
เปนเครื่องมือที่ชวยจัดการควบคุมความถูกตอง ตั้งแตเรื่องของปริมาณสินคาคงคลังและ

ตนทุนสินคาแตละชนิดในแตละคลังสินคา  ชวยใหทานตรวจสอบรายละเอียดและความ

ถูกตองของสินคาไดทันที ชวยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินคาแตละชนิด วิเคราะห

ปริมาณสินคาที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow)

ต้ังแตการส่ังซ้ือ, การรับสินคา, การสงคืน, การขายสินคา, การรับคืนและอ่ืนๆ ใหครบถวน

ถูกตอง มีระบบมาตรฐาน รวมท้ังสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแตละข้ันตอนการทำงาน

(Work Flow) ของแตละบุคคลหรือตามระดับตำแหนงงานไดอยางสมบูรณแบบ พรอมทั้ง

เชื่อมโยงถึงการดลูกหนี้ การดเจาหนี้ ภาษีมูลคาเพิ่มและระบบบัญชี โดยอัตโนมัติทำให

ลดการทำงานที่ซับซอน

                      เหมาะสมสำหรับธุรกิจท่ีตองการควบคุมภายในท้ังดานงานบริหาร

และงานบัญชี ใหขอมูลสำหรับผูบริหารในการวิเคราะห ขอมูลอดีต ปจจุบันและอนาคต

เพ่ือใช ในการตัดสินใจวางแผนในการแขงขันกับคูแขง และนำธุรกิจกาวสูบริษัทช้ันนำระดับ

สากล

ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกธุรกิจมากที่สุด
พร้อมการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
รองรับการทำงานที่เป็น Windows อย่างแท้จริง
เรียนรู้เข้าใจง่าย เน้นการทำงานอย่างเห็นผลจริง
ยืดหยุ่นสูง ประยุกต์ดัดแปลงได้ง่าย
รองรับปริมาณข้อมูลไม่จำกัด
ให้ความสมบูรณ์ครบถ้วน
ลดความผิดพลาดของข้อมูลในแต่ละส่วน
เหมาะสมกับการบริหารงานภายในองค์กร
ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ให้รายงานวิเคราะห์เหนือกว่าใครเพื่อการตัดสินใจ

ชวยเสริมความแข็งแกรงธุรกิจ

ให พรอมนำหนากวาใคร !

                     ชวยเสริมความแข็งแกรงใหธุรกิจคุณ
ในยุคดิจิทัล ใหพรอมนําหนากวาใคร และโปรแกรมเสริมท่ีสมบูรณแบบ

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป
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โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อผูบริหาร
BUSINESS PLUS Executive

โปรแกรมชวยบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินคา
BUSINESS PLUS Collector บน Android

โปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลกับเครื่องนับสินคา
BUSINESS PLUS (PDA)PDA

Certificate No.11887

BUSINESS PLUS POS
FOOD COURT
โปรแกรมบริหารงาน
ศูนยอาหาร

BUSINESS PLUS VAN SALES
รุน MOBILE
โปรแกรมบริหารงานหนวยรถ

BUSINESS PLUS POS
โปรแกรมบริหารงาน
คาปลีก-คาสง

โปรแกรมวิเคราะหการตลาดขั้นสูง
BUSINESS PLUS Intelligence

โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับผูบริหาร
BUSINESS PLUS Performance DashBoard

โปรแกรมวางแผนการผลิต
BUSINESS PLUS Material Requirement Planning IIMRP II

BI

DB

ลูกคา

ตั้งคา ออกจากระบบ

แคมเปญ

สรุปงาน แสดงยอดขาย

ทำรายการ คลังสินคา

การันตีคุณภาพดวยรางวัล
•  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
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Awards 2018 ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส
•  บริษัทและลูกคาไดรับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Awards ประเภทธุรกิจ คาปลีก-คาสง 3 ปซอน
 (2017, 2018, 2019)

MK01-06 15/11/62   1/2

080-915-5660, 065-629-0509,
094-997-3559

0-2409-5409, 0-2880-8800

www.businessplus.co.th BusinessERP @saleBPLUS

12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Tel : 0-2409-5409, 0-2880-8800 (Auto 30 lines)  Fax : 0-2424-0972
Website : www.businessplus.co.th E-mail : contact@businessplus.co.th

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



สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

 สามารถแบงสินคาไดตามประเภท/หมวด/ย่ีหอ/สี/ขนาด และไมจำกัดคลังและตำแหนง

เก็บสินคาแตละชนิดไมจำกัดหนวยนับและบาร โคด โดยแยกผูรับผิดชอบขอมูลสินคาไดตาม

ประเภทพรอมรองรับการปดตนทุนไดอยางถูกตองแมนยำ ท้ังแบบ 1. เขากอนออกกอน (FIFO)

2. เฉลี่ย (Weighted Average)   3. ตัดตามล็อต (Lots)   4. ตัดตามเลขกำกับสินคา

(Serial Number) แสดงสต็อคการดท่ีหนาจองายตอการตรวจสอบ และสามารถสอบถามสินคา

คงเหลือไดทันทีทุกหนาจอ พรอมรายงานตางๆ ครบถวน

สินคาคงคลังIC
 แบงแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คท้ังหมดของแตละธนาคาร

ชำระเช็คหน่ึงฉบับตอเอกสารหลายใบ หรือเอกสารหน่ึงใบชำระเช็คหลายใบได พรอมพิมพเช็ค

ได ตามการจายชำระและตรงตามรูปแบบธนาคารพรอมทะเบียนเช็ครับ-จาย

 รองรับการนำฝากเช็ครับและพิมพ ใบนำฝาก, การเปล่ียนเช็ค/คืนเช็คพรอมเหตุผล และ

คำนวณคาธรรมเนียมอัตโนมัติ พรอมสัญลักษณแสดงสถานะภาพเช็ค รายงานประมาณเงิน

ในธนาคารลวงหนาและการทำ Bank Reconcile กับธนาคาร

เช็ครับ-จายและเงินฝากธนาคารCQ

 รองรับตั้งแตเอกสารใบเสนอราคา, ใบจอง, ขายเครดิต, ขายสดและควบคุมได โดย

กำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร, ใบสงของ, ใบกำกับภาษี, ใบรับคืน และใบลดหนี้

 จัดการกับสินคาคางสง, คำนวณคอมมิชช่ันสงของ มีพนักงานขายไดมากกวา 1 คน,

รองรับการขายสินคาบริการพรอมกำหนดสิทธิในการใหสวนลดหรือของแถม  ชวยปองกัน

การทุจริตและการขายผิดพลาดได เชน ปองกันการพิมพซ้ำ, ควบคุมวงเงินเครดิต พรอมการ

สอบถามสถานภาพลูกหน้ีไดทุกหนาจอ เพ่ือประกอบการเปดบิลขาย, กำหนดสิทธิขายต่ำกวา

ตารางราคา, ขายต่ำกวาราคาควบคุมและขายต่ำกวาราคาทุนได

 รายงานสรุปยอดวิเคราะหการตลาดพรอมกราฟเปรียบเทียบ เชน จัดอันดับยอดขาย

จากมากไปนอยหรือนอยไปมากตามประเภท / ยี่หอ / หมวดสินคา หรือ ยอดขายสรุปตาม

ชวงเวลา เชน รายไตรมาส หรือ เคลื่อนไหวรายเดือน เปนตน

จำหนายและจองสินคาOE

 แยกประเภทหรือกลุมและรายละเอียดได ไมจำกัด, แตละรายเก็บที่อยูสถานที่สงของ

ได ไมจำกัด และเก็บเงื่อนไขขอตกลงซื้อขายพรอมอายุขอตกลงเพื่อปองกันการซื้อ-ขายผิด

เงื่อนไข เชน สวนลดผิด, ราคาไมตรงหรือขายสินคาไมมีราคา และใหเครดิตผิด เปนตน

พรอมเก็บวิธีคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม และสกุลเงินที่ใชประจำในแตละรายได

 รองรับเอกสารต้ังแตใบเพ่ิมหน้ี/ลดหน้ี(ท่ีไมเก่ียวกับการซ้ือ-ขาย สินคา)ได, อนุมัติจาย,

ใบวางบิล, ชำระหนี้, จายมัดจำ และรับคืนมัดจำ

ลูกหนี้AR เจาหนี้AP

 รองรับตั้งแตเอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และควบคุมไดโดยกำหนดวันที่หมดอายุของ

เอกสาร พรอมแนะนำการส่ังซ้ือไดตามหลักสากล EOQ พรอมเก็บรายละเอียดการเสนอราคา

ของผูจำหนายและสามารถรับสินคาจากใบซื้อหลายใบได รองรับการซื้อสด ขจัดปญหาเรื่อง

คาใชจายในการรับ-นำสินคาเขา ลดการทำงานซ้ำซอนในการรับสินคาไมตรงกับใบสงของ/

ใบกำกับภาษี พรอมรายงานประเมินประสิทธิภาพของผูจำหนาย ตลอดจนสามารถบันทึก

คาใชจายที่มักมาตามหลังใบรับเพื่อทำการปรับทุนในเอกสารรับพรอมรองรับเอกสารรับจาก

การผลิต

จัดซื้อสินคาPO

 รองรับตั้งแตการแยกแผนกเพื่อวิเคราะหงบแบบ  Prof it Center  มีผังบัญชีมาตฐาน

พรอมเริ่มตนใชงานหรือกำหนดผังบัญชีไดเอง โดยขอมูลรายวันสามารถเชื่อมโยงมาจาก

ระบบซื้อ, ขาย, ลูกหนี้, เจาหนี้, เช็ครับ-จาย และรายได-รายจาย ไดโดยอัตโนมัติ

 บันทึกใบสำคัญรับ-จาย ดวยแมแบบชวยบันทึกและปนสวนแยกแผนก พรอมคำนวณ

ภาษีมูลคาเพ่ิม, หัก ณ ท่ีจาย และใบสำคัญปะหนาเอกสาร กำหนดงวดนำสงภาษีซ้ือ พรอม

รายงานภาษีซื้อ, ภพ.30, สรุป ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

 รองรับการปดบัญชีท้ังแบบ Perpetual และ Periodic พรอมสามารถปรับปรุงรายวัน

เพ่ือทำการบวกกลับทายงบ บันทึกประมาณการเพ่ือจัดทำงบเปรียบเทียบได พรอมแยกงบสง

สรรพากรและงบสำหรับการบริหาร

บัญชีทั่วไปและแยกประเภทGL

 โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมย่ืนแบบรายการภาษีเงินได

หัก ณ ที่จาย ภ.ง.ด.3 และ 53 ผานทางอินเตอรเน็ต เปนระบบที่อำนวยความสะดวกในการ

เตรียมขอมูลในรูปแบบของแฟมขอมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร

และรองรับการสงขอมูลผานอินเตอรเน็ต เพื่อนำสงยังกรมสรรพากร

โปรแกรมยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และ 53 ผานอินเตอรเน็ตDK

FA

 เปนโปรแกรมท่ีชวยในการบริหารทรัพยสินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียด

ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซอมแซม และคำนวณคาเสื่อม

ราคาใหอัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพากร สามารถดูสภาพทรัพยสินกำไร-ขาดทุน จาก

การขายทรัพยสินไดทันที

 นอกจากน้ันโปรแกรมยังสามารถเช่ือมโยงกับระบบลูกหน้ี, เจาหน้ีและบัญชี แยกประวัติให

อัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำซอน ประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพงานบัญชีท่ีใหครบถวนสมบูรณ

โปรแกรมทรัพยสินถาวรFA

 โปรแกรมงบการเงินเปนโปรแกรมท่ีชวยในการพิมพงบการเงิน ออกแบบงบการเงิน

ตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) โดย

ลูกคาสามารถเลือกระดับความสามารถของระบบโปรแกรมไดตามรุนของโปรแกรมที่ซื้อ

ระบบวิเคราะหงบการเงินFI

ระบบ  CF ระบบอัตราสวนทางการเงินRF

 กำหนดสิทธิความรับผิดชอบไดตามเอกสาร สิทธิการพิมพเอกสารกอนอนุมัติ,

สิทธิการพิมพเอกสารหลังอนุมัติ, สิทธิการแก ไขหลังการอนุมัติ, สิทธิการแก ไขหลังการพิมพ,

สิทธิการพิมพบิลซ้ำ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบปองกันการแก ไขหรือ

ลบเอกสารหลังการปดบัญชี เปนตน  พรอมสัญลักษณสถานะของเอกสารทำใหงายตอการ

ตรวจสอบ

ระบบควบคุมทางเดินเอกสารDF

       มีความคลองตัวและงายในการใชงาน ดวยระบบการทำงานรูปแบบ Icon และ Explorer ของ Windows อยางสมบูรณแบบ ไมผูกติดกับฐานขอมูล (Open System) มีความ

รวดเร็วในการทำงานสูงและรองรับขอมูลได ไมจำกัด พรอมใหความถูกตองแมนยำ 100% มีระบบปองกัน การใชขอมูลและรายงานตางๆ พรอมแสดงผลทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ

คุณสมบัติทั่วไป

 การชำระรองรับประเภทการชำระไดหลากหลาย เชน เช็ค, บัตรสวนลด, บัตรของขวัญ,

บัตรเครดิต, คาธรรมเนียม, ดอกเบี้ยและการชำระขาด-เกินในเรื่องเศษสตางค ระบบชวย

คำนวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย ตามรายการสินคาท่ีแฟมสินคาเปนสินคาท่ีตองหักภาษี ณ ท่ีจาย

พิมพ ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.3 ไดและรายงานการจาย-รับ พรอมรายงานประมาณเงินจาย-รับ

รายงานอื่นๆ ครอบคลุมดานควบคุมยอดหนี้ และวิเคราะหยอดหนี้
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