
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

Cloud Accounting Software 

สำาหรับ SMEs

  เพื่่�อเพ่ื่�มศัักยภาพื่ให้้แก่ผู้้้ประกอบการ SMEs สำนัักงานั
บญัชี ีและผู้้้ทำบัญชีีอ่สระ ในัการทำความเข้้าใจ และได้้ประโยชีนั์
จากการนัำเทคโนัโลยีและด้่จ่ทัลที�ใชี้กันัมากข้้�นัอย่างค้้มค่า  
สภาว่ชีาชีีพื่บัญชีี ในัพื่ระบรมราชี้ปถััมภ์ ได้้มีโครงการสนัับสน้ันั 
Cloud Accounting Software ตามเกณฑ์์ข้ั�นัต�ำที�กำห้นัด้ 
และ Software Provider 8 ราย ที�ผู้่านัความเห้็นัชีอบจาก 
สภาวช่ีาชีพีื่บญัชี ีกก็ำลงัเปดิ้ให้ล้งทะเบยีนัทด้ลองใชีฟ้รดี้ว้ยใข้ณะนัี� 
  
  ในัการอบรมครั�งนัี� ท่านัจะได้้เข้้าถัง้ Cloud Accounting 
Software เชี่งล้กกับผู้้้เชีี�ยวชีาญ และคณะทำงานัโครงการส่งเสร่ม
การประย้กต์ใชี้ Accounting Software สำห้รับธุ้รก่จข้นัาด้กลาง
และข้นัาด้ย่อม (SMEs) ที�จะสนัับสนั้นัท่านัอย่างเต็มที�ในัการใชี้
เคร่�องม่อทางบัญชีีที�เป็นัประโยชีนั์กับผู้้้ประกอบการในัการเข้้าถ้ัง
แห้ลง่ทน้ั และการเข้า้ส่้ระบบบัญชีเีด้ยีว เพื่่�อการบรห่้ารจัด้การธุร้กจ่
ได้้อย่างยั�งย่นัต่อไป

  หลักสูตรนี้เหมาะสำาหรับ  

   ผู้้้ประกอบการ SMEs สำานัักงานับัญชีี และผู้้้ทำาบัญชีีอ่สระ

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

(หรือเลือก Software Provider อื่นในวันที่ 29 สิงหาคม 2565)

อัตราค่าอบรม 999 บาท (รวม VAT)

(รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และข้าวกล่อง)

ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)    
สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชีสำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำาบัญชี
อยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

 วัตถุประสงค ์  
1. เพื่่�อส่งเสร่มศัักยภาพื่ผู้้้ประกอบการ SMEs สำนัักงานับัญชีี 
   ผู้้้ทำบญัชีอีส่ระ ให้้มคีวามร้เ้พื่่�มเตม่เกี�ยวกบั Cloud Accounting 
   Software ในัการปรับตัวให้้ทันักับย้คด้่จ่ทัล 
2. เพื่่�อสนัับสนั้นัให้้มีการทด้ลองใชี้ Cloud Accounting Software   
   ตามเกณฑ์์ข้ั�นัต�ำที�สภาว่ชีาชีีพื่บัญชีีกำห้นัด้ 
3. เพื่่�มผู้้้ใชี้ Cloud Accounting Software ตามเกณฑ์์ข้ั�นัต�ำ 
   ที�สภาว่ชีาชีีพื่บัญชีีกำห้นัด้ 

ขอให้ผู้รับการอบรมเตรียม >>>Notebook<<< 

โดยมี Spec ดังนี้... 

1.RAM ไม่น้อยกว่า 1 GB 

2.Hard Disk เหลือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 GB 

3.Window 7 ขึ้นไป

รับจำานวน

จำากัด



สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.tfac.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2509 และ 2555-2559 E-mail : training@tfac.or.th

ส่วนการเงิน (ต่อ) 2523, 2544 E-mail : finance@tfac.or.th   @tfac.family       

เวลา หัวข้อ

แนวการจัดทำาบัญชี และประโยชน์ที่ ได้รับ 

- ร้ปแบบข้องธุ้รก่จ และการจัด้ทำาเอกสารบัญชีี 
- ประโยชีนั์ที�จะได้้รับ ห้ร่อ โอกาสที�เสียไปห้ากไม่ทำาบัญชีี 
- ความจำาเป็นัที�ต้องปรับตัวให้้ทันักับย้คด้่จ่ทัล 

แนวการเสียภาษีเงินได้ และ E-Tax  

- ร้ปแบบข้องธุ้รก่จ และแบบภาษีเง่นัได้้ที�ต้องย่�นั 
- ประโยชีนั์ที�คาด้ไม่ถั้งจากการทำาบัญชีีเพื่่�อเสียภาษี 
- การจัด้ทำาและย่�นัเอกสารภาษีผู้่านัชี่องทาง Online 
  ในัย้คด้่จ่ทัล 
- กรณีตัวอย่าง และประเด้็นัปัญห้า 
  จากการจัด้ทำาบัญชีี และการเสียภาษี 

  หัวข้อการอบรม   

วันที่ บริษัท Software Provider (สามารถเลือกได้เพียงหนี่ง Provider)

PEAK , Q-ERP ,  

FlowAccount  

หรือ TRCLOUD 

วันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2565

AccRevo ,  

Thai Odoo by PSN 

หรือ BESYK

วันพุธที่ 10 ส.ค. 2565

  กำาหนดวันอบรม  
Workshop Cloud Accounting Software 

โปรดนำา Notebook Notebook มาด้วย 

9.00 – 10.30 น.

10.45 – 12.15 น.

13.15 – 16.30 น.

ดร.อรัญญา นาคหล่อ 

นายโสภณ บำาเทิงเวชช์

นางสาวนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน ์

กรรมการบริหาร  

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวชอรี่ จำากัด 

(AccRevo) 

นายพัฒนพงศ์ จันทะสาร 

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เบสิค โซลูชั่น จำากัด

(BESYK) 

นายวัฒนา ปาสาเนย์ 

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีเอสเอ็น โซลูชั่น จำากัด

(Thai Odoo by PSN) 

นางสาวธัญพร อธิกุลวริน 

นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

วิทยากร ...  

คณะทำางานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting  

Software สำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

- Workshop Cloud Accounting Software
วิทยากร...

วิทยากร ...  

คณะทำางานโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ Accounting  

Software สำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


