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วั ตถุประสงค์หลั กของการวิจ ัยและพั ฒนาระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้างคือ การวิเคราะห์ ออกแบบและพั ฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงิน โดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดํ าเนินงานขององค์กร
เพือทีจะรวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่างๆ เข้ามาสู่ระบบงานทางด้านการบัญชีการเงิน สามารถจะ
ตอบสนองนโยบายของบริ ษ ัท ความต้องการของผู้ ใช้งาน และเป็ นไปตามหลั กการบัญชีทีรับรองทั วไป
การวิจ ัยและพั ฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินทีพั ฒนาขึ นประกอบด้วย9 ระบบงาน
ย่อย ได้แก่ ระบบจัดซื อต่างประเทศ ระบบเจ้าหนีนําเข้า ระบบการจ่ายชํ าระเงิน ระบบบริ หารคลั งสินค้า
จากการนําเขา ระบบขาย ระบบลูกหนี ระบบรับชํ าระหนี ระบบCommission ระบบบริ หารต้นทุน
สินค้าคงคลั งจากการนําเข้า และระบบบัญชีแยกประเภททั วไป ระบบงาน เหล่านี จะเชือมโยงภายใต้
ฐานข้อมูลเดียวกั นเพือลดความซํ าซ้อนของข้อมูล ประหยั ดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือนํามา
ประมวลผล และเพิ มความถูกต้องครบถ้ วนของข้อมูลทีถูกนําเข้าสู่ระบบ โดยทีผู้ ใช้งานสามารถสอบถาม
ข้อมูลและออกรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดํ าเนินงานของกิจการได้ถูกต้องรวดเร็ วทันเวลา สามารถ
นําไปใช้ประกอบในการตัดสินใจของผู้ บริ หาร
ระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการนําเข้าและจําหน่ ายเครื องจักรกล
ก่อสร้างOracle Developer Version 9i เป็ นเครื องมือในการพัฒนาระบบ ใช้ Oracle 9i Release 2 เป็ น
ฐานข้อมูลและทําการพัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional และ Window 2003
Server โดยมีล ั กษณะการทํ างานเป็ นแบบClient / Server เครื องมือทีช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลได้แก่
Power Designer 9.5
วิจ ัยและพั ฒนาระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่าย
เครื องจักรกลก่อสร้าง ฉบับนี ให้ผลลั พธ์ คือการเพิ มประสิทธิภาพของกระบวนการทํ างานในองค์กร ลด
ความผิดพลาดในการดํ าเนินงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศทางการบั ญชี
การเงิน และรายงานผลการวิจ ัยทีได้รับ จากการวิเคราะห์ผลลั พธ์ข ้อมูลทั งหมดด้วยโปรแกรมSPSS for
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Windows โดยทํ าการแสดงรายละเอียดของพนักงานทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจ ัยในครั งนี โดยแสดง
เพศ อายุ และระดับการศึกษา ในรู ปแบบ ของความถีและร้อยละ โดยจัดเป็ น สถิติในเชิงพรรณนา และทํ า
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเรื องการดํ าเนินงาน “ก่อน” และ “หลั ง” การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินสําหรับสําหรับธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้างตามความต้องการ
ของผู้ ใช้งาน โดยพิจารณาจากการทดสอบตัวแปร2 ตัว ซึ งมีความสัมพั นธ์ก ั น“ก่อน” และ “หลั ง” โดยใช้
การทดสอบทางสถิติ ทีเป็ น Non-Parametric - McNemar test ซึ งจัดเป็ น สถิติในเชิงอนุมาน
อย่างไรก็ตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีการเงินนี จะมีความครบถ้ วนสมบูรณ์มาก
ยิ งขึ นได้ ควรได้รับการพั ฒนาต่อให้เชือมกับระบบสารสนเทศด้านอืนๆ อีกต่อไป

ค
Research Title: Research and Development of Financial Accounting Information System for Imported
Construction Machine Import Business Case Study: Bangkok Motor work Co.,Ltd.
Researcher: Mrs. Thawanya Nonzee Krudin
Year:
2009
Abstract
The Objectives of the Financial Accounting Information System for Imported Textiles
Dyestuff and Chemical Business Project are to analyze, design and develop the accounting system. The
system will support related user’s operations, gather data from related systems into the accounting
system that can serve the company and each particular user’s needs. In addition, the system is in
conformity with generally accepted accounting standard.
The Financial Accounting information system for Imported Textiles Dyestuff and Chemical
Business consists of eight modules: Purchase Order module, Accounts Payable module, Payment
module, Sales Order module, Accounts Receivable module, Receipt module, Inventory module and
General Ledger module. These subsystems are integrated to reduce redundancy, processing time and
increase accuracy of data. Furthermore, users can query for relevance information stored in database
and print out the results in report or on screens for use in business decision making.
The Financial Accounting Information system for Imported Textiles Dyestuff and Chemical
Business is developed by using Oracle Developer 9i. Oracle 9i Release 2 is deployed as a relational
database running on Windows XP Professional and Windows 2003 server. It is designed with client /
server architecture. Power designer 9.5 is used as CASE.
Research and development, financial systems, information systems, accounting for imports and
sells construction machinery, this is the result of the optimization process in the organization. Reduce
errors in operations. And satisfaction for users, information systems, financial accounting. And research
reports received. Results from analysis of all data with SPSS for Windows program to display the
details of employees in the sample in this research by showing sex, age and education level in the form
of frequency and percentage held by the record-oriented. descriptive. And to compare satisfaction about
the performance of "before" and "after" the use of information systems for financial accounting for
imports and sells machinery, construction needs of users. Based on 2 test variables, which are relevant
"before" and "after" using a statistical test of Non-Parametric - McNemar test statistics are based on a
negative inference
ค

ง

However, to make a complete system, the Accounting Information System for Imported
Textiles Dyestuff and Chemical Business should be further developed to include other subsystems or
other information systems in the future.
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ภาพที4.2: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1
(Data Flow Diagram Level 1)
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(Data Flow Diagram Level 2 : ระบบจัดซื อต่างประเทศ)
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(Data Flow Diagram Level 1: ระบบเจ้าหนี การนําเข้า)
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(Data Flow Diagram Level 2: ระบบขาย)
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ภาพที4.12: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1
(Data Flow Diagram Level 1: ระบบลูกหนี)
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ภาพที4.13: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบลูกหนี)
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ภาพที4.14: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย
เนืองจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยในปั จจุบันก่อให้เกิดสภาพการแข่งขันทางสังคมและธุรกิจ
อย่างเข้มข้น ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิ จเป็ นอย่างมาก เพือให้ผู้ ประกอบธุรกิจได้
บริ หารองค์กร ให้มีความสามารถในการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื องภายใต้สภาวการณ์เช่นนี การที
จะทํ าให้องค์กรมีความสามารถในการดํ าเนินธุรกิจอยู่ได้ เคลือนไปในทิศทางทีถูกต้องและดียิ งขึ น
จะต้องอาศั ยองค์ประกอบในหลายๆส่วน เพือเข้ามาช่วยในการบริ หารองค์กรของผู้ ประกอบธุรกิจ
ผู้ ประกอบธุร กิ จควรจะมี การบริ หารงานและการตัดสิ น ใจที ถูก ต้อง รวดเร็ ว และแม่น ยํ า
เพือเป็ นการเพิ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลให้ก ับองค์กร ปั จจัยทีสําคัญปั จ จัยหนึ ง คือการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการในองค์กร ซึ งจะเป็ นส่วนหนึ งของการเพิ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการทางด้านการบัญชีการเงินขององค์กร เป็ น
เรื องทีสําคัญมากเนืองจากองค์กรจะต้องรวบรวมข้อมูลทางการเงิน จากหลายหน่ วยงานทีเกียวข้อง
และมีค วามซับซ้อนของข้อมูล และจําเป็ นต้อ งมี ก ารควบคุ ม ภายในการควบคุ มภายในด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทีดี ซึ งส่งผลให้การทํางานภายในองค์กร มีความรัดกุมและเชือถือได้มาก
ยิ งขึ น
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทางผู้ เสนองานวิจ ัยมีความสนใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน
สําหรั บธุ ร กิ จ การนําเข้าและจําหน่ ายสิ น ค้าต่ างจากประเทศ โดยข้อมูลทีได้จ ากเก็บข้อมูลจาก
หนังสือ ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทีเกียวกับการนําเข้า พบว่าธุรกิจการนําเข้าและจําหน่ ายสิ นค้าต่าง
จากประเทศ มั กจะมีกระบวนการทียุ่งยากในการดํ าเนินงาน และรวมถึงเอกสารมากมายทีเกียวข้อง
กับกรมศุลกากร บางส่ ว นงานยังใช้ร ะบบมือในการดําเนิ น งาน ขาดแคลนระบบสารสนเทศที
เหมาะสมและมีข ้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ ทํ าให้ขอบเขตของการนําไปใช้ประโยชน์ลด
น้อยลง บุคคลากรขาดความรู้เฉพาะทางด้านสารสนเทศทางการบัญชีและ ความชํานาญในการใช้
งานทีเหมาะสมกับองค์กร ซึ งทํ าให้การดําเนิ นงานขององค์กรพบความซับซ้อนในเรื องการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ และการดํ าเนินงานในแต่ละขั นตอน เนืองจากข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานทีเกียวข้อง
ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลช้า เกิดความไม่ถูกต้องของข้อมูลและขาดความน่ าเชือถือ โดยจะทําให้
รายงานมีหลายทีมา ไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจของผู้ บริ หารในระดับต่างๆได้
ผู้ เสนองานวิจ ัยมีความสนใจ ในเรื องวิจ ัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน
สําหรับธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้างของ บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํากัด
เนืองจากทางบริ ษ ัท ดังกล่าวได้ ประสบปัญหา ในกระบวนการการซื อสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ
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เป็ นอย่างมาก ทั งในเรื องเอกสารที ค่อนข้างมีมาก และกระบวนการทีไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบ
สารสนเทศของบริ ษ ัท ทีขาดความเหมาะสมติอกระบวนการดํ าเนินงาน เป็ นต้น จึงทํ าให้เกิดความ
ยุ่งยากและซับซ้อนต่อกระบวนการดังกล่าว ทางผู้ วิจ ัยจึนง ํากรณี ศึกษาของบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์
เวอคส์ จํากัด มาเป็ น ข้อมูลในการศึก ษาและการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และทาง
ผู้ วิจ ัย ทํ าการวิเคราะห์ผลจากการใช้งานระบบทีทางผู้ จ ัดทํ าได้พ ัฒนาขึ น เพือหารู ปแบบของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีทีเหมาะสมกับธุ ร กิจ ประเภทนี นอกจากนี ยังเป็ นแนวทางในการผลิต
บัณฑิตของวิทยาลั ยราชพฤกษ์ ออกไปตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านสารสนเทศทางการ
บัญชี สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ ชาดา กีระนันทน์ (2541:185 -160) กล่าวว่า จึงเป็ นเหตุผลทีดี
ในการวิจ ัยและการพั ฒนาระบบงานในครั งนี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจ ัยและพั ฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการนําเข้แา ละ
จํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้าง ได้ถูกพั ฒนาขึนโดยมีว ั ตถุประสงค์ ดังนี
1. เพือออกแบบและพั ฒนาระบบทีเหมาะสมกับสภาพการทํ างานในปัจจุบัน ของ
บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัดเช่น การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การจํ าหน่ายสินค้า
และการบริ หารคลั งสินค้า ได้อย่างครบถ้ วน ถูกต้องและรวดเร็ ว เป็ นต้ น
2. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน ทีออกแบบอย่าง
เหมาะสม กับสภาพการทํ างานขององค์กร
3. เพือสามารถจัดทํ ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบั ญชี และรายงานทีเกียวกับการนําเข้า
สินค้าต่างประเทศ เพือให้ผู้ บริ หารใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้ วน และ
น่าเชือถือ
ขอบเขตของการวิจัย
การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก ารเงิ น สําหรั บสําหรั บธุ ร กิ จ การนําเข้าและ
จํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง ได้จ ัดทํ าขึ นจากการศึกษาข้อมูลของบริ ษ ัททีดํ าเนินธุรกิจจริ ง เพือให้
ได้ข ้อมูลนํามาวิเคราะห์ ออกแบบ พั ฒนาระบบ ทดสอบระบบงานตลอดจนการเสนอระบบงาน โดย
คํ านึงถึงการวางระบบบัญชีทีมีการควบคุมภายในทีดี เพือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริ ง
ประกอบด้วยระบบงานย่อย 10 ระบบ ดังต่อไปนี
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1 ระบบจัดซื อต่างประเทศ
ระบบนี จะมีข ้อมูลของบริ ษ ัททีเป็ นผู้ จ ํ าหน่ายทีอยู่ต่างประเทศและมีข ้อมูลของ การ
ขนส่งทางเรื อคือ มีค่าระวางและเทียวการเดินเรื อ พร้อมกับข้อมูลของอั ตราประกันภัย ซึ งจะ
ทํ าการคัดเลือกให้ตรงกับสินค้าทีนําเข้าสิ นค้าเพือมาจําหน่ าย(สําหรับการขนส่ งแบบ FOB)
ซึ งจะทํ าให้ทราบค่าใช้จ่ายเบื องต้นสําหรับค่าขนส่งและการประกันภัย การบันทึก ใบเสนอ
ราคาสินค้าจากผู้ ขาย(Proforma Invoice) การทํ าใบสั งซื อ การอนุม ั ติใบสั งซื อ
การขอ
อนุม ั ตเิ อกสารจากธนาคารในการเปิ ด Letter of Credit การบันทึกอัตราค่าเงิ นต่างประเทศ
จากการซื อสินค้าจากต่างประเทศ การจัดเก็บรายการ ทีเกิดขึ นเพือส่ งข้อมูล ไปยั งระบบ
อืนๆทีเกียวข้อง ทางระบบ จะสามารถจัดทํ ารายงานการซื อสินค้า รายงานสถานะสิ นค้าที
สั งซื อ รวมถึงรายงานการรับเอกสารนําเข้าแต่ ระบบนี จะไม่รวมถึงการซื อสิ น ทรัพย์ของ
บริ ษ ัท
2 ระบบเจ้าหนี การนําขเ ้า
ระบบในส่ วนนี จะเป็ นการบันทึกข้อมูลใบแจ้งหนี ต่างๆ ทีทางบริ ษ ัทได้มีการจัดซื อ
สิ น ค้า และบริ การในการนํา เข้าสิ น ค้า รวมถึง การดึ ง ข้อ มูล ที เกี ยวข้อ งจากระบบจัด ซื อ
ต่างประเทศ มาทําการตั งเจ้าหนี ตามแต่ ละประเภท โดยจะมีประเภทเจ้าหนี คื อ เจ้าหนี
ต่างประเทศ เจ้าหนี ในประเทศ เจ้าหนี ธนาคาร(TR) และเจ้าหนี ทั วไป การจัดทํ าใบสําคัญ
จ่ายและการอนุม ั ติใบสําคัญจ่าย การการแสดงงวดกํ าหนดการจ่ายเงินเมือถึงกํ าหนดเวลาการ
จ่ายเงิ นชําระหนี การปรับปรุ งยอดเมือมีก ารจ่ ายชําระหนี และระบบสามารถทีจะจัด ทํา
รายงานยอดเคลือนไหวของเจ้าหนีตามแต่ละประเภทพร้อมกับรายงานภาษีซื อ
3 ระบบจ่ายชํ าระเงิน
จะครอบคลุมในเรื องการชําระเงินของระบบจัดซื อต่างประเทศและเจ้าหนี การนําเข้า
ประกอบด้ว ยการนํา ข้อ มูล ใบสํา คัญ จ่ า ยที ได้รั บ การอนุ ม ัติ แ ล้ว จากระบบเจ้า หนี นํา เข้า
มาจัดทํ าและอนุม ั ติเช็คและใบนําฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเช็คเพือใช้ในการตรวจสอบ การส่ ง
ข้อมูลตัดยอดเจ้าหนี เมือจ่ายชํ าระ การบันทึกค่าเงินต่างประเทศรวมถึงการจัดทํ ารายงานการ
จ่ า ยชํา ระหนี ทะเบี ย นคุ ม เช็ ค และรายงานการแสดงผลกํา ไรหรื อขาดทุ น ของอัต รา
แลกเปลียนจากการนําเข้า
4 ระบบรับสินค้านําเข้า
จะบัน ทึ ก ผลการตรวจรั บ สิ น ค้า ทางเรื อ ข้อ มูล บริ ษัท Shipping และเอกสารที
นําออกไปให้ก ับบริ ษ ัท Shipping เพือนําสิ นค้าทีซื อออกจากท่ าเรื อโดยมี ใบตราส่ งสิ นค้า
ใบกํ ากับสินค้า/ ใบแจ้งหนี ผู้ ขาย ใบบรรจุหีบห่ อสิ นค้า หนังสื อรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า
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และทํ าการบันทึกข้อมูลใบสั งปล่อยสินค้า หลั งจากการจัดการกับเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว การ
แบ่งค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นในระบบให้ก ับสิ นค้านําเข้า ในแต่ละครั งของการสั งซื อรวมถึงการ
จัดทํ ารายงานการบันทึกรับสินค้าเพือตรวจนับสินค้าชั วคราวทีอยูที่ ท่าเรื อ รายงานการแสดง
สถานะของ Letter of Credit รายงานการโอนสิ นค้าจากท่าเรื อเข้าสู่ คลังสิ นค้า และรายงาน
การแบ่งค่าใช้จ่ายตามหน่วยสินค้า
5 ระบบการขายสินค้า
ครอบคลุมการทํ างานเกียวกับการขายสินค้าเป็ นเงินเชือภายในประเทศ โดยผ่านช่อง
ทางการจัด จําหน่ ายโดยตรง ไปยังโรงงานต่างๆ ซึ งประกอบด้วยการบันทึ ก ข้อมูลลูก ค้า
ตรวจสอบสิ นค้าในคลังสิ นค้า ตรวจสอบและบัน ทึกใบรับคําสั งซื อ ตรวจสอบและบันทึ ก
ใบกํ ากับภาษี / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี ตรวจสอบและบันทึกใบลดหนี จากการรับคืนสิ นค้า
โอนข้อมูลไประบบสินค้าคงคลั ง ระบบขายจะโอนข้อมูลทีเกียวข้องกับการขายไปยั งระบบ
ลูกหนี การค้าแต่ละรายเพือปรับปรุ งยอดลูกหนี และระบบบัญชีแยกประเภททั วไป เพือบันทึก
บัญชีการขายสินค้า รวมทั งจัดทํ ารายงานเกียวกับการขายสินค้า
6 ระบบบัญชีลูกหนี การค้า
ครอบคลุมการทํ างานเกียวกับการจัดการข้อมูลต่างๆ ของลูกหนี การค้ารายตัว ทีเกิด
จากการขายสินค้า ซึ งประกอบด้วยการบันทึกตั งยอดลูกหนี รายตัว การปรับปรุ งเพิ/ลด
ม ยอด
ลูกหนี รายตัว รวมทั งออกรายงานเกียวกับลูกหนี การค้า
7 ระบบการรับชํ าระหนี
ครอบคลุมการทํ างานเกียวกับการจัดทําใบเสร็ จรับเงิน การบันทึกข้อมูล การรับเช็ค
จากลูกหนี ทุ ก ฉบับลงในทะเบี ยนคุ มเช็ค การประมวลผลเช็คครบกําหนดนําฝากธนาคาร
บัน ทึ ก ข้อมูลการนําเช็คฝากธนาคาร ส่ งข้อมูลการรั บชําระเงิ น ไปยังระบบลูก หนี เพือให้
ปรับปรุ งยอดลูกหนี รวมทั งพิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับการรับชํ าระหนี
ระบบรับชําระหนี ที พัฒนาขึ นนี มีขอบเขตสําหรับการชําระเงินจากการขายสิ นค้าให้
ลูกค้าเท่านั น ไม่รวมการรับเงินประเภทอืนๆ
8 ระบบบริ หารค่า commission ของฝ่ ายขาย
ระบบสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั นของพนักงานขาย สําหรับการขายแต่ละครั ง
ให้แตกต่างกันได้ ระบบจะทําการคํานวณค่าคอมมิชชั นของพนัก งานขาย โดยใช้ข ้อมูลใบ
รั บคําสั งซื อ (Sales Order) จากระบบขาย และคํานวณค่ าคอมมิชชั นของพนัก งานโดย
อั ตโนมั ติ และทํ าการส่งข้อมูลไปยั งฝ่ ายบุคคลเพือคํ านวณเงินเดือนต่อไป นอกจากนี ระบบยั ง
สามารถจัดทํ ารายงานสรุ ปยอดค่าขายของสินค้าประเภทต่างๆ แยกตามพนักงานขาย ในแต่ละ
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ช่ว งเวลา ให้แก่ ผู้บริ หาร เพือประเมินผลการดําเนิ น งานของพนักงานแต่ ละคน เพือเลือน
ตํ าแหน่งพนักงาน หรื อให้โบนัสสิ นปี
9 ระบบบริ หารต้นทุนสินค้าคงหลั งจากการนําเข้า
ครอบคลุมการทํ างานเกียวกับการควบคุมปริ มาณสินค้าคงคลั ง ซึ งประกอบ
ด้วยการบันทึกข้อมูลสินค้า บันทึกใบรับของ บันทึกใบรับคืนสินค้า บั นทึกการเบิกสินค้า
ปรับปรุ งจํ านวนสินค้า ตรวจสอบการเสนอซื อสินค้าทีจะต้องทํ าการสั งซื อ การอนุม ั ติ
รายการเสนอซื อ โดยอาศั ยข้อมูลจากระบบงานทีเกียวข้อง เช่น ระบบขาย ระบบจัดซื อ
รวมทั งจัดทํ ารายงานเกียวกับสินค้าคงคลั ง
ระบบสินค้าคงคลั งทีพั ฒนาขึนนี มีขอบเขตในการควบคุมปริ มาณสินค้าคงคลั งเท่านั น
10 ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบนี จะเป็ นการรวบรวมรายการทางการเงินทีเกิดขึ นจากระบบทั งหมด และจะผ่าน
รายการเหล่านั นไปยังประเภทบัญชีแต่ ละประเภท ทีได้จ ัดทําขึ น และเมือถึงเวลาปิ ดบัญชี
ก็จ ะนํายอดสุ ทธิ ในแต่ ละบัญชี ทีมีการบัน ทึก บัญชี มาทําการจัด ทํางบการเงิ น ของกิ จ การ
เพือนําเสนอการดํ าเนินงานต่อบุคคลทีเกียวข้อง
เทคโนโลยีของระบบ
1. เทคโนโลยีทีใช้ ในการพัฒนาระบบ
ดํ าเนินการพั ฒนาระบบโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.1.1 หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) : Pentium M
Processor 1.4 Gigahertz
1.1.2 หน่วยความจํ าสํารอง (Random Access Memory) : DDR RAM
512 Megabytes
1.1.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) : 40 Gigabytes
1.1.4 เครื องพิมพ์ (Printer) : HP LASERJET 1300
1.2 ซอฟท์แวร์ (Software)
1.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) : Windows XP
Professional
1.2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล(Database Management System) : Oracle
9i Release 2
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1.2.3 เครื องมือในการพั ฒนาระบบ (Development Tools) :
1.2.3.1
Sybase Power Designer 9.5 ใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล
1.2.3.2
Oracle Developer version 9i ใช้ในการพั ฒนา
แอพพลิเคชั นระบบงาน
1.2.3.3
Microsoft Visio 2003 ใช้ในการจัดทํ าแผนผั ง
การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
(Document Flowchart) แผนภาพการไหลของ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
1.2.3.4
Microsoft Office 2003 ใช้ในการจัดทํ าเอกสาร
ในระบบงาน คู่มือ
1.2.3.5
ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส (Anti Virus Software)
: Norton Antivirus 2009
2. เทคโนโลยีทีจะใช้ ในระบบ
เครืองไคลเอ็นท์ (Client)
2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.1.1 หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) : Pentium 4
Processor 2.2
2.1.2 หน่วยความจํ าสํารอง (Random Access Memory) : DDR RAM
256 Megabytes
2.1.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) : 30 Gigabytes
2.1.4 เครื องพิมพ์ (Printer) :
2.1.4.1
Dot Matrix : EPSON LQ – 2180i
2.1.4.2
Laserjet : HP LASERJET 2300
2.2 ซอฟท์แวร์ (Software)
2.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) : Windows XP
Professional
2.2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล(Database Management System) : Oracle
9i Release 2
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2.2.3 เครื องมือในการพั ฒนาระบบ (Development Tools) :
2.2.3.1
Sybase Power Designer 9.5 ใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล
2.2.3.2
Oracle Developer 9i ใช้ในการพั ฒนา
แอพพลิเคชั นระบบงาน
2.2.3.3
Microsoft Visio 2003 ใช้ในการจัดทํ าแผนผั ง
การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
(Document Flowchart) แผนภาพการไหลของ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
2.2.3.4
Microsoft Office 2007 ใช้ในการจัดทํ าเอกสาร
ในระบบงาน คู่มือการใช้งาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
2.2.4 ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส (Anti Virus Software) : Norton
Antivirus 2004
เครืองเซิร์ฟเวอร์ (Server)
2.3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2.3.1 หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) : Pentium 4
Processor 2.4 Xeon
2.3.2 หน่วยความจํ าสํารอง (Random Access Memory) : DDR RAM
512 Megabytes
2.3.3 หน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) : 60 Gigabytes
2.4 ซอฟท์แวร์ (Software)
2.4.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) : Windows 2003 Server
2.4.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) : Oracle
9i Release 2
2.4.3 เครื องมือในการพั ฒนาระบบ (Development Tools) :
2.4.3.1
Sybase Power Designer 9.5 ใช้ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล
2.4.3.2
Oracle Developer 9i ใช้ในการพั ฒนา
แอพพลิเคชั นระบบงาน
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2.4.3.3

2.4.3.4

2.4.3.5

Microsoft Visio 2003 ใช้ในการจัดทํ าแผนผั ง
การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ
(Document Flowchart) แผนภาพการไหลของ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
Microsoft Office 2007 ใช้ในการจัดทํ าเอกสาร
ในระบบงาน คู่มือการใช้งาน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส (Anti Virus Software) :
Norton Antivirus 2009

ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
การวิจ ัย และพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก ารเงิ น สําหรั บธุ ร กิ จ การนําเข้าและ
จํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง กรณี ศึกษา บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด ในครั งนี คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์ด ังนี
1. ทํา ให้ไ ด้รั บ สารสนเทศที มี ค วามน่ า เชื อถื อ ถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว ที จะเป็ นประโยชน์
ในการตัดสินใจของผู้ บริ หาร
2. ทํ าให้ทราบถึงกระบวนการดํ าเนินงานในธุรกิจ การนําเข้าและจํ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ
3. ลดความซํ าซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูลซึ งระบบใหม่จะทํ าการบั นทึกข้อมูลให้
เป็ นลั กษณะฐานข้อมูลเดียวกันระหว่างระบบบัญชีก ับระบบการนําเข้า
4. เพือป้ องกันความผิดพลาดของการทํ างานโดยการสร้างรู ปแบบการทํ างานทีเป็ น
มาตรฐานให้ก ับผู้ ทีจะใช้งานระบบทีจะทํ าการพั ฒนาขึ น
5. เพิ มศั กยภาพในการประกอบธุรกิจการนําเข้าเครื องจั กรกลก่อสร้าง
6. ช่วยในการรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ งจะมีข ้อมูลทีเพิ มมากขึ น
7. นํามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึจะช่
ง วยลดเวลา
ในการดํ าเนินงานจากระบบปัจจุบันได้เป็ นอย่างทีน่าพอใจ
8. ปรับปรุ งระบบงานเดิมให้เป็ นระบบงานทีมีการแบ่งหน้าทีการทํ างานอย่างชัดเจน
ตามหลั กการควบคุมภายในทีดี โดยจะไม่เกิดการทํ างานทีซํ าซ้อนกัน
9. เพือให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานในเรื องทีเกียวกั บเรื องการนําเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศให้เป็ นมาตรฐาน
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10. เพือเป็ นข้อมูลและแนวทางให้ก ับนักศึกษาของวิทยาลั ยราชพฤกษ์ ในการค้ นคว้และ
า
พั ฒนาศั กยภาพทางธุรกิจด้านสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน และสามารถนําข้อมูล
จากการวิจ ัยครั งนี ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง
การวิจ ัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก ารเงิ น สําหรั บธุ ร กิ จการนําเข้าและ
จํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง ได้อาศั ยแนวคิดต่างๆทีเกียวข้องกับทางธุรกิจและทางบัญชี ซึ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพั ฒนาระบบดังนี
1. แนวความคิดทางการบัญชีสําหรับการรับรู้ค่าใช้จ่าย
2. แนวความคิดทางการบัญชีเรื องการนําเสนองบการเงิน
3. มาตรฐานการบัญชีทีได้รับการยกเว้ น
4. แนวคิดเกียวกับการควบคุมภายใน
5. แนวคิดเกียวกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. รู ปแบบการนําเสนองบการเงิน (บริ ษ ัทจํ ากัด)
7. แนวคิดทางการบัญชีเรื องสินค้าคงเหลือ
8. แนวคิดทางการบัญชีเรื องหนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ
9. แนวคิดเกียวกับการบัญชีสําหรับกิจการซื อมา-ขายไป
10. แนวคิดเกียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1. แนวความคิดทางการบัญชีสําหรับ การรับรู ้ ค่าใช้ จ่าย (ทฤษฎี การบัญชี , เมธากุล
เกียรติกระจาย และ ศิลปพร ศรี จ ั นเพชร ,2543)
ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ก ารเงิ น สํา หรั บการนํา เข้า และจําหน่ า ย
เครื องจักรกลก่อสร้าง ได้ท ํ าการออกแบบระบบโดยคํานึ งถึงมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทั วไป ซึ ง
จะเน้นในเรื องของการรับรู้ค่าใช้จ่ายเป็ นหลั ก โดยจะมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี
ค่าใช้จ่ าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลาบัญชี ในรู ป
กระแสเงินออกหรื อลดค่าของสิ นทรัพย์ หรื อการเพิ มขึ นของหนี สิ น อันส่ งผลให้ส่วนของเจ้าของ
ลดลง ทั งนี ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้ก ับผู้ มีส่วนร่ วมในส่วนของเจ้าของ
การรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเงือนไขของการรับรู้ค่าใช้จ่ายมีด ังนี
1. กิจการควรรับรู้ ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เมือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตลดลง
เนืองจากการลดลงของสินทรัพย์ หรื อการเพิ มขึ นของหนี สิน และเมือกิจการสามารถวัดค่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างน่าเชือถือ
2. การรับรู้ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ นพร้อมกับการรับรู้ส่วนทีเพิ มขึนของหนี สิน หรื อส่วน ทีลดลง
ของสินทรัพย์
3. กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายทันทีทีรายจ่ายนั นไม่ก่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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4. กิจการควรรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบกํ าไรขาดทุนเมือกิจการต้องรับรู้หนี สิ น โดยไม่มี การรับรู้
สินทรัพย์
2. แนวความคิดทางการบัญชีเรืองการนําเสนองบการเงิน (ทฤษฎี การบัญชี , เมธากุล
เกียรติกระจาย และ ศิลปพร ศรี จ ั นเพชร, 2543)
การนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที35 จะนําเสนอในส่วนทีสําคัญดังนี
2.1 งบการเงินทีสมบูรณ์ประกอบด้วย
- งบดุล
- งบกํ าไรขาดทุน
- งบใดงบหนึ งดังต่อไปนี
 งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ
 งบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
- งบกระแสเงินสด
- นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.2 งบการเงินเป็ นการนําเสนอข้อมูลทางการเงินทีมีแบบแผนเพือแสดงฐานะทางการเงิน
และรายการทางบัญชี งบการเงิ นที จัด ทําขึ นเพือวัต ถุประสงค์ทั วไปมีเป้ าหมาย ในการให้ข ้อมูล
เกียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการซึ งเป็ นประโยชน์ต่อผู้ ใช้
งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ งบการเงินยั งแสดงถึงผลการบริ หารของฝ่ ายบริ หารซึ งได้รับ
ความไว้ วางใจให้ดูแลทรัพยากรของกิจการงบการเงิน จึงควรให้ข ้อมูล ดังต่อไปนี
1. สินทรัพย์
2. หนี สิน
3. ส่วนของเจ้าของ
4. รายได้และค่าใช้จ่าย รวมถึงรายการกํ าไรและรายการขาดทุน
5. กระแสเงินสด
2.3 งบการเงินต้องแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ
โดยถูกต้องตามทีควร งบการเงินจะแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรก็ต่อเมือกิจการนํามาตรฐาน
การบัญชี มาปฏิบัติอย่างเหมาะสมพร้อมกับเปิ ดเผยข้อมูลเพิ มเติมเมือจํ าเป็ น
2.4 ในการจัดทํ างบการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องประเมินความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื อง นอกจากกิจ การมีค วามตั งใจจะชําระบัญชี เลิกกิ จการ หรื อไม่สามารถดําเนิ น งานอย่าง
ต่อเนืองได้ต่อไป กิจการต้องเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งกับความไม่แน่ นอน ทีสําคัญเกียวกับสถานการณ์
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หรื อเงือนไข อัน เป็ นเหตุ ให้สงสัยว่ากิจ การไม่สามารถดําเนิ นงานอย่างต่ อเนื อง รวมทั งเปิ ดเผย
เกณฑ์การจัดทํ างบการเงิน และเหตุทีกิจการไม่อาจดํ าเนินงานอย่างต่อเนืองได้
2.5 กิจการต้องจัดทํ างบการเงินตามเกณฑ์คงค้างยกเว้ น ข้อมูลทีเกียวกับกระแสเงินสด
2.6 กิจการต้องแสดงและจัดประเภทรายการในงบการเงินให้เป็ นแบบเดียวกันในทุกงวด
บัญชี ยกเว้ น
1. ลั กษณะการดํ าเนินงานเปลียนแปลงไปอย่างเป็ นสาระสําคัญหรื อกิจการ เห็นว่าหากการ
เปลียนแปลงการแสดงและจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่จะมีความเหมาะสม
2. การเปลียนแปลงการแสดงและจัดประเภทรายการในงบการเงิน เกิ ดจากการข้อกําหนด
มาตรฐานการบัญชีหรื อการตีความของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
3. มาตรฐานการบัญชีทีได้ รับการยกเว้ น (ทฤษฎี การบัญชี, เมธากุล เกียรติกระจาย และ
ศิลปพร ศรี จ ั นเพชร ,2543)
จากประกาศของสมาคมนักบัญชีและผู้ ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทย ฉบับที
004/2544-2546 เรื องมาตรฐานการบัญชีทียกเว้ นการบังคับใช้ในธุรกิจที ไม่ใช่ธุรกิจประเภทบริ ษ ัท
มหาชนจํ ากัด ซึ งระบุว่าโดยหลั กการของมาตรฐานการบัญชีทีจะใช้บังคับใช้ทุกประเภทธุรกิจ แต่
เนื องจากมาตรฐานการบัญ ชี ทีเป็ นสากล ซึ งเป็ นการมุ่ ง เน้น ไปในประเภทธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่
โดยเฉพาะธุ ร กิ จ แบบบริ ษ ัทมหาชนจํากัด และบริ ษ ัทที จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ ดังนั น
มาตรฐานการบัญชี บางมาตรฐาน อาจมีความซับซ้อนและยุ่งยาก จึงไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดเล็ก
สําหรั บ มาตรฐานการบัญชี ข องประเทศไทย ที อ้างอิง มาตรฐานการบัญ ชี ส ากล ย่อ ม
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติก ับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ซึ งทางสมาคมนักบัญชีและผู้
ตรวจสอบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย เห็นสมควรประกาศให้มาตรฐานการบัญชีจ ํานวน 7
ฉบับ เป็ นมาตรฐาน การบัญชีทีได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ก ับธุรกิจทีไม่ใช่บริ ษ ัทมหาชนจํากัด
ซึ งประกอบด้วย
- ฉบับที 24 เรื องการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจํ าแนกตามส่วนงาน
- ฉบับที 25 เรื องงบกระแสเงินสด
- ฉบับที 36 เรื องการด้อยค่าของสินทรัพย์
- ฉบับที 44 เรื องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริ ษ ัทย่อย
- ฉบับที 45 เรื องการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริ ษ ัทร่ วม
- ฉบับที 47 เรื องการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
- ฉบับที 48 เรื องการแสดงรายการและเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
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4. แนวคิดเกียวกับการควบคุมภายใน (ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2540)
การควบคุ มภายใน คือกระบวนการปฏิบัติ งานที ทุ กคนในองค์ก ร ตั งแต่ คณะกรรมการ
บริ หาร ผู้บริ หาร รวมถึงพนัก งานทุ ก คน ร่ ว มกัน กําหนดขึ น เพือสร้ างความมั นใจในระดับ ที
สมเหตุสมผลในการบรรลุ วั ตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation)
2. ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี (Financial)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง (Compliance)
โดยจะขอนํา เสนอวิธี ก ารควบคุ ม ภายในตามแนวความคิ ด ของ COSO เพือให้ บ รรลุ
วั ตถุประสงค์ ทั ง3 ประการตามหัวข้อทีได้เสนอข้างต้น ดังนี
แนวคิดการควบคุมภายในตาม COSOโครงสร้างการควบคุมภายในใหม่ ตามรายงานของ
COSO มีองค์ประกอบการควบคุม (Component) ทั งหมด 5 ด้านทีมีความสัมพันธ์ทีเกียวข้องกัน
ได้แก่
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment) เช่น การจัดบรรยากาศการควบคุม
ในองค์กรโดยบุคคลทีเกียวข้อง
2. การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment) เช่น การจัดการควบคุม โดยการพิจารณาจาก
ความเสียงทีแต่ละองค์กรพบหรื อคาดว่าน่าจะเกิดขึ น
3. กิ จ กรรมการควบคุ ม (Control Activities) เช่ น การจัด กิ จ กรรมควบคุ มความเสี ยง
ตามจุดปฏิบัติงานทีสําคัญ เพือให้เกิดการป้ องกันทีดีในการปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื อสาร (Information and Communication) เช่น การควบคุ มโดยการ
จัดระบบสารสนเทศและการสือสารทีจํ าเป็ นต่อการปฏิบัติงาน
5. การประเมินติดตามผล (Monitoring) เช่น การควบคุมและติดตามผล โดยการประเมินผล
จากผู้ บริ หารและผู้ ตรวจสอบอิสระภายนอก
5. แนวคิดเกียวกับการควบคุมภายในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน, อุษณา ภัทรมนตรี, 2544)
ความจํ าเป็ นในเรื องการควบคุมและตรวจสอบในระบบสารสนเทศ ซึ งมีองค์ประกอบดังนี
การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความเสียงตามลั กษณะสูง เพราะในปัจจุบันธุรกิจมี การใช้งาน
เกี ยวกับคอมพิว เตอร์ สูง เป็ นระบบที ต้องพึ งพาคอมพิว เตอร์ และเป็ นการใช้งานกระจายแบบ
เครื อข่าย จึงมีโอกาส ทีบุคคลทั งภายในและภายนอกองค์กรจะเข้ามาถึงระบบและทําความเสี ยหาย
โดยไม่เห็นตัว นอกจากนี ยั งขึ นอยู่ก ับสภาพแวดล้อม ทีเหมาะสมกับการใช้งานเครื องคอมพิวเตอร์
ดังนั นจึงต้องมีการควบคุมเพือลดโอกาสทีเกิดความเสียหาย
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ความผิด พลาดในการตัด สิ น ใจที มีค่ าความเสี ยหายสู ง เพราะข้อ มูลมีก ารเชื อมโยงไป
ในทุกระบบปฏิบัติการ และมักรวมกันเพือใช้เป็ นระบบสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจของผู้ บริ หาร
ซึ งถ้ าเกิดข้อผิดพลาดขึ น ก็จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั งด้านจํ านวนเงินและภาพพจน์ เป็ นต้น
การทุ จ ริ ตในระบบคอมพิ ว เตอร์ การทุ จ ริ ตรวมทั งการประพฤติ ไ ม่ ช อบ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ จะกระทํ าได้โดยผู้ ทีมีความรู้ด ้านคอมพิวเตอร์ตามสมควร เมือเกิดการกระทําดังกล่าว
ขึ น ก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบงานและด้านอืนๆมากกว่าระบบทีทํ างานด้วยมือมาก
มู ล ค่ า ระบบคอมพิ ว เตอร์ สู ง ในการลงทุ น ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เป็ นเรื องที จะต้อ ง
มี ก ารลงทุ น ในจํา นวนมาก และเสี ยงต่ อ การเปลี ยนแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี ที พัฒ นา
ไปอย่างรวดเร็ ว
ดัง นั นจากเหตุ ผลดัง กล่ า วข้า งต้น จะใช้การควบคุ มภายในตาม IAPS (International
Auditing Practice Statement) ได้ก ํ าหนดการควบคุมภายในของการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรื อระบบสารสนเทศ ทีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้บรรลุว ัตถุประสงค์โดยรวมของการควบคุมภายใน
ซึ งจะรวมวิธีก ารปฏิบัติ งานที ทํา ด้ว ยมือ และวิธีก ารปฏิ บัติ ง านที ทําด้ว ยคอมพิว เตอร์ วิ ธีก าร
ปฏิบัติงานในระบบงานดังกล่าว ประกอบด้วยการควบคุมทั งหมดทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของระบบสารสนเทศ ที ใช้ค อมพิว เตอร์ เรี ยกว่า การควบคุ มทั วไป และการควบคุ มเฉพาะของ
ระบบงานบัญชีแต่ละระบบ เรี ยกว่าการควบคุมระบบงาน ซึ งอธิบายอย่างย่อๆ ได้ด ังนี
1.
การควบคุมทั วไป (General Control) คือ การกํ าหนดแนวทางการควบคุมทั งหมด
ทีเกียวกับกิจกรรมต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ทีใช้คอมพิวเตอร์หรื อสภาพแวดล้ อมของการควบคุม
รวมทุ กระบบงานคอมพิว เตอร์ ภ ายในองค์ก ร เพือให้เกิ ดความมั นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ควบคุม จะบรรลุว ั ตถุประสงค์โดยรวมของการควบคุมภายในซึ งจะประกอบด้วย การจัดโครงสร้าง
องค์กรและการแบ่งแยกหน้าที
กระบวนการพั ฒนาระบบ
การปฏิบัติงานสารสนเทศ
การรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติงานกรณี ฉุกเฉิน
2.
การควบคุมระบบงาน (Application Control) คือ การจัดให้มีข ั นตอนและวิธีการ
ตรวจควบคุมในระบบงานบัญชี เฉพาะระบบงานใดงานหนึ งเท่านัน เพือให้เกิดความมั นใจ อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทั งหมดได้รับการอนุ ม ัติ การบันทึกและการประมวลผล อย่างครบถ้ว น
ถูกต้องทันเวลา โดยจะประกอบด้วย
การควบคุมการนําเข้าข้อมูล
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การควบคุมด้านการประมวลผลข้อมูล
การควบคุมผลลั พธ์
6. รู ปแบบการนําเสนองบการเงิน (บริษัทจํากัด)
รู ปแบบการนําเสนองบการเงิน (บริษัทจํากัด)
6.1 งบดุล
บริ ษ ัท________
งบดุล
ณ วั นที ___ เดือน______พ.ศ.________
หน่วย : บาท
25 X 1 25 X0
สินทรัพย์
1. สินทรัพย์ หมุนเวียน
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
1.2 เงินลงทุนชั วคราว
1.3 ลูกหนี การค้า- สุทธิ
1.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
1.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั นอืน
1.6 สินค้าคงเหลือ
1.7 สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
2. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนซึ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
2.2 เงินลงทุนระยะยาวอืน
2.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
2.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวอืน
2.5 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
2.6 สินทรัพย์ ไม่มีต ัวตน
2.7 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หนี สินและส่วนของผู้ ถือหุ ้น
หน่วย : บาท
25 X 1 25 X0
3. หนี สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจ้าหนี การค้า
3.3 เงินกู้ยืมระยะยาวทีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ งปี
3.4 เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
3.5 เงินกู้ยืมระยะสั นอืน
3.6 หนี สินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สินหมุนเวียน
4. หนี สินไม่หมุนเวียน
4.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
4.2 เงินกู้ยืมระยะยาวอืน
4.3 ประมาณการหนี สิน
4.4 หนี สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิน
5. ส่วนของผู้ ถือหุ ้น
5.1 ทุนเรื อนหุ ้น
5.1.1 ทุนจดทะเบียน
5.1.1.1 หุ ้นบุริมสิทธิ
5.1.1.2 หุ ้นสามั ญ
5.1.2 ทุนทีออกและชํ าระแล้ ว
5.1.2.1 หุ ้นบุริมสิทธิ
5.1.2.2 หุ ้นสามั ญ
5.2 ส่วนเกิน (ตํ ากว่า) ทุน
5.2.1 ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นบุริมสิทธิ
5.2.2 ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามั ญ
5.2.3 ส่วนเกินทุนอืน
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หนี สินและส่วนของผู้ ถือหุ ้น(ต่อ)
หน่วย : บาท
25 X 1 25 X0
5.2.4 ส่วนตํ ากว่าทุนอืน
5.3 กํ าไร (ขาดทุน) สะสม
5.3.1 จัดสรรแล้ ว
5.3.1.1 สํารองตามกฎหมาย
5.3.1.2 อืน ๆ
5.3.2 ยั งไม่ได้จ ัดสรร
รวมส่วนของผู้ ถือหุ ้น
รวมหนี สินและส่วนของผู้ ถือหุ ้น
6.2 งบกําไรขาดทุน (แสดงแบบขั นเดียว)
บริ ษ ัท________
งบกํ าไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุด วั นที____เดือน________พ.ศ.________
หน่วย : บาท
25 X 1 25 X0
1. รายได้
1.1 รายได้จากการขายและหรื อการให้บริ การ
1.2 รายได้อืน
1.3 ส่วนแบ่งกํ าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้
2. ค่าใช้จ่าย
2.1 ต้นทุนขายและหรื อต้นทุนการให้บริ การ
2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
2.3 ค่าใช้จ่ายอืน
2.4 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมค่าใช้จ่าย
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งบกําไรขาดทุน (แสดงแบบขั นเดียว) (ต่อ)
3. กํ าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี ยจ่ายและภาษีเงินได้
4. ดอกเบี ยจ่าย
5. ภาษีเงินได้
6. กํ าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
7. รายการพิเศษ – สุทธิ
8. กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ
9. กํ าไรต่อหุ ้น
9.1 กํ าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
9.2 รายการพิเศษ - สุทธิ
9.3 กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ
7 แนวคิดทางการบัญชีเรืองสิ นค้ าคงเหลือ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 เรื องสิ นค้า
คงเหลือ, สมาคมนักบัญชีและผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย,2543)
การบัญชีสําหรับสินค้าคงเหลือ
การตีราคาสิ นค้าคงเหลือ สิ นค้าคงเหลือควรตีราคาตามต้น ทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รั บ
แล้ วแต่ราคาใดจะตํ ากว่า
ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
ต้น ทุ น สิ นค้าคงเหลือประกอบด้ว ยต้น ทุน ทั งหมดในการจัด ซื อในการแปลงสภาพและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึ นเพือให้สินค้าคงเหลือนั นอยู่ในสถานทีและอยู่ในสภาพทีเป็ นอยู่ในปัจจุบัน
การคํานวณต้นทุน
ต้นทุนสิ นค้าคงเหลือของแต่ละรายการซึ งตามปกติ ไม่อาจใช้สับเปลียนกันได้หรื อเป็ น
สินค้าหรื อบริ การทีผลิตขึ นเพือโครงการหนึ งโครงการใดโดยเฉพาะควรจะคํ านวณต้นทุนโดยใช้วิธี
ราคา เจาะจง แนวทางทีกํ าหนดให้ถือปฏิบัติ ต้นทุนสิ นค้านอกจากวิธีค ํานวณต้นทุนโดยใช้วิธี
ราคาเจาะจง ควรจะคํ านวณโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน หรื อวิธีถ ั วเฉลียถ่วงนํ าหนัก
8. แนวคิดทางการบัญชีเรืองหนีสงสั ยจะสู ญและหนีสู ญ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11
เรื องหนี สงสัยจะสู ญและหนี สู ญ, สมาคมนักบัญชี และผู้ สอบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย,
2543)
ในทางปฏิบัตินั นไม่สามารถระบุ ได้แน่ ชัด ว่าลูกหนี รายใดจะไม่ช ําระหนี จนกว่าจะถึง
กํ าหนดชํ าระและได้ติดตามทวงถามจนถึงทีสุ ดแล้ว ทําให้มูลค่าของลูกหนี ทีแสดงในงบการเงินมี
จํ านวนสูงกว่าความเป็ นจริ ง ดังนั นจึงต้องมีการประมาณจํ านวนหนี ทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ไว้ เป็ น
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ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ ซึ งมีล ักษณะเป็ นบัญชีปรับมูลค่านําไปหักลดกับลูกหนี เพือให้แสดงมูลค่า
สุทธิทีใกล้ เคียงกับความจริ งมากทีสุด
การบันทึกลูกหนีทีเก็บเงินไม่ได้
ประมาณจํ านวนหนี ทีคาดว่าจะเก็บไม่ได้โดยวิธีต ั งค่าเผือซึ งเป็ นวิธีทีถูกต้องตามหลักการ
บัญชี ว่าด้วยการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายกับรายได้ของรอบระบบเวลาบัญชี
การคํานวณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ทางกิจการเลือกทีจะพิจารณาลูกหนี แต่ละรายและจะรวมเฉพาะรายทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บเงิน
ไม่ได้เท่านั น เป็ นหนี สงสัยจะสูญเนืองจากกิจการไม่ค่อยประสบปัญหาหนี สูญและเป็ นลูกค้า ระยะ
ยาว ทีสามารถต่อรองเงือนไขการชํ าระเงินได้เป็ นรายๆ ไป
9. แนวคิดเกียวกับการบัญชีสําหรับกิจการซือมา-ขายไป (ทฤษฎี การบัญชี, เมธากุล เกียรติ
กระจาย และ ศิลปพร ศรี จ ั นเพชร ,2543)
เนื องจากระบบที พัฒนาขึ นเป็ นระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน จึงได้ท ําการออก
แบบระบบโดยคํ านึงถึงมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทั วไป เพือให้การบันทึกและการทํ ารายการบัญชี
มีความถูกต้องและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีเกียวข้อง ซึ งแนวทางปฎิบัติทางการบัญชีโดย
ปกติถือปฏิบัติตามแม่บทการบัญชี ดังนี
(1) ข้อสมมติในเรื องของเกณฑ์คงค้างและการดํารงอยู่ ภายใต้เกณฑ์คงค้าง รายการและ
เหตุการณ์ทางบัญชีจะรับรู้เมือเกิดขึ น มิใช่เมือมีการรับหรื อจ่ายเงินสด โดยระบบทีพัฒนาจะทําการ
บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และแสดงในงบการเงินตามงวดบัญชีทีเกียวข้อง ซึ งจะทําให้ได้งบ
การเงินทีสามารถให้ข ้อมูลเกียวกับรายการทางบัญชีทีเป็ นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งบการเงิน
(2) ลั กษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ทีทําให้ข ้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบ
การเงิ น ได้แ ก่ ความเข้า ใจได้ ความเกี ยวข้อ งกับ การตัด สิ น ใจ ความเชื อถื อ กัน ได้ และการ
เปรี ยบเทียบกันได้
ข้อมูลในงบการเงินทีได้จากระบบสารสนเทศทีพัฒนา สามารถเข้าใจได้ในทันทีทีผู้ ใช้งบ
การเงินใช้ข ้อมูล เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผู้ ใช้งบการเงิน เป็ นข้อมูลทีมีความเชือถือได้
ภายใต้หลั กความระมั ดระวั งและครบถ้ วน และสามารถทีจะเปรี ยบเทียบงบการเงินในรอบระยะเวลา
ต่างกันได้
10. แนวคิดเกียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (คัดลอกบางส่วนมาจากเอกสารการ
สอนชุดวิชา ระบบสารสนเทศทางการบั ญชี มสธ.)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นระบบทีถูกออกแบบขึ นมาเพือแปลงหรื อประมวลผล
ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นสารสนเทศทีมีประโยชน์ในการตัดสิ นใจต่อผู้ ใช้ สําหรับผู้ ใช้ประโยชน์
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จากสารสนเทศทางการบัญชี อาจแบ่ ง ได้เป็ น 2 กลุ่ มใหญ่ ๆ คื อ บุ ค คลภายในองค์ก ร และ
บุคคลภายนอกองค์กร เช่น ผู้ ถือหุ ้น นักลงทุน เจ้าหนี หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่งขัน เป็ นต้น
ทั งนี กระบวนการแปลงข้อมูลหรื อประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั น
อาจกระทําด้วยมือหรื อใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยก็ได้ ตัวอย่างของสารสนเทศทางการบัญชี ที มี
ประโยชน์ต่ อการตัด สิ น ใจของผู้ใช้ เช่ น งบกําไรขาดทุน งบดุ ล งบกระแสเงิ น สด เป็ นต้น ซึ ง
สารสนเทศเหล่านี ได้มาจากการประมวลผลรายการค้าต่าง ๆ ของกิจการดังนั นรายการค้าแต่ละ
รายการ เช่น รายการขายสินค้า ซื อสินค้า ฯลฯจึงถือว่าเป็ นตัวอย่างของข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
สารสนเทศเป็ นสิ งทีมีประโยชน์และมีค่า ต่อการตัดสินใจเพราะเป็ นสิ งทีช่วยเพิ มพูนความรู้
ทํ าให้สามารถคาดการณ์สิ งต่าง ๆในอนาคตได้อย่างถูกต้องมากยิ งขึ นและช่วยลดความไม่แน่ นอน
ให้แ ก่ ผู้ทีทําการตัด สิ น ใจโดยทํา ให้ก ารตัด สิ น ใจมีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ งขึ น สารสนเทศจะมี
ประโยชน์ ห รื อมี ค่ า ต่ อ ผู้ใ ช้ม ากน้อ ยเพี ย งใดนั นจะขึ นอยู่ก ับ คุ ณ ภาพของสารสนเทศนั น ๆ
สารสนเทศทีมีคุณภาพควรมีลกั ษณะทีสําคัญ ๆ มีด ังนี
1.เกียวข้องกับการตัดสินใจ
2.ถูกต้องเชือถือได้
3.สมบูรณ์ครบถ้ วน
4.ทันเวลา
5.แสดงเป็ นจํ านวนได้
6.ตรวจสอบความถูกต้องได้
7.สามารถเข้าใจได้
8.สามารถเปรี ยบเทียบกันได้
เหตุผลทีนักบัญชีควรศึกษาและทํ าความเข้าใจระบบการสือสารข้อมูลนักบัญชีม ักจะมีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ งความรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ ของการตัดสิ นใจนั นขึ นอยู่ก ับ
คุณภาพของสารสนเทศทีได้รับ ว่าได้ทันตามเวลาทีต้องการและมีความถูกต้องหรื อไม่ แต่จากการ
ที แนวโน้มของธุ ร กิ จ ในยุค ปั จ จุ บัน นั น มีโ ครงสร้ างองค์ก รที สลับซับซ้อ น และมีส าขาหรื อ
หน่วยงานทีกระจายแยกกันไปตามภูมิภาคต่าง ๆ มากยิ งขึ นทํ าให้ปัญหาต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การประมวลผลและการสือสารเพือแลกเปลียนข้อมูลนั น พเ ิ มมากยิ งขึ นตามไปด้วยดังนั นจึง
มีการนําระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสือสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี เพือทํ าให้การส่ งและรับข้อมูลระหว่างสาขาหรื อหน่ วยงานทีกระจายแยกกันไปตามภูมิภาค
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ต่าง ๆ นันเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและมีความถูกต้องน่ าเชือถือ และยั งสามารถทําให้ผู้ ใช้ทีผ่านการ
อนุม ั ติสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริ ษ ัทได้ในทันทีทีต้องการ
โดยรวมแล้ว มีเหตุ ผลหลาย ๆ ประการที นัก บัญชี ค วรศึก ษาและทําความเข้าใจระบบ
การสือสารข้อมูลได้แก่
ความสามารถในการส่ งสารสนเทศการบัญชีไปยั งผู้ทีต้องการใช้ได้ทันกับความต้องการ
ไม่ว่าผู้ ใช้ข ้อมูลนั นจะอยู่ทีใดก็ตาม ซึ งวิธีการทีดีทีสุด และเร็ วทีสุดคือการส่งผ่านระบบการสื อสาร
ข้อมูลทีรวดเร็ วและทันสมั ย
นักบัญชีซึ งอาจจะอยู่ในฐานะของผู้ ใช้งาน หรื อควบคุมดูแลระบบการสื อสารข้อมูล ดังนั น
นักบัญชีจึงควรทํ าความเข้าใจพื นฐานของระบบการสือสารข้อมูล
นักบัญชีซึ งอาจจะอยู่ในฐานะของผู้ ตรวจสอบ และเป็ นผู้ ท ําการประเมิน การทํางานของ
ระบบการสื อสารข้อมูล นักบัญชีจึ งจําเป็ นทีจะต้องรู้ว่าทําอย่างไรจึงจะมั นใจได้ว่าข ้อมูลทีมีการ
ส่งผ่านเครื อข่ายการสือสารข้อมูลนั นมีความถูกต้องน่าเชือถือ
นอกจากนี จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแนวโน้มของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางการบัญชีส่วนใหญ่
มีการนําเทคโนโลยีในการสื อสารข้อมูลมาประยุก ต์ใช้ ดังนั นนักบัญชี ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของ
พนักงานบัญชีในองค์กร หรื อทีปรึ กษา หรื อผู้ สอบบัญชีต่างก็ควรทีจะสนใจศึกษา ค้นคว้ า ทําความ
เข้าใจและติดตามความก้าวหน้าทางด้านระบบการสือสารข้อมูลอย่างต่อเนือง
ข้ อมูลทัวไป
สําหรั บ การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก ารเงิ น สําหรั บ ธุ ร กิ จ การนําเข้าและ
จําหน่ ายเครื องจักรกลก่อสร้าง ได้ท ําการวิจ ัยและพัฒนาโดยศึกษาระบบการทํางานของ บริ ษ ัท
บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัดโดยมีข ้อมูลเกียวกับประวั ติ โครงสร้างและหน้าที ดังนี
ข้ อมูลเกียวกับองค์กร
1. ประวัติองค์กร
ประวั ติบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด
อุตสาหกรรมทีเข้าไปมีส่วนในการพั ฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าได้ นั นคือ อุตสาหกรรม
เครื องจักรกลหนัก และเครื องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ทีใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
เหล่านี เป็ นปัจจัยหนึ งทีช่วยในการพั ฒนาประเทศและโลกรุ ดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
ในช่วงระยะเวลาทีประเทศไทยกําลังเข้าไปสู่ ยุคพัฒนาดร.ถาวร พรประภา ประธานกลุ่ม
สยามกลการ มีความมุ่งมั นทีจะให้กลุ่มสยามกลการได้มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศโดยได้
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ตระหนักถึงความสําคัญ ของเครื องจักรกลหนักทีใช้ในการก่อสร้างจึงได้ต ั งแผนกเครื องจักรกล
หนักขึ น โดยเป็ นผู้ แทนจํ าหน่ายสินค้า โคมั ตสุจากประเทศญีปุ ่ น แต่ด ้วยความต้องการของตลาด
ทีสูงขึ น ดังนั นจากเพียงแผนกเล็ก ๆ จึงได้แยกตัวออกมาตั งบริ ษ ัทขึ นมาเมือวันที7 มกราคม พ.ศ.
2499 โดยใช้ชือว่า บริ ษ ัท สยามวิศวการ จํากัด ต่อมาเมือวันที 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ได้เปลียน
ชือมาเป็ น บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด ซึ งครั งแรกมีสํานักงานอยู่ท1200
ี ถนนพหลโยธิน
บางเขน กรุ งเทพฯ ต่ อมากิจ การได้เจริ ญก้าวหน้าขึ นตามลําดับ มีก ารขยายตัวในทุ ก ๆ ด้าน
นับตั งแต่การเพิ ม สิ นค้าใหม่ ๆ อีกหลายชนิ ด โดยเป็ นผู้ แทนจําหน่ ายสิ นค้า ทั งจากญีปุ ่ น และ
ยุโรป ดังนั นปัจจุบันบริ ษ ัทฯจึงได้ย ้ ายทีทํ าการใหม่ ซึ งมีเนื อทีกว้างขวางมากเกือบ100 ไร่ ตั งอยู่ที
54 หมู่ที 2 ถนนบางนา-ตราด กม.22 ต.ศีร ษะจระเข้ใหญ่ กิ ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
บริ ษ ัทฯ ได้ท ําการขยายศูนย์และสาขาออกไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพือรองรับความ
ต้องการของลูก ค้า ปั จ จุบัน บริ ษ ัทฯ มีศูน ย์บริ ก ารและอะไหล่ อาทิ หาดใหญ่ นวนคร สระบุ รี
นครสวรรค์ ลํ าปาง เชียงใหม่ อุดรธานี นครราชสี มา ระยอง ราชบุรี สุ ราษฎร์ ธานี ทุ่งสง หาดใหญ่
และตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั งผู้ จ ํ าหน่าย ในภาคต่าง ๆ ทั วประเทศไทยโดยมีบุคลากรผู้ ช ํานาญการ
ทางด้านเครื องจักรมากมาย มีคลังอะไหล่พร้อมจะให้บริ การลูกค้าได้อย่างเต็มทีทั วประเทศไทย
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2. โครงสร้ างองค์กร (แผนผั งองค์กร บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด)

ภาพที 2.1: แผนผั งองค์กร บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด
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โครงสร้ างและหน้ าทีต่างๆ ภายในองค์กร
ในบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด เป็ น บริ ษ ัททีมีขนาดใหญ่ทางธุรกิจ และมีการแบ่ง
ฝ่ ายตามประเภทสินค้าและบริ การเป็ นหลัก เพือการดูแลทีง่ายในเรื องของสิ นค้าและบริ การ ซึ งจะ
กล่าวรายละเอียด บางตํ าแหน่งงาน ทีเกียวข้องกับการพั ฒนาระบบในครั งนี
ประธานบริ ษ ัท (President)
ประธานบริ ษ ัทจะได้รับรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ัทและยั งเป็ นผู้ ก ําหนดนโยบาย
และเป้ าหมายของกิจการ
ผู้ จ ัดการบริ ษ ัท(Managing Director)
ทํ าหน้าทีบริ หารงานของบริ ษ ัท โดยจะมีการกําหนด แผนการ เป้ าหมายนโยบาย เพือให้
บริ ษ ัทมีก ารดําเนิ นงานอย่างมีรูปแบบ ควบคุ มการดําเนิ นงานในส่ วนต่างๆ และทีสําคัญยั งเป็ นผู้
ประสานงานในระหว่างแผนกต่างๆ ขององค์กร
ผู้ ช่วยผู้ จ ัดการฝ่ ายเครื องจักรหนัก(Assistance Managing Director Heavy Equipment)
มีหน้าที เกี ยวกับการดูแลและควบคุ ม การจัด จําหน่ ายและให้บริ ก ารในส่ วนของสิ น ค้า
ประเภท Heavy Equipment ของทางบริ ษ ัท ซึ งมีสาขาของทางบริ ษ ัทอยู่ทั วประเทศไทย ให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายของทางบริ ษ ัท ทีได้วางแผนไว้ จากผู้ บริ หาร
ผู้ ช่วยผู้ จ ัดการฝ่ ายเครื องจักรอุตสาหกรรม(Assistance Managing Director Industry Equipment)
มีหน้าที เกี ยวกับการดูแลและควบคุ ม การจัด จําหน่ ายและให้บริ ก ารในส่ วนของสิ น ค้า
ประเภท Industry Equipment ของทางบริ ษ ัท ซึ งหน้าทีในการดูแลเรื องของIndustry Equipment นี
จะคล้ ายกับส่วนงานผู้ ช่วยผู้ จ ัดการฝ่ ายเครื องจักรหนักซึ งต่างกันทีประเภทสินค้า
ผู้ ช่วยผู้ จ ัดการฝ่ ายการเงินและการจัดการทั วไป(Assistance Managing Director Finance &Admin)
เป็ นฝ่ ายที ดูแลเรื องการเงิ น การบัญชี และในเรื องทั วไปของการบริ หารจัด การ โดยจะ
แบ่งเป็ น
1. ผู้ จ ัดการทั วไปฝ่ ายบัญชีการเงิน(General Manager Accounts Finance Division)
ได้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนงานย่อยในฝ่ ายนี คือ ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายการเงิน
1.1 ฝ่ ายบัญชี มีหน้าทีจัดทํ าบัญชีต่างๆ ดังนี
1.1.1 ฝ่ ายบัญชีเจ้าหนี
ทํ าหน้าทีเกียวกับการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลในการรับสิ นค้าทีได้มีการสั งซื อ
เข้ามา การจ่ ายชําระหนี การปรั บปรุ งยอดเจ้าหนี การออกใบสําคัญการจ่ายเงิ น
ตลอดจนการทํ ารายงานเพือแสดงเจ้าหนี รายตัว
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1.1.2 ฝ่ ายบัญชีลูกหนี
ทํ าหน้าทีเกียวกับการตรวจสอบเอกสารข้อมูล ในส่วนของการรับชําระเงินจาก
ลูก หนี การแจ้งหนี ลูก หนี ในรายที ขายแบบเชื อ การปรับปรุ งยอดลูก หนี และการ
แสดงรายงานลูกหนี
1.1.3 ฝ่ ายบัญชีแยกประเภททั วไป
มีหน้าทีการตรวจสอบการบันทึ ก การตรวจสอบรายการทางบัญชี เพือความ
ถูกต้อง และงบรายงานทางการเงินประเภทต่างๆ
1.1.4 ฝ่ ายบัญชีสินค้าคงเหลือ
ทําหน้าที ดูแลและควบคุ มการ เบิก จ่ ายสิ น ค้า ปรั บปรุ งยอดต่ างๆและจัด ทํา
รายงานสรุ ปสินค้าคงเหลือ
1.1.5 ฝ่ ายบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
ทําหน้าทีเกียวกับการตรวจสอบ บันทึกข้อมูล ข้อมูลเงินเดือนและค่าแรงของ
พนักงาน รวมถึงภาษีเงินได้ของพนักงานและประกันสังคมอีกด้วย โดยทุกสิ นเดือนจะ
ทํ าสรุ ปยอด เงินเดือนและค่าแรงในรู ปแบบของรายงาน
2. ฝ่ ายการเงิน มีหน้าทีในการดูแลเรื องการเงิน ดังนี
2.1 การรับเงิน
มีหน้าทีเกียวกับการรับเงินจากลูกหนี ทีซื อสิ นค้าจากทางบริ ษ ัทไป ในรู ปแบบของเงิน
สดหรื อเช็คเงินสด และทํ าการนําฝากเข้าธนาคารในนามบริ ษ ัท
2.2 การจ่ายเงิน
มีหน้าทีในการจ่ายเงินให้ก ับเจ้าหนี ประเภทต่างๆ และรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆใน
การจ่ายเงินประเภทต่างๆของทางบริ ษ ัท
ผู้ จ ัดการทั วไปฝ่ ายสินเชือ(General Manager Credit Division)
ทํ าหน้าทีเกียวกับการตรวจสอบสินเชือ ให้ก ับเจ้าหน้าทีการขายต่างตามส่วนงานต่างๆ
เพือให้เกิดความรัดกุมในการให้สินเชือแก่ลูกค้าทีเข้ามาซื อหรื อเช่าสินค้าของบริ ษ ัท
ผู้ จ ัดการทั วไปฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(General Manager Information Technology
Division)
ทํ าหน้าทีในการดูแลเรื องของเทคโนโลยีทีใช้ในระบบงานต่างๆ เพือให้เกิดความรวดเร็ ว
และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากทีสุด
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ผู้ จ ัดการทัวไปฝ่ ายการจัดการทั วไป(General Manager Administration Division)
ทํา หน้าที ดูแ ลเรื องในเรื องต่ างๆ ในการบริ ห ารงานของบริ ษัท เช่ น หน่ ว ยงานบุ ค คล
หน่ ว ยงานจัด ซื อ เป็ นต้น ซึ งจะเป็ นการปฏิบัติ งานตามลัก ษณะของหน่ ว ยงานย่อยๆ เช่ น
หน่ วยงานบุคคล จะมีข ้อมูลของพนัก งานทั งหมดเพือดําเนิ นงานตามวิธีข องหน่ วยงานบุคคล
เช่น การรับสมั ครพนักงานและพนักงานรายวั น การคํ านวณเรื องเงินเดือนของพนักงานและเงิน
ค่าจ้างรายวั นของพนักงานรายวัน และหน่ วยงานจัดซื อ จะทําหน้าทีในการสั งซื อ สิ นค้าซึ งจะ
เป็ นบริ ษ ัทต่างประเทศเป็ นหลั ก โดยจะรับข้อมูลการสั งซื อจากหน่วยงานอืน
การดําเนินงานขององค์กร
การนําเสนอลั กษณะการดํ าเนินงานของธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ ายเครื องจักรกลก่อสร้าง
ประกอบด้วย การจัดซื อ การรับสิ นค้า การขายสิ นค้า การจ่ายชําระหนี การรับชําระหนี และการ
บริ หารคลั งสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การจัดซือสินค้า
ฝ่ ายจัดซื อจะขอข้อมูลการเสนอราคาจากผู้ ขาย เมือผู้ ขายส่งใบเสนอราคา
(Pro-forma Invoice) จะทํ าการบั นทึกรายละเอียดการเสนอราคาสินค้าและเงือนไข
การค้าจากผู้ ขายต่างประเทศและปรับปรุ งข้อมูลผู้ ขายหากมีการเปลียนแปลง
รายละเอียดของผู้ ขาย เช่น ทีอยู่ ชือผู้ ทีติดต่อประสานงาน ฝ่ ายจัดซื อจะนําข้อมูลการ
เสนอซื อทีได้รับอนุม ั ติแล้ วและข้อมูลการเสนอราคาจากผู้ ขายมาประกอบการ
พิจารณาในการจัดซื อ แล้ วขออนุม ั ตLetter
ิ
of Credit กับทางธนาคาร ส่งใบสั งซื อ
ไปให้ผู้ ขาย จัดทํ าใบสั งซื อโดยโอนรายการเสนอซื อมาจัดทํ าใบสัซืงอ พร้อมทั งระบุ
หมายเลขใบเสนอราคา (Pro-forma Invoice) ลงในใบสั งซื อและให้ผู้ มีอ ํ านาจอนุม ั ติ
ลงนาม ตรวจสอบการมาถึงท่าเรื อของสินค้า ทํ าShipping Guaranteeเพือขอรับของ
ไปก่อนในกรณี ทีใบตราส่งสินค้าต้ นฉบับยั งส่งมาไม่ถึง
2. การรับสินค้า
เมือได้รับสิ นค้าที นําเข้ามา ทางแผนกคลังสิ นค้าจะทําการตรวจสอบโดย
โอนรายการสั งซื อมาตรวจสอบกับใบกํ ากับสินค้า(Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุ
หีบห่อ (Packing List) ทีทางผู้ ขายส่งมา ถ้ารายการทีตรงกับใบสั งซื อและLetter of
Credit ก็จะออกใบรับของ กรณี สินค้าทีผู้ ขายส่ งมาเกินจํานวนทางบริ ษ ัทก็จะรับไว้
เท่าจํ านวนทีเกิน ไม่มีการส่งคืนสินค้า เนื องจากสิ นค้าสามารถนําเก็บไว้ขายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูงสําหรับการส่งคืน
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3.

4.

การขายสินค้า
การขายสิ น ค้า ของทางบริ ษ ัทนั นเป็ นลัก ษณะการขายเชื อสําหรั บลูก ค้า
ภายในประเทศเท่านั น สําหรับการขายสินค้าแบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือ
3.1 กรณี ทีลูกค้าต้องการให้บริ ษ ัทจั ดทํ าใบเสนอราคาก่อนทีจะทํ าการสั งซื อสินค้า
ลูกค้ามาติดต่อสอบถามเกียวกับรายละเอียดสิ นค้าพร้อมทั งราคา และ
ต้องการใบเสนอราคา ทางกิจการจึงจัดทําใบเสนอราคา เมือลูกค้ามีค ําสั งซื อ
ผ่านทางโทรศัพท์ แฟกซ์ ใบสั งซื อ หรื อมาจากพนัก งานขายไปติ ดต่ อกับ
ลูกค้า จะต้องจัดทํ าใบรับคํ าสั งซื อ(Sales Order) โดยระบุรหัสสินค้า ชือสิ นค้า
หน่วยนับ ปริ มาณ จํ านวนเงิน ส่วนลดถ้ ามีให้ชัดเจน และถ้ามีเลขทีใบสั งซื อก็
ให้ระบุด ้วย ซึ งในกรณี นี มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าและสิ นค้าต ั งแต่
ก่อนทํ าใบเสนอราคาแล้ ว
3.2 กรณี ทีลูกค้าส่งใบสั งซื อสินค้ามาให้ก ับทางกิจการโดยไม่มีการทํ าใบเสนราคา
กรณี นี วิธีการทํ าเหมือนกับกรณี แรก แต่ต ้องมีการระบุเลขทีใบสั ง
ซื อของลูก ค้าลงในใบรั บคําสั งซื อ และก่อนจัด ทําใบรับคําสั งซื อต้องทําการ
ตรวจสอบเครดิตของลูกค้าและสินค้าว่ามีเพียงพอทีจะขายหรื อไม่ หากสิ นเชือ
ไม่ผ่านต้องนําไปขออนุม ั ติจากหัวหน้าฝ่ ายขายก่อน
รายการขายที ได้ท ําใบรั บคําสั งซื อแล้วให้โ อนรายการนั นมาจัด ทํา
ใบกํา กับ ภาษี / ใบส่ ง ของ / ใบแจ้ง หนี และข้อ มูล การเบิ ก สิ น ค้า ไปยัง
คลังสิ น ค้าเพือเตรี ยมสิ น ค้าส่ งให้ลูก ค้า และการขายสิ น ค้าจะมีการให้ค่ า
Commission ให้แก่พนักงานขายอีกด้วย
การจ่ายชําระหนี
การจ่ ายชําระหนี ของทางบริ ษ ัทในกรณี ทีเป็ นหนี กับธนาคารจากการขอ
อนุ ม ัติวงเงิน Trust Receipt เพือขอใช้บริ การสิ นค้าเชือในการนําเข้าสิ นค้าซึ งทาง
ธนาคารจะทํ าหน้าทีชํ าระค่าสินค้าแทนไปให้ก่อน และเมือครบกํ าหนดชําระหนี ตาม
ระยะเวลาในวงเงิน Trust Receipt พร้อมดอกเบี ยให้แก่ธนาคาร ซึ งอัตราดอกเบี ยจะ
แตกต่างกันไปตามสกุลเงินทีตกลงซื อขายกัน แผนกการเงินจะทําการตรวจสอบกับ
เอกสารทีเป็ นหนี ถ้าตรงกัน ก็จ ะออกใบสําคัญจ่ ายแล้วให้ผู้ มีอ ํ านาจลงนามอนุ ม ัติ
ใบสําคัญจ่าย เมือทํ าการอนุม ั ติแล้ว จึงให้การเงินออกเช็ค โดยโอนรายการการออก
เช็คเข้าเจ้าหนี รายตัว เพือป้ องกันการทํ าใบสําคัญจ่ายซํ า เมือมีการอนุ ม ัติเช็คแล้วก็จะ
ส่ งไปที แผนกการเงิ น เมือเจ้าหนี รับเช็ค ก็จ ะลงนามรับในใบสําคัญจ่าย มีการ
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บันทึกเลขทีเช็ค เลขทีใบเสร็ จรับเงินทีได้จากเจ้าหนี ลงในใบสําคัญจ่าย ส่ วนเอกสาร
หลั กฐานการจ่ายเงิน และใบเสร็ จรับเงินจากเจ้าหนี ให้ก ับแผนกบัญชีทั วไป
5. การรับชําระหนี
แผนกบัญชีลูกหนี โอนข้อมูลลูกหนี ทีจะถึงกําหนดชําระเงินมาจัดทําใบวาง
บิล ให้แผนกการเงินพนักงานเก็บเงินนําไปยืนเพือขอรับชําระเงิน โดยทีกิจการรับ
ชํ าระหนี เป็ นเช็คเท่านั น และต้องจ่ายในนามกิจการเท่านั นเพือป้ องกันการทุจริ ตของ
พนัก งานเก็ บเงิ น เมือได้รั บชําระเงิ น แล้ว จะออกใบเสร็ จ รั บเงิ น ให้ลูก หนี เป็ น
หลักฐาน และให้ฝ่ายการเงินนําฝากธนาคารในวันรุ่ งขึ น หรื ออย่างช้าวันทําการ
ถั ดไปถ้ าติดวั นหยุดราชการ สําหรับเช็คล่วงหน้าทีได้รับพนักงานการเงินจะส่ งมอบ
ให้หัวหน้าการเงินเป็ นผู้ รักษา
6. การบริหารสินค้าคงคลัง
บริ ษ ัทใช้ระบบการบันทึก บัญชีสิน ค้าแบบต่อเนื อง (Perpetual Inventory
System) มีก ารบันทึ กรายการรับเข้า และ เบิกสิ นค้าออกจากคลังสิ น ค้าตลอดเวลา
โดยใช้เอกสารควบคุมคือ ใบเบิกสิ นค้าและใบรับสิ นค้า บริ ษ ัทคิดต้นทุนสิ นค้าโดย
ใช้วิธีถ ัวเฉลียแบบเคลือนที (Moving Average) สิ นค้าจะถูก เบิกออกจากคลังก็
ต่อเมือได้รับข้อมูลการขอเบิกสิ นค้าจากแผนกขาย การบันทึกการรั บคืนสิ นค้าเข้า
คลั งสินค้าและจัดทํ าใบรับคืนสินค้าจากลูกค้าเฉพาะรายการทีได้รับใบขอคืนสิ นค้า
ซึ งหมายถึงได้ผ่านการตรวจสอบจากแผนกขายแล้ว ตรวจสอบข้อมูลสิ นค้าทีถึงจุด
สั งซื อ
7. การจัดการค่าคอมมิชชัน
พนัก งานบัญ ชี จ ะมี ห น้า ที ในการจัด การระบบค่ า คอมมิ ช ชั น กล่ า วคื อ
พนักงานบัญชีจะมีหน้าทีในการเลือกใบรับคําสั งซื อจากลูกค้า ทีฝ่ ายขายจัดทํา และ
ตรวจสอบรายการขาย และถูกต้องของอัตราค่าคอมมิชชั น ร่ วมกับข้อมูลพนักงาน
เพือทํ าการคํ านวณค่าคอมมิชชั นสําหรับพนักงานขาย และบันทึกลงในแฟ้ มข้อมูลค่า
คอมมิชชั นพนักงาน และจัดส่งให้แก่ฝ่ายบุคคลเพือคํานวณรวมกับเงินเดือนประจํา
ของพนักงานขาย
นอกจากนี พนักงานบัญชีมีอ ํ านาจในการบันทึกและแก้ไขอัตราค่าคอมมิชชั น
ในแฟ้ มข้อ มูล พนัก งาน ภายใต้ก ารควบคุ ม ของประธานกรรมการบริ ษัท และ
ฝ่ ายบุคคล
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8.

การบันทึกบัญชีแยกประเภท
เป็ นระบบทีทําการตรวจสอบการบันทึกบัญชี และผ่านรายการบัญชีทีได้รั บ
การตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ไปยั งแฟ้ มข้อมูลบัญชีแยกประเภท ปรับปรุ งรายการ
บัญชี และปิ ดบัญชี และออกรายงานทางการเงินต่างๆ และรายงานภาษีซื อ ภาษีขาย
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บทที 3
วิธีดําเนินการพัฒนาและการวิจัย
ในการศึกษาการวิจ ัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการ
นําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง ได้ท ําการศึกษาข้อมูลทีสําคัญต่างๆ และรวบรวมข้อมูล
แล้วจึงนํามาวิเคราะห์และออกแบบระบบทีตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ต่ อไป โดยก่อน การ
พัฒนาระบบ ได้มีก ารเก็บข้อมูลความพึงพอใจสําหรับการดําเนิ นงานในปั จ จุบันทียั งไม่มีการนํา
ระบบสารสนเทศทีตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานว่าพนักงานทีใช้งานพึงพอใจมากหรื อน้อยกว่า
หลังจากการนําระบบสารสนเทศดังกล่าวมาใช้งาน โดยจะมีวิธีการพัฒนาและวิจ ัย โดยแบ่งเป็ น
2 วิธีการทีต่อเนือง ดังนี
1. วิธกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ขั นตอนดํา เนิ น งานการพัฒ นาระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี มี ทั งหมด 7 ขั นตอน
ดังต่อไปนี
1. ศึกษาระบบงานและความต้องการของผู้ ใช้
ทางผูว้ ิจ ัยได้ท ํ าการศึกษาระบบงาน จากการสอบถาม และตรวจสอบเอกสาร ทีใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน ของบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด ในแต่ละส่วนงานทีเกียวข้อง และทํ าการหา
ความรู้เพิ มเติม เพือหาข้อมูลในระบบงานต่างๆของธุรกิจ ในลั กษณะธุรกิจการนําเข้าเครื องจักรกล
ก่อสร้าง จากทางหนังสือต่างๆ รวมถึง อินเตอร์เน็ต และได้สอบถามเกียวกับการดํ าเนินงานธุรกิจ
ประเภทนี กับผู้ มีความรู้ และได้ท ํ าการสอบถามความต้องการของผู้ ใช้งานในระบบและผู
บริ้ หาร
กิจการเพือให้ได้ข ้อมูลความต้องการทีถูกต้องและครบถ้ วน
2. การวิเคราะห์ระบบงาน
เมือได้ข ้อมูลจากการศึกษาระบบงานและความต้องการต่างๆมาแล้ ว ทางผูว้ ิจ ัยจึงได้ น ํา
ข้อมูลเหล่านี มาทํ าการวิเคราะห์ ถึงปัญหาต่างๆ ทีเกิดจากระบบงานปัจจุบั นของบริ ษ ัท บางกอก
มอเตอร์เวอคส์ จํ ากัด ต่อจากนั นจึงใช้ข ้อมูลความต้องการของผู้ ใช้ตลอดจนผู
บริ้ หารกิจการ มาทํ า
การวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ว่า จะสามารถพั ฒนาระบบงานต่อไปได้หรื อไม่ โดยจะใช้ เครื องมือ
ในการวิเคราะห์ เช่น การทํ าแบบจํ าลองขั นตอนการทํ างานของระบบ(Process Model), แผนภาพ
กระแสข้อมูล (DFD) เป็ นต้น เพือความเข้าใจง่ายต่อการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน และส่วน
สุดท้ายของขั นตอนนี จะเป็ นการนําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะ
ห์ มาสรุ ปกับผู้ รับผิดชอบระบบงาน
ดังกล่าวและผู้ ใช้งานในระบบ เพือเป็ นการยืนยั นความถูกต้ องในส่วนของการวิเคราะห์ระบบงาน
3. การออกแบบระบบงานใหม่
หลั งจากมีการยืนยั นการวิเคราะห์ข ั นตอนทีผ่านมาแล้ว ทางผู้ เสนอ
การวิจ ัยและพัฒนา จึง
ทําการออกแบบระบบงาน ซึ งจะออกแบบเชิ งตรรกะ (Logical Design) เช่น รู ปแบบรายงาน
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ลักษณะของข้อมูลทีนําเข้าและผลลัพธ์ทีแสดงผลออกมา และอีก ส่ วนหนึ ง คือ การออกแบบเชิ ง
กายภาพ (Physical Design) เช่น การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอติดต่อผู้ ใช้งาน
ส่วนประมวลผลจากการออกแบบ ทั งสองส่วนทีกล่าวมาจะต้องมีความสอดคล้ องกัน ความถูกต้อง
ตามหลั กบัญชี การควบคุมภายในทีดี รวมถึงหลักการรักษาความปลอดภัย และ สิ ทธิการใช้งาน
ของระบบ ซึ งขั นตอนนี ก็ย ังมีก ารใช้เครื องมือ เพือความสะดวกต่ อการทําความเข้าใจ เช่ น
แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD), แผนภาพแสดงความสัมพัน ธ์ข องข้อมูล (ER-Diagram) และ
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็ นต้น ซึ งเมือมีการออกแบบระบบงานใหม่เสร็ จแล้ว ก็จะ
นําไปเสนอให้ก ับผู้ รับผิดชอบระบบงานดังกล่าวและผู้ ใช้งาน เพือเป็ นการยืนยั นว่าตรงกับความ
ต้องการทีได้ข ้อมูลมา การออกแบบระบบงานประกอบไปด้วย
3.1 ออกแบบระบบงานเบื องต้น
- กํ าหนดลั กษณะโครงสร้างของระบบ
- กํ าหนดประสิทธิภาพเบื องต้นของHardware
- กํ าหนดโปรแกรมทีใช้ในการพั ฒนา
3.2 ออกแบบระบบงานในรายละเอียด
- ออกแบบผลลั พธ์
- ออกแบบข้อมูลนําเข้า
- ออกแบบ User Interface
- ออกแบบฐานข้อมูล
- กํ าหนดลํ าดับการประมวลผล
- ออกแบบการควบคุมและการรักษาระบบความปลอดภั ย
4. การพั ฒนาระบบงานใหม่
เป็ นขั นตอนที นํา ข้อ มูลที ได้จ ากการออกแบบมาเขี ย นโปรแกรม โดยให้เป็ นไปตาม
การยืน ยัน จากขั นตอนการออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้ พัฒ นาระบบงานโดยใช้ Oracle
Developer version 9i เป็ นหลั ก ในการพั ฒนาระบบครั งนี
5. การทดสอบระบบงานใหม่
เมือเขี ยนโปรแกรมเสร็ จ แล้ว จึ งจะต้องดําเนิ น การในขั นตอนต่ อไป คื อการทดสอบ
โปรแกรมทีเขียนขึ นมา เพือหาสิ งทียั งไม่สมบูรณ์ในโปรแกรมทีเขียนขึ น เพือให้เกิดความสมบูรณ์
อย่างครบถ้ วน ทดสอบการทํ างานและปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบทีพบ เพือทีจะสามารถ
นํามาใช้ปฏิบัติงานได้จริ งโดยไม่มีข ้อผิดพลาด
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6. การทํ าคู่มือการใช้งาน
หลังจากทดสอบระบบ จนระบบมีค วามสมบูร ณ์ ทางผู้รั บผิด ชอบระบบงานดังกล่า ว
รวมถึ งผู้ใช้งานมี ค วามพอใจแล้ว ทางผู้เสนองานวิจ ัยและพัฒ นา จัด ทําคู่ มือ การใช้ง าน ของ
ระบบงานใหม่ โดยใช้เป็ นคู่มือ ประกอบการทํ างาน สําหรับบุคคลทีจะมาใช้โปรแกรม เพือความ
สะดวก ความเข้าใจ การทํ างานของระบบ ลั กษณะการทํางานของระบบ และขอบเขตของระบบ
ใหม่ทีได้พ ั ฒนาขึ นมา
2.วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจ ัยในครั งนี ผู้ วิจ ัย ทํ าการเก็บข้องมูลแบบสุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Random sampling) ของพนักงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาระบบงานของ บริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์
เวอคส์ จํ ากัด เพือใช้ในการสรุ ปผลและวิเคราะห์ข ้อมูลโดยมีข ั นตอนการวิจ ัยดังนี
1.การจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
1.1 การจัดเก็บข้อมูล ก่อนการใช้งานระบบสสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้าง
1.2การจัดเก็บข้อมูลหลั ง การใช้งานระบบสสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้าง
1.3 การวิเคราะห์และสรุ ปผลจากแบบสอบถามข้างต้น
โดยมีพนักงานของบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํ ากัดทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั งหมด4 ฝ่ าย
จํ านวน 50 คน ดังนี
1. พนักงาน ฝ่ ายบั ญชี จํ านวน12 คน
2. พนักงานฝ่ ายคลั งสินค้า จํ านวน11คน
3. พนักงานฝ่ ายจัดซื อ จํ านวน12 คน
4. พนักงานฝ่ ายขาย จํ านวน 15 คน
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุ ปผล
การวิจ ัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน ฉบับนี จะให้ผลลัพธ์ คือ การ
เพิ มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานในองค์กร ด้วยระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน ,
พัฒนาคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชีก ารเงินขององค์กร ,ความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้งาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินและรายงานทีได้รับ ผู้ วิจ ัยทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ของข้อมูลทั งหมด ด้วยโปรแกรม สําเร็ จรู ปSPSS 11.5 for Windows(Statistical Package for the
Social Sciences) คํานวณค่าสถิติเชิงวิเคราะห์ข ้อมูล ใช้แจกแจงความถี ค่าร้อยละ(Percentage)
ค่าเฉลีย(Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความ
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แตกต่ างระหว่างคุ ณสมบัติ ใช้ก ารวิเคราะห์ค่ าที (t-test) โดยการกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ
(Level of Significance)
โดยความเชือถือได้ของเครื องมือในการวิจ ัย ในการทํ าการเก็บข้อมูลโดยใช้เกณฑ์
สัมประสิทธิ แอลฟา(Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ ได้ผลการทดสอบดังนี
2
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โดยที α = ความเชือมั นของแบบทดสอบ
K = จํ านวนข้อของแบบสอบถาม
S2 = ความแปรปรวณข้อคะแนนแบบสอบถามทั งฉบับ
S2t =ความแปรปรวณข้อคะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ
เครืองมือสําหรับการวิจัย
1 จัดทํ าแบบสอบถาม เพือให้ทราบถึงข้อมูล ดังนี
- กระบวนการทํ างานและขันตอนในแต่ละแผนก ทีเกียวข้องกับการวิจ ัยในครั งนี
- ความต้องการของผู้ ใช้งานในการพั ฒนากระบวนการทํ างาน
- ความพึงพอใจต่อระบบงานปัจจุบัน และระบบงานทีพั ฒนา
- ความผิดพลาดในดํ าเนินงานระหว่างระบบปัจจุบันและระบบทีพั ฒนา
2 เครื องมือทีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล
โปรแกรม สําเร็ จรู ป SPSS 11.5 for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)
คํ านวณค่าสถิติเชิงวิเคราะห์ข ้อมูล ใช้แจกแจงความถี ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย(Mean)
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คุณสมบัติ ใช้การวิเคราะห์ค่าที(t-test) โดยการกํ าหนดนัยสําคัญทางสถิต(Level
ิ
of Significance)
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ระยะเวลาทีใช้ ในการพัฒนาและการวิจัยระบบ
แผนการพั ฒนาและการวิจ ัยสําหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในครั งนี สามารถแสดงได้ ด ังนี
ระยะเวลาทีใช้ ในการพัฒนาระบบและการวิจัย
ขั นที

รายละเอียด

การพั ฒนาระบบ
1 ศึกษาระบบงานและความต้องการของผู้ ใช้
2 การวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน
3 การออกแบบระบบงานใหม่
4 การพั ฒนาระบบงานใหม่
5 การทดสอบระบบงานใหม่
6 การทํ าคู่มือการใช้งาน
การวิจ ัย
1 การจัดเก็บข้อมูล
2

การวิเคราะห์ข ้อมูลและการสรุ ปผล

รวม

เดือนที/สัปดาห์ที
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 สัปดาห์
5 สัปดาห์
6 สัปดาห์
12 สัปดาห์
7 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
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บทที 4
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ก ารเงิ น สําหรั บธุร กิ จ การนําเข้าและจําหน่ าย
เครื องจัก รกลก่ อสร้ าง เพือใช้เป็ นเครื องมือในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพือให้องค์ก ร
สามารถนําสารสนเทศทางด้านบัญชี และการเงิ น ไปใช้อย่างรวดเร็ ว ถูก ต้อง ทัน เวลาและมี
ประสิทธิภาพ โดยออกแบบระบบดังกล่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน สร้างความพอใจ
ให้ก ับผู้ ใช้งาน มีรายงานทางด้านบัญชีอย่างครบถ้วน และสามารถสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นมาตรฐานภายในองค์กร ในบทนีจะกล่าวถึง
1. แนวทางและขั นตอนในการดํ าเนินงานพั ฒนาระบบงาน ซึ งประกอบด้วย
 คุณสมบัติระบบงาน
 ความต้องการระบบ
 รายละเอียดระบบงาน
 การออกแบบระบบงาน
2.การวิเคราะห์ข ้อมูลของการวิจ ัย
คุณสมบัติของระบบ
1. การทํ างานภายใต้ระบบฐานข้อมูลเดียวกั น(Integrated System)
เป็ นระบบทีมีการรวบรวมข้อมูลไว้ภ ายใต้ระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ งระบบ
ต่างๆ จะมีการจัดการบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพั นธ์(Relational Database) และมีการเชือมโยงกัน
อย่างสมบูร ณ์ ทั งในด้านของข้อมูลตลอดจนลําดับการทํางานต่ างๆ เพือจัด การงานด้านต่ างๆ
ทีเกียวข้องกับข้อมูล ซึ งจะทํ าให้ผู้ ใช้สามารถใช้ข ้อมูลร่ วมกัน และมีความถูกต้องตรงเวลา
2. การติดต่อกับผู้ ใช้งาน(User Interface)
ระบบจะแบ่งการทํ างานในรู ปแบบของเมนูภาษาไทยซึ งระบุไว้ ชัดเจน ทําให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่าย สําหรับหน้าจอการทํ างานถูกออกแบบมาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ทั งระบบการจัดวางส่ ว นต่ างๆ บนหน้าจอให้อยู่ในรู ปแบบที สวยงาม และมีการแบ่ งข้อมูลใน
หน้าจอออกเป็ นหมวดหมู่ทีชัดเจนเข้าใจง่ายและเมนูของทุกระบบงานย่อยจะมีล ั กษณะคล้ ายกันเพือ
ความสะดวกในการทํ างาน
3. ระบบผู้ ใช้หลายคน(Multi User)
ระบบงานถูก ออกแบบมาเพื อให้ส ามารถใช้งานได้ห ลายคนพร้ อมกัน โดยใช้
ฐานข้อมูลร่ วมกันเพือเพิ มความรวดเร็ วและประสิทธิภาพในการทํ างาน
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4. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(Data Validation)
มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนําเข้าเบื องต้น เพือให้ข ้อมูลทีผ่านเข้าสู่ ระบบมี
ความถูกต้องก่อนทีจะนําเข้าไปเก็บในฐานข้อมูลและมีการเตือนให้ผู้ ใช้ทราบถึงความผิดพลาดของ
ข้อมูลทีจะนําเข้าและไม่ยอมให้มีการบันทึกข้อมูลก่อนนําเข้าสู่ฐานข้อมูล
5. การคํ านวณค่าอั ตโนมัติ (Auto Calculation)
ข้อมูลประเภทตัวเลข ซึ งส่ ว นใหญ่จะเกียวข้องกับจํานวนเงิน ต้องมีการคํานวณเป็ น
จํ านวนเงิน หรื อยอดรวม เพือความชัดเจนในการบันทึก ระบบจะคํ านวณค่าต่างๆ โดยอั ตโนมัติให้
ผู้ ใช้เห็นข้อมูลสรุ ปก่อนทีจะสั งบันทึกข้อมูล ทําให้สามารถขจัดปั ญหาการเกิดอผิ
ข้ ดพลาดในการ
คํ านวณลง
6. การสอบถามข้อมูลและการรายงาน (Inquiry and Report)
ผู้ ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลทีต้องการนํามาใช้วิเคราะห์ และสามารถออกรายงาน
ทั งบนหน้าจอหรื อเครื องพิมพ์ก็ได้ ทั งนี เพือช่ วยให้ได้ข ้อมูลที เป็ นประโยชน์ในการปฎิ บัติ งาน
สําหรับการบริ หาร การวิเคราะห์ และการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ
7. การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน (Security) และการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
(Access Control)
ระบบมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการกําหนดสิ ทธิก ารเข้าสู่ ระบบงาน
สิ ทธิ ก ารใช้งานในระบบงานต่ า งๆ ตามความรั บ ผิด ชอบและความจําเป็ น ซึ งระบบจะมีก าร
ตรวจสอบชือผู้ ใช้งานและรหัสผ่านก่อนเข้าระบบทั งนี เพือป้ องกันมิให้ผู้ ไม่มีสิทธิเข้ามาแก้ไขหรื อ
ลบข้อมูลซึ งจะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบและองค์กรได้
8. การควบคุมดูแลฐานข้อมูล (File Maintenance)
มีการป้ องกั นรักษาฐานข้อมูลให้ผู้ มีสิทธิเท่านั นจึจะเปลี
ง ยนแปลงแก้ไขได้ ตลอดจนมี
ระบบการสํารองข้อมูลเพือรองรับกรณี ฉุกเฉินด้วย
ความต้องการของระบบ
1. เพือให้การบันทึกรายการทางบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับบั ญชีการเงินสําหรับธุรกิจการ
นําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง เป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วนตามหลั กการ
บัญชีทีรับรองทั วไป
2. เพือให้เกิดการควบคุมภายในทางบัญชีทีดีในการบันทึกบั ญชี และการผ่านรายการไปยั ง
บัญชีแยกประเภททั วไป มีความครบถ้ วน ถูกต้อง
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3. เพือให้การรวบรวมข้อมูลบัญชีมาจัดทํ ารายงานทางการเงิน เช่น งบการเงิน เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว
4. เพือให้ได้ข ้อมูลทีเพียงพอและครบถ้ วนในการจัดทํ ารายงานต่างๆ เพือการวิเคราะห์ของ
ผู้ บริ หาร และเสนอต่อสาธารณะชนรวมทั งหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง

รายละเอียดระบบงาน
แผนผังทางเดินของข้ อมูล (Data Flow Diagram)
การวิจ ัยและพั ฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการนําเข้แา ละจํ าหน่าย
เครื องจักรกลก่อสร้างทีพั ฒนาขึ น มีรายละเอียดของระบบทีสําคัญอั นประกอบด้ วย
วั ตถุประสงค์ของระบบงาน มาตรฐานของแต่ละระบบ ข้อมูลนําเข้าระบบงาน การประมวลผล
ข้อมูลและข้อมูลทีได้จากระบบงานซึ งจะมีล ั กษณะการทํ างานของแต่ละระบบโดยแยกพิจารณาเป็ น
หัวข้อดังต่อไปนี
1. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ0 (Data Flow Diagram Level 0 : Context Diagram)
2. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที1 (Data Flow Diagram Level 1)
3. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบจัดซื อต่างประเทศ
4. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบเจ้าหนี การนําเข้า
5. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบจ่ายชํ าระเงิน
6. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบรับสินค้านําเข้ า
7. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบการขายสินค้า
8. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบบัญชีลูกหนี การค้า
9. ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับที2 ระบบการรับชํ าระหนี
10. ผั งแสดงการไหลของข้อมูลระดับที 2 ระบบบริ หารค่า commission
11. ผั งแสดงการไหลของข้อมูลระดับที 2 ระบบบริ หารต้นทุนสินค้าคงหลั งจากการนําเข้า
12. ผั งแสดงการไหลของข้อมูลระดับที 2 ระบบบัญชีแยกประเภท
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รายงานการจัดซือประจําสัปดาห์
รายงานการเสนอซื อประจําสัปดาห์
รายงานการเคลือนไหวของเจ้าหนี
ทะเบียนคุมเช็คจ่าย
รายงานการขายประจําวั น
รายงานการขายแยกตามสิ นค้ า
รายงานสิ นค้ าค้างส่ง
รายงานการส่งสิ นค้า
รายงานความเคลือนไหวของลูกหนี

ข้ อมูลลูกค้า
ข้ อมูลสินค้าทีลูกค้าต้ องการ
ใบกํ ากับภาษี/ใบส่ งของ/ใบแจ้งหนีทีเซ็นรับแล้ว
ใบสังซือ
ข้อมูลขอคืนสิ นค้ า
ข้ อมูลการรับวางบิล
เช็ค/เช็คลงวั นทีล่วงหน้า

ลูกค้า

ใบกํ ากั บภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี
ข้อมูลการรับคําสังซือ
ใบเสนอราคา
ใบขอคืนสินค้า
ใบวางบิล
ใบลดหนี
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับคืนสินค้า
ข้อมูลการขอใบเสนอราคาสิ นค้ า

รายงานคุมเช็คลงวั นทีล่วงหน้า
รายงานการรับชําระหนี
รายงานการรับเงินประจํ าวั น
รายงานคุมเช็ครับ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสํ าหรับธุรกิจการนําเข้ า
และจําหน่ ายเครืองจักรกลก่ อสร้ าง

ใบสังซือ

ผู ้ ขาย

เช็ค
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสนอราคาสิ นค้า
ข้อมูลสําเนาใบกํากับสิ นค้า/บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
/ใบรับรองแหล่งผลิต/ใบตราส่งสิ นค้า
ข้อมูลสิ นค้าทีสังซือมาถึงท่าเรื อในประเทศ

ข้อมูลการนํ าฝากตามใบนําฝากธนาคาร
ใบเสร็จรับเงิน
เช็ค
ข้ อมูลตาม Statement

ข้อมูลSHIPPING GUARANTEE

ใบกํ ากับสินค้า/บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ/
ใบรับรองแหล่งผลิต/ใบตราส่งสินค้า

ข้อมูลจากระบบอืน

ผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาต

ธนาคาร

ข้อมูลTRUST RECEIPT
ข้อมูลLETTER OF CREDIT
ข้ อมูล LETTER OF CREDIT

ข้อมูลงบการเงิน

พนักงานขาย

รายงานการรับคืนสิ นค้ าเข้ าคลังสิ นค้ า
รายงานการรับสิ นค้าเข้ าคลั งสิ นค้า
รายงานการเบิกสิ นค้ าออกจากคลั งสิ นค้า
รายงานทางการเงิน
ใบส่ งของ/หนังสื อสังปล่อยสิ นค้า
เช็ค
บริ ษัทขนส่ง
ใบกํ ากับภาษี/ใบแจ้งหนี
ข้ อมูลสินค้า
ใบเสร็จรับเงิน
ใบรับของ
รายงานภาษีขาย
กรมสรรพากร
ข้อมูลการนําฝากตามสําเนาใบนําฝากธนาคาร

บริ ษั ทตั วแทนสายเดินเรื อ

ระบบอืน

ผู ้ บริ หาร

ข้อมูลค่าคอมมิชชัน
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ภาพที4.1 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ0 (Data Flow Diagram Level 0: Context Diagram)
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ภาพที4.2 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1)
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ภาพที 4.3: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2 : ระบบจัดซื อต่างประเทศ)
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ระบบงานที1 ระบบจัดซือต่างประเทศ (Purchasing foreign System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบจัดซื อ เป็ นระบบทีสั งซื อสินค้าตามทีได้ รับอนุม ั ติจากแฟ้ มข้อมูลการ
เสนอซื อ บันทึก
รายละเอียดในการจั ดซื อ ออกเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดซื อ โอนข้อมูลการจัดซื อไปยั งระบบ
บัญชีเจ้าหนี และระบบคลั งสินค้า นอกจากนี ยั งใช้เป็ นหลั กฐานในการบันทึกรายการบัญชี และ
รวมถึงการออกรายงานเพือใช้ในการบริ หาร
วั ตถุประสงค์ของระบบ
1. สามารถทํ าการบันทึกรายละเอียดเกียวกับรายการสั งซื อสินค้าตามทีได้รับอนุติมอั ย่างถูกต้อง
2. สามารถติดต่อสั งซื อกับผู้ ขายทีมีประวั ติการขายทีดี
3. เกิดการควบคุมภายในทีดีในการบันทึกรายการสั งซื ออย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถนําข้อมูลทีบันทึกไปใช้ร่วมกับระบบงานอืน เพือความถูกต้องและลดความซํ าซ้อนของ
ข้อมูล
5. สามารถรวบรวมข้อมูล การบันทึ ก การสั งซื อ การประมวลผล การสอบถาม และการจัด ทํา
รายงานทีมีประสิทธิภาพเป็ นระบบ ทํ าให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารได้
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลการขอใบเสนอราคา
2. ข้อมูลการเสนอซื อทีอนุม ั ติแล้ ว
3. ข้อมูลผู้ ขาย
4. ใบเสนอราคาสินค้า(Pro-forma Invoice)
5. ข้อมูลการเสนอราคาสินค้า
6. ข้อมูลการสั งซื อ
7. ข้อมูลการสั งซื อทีอนุม ั ติแล้ ว
8. ข้อมูล Letter of Credit
9. ข้อมูลสําเนาใบกํ ากับสินค้(าInvoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ(Packing List)/ ใบรับรอง
แหล่งผลิต(Certificate of Origin) / ใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading)
10. ข้อมูลสินค้าทีสั งซื อมาถึงท่าเรื อในประเทศ(Arrival Notice)
11. ข้อมูลใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ(Bill of Lading) ทียั งส่งมาไม่ถึง
12. ข้อมูล Shipping Guarantee
13. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading)
14. ข้อมูลการรับสินค้า
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การประมวลผล
1. ตรวจสอบประวั ติผู้ ขายหลายรายและจัดทําใบขอเสนอราคาจากผู้ ขาย ทําการเรีกยข้อมูลการ
เสนอซื อทีผ่านการอนุม ั ติจากฝ่ ายคลังสิ นค้าแล้ว จากแฟ้ มข้อมูลการเสนอซื อ ข้อมูลผู้ ขายจาก
แฟ้ มข้อมูลผู้ขาย เพือทําการเลือกผู้ขาย ปรับปรุ งข้อมูลผู้ขาย อาทิ ทีอยู่ เบอร์ โทรศัพท์ ชือผู้
ติดต่อประสานงาน และส่งข้อมูลการขอใบเสนอราคาไปให้ผู้ ขาย เมือได้รับใบเสนอราคาจาก
ผู้ ขาย (Proforma Invoice) ทํ าการบันทึกข้อมูลการเสนอราคาของผู้ ขาย อาทิ เงือนไขในการ
ส่งมอบสินค้า เงือนไขการชํ าระเงิน วั นทีสิ นสุดการเสนอราคา ลั กษณะการบรรจุหีบห่ อของ
สินค้า เมืองท่าต้นทาง เมืองท่าปลายทาง วั นทีจะส่งของ ลงในแฟ้ มข้อมูลการเสนอราคา
2. บันทึ กข้อมูลการสั งซื อ ทําการเรี ยกข้อมูลการเสนอซื อทีผ่านการอนุ ม ัติ จากแฟ้ มข้อมูลการ
เสนอซื อ เพือทํ าการตรวจสอบและเรี ยกข้อมูลราคาจากแฟ้ มข้อมูลการเสนอราคาทีได้รับจาก
ผู้ ขายทํ าการบันทึกข้อมูลการสั งซื อลงในแฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ
3. บันทึกข้อมูล Letter of Credit ทํ าการเรี ยกข้อมูลการสั งซื อจากแฟ้ มข้อมูลการสั งซื อข้อมูลการ
เสนอซื อทีผ่านการอนุ ม ัติจากแฟ้ มข้อมูลการเสนอซื อ เพือทําการขอรับใบขอเปิ ด Letter of
Credit จากธนาคารทีบริ ษ ัทมีบัญชีอยู่ เมือได้รับอนุม ั ติเครดิตจากทางธนาคารแล้ วทํ าการบันทึก
ข้อมูล Letter of Credit ลงในแฟ้ มข้อมูล Letter of Credit
4. อนุ ม ัติข ้อมูลการสั งซื อ ทําการเรี ยกข้อมูลการสั งซื อจากแฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ ข้อมูLetter
ล of
Credit จากแฟ้ มข้อมูล Letter of Credit เมือผู้ มีอ ํ านาจพิจารณาข้อมูลการสั งซื อ จะทํ าการบันทึก
ผลการพิจารณาลงในแฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ
5. บันทึกข้อมูลเอกสารสําเนาใบกํากับสิ นค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing
List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin)/ ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) ทีได้รับ
จากผู้ ขายเพือทํ าการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสิ นค้าทีนําเข้ากับแฟ้ มข้อมูลการเสนอราคาที
ได้รับจากผู้ขาย แล้วทําการบันทึก รายละเอียดข้อมูลสิ นค้าทีนําเข้าลงในแฟ้ มข้อมูลใบกํากับ
สิ น ค้า (Invoice) / บัญชีร ายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต
(Certificate of Origin) และแฟ้ มข้อมูลใบตราส่งสิ นค้า (Bill of Lading) เมือได้รับหนังสื อแจ้ง
การมาถึงท่าเรื อของสินค้า (Arrival Notice) จึงปรับปรุ งสถานะของ Letter of Credit
6. ตรวจสอบการมาถึงของต้นฉบับใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) จากแฟ้ มข้อมูลใบตราส่ ง
สินค้า(Bill of Lading) เพือทํ าการขอรับของไปก่อนจากบริษ ัทตัวแทนสายเดินเรื อโดยการทํา
Shipping Guarantee บันทึกข้อมูลShipping Guarantee ลงในแฟ้ มข้อมูล Shipping Guarantee
7. ปรั บปรุ ง สถานะ การสั งซื อ เมื อได้รั บการโอนข้อ มูล การสั งซื อที ผ่านการอนุ ม ัติ จ าก
แฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ ข้อมูล Letter of Credit จากแฟ้ มข้อมูล Letter of Credit ข้อมูลใบตรา

43

ส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) จากแฟ้ มข้อมูลใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) ข้อมูล Shipping
Guarantee ลงในแฟ้ มข้อมูล Shipping Guarantee ข้อมูลการรับสินค้าจากแฟ้ มข้อมูลการรับของ
เพือตรวจสอบสถานะ การรับสินค้าและเอกสารทีเกียวข้องกับการการสั งซื ออันได้แก่Letter of
Credit ใบกํากับสิ นค้า (Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) ใบรับรอง
แหล่งผลิต (Certificate of Origin) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) Shipping Guarantee
8. จัดทํารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงือนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้ บริ หาร จะทําการดึงข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลทีเกียวข้องอันได้แก่ แฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ และแฟ้ มข้อมูลการเสนอราคาของ
ผู้ ขาย (Proforma Invoice) แฟ้ มข้อมูลใบกํ ากับสินค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ
(Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin) แฟ้ มข้อมูลใบตราส่ งสิ นค้า (Bill
of Lading) แล้ว นําข้อมูลที ได้มาจัด ทําเป็ นรายงานในรู ปแบบตามที ผู้บริ หารกําหนดอัน
ได้แก่ รายงานจัดซื อ แล้ วทํ าการจัดส่งไปให้ผู้ บริ หาร
ข้อมูลทีได้ออกจากระบบ
1. ข้อมูลการขอใบเสนอราคา
2. ข้อมูลปรับปรุ งผู้ ขาย
3. ข้อมูลการเสนอราคาสินค้า(Proforma Invoice)
4. ข้อมูลการขอใบเสนอราคาสินค้า
5. ข้อมูลการสั งซื อ
6. ข้อมูลการสั งซื อทีอนุม ั ติแล้ ว
7. ข้อมูล Letter of Credit
8. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะ Letter of Credit
9. ข้อมูลสินค้าทีสั งซื อมาถึงท่าเรื อในประเทศ(Arrival Notice)
10. ข้อมูลใบกํากับสิ นค้า (Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) / ใบรับรอง
แหล่งผลิต (Certificate of Origin)
11. ข้อมูล Shipping Guarantee
12. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะการสั งซื อในการจั ดทํ าShipping Guarantee
13. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading)
เอกสารทีได้จากระบบ
1. ใบขอการเสนอราคาสินค้า
2. ใบสั งซื อ
3. รายงานการจัดซื อ

44

44

ภาพที 4.4: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบเจ้าหนี การนําเข้)า
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ภาพที 4.5 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบเจ้าหนี การนําเข้)า
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ระบบงานที 2 ระบบเจ้าหนีการนําเข้ า
ขอบเขตระบบงาน
ระบบเจ้าหนี เป็ นระบบทีบัน ทึกรายละเอียดเกียวกับหนี สิ นของกิจการที เกิดจากการซื อ
สินค้า โดยระบบจะรับข้อมูลเกียวกับการจัดซื อทีส่งมาจากระบบจัดซื อเพือตั งยอดเจ้าหนี และรับ
ข้อมูลการชํ าระหนี จากระบบจ่ายชํ าระหนี เพือลดยอดเจ้าหนี ระบบเจ้าหนี จะช่วยให้ทราบถึงภาวะ
หนี สินของกิจการ รวมทั งจํ านวนเงินทีต้องชํ าระหนี เมือถึงกํ าหนด
วั ตถุประสงค์ของระบบ
1. เพือให้การบันทึกรายการทางการบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้ วน ตามหลั กการบัญชีทีรับรอง
โดยทั วไป
2. เพือให้เกิดการควบคุมภายในทีดีในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี
3. เพือสามารถนําข้อมูลทีบันทึกไปใช้ร่วมกับระบบงานอืน
4. เพือลดความซํ าซ้อนและความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทีใช้ในการปฏิบัติงาน
5. เพือให้ก ารรวบรวมข้อมูล การบันทึก รายการเจ้าหนี การประมวลผล การสอบถาม และการ
จัดทํ ารายงานของระบบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร
ได้
6. เพือให้ได้ข ้อมูลทีถูกต้องครบถ้ วน เชือถือได้ และเหมาะสมในการควบคุม การวางแผนและการ
ตัดสินใจ
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลผู้ ขาย
2. ข้อมูลการเสนอซื อทีอนุม ั ติแล้ ว
3. ข้อมูลการสั งซื อทีอนุม ั ติแล้ ว
4. ข้อมูลสินค้าทีสั งซื อมาถึงท่าเรื อในประเทศ(Arrival Notice)
5. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่ง
ผลิต (Certificate of Origin)
6. ข้อมูล Letter of Credit
7. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading)
8. ใบกํ ากับสินค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต
(Certificate of Origin) / ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
9. ข้อมูล Trust Receipt
10. ข้อมูลการรับสินค้า
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11. ข้อมูลบริ ษ ัทขนส่ง
12. ข้อมูลรายละเอียดเจ้าหนี
13. ข้อมูลวั นทีครบกํ าหนดชํ าระ
14. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบแจ้งหนี
15. ข้อมูลใบสําคัญจ่าย
16. ข้อมูลเจ้าหนี
17. ข้อมูลการจ่ายเช็ค
18. ข้อมูลรายละเอียด Trust Receipt
19. ข้อมูลอั ตราแลกเปลียน
การประมวลผล
1. ตรวจสอบหนี และบันทึกเจ้าหนี ต่างประเทศ เมือได้รับการโอนข ้อมูลทีเกียวข้องกับการซื อจาก
ระบบซื อ ทํ าการตรวจสอบหนี ทีจะเกิดขึ น โดยเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลผู้ ขาย แฟ้ มข้อมูล
การเสนอซื อ แฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ และข้อมูลLetter of Credit จากแฟ้ มข้อมูล Letter of Credit
ข้อมูลใบกํากับสิ นค้า (Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่ อ (Packing List) / ใบรับรอง
แหล่งผลิต (Certificate of Origin) จากแฟ้ มข้อมูลใบกํากับสิ นค้า (Invoice)/ บัญชีรายละเอียด
บรรจุหีบห่ อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin) / ใบตราส่ งสิ นค้า
(Bill of Lading) ข้อมูลใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading) จากแฟ้ มข้อมูลใบตราส่งสินค้า (Bill of
Lading) เพือทํ าการบันทึกหนี ทีเกิดขึ นลงในแฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวของเจ้าหนี
2. ตรวจสอบหนี และบันทึกเจ้าหนี Trust Receipt โดยระบบจะดึงข้อมูลใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of
Lading) จากแฟ้ มข้อมูลใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) และข้อมูล Letter of Credit จาก
แฟ้ มข้อมูล Letter of Credit เพือทํ าการบันทึกหนี ทีเกิดขึ นลงในแฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวของ
เจ้าหนี และแฟ้ มข้อมูลTrust Receipt โอนข้อมูลสถานะต้นฉบับใบตราส่ งสิ นค้าทียั งมาไม่ถึง
จากธนาคารไปยั งแฟ้ มข้อมูลใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
3. ตรวจสอบหนี และบันทึกเจ้าหนี บริ ษ ัทขนส่ง เมือได้รับการโอนข้อมูลทีเกียวข้องกับเจ้าหนี ค่า
ขนส่งจากระบบสินค้าคงคลั ง ทํ าการตรวจสอบหนี ทีจะเกิดขึ น โดยเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูล
บริ ษ ัทขนส่ ง แฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ แฟ้ มข้อมูลใบกํากับสิ นค้า (Invoice) / บัญชีรายละเอียด
บรรจุหีบห่อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin) แฟ้ มข้อมูลใบกํากับ
ภาษี/ใบแจ้งหนี และแฟ้ มข้อมูลการรับของเพือทําการบันทึกหนี ทีเกิดขึ นลงในแฟ้ มข้อมูลการ
เคลือนไหวของเจ้าหนี
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4. ตรวจสอบเจ้าหนี หนี ทีครบกําหนดเรี ยกชําระและจัด ทําใบสําคัญจ่าย โดยระบบทําการดึ ง
ข้อมูลเจ้าหนี ครบกําหนดชําระจากแฟ้ มข้อมูลใบกํากับภาษี/ ใบแจ้งหนี แฟ้ มข้อมูล Trust
Receipt และแฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวของเจ้าหนี ซึ งระบบจะได้ข ้อมูลเจ้าหนี ทีครบกําหนด
ชํ าระ เพือทํ าการบันทึกข้อมูลใบสําคัญจ่ายและหมายเหตุเลขทีใบสําคัญจ่ายลงในแฟ้ มข้อมูลการ
เคลือนไหวของเจ้าหนี
5. ตรวจสอบการจ่ายชํ าระหนี และปรับปรุ งเจ้าหนี เมือได้รับการโอนข้อมูลทีเกียวกับการจ่ายเช็คที
ได้มาจากระบบจ่ายชํ าระหนี ทํ าการตรวจสอบการจ่ายชําระหนี โดยเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูล
การเคลื อนไหวของเจ้า หนี แฟ้ มข้อ มูล ใบสํา คัญ จ่ า ย แฟ้ มข้อ มูล อัต ราแลกเปลี ยน และ
แฟ้ มข้อมูลเช็คจ่ายเพือทํ าการปรับปรุ งแฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวของเจ้าหนี พร้อมทั งปรับปรุ ง
ข้อมูลในแฟ้ มข้อมูลใบสําคัญจ่าย
6. จัดทํารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงือนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้ บริ หาร จะทําการดึงข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลทีเกียวข้อง อั นได้แก่ แฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวของเจ้าหนี แฟ้ มข้อมูลใบสําคัญจ่าย
และแฟ้ มข้อมูล Trust Receipt แล้วนําข้อมูลทีได้มาจัดทําเป็ นรายงานให้ผู้ บริ หารอันได้แก่
รายงานการเคลือนไหวของเจ้าหนี
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลการตั งเจ้าหนี ต่างประเทศ
2. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า(Bill of Lading)
3. ข้อมูลใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ(Bill of Lading) ทียั งส่งมาไม่ถึง
4. ข้อมูล Letter of Credit
5. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะใบกํ ากับสินค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) /
ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin)
6. ข้อมูลการตั งเจ้าหนีTrust Receipt
7. ข้อมูลการตั งเจ้าหนี
8. ข้อมูล Trust Receipt
9. ข้อมูลใบสําคัญจ่าย
10. ข้อมูลเลขทีใบสําคัญจ่าย
11. ข้อมูลปรับปรุ งเจ้าหนี
เอกสารทีได้จากระบบ
1. รายงานการเคลือนไหวเจ้าหนี
2. ใบสําคัญจ่าย
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ภาพที 4.6: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบจ่ายชํ าระเงิน)
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ใบขนส่งสินค้า
ใบแจ้งหนีบริษัท
ขาเข้า
เดินเรือ
ข้อมูลใบแจ้งหนี
บริษัทเดินเรือ

ข้อมูลใบกํากับสินค้า/
ใบแจ้งหนีผู้ขาย

ข้อมูลใบสังซือ

ใบสังซือ

ใบแจ้งหนี
บริษัท ประกันภัย
ข้อมูลใบแจ้งหนี
บริษัทประกันภัย
ใบแจ้งหนีบริษัท ข้อมูลใบแจ้งหนีบริษัท Shipping
Shipping
ข้อมูลใบปล่อยสินค้า
ใบปล่อยสินค้า

Trust Receipt

ใบสําคัญจ่าย

3.1
ตรวจสอบรายการ
และจัดทําเช็คจ่าย

3.2
ตรวจสอบรายการ
นําฝากทางธนาคาร

ข้อมูลเช็คจ่า ยรอการอนุมัติ

3.4
อนุมัติการนําฝาก
ทางธนาคาร

ข้อมูลธนาคาร
ข้อมูลธนาคาร

ข้อมูลเช็ค จ่ายทีอนุมัติแล้ว

3.3
อนุมัติเช็คจ่าย

ธนาคาร
อัตราแลกเปลียน

3.6
บันทึกอัตรา
แลกเปลียน

เช็ค

ข้อมูลอัตรา
แลกเปลียน
ประจําวัน

ใบนําฝาก
ธนาคาร

ข้อมูลเช็คจ่าย

บริษัท
Shipping

บริษัท
ประกันภัย

บริษัท
เดินเรือ

ใบสังซือ

ข้อมูลใบสังซือ

3.7
จัดทํารายงาน

ข้อมูลใบฝาก
จากธนาคาร

ธนาคาร

ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกํากับภาษี
บริษัทประกันภัย

เจ้าหนีทัวไป
3.5
บันทึกใบนําฝากธนาคาร/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ ภาษี

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ ภาษีเจ้าหนีทัวไป

ผู้ขาย

ใบกํากับ สินค้า/
ใบแจ้งหนีผู้ขาย

ใบเสร็จรับเงิน
ค่าสินค้า

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
แต่ละประเภท

รายงานการนําฝาก
ทางธนาคาร
ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํา กับภาษี

ข้อมูลใบนําฝากจากธนาคาร

สําเนาใบนําฝากธนาคารทีนําฝากแล้ว

ข้อมูลการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ภาพที 4.7: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบจ่ายชํ าระเงิน)

ผู้บริหาร
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ระบบที 3 ระบบจ่ายชําระเงิน
ขอบเขตระบบงาน
ระบบการจ่ายชํ าระเงิน จะมีหน้าทีจ่ายชํ าระเงิน จากข้อมูลใบสําคัญจ่ายทีทํ าจาก
ระบบเจ้าหนี การนําเข้า ระบบนี จะมีการจ่ายชําระ2 แบบ คือ เช็คจ่าย และ โอนเงิน
ผ่านทางธนาคาร การจ่ายชํ าระหนี แต่ละประเภทจะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุ ม ัติ
ทุกครั ง ข้อมูลการชําระหนี ที ทําการจ่ ายแล้ว จะส่ งให้ระบบเจ้าหนี เพือปรั บปรุ ง
เจ้าหนี ต่อไป และมีการบันทึกรับใบเสร็ จหลั งจากทีมีการชํ าระเงินให้เจ้าหนี ประเภท
ต่ างๆ ส่ ว นการจ่ ายเงิ น จะต้องบัน ทึ ก ข้อ มูลอัต ราแลกเปลียน เพือใช้ในการจัด ทํา
รายงานผลกําไรขาดทุน จากการแลกเปลียนกับข้อมูลอัต ราแลกเปลียน ณ วัน ที ซื อ
สินค้า จากระบบจัดซื อต่างประเทศรวมถึงรายงานการนําเงินฝากธนาคารและทะเบียน
คุมเช็ค
ข้อมูลทีนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงินค่าสินค้า
2. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษีบริ ษ ัทประกั นภัย
3. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษีบริ ษ ัทเดินเรื อ
4. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษีบริ ษ ัทShipping
5. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงินกรมศุลกากร
6. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษีเจ้าหนี ทั วไป
7. ข้อมูลใบสําคัญจ่ายทีอนุม ั ติแล้ ว
8. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้/าใบแจ้งหนีผู้ ขาย
9. ข้อมูลใบแจ้งหนีบริ ษ ัทประกันภั ย
10. ข้อมูลใบแจ้งหนีบริ ษ ัทเดินเรื อ
11. ข้อมูลใบแจ้งหนีบริ ษ ัท Shipping
12. ข้อมูลใบแจ้งหนี เจ้าหนี ทั วไป
13. ข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาเข้า
14. ข้อมูลTR
15. ข้อมูลธนาคาร
16. ข้อมูลอั ตราแลกเปลียนวั นทีจ่ายเงิน
17. ข้อมูลอั ตราแลกเปลียนประจํ าวั น
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การประมวลผล
1. ตรวจรายการและจัดทํ าเช็คจ่าย
2. ตรวจรายการนําฝากทางธนาคาร
3. อนุม ั ติเช็คจ่าย
4. อนุม ั ติการนําฝากทางธนาคาร
5. บันทึกใบนําฝากธนาคาร/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํ ากับภาษี
6. บันทึกอั ตราแลกเปลียน
7. จัดทํ ารายงาน
ข้อมูลทีได้จากระบบ
ข้อมูลเช็ค
ข้อมูลใบนําฝากธนาคาร
ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน
ข้อมูลการจ่ายชํ าระหนี
เอกสารทีได้จากระบบ
1. เช็คทีอนุม ั ติแล้ ว
2. ใบนําฝากธนาคารทีอนุม ั ติแล้ ว
3. รายงานการนําเงินฝากธนาคาร
4. รายงานทะเบียนคุมเช็ค
5. รายงานกํ าไรขาดทุนจากการอั ตราแลกเปลียน
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ภาพที 4.8 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1(Data Flow Diagram Level 1: ระบบบริ หารสินค้าคงคลั งจากการนําเข้า)
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ภาพที 4.9: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบบริ หารสินค้าคงคลั งจากการนําเข้า)
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ระบบที 4 ระบบรับสินค้านําเข้ า (Imported Goods Receipt System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบการรั บ สิ น ค้า นํา เข้า จะทํา การตรวจสอบเอกสาร จากระบบจัด ซื อ
ต่างประเทศทีส่งมา เพือทํ าการส่งต่อให้ก ับบริ ษ ัท Shipping โดยจัดให้เป็ นตัวแทนการ
จัดการเอกสาร ทีเกียวข้องกับการนําสิ นค้าออกจากท่าเรื อ การบันทึกการตรวจสอบ
สินค้าทีมาถึงท่าเรื อกับเอกสารใบตราส่งสินค้า และหลั งจากทีตรวจรับสิ นค้าเรี ยบร้อย
แล้ ว ก็จะรับใบแจ้งหนีจากบริ ษ ัท Shipping และบริ ษ ัทเดินเรื อ เพือส่งให้ระบบเจ้าหนี
ดํ าเนินการตั งหนี และจ่ายชําระเมือถึงกําหนดต่อไปและจะมีการโอนสิ นค้า ทีพร้อม
ออกจากท่าเรื อพร้อมกับการรับสินค้าทีคลั งสินค้า การแบ่งค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นในระบบ
ให้ก ับสิ นค้าในการนําเข้าในแต่ ละครั งเพือให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายทีถูกต้องในการนํา
สินค้าเข้าแต่ละครั ง รวมถึงการจัดทํ ารายงานการรับสินค้าและสถานะ LC
ข้อมูลทีนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลใบปล่อยสินค้า
2. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้/าใบแจ้งหนีผู้ ขาย
3. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า
4. ข้อมูลหนังสือรับรองแหล่งกํ าเนิดสินค้า
5. ข้อมูลใบบรรจุหีบห่อสินค้า
6. ข้อมูลใบ Proforma Invoice
7. ข้อมูล LC
8. ข้อมูลใบแจ้งหนี บริ ษ ัทเดินเรื อ
9. ข้อมูลใบแจ้งหนี บริ ษ ัทShipping
10. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้/าใบแจ้งหนีผู้ ขาย
11. ข้อมูลใบแจ้งหนีบริ ษ ัทประกันภั ย
12. ข้อมูลใบแจ้งหนี เจ้าหนี ทั วไป
13. ข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาเข้า
14. ข้อมูลใบสั งซื อ
15. ข้อมูล TR
16. ข้อมูลสินค้าถึงท่าเรื อ
17. ข้อมูลสินค้าทีถึงคลั ง
18. ข้อมูลอั ตราแลกเปลียน
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การประมวลผล
1. ตรวจสอบและบั นทึกข้ อมูลการนํ าเข้ า
2. ตรวจรับและอนุ ม ั ติสินค้ านํ าเข้ า
3. บั นทึกการโอนออกสิ นค้ าจากท่าเรื อ
4. บั นทึกการรับสิ นค้ าเข้ าคลั งสิ นค้ า
5. แบ่งค่าใช้ จ่ายต่อหน่ วยสิ นค้ า
6. จั ดทํ ารายงาน
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลสินค้าทีท่าเรื อ
2. ข้อมูลสินค้า
3. ข้อมูลบริ ษ ัทShipping
4. ข้อมูลใบปล่อยสินค้า
5. ข้อมูลสินค้า
6. ข้อมูลสินค้าทีทํ าการรับเข้าคลั งแล้ ว
7. ข้อมูลการโอนสินค้าออกจากท่าเรื อ
8. ข้อมูลสินค้าทีพร้อมออกจากท่าเรื อ
เอกสารทีได้จากระบบ
1. รายงานการรับสิ นค้ า
2. รายงานสถานะ LC
3. รายงานการโอนสิ นค้ าเข้ าคลั ง
4. รายงานค่าใช้ จ่ายต่อหน่ วยสิ นค้ าในการนํ าเข้ า
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ภาพที 4.10: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบขาย)
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ภาพที 4.11: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบขาย)
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ระบบงานที 5 ระบบขาย (Sales Order System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบขายเป็ นระบบทีบันทึกรั บคําสั งซื อจากลูกค้าตลอดจนข้อมูลการขายต่างๆ
จัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ เพือเป็ นหลั กฐานในการบันทึกรายการลงบัญชี นอกจากนี ยัทง ําการ
ส่งข้อมูลการขาย การรับคืนสินค้าไปยั งระบบต่างๆ ทีเกียวข้อง
วั ตถุประสงค์ของระบบ
1. เพือให้การบันทึกรายการทางการบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้ วน
2. เพือให้เกิดการควบคุมภายในทีดีในการขาย
3. เพือสามารถนําข้อมูลที บัน ทึ กไปใช้ร่ว มกับระบบงานอืน เพือลดความซํ าซ้อนและ
ความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทีใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพื อให้ก ารรวบรวมข้อ มูล สิ น ค้า ที ลูก ค้า ต้อ งการ การรั บ คํา สั งซื อ การส่ ง สิ น ค้า
การประมวลผล การสอบถาม และการจัด ทํา รายงานของระบบเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารได้
5. เพือให้ได้ข ้อ มูล ที ถูก ต้อง ครบถ้ว น เชื อถือ ได้ และเหมาะสมในการควบคุ ม การ
วางแผนและการตัดสินใจ
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลลูกค้า
2. ข้อมูลสินค้าทีลูกค้าต้องการ
3. ข้อมูลลูกค้าและเครดิตคงเหลือ
4. ข้อมูลสินค้า
5. ใบสั งซื อ
6. ข้อมูลการเสนอราคา
7. ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้า
8. ข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้า
9. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
10. ใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี ทีเซ็นรับแล้ ว
11. ข้อมูลการส่งสินค้าให้ลูกค้า
12. ข้อมูลการขอคืนสินค้า
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การประมวลผล
1. บันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่ เมือลูกค้าทีมีความต้องการทีจะซื อสินค้เป็า นลูกค้ารายใหม่
ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลทั งในส่ วนของรายละเอียดของลูกค้า และวงเงินสําหรับ
การให้ซื อเงินเชือลงในแฟ้ มข้อมูลลูกค้า
2. ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทีลูกค้าต้องการและจัดทํ าใบเสนอราคาระบบจะทํ าการ
ตรวจสอบวงเงินเครดิตคงเหลือของลูกค้าในแฟ้ มข้อมูลลูกค้า และจํ านวนสินค้า
คงเหลือว่ามีอยู่ในคลั งสินค้าเพียงพอทีจะจํ าหน่ายหรื อไม่ในแฟ้ มข้อมูลสินค้าสําเร็ จรู ป
หากเครดิตไม่ผ่านจะต้องได้รับการอนุม ั ติวงเงินเครดิตจากผู้ มีอ ํ านาจก่อน หากวงเงิน
เครดิตผ่าน และสินค้ามีเพียงพอ ก็จะจัดทํ าใบเสนอราคาส่งไปให้ลูกค้า
3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรับคํ าสั งซื อ ระบบจะทํ าการตรวจสอบข้อมูลคํ าสั งซื อที
ได้รับมาจากลูกค้ากับแฟ้ มข้อมูลการเสนอราคา สําหรับคํ าสั งซื อทีได้รับการเสนอราคา
มาแล้ ว แต่ถ ้ าเป็ นในกรณี ทีการรับคํ าสั งซื อทียั งไม่ได้รับการเสนอราคา จะต้องมีการ
ตรวจสอบวงเงินเครดิตของลูกค้าและจํ านวนสินค้าคงเหลือ ก่อนทีจะทํ าการบันทึก
ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อลงในแฟ้ มข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้ทางระบบทํ
า
าการโอน
ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อไปยั งระบบคลั งสินค้าเพือทํ าการเบิกสินค้า
4. จัดทํ าใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี ทํ าการเรี ยกข้ อมูลจากแฟ้ มข้อมูลการรับคํ า
สั งซื อจากลูกค้า และเรี ยกข้อมูลสินค้าทีทํ าการเบิกจากแฟ้ มข้อมูลการเบิกสินค้าออก
จากคลั งสินค้า เพือจะทํ าการบันทึกข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี พร้อม
ทั งข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ส่งไปให้ลูกค้า
5. ตรวจสอบและบันทึกผลการส่ งสิ นค้า เมือได้รับข้อมูลใบกํากับภาษี / ใบส่ งของ/ ใบ
แจ้งหนี ทีเซ็นรับแล้ วจากลูกค้า จะทําการเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลใบกํากับภาษี/ ใบ
ส่งของ / ใบแจ้งหนี เพือทํ าการบันทึกข้อมูลการส่งสินค้าได้
6. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการขอคืนสินค้า แล้ วบันทึกใบขอคืนสินค้าจากสินค้าทีขาย
เพือโอนข้อมูลการขอคืนสินค้าไปยั งฝ่ายคลั งสินค้า
7. จัดทํ ารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงือนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้ บริ หาร จะทําการดึงข้อมูล
จากแฟ้ มข้อมูลทีเกียวข้องอั นได้แก่ แฟ้ มข้อมูลลูกค้า แฟ้ มข้อมูลใบกํากับภาษี/ ใบส่ ง
ของ / ใบแจ้งหนี และแฟ้ มข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้า แล้วนําข้อมูลทีได้มาจั
ดทํา
เป็ นรายงานในรู ปแบบตามที ผู้บริ หารกําหนด อันได้แก่ รายงานการขายประจําวัน
รายงานส่งสินค้า รายงานการขายแยกตามสินค้า รายงานสินค้าค้างส่ งแล้วทําการจัดส่ ง
ไปให้ผู้ บริ หาร และรายงานภาษีขายส่งไปให้กรมสรรพากร
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ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลลูกค้าทีผ่านการตรวจสอบ
2. ข้อมูลการเสนอราคา
3. ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้า
4. ข้อมูลปรับปรุ งการเสนอราคา
5. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะการรับคํ าสั งซื อ
6. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
7. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
8. ข้อมูลการขอคืนสินค้า
เอกสารทีได้จากระบบ
1. ใบเสนอราคา
2. ใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
3. ใบขอคืนสินค้า
4. รายงานการขายประจํ าวั น
5. รายงานการขายแยกตามสินค้า
6. รายงานการส่งสินค้า
7. รายงานสินค้าค้างส่ง
8. รายงานภาษีขาย
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ภาพที 4.12: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบลูกหนี)
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ภาพที 4.13: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบลูกหนี)
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ระบบงานที 6 ระบบลูกหนี
ระบบงานลูกหนี เป็ นระบบทีบันทึกรายละเอียดหนี สิ น ของลูกค้าต่างๆ ทีเกิดขึ น
จากการขายสินค้า โดยระบบจะรับข้อมูลเกียวกับการขายทีส่ งมาจากระบบขายเพือตั งยอด
ลูกหนี และรับข้อมูลการรับเงินจากระบบรับชําระหนี เพือลดยอดลูกหนี ระบบลูกหนี จะ
ช่วยให้สามารถติดตามเรี ยกเก็บหนี ได้ตรงตามเวลา และเป็ นประโยชน์ในการควบคุมการ
รับชํ าระหนี ทีครบกํ าหนด
วัตถุประสงค์ของระบบ
1. เพือให้ก ารบันทึก รายการทางการบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้ว น ตามหลักการ
บัญชีทีรับรองโดยทั วไป
2. เพือให้เกิดการควบคุมภายในทีดีในการบันทึกบัญชีลูกหนี
3. เพือสามารถนําข้อมูลทีบัน ทึก ไปใช้ร่ วมกับระบบงานอืน เพือลดความซํ าซ้อนและ
ความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทีใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพือให้การรวบรวมข้อมูล การบันทึกรายการลูกหนี การประมวลผล การสอบถาม
และการจัด ทํารายงานของระบบเป็ นไปอย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถนํา ไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารได้
5. เพือให้ได้ข ้อ มูล ที ถูก ต้อง ครบถ้ว น เชื อถือ ได้ และเหมาะสมในการควบคุ ม การ
วางแผนและการตัดสินใจ
6. เพือให้ได้ข ้อมูลทีถูกต้องและครบถ้ วนในการติดตามหนี และดําเนิ นการทางกฎหมาย
ในกรณี ทีลูกหนี ไม่จ่ายชํ าระหนี
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลลูกค้า
2. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
3. ข้อมูลใบลดหนี
4. ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้า
5. ข้อมูลวั นทีครบกํ าหนดชํ าระ
6. ข้อมูลการเคลือนไหวของลูกหนี
7. ข้อมูลการขอคืนสินค้า
8. ข้อมูลการรับคืนสินค้า
9. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน
10. ข้อมูลเช็คทีครบกํ าหนดนําฝากธนาคาร
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11. ข้อมูลการลดยอดภาษีขาย
12. ข้อมูลใบสําคัญรับ
13. ข้อมูลใบวางบิล
14. ข้อมูลการรับวางบิล
การประมวลผล
1. ตรวจสอบหนีและบันทึกลูกหนี เมือได้รับการโอนข้อมูลทีเกียวข้องกับการขายจาก
ระบบขาย ทํา การตรวจสอบหนี ที จะเกิ ด ขึ น โดยเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูล ลูก ค้า
แฟ้ มข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่ งของ / ใบแจ้งหนี และแฟ้ มข้อมูลการรับคําสั งซื อจาก
ลูกค้า เพือทํ าการบันทึกหนี ทีเกิดขึนลงในแฟ้ มข้อมูลการเคลือนไหวลูกหนี
2. ตรวจสอบลูกหนี ทีครบกํ าหนดเรี ยกชํ าระและจัดทํ าใบวางบิล โดยเรี ยกข้อมูลวันทีครบ
กําหนดชําระจากแฟ้ มข้อมูลใบกํากับภาษี/ ใบส่ งของ / ใบแจ้งหนี และแฟ้ ม ข้อมูล
การเคลือนไหวลูกหนี ซึ งระบบจะได้ข ้อมูลลูกหนี ทีครบกํ าหนดชํ าระ เพือจัดทํา
ข้อมูลใบวางบิลส่งไปให้ลูกค้า
3. ตรวจสอบและจัดทําใบลดหนี เมือได้รั บการโอนข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลการขอคื น
สินค้า และแฟ้ มข้อมูลการรับคืนสินค้า
4. ตรวจสอบการรับชํ าระหนี และปรับปรุ งเพิ ม/ ลดยอดลูกหนี เมือได้รับการโอนข้อมูล
ใบลดหนี จากแฟ้ มข้อมูลใบลดหนีและเมือได้รับการโอนข้อมูลทีเกียวกับการรับเช็คที
ได้มาจากระบบรั บชําระหนี ทําการตรวจสอบการรั บชําระหนี โดยเรี ยกข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลลูกหนี แฟ้ มข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน แฟ้ มข้อมูลการรับเช็คทั งหมดจากลูกค้า
เพือทํ าการปรับปรุ งเพิ ม/ ลดยอดลูกหนี ลงในแฟ้ มข้อมูลลูกหนี
5. จัดทํ ารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงือนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้ บริ หาร จะทําการดึงข้อมูล
จากแฟ้ มข้อ มูลที เกี ยวข้องอัน ได้แก่ แฟ้ มข้อมูลลูก หนี แฟ้ มข้อ มูล ใบวางบิ ล และ
แฟ้ มข้อ มูล ใบสําคัญรั บ แล้ว นําข้อมูล ที ได้ม าจัด ทํา เป็ นรายงานในรู ป แบบตามที
ผู้บริ หารกําหนดอัน ได้แก่ รายงานการเคลือนไหวลูก หนี แล้ว ทําการจัด ส่ งไปให้
ผู้ บริ หาร
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลการตั งลูกหนี
2. ข้อมูลลูกหนี ครบกํ าหนดชํ าระ
3. ข้อมูลใบสําคัญรับ
4. ข้อมูลใบลดหนี
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เอกสารทีได้จากระบบ
1. ใบวางบิล
2. ใบลดหนี
3. รายงานความเคลือนไหวของลูกหนี
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ภาพที 4.14 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบรับชํ าระหนี)

68

ภาพที 4.15: ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบรับชํ าระหนี)
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ระบบงานที 7 ระบบรับชําระหนี (Receipt System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบการรับชํ าระหนี เป็ นระบบการรับชํ าระหนี ทีเกิดจากการขายสินค้า โดยได้รับ
ข้อมูลทีเกียวข้องกับการขายมาจากระบบลูกหนี และส่ งข้อมูลการรับชําระหนี ไปยั งระบบ
ลูกหนี รวมถึงการจัดทํ ารายงานเพือประโยชน์ในการบริ หาร
วั ตถุประสงค์ของระบบ
1. เพือให้การบันทึกรายการทางการบัญชีเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้ วน ตามหลั กการบัญชี
ทีรับรองโดยทั วไป
2. เพือให้เกิดการควบคุมภายในทีดีในการรับเงิน
3. เพือสามารถนําข้อมูลที บันทึกไปใช้ร่ว มกับระบบงานอืน เพือลดความซํ าซ้อน และ
ความถูกต้องตรงกันของข้อมูลทีใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพือให้ก ารรวบรวมข้อมูลการรั บเงิ น การประมวลผล การสอบถาม และการจัด ทํา
รายงานของระบบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารได้
5. เพื อให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ว น เชื อถื อ ได้ และเหมาะสมในการควบคุ ม
การวางแผนและการตัดสินใจ
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลลูกค้า
2. ข้อมูลลูกหนี ครบกํ าหนดชํ าระ
3. ข้อมูลใบวางบิล
4. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน
5. เช็ค / เช็คลงวั นทีล่วงหน้า
6. ข้อมูลเช็คทีครบกํ าหนดนําฝากธนาคาร
7. ข้อมูลการนําฝากตามสําเนาใบนําฝากธนาคาร
8. ข้อมูลการรับเช็ค
การประมวลผล
1. จัด ทําใบเสร็ จ รั บเงิน ทําการเรี ยกข้อมูลลูก หนี ครบกําหนดชําระจากแฟ้ มข้อมูล
แฟ้ มข้อมูลลูกค้า และแฟ้ มข้อมูลใบวางบิล เพือจะทํ าข้อมูลใบเสร็ จรับเงินรอไว้จนกว่า
ลูกค้าจะมาชํ าระหนี
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2. ตรวจสอบและบัน ทึกการรั บชําระหนี เมือลูกค้าส่ งข้อมูลเช็คเช็คลงวันทีล่ว งหน้ามา
ชํ าระหนี ระบบจะทํ าการตรวจสอบโดยเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลใบเสร็ จรับ เงิน เมือ
ทําการตรวจสอบแล้วจะโอนข้อมูลใบเสร็ จรั บเงินให้ก ับลูกค้า และระบบจะทําการ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดเช็คทีได้รับมาลงในแฟ้ มข้อมูลการรับเช็คทั งหมดจากลูกค้า
3. บันทึกการนําฝากธนาคาร โดยเรี ยกข้อมูลเช็คครบกํ าหนดฝากจากแฟ้มข้อมูลการรับเช็ค
ทั งหมดจากลูกค้า เพือจะส่งข้อมูลเช็คไปฝากธนาคาร เมือระบบได้รับข้อมูลการนําฝาก
ตามสําเนาใบนําฝากธนาคารทีธนาคารส่ งข้อมูลมาให้ จึงทําการปรับปรุ งข้อมูลเช็คที
ฝากได้ลงในแฟ้ มข้อมูลการรับเช็คทั งหมดจากลูกค้า
4. จัดทํ ารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงือนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้ บริ หาร จะทําการดึงข้อมูล
จากแฟ้ มข้อมูลทีเกียวข้องอันได้แก่ แฟ้ มข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน แฟ้ มข้อมูลการรับเงิ น
ประจํ าวั น และแฟ้ มข้อมูลการรับเช็คทั งหมดจากลูกค้า แล้วนําข้อมูลทีได้มาจัดทําเป็ น
รายงานในรู ปแบบตามทีผู้บริ หารกําหนด อันได้แก่ รายงานคุมเช็คลงวัน ทีล่ว งหน้า
รายงานคุมเช็ครับ รายงานการรับชําระหนี และรายงานการรับเงินประจําวัน แล้วทํา
การจัดส่งไปให้ผู้ บริ หาร
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน
2. ข้อมูลปรับปรุ งใบเสร็ จรับเงิน
3. ข้อมูลรายละเอียดเช็ค
4. ข้อมูลเช็คทีครบกํ าหนดนําฝากธนาคาร
5. ข้อมูลการนําฝากตามใบนําฝากธนาคาร
เอกสารทีได้จากระบบ
1. ใบเสร็ จรับเงิน
2. รายงานคุมเช็ครับ
3. รายงานคุมเช็คลงวั นทีล่วงหน้า
4. รายงานการรับชํ าระหนี
5. รายงานการรับเงินประจํ าวั น
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ภาพที 4.16 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบ Commission)
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ข้ อ มูลการขายและอัตรา
ค่าคอมมิชชันทีตรวจสอบแล้ ว

ข้อมูลพนักงานขาย

ข้อมูลอัตราค่าคอมมิชชันของพนักงาน

ข้ อมูลค่าคอมมิชชันทีคํานวณแล้ ว

ข้ อมูลรายการขายสินค้ า

ข้ อมูลใบรับคําสังซือ
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ภาพที 4.17 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2 (Data Flow Diagram Level 2: ระบบ Commission)
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ระบบงานที 8 ระบบคอมมิชชัน (Commission System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั นของพนักงานขาย สําหรับการขายแต่
ละครั งให้แตกต่างกันได้ ระบบจะทํ าการคํ านวณค่าคอมมิชชั นของพนักงานขาย โดยใช้
ข้อมูลใบรับคํ าสั งซื อ(Sales Order) จากระบบขาย และคํ านวณค่าคอมมิชชั นของพนักงาน
โดยอั ตโนมั ติ และทํ าการส่งข้อมูลไปยั งฝ่ ายบุคคลเพือคํ านวณเงินเดือนต่อไป นอกจากนี
ระบบยั งสามารถจัดทํ ารายงานสรุ ปยอดค่าขายของสินค้าประเภทต่างๆ แยกตามพนักงาน
ขาย ในแต่ละช่วงเวลา ให้แก่ผู้ บริ หาร เพือประเมินผลการดํ าเนินงานของพนักงานแต่ละคน
เพือเลือนตํ าแหน่งพนักงาน หรื อให้โบนัสสิ นปี
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลใบรับคํ าสั งซื อ
2. ข้อมูลพนักงานขาย
3. ข้อมูลอั ตราค่าคอมมิชชั น
การประมวลผล
1. บันทึกหรื อแก้ไขอั ตราค่าคอมมิชชั นของพนักงาน
2. คํ านวณค่าคอมมิชชั น
3. บันทึกค่าคอมมิชชั น
4. ค้นหาใบรับคํ าสั งซื อ
5. จัดทํ ารายงาน
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ค่าคอมมิชชั นทีคํ านวณแล้ ว
เอกสารทีได้จากระบบ
1. รายงานอั ตราค่าคอมมิชชั นของพนักงาน
2. รายงานยอดค่าขายสินค้าแต่ละประเภทแยกตามพนักงานขาย
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ภาพที 4.18 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบ บริ หารต้นทุนสินค้าคงคลั งจากการนําเข้)า
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ภาพที4.19: ผังแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2 (Data Flow Diagram Level 2:
ระบบ บริ หารต้นทุนสินค้าคงคลั งจากการนําเข้)า
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ระบบงานที 9 ระบบบริหารต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory System)
ขอบเขตระบบงาน
เป็ นระบบทีทํ าหน้าทีบันทึกรับสินค้าทีได้สั งซื อเข้าคลั งสินค้าโดยข้อมูลมาจาก
ระบบ
จัดซื อ บันทึกการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้าเพือนําไปขายจากข้อมูลระบบขาย บันทึกใบรับคืน
สินค้า ข้อมูลทีได้จากระบบสินค้าคงคลั ง จะเป็ นข้อมูลพื นฐานทีระบบอืนๆนําไปใช้ต่อไป
วั ตถุประสงค์ของระบบ
1. เพือให้ก ารบัน ทึ ก รายการทางการบัญชีเป็ นไปอย่างถูก ต้อง ครบถ้วน ตามหลัก การบัญชี
ทีรับรองโดยทั วไป
2. เพือควบคุมปริ มาณคงเหลือของสินค้าว่าถูกต้องตรงกับปริ มาณทีคงเหลืออยู่จริ งในคลั ง
3. เพือสามารถนําข้อมูลที บัน ทึ ก ไปใช้ร่ วมกับระบบงานอืน เพือลดความซํ าซ้อนและความ
ถูกต้องตรงกันของข้อมูลทีใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เพือให้ได้ข ้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้ วน เชือถือได้ และเหมาะสมในการควบคุม การวางแผนและ
การตัดสินใจ
ข้อมูลนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลสินค้า
2. ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
3. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้า(Invoice) / บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List) / ใบรับรอง
แหล่งผลิต (Certificate of Origin)
4. ข้อมูลการสั งซื อ
5. ข้อมูลใบตราส่งสินค้า
6. ใบส่งของ/หนังสือสั งปล่อยสินค้า(Delivery Order)
7. ข้อมูลการรับสินค้า
8. ใบกํ ากับภาษี/ ใบแจ้งหนี
9. ข้อมูลการรับคํ าสั งซื อจากลูกค้า
10. ข้อมูลสินค้าในคลั งสินค้า
11. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี
12. ข้อมูลการขอคืนสินค้า
13. ข้อมูลการรับคืนสินค้า
14. ข้อมูลการตรวจนับสินค้าในคลั งสินค้า
15. ข้อมูลสินค้าทีถึงจุดสั งซื อ
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16. ข้อมูลการเสนอซื อ
17. ข้อมูลการเสนอซื อทีผ่านการอนุม ั ติ
18. ข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้า
การประมวลผล
1. บันทึกข้อมูลสินค้า เมือได้รับการโอนข้อมูลสิ นค้าและรายละเอียดสิ นค้าจากแฟ้ มข้อมูลใบ
ตราส่งสินค้า (Bill of Lading) และแฟ้ มข้อมูลใบกํากับสิ นค้า (Invoice) / บัญชีรายละเอียด
บรรจุหีบห่อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin) / ใบตราส่ งสิ นค้า
(Bill of Lading)
2. ตรวจสอบบันทึกการรับสินค้าเข้าคลั งสินค้าและจัดทํ าบรั
ใ บของ เมือได้รับข้อมูลใบส่ งของ /
หนังสือสั งปล่อยสิ นค้า(Delivery Order) จากบริ ษ ัทขนส่ ง โดยระบบจะทําการเรี ยก ข้อมูล
การสั งซื อจากแฟ้ มข้อมูลการสั งซื อ ข้อมูลใบกํากับสิ นค้(Invoice)
า
/ บัญชีรายละเอียดบรรจุ
หีบห่อ (Packing List) / ใบรับรองแหล่งผลิต (Certificate of Origin) จากแฟ้ มข้อมูลใบกํากับ
สิ น ค้า (Invoice) / บัญชี ร ายละเอียดบรรจุ หีบ ห่ อ (Packing List) / ใบรั บรองแหล่งผลิ ต
(Certificate of Origin) ข้อมูลใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading) จากแฟ้ มข้อมูลใบตราส่ ง
สิ นค้า (Bill of Lading) เพือทําการบันทึกข้อมูลการรับสิ นค้าและปรับปรุ งข้อมูลสิ นค้าใน
แฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง
3. ตรวจสอบและบันทึกการเบิกสินค้า เมือได้รับข้อมูลการขายจากระบบขาย ทําการเรี ยกข้อมูล
จากแฟ้ มข้อมูลการรับคําสั งซื อจากลูกค้า แฟ้ มข้อมูลใบกํากับภาษี/ ใบส่ งของ / ใบแจ้งหนี
และแฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง เพือทํ าการตรวจสอบและบันทึกการเบิกสิ นค้าลงในแฟ้ มข้อมูล
การเบิ กสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า พร้อมทั งปรั บปรุ งข้อมูลการเบิ กสิ นค้าลงในแฟ้ มข้อมูล
สินค้าคงคลั ง
4. ตรวจสอบและบันทึกการรับคืน สิ นค้า เมือได้รั บข้อมูลการขายจากระบบขาย ทําการเรี ยก
ข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลการขอคืนสินค้า และแฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง เพือทํ าการตรวจสอบและ
บันทึกการรับคืนสินค้าลงในแฟ้ มข้อมูลการรับคืนสินค้า พร้อมทั งปรับปรุ งข้อมูลการรับคืน
สินค้าลงในแฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง
5. ตรวจนับและปรับปรุ งสินค้าในคลั งสินค้าโดยทํ าการเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง
มาปรับปรุ ง
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6. บันทึกข้อมูลการเสนอซื อ ทํ าการเรี ยกข้อมูลสินค้าทีถึงจุดสั งซื อจากแฟ้ มข้อมูลสินค้าคงคลั ง
ทํ าการจัดเก็บข้อมูลสิ นค้าลงในแฟ้ มข้อมูลการเสนอซื อ เพือให้ผู้ มีอ ํ านาจพิจารณาลงนาม
อนุม ั ติในแฟ้ มข้อมูลการเสนอซื อ
7. อนุม ั ติข ้อมูลการเสนอซื อ ทํ าการเรี ยกข้อมูลการเสนอซืจอากแฟ้ มข้อมูลการเสนอซื อ เมือผู้ มี
อํ านาจพิจารณาข้อมูลการเสนอซื อ จะทํ าการบันทึกผลการพิจารณาลงในแฟ้ มข้อมูลการเสนอ
ซื อ
8. ทํารายงาน เมือได้รับข้อมูลเงื อนไขการเรี ยกดูข ้อมูลจากผู้บริ หาร จะทําการดึ งข้อมูลจาก
แฟ้ มข้อมูลทีเกียวข้องอันได้แก่ แฟ้ มข้อมูลสิ นค้าคงคลังแฟ้ มข้อมูลการรับของ แฟ้ มข้อมูล
การรับคืนสินค้า และแฟ้ มข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลั ง สินค้า แล้ วนําข้อมูลทีได้มาจัดทํ า
เป็ นรายงานในรู ปแบบตามที ผู้บริ หารกํา หนด อัน ได้แ ก่ รายงานการรั บ คื น สิ น ค้าเข้า
คลั งสินค้า รายงานการรับสินค้าเข้าคลั งสินค้า รายงานการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้า
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลใบกํ ากับภาษี/ ใบแจ้งหนี
2. ข้อมูลการรับสินค้า
3. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะการสั งซื อ
4. ข้อมูลสินค้า
5. ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
6. ข้อมูลปรับปรุ งสินค้าในคลั งสินค้า
7. ข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้า
8. ข้อมูลปรับปรุ งสถานะการขอคืนสินค้า
9. ข้อมูลการรับคืนสินค้า
10. ข้อมูลการเสนอซื อ
11. ข้อมูลการเสนอซื อทีผ่านการอนุม ั ติ
เอกสารทีได้จากระบบ
1. ใบรับของ
2. ใบรับคืนสินค้า
3. รายงานการเบิกสินค้าออกจากคลั งสินค้า
4. รายงานการรับคืนเข้าคลั งสินค้า
5. รายงานการรับสินค้าเข้าคลั งสินค้า
6. รายงานการเสนอซื อ
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อั ตราแลกเปลียน
เจ้าหนี

ข้อมูลเจ้าหนี

ข้ อมูลTrust Receipt

Trust Receipt

เช็ค
ใบสังซือ
ใบแจ้งหนี
บริ ษ ั ทShipping

ข้ อมูลอัตราแลกเปลียน

อั ตราแลกเปลียน
ข้อมูลสิ นค้ า
สิ นค้า
Letter of Credit ข้อมูลLetter of Credit
ข้อมูลภาษีนําเข้า
ใบขนส่ งสิ นค้ าขาเข้ า
ใบกํ ากั บสิ นค้ า/
ใบแจ้งหนีผูข้ าย
ใบสําคั ญจ่าย

ข้อมูลใบกํากับสินค้า/
ใบแจ้งหนี ผูข้ าย

ข้ อมูลใบสําคั ญจ่าย

ข้ อมูลใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงิน
แต่ละประเภท
/ใบกํ ากับภาษี ข้ อมูลรายการบั ญชี

10.0
ระบบบั ญชีแยกประเภท
ทัวไป

ข้อมูลใบแจ้งหนี
บริ ษัทShipping
ข้ อมูลใบนํ าฝาก
ธนาคาร

ใบแจ้งหนี
บริ ษ ั ทเดินเรื อ

ข้อมูลใบแจ้งหนีการเดินเรื อ
ข้อมูลใบแจ้งหนีค่าประกัน

ข้อมูลใบแจ้งหนีทัวไป

บัญชีแยกประเภททัวไป

ผู้ ตรวจสอบบัญชี

ใบนําฝาก
ธนาคาร

ใบแจ้งหนี
บริ ษ ั ทประกั นภั ย
ใบแจ้งหนี
ทัวไป

ผู ้ บริ หาร

ภาพที 4.20 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ1 (Data Flow Diagram Level 1: ระบบบัญชีแยกประเภททั วไป)
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ใบสําคัญรับ
ใบสําคัญจ่าย
การรับของ
การเบิกสินค้า
ออกจากคลัง

ข้อมูลสินค้า
ในคลังสินค้า

การเคลือนไหวของลูกหนี

ข้อมูลการเสนอซือ

ข้อมูลใบสําคัญจ่าย
ข้อมูลการรับสินค้า
ข้อมูลการเบิกสินค้า
ออกจากคลังสินค้า

สินค้าคงคลัง

ข้อมูลลูกหนี

ข้อมูลใบสําคัญรับ

ข้อมูลการสังซือ
ข้อมูลเจ้าหนี
ข้อมูลการรับคําสังซือจากลูกค้า
ข้อมูลเช็คจ่าย
ข้อมูลการรับเช็คทังหมดจากลูกค้า

10.1
ตรวจสอบรายการ

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลTRUST RECEIPT

การเสนอซือ
การสังซือ
การเคลือนไหว
ของเจ้าหนี
การรับคําสังซือ
จากลูกค้า

ข้อมูลใบวางบิล
TRUST RECEIPT

ใบวางบิล

ข้อมูลใบกํากับสินค้า/
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ/
ใบรับรองแหล่งผลิต

ข้อมูล
ใบลดหนี
ข้อมูลใบกํากับภาษี/
ใบแจ้งหนี

ใบลดหนี

เช็คจ่าย
การรับเช็คทังหมด
จากลูกค้า

ใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลจาก
ระบบอืน

ใบกํากับสินค้า/
บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ/
ใบรับรองแหล่งผลิต

ใบกํากับภาษี/ใบแจ้งหนี
ข้อมูลใบตราส่งสินค้า

ใบตราส่งสินค้า

ข้อมูลบัญชี

ระบบอืน

10.2
ผ่านรายการ
ปรับปรุงบัญชี

ข้อมูลบัญชีแยกประเภททัวไป

บัญชีแยกประเภท

ข้อมูลปรับปรุงบัญชี
ข้อมูลบัญชีแยกประเภททัวไป

ผู้บริหาร

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาติ

รายงานทางการเงิน

10.3
ปดบัญชี
และจัดทํารายงาน

ข้อมูลงบการเงิน

ภาพที 4.21 : ผั งแสดงการไหลของข้อมูล ระดับ2
(Data Flow Diagram Level 2: ระบบบัญชีแยกประเภททั วไป)

ข้อมูลปดบัญชี
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ระบบที 10 ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger System)
ขอบเขตระบบงาน
ระบบบัญชีแยกประเภท เป็ นระบบทีจะนําข้อมูลเกียวกับการบันทึกบัญชีทีเกิดขึ น
จากทุ ก ๆระบบ โดยนํารายการทางบัญชี มารวบรวม จัดทํางบทดลอง ตรวจสอบและ
ปรับปรุ งรายการต่างๆ เพือใช้ในการปิ ดบัญชีและจัดทํ ารายงานทางการเงิน
ข้อมูลทีนําเข้าระบบ
1. ข้อมูลรหัสบัญชี
2. ข้อมูลใบกํ ากับสินค้/าใบแจ้งหนีผู้ ขาย
3. ข้อมูลเจ้าหนี
4. ข้อมูลใบสําคัญจ่าย
5. ข้อมูลใบ Proforma Invoice
6. ข้อมูล Letter of Credit
7. ข้อมูล Trust Receipt
8. ข้อมูลเช็ค
9. ข้อมูลใบนําฝากธนาคาร
10. ข้อมูลใบสั งซื อ
11. ข้อมูลใบแจ้งหนี บริ ษ ัทเดินเรื อ
12. ข้อมูลใบแจ้งหนี บริ ษ ัทประกันภัย
13. ข้อมูลใบแจ้งหนี ทั วไป
14. ข้อมูลสินค้า
15. ข้อมูลใบแจ้งหนีบริ ษ ัท Shipping
16. ข้อมูลใบขนส่งสินค้าขาเข้า
17. ข้อมูลใบเสร็ จรับเงิน
18. ข้อมูลอั ตราแลกเปลียน
19. ข้อมูลการปิ ดบัญชี
20. ข้อมูลปรับปรุ งรายการ
การประมวลผล
1. ตรวจสอบรายการ
2. ผ่านรายการบัญชี
3. จัดทํ างบทดลอง
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4. ปรับปรุ งรายการ
5. ปิ ดบัญชี
6. จัดทํ ารายงาน
ข้อมูลทีได้จากระบบ
1. ข้อมูลงบดุล
2. ข้อมูลงบกํ าไรขาดทุน
3. ข้อมูลบัญชีแยกประเภททั วไป
4. ข้อมูลงบทดลอง
5. ข้อมูลปรับปรุ งบัญชี
6. ข้อมูลการผ่านรายการบัญชี
เอกสารทีได้จากระบบ
1. รายงานงบดุล
2. รายงานงบกํ าไรขาดทุน
3. รายงานงบทดลอง
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แบบสอบถาม
ตอนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ [ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
................................... ปี
3. ตํ าแหน่ง ...................................
4. ฝ่ าย
...................................
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด
[ ] ประถมศึกษา
[ ] มั ธยมศึกษา
[ ] อนุปริ ญญา
[ ] ปริ ญญาตรี
[ ] ปริ ญญาโท
[ ] ปริ ญญาเอก
6. รายได้ของท่าน ................................... บาท
7. อายุงานทีท่านทํ าอยู่ในปัจจุบัน ................................... ปี
8. จํ านวนบุคลากรภายในแผนกท่าน ................................... คน
9. ท่านเคยทํ างานโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาก่อนหรื อไม่
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
10. งานทีท่านได้รับมอบหมาย (โปรดระบุ รายละเอียดของงานทีทํ า)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ตอนที 2 แบบประเมินความพึงพอใจในขั นตอนการดํ าเนินงานในปัจจุบัน
ประเด็นหัวข้อ

มากทีสุด

มาก

ปานกลาง น้อย น้อยมาก

1 บทบาทหรื อหน้าทีทีท่านได้รับมอบหมาย
2 เวลาในการดํ าเนินงานในส่วนงานทีท่าน
รับผิดชอบ
3 การติดต่อสือสารในการดํ าเนินงานของท่าน
4 การจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพือความปลอดภัยของ
ข้อมูลและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5 ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลหรื อเอกสารต่างๆ
6 การนําข้อมูลทีมีอยู่ในปัจจุบัน มาติดตามผลใน
เรื องต่างๆ เช่น งบการเงิน หรื อรายงานการขาย
สินค้า
7 อุปกรณ์ทีใช้ในการดํ าเนินงานมีความเหมาะสม
8 ในช่วงหน้างานทีมากทีสุด ท่านก็สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที
9 การจัดทํ าเอกสารในการดํ าเนินงานท่าน
10 การติดตามข้อมูลความคืบหน้า
ของแต่ละขั นตอนในการดํ าเนินงานทีท่านมีส่วน
เกียวข้อง
ตอนที 3 แบบประเมินความผิดพลาดจากการดํ าเนินงานในปัจจุบัน
ประเด็นหัวข้อ
1
2
3
4
5
6

ขั นตอนการปฎิบัติงานทีซํ าซ้อน
ขั นตอนการปฏิบัติงานทีเกินความจํ าเป็ น
ขั นตอนการปฎิบัติงานทีไม่เป็ นมาตราฐาน
การสือสารภายในทีม
การสือสารระหว่างทีม
การสือสารนอกองค์กร

มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยมาก

85

ตอนที 3 (ต่อ) แบบประเมินความผิดพลาดจากการดํ าเนินงานในปัจจุบัน
มาก
ประเด็นหัวข้อ
มาก
ทีสุด
7 การจัดทํ าเอกสาร ทีซับซ้อนหรื อมากเกินไป
8 ไม่เข้าใจในระบบการปฏิบัติงานเท่าทีควร
9 บทบาทและหน้าทีไม่ชัดเจน
10 อุปกรณ์ในการดํ าเนินงานไม่เอื ออํ านวย
11 การจัดเก็บเอกสารทีไม่เป็ นระเบียบ
12 งานมากหรื อซํ าซ้อนเกินไป

ปานกลาง

น้อย

ตอนที 4 แบบประเมินความพร้อมการปรับปรุ งกระบวนการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้
มาก
ประเด็นหัวข้อ
มาก ปานกลาง น้อย
ทีสุด
1 ท่านมีความรู้เบื องต้ นในการใช้สารสนเทศ
2 ท่านพร้อมเข้ารับการอบรมในการใช้สารสนเทศ
3 ท่าพร้อมสละเวลาในการให้ข ้อมูลและทดสอบ
ระบบสารสนเทศ
4 สภาพจิตใจต่อการเปลียนแปลงกระบวนการการ
ทํ างาน
5 การดํ าเนินงานทีใช้กระดาษน้อยลง
6 การดํ าเนินงานทีเป็ นระเบียบมากยิ งขึ น
7 ความคาดหวั งในประโยชน์ต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศ
8 การติดตามการดํ าเนินงานของทุกขั นตอนได้
ตลอดเวลา

น้อยมาก

น้อย
มาก
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ตอนที 5 ข้อเสนอแนะอืน ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ผังเอ็นติตี – รีเลชันชิป
PR
BANK_BRANCH
BRANCH_ID
BANK_ID
BRANCH_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

PR_NO
SUP_ID
PR_DATE
DATE_REQ
REQ_EMP_ID
APR_EMP_ID
APR_DATE
PR_STATUS
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

PAY_IN

VARCHAR2 (5) <pk>
VARCHAR2 (5) <pk,fk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PY_ID
PY_DATE
BK_ID
PY_AMT
PY_STATUS
PY_TYPE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
BOOK_NO
REF_ACC_DOC_NO

FK_BDETAIL_BRANCH

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (5)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
FK_PAY_IN_DETAIL_PY
VARCHAR2 (13) <fk>
VARCHAR2 (10)

BANK_DETAIL
BOOK_NO
BANK_ID
BRANCH_ID
BOOK_TYPE
ADDRESS
TEL_NO
BANK_MASTER
FAX_NO
BANK_ID
VARCHAR2 (5) <pk> FK_BDETAIL_BANK CONTRACT_NAME
CONTRACT_DEPT
BANK_NAME VARCHAR2 (100)
EMAIL
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
OS_BAL
CREATE_DATE DATE
REMARK
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_BY
UPDATE_DATE DATE
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
FK_CHQP_BANK FK_CHQ_BANK

FK_LC_BANK

FK_PAY_DET_CHQR

CHQR_ID
CHQR_DATE
CUST_ID
CHQR_NO
CHQR_IN_DATE
CHQR_BANK_ID
CHQR_STATUS
CHQR_DESC
REF_RC_ID
REF_RC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO
REF_ACC_BANK

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10) <fk2>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (7)
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10) <fk1>
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)

VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (7)
DATE
VARCHAR2 (5)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

CUST_ID
CUST_NAME
CUST_TYPE
ADDR_1
ADDR_2
TEL_NO
FAX_NO
CONTACT_NAME
CONTACT_POSITION
CR_DAY
CREDIT_LIMIT
CREDIT_BAL
STATUS
CUST_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

<pk>
<fk2>
FK_CHQ_REC_CUST
<fk1>

<fk3>
RECEIPT
FK_CHQ_REC_REC

RC_DETAIL
RC_ID
REF_BI_ID
REF_BI_DATE
RC_DETAIL_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

FK_RC_DETAIL

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

RC_ID
RC_DATE
CUST_ID
RC_REMARK
RC_STATUS
RC_NET_AMT
RC_PAY_TYPE
RC_PAYDATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

PROD_TYPE_ID
PROD_TYPE_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk2>
VARCHAR2 (7) <pk>
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10) <fk1>

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_PRDER_PR
SG_DETAIL
PR_DETAIL
PR_NO
PROD_ID
EX_RATE
QTY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

SG_ID
PROD_ID
BOX_NO
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk1>
VARCHAR2 (10) <pk,fk2>
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
FK_PROD_PRODTYPE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

CUSTOMER

CHQ_RECEIPT

CHQ_PAYMENT
CHQP_ID
CHQP_DATE
CHQP_DESC
RCNO_SUPP
CHQP_STATUS
REF_PV_ID
SUPP_ID
CHQP_NO
CHQP_IN_DATE
CHQP_NET_AMT
BK_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
FEE_AMT
VAT3_AMT
INTEREST_PAY
PONET_AMT
EX_RATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO
POSTED_CHQ
REF_ACC_CHQ
POSTED_BANK
REF_ACC_BANK
PO_NET_AMT

VARCHAR2 (13) <pk>
VARCHAR2 (5) <fk1,fk2>
VARCHAR2 (5) <fk2>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
NUMBER (20,2)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

EMP_ID
EMP_IDCARD
EMP_FNAME
EMP_LNAME
DEPT_ID
EMP_POSITION
EMP_ADD1
EMP_ADD2
EMP_BIRTHD
EMP_EMAIL
EMP_START
EMP_END
EMP_SALARY
EMP_SEX
EMP_STATUS
EMP_TEL
EMP_REMARK
CREATE_DATE
CREATE_BY
UPDATE_DATE
UPDATE_BY

PRODUCT_TYPE

PAY_IN_DETAIL
PY_ID
CHQR_NO
PY_DETAIL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
CHQR_ID

FK_PAYIN_BANK_DET

FK_BRANCH_BANK

EMP

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10)
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
FK_SO_CUSTOMER
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (3) <fk>
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (3)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_SGDET_SG

FK_PR_DETAIL_PROD

SG
SG_ID
SG_BANK_ID
SG_BANK_DATE
SG_BANK_STATUS
SG_FREIGHT_ID
SG_FREIGHT_DATE
SG_FREIGHT_STATUS
REF_MP_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

PRODUCT
PROD_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
PROD_NAME
VARCHAR2 (150)
PROD_DESC
VARCHAR2 (250)
PROD_TYPE_ID VARCHAR2 (10) <fk>
PROD_UNIT
VARCHAR2 (50)
PROD_ONHAND NUMBER (15,2)
PROD_RESERVE NUMBER (15,2)
ORDER_POINT NUMBER (15,2)
SALE_PRICE
NUMBER (15,2)
PROD_UNIT_PRICE NUMBER (15,2)
STATUS
VARCHAR2 (1)
CREATE_BY
VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY
VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE

FK_USER_EMP

USERMASTER
USERID
PASSWORD
EMP_ID
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (8)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (500)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

FK_EMP_DEPT

DEPT
DEPT_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
DEPT_NAME VARCHAR2 (50)
CREATE_DATE DATE
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)

MP_DETAIL
MARK_PROD
MP_ID
MP_ID_NAVIGATE
REF_PO_ID
MP_DATE
UP_FREIGHTER_DATE
FREIGHTER_NAME
MARK_BOX
NUM_ORG
MP_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

JOURNAL_MAS
DOC_NO
DOC_DATE
DESCRIPTIONS
POSTED
TYPE_POST
BAL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

FK_BILL_INPUT_CUST
FK_CUST_TYPE

FK_QUOT_CUST

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (13)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
DATE
VARCHAR2 (30)
DATE
DATE
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (250)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (10)
DATE
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)

FK_MP_DET_MP

MP_ID
PROD_ID
BOX_NO
CONTAINER_NO
BOX_TYPE
BRAND_NO
QTY
WEIGHT
VOLUME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
UNITPRICE
BFTAX_AMT
MAKE_SOURCE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (10,2)
NUMBER (10,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (100)

FK_CHQ_PAY_PV
REQ_QUAT
QUAT_PURCHASE

LETTER_OF_CREDIT
LC_ID
LC_ID_BANK
REQ_LC_DATE
BANK_ID
REF_QP_ID
REQ_OPEN_LC
CREDIT_TERM
DAY_CREDIT_TERM
SEND_PROD
TRANS_PROD
EXPIRE_DATE
DAY_BANK
LC_STATUS
LC_AMT
LC_VAT
LC_BFTAX_AMT
LC_TAX_AMT
LC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

QP_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
QP_DATE
VARCHAR2 (50)
QP_SUP_ID
DATE
QP_STATUS
VARCHAR2 (10) <fk1>
CREDIT_TERM
VARCHAR2 (10) <fk2>
SEND_TERM
VARCHAR2 (1)
POTR_SOURCE
VARCHAR2 (1)
POTR_DESTINATION
NUMBER (3)
SEND_DATE
VARCHAR2 (1)
FK_LC_QP
LIMIT_DATE
VARCHAR2 (1)
DESCRIPTION
DATE
REF_RQ_ID
NUMBER (3)
QP_AMT
VARCHAR2 (1)
QP_VAT
NUMBER (15,2)
QP_BFTAX_AMT
NUMBER (15,2)
QP_TAX_AMT
NUMBER (15,2)
QP_NET_AMT
NUMBER (15,2)
APPROVE_ID
NUMBER (15,2)
QP_APV_DATE
VARCHAR2 (15)
CREATE_BY
DATE
CREATE_DATE
VARCHAR2 (15)
UPDATE_BY
DATE
UPDATE_DATE

SO

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (5)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
FK_PO_LC
DATE
DATE
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
FK_PODET_PO
VARCHAR2 (15)
DATE

PO_ID
REF_LC_ID
PO_DATE
PO_STATUS
PO_AMT
PO_VAT
PO_BFTAX_AMT
PO_TAX_AMT
PO_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
EX_RATE
PONET_RATEAMT

PV

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10) <fk>
DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)

PV_ID
PV_DATE
SUPP_ID
PV_STATUS
PV_APP_ID
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POSTED
PV_TYPE
NET_RATEAMT

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)

CUST_TYPE

QUOTATION

SO_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
SO_DATE
DATE
SO_CUST_ID
VARCHAR2 (10) <fk>
SO_CREDIT_TERM VARCHAR2 (2)
CUST_BAL
NUMBER (15,2)
SO_REMARK
VARCHAR2 (150)
SO_VAT
NUMBER (15,2)
SO_DISCOUNT NUMBER (15,2)
SO_BFTAX_AMT NUMBER (15,2)
SO_TAX_AMT
NUMBER (15,2)
SO_NET_AMT
NUMBER (15,2)
SO_CUST_PO
VARCHAR2 (10)
SO_QUAT_ID
VARCHAR2 (10)
SO_APV_STATUS VARCHAR2 (1)
APPROVE_ID
VARCHAR2 (15)
SO_APV_DATE DATE
CREATE_BY
VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY
VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE
SO_AMT
NUMBER (15,2)

PO

QUAT_ID
QUAT_DATE
CUST_ID
QUAT_REFDOC
QUAT_REMARK
QUAT_DISCOUNT
QUAT_BFTAX_AMT
QUAT_TAX_AMT
QUAT_NET_AMT
QUAT_LEADTIME
QUAT_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
VAT
QUAT_AMT

CUST_TYPE
CUST_DESC
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (2)
NUMBER (15,2)

VARCHAR2 (3) <pk>
VARCHAR2 (60)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_POCREDITOR_PO

FK_QUAT_DETAIL_QUAT

PO_CREDITOR_TRANS
PO_ID
POT_ID
INV_FROM_TRANS
INV_DATE
INV_DUE
TRANS_ID
TRANS_NOVAT_AMT
TRANS_VAT_AMT
VAT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)

PO_CREDITOR
PO_ID
POC_ID
POC_TYPE
TYPE_PAY
FEE_AMT
VAT3_AMT
PONET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POC_DATE
EX_RATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO

GR

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
GR_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
REF_PO_ID
VARCHAR2 (2)
GR_DATE
VARCHAR2 (2)
GR_NAME
NUMBER (15,2)
GR_STATUS
NUMBER (15,2)
CREATE_BY
NUMBER (15,2)
CREATE_DATE
VARCHAR2 (15)
UPDATE_BY
DATE
UPDATE_DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
DATE
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10) FK_GR_DET_GR

SO_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
DISCOUNT

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10) <fk>
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1) FK_PVDET_PV
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

FK_TRANS_DET_TRANS

QP_DETAIL
QP_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

EX_RATE
EX_TYPE
EX_DATE
PR_RATE
SALE_RATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

SI

BILL_INPUT_DETAIL

QUAT_DETAIL
QUAT_ID
PROD_ID
QTY
DISCOUNT
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

BI_ID
REF_SI_ID
BI_DETAIL_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_SI_DETAIL_SI

SI_DETAIL

PO_CREDITOR_TRANS_DET

GR_DETAIL

PO_ID
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
POT_ID
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
LINE_NO
NUMBER (5) <pk>
DESCRIPTION VARCHAR2 (150)
NOVAT_AMT NUMBER (15,2)
VAT_AMT
NUMBER (15,2)
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE

GR_ID
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
PROD_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
UNIT
NUMBER (15,2)
QTY
NUMBER (15,2)
UNITPRICE NUMBER (15,2)
BFTAX_AMT NUMBER (15,2)
STATUS
VARCHAR2 (1)
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE

PV_DETAIL
PV_ID
REF_LC_ID
NET_AMT
DUE_PAY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
NET_RATEAMT

TRANSPORTATION
TRANS_ID
TRANS_NAME
CONTRACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

RECORD_NO
MONTHLY
YEARLY
STATUS
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

COUNTRY_MASTER
COUNTRY_NO
COUNTRY_TNAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

SYSTEMNAME VARCHAR2 (30)
CONDITION VARCHAR2 (30)
DESCRIPTION VARCHAR2 (150)
VALUE
VARCHAR2 (50)

GL_LEDGER

FK_ACCOUNT_GROUP

ACC_GROUP

FK_GLINITIAL_ACC

ACCGROUP_ID
ACCGROUP_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

GL_LEDGER_YEAR
DATE
<pk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (4)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

GL_INITIAL
ACC_NO
DOC_DATE
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
POSTED
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

FK_COUNTRY

SUPP_ID
SUPP_NAME
CONTACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
COUNTRY_NO
EX_RATE
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
SUPP_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

GENERALMASTER

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (6) <fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

S_CREDIT_NOTE

DOC_DATE
ACC_NO
YEARLY
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

SUPPLIER

YEARLY
VARCHAR2 (4) <pk>
CLOSE_STATUS VARCHAR2 (1)
CREATE_BY VARCHAR2 (8)
CREATE_DATE DATE

NUMBER (2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE

ACCOUNT

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)

GL_CLOSE_YEAR

T_STATUS_CLOSE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

ACC_NO
ACC_NAME
ACCGROUP_ID
CLOSE_ACC_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

SCN_ID
SCN_DATE
SCN_STATUS
REF_RETURN_ID
SCN_AMT_EXC_VAT
SCN_DISCOUNT
SCN_VAT_RATE
SCN_VAT
SCN_TOTAL
SCN_REASON
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

SI_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
DISCOUNT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SENT_NUM
RETURN_NUM
RETURN_STATUS

VARCHAR2 (10) <pk,fk1>
VARCHAR2 (10) <pk,fk2>
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SI_ID
SI_DATE
REF_SO_ID
REF_PO_CUST
SI_DUEDATE
SI_CUST_ID
SI_REMARK
SI_STATUS
SI_DISCOUNT
SI_BFTAX_AMT
SI_TAX_AMT
FK_BILLINPUTDET_SI SI_NET_AMT
SI_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SI_VAT
SI_AMT
SI_CREDIT_TERM
SEND_FLAG
REF_AR_DOC
RDATE
RETURN_ID
RETURN_STATUS
RETURN_REMARK
GI_ID
GI_DATE
REC_ID
REC_DATE
GI_STATUS
REC_STATUS
REF_ACC_ASSET
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
DATE
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

VARCHAR2 (6) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

ACC_NO
LINE_NO
DOC_DATE
TRANS_DATE
REF_NO
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
BALANCE_AMT
CLOSE_MONTHLY
CLOSE_YEARLY
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER
<pk>
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

GEN_CENTER
DOC_TYPE
YEAR
RUN_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (3) <pk>
VARCHAR2 (4) <pk>
NUMBER
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

GL_LEDGER_RP
LINE_NO
MONTHLY
YEARLY
TRANS_DATE
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

NUMBER
<pk>
VARCHAR2 (2) <pk>
VARCHAR2 (4) <pk>
DATE
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

AR
AR_DOC_NO
AR_DATE
CUST_ID
AR_DR
AR_CR
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SI_DETAIL_SEND
GL_CLOSE_MONTH
MONTHLY
YEARLY
CLOSE_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (2) <pk>
VARCHAR2 (4) <pk>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

SI_ID
VARCHAR2 (10)
PROD_ID
VARCHAR2 (10)
SEQ
NUMBER (3)
SEND_DATE DATE
QTY
NUMBER (15,2)
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE
TYPE_SI
VARCHAR2 (1)

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

EXCHANGE_DETAIL

FK_BILLINPUTDET_BILLINPUT

FK_GR_PO

SO_DETAIL
PO_DETAIL

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_JOURNALDET_MAS
FK_POCREDITTRANS_PO

FK_SO_DETAIL_SO

PO_ID
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
PROD_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
UNIT
NUMBER (15,2)
QTY
NUMBER (15,2)
UNITPRICE NUMBER (15,2)
BFTAX_AMT NUMBER (15,2)
STATUS
VARCHAR2
(1)
FK_QPDETAIL_QP
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_DATE DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_DATE DATE

RQ_ID
RQ_DATE
RQ_SUP_ID
RQ_STATUS
RQ_CREDIT_TERM
RQ_DETAIL
RQ_REMARK
REF_PR_NO
RQ_ID
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
RQ_AMT
PROD_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
RQ_VAT
UNIT
NUMBER (15,2)
QTY
NUMBER (15,2)
FK_RQ_DETAIL_RQ RQ_BFTAX_AMT
RQ_TAX_AMT
UNITPRICE NUMBER (15,2)
RQ_NET_AMT
BFTAX_AMT NUMBER (15,2)
APPROVE_ID
STATUS
VARCHAR2 (1)
RQ_APV_DATE
CREATE_BY VARCHAR2 (15)
CREATE_BY
CREATE_DATE DATE
CREATE_DATE
UPDATE_BY VARCHAR2 (15)
UPDATE_BY
UPDATE_DATE DATE
UPDATE_DATE

BILL_INPUT
BI_ID
BI_DATE
BI_DUEDATE
BI_STATUS
CUST_ID
BI_REMARK
BI_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

<pk>
<pk>
<pk>

<pk>
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VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (15) <pk>
DATE
<pk>
NUMBER (6,2)
NUMBER (6,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_EXDETAIL_EX

EXCHANGE
EX_RATE
EX_DESC
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PROGRAMLIST

JOURNAL_DET
DOC_NO
LINE_NO
ACC_NO
DESC_ACC_NAME
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
NUMBER
<pk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

PROGRAMNO
PROGRAMNAME
PROGRAMFILE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
HEAD_PIC

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
LONG RAW

FK_PROFILE_LIST
PROFILEMAS
PROFILENAME
PROGRAMNO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
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BANK_BRANCH
BRANCH_ID
BANK_ID
BRANCH_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (5)
<pk>
VARCHAR2 (5)
<pk,fk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_BDETAIL_BRANCH

FK_BRANCH_BANK
BANK_DETAIL
BOOK_NO
BANK_ID
BRANCH_ID
BOOK_TYPE
ADDRESS
TEL_NO
BANK_MASTER
FAX_NO
BANK_ID
VARCHAR2 (5)
<pk> FK_BDETAIL_BANK CONTRACT_NAME
CONTRACT_DEPT
BANK_NAME
VARCHAR2 (100)
EMAIL
CREATE_BY
VARCHAR2 (15)
OS_BAL
CREATE_DATE DATE
REMARK
UPDATE_BY
VARCHAR2 (15)
CREATE_BY
UPDATE_DATE DATE
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
FK_CHQP_BANK
FK_CHQ_BANK

CHQ_RECEIPT

CHQ_PAYMENT
CHQP_ID
CHQP_DATE
CHQP_DESC
RCNO_SUPP
CHQP_STATUS
REF_PV_ID
SUPP_ID
CHQP_NO
CHQP_IN_DATE
CHQP_NET_AMT
BK_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
FEE_AMT
VAT3_AMT
INTEREST_PAY
PONET_AMT
EX_RATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO
POSTED_CHQ
REF_ACC_CHQ
POSTED_BANK
REF_ACC_BANK
PO_NET_AMT

VARCHAR2 (13) <pk>
VARCHAR2 (5)
<fk1,fk2>
VARCHAR2 (5)
<fk2>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
NUMBER (20,2)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10) <fk2>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (7)
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10) <fk1>
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)

CHQR_ID
CHQR_DATE
CUST_ID
CHQR_NO
CHQR_IN_DATE
CHQR_BANK_ID
CHQR_STATUS
CHQR_DESC
REF_RC_ID
REF_RC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO
REF_ACC_BANK

VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (7)
DATE
VARCHAR2 (5)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

<pk>
<fk2>

<fk1>

<fk3>

RC_DETAIL
RC_ID
REF_BI_ID
REF_BI_DATE
RC_DETAIL_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
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QUAT_PURCHASE

LETTER_OF_CREDIT
LC_ID
LC_ID_BANK
REQ_LC_DATE
BANK_ID
REF_QP_ID
REQ_OPEN_LC
CREDIT_TERM
DAY_CREDIT_TERM
SEND_PROD
TRANS_PROD
EXPIRE_DATE
DAY_BANK
LC_STATUS
LC_AMT
LC_VAT
LC_BFTAX_AMT
LC_TAX_AMT
LC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

QP_ID
QP_DATE
QP_SUP_ID
QP_STATUS
CREDIT_TERM
SEND_TERM
POTR_SOURCE
POTR_DESTINATION
SEND_DATE
FK_LC_QP LIMIT_DATE
DESCRIPTION
REF_RQ_ID
QP_AMT
QP_VAT
QP_BFTAX_AMT
QP_TAX_AMT
QP_NET_AMT
APPROVE_ID
QP_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (10) <fk1>
VARCHAR2 (10) <fk2>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
DATE
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PO_DETAIL
PO_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2
(1)
FK_QPDETAIL_QP
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (5)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
DATE
DATE
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PO_CREDITOR_TRANS
PO_ID
POT_ID
INV_FROM_TRANS
INV_DATE
INV_DUE
TRANS_ID
TRANS_NOVAT_AMT
TRANS_VAT_AMT
VAT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)

FK_TRANS_DET_TRANS

QP_DETAIL
QP_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PO_CREDITOR_TRANS_DET
PO_ID
POT_ID
LINE_NO
DESCRIPTION
NOVAT_AMT
VAT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
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VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
NUMBER (5)
<pk>
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
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PO
PO_ID
REF_LC_ID
PO_DATE
PO_STATUS
PO_AMT
PO_VAT
PO_BFTAX_AMT
PO_TAX_AMT
PO_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
EX_RATE
PONET_RATEAMT

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10) <fk>
DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)

FK_POCREDITOR_PO

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)

FK_GR_PO

PO_CREDITOR
PO_ID
POC_ID
POC_TYPE
TYPE_PAY
FEE_AMT
VAT3_AMT
PONET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POC_DATE
EX_RATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO

PV
PV_ID
PV_DATE
SUPP_ID
PV_STATUS
PV_APP_ID
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POSTED
PV_TYPE
NET_RATEAMT

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
GR_ID
VARCHAR2 (10) <pk>
REF_PO_ID
VARCHAR2 (2)
GR_DATE
VARCHAR2 (2)
GR_NAME
NUMBER (15,2)
GR_STATUS
NUMBER (15,2)
CREATE_BY
NUMBER (15,2)
CREATE_DATE
VARCHAR2 (15)
UPDATE_BY
DATE
UPDATE_DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
DATE
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
FK_GR_DET_GR

GR
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10) <fk>
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_PVDET_PV

GR_DETAIL
GR_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PV_DETAIL
PV_ID
REF_LC_ID
NET_AMT
DUE_PAY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
NET_RATEAMT
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VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
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SO
SO_ID
SO_DATE
SO_CUST_ID
SO_CREDIT_TERM
CUST_BAL
SO_REMARK
SO_VAT
SO_DISCOUNT
SO_BFTAX_AMT
SO_TAX_AMT
SO_NET_AMT
SO_CUST_PO
SO_QUAT_ID
SO_APV_STATUS
APPROVE_ID
SO_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SO_AMT

QUOTATION

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

QUAT_ID
QUAT_DATE
CUST_ID
QUAT_REFDOC
QUAT_REMARK
QUAT_DISCOUNT
QUAT_BFTAX_AMT
QUAT_TAX_AMT
QUAT_NET_AMT
QUAT_LEADTIME
QUAT_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
VAT
QUAT_AMT

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (2)
NUMBER (15,2)

FK_QUAT_DETAIL_QUAT
FK_SO_DETAIL_SO

SO_DETAIL
SO_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
DISCOUNT

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

QUAT_DETAIL
QUAT_ID
PROD_ID
QTY
DISCOUNT
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SI_DETAIL
SI_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
DISCOUNT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SENT_NUM
RETURN_NUM
RETURN_STATUS

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
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PAY_IN
PY_ID
PY_DATE
BK_ID
PY_AMT
PY_STATUS
PY_TYPE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
BOOK_NO
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (5)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (13) <fk>
VARCHAR2 (10)

FK_PAY_IN_DETAIL_PY
PAY_IN_DETAIL
PY_ID
CHQR_NO
PY_DETAIL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
CHQR_ID

VARCHAR2 (10) <pk,fk2>
VARCHAR2 (7) <pk>
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10) <fk1>

CUSTOMER

RECEIPT
RC_ID
RC_DATE
CUST_ID
RC_REMARK
RC_STATUS
RC_NET_AMT
RC_PAY_TYPE
RC_PAYDATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

CUST_ID
CUST_NAME
CUST_TYPE
ADDR_1
ADDR_2
TEL_NO
FAX_NO
CONTACT_NAME
CONTACT_POSITION
CR_DAY
CREDIT_LIMIT
CREDIT_BAL
STATUS
CUST_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (3)
<fk>
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (3)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
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PR
PR_NO
SUP_ID
PR_DATE
DATE_REQ
REQ_EMP_ID
APR_EMP_ID
APR_DATE
PR_STATUS
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (10)
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_PRDER_PR
SG_DETAIL
PR_DETAIL
PR_NO
PROD_ID
EX_RATE
QTY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk1>
VARCHAR2 (10) <pk,fk2>
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SG_ID
PROD_ID
BOX_NO
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_SGDET_SG

FK_PR_DETAIL_PROD

SG
SG_ID
SG_BANK_ID
SG_BANK_DATE
SG_BANK_STATUS
SG_FREIGHT_ID
SG_FREIGHT_DATE
SG_FREIGHT_STATUS
REF_MP_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

PRODUCT
PROD_ID
PROD_NAME
PROD_DESC
PROD_TYPE_ID
PROD_UNIT
PROD_ONHAND
PROD_RESERVE
ORDER_POINT
SALE_PRICE
PROD_UNIT_PRICE
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (50)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

JOURNAL_MAS
DOC_NO
DOC_DATE
DESCRIPTIONS
POSTED
TYPE_POST
BAL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (500)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE
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VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)
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CUST_TYPE
CUST_TYPE
CUST_DESC
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

BILL_INPUT

VARCHAR2 (3) <pk>
VARCHAR2 (60)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

BI_ID
BI_DATE
BI_DUEDATE
BI_STATUS
CUST_ID
BI_REMARK
BI_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_BILLINPUTDET_BILLINPUT

SI

BILL_INPUT_DETAIL
BI_ID
REF_SI_ID
BI_DETAIL_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SI_ID
SI_DATE
REF_SO_ID
REF_PO_CUST
<pk,fk1>
SI_DUEDATE
<pk,fk2>
SI_CUST_ID
SI_REMARK
SI_STATUS
SI_DISCOUNT
SI_BFTAX_AMT
SI_TAX_AMT
FK_BILLINPUTDET_SI
SI_NET_AMT
SI_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SI_VAT
SI_AMT
SI_CREDIT_TERM
SEND_FLAG
REF_AR_DOC
RDATE
RETURN_ID
RETURN_STATUS
RETURN_REMARK
GI_ID
GI_DATE
REC_ID
REC_DATE
GI_STATUS
REC_STATUS
REF_ACC_ASSET
REF_ACC_DOC_NO
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VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
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EMP
EMP_ID
EMP_IDCARD
EMP_FNAME
EMP_LNAME
DEPT_ID
EMP_POSITION
EMP_ADD1
EMP_ADD2
EMP_BIRTHD
EMP_EMAIL
EMP_START
EMP_END
EMP_SALARY
EMP_SEX
EMP_STATUS
EMP_TEL
EMP_REMARK
CREATE_DATE
CREATE_BY
UPDATE_DATE
UPDATE_BY

PRODUCT_TYPE
PROD_TYPE_ID
PROD_TYPE_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (13)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
DATE
VARCHAR2 (30)
DATE
DATE
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (250)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)

FK_USER_EMP

USERMASTER
USERID
PASSWORD
EMP_ID
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (8)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_EMP_DEPT

DEPT
DEPT_ID
DEPT_NAME
CREATE_DATE
CREATE_BY
UPDATE_DATE
UPDATE_BY

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)

MP_DETAIL
MARK_PROD
MP_ID
MP_ID_NAVIGATE
REF_PO_ID
MP_DATE
UP_FREIGHTER_DATE
FREIGHTER_NAME
MARK_BOX
NUM_ORG
MP_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (10)
DATE
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)

FK_MP_DET_MP

MP_ID
PROD_ID
BOX_NO
CONTAINER_NO
BOX_TYPE
BRAND_NO
QTY
WEIGHT
VOLUME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
UNITPRICE
BFTAX_AMT
MAKE_SOURCE
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VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (10,2)
NUMBER (10,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (100)
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REQ_QUAT

RQ_DETAIL
RQ_ID
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_RQ_DETAIL_RQ

RQ_ID
RQ_DATE
RQ_SUP_ID
RQ_STATUS
RQ_CREDIT_TERM
RQ_REMARK
REF_PR_NO
RQ_AMT
RQ_VAT
RQ_BFTAX_AMT
RQ_TAX_AMT
RQ_NET_AMT
APPROVE_ID
RQ_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

EXCHANGE_DETAIL
EX_RATE
EX_TYPE
EX_DATE
PR_RATE
SALE_RATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (15) <pk>
DATE
<pk>
NUMBER (6,2)
NUMBER (6,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_EXDETAIL_EX

EXCHANGE
EX_RATE
EX_DESC
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

PROGRAMLIST

JOURNAL_DET
DOC_NO
LINE_NO
ACC_NO
DESC_ACC_NAME
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
NUMBER
<pk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

PROGRAMNO
PROGRAMNAME
PROGRAMFILE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
HEAD_PIC

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
LONG RAW

FK_PROFILE_LIST
PROFILEMAS
PROFILENAME
PROGRAMNO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (15) <pk>
VARCHAR2 (10) <pk,fk>
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

ภาพที 4.31: ผั งเอ็นติตี– รี เลชั นชิป (ภาพย่อยที 9)
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TRANSPORTATION
TRANS_ID
TRANS_NAME
CONTRACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

T_STATUS_CLOSE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

RECORD_NO
MONTHLY
YEARLY
STATUS
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

NUMBER (2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE

ACCOUNT
ACC_NO
ACC_NAME
ACCGROUP_ID
CLOSE_ACC_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (6)
<fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

S_CREDIT_NOTE
SCN_ID
SCN_DATE
SCN_STATUS
REF_RETURN_ID
SCN_AMT_EXC_VAT
SCN_DISCOUNT
SCN_VAT_RATE
SCN_VAT
SCN_TOTAL
SCN_REASON
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

FK_ACCOUNT_GROUP

ACC_GROUP

FK_GLINITIAL_ACC

ACCGROUP_ID
ACCGROUP_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

GL_LEDGER_YEAR
DOC_DATE
ACC_NO
YEARLY
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

DATE
<pk>
VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER (4)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

GL_INITIAL
ACC_NO
DOC_DATE
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
POSTED
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk,fk>
DATE
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

ภาพที 4.32: ผั งเอ็นติตี– รี เลชั นชิป (ภาพย่อยที 10)

VARCHAR2 (6) <pk>
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
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GL_CLOSE_YEAR
YEARLY
CLOSE_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE

SUPPLIER

VARCHAR2 (4) <pk>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE

COUNTRY_MASTER
COUNTRY_NO
COUNTRY_TNAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

FK_COUNTRY

SUPP_ID
SUPP_NAME
CONTACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
COUNTRY_NO
EX_RATE
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
SUPP_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10) <fk>
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

GENERALMASTER
SYSTEMNAME
CONDITION
DESCRIPTION
VALUE

VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (50)

GL_LEDGER
ACC_NO
LINE_NO
DOC_DATE
TRANS_DATE
REF_NO
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
BALANCE_AMT
CLOSE_MONTHLY
CLOSE_YEARLY
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
NUMBER
<pk>
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

GEN_CENTER
DOC_TYPE
YEAR
RUN_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (3) <pk>
VARCHAR2 (4) <pk>
NUMBER
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

GL_LEDGER_RP
LINE_NO
MONTHLY
YEARLY
TRANS_DATE
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

NUMBER
<pk>
VARCHAR2 (2)
<pk>
VARCHAR2 (4)
<pk>
DATE
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

AR
AR_DOC_NO
AR_DATE
CUST_ID
AR_DR
AR_CR
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (10) <pk>
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

SI_DETAIL_SEND
GL_CLOSE_MONTH
MONTHLY
YEARLY
CLOSE_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

VARCHAR2 (2) <pk>
VARCHAR2 (4) <pk>
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

SI_ID
PROD_ID
SEQ
SEND_DATE
QTY
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE_SI

VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (3)
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (1)

ภาพที 4.33: ผั งเอ็นติตี– รี เลชั นชิป (ภาพย่อยที 11)

<pk>
<pk>
<pk>

<pk>
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ตารางที 4.1 พจนานุกรมข้ อมูล
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงิ น สําหรั บธุ รกิ จการนําเข้าและจํา หน่ ายเครื องจัก รกลก่อ สร้ างมี
แฟ้ มข้ อมูลในฐานข้ อมูลทั งสิ น66 แฟ้ มข้ อมูล ดั งนี
ลําดับ

ชือตาราง

1.

ACC_GROUP

2.

ACCOUNT

3.

AR

4.

BANK_BRANCH

5.

BANK_DETAIL

6.

BANK_ MASTER

7.

BILL_INPUT

8.

BILL_INPUT_DETAIL

9.

CHQ_PAYMENT

10.

CHQ_RECEIPT

11.

COUNTRY_MASTER

12.

CUST_TYPE

13.

CUSTOMER

14.

DEPT

15.

EMP

16.

EXCHANGE

17.

EXCHANGE_DETAIL

18.

GEN_CENTER

19.

GENERALMASTER

20.

GL_CLOSE_MONTH

21.

GL_CLOSE_YEAR

22.

GL_INITIAL

23.

GL_LEDGER

24.

GL_LEDGER_RP

25.

GR

26.

GR_DETAIL

27.

JOURNAL_DET

28.

JOURNAL_MAS

คําอธิบาย
กลุ่มบั ญชี
รายการบั ญชี
ลูกหนี
สาขาธนาคาร
บั ญชีธนาคาร
ธนาคาร
ใบวางบิล
รายละเอียดใบวางบิล
การจ่ายเช็ค
การรับเช็ค
ประเทศ
ประเภทลูกค้ า
ลูกค้ า
แผนก
พนักงาน
อั ตราแลกเปลียน
รายละเอียดอั ตราแลกเปลียน
ควบคุมเลขทีเอกสาร
ค่าคงทีทีใช้ ในระบบ
ปิ ดบั ญชีแยกประเภทรายเดือน
ปิ ดบั ญชีแยกประเภทรายปี
ยอดบั ญชีเริ มต้น
บั ญชีแยกประเภททั วไป
รายละเอียดแยกประเภททั วไป
ใบรับของ
รายละเอียดใบรับของ
รายละเอียดรายการบั ญชีรายวั น
รายการบั ญชีรายวั น

29.

LETTER_OF_CREDIT

Letter of Credit
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ชือตาราง

30.

MARK_PROD

31.

MP_DETAIL

32.

MP_DETAIL

33.

PAY_IN

34.

PAY_IN_DETAIL

35.

PO

36.

PO_CREDITOR

37.

PO_CREDITOR_TRANS

38.

PO_CREDITOR_TRANS_DET

39.

PO_DETAIL

40.

PR

41.

PR _DETAIL

42.

PRODUCT

43.

PRODUCT_TYPE

44.

PROFILEMAS

45.

PROGRAMLIST

46.

PV

47.

PV_DETAIL

48.

QP_DETAIL

49.

QUAT_DETAIL

50.

QUAT_PURCHASE

51.

QUOTATION

52.

RC_DETAIL

53.

RECEIPT

54.

REQ_QUAT

55.

RQ_DETAIL

56.

S_CREDIT_NOTE

57.
58.

SG
SG_DETAIL

59.

SI

60.

SI_DETAIL

61.

SI_DETAIL_SEND

62.

SO

คําอธิบาย
ใบตราส่ งสิ นค้ า
รายละเอียดใบตราส่ งสิ นค้ า
รายละเอียดใบตราส่ งสิ นค้ า
การนํ าเงินฝากธนาคาร
รายละเอียดการนํ าเงินฝากธนาคาร
ใบสั งซื อ
เจ้าหนี ใบสั งซื อ
เจ้าหนี ค่าขนส่ งจากใบสั งซื อ
รายละเอียดเจ้าหนี ค่าขนส่ งจากใบสั งซื อ
รายละเอียดใบสั งซื อ
ใบเสนอซื อ
รายละเอียดใบเสนอซื อ
สิ นค้ า
ประเภทสิ นค้ า
กํ าหนดสิ ทธิ
เมนู
ใบสําคั ญจ่าย
รายละเอียดใบสําคั ญจ่าย
รายละเอียดใบเสนอราคาจากผู ้ ขาย
รายละเอียดใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาจากผู ้ ขาย
ใบเสนอราคา
รายละเอียดใบเสร็ จรับเงิน
ใบเสร็ จรับเงิน
ใบขอการเสนอราคา
รายละเอียดใบขอการเสนอราคา
ใบลดหนี
Shipping Guarantee

รายละเอียด Shipping Guarantee
ใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษีให้ลูกค้ า
รายละเอียดใบส่ งของ / ใบกํ ากั บภาษี ให้ลูกค้ า
รายละเอียดการส่ งสิ นค้ า
ใบรับคํ าสั งซื อ
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ลําดับ

ชือตาราง

63.

SO_DETAIL

64.

SUPPLIER

65.

T_STATUS_CLOSE

66.

TRANSPORTATION

67.

USERMASTER

คําอธิบาย
รายละเอียดใบรับคํ าสั งซื อ
ผู ้ ขาย
ปิ ดบั ญชี
บริ ษ ั ทขนส่ ง
ผู ้ ใช้ ระบบ

ตารางที 4.2 รายละเอียดในแต่ ละแฟ้ มข้ อมูล
1. ACC_GROUP(กลุ ่ มบัญชี)
Field Name
ACCGROUP_ID
ACCGROUP_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

Data Type

รหัสกลุ่มบั ญชี
ชือกลุ่มบัญชี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (6)

2. ACCOUNT(รายการบัญชี )
Field Name
Description
ACC_NO
เลขทีบัญชี
ACC_NAME
ACCGROUP_ID
CLOSE_ACC_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

3. AR(ลูกหนี)
Field Name
AR_DOC_NO
AR_DATE
CUST_ID

VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

ชือบั ญชี
รหัสกลุ่มบั ญชี
รหัสปิ ดบั ญชี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (150)

Description

Data Type
VARCHAR2 (10)

เลขทีเอกสารตั งลูกหนี
วั นทีเอกสารตั งลูกหนี
รหัสลูกค้ า

Key
PK

VARCHAR2 (6)

Key
PK
FK

VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

DATE
VARCHAR2 (10)

Key
PK
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Field Name
AR_DR
AR_CR
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

จํ านวนเดบิต
จํ านวนเครดิต
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

4. BANK_BRANCH(สาขาธนาคาร)
Field Name
Description
BRANCH_ID
รหัสสาขาธนาคาร

Data Type
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (15),
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (5)

Key
PK
PK,
FK

BANK_ID

รหัสธนาคาร

VARCHAR2(5)

BRANCH_NAME

ชือสาขาธนาคาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทปรั
ี บปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2(100)

CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

5. BANK_DETAIL(บัญชีธนาคาร)
Field Name
Description
BOOK_NO
รหัสบั ญชีธนาคาร
BANK_ID
BRANCH_ID
BOOK_TYPE
ADDRESS
TEL_NO
FAX_NO
CONTRACT_NAME
CONTRACT_DEPT
EMAIL
OS_BAL
REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE

รหัสธนาคาร
รหัสสาขาธนาคาร
ประเภทบั ญชีธนาคาร
ทีอยู่ธนาคาร
เบอร์ โทรศั พท์ธนาคาร
เบอร์ โทรสารธนาคาร
ชือผู ้ ติดต่อ
ชือแผนกของผู ้ ติดต่อ
อีเมล์
ยอดเงินคงเหลือ
ข้ อความอืนทีจํ าเป็ น
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ

Key

VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (13)

Key
PK

VARCHAR2 (5)

FK

VARCHAR2 (5)

FK

VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
NUMBER (20,2)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
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Field Name
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

6. BANK_ MASTER(ธนาคาร)
Field Name
Description
BANK_ID
รหัสธนาคาร
BANK_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ชือธนาคาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

7. BILL_INPUT(ใบวางบิล)
Field Name
Description
BI_ID
เลขทีใบวางบิล
BI_DATE
BI_DUEDATE
BI_STATUS
CUST_ID
BI_REMARK
BI_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

วั นทีในใบวางบิล
วั นครบกํ าหนดชํ าระ
สถานะการวางบิล
รหัสลูกค้ า
หมายเหตุ
จํ านวนเงินสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

8. BILL_INPUT_DETAIL(รายละเอียดใบวางบิล)
Field Name
Description
BI_ID
เลขทีใบวางบิล

Data Type
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(5)

Key
PK

VARCHAR2(100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)

Key
PK

DATE
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2(150)
NUMBER(15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)

REF_SI_ID

เลขทีใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี

VARCHAR2(10)

BI_DETAIL_NET_AMT

จํ านวนสุ ทธิใบวางบิล
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ

NUMBER (15,2)

CREATE_BY

Key

VARCHAR2 (15)

Key
PK,
FK
PK,
FK
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Field Name
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

9. CHQ_PAYMENT(การจ่ ายเช็ค)
Field Name
Description
CHQP_ID
เลขทีเอกสาร
CHQP_DATE
CHQP_DESC
RCNO_SUPP
CHQP_STATUS
REF_PV_ID
SUPP_ID
CHQP_NO
CHQP_IN_DATE
CHQP_NET_AMT
BK_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
FEE_AMT
VAT3_AMT
INTEREST_PAY
PONET_AMT
EX_RATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO
POSTED_CHQ
REF_ACC_CHQ
POSTED_BANK
REF_ACC_BANK
PO_NET_AMT

วั นทีเอกสาร
คํ าอธิบาย
เลขทีใบเสร็ จรับเงินจากผูข้ าย
สถานะเช็คจ่าย
เลขทีเอกสารใบสําคั ญจ่าย
รหัสผู ้ ขาย
เลขทีเช็คจ่าย
วั นทีในเช็ค
จํ านวนเงินสุ ทธิในเช็ค
รหัสธนาคาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ค่าธรรมเนียม
ภาษีอ ั ตรา3%
ดอกเบี ยจ่าย
จํ านวนเงินสุ ทธิเช็คจ่าย
อั ตราแลกเปลียน
จํ านวนเงินอั ตราแลกเปลียน
เลขทีเอกสารบั ญชีอ ้ างอิง
เช็คผ่านบั ญชี
เลขทีบั ญชีเช็คอ้ างอิง
ชือธนาคารทีเช็คผ่าน
เลขทีบั ญชีธนาคารอ้ างอิง
จํ านวนเงินสุ ทธิใบสั งซื อ

Data Type
DATE

Key

VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2(150)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2(10)

FK

VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (7)
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)

FK
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10. CHQ_RECEIPT(การรับเช็ค)
Field Name
Description
CHQR_ID
เลขทีเอกสาร
CHQR_DATE
CUST_ID
CHQR_NO
CHQR_IN_DATE
CHQR_BANK_ID
CHQR_BANK_NAME
CHQR_STATUS
CHQR_DESC
REF_RC_ID
REF_RC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO
REF_ACC_BANK

วั นทีเอกสาร
รหัสลูกค้ า
เลขทีเช็ครับ
วั นทีในเช็ครับ
รหัสธนาคาร
ชือธนาคารในเช็ครับ
สถานะ
คํ าอธิบายเช็ค
เลขทีใบเสร็ จรับเงิน
จํ านวนเงินสุ ทธิในใบเสร็ จรับเงิน
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
เลขทีเอกสารบั ญชีอ ้ างอิง
เลขทีบั ญชีธนาคารอ้ างอิง

11. COUNTRY_MASTER (ประเทศ)
Field Name
Description
COUNTRY_NO
รหัสประเทศ
COUNTRY_TNAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ชือประเทศ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

12. CUST_TYPE(ประเภทลูกค้า)
Field Name
Description
CUST_TYPE
ประเภทลูกค้ า
CUST_DESC

อธิบาย

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (7)
DATE
VARCHAR2(5)

FK

VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2(150)
VARCHAR2(10)

FK

NUMBER(15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (3)
VARCHAR2 (60)

Key
PK
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Field Name
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

13. CUSTOMER(ลูกค้า)
Field Name
Description
CUST_ID
รหัสลูกค้ า
CUST_NAME
CUST_TYPE
ADDR_1
ADDR_2
TEL_NO
FAX_NO
CONTACT_NAME
CONTACT_POSITION
CR_DAY
CREDIT_LIMIT
CREDIT_BAL
STATUS
CUST_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
14. DEPT(แผนก)
Field Name
DEPT_ID
DEPT_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE

Data Type
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (15)

ชือลูกค้ า
ประเภทลูกค้ า
ทีอยู1่
ทีอยู2่
เบอร์ โทรศั พท์
เบอร์ โทรสาร
ชือผู ้ ติดต่อ
ตํ าแหน่งผู ้ ติดต่อ
จํ านวนวั นเครดิต
เครดิตคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
สถานะ
หมายเหตุ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (150)

Description

Data Type
VARCHAR2(10)

รหัสแผนก
ชือแผนก
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ

Key

VARCHAR2 (3)

Key
PK
FK

VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150),
NUMBER (3)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2(250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2(50)
VARCHAR2 (15)
DATE

Key
PK
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Field Name
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

15. EMP(พนักงาน)
Field Name
EMP_ID
EMP_IDCARD
EMP_FNAME
EMP_LNAME
DEPT_ID
EMP_POSITION
EMP_ADD1
EMP_ADD2
EMP_BIRTHD
EMP_EMAIL
EMP_START
EMP_END
EMP_REMARK
EMP_SALARY
EMP_SEX
EMP_STATUS
EMP_TEL
EMP_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Description

ชือผู ้ จัดทํ า
เลขทีบั ตรประชาชน
ชือพนักงาน
นามสกุล
รหัสแผนก
ตํ าแหน่งของพนักงาน
ทีอยู1่
ทีอยู2่
วั นเกิดพนักงาน
อีเมล์พนักงาน
วั นทีเริ มงาน
วั นทีสิ นสุ ดงาน
หมายเหตุ
เงินเดือนพนักงาน
เพศของพนักงาน
สถานะของพนักงาน
เบอร์ โทรศั พท์
ข้ อความอืนทีจํ าเป็ น
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

16. EXCHANGE(อัตราแลกเปลียน)
Field Name
Description
EX_RATE
ตัวย่ออั ตราแลกเปลียน
EX_DESC

คํ าอธิบายอั ตราแลกเปลียน

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (13)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
DATE
VARCHAR2 (30)
DATE
DATE
VARCHAR2 (100)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(50)

Key
PK
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Field Name
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

17. EXCHANGE_DETAIL(รายละเอียดอัตราแลกเปลียน)
Field Name
Description
EX_RATE
ตั วย่ออั ตราแลกเปลียน
EX_TYPE
EX_DATE
PR_RATE
SALE_RATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ประเภทอั ตราแลกเปลียน
วั นทีของอั ตราแลกเปลียน
อั ตราแลกเปลียนซื อ
อั ตราแลกเปลียนขาย
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

18. GEN_CENTER(ควบคุมเลขทีเอกสาร)
Field Name
Description
DOC_TYPE
ประเภทเอกสาร
YEAR
RUN_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ปี
ลํ าดั บเอกสาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

19. GENERALMASTER (ค่าคงทีทีใช้ ในระบบ)
Field Name
Description
SYSTEMNAME
ชือระบบ
CONDITION
DESCRIPTION
VALUE

เงือนไข
คํ าอธิบาย
ค่าระบบ

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(15)

Key
PK,
FK
PK

DATE

PK

NUMBER(6,2)
NUMBER(6,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (3)

Key
PK

VARCHAR2 (4)

PK

NUMBER
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (30)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (50)

Key
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20. GL_CLOSE_MONTH(ปิ ดบัญชีแยกประเภทรายเดือน)
Field Name
Description
MONTHLY
เดือน
YEARLY
CLOSE_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ปี
สถานะปิ ดบั ญชี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

21. GL_CLOSE_YEAR(ปิ ดบัญชีแยกประเภทรายปี )
Field Name
Description
YEARLY
ปี
CLOSE_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

สถานะปิ ดบั ญชี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

22. GL_INITIAL(ยอดบัญชีเริมต้ น)
Field Name
Description
ACC_NO
เลขทีบั ญชี
DOC_DATE
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
POSTED
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

วั นทีเอกสาร
ยอดเดบิต
ยอดเครดิต
ผ่านบั ญชี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (2)

Key
PK

VARCHAR2 (4)

PK

VARCHAR2 (1),
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (4)

Key
PK

VARCHAR2 (1),
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
DATE
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

Key
PK,
FK
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23. GL_LEDGER(บัญชีแยกประเภททัวไป)
Field Name
Description
ACC_NO
เลขทีบั ญชี
LINE_NO
DOC_DATE
TRANS_DATE
REF_NO
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
BALANCE_AMT
CLOSE_MONTHLY
CLOSE_YEARLY
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

เลขทีการบั นทึกรายการ
วั นทีเอกสาร
วั นทีบั นทึกรายการ
เลขทีเอกสารอ้ างอิง
ยอดเดบิต
ยอดเครดิต
จํ านวนเงินคงเหลือ
ปิ ดสิ นเดือน
ปิ ดสิ นปี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

24. GL_LEDGER_RP(รายละเอียดแยกประเภททัวไป)
Field Name
Description
LINE_NO
เลขทีการบั นทึกรายการ
MONTHLY
YEARLY
TRANS_DATE
DESCRIPTIONS
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

เดือน
ปี
วั นทีบั นทึกรายการ
อธิบายรายการ
ยอดเดบิต
ยอดเครดิต
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

NUMBER

PK

DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE

Data Type
NUMBER

Key
PK

VARCHAR2 (2)

PK

VARCHAR2 (4)

PK

DATE
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2 (8)
DATE
VARCHAR2 (8)
DATE
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25. GR(ใบรับของ)
Field Name
GR_ID
REF_PO_ID
GR_DATE
GR_NAME
GR_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

เลขทีใบรับของ
เลขทีใบสั งซื อ
วั นทีในใบรับของ
ผู ้ รับสิ นค้ า
สถานะการรับสินค้ า
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

26. GR_DETAIL(รายละเอียดใบรับของ)
Field Name
Description
GR_ID
เลขทีใบรับของ

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (10)

FK

DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (10)

UNITPRICE

รหัสสิ นค้ า
ปริ มาณสิ นค้ า
ราคาต่อหน่วย

BFTAX_AMT

จํ านวนเงินสุ ทธิ

NUMBER (15,2)

STATUS

สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (1)

PROD_ID
QTY

CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

27. JOURNAL_DET(รายละเอียดรายการบัญชีรายวัน)
Field Name
Description
DOC_NO
เลขทีเอกสาร
LINE_NO
ACC_NO
DESC_ACC_NAME
DEBIT_AMT
CREDIT_AMT

เลขทีการบั นทึกรายการ
เลขทีบั ญชี
คํ าอธิบายชือบั ญชี
ยอดเดบิต
ยอดเครดิต

Key
PK,
FK
PK

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)

VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
NUMBER
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (250)
NUMBER
NUMBER

Key
PK,
FK
PK
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Field Name
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

28. JOURNAL_MAS(รายการบัญชีรายวัน)
Field Name
Description
DOC_NO
เลขทีเอกสาร
DOC_DATE
DESCRIPTIONS
POSTED
TYPE_POST
BAL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

วั นทีเอกสาร
อธิบายรายการ
ผ่านบั ญชี
ประเภททีผ่านบั ญชี
จํ านวนเงินคงเหลือ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

29. LETTER_OF_CREDIT(Letter of Credit)
Field Name
Description
LC_ID
เลขทีใบ LETTER OF CREDIT

เลขที LETTER OF CREDIT ทีธนาคารเปิ ด
REQ_LC_DATE
วั นทียืนขอ LETTER OF CREDIT
BANK_ID
รหัสธนาคาร
REF_QP_ID
เลขทีใบเสนอราคา
REQ_OPEN_LC
สิ งทีต้ องการให้เปิ ด LETTER OF CREDIT
CREDIT_TERM
เงือนไขการชํ าระเงิน
DAY_CREDIT_TERM ระยะเวลาการชํ าระเงิน
SEND_PROD
การส่ งสิ นค้ า
TRANS_PROD
การขนถ่ายสิ นค้ าข้ ามลํ าเรื อ
EXPIRE_DATE
วั นทีหมดอายุ
DAY_BANK
วั นทีขึ นเงิน
LC_STATUS
สถานะ LETTER OF CREDIT
LC_ID_BANK

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (500)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
NUMBER
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
DATE
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
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Field Name
LC_AMT
LC_VAT
LC_BFTAX_AMT
LC_TAX_AMT
LC_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

จํ านวนยอดสุ ทธิ LETTER OF CREDIT
ภาษีLETTER OF CREDIT
ยอดสุ ทธิ LETTER OF CREDITก่อนหัก VAT
จํ านวนภาษี LETTER OF CREDIT
ยอดสุ ทธิ LETTER OF CREDIT
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

30. MARK_PROD(ใบตราส่ งสิ นค้ า)
Field Name
Description
MP_ID
เลขทีใบตราส่ งสิ นค้ า
MP_ID_NAVIGATE
REF_PO_ID
MP_DATE
UP_FREIGHTER_DATE
FREIGHTER_NAME
MARK_BOX
NUM_ORG
MP_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

เลขทีตั วแทนสายเดินเรื อ
อ้ างอิงเลขทีใบสั งซื อ
วั นทีออกเอกสาร
วั นทีขึ นเรื อ
ชือเรื อสิ นค้ า
เครื องหมายหีบห่อ
จํ านวนต้ นฉบั บ
สถานะเอกสาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ประเภท

31. MP_DETAIL(รายละเอียดใบตราส่ งสิ นค้ า)
Field Name
Description
MP_ID
เลขทีใบตราส่ งสิ นค้ า
PROD_ID

รหัสสิ นค้ า

Data Type
NUMBER (15,2)

Key

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (10)
DATE
DATE
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (3)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
PK

114

Field Name
BOX_NO
CONTAINER_NO
BOX_TYPE
BRAND_NO
QTY
WEIGHT
VOLUME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
UNITPRICE
BFTAX_AMT
MAKE_SOURCE

Description

หมายเลขหีบห่อ
หมายเลขคอนเทนเนอร์
ลั กษณะหีบห่อ
หมายเลขตราประทั บ
จํ านวนสิ นค้ า
นํ าหนักสิ นค้ า
ปริ มาตรสิ นค้ า
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนสุ ทธิ
แหล่งกํ าเหนิด

32. PAY_IN(การนํ าเงินฝากธนาคาร)
Field Name
Description
PY_ID
เลขทีเอกสาร
PY_DATE
BK_ID
PY_AMT
PY_TYPE
PY_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
BOOK_NO
REF_ACC_DOC_NO

วั นทีเอกสาร
รหัสธนาคาร
จํ านวนนํ าฝาก
ประเภทการนํ าฝาก
สถานะใบนํ าฝาก
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
เลขทีบั ญชี
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

Data Type
VARCHAR2 (20)

Key

VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (10,2)
NUMBER (10,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (100)

Data Type
VARCHAR2(10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (5)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (13)
VARCHAR2 (10)

FK
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33. PAY_IN_DETAIL(รายละเอียดการนําเงินฝากธนาคาร)
Field Name
Description
PY_ID
เลขทีเอกสาร
CHQR_NO
PY_DETAIL_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
CHQR_ID
34. PO(ใบสั งซือ)
Field Name
PO_ID
REF_LC_ID
PO_DATE
PO_STATUS
PO_AMT
PO_VAT
PO_BFTAX_AMT
PO_TAX_AMT
PO_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
EX_RATE
PONET_RATEAMT

Key
PK,
FK
PK

เลขทีเช็ค
จํ านวนเงินสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
เลขทีเช็ค

VARCHAR2(7)

VARCHAR2 (10)

FK

Description

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (10)

FK

เลขทีใบสั งซื อ
เลขทีใบLETTER OF CREDIT
วั นทีใบสั งซื อ
สถานะใบสั งซื อ
จํ านวนเงิน
อั ตราภาษี
จํ านวนเงินก่อนภาษี
จํ านวนภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
อั ตราแลกเปลียน
จํ านวนเงินสุ ทธิจากอั ตราแลกเปลียน

35. PO_CREDITOR(เจ้ าหนีใบสั งซือ)
Field Name
Description
PO_ID
เลขทีใบสั งซื อ
POC_ID

Data Type
VARCHAR2(10)

เลขทีเจ้าหนี ใบสั งซื อ

NUMBER(15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (6,2)
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
PK
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Field Name
POC_TYPE
TYPE_PAY
FEE_AMT
VAT3_AMT
PONET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POC_DATE
PONET_RATEAMT
REF_ACC_DOC_NO

Description

ประเภทเจ้าหนี ใบสั งซื อ
ประเภทการจ่ายชํ าระ
ค่าธรรมเนียม
ภาษีหักณ.ทีจ่าย
ยอดสุ ทธิใบสั งซื อ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีเอกสารใบสั งซื อ
จํ านวนเงินอั ตราแลกเปลียน
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

36. PO_CREDITOR_TRANS(เจ้ าหนี ค่าขนส่ งจากใบสั งซือ)
Field Name
Description
PO_ID
เลขทีใบสั งซื อ
POT_ID
INV_FROM_TRANS
INV_DATE
INV_DUE
TRANS_ID
TRANS_NOVAT_AMT
TRANS_VAT_AMT
VAT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_ACC_DOC_NO

เลขทีเจ้าหนี ค่าขนส่ งจากใบสั งซื อ
เลขทีใบแจ้งหนี จากบริ ษ ั ทขนส่ ง
วั นทีใบแจ้งหนี
วั นครบกํ าหนดชํ าระตามใบแจ้งหนี
เลขทีบริ ษ ั ทขนส่ ง
อั ตราภาษี0%
อั ตราภาษี7%
จํ านวนภาษี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

Data Type
VARCHAR2 (2)

Key

VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (50)
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
PK
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37. PO_CREDITOR_TRANS_DET(รายละเอียดเจ้ าหนีค่ าขนส่ งจากใบสั งซือ)
Field Name
Description
Data Type
PO_ID
VARCHAR2(10)
เลขทีใบสั งซื อ
POT_ID

เลขทีเจ้าหนี ค่าขนส่ งจากใบสั งซื อ

VARCHAR2 (10)

LINE_NO

เลขทีการบั นทึกรายการ
อธิบายรายการ
จํ านวนภาษี0%
จํ านวนภาษี7%
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

NUMBER (5)

DESCRIPTION
NOVAT_AMT
VAT_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

38. PO_DETAIL(รายละเอียดใบสั งซื อ)
Field Name
Description
PO_ID
เลขทีใบสั งซื อ
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

39. PR(ใบเสนอซื อ)
Field Name
PR_NO
SUP_ID

VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

รหัสสิ นค้า
หน่วยนับ
จํ านวน
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนก่อนภาษี
สถานะ
ผูใ้ ช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (10)

Description

Data Type
VARCHAR2 (10)

เลขทีใบเสนอซื อ
รหัสผู ้ ขาย

Key
PK,
FK
PK,
FK
PK

Key
PK,
FK
PK

NUMBER (15, 2)
NUMBER (15, 2)
NUMBER (15, 2)
NUMBER (15, 2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

VARCHAR2 (10)

Key
PK
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Field Name
PR_DATE
DATE_REQ
REQ_EMP_ID
APR_EMP_ID
APR_DATE
PR_STATUS
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

วั นทีเสนอซื อ
วั นทีต้ องการสิ นค้ า
เลขทีพนักงานทีเสนอซื อ
เลขทีพนักงานอนุมั ติการเสนอซื อ
วั นทีอนุมั ติ
สถานะใบเสนอซื อ
จํ านวนสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

40. PR _DETAIL(รายละเอียดใบเสนอซือ)
Field Name
Description
PR_NO
เลขทีใบเสนอซื อ

Data Type
DATE
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

PROD_ID

รหัสสิ นค้ า

VARCHAR2 (10)

EX_RATE

ตั วย่ออั ตราแลกเปลียน
จํ านวนทีเสนอซื อ
สถานะการเสนอซื อ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (10)

QTY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

41. PRODUCT(สิ นค้ า)
Field Name
Description
PROD_ID
รหัสสิ นค้ า
PROD_NAME
PROD_DESC
PRO_TYPE _ID
PROD_UNIT
PROD_ONHAND

ชือสิ นค้ า
คํ าอธิบาย
รหัสประเภทสิ นค้ า
หน่วยนับ
ปริ มาณสิ นค้ าคงคลั ง

Key

Key
PK,
FK
PK,
FK

NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (50)
NUMBER (15,2)

FK
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Field Name
PROD_RESERVE
ORDER_POINT
SALE_PRICE
PROD_UNIT_PRICE
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ปริ มาณสิ นค้ าทีจอง
จุดสั งซื อ
ราคาขายต่อหน่วย (บาท)
ราคาสิ นค้ าต่อหน่วย
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

42. PRODUCT_TYPE(ประเภทสิ นค้า)
Field Name
Description
PRODUCT_TYPE _ID
รหัสประเภทสิ นค้ า
PROD_TYPE_NAME
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ชือประเภทสิ นค้ า
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

43. PROFILEMAS (กําหนดสิ ทธิ)
Field Name
Description
PROFILENAME
ชือสิ ทธิ

Data Type
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2),
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key
PK
PK,
FK

เลขทีเมนู

VARCHAR2 (10)

CREATE_BY

ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (15)

UPDATE_BY
UPDATE_DATE

44. PROGRAMLIST(เมนู )
Field Name
Description
PROGRAMNO
เลขทีเมนู
PROGRAMNAME

ชือเมนู

Key
PK

VARCHAR2 (150)

PROGRAMNO

CREATE_DATE

Key

DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (50)

Key
PK
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Field Name
PROGRAMFILE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
HEAD_PIC

45. PV(ใบสํ าคัญจ่ าย)
Field Name
PV_ID
PV_DATE
SUPP_ID
PV_STATUS
PV_APP_ID
NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
POSTED
PV_TYPE
NET_RATEAMT

Description

สิ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
รู ป

Description

เลขทีใบสําคั ญจ่าย
วั นทีในใบสําคั ญจ่าย
รหัสผู ้ ขาย
คํ าอธิบาย
เลขทีพนักงานอนุมั ติใบสําคั ญจ่าย
จํ านวนสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ผ่านบั ญชี
ประเภทบั ญชี
จํ านวนเงินบาทสุ ทธิ

46. PV_DETAIL(รายละเอียดใบสํ าคัญจ่ าย)
Field Name
Description
PV_ID
เลขทีใบสําคั ญจ่าย
REF_LC_ID
NET_AMT
DUE_PAY
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE

เลขทีใบรับวางบิล
จํ านวนสุ ทธิ
กํ าหนดจ่ายชํ าระ
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ

Data Type
VARCHAR2 (50)

Key

VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
LONG RAW

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE

Key
PK,
FK
PK
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Field Name
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
NET_RATEAMT

Description

ผูใ้ ช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
จํ านวนเงินบาทสุ ทธิ

47. QP_DETAIL(รายละเอียดใบเสนอราคาจากผู ้ ขาย)
Field Name
Description
QP_ID
เลขทีใบเสนอราคา
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

รหัสสิ นค้ า
หน่วยนับ
จํ านวน
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนก่อนภาษี
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

48. QUAT_DETAIL(รายละเอียดใบเสนอราคา)
Field Name
Description
QUAT_ID
เลขทีใบเสนอราคา
PROD_ID
QTY
DISCOUNT
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

รหัสสิ นค้ า
จํ านวน
ส่ วนลด
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนก่อนภาษี
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
PK

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Key
PK,
FK
PK
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49. QUAT_PURCHASE(ใบเสนอราคาจากผู ้ ขาย)
Field Name
Description
QP_ID
เลขทีใบขอการเสนอราคา
QP_DATE
QP_SUP_ID
QP_STATUS
CREDIT_TERM
SEND_TERM
POTR_SOURCE
POTR_DESTINATION
SEND_DATE
LIMIT_DATE
DESCRIPTION
REF_RQ_ID
QP_AMT
QP_VAT
QP_BFTAX_AMT
QP_TAX_AMT
QP_NET_AMT
APPROVE_ID
QP_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

วั นทีใบขอการเสนอราคา
เลขทีผู ้ ขาย
สถานะใบขอการเสนอราคา
เงือนไขการชํ าระเงิน
เงือนไขการส่ งมอบสิ นค้ า
เมืองท่าต้ นทาง
เมืองท่าปลายทาง
วั นทีส่ งของ
วั นทีสิ นสดการเสนอราคา
อธิบายรายการ
เลขทีใบขอการเสนอราคา
จํ านวนเงินทีเสนอราคา
อั ตราภาษี
จํ านวนเงินทีเสนอราคาก่อนภาษี
จํ านวนเงินภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิทีสั งซื อ
เลขทีอนุมั ติ
วั นทีอนุมั ติการเสนอซื อ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

50. QUOTATION(ใบเสนอราคา)
Field Name
Description
QUAT_ID
เลขทีใบเสนอราคา
QUAT_DATE
CUST_ID
QUAT_REFDOC
QUAT_REMARK
QUAT_DISCOUNT

วั นทีใบเสนอราคา
รหัสลูกค้ า
เอกสารอ้ างอิง
หมายเหตุ
จํ านวนเงินส่ วนลด

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (5)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
DATE
DATE
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)

FK
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Field Name
QUAT_BFTAX_AMT
QUAT_TAX_AMT
QUAT_NET_AMT
QUAT_LEADTIME
QUAT_STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
VAT
QUAT_AMT

Description

จํ านวนเงินทีเสนอราคาก่อนภาษี
จํ านวนเงินภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิทีเสนอราคา
ระยะเวลาส่ งสิ นค้ า
สถานะใบเสนอราคา
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
อั ตราภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิทีเสนอซื อ

51. RC_DETAIL(รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน)
Field Name
Description
RC_ID
เลขทีใบเสร็ จรับเงิน
REF_BI_ID
REF_BI_DATE
RC_DETAIL_NET_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

เลขทีใบรับวางบิล
วั นทีใบรับวางบิล
จํ านวนเงินสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

52. RECEIPT(ใบเสร็จรับเงิน)
Field Name
Description
RC_ID
เลขทีใบเสร็ จรับเงิน
RC_DATE
CUST_ID
RC_REMARK
RC_STATUS
RC_NET_AMT
RC_PAY_TYPE

วั นทีใบเสร็ จรับเงิน
รหัสลูกค้ า
หมายเหตุ
สถานะใบเสร็จรับเงิน
จํ านวนเงินสุ ทธิ
ประเภทการรับเงิน

Data Type
NUMBER (15,2)

Key

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (2)
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)

Key
PK,
FK
PK

DATE
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)

Key
PK
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Field Name
RC_PAYDATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

Description

วั นทีรับเงิน
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
อ้ างอิงลูกหนี
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

53. REQ_QUAT(ใบขอการเสนอราคา)
Field Name
Description
RQ_ID
เลขทีใบขอการเสนอราคา
RQ_DATE
RQ_SUP_ID
RQ_STATUS
RQ_CREDIT_TERM
RQ_REMARK
REF_PR_NO
RQ_AMT
RQ_VAT
RQ_BFTAX_AMT
RQ_TAX_AMT
RQ_NET_AMT
APPROVE_ID
RQ_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Data Type
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2(10)
VARCHAR2 (10)

Data Type
VARCHAR2 (10)

วั นทีใบขอการเสนอราคา
รหัสผู ้ ขาย

DATE

สถานะใบขอการเสนอราคา
เงือนไขการชํ าระเงิน
หมายเหตุ
เลขทีใบเสนอซื อ
จํ านวนเงินทีเสนอราคา
อั ตราภาษี
จํ านวนเงินทีเสนอราคาก่อนภาษี
จํ านวนเงินภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิทีสั งซื อ
เลขทีอนุมั ติ
วั นทีอนุมั ติการเสนอซื อ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

VARCHAR2 (2)

54. RQ_DETAIL(รายละเอียดใบขอการเสนอราคา)
Field Name
Description
RQ_ID
เลขทีใบขอการเสนอราคา

Key

Key
PK

VARCHAR2 (10)

VARCHAR2 (150)
VARCHAR2(10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
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Field Name
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

รหัสสิ นค้ า
หน่วยนับ
จํ านวน
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนก่อนภาษี
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

55. S_CREDIT_NOTE(ใบลดหนี )
Field Name
Description
SCN_ID
เลขทีใบลดหนี

Data Type
VARCHAR2 (10)

SCN_DATE

วั นทีในใบลดหนี

DATE

SCN_STATUS

สถานะของใบลดหนี

VARCHAR2 (1)

REF_RETURN_ID

VARCHAR2 (10)

SCN_VAT_RATE

เลขทีใบรับคืนสิ นค้ า
จํ านวนเงินใบลดหนี
ส่ วนลด
อั ตราภาษี

SCN_VAT

จํ านวนภาษี

NUMBER (15,2)

SCN_TOTAL

จํ านวนสุ ทธิใบลดหนี

NUMBER (15,2)

SCN_REASON

หมายเหตุ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
อ้ างอิงลูกหนี
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

VARCHAR2 (150)

SCN_AMT_EXC_VAT
SCN_DISCOUNT

CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
REF_AR_DOC
REF_ACC_DOC_NO

Key
PK

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)

VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)

Key
PK
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56. SG(Shipping Guarantee)
Field Name
Description
SG_ID
เลขที Shipping Guarantee
SG_BANK_ID
SG_BANK_DATE
SG_STATUS
SG_FREIGHT_ID
SG_FREIGHT_DATE
REF_MP_ID
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE

เลขทีธนาคาร Shipping Guarantee
วั นที Shipping Guarantee จากธนาคาร
สถานะ Shipping Guarantee
เลขที Shipping Guarantee จากตั วแทน
สายเดินเรื อ
วั นที Shipping Guarantee จากตั วแทนสาย
เดินเรื อ
เลขทีใบตราส่ งสิ นค้ า
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ประเภท

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (50)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (2)

57. SG_DETAIL(รายละเอียด Shipping Guarantee)
Field Name
Description
SG_ID
เลขที Shipping Guarantee

Data Type
VARCHAR2 (10)

PROD_ID

VARCHAR2 (10)

BOX_NO
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

รหัสสิ นค้ า
หมายเลขหีบห่อ
จํ านวนสิ นค้ า
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนสุ ทธิ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

58. SI(ใบส่ งของ/ใบกํากับภาษีให้ ลูกค้ า)
Field Name
Description
SI_ID
เลขทีใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี
SI_DATE

วั นทีออกเอกสาร

Key
PK

Key
PK,
FK
PK

VARCHAR2 (20)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (10)
DATE

Key
PK
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Field Name
REF_SO_ID
REF_PO_CUST
SI_DUEDATE
SI_CUST_ID
SI_REMARK
SI_STATUS
SI_DISCOUNT
SI_BFTAX_AMT
SI_TAX_AMT
SI_NET_AMT
SI_NO
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SI_VAT
SI_AMT
SI_CREDIT_TERM
SEND_FLAG
REF_AR_DOC
RDATE
RETURN_ID
RETURN_STATUS
RETURN_REMARK
GI_ID
GI_DATE
REC_ID
REC_DATE
GI_STATUS
REC_STATUS
REF_ACC_ASSET
REF_ACC_DOC_NO

Description

เลขทีเอกสารอ้ างอิง
เลขทีใบสั งซื อของลูกค้ า
วั นทีครบกํ าหนดชํ าระจ่าย
รหัสลูกค้ า
หมายเหตุ
สถานะใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี
ส่ วนลด
จํ านวนเงินก่อนภาษี
จํ านวนภาษี
จํ านวนเงินสุ ทธิ
เลขทีเอกสาร
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ภาษีใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี
จํ านวนเงินใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี
เงือนไขการชํ าระเงินใบส่ งของ/
ใบกํ ากั บภาษี
สถานะการส่ งของ
อ้ างอิงลูกหนี
วั นทีขอคืนสิ นค้ า
เลขทีใบขอคืนสิ นค้ า
สถานะการคืนสิ นค้ า
หมายเหตุการขอคืนสิ นค้ า
เลขทีใบรับคืน
วั นทีใบรับคืน
เลขทีใบเสร็ จรับเงิน
วั นทีใบเสร็ จรับเงิน
สถานะใบรับคืน
สถานะใบเสร็จรับเงิน
อ้ างอิงเลขทีบั ญชีสินค้ าคงเหลือ
อ้ างอิงเลขทีบั ญชี

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (1)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (50)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

Key
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59. SI_DETAIL(รายละเอียดใบส่ งของ / ใบกํากับภาษี ให้ ลูกค้า)
Field Name
Description
SI_ID
เลขทีใบส่ งของ/ใบกํ ากั บภาษี
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
DISCOUNT
STATUS
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SENT_NUM
RETURN_NUM
RETURN_STATUS

รหัสสิ นค้ า
หน่วยนับ
จํ านวนสิ นค้ า
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนสุ ทธิ
ส่ วนลด
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
จํ านวนทีส่ ง
จํ านวนทีส่ งคืน
สถานะทีส่ งคืน

60. SI_DETAIL_SEND(รายละเอียดการส่ งสิ นค้า)
Field Name
Description
SI_ID
เลขทีใบส่ งของ
PROD_ID
SEQ
QTY
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
TYPE_SI

รหัสสิ นค้ า
ลํ าดั บสิ นค้ า
ปริ มาณสิ นค้ า
ราคาต่อหน่วย
ส่ วนลด
จํ านวนเงินก่อนภาษี
สถานะการส่ งของ
ประเภทสิ นค้ า

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)

Key
PK,
FK
PK

NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (10)

PK

VARCHAR2 (20)

PK

NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (1)

PK
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61. SO(ใบรับคําสั งซื อ)
Field Name
Description
SO_ID
เลขทีใบรับคํ าสั งซื อ
SO_DATE
วั นทีออกเอกสาร
SO_CUST_ID
SO_CREDIT_TERM
CUST_BAL
SO_REMARK
SO_VAT
SO_DISCOUNT
SO_BFTAX_AMT
SO_TAX_AMT
SO_NET_AMT
SO_CUST_PO
SO_QUAT_ID
SO_APV_STATUS
APPROVE_ID
SO_APV_DATE
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
SO_AMT

รหัสลูกค้ า
เครดิตเทอม
ยอดคงเหลือ
หมายเหตุ
อั ตราภาษี
ส่ วนลด
จํ านวนเงินก่อนภาษี
จํ านวนภาษี
จํ านวนสุ ทธิ
เลขทีใบสั งซื อ
เลขทีใบเสนอราคา
สถานะการอนุมั ติใบรับคํ าสั งซื อ
ชือผู ้ อนุมั ติ
วั นทีอนุมั ติ
ราคาต่อหน่วย
ส่ วนลด
จํ านวนเงินก่อนภาษี
สถานะการส่ งของ
จํ านวนเงินใบรับคํ าสั งซื อ

62. SO_DETAIL(รายละเอียดใบรับคําสั งซือ)
Field Name
Description
SO_ID
เลขทีใบรับคํ าสั งซื อ
PROD_ID
UNIT
QTY
UNITPRICE
BFTAX_AMT
STATUS

รหัสสิ นค้ า
หน่วยนับ
จํ านวนสิ นค้ า
ราคาต่อหน่วย
จํ านวนสุ ทธิ
สถานะ

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

DATE
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (150)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (10)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (10)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
NUMBER (15,2)
VARCHAR2 (1)

Key
PK,
FK
PK
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Field Name
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE
DISCOUNT
63. SUPPLIER(ผู ้ ขาย)
Field Name
SUPP_ID
SUPP_NAME
CONTACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
COUNTRY_NO
EX_RATE
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
SUPP_REMARK
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ
ส่ วนลด

Description

รหัสผู ้ ขาย
ชือผู ้ ขาย
ชือผู ้ ติดต่อ
ตํ าแหน่งผู ้ ติดต่อ
ทีอยู่
รหัสประเทศ
อั ตราแลกเปลียน
เบอร์ โทรศั พท์
เบอร์ โทรสาร
อีเมล์
สถานะ
หมายเหตุผู ้ ขาย
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

64. T_STATUS_CLOSE(ปิ ดบัญชี)
Field Name
Description
RECORD_NO
เลขทีบั นทึก
MONTHLY
YEARLY
STATUS
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

เดือน
ปี
สถานะ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE
VARCHAR2 (15)
DATE
NUMBER (15,2)

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (10)

FK

VARCHAR2 (10)
NUMBER (100)
NUMBER (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
NUMBER (2)
VARCHAR2 (2)
VARCHAR2 (4)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (8)
DATE

Key
PK
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65. TRANSPORTATION(บริษัทขนส่ ง)
Field Name
Description
TRANS_ID
รหัสบริ ษ ั ทขนส่ ง
TRANS _NAME
CONTACT_NAME
CONTRACT_POSITION
ADDRESS
TEL_NO
FAX_NO
EMAIL
STATUS
REMARK
CREDIT_TERM
DISCOUNT_RATE
PROD_ID
ADDRESS_1
CREATE_BY
CREATE_DATE
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

ชือบริ ษ ั ทขนส่ ง
ชือผู ้ ติดต่อ
ตํ าแหน่งผู ้ ติดต่อ
ทีอยู่
เบอร์ โทรศั พท์
เบอร์ โทรสาร
อีเมล์
สถานะ
หมายเหตุ
เครดิตคงเหลือ
อั ตราส่ วนลด
รหัสสิ นค้ า
ทีอยู1่
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ
ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

66. USERMASTER(ผู ้ ใช้ ระบบ)
Field Name
Description
USERID
เลขทีผู ้ ใช้ ระบบ
PASSWORD
EMP_ID
PROFILE1
PROFILE2
PROFILE3
PROFILE4
PROFILE5
CREATE_BY
CREATE_DATE

รหัสผ่าน
รหัสพนักงาน
สิ ทธิระบบที1
สิ ทธิระบบที2
สิ ทธิระบบที3
สิ ทธิระบบที4
สิ ทธิระบบที5
ผู ้ ใช้ ทีสร้างรายการ
วั นทีสร้างรายการ

Data Type
VARCHAR2 (10)

Key
PK

VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (150)
VARCHAR2 (250)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (1)
VARCHAR2 (250)
NUMBER (12,2)
NUMBER (12,2)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (100)
VARCHAR2 (15)
DATE
VARCHAR2 (15)
DATE

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key
PK

VARCHAR2 (8)
VARCHAR2 (10)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
VARCHAR2 (15)
DATE

FK
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Field Name
UPDATE_BY
UPDATE_DATE

Description

ผู ้ ใช้ ทีปรับปรุ งรายการ
วั นทีปรับปรุ งรายการ

Data Type
VARCHAR2 (15)

Key

DATE

การวิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย
1.ทํ าการแสดงรายละเอียดของพนักงานทีเป็ นกลุ่มตั วอย่างในงานวิจ ัยในครั งนี โดยแสดง เพศ
อายุ และระดับการศึกษา ในรู ปแบบ ของความถีและร้อยละ โดยจั ดเป็ นสถิติในเชิงพรรณนา
(ตารางที 4.3 ถึง ตารางที 4.5 )
2.ทํ าการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการเรื องการดํ าเนินงาน “ก่อน” และ “หลั ง” การใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับสําหรับธุรกิจการนํ าเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้าง
ตามความต้องการของผู้ ใช้งาน โดยพิจารณาจากการทดสอบตัวแปร2 ตัว ซึ งมีความสัมพั นธ์ก ั น
“ก่อน” และ “หลั ง” โดยใช้ การทดสอบทางสถิติ ทีเป็ น Non-Parametric - McNemar test ซึ งจัดเป็ น
สถิติในเชิงอนุมาน (ตารางที 4 ถึง ตารางที 6 )
ตารางที 4.3 จํ านวนและร้อยละของพนักงานกลุ่มตัวอย่างจํ าแนกเพศชายและเพศหญิง
พนักงาน
เพศ
จํ านวน
ร้อยละ
เพศชาย
26
52
เพศหญิง
24
48
รวม
50
100
ตารางที 4.4 จํ านวนและร้อยละของพนักงานกลุ่มตัวอย่างจํ าแนกตามระดับการศึกษา
พนักงาน
ระดับการศึกษา
จํ านวน
ร้อยละ
ประถมศึกษา
2
4
มั ธยมศึกษา
4
8
อนุปริ ญญา
6
12
ปริ ญญาตรี
35
70
ปริ ญญาโท
3
6
ปริ ญญาเอก
0
0
รวม
50
100
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ตารางที 4.5 จํ านวนและร้อยละของพนักงานกลุ่มตัวอย่างจํ าแนกตามช่วงอายุ
พนักงาน
ช่วงอายุ
จํ านวน
ร้อยละ
ตํ ากว่า 20 ปี
0
0
21-30
20
40
31-40
20
40
41-50
9
18
51-60
1
2
มากกว่า 60
0
0
รวม
50
100
ตารางที 4.6 ตารางเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ก่อนและหลั งการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงินสําหรับสําหรับธุรกิจการนําเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้างในการดํ าเนินงาน
หลั งการใช้ระบบสารสนเทศ
รวม
p-value
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจ
ไม่พึง
0
27
27
0.00*
ก่อนการใช้ระบบ
พอใจ
สารสนเทศ
พึงพอใจ
0
23
23
รวม
0
50
50
สมมติฐานการวิจ ัย
H0 : ความพึงพอใจในการทํ างานไม่มีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
H1 : ความพึงพอใจในการทํ างานมีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
จากตารางจะพบว่า ค่า p-value <ระดับนัยสําคั ญที0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลั ก
กล่าวคือ ความพึงพอใจในการทํ างานมีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ระดับนัยสําคั ญที0.05
โดย พนักงานทีไม่มีความพึงพอใจ ตั งแต่ก่อนการใช้ระบบสารสนเทศแต่ มีความพึงพอใจ
หลั ง การใช้ระบบสารสนเทศทีพั ฒนาขึ นตามความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน
27 คน
และ พนักงานทีมีความพึงพอใจก่อนและหลั งการใช้ระบบสารสนเทศ ทีพั ฒนาขึ นตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน23 คน
ซึ งเหตุผลทีทํ าให้เกิดผลลั พธ์ด ังกล่าวผู้ วิจ ัยสังกเ ตว่า เกิดจาก การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
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ดังกล่าว ทีตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานอย่างแท้จริ ง โดยจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในการ
ทํ างานต่างๆทีเกิดขึ นได้เป็ นอย่างดี
ตารางที 4.7 ตารางเปรี ยบเทียบความผิดพลาดจากการดํ าเนินงาน “ก่อน” และ “หลั ง” การใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับสําหรับธุรกิจการนํ าเข้าและจํ าหน่ายเครื องจั กรกลก่อสร้าง
หลั งการใช้ระบบสารสนเทศ
รวม
p-value
ไม่ผิดพลาด
ผิดพลาด
3
0
3
0.00*
ก่อนการใช้ระบบ ไม่ผิดพลาด
สารสนเทศ
ผิดพลาด
40
7
47
รวม
43
7
50
สมมติฐานการวิจ ัย
H0 : ความผิดพลาดจากการทํ างานไม่มีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
H1 : ความผิดพลาดจากการทํ างานมีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
จากตารางจะพบว่า ค่า P-value <ระดับนัยสําคัญที0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลั ก
กล่าวคือ ความผิดพลาดจากการทํ างานมีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ระดับนัยสําคั ญที0.05
โดย พนักงานทีทํ างานผิดพลาด ตั งแต่ก่อนการใช้ระบบสารสนเทศแต่ ไม่มีความผิดพลาด
หลั ง การใช้ระบบสารสนเทศทีพั ฒนาขึ นตามความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน
40 คน
และ พนักงานทีมีความผิดพลาดก่อนและหลั งการใช้ระบบสารสนเทศ ทีพั ฒนาขึ นตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน7 คน
และ พนักงานทีไม่มีความผิดพลาดก่อนและหลั งการใช้ระบบสารสนเทศ ทีพั ฒนาขึ นตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน3 คน
ซึ งเหตุผลทีทํ าให้เกิดผลลั พธ์ด ังกล่าวผู้ วิจ ัยสังเกตว่าเกิดจาก การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ทีตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งานอย่างแท้จริ เงช่นกัน แต่มพี นักงานส่วนน้อยทีใช้งานระบบ
สารสนเทศดังกล่าว ยั งมีความไม่เข้าใจในระบบสารสนเทศทีทางผู้ วิจ ัยพั ฒนาขึ นซึ งสรุ ปได้ ว่าการ
ทํ างานทีผิดพลาดหลั งจากทีมีการใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวเกิดความผิดพลาดได้จากตัว
พนักงานเอง ทีไม่เข้าใจในการใช้งานระบบทีพั ฒนาขึ น
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ตารางที 4.8 ตารางเปรี ยบเทียบความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ จากการดํ าเนินงาน
“ก่อน” และ “หลั ง” การใช้ระบบสารสนเทศ
หลั งการใช้ระบบสารสนเทศ
รวม
p-value
ไม่พร้อม
พร้อม
0
14
14
0.00*
ก่อนการใช้ระบบ ไม่พร้อม
สารสนเทศ
พร้อม
0
36
36
รวม
0
50
50
สมมติฐานการวิจ ัย
H0 : ความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่มีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน
H1 : ความความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน
จากตารางจะพบว่า ค่า p-value <ระดับนัยสําคั ญที0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานหลั ก
กล่าวคือ ความผิดพลาดจากการทํ างานมีการเปลียนแปลงหลั งจากทีนําระบบสารสนเทศมาใช้งาน
ระดับนัยสําคั ญที0.05
โดย พนักงานทีมีความไม่พร้อม ตั งแต่ก่อนการใช้ระบบสารสนเทศแต่ มีความพร้อมหลั ง
การใช้ระบบสารสนเทศทีพั ฒนาขึ นตามความต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน14 คน
และ พนักงานทีมีความพร้อม ก่อนและหลั งการใช้ระบบสารสนเทศ ทีพั ฒนาขึ นตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ มีจ ํ านวน36 คน
ซึ งเหตุผลทีทํ าให้เกิดผลลั พธ์ด ังกล่าวทางผู้ วิจ ัยสังเกตว่าเกิดจาก การทีมีพนักงานกลุ่ม
ตัวอย่างมีความตั งใจในการเรี ยนรู้ เกียวกับระบบสารสนเทศเป็ นอย่างดี โดยได้ ต ั งใจรับฟังการอบรม
และให้ความร่ วมมือในการให้ข ้อมูลทีมีประโยชน์ต่อการวิจ ัยในครั งนีเป็ นอย่างมาก
โดยความเชือถือได้ของเครื องมือในการวิจ ัย ในการทํ าการเก็บข้อมูลโดยใช้เกณฑ์
สัมประสิทธิ แอลฟา(Alpha Coefficient) โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ ได้ผลการทดสอบดังนี
2
 K   S t
 
 1
S2
 K  1 






โดยที α = ความเชือมั นของแบบทดสอบ
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K = จํ านวนข้อของแบบสอบถาม
S2 = ความแปรปรวณข้อคะแนนแบบสอบถามทั งฉบับ
S2t =ความแปรปรวณข้อคะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ
ตารางที 4.9 แสดงค่าสัมประสิทธิความเชือถือได้ของเครื องมือในการวิจ ัย
แบบประเมินความพึงใจ

N

จํานวนข้ อ

การใช้ ระบบสารสนเทศ

50

30

Alpha
Coefficient ()
0.714

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงินสํา หรับธุ ร กิ จการนํา เข้าและจํา หน่ ายเครื องจัก รกล
ก่อสร้าง ทีพั ฒนาขึ นนีได้ใช้ระบบจัดการฐานข้ อมูลแบบสัมพั นธ์ โดยนําแฟ้ มข้ อมูลทีมีความซํ าซ้อนกั น
จากระบบงานย่อยต่างๆ มารวมไว้ ในแฟ้ มเดียวกัน โดยเป็ นการกําจัดปัญหาทีเกิดจากความซํ าซ้อนของ
ข้อ มูล และปั ญหาจากการผิดพลาดไม่ต รงกันของข้อ มูล เมื อมีก ารปรับปรุ งแฟ้ มข้อ มูล เดีย วกันใน
ระบบงานย่อยต่างๆ ทีไม่ได้ใช้ข ้ อมูล ประโยชน์ทีได้คือ เป็ นการประหยั ดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บ และการประมวลผลข้ อมูล
นอกจากนี ระบบสารสนเทศทางการบั ญชีการเงินสําหรับสําหรับธุรกิจการนําเข้ าและจําหน่าย
เครื องจักรกลก่อสร้าง พั ฒนาขึ นโดยมีจุดประสงค์เพือการควบคุมภายในด้ านต่างๆ ของการปฏิบ ั ติงาน
ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ ง การควบคุมทางด้ านการบั ญชีและการเงิน ซึ งจะทํ าให้การปฏิบ ั ติงาน
ทางด้ านบัญชีการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้ อง ส่ งผลให้ผู ้ บริ หารระบบต่างๆ ได้รับ
ข้ อมูลทีถูกต้ อง ทั นเวลา เพือใช้ในการตั ดสิ นใจต่างๆ รวมทั งช่วยเพิ มศักยภาพในการแข่งขั นทางธุรกิจ
จากการมีระบบสารสนเทศทางการบั ญชีทีสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม การนําระบบสารสนเทศดังกล่าว ไปใช้อย่างจริ งจัง ปัจจัยทีควรคํานึงถึงคือ
ข้ อมูล ดังนั นจึงจะต้ องมีการดูแลข้ อมูลให้ถูกต้ อง และทั นสมั ยอยู่เสมอ ซึ งจะเริ มต้ นตั งแต่การตรวจสอบ
ข้ อมูลก่อนเข้ าระบบ กระบวนการนําข้ อมูลเข้ า ซึ งปัจจัยเหล่านี จะเป็ นปัจจัยทีสําคั ญสําหรับผู ้ บริ หาร
ในการนําสารสนเทศไปประกอบการตัดสิ นใจได้ อย่างทั นท่วงที นอกจากนี ยั งต้ องมีการพิจารณาถึง
ระบบรักษาความปลอดภัยดั วย ถึงแม้ ว่าระบบจะมีการตรวจสอบรหัสผู ้ ใช้ และรหัสผ่านอยู่แล้ วก็ตาม
หน่วยงานก็จึงเป็ นต้ องมีการกํ าหนดหน้าทีความรับผิดชอบต่อข้ อมูลอย่างชัดเจนต่อเจ้ าหน้าทีดูแงาน
ล
ในส่ วนต่างๆ ด้วย เพราะหากไม่มีการปฏิบ ั ติงานอย่างเคร่ งครัดแล้ ว ระบบสารสนเทศทีดีก็ย ั งไม่สามารถ
ให้สารสนเทศทีถูกต้ อง และเชือถือได้
ถึงแม้ว่าสารสนเทศระบบนี จะยั งพั ฒนาได้ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็หวังว่าระบบนี น่าจะได้ รับการ
พั ฒนาต่อไป เพือให้ไดระบบสารสนเทศทีสมบูรณ์แบบ สามารถรองรับงานได้หลากหลายมากขึ น เพือ
การเชือมโยงระบบงานทั วทั งองค์ กร
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ความมุ ่ งหมายของการพัฒนาและการวิจัย
จากการพั ฒนาและวิจัยระบบสารสนเทศทางการบั ญชี การเงินสํา หรับสําหรับธุ รกิจการนํา เข้า
และจําหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง ขึ นนั น ทางผู้ วิจมัย ีความมุง่ หมายในครั งนี คือ
1.เพือออกแบบระบบและพั ฒนาระบบสารสนเทศทางการบั ญชีให้สอดคล้องกับความต้อ งการ
ของผู ้ใ ช้งานในธุ รกิจการนํา เข้า และจําหน่ ายเครื องจัก รกลก่อสร้าง โดยได้ทําการศึก ษา จากบริ ษ ัท
บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จํากัด
2. ต้ องการศึกษาผลความพึงพอใจของกลุ่มตั วอย่างทีเป็นพนักงาน ของบริ ษ ัท บางกอกมอเตอร์
เวอคส์ จํากัด โดยเก็บข้อมูลจากผลการดําเนิ นงาน “ก่อน” มีการนําระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้งานกับ
ผลการดําเนินงาน “หลัง” มีการนําระบบสารสนเทศเข้ ามาใช้งาน ว่าการดําเนิ นงานประเภทไหน สร้า ง
ความพึงพอใจของพนักงานและลดความผิดพลาดของการดําเนินงานมากกว่ากัน
3. เพือจัด ทํารายงานทางการบัญชีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สําหรับธุ รกิ จการนํา เข้าและจํา หน่ า ย
เครื องจักรกลก่อสร้าง
4. เพือจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นมาตรฐาน เพือสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบ จะเห็นได้ว่า ควรจะมีการนําระบบสารสนเทศทีพัฒนาขึ นเข้ ามาช่วยในการ
ดําเนิ นงานในปัจจุบัน เพราะ สามารถทีจะช่วยทําให้การดําเนินงานเกิด ความคล่องตัว มีความผิดพลาด
ลดลง และทีสํา คัญ จะเกิดประโยชน์ทียิ งใหญ่แ ก่บริ ษ ัท โดยในปั จจุบ ันทางบริ ษัท มีความตั งใจและ
พยายามลดต้นทุนและค่า ใช้จ่ าย ซึ งการดําเนิ นงานด้ว ยระบบสารสนเทศดังกล่ า ว จะเป็ นการช่ ว ย
ประหยั ดต้ นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาวของทางองค์กร
และการทํา วิ จัยในครั งนี พนัก งานทีเป็ นกลุ่ ม ตัวอย่ า ง มีค วามพร้อ มในการใช้ง านระบบ
สารสนเทศมากยิ งขึ นซึ งจะเป็ นอีกปัจจัยทีจะช่วยทํ าให้การนําระบบสารสนเทศทีจะทํ าการพั ฒนาอย่า ง
เป็ นรู ปธรรมในอนาคตเข้ ามาใช้งานมีความง่ายยิ งขึ น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข ้ อมูล เกียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีก ารเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเข้ าและจําหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้างในครั งนี ได้พั ฒนาขึ นตามวั ตถุประสงค์ คือ
1.
พั ฒนาระบบให้ตรงตามความต้ องการของผู ้ ใช้งานและให้เหมาะกับธุ รกิจ
2.
สร้างความพึงพอใจให้กับผู ้ ใช้งานระบบทีพั ฒนาขึ น
3.
สร้างรายงานทางด้านการบั ญชีอย่างครับถ้วนและถูกต้อง
4.
สร้างมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นมาตรฐาน
ซึ งจากผลการวิจัยข้ อมูลทีได้จัดเก็บมาพบว่า การพั ฒนาและวิจัยระบบสารสนเทศครั งนี สําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทีได้กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยมีผลลัพธ์ทีได้จากการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยกัน3 ประการ คือ
1. พนักงานมีความพึงพอใจ กับการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการนําเข้ า
และจําหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง โดยเหตุผลทีทํา ให้เกิ ดผลลัพธ์ดังกล่ าว เกิดจาก การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ทีตรงกับความต้องการของผู ้ ใช้งานอย่างแท้จริ ง แต่พนัก งานส่ วนน้อยทีใช้งานระบบยั งมี
ความไม่เข้ าใจระบบสารสนเทศดังกล่าวซึ งการทํ างานจึงเกิดความผิดพลาดได้จากตัวพนักงานเอง อย่าง
มีนัยสําคัญระดับนัยทีระดับ 0.05
2.พนักงานทํางานด้วยระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงินสํา หรับธุ รกิ จการนําเข้าและจํา หน่ า ย
เครื องจักรกลก่อสร้างและเกิดความผิดพลาดจากการดําเนินงานทีลดลงอย่างน่าพอใจ ซึ งเหตุผลทีทํา
ให้เกิดผลลัพธ์ด ังกล่าว เกิดจาก การพั ฒนาระบบสารสนเทศ ทีตรงกับความต้องการของผู ้ ใช้งานอย่า ง
แท้จริง และระบบงานดังกล่าวได้มีการควบคุมกระบวนการทํ างานอย่างเป็ นมาตรฐาน พร้อมกับมีการ
จัดเก็บข้อมูล ทีไม่ซํ าซ้อ น และไม่ข ัดแย้งกัน จึ งทํา ให้ก ารนําข้อ มูลมาใช้ง านค่อนข้งจะถู
า กต้อ งและ
ครบถ้วน อย่างมีนัยสําคัญระดับนัยทีระดับ0.05
3.พนักงานทีใช้ระบบงานค่อ นข้า งมีความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงิน
สํา หรับธุ รกิจการนําเข้า และจํา หน่ ายเครื องจัก รกลก่อสร้าง ค่ อนข้า งมี อยู่เป็ นจํา นวนมาก จึงทําให้
เกิดผลลัพธ์ ทีพนักงานกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความตั งใจในการเรี ยนรู ้ เกียวกับ ระบบสารสนเทศเป็ น
อย่างดี โดยได้ต ั งใจรับฟังการอบรม และให้ความร่ วมมือในการให้ข ้อมูลทีมีประโยชน์ต่อการวิจัยใน
ครั งนี ซึ งเป็ นกุญแจทีสําคั ญในการพั ฒนาและวิจัยในครั งนี มีนัยสําคั ญระดับนัยทีระดั0.05
บ

140

ทั งนี เนืองจากผลการวิจัยดังกล่าวเป็ นการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบั ญชีการเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเข้ าและจําหน่ายเครื องจักรกลก่อสร้าง โดยทางผู ้ วิจัย ได้ท ํ าการก ํ าหนดกรอบการพั ฒนา โดย
ใช้รูปแบบ SDLC: Water Fall เป็ นต้ นแบบ และปรับปรุ งให้เหมาะสมกับการปฏิบ ั ติงานจริง

ภาพที 5.1: แผนภาพ SDLC แบบ water fall
พร้อมกับ พนักงานทีทํ างานอยู่ ส่ วนใหญ่ พร้อมทีจะเปลี ยนแปลงการดําเนิ นงาน ในปัจจุ บ ัน เพือให้มี
การทํางานทีดีขึ น จึงทํ า ให้การ เข้าไปทําการพัฒนาและวิจ ัยในครั งนี สามารถเข้า ไปทํา งานได้อย่า ง
ราบรื นและต่อเนือง และพนักงานทีเกียวข้ อง ก็ให้ความร่ วมมือ เป็ นอย่างดี นับเป็ นอีกปัจจัย ในการเข้า
ไปพัฒนาระบบ อีก อย่า งทีไม่ควรมองข้าม โดยหลังจากการนํา ระบบลองใช้งาน พบว่า การทํางาน
มีความสะดวก ระบบ ง่ายต่อการค้ นหาข้ อมูล ข้ อมูลไม่ซับซ้อน และไม่เสี ยเวลามาทํารายงานในแบบเก่า
ดั งนั นพนักงานทีได้ใช้ งานจึงเห็นว่าระบบงานดังกล่า ว เข้ามาช่วยในการทํ างานได้ค่อนข้า งมาก แต่ก็
จะมีพนักงานบ้ างส่ วน ทีอาจจะยั งไม่สามารถทํ าความเข้ าใจในระบบงานได้อย่างรวดเร็ ว ซึ งทางผู ้ วิจัย
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คิดว่าจะต้อ งใช้เวลามากกว่านี ในการปรับทัศนคติ กับกระบวนการทํา งาน จึงจะสามารถทําให้ทาง
ผู ้ ใช้งานกลุ่มดังกล่าว เห็นถึง ประโยชน์ในการใช้งานและพร้อมรับการเปลียนแปลงในกระบวนการ
ทํ างาน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั งนี ทางผู ้ พ ั ฒนาและวิจัยระบบสารสนเทศทางการบั ญชีการเงินสําหรับ
สําหรับธุรกิจการนําเข้ าและจํ าหน่ายเครืองจั กรกลก่อสร้างมีข ้อเสนอทีจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพั ฒนา
ระบบสารสนเทศ และข้ อเสนอทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจ ัยครั งต่อไปดังนี
1. ด้านการพั ฒนาระบบ
1.1ในกรณีทีจะพั ฒนาระบบนี ขึ นมาใหม่
1.1.1 ก่อ นเข้า ไปทํา การเก็บรวมรวมข้อมู ล ควรมีการศึก ษา และทําความเข้า ใจถึ ง
ลักษณะการดําเนินธุรกิจขององค์กรทีจะเข ้ าไปศึกษาก่อน โดยอาจทํ าการศึกษาจากกรณี ศึกษา
ต่า งๆ เอกสารการจัดซื อจากต่า งประเทศว่าเอกสารทีได้รับมาได้มาจากขั นตอนใดและควร
บั นทึกบั ญชีอย่างใดให้ถูกต้ องตามหลัก เกณฑ์สรรพากร การคํา นวณต้นทุนของสิ นค้านํา เข้า
คํ านวณวิธีใดเพือให้รู้ต ้ นทุนจริ ง เพือจะได้มองภาพขององค์กรได้ชัดเจนขึ น ทั งยังทํา ให้ได้รู้
ถึงวิธี ก ารปฏิบ ัติงานทั งในแง่การบัญชี การบริ หารงาน โดยเฉพาะการปฏิ บัติง านด้า นการ
จัดซื อสิ นค้าจากต่ า งประเทศ ซึ งจะเป็ นประโยชน์อ ย่า งมากในการสั มภาษณ์ กล่ าวคือ ผู ้
สัมภาษณ์จะสามารถทํ าความเข้ าใจกับข้ อ มูลทีได้รับง่ายขึ นและทํ าให้การสัมภาษณ์ดํา เนิ นไป
ได้อย่างราบรื น และรวดเร็ ว
1.1.2 ผู ้ ทีพั ฒนาระบบควรทีจะมีการวางแผนการดํา เนิ นงานในทุกขั นตอนและยึดถื อ
แผนการดําเนิ นงานนี มาปฏิบ ัติอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ งสํา หรับผู ้ทีต้อ งทํา งานไปด้วย
และต้ อ งพั ฒนาโครงการพิเศษไปด้วยในขณะเดียวกัน เนื องจากผู ้พ ัฒนาจะไม่สามารถทุ่มเท
เวลาให้กับ การพัฒ นาโครงการพิ เ ศษได้เ ต็ม ที นัก ทํา ให้ก ารพัฒ นาระบบเป็ นไปไม่ต าม
กําหนดเวลาเท่าทีควร
1.2 ในกรณีทีจะนําระบบไปพั ฒนาต่อ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเงินสําหรับสําหรับธุ รกิจการนํา เข้าและจํา หน่ า ย
เครื องจักรกลก่อสร้างนี ควรมีการเพิ มเติมระบบงานทํ างานอืนๆ ในด้านบั ญชีการเงิน เช่น ระบบ
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บริ หารสิ นทรัพย์ ถาวร ระบบเงินเดือน เป็ นต้ น ซึ งจะทํ าให้ระบบมีการทํางานทีครอบคลุ มการ
ปฏิบัติงานในองค์กรได้ครบถ้วน และทุกระบบเชือมโยงกันได้โดยใช้สารสนเทศทีมีมาตรฐาน
เดียวกัน และใช้ฐานข้ อมูลร่ วมกัน
การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลทีดี ทีสามารถจัดเก็บข้อมูลทีเกียวข้องทั งหมดได้อย่า งเป็ น
ระบบ สามารถทํ าการวิเคราะห์ ออกแบบและพั ฒนาระบบงาน เพือลดความซํ าซ้อนของข้อ มูล
และสามารถนําเสนอข้อมูลจากระบบงานแก่ผู้บริ หารได้ถูกต้อ ง และทันเวลา เพือรองรับการ
แข่งขั นและการขยายตัวขององค์กรในอนาคตได้ นอกจากนี ยั งช่วยในการปรับปรุ งระบบการ
ทํ างานจากเดิมทีเป็ นการปฏิบ ัติงานด้วยมือ มาเป็ นการปฏิบ ัติโดยใช้เครื องทุ่นแรง คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เข้า มาช่ วยในการจัด เก็บรวบรวมข้อ มูล ประมวลผล ออกรายงาน และแก้ไ ข
จุดบกพร่ องของระบบงานเดิมให้การทํ างานมีระบบระเบียบรวดเร็วและถูกต้องมากขึ น
2. การวิจ ัย
2.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานในเรื องของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือง
2.2 ควรให้พนักงานมีความเข้ าใจถึงหน้าทีและบทบาทของตนเอง เพราะพนักงานบางท่านยั ง
ไม่ทราบหน้าทีโดยชัดเจน โดยเสนอให้มีการทําเอกสารขึ นมา เพือรวมรวมหน้าทีและวิธีการทํ างานแต่
ละหน้าทีของพนักงานแต่ละท่านอย่างชัดเจน
2.3 ควรมีการนําผลวิจัยทีได้ นําไปเป็ นข้ อมูลเพือใช้ในการตัดสิ นใจของผู ้ บริ หารองค์กร ใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ในองค์กร
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