myAccount Accouting Management Program

โปรแกรมบัญชีสําหรับนักบริ หารมืออาชีพที่เปี่ ยมด้ วยประสิทธิภาพลดขันตอนการทํ
้
างานที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้ อน มีเมนูการทํางานทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทํางานแบบระบบ LAN หรื อ
Standalone สามารถบันทึกข้ อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรี ยกดูรายงานทันทีที่มี
การบันทึกรายการ รองรับการทํางานที่หลากหลายของฝ่ ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้
การจัดเก็บข้ อมูลการขายสินค้ าเข้ าสูร่ ะบบ และส่งผลให้ ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้ จากการขายและ
ตังลู
้ กหนี ้ บันทึกรายงานภาษีขายให้ อตั โนมัติ นอกจากนี ้ยังสามารถสัง่ พิมพ์ใบกํากับภาษ◌ีจากโปรแกรม
ได้ มีปฏิทินแสดงกําหนดวันส่งของ วันนัดรับชําระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อ
บันทึกรายการซื ้อสินค้ าจะส่งผลให้ เพิ่มยอดสต็อก พร้ อมกับบันทึกรายงานภาษี ซื ้อให้ อตั โนมัติ สามารถสัง่
พิมพ์เช็คและฟอร์ มต่างๆจากระบบได้ ในเรื่ องการคํานวณต้ นทุนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ ได้ หลายวิธีไม่
ว่าจะเป็ น FIFO หรื อ Average และระบบสินค้ าคงคลังนี ้สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวของสินค้ าได้
อย่างครบถ้ วน ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และ
เรี ยกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกําหนดสิทธิ์การเข้ าใช้ งานเมนูตา่ ง
ๆ หากต้ องการตรวจสอบ (Audit) ข้ อมูลการทํางาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail Report เก็บ
ประวัติการทํางานของ User ทําให้ สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ ้น
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Accounts Payable
เป็ นระบบที่ใช้ บนั ทึกรายการจ่ ายชําระหนีเ้ จ้ าหนี ้ โดยเมื่อทางเจ้ าหนี ้มีการจัดส่งใบวางบิล
มา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้ อมูลการรับวางบิลเข้ าในระบบ จากนันถ้
้ าต้ องการจัดทํา
เอกสารและเช็คเพื่อให้ ผ้ บู ริหารอนุมตั ิรายการจ่าย ก็สามารถนําเอกสารการรับวางบิลอ้ างอิง
ไปบันทึกเตรี ยมเอกสารจ่ายชําระหนี ้ได้ เมื่อถึงกําหนดวันจ่ายชําระก็บนั ทึกรายการ เพื่อลด
ยอดหนี ้ของเจ้ าหนี ้ นอกจากนี ้กรณีที่เริ่ มใช้ โปรแกรมสามารถบันทึกข้ อมูลเจ้ าหนี ้ยกมาเพื่อให้
มีผลต่อการ์ ดเจ้ าหนี ้ และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่นที่ไม่ใช่คา่ ใช้ จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ ้น แต่
ต้ องการตังเจ้
้ าหนี ้นัน้ ก็บนั ทึกรายการที่ระบบจ่ายชําระหนี ้ได้ เช่นเดียวกัน

Accounts Receivable
เป็ นระบบที่ใช้ บนั ทึกรายการรับชําระหนี ้ โดยสามารถจัดทําใบวางบิลเพื่อส่งให้ ลกู ค้ า
จากนันเมื
้ ่อถึงกําหนดวันรับชําระหนี ้ หากต้ องการจัดทําใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงิน
จากลูกค้ าแต่ยงั ไม่ทราบรายละเอียดการรับชําระ สามารถจัดทําใบเสร็จรับเงิน(ก่อน
รับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี ้ จนกว่าจะบันทึกรับชําระหนี ้
นอกจากนี ้กรณีที่เริ่ มใช้ โปรแกรมสามารถบันทึกข้ อมูลลูกหนี ้ยกมาเพื่อให้ มีผลต่อ
การ์ ดลูกหนี ้ และหากมีรายได้ อื่นที่ไม่ใช่รายได้ หลักของกิจการเกิดขึ ้น แต่ต้องการตัง้
ลูกหนี ้นัน้ ก็บนั ทึกรายการที่ระบบรับชําระหนี ้ได้ เช่นเดียวกัน

Cheque and Bank
เป็ นระบบที่ใช้ ในการปรับปรุงข้ อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝากถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทังด้
้ านรับ-ด้ านจ่าย
เพื่อใช้ ในการตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ หรื อ Statement ได้
และเพิ่มสะดวกในการจัดทํา Bank Reconcile ต่อไป
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General Ledger
เป็ นระบบที่ใช้ ในการบันทึกรายการรายวัน ซึง่ จะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื ้อ
สินค้ า ขายสินค้ า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้ อง
โปรแกรมจะทําการ link ข้ อมูลมาที่หน้ าจอรายการรายวันให้ อตั โนมัติ ใช้ ในการบันทึกรายการ
ปรับปรุง หรื อปิ ดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสําหรับรายการที่ต้องการบันทึก
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อัตโนมัติ รองรับการเตรี ยมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรื อ Pre-Payments
การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรี ยมขี ้นระบบ นอกจากนี ้โปรแกรมยังรองรับการ Post GL ได้ ทงั ้
แบบ Real Time Post และ Batch Post ซึง่ การ Post แบบ Batch นี ้ก็ยงั สามารถ
เลือกได้ วา่ ต้ องการให้ บนั ทึกรวมยอดหรื อบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์
Voucher หรื อพิมพ์งบทดลอง หรื อกระดาษทําการได้ ที่ระบบ General Ledger

Inventory Control
เป็ นระบบที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวกับสินค้ า ทังสิ
้ นค้ ายกมา และรายการที่
เกี่ยวข้ อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ ายสินค้ าระหว่างคลัง , การ
รับสินค้ าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้ า สามารถกําหนดให้ โปรแกรมปรับปรุงยอด
สินค้ าให้ อตั โนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ หรื อหากต้ องการปรับปรุงเพิ่มลด
สินค้ าเองก็สามารถทําได้ หากมีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นหลังจากที่มีการรับรู้สนิ ค้ าผลิตเสร็จ
แล้ ว สามารถนําค่าใช้ จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้ นทุนเพื่อให้ โปรแกรมคํานวณเป็ นต้ นทุนของ
สินค้ าได้ ทังนี
้ ้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้ า ยอดสินค้ าคงเหลือ และ
ต้ นทุนของสินค้ าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้ นทุนที่บริษัทกําหนดได้ แบบ Real
Time ได

Purchase Order
เป็ นระบบที่ใช้ ในการควบคุมด้ านการซื ้อสินค้ า โดยเริ่ มจากทําใบสั่งซือ้ เพื่ออ้ างอิง
ข้ อมูลไปจัดทํารายการซื ้อสด , ซื ้อเชื่อ ต่อไป หากมีการจ่ายเงินมัดจําสามารถ
บันทึกข้ อมูลลงในระบบเพื่อนําไปหักลดยอดเมื่อทําการซื ้อหรื อจ่ายชําระหนี ้ รวมถึง
กรณีที่มีการส่งคืนลดหนี ้ หรื อการเพิ่มหนี ้ในการซื ้อสินค้ า โดยการอ้ างอิงจากเอกสาร
การซื ้อเดิมได้
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Sale Order
เป็ นระบบด้ านการขายสินค้ า โดยเริ่ มจากการทําใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ ายืนยัน
คําสัง่ ซื ้อกลับมา ให้ บนั ทึกการสัง่ จองเพื่อทําการจองสินค้ าไว้ หลังจากนันจะจั
้ ดทํา
ใบสัง่ ขายและอ้ างอิงไปทําการขายสดหรื อขายเชื่อต่อไป หากมีการรับเงินมัดจํา
จากลูกค้ าสามารถบันทึกข้ อมูล เพื่อนําเงินมัดจํามาหักลดยอดเมื่อทําการขายหรื อ
รับชําระต่อไป นอกจากนี ้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้ วรับคืนลดหนี ้ หรื อเพิ่ม
หนี ้อีกด้ วย

Petty Cash
เป็ นระบบสําหรับ ควบคุมเงินสดย่ อย โดยเริ่ มจากการตังวงเงิ
้ นสดย่อย ซึง่
สามารถตังวงเงิ
้ นสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนันผู
้ ้ ดแู ลเงินสดย่อยจะทําการรับ
เงินสดย่อย เพื่อเป็ นการสํารองเงินไว้ ให้ พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ ว่าจะให้
พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลเงินสดย่อยพิจารณา
อ้ างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรื อผู้ดแู ลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเอง
ก็ได้ สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้ หมด เพื่อให้
ผู้รักษาเงินสดย่อยทําการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตงไว้
ั้

Value Added Tax
เป็ นระบบสําหรับเรี ยกดูรายงานภาษี ซื ้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถ
เลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้ เป็ นเอกสารประกอบการจัดทํา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้ แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 ,
ภ.ง.ด 53 ทังใบปะหน้
้
า และใบแนบ รวมทังหนั
้ งสือรั บรองภาษีหกั ณ ที่
จ่ ายได้ อีกด้ วย
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