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ขายหน้าร้าน
POS

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ: ผู้ประกอบการ SMEs นักบัญชี และ ผู้ที่สนใจทั่วไป
***ถ้าเป็น SMEs ที่เข้าเงื่อนไขของโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาในลาดับแรก
ก่อน
ค (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจากัด มีรายได้รวมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี
ถ้ กรณีตั้งใหม่ มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท)

ณ. จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30 – 16.00 น.
ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ. จังหวัดชลบุรี
ณ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
คลิกสมัครออนไลน์
https://forms.gle/bzWLVpB86ZvtaiMs5

หรือแสกน
QR Code

หมายเหตุ: กาหนดการอบรมและแผนที่การเดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและ
การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) "

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น
วัน/เวลา

หัวข้อ

ชั่วโมง

วิทยากร

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00–12.00น. โปรแกรม BUILK

3

ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จากัด

3

ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์
ฟอร์เมชั่นส์ จากัด

- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. โปรแกรม AccRevo
- ภาพรวมของโปรแกรม
- ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง (Workshop)
หมายเหตุ:

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

กองกากับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2547 5981

ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อโปรแกรม
BUILK
AccRevo

คุณสมบัติ
โปรแกรมควบคุมต้นทุนโครงการธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม,
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติ
Package 2562
1.FREE Accistant มูลค่า 2,999 บาท สาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ในการออกเอกสาร
2.ผู้ประกอบการแนะนาสานักงานบัญชี FREE THE BOOK
สาหรับสานักงานบัญชีที่ใช้กับท่าน
3.DBD แนะนาสานักงานบัญชี FREE Accistant และ THE
BOOK สาหรับลูกค้ารายแรก และ สานักงานบัญชีเอง
ระบบ Accistant เพื่อนคู่ใจของผู้ประกอบการ
ระบบออกบิลและจัดการเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้อง
กับการทาธุรกิจทั้งฝั่งรายได้และค่าใช้จ่าย พิเศษด้วยฟังก์ชั่นออก
ใบรับรองแทนใบเสร็จ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่
จ่าย พร้อม Dashboard สรุปข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ให้คุณดูข้อมูล
และทางานผ่านเว็บไตต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทาไมต้องใช้ Accistant
• ตรวจสอบกระบวนการออกเอกสารได้ทุกขั้นตอน เพื่อการ
ควบคุมการทางานภายในบริษัท
• สร้างเอกสารสะดวกจากข้อมูลเอกสารที่ต่อเนื่องกัน
• ฟอร์มเอกสารถูกต้องตามมาตรฐานกรมสรรพากร หมดปัญหา
เรื่องยื่นภาษี
เอกสารฝั่งรายได้
• ใบเสนอราคา
• ใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกากับภาษี
• ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
• ใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้
เอกสารฝั่งค่าใช้จ่าย
• ใบสั่งตื้อ
• ใบรับสินค้า
• ใบสาคัญจ่าย
• ใบรับรองแทนใบเสร็จ
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ระบบ The Book ผู้ช่วยตัวจริงของนักบัญชี
ระบบบันทึกบัญชีที่ AccRevo พัฒนาเทคโนโลยี OCR และ AI
เพื่อช่วยนักบัญชีในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเป็นรายแรกของ

สิทธิพิเศษสาหรับ SME
ที่เข้าร่วมโครงการ
ใช้ฟรีไม่จากัดระยะเวลา
1.FREE Accistant มูลค่า
2,999 บาท สาหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ใน
การออกเอกสาร
2.ผู้ประกอบการแนะนา
สานักงานบัญชี FREE
THE BOOK สาหรับ
สานักงานบัญชีที่ใช้กับ
ท่าน
3.DBD แนะนาสานักงาน
บัญชี FREE Accistant
และ THE BOOK สาหรับ
ลูกค้ารายแรก และ
สานักงานบัญชีเอง

ชื่อโปรแกรม

คุณสมบัติ
ประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสรรพากร พร้อม
รูปแบบรายงานและงบการเงินที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนาไปใช้
ในการวางแผนธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ประกอบไปด้วย
• สมุดรายวัน 5 เล่ม
• รหัสบัญชีลึก 5 ระดับ 8 หลัก เพื่อความละเอียดในการบันทึก
บัญชี
• เชื่อมโยงรายงานภาษี รายงานการเงิน และรายงานเพื่อการ
บริหาร
• ใบสาคัญและเอกสารแนบทุกรายการอยู่บนระบบออนไลน์
เพียงเข้าใช้งานผ่านเว็บไตต์ นักบัญชีสามารถทางานได้ทุกที่ทุก
เวลา ไม่จาเป็นต้องเข้าออฟฟิศ"

สิทธิพิเศษสาหรับ SME
ที่เข้าร่วมโครงการ

แผนที่การเดินทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ที่อยู่: 388 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท
ตาบล บ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

