รวมโปรแกรมบริหารจัดการธ ุรกิจ...ติดปีก SMEs ไทยสูบ่ ินไปสูค
่ วามสาเร็จ
ใน

ขายหน้าร้าน
POS

บัญชี
Accounting

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ: ผู้ประกอบการ SMEs นักบัญชี และ ผู้ที่สนใจทั่วไป

คลิกสมัครออนไลน์
https://forms.gle/xyWsn2bdHNWRWVYz6

หรือแสกน
QR Code

คลิกสมัครออนไลน์
https://forms.gle/MkbzNo2rjHBzykEf7

หรือแสกน
QR Code

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
(Total Solutions for SMEs)” ประจาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
วัน/เวลา
08.30 - 09.00 น.

หัวข้อ

ชั่วโมง

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00น. โปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชี Online) 3
- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
12.00 – 13.00 น.

วิทยากร

นายราชิต ไชยรัตน์
CEO บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง
ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จากัด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม JUBILI (โปรแกรมงานขายหน้าร้าน) 3

ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จากัด

- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
*กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. (ตามอัธยาศัย)

กองกากับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อโปรแกรม
AccRevo

JUBILI

สิทธิพิเศษสาหรับ SME ที่เข้าร่วม
โครงการ
คุณสมบัติ
1.FREE Accistant มูลค่า 2,999 บาท
Package 2562
สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ
1.FREE Accistant มูลค่า 2,999 บาท สาหรับผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ ออกเอกสาร
ออกเอกสาร
2.ผู้ ป ระกอบการแนะน าส านั ก งาน
2.ผู้ประกอบการแนะนาสานักงานบัญชี FREE THE BOOK สาหรับสานักงาน บัญชี FREE THE BOOK สาหรับ
บัญชีที่ใช้กับท่าน
สานักงานบัญชีที่ใช้กับท่าน
3.DBD แนะนาสานักงานบัญชี FREE Accistant และ THE BOOK สาหรับ 3.DBD แนะนาสานักงานบัญชี FREE
ลูกค้ารายแรก และ สานักงานบัญชีเอง
Accistant และ THE BOOK สาหรับ
ระบบ Accistant เพื่อนคู่ใจของผูป้ ระกอบการ
ลูกค้ารายแรก และ สานักงานบัญชีเอง
ระบบออกบิลและจัดการเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทาธุรกิจ
ทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่าย พิเศษด้วยฟังก์ชั่นออกใบรับรองแทนใบเสร็จ และ
ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อม Dashboard สรุปข้อมูล
ภาพรวมธุรกิจ ให้คุณดูข้อมูลและทางานผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทาไมต้องใช้ Accistant
• ตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารได้ ทุ กขั้ น ตอน เพื่อ การควบคุม การ
ทางานภายในบริษัท
• สร้างเอกสารสะดวกจากข้อมูลเอกสารที่ต่อเนื่องกัน
• ฟอร์มเอกสารถูกต้องตามมาตรฐานกรมสรรพากร หมดปัญหาเรื่องยื่นภาษี
เอกสารฝั่งรายได้
• ใบเสนอราคา
• ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี
• ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
• ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้
เอกสารฝั่งค่าใช้จ่าย
• ใบสั่งซื้อ
• ใบรับสินค้า
• ใบสาคัญจ่าย
• ใบรับรองแทนใบเสร็จ
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบบ The Book ผู้ช่วยตัวจริงของนักบัญชี
ระบบบันทึกบัญชีที่ AccRevo พัฒนาเทคโนโลยี OCR และ AI เพื่อช่วยนักบัญชี
ในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเป็นรายแรกของประเทศไทย ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมสรรพากร พร้อมรูปแบบรายงานและงบการเงินที่พร้อมให้
ผู้ประกอบการนาไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยประกอบไปด้วย
• สมุดรายวัน 5 เล่ม
• รหัสบัญชีลึก 5 ระดับ 8 หลัก เพื่อความละเอียดในการบันทึกบัญชี
• เชื่อมโยงรายงานภาษี รายงานการเงิน และรายงานเพื่อการบริหาร
• ใบสาคัญและเอกสารแนบทุกรายการอยู่บนระบบออนไลน์ เพียงเข้าใช้งาน
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ นั ก บั ญ ชี ส ามารถท างานได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า
ออฟฟิศ"
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
โปรแกรมบริหารงานขาย CRM ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม

ใช้ฟรีไม่จากัดระยะเวลา

แผนที่การเดินทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail address : dbdfac3851@gmail.com

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
(Total Solutions for SMEs)” ประจาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เวลา

หัวข้อ

ชั่วโมง

วิทยากร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00น. โปรแกรม Flow Account
(โปรแกรมบัญชี Online)

3

ผู้แทนจาก
บริษัท โฟลว์แอคเค้าท์ จากัด

3

ผู้แทนหน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม e-Accounting for SMEs
(โปรแกรมงานขายหน้าร้าน)
- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
*กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.15 น. – 13.15 น. (ตามอัธยาศัย)

กองกากับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อโปรแกรม
FlowAccount

คุณสมบัติ

สิทธิพิเศษสาหรับ SME ที่
เข้าร่วมโครงการ

ใช้ฟรีไม่จากัดระยะเวลา
คุณสมบัติ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์สาหรับธุรกิจ SME ใช้งานง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ที่จะเป็น
ตัวช่วย จัดการบัญชีธุรกิจของผู้ประกอบการณ์ สนับสนุนการทาเอกสารซื้อ ขาย
ใบกากับภาษี ด้วยตัวเอง ระบบจัดการสต๊อกแบบ Real time พร้อมการบันทึก
บัญชีอัตโนมัติ ทาให้สามารถรับรู้ยอดขายและค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา
1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
1.ใบเสนอราคา
2.ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ
3.ใบกากับภาษี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5.ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
6.ใบสั่งซื้อสินค้า / ใบรับสินค้า
7.หนังสือหัก ณ ที่จ่าย
2.ระบบจัดการสต๊อก ออนไลน์
1.รายการสินค้า
2.รายการเคลื่อนไหว
3.ต้นทุนแบบ Periodic FIFO
4.สินค้าคงเหลือ
3.บริหารเงินเดือน
1.บริหารจัดการรายชื่อพนักงาน
2.รายการปรับเพิ่ม / ลด ระหว่างเดือน
4.รายงานธุรกิจต่าง
1.รายงานยอดขาย
2.รายงานเก็บเงิน
3.รายการวางบิล
4.รายงานค่าใช้จ่าย
5.รายงานสินค้าคงเหลือ
6.ภาษี ซื้อ / ขาย
7.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8.รายงานเงินเดือนและยอดสะสมเงินเดือน
5.รายงานด้านบัญชี
1.งบทดลอง
2.งบกาไรขาดทุน
3.งบแสดงฐานะการเงิน
6.ผังบัญชี และสมุดรายวัน

e-Accouting for คุณสมบัติ
ใช้ฟรีไม่จากัดระยะเวลา
SMEs
e-Accounting for SMEs ฟรี 2 user ตลอด ไม่มีกาหนดอายุ , เหมาะกับร้านค้า
ปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รองรับธุรกิจซื้อมาขายไปและ
บริการ ทางานตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าแบบครบวงจรทั้งการเก็บข้อมูลซื้อขายและ
ค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว , ดูรายงานบริหารได้
บนมือถือ ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี แต่ได้งบการเงินที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานเพื่อ
นาส่ง ในรูปแบบ DBD e-Filing ได้สะดวก , ใช้งาน ได้ทั้งบน Smartphone และ
Tablet , ทางานแบบ hybrid ไม่จาเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต ตลอดเวลา และ
ด้วยการ design การทางานแบบ Messaging ทาให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูล
ไว้กับกิจการได้เอง ไม่จาเป็นต้องมีไอที

แผนที่ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองกากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5981 และ 0 2547 4414
e-mail address : dbdfac3851@gmail.com

