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BUSINESS PLUS POS FOOD COURT โปรแกรมบริหารงานศูนย์อาหาร ช่วยงานใน 3 ส่วนหลักคือ

รานคารองรับ POS Windows & Android
 ศูนยอาหารทั่วไปในปจจุบัน  รานคาสวนใหญนิยมใชระบบกลองเพื่อหักเงินในบัตร  เพราะคิดวาใชงาย  ลงทุนไมมาก  แตจะทำใหทราบแต
ยอดขายไดอยางเดียว  ซึ่งจะทำใหทานไมสามารถทราบประโยชนอื่นๆ  เชน รายละเอียดของรายการอาหารยอดนิยม และขายดี หรือชวงเวลาที่ขายดี
ที่คนทั่วไปนิยมทาน และถาตองการทราบวา เราควรจะจัด  อยางไร ชวงไหน ใหตรงใจลูกคา แนนอนในระบบกลอง ไมสามารถวิเคราะห
รายละเอียดตางๆ ดังกลาว ขางตนได การเปลี่ยนแปลงระบบ   ของทานใหทันสมัย จึงเปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับผูบริหารศูนยอาหาร
และเจาของรานคาอยางแนนอน

โปรแกรมบริหารงานศูนยอาหาร
ใชงานงาย, เพิ่มยอดขาย, 
วิเคราะหยอดเยี่ยม

User Friendly, Increase Sale Volume,
Excellent Analysis

¢ŒÍ´Õ
¤×ÍÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾�ºÑµÃä´ŒàÍ§

¨Ò¡à¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾�¸ÃÃÁ´Ò 

ËÃ×ÍãªŒà¤Ã×่Í§¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´

¾ÔÁ¾�ÊµÔ¡à¡ÍÃ�ºÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÔ´

·Õ่ºÑµÃ·Õ่ÍÍ¡áººáÅŒÇä´Œ

Ê‹Ç¹¢Í§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ (Back Office)
• สามารถจัดการบริหารงานเกี่ยวกับศูนยอาหารได ตั้งแต รายละเอียดรานคา, %GP ที่ตกลงกัน และประเภทบัตรที่จะใชที่ศูนยอาหาร เปนตน
• กำหนดเมนูอาหารและราคาอาหาร ของแตละรานคาได 
• บัตรที่จะนำมาใชที่ศูนยอาหาร สามารถใชบัตรบารโคดได และ ระบบสามารถสรางบารโคด/รหัสบัตรไดแบบอัตโนมัติ
• บัตรที่ใชในศูนยอาหารสามารถกำหนดประเภทบัตรไดอยางไมจำกัด เพื่อใหและควบคุมสิทธิที่แตกตางกัน 
• รองรับการจัดรายการหรือโปรโมชั่นได และสามารถจัดรายการแยกตามประเภทบัตรได 
 ตลอดจนสามารถกำหนดชวงเวลาโปรโมชั่นได  
• รองรับบัตรโปรโมชั่นกรณีเติมเงินแลวใชไมหมด ไมคืนเงิน เชน มูลคาบัตร 100 บาท จายเงินเพียง 80 บาท
• โปรโมชั่นบัตรสามารถใชงานไดทั้งสวนของการเติมเงินบัตร และสวนการใชงานที่รานคา
• สามารถโอนยอดเงินในบัตรไปยังบัตรใบอื่นได
• สามารถตรวจสอบสถานะบัตร และการถือครองบัตรทำใหสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับสตอกบัตรได
• ตรวจสอบยอดขายแตละรานคาไดอยางรวดเร็ว และสามารถเรียกรายงานไดตามชวงเวลาตัดยอดขายที่ตองการ
 หรือเรียกรายงานสรุปยอดขายตามชวงเวลาที่ตองการได
• รองรับการสรุปภาษีขายไดถูกตอง พรอมระบบ E-Journal
• เชื่อมโยงกับระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ERP เพื่อเขาสูระบบการจายชำระสินคาตอไป



จะเห็นไดวาระบบ BUSINESS PLUS POS FOOD COURT โปรแกรมบริหารงานศูนยอาหาร จะมีสวนในการชวยในการบริหารงานศูนยอาหาร
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และทำใหสามารถจัดโปรโมชั่นตางๆ ใหสูกับคูแขงได ทราบไดวารานคาไหนที่ไมเปนที่นิยม มีแนวโนมอยางไร เพื่อ
ดำเนินการสนับสนุนไดอยางสัมฤทธิ์ผล และทายที่สุดคือเพิ่มยอดขายและสรางกำไรใหกับกิจการ

Ê‹Ç¹á¤ªàªÕÂÃ� (Front Office)
• สามารถเติม/คืน เงินในบัตรได
• มีรายงานสรุปการรับเงินประจำวันของแตละแคชเชียร เพื่อควบคุมยอดเงินของแคชเชียร
• สามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือของบัตรได
• ถาบัตรมีปญหาไมสามารถใชงานที่รานคาได สามารถนำกลับมายังจุดแคชเชียรเพื่อตรวจสอบ
 ยอดเงินคงเหลือ และออกบัตรใหมทดแทนใหได
• สามารถกำหนดอายุของบัตรได เชน มีอายุวันเดียว หรือ 
 มีอายุ 1 เดือน สามารถนำกลับบานไป
 และนำมาใชงานใหมได  เปนตน
• รองรับจุดแคชเชียร ในการเติม/ คืนเงินได หลายๆ จุด

Ê‹Ç¹ÃŒÒ¹¤ŒÒ (Shop)
• มีระบบปองกันการเขาใชงานผิดราน ดวยรหัสเฉพาะแตละรานคา 
• การทำงานผานระบบ Touch Screen
• รองรับการจัดแคมเปญของรานคา เชน อาหารราคาปกติ 45 บาท ลดเหลือ 35 บาท เปนตน 
• รองรับการใชงานตอเครื่องบันทึกการขาย ไดมากกวา 1 รานคา 
• สามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือของบัตรได
• ออกสลิปในการตัดยอดเงินและยอดเงินคงเหลือของบัตรได ถายอดเงินในบัตรไมเพียงพอ
 ตอการชำระ สามารถชำระไดมากกวา 1 บัตร 
• สามารถเปลี่ยนแปลงราคา หรือกดราคาไดเองนอกเหนือจากที่กำหนดไว เพื่อรองรับ
 การสั่งเมนูพิเศษตองการเพิ่มเติมของลูกคาได
• ตรวจสอบยอดขายของรานคาตนเองได โดยใชรหัสลับของรานในการตรวจสอบรายงาน

แผนผังแสดงขั้นตอนของการซื้อบัตรและซื้อสินคา
ลูกคาขอซื้อบัตร
ณ จุดขายบัตร

แคชเชียร

แคชเชียร
ขายบัตรมูลคา
ที่ลูกคาตองการ

ลูกคาซื้อสินคา
ที่จุดขายรานคา

พนักงานรานคา
บันทึกการขาย
ตามราคาสินคา

ลูกคานำบัตรมาคืน
ณ จุดแลกคืนบัตร

แคชเชียรใหระบบตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือ

และจายเงินคืนใหลูกคา

SERVER

เครื่อง POS ที่จุดแคชเชียร เครื่องพิมพรายงานเครื่อง POS ที่จุดแคชเชียร

LAN

FOOD
CCCOUR

T HUBHUB

ติดตั้งใหแตละรานอาหาร

Scanner

เครื่อง POS ที่รานคา

เครื่องพิมพสลิปเครื่องพิมพสลิป

SERVER เครื่องพิมพบารโคด
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• สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
• SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
• โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
• บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลซอฟตแวรไทย “Restaurant Socity 2016” จาก ATSI และ สมาคมภัตตาคารไทย
• บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)
• บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)
• บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย



 นอกจากศูนยอาหารทั่วไปแลว ในยุคสมัยใหมตามสถาน 
 ประกอบการ โรงงาน สถานศึกษามักคำนึงถึงสวัสดิการ หรือ 
 ความจำเปนในการมีศูนยอาหารให พนักงาน นักเรียน 
 นักศึกษา และจะทำอยางไรที่จะใหระบบศูนยอาหารทันสมัย 
บริการรวดเร็ว ถูกใจพนักงาน หรือผูใชบริการ เพื่อใหเขามีความสุข สะดวก 
สบายกับชวงพักรับประทานอาหาร นอกจากนั้นอาจเปนการจูงใจใหเขา 
อยากจะอยูกับองคกรนานๆ หรือใชบริการในศูนยอาหารของเราตลอดไป 
เปนคำถามที่ผูบริหารศูนยอาหาร หรือ HR ตองคิดวางแผนเลือกระบบงาน 
ที่บริหารจัดการไดงาย ถูกตองแมนยำ และ ตรวจสอบควบคุมได เพื่อมาชวย 
ตอบโจทยเหลานั้นได 

สำหรับโรงงาน สวนใหญมักจะมีสวัสดิการคาอาหาร หรือการเติมเงินตาม 
สิทธิใหพนักงาน หรือหักคาอาหารจากเงินเดือนพนักงาน ซึ่งวิธีการใหสิทธิ 
อาจมีหลากหลาย รูปแบบ เชน ใหในอัตราที่แนนอนเปนประจำทุกเดือน หรือ 
ไมเทากันตามอายุงาน หรือตามตำแหนงงาน ทำใหงานประจำวัน และการควบคุม 
ระบบจัดการศูนยอาหาร มีความยุงยากเพิ่มขึ้นในการเติมเงิน การกำหนดสิทธิ 
การควบคุมสิทธิ ตรวจสอบสิทธิ การแกไขสิทธิเมื่อพนักงานไดรับสิทธิผิด 
นอกจากนั้นยังตองจัดทำรายงาน และบันทึกระบบ การตัดจายเงินเดือนดวย 

สำหรับสถานศึกษา สวนใหญมักมีนักเรียน นักศึกษา หรือผูมาใชบริการอื่นๆ 
จำนวนมาก มักใหความสำคัญในการบริหารจัดการ เก็บเงินและการขายอาหาร 
ที่มีขั้นตอนงาย รวดเร็ว โดยเฉพาะการเติมเงิน และคืนเงิน ซึ่งบางครั้ง 
ใหสิทธิเติมเงิน คืนเงินไดแบบรายวัน รายเดือน หรือสามารถสะสมได

(Canteen, Cafeteria)
Food Court Advance

BUSINESS PLUS Food Court Advance (Canteen, Cafeteria) 
สำหรับสวัสดิการพนักงาน หรือ นักเรียน นักศึกษา จึงไดออกแบบมาพิเศษ 
เฉพาะเพื่อชวยงานผูบริหารศูนยอาหาร งานแคชเชียร งานรานคาเพิ่มเติม 
จากงานศูนยอาหารทั่วไปโดยมีพนักงาน นักเรียน นักศึกษา เขามาเปน 
ผูใชบริการแบบพิเศษ ดวยโปรแกรมไดถูกออกแบบมาดวยเทคโนโลยี่ 
ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความงาย สะดวก ลดขั้นตอนที่ซ้ำซอน สามารถ 
ตรวจสอบและควบคุมได  คำนึงถึงการใชงาน ไดจริง มีประสิทธิภาพ 
และคุมคาการลงทุน ทำใหผูบริหารระบบ หรือ HR สามารถเอาเวลา 
ไปบริหารจัดการงานอื่นๆ ไดมากขึ้น

 

งาย สะดวก ลดขั้นตอนที่ซ้ำซอน 
ตรวจสอบและควบคุมได  
ใชงานไดจริง คุมคาการลงทุน”“งาย สะดวก ใชงานไดจริง คุมคาการลงทุน

เติมเงิน
คืนเงิน

กำหนดสิทธิ์ได
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•  สุดยอด SME แหงชาติ ป 2552 (SME National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
•  SME ดีเดน ประจำป 2561 (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสรางสรรคและออกแบบ
•  โลพระอาทิตยทองคำ ป 2551-2552
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลซอฟตแวรไทย “Restaurant Socity 2016” จาก ATSI และ สมาคมภัตตาคารไทย
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุตสาหกรรมโลจิสติกส ประจำป 2561 (ATSI Digital Entrepreneur Award 2018)

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

เติมเงินทุกใบตามประเภทบัตร 
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นำเขาขอมูลพนักงานจาก excel

บันทึกขอมูลพนักงาน

รายงานบัตรในมือพนักงาน

ÃÒÂ§Ò¹µ‹Ò§æ àº×้Í§µŒ¹
• รายงานรายละเอียดของบัตร เชน ยอดคงเหลือ, ยอด  
 เติมเงิน และยอดใชบัตร แยกตามประเภทพนักงาน  
 หรือตามประเภทของบัตรได
• รายงานสรุปการเคลื่อนไหวบัตรพนักงาน โดยแสดง  
 รายละเอียด เชน ยอดคงเหลือ, ยอดเติม, ยอดใชบัตร,  
 ชื่อ-สกุลพนักงาน, วันที่ใชลาสุด เปนตน
• รายงานบัตรที่อยูในมือพนักงาน โดยแสดงรายละเอียด  
 วาเงินในบัตรคงเหลือเทาใด ใชไปเทาใด โดยไดมาจาก  
 การเติมเงินและนำไปซื้ออาหารที่รานคา 
• รายงานยอดขายแตละรานคาเพื่อชวยงานฝายบัญชี
 การเงินในการชำระ หรือหักคาเชา เปนตน
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• สามารถเริ่มตนระบบไดอยางรวดเร็ว โดยการนำเขาขอมูลประวัติพนักงานหรือนักเรียน 
 นักศึกษา ดวยไฟล Excel ตามรูปแบบมาตรฐานที่ระบบกำหนดได
• ระบบสามารถเติมเงินไดอัตโนมัติ แยกตามประเภทพนักงานหรือประเภทผูถือบัตร  
 โดยรับสิทธิตามตำแหนงได เชน พนักงานฝายผลิตไดทานละ 100 บาท หัวหนาแผนกได  
 ทานละ 200 บาท หรือนักเรียนชั้นมัธยม 1 ไดคนละ 50 บาท เปนตน
• การเติมเงินแบบอัตโนมัติแตละครั้ง สามารถเลือกไดวาจะเพิ่มจากยอดคงเหลือ หรือ  
 ลางยอดเงินคงเหลือออกกอนแลวเติมเงินยอดใหมเขาไป
• ผูถือบัตร/พนักงาน/นักเรียนสามารถเติมเงินเขาบัตรเพิ่มจากบัตรตามสิทธิคาอาหาร  
 ไดตามมูลคาที่ตองการได ตามที่ระบบกำหนด 
• บัตรตามสิทธิผูถือบัตร/พนักงาน/นักเรียน สามารถกำหนดคืนเงินไดหรือหามคืนเงิน  
 การกำหนดระยะการใชงาน เชน ใชวันตอวัน  มีอายุ 1 เดือน หรือมีอายุตามที่ตองการ
 จะกำหนด เปนตน 
• แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของบัตร ผาน BPlus Notify เชนการเติมเงิน,  
 คืนเงิน
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