
คุณสมบัติโปรแกรมบัญชี myAccount
 

General Specification

 รูปแบบ Graphics ทีส่วยงามนาใช 
 สามารถสราง My Menu ไดเอง 
 มีระบบ Search Engine ที่งายและรวดเร็วตอการคนหา 
 สามารถกําหนดสิทธิ์การใชงาน (Authorize) ได 
 การทํางานงาย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากล ลดความซ้ําซอน 
 สลับ User การทํางานได โดยทีไ่มตองปดโปรแกรม 
User สามารถ Log in เขามาทาํงานจากสาขาผาน Modem 

 กาํหนดงวดปบญัชีไดไมจํากัด  
 ปรับเปลี่ยน Report และ Form ไดเองตามตองการ 
 มี Feature ของ Last Recently use 10 รายการลาสุด 
Tab History แสดงประวัติเอกสารวาถูกอางอิงไปบันทกึขอมูลทีใ่ดบาง และสามารถ Drill Down ไปดูเอกสารตนขัว้ได 
 สามารถเรียกดู Report ตามชวงวันทีท่ี่ตองการได รวมทัง้สามารถเรียกดูรายงาน ไดทั้งแบบแจกแจง และแบบสรุป 
 สามารถ Drill down Daily Report ขอมูลรายวันเพื่อเขาไปดูตนฉบบั(ที่มา) ของเอกสารได 
 เรียกดู Report และการ Running เอกสารไดทั้งแบบแยก หรือรวมสาขาไดใน แตละระบบ ไดทกุสาขา และทกุขณะ 
(Real time) 



 การ Running เลขที่เอกสารไดหลายรูปแบบเชน การ Running ตามอักขระ / อัตโนมัติ หรือจะคียตรงก็ได 
 สามารถเริ่มตนทํางานและตอเนื่องได โดยไมจําเปนตองใสยอดยกมา (ทําการ บันทึกยอนหลังได โดยไมจํากัด
ชวงเวลา)

 การทํางานเปนแบบ Online Processing ซึง่โปรแกรมจะปรับปรุงยอดใหทันที เมื่อทําการแกไข และบันทึก
รายการ 
 รองรับการ Post GLทั้ง Real Time Post และ Batch Post (ซึง่สามารถ Post เปนชวงได)

 สามารถสรางรูปแบบการ Post GL ไดหลายรูปแบบตอเมนูการบันทึก เชน การ Post GL ตอสินคา หรือการ 
Post แบบยอดรวม 
 สามารถกาํหนดสวนลดตอรายการสินคาและตอบิล ไดหลายระดับทั้งเปนอัตรา % และจํานวนเงิน  
 สามารถเรียกดูรายงานไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 สามารถกาํหนดทศนิยมในการคํานวณจํานวนสินคา และราคาตอหนวย ไดมากสุดถงึ 4 หลกั 
 สามารถกาํหนดกลุมลูกหนี้,วงเงนิเครดิต, จํานวนวันเครดิตของลูกคาแตละรายได, สามารถกําหนดระดับ
ความสําคัญของลกูหนี้ได  
 สามารถกาํหนดไดวาจะใหเช็ควงเงินอนุมัติลูกหนี้ (Credit Limit) หรือตัดวงเงิน 
 อนุมัติลูกหนี้จากการรับชําระหนี้หรือเช็คผาน 



 ระบบสินคาสามารถตรวจสอบยอดสินคาคงเหลือไดทุกหนาจอ 
 สามารถเพิ่มคําอธิบายรายการตอตัวสนิคาไดไมจํากัด 
รองรับการรับ-จายชําระแบบ Partial สามารถ Scan รปูแบบเช็คเพื่อพมิพเช็ค จายได 
สามารถกําหนด Status ของลกูหนี้และเจาหนี้และบัญชีเงินฝากได (Inactive and On Hold) 

สามารถกําหนดอัตราภาษีไดเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร 
สามารถดู Status ของเอกสารไดตลอดเวลา วาถูกนําไปใชระบบอื่น ๆ หรือยัง



Purchase Order System

การบันทึกซื้อเงินสด สามารถจายชําระเปนเงินสด หรือเช็คก็ได และยังสามารถ บันทึกเช็คจายไดหลายใบพรอมทั้ง
บันทึก

รายการ คาใชจายอื่นๆ และภาษีหัก ณ ที่จายได 
สามารถตรวจสอบใบสัง่ซื้อสินคาทั้งหมดที่มีอยูแลวพมิพเปนใบเตือนไปยัง Supplier ใหจัดสงสนิคามาตามเวลาที่
กําหนด 
สามารถสอบถามประวัติการซื้อสนิคาได โดยลูกคา,สินคา,ประเภทรายการซื้อ, ชวงเวลาไดตามตองการ 
สามารถ Copy รายการเอกสารซือ้เงินเชื่อ,ซือ้เงินสด, ลดหนี้/เพิ่มหนี้ได 
เมื่อบันทึกการซื้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะสงขอมูลไปยังระบบตางๆ ทีเ่กี่ยวของอยาง ครบถวนเพียงแคการทํางานใน
หนาจอเดียว  
ไมวาจะเปนการเพิ่มยอดสินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีซื้อในระบบ VAT, บัญชีแยกประเภทในระบบ 
GL

สามารถซื้อสินคาทั้งที่มีภาษี และยกเวน ภาษีในใบกํากับภาษีเดียวกันได 
บันทึกซื้อสามารถแยกเปนประเภทสินคาและบริการได 
สามารถบันทึกสวนลดตอรายสินคาหรือสวนลดทั้งบิลไดทั้งจํานวนเงินและ อัตรา % ไดหลายระดับ 
สามารถปรับยอดใหตรงกับ Invoice ได ในกรณีที่เจาหนี้คํานวณผิดพลาด 



สามารถบันทึกลดหนี้, เพิ่มหนี้ได โดยจะอางจากใบกาํกับภาษีใบเดิมหรือไมก็ได และยังกําหนดไดวามีผลตอ Stock 
หรือไม 
การจายเงินมัดจํา สามารถจายชําระเปนเงินสด, เช็ค, หรือการโอนเงินผานธนาคารก็ได 
สามารถคิดภาษีได 3 รูปแบบ คือ คิดภาษีรวมกับราคาสินคา คิดภาษีแยกออกจากราคาสินคา และยกเวนภาษี 
เปรียบเทียบรายการสินคาของผูขายแตละรายได และเลอืกรายงานสินคาที่ เปรียบเทียบใบสัง่ซื้อได 
เลขที่ใบกํากับภาษี, ใบสงของสามารถซ้ํากันได 
สามารถบันทึกการกําหนดวันนัดชําระที่ซื้อได 
สามารถบันทึกสถานที่รับของที่ซื้อได 
บันทึกลดหนี้ โปรแกรมจะลดยอด stock และ post เขาภาษีซื้อและบัญชีอัตโนมัติ 
เมื่อทํารายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ โปรแกรมจะสงขอมูลไปยังระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางครบถวนเพียงแคการทํางานใน
หนาจอเดียว ไมวาจะเปนการ Update ยอด สินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีในระบบ VAT, บัญชีแยก
ประเภทในระบบ GL

สามารถทํารายการซื้อสินคาไดหลายหนวยนับ 
สามารถบันทึกลดหนี้/เพิ่มหนี้เปนจํานวนเงินไดโดยไมระบุสินคา 
สามารถสรางรายงานเสนอสินคาที่ตองการสัง่ซื้อ เพื่อเสนอใหฝายจัดซื้อพิจารณา โดยออกรายงานจะเสนอวามีสินคา
ใดบางที่ควร จะสัง่ซื้อและซื้อในปริมาณเทาใด โดยเลือกพิจารณาปริมาณที่จะสัง่ซื้อจากประมาณการที่จะสั่งขาย (sale 
forecast) จากวันกําหนด สัง่สินคาของใบสัง่ซื้อที่มีเขามาจากสินคาที่มีปริมาณต่ํากวาจุดสัง่ซื้อ (Reorder Point) และ
จะพิจารณารวมกับปริมาณสินคาที่ควร 
สัง่ซื้อในแตละครั้ง (Economic Order Quantity) 



PO Reports

รายงานใบสัง่ซื้อ (แบบสรุป และแบบแจกแจง ) รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจํา 
รายงานสินคาคางรับ (แบบสรุป และแบบแจกแจง ) รายงานสงคืน , ลดหนี้ 
รายงานซื้อสด (แบบสรุป และแบบแจกแจง ) รายงานเพิ่มหนี้เจาหนี้  
รายงานซื้อเชื่อ  รายงานจายเงินมัดจํา  
รายงานเงินมัดจําคงเหลือ  รายงานเงินมัดจํา By Expire Date 

รายงานวิเคราะหการซื้อสุทธ ิรายงายสรุปซื้อประจําวัน   รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ – ปริมาณการซื้อสินคา  
รายงานวิเคราะหสรุปซื้อเชื่อ   รายงานจัดอันดับยอดซื้อ – ปริมาณการซื้อสนิคา 
รายงานสรุปยอดซื้อสนิคาประจําเดือน

Vendor Performance Analysis Report  
รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ ( รายเดือน )



Sale Order System

กรณีที่บันทึกการขายตาม Step ของใบสั่งจองและใบสัง่ขายโปรแกรมจะควบคุมยอดที่สัง่จองและคางสงให 
ม ีOption ตรวจสอบ เสนอราคาไดเกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้,สัง่ขายไดเกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้, ขายไดเกินวงเงินอนุมัติ
ลูกหนี้,

สัง่ขายไดเกินจํานวนสัง่จอง, ขายไดเกินจํานวนสั่งขาย, เตือนเมื่อมีเงินมัดจําลูกหนี้, ขายต่ํากวาราคาทุน, สัง่จองไดเกิน
ใบเสนอ ราคา 
ซึง่จะตองมีการกําหนดที่ Option ของ ระบบ SO

สามารถสอบถามประวัติการขาย โดยเลือกชวงขอมูล,สนิคา, ลกูหนี้ไดตามตองการ 
สามารถสอบถามรายการสินคาคางสง, สินคาที่ตองสง หรือสินคาที่รอนําสง ตามชวงเวลาที่ตองการ 
สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได 
สามารถบันทึกรับเงินมัดจําทั้งแบบมีภาษีและไมมภีาษี 
สามารถเปดบิลขายไดโดยไมตองบันทึกสินคายกมา 
สามารถ Copy Bill ได เพื่อความรวดเร็วในการออกบิล 
สามารถเปดบิลไดทันที โดยไมผานระบบใบเสนอราคา, ใบสัง่จอง และใบสัง่ขาย 
สามารถอางอิงรายการจากสัง่ขายมาเปดบิลไดทันที 
โปรแกรมจะทําการ Default ราคาใหอัตโนมัติตามแตละหนวยนับที่กําหนดไว 
สามารถกําหนดอัตราภาษีอัตโนมัติตามลูกหนี้รายตัวได 



สามารถเลอืกประเภทภาษี (แบบแยกนอก / รวมใน / ไมคิดภาษี) และกําหนดประเภทการขาย (สินคาหรือบริการ) 
ไดในหนาจอการบันทึก

สามารถสอบถามประวัติการขายสินคาได โดยลูกคา, สนิคา, ประเภทรายการขาย, ชวงเวลาไดตามตองการเมื่อ
บันทึกการขายเงินเชื่อ โปรแกรมจะสงขอมลูไปยังระบบตาง ๆ ที่เกีย่วของอยางครบถวนเพียงแคการทํางานใน
หนาจอเดียว ไมวาจะเปนการปรับลดยอดสินคาใหในระบบ Stock, รายงานภาษีขายในระบบ VAT, บัญชีแยก
ประเภทในระบบ GL

สามารถขายสินคาทั้งที่มีภาษีและยกเวนภาษีไดในใบกํากับภาษีเดียวกัน 
สามารถระบุสถานที่สงของ (Ship to) ไดหลายสถานที่ในแตละลกูคา 
สามารถรับชําระหนี้ในรายการขายสดไดทั้งเงินสด, เชค็รับ (หลายใบ) และเงินโอน และรายละเอียดการรับชําระ
หนี้ตางๆ เชน คาใชจายอื่น ๆ, ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย ไดในเอกสารใบเดียวกัน



SO Reports

รายงานใบสัง่จองสินคา  รายงานสรุปขายเชื่อ 
รายงานสรุปการสั่งจองสินคา(จํานวน) รายงานรับคืน,ลดหนี้ลูกหนี้ 
รายงานใบสัง่ขาย  รายงานยกเลิกใบกํากับภาษี 
รายงานสินคาคางสง

รายงานรับเงินมัดจํา 
รายงานขายสด  รายงานมัดจําคงเหลือ 
รายงานรับเงินมัดจํา By Expire Date รายงานเคลื่อนไหวเงินมัดจํา 
รายงานสรุปยอดขายสินคาประจําเดือน  รายงานวิเคราะหยอดขายสินคา/ลกูคาจากมากไปนอย 
รายงานวิเคราะหสรุปขายสด  รายงานจัดอันดับยอดขาย-ปริมาณการขายสินคา 
รายงานวิเคราะหสรุปขายเชื่อ  วิเคราะหประวัติการขายไดมากกวา 10 ครั้งหลงัสุด เพื่อแสดง 
รายงานคา Commission   ราคา เครดิตการใหสวนลดเงินสด  
รายงานเปรียบเทียบยอดขาย-ปริมาณการขายสินคา, สามารถวิเคราะหการขายเปนรายเดือน, รายไตรมาส,
รายงานวิเคราะหการขายสุทธิ   รายครึ่งป และสะสมทั้งป,เก็บขอมูลสถิติการขาย 
สามารถวิเคราะหการขายเปนรายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งป และสะสมทั้งป,เก็บขอมูลสถิติการขาย 



Inventory Control system

สามารถกําหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยสามารถกําหนดได ทัง้สินคาทั้งหมด , เฉพาะกลุมสินคา หรือจะ
เปนสินคารายตัวได

สามารถกําหนดยอดคงเหลือต่ําสดุ , สงูสุดหรือปริมาณการสั่งซือ้ที่เหมาะสม เพื่อชวยในการบริหารคลังสินคา
สามารถบันทึกใบเบิกและรับคืนจากการเบิกได และสามารถกําหนดประเภทเอกสารการเบิกไดวาเปนการเบิก
ประเภทไหน 
สามารถบันทึกใบโอนยายสินคาและโอนยายสินคาออกคลงั,โอนยายสินคาเขาคลัง,โอนยายขอมูลเขาคลังอัตโนมัติ

สามารถบันทึกปรับเพิ่มตนทุนสินคาในการโอนยาย และ ปรับเพิ่มตนทุนในการรับสินคาผลิตเสร็จ ภายในหนาจอ
เดียว

สามารถบันทึกการตรวจนับสินคาโดยมีการแยกระบุผูใชระหวางผูตรวจสอบการนับ และผูตรวจนับสินคา 
สามารถปรับราคาขายสินคาเพิ่มหรือลดจากราคาปจจุบันไดโดยมีหนาจอปรับราคาขายรองรับการทํางาน

สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินคาอัตโนมัติ โดยระบุไดวาจะใหเพิ่ม, ลด หรือไมมีผลตอ Stock

ในรายงานรายวันมีรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกขอมูล ไดแก รายงานวิเคราะหตางๆ, รายงานตนทุนสินคา 
เปนตน



IC Reports

รายงานรับคืนจากการเบิก   
รายงานรับสินคาผลิตเสร็จ    
รายงานสงคืนสินคาผลิตเสร็จ   
รายงานโอนยายสินคา ( ออก )
รายงานโอนยายสินคา ( เขา ) รายงานปรับราคาขาย 
รายงานสินคาคงเหลือยกมา     
รายงานตรวจนับสินคา

รายงานตรวจนับสินคา ( แบบไมแสดงจํานวน )
รายงานผลตรวจนับสนิคา

รายงานปรับปรุงเพิ่มลดสินคา



IC Analysis

รายงานสินคาและวัตถุดิบ                                                
รายงานยอดสินคาคงเหลือ (FIFO)
รายงานสินคาและวัตถุดิบแยกตามคลัง                          
รายงานสถานะสินคาคงเหลือ (ปริมาณ )
รายงานสินคาและวัตถุดิบ ( แยกตามคลังและที่เก็บ )
รายงานแสดงระดับราคาขายสินคา 
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสนิคา ( Average )
รายงานสินคาโดยละเอียด ( มลูคา )
รายงานยอดสินคาคงเหลือ ( Average )
รายงานสินคาคงเหลือที่ต่ํากวายอด Minimum Stock 
รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสนิคา (FIFO)

รายงานสินคาที่ไมมีการเคลื่อนไหว 
รายงานสินคาคงเหลือที่ต่ํากวายอด Minimum Stock
(บวกคางรับ)

รายงานยอดสินคาคงเหลือเรียงตามรหัสสินคา 
รายงานวิเคราะหกําไรขั้นตนของสินคาจากการขาย ตาม
ลูกคา 

รายงานยอดสินคาคงเหลือเรียงตามคลังสินคา  
รายงานวิเคราะหกําไรขั้นตนของสินคาจากการขายตาม

เลขที่ Invoice

รายงานสรุปรายการสินคาเรียงตามคลงัสินคา  
รายงานสินคาและวัตถุดิบ ( แยกตามคลังสนิคา )
(หนวยนับขนาน )
รายงานสินคาและวัตถุดิบ ( หนวยนับขนาน )
รายงานสินคาและวัตถุดิบ ( แยกตามคลังและที่เก็บ)
( หนวยนับขนาน )
รายงานวิเคราะหกําไรขั้นตน ของสินคาคงเหลือ 
รายงานยอดสินคาคงเหลือ ( หนวยนับขนาน )
รายงานวิเคราะหกําไรขั้นตนของสินคาจากการขาย 
รายงานยอดสินคา (หนวยนับขนาน)
รายงานยอดสินคาคงเหลือเปรียบเทียบหนวยนับหลัก  
รายงานทะเบียนเคลื่อนไหวสินคา (หนวยนับขนาน   
และหนวยนับขนาน )



Accounts Payable System

สามารถบันทึกยอดยกมาของเจาหนี้รายตัวได ทัง้แบบมีภาษีและไมมีภาษี โดยแยกตามแตละแผนกได 
สามารถบันทึกตั้งเจาหนี้อื่น ๆ โดยอางอิงรายการเอกสารมาจากใบสัง่ซื้อ หรือจายเงินมัดจํา 
สามารถตรวจสอบสินคาคางรับของ Supplier แตละราย 
สามารถดูกําหนดวันรับวางบิล, วันนัดจายชําระจากใบรับ-วางบิล, กําหนดวันจายเงินจากปฏิทิน ซึ่งสามารถ Drill 
Down ไปดูขอมูลตนขั้วได 
สามารถจายชําระหนี้ไดทั้งเงินสด, เช็ค, เงินโอน และรายละเอียดคาใชจายตาง ๆ เชน สวนลดเงินสด, ดอกเบี้ยจาย
, คาธรรมเนียมธนาคาร, รายไดอื่น ๆ ไดในใบเดียวกัน 
เช็ค 1 ใบ สามารถจายชําระหนี้เจาหนี้ไดหลายครั้ง 
รองรับการจายชําระหนี้แบบบางสวน (Partial) หรือการจายชําระเกินได 
สามารถพิมพเช็คจาย, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จายไดจากการบันทึกจายชําระหนี้ 
สามารถกําหนดชวงการวิเคราะหอายุเจาหนี้ได 
มีรายงานใบกํากับภาษี / ใบสงของคางชําระ โดยเรียกดูแยกตามเจาหนี้, วันที่ครบกําหนดจายชําระ, วันที่เกิน
กําหนดจายชําระ 
รายงานการดเจาหนี้รายตัว เพื่อดูการเคลื่อนไหวของเจาแตละรายได 



AP Reports

รายงานเจาหนี้ยกมา  
รายงานตั้งเจาหนี้อื่น ๆ   
รายงานใบรับวางบิล  
รายงานจายชําระหนี้

รายงาน Pre – Payments

รายงาน Pre – Payments แยกตามสถานะ 

AP Analysis Reports
รายงานใบสงของคางจาย   
รายงานใบสงของที่ครบกําหนดจายชําระ   
รายงานใบสงของเกินกําหนดชําระ   
รายงานการดเจาหนี้    
รายงานสถานะเจาหนี้

รายงานวิเคราะหอายุเจาหนี้

รายงานวิเคราะหอายุเจาหนี้ในอนาคต

รายงานประมาณการจายเงิน 



Accounts Receivable System

สามารถบันทึกลูกหนี้อื่น ๆ ได (นอกจากลูกหนี้การคา)
รองรับการวางบิลแบบบางสวน (Partial)

สามารถเรียกดูรายงานใบกํากับภาษี / ใบสงของที่ถงึกําหนดชําระได และตรวจสอบไดวาเอกสารใดบางที่วางบิล
แลว หรือยังไมไดวางบิลลกูคา  
สามารถออกใบเสร็จรับเงิน (กอนรับเงิน) เพื่อไปเก็บเงินกับลกูคาได 
สามารถเรียกดูรายงานใบสงของทีย่ังคางชําระ สามารถรับชําระหนี้โดยอางอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การคา, ใบ
วางบิล, ใบเสร็จรับเงิน (กอนรับเงิน) หรือรายการรับเงินมัดจํา (อางอิงแบบ Many-to-one หรือ One-to-Many)

สามารถระบุเลขที่เช็ค,เลขที่เงินโอน,เลขที่เงนิมัดจํา,ไดหลายใบในรายการรับชําระหนี้ตอรายการ 
สามารถวิเคราะหอายุหนี้ (Aging Analysis) และวิเคราะหการจายชําระในอนาคต (Forecast) โดยสามารถ
กําหนดชวงอายุลูกหนี้ 
สามารถพิมพ การดลูกหนี้, ใบแจงยอดบัญชี, Label สามารถเรียกดูรายการ ยอนหลังของการดลูกหนี้ ใบแจงยอด
บัญชี และ ประวัติลูกคารายตัวไดตลอดเวลา 



AR Reports

 
AR Analysis Reports

รายงานลูกหนี้ยกมา    
รายงานตั้งลูกหนี้อื่นๆ    
รายงานใบสงของ-ใบวางบิล   
รายงานใบสงของ-ยังไมวางบิล    
รายงานใบวางบิล 
รายงานใบเสร็จรับเงิน ( กอนรับเงิน )
รายงานรับชําระหนี้

รายงานใบสงของคางชําระ    
รายงานใบสงของครบกําหนดชําระ   
รายงานใบสงของเกินกําหนดชําระ   
รายงานการดลูกหนี้    
รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ในอนาคต    
รายงานวิเคราะหอายุใบวางบิล     
รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้

รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้เกินกําหนด

รายงานใบวางบิล-ยังไมรับชําระ

รายงานนัดชําระเงิน-จากใบวางบิล



General Ledger System

สามารถสรางรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เรียกใชบอยไดเองตามตองการ (สราง Template)

ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแตงใหตรงกับระบบงานของผูใช หรือจะสรางผังบัญชีไดเองตาม
ตองการ 
สามารถเริ่มการใชงานไดทันที โดยไมตองบันทึกยอดยกมา  
บันทึกยอนหลังขอมลูยอนหลังได โดยไมจํากัดชวงเวลา 
สามารถออกงบไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
มีงบการเงิน Standard และสามารถสรางงบการเงิน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ไดเองไดโดยไม
จํากัด 
มีงบกําไรขาดทุนแบบเปรียบเทียบรายเดือน, รายป 
สามารถพิมพรายงานทะเบียนเช็ครับตามวันที่รับเช็ค,ตามธนาคาร,ตามวันครบกําหนด 
สามารถพิมพเช็คจายและ Voucher ที ่Post มาจากระบบอื่นได 
สามารถพิมพหนังสือรบัรองหัก ณ ที่จายได รวมทั้งจัดทํา ภงด. 3, ภงด. 53 (ทั้งใบตอและใบปะหนา)
สามารถโอนขอมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีที่ตองการรวมรายการ GL ของแตละสาขาเขามายัง
สํานักงานใหญ 
สามารถ Post รายการรายวันเขาบัญชีแยกประเภทไดทั้งแบบ Batch Post และ Real time Post

สามารถ Recon side ผังบัญชีระหวางเดบิตและเครดิตได 



GL Reports

 
GL Financial Statements

รายงานขอมูลรายวัน   
รายงานสรุปขอมูลรายวัน   
รายงานบัญชีแยกประเภท   
รายงานบัญชีแยกประเภท (แบบสรุป)
รายงานรายละเอียดประกอบบัญชี   
รายงานยอดยกมา

รายงาน Account Reconciliation

รายงานยอดคงเหลือบัญชีที่ยังไม Reconcile

รายงานทะเบียนเช็ครับ

รายงานทะเบียนเช็คจาย

งบการเงิน     
รายงานงบทดลอง     
รายงานกระดาษทําการ   
รายงานเปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธ ิ(Net 

Change)

รายงานเปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธ ิ (Net 

Change) รายไตรมาส 
รายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลือ (Balance) ราย
เดือน 
รายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลือ (Balance) ราย
ไตรมาส 



Value Added Tax System

 
VT Tax Reports

รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเปนไปตามขอกําหนด
ของสรรพากร และแยกตามสาขา 
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม ( VAT ) จะถูกสงขอมูล
มาจากระบบซื้อ,ระบบขาย,ระบบลูกหนี้,ระบบ
เจาหนี้ใหอัตโนมัติ และเมนูบันทึกขอมูล 
รายวันในระบบบัญชแียกประเภท (GL)  

สามารถกําหนดคําอธิบายรายการภาษีให 
Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแตละระบบ 
เพื่อรองรบัสําหรับคําอธิบาย ภาษีที่แตกตางกัน
ได 
สามารถออกหนงัสือรบัรองหัก ณ ที่จายได 
สามารถพิมพรายงานสรุปภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
ได 
สามารถพิมพรายงานภาษีหัก ณ ที่จายได 
(ภ.ง.ด. 3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่
จาย 

รายงานภาษีซื้อ  
รายงานภาษีขาย  
รายงานภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  
รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จาย 
รายงานภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย  
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 



Cheque

 
And Bank System

 
CQ Reports

ควบคุมรายการเช็ครับและเช็คจายไดทุกขั้นตอน 
ตั้งแตการบันทึกเช็ครับ, ขายลดเช็ค, ฝากเช็ครับ, 
เช็คผาน, เช็คคืน, เช็คยกเลิก และเปลี่ยนเช็ครับ  
สามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และ
รายการฝาก – ถอน 
สามารถโอนเงินระหวางสมุดเงินฝาก พรอมหัก
คาธรรมเนียมธนาคาร 
สามารถบันทึกรายไดธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูก
หัก ณ ที่จาย) และบันทึกจายคาใชจายธนาคาร 
(ดอกเบี้ยจาย, คาธรรมเนียม ธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่
จาย)

สามารถพิมพ Bank Statement และรายงาน 
Statement ลวงหนา (จาย) ได 
สามารถดู รายงานเช็คแยกตามสถานะได 
สามารถพิมพยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยก
ตามประเภทเงินฝากได 
สามารถพิมพทะเบียนเช็ครับที่ถึงกําหนดนําฝาก 
และทะเบียนเช็คจายที่ถงึกําหนดจายชําระ 

รายงานเช็ครับ    
รายงานเช็ครับ-ฝากเช็ค    
รายงานเช็ครับ-เช็คผาน  
รายงานเช็ครับ-เช็คคืน  
รายงานเช็ครับคืน-เปลี่ยนเช็ค  
รายงานเช็ครับ-ยกเลกิเช็ค  
รายงานเช็ครับ-เช็คยกมา  
รายงานเช็ครับ-เปลี่ยนเช็ค

รายงานเช็คจาย-เช็คผาน

รายงานเช็คจาย-เช็คคืน

รายงานเช็คจาย-ยกเลิกเช็ค

รายงานเช็คจายคืน-เปลี่ยนเช็ค

รายงานเช็คจาย-เปลี่ยนเช็ค

รายงานโอนเงินระหวางสมุดเงินฝาก

รายงานรายไดจากธนาคาร-ดอกเบี้ยรับ



CQ Analysis Reports

รายงานการจัดอายุหนี้เช็คลูกหนี้    
รายงานเช็ครับแยกตามลูกหนี้    
รายงานแนบ Bank Reconcile (เช็ครับ)

รายงานแนบ Bank Reconcile (เช็คจาย)

รายงาน Statement

รายงาน Statement ลวงหนา (จาย)
รายงานเช็ครับแยกตามสถานะ 
รายงานเช็คจายแยกตามสถานะ

รายงานยอดคงเหลือแยกตามประเภทธนาคาร      
รายงานยอดคงเหลือแยกตามประเภทเงินฝาก



Petty Cash System

 
PC Reports

สามารถบันทึกการรับ-จายเงินสดยอยได 
สามารถตั้งวงเงินสดยอยไดไมจํากัด 
สามารถบันทึกเอกสารขอจายเงินสดยอย กอนที่จะ
นําเอกสารไปทํารายการที่จายเงินสดยอยได 
สามารถบันทึกการจายเงินสดยอยไดเกินกวาจํานวน
เงินที่มีอยู ซึง่โปรแกรมจะม ีAlert เตือนใหเมื่อเกิน
เงินสดยอยที่ตั้งไว 
มีรายงานการรับ-จายเงิน และแยกประเภทเงินสด
ยอย 
สามารถพิมพ Form ใบจายเงินสดยอยได 
มีรายงานสรุปการจายเงินสดยอย 
มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดยอยนั้นๆ 
สามารถบันทึกภาษีซื้อ หรือภาษีหัก ณ ที่จายได
บันทึกบัญชีการจายสดยอยไประบบบัญชีแยก
ประเภทไดอัตโนมัติ ทั้งแบบ Real Time post 
และ Batch post 

รายงานรับเงินสดยอยประจําวัน 
รายงานบัญชีเงินสดยอย 
รายงานจายเงินสดยอยประจําวัน 
รายงานยอดคงเหลือเงนิสดยอย 
รายงานสรุปจายเงินสดยอย  
รายงานความเคลื่อนไหวเงินสดยอย  
รายงานแยกประเภทเงนิสดยอย 



Fixed Asset System

สามารถกําหนดประเภทสินทรัพยไดตามตองการ 
สามารถกําหนดรายละเอียดผูขาย ที่อยู และโทรศัพท เพือ่ สะดวกในการติดตอภายหลัง 
สามารถกําหนดแผนกและสถานที่ตั้งของสนิทรัพยได 
สามารถกําหนดรุนและยี่หอสินทรัพยได 
สามารถกําหนดพนักงานผูรับผิดชอบตอสินทรัพยได 
สามารถบันทึกประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพยไดโดยละเอียด เชน ชื่อสินทรัพยอะไร? ประเภทสินทรัพย? 
เปนของแผนกอะไร? ตั้งอยูที่ไหน? ซื้อมาเมื่อไหร? ซือ้จากใคร? วันเดือนปที่ซื้อ หรือไดมา? ราคาเทาไหร? บริษัทที่
รับประกัน อายุประกัน เบี้ยประกัน วันสิ้นสุด ประกนั ฯลฯ 
สามารถบันทึกการขายสินทรัพยได เพื่อทําใหทราบวามีกําไรและขาดทุนเทาใดจากการขายสินทรัพย 
สามารถบันทึกรายละเอียดการซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยได เพื่อเปนการเก็บประวัติสินทรัพย 
สามารถบันทึกรายละเอียดสินทรัพยระหวางกอสรางได 
สามารถบันทึกการโอนยายสินทรัพยระหวางแผนก 
สามารถบันทึกรายการตรวจนับสินทรัพย 
สามารถบันทึกรูปภาพของสินทรัพยแตละตัวได 
สามารถบันทึกการยกเลิกการใชสินทรัพยได 
สามารถ Post การบันทึกบัญชีคาเสื่อมราคาเขาโปรแกรมบัญชี myAccount ไดอัตโนมัติ 
สามารกําหนดอัตราคาเสื่อมราคาสินทรัพยไดเอง เชน 20%, 33% แยกตามสนิทรัพยได 



Fixed Asset System Reports

รายงานบตัรสินทรัพยถาวร   
รายงานขอมูลหลัก (เรียงตาม ประเภทสินทรัพย,แผนก, ทีต่ั้ง,หนวยนับ, ผูขาย,ยี่หอ, บริษทัประกนั, พนักงาน
ผูรับผิดชอบ, รุนสินทรัพย,หมวดสินทรัพย,ผังบญัชี)
รายงานรายละเอียดสินทรัพย ( เรียงตามรหัส,ตามวันที่ซื้อ, ตามแผนก,ตามที่ติดตั้ง, ตามประเภท, ตามวันที่หมดอายุ
ประกนั,ตามพนักงาน)

รายงานสินทรัพยและคาเสื่อมที่หกัไดตามพระราชกฤษฎีกาฯ  
รายงานคาเสื่อมราคา (แยกตามหมวด,แผนก, ประเภท, แผนกและประเภท,)
รายงานคาเสื่อมแยกเปนเดือนตามแผนก    (เรียงตามประเภท,ตามแผนกและประเภท)
รายงานมูลคาสินทรัพยปจจบุนั ( Book Value ) 
รายงานคาเสื่อมราคาประจําเดือน 
รายงานสรุปคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
รายงานขอมูลรายวัน 
รายงานการซอมแซมและบํารุงรักษา   
รายงานสินทรัพยระหวางกอสราง

รายงานการตรวจนับสินทรัพย 
รายงานการโอนยายสินทรัพย 
รายงานการปนสวนสินทรัพย 
รายงานการขายสินทรัพย 
รายงานการเลิกใชสินทรัพย  
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