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จะดีแค่ไหน หากโปรแกรมบัญชีรองรับการใช้งานส าหรับส านักงานบัญชีได้ทุกอย่าง 

 มีเหตผุลหลายประการที่ท  าใหส้  านกังานบญัชีตดัสนิใจเลอืกใชโ้ปรแกรมบัญชี ส  าหรบัการบรหิารจดัการงานที่

ตรงกบัความตอ้งการจรงิๆ เนื่องจากตอ้งหาระบบที่รองรบัการท างานเหลา่นีไ้ด ้ใช่หรอืไม่?  

1. อยากเปิดงวดใหม่ แต่งวดเก่าก็ยงัไม่ไดปิ้ด เพราะยังเคลียรไ์ม่เสรจ็! 

 เอกสารเก่าก็ตอ้งเคลียร ์เอกสารใหม่ก็ตอ้งคีย ์การปิด-เปิดงวดบัญชี จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะโปรแกรมของ

เราสามารถท าไดท้ัง้ 2 อย่างพรอ้มกนั แถมยงัสามารถ 

 - เพิ่มงวดเฉพาะส  าหรบับนัทึกขอ้มลูก่อนเริ่มระบบใหม่หรอืปรบัปรุงรายการได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งก าหนดเป็นงวดปี

ภาษี 12 เดือนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โปรแกรมเพิ่มไดม้ากกว่านัน้และไม่จ ากดัขอ้มูล 

 - เปิด-ปิด งวดปีภาษีรายเดือนชั่วคราวได ้เพื่อการจดัการความถกูตอ้งของขอ้มูลในแต่ละเดือน 
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2. สมดุบญัชีมาตรฐานทั่วไป 5 เลม่ นอ้ยไปส  าหรบัธุรกิจบางประเภท อยากเพิ่มสมุดบญัชีก่ีเลม่ก็ได ้

 สมดุบัญชีมาตรฐานทั่วไป 5 เล่ม ไดแ้ก่ ซือ้, ขาย จ่าย, รบั, ทั่วไป ธรรมดาเกินไป ไม่เพียงพอส  าหรบัการ

บรหิารธุรกิจบางประเภท โปรแกรมของเราสามารถเพิ่มไดม้ากกว่านัน้ และไม่จ ากัดสมดุบัญชีดว้ย 
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3. ตอ้งการวางโครงสรา้งผังบญัชีเอง เนื่องจากจัดการไดง้่าย 

 โปรแกรมท าไดท้ัง้การ Generate ผงับญัชีอัตโนมติั รูปแบบมาตรฐานตามประเภทธุรกิจทั่วไปได ้และคณุยงั

สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข หรอืโอนผงับัญชีที่มีอยู่แลว้จาก Template Excel ที่เรามีใหเ้พื่อโอนเขา้ระบบอย่างง่ายดาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@myaccount-cloud.com
mailto:support@myaccount-cloud.com
file:///E:/งาน/เอกสารทั้งหมด%20myAccount%20Cloud/เอกสารการติดตั้ง%20myAccount%20Cloud/www.myaccount-cloud.com
file:///E:/งาน/เอกสารทั้งหมด%20myAccount%20Cloud/เอกสารการติดตั้ง%20myAccount%20Cloud/www.myaccount-cloud.com
http://www.myaccount-cloud.com/


 

 
 

 

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จ ากัด 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
Tel.:02-402-6141, 02-402-6143-4, 02-402-6561 Email: support@myaccount-cloud.com Website: www.myaccount-cloud.com  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-402-6141, 02-402-6143-4    Email : support@myaccount-cloud.com   Website : www.myaccount-cloud.com 

4.  คน้หาขอ้มูล ผูซ้ือ้ ผูข้าย จากฐานขอ้มูลสรรพากรได ้เพื่อลดเวลาการบนัทึก แถมขอ้มูลถกูตอ้งแม่นย า  

 การบนัทกึเอกสารซือ้/ขายต่างๆ ที่ตอ้งระบขุอ้มูลผูซ้ือ้ ผูข้าย ใหถู้กตอ้งตามที่จดทะเบียนไว ้และเพื่อป้องกนัการ

บนัทกึขอ้มลูผิดพลาดตกหลน่ของผูใ้ช ้โปรแกรมมี Option การคน้หา รายชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี จาก

ฐานขอ้มลูสรรพากรโดยตรง ท  าใหส้ามารถบนัทกึรายการไดร้วดเร็ว แม่นย า ลดความผิดพลาดของขอ้มลูได้ 
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5.  ลงรายการบนัทึกบญัชีอัตโนมติั ตอ้งการเรยีกใชไ้ดห้ลายรูปแบบ 

 การบนัทกึบญัชีของเอกสารต่างๆ ท  ารายการเหมือนกนั แต่บางครัง้ก็ไม่ไดบ้นัทกึบญัชีเหมือนกนั และไม่ตอ้งการ

แกไ้ขเองทกุครัง้ เนื่องจากอาจจะท าใหเ้สยีเวลาในการท างาน ตอ้งการสรา้งรูปแบบการบนัทึกบญัชีอตัโนมัติไวห้ลายๆ 

รูปแบบ เพื่อใหส้ามารถเรยีกใชไ้ดส้ะดวกและตรงกบัความตอ้งการมากที่สดุ โปรแกรมบัญชีของเราสามารถสรา้งรูปแบบ

การลงรายการบัญชีไดไ้ม่จ  ากดั เพื่อใหเ้ลอืกใชไ้ดห้ลากหลายตามประเภทที่ท  ารายการ 
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6. รูปแบบเลขที่เอกสารตามสมุดบญัชีมีหลายรูปแบบ ตอ้งการแยก เพื่อตรวจสอบขอ้มูลไดเ้จาะจงย่ิงขึน้ 

การก าหนดรูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติ ตามสมดุบัญชี หรอืตามความตอ้งการสามารถก าหนดไดไ้ม่จ  ากดั

รูปแบบ เพื่อการตรวจสอบขอ้มูลที่ง่ายและสะดวกขึน้ 

 - โปรแกรมสามารถก าหนดรูปแบบอกัขระหรอืตวัอกัษรน าหนา้/ตามหลงัไดต้ามตอ้งการ 

 - โปรแกรมสามารถเลอืกรูปแบบการแสดงวนัที่ไดห้ลากหลาย 

 - โปรแกรมสามารถก าหนดการนบัใหม่ หรอืเริ่มตน้เลขที่เอกสารใหม่ไดท้กุวนั ทกุเดือน หรอืทกุปี หรอืไม่

ก  าหนดการนบัใหม่ก็ได ้

 - สมดุบญัชี 1 เล่ม สามารถก าหนดรูปแบบเลขที่เอกสารไดไ้ม่จ  ากัด 

 - สามารถเลอืกใชไ้ดท้ั้งองคก์รหรอืเลอืกใชเ้ฉพาะสาขาก็ได้ 
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7. ตอ้งการบนัทึกบญัชีเองโดยตรง โดยอา้งอิงขอ้มลูเจา้หนี,้ ลกูหนีไ้ด ้เพื่อความรวดเร็ว และตรวจสอบรายงานไดต้าม

ตอ้งการ 

นอกจากการบนัทึกขอ้มูลในระบบซือ้, ขาย, รบั, จ่ายต่างๆ แลว้ ยังสามารถเลอืกบนัทกึรายการรายวนัไดเ้อง 

แบบอา้งอิงขอ้มูลลกูหนี,้ เจา้หนีไ้ดโ้ดยตรง ง่ายและรวดเรว็ 

 

 

 เพื่อการตรวจสอบรายงานขอ้มลูรายวนัตามสมดุบญัชีต่างๆ ที่มีขอ้มลูอา้งอิง และส  านกังานบัญชีใชต้รวจสอบ

เป็นประจ าอยู่แลว้ ท  าใหส้รุปยอดและตรวจสอบขอ้มลูตามตอ้งการไดง้่ายขึน้ 
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8.  เลอืกตรวจสอบจ านวนเอกสารขอ้มูลรายวนัไดต้ามตอ้งการ ส  าหรบัการประเมินค่าใชจ้่ายในการท ารายการ 

 ส าหรบัส  านักงานบัญชีที่รบัท  าบญัชีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการต่างๆ ในแต่ละเดือน จ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มลูที่มีการ

บนัทกึหรอืการจัดท าเอกสารต่างๆ ส  าหรบัลกูคา้แต่ละราย เพื่อใหง้่ายต่อการตรวจสอบ น ามาประเมินรายได/้ค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึน้จรงิ และยงัสามารถดขูอ้มูลตามพนักงานที่บนัทึกขอ้มูลไดอ้ีกดว้ย 
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9.  ตอ้งการบนัทึกเอกสารเขา้ระบบก่อน แลว้ค่อยลงรายการบญัชีภายหลงั 

 ส าหรบัเอกสารบางรายการที่จ  าเป็นตอ้งบนัทกึขอ้มูลลงไปในระบบเพื่อตรวจสอบยอดที่ตอ้งการทราบ หรอืบนัทกึ

ขอ้มลูโดยผูช้่วย ที่ไม่มีความรูด้า้นบญัชีมากนัก จงึยังไม่ตอ้งการบันทกึบญัชีลงรายการรายวนั ตอ้งการโพสลงรายการ

รายวนัภายหลงัทีเดียวหลงัจากตรวจสอบรายการเสรจ็แลว้ โดยเลือกบนัทกึแบบรวบยอด หรอืแยกตามเอกสารก็ได้ 
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10.  ตอ้งการตรวจสอบรายงานบัญชีแยกประเภท ที่สามารถสรุปยอดรายเดือนตามสมุดบญัชีได้ 

 ในการท างานของส  านกังานบญัชี เมื่อมีการตรวจสอบรายการหรอืยอดของเอกสารต่างๆ ในบญัชีแยกประเภท 

ประจ าเดือนทกุๆ เดือน นอกจากตรวจสอบบญัชีแยกประเภทแบบทั่วไปไดแ้ลว้ โปรแกรมยงัสามารถตรวจสอบยอดบญัชี

แยกประเภท แบบสรุปประจ าเดือน ตามสมดุบัญชี หรอืรหสับัญชีไดอ้ีกดว้ย เพื่อใหผู้ใ้ชล้ดภาระในการตรวจสอบขอ้มูลใน

แต่ละเดือน และง่ายต่อการปรบัปรุงรายการต่อไป 
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11.  ตอ้งสามารถวางแผนภาษีไดอ้ย่างครอบคลมุ จดัการง่าย  

โปรแกรมรองรบัรูปแบบภาษีไดอ้ย่างครบถว้น เช่น ภาษีมลูค่าเพิ่ม, ภาษีหกั ณ ที่จ่าย, ภาษีซือ้เฉลี่ย, การก าหนด

ภาษีย่ืนเพิ่มเติม และขอคืนไม่ได ้เป็นตน้ โดยสามารถวางแผนการบนัทกึรายการภาษีซือ้,ขาย ลว่งหนา้-ยอ้นหลงั ไดต้าม

ตอ้งการ 
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ส าหรบัธุรกิจบรกิาร ซึ่งจะมีภาษีไม่ถึงก าหนดช าระ ส  าหรบังานดา้นบรกิารจะถือว่าภาษียงัไม่เกิดขึน้จรงิ และ

โปรแกรมจะกลบัภาษีไม่ถึงก าหนดช าระใหอ้ตัโนมติัเมื่อบนัทกึรบัใบก ากบัภาษี ซึ่งช่วยใหท้่านวางแผนภาษีไดอ้ย่าง

ง่ายดาย และยงัสามารถพิมพแ์บบฟอรม์รายงานภาษีต่าง ๆ ออกจากโปรแกรมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@myaccount-cloud.com
mailto:support@myaccount-cloud.com
file:///E:/งาน/เอกสารทั้งหมด%20myAccount%20Cloud/เอกสารการติดตั้ง%20myAccount%20Cloud/www.myaccount-cloud.com
file:///E:/งาน/เอกสารทั้งหมด%20myAccount%20Cloud/เอกสารการติดตั้ง%20myAccount%20Cloud/www.myaccount-cloud.com
http://www.myaccount-cloud.com/


 

 
 

 

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จ ากัด 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
Tel.:02-402-6141, 02-402-6143-4, 02-402-6561 Email: support@myaccount-cloud.com Website: www.myaccount-cloud.com  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-402-6141, 02-402-6143-4    Email : support@myaccount-cloud.com   Website : www.myaccount-cloud.com 

12.  การปิดบญัชีสิน้ปี ขัน้ตอนตอ้งง่ายไม่ยุ่งยาก 

 โปรแกรมสามารถปิดบญัชีสิน้ปีไดเ้อง แถมยกยอดไปเปิดปีภาษีใหม่ใหอ้ตัโนมัติ ไม่ตอ้งเสยีเวลากรอกขอ้มูลยอด

ยกมา และยงัสามารถแกไ้ขขอ้มลูยกมาไดต้ลอดหากตอ้งการปรบัปรุงขอ้มูล 

 

13.  รายงานงบการเงินตอ้งตอบโจทยก์ารใชง้านจรงิ 

 รายงานงบการเงินเบือ้งตน้ของโปรแกรม มีใหค้รอบคลมุส  าหรบัการใชง้านจริง และยงัสามารถปรบัปรุงแกไ้ขงบ

การเงินไดเ้อง งบมาตรฐานทั่วไปที่โปรแกรมมีให ้ไดแ้ก่ 

  -  งบทดลอง 

-  กระดาษท าการ 

-  เปรยีบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสทุธิ 

-  เปรยีบเทียบยอดคงเหลอื 

-  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งบแสดงฐานะทางการเงิน(ละเอียด) 

-  ก  าไรขาดทนุ 

-  ก  าไรขาดทนุ(ละเอียด) 
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14.  ขอ้มลูที่บนัทกึไวใ้นระบบ ตอ้งตรวจสอบและวิเคราะหไ์ด ้ 

ส าหรบัการตรวจสอบขอ้มลูภายใน เพื่อความถกูตอ้งและปลอดภัยของขอ้มลู จะตอ้งมีรายงานการตรวจสอบให้

เลอืกอย่างหลากหลาย เพื่อการน าขอ้มลูมาที่ไดม้าวิเคราะหห์รอืวางแผนการท าบัญชี หรอืเป้าหมายทางธุรกิจต่อไปได้

อย่างสะดวก 
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15.  โอนขอ้มลูรายการรายวนัเขา้ระบบไดโ้ดยตรง โดยไม่ตอ้งเสยีเวลาบนัทกึขอ้มลู 

การท างานที่มีขอ้จ  ากดัเรื่องเวลา ท  าใหต้อ้งหาระบบมาช่วยท างานใหร้วดเรว็ขึน้ นอกจากโปรแกรมจะรองรบัการ 

Import ขอ้มลูรายวนัซือ้-ขาย, รบั-จ่ายช าระแลว้ ยงัสามารถโอนขอ้มลูที่บนัทกึรายการวนั GL โดยตรงได ้เพื่อรองรบัการ

บนัทกึปรบัปรุงขอ้มูล GL หรอืเนน้เฉพาะส  านกังานบญัชี หรอืผูร้บัท  าบญัชีโดยเฉพาะ ที่เนน้การใชง้าน GL เพียงอย่าง

เดียว เพื่อลดการท างานซ า้ซอ้นระหว่างลกูคา้และผูร้บัท  าบัญชี ที่สามารถแกไ้ขและโอนขอ้มูลที่ปรบัปรุงมายงัฐานขอ้มลู 

(Database) ที่ลกูคา้ใชง้านอยู่ปัจจบุนัไดท้นัที โดยลกูคา้ไม่ตอ้งหยุดการท างาน ซึ่งเพิ่มความสะดวกกบัการใชง้านของ 

User มากขึน้  

 

16.  นอกจากการโอนขอ้มูลเขา้ระบบไดแ้ลว้ ยังสามารถโอนขอ้มูลออกไปจดัการต่อไดอ้ย่างง่ายดาย  

 การท างานในระบบบางครัง้อาจจะตอ้งมีส่วนที่ตอ้งน  าขอ้มลูที่ประมวลผลไดม้าวิเคราะหร์ายละเอียดเพิ่มเติม

ภายนอก ระบบจงึเพิ่มฟังกช์นัการ Export ขอ้มลูออก เพื่อรองรบัการน าไปใชง้านต่อ ส  าหรบัจดัการขอ้มลูไดอ้ย่างตรงตาม

ความตอ้งการมากย่ิงขึน้ การ Export ขอ้มลูสามารถเลอืกไฟลไ์ดห้ลากหลายตามตอ้งการ 
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17.  สามารถแนบรูปภาพหรอืเอกสารประกอบเก็บไวใ้นบนัทกึบัญชี เพื่อการตรวจสอบไดไ้ม่จ  ากดั 

 การบนัทกึเอกสารต่างๆ ไวใ้นระบบ ตอ้งสามารถแนบไฟลรู์ปภาพหรอืเอกสารประกอบขอ้มูลไดไ้ม่จ  ากดั ส  าหรบั

การตรวจสอบรายละเอียดไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงกนั และชัดเจนย่ิงขึน้ 

 

 

18.  ระบบตอ้งสง่ E-Tax Invoice by Email ไดท้นัทีหลงัจากบนัทึกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

 สามารถตัง้ค่าขอ้มลู Email น าสง่ E-Tax Invoice by Email ผ่านระบบไดโ้ดยตรง เมื่อ Preview form ตรวจสอบ

ขอ้มลูเสรจ็แลว้ สามารถกดสง่ Email ไดท้นัที สะดวกรวดเรว็ 
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* ท  าบญัชีไดค้รบ จบที่โปรแกรมเดียว ให ้myAccount Cloud ดแูลธุรกิจของคณุ * 
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