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รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงโปรแกรม 
  เลขทีเ่อกสาร R&DPD-PRWIN-20001 

โปรแกรม : ThaiSoftware GENiUS PR for Windows  
เวอร์ชัน : 16.00 

เร่ือง :  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชัน 16.00 
  

รายละเอยีด : รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เวอร์ชัน 16.00 ได้มีการแก้ไข และปรับปรุงเพิ่มเติม
ในส่วนต่างๆ ของระบบ  โดยมุ่งเน้นในด้านความถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ระบบบัญชีเงินเดือน (GENiUS PR for Windows) V.16.00 ท าการปรับปรุงหัวข้อต่อไปนี้   

1. เร่ือง รองรับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ ส่วนของพนักงานและนายจ้างไม่เท่ากัน  
 แก้ไขหัวข้อ รายงาน สปส 1-10 (ส่วนที่ 1 ใบปะหน้า ทั้ง 1 สาขา และหลายสาขา) 
 แก้ไขหัวข้อ เตรียมข้อมูลเงินสมทบ (ทั้งยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต และดิสเก็ต) 
 แก้ไขหัวข้อ รายงาน สปส 1-10 (ส าหรับแสดงข้อมูลย้อนหลัง เฉพาะปีปัจจุบัน) ทั้งส่วนที่ 1 ใบ

ปะหน้า ทั้ง 1 สาขา และหลายสาขา  
2. เร่ือง รองรับการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงในปีภาษี 2563 ได้แก่  กองทุน SSF และกองทุน กอช.  ท า

การปรับปรุงต่อไปนี้ 
 การค านวณเงินกองทุน RMF  ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

 เปลี่ยนการก าหนด % จาก 15% เป็น 30%  ของเงินได้    
 หักได้ตามจริง ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี  สูงสุดไม่เกิน 500,000  
 เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน  500,000 

 การค านวณเงินกองทุน SSF ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
 ก าหนด 30%  ของเงินได้    
 ก าหนด ค่าสูงสุดเป็น 200,000  
 หักได้ตามจริง ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี  สูงสุดไม่เกิน 200,000  
 เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน  500,000 

 การค านวณเงินกองทุน กอช.  ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
 ก าหนด ค่าสูงสุดเป็น 13,200 
 หักได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200  
 เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ*** ต้องไม่เกิน  500,000 
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หมายเหต ุ***เงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ หมายถึง เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินกองทุนรวม SSF เงินกองทุน RMF  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข) เงินกองทุน
สงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เบี้ยประกันภัย
ส าหรับประกันชีวิตแบบบ านาญ  
 ล าดับขั้นการค านวณเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ไม่เกิน  500,000 บาท 

1. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนแรก  (ไม่เกิน 10,000 บาท) 
2. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนที่สอง (ส่วนเกิน 10,000 บาท) 
3. เงินกองทุน RMF  (30% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) 
4. เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
5. เงินกองทุนสงเคราะห์ครู ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (ไม่เกินค่าสูงสุด ในตาราง

ลดหย่อน) 
6. เบี้ยประกันภัยส าหรับประกันชีวิตแบบบ านาญ  (ไม่เกิน 15%  ของเงินได้  สูงสุด 

200,000 บาท) 
7. เงินกองทุนรวม SSF (30% แต่ไม่เกิน 200,000 บาท) 
8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ไม่เกิน 13,200 บาท) 

 
3. แก้ไขรยงาน ภ.ง.ด. 91 ค่าลดหย่อนบุตรแบบภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง 
4. หัวข้อโอนข้อมูลเงินเดือนเข้าสู่ Citibank PromptPay Instant Payment  
5. เร่ือง  Export Data เพื่อน าเข้าสู่ระบบ SCB MeTang 
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ระบบบัญชีเงินเดือน (PR 16.00)   
หัวข้อการท างานทีม่ีการเพิม่ใหม่ / ปรับปรุง 
1. หัวข้อ รายงาน สปส 1-10  (รายงาน / ประจ างวด / รายงานเกี่ยวกับเงินสมทบ / รายงาน สปส 1-10 ) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ ส่วนของพนักงานและนายจ้างไม่เท่ากัน  
 จอภาพ เพิ่มการบันทึกอัตราเงินสมทบ (ส่วนนายจ้าง) 
 รายงาน แก้ไขการค านวณเงินสมทบส่วนนายจ้าง ในใบปะหน้า สปส 1-10 (ส่วนที่ 1) ทั้ง 1 สาขา 

และหลายสาขา  ทั้งเคร่ืองพิมพ์  Text File และ Text File (Excel) 
 จอภาพ 

 ภาษาไทย 

 
 รายงาน 

 1=Printer / 1 = แบบฟอร์มใบต่อเงินสมทบ 
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 1=Printer / 2 = กระดาษขนาด A4 แนวนอน และ 3 = กระดาษขนาด A4 แนวตั้ง (1 สาขา) 
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 1=Printer / 2 = กระดาษขนาด A4 แนวตั้ง (หลายสาขา) 

 
 

2. หัวข้อ เตรียมข้อมูลเงินสมทบ (รายงาน / ประจ างวด / รายงานเกี่ยวกับเงินสมทบ / เตรียมข้อมูลเงินสมทบ) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบ ส่วนของพนักงานและนายจ้างไม่เท่ากัน  
 จอภาพ เพิ่มการบันทึกอัตราเงินสมทบ (ส่วนนายจ้าง) 
 Export File แก้ไขการค านวณเงินสมทบส่วนนายจ้าง ทั้งกรณียื่นผ่านอินเตอร์เน็ต และดิสเก็ต 

 จอภาพ 
 ภาษาไทย 
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ตัวอย่าง  
พนักงาน หักเงินสมทบ = 1% นายจ้าง หักเงินสมทบ  = 4% 

 
 ยื่นผ่าน Internet 
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 ยื่นผ่าน Diskette 

 
 
3. หัวข้อ ก าหนดอัตราค่าลดหย่อน  (เร่ิมต้นระบบงานใหม่ / ก าหนดข้อมูลทั่วไป / ก าหนดอัตราค่าลดหย่อน) 
 รายละเอียด 

 แก้ไขข้อความ เพื่อรองรับการลดหย่อนเงินกองทุน SSF แทนกองทุน LTF ในปีภาษี 2563   
 จอภาพ 

 ภาษาไทย 

 
 รายงาน 

 เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์” แสดงรายงานอัตราค่าลดหย่อน  
− ภาษาไทย 
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4. หัวข้อ บันทึกรายละเอียดพนักงาน (เพิ่ม) (ข้อมูลพนักงาน / บันทึกรายละเอียดพนักงาน (เพิ่ม))  
 รายละเอียด 

 แก้ไขข้อความ เพื่อรองรับการลดหย่อนเงินกองทุน SSF แทนกองทุน LTF ในปีภาษี 2563   
 จอภาพ 

 Tab” ลดหย่อน”  เมื่อกดปุ่ม “ค่าลดหย่อนอ่ืนๆ”  แก้ไขข้อความ ดังรูป 
− ภาษาไทย 
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5. หัวข้อ รายงานรายละเอียดพนักงาน (รายงน / ข้อมูลพนักงาน / รายงานรายละเอียดพนักงาน) 
 รายละเอียด 

 แก้ไขข้อความ เพื่อรองรับการลดหย่อนเงินกองทุน SSF แทนกองทุน LTF ในปีภาษี 2563   
 รายงาน 

 ในส่วนค่าลดหย่อนอ่ืนๆ แก้ไขข้อความ  
− ภาษาไทย 

 
 

6. หัวข้อ รายงานการบันทึกรายการลดหย่อนของพนักงาน (รายงน / ข้อมูลพนักงาน / รายงานการบันทึก
รายการลดหย่อนของพนักงาน) 
 รายละเอียด 

 แก้ไขข้อความ เพื่อรองรับการลดหย่อนเงินกองทุน SSF แทนกองทุน LTF ในปีภาษี 2563   
 รายงาน 

 ในส่วนค่าลดหย่อนอ่ืนๆ แก้ไขข้อความ  
− ภาษาไทย 
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7. หัวข้อ รายงานแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (รายงาน / ประจ าปี / รายงานเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.91 / แบบ
ลดหย่อน) 
 รายละเอียด 

 แก้ไขข้อความ เพื่อรองรับการลดหย่อนเงินกองทุน SSF แทนกองทุน LTF ในปีภาษี 2563   
 รายงาน 

 ในส่วนค่าลดหย่อนอ่ืนๆ แก้ไขข้อความ  
− ภาษาไทย 

หมายเหตุ เน่ืองจากเป็น ฟอร์ม จึงไม่มีภาษาอังกฤษ 
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8. หัวข้อ ค านวณรายได้ภาษีประจ างวด (ประมวลผล / ค านวณรายได้ภาษีประจ างวด) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงในปีภาษี 2563 ได้แก่  กองทุน LTF กองทุน SSF และ
กองทุน กอช. 

 การท างาน 
 โปรแกรม ท าการค านวณค่าลดหย่อนใหม่ ปีภาษี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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− ยกเลิกการค านวณลดหย่อน เงินกองทุน LTF 
− การค านวณเงินกองทุน RMF  ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
o เปลี่ยนการก าหนด % จาก 15% เป็น 30%  ของเงินได้    
o หักได้ตามจริง ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี  สูงสุดไม่เกิน 500,000  
o เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน  500,000 

− การค านวณเงินกองทุน SSF ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
o ก าหนด 30%  ของเงินได้    
o ก าหนด ค่าสูงสุดเป็น 200,000  
o หักได้ตามจริง ไม่เกิน 30% ของเงินได้ทั้งปี  สูงสุดไม่เกิน 200,000  
o เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน  500,000 

− การค านวณเงินกองทุน กอช.  ก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 
o ก าหนด ค่าสูงสุดเป็น 13,200 
o หักได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200  
o เมื่อน าไปรวมกับเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ*** ต้องไม่เกิน  500,000 

 
หมายเหต ุ***เงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ หมายถึง เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เงินกองทุนรวม SSF เงินกองทุน RMF  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข) เงินกองทุน
สงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เบี้ยประกันภัย
ส าหรับประกันชีวิตแบบบ านาญ  

 ล าดับขั้นการค านวณเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ไม่เกิน  500,000 
1. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนแรก  (ไม่เกิน 10,000) 
2. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนที่สอง (ส่วนเกิน 10,000) 
3. เงินกองทุน RMF  (30% แต่ไม่เกิน 500,000) 
4. เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
5. เงินกองทุนสงเคราะห์ครู ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (ไม่เกินค่าสูงสุด ในตาราง

ลดหย่อน) 
6. เบี้ยประกันภัยส าหรับประกันชีวิตแบบบ านาญ  (ไม่เกิน 15%  ของเงินได้  

สูงสุด 200,000) 
7. เงินกองทุนรวม SSF (30% แต่ไม่เกิน 200,000) 
8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (ไม่เกิน 13,200) 
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 ตัวอย่าง การค านวณเงินกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอ่ืนๆ ไม่เกิน  500,000 

 ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 
 จ านวน

เงิน 
จ านวนเงินที่

หัก
ลดหย่อนได้

จริง 

จ านวน
เงิน 

จ านวนเงินที่
หักลดหย่อน

ได้จริง 

จ านวน
เงิน 

จ านวนเงินที่
หักลดหย่อน

ได้จริง 

เงินได้พึงประเมิน 1,311,0
00 

 1,311,0
00 

 1,311,0
00 

 

เงินส ารองเลี้ยงชีพ 50,000  50,000  50,000  
1. ส ารองเลี้ยงชีพ-หมื่น
แรก 

 10,000  10,000  10,000 

2. ส ารองเลี้ยงชีพ-เกิน
หมื่น 

 40,000  40,000  40,000 

3. กองทุน RMF  
(*ไม่เกิน 30% สูงสุด 
500,000) 

100,00
0 

100,000 100,00
0 

100,000 477,00
0 

393,300*  
(ไม่เกิน 30%) 

4. กองทุน กบข. 
 

77,777 77,777 77,777 77,777 77,777 56,700 
(ส่วนที่เหลือ 
จากยอดไม่

เกิน 500,000) 
5. เงินกองทุนสงเคราะห์
ครู 
(*ไม่เกินค่าสูงสุด ใน
ตารางลดหย่อน 500,000) 

525 525 525 525 525 0 

6. เบี้ยประกันบ านาญ 
(*ไม่เกิน 15% สูงสุด 
200,000) 

35,000 35,000 195,00
0 

195,000 95,000 0 

7.กองทุน SSF   
(*ไม่เกิน 30% สูงสุด 
200,000) 

251,30
0 

200,000* 
ไม่เกิน 
200,000 

1,251,3
00 

76,698 
(ส่วนที่เหลือ 
จากยอดไม่

เกิน 500,000) 

51,300 0 

8. กองทุน กอช. 30,000 13,200* 30,000 0 13,200 0 
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(*ไม่เกิน 13,200) ไม่เกิน 
13,200 

 
9. หัวข้อ ทดสอบการค านวณรายได้และภาษี  (อ่ืนๆ / ทดสอบการค านวณรายได้และภาษี) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงในปีภาษี 2563 ได้แก่  กองทุน LTF กองทุน SSF และ
กองทุน กอช. 

 แก้ไขข้อความที่จอภาพ (ค่าลดหย่อน) และรายงาน 
 เมื่อกดปุ่ม ค่าลดหย่อน 

− ภาษาไทย 

 
 

 รายงาน 
 เมื่อกดปุ่ม “พิมพ์” แสดงรายงานการทดสอบการค านวณรายได้และภาษี  
 ภาษาไทย 
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10. หัวข้อ ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91)  (อ่ืนๆ  / ประมาณการรายการภาษี (ภ.ง.ด.91)) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงในปีภาษี 2563 ได้แก่  กองทุน LTF กองทุน SSF และ
กองทุน กอช. 

 แก้ไขข้อความที่จอภาพ และรายงาน 
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 รายงานประมาณการภาษี 

 ภาษาไทย 
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11. หัวข้อ รายงาน ภ.ง.ด.91 (รายงาน / รายงานเกี่ยวกับ ภ.ง.ด.91 / รายงาน ภ.ง.ด.91) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการลดหย่อนที่เปลี่ยนแปลงในปีภาษี 2563 ได้แก่  กองทุน LTF กองทุน SSF และ
กองทุน กอช. 

 แก้ไขข้อความที่จอภาพ และรายงาน 
 แก้ไขการแสดงข้อมูลลดหย่อนบุตร ทั้ง 2 อัตรา ในแบบรายงานภาษาอังกฤษ 

 
 รายงาน 
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 เปลี่ยนแปลงเฉพาะ หน้า 3  

 ภาษาไทย 

 
 

แก้ไขการแสดงข้อมูลลดหย่อนบุตร ทั้ง 2 อัตรา ในแบบรายงานภาษาอังกฤษ 
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12. หัวข้อ เตรียมข้อมูลส่ง ธ.ซิตี้แบงก์ - PromptPay  (รายงาน  /  ประจ างวด / รายงานเกี่ยวกับธนาคาร / เตรียม
ข้อมูลส่ง ธ.ซิตี้แบงก์) 
 รายละเอียด 

 เพื่อรองรับการน าส่งข้อมูลธนาคารซิตี้แบงก์ ในรูปแบบ Citibank PromptPay Instant Payment   
 อ้างอิงรูปแบบจาก  A GDFF CHQGIRO TH 02 v10 (Include Instant Payment).pdf 

 เมนูย่อย เตรียมข้อมูลส่ง ธ.ซติี้แบงก์ 
 ภาษาไทย 

 
 จอภาพ 

 ภาษาไทย 
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 Export File 

รูปแบบ Text File ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 จากฟิลด์แรก เปลี่ยนค าว่า “PTP” เป็น “OPL” 
 จากฟิลด์ เลขที่บัญชีของพนักงาน  แล้วนับต่อไปด้วย @ 7 ตัว  ปรับปรุงให้ระหว่าง @ ตัวที่ 6 

และ 7 ให้แทรก “T2”  
 จากฟิลด์ รายได้สุทธิของพนักงาน  แล้วนับย้อนขึ้นไป ด้วย @ 18 ตัว  ปรับปรุงให้ระหว่าง @ ตัว

ที่ 15 และ 16 ให้แทรก “BBAN”  

 

 
ตัวอย่าง  Text File ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 Text File Citi Bank  เดิม 
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 Text File Citi Bank ใหม่ 

 

 
 
13. หัวข้อ Export Data  เพื่อน าเข้าสู่ระบบ SCB MeTang   
 รายละเอียด 

 จัดท าโปรแกรม SCB-MeTang.ECF  ส าหรับน าข้อมูลจากระบบ GENIUS PR ในรูปแบบที่ SCB 
ก าหนด เพื่อน าเข้าสู่ระบบ SCB MeTang 

 ขั้นตอนการติดตั้งและเข้าใช้งาน 
 ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม GENIUS PR แล้ว  

− ติดตั้งโปรแกรม SCB-MeTang.ECF ให้ด้วย โดยจัดเก็บไว้ที่ ...\GENIUS\PR\   
− สร้าง Shortcut ชื่อ ThaiSoftware GENIUS MeTang ที่ Desktop ด้วย ดังรูป 
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 เมื่อ Shortcut ThaiSoftware GENIUS MeTang ท างาน จะแสดงจอภาพให้บันทึก รหัสผู้ใช้งาน 
และรหัสบริษัท ดังรูป 

 
 ผู้ใช้จ าเป็นต้องใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสบริษัทให้ถูกต้อง โดยระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้

งาน เช่นเดียวกับระบบ GENIUS PR 
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 เลือกหัวข้อ About Bank \ SCB – MeTang 

 
 ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน ตามที่ก าหนดเช่นเดียวกับการเข้าใช้งาน หัวข้อ เตรียม

ข้อมูลธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ภายหลังการท างาน 
 กรณี UnInstall โปรแกรม SCB-MeTang.ECF จะถูกลบออกจาก …\GENIUS\PR\  เช่นเดียวกับ 

PR.ECF 
 จอภาพ 

 ภาษาไทย 
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การบันทึกข้อมูล  
− รหัสแผนก : สามารถกด F5 เพื่อ View เลือกข้อมูล 
− รหัสพนักงาน : สามารถกด F5 เพื่อ View เลือกข้อมูล 
− รหัสธนาคาร : สามารถกด F5 เพื่อ View เลือกข้อมูล  
− รหัสบริษัทที่ธนาคารก าหนด :  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
− ประเภทการท างาน : Default A= ทั้งหมด  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
− ชื่อบริษัท : Default จากชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน 
− วันที่น าเงินเข้าบัญชี : Default จากวันที่ประจ าวันของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
− เก็บแฟ้มข้อมูลไว้ที่ไดรฟ์ : สามารถกด F5 เพื่อ Brwose เลือก Drive หรือ Path ที่ต้องการ

จัดเก็บข้อมูล 
− แฟ้มข้อมูลชื่อ : โปรแกรมจะ Default ให้ ในรูปแบบ  

XXX_EMP_DATA_YYYYMMDD.CSV  โดยที่ 
XXX =  รหัสบริษัทที่ธนาคารก าหนด 
YYYYMMDD = ปีคริสตศักราช เดือนที่ วันที่ ของวันที่ปัจจุบัน 

 Output File 
 เมื่อกดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะท าการ Export Data โดยในการท างานแต่ละคร้ังจะได้ Output 

File จ านวน 2 File คือ 
− Control File  (5/5/63 แก้ไขชื่อไฟล์ให้ต่อท้ายด้วย .CTL แต่มี File Type = Text File (.TXT)) 
− Employee File 

 ตัวอย่าง File ที่ได้ 
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 ตัวอย่าง File ที่ได้ 
− ส่วนที่ 1 คือ Control File 

 
 

− ส่วนที่ 2  คือ Detail  File ในรูปแบบ CSV File 
o กรณีเปิดด้วย Excel 

 

 
 

 
o กรณีเปิดด้วย Notepad 
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14. หัวข้อ เกี่ยวกับโปรแกรม  (เมนู ช่วยเหลือ  / เกี่ยวกับโปรแกรม)  
 รายละเอียด 

 เปลี่ยนข้อความแสดงเวอร์ชันของโปรแกรมเป็น 16.00 
 จอภาพ 

 ภาษาไทย 
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ระบบรักษาความปลอดภัย (SC 16.00)    
หัวข้อการท างานทีม่ีการเพิม่ใหม่ / ปรับปรุง 
1. หัวข้อ แปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.16.00  (DFM / แปลงข้อมูล GENiUS-PR Ver.16.00) 
 รายละเอียด 

 เปลี่ยนแปลงค่า Default  ส าหรับแฟ้มข้อมูลตารางลดหย่อน W_PR0005 (TypeDecrease)  ในแต่
ละรหัสบริษัท ดังนี้ 
− แก้ไขค่า Default อัตราเงินสะสมเข้ากองทุน RMF, SSF สูงสุด (%) จาก 15% เป็น 30% 
− แก้ไขค่า Default ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF สูงสุด จาก 500,000 เป็น 200,000 

 จอภาพ 
  ภาษาไทย 

 
 
 การท างาน 

 เปลี่ยนแปลงค่า Default  ส าหรับแฟ้มข้อมูลตารางลดหย่อน W_PR0005 (TypeDecrease)  ในแต่
ละรหัสบริษัทที่ก าหนด 
− แก้ไขค่า Default อัตราเงินสะสมเข้ากองทุน RMF, SSF สูงสุด (%) จาก 15% เป็น 30% 
− แก้ไขค่า Default ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF สูงสุด จาก 500,000 เป็น 200,000 

 
 
ลงชื่อผู้อนุมัติ : 

 
 ( นางสาวเพ็ญจิตร ทุรอารยะพงค์) 

ต าแหน่ง : ผู้ปรึกษาด้านธุรกิจ 
วันที่ : 8/5/20 

 


