
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

   ชื่อบริษัท     บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จ ากดั 

    ที่ท าการ     615 อาคารจิตต์อุทัย ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 

    เว็บไซต์     http://www.onlinesoft.co.th 

    อีเมล์     contact@onlinesoft.co.th 

    โทรศัพท์     0-2402-6117 

    แฟกซ์     0-2739-5910 

    วัน เวลา ท าการ     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น. 

    ก่อตั้ง     5 มกราคม 2550 

    ทุนจดทะเบียน     3,000,000 บาท 

    ผู้ถือหุ้นหลัก     คณะผู้บริหารและพนักงานบรษิัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 100% 

    ธุรกิจ     ให้บริการซอฟท์แวร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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http://www.onlinesoft.co.th/
mailto:contact@onlinesoft.co.th


 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

Prosoft myAccount โปรแกรมบัญชีส าหรับธุรกิจ SMEs  ครอบคลุมระบบการท างาน

20 ระบบ เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก     ทุกระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการ Drill Down Daily Report ดู สถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถ
จัดส่ังพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุก ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้า
จะมีผลกับระบบ สต๊อกสินค้า การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า การ
ตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบ ภ.พ. 30 ระบบ
บัญชีแยกประเภท  งบทดลอง และงบการเงิน ให้ อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนาน 
สินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จ ากัดวิธีการค านวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) หรือ ถัวเฉล่ีย (Average) 
 สามารถ Import – Export ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของสาขาและส านักงานใหญ่และการ export รายงาน
รูปแบบ TEXT , HTML, Excel ได้อย่างง่ายดาย รองรับการท างานได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสลับ
ภาษากันได้ในระหว่างการใช้งานโปรแกรม การก าหนด Alert เตือนด้วย To Do List การสร้างเมนูทางลัด การตรวจสอบ 
(Audit) ข้อมูล การท างาน ด้วยเมนู Audit Trail Report เก็บประวัติการท างานของ User และการดูแลข้อมูล ป้องกันการ
ทุจริตในการเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยระบบ Security 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สามารถ Import – Export ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลของ
สาขาและส านักงานใหญ่และการ export รายงานรูปแบบ TEXT, 
HTML, Excel ได้อย่างง่ายดาย รองรับการท างานได้ทั้ง ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสลับภาษากันได้ในระหว่างการใช้
งานโปรแกรม การก าหนด Alert เตือนด้วย To Do List การสร้างเมนู
ทางลัด การตรวจสอบ (Audit) ข้อมูล การท างาน ด้วยเมนู Audit 
Trail Report เก็บประวัติการท างานของ User และการดูแลข้อมูล 
ป้องกันการทุจริตในการเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยระบบ Security 
 



 

 

แผนภาพแสดงระบบทั้ง 20 ระบบของ Prosoft myAccount 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

General Specification 

 
 
 
 
 
 

 

 รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้  
 สามารถสร้าง My Menu ได้ด้วยตนเอง  
 มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา  
 สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) ได้  
 การท างานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากลลดความซ้ าซ้อน  
 สลับ User การท างานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม  
 User สามารถ Login เข้ามาท างานจากสาขาหรือผ่าน Modem  
 ก าหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จ ากัด  
 ปรับเปล่ียน Report และ Form ได้เองตามต้องการ  
 Tab History แสดงประวัติเอกสารว่าถกูอ้างอิงไปบันทึก ข้อมูลท่ีใดบ้าง และสามารถ Drill Down ไปดูเอกสารต้นขั้วได้  
 สามารถเรียกดู Report ตามช่วงวันท่ีที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบแจกแจงและแบบสรุป  
 สามารถ Drill down Daily Report ข้อมูลรายวันเพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ (ที่มา) ของเอกสารได้  
 เรียกดู Report และการ Running ของเอกสารได้ทั้งแบบแยกหรือแบบรวมสาขาได้ในแต่ละระบบ สามารถดูได้ทุก

สาขาและทุกเวลา (Real time)  
 มี Feature ของ Last Recently User 10 รายการล่าสุด  
 สามารถก าหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูลโดยการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิด

วัน ( Human Error)  
 มี Option ที่ก าหนดการเรียกดู Report และการ Running เอกสารแบบแยกหรือแบบรวมสาขาได้ในแต่ละ Module 

เช่น ต้องการดูรายได้จากการขายเชื่อสินค้าของทุกสาขาได้ทุกเวลา (Realtime)  
 มี Option ก าหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ เช่น การ Running ตามอักขระแบบ 2 อักขระ 

(AA,BB,CC,...) แบบ 3 อักขระ (AAA,AAB,AAC,...) หรือแบบ N อักขระ 
 ระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many (เอกสาร 1 ใบ สามารถอ้างอิงไปท ารายการได้หลายครั้ง) ระบบ Many-to-

One(เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปท ารายการได้ในใบเดียวกัน) และ ระบบ Many-to-Many (เอกสารหลายใบ
สามารถอ้างอิงไปท ารายการได้ในหลายรายการ)  



 

 

 

 สามารถเริ่มต้นท างานและท างานต่อเนื่องได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใส่ยอดยกมา (ท าการบันทึกย้อนหลังได้ โดยไม่จ ากัด
ช่วงเวลา)  

 การท างานเป็นแบบ Online Processing ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันทีเมื่อท าการแก้ไข และบันทึกรายการ  
 สามารถ Scan  LOGO ของบริษัทเข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 มี Opiton การก าหนดช่วง Retrieve ของการดูข้อมูลได้ในแต่ละเมนูการใช้งาน  
 รองรับการ Post รายการท้ัง Batch Post และ Real Time Post  
 การท ารายการแบบ Batch Post สามารถเลือกเมนูและช่วงเอกสารที่จะท าการ Post ได้  
 สามารถก าหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิลได้หลายระดับ ท้ังเป็นอัตรา เปอร์เซ็นต์ (% ) และจ านวนเงิน  
 การส่ังพิมพ์ มี Option ให้เลือกว่าจะ Preview ก่อนหรือไม่  
 การก าหนด Master File มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 สามารถแก้ไข Master File ได้ไม่จ ากัดช่วงเวลา โดยโปรแกรมจะ Reprocess ข้อมูลให้ใหม่ในทุกรายงานท่ีดึง Master 

นั้นไปใช้  
 สามารถก าหนดทศนิยมในการค านวณจ านวนสินค้า และ ราคาต่อหน่วยได้มากสุดถึง 4 หลัก  
 สามารถก าหนดระดับความส าคัญของลูกหน้ีได้  
 สามารถก าหนดกลุ่มลูกหนี,้วงเงินอนุมัติลูกหนี้,จ านวนวัน,อนุมัติลูกหน้ีตามผู้มีอ านาจอนุมัติในแต่ละหน่วยงาน (เช่น 

ตามแผนก)  
 สามารถก าหนดได้ว่าจะให้เช็ควงเงินอนุมัติ ลูกหนี้(CreditLimit) หรือตัดวงเงินอนุมัติลูกหนี้จากการรับช าระหนี้หรือ

เช็คผ่าน  
 มี Opiton แจ้งเตือนเมื่อจ านวนเงินเกินวงเงินอนุมัติขอซื้อหรือส่ังซื้อ  
 สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ท ารายการ  
 สามารถเพิ่มค าอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จ ากัด  
 สามารถสร้างรูปแบบการ Post GL ได้หลายรูปแบบต่อเมนูการบันทึก เช่น การ Post GL ต่อสินค้า หรือการ Post 

แบบยอดรวม  
 รองรับระบบการรับช าระ-จ่ายช าระแบบ Partial  
 สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายได้จากโปรแกรม  
 สามารถก าหนด Status ของลูกหนี-้เจ้าหน้ีและบัญชีเงินฝากได้ (Inactive and On Hold)  
 สามารถผูกเงื่อนไขการวางบิล การรับวางบิลกับลูกหนี้และเจ้าหน้ีรายตัวได้หลายเงื่อนไข  
 สามารถก าหนดอัตราภาษีเองได้ หากมีการเปล่ียนแปลงของสรรพากร  
 รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode  
 สามารถใส่ชื่อผู้ติดต่อของลูกหน้ีได้ไม่จ ากัด (รวมถึงผู้ติดต่อของบริษัทในเครือ) 
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ใช้งานง่าย ยืดหยุ่นสูง ตรงต่อความต้องการ 
ขององค์กร 

ระบบประมวลผล เร็ว มีความถูกต้อง แม่นย าสูง  
ท าให้ท่านลดต้นทุนการท างานได้อย่างมาก 

รองรับการท างานหลากหลายธุรกิจ สามารถ 
Modify เพิ่มเพื่อให้ตรงกับ Business Process 

 

ใช้ฐานข้อมูล SQL Server ซึ่งเป็น Database  
ที่มีความเสถียรสูง 

Download  โปรแกรมทดลองใช้ ก่อนตัดสินใจ 
สั่งซื้อ ฟรี! 

บริการหลังการขายครบวงจร แจ้งผล 
ให้ท่านทราบภายใน 24 ชั่วโมง   
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ทีมบริการหลังการขาย เปี่ยมด้วยประสบการณ์ 
ด้านบัญชีและเทคโนโลยี 

บริษัทมีความมั่นคง บุคลากรมีคุณภาพ  
ด าเนินธุรกิจมายาวนานเป็นเวลา 16 ปี 

แถมฟรีโปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาขายสินค้า และ ลง

ประกาศหางานฟรี 

มีฐานลูกค้ามากกว่า 1,000 บริษัททั่วประเทศ   
ท่ีมอบความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรม myAccount    
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รายละเอียดของ Prosoft myAccount 
   Sale Order 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถเปิดบิลและออกบิลขายได้โดยไม่ต้องบันทึกสินค้ายกมา  
 โปรแกรมขายจะท าการ Default ราคาให้อัตโนมัติตามแต่ละหน่วยนับท่ีก าหนดไว้ที่ระบบคลังสินค้า  
 สามารถบันทึกวันท่ีก าหนดส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้  
 สามารถระบุสถานท่ีส่งของ (Ship to) ได้หลายสถานท่ี  
 สามารถก าหนดจ านวนวันเครดิต และ วงเงินเครดิตของลูกค้าได้  
 มี Option ตรวจสอบ Credit Limit ตั้งแต่จัดท าใบส่ังขาย  
 สามารถ Copy ใบเสนอราคาเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเร็วกว่าคู่แข่ง  
 สามารถก าหนด On Hold เอกสารใบเสนอราคา,ใบส่ังจอง และใบส่ังขายได้  
 สามารถ Copy ใบส่ังจอง,ใบส่ังขายได้  
 สามารถ Clear เอกสารส่ังจอง,ส่ังขาย,คงค้างได้  
 สามารถ Clear เอกสารส่ังจองส่ังขายแบบบางส่วนได้ (Partial)  
 สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบ Form ใบเสนอราคา,ใบส่ังจอง,ใบส่ังขาย,ใบก ากับภาษีหรือใบส่งของและบิลเงินสดได้เอง

ตามต้องการ  
 กรณีที่บันทึกการขายตาม Step ของใบส่ังจอง,ใบส่ังขาย โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ส่ังจองและค้างส่งให้พร้อมทั้งมี

รายงาน           Sale Stock  
 สามารถดูรายการรายวันใบเสนอราคา,ขายเงินเชื่อและก าหนดส่งของจากปฏิทินได้ โดยสามารถเลือกช่วงเดือน ,เลข

เอกสารหรือรหัสลูกค้า  
 

 



 

 

 

 สามารถตรวจสอบวงเงินอนุมัติลูกค้าในเมนูใบเสนอราคา ใบส่ังขาย ,ขาย,ส่ังขายได้เกินจ านวนส่ังจอง,ขายได้เกิน
จ านวนส่ังขาย,  เตือนเมื่อมีเงินมัดจ าลูกหนี้,ขายต่ ากว่าราคาทุน,ส่ังจองได้เกินใบเสนอราคาซึ่งมีการก าหนดที่ Option 
ของระบบ SO  

 สามารถสอบถามต้นทุน และจ านวนสินค้าคงเหลือ  
 สามารถสอบถามรายการสินค้าค้างส่ง  
 สามารถสอบถามประวัติการขายสินค้าได้ โดยลูกค้า, สินค้า, ประเภทรายการขาย, ช่วงเวลาได้ตาม ต้องการ  
 วิเคราะห์ประวัติการขายได้ N ครั้งหลังสุดเพื่อแสดงราคา เครดิต การให้ส่วนลดเงินสดและข้อตกลงอื่นๆ ที่สามารถ

น ามาใช้ช่วยในการพิจารณาในการเพิ่มวงเงินอนุมัติเครดิตได้  
 สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน,รายไตรมาส,รายครึ่งปีและสะสมทั้งปี เก็บข้อมูลสถิติการขาย  

 

   Purchase Order 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สามารถบันทึกรายการซื้อสินค้าได้ทั้งผ่านใบสั่งซื้อ หรือบันทึกรายการซื้อได้โดยตรง  
 สามารถบันทึกใบส่ังซื้อ แยกตามสาขา แผนก และJob เพื่อเรียกดูรายงานแยก ตามสาขาตามแผนก และ job ได้  
 สามารถ Copy และ Clear ใบส่ังซื้อได้มีรายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อ N ครั้งหลังสุด แสดงราคา จ านวนวันเครดิต 

เพื่อช่วยในการพิจารณาส่ังซื้อ  
 สามารถสอบถามประวัติการซื้อสินค้าได้โดยลูกค้า สินค้า ประเภทรายการซื้อ ช่วงเวลา ได้ตามต้องการ  
 การซื้อเงินเชื่อ โปรแกรมจะส่งข้อมูลไปยังระบบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในระบบ Stock ระบบเจ้าหน้ี ระบบจ่าย  
 สามารถบันทึกซื้อสินค้าทั้งที่มีภาษี และ ยกเว้น ภาษีในใบก ากับภาษีเดียวกันได้  
 เมื่อบันทึกรายการซื้อที่มีภาษี จะเชื่อมไปยัง รายงานภาษีซื้อในระบบ VAT และ บัญชีแยกประเภทในระบบ GL  
 บันทึกซื้อสามารถแยกเป็นประเภทสินค้าและบริการได้ รวมถึงยังสามารถปรับยอดใบก ากับให้ตรงกับเจ้าหน้ีได้  
 สามารถบันทึกซื้อได้เกินวงเงินอนุมัติที่เจ้าหน้ีก าหนด  
 เมื่อบันทึกรายการ ที่มีการจ่ายเงินมัดจ าไว้ จะมีข้อความเตือนให้เลือกตัดจ่ายเงินมัดจ า  

 



 

 

 

 สามารถบันทึกลดหนี้, เพิม่หนี้ได้โดยจะอ้างจากใบก ากับภาษีใบเดิมหรือไม่ก็ได้  
และยังก าหนดให้ว่ามีผลต่อStock หรือไม่  

 สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ได้รับกับปริมาณสินค้าที่ส่ังซื้อ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  
 สามารถวิเคราะห์การซื้อสุทธิ,สรุปซื้อประจ าวัน,สรุปซื้อเชื่อ  
 สามารถวิเคราะห์สรุปยอดซื้อสินค้าประจ าเดือน และเปรียบเทียบรายเดือนได้  
 สามารถเปรียบเทียบยอดซื้อ/ ปริมาณการซื้อสินค้า                
 สามารถจัดอันดับยอดซื้อและปริมาณการซื้อสินค้า 

 

  Accounts Receivable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สามารถบันทึกรายการตั้งลูกหนี้อื่น ๆ ได้    
 สามารถ รับช าระหนี้โดยอ้างอิงเอกสารจากรายการลูกหนี้การค้า, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) หรือรายการ

รับเงินมัดจ า (อ้างอิงแบบ Many-to-one หรือ One-to-Many  
 สามารถบันทึกรับช าระหนี้จากใบส่งของที่วางบิลแล้ว พร้อมใบส่งของที่ยังไม่ได้วางบิลร่วมกันได้  
 สามารถรับช าระหนี้แบบบางส่วนได้ (Partial)  
 สามารถเรียกดูรายงานใบก ากับภาษี / ใบส่งของที่ถึงก าหนดช าระได้ และ ตรวจสอบได้ว่าเอกสารใดบ้างที่วางบิลแล้ว 

หรือยังไม่ได้วางบิลลูกค้า  
 สามารถเรียกดูรายงานใบวางบิลที่ถึงก าหนดช าระเงินได้  
 สามารถดูปฏิทินรับช าระจากใบวางบิล, ปฏิทินการเก็บเงิน, ปฏิทินที่ได้รับช าระ, ปฏิทินก าหนดวันเก็บเงินและปฏิทิน

ลูกหนี้ค้างช าระ และสามารถ Drill Down ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้  
 สามารถเรียกดูรายงานใบส่งของที่ยังค้างช าระ  
 สามารถบันทึกรับช าระหนี้จากใบส่งของที่วางบิลแล้ว พร้อมใบส่งของที่ยังไม่ได้วางบิลร่วมกันได้  
 สามารถระบุเลขที่เช็ค เลขที่เงินโอน เลขที่เงินมัดจ า ได้หลายใบในรายการรับช าระหนี้ต่อรายการ  

 



 

 

 

 สามารถเรียกดูรายละเอียดหน้ีค้างช าระ เช็ครอตัด สินค้าค้างส่ง ของรายการลูกหนี้รายตัว  
 สามารถวิเคราะห์อายุหนี้ (Aging Analysis) และวิเคราะห์การจ่ายช าระในอนาคต (Forecast) โดยสามารถก าหนด

ช่วงอายุลูกหนี้  
 สามารถพิมพ์ การ์ดลูกหนี้, ใบแจ้งยอดบัญชี, Label สามารถเรียกดูรายการย้อนหลังของการ์ดลูกหนี้ ใบแจ้งยอด

บัญชี และประวัติลูกค้า  
 

   Accounts Payable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบสามารถบันทึกยอดยกมาของเจ้าหน้ีรายตัวได้ ทั้งแบบมีภาษี และ ไม่มีภาษี  
 สามารถบันทึกตั้งเจ้าหน้ีอื่น ๆ โดยอ้างอิงรายการเอกสารมาจาก ใบส่ังซื้อหรือจ่ายเงินมัดจ า  
 สามารถท า Pre-Payments เพื่อเตรียมจ่ายเจ้าหน้ีได้ โดยบันทึกรายการเช็คได้ ไม่จ ากัด  
 สามารถบันทึก Pre-Payments โดยอ้างอิงเอกสารจาก เจ้าหน้ีการค้า ใบรับวางบิล และจ่ายเงินมัดจ า (Many to one)  
 สามารถดูก าหนดวันรับวางบิล,วันนัดจ่ายช าระจากใบรับวางบิล,ก าหนดวันจ่ายเงินจากปฏิทินซึ่งสามารถ Drill Down     

ไปดูข้อมูลต้นขั้วได้  
 สามารถบันทึกจ่ายช าระหนี้ได้ทั้งเงินสด,เช็ค,เงินโอนและบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นส่วนลดเงินสด 

ดอกเบี้ยจ่าย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, รายได้อื่นๆ ได้ในใบเดียวกัน  
 ระบบรองรับการจ่ายช าระหนี้แบบบางส่วน (Partial) หรือ การจ่ายช าระเกินได้  
 สามารถบันทึกจ่ายเช็ค 1 ใบ มาตัดจ่ายช าระหนี้เจ้าหน้ีได้หลายครั้ง  
 สามารถพิมพ์เช็คจ่าย, หนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ่าย ได้จากการบันทึกจ่ายช าระหนี้  
 สามารถเรียกดูรายงานใบก ากับภาษี / ใบส่งของค้างช าระโดยเรียกดูแยกตามเจ้าหน้ี,วันท่ีครบก าหนดจ่ายช าระ, วันที่

เกินก าหนด      จ่ายช าระ  
 สามารถก าหนดช่วงเวลาวิเคราะห์อายุเจ้าหน้ีได้  

 



 

 

 

 สามารถก าหนดระยะเวลาช าระเงินให้ Supplier ได้  
 สามารถเรียกดูรายงานการ์ดเจ้าหน้ีรายตัว เพื่อดูการเคล่ือนไหวของเจ้าหน้ีแต่ละรายได้  
 สามารถเรียกดูรายงานสถานะเจ้าหน้ี รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ในอนาคต  
 สามารถตรวจสอบสินค้าค้างรับของ Supplier แต่ละราย  

 

  Inventory Control  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถจัดประเภทสินค้าได้ เช่น เป็นสินค้าบริการ หรือ สินค้าที่มี Stock  
 สามารถก าหนดคลังและที่เก็บโดยอัตโนมัติ โดยสามารถก าหนดได้ ทั้งสินค้าทั้งหมด เฉพาะกลุ่มสินค้า หรือ จะเป็น

สินค้ารายตัวได้  
 สามารถก าหนดยอดสินค้าคงเหลือต่ าสุด, สูงสุดหรือปริมาณการส่ังซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า  
 สามารถบันทึกใบโอนย้ายสินค้าและโอนย้ายสินค้าออกคลัง, โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง, โอนย้ายข้อมูลเข้าคลังอัตโนมัติ  
 สามารถบันทึกใบเบิกและรับคืนจากการเบิกได้ และสามารถก าหนดประเภทเอกสารการเบิก ได้ว่าเป็นการเบิก

ประเภทไหน พร้อมทั้งดูรายงานแยกตามประเภทเอกสารได้ เช่น เบิกผลิต , เบิกตัวอย่าง, เบิกตัดช ารุด  
 สามารถบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตส าเร็จ เช่น ในกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพ  
 สามารถบันทึกปรับเพิ่มต้นทุนสินค้าในการโอนย้าย และ ปรับเพิ่มต้นทุนในการรับสินค้าผลิตเสร็จ ภายในหน้าจอ

เดียวกัน  
 สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้า โดยมีการแยกระบุผู้ใช้ระหว่างผู้ตรวจสอบการนับ และผู้ตรวจนับสินค้า  
 สามารถปรับราคาขายสินค้าเพิ่มหรือลดจากราคาปัจจุบันได้ โดยมีหน้าจอปรับราคาขายรองรับการท างาน  
 สามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ โดยระบุได้ว่าจะให้เพิ่ม , ลด หรือไม่มีผลต่อ Stock ในรายงานรายวันมี

รายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกข้อมูล ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ, รายงานต้นทุนสินค้า เป็นต้น  
 

 



 

 

  General Ledger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผังบัญชี Standard ของโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับระบบงานของผู้ใช้  
หรือจะสร้างผังบัญชีได้เองตามต้องการ 

 สามารถก าหนดการ Allocate ผังบัญชี ให้ไปยังแผนกต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ 
 สามารถก าหนดการ Running เลขที่เอกสารอัตโนมัติโดยแยกตามสมุดรายวัน 
 สามารถแยกแผนก, สาขา, โครงการ (Job) 
 สามารถ Post รายการรายวันเข้าบัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบ Batch Post และ Real time Post 
 สามารถบันทึกบัญชีแบบ Compound Entry ( เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้ ) 
 มีเมนูส าหรับการบันทึกบัญชีแบบเร็ว เพื่อช่วยให้การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายได้อย่างรวดเร็วใน 1 Voucher สามารถ

บันทึกเช็ครับ-เช็คจ่ายได้ไม่จ ากัด 
 ใน 1 Voucher สามารถบันทึกใบก ากับภาษีได้หลายใบ (Multi -Invoice) และ เรียกดูรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย แยก

ตาม Invoice 
 สามารถ Reconcile ผังบัญชีระหว่างเดบิตและเครดิตได้ สามารถดูรายงานบัญชีแยกประเภท, รายงานข้อมูลรายวัน, 

งบทดลอง, กระดาษท าการ แยก/รวมสาขา, JOB, แผนกได้ 
 สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี  
 สามารถสร้างงบการเงิน เช่น งบดุล, งบก าไรขาดทุน, Cash Flow, งบเปรียบเทียบรายเดือน, รายปี หรือเปรียบเทียบ

ตามแผนก, ตาม JOB ได้ 
 สามารถเรียกดูงบแบบแยกหรือรวม แผนก, สาขา, โครงการก็ได้  
 สามารถออกงบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 สามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ่ายได้ รวมทั้งจัดท า ภ.ง.ด 3, ภ.ง.ด 53 (ทั้งใบต่อและใบปะหน้า) 
 สามารถจัดท า Prepayment เพื่อเสนอผู้บริหารในการเซ็นต์อนุมัติ ก่อนท ารายการ Post เข้า GL 
 สามารถโอนข้อมูลรายการรายวันหรือยอดยกมา ในกรณีที่ต้องการรวมรายการ GL ของแต่ละสาขาเข้ามายัง

ส านักงานใหญ่  
 



 

 

  Financial Management  
 

 
 
 
 
 
 

 

 สามารถสรา้งและจดัท ารูปแบบงบการเงินหลังจากการ Post ลงบัญชีได้ทันที  
 สามารถก าหนดรูปแบบงบการเงนิ ได้ด้วยตนเอง  
 สามารถรองรับการ Export เป็น Excel  
 สามารถImport-Export รูปแบบงบการเงิน ระหว่างกันโดยไมต่้องจัดท ารูปแบบใหม่  
 สามารถเรียกงบการเงินตามสาขา,แผนกและรหัส Job ได้  
 สามารถท าบัญชีและจัดท ารายงานได้อย่างงา่ยดาย  

 

  Cheque & Bank   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ควบคมุรายการเช็ครับและเช็คจา่ยได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบันทึกเช็ครับ, ขายลดเชค็, ฝากเช็ครับ, เช็คผ่าน, เช็คคืน, 
เช็คยกเลิก และเปล่ียนเชค็รับ  

 สามารถบันทกึรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก และรายการฝาก - ถอน  
 สามารถโอนเงินระหวา่งสมดุเงินฝาก พร้อมหักคา่ธรรมเนยีมธนาคาร  

 



 

 

 

 สามารถ บันทึกรายได้ธนาคาร (ดอกเบี้ยรับ, ภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย) และบันทึกจา่ยคา่ใช้จา่ยธนาคาร (ดอกเบี้ยจ่าย, 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)  

 สามารถพมิพ์ Bank Statement และรายงาน Statement ล่วงหน้า (จา่ย) ได้  

 สามารถดูรางานเช็คแยกตามสถานะได้  

 สามารถพมิพ์ยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร และแยกตามประเภทเงินฝากได้  

 สามารถพมิพ์ทะเบยีนเชค็รับท่ีถึงก าหนดน าฝาก และทะเบยีนเช็คจ่ายทีถ่ึงก าหนดจ่ายช าระ  

 สามารถแสดงรายการวันที่ก าหนดเชค็รับ และวันท่ีก าหนดเช็คจา่ย ได้จากปฏิทิน และสามารถ Drill Down จากปฏิทิน

เพื่อดูรายละเอียดเชค็  

 สามารถก าหนดรูปแบบเชค็ได้เอง โดยการ Scan รูปแบบของเช็คแต่ละธนาคารจัดเก็บไวใ้นโปรแกรม เพื่อใชใ้นการ

พิมพ์เชค็จ่าย  
 

  Budget Control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถก าหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก , สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงิน

ขององค์กร  

 สามารถก าหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด  

 สามารถก าหนดงบประมาณได้ไม่จ ากัดปีและหลายล าดับ  

 เลือกวิธีก าหนด Budget ได้หลายแบบ คือ – เฉล่ียรายปี, เฉล่ีรายเดือน, ปรับเป็นจ านวนเงิน, ปรับเป็นจ านวน

เปอร์เซ็นต์, ปรับทบยอดทุกเดือน (%) , ก าหนดเอง  
 
 

 



 

 

  Petty Cash 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 สามารถตั้งวงเงินสดย่อยได้ไม่จ ากัด  

 สามารถบันทึกการรับ - จ่ายเงินสดย่อยได้  

 สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย ก่อนท่ีจะน าเอกสารไปท ารายการท่ีจ่ายเงินสดย่อยได้  

 สามารถบันทึกการจ่ายเงินสดย่อยได้เกินกว่าจ านวนเงินท่ีมีอยู่ ซึ่งโปรแกรมจะมี  Alert เตือนให้ 

เมื่อเกินเงินสดย่อยที่ตั้งไว้  

 สามารถบันทึกภาษีซื้อ หรือ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ 

 บันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อยไประบบบัญชีแยกประเภทได้อัตโนมัติ  

ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post มีรายงานการรับ - จ่ายเงิน และแยกประเภทเงินสดย่อย  

 มีรายงานสรุปการจ่ายเงินสดย่อย  

 มีรายงานสรุปยอดคงเหลือของวงเงินสดย่อยนั้น ๆ  

 สามารถพิมพ์ Form ใบจ่ายเงินสดย่อยได้  

 

 

 

 

 

 



 

 

  Advance System 

 

 

 
 
 
 
 
 

 สามารถบันทึกขอเบิกเงินทดรองแยกตามพนักงานได้ 

 สามารถบันทึกเบิกเงินทดรองโดยอ้างอิงจากเอกสารใบขอเบิก เงินทดรองได้ 

 สามารถบันทึกเงินทดรองจ่ายเป็นเงินสด, เช็ค, โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากได้ 

 สามารถบันทึกขอเคลียร์เงินทดรอง ก่อนที่จะน าเอกสารไปเคลียร์เงินทดรองได้ 

 สามารถระบุค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ทั้งมีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จรับเงิน 

 สามารถยกเลิกเอกสารขอเคลียร์เงินทดรองได้ 

 สามารถบันทึกเคลียร์เงินทดรองได้ทั้งกรณีเงินขาดหรือเงินเกิน 

 สามารถบันทึกเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อย ก่อนท่ีจะน าเอกสารไปท ารายการท่ีจ่ายเงินสดย่อยได้ 

 สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายและภาษีซื้อได้ 

 การเบิกและการเคลียร์เงินทดรอง สามารถ Post การบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภท อัตโนมัติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Inquiry System  

 

 

 
 

 สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลระบบซื้อ ระบบขาย ระบบสต๊อกสินค้า  
 สามารถวิเคราะห์โดยหน้าจอจะแสดงข้อมูลตามช่วงวันท่ี ท่ีเราท าการเลือกของระบบซื้อระบบขาย ระบบสต๊อกสินค้า  
 สามารถวิเคราะห์ประวัติเอกสารการซื้อ-ขาย ของเจ้าหน้ี ลูกหนี้ แต่ละราย  
 สามารถวิเคราะห์ประวัติการเคล่ือนไหวเช็ครับ-จ่าย  
 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดสินค้าคงเหลือ และความเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างง่ายดาย  

  Company Manager 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีระบบ Audit Trail Report ในการตรวจเช็ค Activity ของแต่ละ User ในการท าแต่ละ Transaction เช่น Insert, 

Update, Delete, Edit  

 มี ระบบ Event ในการตรวจเช็คเหตุการณ์ในแต่ละวัน ว่ามีการท ารายการอะไรบ้างในระบบในหน้าจอเดียว สะดวก

ส าหรับผู้บริหารในการตรวจสอบ Transaction นอกจากนี้ยังสามารถ Drill Down ไปดูรายละเอียดที่หน้าจอบันทึกได้  

 



 

 

 

 มีระบบ To Do List เพื่อบันทึกแผนการที่จะต้องท าในแต่ละวัน และเพื่อวางแผนในอนาคตด้วย เมื่อถึงก าหนดเวลา

โปรแกรมจะท าการ Alert User เมื่อ Log in เข้ามาใช้งานโปรแกรม  

 สามารถ จัดจัดกลุ่มผู้ใช้งานและการเข้าถึงเมนู, หน้าต่าง, Permission ในการท างาน เช่น เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ซ่อน 

Column ของเอกสาร โดยการก าหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ และเมื่อก าหนด Password เรียบร้อยแล้ว User จะ

เห็นเฉพาะระบบที่ตัวเองท างานเท่านั้น  

 สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงการท างานในแต่ละสาขาได้ โดยก าหนดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้  

 สามารถก าหนดการ Approve เอกสารว่า User คนใดสามารถเห็นรายการเอกสารที่อนุมัติแล้วหรือยังไม่อนุมัติ  

 สามารถเปลี่ยน Password เพื่อสลับ User การท างานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม  

 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน Password ในการเข้าระบบได้เอง โดยที่ไม่กระทบกับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ก าหนดไว้  

 สามารถก าหนดรูปแบบฟอร์มที่จะใช้ในแต่ละเอกสารได้เองโดยไม่จ ากัด เช่น ฟอร์มใบเสนอของแต่ละแผนก  
 

  Audit & Internal Control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถตรวจสอบข้อมูลและการควบคมุภายใน เพื่อการตรวจสอบระบบการท างาน 

 สามารถตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข การบันทึก การลบข้อมูลท่ีหน้าจอต่างๆ วา่ท าโดย User ใคร เวลาใด 

 สามารถตรวจสอบการ Update การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในหน้าจอที่เราต้องการตรวจสอบ ว่าหลังจากที่มกีารบันทึกหรือ

แก้ไขข้อมูลแล้ว มีการ Update หรือแก้ไขข้อมูลหรือไม่ อย่างไร  

 สามารถตรวจสอบการก าหนดข้อมูลเริ่มต้นท่ีครบถ้วน เพื่อความถกูต้องตามหลักบัญชี 

 สามารถช่วยควบคุมระบบการท างานภายในองคก์รให้มีประสิทธภิาพ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามระบบที่วางไว้  

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเจ้าหน้ี ซึง่มีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ 

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบลูกหนี้ ซึง่มีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ  
 



 

 

 

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบเช็ค และ ธนาคาร ซึง่มีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงาน 

ในระบบ  

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบผังบัญชี ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ 

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบสินคา้คงคลัง สต็อกสินค้า ซึ่งมีรายงานการตรวจสอบหลากหลาย

รายงานในระบบ  

 สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของระบบซื้อ-ขาย ซึง่มีรายงานการตรวจสอบหลากหลายรายงานในระบบ  

  Purchase Analysis & Sale Analysis 

 

 

 

 
 

 สามารถแสดงรายงานวเิคราะห์เกี่ยวกับการระบบการซื้อสินคา้  

 สามารถแสดงรายงานวเิคราะห์เกี่ยวกับการระบบการขายสินค้า  

 สามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบยอดซื้อ-ขายสินคา้ ท้ังแบบรายเดือนและรายปี  

 สามารถวิเคราะห์การปรับต้นทุนของสินค้า  

 สามารถวิเคราะห์การซื้อ-ขายสุทธิ  

 สามารถจัดอันดับยอดซื้อ-ขาย ตลอดจนปริมาณการซื้อ-ขาย 

 สามารถวิเคราะห์ยอดขายสินค้า/ลูกค้าจากมากไปน้อย  

 สามารถวิเคราะห์ยอดขายลูกคา้/สินค้าจากมากไปน้อย  

 สามารถวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการขาย/ยอดขาย แยกตามแผนก แยกตามงวด  

 สามารถวิเคราะห์สรุปขายสด ขายเชื่อ ขายสุทธิ  

 สามารถสรุปยอดขายสินค้าประจ าวัน ประจ าเดือน ได้อย่างงา่ยดาย  

 



 

 

  To do list & Events 

 

 

 

 

 
 สามารถช่วยเตือน (Alert) งานประจ าวันท่ีจะต้องท า  
 สามารถบันทกึต้องการให้  Alert ในวันเวลาตามทีต่้องการได้  
 สามารถแสดงประวัติการบันทึกขอ้มูล ซึ่งสามารถตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของแต่ละระบบได้  
 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อตัโนมัติ ตามการระบุช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล  
 สามารถช่วยเตือนถึงงานท่ีคณุตอ้งท าเหมือนมีเลขาส่วนตวั  

 

  Security Administrator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สามารถก าหนดสิทธิเ์ข้าใช้ ในแตล่ะระบบของผู้ใช้ได้รายบุคคลและกลุ่ม  

 สามารถก าหนดสิทธิ์ของพนักงานในแต่ละแผนก  

 สามารถก าหนดสิทธิก์ารเข้าถงึสาขา เพื่อการป้องกันข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
 

 



 

 

  Value Add Tax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะถูกส่งข้อมูลมาจากระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้ให้อัตโนมัติและ

เมนูบันทึกข้อมูลรายวันในระบบบัญชีแยกประเภท (GL)  

 สามารถก าหนดค าอธิบายรายการภาษีให้ Default ขึ้นตามเมนูการบันทึกในแต่ละระบบ เพื่อรองรับส าหรับค าอธิบาย

ภาษีที่แตกต่างกัน 

 ส าหรับภาษีซื้อสามารถบันทึกเลขที่เอกสารออกใหม่ได้  

 รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อก าหนดของสรรพากร และ แยกตามสาขา  

 สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายได้  

 สามารถพิมพ์รายงานสรุปภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่ายได้  

 สามารถพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายได้ (ภ.ง.ด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  

 สามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ภพ.30  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fixed Asset Management 

 

 

 

 
 
 
 
 

 สามารถค านวณค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรง  

 สามารถตรวจสอบการคิดค่าเส่ือมราคาได้ทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล  

 สามารถ Post การบันทึกบัญชีค่าเส่ือมราคา กลับมายังโปรแกรม myAccount  

 รายงานรองรับเกือบ 50 รายงานซึ้งสามารถ Export ออกเป็นรูปแบบ Excel ได้อย่างง่ายดาย  

 สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดการสินทรัพย์ และจัดท ารายงานได้อย่างง่ายดาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


