
 

 

                                

 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของกับการบัญชีสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก 
 
       1. โปรแกรมธุรกิจทั่วไป (Business Software) คือ โปรแกรมใชในการ
บริหารจัดการสารสนเทศขององคกร โดยจะเปนตัวเสริมความคลองตัวในการนําเสนอ
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร ไดแก MS Word, Excel, PowerPoint และ 
Access เปนตน 
       2. โปรแกรมทางการบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชกับงานดานบัญชีโดยเฉพาะ มหีนาท่ีบันทึก ประมวลผล และเสนอ
รายงานเกี่ยวกับรายการคาท่ีเกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแตการลงบัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป การ
ผานรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุปผลรายการคาออกมาในรูปของงบการเงิน 
ในปจจุบันโปรแกรมทางการบัญชีมักเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมประเภท ERP 
package ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก ตัวอยางของโปรแกรมประเภทน้ีไดแก SAP 
R/3, Oracle และ Crystal Formula เปนตน 

 

ปจจัยพ้ืนฐานที่ควรจะพิจารณาในการเลือกใชโปรแกรมทางการบัญชีให
เหมาะสมกับองคกร  
 
       โปรแกรมบัญชีท่ีมีขายอยูในประเทศไทยตอนน้ีมีอยูหลายชนิด ตั้งแตประเภทท่ี
รองรับการบันทึกบัญชีและทํางบการเงินเพียงอยางเดียว (ระบบ GL), ประเภทท่ีเปน 
integrated accounting system คือ เอาระบบการขาย ออกใบกํากับสินคา ฯลฯ มา
เช่ือมกับระบบบัญชีและบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบซอฟแวรบญัชีขนาด
ใหญท่ีครอบคลุมฟงกช่ันการวางแผนทรัพยากรขององคกร (ERP) ไวดวย 
 
       การเลือกใชงานโปรแกรมรูปแบบใดน้ันตองพิจารณาจากความตองการของธุรกจิ
เปนหลัก เชน ตองการความสามารถหรือฟงกช่ันการทํางานแบบใดบาง ตองการระบบที่
เปนแบบ Online (ผาน internet/intranet) หรือเปนแบบ stand alone รันบน PC เครื่อง
เดียว เปนตน นอกจากน้ียังอาจพิจารณาจากปจจัยตอไปน้ี 

k;lkl  ERP Integrated 
accounting 

systems 

ระบบ GL 



1. ราคา สูง  ปานกลาง  ต่ํา  

2. ความซับซอนในการ
ติดตั้งและนํามาใชงาน 

ตองมีการ 
customize โดยผู
มีความชํานาญ
กอนจึงสามารถ
ใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ตอง customize กอน
บาง บางครั้งอาจไม
ตอง customize เลย 

Install แลวใชได
เลย 

3. Hardware 
requirement 

สูง  ปานกลาง/ต่ํา ต่ํา  

4. ความยุงยากในการ
ใชงาน 

มีความยุงยาก 
ตอง train 
พนักงานกอนจึง
สามารถใชระบบ
ไดถูกตอง 

ผูติดตั้งระบบแนะนํา
การใชงานเบื้องตน
และศึกษาวิธีใชงาน
จากคูมือเพิ่มเติม  

ศึกษาวิธีใชงาน
จากคูมือดวย
ตนเอง  

5.การบํารุงรักษา
หลังจากท่ีซอฟแวรถูก
นํามาใชแลว 

มีคาใชจายสูงท้ัง
ดานการ 
upgrade 
ซอฟแวร และการ
ดูแลเครื่อง 
server 

มีคาใชจายพอสมควร
หากตองการ 
upgrade เปน 
version ใหม 

ไมคอยมีการ
บํารุงรักษา หาก
ตองการ upgrade 
มักติดตั้งโปรแกรม
ใหมแทนเลย
เน่ืองจากราคาต่ํา 

 

การจัดหาโปรแกรมทางการบัญชี  
 
       องคกรแตละแหงสามารถพัฒนาโปรแกรมทางการบัญชีขึ้นมาเองหรือจะซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูปจากบริษัทผูผลิตโปรแกรมโดยเฉพาะก็เปนได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมและทรัพยากรท่ีมีอยูของแตละองคกร ตารางตอไปน้ีจะแสดงถึงขอแตกตาง
ระหวาง 2 ทางเลือกในการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชี 

  พัฒนาใชเอง  ซ้ือสําเร็จรปูจาก
ภายนอก  

(Package) 

คุณภาพ มั่นใจในคุณภาพ  ความสามารถของ
โปรแกรมอาจไมตรงกับ
ลักษณะของธุรกิจ ทําให
ไมไดคุณภาพตามตองการ 

การฝกอบรมและ
บํารุงรักษา  

ตองฝกอบรมการใชงาน
และบํารุงรักษาเอง  

บริษัทผูขายจัดฝกอบรม
และบํารุงรักษา 

โปรแกรมเมอร  ตองจางโปรแกรมเมอรมา
เขียนโปรแกรม  

ไมตองจางโปรแกรมเมอร 

ตรงตามความตองการ  ละเอียด ตรงตามความ
ตองการ  

เปนมาตรฐาน อาจตองมี
การแกไข ความละเอียด
ขึ้นอยูกับราคา  



ตนทุน  ตนทุนสูงและยากในการ
ประมาณการลวงหนา 

ตนทุนตํ่าและประมาณการ
ลวงหนาได  

ระยะเวลา  ใชเวลาในการพัฒนานาน  ซื้อเมื่อตองการ  

เขากันไดกบัระบบงาน  ออกแบบเพื่อใหเขากับ
ระบบงานไดดี 

ตองเลือกประเภทและชนิด
ท่ีเขากับระบบงานไดมาก
ท่ีสุด  

หาไดในทองตลาด  ไมมีจําหนายในทองตลาด มีจําหนายในทองตลาด 
ราคาอยูในระดับท่ีสามารถ
ซื้อขายได  

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใชงานเอง  
ขอดี – ตรงกับความตองการของผูใช, มีความยืดหยุนสูง 
ขอเสีย – ลงทุนสูง, ใชเวลาในการพัฒนานาน, โอกาสพัฒนาไมสําเร็จมีสงู ถามีการ
เปล่ียนแปลงทีมงาน 
 
โปรแกรมสําเร็จรูป (Package) 
ขอดี – สามารถใชงานไดทันทีเมื่อทําการติดตั้งสําเร็จ, ราคาถูกกวาพัฒนาโปรแกรมใช
เองมาก 
ขอเสีย – ไมมีความยืดหยุน, ไมรับ Modify ใหกับลูกคา 
 
โปรแกรมที่เปนกึ่ง Package  
เปนการแกปญหาของโปรแกรมท้ังสองประเภทที่ไดกลาวมาแลว เมื่อมีโปรแกรมเปนชุด
มาตรฐาน แลวสามรถนํามา Modify ใหเขากับงานของทานไดโดยเสียคาใชจายไมสูง
มาก 

 
 ความเหมือนที่แตกตางของระบบโปรแกรมทางการบัญชี  

• ความเหมือน: 
ใชหลักการในทางบัญชีเดียวกัน  
ใชหลักการในทางดานภาษีเดียวกัน  
ขั้นตอนในการทํางานมีลักษณะเดียวกัน  

• ความแตกตาง: 
คุณภาพของโปรแกรมท่ีแตกตางกัน  
ความยากงายในการใชงานที่แตกตางกัน  
ความยืดหยุนในการใชงานแตกตางกัน  
ความสมบรณูของโปรแกรมแตกตางกัน  
ความถูกตองของโปรแกรมแตกตางกัน  
ความรวดเร็วของโปรแกรมแตกตางกัน  
เสถียรภาพการใชงานของโปรแกรมท่ีแตกตางกัน  
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมแตกตางกัน  
ความตอเน่ืองในการพัฒนาแตกตางกัน  
การแนะนําและการอบรมการใชงานท่ีแตกตางกัน  
การบริการหลังการขายท่ีแตกตางกัน  
ความใสใจในการบริการลูกคาท่ีแตกตางกัน  
การแกปญหาของลูกคาแตกตางกัน  



ทีมงานขาย, ทีมบริการหลังการขาย, ทีมพัฒนาและทีมบริหารการจัดการท่ี
แตกตางกัน 

 

องคประกอบและงานพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  
งานพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  มีองคประกอบการทํางานดังน้ี  
1. เทคโนโลยีท่ีเปนรากฐานของโปรแกรมทางบัญชี  
2. ทางเลือกของผูใชระบบงาน  
3. การกําหนดรหัสผาน หนวยรายงาน และการกําหนดงวดบัญชี  
4. การสรางแฟมหลัก การเพิ่ม ลด และเปล่ียนแปลงขอมูลในแฟมหลัก  
5. การปอนรายการคาและการตรวจทานรายการคา  
6, การผานบัญชี (Posting) 
7. การปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด  
8. การพิมพแบบฟอรม  
9. การพิมพรายงาน  
10. การแลกเปล่ียนโยกยายขอมลูระหวางระบบบัญชียอยและระหวางโปรแกรม 

 

คุณสมบัตขิองโปรแกรมทางการบัญชีที่ด ี 

• โปรแกรมบัญชี ระดับมาตรฐาน มีผูใชกันอยางแพรหลาย และกรมสรรพากร
ยอมรับ  

• พัฒนาโดยบริษัทท่ีมั่นคง และ มีช่ือเสยีงมายาวนาน ดวยทีมโปรแกรมเมอรมือ
อาชีพ  

• ทํางานบน Windows ดวย ระบบบัญชี ตาง ๆ ครบวงจร  
• ใชงานงาย สะดวก ลดเวลาการทํางาน และมีรายงานท่ีสมบูรณแบบ  
• การอบรมเพื่อการใชงานไดจริงกอนซื้อและมีบริการหลังการขายท่ีดีเยี่ยม  
• สามารถรองรับธุรกิจในอนาคตได เชน E- Commerce  

คุณสมบัตขิองโปรแกรมทางการบัญชีที่ไมมีคณุภาพ 

• เลือกบริษัทท่ีไมมั่นคง เลิกกิจการแลวไมมีใครบริการหลังการขาย  
• สถานท่ีติดตอไมสะดวก กอนซื้อไมเคยเขาไปบริษัทท่ีจําหนายโปรแกรม  
• เลือกบริษัทท่ีไมมีความรูทางดานบัญชีท่ีจะคอยใหคําแนะนําในการประยุกตใช

โปรแกรม  
• เลือกโปรแกรมที่ใช Database ไมดีพอ (เปรียบเหมือนฐานรากของอาคาร)  
• เลือกโปรแกรมที่ไมสามารถ Modification ใหทานได ทานทราบไดอยางไรวา

ความตองการของทานมีเพียงเทาน้ี  
• ผูจําหนายโปรแกรมขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่ือมตอกับ

ระบบงานอื่น ๆ ในอนาคต  
• ไมมีคําแนะนําในการเลือกซื้อ Software ใหเหมาะสมกับ Hardware  
• ผูพัฒนาและจําหนายไมมีความรูความเขาใจทางดานบัญชี  
• คํานึงถึงโปรแกรมราคาถูกอยางเดียว ลืมคํานึงถึงคุณภาพโปรแกรมและการ

บริการหลังการขาย & โปรแกรมท่ีดีตองมุงเนนทางดานการบริการเปนหลัก  
• เลือกบริษัทท่ีไมมีการพฒันาโปรแกรมอยางตอเน่ือง โปรแกรมลาสมัย  ระบบ

บัญชีของเราไมสามารถนําเสนอขอมูลเพื่อการตัดสินใจไดรวดเร็วเทากับคูแขง
ขัน  



• Report ท่ีไดไมตอบสนองความตองการของผูบริหาร โดยเฉพาะ Software ท่ี
เปน Package เพราะบางครั้งผูบริหารลืมใหความสําคัญกับขอมูลบางสวน ดู
รายละเอียดไมคลอบคุมท้ังหมด  

• ไมมีโอกาสไดทดลองใชงานจริง กอนตัดสินใจซื้อทานควรจะไดทดลองใชงาน
จริงกอน  

• เลือกโปรแกรมที่ใชงานยาก โปรแกรมบางตัวคุณสมบัติอาจจะครบถวน แตสิ่งท่ี
จะลืมไมไดคือ ตองงายในการใชงาน สะดวก รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง อยาลืม
วาเรานําโปรแกรมเขามาใชเพื่อประหยัดเวลาและคาใชจาย ขอมูลตอง
ตอบสนองตอธุรกิจ  

• หลงเช่ือในโฆษณา เราถามอะไรเขาจะตอบวาไดหมด ฝายขายไมมีจรรยาบรรณ 
ฝายขายควรนําเสนอสิ่งท่ีดี ท่ีมีอยูในโปรแกรมน้ัน ๆเปนหลัก ไมควรท่ีจะเนนการ
ขายใหไดเพียงอยางเดียว  

• เลือกบริษัทท่ีไมมีทีมบริการหลังการขาย สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การบริการหลัง
การขาย เพราะธุรกิจของคุณจะตองใช Software ไปอีกนานตราบท่ีธุรกิจของ
คุณตองดําเนินตอไป บรษิัทท่ีขายโปรแกรมอาจบอกทานวาไมรูเรื่องบัญชีก็ยัง
ใชงานได ทานเคยคิดไหมวาทําไมบริษัทใหญ ๆ ถึงเลือกโปรแกรมท่ีมีคุณภาพ
พรอมบริการ แมเขาจะมีฝายบัญชีท่ีมีความสามารถ ฝาย IT ประจําบริษัทเพราะ
งาน Software คือ งานบริการหลังการขาย  

• ไมสามารถรองรับธุรกิจในอนาคต เชน E- Commerce โปรแกรม DOS ไม
สามารถรองรับไดแนนอน สวนระบบอื่น ๆ ตองพจิารณาอยางรอบคอบดวย  

 

 
ทําไมผูบริหารตองใหความสําคัญกับการเลือกซ้ือโปรแกรมทางการบัญชี  

• ตองคุมกับเงินที่ลงทุน สิ่งท่ีสําคัญในการเลือกซื้อโปรแกรมราคาไมใชประเด็น
สําคัญท่ีสุด โปรแกรมถูกอาจไมคุมกับเงินท่ีลงทุน โปรแกรมราคาแพงอาจคุมกับ
เงินท่ีลงทุนก็ได ตองเปรียบเทียบอยางละเอียดวาซื้อโปรแกรมราคาถูกกับราคา
แพงอยางไหนจะคุมกวากันตองพิจารณาในหลายๆ ประเด็น เขน คุณภาพของ
โปรแกรม การบริการหลังการขาย ความยืดหยุน ประหยัดกําลังคน สนองความ
ตองการขอมูลของผูบริหารไดถูกตอง รวดเร็ว แมนยํา เปนตน ขณะเดียวกนั
โปรแกรมท่ีราคาแพงก็รับประกันไมไดวาจะดีมีคุณภาพเสมอไป  

• โปรแกรมไมมีคุณภาพคาใชจายเพ่ิมในระยะยาว มีบริษทัจํานวนไมนอยท่ี
ใชโปรแกรมแลวไมไดเปนการลดคาใชจายภายในองคกรเลย เพราะโปรแกรมที่
ใชมีความยุงยากในการใชงาน ไมยืดหยุน สรางปญหาใหกับผูใชงานอยู
ตลอดเวลา ผูบริหารควรสังเกตวาการลงทุนทางดานไอทีในระยะเริ่มตนคาใชจาย
จะสูง แตนานวันเขาคาใชจายจะลดลงเรื่อยๆ ผิดกับการลงทุนทางดานบุคคลากร 
ชวงเบื้องตนคาใชจายอาจจะไมสูงแตนานวันคาใชจายจะเพิ่มขึน้เปนเงาตามตัว  

• จะไดไมตองซ้ือซํ้า หลายบริษัทมีประสบการณในการซื้อโปรแกรมระบบเดิมๆ 
ซ้ําแลวซ้ําอีก เหตุผลเพียงเพราะวาไมไดพิจารณาอยางละเอียดกอนจะซื้อ ทํา
ใหใชงานไปแลวมีปญหาตองหาโปรแกรมใหมๆ อยูตลอดเวลา เสียเวลาและ
คาใชจายจํานวนมาก  

• คนทํางานจะไดไมเกิดความเบ่ือหนายในการทํางาน มีพนักงานบัญชีจํานวน
ไมนอยท่ีเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน เพราะวาติดปญหากับโปรแกรมท่ี
นํามาใชไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได ทําใหพนักงานทํางาน
ไมไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บางครั้งเปนการทนใชไปกอนรอการ
เปล่ียนแปลงภายหลัง นานวันเขาแกปญหาหนักๆ ไมไดก็ตองลาออก ทําใหเสีย
ตนทุนในเรื่องบุคลากรอีก  



• การเลือกซ้ือโปรแกรมไมไดเปนหนาที่ของฝายบัญชีฝายเดียว จะเห็นวา
โปรแกรมระบบบัญชีเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เชน  

o ระบบใบเสนอราคา, ใบสั่งจอง, ใบสั่งขาย, เกี่ยวของกับฝายขาย  
o ระบบใบขอซือ้(PR), ใบสัง่ซื้อ(PO) เกี่ยวของกับฝายจัดซื้อ  
o ระบบลูกหน้ี(AR) เกี่ยวของกับฝายบัญชี, ฝายสินเช่ือ  
o ระบบเจาหน้ี(AP) เก่ียวของกับฝายบัญชี  
o ระบบสินคาคงคลัง(IC) เกี่ยวของกับฝายคลัง, ฝายบัญชี  
o ระบบบัญชีแยกประเภท(GL) เกี่ยงของกับฝายบัญชี, ฝายการเงิน  
o ระบบเช็ค(CQ) เกี่ยวของกับฝาย  

• โปรแกรมของคณุตองพรอมเสมอเพ่ือรองรับอนาคต ซอฟแวรท่ีคุณซือ้ตอง
สามารถรองรับความตองการท้ังในวันน้ีและอนาคต การทําธุรกิจทาง E-
commerce จะตองใช Database ท่ีมีคุณภาพ Database ท่ีดีจะตองมาจาก
โปรแกรมทีมีคุณภาพเทาน้ัน  

• บริษัทที่จําหนายโปรแกรม Modify โปรแกรมใหเขากับงานของคณุ
หรือไม มีบริษัทเปนจํานวนมาก ตอนท่ีเลือกซื้อโปรแกรมมักจะไมคํานึงถึงหัวขอ
น้ี ตอมาภายหลังมีความตองการความสามารถของโปรแกรมเพิ่มขึ้นแตโปรแกรม
เดิมไมสามารถรองรับงานได จําเปนตองเลิกใชทําใหระบบงานหยุดชะงัก ตอง
เริ่มตนงานใหมอยูตลอดเวลา ขาดความตอเน่ืองในการทํางาน ในการพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพ  

• มีการบริการหลังการขายอยางไรบาง นอกเหนือจากโปรแกรมที่มี
คุณภาพแลวสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาเปนอยางยิ่งคือ การบริการหลัง
การขาย การขายโปรแกรมท่ีจริงแลวเปนการขายบริการมากกวาตัว
โปรแกรมเหมือนกับนามธรรม รูปธรรมคือโปรแกรมตองสามารถใช
งานได ใชไดหรือไมไดอยูที่การบริการเปนหลัก มีทีมงานไวคอย
บริการลูกคา ไมใชเมื่อ 10ปที่แลวก็เปนโปรแกรมบน Dos ขณะนี้ก็เปน
ระบบ Dos แถมยังไมมีการUpgrade ความสามารถอะไรใหมๆ ใหกับ
ลูกคาเลย สวนความมั่นคงขององคกรที่จําหนายโปรแกรมก็มี
ความสําคัญไมนอย ทานจะทราบไดอยางไรวาโปรแกรมที่ทาน
เลือกใชอยูในปจจุบันนี้ บริษัทฯ ที่จําหนายใหกับทานจะอยูบริการ
ทานตอไปหรือไม มีบางบริษัทไดตัดสินใจจางโปรแกรมเมอรอิสระ
พัฒนาโปรแกรมใหใชพัฒนาจบสงมอบงานเสร็จ ไมทราบวาคน
พัฒนาไปอยูที่ไหนตามตัวมาแกปญหาก็ยาก คาจางก็สูงมากหรือไม
ก็อาจจะไมรับทํางานใหเลย ทําใหบริษัทตองเริ่มตนใหมอยูตลอด 
เสียเวลา เสียคาใชจาย เสียโอกาสทางธุรกิจเปนจํานวนมาก  

 

การจัดอันดบัโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี  
 
                หลายสถาบันมีการจัดอันดับโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีอยางตอเน่ืองป
ละครั้งหรือสองครั้ง  เชน Accounting Software World โดยบริษัท K2 Enterprises 
ตัวอยางของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีเหลาน้ีไดแก  
 
            กิจการขนาดเล็ก (ยอดขายไมเกิน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
1. ACCPAC Advantage Discovery Series 
2. BusinessVision32 (Softline Software) 



3. Business Works Gold (Best Software) 
4. ePeachtree (Best Software) 
5. MYOB Plus for windows (MYOB Software) 

             กิจการขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (ยอดขายไมเกิน 250 เหรียญสหรัฐฯ) 
1. ACCPAC Advantage Series Small Business (ACCPAC International) 
2. ACCPAC Pro Series (ACCPAC International) 
3. Axapta (Microsoft) 
4, e by Epicor (Epicor Software corp.) 
5. e-Synergy (Exact Software) 

             กิจการที่ใชโปรแกรมประเภท ERP เพ่ือทําบัญชีการเงิน (ยอดขาย
ตั้งแต 500 ลานเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป) 
1. Axapta (Navision Software) 
2. BAAN ERP (Invensys ERP) 
3. MAS 500 (Best Software) 
4. JBA System21 (JBA International) 
5. Great Plains (Microsoft) 
6. Lawson Enterprise 400 (Lawson Software) 
7. One World (J.D. Edwards) 
8. Oracle Financials (Oracle) 
9. PeopleSoft (PeopleSoft) 
10. SAP R/3(SAP) 

 

รายชื่อโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี บริษัทผูผลิต URL หมวดหมู และชื่อ
ผลิตภัณฑ  
 
                ตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี : บริษัทผูผลิต, URL, หมวดหมู 

บริษัทผูผลติ  URL  หมวดหมู  

ACCPAC 
International 
Best software 

Intuit 
Microsoft 

Business Solution 

MYOB US 
Netledger 

Softline Group 
ACCPAC 

International 
Best Software 
CYMA Systems 

Intuit 
Open Systems 

www.accpac.com 
www.bestsoftware.com 

www.intuit.com 
www.microsoft.com/money 

www.microsoft.com/businesssolutions
www.myob.com/us 
www.netledger.com 

www.businessvision.com 
www.accpac.com 

www.bestsoftware.com 
www.cyma.com 
www.intuit.com 
www.osas.com 

www.businessvision.com 
www.softrak.com 

www.southware.com 

Entry 
Entry 
Entry 
Entry 
Entry 
Entry 
Entry 
Entry 
SMB 
SMB 
SMB 
SMB 
SMB 
SMB 
SMB 
SMB 



Softline Group 
Softrak Systems 

South Ware 
Innovations 

ACCPAC 
International 

AccTrak21 USA 
Best Software 
Exact Software 

Microsoft 
Business 
Solutions 
Netledger 

Open Systems 
Softline Group 

SYSPRO 
ACCPAC 

International 
Best Software 

Epicor Software 
Exact Software 

Microsoft 
Business 
Solutions 

SouthWare 
Innovation 

Geac 
J.D. Edwards 

Lawson Software 
Oracle 

PeopleSoft 
SAP 

Best Software 
Cougar Mountain 

Software 
CYMA Systems 
Best Software 

Blackbaud 
Intuit 

  

www.accpac.com 
www.acctrak21.com 

www.bestsoftware.com 
www.macola.com 

www.microsoft.com/businesssolutions
www.netledger.com 

www.osas.com 
www.accountmate.com 

www.syspro.com 
www.accpac.com 

www.bestsoftware.com 
www.epicor.com 

www.esynergyna.com 
www.microsoft.com/businesssolutions

www.southware.com 
www.geac.com 

www.jdedwards.com 
www.lawson.com 
www.oracle.com 

www.peoplesoft.com 
www.sap.com 

www.bestsoftware.com 
www.cougarmtn.com 

www.cyma.com 
www.bestsoftware.com 
www.blackbaud.com 

www.intuit.com 

MM = MID MARKET 
NFP = Non Profit Organization 

MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
MM 
SME 
SME 
SME 
SME 
SME 
SME 
ERP 
ERP 
ERP 
ERP 
ERP 
ERP 

NFP SMB 
NFP SMB 
NFP SMB 
NFP MM 
NFP MM 
NFP MM 

 
 
ท่ีมา : http://ac427tu.googlepages.com/index.html 


