ทำไมต้ องเป็ นรู ปแบบมำตรฐำนทำงกำรเงินของ
ประเทศไทย

เนื่องด้วยบริ ษทั ใดๆ ที่มีการประกอบธุ รกิจในประเทศไทยนั้นจะต้องมีการยื่นแสดงรายงานและงบการเงิน

ภำษีหัก ณ. ที่จ่ำย (WHT)

กับกรณี ของโปรแกรม ERP สากลส่วนใหญ่ แม้แต่ Dynamics NAV ฉบับภาษาไทยจะมีฟังก์ชนั่ การทางาน

ฟังก์ชนั่ นี้มีความจาเป็ นเพื่อรองรับความต้องการสาหรับประเทศ
ไทยโดยเป็ นศูนย์กลางครอบคลุมข้อมูลของภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ซึ่งไม่
สามารถรับรองในรุ่ น W1 ของ Dynamics NAV เนื่องด้วยภาษีหกั
ณ. ที่จ่ายจะเกี่ยวกับการทาธุ รกรรมทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ ดังนั้นต้องมี
การพัฒนา
และการปรับแต่งรวมถึงการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ จึงได้มีการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่าย เพื่อให้มีการจัดทารายงาน
และสถิติที่เกี่ยวข้องกับภาษี หัก ณ.ที่จ่ายตามรู ปแบบที่กฏหมาย
กาหนด

ตามที่กฏหมายกาหนด, ซึ่งควรจะใช้งานได้โดยตรงจากซอฟท์แวร์บญั ชีหรื อโปรแกรม ERP เช่นเดียวกัน

เพื่อรองรับการทางานแบบท้องถิ่นที่ลูกค้าต้องการ บริ ษทั ที่ใช้งานรู ปแบบฐานข้อมูล Dynamics NAV ทัว่
โลกในประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่

ผู้จัดกำรเงินสดย่อย
ในความเป็ นจริ งแล้วฟั งก์ชั่นนี้ ไม่ได้ถูกกานหนดเป็ นมาตรฐาน
จากหน่วยงานภาครัฐของไทย หากแต่เป็ นระบบงานหนึ่ งที่ได้รับ
การร้องขอจากลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้มีความสะดวกในการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินสดย่อยและค่าใช้จ่ายต่างๆใน Dynamics NAV.

กำรยื่นชำระภำษี
หลังจากที่ได้มีการเริ่ มใช้งานฟังก์ชนั่ ภาษีหกั ณ. ที่จ่ายของนาวี่
เวิลด์แล้ว ลูกค้าสงสัยว่าทาไมฟังก์ชนั การทางานที่เป็ นประโยชน์
ดังกล่าวจึงไม่สามารถใช้ได้กบั VAT ใน NAV มาตรฐาน ซึ่งทาให้
เรามีความคิดในการคานวณ
อนุมตั ิและชาระภาษีท้ งั หมดใน
รู ปแบบเดียวกัน
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั รู ปแบบเดียวกันกับ
ฟังก์ชนั่ ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย

นาวี่เวิลด์ ไทยแลนด์ได้มีการพัฒนาเป็ น localization package ขึ้น ซึ่งสามารถทางานร่ วมกันได้กบั
Dynamics NAV เวอร์ชนั่ ภาษาไทยเช่นเดียวกันกับเวอร์ชนั่ (W1) ทัว่ โลก

กำรชำระเงินด้วยเช็ค
• เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
• พิมพ์เช็คตามรู ปแบบของแต่ละธนาคารในประเทศไทย
• การติดตั้งเช็ค

งบกำรเงิน
สิ่ งหนึ่งที่ขาดหายไปจาก Dynamics NAV ทัว่ โลก, ปัจจุบนั นาวี่เวิลด์
ได้ทาการเพิ่มรายงานพื้นฐานของงบการเงินตามความต้องการชอง
บริ ษทั ต่างๆ:
•
งบกาไรขาดทุน
•
งบดุล
•
กาไรและขาดทุน
•
งบกระแสเงินสด
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รำยงำนทีต่ ้องแสดงต่อสรรพำกร

ทำไมถึงต้ องเลือกนำวีเ่ วิลด์ ?

รำยงำนตำมกฏหมำย
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 50 ทวิ
ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1
ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3
ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53
ภาษีหกั ณ. ที่จ่าย ภ.ง.ด. 54

รำยงำนเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
1.
2.
3.
4.

รายงานการแสดงความเคลื่อนไหวของสิ นค้า
รายงานภาษีมูลค่าเพิม่ ของผูข้ าย
รายงานภาษีมูลค้าเพิม่ ของลูกค้า
รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

ทำงเลือกอื่นๆ
1.
2.
3.
4.

การจ่ายเงินแบบอิเล็คทรอนิคส์ (ธนาคารกรุ งไทย)
รู ปแบบเช็ค
ลายเซ็นต์แบบอิเล็คทรอนิคส์
ขั้นตอนการทางาน

นาวี่เวิลด์ เป็ นที่รู้จกั กันดีในด้านของความสามารถ เป็ นที่น่าเชื่อถือได้ในด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่
ในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูใ้ ห้บริ การรายอื่นของ Microsoft Business Solution
และคู่แข่งโปรแกรม ERP รายอื่นๆ
นาวี่เวิลด์เป็ นพันธมิตรแต่เพียงผูเ้ ดียวที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากกรมสรรพากรของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี ค.ศ 2000 ซึ่งสามารถทาให้ลูกค้าของเรามัน่ ใจและเชื่อมัน่ ได้วา่ ระบบสามารถรองรับความ
ต้องการในการใช้งานและสอดคล้องกับข้อกฏหมายของประเทศไทย

ซึ่งมีความสามารถในการ

ประมวลผลข้อมูลทางการเงินตามที่ตอ้ งการและยังสามารถสร้างรายงานทั้งหมดให้อยูใ่ นรู ปแบบที่
เหมาะสมโดยใช้ตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทย และในเวลาเดียวกันข้อมูลนั้นสามารถใช้สาหรับการรายงาน
ขององค์กรในรู ปแบบภาษาอังกฤษหรื อภาษาอื่นๆได้

กว่าหลายสิ บปี ที่ผา่ นมเราทางานกันอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับระบบ การพัฒนาฟังก์ชนั่ ใหม่เพิ่มเติม
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการดาเนินการปรับปรุ งรวมถึงพัฒนาระบบ DynamicsNAV ให้เป็ นรุ่ นล่าสุ ดเสมอ.

เอกสำรใบสำคัญ
แม้วา่ บริ ษทั จะได้รับการอนุมตั ิเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็ นจานวน
มาก แต่บริ ษ ัท ส่ วนใหญ่ ในประเทศไทยยังคงมี ค วามต้องพิ ม พ์
เอกสารใบส าคัญ ต่ า งๆเพื่ อ ขออนุ ม ั ติ ห รื อรั บ ทราบธุ ร กรรม
บางอย่างโดยได้รับการลงนามจากผูม้ ีอานาจ:
1. เงินสดย่อย
2. การชาระเงิน (การรับเงินและการจ่ายเงิน)
3. การบันทึกรายการขาย
4. การบันทึกรายการซื้อ
5. การบันทึกรายการรับเงิน
6. การบันทึกบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
7. ใบนาฝากเงิน

ชื่ อบริษทั เป็ นภำษำไทย
สาหรับเอกสารบางฉบับทางการไทยต้องการข้อมูลบางอย่างเป็ น
ภาษาไทยเช่น ชื่ อบริ ษทั ที่พิมพ์เป็ นภาษาไทย นาวี่เวิลด์ได้พฒั นา
ฟั งก์ชนั่ ทางานที่ กาหนดเองเพื่อเพิ่มชื่ อหรื อคาอธิ บายของข้อมู ล
หลักในหลากหลายภาษาและต้นฉบับ เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ
พิมพ์ดว้ ยคาอธิ บายข้อมูลในภาษาใดก็ได้จากตารางการแปล
Language Pack for Thailand

นาวี่เวิลด์ให้ความสาคัญในด้านการบริ การและให้ความช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง
ระบบ

การจัดการและการดาเนินการรวมไปถึงการฝึ กอบรมและให้คาปรึ กษาแนะนาช่วยเหลือ

ผูใ้ ช้งาน นาวี่เวิลด์ในภูมิภาคเอเซียภูมิใจเสนอลูกค้าด้วยการบริ การติดตั้งแบบครบวงจร โดยที่ปรึ กษา
ที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจให้ความสาคัญในการส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบตามขอบเขตการทางาน
ให้อยูภ่ ายในเวลาและงบประมาณที่ตกลงกันไว้
นาวี่เวิลด์มีแพคเกจ localization สาหรับ Microsoft Dynamics ซึ่งเราได้พฒั นาให้บริ การรองรับความ
ต้องการตามธุ รกิจท้องถิ่นและข้อกาหนดทางกฏหมายสาหรับภูมิภาคเอเซีย ซึ่งปัจจุบนั ยังก็ไม่มีคู่แข่ง
ที่มีโซลูชนั่ ชั้นนารองรับสาหรับธุ รกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย
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