

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป
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สุดยอดระบบโปรแกรม
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Provident Fund
Extra

Advanced Security
Control

Job Cost

เงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน
PAYROLL & PERSONNEL & TIME ATTENDANCE

ระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน
ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง
ระบบประมวลผลเวลาทำงาน
ระบบดิสกยื่นแบบดวยสื่อคอมพิวเตอร ภ.ง.ด.1,
ภ.ง.ด.1ก., ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ระบบกำหนดสิทธิการใชงานขั้นสูง
AS : Advanced Security Control
ระบบตนทุนคาแรงพนักงาน
JC : Job Cost System
PF : Provident Fund Extra System ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ
ระบบเงินกูชนิดพิเศษ
LN : Loan System
ระบบสวัสดิการพนักงาน
WF : Welfare System
PR : Payroll
PS : Personnel System
RT : Advanced Rights
TM : Time Attendance
DK : Disk Transfer

www.businessplus.co.th
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HRM
ดึงขอมูลเครื่องรูดบัตร
วางแผน เวลาทำงาน
กำหนด กะ การทำงาน
สรุปชั่วโมง/OT/สาย/กลับกอน/ลา/ลืมตอก
คำนวณผล
โอนเขาระบบคิดเงินเดือน

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

กำหนดชื่อผูใช รหัสลับ
ปองกันตามที่กำหนดสิทธิ์
ตั้งระดับเขาถึงขอมูล
ความสำคัญพนักงาน
ความสำคัญรายงาน
เก็บประวัติเพื่องานบุคคล/สวนตัว
การศึกษา/ประสบการณ/ผลงาน/ความผิด
เก็บเอกสารพนักงาน
บันทึกโยกยาย/ปรับเงินเดือน
ขอมูลคูสมรส/ชาวตางชาติ

สรางผังองคกร ฝาย, แผนก, ตำแหนง, กำลังพล
เก็บประวัติพนักงานเบื้องตน
เงืื่อนไข เพื่อคำนวณเงินเดือน
คิดคำนวณเงินเดือนพนักงาน
พิมพฟอรม สงสรรพากร/ประกันสังคม/อื่นๆ
พิมพ ใบจายเงินเดือน/บัตรพนักงาน
รายงาน สงบัญชี/สงธนาคาร/อื่นๆ
Disk สงธนาคาร/ประกันสังคม

Disk สง กองทุนสำรองฯ
Disk สง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก
Disk สง ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3
กำหนดเงื่อนไขใหสิทธิ์การลา
กำหนดเงื่อนไขใหเบี้ยขยัน
คำนวณผล ตามเงื่อนไข
สงผลเพื่อจัดการคิดเงินเดือนอัตโนมัติ
รายงานสิทธิ์ลาคงเหลือ - เบี้ยขยัน

รับปรึกษาแกปญหา อยางมืออาชีพ ซื้อไปแลวใชงานไดจริง รับรองไมผิดหวัง คุมคา... การลงทุน
รองรับธุรกิจ
ธุรกิจซื้อมาขายไป
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสำนักงานบัญชี
ธุรกิจนำเขา-สงออก
ธุรกิจที่มี PC, BA และ PG
ธุรกิจโรงงาน
ธุรกิจการเมนท
ธุรกิจธนาคาร/สถาบันการเงิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจผลิตอิเล็กทรอนิกส
ธุรกิจงานชิ้น/งานเหมา
ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจโรงเรียน/สถานศึกษา
ธุรกิจคาปลีก/คาสง
ธุรกิจสุขภาพและความงาม
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจหางสรรพสินคา
ธุรกิจรับเหมากอสราง
ธุรกิจขายวัสดุกอสราง
ธุรกิจรานอาหาร
ธุรกิจสปาและรีสอรท
ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจขายรถยนต
ธุรกิจ Outsource

ระบบเสริมผานเว็บ EMPLOYEE RELATION SYSTEM
ระบบเว็บไซตแรงงานสัมพันธ

ERS-LEAVE

สวนบริหารจัดการขอลา ผานเว็บ

• ชวยใหพนักงานยืน่ เรือ่ งลาหรือหยุดงานและขอโอทีผา นเว็บ ตลอดจน
ผูอ นุมตั สิ ามารถตรวจสอบสิทธิพรอมอัตรากำลังพลตามสายบังคับบัญชา
แบบ ONLINE ผานเว็บ

ERS-TRAINING
ERS-WELFARE

สวนการพัฒนาฝกอบรม ผานเว็บ
สวนระบบสวัสดิการพนักงาน ผานเว็บ

• ชวยใหพนักงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการตางๆ ทีพ่ นักงานไดรบั สิทธิ
และใชสทิ ธิไป

e-Payslip

ระบบสงใบจายเงินเดือน เอกสารและ

รายงานทาง E-mail / SMS / Website
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แนะนำโปรแกรมหลัก

PR

TM

Payroll ระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน

อานขอมูลจากเครื่องรูดบัตร และ
เครื่องอานลายนิ้วมือไดทุกยี่หอ
บริหารควบคุมเวลาเขา - ออก
พนักงานอยางอัตโนมัติทุกเงื่อนไข
เชน มาสาย กลับกอน ทำลวงเวลา
คำนวณและโอนขอมูลไปยังระบบ
เงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึก
และคำนวณขอมูลของฝายบุคคล

สุดยอดระบบเงินเดือน
รับประกันความมั่นใจ 100%
พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบาย
และความตองการผูใชงาน
มากที่สุด ประยุกตใชงาน
ไดทุกประเภทกิจการ

PS

RT

Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งานบุคคล ไดอยางสมบรูณแบบ
เชน ประวัติการศึกษา การทำงาน
ความสามารถพิเศษ ประวัติสวนตัว
ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ
เปนตน

DK

Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

Advanced Rights ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไข
ซับซอนเรื่องสิทธิวันลาและเบี้ยขยัน โดย
คิดเงินหักเมื่อลาเกินสิทธิ์หรือเงินเบี้ยขยัน
เมื่อทำงานไมขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ

Disk Transfer ระบบดิสกยื่นแบบดวยสื่อคอมพิวเตอร
ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก., ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

เปนระบบที่อำนวยความสะดวก
ในการเตรียมขอมูลของ ภ.ง.ด.1,
ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, และ
นำสงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใน
รูปแบบของดิสกเก็ตหรือสื่อ ใหตรง
ตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการสงขอมูลผาน Internet เพื่อนำสงยัง
กรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

AS

Advanced Security Control
ระบบกำหนดสิทธิการใชงานขั้นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ
กิจการที่มีผูใชงานจำนวนมาก
ในระบบเงินเดือนและตองการ
จำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของ
ผูใชงานระดับตางๆ ใหละเอียด
กวาการจำกัดสิทธิ์ทั่วไป

แนะนำโปรแกรมหลักพิเศษ

JC

Job Cost System ระบบตนทุนคาแรงพนักงาน

PF

Provident Fund Extra System ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ

LN

Loan System ระบบเงินกูชนิดพิเศษ

เปนระบบสำหรับชวยงานดานการทำเงินเดือนแยกบัญชีตน ทุน และการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost เหมาะสำหรับกิจการ งานรับเหมากอสราง, งานรับเหมา
โครงสรางตางๆ เปนตน เพื่อแยกตนทุนคาแรงแตละประเภทของแตละไซตงานหรือหนวยงานตางๆ เพื่อสงตอไปยังกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของไซตงาน หรือหนวยงาน
ไดอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานฝายบุคคล
เปนระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใหพนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกวา 1 กองทุน

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกูชนิดพิเศษ โดยระบบชวยคำนวณการหักเงินกูใหกับพนักงานในแตละเดือนใหอัตโนมัติ พรอมทั้งสวนของ
ดอกเบี้ยเงินกูทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดตนลดดอก

WF Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

เปนระบบทีเ่ สริมการทำงานในดานการดูแลตรวจสอบสิทธิส์ วัสดิการตางๆ ทีพ่ นักงานไดรบั สิทธิแ์ ละใชสทิ ธิไ์ ป โดยชวยใหการคำนวณจายเงินสวัสดิการพนักงาน สะดวก
และงายขึ้น รวมทั้งยังปองกันไมใหมีการจายเงินสวัสดิการเกินใหกับพนักงาน
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PR

PAYROLL ระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน

เปนระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปในรูปแบบ Windows ที่สมบูรณแบบถูกตองและชัดเจน โดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและดีทส่ี ดุ ตอบสนองความตองการของผูใ ชงานมากทีส่ ดุ ประยุกตใชงานไดทกุ ประเภทกิจการ ครอบคลุมงานเงินเดือน
• 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,
MYSQL, 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) ไมจำกัดครั้ง
• งายตอการใชงาน เมนูและรายงานมีใหเลือกไดทั้งภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
• ใชงานงาย ขณะทำงานมี Help พรอมฟงกชั่นคนหาทุกหนาจอ
• เมื่อติดขัดปญหาขณะทำงานสามารถสงหนาจอพรอมขอสอบถามมายัง
ฝายบริการผานทางไปรษณียอิเลคทรอนิคส (E-mail) ไดทันที
• มีความรวดเร็วในการทำงาน
• รองรับขอมูลไดไมจำกัด ใหความถูกตองแมนยำ 100%
• มีคุณสมบัติของ Windows อยางแทจริงมีฟงกชั่นชวยการทำงานครบถวน
เชน คูมือการใชงาน (Electronic Manual), เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน,
Online help
• การคนหา, การเรียง, การเลือก, การสำเนา, การลบขอมูลขณะทำงาน,
การสลับ อักษรไทย-อักษรภาษาอื่นๆ, การเรียกดูขอมูลตามมุมมองตางๆ
• การคนหาพนักงานสามารถคนหาไดทั้งจาก รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน,
เลขที่บัตรประชาชน, เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี เปนตน
• ปรับแตงเมนูเพื่อใหเหมาะสมกับความถนัดการใชงานไดเอง

• มีระบบสำเนาและสำรองขอมูลไดอยางมั่นใจ
• มีระบบการสำเนาขอมูล และนำขอมูลกลับมาใชงานไดอัตโนมัติ
โดยโปรแกรมในขั้นตอนการทำงานที่สำคัญเพื่อใหความปลอดภัยของ
ขอมูลแกผูใช
• ระบบปองกันความปลอดภัยของขอมูลสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใชงาน
กับขอมูลไดอยางละเอียด สามารถแยกสิทธิ์ การอาน การเพิม่ เติม การแกไข
การลบ และการใชงานแยกจากกันได เชน พนักงาน ระดับหนึ่งอาจมีสิทธิ์
เพียงเพิ่มเติมขอมูลได แตไมสามารถแกไขหรือลบขอมูล
• สามารถแกไขรหัสลับของผูใชแตละทานไดเอง
• สามารถเก็บรายละเอียด (Log File) การเขาใชโปรแกรมของผูใช
แตละทานได
• รายงานตางๆ แสดงผลไดทั้งจอภาพ และเครื่องพิมพธรรมดาหรือเลเซอร
• มีฟงกชั่นรับขอมูล (Import) รายได, คาใชจายจาก Execel, Text File
• มีฟง กชน่ั รับขอมูล (Import) และสงขอมูล (Export) เชือ่ ม-สงไปยังแฟกซ,
E-Mail, Internet, หรือ Export ไปยังโปรแกรมอื่นๆ ได เชน
Microsoft Excel, Microsoft Word เปนตน
• สามารถเชื่อมโยงขอมูล
รูดบัตรพนักงานจากโปรแกรม
Business Time Attendance
หรือโปรแกรม
Time Attendance ยี่หออื่นๆ ได

คุณสมบัติระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน
• 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 และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพกอนเปนพนักงาน มารวม
หักลดหยอนภาษีไดทันทีเมื่อใชโปรแกรม
• สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ไดกำหนดอัตราการหักเงินสะสมเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพเปนยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได
• สามารถกำหนดวิธกี ารปดเศษในสวนของเงินเดือนประกันสังคม ภาษีกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่มเงินหัก และยอดจายสุทธิไดหลากหลายวิธี
• กำหนดงวดการจายเงินเดือนไดเอง เชน เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง,
ทุกสัปดาห, ทุก 10 วัน
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• สามารถกำหนดงวดการจายครอมเดือนได เชน
งวดเริม่ วันที่ 25 สิน้ งวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไป
และจายวันที่ 30 เปนตน
• กำหนดงวดจายเงินเปนงวดพิเศษ จายไมพรอม
เงินเดือนได เชน คาลวงเวลา, คาคอมมิชชั่น,
คา Service Charge, เงินโบนัสหรือแตะเอีย
เปนตน

• กำหนดวิธกี ารคำนวณภาษีไดหลายประเภท เชน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย, บริษทั ออกใหครัง้ เดียว, บริษทั
ออกใหตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%,
เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
• กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักไดไมจำกัด เชน คาลวง
เวลาแตละประเภท, โบนัส, เบีย้ เลีย้ ง, คาครองชีพ,
คากะ, คาบริการ, การลาหยุดงานประเภทตางๆ,
ฯลฯ และสามารถระบุขอ ความทีต่ อ งการใหแสดง
ใน ภ.ง.ด. ไดเอง
• กำหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของในการคำนวณ
ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลีย้ งชีพไดเอง
• กำหนดวิธปี ระมาณภาษีของเงินเพิม่ /เงินหัก เปน
แบบประจำทั้งป, แบบไมสม่ำเสมอ และแบบ
เปนครั้งคราวไดตรงตามที่สรรพากรกำหนด
• เงินเพิม่ / เงินหักของบริษทั สามารถกำหนดสูตร
หรือผูกความสัมพันธในการสรางเงือ่ นไขซับซอน
เพื่อใชงานได เชน พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หัก
ขาดงานครึ่งวัน, พนักงานที่ไดรับเบี้ยขยันครบ
12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให เปนตน
• วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได
หลายวิธี เชน จะไดรบั เมือ่ บรรจุแลว, เฉลีย่ ตาม
จำนวนวันทำงานจริง เชน ในกรณีพนักงาน
เขาใหมหรือลาออกระหวางงวด จะไดรับตาม
จำนวนวันทำงานจริง

คุณสมบัติในแฟมประวัติพนักงาน
• จัดเก็บแฟมประวัติพรอมรูปถายพนักงาน และ
สามารถพิมพบัตรพนักงานได

• นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เชน กองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ, กองทุนสงเคราะห
ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ, เงินคาชดเชยที่ไดรับตามกฏหมาย
แรงงาน มาลดหยอนภาษีได
• เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให
โปรแกรมสรางเลขที่ถัดไปไดโดยอัตโนมัติ
• รองรับพนักงานไดทง้ั ประเภทรายเดือน, รายวัน,
รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคล
ภายนอกทีค่ ดิ คำนวณภาษีแบบเหมาจายทุกประเภท
เพื่อนำสง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณคาแรงเปน
Job Cost
• โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย
ลดขั้นตอนในการชวยบันทึกเงินไดประจำ หรือ
เงินหักประจำ เชน คาตำแหนง, คาน้ำมันรถ
โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะ
คำนวณใหอัตโนมัติทุกงวดเอง

คุณสมบัติในสวนงานประจำ
• สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแตละงวดของ
พนักงานไดสะดวกสบายและหลากหลายวิธี เชน
สามารถบันทึกเงินเพิม่ / เงินหักอยางใดอยางหนึง่
พรอมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึง่ คน
บันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
• รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชี
แยกแผนก แยกสาขาได
• เก็บยอดสะสมเขากองทุนฯ กอนปปจจุบัน หรือ
กอนเริ่มใชโปรแกรม หรือกอนเปนพนักงานได
• ระบุวันที่เริ่มสะสมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได
เชน เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเปนพนักงาน เปนตน

• เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพรอมรายละเอียด
ไดแจงสถานะพนักงาน เชน ยังทำงาน ลาออก
หรือลาพัก เปนรูปสัญลักษณที่งายตอการ
ตรวจสอบ
• กำหนดใหโปรแกรมหักเงินกูเงินผอนค้ำประกัน
ไดโดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมือ่ ชำระครบ และ
สามารถบันทึกขอมูลการหักกอนเริม่ ใชโปรแกรม
โดยโปรแกรมจะหักตอใหจนครบ
• เก็บประวัตพิ นักงานทีล่ าออกไวได ถาพนักงานนัน้
กลับเขาทำงานใหมสามารถนำขอมูลมาบันทึก
ตอไดทันที

• จัดการเกีย่ วกับการปรับเงินเดือนไดอตั โนมัติ โดย
บันทึกอัตราใหมเอง หรือกำหนดสูตร เชน ปรับ
เงินเดือนทั้งแผนก 10% เปนตน
• จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก /
กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
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PAYROLL ระบบเงินเดือนคาแรงพนักงาน

• สามารถรับขอมูลจาก Text File หรือ Excel
เขาระบบได เชน ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน
Excel สามารถโอนขอมูลเขาโปรแกรมเงินเดือน
ไดอัตโนมัติโดยไมตองบันทึกใหม
• สามารถระบุเหตุผลการลาออกได และนำไป
แสดงในรายงานแจงสิน้ สุดความเปนผูป ระกันตน
สปส.6-09 ได
• สามารถบันทึกและคำนวณเงินคางจายพนักงาน
ทีล่ าออกแลวในงวดถัดไปได เชน คาลวงเวลาคาง
จายคาคอมมิชชั่นคางจาย เปนตน
• จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี,
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกูยืม,
เงินค้ำประกัน ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
สรรพากรและรวดเร็ว ทำใหลดการจายภาษีเพิม่
หรือรับคืนภาษีปลายป
• ตรวจสอบผลการคำนวณถาผิดพลาดสามารถ
แกไขและคำนวณใหม หรือคำนวณยอนไดไม
จำกัดครั้ง
• แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแตละคนให
อยางละเอียด
• จัดการเรือ่ งแผนดิสกประกันสังคม และสามารถ
เตรียมดิสกประกันสังคมแยกสาขาได

• รองรับธนาคาร เพือ่ เตรียมโอนเงินเดือนใหพนักงาน
ไดหลายธนาคารและโอนผานอินเตอรเน็ตได
จัดการเรื่องแผนดิสกโอนเงินเดือนผานธนาคาร
พรอมรายงานและเตรียมดิสกแยกสาขาทีพ่ นักงาน
สังกัดได และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให
พนักงานในบริษทั ไมตรงกัน เชน พนักงานรายวัน
โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เปนตน

รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐาน
• รายงานตางๆ สามารถเลือกพิมพโดยเลือก
สาขา/แผนก/พนักงานไดและกำหนดชวงเวลา
ที่ตองการได
•
•
•
•

• มีรายงานวิเคราะหสำหรับฝายบริหารและรายงาน
มาตรฐานของฝายบุคคล
• สามารถกรองขอมูลทีเ่ ลือกเงือ่ นไขในการสัง่ พิมพ
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

ตัวอยางรายงาน
• รายงานการโอนเงินผานธนาคาร และรายงาน
การจายเงินสดและแนะนำแลกธนบัตร, ใบเซ็น
รับเงินเดือน, สลิปเงินเดือนแบบมีฟอรม และ
ไมมีฟอรมหลายรูปแบบ
• 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)

•
•

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

ตัวอยางรายงาน
• รายงานสำหรับการวิเคราะหและประเมินผล
พนักงาน เชน สรุปอายุงานและวันลา, รายงาน
เปรียบเทียบตางๆ พรอมกราฟ, รายงานจำนวน
พนักงานเขาออกประจำปพรอมเปอรเซ็นต
เปรียบเทียบ
• รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด,
รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นป สามารถ
ตรวจสอบไดตามชวงเวลาทีต่ อ งการ ซึง่ สามารถ
นำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือ
พิจารณาโบนัสใหกับพนักงานได
• ฯลฯ
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PERSONNEL SYSTEM ระบบบริหารงานบุคคล

เปนระบบที่เพิ่มความสะดวก ในการจัดเก็บรายละเอียดสวนบุคคลของพนักงานแตละราย โดยสามารถเก็บรายละเอียด
ไดทง้ั สวนทีเ่ กิดขึน้ กอนเปนพนักงาน เชน ประสบการณการทำงาน, ประวัตกิ ารศึกษา, ความสามารถพิเศษ, สำเนาบัตรประชาชน,
สำเนาใบขับขี่, แผนที่บานพัก, สำเนาเอกสารอื่นๆ และรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อเปนพนักงานแลว เชน ผลงานพิเศษ, ประวัติการ
ปรับเงินเดือน, ประวัติการฝกอบรมและคาใชจายอบรม เปนตน พรอมรายงานการตรวจสอบ
• เก็บประวัติการศึกษาของพนักงานไดไมจำกัดและครบถวนพรอมรายงาน
เปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานมีตวั เลือกมาตรฐานพรอมเพิม่ เติมได
เพื่อความสะดวกในการบันทึก เชน
- ระดับการศึกษา สถานศึกษา
- ความสามารถพิเศษตางๆ เชน คอมพิวเตอร
• สามารถเพิ่มเติมหัวขอและรายละเอียดที่ตองการบันทึกของพนักงานแต
ละคนไดไมจำกัด เชน เลขทะเบียนรถ, โรครายแรงทีเ่ คยเปน, ยาทีแ่ พ เปนตน
• สามารถสำเนาเอกสารของพนักงานเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส
ทีแ่ ฟมพนักงานแตละคนเพือ่ ประหยัดการเก็บเอกสารและคนหาสะดวก เชน
แผนที่ที่พักพนักงาน, สำเนาทะเบียนบาน, ใบขับขี่, บัตรประชาชน เปนตน
• มีรายงานครบถวนสำหรับการทำงานประจำวันและงานวิเคราะหเปรียบเทียบ
ประเมินผลตางๆ รวมทัง้ รายงานสรุปยอดคาใชจา ยในการจัดฝกอบรมพิเศษ

ตัวอยางรายงาน
• หนังสือแจงการปรับเงินเดือน
• สามารถเลือกพิมพรายงานไดตามหัวเรื่อง, ตามพนักงาน, ตามชวงเวลา
หรือคัดกรอง เฉพาะขอมูลที่ตองการได
• รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/การศึกษา
• รายงานสรุปทะเบียนประวัติพนักงาน/ปรับเงินเดือนตำแหนง
• รายงานสรุประดับการศึกษาตามแผนก พรอมกราฟเปรียบเทียบ
• ครบถวนเรื่องการจัดเก็บแฟมขอมูลประวัติพนักงานรูปถาย, ขอมูลคูสมรส,
บิดา-มารดา, บุคคลค้ำประกัน, ชาวตางชาติ, บุคคลที่ตองการติดตอยาม
ฉุกเฉิน, ฯลฯ
• จัดเก็บประวัติการปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหนงงานรวมทั้งยายแผนกหรือ
ยายสาขาจากระบบเงินเดือนไดโดยอัตโนมัติและไมจำกัด
• จัดเก็บประวัติการฝกอบรมพิเศษ ระบุชวงวันที่อบรม, ชื่อหลักสูตรที่อบรม,
ชื่อสถาบันที่อบรมรวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้นแตละครั้งไดไมจำกัด วิธีการ
บันทึกงายและสะดวก เชน บันทึกพรอมๆ กันไดหลายพนักงานในแตละ
หลักสูตร
• บันทึกผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัลและความผิดกับบทลงโทษ พรอมหนังสือ
ชมเชยหรือหนังสือแจงการทำผิดและการลงโทษทางวินัยไดไมจำกัด
• บันทึกความสามารถพิเศษของพนักงานได พรอมการประเมินผล เชน
ความสามารถในเรื่องภาษา, คอมพิวเตอร ประเมินผลเปนระดับ ดีมาก,
ดี, พอใช ฯลฯ เปนตน โดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษ
ที่แตละกิจการตองการไดเองไมจำกัด
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TIME ATTENDANCE ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

เปนระบบทีเ่ พิม่ ความสะดวก สำหรับฝายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเขา - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลด
ระยะเวลาในการคำนวณหาขอมูลการขาด ลา มาสาย และคาลวงเวลาตางๆ โดยเพียงแตบนั ทึกขอมูลจากบัตรลงเวลาทำงานของพนักงาน หรือโอน
ขอมูลจากเครือ่ งรูดบัตร โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเปนจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับกอน, จำนวน OT, หรือเงินเพิม่
เงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สรางขึ้นจากกฏระเบียบของแตละบริษัท ซึ่งจะชวยลดเวลาที่ใชไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแตละคน
เพื่อใชคำนวณเงินเดือน ใชไดกับทุกบริษัทไมวาจะใชเครื่องตอกบัตร, ใชเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องอานลายนิ้วมือและไมจำกัดยี่หอหรือรุน

คุณสมบัติพื้นฐาน

•
•
•
•
•

•

•
•

• รองรับการควบกะ เปลี่ยนกะ ควงกะ หมุนกะ
ชั่วโมงงานสามารถกำหนดหักชวงพักระหวาง
โปรแกรมออกแบบในลักษณะยึดหยุน สูง ครอบคลุม
งานไดหรือหักชวงพักจากชวงเวลาทำ OT ได
การทำงานตัง้ แตกะงายๆ จนถึงกะทีซ่ บั ซอน แต • การกำหนดกะ สามารถบันทึกเวลาเริ่มทำงาน
การใชงานงายในลักษณะ User friendly
ปกติในกะ, เวลาเริ่มทำงานในชวง OT แตละ
ผูใ ชงานสามารถกำหนดกะและตารางทำงานตางๆ
อัตรา, เวลาที่เริ่มนับมาสาย, เวลาที่เริ่มนับ
ไดเองไมจำกัด
กลับกอนเวลาได
ในการสรางกะทีซ่ บั ซอน มีตวั ชวยสรางใหตรงกับ • กำหนดบทลงโทษกรณีไมรูดบัตรเขา-ออก หรือ
ความตองการไดอยางงายๆ พรอมปรับแตงแกไขได
ไมรดู ทัง้ เขา-ออก และในบางแผนกสามารถเลือก
รองรับพนักงานทีม่ กี ะทำงานคงทีไ่ ด เชน พนักงาน
ที่จะไมลงโทษไดเพราะไดรับสิทธิ์ เปนตน
สวนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ
• กำหนดกะโดยระบุคาจางหรือผลตอบแทนได
เชน โรงพยาบาล, โรงงาน
หลายประเภท เชน หนึง่ แรง, สองแรง, ครึง่ แรง,
รองรับพนักงานทีม่ ตี ารางทำงานคงที่ บันทึกลงใน
หนึ่งแรงครึ่ง, ไมคิดคาแรง เปนตน
แฟมประวัตพิ นักงานไดทนั ที เพือ่ ลดขัน้ ตอนการ • กะทำงานที่ไมคิดคาแรงให เชน กะวันหยุด กะ
สรางขอมูลพืน้ ฐานในระบบประมวลผลเวลาทำงาน
ทำงานลวงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือ
ชวงเวลาทีจ่ ะใหผลตอบแทนเปนคาลวงเวลาแตละ
อัตราไดเอง
• สรางเงือ่ นไขผูกความสัมพันธกบั การกำหนดกะได
เชน จะใหคาอาหารหรือคากะเมื่อมีการรูดบัตร
ครบตามขอกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น.
ถารูดบัตรเขาหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถารูด
บัตรชวง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเทานั้น ฯลฯ
• สรางกฎหรือขอกำหนดที่เกี่ยวของกับกะตางๆ
ไดเองและไมจำกัด และกำหนดไดวาจะใหมีผล
ตอการคำนวณเงินเดือน หรือเพียงตองการ
บางกิจการจะมีการกำหนดตารางทำงานประจำ
เก็บสถิติ เชน OT 1 เทา, OT 1.5 เทา, OT 2 เทา,
สัปดาห หรือ ตารางทำงานสลับกะเชา เปนกะบาย
OT 3 เทา, คากะ, คาอาหาร, หักมาสาย,
ทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห โปรแกรมสามารถ
หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาปวย เปนตน
รองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเชนนีไ้ ด • กำหนดวิธกี ารปดเศษนาทีจากการคำนวณเวลาได
กำหนดการหมุนเวียนของกะในตารางทำงานได • กำหนดวันหยุดงานประจำปบริษัทไดเองโดย
(การหมุนเวียนชัว่ คราวสามามารถกำหนดชวงเวลาได)
โปรแกรมจะสรางวันหยุดมาตรฐานใหดวย
โดยขั้นตอนการทำงานที่สะดวกและเขาใจงาย
การกำหนดกะ สามารถกำหนดกะแบบปกติ,
กะขามวัน, กะ 24 ชั่วโมง

• กำหนดวันหยุดงานประจำสัปดาหของพนักงาน
ไดเองโดยแตละพนักงานอาจมีวันหยุดตรงกัน
หรือไมตรงกันก็ได

คุณสมบัติทั่วไป
• ในกรณีทม่ี พี นักงานทำงานในกะทีไ่ มคงที่ สามารถ
ประกาศกะที่พนักงานทำงานในแตละชวงเวลา
ไดดวยวิธีที่งายและสะดวก

• บันทึกเหตุผลของการไมรูดบัตรเขา-ออก ของ
พนักงานได โดยสรางเหตุผลตางๆ ไดเอง
• มีวธิ กี ารใหคา ลวงเวลา โดยจะใหคา ลวงเวลาตาม
จริงหรือกำหนดเองไดเพือ่ ปองกันพนักงานบางทาน
ที่รูดบัตรออกในชวงทำลวงเวลา แตไมไดทำงาน
ในชวงเวลานั้น
• กำหนดใหโปรแกรมจาย OT โดยตองผานการ
อนุมัติหรือไมตองผานการอนุมัติก็ได
• บันทึกอนุมัติ OT และบันทึกการลาลวงหนาหรือ
ยอนหลังได
• ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ยังไมไดคำนวณบัตร
บันทึกเวลาได
• กำหนดชวงเวลาหรือชวงพนักงานในการประมวล
ผลได เพื่อทราบจำนวนวันทำงาน, มาสาย, กลับ
กอนเวลา, ขาดงาน, จำนวนชัว่ โมงทำ OT เปนตน
• สามารถพิมพบตั รพนักงานพรอมบารโคดไดทนั ที
โดยไมตองบันทึกขอมูลใหม

คุณสมบัตสิ ว นการเชือ่ มตอเครือ่ งรูดบัตร
หรือเครื่องอานลายนิ้วมือ
• เชื่อมตอกับเครื่องรูดบัตร และเครื่องอานลาย
นิ้วมือไดทุกยี่หอทุกรุน
• รองรับการรูดบัตรไดถึง 8 ครั้งตอวัน
• อานขอมูลการบันทึกเวลา (Text File) ที่ไดจาก
เครื่องรูดบัตร หรือเครื่องอานลายนิ้วมือได
• การอานไฟลเครื่องรูดบัตรสามารถทำไดงาย โดย
ระบุการโอนทั้งบริษัทหรือเลือกโอนเปนแผนก
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08

พัฒนาซอฟต์แวร์โดย

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-9700, 0-2409-5409 Fax : 0-2424-0972 Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

•

•
•

•

•
•

หรือชวงแผนก หรือรายพนักงานหรือชวงพนักงาน
ได และสามารถระบุชวงวันที่ที่โอนไดดวย
โปรแกรมสามารถชวยจัดการการรูดบัตรจาก
เครือ่ ง Access Control ทีไ่ มจำกัดการรูดเขา-ออก
ในหนึง่ วันไดโดยโปรแกรมสามารถเลือกเวลาเขา
ครัง้ แรกและออกครัง้ สุดทายของวันใหไดอตั โนมัติ
ในกรณีที่ไมมีเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องรูดบัตร
เสียสามารถบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน
จากบัตรตอกหรือใชโปรแกรมชวย (CStamp)
รองรับการทำงานของกิจการที่มีหลายๆ สาขา
และโอนผลการคำนวณของเครื่องรูดบัตรเขามา
ยังระบบเงินเดือนทีส่ ว นกลางเพือ่ คำนวณเงินเดือน
ตอไปได
สามารถเลือกชวงพนักงาน, ชวงขอกำหนด,
ชวงวันที่ ในการโอนไปยังระบบเงินเดือนได ทำ
ใหระบบเงินเดือนสามารถนำขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ไปประมวลผลโดยไมตองเสียเวลาปอนขอมูล
ซ้ำซอนอีก เชน คาลวงเวลา, หักมาสาย,
หักขาดงาน, จำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน
เปนตน
รายงานตางๆ ครอบคลุมการปฏิบัติงานครบถวน
สามารถแสดงผลไดทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ
ธรรมดาหรือเลเซอร
พิมพรายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของ
พนักงานไดทุกชวงเวลา
- รายงานรายละเอียดขอมูลการตอกบัตร

จุดเดนของ Payroll & Time Attendance สำหรับกิจการ โดยเฉพาะ

•

•

•

•
•

•

- รายงานผลการคำนวณตอกเวลาและ
รายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พรอมเหตุผล
- รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับกอนทำงาน
ลวงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพรอมกราฟ
- รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
- รายงานรายละเอียดลาปวย, บวช, คลอด,
พักรอน, เปนตน
- รายงานสรุปคาลวงเวลา
- รายงานสรุปไมรดู บัตรเขา-ออก พรอมเหตุผล
- รายงานสรุปเหตุการณตา งๆ จากการรูดบัตร
- รายงาน 20 อันดับชัว่ โมง, ลวงเวลา, มาสาย,
กลับกอน, ลาปวย เปนตน
- ฯลฯ

ตัวอยางรายงานวิเคราะหสำหรับฝายบริหาร

• สถิติการขาด ลา มาสายของแตละแผนก เพื่อ
การประมวลผลโดยรวมของบริษัท
• รายงานสำหรับการพิจารณาอัตรากำลังคน

•

•
•
•
•

•

กิจการรับเหมาตางๆ หรือ
กิจการที่มีหลายไซตงาน หรือทำ Job Cost
สามารถสรุปคาใชจา ยการทำงาน แยกตามแผนก
สังกัดของพนักงาน กับแผนกทางบัญชีได เนื่อง
จากสภาพกิจการจำเปนตองมีการ โยกยาย
พนักงาน จากไซตเดิมไปยังไซตใหมได โดยขอมูล
ผลการคำนวณเงินเดือนในไซตเดิมยังคงอยู
เหมือนเดิมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
รองรับการคำนวณพนักงานจำนวนมากๆ โดย
ใชเวลาคำนวณไมมาก
การเมนและกิจการอื่น
ที่มีการใหผลตอบแทนตามชิ้นงานที่ทำได
เพิ่มความสะดวกในการบันทึกชิ้นงานที่พนักงาน
ทำไดแตละที่จะมีความชำนาญในการบันทึกผาน
Excel ซึ่งโปรแกรมทราบถึงความสะดวกนี้
ดังนั้นโปรแกรมจึงรองรับโดยการสงขอมูล
รายละเอียดรหัสพนักงานตางๆ, ชื่อ, แผนก,
สาขา สงไปยัง Excel เพื่อที่ใหผูใชสามารถ
บันทึกชิ้นงานที่พนักงานทำไดจริงอยางรวดเร็ว
สามารถนำเขาขอมูลที่บันทึกผาน Excel ดวย
วิธีที่งายสะดวก และรวดเร็ว
สามารถเก็บรายละเอียดไดพรอมจัดอันดับใน
สวนชิ้นงานแตละประเภทที่พนักงานทำได เชน
การเย็บปก พนักงานแตละรายมีสถิติทำไดกี่ชิ้น
เพื่อนำไปวิเคราะหอัตราและชวงเวลาผลิตได
โรงพยาบาลหรือกิจการ ที่มีกะการทำงาน
ที่หมุนเวียนตลอดเวลา
ระบบมีเครื่องมือที่จะสามารถกำหนดไดทันที
วาพนักงานแตละรายในแตละวันจะทำงานในกะ
ใดบางในแตละเดือน เปนการบันทึกเพียงครั้ง
เดียว
รูปแบบการบันทึกที่งาย สะดวก และใชเพียง
หนาจอเดียวก็สามารถบันทึกรายละเอียดตาราง
การทำงานในแตละเดือนหรือแตละชวงเวลา
ที่ตองการได
การเปลี่ยนกะและการแลกกะของพนักงาน
สามารถทำไดดวยวิธีที่งายไมซับซอน
โรงแรม
รองรับการจาย Service Charge ใหพนักงาน
แยกจากเงินเดือนได
รองรับกะทำงาน 24 ชั่วโมง, การหมุนกะ และ
การเปลี่ยนกะ, วันหยุดในสัปดาหที่ไมคงที่
สามารถกำหนด ตารางทำงานลวงหนาตามชวง
เวลาที่ตองการ เชน ทุก 15 วัน หรือทุกเดือน
เปนตน
สำนักงานทัว่ ไป (กิจการทีม่ ตี ารางการทำงานคงที)่
งายและสะดวก เพราะโปรแกรมไดติดตั้งคา
มาตรฐานให เมื่อเริ่มใชงานผูใชจะมีคามาตรฐาน

•

•
•

•
•

ของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกัน
สังคม ตัวอยางของกะแบบตางๆ พรอมขั้นตอน
การคำนวณ เพื่อสงหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ
ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือสง
แบบใชดิสกเก็ต, สรุปใบจายเงินเดือนพรอม
แนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดตางๆ (กรณีจา ย
ดวยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปใหกรมสรรพากร,
ประกันสังคม, พิมพรายงานตางๆ โดยกำหนด
ชวงวันที่ไดตามตองการ
ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการตอเชื่อมกับ
ระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพรอมกับ
การสรางแฟมประวัตพิ นักงานแตละรายจะสามารถ
เริ่มใชระบบเงินเดือนและคาแรงพนักงานพรอม
กับประมวลผลเวลาทำงานไดทันที
โรงงาน
รองรับการทำงาน 24 ชัว่ โมง, การหมุนกะ, การ
ควบกะ, การเปลี่ยนกะของพนักงาน
มีขน้ั ตอนการคิดเงินเพิม่ /เงินหักและคาตอบแทน
ของพนักงานกะตางๆ เชน กะเชา, กะบาย,
กะดึก, กะวันหยุด เปนมาตรฐานใหเลือกหลาย
รูปแบบ
รองรับการอนุมัติการทำคาลวงเวลาพนักงานได
ลวงหนาเพื่อความสะดวกในการใชงาน และ
ปองกันการทุจริต
กิจการทีม่ หี ลายสาขา รองรับการทำงานเชือ่ มตอ
ดังภาพ
08:20

เครื่องบันทึกเวลา
แตละสาขา

สาขา

ผลจากการบันทึกที่เครื่อง บันทึกเวลาที่สาขา
Text file

ประมวลผล
โปรแกรมเงินเดือนที่สาขา

โปรแกรมเงินเดือนสาขา

ผลจากการการคำนวณโปรแกรมเงินเดือน
Text file
สงใหสำนักงานใหญ

สงผาน

ระบบ ADSL
สำนักงาน

ใหญ

นำเปนรายการเงินเพิ่ม เงินหักประจำงวด
โปรแกรมเงินเดือน
สำนักงานใหญ
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ADVANCED RIGHTS ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง

สิทธิการลาขั้นสูง
เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินหักโดย
อัตโนมัติโดยใชประวัติการขาดงาน การลา การมาสาย ของพนักงาน
แตละคน และจะหักเมื่อพนักงานลาเกินสิทธิ์ที่ไดรับ ระบบนี้จะชวยลด
เวลาทีต่ อ งใชไปในการคนหาประวัตกิ ารขาดงาน การลา การมาสายของ
พนักงานแตละคน เพือ่ ประกอบการคำนวณเงินเดือน เหมาะสำหรับบริษทั
ที่ตองการควบคุมสิทธิ์การลาสาย ขาดงานของพนักงานระดับตางๆ
• กำหนดประเภทสิทธิก์ ารลาตางๆ ไดตามตำแหนงงานและตามอายุงานและ
ตั้งเงื่อนไขหักเงินเมื่อเกินสิทธิ์ไดอัตโนมัติ

• การลงโทษหรือหักเงินกรณีลาเกินสิทธิ์ สามารถกำหนดจำนวนได เชน
หักเทากับ คาแรง 1 วัน หรือ ครึ่งวัน หรือตองการเก็บยอดสะสมจำนวน
ที่เกินสิทธิ์โดยไมหักคาแรง และนำคาไปทำการเขียนสูตรเพิ่มเติมในการ
หักได เปนตน
• โปรแกรมจะบันทึกหักเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการลาเกินสิทธิ์ เชน ลาคลอด
ตอครั้งเกิน 45 วัน จะโดนหักเงินในวันที่ลาเกินอัตโนมัติ
• กำหนดสูตรเงินหัก กรณีที่ลาเกินสิทธิ์ไดเอง
• เก็บประวัติการลาแตละประเภทของพนักงานในแตละปได รวมทั้งประวัติ
การลากอนเริ่มใชโปรแกรม เพื่อใหโปรแกรมนำผลมาคำนวณตอไดอยาง
ตอเนื่อง
• สะสมสิทธิ์การลาพักรอนได
• เรียกดูยอดคงเหลือหรือยอดใชสิทธิ์การลาในแตละพนักงานได
• มีรายงานครบถวนเรือ่ งสิทธิก์ ารลาและรายงานวิเคราะหทเ่ี กีย่ วของ เพือ่
ประเมินผลงานพนักงาน

เบี้ยขยันขั้นสูง

• กำหนดสิทธิ์การลาไดตามประเภทของกฎหมายแรงงาน เชน ลาคลอด,
ลาทหาร, ลาเพื่ออบรม, ลาเพื่อทำหมัน, ลาเพื่อสมรส, ลาปวย, ลากิจ,
ลาเพื่องานศพ, ลาอุบัติเหต,ุ ลาพักรอน เปนตน
• กำหนดจำนวนครั้งหรือจำนวนวันในสิทธิ์ลาแตละประเภทไดอยางละเอียด
และตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อคำนวณใหอัตโนมัติ เชน
- ลาปวยสามารถกำหนดสิทธิ์ไดตั้งแต 1 ป ลาไดกี่ครั้ง ลาไดครั้งละ
ไมเกินกี่วัน จำนวนวันที่มีสิทธิ์ลาไดทั้งปกี่วัน เปนตน ถาพนักงาน
ใชสิทธิ์เกินขั้นตอนใด จะมีบทลงโทษอยางไร สามารถแยกแยะ
ไดอยางละเอียดและโปรแกรมจะคำนวณใหโดยอัตโนมัติ
- ลาคลอด เก็บสิทธิ์ลาสะสมมาตลอดอายุการเปนพนักงานได
เชน มีสิทธิ์เพียง 2 ครั้ง จำนวนวันตอครั้งไมเกิน 45 วัน เปนตน

เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณเปนเงินเพิ่มให
พนักงานโดยอัตโนมัติ โปรแกรมจะดูจากประวัติการขาดงาน การลา การ
มาสายของพนักงานแตละคน โดยเงินเพิม่ (เบีย้ ขยัน) จะไดเมือ่ พนักงาน
ไมขาดงาน ไมลา ไมสาย หรือ เงินหัก (ลากิจ, ปวย, สาย และลาอื่นๆ)
ระบบนีจ้ ะชวยลดเวลาทีต่ อ งใชไปในการคนหาประวัตกิ ารขาดงาน การลา
การมาสาย ของพนักงานแตละคน เพื่อประกอบการคำนวณเงินเดือน
• กำหนดประเภทอัตราเบี้ยขยันไดไมจำกัด และกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
เพื่อคำนวณจายเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ
• กำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธเกี่ยวกับเงื่อนไข การขาด ลา มาสาย
และอื่นๆ ที่มีผลตอเบี้ยขยัน ไดอยางซับซอน
• สามารถกำหนดเบี้ยขยันตามตำแหนงงานและอายุงานได
• สามารถกำหนดอัตราเบี้ยขยันไดแบบอัตราคงที่ และแบบกาวหนา

• โปรแกรมจะทำการจายเบี้ยขยันใหตามอัตโนมัติเมื่อพนักงานทำตามเงื่อนไข
บริษัท
• สามารถเก็บประวัติการไดรับเบี้ยขยันพนักงานในแตละปได
• สามารถเก็บประวัติการไดรับเบี้ยขยันกอนใชโปรแกรมเพื่อใหโปรแกรม
คำนวณตอไดอยางตอเนื่อง
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DISK TRANSFER

ระบบดิสกยน่ื แบบดวยสือ่ คอมพิวเตอร ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3, กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมขอมูลในรูปแบบของดิสกเก็ตหรือสื่อใหตรงตามรูปแบบมาตรฐาน
และรองรับการสงขอมูลผานอินเตอรเน็ต เพื่อนำสงยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• สามารถเตรียมดิสกสง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก,
ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.3 ผานสื่อหรืออินเตอรเน็ต
ใหกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
และมีความถูกตอง

• สามารถสงรายงานยอดเงินสะสมเขากองทุน
สำรองเสี้ยงชีพ (Provident Fund) ใหกองทุน
ตางๆ ในรูปแบบดิสกตามมาตรฐานแตละ
กองทุน เชน
1. บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จำกัด

AS

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

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

ADVANCED SECURITY CONTROL ระบบกำหนดสิทธิการใชงานขั้นสูง

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับกิจการที่มีผูใชงานจำนวนมากในระบบเงินเดือน และตองการจำกัดสิทธิ์การอานขอมูลของผูใชงานระดับตางๆ ใหละเอียด
กวาการจำกัดสิทธิ์ทั่วไป ที่โปรแกรมใหมาตรฐานในแตละระบบ (ชื่อผูใช/รหัสลับ ในการเขาถึงขอมูลแตละเมนู สิทธิ์การอาน เพิ่ม ลบ แกไขได) และปองกันการ
เขาถึงขอมูลที่สำคัญ เชน อัตราเงินเดือน, ประวัติการปรับเงินเดือน, ประวัติการลงโทษ เปนตน
• สามารถกำหนดระดับและความสำคัญของ
พนักงานไดมากถึง 30 ระดับ เพือ่ นำมาสรางสิทธิ์
ตามระดับและความสำคัญของพนักงาน
• สามารถกำหนดสิทธิ์ระดับผูใชงานในการเขาถึง
ขอมูล และการเรียกดูรายงานไดตามความ
รับผิดชอบหรือตำแหนงงาน เชน การบันทึกขอมูล
เห็นเฉพาะพนักงานสวนที่รับผิดชอบ เรียกดู
รายงานไดเฉพาะที่รับผิดชอบ เปนตน

• สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูชองเงินเดือน,
ขอมูลในแฟมพนักงาน หรือแยกประเภท
พนักงานได
• สามารถกำหนดสิทธิ์ผูใชงานใหเขาถึงขอมูลของ
พนักงานแตละระดับได
• สามารถกำหนดสิทธิใ์ หพนักงานทีร่ บั ผิดชอบการ
บันทึกขอมูลเห็นเฉพาะพนักงานสวนที่รับผิดชอบ
ได
• สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเขาถึงแตละระบบ
เชน ระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคล
เปนตน

• สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเรียกดูรายงานตาม
ความรับผิดชอบแตละพนักงานได
• สามารถกำหนดสิทธิใ์ นการปดชองอัตราเงินเดือน
ไมใหมองเห็นได
• สามารถกำหนดสิทธิ์เพื่อเตรียมดิสกเงินเดือน
สงธนาคาร แยกตามระดับพนักงานได
เชน แยกดิสกสำหรับฝายบริหารกับพนักงาน
ทั่วไป เปนตน
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JC

JOB COST SYSTEM ระบบตนทุนคาแรงพนักงาน

เปนระบบสำหรับชวยงานฝายบุคคลดานการทำเงินเดือนแยกบัญชีตนทุนและการคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเปนประโยชน
สำหรับผูบริหารในการพิจารณาถึงตนทุนคาใชจายในการประกอบธุรกิจ เชน งานรับเหมากอสราง, งานรับเหมาโครงสรางตางๆ เปนตน เพื่อแยก
ตนทุนคาแรงแตละประเภทวาเปนคาใชจายทางตรงและทางออมของแตละไซตงานหรือหนวยงานตางๆ และสงตอไปยังกระบวนการประเมิน
ประสิทธิภาพของไซตงาน หรือหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานฝายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
• กำหนดไดวาพนักงานทานใดเปนคาใชจายทางตรงหรือคาใชจายทางออม
โดยมีรายงานตรวจสอบที่แสดงยอดเงินเดือนคาแรง ทั้งทางตรง และ
ทางออมได
• สามารถกำหนดหนวยงาน, ไซตงาน ใหกับพนักงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถ
วิเคราะหตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละสาขา, แผนก, หนวยงาน
และไซตงาน
• สามารถบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้นในการบันทึกเงินเพิ่มเงินหัก แยกตาม
หนวยงานและไซตงานได
• สามารถนำเขาขอมูลเวลาทำงานของพนักงานจาก Text File เวลาทำงาน
ที่มีขอมูลของกะการทำงาน, รหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหนวยงาน
และรหัสไซตงาน เพื่อนำมาคำนวณแยกคาใชจายในโปรแกรมใหอัตโนมัติ
• สามารถโอนผลการคำนวณระบบบันทึกเวลาไประบบเงินเดือนสำเร็จรูป
เพื่อแยกคาใชจายตามหนวยงานที่พนักงานลงบัญชีใหอัตโนมัติ โดยที่ไม
ตองบันทึกคาใชจายที่ลงบัญชีเอง
• มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นแบงตามสาขา,
แผนก, หนวยงานและไซตงานไดสะดวก

PF

PROVIDENT FUND EXTRA SYSTEM ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ

เปนระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหพนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกวา 1 กองทุน
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณยอดเงินสะสมหรือสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองที่ 1 และยอดเงินสะสมหรือสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองที่ 2 ซึ่งสามารถกำหนดกองทุนยอยใหกับพนักงานที่บริษัทมีนโยบายแบบกองทุนยอยไดอีกดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สามารถตั้งคากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนที่ 1 และสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนที่ 2 ตางธนาคารกันได
• สามารถกำหนดอัตราการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตางกันไดทั้ง 2 กองทุน
ทั้งสวนพนักงานสะสมและบริษัทสมทบ
• สามารถทำการเตรียมดิสกนำสงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกไดวาจะนำ
สงกองทุนที่ 1 หรือ กองทุนที่ 2 ไดงายและสะดวก
• สามารถกำหนดรหัสกองทุนยอย, กำหนดอัตราพนักงานสะสมและกำหนด
อัตราบริษัทสมทบของแตละกองทุนยอยไดงายและสะดวก
• มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งกองทุนที่ 1และกองทุนที่ 2
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LN

LOAN SYSTEM ระบบเงินกูชนิดพิเศษ

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกูชนิดพิเศษ โดยระบบชวยคำนวณการหักเงินกูใหกับพนักงานในแตละเดือน
ใหอตั โนมัติ พรอมทัง้ สวนของดอกเบีย้ เงินกูท ง้ั แบบอัตราดอกเบีย้ คงทีห่ รือดอกเบีย้ ชนิดลดตนลดดอก และเพิม่ ประเภทของเงินกูข น้ึ มาอีก 3 ประเภท
นอกเหนือจากประเภทเงินกูเ ดิมในระบบเงินเดือน ไดแก เงินกูค า เครือ่ งแบบ, เงินกูค า เลาเรียนและสวัสดิการอืน่ ๆ โดยแบงการตัง้ คาของแตละประเภท
ไดอยางชัดเจน เพื่อใหใชงานไดงายและสะดวกมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สามารถเลือกวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่และคำนวณดอกเบี้ย
แบบลดตนลดดอกใหกับพนักงานได
• สามารถกำหนดอัตราดอกเบีย้ ตอป, งวดชำระตอป เพือ่ ใหโปรแกรมคำนวณ
ดอกเบี้ยที่ตองชำระในแตละเดือนใหกับพนักงานได
• เมื่อชำระครบแลวทั้งเงินตนและดอกเบี้ย โปรแกรมจะหยุดหักเงินพนักงาน
โดยอัตโนมัติ
• มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินตน, ดอกเบี้ย, ยอดเงินชำระแลว
และยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบได

WF

WELFARE SYSTEM ระบบสวัสดิการพนักงาน

เปนระบบใหมที่เสริมการทำงานในดานการดูแลตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานไดรับสิทธิ์และใชสิทธิ์ไป โดยชวยใหการคำนวณ
จายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและงายขึ้น รวมทั้งยังปองกันไมใหมีการจายเงินสวัสดิการเกินใหกับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• สามารถกำหนดสิทธิส์ วัสดิการทีไ่ ดรบั ของพนักงาน คือ ครัง้ ตอป, บาทตอป
และบาทตอครั้ง
• สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทของสวัสดิการไดถึง 10 ประเภท
• ระบบสามารถปองกันการคำนวณยอดเงินสวัสดิการที่เบิกเกินจากสิทธิ์
ที่ไดรับ โดยถามีการบันทึกเกิน
• ระบบจะจายตามสิทธิ์ที่พนักงานไดรับเทานั้น เพื่อปองกันไมใหจายเงินคา
สวัสดิการเกินใหกับพนักงาน
• ระบบสามารถเก็บประวัติการเบิกสวัสดิการในปกอนได เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงินสวัสดิการ ยอนหลังที่ใชไปในแตละป
• มีรายงานทีส่ ามารถตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการทีพ่ นักงานไดรบั , สวัสดิการ
ที่ใชไปและสวัสดิการคงเหลือของพนักงาน เพื่อตรวจสอบไดงาย
และสะดวก
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E-PAYSLIP ระบบสงใบจายเงินเดือน เอกสารและรายงานทาง E-mail / SMS / Website

...ลดปริมาณการใชกระดาษ
ในการพิมพใบจายเงินเดือน เอกสาร รายงาน
โดย E-Mail / SMS / Website
เปนโปรแกรมเสริมที่ออกแบบเพื่อชวยใหลูกคาลดปริมาณการใชกระดาษในการพิมพใบจายเงินเดือน
หรือเอกสารอื่นๆ ที่ตองการสงใหพนักงาน โดยโปรแกรมนี้ จะทำการพิมพเอกสารตามรูปแบบรายงาน
ที่ไดลงทะเบียนไวในระบบ BUSINESS PLUS HRM และทำการสงใหพนักงาน
ทาง E-mail โดยมีระดับรักษาความปลอดภัยในการเปดเขาดูขอมูลของบุคคลอื่น
เพราะเราเขาใจวาฐานเงินเดือนของพนักงานแตละทานคือความลับขององคกร
โดยมีคุณสมบัติของโปรแกรมดังนี้
• โปรแกรมจะทำการพิมพเอกสารตามรูปแบบทะเบียนรายงานทีล่ งทะเบียนไว
โดยจะพิมพในรูปแบบ PDF File เชน ใบจายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติ
การทำงานของพนักงาน เปนตน
• PDF File ที่พิมพนั้นจะมีรหัสลับควบคุม ดังนั้นผูที่รับจะตองบันทึกรหัสลับ
กอนการเปดอาน ขจัดปญหาที่เครื่อง Server บางตัวไมอนุญาตใหสง
แฟม E-mail ที่เปนแฟม PDF ดังนั้น โปรแกรมทำการเปลี่ยนชื่อแฟม
.PDF เปน .PDF_ เพื่อใหไมถูกกำจัดออกจาก Mail Server ผูใชงานที่รับ
Mail เพียง Rename .PDF_ เปน .PDF กอนการอานโดย Acrobat Reader
เทานั้น
• โปรแกรมจะทำการเตรียมเอกสารที่ตองการสง เพื่อสงใหพนักงานเฉพาะ
พนักงานที่มี E-mail Address ที่ถูกตองเทานั้น
• พรอมสามารถแสดงใหทราบวามีพนักงานทานใดที่ไมมี E-mail Address
หรือ E-mail Address ไมถูกตอง

• มีระบบปองกันการเปดรายงานจากบุคคลอืน่ ดวย รหัสลับ เนือ่ งจากเอกสาร
ทีส่ ง นัน้ เปนเอกสารสำคัญ ดังนัน้ จึงจำเปนตองจำกัดใหผทู เ่ี ปนเจาของเทานัน้
ที่สามารถเปดอานได
• รหัสลับนั้น จะเปนการผสมผสานขอมูลเฉพาะขอมูลสวนตัวของพนักงาน
8 ชนิดเขาดวยกัน ขึ้นกับนโยบายของบริษัทที่ติดตั้งโปรแกรมกำหนดขอมูล
ทั้ง 8 ชนิด ที่จะนำมาผสมผสานกันคือ
1. เลขที่บัตรประชาชน
5. รหัสพนักงาน
2. วันเดือนปเกิด
6. เลขที่บัตรพนักงาน
3. วันที่หมดอายุบัตร
7. วันที่เริ่มงาน
4. หมายเลขโทรศัพท
8. รหัสอานใบจายเงินเดือน
• ดังนัน้ แตละบริษทั สามารถกำหนดวาตองการนำขอมูลใดผสมกันเปนรหัสลับ
เชน ใหรหัสลับเปนเลขที่บัตรประชาชนตามดวยรหัสพนักงาน ก็สามารถ
กำหนดได

• เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี Log File เก็บรายละเอียด
การทำงานของโปรแกรมเพื่องายในการตรวจสอบ
• สามารถเลือกสงใหพนักงานบางคนได กรณีสงเพิ่มเติมหรือกรณีพนักงาน
แจงวาไมไดรับ โดยเลือกงวดไดตามตองการ
• สงหนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย 50 ทวิ ผาน E-mail ใหพนักงานได โดยแต
ละคนจะมีรหัสลับในการเปดอาน
• สามารถแยกพนักงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดสงหนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย
50 ทวิ ผาน E-mail และเก็บสำเนาในรูปแบบไฟลที่แตละคนรับผิดชอบได
• สามารถเลือกกรองสาขา แผนก พนักงานได
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HRM

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ

มีใหเลือกสำหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ
เชน โรงแรม, รานอาหาร, รับเหมากอสราง, โรงงานอิเล็กทรอนิกส,
โรงพยาบาล, เสริมความงามและสปา, การเมนท,
ธุรกิจที่มี PC, BA ตามสาขา และ Shop
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจรานอาหาร

รองรับ “Day Off”, “Extra Day”, และ คำนวณเงินคา Service Charge
ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุมคาการลงทุน

รองรับ “Day Off”, “Extra Day”, Split Shift
และ คำนวณเงินคา Service Charge
ใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ คุมคาการลงทุน

ธุรกิจรับเหมากอสราง

ธุรกิจโรงงานอิเล็กทรอนิกส

รองรับการทำงานตามชิ้นงาน คาแรงความสามารถพิเศษ
และ คาแรงตามสายการผลิต

รองรับการคำนวณคาแรงการทำงานตามไซตงาน
พนักงานที่มีสถานที่ทำงานมากกวา 1 ที่

ธุรกิจโรงพยาบาล

ธุรกิจเสริมความงามและสปา

รองรับการคำนวณคาแรง, คาคอมมิชชั่น, ผลตอบแทนตามประเภทงาน
เงินเพิ่ม/เงินหักตางๆ ภาษีของพนักงาน

ธุรกิจการเมนท

ธุรกิจที่มี PC, BA
ตามสาขา และ Shop

การันตีคุณภาพดวยรางวัล

สุดยอด SMEs แหงชาติ ประจำป 2552
(SMEs National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application
โลพระอาทิตยทองคำ 2 ปซอน 2551-2552
รางวัลชนะเลิศ ลูกคาประเภทคาปลีก-คาสง ประจำป 2560
(ATSI Digital Entrepreneur Award 2017)
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HRM สุดยอดโปรแกรมเงนิ เดอื นสำเรจ็ รูป พัฒนาโดย

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส
แอนด เทคโนโลยี่ จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
มากวา 31 ป(ตั้งแตป พ.ศ.2529) ไดรับความไววางใจจากลูกคาทั่วประเทศ
ทั้งในกรุงเทพฯ และ ตางจังหวัดกวา 15,000 บริษัท
มีทีมงานพัฒนาโปรแกรมดวยนักวิศวกรคอมพิวเตอร และนักบัญชี
ทีม่ ปี ระสบการณเชย่ี วชาญ มีทมี งานขาย และบริการหลังการขายใน - นอกเวลาทำการ
ทีม่ คี วามรู ความสามารถ และใสใจรับผิดชอบตอลูกคา เนน วัตถุประสงคหลัก คือ
ซือ้ ไปแลวใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ...คุมคาการลงทุน ...

บริการเยี่ยม เปยมดวยคุณภาพ

HRM

สุดยอดโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

ERP
สุดยอดโปรแกรม
บัญชีบริหารสำเร็จรูป

POS

Van Sales Mobile
สุดยอดโปรแกรม
บริหารงานหนวยรถ

POS Food Court
สุดยอดโปรแกรม
บริหารงานศูนยอาหาร

สุดยอดโปรแกรม
บริหารงานคาปลีก-คาสง
สำเร็จรูป

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO., LTD.)
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2880-9700, 0-2409-5409 (Auto 30 lines) Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

MK01-33 01/12/60 16/16

Call Center

www.businessplus.co.th businessplushrm

@businessplushrm

