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ช่วย Connect พนักงานด้วย 

แอพอัจฉริยะ

Anyplace Anytime ด้วย
Bplus HRM Connect on Mobile

PR : Payroll

  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
PS : Personnel System 

  ระบบบริหารงานบุคคล
RT : Advanced Rights 

  ระบบสิทธิวันลาและเบี�ยขยันขั�นสูง 
TM : Time Attendance 

  ระบบประมวลผลเวลาทํางาน
DK : Disk Transfer 

  ระบบดิสก์ยื�นแบบด้วยสื�อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, 
  ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
AS : Advanced Security Control

   ระบบกําหนดสิทธิการใช้งานขั�นสูง
JC : Job Cost System 

  ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน

PF : Provident Fund Extra System

   ระบบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพิเศษ
LN : Loan System

  ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ
WF : Welfare System

   ระบบสวัสดิการพนักงาน
PC : Petty Cash

   ระบบเบิกเงินสดย่อย
EX : Exchange Rate

   ระบบคํานวณเงินได้ด้วยอัตรา แลกเปลี�ยนสกุลเงินอื�น
ID : ID Card

   โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader
Auto TM : Business Plus Auto TM

   ระบบโอน Time Attendance อัตโนมัติ 

Payroll & Time Attendance & Human Resource Management

สุดยอดระบบโปรแกรม

เงินเดือน & ประมวลผลเวลาทำงาน & บริหารงานบุคคล



สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปHRM
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รองรับธุรกิจ

รับปรึกษาแก้ป�ญหา อย่างมืออาชีพ ซื�อไปแล้วใช้งานได้จริง รับรองไม่ผิดหวัง คุ้มค่า... การลงทุน

ธุรกิจสํานักงาน ธุรกิจโรงงาน ธุรกิจงานชิ�น/งานเหมา ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจการ์เม้นท์ ธุรกิจธนาคาร/สถาบันการเงิน ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ธุรกิจสํานักงานบัญชี ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงเรียน/สถานศึกษา ธุรกิจนําเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที�มี PC, BA และ PG ธุรกิจผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจสปาและรีสอร์ท

ระบบเสริมผ่านเว็บ

สร้างผังองค์กร ฝ�าย, แผนก, ตําแหน่ง, กําลังพล

เก็บประวัติพนักงานเบื�องต้น

เงื�อนไข เพื�อคํานวณเงินเดือน

คิดคํานวณเงินเดือนพนักงาน

พิมพ์ฟอร์ม ส่งสรรพากร/ประกันสังคม/อื�นๆ

พิมพ์ ใบจ่ายเงินเดือน/บัตรพนักงาน

รายงาน ส่งบัญชี/ส่งธนาคาร/อื�นๆ

Disk ส่งธนาคาร/ประกันสังคม
กําหนดเงื�อนไขให้สิทธิการลา

กําหนดเงื�อนไขให้เบี�ยขยัน

คํานวณผล ตามเงื�อนไข

ส่งผลเพื�อจัดการคิดเงินเดือนอัตโนมัติ

รายงานสิทธิลาคงเหลือ - เบี�ยขยัน

Disk ส่ง กองทุนสํารองฯ

Disk ส่ง ภ.ง.ด.1

Disk ส่ง ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3

กําหนดหน่วยงาน/ไซต์งานให้พนักงาน

แยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน/ไซต์งาน

รายงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน/ไซต์งาน

ดึงข้อมูลเครื�องรูดบัตร

วางแผน เวลาทํางาน

กําหนด กะ การทํางาน

สรุปชั�วโมง/OT/สาย/กลับก่อน/ลา/ลืมตอก

คํานวณผล

โอนเข้าระบบคิดเงินเดือน

อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าแฟ�มประวัติ

พนักงานในโปรแกรมเงินเดือน

ใช้งานได้กับเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น/

Windows 7 ขึ�นไป

ตั�งค่ากองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

ที� 1/ที� 2 ต่างธนาคารได้

กําหนดอัตรากองทุนต่างกับ

กองทุนที� 1 ได้

กําหนดรหัสกองทุนย่อยได้

รายงานตรวจสอบยอดเงิน

สะสมกองทุนทั�งสองกองทุน

เบิกเงินสดย่อย ค่าทางด่วน/

ค่าที�จอดรถ/ค่าเดินทาง

กําหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ ได้ไม่จํากัด

จ่ายผ่านระบบ Business Plus HRM 

ไม่มีผลกับเงินได้หรือค่าจ้าง

กําหนดผู้อนุมัติจ่ายเงินสดย่อยแยก

ต่างจากผู้อนุมัติ HR ได้

บันทึกขอ/อนุมัติจ่าย/แจ้งเตือน 

โดยใช้ Bplus HRM Connect 

ผ่าน Smartphone ได้ทุกที�ทุกเวลา

กําหนดชื�อผู้ใช้ รหัสลับ

ป�องกันตามที�กําหนดสิทธิ

ตั�งระดับเข้าถึงข้อมูล

ความสําคัญพนักงาน

ความสําคัญรายงาน

เงินกู้ค่าเครื�องแบบ/เงินกู้ค่าเล่าเรียน/อื�นๆ

คํานวณดอกเบี�ยแบบ อัตราคงที�/ลดต้นลดดอก

กําหนดอัตราดอกเบี�ยต่อป�/งวดชําระต่อป� 

โปรแกรมหยุดหักเงินเมื�อชําระครบทั�งเงินต้น/ดอกเบี�ย

รายงานตรวจสอบยอดเงินต้น/ดอกเบี�ย/

ยอดเงินชําระแล้ว/ยอดเงินคงเหลือ
เก็บประวัติเพื�องานบุคคล/ส่วนตัว

การศึกษา/ประสบการณ์/ผลงาน/ความผิด

เก็บเอกสารพนักงาน

บันทึกโยกย้าย/ปรับเงินเดือน

ข้อมูลคู่สมรส/ชาวต่างชาติ

กําหนดอัตราแลกเปลี�ยนได้เองตามอัตรากลาง

กําหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด

บันทึกข้อมูลทั�งหมดด้วยสกุลเงินบาท 

กําหนดสิทธิสวัสดิการได้ไม่จํากัด

ป�องกันการเบิกเกินจากสิทธิสวัสดิการที�ได้รับ

เก็บประวัติการเบิกสวัสดิการป�ที�ผ่านมา

รายงานสวัสดิการที�ได้รับ/ใช้ไป/คงเหลือ

e-Leave ระบบขอลา/ขอโอที/ขอเปลี�ยนกะผ่านเว็บ e-Training ระบบการฝ�กอบรมพนักงานผ่านเว็บ e-Recruit  ระบบสมัครงาน

e-Welfare ระบบขอสวัสดิการพนักงานผ่านเว็บ e-Payslip ระบบใบจ่ายเงินเดือน และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email/SMS/Web)



แนะนำโปรแกรมหลัก
Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

Disk Transfer ระบบดิสก์ยื�นแบบด้วยสื�อคอมพิวเตอร์
ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมขอมูลของ ภ.ง.ด.1, 
ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, และนำสงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในรูปแบบของ
ดิสกเก็ตหรือสื่อ ใหตรงตามรูปแบบมาตรฐานและ รองรับการสง
ขอมูลผาน Internet เพื่อนำสงยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน
ที่ดูแลกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ไดอยางสมบรูณแบบ เชน ประวัติ
การศึกษา การทำงานความสามารถพิเศษ
ประวัติสวนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เปนตน

สุดยอดระบบเงินเดือน รับประกัน
ความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบาย และความตองการ
ผู ใชงานมากที่สุด ประยุกต ใชงานไดทุก
ประเภทกิจการ

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทํางาน

Advanced Rights 

Advanced Security Control

ระบบกําหนดสิทธิการใช้งานขั�นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับกิจการท่ีมีผู ใชงานจำนวนมาก ใน
ระบบเงินเดือนและตองการจำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูลของผู ใชงาน
ระดับตางๆ ใหละเอียดกวาการจำกัดสิทธิทั่วไป

เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไข
ซับซอน เร่ืองสิทธิวันลาและเบี้ยขยัน โดยคิดเงิน
หักเมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเบี้ยขยันเมื่อทำงาน
ไมขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

อานขอมูลจากเครื่องรูดบัตร และเครื่องอาน
ลายนิ้วมือไดทุกยี่หอ บริหารควบคุมเวลา
เขา - ออก พนักงานอยางอัตโนมัติทุกเง่ือนไข
เชน มาสาย กลับกอน ทำลวงเวลาคำนวณและ
โอนขอมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกและคำนวณ
ขอมูลของฝายบุคคล

PR TM

PS
RT

DK
AS

แนะนำโปรแกรมหลักพิเศษ

ระบบสิทธิวันลาและเบี�ยขยันขั�นสูง

          เปนระบบสำหรับชวยงานดานการทำเงินเดือนแยกบัญชีตนทุน
และการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost เหมาะสำหรับกิจการ 
งานรับเหมากอสราง, งานรับเหมาโครงสรางตางๆ เปนตน เพ่ือแยก
ตนทุนคาแรงแตละประเภทของแตละไซตงานหรือหนวยงานตางๆ เพ่ือสง
ตอไปยังกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของไซตงาน หรือหนวยงาน
ไดอยางรวดเร็ว ลดข้ันตอนการทำงานฝายบุคคล

Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงานJC

          เปนระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรอง
เล้ียงชีพ ใหพนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเล้ียงชีพมากกวา 1 กองทุน

Provident Fund Extra System 

ระบบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพิเศษPF

          ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู
ชนิดพิเศษ โดยระบบชวยคำนวณการหักเงินกู ใหกับพนักงานในแตละเดือน
ใหอัตโนมัติ พรอมทั้งสวนของดอกเบี้ยเงินกูทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือ
ดอกเบี้ยชนิดลดตนลดดอก 

Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษLN

Auto TM System ระบบเสริมช่วยงาน Business Plus Time Attendance

        ระบบท่ีเสริมการทำงานในดานการดูแลตรวจสอบสิทธิ
สวัสดิการตางๆ ท่ีพนักงานไดรับสิทธิและใชสิทธิไป โดยชวยใหการ
คำนวณจายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวก และงายขึ้น รวมท้ังยัง
ปองกันไมใหมีการจายเงินสวัสดิการเกินใหกับพนักงาน

Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงานWF

          โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงาน
รวมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเปนอุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร เพื่อสงขอมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเขา
แฟมประวัติพนักงาน เปนการประหยัดเวลาในการทำงาน 
 

ID Card System

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Smart Card ReaderID

          ชวยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเคร่ืองสแกนนิ้วมือเขามาในโปรแกรมเงินเดือนไดแบบ Auto 

          ระบบชวยงานเบิกเงินสดยอยนอกจากเงินเดือนคาจางที่ ไดรับ 
เชน คาทางดวน, คาที่จอดรถ, ในการเดินทางไปพบลูกคาแตละครั้งเปนตน

Petty Cash System ระบบเบิกเงินสดย่อยPC

Exchange Rate System

ระบบอัตราแลกเปลี�ยนเพื�อคํานวณเงินได้เป�นสกุลเงินอื�นEX

          เปนระบบที่เพิ่มความสะดวกกับกิจการที่มีพนักงานเปนชาว
ตางชาติ และตองจายดวยเงินสกุลอื่น

TM
Auto

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ�งชัน เขตตลิ�งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel :  0-2880 -8800, 0-2409-5409  Fax : 0-2424-0972 E-mail : allsales@businessplus.co.th

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-Business Plus Co.,Ltd.)
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PAYROLL  ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานPR

MK01-33 22/02/65  4/16

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-Business Plus Co.,Ltd.)
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คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

� มีคุณสมบัติของ Client/Server
� ใชงานบนคอมพิวเตอร PC กับระบบปฏิบัติการ (Operation System)
 ตั้งแต Windows 7 หรือสูงกวา
� ระบบเครือขาย LAN รองรับ Windows Server 2008R2 หรือสูงกวา
� Open System เชื่อมกับ Data Base ไดหลากหลาย อาทิเชน MSSQL,
 Firebird 3.0, ฯลฯ
� ใชงานบน .Net Framework Version 4.5 หรือสูงกวา
� ใชงานบน CRRuntime_v.13.0.2.x ขึ้นไป
 (SAP Crystal Reports runtime for .Net 4.0)
� งายตอการติดตั้ง (Install) ไมจำกัดคร้ัง
� งายตอการใชงาน เมนูและรายงานมีใหเลือกไดทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
� ใชงานงาย ขณะทำงานมี Help พรอมฟงกชั่นคนหาทุกหนาจอ
� เมื่อติดขัดปญหาขณะทำงานสามารถสงหนาจอพรอมขอสอบถามมายัง
 ฝายบริการผานทางไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-mail) ไดทันที
� มีความรวดเร็วในการทำงาน
� รองรับขอมูลไดไมจำกัด ใหความถูกตองแมนยำ 100%
� มีคุณสมบัติของ Windows อยางแทจริงมีฟงกชั่นชวยการทำงานครบถวน
 เชน คูมือการใชงาน (Electronic Manual), เคร่ืองคิดเลข, ปฏิทิน,
 Online help
� การคนหา, การเรียง, การเลือก, การสำเนา, การลบขอมูลขณะทำงาน,
 การสลับ อักษรไทย-อักษรภาษาอื่นๆ, การเรียกดูขอมูลตามมุมมองตางๆ
� การคนหาพนักงานสามารถคนหาไดท้ังจาก รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน,
 เลขท่ีบัตรประชาชน, เลขท่ีประจำตัวผูเสียภาษี เปนตน
� ปรับแตงเมนูเพ่ือใหเหมาะสมกับความถนัดการใชงานไดเอง

� มีระบบสำเนาและสำรองขอมูลไดอยางมั่นใจ
� มีระบบการสำเนาขอมูล และนำขอมูลกลับมาใชงานไดอัตโนมัติ
 โดยโปรแกรมในขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อใหความปลอดภัยของ
 ขอมูลแกผู ใช
� ระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลสามารถกำหนดสิทธิในการใชงาน
 กับขอมูลไดอยางละเอียด สามารถแยกสิทธิ การอาน การเพ่ิมเติม การแกไข
 การลบ และการใชงานแยกจากกันได เชน พนักงาน ระดับหนึ่งอาจมีสิทธิ
 เพียงเพิ่มเติมขอมูลได แตไมสามารถแกไขหรือลบขอมูล
� สามารถแกไขรหัสลับของผู ใชแตละทานไดเอง
� สามารถเก็บรายละเอียด (Log File) การเขาใชโปรแกรมของผู ใช
 แตละทานได
� รายงานตางๆ แสดงผลไดทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพธรรมดาหรือเลเซอร
� มีฟงกชั่นรับขอมูล (Import) รายได, คาใชจายจาก Execel, Text File
� มีฟงกช่ันรับขอมูล (Import) และสงขอมูล (Export) เช่ือม-สงไปยังแฟกซ,
 E-Mail, Internet, หรือ Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได เชน
 Microsoft Excel, Microsoft Word เปนตน
� สามารถเชื่อมโยงขอมูล
 รูดบัตรพนักงานจากโปรแกรม
 Business Time Attendance
 หรือโปรแกรม
 Time Attendance ย่ีหออื่นๆ ได

� กำหนดรูปแบบองคกร เปนแผนกและแผนกยอยไดเองไมจำกัด ตาม
 Organization Chart พรอมดัชนีชี้วัด (KPI) ที่สามารถกำหนดและตั้งคา
 เปาหมายไดเองถึง 6 ตัวชี้วัด พรอมสามารถนำคาเปาหมายเปรียบเทียบ
 กับผลจริงเพื่อการวิเคราะหและการบริหาร

� รองรับอัตราพนักงานในการควบคุมกำลังพลของแตละสาขา, แผนกและกะการทำงาน
� มีคามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ระบบเงินเดือนไดรวดเร็วและถูกตอง
� กำหนดอัตราลดหยอนและตารางภาษีไดเองและสามารถแกไข
 ประมวลรัษฎากรไดเอง กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
� แกไขอัตราประกันสังคมและชวงอัตราคาจางต่ำสุด และสูงสุดไดตาม
 ประกาศของกระทรวงแรงงาน
� วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกไดวาพนักงานจายเองหรือบริษัทออกให
� นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเล้ียงชีพกอนเปนพนักงาน มารวม
 หักลดหยอนภาษีไดทันทีเมื่อใชโปรแกรม
� สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบ
 กองทุนสำรองเล้ียงชีพ ไดกำหนดอัตราการหักเงินสะสมเขากองทุนสำรอง
 เลี้ยงชีพเปนยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได
� สามารถกำหนดวิธีการปดเศษในสวนของเงินเดือนประกันสังคม ภาษีกองทุน
 สำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มเงินหัก และยอดจายสุทธิไดหลากหลายวิธี
� กำหนดงวดการจายเงินเดือนไดเอง เชน เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง,
 ทุกสัปดาห, ทุก 10 วัน

          เปนระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปในรูปแบบ Windows ที่สมบูรณแบบถูกตองและชัดเจน โดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและดีท่ีสุด ตอบสนองความตองการของผู ใชงานมากท่ีสุดประยุกต ใชงานไดทุกประเภทกิจการ ครอบคลุมงานเงินเดือน
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คุณสมบัติในแฟ�มประวัติพนักงาน

คุณสมบัติในส่วนงานประจํา

� กำหนดวิธีการคำนวณภาษีไดหลายประเภท เชน
 ภาษีหัก ณ ที่จาย, บริษัทออกใหครั้งเดียว, บริษัท
 ออกใหตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%,
 เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
� กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักไดไมจำกัด เชน คาลวง
 เวลาแตละประเภท, โบนัส, เบี้ยเล้ียง, คาครองชีพ,
 คากะ, คาบริการ, การลาหยุดงานประเภทตางๆ,
 ฯลฯ และสามารถระบุขอความที่ตองการใหแสดง
 ใน ภ.ง.ด. ไดเอง
� กำหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของในการคำนวณ
 ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดเอง
� กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหักเปน
 แบบประจำทั้งป, แบบไมสม่ำเสมอ  และแบบ
 เปนครั้งคราวไดตรงตามที่สรรพากรกำหนด
� เงินเพิ่ม/เงินหักของบริษัท สามารถกำหนดสูตร
 หรือผูกความสัมพันธ ในการสรางเงื่อนไขซับซอน
 เพื่อใชงานได เชน พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หัก
 ขาดงานครึ่งวัน,  พนักงานที่ ไดรับเบี้ยขยันครบ
 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให เปนตน
� วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได
 หลายวิธี เชน จะไดรับเมื่อบรรจุแลว, เฉลี่ยตาม
 จำนวนวันทำงานจริง เชน ในกรณีพนักงาน
 เขาใหมหรือลาออกระหวางงวด จะไดรับตาม
 จำนวนวันทำงานจริง

� สามารถกำหนดงวดการจายครอมเดือนได เชน
 งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไป
 และจายวันที่ 30 เปนตน
� กำหนดงวดจายเงินเปนงวดพิเศษ จายไมพรอม
 เงินเดือนได  เชน คาลวงเวลา,  คาคอมมิชชั่น,
 คา Service Charge,  เงินโบนัสหรือแตะเอีย
 เปนตน

� จัดเก็บแฟมประวัติพรอมรูปถายพนักงาน และ
 สามารถพิมพบัตรพนักงานได

� สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแตละงวดของ
 พนักงานไดสะดวกสบายและหลากหลายวิธี เชน
 สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอยางใดอยางหนึ่ง
 พรอมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคน
 บันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
� รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชี
 แยกแผนก แยกสาขาได
� เก็บยอดสะสมเขากองทุนฯ กอนปปจจุบัน หรือ
 กอนเริ่มใชโปรแกรม หรือกอนเปนพนักงานได
� ระบุวันที่เริ่มสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได
 เชน เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเปนพนักงาน เปนตน

� เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให
 โปรแกรมสรางเลขที่ถัดไปไดโดยอัตโนมัติ
� รองรับพนักงานไดทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน,
 รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน  หรือบุคคล
 ภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจายทุกประเภท
 เพื่อนำสง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณคาแรงเปน
 Job Cost
� โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย
 ลดขั้นตอนในการชวยบันทึกเงินไดประจำ หรือ
 เงินหักประจำ เชน คาตำแหนง, คาน้ำมันรถ
 โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะ
 คำนวณใหอัตโนมัติทุกงวดเอง

� เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพรอมรายละเอียด
 ไดแจงสถานะพนักงาน เชน ยังทำงาน ลาออก
 หรือลาพัก เปนรูปสัญลักษณที่งายตอการ
 ตรวจสอบ
� กำหนดใหโปรแกรมหักเงินกูเงินผอนค้ำประกัน
 ไดโดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมื่อชำระครบ และ
 สามารถบันทึกขอมูลการหักกอนเริ่มใชโปรแกรม
 โดยโปรแกรมจะหักตอใหจนครบ
� เก็บประวัติพนักงานที่ลาออกไว ได ถาพนักงานนั้น
 กลับเขาทำงานใหมสามารถนำขอมูลมาบันทึก
 ตอไดทันที

� นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เชน กองทุน
 บำเหน็จบำนาญขาราชการ, กองทุนสงเคราะห
 ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
 การเลี้ยงชีพ, เงินคาชดเชยที่ ไดรับตามกฏหมาย
 แรงงาน มาลดหยอนภาษีได

� จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนไดอัตโนมัติ 
 โดยบันทึกอัตราใหมเอง หรือกำหนดสูตร เชน 
 ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เปนตน
� จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก /
 กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
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ตัวอย่างรายงาน

รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื�นฐาน

ตัวอย่างรายงาน

� รองรับธนาคาร เพ่ือเตรียมโอนเงินเดือนใหพนักงาน
 ไดหลายธนาคารและโอนผานอินเตอรเน็ตได
 จัดการเรื่องแผนดิสก โอนเงินเดือนผานธนาคาร
 พรอมรายงานและเตรียมดิสกแยกสาขาท่ีพนักงาน
 สังกัดได  และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให
 พนักงานในบริษัทไมตรงกัน เชน พนักงานรายวัน
 โอนวันท่ี 25 พนักงานประจำโอนวันท่ี 30 เปนตน

� รายงานตางๆ สามารถเลือกพิมพ โดยเลือก
 สาขา/แผนก/พนักงานไดและกำหนดชวงเวลา
 ที่ตองการได

� มีรายงานวิเคราะหสำหรับฝายบริหารและรายงาน
 มาตรฐานของฝายบุคคล
� สามารถกรองขอมูลท่ีเลือกเง่ือนไขในการส่ังพิมพ
 รายงานไดหลากหลายรูปแบบ
� มีเครื่องมือมาตรฐาน (Report Editer) สำหรับ
 แกไขรายงานบางประเภท เชน สรุปยอดเงินเดือน,
 ทะเบียนเงินเดือน, ใบจายเงินเดือน, รายงาน
 เปรียบเทียบ และการจัดลำดับตางๆ เปนตน
 หรือตองการแกไขรายงานเปนภาษาอังกฤษ
 ไดเอง
� สามารถใชโปรแกรม Crystal Report สราง
 รูปแบบรายงานตางๆ ไดนอกเหนือจากรายงาน
 มาตรฐานที่กำหนด
� ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบ
 เปนไฟลของโปรแกรมตางๆ ได เชน
 Microsoft Excel, Microsoft Word และ
 HTML เปนตน 

� รายงานการโอนเงินผานธนาคาร และรายงาน
 การจายเงินสดและแนะนำแลกธนบัตร, ใบเซ็น
 รับเงินเดือน, สลิปเงินเดือนแบบมีฟอรม และไมมี
 ฟอรมหลายรูปแบบ
� รายงานและเอกสารแบบฟอรมสงกรมสรรพากร
 เชน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, 50 ทวิ เปนตน
� รายงานและเอกสารแบบฟอรมสงสำนักงาน
 ประกันสังคม เชน
 - รายงานแสดงการสงเงินสมทบ สปส.1-10
  (สวนที่1), สปส.1-10 (สวนที่2)
 - แบบแจงการรับผูประกันตนเขาทำงาน
  (สปส.1-03/1)

� สามารถรับขอมูลจาก Text File หรือ Excel
 เขาระบบได เชน ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน
 Excel สามารถโอนขอมูลเขาโปรแกรมเงินเดือน
 ไดอัตโนมัติโดยไมตองบันทึกใหม
� สามารถระบุเหตุผลการลาออกได และนำไป
 แสดงในรายงานแจงส้ินสุดความเปนผูประกันตน
 สปส.6-09 ได
� สามารถบันทึกและคำนวณเงินคางจายพนักงาน
 ท่ีลาออกแลวในงวดถัดไปได เชน คาลวงเวลาคาง
 จายคาคอมมิชชั่นคางจาย เปนตน
� จัดการเก่ียวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี,
 ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกูยืม,
 เงินค้ำประกัน ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
 สรรพากรและรวดเร็ว ทำใหลดการจายภาษีเพ่ิม
 หรือรับคืนภาษีปลายป
� ตรวจสอบผลการคำนวณถาผิดพลาดสามารถ
 แกไขและคำนวณใหม หรือคำนวณยอนไดไม
 จำกัดคร้ัง
� แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแตละคนให
 อยางละเอียด
� จัดการเร่ืองแผนดิสกประกันสังคม และสามารถ
 เตรียมดิสกประกันสังคมแยกสาขาได

 - แบบขึ้นทะเบียนผูประกันตน (สปส.1-03)
 - ทะเบียนผูประกันตน (สปส.6-07)
 - แบบแจงการรับผูเขาประกันตนเขาทำงาน
  (สปส.6-08)
 - แบบแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
  (สปส.6-09)
� รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุมครอง
 แรงงาน กระทรวงแรงงานเรียกตรวจสอบ
� รายงานสำหรับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
� แบบแสดงเงินคาจางประจำปกองทุนเงินทดแทน
 (กท.20ก) แบบคำนวณคาจางเพ่ือประกอบ
 รายงาน กท.20ก
� รายงานตางๆ ท่ีใชภายในบริษัทไดมากมาย เชน
 ทะเบียนจายเงินเดือนและคาจาง, สรุปยอด
 เงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเขาใหม/
 ลาออก, รายงานเงินกูยืมคงคาง เปนตน
� หนังสือรับรองตางๆ   เชน หนังสือรับรองการ
 ทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
� รายงานเปรียบเทียบตางๆ พรอมกราฟและเลือก
 รูปแบบกราฟไดเอง เชน เปรียบเทียบการมาสาย/
 ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำลวงเวลา
 เปนตน

� รายงานสำหรับการวิเคราะหและประเมินผล
 พนักงาน เชน สรุปอายุงานและวันลา, รายงาน
 เปรียบเทียบตางๆ พรอมกราฟ, รายงานจำนวน
 พนักงานเขาออกประจำปพรอมเปอรเซ็นต
 เปรียบเทียบ
� รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด,
 รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นป สามารถ
 ตรวจสอบไดตามชวงเวลาท่ีตองการ ซ่ึงสามารถ
 นำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือ
 พิจารณาโบนัสใหกับพนักงานได
� ฯลฯ
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ตัวอย่างรายงาน

� ครบถวนเร่ืองการจัดเก็บแฟมขอมูลประวัติพนักงานรูปถาย, ขอมูลคูสมรส,
 บิดา-มารดา, บุคคลค้ําประกัน, ชาวตางชาติ, บุคคลท่ีตองการติดตอยาม
 ฉุกเฉิน, ฯลฯ
� จัดเก็บประวัติการปรับเงินเดือนเล่ือนตําแหนงงานรวมท้ังยายแผนกหรือ
 ยายสาขาจากระบบเงินเดือนไดโดยอัตโนมัติและไมจํากัด
� จัดเก็บประวัติการฝกอบรมพิเศษ ระบุชวงวันท่ีอบรม, ช่ือหลักสูตรท่ีอบรม,
 ช่ือสถาบันท่ีอบรมรวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแตละคร้ังไดไมจํากัด วิธีการ
 บันทึกงายและสะดวก เชน บันทึกพรอมๆ กันไดหลายพนักงานในแตละ
 หลักสูตร
� บันทึกผลงานพิเศษรวมท้ังรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ พรอมหนังสือ
 ชมเชยหรือหนังสือแจงการทําผิดและการลงโทษทางวินัยไดไมจํากัด
� บันทึกความสามารถพิเศษของพนักงานได พรอมการประเมินผล เชน
 ความสามารถในเร่ืองภาษา, คอมพิวเตอร ประเมินผลเปนระดับ ดีมาก,
 ดี, พอใช ฯลฯ เปนตน  โดยสามารถกําหนดประเภทความสามารถพิเศษ
 ท่ีแตละกิจการตองการไดเองไมจํากัด

� หนังสือแจงการปรับเงินเดือน
� สามารถเลือกพิมพรายงานไดตามหัวเร่ือง, ตามพนักงาน, ตามชวงเวลา
 หรือคัดกรอง เฉพาะขอมูลท่ีตองการได
� รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/การศึกษา
� รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/ปรับเงินเดือนตําแหนง
� รายงานสรุประดับการศึกษาตามแผนก พรอมกราฟเปรียบเทียบ

� เก็บประวัติการศึกษาของพนักงานได ไมจํากัดและครบถวนพรอมรายงาน
 เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานมีตัวเลือกมาตรฐานพรอมเพ่ิมเติมได
 เพ่ือความสะดวกในการบันทึก เชน
    - ระดับการศึกษา สถานศึกษา
    - ความสามารถพิเศษตางๆ เชน คอมพิวเตอร
� สามารถเพ่ิมเติมหัวขอและรายละเอียดท่ีตองการบันทึกของพนักงานแต
 ละคนไดไมจํากัด เชน เลขทะเบียนรถ, โรครายแรงท่ีเคยเปน, ยาท่ีแพ เปนตน
� สามารถสําเนาเอกสารของพนักงานเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส
 ท่ีแฟมพนักงานแตละคนเพ่ือประหยัดการเก็บเอกสารและคนหาสะดวก เชน
 แผนท่ีท่ีพักพนักงาน, สําเนาทะเบียนบาน, ใบขับข่ี, บัตรประชาชน เปนตน
� มีรายงานครบถวนสําหรับการทํางานประจําวันและงานวิเคราะหเปรียบเทียบ
 ประเมินผลตางๆ รวมท้ังรายงานสรุปยอดคาใชจายในการจัดฝกอบรมพิเศษ

          เปนระบบท่ีเพ่ิมความสะดวก ในการจัดเก็บรายละเอียดสวนบุคคลของพนักงานแตละราย โดยสามารถเก็บรายละเอียด
ไดท้ังสวนท่ีเกิดข้ึนกอนเปนพนักงาน เชน ประสบการณการทํางาน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, สําเนาบัตรประชาชน,
สําเนาใบขับข่ี, แผนท่ีบานพัก, สําเนาเอกสารอ่ืนๆ และรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปนพนักงานแลว เชน ผลงานพิเศษ, ประวัติการ
ปรับเงินเดือน, ประวัติการฝกอบรมและคาใชจายอบรม เปนตน พรอมรายงานการตรวจสอบ
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คุณสมบัติส่วนการเชื�อมต่อเครื�องรูดบัตร
หรือเครื�องอ่านลายนิ�วมือ

คุณสมบัติพื�นฐาน คุณสมบัติทั�วไป

          เปนระบบท่ีเพ่ิมความสะดวก สําหรับฝายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเขา - ออก และเวลาทํางานของพนักงาน ตลอดจนการลด
ระยะเวลาในการคํานวณหาขอมูลการขาด ลา มาสาย และคาลวงเวลาตางๆ โดยเพียงแตบันทึกขอมูลจากบัตรลงเวลาทํางานของพนักงาน หรือโอน
ขอมูลจากเคร่ืองรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคํานวณสรุปเปนจํานวนของวันมาทํางาน, จํานวนของการสาย, การลากลับกอน, จํานวน OT, หรือเงินเพ่ิม
เงินหักอ่ืนๆ โดยคํานวณตามข้ันตอนท่ีสรางข้ึนจากกฏระเบียบของแตละบริษัท ซ่ึงจะชวยลดเวลาท่ีใชไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแตละคน
เพ่ือใชคํานวณเงินเดือน ใชไดกับทุกบริษัทไมวาจะใชเคร่ืองตอกบัตร, ใชเคร่ืองรูดบัตรหรือเคร่ืองอานลายน้ิวมือและไมจํากัดย่ีหอหรือรุน

� โปรแกรมออกแบบในลักษณะยึดหยุนสูง ครอบคลุม
 การทํางานต้ังแตกะงายๆ จนถึงกะท่ีซับซอน แต
 การใชงานงายในลักษณะ User friendly
� ผู ใชงานสามารถกําหนดกะและตารางทํางานตางๆ
 ไดเองไมจํากัด
� ในการสรางกะท่ีซับซอน มีตัวชวยสรางใหตรงกับ
 ความตองการไดอยางงายๆ พรอมปรับแตงแกไขได 
� รองรับพนักงานท่ีมีกะทํางานคงท่ีได เชน พนักงาน
 สวนสํานักงาน หรือพนักงานท่ีมีการสลับกะ 
 เชน โรงพยาบาล, โรงงาน
� รองรบัพนกังานทีม่ตีารางทาํงานคงที ่บนัทกึลงใน
 แฟมประวัติพนักงานไดทันที เพ่ือลดข้ันตอนการ
 สรางขอมูลพ้ืนฐานในระบบประมวลผลเวลาทํางาน

� บางกิจการจะมีการกําหนดตารางทํางานประจํา
 สัปดาห หรือ ตารางทํางานสลับกะเชา เปนกะบาย
 ทุกคร่ึงเดือน หรือทุกสัปดาห โปรแกรมสามารถ
 รองรับลักษณะตารางการทํางานหมุนเวียนเชนน้ีได
� กําหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทํางานได
 (การหมุนเวียนช่ัวคราวสามามารถกําหนดชวงเวลาได)
 โดยข้ันตอนการทํางานท่ีสะดวกและเขาใจงาย
� การกําหนดกะ สามารถกําหนดกะแบบปกติ,
 กะขามวัน, กะ 24 ช่ัวโมง

� รองรับการควบกะ เปล่ียนกะ ควงกะ หมุนกะ
 ช่ัวโมงงานสามารถกําหนดหักชวงพักระหวาง
 งานไดหรือหักชวงพักจากชวงเวลาทํา OT ได
� การกําหนดกะ สามารถบันทึกเวลาเร่ิมทํางาน
 ปกติในกะ, เวลาเร่ิมทํางานในชวง OT แตละ
 อัตรา, เวลาท่ีเร่ิมนับมาสาย, เวลาท่ีเร่ิมนับ
 กลับกอนเวลาได
� กําหนดบทลงโทษกรณีไมรูดบัตรเขา-ออก หรือ
 ไมรูดท้ังเขา-ออก และในบางแผนกสามารถเลือก
 ท่ีจะไมลงโทษไดเพราะไดรับสิทธิ เปนตน
� กําหนดกะโดยระบุคาจางหรือผลตอบแทนได
 หลายประเภท เชน หน่ึงแรง, สองแรง, คร่ึงแรง,
 หน่ึงแรงคร่ึง, ไมคิดคาแรง เปนตน
� กะทํางานท่ีไมคิดคาแรงให เชน กะวันหยุด กะ
 ทํางานลวงเวลา ซ่ึงสามารถกําหนดข้ันตอน หรือ
 ชวงเวลาท่ีจะใหผลตอบแทนเปนคาลวงเวลาแตละ
 อัตราไดเอง
� สรางเง่ือนไขผูกความสัมพันธกับการกําหนดกะได
 เชน จะใหคาอาหารหรือคากะเม่ือมีการรูดบัตร
 ครบตามขอกําหนดบริษัท, เวลาเร่ิมงาน 8.00 น.
 ถารูดบัตรเขาหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถารูด
 บัตรชวง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเทาน้ัน ฯลฯ
� สรางกฎหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับกะตางๆ
 ไดเองและไมจํากัด และกําหนดไดวาจะใหมีผล
 ตอการคํานวณเงินเดือน หรือเพียงตองการ
 เก็บสถิติ เชน OT 1 เทา, OT 1.5 เทา, OT 2 เทา,
 OT 3 เทา, คากะ, คาอาหาร, หักมาสาย,
 หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาปวย เปนตน
� กําหนดวิธีการปดเศษนาทีจากการคํานวณเวลาได
� กําหนดวันหยุดงานประจําปบริษัทไดเองโดย
 โปรแกรมจะสรางวันหยุดมาตรฐานใหดวย

� ในกรณีท่ีมีพนักงานทํางานในกะท่ีไมคงท่ี สามารถ
 ประกาศกะท่ีพนักงานทํางานในแตละชวงเวลา
 ไดดวยวิธีท่ีงายและสะดวก

� กําหนดวันหยุดงานประจําสัปดาหของพนักงาน
 ไดเองโดยแตละพนักงานอาจมีวันหยุดตรงกัน
 หรือไมตรงกันก็ได

� บันทึกเหตุผลของการไมรูดบัตรเขา-ออก ของ
 พนักงานได โดยสรางเหตุผลตางๆ ไดเอง
� มีวิธีการใหคาลวงเวลา โดยจะใหคาลวงเวลาตาม
 จริงหรือกําหนดเองไดเพ่ือปองกันพนักงานบางทาน
 ท่ีรูดบัตรออกในชวงทําลวงเวลา แตไมไดทํางาน
 ในชวงเวลาน้ัน
� กําหนดใหโปรแกรมจาย OT โดยตองผานการ
 อนุมัติหรือไมตองผานการอนุมัติก็ได
� บันทึกอนุมัติ OT และบันทึกการลาลวงหนาหรือ
 ยอนหลังได
� ตรวจสอบรายช่ือพนักงานท่ียังไมไดคํานวณบัตร
 บันทึกเวลาได
� กําหนดชวงเวลาหรือชวงพนักงานในการประมวล
 ผลได เพ่ือทราบจํานวนวันทํางาน, มาสาย, กลับ
 กอนเวลา, ขาดงาน, จํานวนช่ัวโมงทํา OT เปนตน
� สามารถพิมพบัตรพนักงานพรอมบาร โคดไดทันที
 โดยไมตองบันทึกขอมูลใหม

� เช่ือมตอกับเคร่ืองรูดบัตร และเคร่ืองอานลาย
 น้ิวมือไดทุกย่ีหอทุกรุน
� รองรับการรูดบัตรไดถึง 8 คร้ังตอวัน
� อานขอมูลการบันทึกเวลา (Text File) ท่ีไดจาก
 เคร่ืองรูดบัตร หรือเคร่ืองอานลายน้ิวมือได
� การอานไฟลเคร่ืองรูดบัตรสามารถทําไดงาย โดย
 ระบุการโอนท้ังบริษัทหรือเลือกโอนเปนแผนก
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ผลจากการบันทึกที่เครื่อง บันทึกเวลาที่สาขา
Text file

ผลจากการการคำนวณโปรแกรมเงินเดือน
Text file

สงใหสำนักงานใหญ

โปรแกรมเงินเดือนสาขา

นำเปนรายการเงินเพิ่ม เงินหักประจำงวด
โปรแกรมเงินเดือน

สำนักงานใหญ

สาขาสาขา

ใหญสำนักงาน
ใหญสำนักงาน

ประมวลผล
โปรแกรมเงินเดือนที่สาขา

เครื่องบันทึกเวลา
แตละสาขา

08:2008:20

สงผาน ระบบ ADSL

 หรือชวงแผนก หรือรายพนักงานหรือชวงพนักงาน
 ได และสามารถระบุชวงวันที่ที่ โอนไดดวย
� โปรแกรมสามารถชวยจัดการการรูดบัตรจาก
 เคร่ือง Access Control ท่ีไมจำกัดการรูดเขา-ออก
 ในหน่ึงวันไดโดยโปรแกรมสามารถเลือกเวลาเขา
 คร้ังแรกและออกคร้ังสุดทายของวันใหไดอัตโนมัติ
� ในกรณีที่ ไมมีเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องรูดบัตร
 เสียสามารถบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน
 จากบัตรตอกหรือใชโปรแกรมชวย (CStamp)
� รองรับการทำงานของกิจการที่มีหลายๆ  สาขา
 และโอนผลการคำนวณของเคร่ืองรูดบัตรเขามา
 ยังระบบเงินเดือนท่ีสวนกลางเพ่ือคำนวณเงินเดือน
 ตอไปได
� สามารถเลือกชวงพนักงาน, ชวงขอกำหนด,
 ชวงวันท่ี ในการโอนไปยังระบบเงินเดือนได ทำ
 ใหระบบเงินเดือนสามารถนำขอมูลที่เกี่ยวของ
 ไปประมวลผลโดยไมตองเสียเวลาปอนขอมูล
 ซ้ำซอนอีก เชน คาลวงเวลา, หักมาสาย, หักขาด
 งาน, จำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน เปนตน
� รายงานตางๆ ครอบคลุมการปฏิบัติงานครบถวน
 สามารถแสดงผลไดทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ
 ธรรมดาหรือเลเซอร
� พิมพรายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของ
 พนักงานไดทุกชวงเวลา
  - รายงานรายละเอียดขอมูลการตอกบัตร

  - รายงานผลการคำนวณตอกเวลาและ
   รายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พรอมเหตุผล
  - รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับกอนทำงาน
   ลวงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพรอมกราฟ
  - รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
  - รายงานรายละเอียดลาปวย, บวช, คลอด,
   พักรอน, เปนตน
  - รายงานสรุปคาลวงเวลา
  - รายงานสรุปไมรูดบัตรเขา-ออก พรอมเหตุผล
  - รายงานสรุปเหตุการณตางๆ จากการรูดบัตร
  - รายงาน 20 อันดับช่ัวโมง, ลวงเวลา, มาสาย,
    กลับกอน, ลาปวย เปนตน
  - ฯลฯ

 กิจการรับเหมาตางๆ หรือ กิจการท่ีมี
 หลายไซตงาน หรือทำ Job Cost
� สามารถสรุปคาใชจายการทำงาน แยกตาม
 แผนกสังกัดของพนักงาน กับแผนกทางบัญชีได 
 เนื่องจากสภาพกิจการจำเปนตองมีการ โยกยาย
 พนักงาน จากไซตเดิมไปยังไซต ใหมได โดยขอมูล
 ผลการคำนวณเงินเดือนในไซตเดิมยังคงอยู
 เหมือนเดิมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
� รองรับการคำนวณพนักงานจำนวนมากๆ โดย
 ใชเวลาคำนวณไมมาก
 การเมนและกิจการอื่น
 ท่ีมีการใหผลตอบแทนตามชิ้นงานท่ีทำได
� เพิ่มความสะดวกในการบันทึกชิ้นงานที่พนักงาน
 ทำไดแตละที่จะมีความชำนาญในการบันทึกผาน
 Excel ซึ่งโปรแกรมทราบถึงความสะดวกนี้
 ดังน้ันโปรแกรมจึงรองรับโดยการสงขอมูล
 รายละเอียดรหัสพนักงานตางๆ, ชื่อ, แผนก,
 สาขา สงไปยัง Excel เพ่ือที่ ใหผู ใชสามารถ
 บันทึกชิ้นงานที่พนักงานทำไดจริงอยางรวดเร็ว
� สามารถนำเขาขอมูลท่ีบันทึกผาน Excel ดวย
 วิธีท่ีงายสะดวก และรวดเร็ว
� สามารถเก็บรายละเอียดไดพรอมจัดอันดับใน
 สวนชิ้นงานแตละประเภทที่พนักงานทำได เชน
 การเย็บปก พนักงานแตละรายมีสถิติทำไดกี่ชิ้น
 เพื่อนำไปวิเคราะหอัตราและชวงเวลาผลิตได
 โรงพยาบาลหรือกิจการ ท่ีมีกะการทำงาน
 ท่ีหมุนเวียนตลอดเวลา
� ระบบมีเครื่องมือที่จะสามารถกำหนดไดทันที
 วาพนักงานแตละรายในแตละวันจะทำงานในกะ
 ใดบางในแตละเดือน เปนการบันทึกเพียงครั้ง
 เดียว
� รูปแบบการบันทึกที่งาย สะดวก และใชเพียง
 หนาจอเดียวก็สามารถบันทึกรายละเอียดตาราง
 การทำงานในแตละเดือนหรือแตละชวงเวลา
 ท่ีตองการได
� การเปลี่ยนกะและการแลกกะของพนักงาน
 สามารถทำไดดวยวิธีท่ีงายไมซับซอน
 โรงแรม
� รองรับการจาย Service Charge ใหพนักงาน
 แยกจากเงินเดือนได
� รองรับกะทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ และ
 การเปลี่ยนกะ, วันหยุดในสัปดาหท่ี ไมคงท่ี
� สามารถกำหนด ตารางทำงานลวงหนาตามชวง
 เวลาท่ีตองการ เชน ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน
 เปนตน
 สำนักงานท่ัวไป 
 (กิจการท่ีมีตารางการทำงานคงท่ี)
� งายและสะดวก เพราะโปรแกรมไดติดตั้งคา
 มาตรฐานให เม่ือเร่ิมใชงานผู ใชจะมีคามาตรฐาน

 ของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกัน
 สังคม ตัวอยางของกะแบบตางๆ พรอมขั้นตอน
 การคำนวณ  เพื่อสงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  คือ
 ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือสง
 แบบใชดิสกเก็ต,  สรุปใบจายเงินเดือนพรอม
 แนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดตางๆ (กรณีจาย
 ดวยเงินสด), สรุปรายงานส้ินปใหกรมสรรพากร,
 ประกันสังคม, พิมพรายงานตางๆ โดยกำหนด
 ชวงวันท่ี ไดตามตองการ
� ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตอเชื่อมกับ
 ระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพรอมกับ
 การสรางแฟมประวัติพนักงานแตละรายจะสามารถ
 เริ่มใชระบบเงินเดือนและคาแรงพนักงานพรอม
 กับประมวลผลเวลาทำงานไดทันที
 โรงงาน
� รองรับการทำงาน 24 ช่ัวโมง, การหมุนกะ, การ
 ควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
� มีข้ันตอนการคิดเงินเพ่ิม/เงินหักและคาตอบแทน
 ของพนักงานกะตางๆ เชน กะเชา, กะบาย,
 กะดึก, กะวันหยุด เปนมาตรฐานใหเลือกหลาย
 รูปแบบ
� รองรับการอนุมัติการทำคาลวงเวลาพนักงานได
 ลวงหนาเพื่อความสะดวกในการใชงาน และ
 ปองกันการทุจริต
� กิจการท่ีมีหลายสาขา รองรับการทำงานเช่ือมตอ
 ดังภาพ

ตัวอยางรายงานวิเคราะหสำหรับฝายบริหาร
� สถิติการขาด ลา มาสายของแตละแผนก เพื่อ
 การประมวลผลโดยรวมของบริษัท
� รายงานสำหรับการพิจารณาอัตรากำลังคน
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สิทธิการลาขั�นสูง

เบี�ยขยันขั�นสูง

� กำหนดประเภทสิทธิการลาตางๆ ไดตามตำแหนงงานและตามอายุงานและ
 ตั้งเงื่อนไขหักเงินเมื่อเกินสิทธิไดอัตโนมัติ

� กำหนดสิทธิการลาไดตามประเภทของกฎหมายแรงงาน เชน ลาคลอด,
 ลาทหาร, ลาเพื่ออบรม, ลาเพื่อทำหมัน, ลาเพื่อสมรส, ลาปวย, ลากิจ,
 ลาเพื่องานศพ, ลาอุบัติเหต,ุ ลาพักรอน เปนตน
� กำหนดจำนวนครั้งหรือจำนวนวันในสิทธิลาแตละประเภทไดอยางละเอียด
 และตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อคำนวณใหอัตโนมัติ เชน
  - ลาปวยสามารถกำหนดสิทธิไดตั้งแต 1 ป ลาไดกี่คร้ัง ลาไดคร้ังละ
   ไมเกินก่ีวัน จำนวนวันที่มีสิทธิลาไดทั้งปก่ีวัน เปนตน ถาพนักงาน
   ใชสิทธิเกินขั้นตอนใด จะมีบทลงโทษอยางไร สามารถแยกแยะ
   ไดอยางละเอียดและโปรแกรมจะคำนวณใหโดยอัตโนมัติ
  - ลาคลอด เก็บสิทธิลาสะสมมาตลอดอายุการเปนพนักงานได เชน 
   มีสิทธิเพียง 2 ครั้ง จำนวนวันตอครั้งไมเกิน 45 วัน เปนตน

          เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักโดย
อัตโนมัติโดยใชประวัติการขาดงาน  การลา  การมาสาย  ของพนักงาน
แตละคน และจะหักเมื่อพนักงานลาเกินสิทธิที่ ไดรับ ระบบนี้จะชวยลด
เวลาท่ีตองใชไปในการคนหาประวัติการขาดงาน การลา การมาสายของ
พนักงานแตละคน เพ่ือประกอบการคำนวณเงินเดือน เหมาะสำหรับบริษัท
ที่ตองการควบคุมสิทธิการลาสาย ขาดงานของพนักงานระดับตางๆ

� กำหนดประเภทอัตราเบี้ยขยันไดไมจำกัด และกำหนดเงื่อนไขท่ีเกี่ยวของ
 เพื่อคำนวณจายเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ
� กำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธเก่ียวกับเง่ือนไข การขาด ลา มาสาย
 และอื่นๆ ที่มีผลตอเบี้ยขยัน ไดอยางซับซอน
� สามารถกำหนดเบี้ยขยันตามตำแหนงงานและอายุงานได
� สามารถกำหนดอัตราเบี้ยขยันไดแบบอัตราคงที่ และแบบกาวหนา

� โปรแกรมจะทำการจายเบี้ยขยันใหตามอัตโนมัติเม่ือพนักงานทำตามเงื่อนไข
 บริษัท
� สามารถเก็บประวัติการไดรับเบี้ยขยันพนักงานในแตละปได
� สามารถเก็บประวัติการไดรับเบี้ยขยันกอนใชโปรแกรมเพื่อใหโปรแกรม
 คำนวณตอไดอยางตอเน่ือง

         เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเปนเงินเพิ่มให
พนักงานโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะดูจากประวัติการขาดงาน การลา การ
มาสายของพนักงานแตละคน โดยเงินเพ่ิม (เบ้ียขยัน) จะไดเม่ือพนักงาน
ไมขาดงาน ไมลา ไมสาย หรือ เงินหัก (ลากิจ, ปวย, สาย และลาอื่นๆ)
ระบบน้ีจะชวยลดเวลาท่ีตองใชไปในการคนหาประวัติการขาดงาน การลา
การมาสาย ของพนักงานแตละคน เพ่ือประกอบการคำนวณเงินเดือน

� การลงโทษหรือหักเงินกรณีลาเกินสิทธิ สามารถกำหนดจำนวนได เชน
 หักเทากับ คาแรง 1 วัน หรือ ครึ่งวัน หรือตองการเก็บยอดสะสมจำนวน
 ท่ีเกินสิทธิโดยไมหักคาแรง และนำคาไปทำการเขียนสูตรเพิ่มเติมในการ
 หักได เปนตน
� โปรแกรมจะบันทึกหักเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการลาเกินสิทธิ เชน ลาคลอด
 ตอครั้งเกิน 45 วัน จะโดนหักเงินในวันที่ลาเกินอัตโนมัติ
� กำหนดสูตรเงินหัก กรณีที่ลาเกินสิทธิไดเอง
� เก็บประวัติการลาแตละประเภทของพนักงานในแตละปได รวมทั้งประวัติ
 การลากอนเร่ิมใชโปรแกรม เพื่อใหโปรแกรมนำผลมาคำนวณตอไดอยาง
 ตอเน่ือง
� สะสมสิทธิการลาพักรอนได
� เรียกดูยอดคงเหลือหรือยอดใชสิทธิการลาในแตละพนักงานได
� มีรายงานครบถวนเร่ืองสิทธิการลาและรายงานวิเคราะหท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
 ประเมินผลงานพนักงาน



ADVANCED SECURITY CONTROL ระบบกําหนดสิทธิการใช้งานขั�นสูงAS

DISK TRANSFER

ระบบดิสก์ยื�นแบบด้วยสื�อคอมพิวเตอร์ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสํารองเลี�ยงชีพDK
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          เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับกิจการที่มีผู ใชงานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และตองการจำกัดสิทธิการอานขอมูลของผู ใชงานระดับตางๆ  
ใหละเอียดกวาการจำกัดสิทธิท่ัวไป ท่ี โปรแกรมใหมาตรฐานในแตละระบบ (ชื่อผู ใช/รหัสลับ ในการเขาถึงขอมูลแตละเมนู สิทธิการอาน เพิ่ม ลบ แกไขได) 
และปองกันการเขาถึงขอมูลที่สำคัญ เชน อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เปนตน

� สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของ
 พนักงานไดมากถึง 30 ระดับ เพ่ือนำมาสรางสิทธิ
 ตามระดับและความสำคัญของพนักงาน
� สามารถกำหนดสิทธิระดับผู ใชงานในการเขาถึง
 ขอมูล และการเรียกดูรายงานไดตามความ
 รับผิดชอบหรือตำแหนงงาน เชน การบันทึกขอมูล
 เห็นเฉพาะพนักงานสวนที่รับผิดชอบ เรียกดู
 รายงานไดเฉพาะที่รับผิดชอบ เปนตน

          เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมขอมูลในรูปแบบของดิสกเก็ตหรือสื่อใหตรงตามรูปแบบมาตรฐาน และรองรับการสงขอมูล
ผานอินเตอรเน็ต เพื่อนำสงยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

� สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูชองเงินเดือน,
 ขอมูลในแฟมพนักงาน หรือแยกประเภท
 พนักงานได
� สามารถกำหนดสิทธิผู ใชงานใหเขาถึงขอมูลของ
 พนักงานแตละระดับได
� สามารถกำหนดสิทธิใหพนักงานท่ีรับผิดชอบการ
 บันทึกขอมูลเห็นเฉพาะพนักงานสวนที่รับผิดชอบ
 ได
� สามารถกำหนดสิทธิในการเขาถึงแตละระบบ
 เชน ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล
 เปนตน

� สามารถกำหนดสิทธิในการเรียกดูรายงานตาม
 ความรับผิดชอบแตละพนักงานได
� สามารถกำหนดสิทธิในการปดชองอัตราเงินเดือน
 ไมใหมองเห็นได
� สามารถกำหนดสิทธิเพื่อเตรียมดิสกเงินเดือน
 สงธนาคาร แยกตามระดับพนักงานได
 เชน แยกดิสกสำหรับฝายบริหารกับพนักงาน
 ทั่วไป เปนตน

� สามารถเตรียมดิสกสง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91 
 และ ภ.ง.ด.3 ผานส่ือหรืออินเตอรเน็ต ใหกรม
 สรรพากร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและมี
 ความถูกตอง

� สามารถสงรายงานยอดเงินสะสมเขากองทุน
 สำรองเสี้ยงชีพ (Provident Fund) ใหกองทุน
 ตางๆ ในรูปแบบดิสกตามมาตรฐานแตละ
 กองทุน เชน
 1. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง
  จำกัด

 2. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 3. บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย
 จำกัด
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารทหารไทย
 จำกัด
 5. บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยธนาคาร
 6. กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารคืนกำไร
 7. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี
 (ประเทศไทย)      
 8. เงินทุนหลักทรัพย ธนาคารทิสโก
 9. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารธนชาต
10. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ฟนันซา จำกัด
11. กองทุนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
 (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
 จำกัด (มหาชน)

 13. บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
  (BFIT)
 14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมั่นคง
� ครบถวนเรื่องรายงานสำหรับกองทุนสำรอง
 เลี้ยงชีพ

หมายเหต ุ: เน่ืองดวยในปจจุบันระบบ Online ของสรรพากรจะรองรับการนำสง ภงด.1, ภงด.91, และ ภงด.3 เทาน้ัน 
แตสำหรับ ภงด.1ก จะตองนำสงเปน Paper ใหกับสรรพากรเขตพื้นที่ โดยทานสามารถเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1ก ในโปรแกรมเพื่อนำสงได



JC JOB COST SYSTEM  ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน
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� กำหนดไดวาพนักงานทานใดเปนคาใชจายทางตรงหรือคาใชจายทางออม
 โดยมีรายงานตรวจสอบที่แสดงยอดเงินเดือนคาแรง ทั้งทางตรง และ
 ทางออมได
� สามารถกำหนดหนวยงาน, ไซตงาน ใหกับพนักงาน เพื่อใหผู ใชงานสามารถ
 วิเคราะหตนทุนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในแตละสาขา, แผนก, หนวยงาน
 และไซตงาน
� สามารถบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นในการบันทึกเงินเพ่ิมเงินหัก แยกตาม
 หนวยงานและไซตงานได
� สามารถนำเขาขอมูลเวลาทำงานของพนักงานจาก Text File เวลาทำงาน
 ที่มีขอมูลของกะการทำงาน, รหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงาน
 และรหัสไซตงาน เพื่อนำมาคำนวณแยกคาใชจายในโปรแกรมใหอัตโนมัติ 
� สามารถโอนผลการคำนวณระบบบันทึกเวลาไประบบเงินเดือนสำเร็จรูป
 เพื่อแยกคาใชจายตามหนวยงานที่พนักงานลงบัญชีใหอัตโนมัติ โดยที่ ไม
 ตองบันทึกคาใชจายที่ลงบัญชีเอง
� มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นแบงตามสาขา,
 แผนก, หนวยงานและไซตงานไดสะดวก

          เปนระบบสำหรับชวยงานฝายบุคคลดานการทำเงินเดือนแยกบัญชีตนทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซ่ึงเปนประโยชน
สำหรับผูบริหารในการพิจารณาถึงตนทุนคาใชจายในการประกอบธุรกิจ เชน งานรับเหมากอสราง, งานรับเหมาโครงสรางตางๆ เปนตน เพื่อแยก
ตนทุนคาแรงแตละประเภทวาเปนคาใชจายทางตรงและทางออมของแตละไซตงานหรือหนวยงานตางๆ  และสงตอไปยังกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของไซตงาน หรือหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานฝายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

� สามารถตั้งคากองทุนสำรองเล้ียงชีพกองทุนที่ 1 และสำรองเล้ียงชีพ
 กองทุนที่ 2 ตางธนาคารกันได
� สามารถกำหนดอัตราการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตางกันไดทั้ง 2 กองทุน
 ทั้งสวนพนักงานสะสมและบริษัทสมทบ
� สามารถทำการเตรียมดิสกนำสงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกไดวาจะนำ
 สงกองทุนที่ 1 หรือ กองทุนที่ 2 ไดงายและสะดวก
� สามารถกำหนดรหัสกองทุนยอย, กำหนดอัตราพนักงานสะสมและกำหนด
 อัตราบริษัทสมทบของแตละกองทุนยอยไดงายและสะดวก
� มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินหักกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ทั้งกองทุน
 ที่ 1 และกองทุนที่ 2 

          เปนระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหพนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกวา 1 กองทุน
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณยอดเงินสะสมหรือสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองที่ 1 และยอดเงินสะสมหรือสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองที่ 2 ซึ่งสามารถกำหนดกองทุนยอยใหกับพนักงานที่บริษัทมีนโยบายแบบกองทุนยอยไดอีกดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้



LOAN SYSTEM  ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษLN

WELFARE SYSTEM  ระบบสวัสดิการพนักงานWF
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� สามารถเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และคำนวณดอกเบี้ย
 แบบลดตนลดดอกใหกับพนักงานได
� สามารถกำหนดอัตราดอกเบ้ียตอป, งวดชำระตอป เพ่ือใหโปรแกรมคำนวณ
 ดอกเบี้ยที่ตองชำระในแตละเดือนใหกับพนักงานได
� เมื่อชำระครบแลวทั้งเงินตนและดอกเบี้ย โปรแกรมจะหยุดหักเงินพนักงาน
 โดยอัตโนมัติ
� มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินตน, ดอกเบี้ย, ยอดเงินชำระแลว
 และยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบได

          ระบบนี้ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการคำนวณเงินกูชนิดพิเศษ  โดยระบบชวยคำนวณการหักเงินกู ใหกับพนักงานในแตละเดือน
ใหอัตโนมัติ พรอมท้ังสวนของดอกเบ้ียเงินกูท้ังแบบอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรือดอกเบ้ียชนิดลดตนลดดอก  และเพ่ิมประเภทของเงินกูข้ึนมาอีก 3 ประเภท
นอกเหนือจากประเภทเงินกูเดิมในระบบเงินเดือน ไดแก เงินกูคาเครื่องแบบ, เงินกูคาเลาเรียนและสวัสดิการอื่นๆ โดยแบงการตั้งคาของแตละประเภท
ไดอยางชัดเจน เพื่อให ใชงานไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

� สามารถกำหนดสิทธิสวัสดิการท่ี ไดรับของพนักงาน คือ คร้ังตอป, บาทตอป
 และบาทตอครั้ง
� สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทของสวัสดิการไดถึง 10 ประเภท
� ระบบสามารถปองกันการคำนวณยอดเงินสวัสดิการที่เบิกเกินจากสิทธิ
 ที่ ไดรับ โดยถามีการบันทึกเกิน
� ระบบจะจายตามสิทธิท่ีพนักงานไดรับเทาน้ัน เพื่อปองกันไมใหจายเงินคา
 สวัสดิการเกินใหกับพนักงาน
� ระบบสามารถเก็บประวัติการเบิกสวัสดิการในปกอนได เพ่ือตรวจสอบ
 ยอดเงินสวัสดิการ ยอนหลังที่ ใช ไปในแตละป
� มีรายงานท่ีสามารถตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการท่ีพนักงานไดรับ, สวัสดิการ
 ท่ี ใช ไปและสวัสดิการคงเหลือของพนักงาน เพื่อตรวจสอบไดงาย
 และสะดวก

          เปนระบบใหมที่เสริมการทำงานในดานการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานไดรับสิทธิและใชสิทธิไป โดยชวยใหการคำนวณ
จายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและงายขึ้น รวมทั้งยังปองกันไมใหมีการจายเงินสวัสดิการเกินใหกับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้



PC Petty Cash SYSTEM ระบบเบิกเงินสดย่อย

Auto TM SYSTEM ระบบเสริมช่วยงาน Business Plus Time Attendance

Exchange Rate SYSTEM ระบบอัตราแลกเปลี�ยนเพื�อคํานวณเงินได้เป�นสกุลเงินอื�นEX

ID Card SYSTEM โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Smart Card ReaderID

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย
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� สามารถกำหนดคาใชจายยอยตางๆ เพื่อการเบิกเงนสดยอยได ไมจำกัด
� คาใชจายเหลานั้นจายผานระบบ Business Plus HRM โดยไมมีผลกับ
 เงินไดหรือคาจาง
� สามารถกำหนดผูอนุมัติจายเงินสดยอยแยกตางจากผูอนุมัติ HR ได
� เพิ่มความสะดวกเปน Option ไดดวยการบันทึกขอ, การอนุมัติจาย, 
 และการแจงเตือน โดยใช Bplus HRM Connect ผาน Smartphone 
 ไดทุกที่ทุกเวลา

          ระบบชวยงานเบิกเงินสดยอยนอกจากเงินเดือนคาจางที่ ไดรับ เชน คาทางดวน, 
คาที่จอดรถ, ในการเดินทางไปพบลูกคาแตละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  โปรแกรม Business Plus อานบัตรประชาชน จะใชงานรวมกับเครื่อง 
Smart Card Reader ซึ่งเปนอุปกรณที่ ใชเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เพื่อสงขอมูล
บุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเขาแฟมประวัติพนักงาน เปนการประหยัด
เวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไมตองพิมพชื่อ ที่อยู เลขประจำตัว
ผูเสียภาษี, วัน เดือน ปเกิด, วันออกบัตร และ วันบัตรหมดอายุ ลดความผิดพลาด
ในการพิมพขอมูล โดยมีหลักการทำงานงายๆ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน
เสียบเขากับอุปกรณ Smart Card Reader ขอมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียด
ออกมา จากนั้นก็สามารถนำรายละเอียดขอมูลเขาโปรแกรม Business Plus HRM 
และสามารถนำไปใชประโยชนไดทันที

� กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไดเองตามอัตรากลาง
� กำหนดไดวาพนักงานแตละทานใชสกุลเงินใด
� บันทึกขอมูลทั้งหมดดวยสกุลเงินบาท ระบบจะคำนวณ
 ใหเปนสกุลตามแฟมประวัติทันที สะดวกและงาย

ระบบที่เพิ่มความสะดวกกับกิจการที่มีพนักงานเปน
ชาวตางชาติ และตองจายดวยเงินสกุลอื่น

� กรณีท่ีลูกคาไมมีเคร่ืองท่ีรองรับ Business Plus Auto TM ก็ยังมีวิธีการในการนําเขาเวลา
 เขาโปรแกรมเงินเดือนได ดังน้ี
  � ใชวิธีการอาน Text File แบบอัตโนมัติ
  � ใชวิธีการนําเขาเวลาจาก Text File หรือ File Excel
� รองรับการนําเขาเวลาแบบอัตโนมัติไดสูงสุด 14 คร้ัง/วัน
� รองรับฐานขอมูลของเคร่ืองสแกนน้ิวมือ 2 ประเภท คือ ฐานขอมูล Access และ ฐานขอมูล MSSql
� รองรับฐานขอมูลของโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM 2 ประเภท คือ ฐานขอมูล Firebird และ ฐานขอมูล MSSql

  ระบบเสริมชวยงาน Business Plus Time Attendance (TM) ชวยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเขามา ใน
โปรแกรมเงินเดือนไดแบบ Auto ลดขั้นตอนโดยยี่หอของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเขาเวลาไดแบบ Auto ขอมูล Text File จะตอง 
มีตำแหนงขอมูล  เปนมาตรฐานตรงกับที่ โปรแกรมกำหนด

TM
Auto
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e-Premium

e-Leave ระบบขอลา / ขอโอที / ขอเปลี่ยนกะ ผ่านเว็บ 
 ระบบที่ชวยใหพนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานตางๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีไดโดยไม
ตอง กรอกแบบฟอรมตางๆ ของบริษัท เพียงแคบันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และ
ขอเปลี่ยนกะ ผานเว็บ เพื่อลดงานของฝายบุคคลและเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการอนุมัติ 
การตรวจสอบสิทธิ การลาและกำลังพลกอนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาแบบ
ONLINE รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมัติ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผล
เวลา ทำงาน และระบบสิทธิวันลา และเบี้ยขยันขั้นสูง พรอมยังสามารถกำหนดขอมูลหรือตั้งคาพื้นฐาน
ตางๆ ไดทั้งในโปรแกรมเงินเดือนหรือ ตั้งคาในระบบเว็บ

e-Welfare ระบบขอสวัสดิการพนักงานผ่านเว็บ
   ระบบขอสวัสดิการพนักงานผานเว็บ (e-Welfare) ออกแบบมาเพื่อชวยงานสวนนี้ พนักงานสามารถ 
ย่ืนเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได โดยไมตองกรอกแบบฟอรมตางๆ ของบริษัทเพียงแคบันทึกรายละเอียด
การขอสวัสดิการตางๆ เชน คาอุบัติเหตุ, คารักษาพยาบาล, คาคลอดบุตร เปนตน ซึ่งระบบจะชวยลด
งาน ของฝายบุคคล และชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแตการบันทึกขอสวัสดิการ, 
การอนุมัติ รายการ, การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ ของพนักงาน กอนที่จะอนุมัติเอกสาร ซึ่งจะสามารถ
รองรับการอนุมัติ ไดแบบ ONLINE และระบบจะสงอีเมลแจงผลการขอสวัสดิการใหพนักงานทราบ
ทันทีเมื่อผานการอนุมัติ ครบเรียบรอย แลว ระบบสามารถนำยอดเงินสวัสดิการที่ ไดรับการอนุมัติ 
แลวโอนผลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อคำนวณ จายคาสวัสดิการใหกับพนักงานไดอัตโนมัติ

e-Training ระบบการฝึกอบรมพนักงานผ่านเว็บ
   จัดทำเปนแผนฝกอบรมประจำปขึ้นมา กำหนดหลักสูตรอบรมพรอมคาใชจายและจัดทำตารางการอบรม
สำหรับแผนกตางๆ ในองคกร สำหรับการฝกอบรมก็ตองมีการเตรียมขั้นตอนตางๆ รวมถึงวิทยากรฝก
อบรม, สถานที่จัดการฝกอบรม และแจงเตือนพนักงานใหเขารับการฝกอบรมภายหลังการอบรมแลว 
ก็ตองมีการ เก็บประวัติการอบรมพรอมบันทึกผลประเมินพนักงานและวิทยากร รวมถึงคาใชจายตางๆ 
นอกจากนั้นยัง ตองติดตามประสิทธิภาพ และวัดผลหลังการอบรมเพื่อนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคชี้วัด ขององคกร และสามารถนำขอมูลไปแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนาองคกรใหเจริญ
กาวหนาเติบโตอยางยั่งยืนได 

e-Recruit ระบบสมัครงาน

   ระบบรับสมัครงานที่มาชวยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคลอง
กับการทำงานในแตละองคกร ตั้งแต การลงทะเบียนสมัครงานของผูสมัครงาน การคัดสรรหาผูสมัคร
งาน ตามคุณสมบัติ, การบันทึกคะแนนของผูสมัคร, การสัมภาษณผูสมัครงาน, การประเมินผลของผู
สมัครงาน, รวมถึงการแจงเตือนทางหนาจอของระบบและทางอีเมล เพื่อลดคาใชจาย ลดขั้นตอน
การทำงานของ ผูสัมภาษณงาน และฝายบุคคล เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของการทำงาน

ผ่านเว็บ
ครอบคลุมงานเงินเดือน... ครบทุกระบบสมบูรณ์แบบ

ระบบเสริมสำหรับ 
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                                                 สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสําเร็จรูป พัฒนาโดย
  บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จํากัด ซึ�งเป�นบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส
  แอนด์ เทคโนโลยี� จํากัด ที�พัฒนาโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
  มากว่า 35 ป� (ตั�งแต่ป� พ.ศ.2529) ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั�วประเทศ
  ทั�งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดกว่า 15,000 บริษัท
             มีทีมงานพัฒนาโปรแกรมด้วยนักวิศวกรคอมพิวเตอร์ และนักบัญชี
  ที�มีประสบการณ์เชี�ยวชาญ มีทีมงานขาย และบริการหลังการขายใน - นอกเวลา
  ทําการที�มีความรู้ ความสามารถ และใส่ใจรับผิดชอบต่อลูกค้า เน้นวัตถุประสงค์
  หลัก คือซื�อไปแล้วใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ...คุ้มค่าการลงทุน...

HRM

สุดยอดระบบเงินเดือน 
พัฒนาเพื�อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที�สุด 
และพัฒนาอย่างต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองผู้ใช้งานเงินเดือน

ให้มีความ สะดวก ลดขั�นตอน
ทันต่อการเปลี�ยนแปลง ในรูปแบบต่างๆ

เป�นโปรแกรมเสริมที�ออกแบบเพื�อช่วยให้ลดปริมาณการใช้กระดาษพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน หรือ เอกสารอื�นๆ ที�ต้องการ
ส่งให้พนักงาน โดยโปรแกรมนี� จะทําการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบรายงานที�ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ BUSINESS PLUS HRM 
และทําการส่งให้พนักงานทาง e-mail โดยมีระดับรักษาความปลอดภัยในการ เป�ดเข้าดูข้อมูลของบุคคลอื�นเพราะเราเข้าใจว่า
ฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละท่านคือความลับขององค์กร

                   e-Payslip ระบบใบจ่ายเงินเดือน
และเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ์(Email / SMS / Web)
                     

Time

Attendance

Auto TM

Smart Card

Reader

Exchange Rate

Advanced Rights

Personnel Advanced Security

Control

Disk Transfer

Job Cost

Petty Cash

Welfare

Loan

Human Resource

Management 

Provident Fund

Extra

RT

DK

PF

AS

PC
JC

LN

PS

WF

EX

PR

ID

TM

TM

Payroll

HRM

AUTO

add-on payroll module

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย


