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หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ: ผูประกอบการ SMEs นักบัญชี และ ผูท่สี นใจทั่วไป
***ถาเปน SMEs ที่เขาเงื่อนไขของโครงการฯ จะไดรับการพิจารณาในลําดับแรกกอน

เขาอบรมโปรแกรม

ฟรี!!! ไมมีคาใชจาย

(เงื่อนไขโครงการ: หางหุนสวนจดทะเบียนหรือบริษัทจํากัด มีรายไดรวมไมเกิน
5 ลานบาทตอป ถากรณีตั้งใหม มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท)

ณ. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา
วันพฤหัสบดีที 1 สิ งหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ. หองฝกอบรม ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการคา สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี
คลิกสมัครออนไลน
https://forms.gle/FRBHbVoiu2UBbZCSA

หรือแสกน
QR Code

หมายเหตุ: กําหนดการอบรม รายละเอียดโปรแกรม และแผนทีการเดินทาง ตามรายละเอียดด้านล่ าง

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"โครงการสงเสริมความรูดานการบัญชีและ
การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "
ณ หองฝกอบรมชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น
วัน/เวลา

หัวขอ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00–12.00น.

โปรแกรม FlowAccount

ชั่วโมง

3

(โปรแกรมบัญชี)

วิทยากร

ผูแทนจากบริษัท โฟลวแอคเคาท
จํากัด

- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
3 ผูแทนจากบริษัท แอ็คโคเมท จํากัด

13.00 – 16.00 น. โปรแกรม Ztrus
(โปรแกรมบัญชี)
- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝกปฏิบัติการใชงานจริง (Workshop)
หมายเหตุ:

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มเวลาประมาณ 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.45 น. – 15.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. – 13.00 น.

กองกํากับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
โทร. 0 2547 5981

ขอมูลเพิ่มเติม
ชื่อโปรแกรม
โปรแกรม
FlowAccount

คุณสมบัติ

สิทธิพิเศษสําหรับ SME
ที่เขารวมโครงการ
ใชฟรีไมจํากัดระยะเวลา

คุณสมบัติ
โปรแกรมบัญชีออนไลนสําหรับธุรกิจ SME ใชงานงาย ทุกที่ ทุก
เวลา ที่จะเปนตัวชวยจัดการบัญชีธุรกิจของผูประกอบการณ
เหมาะกับธุรกิจ
สนับสนุนการทําเอกสารซื้อ ขาย ใบกํากับภาษี ดวยตัวเอง
ธุรกิจทุกประเภท ยกเวน
ระบบจัดการสตอกแบบ Real time พรอมการบันทึกบัญชี
ธุรกิจการเกษตร
อัตโนมัติ ทําใหสามารถรับรูยอดขายและคาใชจายไดตลอดเวลา
1. ระบบจัดการเอกสารออนไลน
1.ใบเสนอราคา
2.ใบวางบิล / ใบแจงหนี้ / ใบสงของ
3.ใบกํากับภาษี
4.ใบเสร็จรับเงิน
5.ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้
6.ใบสั่งซื้อสินคา / ใบรับสินคา
7.หนังสือหัก ณ ที่จาย
2.ระบบจัดการสตอก ออนไลน
1.รายการสินคา
2.รายการเคลื่อนไหว
3.ตนทุนแบบ Periodic FIFO
4.สินคาคงเหลือ
3.บริหารเงินเดือน
1.บริหารจัดการรายชื่อพนักงาน
2.รายการปรับเพิ่ม / ลด ระหวางเดือน
4.รายงานธุรกิจตาง
1.รายงานยอดขาย
2.รายงานเก็บเงิน
3.รายการวางบิล
4.รายงานคาใชจาย
5.รายงานสินคาคงเหลือ
6.ภาษี ซื้อ / ขาย
7.ภาษีหัก ณ ที่จาย
8.รายงานเงินเดือนและยอดสะสมเงินเดือน

โปรแกรม ztrus

5.รายงานดานบัญชี
1.งบทดลอง
2.งบกําไรขาดทุน
3.งบแสดงฐานะการเงิน
6.ผังบัญชี และสมุดรายวัน
คุณสมบัติ
เปนผูใหบริการระบบบัญชีออนไลน ที่จะชวยใหผูประกอบการ
มีความสะดวกในการออกเอกสารบัญชีไดสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
ทั้งเอกสารฝงรายได และเอกสารฝงคาใชจาย ชวยให
ผูประกอบการดูงบการเงินออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ
สงเอกสารออนไลน และชวยในการบันทึกบัญชีเบื้องตนสําหรับ
นักบัญชี เพียงเขาใชงานผานเว็บไซต นักบัญชีสามารถทํางานได
ทุกที่ทุกเวลา ไมจําเปนตองเขาออฟฟศ

1.FREE ระบบออก
เอกสารมูลคา 2,999 บาท
สําหรับ SME เพื่อใชใน
การออกเอกสาร
2.SME แนะนําสํานักงาน
บัญชี FREE ระบบบัญชี
สําหรับสํานักงานบัญชีที่ใช
กับทาน
3.DBD แนะนํ า สํ า นั ก งาน
บั ญ ชี FREE ระบ บ ออก
เอกสาร และ ระบบบั ญ ชี
สําหรับลูกคารายแรก และ
สํานักงานบัญชีเอง

เหมาะกับธุรกิจ
ธุรกิ จทุ ก ประเภท ยกเว น
ธุรกิจการเกษตร

แผนที่การเดินทาง

