
184
บทที ่4

  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ENTERPRISE  MANAGER

18.  IC Option
หมายถงึ การกาํหนด Option ตางๆ ทีใ่ชในการบนัทกึขอมลูรายวนั ทีเ่กีย่วของ

กบัสนิคา มรีายละเอยีดดงันี้
Option
เปนการกาํหนด Option การทาํงานตางๆดงันี้
     ♦  กาํหนดราคาซือ้สนิคา คอื การกาํหนดการแสดงราคาซือ้สนิคา อตัโนมตัิ

ของระบบซือ้ (Purchase Order)  เมือ่ Click เลอืก
Option ดงักลาวโปรแกรมจะแสดง Tab แสดง
ราคาซื้อสินคาใหบันทึกขอมูล

     ♦   กาํหนดราคาสนิคาระบบ IC คอื การกาํหนดการแสดงราคา ตนทนุสนิคา
อตัโนมตัิ ของระบบ สนิคาคงเหลอื (Inventory
Control) เมือ่ Click เลอืก Option ดงักลาว
โปรแกรมจะแสดง Tab แสดงราคาสนิคาให
บนัทกึขอมลู

     ♦   ตรวจสอบราคาขาย คอื การตรวจสอบราคาขาย สนิคาทีท่าํรายการขาย
โดยจะตรวจสอบ 3 หนาจอ การทาํงานคอื
สัง่ขาย /  ขายเชือ่ /  ขายสด   โดยราคาสนิคา
ทีน่าํมาทาํการตรวจสอบ คอื ราคาสนิคาหลงั
หกัสวนลดสนิคาแลว  (ราคาขายสนิคา  =
จาํนวนเงนิ/ จาํนวนสนิคา) แลวเอาคาไปทาํการ
ตรวจสอบตามกาํหนดโดยใชเงือ่นไขของรหสั
สนิคา

       ไมมกีารกาํหนด โปรแกรมจะไมตรวจสอบราคาในสวนนี้ สามารถ
บนัทกึขายในราคาเทาใดกไ็ด

       หามขายต่าํกวาราคา  Standard Cost        โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบ
ราคา Standard Cost ทีก่าํหนดไวโปรแกรม
จะไมหาราคา Standard Cost ทีม่อียูในรหสั
สินคาตอไป
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      หามขายต่าํกวาตนทนุสนิคา โปรแกรมจะคาํนวณหาตนทนุสนิคา ณ
วนัทีเ่อกสาร (วนัทีบ่นัทกึรายการ) เพือ่ดวูาตนทนุ
สนิคามมีลูคาเทาใดไมวาจะเปนการคาํนวณ
ตนทนุแบบ Average หรอื FIFO กต็าม

     ♦   ตรวจสอบสนิคาตดิลบ คอื การตรวจสอบสนิคาตดิลบ  ไดแก
       สนิคาตดิลบไมได เมือ่สนิคาตดิลบ จะไมสามารถบนัทกึรายการ

ขายสนิคาหรอืเบกิสนิคาได
     สนิคาตดิลบ เมือ่สนิคาตดิลบจะสามารถบนัทกึรายการ

ขายสนิคา หรอืเบกิสนิคาได
       แสดงขอความเตอืน โปรแกรมจะแสดง Message เตอืนเมือ่สนิคา

ตดิลบ และสามารถเลอืกไดจะบนัทกึขอมลูหรอืไม
บนัทกึกไ็ด

       ตามรายตวัสนิคา เปนการกาํหนดการตรวจสอบสนิคาตามรายตวั
ถากาํหนดไวในรหสัสนิคาโปรแกรมจะมองที่
ตวัสนิคากอน

     ♦   ตรวจสนิคาติดลบดวย คอืจาํนวนสนิคาตดิลบจะใหใชยอดในการ คาํนวณ
ได แก

  ยอดสนิคาคงเหลอื จาํนวนสนิคาคงเหลอืใน Stock (ยอดตามบญัชี)
  Sale Stock จาํนวนสนิคาคงเหลอืยอด Sale Stock

     ♦   ตรวจสอบจาํนวนสนิคา คอื การตรวจสอบจาํนวนสนิคา  ไดแก
  รวมคลงัสนิคา การตรวจสอบจาํนวนสนิคารวมทกุคลงั

เปนการบนัทกึสนิคาแบบรวมคลงั
 แยกคลงัสนิคา การตรวจสอบจาํนวนสนิคาแยกคลงั  เปนการ

บนัทกึสนิคาแบบแยกคลงั
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NOTE
ตวัอยาง การตรวจสอบ Stock สนิคาแยกคลงัและรวมคลงั

เชน   คลงั A มสีนิคา 10   หนวย   คลงั B มสีนิคา 12   หนวย
ถาตรวจสอบสนิคาแยกคลงั  จะมองวามสีนิคาคงเหลอื  คลงั A 10  หนวย
B 12 หนวย ถาตองการขายสนิคา  A 11 หนวย  โปรแกรมไมยอมใหทาํรายการ
ขายเนือ่งจากสนิคาทีข่ายเกนิจาํนวนคงเหลอืในคลงั
แตถาตรวจสอบสนิคารวมคลงั  โปรแกรมจะยอมใหขายเพราะ จาํนวนสนิคา
คงเหลอืรวมคลงั A  และ B  คอื  22 หนวย

ตวัอยางการกาํหนด IC Option – Tab Option
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Price
เปนการกาํหนดราคาตนทนุสนิคาที่ระบบสนิคาคงเหลอื (Inventory Control)
     ♦   เอกสารเชือ่ม IC บนัทกึเอกสารเชือ่ม IC  ที่ ต อง การแ สดงราคา ตนทนุสนิคา

อตัโนมตัิ  เลอืกจากหนาตางคนหา (F4) เอกสารเชือ่ม IC
     ♦   รายการเอกสาร บนัทกึรายการเอกสาร เชน เมนบูนัทกึเบกิ ประกอบดวย

เบกิผลติ, เบกิใช เปนตนซึง่รายการดงักลาวเปนรายการ
เอกสารทีต่องการใหแสดงตนทนุสนิคาอตัโนมตัิ

     ♦   กาํหนดราคา บนัทกึวธิกีารแสดงราคาตนทนุสนิคา  โดยเลอืกวาจะให
แสดงวธิใีด  โปรแกรมจะDefault ใหทัง้หมด 5 วิธี คอื

  ไมมกีารกาํหนดราคา คอื การไมตองแสดงราคาตนทนุสนิคา
ผูใชตองบนัทกึเอง

  ราคาตนทนุสนิคา คอื การแสดงราคาตนทนุสนิคา ดวยตนทนุ
ถวัเฉลีย่ (Average) หรอื  เขากอนออกกอน
(FIFO)  ตามวธิทีีก่าํหนดในรหสัสนิคาซึง่จะ
แสดงตนทนุ ณ วนัทีบ่นัทกึรายการใหอตัโนมตัิ

  ราคาซือ้มาตรฐาน คอื การแสดงราคาตนทนุสนิคา
ดวยราคาซือ้มาตรฐาน ตามที่กาํหนดไว
ในรหสัสนิคา

  ราคาซือ้ครัง้หลงัสดุ คอื การแสดงราคาตนทนุสนิคา
ดวยราคาซือ้ครัง้ลาสดุโปรแกรมจะดงึราคา
ดงักลาวแสดงใหอตัโนมตัิ

  Standard Cost การแสดงราคาตนทนุสนิคา ดวยราคาตนทนุ
มาตรฐาน (Standard Cost)  ตามทีก่าํหนดใน
รหสัสนิคา
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ตวัอยางการกาํหนด IC Option – Tab Price

Purchase Price
เปนการกาํหนดราคาตนทนุสนิคาที่ ระบบซือ้ (Purchase Order) ซึง่ขัน้ตอนการกาํหนด
จะเหมือนกับการแสดงราคาสินคาของระบบสินคาคงเหลือ (Inventory Control)
ตามทีก่ลาวมาขางตน
แตการกาํหนดวธิกีารแสดงราคาซือ้สนิคาจะมเีพิม่เตมิมาอกี 1 วธิี คอื
    ราคาซือ้หลงัสดุของผูขาย เปนการแสดงราคาตนทนุสนิคาทีซ่ือ้จาก

ผูขายอตัโนมตัดิวยราคาซือ้ลาสดุของผูขาย
(Supplier) ทีเ่ลอืกมาบนัทกึขอมลู

ตัวอยางการกําหนด
IC Option – Tab
Purchase Price
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Decimal
เปนการกําหนดจุดทศนิยม (Defended Decimal) ของจํานวนสินคาและราคาสินคา
การกาํหนดอายสุนิคา (Aging Expire) สาํหรบัสนิคาทีม่อีายุ

 จาํนวนสนิคา สามารถกาํหนดจดุทศนยิมได 4 หลัก
 ราคาสนิคา สามารถกาํหนดจดุทศนยิมได  4 หลัก

ตวัอยางการกาํหนด IC Option – Tab Decimal
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Costing
SO ตนทนุสนิคาลดหนี้
การบันทึกบัญชีสินคาแบบ Perpetual การแสดงตนทุนสินคาเนื่องจากลดหนี้การขาย
สนิคาแบบมใีบกาํกบัภาษี และไมมใีบกาํกบัภาษี    ไดแก
     ไมมกีารกาํหนด ตนทนุลดหนีจ้ะเทากบัศนูย
     ตนทนุสนิคาคงเหลอื โปรแกรมจะดงึตนทนุปจจบุนัมาแสดง ใหอตัโนมตัิ

ตามวธิกีารคาํนวณตนทนุของสนิคาแตละตวั
ทีก่าํหนดไว

     ราคาสนิคาตามบนัทกึ ตนทนุการลดหนีต้ามขอมลูทีบ่นัทกึ
     ตนทนุของสนิคาตาม Invoice นาํตนทนุตามใบสงของ/ใบกาํกบัภาษเีดมิ

เปนตนทนุลดหนี้

PO ตนทนุสนิคาลดหนี้
การบันทึกบัญชีสินคาแบบ Perpetual การแสดงตนทุนสินคาเนื่องจากลดหนี้การ
ซือ้สนิคาแบบมใีบกาํกบัภาษี และไมมใีบกาํกบัภาษี    ไดแก
     ตนทนุการคาํนวณ โปรแกรมจะดงึตนทนุปจจบุนัมาแสดง ใหอตัโนมตัิ

ตามวธิกีารคาํนวณตนทนุของสนิคาแตละตวั
ทีก่าํหนดไว

     ราคาสนิคาตามบนัทกึ ตนทนุการลดหนีต้ามขอมลูทีบ่นัทกึ
     ตนทนุของสนิคาของ Invoice นาํตนทนุตามใบกาํกบัภาษซีือ้เปนตนทนุสงคนื

คํานวณตนทุนสินคา
♦   คาํนวณตนทนุอตัโนมตัิ
โปรแกรมจะคาํนวณตนทนุสนิคาใหอตัโนมตัเิมือ่บนัทกึรายการ ทีเ่กีย่วกบัสนิคา
และสามารถดรูายงานในระบบ IC ไดทนัทโีดยทีไ่มตองทาํการ Reprocess
ขอมลูใหม แตขอเสยีกค็อืโปรแกรมจะทาํงานชา เนือ่งจากจะมกีาร Process
ตนทนุสนิคาตลอดเวลาทีบ่นัทกึขอมลูลงไป
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Other
♦   Open Service Barcode
เปนการเปดการใชงาน Barcode ของตวัสนิคา

ตวัอยางการกาํหนด IC Option – Tab Costing

Option List
เปนการตัง้คาการตรวจสอบสนิคาตาม Option  ของแตละหนาบนัทกึรายการ โดยสามารถ
กาํหนดใหแตละหนาบนัทกึรายการ สามารถตัง้คา Option แยกออกจากกนัไดดงันี้
♦  การตรวจสอบสนิคาตดิลบ  สามารถเลอืกใหโปแกรมแสดงผลจากการทาํรายการ
สนิคาตดิลบ ไดดงันี้

  สนิคาตดิลบได
  สนิคาตดิลบไมได
  แสดงขอความถาม
  ตามรายตวัสนิคา

♦   การตรวจสอบจํานวนสินคา สามารถเลือกใหโปแกรมแสดงผลการตรวจสอบ
ยอดสนิคาคงเหลอื ไดดงันี้

  รวมคลงัสนิคา
  แยกคลงัสนิคา



192
บทที ่4

  บริษัท โปรซอฟท คอมเทค จํากัด

ENTERPRISE  MANAGER

NOTE -  การแสดงคา Default  คอืหากกาํหนดใหคาเปน Default โปรแกรมจะมองการ
ตรวจสอบรายการสนิคาตามคาทีก่าํหนดไวที ่IC Option – Tab Option

♦   การตรวจสินคาติดลบดวย สามารถเลือกใหโปแกรมตรวจสอบยอดสินคาติดลบ
จากยอดใดยอดหนึง่ ไดดงันี้

  ยอดสนิคาคงเหลอื
 Sale Stock

ตวัอยางการกาํหนด IC Option – Tab Option List


