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“ตัวช่วยใหม่..ท่ีช่วยให้งาน
บัญชีของคุณงา่ยข้ึน ” 
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ใช้งานได้ทุกที่ ทกุเวลา 
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถใช้งาน 
myAccount Cloud ได้ผ่านระบบออนไลน์

รองรับหลายอุปกรณ์ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์  

ข้อมูลมคีวามปลอดภยัสูง 
ติดตัง้โปรแกรมและฐานข้อมูลบนเครื่อง Server  
ขององค์กร ช่วยให้คุณจัดการและดูแลความ
ปลอดภัยของข้อมูลได้เอง 
 

 

โปรแกรมใช้งานง่าย 
ไม่มีความรู้ด้านบัญชีก็สามารถท าบัญชีที่ยุ่งยาก
ให้เป็นเรื่องง ่ายได้ ช่วยให้คุณบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ครอบคลมุทุกฟังก์ชันการท างาน 
ครอบคลุมตั้งแต่ระบบบริหารงานขาย จัดซ้ือ 
คลังสินค้า บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเจ้าหนี้  ทุกระบบ
เช่ือมโยงกัน ลดเวลาในการท างานให้น้อยลง 

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานบัญชีมีความส าคัญ 
ในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งในหลายธุรกิจ
มักจะประสบปัญหาการท าบัญชีท ี่ย ุ ่งยากและซับซ้อน 
การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบ หรือน าซอฟต์แวร์ที่
ไม่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมาใช้ 
      เราจึงได้พัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ชื่อว่า  

“มายแอคเคาท์ คลาวด์ (myAccount Cloud)”
เพ่ือช่วยจัดการบริหารงานบัญช ีในธุรกิจของคุณให้ง่าย
ขึ้น ช่วยสร้างมาตรฐานในการบันทึกเอกสารซ้ือ-ขาย-
จ่าย-รับช าระ สรุปงบการเงิน งบดุล  งบก าไร-ขาดทุน ได้
อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการออกเอกสาร ท างาน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะส าหรับองค์กรธุรกิจในยุคดิจิตอล  

“myAccount Cloud” 
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ 

 ท าไมถึงควรเลือก myAccount Cloud ? 
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Prosoft ibiz มีประโยชน์ต่อใครบ้าง ?   

  

 1.     ประโยชน์ต่อองค์กร 
 

 ช่วยให้องค์กรทราบผลการด าเนินงานฐานะทางการเงินของ
ธุรกิจและความมั่นคงของธุรกิจ 

 สะท้อนภาพผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ ว่า
องค์กรมีก าไรหรือขายทุนเท่าไหร่ และยังช่วยให้ประเมินถึง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอนาคตได้อีกด้วย 

 น าข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และวัดผลส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การวัดสภาพคล่องของธุรกิจ วัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ วัดความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ  
 

 2.     ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
 

 ติดตามความเคลื่อนไหวทางดา้นบัญชีและการเงินของบริษัท
ช่วยให้ทราบก าไรขาดทุนในการด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 

 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
ในการด าเนินธุรกิจ เช่น การส่ังซ้ือสินค้า  

 

 3.     ประโยชน์ต่อพนกังาน 
 

 หมดกังวลกับการท าบัญชีที่แสนจะยุ่งยาก บันทึกเอกสาร 
ค้นหาเอกสารได้ง่ายและเป็นระบบ ลดงานเอกสารให้น้อยลง 

 ช่วยให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลากับการค านวณตัวเลขที่มากมาย 
และค านวณข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า 

 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดการข้อมูลด้านบัญชีได้ ใช้งาน ทั้ง
บนคอมพิวเตอร์และมือถือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

 myAccount Cloud  มีประโยชน์ตอ่ใครบ้าง ? 
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รองรับการเชื่อมต่อ  Cloud Computing 
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ด้าน
ไอทีให้มากมาย ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่คุณสามารถติดตาม
และอัพเดทงานไดต้ลอดเวลา การเก็บรักษาข้อมูลมีความ
ปลอดภัยสูง 

ติดตั้งโปรแกรมบน Server ขององค์กร 
ติดตั้ง myAccount Cloud ได้บนเครื่อง Server ของคุณเอง 
โดยเช่ือมต่อ Internet เพ่ือใช้งานออนไลน์ แล้วแชร์ 
ลิงก์ (URL) ให้พนักงาน เพ่ือเปิดโปรแกรมผ่าน Web  
Browser เช่น Chrome, Safari 
 

ติดตั้งโปรแกรมบน Web Hosting 

หากไม่ต้องการซ้ือ Server ของตัวเอง สามารถ 
อัพโหลดโปรแกรมขึ้นไปบน Web Hosting ที่เช่าซ้ือ 
และใช้งานโปรแกรมออนไลน์ผ่าน Domain 
 

รองรับการท างานบนทุกอุปกรณ ์
เปลี่ยนให้การท าธุรกิจของคุณง่ายขึ้น สามารถท างาน 
ได้ทุกที่ สามารถใช้งานไดท้ั้งบน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  
มือถือ ช่วยเช่ือมต่อคุณเข้ากับธุรกิจได้อย่างสะดวก  
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

การท างานของ myAccount Cloud  
ตอบสนองความต้องการงานด้านบัญชี ด้วยประสิทธิภาพ  
และคุณสมบัติของโปรแกรมที่จะท าให้งานของคุณรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จ ากัด 093-131-7676, 062-310-5613 
, 

 

 
 

 

Business Solution 

แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

ระบบบริหารงานขาย  
(Sales) 

บันทึก ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย รับเงิน
มัดจ า ใบก ากับภาษี ขายเช่ือ ขายสด

จนถึง ลดหน้ีลูกหน้ี พร้อมตัดยอดสินค้า
อัตโนมัติในคลังได้ทันที 

ดูรายละเอียด 
 

 
 
 

 
ระบบบริหารงานจดัซื้อ  

(Purchase) 
ควบคุมการสั่งซ้ือสินค้า โดยสามารถ
อนุมัติก่อนจัดซ้ือจริง เพื่อให้บริหาร 

รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
พร้อมเพิ่มสินค้าในคลังได้อัตโนมัติ 

ดูรายละเอียด 

 
 
 
 

ระบบเชค็และธนาคาร 

(Cheque & Bank) 
จัดการเช็ครับ – เช็คจ่ายอย่างเป็นระบบ 

อัพเดทสถานะเช็คได้ตลอดเวลาและ 
บริหารระบบบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น 

บันทึกเงินฝาก ถอนเงิน 
ดูรายละเอียด 

 

 
 

 
ระบบบริหารเงินสดย่อย 

(Petty Cash) 
ควบคุมเงินสดย่อย เพื่อเป็นการส ารอง 

เงินไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายบางประเภท  
โดยความเคลื่อนไหวของเงินสดย่อย 

จะถูกบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ 

ดูรายละเอียด 

 

 
 
 
 

ระบบบริหารงานบัญชี  
(Accounting) 

บันทึกรับช าระเงินและจ่ายช าระเงิน 
อย่างเป็นระบบ จัดการข้อมูลบัญชี
รายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ค านวณภาษีซ้ือ ภาษีขายให้อัตโนมัติ 

ดูรายละเอียด 

 

 
 
 
 

ระบบบริหารคลังสนิค้า  
(Inventory Control) 

เช่ือมโยงการเพิ่ม-ตัดสต๊อกสินค้าจาก
ระบบจัดซ้ือและระบบขายได้อัตโนมัติ 
อีกทั้งยังสามารถตรวจนับสินค้าและ
ปรับปรุงยอดสินค้าในระบบได้ทันที 

ดูรายละเอียด 
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ระบบตรวจสอบและควบคมุภายใน 
(Audit & Internal Control) 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทาง
การเงิน การบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลมีความถูกต้องและป้องกันการ

ร่ัวไหลของข้อมูล 

ดูรายละเอียด 

 

 
 
 
 

กราฟและรายงานวิเคราะห ์
(Dashboard) 

สรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ 
ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร 
ง่ายขึ้น สามารถมองเห็นสถานการณ์  

ขององค์กรได้ชัดเจน 
ดูรายละเอียด 

 

 

 
 

 
ระบบบริหารลกูค้าสัมพันธ์  
(Sales Force Automation) 

เพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการ 
ติดตามการขายผ่านการบันทึกกิจกรรม  
ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

และวิเคราะห์โอกาสทางการขาย  
ดูรายละเอียด 

 
 

 
   ระบบบริหารงานบนมอืถือ 

(Mobile Apps) 
ท างานผ่านมือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจเช็ค 
สต๊อกสินค้า บันทึกกิจกรรมประจ าวัน  
อนุมัติเอกสารและดูรายงานได้ทันที 

ดูรายละเอียด 

 

 
 

 
 

          

Business Solution 
แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“บริหารงานองค์กรให้เติบโตไปไกลกว่าเดิม” 

   จัดการข้อมูลทางบัญชีให้เป็นมาตรฐานหน่ึงเดียวและ 
   ท างานร่วมกันภายในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  คุณสมบัติของระบบ 
 

❖ บันทึกใบเสนอราคาออนไลน์ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ  
      ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าได้ทันทีพร้อมท าใบสั่งขายออนไลน์ได้ 

❖ มีระบบอนุมัติใบเสนอราคา ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้ลูกค้า 

❖ บันทึกเอกสารใบสั่งขาย เพื่อยืนยันการขายสินค้า 

❖ ออกใบก ากับภาษี รองรับรูปแบบขายเช่ือ ขายสดผ่านระบบ 
ออนไลน์อย่างรวดเร็ว 

❖ เมื่อต้องการรับคืนสินค้า สามารถบันทึกเอกสารรับคืนลดหน้ีได้ 

❖ มีระบบบันทึกเงินมัดจ า พร้อมตัดเงินมัดจ าตามลูกค้าได้ 

❖ เมื่อบันทึกใบก ากับภาษี ระบบจะตัดสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ 

❖ ดูตัวอย่างเอกสาร พิมพ์เอกสาร ดาวน์โหลดและส่งอีเมล์ได้ทันที 

❖ สามารถน าข้อมูลการขาย ไปวิเคราะห์และเก็บข้อมูลสถิติการขายได้ 

 ระบบบริหารงานขาย (Sales) 
 

“จดัการกระบวนการขายให้เป็นมาตรฐาน ส าหรับทีมขายมืออาชีพ” 
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  คุณสมบัติของระบบ  

❖ บันทึกใบสั่งซ้ือพร้อมส่งให้หัวหน้าอนุมัติเอกสารออนไลน์ 

❖ บนัทึกการจ่ายเงินมัดจ าที่จ่ายให้กับผู้ขาย เพื่อใช้หักลดยอดหน้ีของการซ้ือ
สินค้าหรือบริการ 

❖ บันทึกใบก ากับภาษีซ้ือ รองรับรูปแบบซ้ือเช่ือและซ้ือสด 

❖ เมื่อต้องการส่งคืนสินค้าให้ผู้ขาย สามารถบันทึกเอกสารลดหน้ีได้ 

❖ เมื่อบันทึกใบก ากับภาษี ระบบจะเพิ่มสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติทันที 

❖ การบันทึกรายการซ้ือที่มีภาษี จะมีการเช่ือมไปยัง รายงานภาษีซ้ือใน

ระบบ VAT และ บัญชีแยกประเภทในระบบ G 

❖ เมื่อบันทึกรายการที่มีการจ่ายเงินมัดจ าไว้ จะมีข้อความแจ้งเตือนให้เลือก
รายการที่ต้องการตัดจ่ายเงินมัดจ า 

ระบบบริหารงานจัดซื้อ (Purchase) 
 

“ควบคุมการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ” 
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ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Control) 
 

“จดัการคลังและตรวจนับสินค้า ปรับปรุงเพิ่มลดสตอ๊กให้อัพเดทอยูต่ลอดเวลา” 

  คุณสมบัติของระบบ 

❖ สร้างเอกสารตรวจนับสินค้าเพื่อบันทึกผลการนับสินค้าในคลังสินค้า 

❖ บันทึกจ านวนสินค้าที่มีอยู่จริงได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และบนมือถือ 

❖ ตรวจสอบจ านวนสินค้าตามยอดบัญชีและยอดจริงและปรับปรุงยอด
สินค้าให้เท่ากัน 

❖ สามาถอ้างอิงจ านวนสินค้าไปบันทึกรายการปรับปรุงการ 
เพิ่ม-ลด สินค้า 

❖ สามารถปรับปรุงจ านวนสินค้าในยอดบัญชีและจ านวนสินค้าจริง โดยเพิ่ม
หรือลดจ านวนสินค้าให้ถูกต้อง 

❖ สามารถปรับปรุงจ านวนสินค้า ตามคลังสินค้าและที่เก็บได้ 
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ระบบบญัชีลูกหนี ้
(Accounts Receivable) 

เปิดใบวางบิล เพื่อส่งให้กับลูกค้าได้
ทันที รองรับการรับช าระหน้ี และการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ออกเป็นเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึกภาษีขาย 

 
ดูรายละเอียด 

 
 

 
 

ระบบบญัชีเจ้าหนี ้
(Accounts Payable) 

 บันทึกรายการจ่ายช าระหน้ี เปิดใบรับ
วางบิลออนไลน์ เมื่อจ่ายช าระแล้ว 
สามารถบันทึกการจ่ายช าระ แล้ว
ออกเป็นเอกสารใบจ่ายช าระได้ 

 
ดูรายละเอียด 

 
 

 
 

ระบบรายการรายวนั 
(General Ledger) 

บันทึกรายการรายวันตามผังบัญชีที่คุณ
สามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ แสดงงบ

การเงินได้อย่างถูกต้อง แจกแจง  
งบก าไร ขาดทุน งบดุล ให้เข้าใจง่าย 

ดูรายละเอียด 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริหารงานบัญชี (Accounting) 
 

“ไม่ว่าจะรับช าระหรือจ่ายช าระ ระบบพร้อมลงรายการรายวันให้อัตโนมัติตามผังบัญชี” 
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  คุณสมบัติของระบบ  

❖ สามารถบันทึกรายการต้ังลูกหน้ีอ่ืนๆได้ 

❖ บันทึกใบวางบิลให้กับลูกค้า แจ้งยอดช าระล่วงหน้าเพื่อให้ลูกค้าช าระ
ตามวันที่ก าหนดไว้ 

❖ บันทึกใบเสร็จก่อนรับเงินเพื่อเตรียมน าข้อมูลไปท าใบเสร็จจริง 

❖ บันทึกรับเงินหน้ีลูกหน้ีได้หลายวิธี เช่น เช็ครับ เงินโอน บัตรเครดิต 
พร้อมตัดยอดหน้ีให้อัตโนมัติและส่งอีเมล์ให้ลูกหน้ีทันที 

❖ สามารถรับช าระหน้ีได้ทั้งแบบบางส่วนและทั้งหมดได้ 

❖ สามารดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหน้ีได้ เช่น รายงานรับช าระหน้ี 
รายงานใบวางบิล-ค้างช าระ รายงานใบก ากับภาษีที่ค้างช าระ 

❖ พิมพ์เอกสาร ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด และส่งอีเมล์เอกสารรับช าระหน้ีให้
ลูกหน้ีได้ทันที 

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable) 
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  คุณสมบัติของระบบ 

❖ สามารถบันทึกรายการต้ังเจ้าหน้ีอ่ืนๆได้ โดยอ้างอิงรายกายการจาก
เอกสารสั่งซ้ือหรือจ่ายเงินมัดจ าได้ 

❖ บันทึกรายละเอียดจากใบวางบิลที่ได้รับจากเจ้าหน้ี เพื่อใช้ในการจ่าย
ช าระหน้ี 

❖ สามารถบันทึกเอกสารเตรียมจ่ายช าระ เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้เจ้าหน้ี 
โดยอ้างอิงเอกสารจากซ้ือเช่ือ ใบรับวางบิล  

❖ สามารถบันทึกจ่ายช าระหน้ีได้ทั้งเงินสด เช็ค เงินโอนและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

❖ รองรับการจ่ายช าระหน้ีแบบบางส่วนหรือหรือจ่ายช าระทั้งหมด 

❖ สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหน้ีได้ เช่น รายงานการ์ด
เจ้าหน้ี รายงานจ่ายช าระหน้ี  

❖ สามารถพิมพ์ ดูตัวอย่าง ดาวน์โหลด และส่งอีเมล์เอกสารจ่ายช าระหน้ี
ให้เจ้าหน้ีได้ทันที 

ระบบบัญชีเจ้าหนี ้(Accounts Payable) 
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  คุณสมบัติของระบบ 

❖ สามารถบันทึกข้อมูลบัญชีทั่วไป เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษี   

❖ บันทึกยอดบัญชีที่เกิดขึ้น ก่อนการน าโปรแกรมมาใช้ 

❖ บันทึกข้อมูลรายการรายวันประจ า ที่ต้องมีการบันทึกบัญชีเป็น
ประจ า เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้สรรพากร  ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค  

❖ สามารถเลือกเอกสารที่ยังไม่มีการ Post GL ท าการ Post ทีละหลาย

เอกสารในคร้ังเดียว 

ระบบรายการรายวัน (General Ledger) 
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ระบบเชค็รบั 

(Cheque Receivable) 
บันทึกข้อมูลเช็ครับของบริษัท ทั้งเช็ค

ยกมา รับเงินมัดจ า ขายสด โดยสามารถ
บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิง 

ไปใช้ที่ระบบอ่ืนได้ 
ดูรายละเอียด 

 
 
 
 

ระบบเชค็จ่าย 
(Cheque Payable) 

บันทึกข้อมูลเช็คจ่ายของบริษัท ทั้งเช็ค
ยกมา จ่ายเงินมัดจ า ซ้ือสด และผู้ใช้ยัง

สามารถดูสถานะปัจจุบันของเช็ค
ทั้งหมดของกิจการได้แบบ Real Time 

ดูรายละเอียด 

 
 
 

 
ระบบปรบัปรงุบญัชีธนาคาร 

(Bank Adjustment) 
บันทึกรายการเกี่ยวกับการฝากเงิน 
ถอนเงินจากธนาคาร รวมถึงรายการ

โอนเงินระหว่างบัญชีเงินฝาก การรับค่า
ดอกเบี้ย การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร  

ดูรายละเอียด 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเช็คและธนาคาร (Cheque & Bank) 
 

“บริหารจัดการข้อมูลเช็คและธนาคาร สามารถปรับปรุงสถานะเช็ครับ-เช็คจ่าย  

บันทึกการโอนเข้า-ออก ตรวจสอบสถานะได้สะดวกมากยิ่งข้ึน” 
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  คุณสมบัติของระบบ 

❖ บันทึกข้อมูลการรับเช็คจากลูกหน้ีระบุข้อมูล ธนาคาร เลขที่เช็ค รหัสลูกหน้ี 
จ านวนเงิน โดยสามารถน าข้อมูลไปอ้างอิงที่ระบบอ่ืนๆ  

❖ บันทึกการน าเช็ครับกับกับธนาคาร  โดยอ้างอิงข้อมูลจาเช็ครับ 

❖ บันทึกข้อมูลเช็ครับผ่านที่มีการน าเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษั 

❖ บันทึกรายการเช็คเด้ง เช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้   

❖ บันทึกรายการยกเลิกเช็ครับ เช่น ไม่ได้ประทับตราบริษัท เช็นต์ช่ือ 
ไม่ครบ ท าให้ไม่สามารถน าเช็คไปขึ้นได้ 

❖ บันทึกรายการเช็คที่บริษัทน าไปขายให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน เพื่อน า
เงินมาหมุนเวียนในบริษัท 

❖ บันทึกยกเลิกเช็ครับ หรือ เปลี่ยนเช็คฉบับใหม่ได้ 

ระบบเช็ครับ (Cheque Receivable) 
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ระบบเช็คจ่าย (Cheque Payable) 
 

  คุณสมบัติของระบบ 

❖ บนัทึกข้อมูลการจ่ายเช็คให้เจ้าหน้ี  ระบุข้อมูล ธนาคาร เลขที่เช็ค รหัส
เจ้าหน้ี จ านวนเงิน โดยสามารถน าข้อมูลไปอ้างอิงที่ระบบอ่ืนๆ  

❖ บันทึกเช็คจ่ายที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ในกรณีที่บริษัทไม่มียอดเงินใน
บัญชี หรือเช็คเด้ง  

❖ บันทึกรายการเช็คที่ยกเลิก ในกรณีที่การจ่ายเช็คผิดพลาด  
เช่น ไม่ได้ประทับตราบริษัท เช็นต์ช่ือไม่ครบ 

❖ บันทึกเปลี่ยนเช็คจ่ายโดยสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นเช็คใบใหม่ เงินโอน 
หรือเงินสดได้ 
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  คุณสมบัติของระบบ  

❖ การบันทึกรายการน าฝาก - ถอนเงินสดจากธนาคาร ตลอดจนบันทึก
รายละเอียดข้อมูลการน าเงินสดฝากธนาคารต่างๆ  
รหัสสมุดเงินฝาก ช่ือธนาคาร จ านวนเงิน   

❖ บันทึกรายละเอียดข้อมูลการโอนเงินระหว่างสมุดเงินฝากธนาคารของ
บริษัท  

❖ บันทึกรายการรายได้ที่ได้รับจากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ย  

❖ บันทึกรายการค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียม  

 

ระบบปรับปรุงบัญชีธนาคาร (Bank Adjustment) 
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  คุณสมบัติของระบบ 

❖ ต้ังวงเงินสดย่อยของบริษัท เพื่อน าไปบันทึกรับเงินสดย่อยและบันทึก
จ่ายเงินสดย่อยต่อไป 

❖ บันทึกการรับเงินสดย่อย เพื่อน ามาใช้ในบริษัท โดยสามารถบันทึก
รับเงินสดย่อยเต็มจ านวนหรือบางส่วนได้ 

❖ บันทึกการขอเบิกเงินสดย่อยของพนักงาน ซ่ึงการบันทึกขอเบิกเงิน
สดย่อยจะไม่กระทบกับการบันทึกบัญชี 

❖ บันทึกการจ่ายเงินสดย่อยให้พนักงาน โดยสามารถบันทึกบัญชีไปยัง
แยกประเภทอัตโนมัติ 

 ระบบบริหารเงนิสดย่อย (Petty Cash) 
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  คุณสมบัติของระบบ  

❖ บันทึกผู้สนใจ (Lead) พร้อมจัดกลุ่มความส าคัญของผู้สนใจ 

❖ ติดตามลูกค้าด้วยการสร้างโอกาสทางการขาย และระบุความเป็นไปได้
ในการปิดการขายส าเร็จ 

❖ บันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับลูกค้าและผู้ขาย เช่น การ
นัดพบ การส่งอีเมล์ถึงลูกค้า เพื่อเป็นประวัติในการติดตามหรือ
ประสานงานกับลูกค้าและผู้ขาย  

❖ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกิจกรรมที่พนักงานต้องท าแบบ Real Time 

❖ แสดงกิจกรรมที่พนักงานต้องท าในแต่ละวันบนปฏิทินกิจกรรม 

❖ แสดงวันเกิดของลูกค้าบนปฏิทินกิจกรรม เพื่อแจ้งเตือนให้พนักงาน
ทราบ 
 

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ ์(Sales Force Automation)  

 

“สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกคา้กับองคก์ร เพื่อธุรกิจขยายฐานลูกคา้ให้กว้างข้ึน” 
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“สรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิและกราฟ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขององคก์รเป็นเร่ืองง่าย สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององคก์รได้ชัดเจน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  คุณสมบัติของระบบ 

❖ ดูรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการซ้ือ-ขาย ในรูปแบบกราฟ 

❖ สรุปข้อมูลบัญชี ช่วยให้ผู้บริหารวางแผนและตัดสินใจได้งา่ยขึ้น 

❖ พิมพ์รายงานในรูปแบบเอกสาร และดาวน์โหลดไฟล์ pdf 

❖ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ทัง้แบบสรุปและรายละเอียด 
 

 กราฟและรายงานวิเคราะห ์(Dashboard) 
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    ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน  (Audit & Internal Control) 

 

“ตรวจสอบความถกูต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน 
การบัญชีท่ีบันทึกในรายการบญัชี รายงาน และเอกสารตา่งๆ เพื่อให้สามารม่ันใจ

ได้ว่าข้อมูลท่ีบันทึกถูกตอ้ง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกัน

ความผิดพลาดในการท างานของผู้ใช้ และป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล” 
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“สัมผัสการใช้งานโปรแกรมบญัชีผ่านมือถือ ไม่วา่คณุจะอยู่ทีไ่หน ก็สามารถท างานได้อย่างที่ใจตอ้งการ 

เปิดใบเสนอราคาออนไลน์ ตรวจนบัและเชค็สต๊อกสินค้า บนัทึกกิจกรรมประจ าวัน  

อนุมตัิเอกสารออนไลน์ และดรูายงานประกอบการตดัสินใจได้ทันที” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

คุณสมบัติของระบบ 

❖ เปิดใบเสนอราคาออนไลน์บนมือถือได้ทันที  
ดาวน์โหลดใบเสนอราคาและส่งอีเมล์ให้ลูกค้าได้ทันเวลา 

❖ บันทึกกิจกรรมที่ท ากับลูกค้าและผู้ขายบนมือถือ  
เช่น การนัดหมาย ส่งอีเมล์ โทรศัพท์  

❖ ติดตามกิจกรรมที่พนักงานต้องท าในแต่ละวันบนปฏิทินกิจกรรม 

❖ ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารใบเสนอราคาและใบสั่งซ้ือบนมือถือได้ทันท ี

❖ ตรวจนับสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าผ่านมือถือไดท้ันท ี
 

ระบบบริหารงานบนมือถือ (Mobile Apps) 
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คุณสมบัติด้านค้นหา  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Feature Highlights 
      คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม myAccount Cloud ได้ดียิ่งขึ้น 

ค้นหาเอกสารได้หลายเงื่อนไข 
สามารถค้นหารายการเอกสารได้หลาย
เง่ือนไข เช่น ค้นหาตามเลขที่เอกสาร 
ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับผิดชอบ ช่วยให้ค้นหา
เอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น 

ค้นหาเอกสารตามช่วงเวลา 

ค้นหาเอกสารที่บันทึกในวันน้ี สัปดาห์น้ี 
เดือนน้ี หรือก าหนดเอง ช่วยให้คุณ
จัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบให้
ค้นหาเอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น 

ตดิตามเอกสารตามสถานะ 

เลือกดูสถานะของเอกสารแต่ละรายการ
อย่างง่ายดาย ท าให้คุณติดตามสถานะ
ของเอกสารอย่างรวดเร็วให้ค้นหา
เอกสารได้ตามต้องการได้ง่ายขึ้น 

เรียงล าดบัรายการเอกสาร 

คลิกที่หัวข้อคอลัมน์เพื่อเรียงล าดับข้อมูล 
โดยสามารถ เรียงจากมากไปน้อย หรือ
น้อยไปมาก ช่วยให้คุณเห็นภาพและเข้าใจ
ข้อมูลของคุณดีขึ้น 

ดูเอกสารทีต่นเองรับผดิชอบ 

เลือกดูเฉพาะเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ
หรือเอกสารทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถ
ดูรายละเอียดเอกสารที่ตนเองรับผิดชอบ 

ได้อย่างรวดเร็ว 
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คุณสมบัติด้านตั้งค่า  
 

    
 

 
 

 

      

 

 

 คุณสมบัติด้านจัดการเอกสาร 

  

 

 
 

ตั้งค่าเลขที่เอกสารให้เป็นมาตรฐาน 

สามารถก าหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้
หลายรูปแบบ ให้เป็นมาตรฐาน ช่วยให้
จัดระบบเลขที่เอกสารได้ง่ายขึ้น 

สร้างข้อมูลครั้งเดียว ใช้ทั้งระบบ 

บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน 
ลูกค้า ผู้ขาย สินค้า ภาษี สามารถดึง
ข้อมูลไปใช้ได้ทั้งระบบงานขาย จัดซ้ือ 
คลังสินค้า โดยอัตโนมัติ 

ตั้งค่าแจ้งเตือนปริมาณสินค้า 

สามารถต้ังค่าการแจ้งเตือนปริมาณ
สินค้าติดลบ การค านวณปริมาณสินค้า 
ช่วยให้คุณควบคุมปริมาณสินค้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดวงเงินเครดติได้เอง 

สามารถก าหนดวงเงินเครดิตไม่ให้มีการซ้ือ
ขายเกินวงเงินที่ก าหนด ช่วยให้คุณสามารถ
ควบคุมการซ้ือขายไม่ให้เกินยอดเงินที่ก าหนด 

ก าหนดสิทธิก์ารเข้าถึงระบบต่างๆ 

มีการก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการ
มองเห็นระบบต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อ
ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ให้เป็นระบบ 

เก็บประวตัิการใช้งานระบบ 
เก็บประวัติการใช้งาน เช่น การเข้าสู่
ระบบ การเพิ่ม แก้ไข ลบเอกสาร พิมพ์
เอกสารช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหว 

การใช้งานระบบของพนักงาน 

บันทกึเอกสารทางออนไลน ์

ไม่ว่าจะอยู่ไหน ก็สามารถเปิดเอกสารงาน
ขาย จัดซ้ือ และบัญชีได้อย่างรวดเร็วเพียง
คุณมีอินเตอร์เน็ต ช่วยให้การท างานของ
คุณเป็นเร่ืองง่ายขึ้น 

ดึงข้อมูลที่เคยบันทกึไว้มาอัตโนมตั ิ

เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ที่เคย
บันทึกไว้มาแสดง เช่น ข้อมูลลูกค้า 
ผู้ขาย สินค้า ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา
ในการกรอกข้อมูลที่ซ ้าซ้อน 

เลือกรายการสินคา้ตามตอ้งการ 

เลือกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ โดยค้นหาจาก
รหัสสินค้า ช่ือ หน่วยนับ ราคา และ
สามารถแก้ไขช่ือสินค้า รายละเอียด

สินค้า ราคา ที่แสดงในเอกสารได้ 

   Feature Highlights 
      คุณสมบัติที่ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรม myAccount Cloud ได้ดียิ่งขึ้น 
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คุณสมบัติด้านจัดการเอกสาร  

   

   

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 
 

ส่วนลดแบบจ านวนและเปอร์เซนต ์

สามารถกรอกส่วนลดสินค้าและส่วนลดท้าย
บิล ได้ 2 รูปแบบ คือ ลดแบบจ านวนเงิน 

หรือลดแบบเปอร์เซนต์ 

แนบไฟล์และบันทกึรายละเอยีด
สามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและกรอก
รายละเอียดเพิ่มเติม ลงในหน้าบันทึก
เอกสาร โดยสามารถต้ังค่าให้
รายละเอียดไปแสดงที่ท้ายฟอร์มเอกสาร 

Import-Export ข้อมูลในเอกสาร
สามารถ Import ข้อมูลได้ทีละหลายๆ
รายการเข้าสู่ระบบ สามารถ Export 
ข้อมูลออกจากระบบ เพื่อน าไป 
ใช้งานอ่ืนๆ ในรูปแบบไฟล์ Excel 

เพิ่มช่องกรอกขอ้มูลตามต้องการ 

สามารถเพิ่มช่องกรอกข้อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บในเอกสาร โดยสร้างข้อมูลได้หลาย
ประเภท เช่น Textbox , Dropdown , 
Text Area ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ตามความต้องการ 

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบนัทึก
สามารถ Preview ดูความถูกต้องและ
เรียบร้อยของแบบฟอร์ม เอกสารก่อน
บันทึก ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร ได้อย่างรวดเร็วและลดเวลา
ในการแก้ไขเอกสาร 

บันทกึเอกสารได้หลายรูปแบบ 

สามารถบันทึกเอกสารได้ 4 รูปแบบ คือ 
บันทึก (Save) บันทึกแบบร่าง (Save 
Draft) บันทึกและสร้างเอกสาร (Save 
& New) และ บันทึกและปิดเอกสาร
(Save & Close) 

ดปูระวตัิการบันทกึเอกสาร 

สามารถดูประวัติการบันทึกและแก้ไข
เอกสาร โดยจะแสดงข้อมูล เช่น สถานะ
เอกสาร ผู้ปรับปรุง วันที่ปรับปรุง ช่วยให้
คุณทราบความเคลื่อนไหวของเอกสาร 

ดูเอกสารที่อา้งอิง 

สามารถดูเอกสารที่มีการอ้างอิงข้อมูลไป
ใช้ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ 
เลขที่เอกสาร จ านวนเงิน สถานะ ช่วย
ให้ทราบรายละเอียดเอกสารต่างๆ 

พิมพ์และส่งอีเมล์ในระบบได้ทันที
เมื่อบันทึกเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
สามารถพิมพ์เอกสาร และส่งอีเมล์ให้
ผู้เกี่ยวข้องในระบบได้ทันที 

   Feature Highlights 
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  ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม myAccount Cloud 
     เราออกแบบโปรแกรมโดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ 

หน้าจอรายการเอกสาร 

หน้าจอการบันทึกเอกสาร 

https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
tel:+66931317676
tel:+66623105613
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/
https://line.me/ti/p/~@myaccount
http://www.myaccount-cloud.com/


  

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ท่ีตอบสนองความต้องการ 
ทางด้านบัญชี ด้วยประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 

@myaccount 
Line@ : @myAccount 

063-535-8534, 062-310-5613 
 
 

ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240 

ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 

บริษัท โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จ ากัด 

www.myaccount-cloud.com 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบริหารงานบนมือถือ 

(Mobile Apps) 

    ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม myAccount Cloud 
        เราออกแบบโปรแกรมโดยค านึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ 

หน้าจอแบบฟอร์มเอกสาร 
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myAccount Cloud โปรแกรมบัญชีออนไลน ์

โปรแกรมบัญชีออนไลน์  ที่ตอบสนองความตอ้งการดา้นบญัชี ด้วยประสิทธิภาพและ 
คุณสมบัติของโปรแกรมที่ช่วยใหคุ้ณท างานได้สะดวก รวดเรว็ ทุกที่ ทุกเวลา 

ทดลอง 
ใช้งาน 

ฟร ี

ดูรายละเอียด 
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