, หนงัสอืรับรองหกั ณ ที่จ่าย, ภงด 3 ,ภงด 53 (ทัง้ใบต่อและใบปะหน้า) 
 สามารถพิมพ์รายงาน ภ.พ.30 แสดงแบบน าสง่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 สามารถพิมพ์รายงาน ภ.พ.36 แสดงแบบน าสง่ภาษีมลูค่าเพิ่ม กรณีที่เป็นการซือ้และขาย ต่างประเทศ   
 สามารถวิเคราะห์ยอดขายเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตรมาส  คร่ึงปี และสะสมทัง้ปี   
 สามารถวิเคราะห์ประวติัการขายได้มากกว่า 10 ครัง้หลงัสดุ เพื่อแสดงราคา เครดิต สว่นลดเงินสดและข้อตกลงอื่น ๆ        
ที่สามารถน ามาใช้ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนมุติัเครดิตได้ 

 สามารถปรับเปลีย่น Report และ Form Standard หรือสร้างรายงานโดยใช้ Tool Program Infomarker ได้  
 ทกุแบบฟอร์ม สามารถแสดงลายเซ็นต์ของผู้มีอ านาจ  (Authorize)  ได้ 
 รองรับการ Post ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ GL  แบบ Batch Post และ Real Time Post   
 มีระบบส ารองข้อมลูอตัโนมติั (Auto Back Up) ตามเวลาที่ก าหนด และเรียกส ารองข้อมลู (Restore) มาใช้งานได้ 

Import/Export  

 สามารถ Import ข้อมลูเข้าโปรแกรมในรูปแบบ File Excel ,Text file  และ Import  ข้อมลูจาก Database  เข้า Database  
 สามารถ Import ข้อมลูขาย และข้อมลูซือ้ที่ใช้สกลุเงินต่างประเทศ 
 สามารถเรียกดรูายงานภาษีซือ้ และภาษีขายได้ทนัทีหลงัจากที่มีการ Import ข้อมลู  
 สต็อคสนิค้า เพิ่มขึน้ให้ทนัทีเมื่อมีการ Import รายการซือ้สนิค้าเข้าโปรแกรม 
 สต็อคสนิค้าลดลงให้ทนัที เมื่อมีการ Import รายการขายสนิค้าเข้าโปรแกรม 
 รองรับการ Import รายการซือ้และรายการขายจาก Software ที่ไม่ใช้ Software ของ prosoft 
 สามารถ Import /Export  ข้อมลูเข้าระบบซือ้-ขายได้  ดงันี ้ 

 รายการขายเงินสด/ขายเชื่อ 
 รายการรับคืนลดหนี/้รับคืนลดหนี(้เงินสด) 
 รายการซือ้เงินสด/เงินเชื่อ 
 รายการสง่คืนลดหนี/้เพิ่มหนี ้
 รายการใบสัง่ซือ้/สัง่ขาย 
 รายการตัง้ลกูหนีอ้ื่นๆ/เจ้าหนีอ้ื่นๆ  

 

 

 

 



 

 

     

4 

Sales Order 
 มีเมนสูอบถามสนิค้า (Inquiry) เพื่อเก็บข้อมลูเก่ียวกบัตวัสนิค้าหรือรายละเอียดต่างๆ ของลกูค้า เมื่อลกูค้าได้เข้ามาท าการ
ติดต่อซือ้ขาย หรือท าการ สอบถามเก่ียวกบัตวัสนิค้า 

 มีเมน ูEstimate เพื่อใช้ส าหรับบนัทกึรายการ ประมาณราคาขาย ซึง่สามารถที่บนัทกึรายละเอียดต่างๆ ได้โดยตรง        
และสามารถที่จะอ้างอิงรายการมาจาก  Inquiry ได้ 

 รองรับระบบแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ  (Multi Curency) และระบบฝากขาย  (Consignment) 
 รองรับระบบการขาย มีระบบป้องกนัเอกสารสญูหาย เมื่อเอกสารนัน้ถกูน าไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ  
 เมื่อเอกสารมีการอ้างอิงรายการ จะไม่ยอมให้แก้ไขรายการเอกสารที่ถกูอ้างอิงรายการได้เพราะว่าเพื่อปกป้องเอกสาร       
มีการแก้ไขรายการเดิม 

 สามารถ Clear เอกสารเสนอราคา, สัง่จอง,สัง่ขายได้เมื่อไม่ต้องการได้ 
 สามารถ Clear เอกสารสัง่จอง,สัง่ขายแบบบางสว่นได้ (Patial) 
 สามารถก าหนด On Hold เอกสาร Inquiry, Estimate,ใบเสนอราคา,ใบสัง่จอง และใบสัง่ขายได้ 

 

 
 

 สามารถ Copy ใบเสนอราคา,ใบสัง่จอง, ใบสัง่ขาย เพื่อให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า และเร็วกว่าคู่แข่ง 
 เป็นระบบการอ้างอิงเอกสาร เพื่อลดขัน้ตอนในการบนัทกึรายการใหม่ เช่น ใบเสนอราคาอ้างมาท าสัง่จอง และใบสัง่ขาย  
 มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตัง้แต่จดัท าใบสัง่ขาย 
 มี Option ตรวจสอบ เสนอราคาได้เกินวงเงินอนมุติัลกูหนี,้ 
 สามารถท าใบสัง่ขายได้เกินวงเงินอนุมติัลกูหนี,้ขายได้เกินวงเงินอนุมติัลกูหนี,้ 
 สามารถท าใบสัง่ขายได้เกินจ านวนสั่งจอง,ขายได้เกินจ านวนสัง่ขาย,เตือนเมื่อมีเงินมัดจ าลูกหนี ,้ ขายต ่ากว่าราคาทุน,    
สัง่จองได้เกินใบเสนอราคา ซึง่จะต้องมีการก าหนดที่ Option ของ ระบบ SO 

 สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิตที่ให้กบัลกูค้าได้ 
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 สามารถบนัทกึรับเงินมดัจ าทัง้แบบมีภาษีและไม่มีภาษี 
 สามารถเปิดบิลขายได้โดยไม่ต้องบนัทกึสนิค้ายกมา 
 สามารถเปิดบิลได้ทนัที โดยไม่ผ่านระบบใบเสนอราคา, ใบสัง่จอง และใบสัง่ขาย 
 สามารถ Copy Bill ได้ เพื่อความรวดเร็วในการออกบิล 
 สามารถอ้างอิงรายการจากสัง่ขายมาเปิดบิลได้ทนัที 
 สามารถแสดงราคาขายอัตโนมัติตาม  Campaign ที่ก าหนดไว้ เช่น  ราคาขายหลังสุด, ราคาขายหลังสุดตามลูกค้า, 

Promotion, Pricelist  ฯลฯ  
 สามารถก าหนดอตัราภาษีอตัโนมติัตามลกูหนีร้ายตัวได้   
 สามารถเลอืกประเภทภาษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไม่คิดภาษี) และก าหนดประเภทการขาย (สนิค้าหรือบริการ)           
ได้ในหน้าจอการบนัทกึ 

 เมื่อบนัทกึการขายเงินเชื่อ  โปรแกรมจะสง่ข้อมลูไปยงัระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การท างาน ในหน้าจอ
เดียว ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดยอดสนิค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บญัชีแยกประเภทระบบ GL  

 สามารถดรูายการรายวนัใบเสนอราคา, ขายเงินเชื่อและก าหนดสง่ของจากปฏิทินได้ โดยสามารถเลอืกช่วงเดือน,  
เลขที่เอกสารหรือรหสัลกูค้า 

 สามารถบนัทกึยกเลกิใบก ากบัภาษี, ออกแทนใบก ากบัภาษีได้ 
 รองรับการขายสนิค้าเป็นชดุ, LOT, Serial 
 เมื่อลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต (Credit Limit) สามารถเปิดวงเงินอนมุติัชัว่คราวได้ โดยก าหนดผู้มีอ านาจการอนมุติัได้  
 มีระบบเตือน (Alert)  เมื่อท าการขายสนิค้ามากกว่ายอดคงเหลอืต ่าสดุของสนิค้า (Safety Stock) 
 มีระบบเตือน (Alert) เมื่อท าการขายสนิค้าต ่ากว่าราคาทนุ 
 สามารถ Set Default  สถานที่สง่ของ (Ship to) ของลกูค้าแต่ละรายได้และระบสุถานที่สง่ของ (Ship to) ได้หลายสถานที่  
 สามารถแยกสมดุรายวนั (Book) คมุรายการขาย  เช่น สมดุรายวนัขายเชื่อ, สมดุรายวนัขายสด  เป็นต้น 
 วิเคราะห์ประวติัการขายได้มากกว่า 10 ครัง้หลงัสดุ เพื่อแสดงราคา, เครดิต, การให้สว่นลดเงินสดและข้อตกลงอื่น ๆ         
ที่สามารถน ามาใช้ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนมุติัเครดิตได้ 

 สามารถดรูายงาน  Sale Stock  ที่ตดัจ านวนสนิค้าที่สัง่จองออกแต่ยงัไม่เป็นการตัด Stock จริง (รวมถงึสนิค้าที่มี  
Serial No.) 

 สามารถสอบถามต้นทุนและจ านวนสินค้าคงเหลือ, สอบถามประวัติการขาย โดยเลือกช่วงข้อมูล,สินค้า, ลกูหนีไ้ด้ตาม
ต้องการ 

 สามารถสอบถามรายการสนิค้าค้างสง่, สนิค้าที่ต้องสง่ หรือสนิค้าที่รอน าสง่ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ 
 มีเมน ูSale Statistics เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมลูของระบบขายและการตลาด 
 มีเมน ูSale History เก็บประวติัการขายสนิค้าและราคาขายสนิค้าครัง้หลงัสดุ 
 สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน, รายไตรมาส, รายคร่ึงปี และสะสมทัง้ปี,เก็บข้อมลูสถิติการขาย 
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Purchase Order 
 สามารถบนัทึกการซือ้แบบ Lot , Serial และระบวุนัที่ผลติ/วันที่หมดอาย ุ (Expire date) ของอายสุนิค้าได้โดยการเพิ่ม Lot 

No. , Serial ผ่านหน้าจอการบนัทกึได้เลย 
 กรณีที่เป็นสนิค้า Lot  สามารถเพิ่มหมายเลข Lot No. , Serial No. ผ่านหน้าจอใบรับของ ,ซือ้สด,ซือ้เชื่อ ได้ทนัที 
 รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทัง้ระบบ ตัง้แต่การท าใบขอซือ้, ใบสั่งซือ้, ซือ้เงินเชื่อ,          
ซือ้เงินสด, จ่ายเงินมดัจ า, ลดหนี/้เพิ่มหนี ้ 

 สามารถบนัทกึขอซือ้, สัง่ซือ้  และซือ้สนิค้าทัง้ที่มีภาษี และยกเว้นภาษี ในใบก ากบัภาษีเดียวกนัได้ 
 สามารถท าใบขอซือ้โดยไม่ระบผุู้ขายได้ 
 สามารถจดัส ารวจราคา เปรียบเทียบราคาซือ้ ก่อนการตดัสนิใจสัง่ซือ้  
 สามารถบนัทกึใบขอซือ้, ใบสัง่ซือ้ แยกตามสาขา แผนกและ JOB  
 สามารถบนัทกึใบขอซือ้สนิค้า ตามเอกสารการสัง่จองสนิค้าได้ 
 สามารถตรวจสอบสนิค้าค้างรับ หลงัจากที่สง่ใบสัง่ซือ้ไปให้ Supplier แล้วได้ว่าสนิค้าใดบ้างที่ Supplier ยงัไม่ได้ 
จดัสง่มาให้ 

 สามารถก าหนด Option ให้แสดงราคาซือ้สินค้าอัตโนมัติได้ เช่น แสดงราคาซือ้ลา่สดุ, ราคาซือ้ล่าสดุตามผู้ขาย, ราคาซือ้
มาตรฐาน เป็นต้น 

 

 
 

 สามารถก าหนด เงื่อนไขให้โปรแกรมอนุมติัใบขอซือ้ และใบสัง่ซือ้แบบอตัโนมัติ เมื่อมีการบนัทึกข้อมูล (Save) ขอซือ้และ
สัง่ซือ้  

 รองรับธุรกิจที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ  โดยสามารถบนัทกึต้นทุนสว่นเพิ่มเติมได้  และสามารถเชื่อมโยงกบัระบบ SO    
เพื่อจองสนิค้าส าหรับใบสัง่ซือ้ของลกูค้าที่มีรายการสนิค้าค้างสง่ได้ 

 รองรับการจ่ายช าระหนีเ้ป็นงวดๆ เหมือนระบบเช่าซือ้ 
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 สามารถก าหนดเงื่อนไขเตือนเมื่อมีเงินมดัจ า ที่เมนบูนัทกึซือ้สด ซือ้เชื่อ และสามารถตดัเงินมดัจ าได้มากกว่า 1 ใบ 
 รายการบันทึกซือ้ทัง้หมด เพิ่มหนี ้ลดหนี ้ให้สามารถก าหนดได้ว่าเป็นการซือ้สินค้าหรือการซือ้ทรัพย์สิน เป็นค่าใช้จ่าย    

(ต้องก าหนดการเชื่อมเอกสารเข้าสู ่GL ให้ถกูต้อง)  
 สามารถบนัทกึต้นทุนสินค้า ( Landed Cost)  เช่น ค่าขนสง่  ค่าภาษีศลุกากร โดยจะมีการกระจายค่าใช้จ่ายรวม  โดยคิด
ตามมูลค่าของสินค้าแต่ละหน่วยแต่ละชนิด  สามารถก าหนดวิธีการกระจายค่าใช้จ่าย โดยคิดตามมูลค่าสินค้า  ตาม
จ านวนกลอ่ง  หรือตามปริมาณของสนิค้าได้ 

 สามารถตรวจสอบประวัติ (History)เอกสารได้ว่าถกูอ้างอิงไปใช้ที่ใดบ้าง และ Drill Down เพื่อดตู้นขัว้เอกสารที่อ้างอิงไป
ใช้งานได้ 

 เมื่อบนัทกึการซือ้เงินเชื่อ  โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนเพียงแค่การท างานในหน้าจอ
เดียว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดสนิค้าให้ในระบบ Stock, รายงานภาษีซือ้ในระบบ VAT, บญัชีแยกประเภทในระบบ GL  

 สามารถบนัทกึสว่นลดต่อรายสนิค้าหรือส่วนลดทัง้บิลได้ทัง้จ านวนเงินและ อตัรา % ได้หลายระดบั 
 ใบสัง่ซือ้ 1 ใบสามารถท าการสัง่ซือ้จากผู้ขายได้หลายราย 
 มีรายงานวิเคราะห์ประวติัการซือ้ N ครัง้หลงัสดุ,แสดงราคาจ านวนวนัเครดิต เพื่อช่วยในการพิจารณาสัง่ซือ้ 
 สามารถสอบถามประวติัการซือ้สนิค้าได้ ตามผู้ขาย, สนิค้า, ประเภทรายการซือ้, ช่วงเวลาได้ตามต้องการ 
 สามารถตรวจสอบยอดสัง่ซือ้ ซือ้ เชื่อ ซือ้สด แบบประจ าวนั, เดือน, ไตรมาส, ปี  
 

Accounts Receivable  
 สามารถบนัทกึลกูหนีอ้ื่น ๆ ได้ (นอกจากลกูหนีก้ารค้า) ได้ 
 สามารถบนัทกึใบวางบิลพร้อมทัง้พิมพ์ ฟอร์มได้ทนัที และสามารถปรับเปลีย่นรูปแบบ Form ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน
ได้เองตามต้องการ 

 สามารถจดัท าใบวางบิล โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการขาย (Invoice), รายการลดหนี ้ / เพิ่มหนี ้(C/N,D/N),ตัง้ลกูหนีอ้ื่นๆ 
(อ้างอิงแบบ Many-to-One หรือ One-to-Many) 

 สามารถ Generate ใบวางบิลได้ และรองรับการวางบิลแบบบางสว่น (Partial) 
 สามารถรับช าระหนีแ้บบบางสว่นได้ (Partial) 
 รองรับการรับช าระหนี ้และการรับเงินมดัจ าด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 สามารถดวูนันดัช าระจากใบวางบิล, ก าหนดวนัวางบิล  ซึง่สามารถ Drill Down ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้  
 สามารถดรูายการรับช าระหนี,้ ลกูหนีค้้างช าระจากปฏิทิน ซึง่สามารถ Drill Down ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้ 
 สามารถดปูฎิทินรับช าระ  ลกูหนีค้้างช าระ  นดัช าระจากใบวางบิล  ก าหนดวนัวางบิล  ก าหนดวนัเก็บเงิน   
 สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ในกรณีที่ลกูค้าต้องการได้ใบเสร็จรับเงินก่อนจ่ายช าระโดยที่โปรแกรมยังไม่ตดั
ยอดลกูหนี ้

 สามารถก าหนดลกูหนีท้ี่ต้องการ BlackList และ Cancel BlackList ได้  พร้อมทัง้การเรียกดรูายงาน 
 สามารถค านวณก าไร-ขาดทนุของอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศจากรายการรับช าระหนีแ้ละรับเงินมดัจ า 
 สามารถบนัทกึรับช าระหนีอ้ิงเอกสารที่ยังไม่วางบิล รวมกบัเอกสารที่วางบิลแล้วพร้อมกนัได้ 
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 สามารถรับช าระหนีโ้ดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลกูหนีก้ารค้า, ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน)  หรือรายการรับ
เงินมดัจ า  (อ้างอิงแบบ Many-to-oneหรือ One-to-Many) 

 สามารถรับช าระหนีไ้ด้ทัง้เงินสด, เช็ค, เงินโอน, Packing Credit ,เงินมดัจ า และรายละเอียดการรับช าระหนีต่้าง ๆ   
เช่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ,  ภาษีถกูหกั ณ ที่จ่าย ได้ในเอกสารใบเดียวกนั 

 สามารถระบเุลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน  เลขที่ Packing Credit เลขที่เงินมดัจ า ได้หลายใบในรายการรับช าระหนีต่้อรายการ 
 มีเมนสู าหรับการบนัทกึติดตามหนี ้ และก าหนดวนัติดตามครัง้ต่อไป 
 สามารถเรียกดรูายงานใบเสร็จรับเงิน (ก่อนรับเงิน) ที่รับช าระแล้ว หรือยงัไม่ได้รับช าระ  
 สามารถเรียกดรูายงานนัดหมายการติดตามหนีไ้ด้ 
 สามารถเรียกดรูายงานใบสง่ของที่ยงัค้างช าระ 
 สามารถดยูอด  Bank Statement ได้ทนัทีในกรณีที่รับช าระหนีด้้วยเช็ค 
 สามารถเรียกดรูายละเอียดหนีค้้างช าระ, เช็ครอตดั, สนิค้าค้างสง่ ของรายการลกูหนีร้ายตวั 
 สามารถก าหนดช่วงวิเคราะห์อายลุกูหนี ้พร้อมทัง้แสดงระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยเปรียบเทียบกบั Credit Term ที่อนมุติั 
 สามารถเรียกดปูระวติัลกูค้ารายตวัได้ตลอดเวลา 
 สามารถวิเคราะห์อายหุนี ้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายช าระในอนาคต (Forecast)  
 สามารถพิมพ์ การ์ดลกูหนี,้ ใบแจ้งยอดบญัชี, ซองจดหมาย , Label  Statement of Account  
 สามารถเรียกดรูายการย้อนหลงัของการ์ดลกูหนี ้ ใบแจ้งยอดบญัชีได้ 

 

Accounts Payable 
 สามารถบนัทกึยอดยกมาของเจ้าหนีร้ายตัวได้ ทัง้แบบมีภาษี และไม่มีภาษี โดยแยกตามแต่ละแผนกได้ 
 สามารถบนัทกึยอดยกมาของเจ้าหนีร้ายตัวได้ทัง้ประเภทสนิค้าและบริการ 
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 รองรับอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทัง้ระบบ คือ การบนัทกึเจ้าหนีย้กมา, ตัง้เจ้าหนี ้
อื่น ๆ Pre-payments และจ่ายช าระหนี ้

 สามารถผกูอตัราสกุลเงินต่าง ๆ ไว้กบัเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ 
 เมื่อก าหนดอตัราแลกเปลีย่นในแต่ละวนั ระบบจะค านวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอตัโนมัติ 
 สามารถจองอัตราแลกเปลี่ยนในการซือ้-ขายล่วงหน้า โดยวนัที่จ่ายช าระหนี ้ ระบบจะดงึอตัราแลกเปลี่ยนตาม Invoice ที่
จองไว้ลว่งหน้ามาท าการค านวณ สว่น Invoice ปกติ ระบบก็จะดงึอตัราแลกเปลีย่นปัจจบุนัมาค านวณ 

 สามารถดูก าไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยโปรแกรมจะค านวณเปรียบเทียบจากอัตรา
แลกเปลีย่น ณ วนัที่ตัง้เจ้าหนีก้บั ณ วนัที่จ่ายช าระหนี ้ 

 สามารถประมาณการจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีต่้างประเทศในอนาคตได้ (Forecast) โดยสรุปตามแต่ละสกลุเงิน 
 ในกรณีที่มียอดคงค้างเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก็สามารถดูก าไร-ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะ
ค านวณเปรียบเทียบจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ตัง้เจ้าหนีก้บั ณ วนัที่เรียกดขู้อมลู   

 สามารถท า Pre-payment เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหนีไ้ด้ โดยบนัทกึรายการเช็คได้ไม่จ ากดั 
 สามารถบนัทกึ Pre-payment โดยอ้างอิงเอกสารจากเจ้าหนีก้ารค้า, ใบรับวางบิล, จ่ายเงินมดัจ า  (Many-to-one) 
 รายการ Pre-payment  สามารถบนัทกึรายละเอียดการจ่ายได้ทัง้เงินสด, เช็ค, เงินโอน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, สว่นลดรายได้ 
 ในกรณี Pre-payment ที่มีอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ สามารถดกู าไร-ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนได้ 
 สามารถบนัทกึจ่ายช าระหนีโ้ดยอ้างอิงเอกสารจากเจ้าหนีก้ารค้า ใบรับวางบิล หรือ Pre-payment (Many-to-one) 
 สามารถบนัทกึจ่ายช าระหนีโ้ดยอ้างอิงเอกสารที่ยงัไม่รับวางบิล รับช าระพร้อมกบัเอกสารที่รับวางบิลแล้วได้ 
 สามารถดูก าหนดวันรับวางบิล, วันนัดจ่ายช าระจากใบรับวางบิล, ก าหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill Down 
ไปดขู้อมลูต้นขัว้ได้ 
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 สามารถจ่ายช าระหนีไ้ด้ทัง้เงินสด , เช็ค, เงินโอน, บัตรเครดิตและรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ส่วนลดเงินสด,   
ดอกเบีย้จ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, รายได้อื่น ๆ ได้ในเอกสารเดียวกนั 

 สามารถก าหนดวนัที่นดัช าระหนีจ้ากใบรับวางบิลได้ 
 เช็ค 1 ใบ สามารถจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีไ้ด้หลายราย 
 สามารถค านวณการได้รับส่วนลดเงินสด ในกรณีที่มีการจ่ายช าระหนีต้ามระยะเวลาเครดิตที่ก าหนด 
 รองรับการจ่ายช าระหนีแ้บบบางส่วน (Partial) หรือการจ่ายช าระเกินได้ 
 สามารถพิมพ์เช็คจ่าย,หนงัสอืรับรองหกั ณ ที่จ่าย,ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ใบต่อและใบปะหน้า) ได้จากการบนัทกึจ่ายช าระหนี ้
 สามารถดปูฏิทินก าหนดวนัจ่ายช าระ, ก าหนดวนัรับวางบิล, นดัช าระจากใบรับวางบิล และสามารถ Drill Down เพื่อดตู้น
ขัว้เอกสารและรายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้าแต่ละรายได้ 

 สามารถดปูระวติั (History)  ย้อนหลงัและสามารถ Drill Down ดตูัน้ขัว้เอกสารที่อ้างอิงไปใช้งานได้ 
 

Inventory Control 

 สามารถก าหนดราคาขายสนิค้าได้ดงันี ้
 ก าหนดราคาซือ้มาตรฐาน, ราคาขาย และต้นทนุมาตรฐาน (Standard Cost, ต้นทนุจดัเก็บ, ต้นทนุโอนย้าย) 
 ก าหนด Price List , Promotion เฉพาะลกูค้ารายตัวและ    สามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าต่อ

ลกูค้ารายตวัหรือกลุม่ลกูค้า โดยมีเงื่อนไขตามช่วงเวลา 
 สามารถก าหนดส่วนลดสินค้าได้หลายระดับ และให้ส่วนลดได้ทัง้จ านวนเงินและเปอร์เซ็นต์ (%) แต่ละรายการสินค้าใน 

Invoice ใบเดียวกนั  
 สามารถก าหนดราคาและต้นทนุมาตรฐานที่เป็น สนิค้าทัง้หมด,บางกลุม่สนิค้า หรือ สนิค้ารายตวัได้ 
 สามารถก าหนดรายการราคาตามระยะเวลาวันเครดิต ตามช่วงวนัที่ที่ก าหนดในสนิค้าใดๆได้ 
 สามารถก าหนด Price List และ Promotion เฉพาะลกูค้ารายตวัและสามารถให้สว่นลดแต่ละรายการสนิค้าหรือกลุม่สินค้า
ต่อลกูค้ารายตวัหรือกลุม่ลกูค้า  

 การก าหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้ 
 สามารถก าหนด Priority ในการแก้ไขราคาและสว่นลดของ Price List และ Promotion ได้ว่าสามารถให้แก้ไขได้อีกหรือไม่ 
 สามารถจดัประเภทสนิค้าได้ เช่น สนิค้า, สนิทรัพย์ หรือวตัถดิุบ 
 สามารถจดัประเภทสนิค้าได้ เช่น สนิค้าบริการหรือสนิค้ามี Stock 
 สามารถจดัเก็บสนิค้าได้หลายประเภท เช่น สนิค้าทัว่ไป,สนิค้ามี Lot,สนิค้ามีทัง้ Lot และ Serial รวมถงึสนิค้ามีอายดุ้วย 
 สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 4 แบบ คือ วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average), วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO)และ วิธี 

Standard Cost , Specific Lot  
 สามารถก าหนดจดุทศนิยมของจ านวนสนิค้าและต้นทนุ/หน่วยได้ตัง้แต่ 0 – 4 หลกั  
 สามารถก าหนดช่วงอายสุินค้าและแสดงหน้าต่างเตือนเมื่อสนิค้าก าลงัจะหมดอายุ เพื่อง่ายต่อการบริหารและจดัการกับตัว
สนิค้าที่ก าลงัหมดอาย ุ

 สามารถก าหนดคลงัและที่เก็บโดยอตัโนมติั โดยที่เราสามารถก าหนดได้ ทัง้สนิค้าทัง้หมด, เฉพาะกลุม่สนิค้า  
             หรือจะเป็นสนิค้ารายตวัก็ได้ 
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 สามารถก าหนดแผนการสัง่ซือ้สนิค้าได้และมีหน้าต่างเตือนสนิค้าที่ต้องสัง่ซือ้เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจที่จะสัง่ซือ้สนิค้า 
 สามารถก าหนดยอดคงเหลอืต ่าสดุ,สงูสดุหรือปริมาณการสัง่ซือ้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลงัสนิค้า 
 สามารถบนัทกึใบขอเบิกและอนมุติัใบขอเบิก 
 สามารถบันทึกใบขอโอนย้ายสินค้าและอนุมัติขอโอนย้ายสินค้าโอนย้ายสินค้าออกคลงั,โอนย้ายสินค้าเข้าคลงั, โอนย้าย
ข้อมลูเข้าคลงัอตัโนมติั 

 สามารถบนัทกึการเบิกต่าง ๆ ได้ เช่น การเบิกใช้, เบิกผลติ, เบิกตวัอย่าง, เบิกช ารุด, เบิกยืมหรือเบิกอื่น ๆ 
 สามารถบันทึกการรับคืนจากการเบิกต่าง  ๆ  ได้ เช่น รับคืนจากการเบิกใช้, เบิกผลิต, เบิกตัวอย่าง, เบิกช ารุด, เบิกยืมหรือ
เบิกอื่น ๆ 

 สามารถบนัทกึสง่คืนสนิค้าผลิตส าเร็จ เช่น ในกรณีสนิค้าไม่ได้คณุภาพ  
 สามารถบนัทกึปรับเพิ่มต้นทนุสนิค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทนุในการรับสนิค้าผลติเสร็จภายในหน้าจอเดียวกนั 
 สามารถบนัทกึการตรวจนบัสนิค้าโดยมีการแยกระหว่างผู้ตรวจสอบการนบั และผู้ตรวจนบัสนิค้า  
 สามารถปรับราคาขายสนิค้าที่เคยขายไปแล้วได้โดยหน้าจอปรับราคาขาย 
 สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสนิค้าอตัโนมัติ โดยระบไุด้ว่าจะให้เพิ่ม, ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock 
 มีเมนคู านวณสนิค้ารวมเป็นชุดและสินค้าแยกชุด เพื่อเป็นการประมาณการจ านวนสินค้าที่เกิดขึน้หลงัจากที่มีการรวมหรือ
แยกสนิค้าชดุ และยงัสามารถก าหนดสนิค้าแบบชดุซ้อนชดุได้ 

 มีเมนสู าหรับการ ค านวณต้นทนุ และมีเมนสู าหรับการ Post IC แบบ Batch, Post IC แบบ Batch ขายเชื่อและขายสด 
 สามารถเรียกดูรายงานของระบบได้  เช่น รายงานก าหนดราคาและต้นทุนมาตรฐาน, รายงานก าหนด Price list & 

Promotion และ รายงานก าหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต  
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Warehouse Management  
 สามารถก าหนดประเภทเอกสารการรับสนิค้าเข้าคลงั และการจ่ายสนิค้าออกคลงัได้ไม่จ ากัด 
 สามารถบนัทกึการจ่ายสนิค้าออกโดยการอ้างอิงเอกสารใบสัง่ขายจากระบบ Sale Order มาบนัทกึข้อมลูได้ 
 สามารถบนัทกึการรับสนิค้าเข้าคลงัโดยการอ้างอิงเอกสารใบสัง่ซือ้จากระบบ Purchase Order มาบนัทกึข้อมลูได้ 

 

 
 

 สามารถบนัทกึการโอนย้ายสนิค้าระหว่างคลงัหรือระหว่างสาขาได้ 
 สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อคสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชีใน
ระบบ Inventory Control ได้ 

 สามารถควบคมุการเคลือ่นไหวสนิค้าได้ เช่น การรับสนิค้าเข้า การจ่ายสนิค้าออก การโอนย้ายสนิค้าระหว่างคลงั          
การตรวจนบัสต็อค การปรับปรุงเพิ่มลดสนิค้าโดยไม่มีต้นทนุเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 สามารถบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าอัติโนมัติได้ กรณีที่มีการตรวจนับสินค้าแล้วไม่ตรงตามยอดคงเหลือ  และสามารถ
ปรับปรุงเพิ่มลดสนิค้าได้เอง 

 สามารถบนัทกึการจดัของก่อนส่งให้ลกูค้าได้เมื่อลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าเข้ามา 
 

General Ledger 
 สามารถบนัทกึบญัชีแบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตก่ีรายการก็ได้) และโปรแกรมจะท าการ Check Balance  
ให้ทกุ Voucher 

 ใน 1 Voucher สามารถบนัทกึใบก ากบัภาษีได้หลายใบ (Multi Invoice) และเรียกดรูายงานภาษีซือ้-ภาษีขายแยก Invoice 
 ใน 1 Voucher สามารถบนัทกึเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จ ากดั 
 ใน 1 Voucher สามารถบนัทกึเป็นเงินโอนเข้า - โอนเงินออกได้ไม่จ ากดั 

Accounts Receivable 

System 
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 มีเมนสู าหรับการบนัทกึบญัชีแบบเร็ว 
 สามารถสร้างรูปแบบการบนัทกึบญัชีที่เรียกใช้บ่อยได้เองตามต้องการ (สร้าง Template) 

 

 
 

 ผงับญัช ีStandard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกบัระบบงานของผู้ใช้ หรือจะสร้างผงับญัชีได้เองตามต้องการ 
 สามารถก าหนดการ Allocate ผงับญัช ีให้ไปยงัแผนกต่าง ๆ ได้เองอตัโนมติั 
 สามารถเร่ิมการใช้งานได้ทนัที โดยไม่ต้องบนัทกึยอดยกมา  
 บนัทกึย้อนหลงัข้อมลูย้อนหลงัได้ โดยไม่จ ากดัช่วงเวลา 
 สามารถก าหนดการ Running เลขที่เอกสารอตัโนมติัโดยแยกตามสมุดรายวนั 
 สามารถแยกแผนก,สาขา,โครงการ (JOB)  
 สามารถเรียกดงูบแบบแยกหรือรวม แผนก,สาขา,โครงการก็ได้ 
 สามารถก าหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงิน 
 สามารถออกงบได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 มีงบการเงิน Standard และสามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดลุ งบก าไรขาดทนุ งบเปรียบเทียบ ได้เองได้โดยไม่จ ากดั 
 สามารถสร้างงบการเงินตาม Profit Center, งบการเงินตาม Job order ได้ 
 มีงบก าไรขาดทนุแบบเปรียบเทียบรายเดือน, รายปี 
 สามารถพิมพ์เช็คจ่ายและ Voucher ที่ Post มาจากระบบอื่นได้ 
 สามารถพิมพ์หนงัสอืรับรองหกั ณ ที่จ่ายได้ รวมทัง้จดัท า ภงด 3, ภงด 53 (ทัง้ใบต่อและใบปะหน้า) 
 สามารถจดัท า Pre-payment เพื่อเสนอผู้บริหารในการเซ็นต์อนมุติั ก่อนท ารายการ Post เข้า GL 
 สามารถเรียกดรูายงานทางการเงินได้แม้ยงัไม่ได้ปิดงวดบัญชี เช่น รายงานบญัชีแยกประเภท, งบทดลอง, กระดาษท าการ  
 สามารถโอนข้อมลูรายการรายวนัหรือยอดยกมา ในกรณีที่ต้องการรวมรายการ GL ของแต่ละสาขาเข้ามาส านกังานใหญ่ 
 สามารถด ู Income Statementได้ 
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 สามารถ Post รายการรายวนัเข้าบญัชีแยกประเภทได้ทัง้แบบ Batch Post, Batch Post (Sum) และ Realtime Post 
 สามารถสร้าง  Cash Flow ได้ 
 สามารถ Reconcile ผงับญัชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้  
 มีรายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลอืและยอดการเปลีย่นแปลงสทุธิของแต่ละผงับญัชีทัง้รายเดือน ,รายไตรมาส 
 มีเมนสู าหรับการปิดบญัชีสิน้ปี เพื่อท าการประมวลผลข้อมลูทางบญัชีและโอนยอดยกมาไปงวดบัญชีถัดไป 

 

Petty Cash  
 สามารถบนัทกึการรับ-จ่ายเงินสดย่อยได้ 
 สามารถบนัทกึตัง้วงเงินสดย่อย เพื่อไว้ส าหรับตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกบัจ านวนเงินที่จ่ายได้อย่างถกูต้อง 
 สามารถบนัทกึเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  ก่อนที่จะน าเอกสารไปท ารายการที่จ่ายเงินสดย่อยได้ 
 สามารถบนัทกึการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจ านวนเงินที่มีอยู่ได้  

 

 
 

 สามารถอ้างอิงเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย  เพื่อที่จะน ามาท ารายการจ่ายเงินสดย่อยได้ 
 มีรายงานการรับ-จ่ายเงินสดย่อยและแยกประเภทเงินสดย่อย 
 สามารถพิมพ์ ฟอร์มใบจ่ายเงินสดย่อยได้ 
 มีรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อย 
 มีรายงานสรุปยอดคงเหลอืของวงเงินสดย่อยนัน้ๆ 
 มีรายงานจ่ายเงินสดย่อยแยกตาม Job  
 มีรายงานบญัชีเงินสดย่อย 
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Advance System  
 สามารถบนัทกึจ่ายเงินทดรองเป็นเงินสด เช็ค โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากได้ 
 สามารถระบคุ่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทัง้มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จรับเงิน 
 สามารถยกเลกิเอกสารขอเคลยีร์เงินทดรองได้ 
 การเบิกและการเคลยีร์เงินทดรองสามารถ Post การบนัทกึบญัชีไปยงัระบบบญัชีแยกประเภทอตัโนมัติได้ 
 สามารถบนัทกึเคลยีร์เงินทดรองได้ทัง้กรณีเงินขาด หรือเงินเกิน 
 สามารถบนัทกึขอเบิกเงินทดรองแยกตามพนักงานได้ 
 สามารถบนัทกึเบิกเงินทดรองโดยอ้างอิงจากเอกสารใบขอเบิกเงินทดรองได้ 
 สามารถบนัทกึขอเคลยีร์เงินทดรองก่อนที่จะน าเอกสารไปเคลยีร์เงินทดรองได้ 
 สามารถบนัทกึภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีซือ้ได้ 

Budget Control 
 สามารถก าหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินของ
องค์กร 

 สามารถก าหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สดุ 
 สามารถก าหนดงบประมาณได้ไม่จ ากดัปีและหลายล าดบั 
 เลือกวิธีก าหนด Budget ได้หลายแบบ คือ เฉลี่ยทัง้ปี ,เฉลี่ยรายเดือน, ปรับเป็นจ านวนเงิน,ปรับเป็นจ านวนเปอร์เซ็นต์, 
ปรับทบยอดทกุเดือน (%) ,ก าหนดเอง 

 

Cheque & Bank   

 ควบคมุรายการเช็ครับได้ทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การบนัทกึเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และ
เปลีย่นเช็ครับ 

 ควบคมุรายการเช็คจ่ายได้ทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การบนัทกึเช็คจ่าย, เช็คผ่าน, เช็คคืน, เช็คยกเลกิ และเปลีย่นเช็คจ่าย 
 สามารถบนัทกึรายการเคลือ่นไหวบัญชีเงินฝาก  และรายการฝาก – ถอน 
 สามารถโอนเงินระหว่างสมดุเงินฝาก พร้อมหกัค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 สามารถบันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบีย้รับ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย) และบันทึกจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร (ดอกเบีย้จ่าย, 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย) 

 สามารถท า Bank Reconcile 
 สามารถพิมพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ลว่งหน้า (จ่าย) ได้ 
 สามารถพิมพ์ยอดคงเหลอืแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้ 
 สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็ครับที่ถงึก าหนดน าฝาก และทะเบียนเช็คจ่ายที่ถงึก าหนดจ่ายช าระ 
 สามารถแสดงรายการวนัที่ก าหนดเช็ครับ และวนัที่ก าหนดเช็คจ่าย ได้จากปฏิทิน และสามารถ Drill down จากปฏิทิน  
เพื่อดรูายละเอียดรายการเช็คได้ 

 สามารถดรูายการแยกอายเุช็ครับและเช็คจ่ายได้ 
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 สามารถก าหนดรูปแบบเช็คได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจดัเก็บไว้ในโปรแกรม 
 สามารถก าหนดรูปแบบการพิมพ์เช็คได้เอง และสามารถบนัทกึรูปแบบการพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ 
 สามารถน าเช็ครับมาช าระได้บางสว่น จนกว่าจะหมด หรือช าระทัง้หมด 
 สามารถน าเช็คจ่ายมาช าระได้บางสว่น จนกว่าจะหมด หรือช าระทัง้หมด 
 สามารถพิมพ์ฟอร์ม Pay – In ได้ 
 สามารถด ูHistory เช็ครับ-เช็คจ่ายได้ 

 

 
 

Value Added Tax 
 ระบบภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT)จะถกูสง่ข้อมลูมาจากการบนัทกึขาย, บนัทกึซือ้, และบนัทกึรายการรายวนัใน GL 
 สามารถก าหนดค าอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึน้ตามเมนกูารบนัทกึในแต่ละระบบ เพื่อรองรับส าหรับค าอธิบายภาษี
ที่แตกต่างกนั 

 รายงานภาษีซือ้-ภาษีขายเป็นไปตามข้อก าหนดของสรรพากร และแยกตามสาขาได้ 
 สามารถออกหนงัสอืรับรองหกั ณ ที่จ่ายได้ 
 สามารถพิมพ์รายงานภาษีถกูหกั ณ ที่จ่ายได้ 
 สามารถพิมพ์รายงานภาษีหกั ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53,1) และรายงานพิเศษภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
 รายงานภาษีซือ้-ภาษีขายเรียงตามเลขที่เอกสาร,เลขที่ใบก ากบั หรือวนัที่ 
 รองรับการค านวณอตัราภาษีซือ้เฉลีย่ได้ 
 สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ภพ.30 

 

  



 

 

     

17 

Financial Management 
 สามารถประมาณการรายรับได้จาก  ใบสัง่ขาย ,บนัทกึขาย,ใบวางบิล 
 สามารถประมาณการรายจ่ายได้จาก ใบสัง่ซือ้, บนัทกึซือ้ 
 สามารถดรูายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายจ่ายได้จาก 
  ใบสัง่ขายเปรียบเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 
 บนัทกึขายเปรียบเทียบกบับนัทกึซือ้ 

 

 
 

Inquiry  
 สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้า พร้อมทัง้แสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เกิดขึน้ทัง้จากส่วนของระบบ IC และ 

WH  ต้องการดรูายละเอียดยอดสนิค้า เพื่อน าไปท าการสัง่ซือ้สนิค้าเพิ่มเติม 
 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการซือ้ของรหัสสนิค้าที่ต้องการ พร้อมทัง้แสดงประวติัการซือ้ที่ผ่านมา,ประวติัเจ้าหนีร้ายตัว
, รายละเอียดและสถานะของเช็คจ่าย,ประวัติการส ารวจราคา พร้อมทัง้แสดงรายละเอียดรายการสินค้าค้างรับและราคา
มาตรฐานต่างๆที่ก าหนดไว้ของสนิค้าแต่ละรายการ 

 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขายของรหัสสนิค้าที่ต้องการ พร้อมทัง้แสดงประวัติการขายที่ผ่านมา,ประวติัลกูหนีร้าย
ตวั, รายละเอียดและสถานะของเช็ครับ, รายการสนิค้าสง่ พร้อมทัง้แสดงรายละเอียดการตัง้ระดบัราคาขายในช่วงต่างๆ  

 สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบซือ้ ระบบขาย ระบบสต๊อกสนิค้า  
 สามารถวิเคราะห์โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลตามช่วงวนัที่ ที่เราท าการเลอืกของระบบซือ้ระบบขาย  
ระบบสต๊อกสนิค้า  

 สามารถวิเคราะห์ประวติัเอกสารการซือ้-ขาย ของเจ้าหนี ้ลกูหนี ้แต่ละราย  
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 สามารถวิเคราะห์ประวติัการเคลือ่นไหวเช็ครับ-จ่าย  
 สามารถวิเคราะห์ข้อมลูยอดสนิค้าคงเหลอื และความเคลือ่นไหวของสนิค้าได้อย่างง่ายดาย 

Multicurrency 
 สามารถก าหนดสกลุเงินที่รหัสลหูนีแ้ละเจ้าหนีไ้ด้และเปลีย่นแปลงได้ที่หน้าจอบนัทึก 
 สามารถบนัทกึอตัราแลกเปลีย่น ซึง่เป็นอตัราซือ้ และอตัราขายในแต่ละวนัได้ทกุวนั ส าหรับทกุสกลุเงิน 
 สกลุเงินและอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุนัจะแสดงให้อตัโนมติัที่หน้าจอบนัทกึตามที่ก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนไว้ 
 บนัทกึเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรแกรมจะค านวณเป็นเงินบาทให้อตัโนมติั 
 สามารถ Post ข้อมลูเข้าสูร่ะบบบญัชีแยกประเภทและระบบภาษีให้อตัโนมติั 
 สามารถดกู าไรขาดทนุจากการแลกเปลีย่นได้ ณ วนัที่รับช าระหรือจ่ายช าระ 
 สามารถวิเคราะห์หนีท้ี่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ว่าในอนาคตจะต้องจ่ายช าระเท่าไร โดยสรุปเป็นเงินแต่ละสกุล แสดงยอด
ก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน (ในกรณีมียอดคงค้างเป็นเงินตราต่างประเทศ)โดยเปรียบเทียบระหว่างอตัราวันที่
ซือ้กบัอตัราแลกเปลีย่นในวนัที่เรียกดขู้อมูล 
 

Letter of Credit 
 สามารถท ารายการได้หลายสนิค้าต่อ Letter of  Credit 1 ใบ 
 สามารถท า Packing  Credit โดยต้องมีอ้างอิงรายการมาจาก Letter of  Credit  
 รองรับอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 เมื่อบนัทกึ Packing  Credit แล้วสามารถ Post รายการเข้าระบบบญัชีแยกประเภทได้ 
 สามารถอ้างอิงรายการ Packing Credit ไปตดัยอดรับช าระหนีใ้นระบบลกูหนีไ้ด้ 
 รายงาน Packing Credit ที่ค้างช าระ 
 รายงานและการ์ด Packing Credit 
 รายงาน Letter of  Credit 
 การค านวณก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จากอัตราแลกเปลี่ยนในวันสิน้งวด  (Unrealized Gain/loss on Foreign 

Exchange)และก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เ กิดขึน้จริงเมื่อได้รับช าระหนี  ้ (Realized Gain/loss on Foreign 
Exchange) 

 ท าการ Revalue ได้ไม่จ ากดัครัง้และ Post เข้าระบบบญัชีแยกประเภทให้อตัโนมติั 
 ส าหรับเจ้าหนีต่้างประเทศสามารถบนัทึกจ านวนเงินเป็นสกุลเงินต่างๆได้  สามารถก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินได้ทกุวนั  
ในการบนัทกึรายการ ระบบจะค านวณแปลงค่าเป็นเงินบาทให้โดยอัตโนมัติ   โดยวนัที่ตดัช าระ ระบบจะแสดง จ านวนเงิน
ใน Invoice ด้วยอตัราที่จองไว้  สว่น Invoice ที่ไม่มีการจองอตัราแลกเปลีย่นฯ เมื่อมีการตดัช าระรายการดังกลา่ว ระบบจะ
แสดงจ านวนเงินใน Invoice ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน  และท าการค านวณว่ามีผลก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นเท่าไร  โดยเปรียบเทียบระหว่างวนัที่ตัง้หนีก้บัวนัที่ตดัช าระพร้อมทัง้บนัทกึให้ทนัที 

 สามารถดรูายงานส าหรับรายการซือ้-ขาย, รับช าระหนี-้จ่ายช าระหนีท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศได้ 
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Company Manager 
 มีระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแต่ละUser ในการท าแต่ละ Transaction  เช่น Insert, Update, 

Delete, Edit 
 มีระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวนัว่ามีการท ารายการอะไรบ้างในระบบในหน้าจอเดียว สะดวกส าหรับ
ผู้บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนีย้งัสามารถ Drill Down ไปดรูายละเอียดที่หน้าจอบนัทกึได้ 

 มีระบบ To Do List เพื่อบันทึกแผนการที่จะต้องท าในแต่ละวัน และเพื่อวางแผนในอนาคตด้วย เมื่อถึงก าหนดเวลา
โปรแกรมจะท าการ  Alert User เมื่อ Log in เข้ามาใช้งานโปรแกรม 

 สามารถก าหนดรูปแบบฟอร์มที่จะใช้ในแต่ละเอกสารได้เองโดยไม่จ ากดั เช่น ฟอร์มใบเสนอของแต่ละแผนก  
 สามารถก าหนดสทิธ์ิการใช้งาน  (Autorize) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมลู (Password) 
 สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการเข้าถึงเมน,ูหน้าต่าง,Permission ในการท างาน เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ซ่อน Column ของ
เอกสาร โดยการก าหนดเป็นกลุม่หรือรายบคุคลก็ได้ 

 มี Option Not Set เพื่อการก าหนด Permission เร่ิมแรกท าได้ง่ายขึน้ 
 เมื่อก าหนด Password เรียบร้อยแล้ว User จะเห็นเฉพาะระบบที่ตวัเองท างานเท่านัน้ 
 สามารถก าหนดสทิธ์ิการเข้าถงึการท างานในแต่ละสาขาได้ โดยก าหนดเป็นกลุม่หรือรายบคุคลก็ได้ 
 ก าหนดการ Approve เอกสารว่า User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารที่อนมุติัแล้วหรือยงัไม่อนมุติั 
 สามารถเปลีย่น Password เพื่อสลบั User การท างานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม 

 

Campaign 
 สามารถก าหนดราคาขายสินค้าได้ดังนี  ้ก าหนดราคาและต้นทุนมาตรฐาน, ก าหนด Price List เฉพาะลกูค้ารายตัวและ
สามารถให้ส่วนลด   แต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่มสินค้าต่อลูกค้ารายตัวหรือกลุ่มลูกค้า  โดยมีเงื่อนไขตามช่วงเวลา, 
ก าหนด Promotion, ก าหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต 

 สามารถก าหนดส่วนลดสินค้าได้หลายระดับ  และให้ส่วนลดได้ทัง้จ านวนเงินและเปอร์เซ็นต์ ( %) แต่ละรายการสินค้าใน 
Invoice ใบเดียวกนั 

 สามารถก าหนด Price List และ Promotion  เฉพาะลกูค้ารายตัวและสามารถให้ส่วนลดแต่ละรายการสินค้าหรือกลุ่ม
สนิค้าต่อลกูค้ารายตวัหรือกลุม่ลกูค้า  

 การก าหนดเงื่อนไขเวลาของ Price List และ Promotion ได้ 
 สามารถก าหนด Piority ในการแก้ไขราคาและสว่นลดของ Price List และ Promotion ได้ว่าสามารถให้แก้ไขได้อีกหรือไม่ 

 

Commission Management 
 รองรับการค านวณได้หลายรูปแบบ เช่น การค านวณจากยอดขาย , ยอดสินค้า และยอดตาม Invoice พร้อมทัง้สามารถ

ก าหนดให้ค านวณจากเป้าการขาย โดยให้ ค่าคอมมิชชัน่เฉพาะสว่นที่เกินในลกัษณะของการสะสมได้ 

 รองรับการค านวณคอมมิชชัน่ตามยอดขาย และ ตามสนิค้า 
 รองรับการค านวณค่าคอมจากยอดขายแยก ตาม Invoice 
 รองรับการค านวณค่าคอมคอมมิชชัน่จากก าไรขัน้ต้น 
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 รองรับเกณฑ์ การคิดอตัราคอมมิชชัน่ ตามจ านวนสนิค้า, ราคาสนิค้า,จ านวนเงินสินค้าและเงินตาม Invoice และสามารถ
ค านวณค่าคอมมิชชั่นได้ ทัง้ในกรณีที่เหมือนหรือแตกต่างจากเกณฑ์การคิด เช่น ใช้ราคา เป็น เกณฑ์  และค านวณจาก
จ านวนสนิค้าที่ขายได้ 

 ทกุการค านวณคอมมิชชัน่ สามารถ แยกแต่ละ Inv. (คิดปกติ) และรวมค านวณครัง้เดียวได้ (คิด สะสม) 
 รองรับการคิดค่าคอมมิชชัน่จากเป้าการขาย และให้คอมมิชชัน่จากสว่นที่เกิน (ในลกัษณะการสะสม) 
 รองรับการจ่ายคอมมิชชัน่ ให้กบั พนกังานขาย และ ลกูค้า 
 รองรับสนิค้า 1 รายการ ที่น ามาคิดคอมมิชชัน่ หลายแบบ เหมาะกบัคนละกลุม่พนกังานขาย 
 รองรับพนกังานขาย 1 คน ที่มีการขายหลายแบบและคิดคอมมิชชัน่แต่ละแบบไม่เหมือนกนั 
 จ านวนเงิน ที่น ามาคิดคอมมิชชัน่ ท าได้ทัง้กรณีที่คิดหรือไม่คิดภาษี และ รวมหรือไม่รวมสว่นลด 
 การบนัทกึรายการขายเชื่อสามารถระบไุด้ว่าสนิค้านัน้จะน ามาคิดคอมมิชชัน่หรือไม่ 
 การบนัทกึรายการขายเชื่อสามารถระบไุด้ว่า Invoice นัน้ จะน ามาคิดคอมมิชชัน่หรือไม่ 
 สามารถก าหนดอัตราคอมมิชชั่นได้ไม่จ ากัด ได้ทัง้ %, จ านวนเงิน และระยะเวลาจ่ายเงิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลกิได้ 

Messenger Management 
 สามารถตรวจสอบตารางเวลาการใช้รถว่า มีรถคนัใดที่ไม่สามารถใช้งานได้บ้าง 
 สามารถบนัทกึรายละเอียดการมอบหมายงาน  เพื่อใช้ควบคมุการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 
 สามารถระบวุนัที่ และเวลา ที่ออก – เข้า บริษัท ได้ 
 สามารถตรวจสอบเลขไมล์เร่ิมต้นของพาหนะที่ใช้ครัง้นีไ้ด้  โดยจะแสดงจากเลขไมล์สิน้สดุของการจัดส่งครัง้ที่แล้ว 
 สามารถพิมพ์แผนที่ให้กบัพนกังานเพื่อน าไปปฏิบติังานได้ 
 สามารถก าหนดให้พนกังาน 1 คนไปรับ - สง่เอกสารได้หลายบริษัท 
 สามารถก าหนดเอกสารที่รับ – สง่ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในแต่ละบริษัทได้ 
 สามารถก าหนดค่าใช้จ่าย และค่าน า้มนัที่เกิดขึน้ต่อการจ่ายงาน 1 ครัง้ได้ 
 สามารถตรวจสอบประวติัของเอกสารได้ว่ามีการอ้างอิงไปบนัทึกผลการจัดส่ง  และสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 สามารถพกั หรือยกเลกิ เอกสารการจ่ายงานให้พนกังานได้ 
 สามารถตรวจสอบการจ่ายงานให้พนกังานแต่ละคนได้จากปฏิทินจ่ายงานให้พนกังาน 
 สามารถสรุปผลการจดัสง่เอกสารของพนกังานแต่ละคนว่าครบถ้วน และถกูต้องหรือไม ่
 สามารถบนัทกึรายละเอียดของเงินสด และเช็ค ที่พนกังานได้รับมาจากลกูค้าได้ 
 สามารถอ้างอิงเงินสด และเช็คที่ได้รับมา ไปตดัหนีท้ี่หน้าจอรับช าระหนีไ้ด้ 
 สามารถอ้างอิงการจ่ายงานหลายครัง้มาบนัทึกสรุปผลการจดัสง่ครัง้เดียวได้ 
 สามารถก าหนดได้ว่าการจ่ายงานแต่ละครัง้พาหนะที่ใช้มีเลขไมล์สิน้สดุเท่าใด 
 สามารถระบรุายละเอียดของค่าใช้จ่าย และค่าน า้มนัที่เกิดขึน้จริงได้ 
 สามารถบนัทกึค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นเงินสด , เช็ค , เงินโอนได้ 
 สามารถอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไปบนัทกึที่ระบบเงินสดย่อยได้ 
 สามารถบนัทกึรายละเอียดของคปูองน า้มนัได้ 
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 กรณีที่มีการบนัทกึค่าใช้จ่ายโดยจ่ายเป็นเช็คจะ Link ไปที่ระบบเช็คให้อตัโนมติั 
 กรณีที่ค่าใช้จ่าย และค่าน า้มันมีภาษี สามารถใส่รายละเอียดของเลขที่ใบก ากับภาษี วนัที่ใบก ากับภาษี, จ านวนเงิน เพื่อ
แสดงในรายงานภาษีให้อตัโนมติั 

 กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จะ Link ไปที่ระบบ General Ledger ให้อตัโนมติั 
 สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงได้ ที่หน้าเมนบูนัทกึ และรายงาน 

 

Customer Relationship Management 
 สามารถบนัทกึงานประจ าวนั, การติดต่อประจ าวนัลกูค้า, การนดัหมายลกูค้า, การวางแผนต่างๆได้ 
 มีปฏิทิน นดัหมาย, ติดต่อครัง้ต่อไป, แผนงาน, สิง่ของที่น าไปด้วย 
 เมื่อพนกังานขายบนัทกึนดัหมาย โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึน้มาทนัทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวนัที่นดัหมาย 
 เมื่อพนกังานขายบนัทกึติดต่อ โปรแกรมจะเตือน (Job Alert) ขึน้มาทนัทีเมื่อ Log in มาใช้งาน ตามวนัที่ติดต่อ 
 สามารถก าหนดสถานะของการนัดหมายได้ (ปกติ, ยกเลกิ, เลือ่น)  และก าหนดวนัที่นดัหมายครัง้ต่อไปกรณีเป็นการเลื่อน
นดัและแสดงในปฏิทินนดัหมาย 

 สามารถระบคุู่แข่งในกรณีที่ลกูค้าไม่เลอืกผลติภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ของฝ่ายขายได้ 
 สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความคาดหวังในกรณีที่ลูกค้าทดสอบหรือศึกษาผลิตภัณฑ์ และออกรายงานเพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ของฝ่ายขายได้ 

 สามารถระบผุลการติดต่อนดัหมายเพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ ประสทิธิภาพของพนกังานขายแต่ละคนได้ 
 สามารถก าหนด Password เพื่อเข้ามาดขู้อมลูเฉพาะของแต่ละพนกังานขาย 
 สามารถบนัทกึลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อตรวจสอบถงึการบริการของพนักงานได้ 
 สามารถเชื่อมโยงไปท ารายการที่ระบบ SO (เสนอราคา, สัง่จอง, สัง่ขาย, ขายเงินเชื่อ, ขายเงินสด) 
 สามารถดงึข้อมลูจากระบบ SO มาออกรายงานเพื่อท าการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ 
 มีเมน ูSalesperson Statistic เพื่อเก็บสถิติข้อมลูทางด้านขายและการรับช าระหนีข้องลกูหนีใ้นแต่ละพนกังานขาย 
 มีเมน ูSalesperson Inquiry เพื่อแสดงข้อมูลทางด้านขายและการรับช าระหนีข้องลกูหนีใ้นแต่ละพนักงานขาย โดยแสดง
ยอดค้างช าระ และสามารถเลือกช่วงข้อมูลเพื่อเรียกดูตามช่วงวันที่เอกสาร,รหัสพนักงานขาย,รหัสลูกค้า และประเภท
เอกสารได้ 

 สามารถเปรียบเทียบเป้าการขาย / ยอดขาย โดยแยกตามพนักงานและตามงวด และค านวณผลต่าง (%) ทัง้ต่อเป้าการ
ขายของพนกังานขายแต่ละคน และของพนกังานขายรวมทัง้หมดได้ 

 มีรายงานลกูค้าที่ไม่มีการเคลือ่นไหว, รายงานความถ่ีในการติดต่อลกูค้า เพื่อน ามาวิเคราะห์ลกูค้า 
 มีรายงานสรุปแหลง่ข้อมลู เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สือ่หรืองบโฆษณา 
 ก าหนด Password ที่จะใช้เฉพาะในแต่ละกลุม่พนกังานขายได้ 
 สามารถพิมพ์ซองจดหมาย , Label โดยสามารถก าหนดค าขึน้ต้นเอง หรือดงึผู้ ติดต่อของลกูค้าแต่ละรายมาแสดงได้ 
 สามารถพิมพ์ฟอร์มใบปฏิบติังานของพนกังานขาย โดยดงึข้อมลูจากเมนติูดต่อประจ าวนัได้ 
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Audit & Internal Control 
 รายงานตรวจสอบยอดลกูหนีก้บัการรับช าระหนีแ้ละเจ้าหนีก้บัการจ่ายช าระหนี ้
 รายงานตรวจสอบการจ่ายช าระหนีท้ี่ไม่ท าใบรับวางบิลและเตรียมจ่ายเจ้าหนี ้
 รายงานการรับช าระหนีแ้ละการจ่ายช าระหนีต้ามก าหนด 
 รายงานลกูหนีแ้ละเจ้าหนีท้ี่ไม่มีการเคลือ่นไหว 
 รายงานตรวจสอบยอดจ่ายช าระหนีส้งูกว่าวงเงินเครดิต 
 รายงานตรวจสอบยอดเจ้าหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 รายงานการรับช าระหนีท้ี่เช็คยงัไม่ผ่าน 
 รายงานตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินสดประจ าวนั 
 รายงานตรวจสอบยอดลกูหนีเ้กินวงเงินเครดิต 
 รายงานตรวจสอบการ Run ข้ามเลขที่เช็คจ่าย 
 Audit สนิค้าที่ซือ้มาราคาสงูกว่าราคาซือ้มาตรฐาน 
 รายงานตรวจสอบรายการซือ้ที่ไม่มีการท าใบขอซือ้และใบสัง่ซือ้ 
 Audit รายการที่ยงัไม่ Post GL 
 รายงาน Audit การบนัทกึข้ามเลขที่เอกสาร 
 ยอดรับสนิค้าเข้าเปรียบเทียบกบัยอดซือ้ 
 รายงานยอดจ่ายสนิค้าออกเปรียบเทียบกบัยอดขาย 
 รายงานใบโอนย้ายระหว่างคลงัอ้างอิงจากใบขอโอนย้ายระหว่างคลงั 
 รายงานรับสนิค้าเปรียบเทียบกบัใบสัง่ซือ้ 
 Audit สนิค้าที่มียอดติดลบ 
 ยอดคงเหลอืสนิค้ายกมา IC เปรียบเทียบกบั WH 
 เปรียบเทียบต้นทนุสนิค้ามาตรฐานกบัต้นทนุจริง 
 Audit Invoice ที่ขายต ่ากว่าราคาทนุ 
 รายงาน Audit วิเคราะห์ผลต่างต้นทนุมาตรฐานกบัต้นทนุจริง 
 Audit สนิค้าที่ซือ้มาราคาสงูกว่า Standard Cost 

 

Fixed Asset  
 สามารถก าหนดประเภทสนิทรัพย์ได้ตามต้องการ 
 สามารถก าหนดรายละเอียดผู้ขาย ที่อยู่ และโทรศพัท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลงัสามารถก าหนดแผนก 
ที่ใช้สนิทรัพย์ได้  ท าให้ทราบว่าสนิทรัพย์เป็นของแผนกใด 

 สามารถก าหนดสถานที่ตัง้สนิทรัพย์ได้  ท าให้ทราบว่าสนิทรัพย์ตัง้อยู่ที่ใด 
 สามารถก าหนดรุ่น, ย่ีห้อสนิทรัพย์ได้   
 สามารถก าหนดพนกังานผู้ รับผิดชอบต่อสนิทรัพย์ได้ 
 สามารถบนัทกึประวติัและรายละเอียดเก่ียวกบัสนิทรัพย์ได้โดยละเอียด   เช่น   ชื่อสนิทรัพย์อะไร? ประเภทสนิทรัพย์?   
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เป็นของแผนกอะไร? ตัง้อยู่ที่ไหน?  ซือ้มาเมื่อ ไหร่?  ซือ้จากใคร?  วันเดือนปีที่ซือ้ หรือได้มา?  ราคาเท่าไหร่?  บริษัทที่
รับประกนั อายปุระกนั เบีย้ประกนั วนัสิน้สดุประกนั ฯลฯ 

 สามารถบนัทกึการขายสนิทรัพย์ได้ เพื่อท าให้ทราบว่ามีก าไรและขาดทนุเท่าใดจากการขายสนิทรัพย์ 
 สามารถบนัทกึการยกเลกิการใช้สนิทรัพย์ได้ กรณีสนิทรัพย์ช ารุดเสียหายไม่สามารถน ามาใช้งานได้ 
 สามารถบนัทกึรายละเอียดการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสนิทรัพย์ได้ เพื่อเป็นการเก็บประวติัสนิทรัพย์ 
 สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างได้    ท าให้ทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดทรัพย์สิน
นัน้ๆ โดยละเอียด 

 สามารถบนัทกึการโอนย้ายสนิทรัพย์ระหว่างแผนก 
 สามารถบนัทกึรายการตรวจนบัสนิทรัพย์ 
 สามารถบนัทกึรูปภาพของสนิทรัพย์แต่ละตวัได้ 
 การบนัทกึบญัชีค่าเสือ่มราคาสนิทรัพย์ สามารถ Post ไปยงัระบบบญัชีแยกประเภทอตัโนมติั 


