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

“ ”

สำหรับธุรกิจที่นำสินคาฝากขายกับหางสรรพสินคา
Business Plus Consignment
 ธุรกิจที่นำฝากขายกับห้างสรรพสินค้าหรือผู้ประกอบการผู้รับฝากขาย  
ซึ่งจำเป็นต้องปฎิบัติตามระเบียบของห้างสรรพสินค้าหรือผู้ประกอบการที่รับ
ฝากขายสินค้าของกิจการ  โดยผู้รับฝากขายจะได้รับผลตอบแทนตาม % GP 
ที่ตกลงระหว่างกัน  ตามราคาป้ายหรือราคาตั้งขาย ถ้ามีการจัดรายการหรือ
ส่วนลดพิเศษต่าง ๆ มักตกลงผลตอบแทน % GP ตามราคาขายสุทธิ ส่วนที่
มูลค่าที่เหลือหลังหัก GP จะจ่ายคืนห้างสรรพสินค้าหรือผู้ประกอบการผู้รับ
ฝากขาย   โดยมักจะพบปัญหาการจัดการที่เกิดจากการฝากขายดังนี้ 
• ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ส่งมอบ
 สินค้า ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าจากคลังผู้ฝากขายได้ตัดออก และยอดลูกหนี้
 คือผู้รับฝากขายก็เพิ่มขึ้นทันที แต่จะยังไม่สามารถเก็บเงินจากทางห้างสรรพสินค้า
 หรือผู้รับฝากขายได้จนกว่าห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากขายจะขายสินค้านั้นได้  
• การออกใบกำกับภาษีขายและใบส่งของจะทำให้ ผู้ฝากขายต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
  และเกิดการตัดสินค้าคงคลังออกจากคลังผู้ฝากขาย แต่ตามหลักปฎิบัติแล้วสินค้าเพียงย้ายที่จากคลังของผู้ฝากขาย
 ไปยังพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากขายเท่านั้น ทำให้ผู้ฝากขายไม่สามารถจัดการสินค้า คงเหลือที่ห้าง
 สรรพสินค้าหรือที่ผู้รับฝากขายได้ และต้องการทราบสินค้าคงเหลือในห้างสรรพสินค้าทุกวัน 
• ผู้รับฝากขายหรือห้างสรรพสินค้าเป็นผู้รับเงินจากลูกค้า และผู้ฝากขายจะได้รับชำระจากห้างสรรพสินค้า เมื่อมี
 การยืนยันยอดระหว่างผู้รับฝากขายและผู้ฝากขาย โดยกระทำภายใต้ระเบียบการชำระหนี้ของห้างสรรพสินค้าหรือ
 ผู้รับฝากขาย  ซึ่งมีรายละเอียดยอดขายจากที่ PC ประจำพื้นที่ขายรายงานเป็นจำนวนมาก
  โปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment จึงถูกออกแบบมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการที่เกิดขึ้น 
ลดขั้นตอนการทำงาน ติดตามยอดขายและยอดหนี้ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สุดยอดระบบฝากขาย

เสริมความสามารถในการทำงานที่รวดเร็วและเพิ่มโอกาสนำเขาสินคาฝากขาย
ในกลุมกิจการเซ็นทรัล, โรบินสัน และ บิ๊กซี ดวยเครื่องมือการโอนขอมูล
ใหหางตามระบบของหางอยางรวดเร็ว ถูกตอง ลดการทำงานซ้ำซอน
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เสริมความสามารถในการทำงานที่รวดเร็ว
และเพิ่มโอกาสนำเขาสินคาฝากขาย
ในกลุมกิจการเซ็นทรัล, โรบินสัน 

และ บิ๊กซี ดวยเครื่องมือการโอนขอมูล
ใหหางตามระบบของหางอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง ลดการทำงานซ้ำซอน

สำหรับธุรกิจที่นำสินคาฝากขายกับหางสรรพสินคา
Business Plus Consignment

• รองรับเรื่องตำแหน่งเก็บสินค้าฝากขายเพื่อเก็บจำนวนสินค้าที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าที่รับฝากขาย 
• การสอบถามสินค้าคงเหลือและการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือสามารถรายงานได้ของคลังผู้ฝากขาย 
 และ สินค้าคงเหลือที่ห้างสรรพสินค้าแต่ละสถานที่ที่รับฝากขาย
• รองรับเอกสารฝากขาย โดยเสริมในส่วนของ
 o ทำการเพิ่มสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขาย
 o จำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายจะเพิ่มตามยอดที่บันทึก 
  และยอดเงิน ทั้งในรูปแบบของยอดขายตาม
      ป้ายก่อนหัก GP ยอดขายตามป้ายหลังหัก GP
 o รูปแบบบิล สามารถแสดงในรูปแบบ Cross Tab ตามสี ไซด์ ได้
• รองรับเอกสารใบลดหนี้พร้อมรับคืนสินค้าจากผู้รับฝาก เสริมด้วย
 o ทำการลดสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขาย 
 o ยอดจำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายจะตามยอดที่บันทึก
  ขาย ลบ ยอดการรับคืน และ ยอดเงินที่แสดงในตำแหน่ง
  เก็บฝากขาย 
• รองรับเอกสารบันทึกยอดฝากขายรายวัน ช่วยให้สามารถทราบ
  ยอดขายแต่ละวันและยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ต้องการวางบิล

 • การส่งเสริมการขาย โดยการเปลี่ยน %GP สามารถเลือกการทำงานได้ 2 วิธี
 o การส่งเสริมสินค้าชนิดเดียวกับที่ฝากขายอยู่แล้ว จะทำการ
    บันทึกรับคืนฝากขายตาม GP เดิม จากนั้น ให้ออกบันทึก
    เอกสารฝากขายใหม่ ตาม GP ส่งเสริมการขาย จำนวน
    ตามสินค้าที่ตกลงส่งเสริมการขายนั้น
 o ทำการส่งเสริมสินค้าคนละชนิดกับที่ฝากขายอยู่แล้ว จะทำการ
    ออกเอกสารขายที่ใช้สำหรับการขายทั่วไปให้ผู้รับฝาก โดย
    จำนวน และ GP ตามที่ตกลงเพื่อส่งเสริมการขาย
• การจัดการกรณีของหาย
 o กรณีผู้รับฝาก รับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึกใน
    ยอดฝากขายรายวัน จากนั้น จะเสมือนผู้รับฝากขายสินค้านั้น
 o  กรณีผู้รับฝาก ไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึก
    เป็นการรับคืนฝากขาย และผู้ฝากทำการตัดสูญหายเอง

 สุดยอดระบบฝากขาย

คุณสมบัติเดน
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          สำหรับผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายหรือผูนำเขาผลิตภัณฑ สินคา ที่สามารถนำสินคาเขาไปจำหนายในกลุมกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันได หรือ เปน Supplier ของกลุม
บริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน คงทราบวาปจจุบันกลุมกิจการเซ็นทรัล-โรบินสันไดนำระบบ ASN Upload To Web EDI มาพัฒนาระบบงานซัพพลายเชน คาปลีก โดยมี
การกำหนดมาตรฐานการโอนขอมูลเอกสารใหกับ Supplier ทุกบริษัทในรูปแบบ EDI (Electronics Data Interchange) ซ่ึง Supplier ท้ังหมด จะตองสงขอมูลมาใหกลุมเซ็นทรัล
และโรบินสัน เพื่อกลุมเซ็นทรัลและโรบินสันจะสามารถนำขอมูลไปใชงานตอไดอยาง รวดเร็ว ลดการบันทึกรับเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความถูกตองและรวดเร็ว  
          BUSINESS PLUS   ไดมีการพัฒนา  BUSINESS PLUS EDI2Central-Robinson  โปรแกรมอีดีไอโอนขอมูลใหเซ็นทรัล-โรบินสัน  เพิ่มเติมประสิทธิภาพใหสำหรับ
ผูประกอบการ ที่ใชระบบ Business Plus ERP สามารถนำไปใชเปนเครื่องมือในการสงขอมูลผานระบบ ASN Upload To Web EDI  ผาน Website หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
http://webedi.central.co.th และ หางสรรพสินคาโรบินสัน http://webedi.robinson.co.th ซึ่งจะไดประโยชนอยางมากในการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซอนยุงยาก มั่นใจ
ความถูกตองของขอมูล และชวยใหสงขอมูลไดทันเวลา

1. ผูประกอบการที่เปน Supplier ของกลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถสงขอมูล
 ใบสงของ / ใบกำกับภาษีในรูปแบบ CSV FILE หรือ รูปแบบ TextFile ตาม Template ที่ทาง
 บริษัทในเครือเซ็นทรัลเปนผูกำหนด ผาน ระบบ ASN Upload To Web EDI ได 
2. ผูประกอบการที่เปน Supplier ของกลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถมีระบบงาน
 ที่ชวยการทำงานของตนเองไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ลดการทำงานซ้ำซอน
 ลดปริมาณงานใหนอยลง และประหยัดคาใชจาย
3. ผูประกอบการที่เปน Supplier ของกลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสันสามารถจัดการเรื่องการสั่งซื้อ,
 สงสินคาและวางบิลเพื่อใหสามารถเก็บเงินไดทันรอบบิล 
4. ผูประกอบการที่เปน Supplier ของกลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัลและโรบินสัน สามารถพัฒนาตนเองเขา
 สูระบบซัพพลายเชนคาปลีกสมัยใหมไดตอไปในอนาคต ... คุมคาการลงทุน ...

ประโยชนที่ไดรับจาก EDI2Central-Robinson  Text2Central

Text2Central CENTRAL Group.
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โปรแกรมอีดีไอโอนขอมูลใหเซ็นทรัล-โรบินสัน




