
บัญชีเพื่อส่งเสริมธุรกิจ 
ไทยเข้มแข็ง และยั่งยืน

โดย ภีม เพชรเกตุ



เรื่องราวของนักธุรกิจ



ปัญหาปกติของธุรกิจ

เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน ขาดการทําบัญชีอย่างเป็นระบบ
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PEAK คืออะไร?

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สําหรับ
ธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเติบโต

“
เราช่วยให้ผู้ประกอบการมีบัญชีที่เป็นระบบ เห็น
ข้อมูลแบบ real-time และช่วยให้นักบัญชีทํางาน

ได้เร็วขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยํา



ภีม เพชรเกตุ,  

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ PEAK (peakaccount.com)

MBA, มหาวิทยาลัยวาเซดะ (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

การศึกษา: 

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์พิเศษประจําวิชาบัญชี

ประสบการณ์:

นักวิเคราะห์การเงิน

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Acventure (สํานักงานบัญชี)

peem@peakengine.com, +668 6362 1919

http://peakaccount.com
mailto:peem@peakengine.com
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รางวัลและ การยอมรับ

ผู้ชนะโครงการ True 
Incube batch 2 ปี 2014

ผู้ชนะโครงการ Angel in 
the City 2014

ได้รับสนับสนุนคูปอง
นวัตกรรม 2016-17

ได้รับสนับสนุนโครงการ 
Software Dee 2015-16

รางวัลนวัตกรรมการ
ออกแบบอันดับ 3

Accelerator Finalist 2017



ร่วมลงทุนโดย

บริษัท ทรู อินคิว จํากัด 
(ในกลุ่มทรู คอร์เปอเรชั่น)

กองทุนร่วมลงทุน Startup SMEs 
(โดยธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)



บริการบัญชี 
บริการยื่นภาษี ส่งงบการเงิน ปิดงบ 
เซ็นงบ ครบวงจร ให้บริการโดย
พันธมิตรสํานักงานบัญชี/นักบัญชี

฿3,000+ 
ต่อเดือน (เริ่มต้น)

฿500+ 
ต่อเดือน (เริ่มต้น)

ซอฟท์แวร์ 
ใช้บริการโปรแกรบัญชี

ออนไลน์

Pay-as-you-go 
+ 

Consult
บริการเชื่อมต่อ 
บริการเชื่อมต่อ API เพื่อ
บันทึกบัญชีอัตโนมัติ ลดการ
ทํางานซํ้าซ้อน

Business Model



จัดการเอกสารธุรกิจง่าย และเรียบร้อย 
สร้างเอกสารธุรกิจที่ดูเป็นมืออาชีพ เช่น ใบเสนอราคา แจ้งหนี้ ใบ
เสร็จ ใบกํากับภาษี หรือหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 
และสร้างได้ในแบบของคุณเอง รวมถึง e-Tax Invoice by email

PEAK ช่วยธุรกิจ และนักบัญชีของคุณได้อย่างไร

งบการเงินทันใจ 
PEAK ช่วยให้นักบัญชีไม่ต้องลงบัญชีเอง ช่วยบันทึกบัญชี
และจัดทํางบการเงินแบบอัตโนมัติ และตรวจสอบย้อนกลับได้

สต๊อกแม่นยํา รู้ความเคลื่อนไหว  
ดูการเคลื่อนไหวของสินค้า รู้กําไรของสินค้ารายตัว รับรู้
ต้นทุนแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

การเงินไม่ตกหล่น  
จัดการเงินเข้าออกได้แม่นยํา ทั้งเงินสดย่อย ธนาคาร เช็ค
รับ/จ่าย หรือแม้แต่เงินสํารองจ่าย ติดตามได้แม่นยํา

บริการช่วยเหลือทันใจ 
มีบริการ Live-Chat Support จากภายในโปรแกรม ดูแลการ
ใช้งานของคุณในแบบที่ไม่มีโปรแกรมไหนให้ได้

ปลอดภัยอยู่บนคลาวด์ 
PEAK ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีความปลอดภัย เราใช้ผู้ให้
บริการระดับโลกอย่าง Microsoft และมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมต่ออัตโนมัติผ่าน API 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆเพื่อบันทึกบัญชีอัตโนมัติ เช่น 
การขายออนไลน์ หรือการขายผ่าน POS

คิดอะไรไม่ออกบอก PEAK 
เรามีบริการบัญชีอย่างครบวงจรที่ให้บริการโดยพันธมิตร
สํานักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองจากเรา
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ตัวอย่างลูกค้าของเรา

!13

และมีอีกกว่าพันกิจการที่ใช้ PEAK



สถิติการใช้งาน

2,200 ล้านบาท 

คือมูลค่ารายการได้ที่ทําผ่านระบบของ PEAK  
ในแต่ละเดือน

97,000 รายการ 

คือจํานวนรายการค้าได้ที่ทําผ่านระบบของ PEAK  
ในแต่ละเดือน

5,000 คน 

คือจํานวนผู้ใช้งาน PEAK  
ในแต่ละเดือน

2,000 กิจการ 

คือจํานวนกิจการที่ใช้งาน PEAK  
ในแต่ละเดือน



โครงการที่นําเสนอ

มาตรฐานข้อมูล
เอกสารธุรกิจ

ยื่นข้อมูลงบและ
ภาษีผ่าน API

ส่งเสริมการใช้
โปรแกรม

ให้ข้อมูลของเอกสารธุรกิจ
สามารถสื่อสารกันได้ทุก
โปรแกรม ทั้งประเทศ

ให้ภาคเอกชนสามารถส่ง
ข้อมูลเข้าไปที่หน่วยงานรัฐ

ผ่าน API ได้

ส่งเสริมให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งาน
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดย

การให้คูปองสนับสนุนธุรกิจมา
ใช้โปรแกรมออนไลน์

1 2 3



โครงการที่ 1 : มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ 
DBD, DITP, GovBank

โปรแกรมบัญชี
ออนไลน์

ลูกค้า SMEs

ให้บริการโปรแกรม 
ให้ความรู้ที่จําเป็น

ได้รับ Coupon Code

Redeem Coupon 
Code เพื่อรับค่าบริการ

ส่งข้อมูลที่จําเป็นให้ภาครัฐ 
ให้ความรู้กับผู้ประกอบการตาม

ภารกิจของภาครัฐ

ให้ Coupon การใช้งานโปรแกรม
กับผู้ประกอบการตามเงื่อนไข

1

23

45

ประโยชน์ภาครัฐ 
1. มีหน่วยงานเอกชนมาช่วยตาม

ภาระกิจภาครัฐ 
2. ไม่ต้องถือ cost ระยะยาว เช่น 

การจ้างคน การทํา server  
3. สามารถสนับสนุนผู้ให้บริการ

ได้หลายราย 
4. ช่วยส่งเสริมนโยบาย SME 

บัญชีเดียว

ประโยชน์ภาคเอกชน 
1. ลดต้นทุนการทําบัญชี 
2. ได้ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการ

เริ่มต้นธุรกิจ หรือสําหรับธุรกิจ

ประโยชน์ผู้ให้บริการ 
1. สร้างรายได้เพื่อการดําเนินธุรกิจ 
2. มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อสร้าง

นวัตกรรม



โครงการที่ 2 : พัฒนาระบบส่งงบการเงิน และภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน API

ข้อมูลจากภาค
เอกชน

หน่วยงานกลางรับ-
ส่งข้อมูลภาครัฐ

หน่วยงาน เช่น RD, 
DBD, SSO

หน่วยงานภาค
เอกชน เช่น จาก

โปรแกรมบัญชี/HR

ฐานข้อมูลภาครัฐ

(โมเดลคล้ายๆ ITMX)

พัฒนาตัวกลางในการรับส่งข้อมูล



โครงการที่ 3 : มาตรฐานข้อมูลเอกสารธุรกิจ

Database Database

Accounting System 1 Accounting System 2

Scanner/Reader
QR/URL/Email

ทํางานอย่างไร 
1. โปรแกรมบัญชีที่ 1 สร้างเอกสารธุรกิจ ที่มีมาตรฐานข้อมูลให้เข้าถึงได้ และ

เก็บข้อมูลไว้พร้อมสร้าง Link ขึ้นมาเพื่ออ่านข้อมูล 
2. ในเอกสาร หรืออีเมล มี link ที่เชื่อมต่อไปยังเอกสารนั้นๆ 
3. โปรแกรมบัญชีที่ 2 มีตัวอ่านที่เป็น Application หรือเป็น อ่าน Link ได้ 
4. โปรแกรมบัญชีที่ 2 ไปเรียกข้อมูลใน link จากโปรแกรมบัญชีที่ 1 เพื่อดึง

ข้อมูลเข้ามา 
5. โปรแกรมบัญชีที่ 2 บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

ผู้ออก ผู้รับ

1

2

3

5

4

ประโยชน์ 
1. ทําให้คนไทยจะไม่ต้องลงบัญชีอีกต่อไป 
2. ส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 เป็นนวัตกรรมของ 

infrastructure ระดับโลก 
3. ข้อมูลธุรกิจจะแม่นยํามากขึ้น 
4. ข้อมูลพร้อมส่งไปภาครัฐ



สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์:      peakaccount.com 
อีเมล:          info@peakengine.com 
โทรศัพท์:    0863621919
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info@peakengine.com

http://account.com
mailto:info@peakengine.com

