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เปนโปรแกรมบริหารการจัดการงานดานบัญชี  สําหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปยมดวยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอน มีเมนู
การทํางานทั้งภาษาไทย และ สามารถบันทึกขอมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชนในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เปน 
โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทํางานในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลการขายสินคาเขาสูระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินคา และ
สงผลใหลดยอดสต็อก บันทึกรับรูรายไดจากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายใหอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพใบกํากับ
ภาษีจากโปรแกรมได มีปฏิทินแสดงกําหนดวันสงของ วันนัดรับชําระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะหขอมูล รองรับการกําหนดราคา
โปรโมชั่นตามชวงเวลาตางๆของสินคาหรือลูกคา และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินคาจะสงผลใหเพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรูการซื้อและตั้งเจาหนี้ 
บันทึกรายงานภาษีซื้อใหอัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพเช็คและฟอรมตางๆจากระบบไดพรอมกับมีปฏิทินกําหนดวันจายเงินรองรับอีกดวย ระบบ
สินคาคงคลังสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของสินคาไดอยางครบถวนรวมทั้งยังควบคุมสินคาไดทั้งแบบ Lot , Serial, Lot & Serial หรือ 
Lot & Expire ในกรณีเปนสินคามีอายุ เชน อาหาร หรือ ยา เปนตน ในเรื่องการคํานวณตนทุนสินคาโปรแกรมสามารถเลือกใช ไดหลายวิธี 
ไมวาจะเปน FIFO ,Average, Specific Lot, Standard Cost นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออก
จากระบบ Inventory Control เพื่อใชสําหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบขอมูลการเคลื่อนไหวของสินคาทั้งหมด ทําใหเกิดความรัดกุมในการ
บริหารงานคงคลังมากขึ้น ในสวนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงตางๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบ
ได สามารถทํางานตางสาขาได โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธิ์การเขาใชงานเมนูตางๆ รวมถึงในสวนของการอนุมัติเอกสาร 
กําหนดวาใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบาง มีฟงกชั่น Approve Center ชวยในการรวบรวมเอกสารที่รอใหผูมีอํานาจอนุมัติทั้งหมด จึง
ไมจําเปนตองเขาไปอนุมัติในแตละระบบ ทําใหเกิดความสะดวกในการทํางานมากยิ่งขึ้น หากตองการตรวจสอบ (Audit) ขอมูลการทํางาน 
โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการทํางานของ User ทําใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
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• Accounts Payable         
เปนระบบที่หลงัจากบันทึกรายการซื้อเรียบรอยแลว 
เมื่อทางเจาหนี้มีการจัดสงใบวางบิลมายังบริษัท 
สามารถบันทึกขอมูลการรับวางบิลเขาในระบบ 
จากนั้นนําเอกสารการรับวางบิลอางอิงไปทําการ
บันทึกเตรียมเอกสารจายชําระ กรณีที่ตองการจัดทํา
เอกสารและเช็คเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ และถงึ
กําหนดวันจายชําระหนี้ก็ทําการบันทึกรายการจาย
ชําระตอไป ในกรณีที่เริ่มใชโปรแกรมสามารถ
บันทึกขอมูลเจาหนี้ยกมาเพื่อใหมีผลตอการดเจาหนี้ 
และหากมคีาใชจายที่มิใชคาใชจายหลักของกิจการ
แตตองการตั้งเจาหนี้นั้น โปรแกรมกส็ามารถรองรับ
ในการทําเช็คกอนเพื่อใหผูบริหารเซ็นต กอนที่จะทํา
การตัดการจายชําระของเจาหนี้สวนนี้ไดดวย 



• Accounts Receivable 
เปนระบบที ่เมื่อขายสินคาใหลูกคาเรียบรอยแลว 
สามารถจัดทําใบวางบิลจากระบบเพื่อสงใหลกูคา และ
เมื่อถึงกําหนดวันรับชําระหากตองการจัดทําใบเสร็จ
เพื่อไปเก็บเงินลูกคาแตยังไมทราบรายละเอียดการรับ
ชําระ สามารถจัดทําใบเสร็จรับเงิน(กอนรับเงิน) จาก
ระบบได ซึง่ระบบจะยังไมตัดยอดหนี้ จนกวาจะ
บันทึกการรับชําระเรียบรอยแลว ในกรณีที่เริ่มใช
โปรแกรมสามารถบันทึกขอมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อใหมี
ผลตอการดลูกหนี้ และหากมีรายไดที่มิใชรายไดหลัก
ของกิจการแตตองการใหมีผลตอการดลูกหนี้นั้น 
โปรแกรมกส็ามารถรองรับสวนนี้ไดดวย นอกจาก
โปรแกรมสามารถจัดการเกี่ยวกับการรับชําระแลว ยัง
มีเรื่องของการเก็บประวัติการติดตามหนี้, การจัดทํา 
Blacklist และ Cancel Blacklist เพื่อ
ชวยในการควบคุมลูกหนี้สะดวกขึ้นดวย 
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• Advance System
เปนระบบที่ใชในการควบคุมเงินทดรองจาย โดยเมื่อ
พนักงานตองการเบิกเงินทดรองเพื่อสํารองจาย จะเขา
มาบันทึกขอเบิกเงินทดรองในระบบของ โปรแกรม
บัญชี จากนั้นผูมีอํานาจอนุมัติจะเขามาเพื่อพิจารณาวา
สมควรใหเบิกหรือไม หากเห็นสมควรก็ทําการบันทึก
เบิกเงินทดรองจาย หลงัจากที่พนักงานใชจายแลว 
และตองการเคลียรเงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียรเงิน
ทดรองจายในระบบเพื่อรอใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ
เขามาพิจารณา และตรวจสอบความถกูตอง พรอมทั้ง
ทําการเคลียเงินทดรองตอไป
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• Letter of Credit 
เปนระบบที่ใชในกรณีที่มีการบันทึกขายสินคา
ระหวางประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เปนผูขายใน
ประเทศ มกีารตกลงกบัผูซื้อที่อยูตางประเทศ ใน
การชําระคาสินคา โดยใหธนาคารทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการรับ-จายเงิน ซึง่ โปรแกรมบัญชี 
สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับ
การบันทึก L/C และการนํา Packing 
Credit ที่มีการโอนเงินเรียบรอยแลวมาตัดในการ
รับชําระหนี้จากลูกคาได

• Budget Control
เปนระบบที่ใชในการกําหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อ
เปรียบเทียบผลตางระหวางงบประมาณที่ตั้งไว กับรายได 
หรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ โดย โปรแกรมบัญชี จะแสดง
ผลตางที่เกิดขึ้นเปนจํานวนเงินบาท และเปนเปอรเซ็นต ซึ่ง
ผูบริหารสามารถใชผลตางที่เกิดขึ้นเปนขอมูลในการ
วิเคราะหรายได หรือคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบรษิัท 
นอกจากนี้ยังรองรับการกาํหนดงบประมาณแยกตามแผนก 
หรือแยกตาม Job ดวย
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• Campaign Module         
เปนระบบสําหรับตั้งราคา Standard Cost, 
Price List, Promotion ตามชวงเวลาหรือตาม
ลูกคาที่ตองการได นอกจากใชสําหรับกําหนดราคา
สินคาเปนชวงเวลาแลว ยังใชในกรณีที่ตองการกําหนด
ระยะเวลาเครดิตของลูกคาตามแผนกที่ขายไดอีกดวย 
เพื่อความสะดวกในการใชงานมากยิ่งขึ้น
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• Cheque and Bank         
เปนระบบสําหรับปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับธนาคาร 
กรณีมกีารฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคาร และปรับปรุง
สถานะเช็คทั้งดานรับ-จาย เชน เช็ครับ เมื่อนําฝากก็
เปลี่ยนเปนสถานะเช็ครับฝาก และเมื่อเช็คผาน ก็จะ
ปรับปรุงสถานะ จากเช็ครับฝากเปนเช็คผาน พรอมทัง้
บันทึกรายการทางบัญชีให ซึง่ทําใหสามารถรูสถานะ
ของเช็คตางๆได และสะดวกในเรื่องของการจัดทํา 
Bank Reconcile ตอไป 
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• Company Manager 
เปนระบบที่ตรวจสอบการทํางาน โดยจะเก็บประวัติ
การทํางานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึง่กรณี
ที่พบขอผิดพลาดตางๆ เปน โปรแกรมบัญชี ที่
สามารถตรวจสอบไดวาใครเปนผูกระทํา กระทํา
เมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทําขอมูลชวยเตือน 
โดยกําหนดขอความ รวมถึงวันที่เตือนไวลวงหนาได 
และยังกําหนดสิทธิ์การใชงานของ User เปน
รายบุคคล หรือเปนรายกลุมไดอีกดวย
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• Customer Relationship Management
เปนระบบจัดการดานการขายเพื่อเก็บประวัติการติดตอ
กับลกูคา การนัดพบกบัลูกคา การนัดหมายลวงหนา 
รวมถึงการบันทึกแผนการทํางานตางๆ ของพนักงาน 
เพื่อตรวจสอบผลการทํางานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
พนักงานเปนรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียด
การทํางานในแตละวันของพนักงานหรือของกิจการได 
ซึง่ใชในการวิเคราะหแผนงานในอนาคตของพนักงาน 
ใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นมีการเก็บประวัติการติดตอกับ
ลกูคาสมัพนัธสามารถดูประวัติการติดตอกับลูกคา
ยอนหลังได ในการบันทึกขอมูลผูที่คาดวาจะเปนลูกคา
สามารถ Generate รายชื่อ ใหมสีถานะเปนลูกคาได
โดยที่ผูใชไมจําเปนตอง บันทึกรหัสลูกคาใหม โดย
ระบบจะเปนผูกําหนดรหัส และรายชื่อลูกคาใหโดย
อัตโนมัติ 
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• Financial Management 
เปนระบบที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รองรับการจัดทํา
งบกําไรขาดทุน งบดุล งบตนทุนขาย งบตนทุนผลิต 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกแบบ 
และจัดทํางบการเงิน ในรูปแบบที่ทางบริษัทตองการ 
ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเรียกดูรายงาน 
Forecast เพื่อใชในการประมาณการดานการซื้อ
สินคา ยอดขาย ขอมูลดานการรับเช็ค การจายเช็ค เพื่อ
ใชในการวางแผนดานการจัดสรรงบประมาณการรับ-
จายเงิน ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น



• General Ledger  
เปนระบบที่ใชในการบันทึกรายการรายวัน และรายการ
รายวันที่ Link มาจากระบบตางๆ เชน ระบบซื้อ-ขาย
,รับ-จาย นั้น จะเขาสูระบบ General Ledger ทัง้หมด 
ดังนั้นที่เมนูรายการรายวันจึงเสมือนสมุดคุมรายการ
รายวันดวย นอกเหนือจากใชสําหรับบันทึกรายการตางๆ
ที่ไมสามารถบันทึกผานระบบที่โปรแกรมมีให เชน 
รายการปรับปรุงตางๆ เปนตน แตหากตองการจัดเตรียม
เอกสารเพื่อสงใหผูมีอํานาจอนุมัติกอน กส็ามารถเขามา
บันทึกไดที่ Pre-Payment แลวจึงอางอิงไปยังการ
บันทึกรายการรายวันตอไป ในกรณีที่เริ่มใชโปรแกรม
สามารถบันทึกยอดยกมาจากระบบเพื่อใหมีผลตอ
รายการแยกประเภท นอกจากนี้โปรแกรมยังรองรับการ 
Post GL ไดทั้งแบบ Real Time Post และ Batch 
Post ซึง่การ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได
วาตองการใหบันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแตละ
รายการ 
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• Inventory Control              
เปนระบบสําหรับควบคุมสินคาคงคลัง ทัง้ในเรื่องของ
การขอเบิก, การเบิก-รับคืนจากการเบิกสินคา, การรับ-
สงคืน สินคาผลิตเสร็จ, การโอนยายสินคาระหวางคลัง
หรือระวางสาขา, การบันทึกสินคาคงเหลือยกมา, การ
ตรวจสอบสินคาคงเหลือและการปรับปรุงสนิคาคงเหลือ 
ซึง่ในแตละขั้นตอนการทํางานมีเรื่องของการขออนุมัติ
กอนเสมอ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี 
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• Petty Cash        
เปนระบบสําหรับควบคุมเงินสดยอย โดยเริ่มจากการตั้ง
ชื่อวงเงินสดยอย จากนั้นทําการรับวงเงินสดยอย และ
เมื่อพนักงานตองการเบิกเงินสดยอย ใหมาทําการบันทึก
รายการขอเบิก เพื่อใหผูดูแลเงินสดยอยพิจารณาวา
สมควรไดรับการเบิกหรือไม หากสมควรก็ทําการบันทึก
เบิกเงินสดยอยตอไป หลังจากเบิกเงินสดยอยไประยะ
หนึ่งสามารถทําเรื่องเบิกคืนเงินสดยอยไดอีกดวย 
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• Purchase Order  
 เปนระบบที่ใชในการควบคุมดานการซื้อสินคา รองรับทั้งการ
ซื้อในประเทศและตางประเทศ โดยเริม่จากการจัดทําใบขอซื้อ 
เพื่อสงใหผูมอีํานาจในการอนมุัติเขามาอนุมัติใบขอซื้อ ซึ่งใน
กรณีที่ยังไมทราบวาควรซื้อสินคาจากที่ใดโปรแกรมรองรับใน
เรื่องของการสํารวจราคาและเปรียบเทียบราคากอนสั่งซื้อดวย 
เมื่อทําการเปรยีบเทียบเรยีบรอยแลวสามารถอางอิงเอกสารไป
จัดทําใบสั่งซื้อ เพื่อสงใหผูมีอํานาจทการอนุมัติใบสั่งซื้อ 
โปรแกรมรองรับการรับสนิคาที่ระบบ Warehouse 
Management กอนที่จะมีการอางอิงขอมูลไปจัดทํา
รายการซื้อสด, ซื้อเชื่อ ซึง่โปรแกรมจะบันทึกเขาคลังสนิคา
ระบบ Inventory Control ใหอัตโนมัติเพื่อใช
ตรวจสอบสินคาระหวางกัน หากมีการจายเงนิมัดจําสามารถ
บันทึกขอมูลลงในระบบเพื่อนําไปหักลดยอดเมื่อทําการซื้อหรือ
จายชําระหนี้ รวมถึงกรณทีี่มีการสงคนืลดหนี้ หรอืการเพิ่มหนี้
ในการซื้อสนิคา โดยการอางอิงจากเอกสารการซือ้เดิม กรณีที่
มีการซื้อจากตางประเทศ สามารถนําคาใชจายในการซื้อมาทํา
การ Landed Cost เพื่อปนสวนเขาตนทุนสินคาได
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• Sale Order 
 เปนระบบที่ใชในการควบคุมดานการขายสินคาและ
บริการ รองรับทั้งการขายในประเทศและตางประเทศ 
ซึง่สามารถเก็บประวัติที่ Inquiry หากตองการ
ประมาณราคาสามารถทําไดที่ Estimate เพื่อ
นําไปใชในการจัดทําใบเสนอราคา เพื่อใหผูมีอํานาจ
อนุมัติใบเสนอราคากอนที่จะมีการจัดสงใหลกูคา บันทึก
การจองสินคา เพื่อเรียกดูปฏิทินกําหนดสงของ การ
บันทึกสัง่ขาย เพื่อใชในการอางอิงจากตัดสต็อคสินคา
จากระบบ Warehouse Management เพือ่
มาบันทึกขายสินคาที่ระบบ Sale Order สามารถ
บันทึกการรับเงินมัดจํา เพื่อนําไปตัดเมื่อมีการบันทึกขาย
สินคา บันทึกรับคืน,ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ โดยอางอิงจาก 
Invoice ใบเดิมได
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• Value Added Tax  
 เปนระบบสําหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของ
กิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ตองการได 
เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการจัดทําภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ภ.พ.30) ใหแกกรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ ภ.
ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทัง้ใบปะหนา และใบแนบ รวมทั้ง
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จายไดอีกดวย



• Warehouse Management  
 เปนระบบที่ใชควบคุมสินคาคงคลัง รองรับสินคาที่มี
ลักษณะเปน Lot , Lot & Serial , Lot & Expire 
ซึง่สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสนิคาไดทั้งการ
รับสินคาเขา , การจายสินคาออก , การโอนยายสินคา
ระหวางคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินคา
คงเหลือในคลังตรวจสอบยอดสินคาต่ํากวา Minimum 
Stock หรือยอดสินคาสูงกวา Maximum Stock 
รวมทั้งแสดงสินคาที่ไมมกีารเคลื่อนไหวของระบบ 
Warehouse Management เพื่อเปรียบเทียบกับ
ยอดคงเหลอืที่ระบบ Inventory Control ไดอีกดวย
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• Messenger Management 
 เปนระบบที่ใชในการจัดเตรียมการสงเอกสาร, รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ 
Messenger ใชในการรับสง เพื่อใชควบคุมการจายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล คาใชจายที่เกี่ยวของ 
เชน คาน้ํามัน คาทางดวน หรือคาที่จอดรถ ซึง่สามารถควบคุมคาใชจายโดยใชระบบ Petty Cash รวมทั้งการ
จัดเตรียมรายละเอียดการสง-รับเอกสารจากเจาหนาที่เพื่อการตรวจสอบขอมูลการทํางานของพนักงานวาวาง
หรือไมและสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลาหรือวันหยุดของพนักงานที่ไมสามารถรับงานได ซึง่มกีาร
ควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการสงของ เชน ชื่อยานพาหนะ 
ทะเบียนรถ ยี่หอ ส ีประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใชรถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถและยัง
สามารถตรวจความพรอมของยานพาหนะได
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