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ท ำไมต้องเป็นรูปแบบมำตรฐำนทำงกำรเงินของ
ประเทศไทย 
 
ภำษหีัก ณ. ที่จ่ำย (WHT) 
ฟังกช์ัน่น้ีมีความจ าเป็นเพื่อรองรับความตอ้งการส าหรับประเทศ
ไทยโดยเป็นศูนยก์ลางครอบคลุมขอ้มูลของภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ซ่ึงไม่
สามารถรับรองในรุ่น W1 ของ Dynamics NAV เน่ืองดว้ยภาษีหกั 
ณ. ท่ีจ่ายจะเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทั้งลูกหน้ีและเจา้หน้ี ดงันั้นตอ้งมี
การพฒันา และการปรับแต่งรวมถึงการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพ จึงไดมี้การ
พฒันาระบบการจดัเกบ็ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เพื่อใหมี้การจดัท ารายงาน
และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษี หกั ณ.ท่ีจ่ายตามรูปแบบท่ีกฏหมาย
ก าหนด 
 

ผู้จัดกำรเงนิสดย่อย 
ในความเป็นจริงแล้วฟังก์ชั่นน้ีไม่ได้ถูกก านหนดเป็นมาตรฐาน
จากหน่วยงานภาครัฐของไทย หากแต่เป็นระบบงานหน่ึงท่ีได้รับ
การร้องขอจากลูกคา้มากท่ีสุด เพื่อใหมี้ความสะดวกในการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินสดยอ่ยและค่าใชจ่้ายต่างๆใน Dynamics NAV. 

 

กำรย่ืนช ำระภำษี 
หลงัจากท่ีไดมี้การเร่ิมใชง้านฟังกช์ัน่ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่ายของนาวี่
เวิลดแ์ลว้ ลูกคา้สงสยัวา่ท าไมฟังกช์นัการท างานท่ีเป็นประโยชน์
ดงักล่าวจึงไม่สามารถใชไ้ดก้บั VAT ใน NAV มาตรฐาน ซ่ึงท าให้
เรามีความคิดในการค านวณ อนุมติัและช าระภาษีทั้งหมดใน
รูปแบบเดียวกนั เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บัรูปแบบเดียวกนักบั
ฟังกช์ัน่ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย  
 

กำรช ำระเงนิด้วยเช็ค 
• เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 
• พิมพเ์ช็คตามรูปแบบของแต่ละธนาคารในประเทศไทย 
• การติดตั้งเช็ค 

 

งบกำรเงนิ 
ส่ิงหน่ึงท่ีขาดหายไปจาก Dynamics NAV ทัว่โลก, ปัจจุบนันาวี่เวิลด์
ไดท้ าการเพิ่มรายงานพื้นฐานของงบการเงินตามความตอ้งการชอง
บริษทัต่างๆ: 

• งบก าไรขาดทุน 
• งบดุล 
• ก าไรและขาดทุน 
• งบกระแสเงินสด 

 

 

เน่ืองดว้ยบริษทัใดๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นจะตอ้งมีการยื่นแสดงรายงานและงบการเงิน

ตามท่ีกฏหมายก าหนด, ซ่ึงควรจะใชง้านไดโ้ดยตรงจากซอฟทแ์วร์บญัชีหรือโปรแกรม ERP เช่นเดียวกนั

กบักรณีของโปรแกรม ERP สากลส่วนใหญ่ แมแ้ต ่Dynamics NAV ฉบบัภาษาไทยจะมีฟังกช์ัน่การท างาน

เพื่อรองรับการท างานแบบทอ้งถ่ินท่ีลูกคา้ตอ้งการ บริษทัท่ีใชง้านรูปแบบฐานขอ้มูล Dynamics NAV ทัว่

โลกในประเทศไทยนั้นตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาวี่เวิลด ์ไทยแลนดไ์ดมี้การพฒันาเป็น localization package ข้ึน ซ่ึงสามารถท างานร่วมกนัไดก้บั 

Dynamics NAV เวอร์ชัน่ภาษาไทยเช่นเดียวกนักบัเวอร์ชัน่ (W1) ทัว่โลก  
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ท ำไมถงึต้องเลือกนำวีเ่วลิด์? 

 

 

 

 

รำยงำนทีต้่องแสดงต่อสรรพำกร 
 

รำยงำนตำมกฏหมำย 
1. ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 50 ทวิ 
2. ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 1 
3. ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 3 
4. ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 53 
5. ภาษีหกั ณ. ท่ีจ่าย ภ.ง.ด. 54 

 

รำยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
1. รายงานการแสดงความเคล่ือนไหวของสินคา้ 
2. รายงานภาษีมูลค่าเพิม่ของผูข้าย 
3. รายงานภาษีมูลคา้เพิม่ของลูกคา้ 
4. รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน 

 

ทำงเลือกอ่ืนๆ 
1. การจ่ายเงินแบบอิเลค็ทรอนิคส์ (ธนาคารกรุงไทย) 
2. รูปแบบเช็ค 
3. ลายเซ็นตแ์บบอิเลค็ทรอนิคส์ 
4. ขั้นตอนการท างาน 

 

เอกสำรใบส ำคญั 
แมว้า่ บริษทัจะไดรั้บการอนุมติัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นจ านวน
มาก แต่บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงัคงมีความตอ้งพิมพ์
เอกสารใบส าคัญต่างๆเพื่ อขออนุมัติหรือรับทราบธุรกรรม
บางอยา่งโดยไดรั้บการลงนามจากผูมี้อ านาจ:  

1. เงินสดยอ่ย 
2. การช าระเงิน (การรับเงินและการจ่ายเงิน) 
3. การบนัทึกรายการขาย 
4. การบนัทึกรายการซ้ือ 
5. การบนัทึกรายการรับเงิน 
6. การบนัทึกบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
7. ใบน าฝากเงิน 

 

ช่ือบริษทัเป็นภำษำไทย 
ส าหรับเอกสารบางฉบบัทางการไทยตอ้งการขอ้มูลบางอย่างเป็น
ภาษาไทยเช่น ช่ือบริษทัท่ีพิมพเ์ป็นภาษาไทย นาวี่เวิลด์ไดพ้ฒันา
ฟังกช์ั่นท างานท่ีก าหนดเองเพื่อเพิ่มช่ือหรือค าอธิบายของขอ้มูล
หลกัในหลากหลายภาษาและตน้ฉบบั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ
พิมพด์ว้ยค าอธิบายขอ้มูลในภาษาใดกไ็ดจ้ากตารางการแปล 
 
Language Pack for Thailand  
 
(Requires Thai language in the License) 

 
 

 

 

 

 
 

นาวี่เวิลด ์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีในดา้นของความสามารถ เป็นท่ีน่าเช่ือถือไดใ้นดา้นการสร้างนวตักรรมใหม่

ในระดบัท่ีเกินกวา่มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบัผูใ้หบ้ริการรายอ่ืนของ Microsoft Business Solution 

และคู่แข่งโปรแกรม ERP รายอ่ืนๆ  

 

นาวี่เวิลดเ์ป็นพนัธมิตรแต่เพยีงผูเ้ดียวท่ีไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑจ์ากกรมสรรพากรของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี ค.ศ 2000 ซ่ึงสามารถท าใหลู้กคา้ของเรามัน่ใจและเช่ือมัน่ไดว้า่ระบบสามารถรองรับความ

ตอ้งการในการใชง้านและสอดคลอ้งกบัขอ้กฏหมายของประเทศไทย ซ่ึงมีความสามารถในการ

ประมวลผลขอ้มูลทางการเงินตามท่ีตอ้งการและยงัสามารถสร้างรายงานทั้งหมดใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี

เหมาะสมโดยใชต้น้ฉบบัเป็นภาษาไทย และในเวลาเดียวกนัขอ้มูลนั้นสามารถใชส้ าหรับการรายงาน

ขององคก์รในรูปแบบภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืนๆได ้ กวา่หลายสิบปีท่ีผา่นมเราท างานกนัอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อรักษามาตรฐานของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบ การพฒันาฟังกช์ัน่ใหม่เพิ่มเติม

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการด าเนินการปรับปรุงรวมถึงพฒันาระบบ Dynamics-

NAV ใหเ้ป็นรุ่นล่าสุดเสมอ. 

นาวี่เวิลดใ์หค้วามส าคญัในดา้นการบริการและใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง

ระบบ การจดัการและการด าเนินการรวมไปถึงการฝึกอบรมและใหค้  าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ

ผูใ้ชง้าน นาวี่เวิลดใ์นภูมิภาคเอเซียภูมิใจเสนอลูกคา้ดว้ยการบริการติดตั้งแบบครบวงจร โดยท่ีปรึกษา

ท่ีมีความเช่ียวชาญ และเขา้ใจใหค้วามส าคญัในการส่งมอบงานท่ีสมบูรณ์แบบตามขอบเขตการท างาน

ใหอ้ยูภ่ายในเวลาและงบประมาณท่ีตกลงกนัไว ้

นาวี่เวิลดมี์แพคเกจ localization ส าหรับ Microsoft Dynamics ซ่ึงเราไดพ้ฒันาใหบ้ริการรองรับความ

ตอ้งการตามธุรกิจทอ้งถ่ินและขอ้ก าหนดทางกฏหมายส าหรับภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงปัจจุบนัยงักไ็ม่มีคู่แข่ง

ท่ีมีโซลูชัน่ชั้นน ารองรับส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเซีย     
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