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ประเด็นการเสวนา

i. ภาพรวมของ Cloud accounting software

ii. ความจ าเป็นและเหตทุี่ควรน ามาใช้

iii. แนวทางในการปรับตวั เตรียมความพร้อม

iv. ผลกระทบ ข้อควรระวงัในการเร่ิมใช้งาน

v. ถาม - ตอบ
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ภาพรวมของ Cloud accounting software

4



การท างานในอนาคตควรสง่เสริมให้ทีมการเงินมีอิสระในการ "ท างานจากทกุท่ี" ในรูปแบบ "อตัโนมตัิขัน้สงู" และความสามารถในการ 
"สนบัสนนุธรุกิจด้วยข้อมลูท่ีชาญฉลาด" ซึง่ต้องยดึถือหลกัการส าคญั 5 ประการ ได้แก่

The Future of Work Life : ส าหรับนกับญัชี

ลดการใช้กระดาษ

ลดการใช้ธุรกรรมท่ีใช้กระดาษ
และไฟล์ด้วยตนเองด้วยธุรกรรม
ดจิิทลั (ทกุเม่ือท่ีท าได้)
ตวัอยา่ง:
• ใบแจ้งหนีอิ้เล็กทรอนิกส์
• การช าระเงินดจิิทลั (เชน่ 
ออนไลน์ มือถือ คริปโต ฯลฯ)

• สญัญาทางอิเล็กทรอนิกส์
พอร์ทลัออนไลน์ / ท่ีเก็บ

• หยดุพิมพ์บตัรก านลัส าหรับ
การลงช่ือออกด้วยตนเอง

ใช้อปุกรณ์มือถือ

ให้พนกังานเข้าถึงและ
ประมวลผลข้อมลูทางการเงิน
ด้วยอปุกรณ์มือถือ

ตวัอยา่ง:
• แทนท่ีเดสก์ท็อปด้วยแล็ปท็

อป
• ใช้แอปพลิเคชัน่มือถือเพ่ือ

ประมวลผลธุรกรรมหรือ
ตรวจสอบข้อมลูทางการเงิน
ผา่นอปุกรณ์อจัฉริยะ

ใช้กระบวนการอตัโนมตัิ

ด าเนินกิจกรรมการเงินท่ีซ า้ซาก / 
ตามกฎโดยอตัโนมตัด้ิวยวิทยาการ
หุน่ยนต์และเทคโนโลยีการเรียนรู้

ตวัอยา่ง:
• ใช้ OCR / NLP เพ่ือ

บนัทกึข้อมลูเอกสารโดย
อตัโนมตัิ

• ใช้ประโยชน์จาก RPA เพ่ือ
รวบรวม จบัคู ่และออกการ
แจ้งเตือนโดยอตัโนมตั ิฯลฯ

ใช้การวิเคราะห์

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
คาดการณ์ประสิทธิภาพในแบบ
เรียลไทม์
ตวัอยา่ง:
• ใช้การแสดงภาพส าหรับรายงาน

การจดัการ
• ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

เพ่ือปรับปรุงการคาดการณ์
• ใช้กระบวนการขดุเพ่ือตรวจสอบ

กระบวนการแบบเรียลไทม์

ใช้ระบบคลาวด์

ย้ายกระบวนการและข้อมลูไปยงั
ระบบคลาวด์ ท าให้สามารถท างาน
ร่วมกนัแบบเรียลไทม์ได้จากทกุท่ี

ตวัอยา่ง:
• แพ็คเกจ ERP / การบญัชี

บนคลาวด์
• แพลตฟอร์มปิดการเงินบน

คลาวด์
• การแก้ปัญหาการรายงานท่ี

เช่ือมโยงกนั



Cloud คืออะไร?
Cloud คือวิธีการจดัเก็บข้อมลูรวมถึงการประมวลผลข้อมลูในรูปแบบออนไลน์ โดยข้อมลูทัง้หมดจะ

ถกูจดัเก็บและท างานบน Hardware ของผู้ให้บริการ Cloud และเช่ือมต่อกบัผู้ใช้งานโดยใช้อินเทอร์เนตเป็น
สื่อกลาง การใช้บริการ Cloud จงึเสมือนเป็นการเช่าพืน้ท่ีในการท างานและจดัเก็บข้อมลู โดยราคาของ
คา่บริการจะถกูค านวณจาก ขนาดของพืน้ท่ีจดัเก็บข้อมลูท่ีต้องการใช้และความเร็วในการประมวลผลของ
ข้อมลูท่ีผู้ใช้ต้องการ
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ประเภทของ Cloud

Hybrid

เป็นแบบผสมผสานระหว่าง Public 

และ Private โดยนิยมเลือกเก็บ
ข้อมูลที่มีความส าคัญหรือข้อมูล
เฉพาะของบริษัทไว้ใน Cloud ระบบ
Private และเก็บข้อมูลทัว่ไปไว้ใน 
Cloud ระบบ Public

Public

เ ป็นการใช้ทรัพยากรของพื้นที่
จดัเก็บขอ้มูลร่วมกนักบัผูใ้ชง้านอื่น 
คือบน 1 Server อาจมีมากกว่า 1
บริษัทแต่ยังคงไว้ ซ่ึงความเ ป็น
ส่วนตวัของขอ้มูล
ผูใ้หบ้ริการเป็นผูจ้ดัการด าเนินงาน
เชิงระบบทัง้หมด

Private

เป็นการใช้งาน Cloud แบบผูกขาด
โดย 1 Server จะใช้งานส าหรับ
จดัเก็บขอ้มูลของ 1 บริษัทเท่านัน้
สามารถท าได้ทั้งแบบใช้บริการผู้
ใหบ้ริการ Cloud หรือสร้าง Cloud 

network ข้ึนเองเพือ่ใชใ้นองค์กร
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รูปแบบของคลาวด์คอมพิวติง้ (Cloud Service Models)

User Infrastructure

Software as a Service (SaaS)

เป็นการทีใ่ช้หรือเช่าใชบ้ริการซอฟต์แวร์หรือ
แอพพลิเคชัน่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบน
ระบบของผูใ้ห้บริการ ท าให้ไม่ตอ้งลงทนุในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เอง 
ไม่ตอ้งพะวงเร่ืองค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ เพราะ
ซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่าน Cloud จากทีไ่หน

ก็ได้

Platform as a Service (PaaS)

ส าหรบัการพฒันาแอพพลิเคชัน่นัน้ หากเรา
ตอ้งการพฒันาเวบแอพพลิเคชัน่ทีค่่อนข้างซบัซ้อน 
ซ่ึงรนับนเซิร์ฟเวอร์ หรือ Mobile application ทีมี่
การประมวลผลท างานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ เราก็ตอ้ง
ตัง้เซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย และสร้าง
สภาพแวดลอ้ม เพือ่ทดสอบและรนัซอฟต์แวร์และ

แอพพลิเคชัน่ 

Developer

Infrastructure as a Service (IaaS)

เป็นการให้บริการในระดบั Infrastructure หรือ
เรียกว่า Infrastructure as a service (IaaS) 

เหมาะสมกบัองค์กรทีไ่ม่ตอ้งการลงทนุทางด้าน 
Hardware ซ่ึงก็คือ การให้บริการในดา้นต่างๆ ดงันี ้
ทรพัยากร (Resource) ต่างๆ ในรูปของ Service 

เช่น พวก Server, Memory, CPU, Disk Space หรือ 
Network Equipment เป็นตน้
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ประโยชน์ของ Cloud

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนขนาด Package ของ cloud ที่ใช้อยู่ได้ตลอดเวลา

ง่ายต่อการเข้าถงึและการใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมลู หรือเรียกใช้งาน Cloud ได้ทกุที่ทกุเวลา เพียงแค่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ประหยัดค่าใช้จ่าย
ทางบริษัทสามารลดค่าใช้จ่ายการลงทนุใน Hardware และผู้ดแูลระบบ

เข้าถงึนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ
เปิดโอกาสให้บริษัททกุขนาดสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากมีต้นทนุไมส่งูมากนกั
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Cloud accounting software

Cloud accounting software เป็นการเปลี่ยนวิธีการจดัเก็บข้อมลูและการประมวลผลจากบน Hardware ของ
บริษัทไปเป็นการจดัเก็บข้อมลูบนระบบ Cloud จากภาพด้านบนจะเหน็วา่สว่นท่ีแตกตา่งมีเพียงวิธีการจดัเก็บ
ข้อมลูและการประมวลผลเท่านัน้ ในสว่นของการใช้งานนกับญัชียงัคงเป็นแบบเดิม

User ERP Hard disk User ERP Cloud

Accounting software Cloud Accounting software
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การใช้งาน Cloud accounting software

Cloud accounting software ไมใ่ช่เพียงแคก่ารน าเอาข้อมลูทางบญัชีไปจดัเก็บบนระบบ Cloud เทา่นัน้แต่
ยงัรวมไปถงึการใช้ Platform อ่ืนๆมากมายท่ีช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ ไมว่า่จะ
เป็นการกระทบยอดทางบญัชี การจดัท ารายงานตา่งๆและ การปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงานไปเป็นแบบ
ออนไลน์ ซึง่ Platform ตา่งๆเหลา่นีล้้วนท างานบนระบบ Cloud ทัง้สิน้ (Cloud Computing) 

ในปัจจบุนั หลายประเทศเร่ิมมีการน าเอา Cloud เข้ามาใช้ในองค์กรมากขึน้ ท าให้ผู้พฒันาโปรแกรมต่างๆ
เร่ิมท่ีจะหนัมาพฒันาให้โปรแกรมของตนสามารถท างานบนระบบ Cloud ได้มากขึน้ตามไปด้วย นอกจากนีห้ลายๆ
บริษัทพบวา่การท างานบนระบบ Cloud ช่วยให้บริษัทสามารถประหยดัต้นทนุ เพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน และ
ยงัช่วยให้พนกังานมีความสขุในการท างานมากยิ่งขึน้อีกด้วย
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การเร่ิมน า Cloud Accounting มาใช้ควรเร่ิมจากท่ีใด ?
การเร่ิมต้นในการปรับปรุงกระบวนการท างานไปสูก่ารใช้ Cloud Accounting ท าให้ผู้บริหารด้านการเงินและทีมงานหลายคนปวดหวั เน่ืองจากพวกเขา
ไมรู้่ว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร การเงินมกัจะจดัการกระบวนการท่ีแตกตา่งกนัมากมายและมีพืน้ท่ีมากเกินไปที่สามารถเป็นไปโดยอตัโนมตัิได้

การประมวลผลทางธุรกรรม การด าเนินงานด้านการบญัชี การปิดและการรวมบญัชี

การเงนิเพื่อการด าเนินงาน

การบญัชีทัว่ไปลกูหนี ้

เจ้าหนี ้

ค่าเดินทางและคา่ใช้จ่าย

การบญัชีต้นทนุและสินค้าคงคลงั

การด าเนินงานสว่นการคลงั

การบญัชีรายได้สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

การปิดบญัชี

การรวมบญัชี

การบญัชีภาษี

การบญัชีโครงการ

การบญัชีระหวา่งบริษัทเงินเดือน



การเริ่มน า Cloud Accounting มาใช้ ควรเริ่มจำกที่ใด ? (ต่อ)
การน า Cloud Accounting มาใช้นั้นสามารถน ามาใช้ได้หลายรูปแบบ นอกจากเป็นกระบวนการเงินเพื่อการด าเนินงานแล้วยังสามารถน ามาใช้ในการเงิน
เพื่อธุรกิจได้อีกด้วย

กลยุทธ์ การวางแผน การรายงาน การเติบโต

กำรเงินเพื่อธุรกิจ

การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์

การควบรวมกิจการและการ
ถอนทุนคืน

การพยากรณ์

การก าหนดงบประมาณ

รายงานส่วนบริหาร การเติบโตของรายได้

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพสินทรัพย์

ตรวจสอบกลยุทธ์

การจัดสรรทุนและทรัพยากร วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

การรายงานการท างาน

การรายงานการปฏิบัติงาน

หลักการจัดการประสิทธิภาพ



การเริ่มน า Cloud Accounting มาใช้ ควรเริ่มจำกที่ใด ? (ต่อ)
ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่การน า Cloud Accounting มาใช้อาจลงลึงไปถึงการใช้ในการบัญชีเฉพาะทางที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรขนาด
ใหญ่ที่มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง การคลัง ภาษี ความสัมพันธ์ภายนอกการบัญชีด้านเทคนิค

กำรบัญชีเฉพำะทำง

กลยุทธ์และการวางแผนด้าน
ภาษี

นักลงทุนสัมพันธ์

การรายงานจากภายนอก

การตรวจสอบภายใน

การจัดการความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยงและการควบคุมด้าน
ภาษี

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
ภาษี

นโยบายทางบัญชี

การปกครอง

การควบคุม

ตลาดทุนและการเงิน

การบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน

การตรวจสอบภายนอก



แทนที่จะก าหนดระบบเอง ฝ่ายการเงินควรเลือกที่จะใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวขอ้งในการท างาน เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ และช่วยให้ท างานเร็วขึ้น

การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการท างานในอนาคต

80% 73% 58%

Cloud Computing (รวมถึง SaaS)

Why?
• ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด
• ท างานด้วยกันแบบ real-time จากที่ไหนก็ได้
• ปรับได้ตามขนาดธุรกิจ
• ต้นทุนในการได้มาและการบ ารุงรักษาต่ า

Automation (Robotics & Cognitive)

Why?
• ก าจัดการท างานแบบ manual
• ปรับปรุงประสิทธิภาพและ UX
• ท างานได้ตลอดเวลา
• ลดข้อผิดพลาด
• ลดต้นทุน (จากการใช้คนที่น้อยลง)

Business Intelligence & Analytics

Why?
• มีความสามารถในการประมาลผลข้อมูล
• สร้างข้อมูลเชิงลึก
• เจาะลึกและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ real-time
• การตัดสินใจดีขึ้น

เทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรปฏิรูป



ความจ าเป็น เหตทุี่ควรน ามาใช ้
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Why Cloud 

?
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Rational…
5 Re Concept

Reduce

Rework

Redone

Real-time

ReSkill
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จากการเปล่ียนแปลงทางดิจิทัลท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เป็นอีกหน่ึงแรงผลักดันส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบ

การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

รวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

หรอื โควดิ-19 (COVID-19) 

ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ัวโลก

5 Reduce Rework Redone Real-time ReSkill
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5 Reduce Rework Redone Real-time ReSkill

Reduce     นโยบายก ากบัดูแลตน้ทุนโดยการลดค่าใชจ่้าย

Rework     นโยบายการวางระบบคุณภาพของการท างานทั้งองคก์รใหส้อดคลอ้ง
เป็นแนวทางเดียวกนั

Redone     นโยบายการปรับปรุงกระบวนการท างานในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ซ ้ าซอ้น

Real-time  นโยบายการท างานและรายงานผลไดท้นัทีตลอดเวลา

ReSkill นโยบายการสร้างทกัษะใหม่ท่ีจ  าเป็นในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ เพื่อรองรับการยกระดบั(UpSkill) องคก์รท่ีจะเติบโตในอนาคต

20



CONTENT

❖ จดุเปลีย่นในการ ตดัสนิใจ WFH

❖ การเตรยีมพรอ้มส าหรบั WFH

❖ WFH อย่างไรให้ได้งานตาม KPI ท่ีตัง้ไว้

21



จุดเปลี่ยน ในการ ตดัสินใจ WFH

สถานการณก์ารระบาด และสายพนัธุใ์หม่ COVID -19 ท่ีมีความรุนแรงและ
งา่ยต่อการติดมากขึ้ น

ถา้มีพนักงานติด และจ าเป็นจะตอ้งปิดบริษัท จะปรบัการท างานอยา่งไร

เพื่อเตรียมความพรอ้ม ในการรองรบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต  และ 

สถาณะการณ ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้ น ท่ีเราควบคุมไมไ่ด้
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HOW TO PREPARED

ความพรอ้มในการเปล่ียนแปลง mind 

set ของพนักงานและผูบ้ริหาร
ความพรอ้มของอุปกรณแ์ละ ระบบการ

ท างาน แบบ WFH

ควรลงทุนเพิ่มท่ีตรงไหน และใชง้บ

เท่าไหร่ ท่ีจะเหมาะสมกบัสไตลก์าร

ท างานของพนักงานและผูบ้ริหารทุกคน

จะมีวิธีการควบคมุงาน และ

ตดิตามงาน ตาม KPI ของ
แตล่ะคนอยา่งไร

เครื่องคอมพิวเตอร ์/ โปรแกรมในการ

ท างาน / ระบบในการควบคุมงาน /
ระบบติดตามงาน

ถา้ไม่

พรอ้ม

เลย ! เมื่อ
พร้อม
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Change Mindset

ใหค้วามเช่ือมัน่ 

และ ความไวใ้จใน

การรบัผิดชอบงาน

ความรบัผิดชอบ

ในการท างาน

ของตวัเอง

มีวินัยใน

การท างาน

Focus ท่ี ผลงาน และ

ประสิทธิภาพของงาน 

มากกวา่กระบวนการในการ

ท างาน

Update หรือคอยติดตาม

ปัญหา ความคืบหนา้ในการ

ท างานกนัเป็นประจ า

มี KPI ใน

การท างาน

ของตวัเอง

เสมอ
24



CONTENT

PROGRAM AND 
FACILITIES

PROCESS

RESULT
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PROGRAM and Facilities

• MAC5 Enterprise (off-line) : 89 %

• MAC5 Legacy ( Online) : 1%

• Peak (Online) :5%

• Flow Account (Online) : 3%

• Ibiz (Online) : 1 % 

• ERP Business Plus (Online) : 1%

• I-excellence (Online) : 100 %

Server 1 unit

Printer Multifunction

Computer (PC)

Laptop

PROGRAM Facilities

BEFORE
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PROGRAM and Facilities

RMD setup system

NAS ส าหรบั Backup 

Antivirus install on 
server & Client

PROGRAM

AFTER

PROGRAM

• MAC5 Enterprise (off-line) : 89 %

• MAC5 Legacy ( Online) : 1%

• Peak (Online :5%

• Flow Account (Online) : 3%

• Ibiz (Online) : 1 % 

• ERP Business Plus (Online) : 1%

• I-excellence (Online) : 100 %
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PROGRAM and Facilities

ตูใ้สอ่ปุกรณ์ Server 

Firewall ใชอ้ปุกรณ ์
Mikro Tik

Internet 2 คูส่าย ป้องกนั
สญัญานขดัขอ้ง

Facilities

AFTER

IBM Server 1 unit

Printer Multifunction

Computer (PC)

Notebook

Facilities

ใหพ้นกังานน า PC และ 
Notebook กลบับา้น
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ลงทุนเพิ่ม

➢ NAS

➢ Mikro Tik

➢ ตูใ้ส่อุปกรณ์

➢ ค่าติดตั้งระบบ

PROGRAM  : RMD setup system

AFTER
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NAS ส ำหรับ Backup 

พรอ้ม Set Raid 1

IBM Server 

PROGRAM : Backup & Security 

BACK UP Security

Firewall ใชอ้ปุกรณ์ Mikrotik

Antivirus install on server & 

Client

Set up RMD on Terminal 

Server

AFTER

ก ำหนด สทิธิ ์ และ Password ใน
กำรเขำ้ถงึขอ้มลูกลำง
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Control sheet ในกำร Set KPI 
ในแตล่ะอำทติย ์ ของพนักงำน

PROCESS

หวัหนำ้ทมีมกีำร follow และ Review
งำนภำยในทมี ทกุสปัดำห ์
(Line group และ control sheet)

หวัหนำ้ทมี update งำน กบัฝ่ำยบรหิำร 
ทกุ 2 สปัดำห ์(Line group / Zoom)

Working process

ตวัอยา่ง

AFTER
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PROCESS

ระบบในกำรควบคมุเอกสำรทีจ่ะ
น ำไปท ำงำนทีบ่ำ้น ระบบกำรรับสง่เอกสำรกับลกูคำ้

ระบบควบคมุเอกสาร

AFTER
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ปรมิำณงำนทีไ่ดต้อ่สปัดำหเ์พิม่มำกขึน้

มเีวลำใหก้บัครอบครัวมำกขึน้

RESULT

Benefits

ไมส่ะดวกในกำร Key ขอ้มลูจำก
เอกสำรที ่SCAN ตอ้งใชเ้วลำใน
กำรปรับตวั

อปุกรณ์ในกำรท ำงำน ไมพ่รอ้ม
เทำ่ office เชน่ Printer

พืน้ทีอ่ำจจะไมเ่หมำะส ำหรับกำร
น่ังท ำงำน

Costs

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ เชน่ คำ่ไฟเพิม่

มอีสิระในกำรท ำงำน และ 
“work life balance“ ทดีี

ทกุคนมกีำรวำงแผนงำนลว่งหนำ้ 
และมกีำรจัดกำรงำนไดด้ขี ึน้

AFTER
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RESULT

AFTER

Work From Anywhere Opportunities

สำมำรถจำ้งพนักงำน Part-time หรอื
จำ้งเป็นสญัญำจำ้งระยะสัน้ จำกท่ัว
ประเทศได ้ในบำงโปรเจคทีไ่ม่
ตอ้งกำรใชเ้อกสำรเป็นจ ำนวนมำกใน
กำรท ำงำน

วธิกีำรเก็บเอกสำร จะอยูใ่นรปูแบบ
ไฟลม์ำกขึน้ ท ำใหบ้รษัิทมกีำรจัดเก็บ
เอกสำรทีม่คีวำมเป็นระบบ และ
สะดวกในกำรใชง้ำน อกีทัง้ ยังลด
ปัญหำ กำรสญูหำยหรอืช ำรดุของ
เอกสำรทีส่ ำคัญ

ไมม่ขีอ้จ ากดั
ในการหาคนชว่ย

ท างาน

เพิม่ความม ัน่ใจ
ใหก้บัลกูคา้ ในเรือ่ง
เอกสารทีส่ าคญั

เพิม่ประสทิธภิาพใน
การใหค้ าปรกึษา 

และการแกไ้ขปญักา
ใหก้บัลกูคา้

เมือ่พนักงำนสำมำรถ เขำ้ถงึขอ้มลู
ลกูคำ้ไดท้กุที ่และตลอดเวลำ เมือ่
ลกูคำ้มปัีญหำ สำมำรถใหค้ ำปรกึษำ 
และชว่ยแกไ้ขปัญหำไดทั้นที
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PLEASE NOTE THAT

“ การเปล่ียนระบบในการท างานต่างๆ ควร

ค านึงถึงสไตล์การท างาน และความสะดวก(ใจ) 

ของพนักงานแต่ละคนด้วย

....เพราะเราตอ้งเดินไปดว้ยกัน “
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ERP  (Enterprise Resource Planning)

การวางแผนบริหารจดัการองคก์รใหส้ามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP จะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยง
ขอ้มูล และกระบวนการทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในองคก์รนั้นใหส้ามารถท างานร่วมกนั

ไดเ้ป็นระบบเดียว
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การน าเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การด าเนินธุรกิจ

ตลอดจนขั้นตอนการท างานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ในยุคดิจิทัลท่ีมี ความเปล่ียนแปลง อยูต่ลอดเวลา

Digital Transformation 
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DIGITAL TOOLS
- MAPPING RECONCILATION
- TEMPLATE
- DASHBOARD
- E-FILLING
- CASH MANAGEMENT
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Format fulfillment 
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Why Awaken ? 
49



แนวทางในการปรับตวั เตรียมความพรอ้ม 
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ท าความเข้าใจว่า Cloud คืออะไร
เสริมทกัษะและความรู้เก่ียวกบัระบบ Cloud และเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง

ประโยชน์และข้อควรระวงัในการใช้งาน
1

2

3

4

เตรียมความพร้อมก่อนใช้ Cloud

พจิารณาความเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลง

ทัง้ในด้านนโยบายของบริษัท Hardware และ Software ท่ีองค์กรใช้อยู่ใน
ปัจจบุนั

ประเมนิขนาดของข้อมูลและความจ าเป็น
ขนาดของข้อมลูมีผลตอ่ค่าบริการ Cloud ทางบริษัทควรมีการประเมนิขนาด
และความจ าเป็นในการเลือก Package เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีคุ้มค่ามากท่ีสดุ

แผนส ารอง
ส าหรับในกรณีท่ี Server มีปัญหาหรือไมส่ามารถเช่ือมต่ออินเทร์เน็ทได้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
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User/Customer-Centric

53



54



55



56



ผลกระทบ ขอ้ควรระวังในการเร่ิมใชง้าน
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ปรับเปล่ียนนโยบายบริษัทให้มีสอดคล้องกับเทคโนโลยี
หลายครัง้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานไมไ่ด้ให้ผลลพัธ์ท่ีมีประสทิธิภาพเท่าที่ควรเน่ืองจากนโยบายต่างๆ
ของบริษัทไมเ่อือ้อ านวย การปรับตวัและเปลี่ยนแปลงจงึส าคญั เพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้องกบัการท างาน
บนระบบ Cloud มากขึน้และยงัคงความสามารถในการควบคมุภายในของนโยบาย

พัฒนาบุคลากรไม่ใช่เพียงแค่เคร่ืองมือในการท างาน
ในการท่ีบริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานไปเป็นระบบ Cloud ได้อย่างมีประสทิธิภาพนัน้ไม่
สามารถท าได้โดยการลงทนุในเพียงแค่ในเคร่ืองมือในการท างานเท่านัน้ แต่ต้องมุง่เน้นไปท่ีการพฒันาบคุลากร
ให้รู้เท่าทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

ข้อควรระวงัในการใช้ Cloud

Data Privacy 

ผู้ให้บริการ Cloud อาจมีการจดัตัง้ Server อยู่นอกประเทศไทย ทางบริษัทต้องระวงัและ

พิจารณาถึงข้อห้ามทางกฎหมายในการน าข้อมลูออกนอกประเทศ
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