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ในการแขง่ขนัให้ใช้บริษัทฯ ช่ือ ‚VEC5-SemiFinal ’  โดยแก้ไขช่ือบริษัท ให้เป็น‛รหสัทีม /ช่ือสถาบนัการศกึษา/ /ประเทศ”  
1.  กิจการ ตัง้อยูท่ี ่อาคารจิตต์อทุยั ชัน้  9 หวัหมาก กทม.10240 เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 1020304050  ประเภทธุรกิจซือ้มา-
ขายไป และบริการ โดยจ าหนา่ยอปุกรณ์ไอที gadget ตา่งๆ  และบริการติดตัง้ระบบไอที    
1.1  กิจการมีรายละเอียด และนโยบายทางบญัชี  ดงันี ้
- ใช้ปี คศ.ในการบนัทกึรายการและออกรายงาน  โดยม ีformat ของวนัท่ีเป็น ‘วว/ดด/ปีคศ.’  
- กิจการ มีรอบบญัชี  1 มค. สิน้สดุ 31 ธค. (01/01 – 31/12)  เร่ิมใช้โปรแกรม SmartBiz Accounting วนัท่ี  01/08/2014   
- กิจการ ลกูค้า และ ผู้จ าหนา่ย อยูใ่นระบบภาษีมลูคา่เพิ่ม ( VAT) = 7%  ยกเว้นรายการท่ีกิจการได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
BOI จะใช้อตัราภาษีมลูคา่เพิ่ม 0% 

- ราคาสนิค้าจะเป็นราคายงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ( VAT แยกนอก ) ยกเว้นข้อสอบจะระบวุา่เป็น VAT รวมใน  
- บนัทกึบญัชีสนิค้าส าเร็จรูปด้วยวิธี  Periodic Inventory method , การตีราคาสนิค้าคงเหลอื เลอืกใช้แบบ FIFO 

- มีการควบคมุยอดสต๊อคของสนิค้าคงคลงัและไมใ่ห้ติดลบ 

-  ปกติจะใช้สกลุเงิน ‛บาท‛  ในการบนัทกึรายการไมต้่องใสส่กลุเงิน ‚บาท‛  แตถ้่าใช้สกลุเงินอื่น ต้องระบสุกลุเงินและอตัรา
แลกเปลีย่นตามที่ข้อสอบให้มา 
- กรณีเป็นเช็คตา่งจงัหวดั มคีา่ธรรมเนียม 30 บาท ตอ่เช็ค 1 ฉบบั โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับภาระคา่ธรรมเนียมเอง 
- ถ้ามีสว่นลดการค้า ให้ใสไ่ว้ที่สว่นลดของสนิค้ารายการนัน้  ยกเว้นวา่เป็นการลดเพิ่มรวมทัง้บิล จะใสไ่ว้ที่สว่นลดท้ายบิล 

- ถ้าเป็นเอกสารท่ีกิจการ ได้รับจากลกูค้าหรือผู้จ าหนา่ย  ให้ผู้สอบใช้เลขทีใ่นเอกสาร มาใสท่ี่ช่อง ‚เลขที่อ้างอิง‛  ,ส าหรับช่อง‛
เลขที‛่ ไมต้่องใสค่า่ใด ๆ โปรแกรมจะ running เลขทีแ่ละเลขที่อ้างอิง ให้อตัโนมตัิ หลงัจากกดปุ่ ม ‘F10-Save’ 
- ถ้าเป็นเอกสารท่ีกิจการ เป็นผู้จดัท า  ผู้สอบไมต้่องใสค่า่ในช่อง ‚เลขที‛่ และ ‚เลขที่อ้างอิง‛ โปรแกรมจะ running ให้อตัโนมตัิ 
หลงัจากกดปุ่ ม ‘F10-Save’  
- ถ้าเป็นสมดุรายวนั ไมต้่องใสค่า่ในช่อง ‚Vouhcer No.‛  โปรแกรมจะ running Vouhcer No ให้อตัโนมตัิ หลงัจากกดปุ่ ม ‘F10-
Save’ 
- โปรแกรมจดัเตรียมเอกสารเลม่ที่ 001 ให้แล้ว ส าหรับเอกสารทกุประเภท เช่น ขายเช่ือสนิค้า ,ขายสดสนิค้า ฯลฯ  เอกสารทกุเลม่
เร่ิมต้นด้วยเลขที่ ‘001’ 
- ในชดุติดตัง้ทีใ่ช้สอบนี ้ ได้มีการจดัเตรียมฐานข้อมลูเหลา่นีใ้ห้แล้ว คือ รายขื่อสนิค้า , รายช่ือกลุม่สนิค้า ,รายช่ือหนว่ยนบั, 
รายช่ือลกูค้า , รายช่ือผู้จ าหนา่ย , ผงับญัชี ,สมดุบญัชีเงินฝาก, รายช่ือธนาคาร, ทะเบียนสนิทรัพย์  หากข้อสอบให้ท าการเพิ่ม
ฐานข้อมลู ให้ผู้สอบเพิม่ฐานข้อมลูนัน้ด้วยตวัเอง 
 

1.2  กิจการ มียอดลกูหนี ้และ เจ้าหนี ้ยกมา ก่อนเร่ิมใช้โปรแกรม SmartBiz   ให้บนัทกึรายการนีใ้ห้ครบถ้วน 

 (a) ใบสง่ของ /ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้ขาย วนัท่ี  02/07/2014  เอกสารเลม่ที ่01 เลขที ่001 เลขที่อ้างองิ (Ref.No) 99801
รหสัแผนก 00, ลกูหนี ้ช่ือ Toyota Motor Co.,Ltd. ยอดหนีย้กมารวม  VAT 7%  = 25,000 บาท 
 

  (b)  ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้ซือ้ วนัท่ี 12/07/2014  เอกสารเลม่ที ่01 เลขที ่001 เลขที่อ้างอิง (Ref.No) 77101   
รหสัแผนก 00, เจ้าหนีช่ื้อ  Acer (Thailand) Co.,Ltd. ยอดหนีย้กมารวม VAT 7%  = 43,200 บาท 
 

1.3  กิจการ มียอดสนิค้าคงเหลอืยกมาต้นงวด (ยอด ณ วนัท่ี 31/07/2014 )  ให้บนัทกึรายการนีใ้ห้ครบถ้วน 

 

  

 

ขอ้สอบรอบคดัเลอืก  

การท าบญัชดีว้ยโปรแกรมระดบัอาชวีศกึษาคร ัง้ที ่5   

สอบวนัเสารท์ี ่  2/08/2014 
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รหัส ชื่อสนิค้า จ านวน ราคาทุน มูลค่า 
G01 Visualizer 5  เคร่ือง 19,000 95,000 
G02 Blueray Player 2  เคร่ือง 8,500 17,000 
G03 Notebook Touchscreen 3  เคร่ือง 23,000 69,000 
G04 External Harddisk 7  เคร่ือง 1,800 12,600 
 รวม   193,600 

2.  ให้บันทกึรายการค้า เดือน สงิหาคม 2014 ดงัตอ่ไปนี ้

ส.ค. 1 ออกใบสัง่ซือ้เลขที่ 001 ให้กบัSamsung (Thailand) Co.,Ltd.เพื่อสัง่ซือ้ Visualizer จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 19,000 
บาท และ Blueray Player จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,000 บาท  

ส.ค. 2 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างอิง SI01/002 ให้กบั Bridgestone Co.,Ltd. โดยมีรายการสนิค้าคือ 
Visualizer จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 24,000 บาท และ Blueray Player จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท  

ส.ค. 2 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่อ้างอิง SR01/001 ให้กบั Imperial Dairy food  Co.,Ltd. โดยมีรายการ
สนิค้า คือ Blueray Player จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท และ External Harddisk  จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 4,500 บาท 

ส.ค. 3 ได้รับใบสัง่ซือ้ (PO) เลขที่ 022 จาก Bridgestone Co.,Ltd.  น ามาท าใบรับค าสัง่ขาย (Sale Order) เลขที่ 001 มีรายการ
สนิค้าคือ Visualizer จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 25,000   ก าหนดสง่สนิค้าวนัท่ี 6/08/2014 โดยมีเง่ือนไข 3/10 , n/30 

ส.ค. 4 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขทีอ้่างอิง SR01/002 ให้กบัImperial Dairy food  Co.,Ltd.โดยมีรายการ
สนิค้าคือ External Harddisk จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท  

ส.ค. 4 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี 0041 จาก Samsung (Thailand) Co.,Ltd. น าสนิค้าที่สัง่ซือ้ไว้ ตามใบสัง่ซือ้
เลขทีอ้่างองิ PO01/001 มาสง่ โดยสง่ Visualizer จ านวน 3  เคร่ือง มีสว่นลดเคร่ืองละ 1,000 บาท , และ Blueray Player 
จ านวน 4 เคร่ือง มีสว่นลดเคร่ืองละ 200 บาท 

ส.ค. 5 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 001 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd.เพื่อรับช าระเต็มจ านวนตาม Invoice ขาย เลขที่อ้างองิ 99801   
กิจการได้รับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 4  เลขที่  4481234  ลงวนัท่ี 15/08/2014   

ส.ค. 6 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างอิง SI01/003 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd.โดยมีรายการสนิค้าคือ 
External Harddisk  จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,900 บาท 

ส.ค. 6  ออกใบเสนอราคา เลขที่ 001 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd.มีรายการสนิค้าคือ Blueray Player  จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 14,500 บาท และ External Harddisk  จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,750 บาท  

ส.ค. 7 ได้รับใบสัง่ซือ้ เลขที่ 722 จาก Toyota Motor Co.,Ltd.น ามาท าใบรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า (Sale Order) เลขที่ 002 มีรายการ
สนิค้าคือ  Visualizer จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  27,000 บาท และ External Harddisk  จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 4,700 บาท  ก าหนดสง่สนิค้าภายในวนัท่ี 31/08/2014 
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ส.ค. 7 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขทีอ้่างอิง SR01/003  ตามใบรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า (Sale Order) เลขที่
อ้างองิ 022  ของ Bridgestone Co.,Ltd.  ทางบริษัทฯ สง่สนิค้าได้ครบตามจ านวน  

ส.ค. 7 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 002 ให้กบั Bridgestone Co.,Ltd. เพื่อรับช าระ INVOICE เลขที่อ้างอิง SI01/002  รับช าระเป็นเช็ค
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศาลาแดง เลขที่  6125487  ลงวนัท่ี 15/08/2014  ยอดเงิน 50,000 บาท ( partial payment ) 

ส.ค. 8 บนัทกึใบน าฝากเลขที่ 001  โดยทางบริษัทฯ น าฝากเงินสดจ านวน  17,000 บาท เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขบญัชี  
081-2-79991-9  

ส.ค. 9 ได้รับใบสัง่ซือ้ (PO) เลขที่ 742 จากToyota Motor Co.,Ltd.น ามาท าใบรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า (Sale Order) เลขที่ 003  
มีรายการสนิค้าตามใบเสนอราคาเลขที่ภายใน 001 วนัท่ี 06/08/2014 ลกูค้าสัง่ซือ้ตามที่เสนอราคาไปทัง้หมด ก าหนดสง่
สนิค้าให้ลกูค้าวนัท่ี 18/08/2014 

ส.ค. 9 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี 2161 จาก Huawei (Thailand) Co.,Ltd. มีรายการสนิค้าคือ Blueray Player 
จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,800 บาท และ External Harddisk  จ านวน  8  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 1,910 บาท  และ  
ใช้ gift voucher มลูคา่ 500 บาท มาเป็นสว่นลดรวมทัง้บิล  

ส.ค. 10 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างอิง SI01/004 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd.ตามใบสัง่ซือ้ของลกูค้าเลขที่ 
722 สง่สนิค้าครบตามจ านวน และ ใบสัง่ซือ้ของลกูค้าเลขที ่742 สง่สนิค้าได้เฉพาะ  Blueray Player จ านวน 1 เคร่ือง 

ส.ค. 10 ออกใบสัง่ซือ้เลขที่ 002 ให้กบั Acer (Thailand) Co.,Ltd.เพื่อสัง่ซือ้ Notebook Touchscreen จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ  21,700 บาท  และ External Harddisk  จ านวน  8  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 1,890 บาท  นดัรับสนิค้าวนัท่ี  20/08/2014 

ส.ค. 13 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8732 จาก Huawei (Thailand) Co.,Ltd. มีรายการสนิค้าคือ Blueray 
Player จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,600 บาท ได้รับสว่นลด 5% กบัอีก 800 บาท 

ส.ค. 14 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่อ้างอิง SR01/004 ให้ Toyota Motor Co.,Ltd. มรีายการสนิค้าคือ 
Visualizer  จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 27,000 บาท  ลกูค้า  ให้สว่นลด 2%  และ Notebook Touchscreen จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 24,500 บาท ให้สว่นลด 1%  

ส.ค. 15 จดัท าใบน าฝากเลขที่ 002 เพื่อน าฝากเช็คเข้าบญัชีออมทรัพย์ของบริษัท เลขบญัชี 081-2-79991-9  เป็นเช็คของ Toyota 
Motor Co.,Ltd. เลขที่  4481234  เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 4 และ เช็คของ Bridgestone Co.,Ltd. เลขที่  
6125487  เช็คธนาคารกรุงเทพ สาขาดสุติ 

ส.ค. 16 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี 83410 จาก Acer (Thailand) Co.,Ltd. น าสนิค้าทีกิ่จการสัง่ซือ้ไว้ตามใบสัง่
ซือ้เลขทีอ้่างอิง PO01/002 มาสง่ มีรายการสนิค้า คือ  Notebook Touchscreen จ านวน 4 เคร่ือง  ( Partial shipment ) 
และราคาสนิค้าเปลีย่นแปลง เป็นราคาเคร่ืองละ 22,700 บาท   

ส.ค. 18 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างอิง SI01/005 ให้ Imperial Dairy food  Co.,Ltd. มีรายการสนิค้าคือ 
Visualizer จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  23,000 บาท , Blueray Player จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,500 บาท 
และ External Harddisk  จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 4,400  
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ส.ค. 20 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนีเ้ลขที ่1256 จาก Cannon (Thailand) Co.,Ltd. ตัง้อยูท่ี่  Tantawan Bldg. 
Bangkok   ( Supplicer code = S06 ,Tax ID = 6000, ,Branch no = 00000, Head office )  ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน คือ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร Cannon จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 98,000 บาท    
 

ส.ค. 22 ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที ่3000  จาก Crystal Formula Co.,Ltd.  ที่อยู ่ Jitt-uthai Bldg. Huamark 
( supplicer code = S07 , Tax ID = 7000, Branch no  = 00000, Head office ) เป็นคา่บริการอบรมโปรแกรม กิจการ
จ่ายเป็นเงินสด 20,000 บาท ( ยงัไมร่วม VAT 7 % )  และท าการหกั ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส  ในอตัรา  3% ออกเอกสาร
ใบหกั ณ ที่จ่ายเลขที่ 001 ให้กบัผู้ให้บริการ 
 

ส.ค. 25 รับคืน  Visualizer จ านวน 1 เคร่ืองจาก Toyota Motor Co.,Ltd.ที่เคยขายให้ตามเอกสารใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้
เลขทีอ้่างองิ SI01/004   บริษัทฯ ออกเอกสาร ใบลดหนี/้ใบก ากบัภาษี เลขท่ี 001 ให้กบัลกูค้า 

ส.ค. 27 จ่ายยอดทีค้่างช าระให้  Acer (Thailand) Co.,Ltd. ตามใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างองิ 77101 และ เลขที่
อ้างองิ  83410  ช าระเต็มจ านวน  ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 29476  กิจการจ่ายเป็นเช็คเลขที ่ 4567129  ลงวนัท่ี 
05/09/2014  จากบญัชีกระแสรายวนั เลขที่ 081-1-14260-7   

ส.ค. 28 จ่ายคา่น า้ คา่ไฟ เป็นเงินสด ให้บนัทกึที่ระบบบญัชี  ‚สมดุรายวนัเงนิสดจ่าย‛ ( Cash disbursement Journal )  ดงันี ้
จ่ายคา่ไฟ ให้การไฟฟ้านครหลวง ได้รับ ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ E5508 มลูคา่ก่อน VAT 3,000 บาท   
จ่ายคา่น า้ให้การประปานครหลวง ได้รับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W5508 มลูคา่ก่อน VAT 1,800 บาท  

ส.ค. 29 จ่ายเงินเดือนพนกังาน  ให้บนัทกึที่ระบบบญัชี  ‚สมดุรายวนัเงนิสดจ่าย‛  จ่ายเงินเดือน  80,000  บาท หกัภาษี ณ ท่ีจา่ยไว้  
1,200 บาท เงินประกนัสงัคมค้างจ่ายสว่นท่ีหกัจากพนกังาน  4,000  บาท   จ่ายโดยหกัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ ( ใบ
ถอนโอนเลขท่ี TRW01 ) ( รอน าสง่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย และประกนัสงัคมในเดือนหน้า ) 

ส.ค. 30 ตัง้ค้างจ่ายเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมที ่‛สมดุรายวนัทั่วไป‛ สว่นท่ีบริษัทสมทบให้กบัพนกังานมลูคา่เทา่กบัเงินสมทบที่
หกัจากพนกังาน ( รอน าสง่ในเดอืนถดัไป ) 

ส.ค. 31 ปรับปรุงรายการค้างรับ –ค้างจ่ายตา่งๆ  และ ปิดบญัชี ให้บนัทกึรายการท่ี ‚สมดุรายวนัทั่วไป‛  ดงันี ้
1. ท าการค านวณคา่เสือ่มราคาของเดือนนี ้ส าหรับสนิทรัพย์ทกุรายการ  
2. บนัทกึปิดบญัชีภาษีซือ้และภาษีขาย  ( มลูคา่ภาษีซือ้ให้ดจูากรายงานภาษีซือ้, มลูคา่ภาษีขายให้ดจูากรายงานภาษีขาย ) 
3. โอนปิดสนิค้าคงเหลอืต้นงวด และบนัทกึสนิค้าคงเหลอืปลายงวด ( ใสค่า่ ‚C‛  ที่ช่อง ‘TYPE’  เลอืกหวัข้อ ‚ปิดสนิค้า
คงเหลอื แบบ Periodic ) 
4. ท าการปิดบญัชี รายได้ – คา่ใช้จ่าย เข้าก าไรสทุธิ  ( ใสค่า่  ‚C‛  ที่ช่อง ‘TYPE’  เลอืกหวัข้อ‚ปิดทัง้รายได้และคา่ใช้จา่ย ‛ ) 
5. ท าการปิดบญัชี ก าไร-ขาดทนุสทุธิ เข้าบญัชีก าไรสะสม  ( ใสค่า่  ‚C‛  ที่ช่อง ‘TYPE’  เลอืกหวัข้อ ‚ลงรายการเอง‛ ) 

3.  บันทกึรายการค้า เดือนกนัยายน  2014  ดงัตอ่ไป 

ก.ย. 1 จดัท าใบวางบิล เลขท่ี 001 เพื่อไปวางบิล  Bridgestone Co.,Ltd. ส าหรับใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนีเ้ลขทีอ้่างอิง 
SI01/002  
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ก.ย. 2 ได้รับ เอกสาร ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี  3167 จาก Huawei (Thailand) Co.,Ltd.  มีรายการสนิค้าคือ 
External Harddisk  จ านวน 5 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 1,900 บาท  , Visualizer จ านวน 7 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 20,500 บาท   
มีเง่ือนไขการซือ้วา่ ถ้าซือ้สนิค้าในบิลเดียวกนั  ยอดก่อน VAT 150,000 บาท ขึน้ไป จะได้สว่นลดเพิ่มอีก 2,500 บาท  

ก.ย. 3 จดัท าใบวางบิล เลขที่ 002 เพื่อไปวางบิล  Toyota Motor Co.,Ltd.ส าหรับเอกสาร ดงันี ้
ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างองิ SI01/003 
ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างองิ SI01/004 
ใบลดหนี/้ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขทีอ้่างองิ SM01/001 

ก.ย. 4 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่อ้างอิง SR01/005 ให้ ให้ Imperial Dairy food  Co.,Ltd มีรายการสนิค้า
คือ Visualizer จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 26,000 บาท , Blueray Player จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 14,500 บาท 
และ External Harddisk  จ านวน 6 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 6,000 บาท ได้รับเช็คธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาหวัหมาก เลขที่ 
0765391 ลงวนัท่ี 04/09/2014 มลูคา่ 100,000 บาท และเช็คเลขที่ 0765392 ลงวนัท่ี 15/09/2014 ส าหรับยอดที่เหลอื 

ก.ย. 4 ก่อนถึงก าหนดวนัท่ีในเช็คจ่าย ที่กิจการจ่าย.เช็คเลขที ่4567129 ลงวนัท่ี 05/09/2014 ให้  Acer (Thailand) Co.,Ltd  กิจการ
ต้องโอนเงินจากออมทรัพย์ไปเข้าบญัชีเช็ค เพื่อให้มีเงินพอส าหรับเช็คจา่ย  ให้บนัทกึทีร่ะบบบญัชี สมดุรายวันทั่วไป 
( ใบถอนโอน เลขที ่001 ,ใบฝากโอนเลขที่ 001 ) 

Sep. 5 Deposit cheque received from Imperial Dairy food  Co., Ltd., Bank of Ayudhaya , Huamark 

branch cheque number 0765391 to savings account number 081-2-79991-9 with deposit 

slip number 003 

ก.ย. 5 ตรวจสอบ Statement ของบญัชีกระแสรายวนั พบวา่ Acer (Thailand) Co.,Ltd.น าเช็คเลขที ่4567129 ไปขึน้เงินแล้ว ให้
บนัทกึรายการท่ีระบบบญัชี สมดุรายวันทั่วไป และปรับปรุงสถานะเช็คจ่ายให้ถกูต้องที่ระบบเช็ค 
 

Sep. 6 Delivery of social security funds in cash 8000 baht. Please record to Cash 

disbursement Journal 
 

ก.ย. 7 น าสง่ภาษีให้กรมสรรพากร โดยยื่นแบบ ภงด.1 และ ภงด.53 จ่ายเป็นเช็คมลูคา่ 1,800 บาท  เลขที ่4567131 ลงวนัท่ี 
07/09/2014  ให้บนัทกึรายการท่ีระบบบญัชี สมดุรายวนั‛เงนิสดจ่าย‛  และตดัเช็คจากบญัชีกระแสรายวนั เลขที่บญัชี 081-
1-14260-7 โดยถือวา่มเีงินเหลอืในบญัชีเพยีงพอ  
 

ก.ย. 9 ออกใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 003 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd.เพื่อรับช าระหนีต้ามเอกสารใบวางบิลเลขที่อ้างอิง SL01/002 
ให้ใช้เอกสารทกุใบท่ีวางบิล มาตดัช าระหนี ้ในครัง้นี ้ กิจการได้รับช าระหนีม้าเพยีง 20,000 บาท เป็นเช็ค ธนาคารกรุงไทย 
สาขาพระราม 4  เลขที่ 4481312  ลงวนัท่ี 15/09/2014 

 

ก.ย. 11 โอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ เข้าบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั จ านวน 10,000 บาท ให้บนัทกึรายการท่ีระบบบญัชี 
สมดุ‛รายวันทั่วไป‛ (ใบถอนโอน เลขที ่002 , ใบฝากโอนเลขท่ี 002 ) 

ก.ย. 13 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างองิ SI01/006 ให้กบั Imperial Dairy food  Co.,Ltd.มีรายการสนิค้า  คือ 
Visualizer จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 29,000 บาท สว่นลด 1% และ External Harddisk จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ือง
ละ 5,000 บาท  มีเง่ือนไขวา่ถ้าลกูค้าซือ้สนิค้าทีม่ลุคา่กอ่น VAT ครบ 40,000 บาทขึน้ไป  จะได้รับสว่นลดเพิ่มอีก 500 บาท  
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ก.ย. 15 ท าใบน าฝากเลขที่ 004 เพื่อน าฝากเช็คเข้าบญัชีออมทรัพย์ของกิจการ เลขบญัชี 081-2-79991-9 เป็นเช็ค ของ Toyota 
Motor Co.,Ltd.  เลขที่ 4481312  ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 4 และเช็คของ Imperial Dairy food  Co.,Ltd. เลขที่ 
0765392  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาดสุติ 

Sep. 17 Received TAX Invoice/ Invoice / Receipt number 9733 from Huawei (Thailand) Co., Ltd. for 

purchasing for 1 set of Visualizer price 18,700 Baht and 2 sets of Notebook Touch screen  

price 22,000 Baht/set. 

ก.ย. 18 ถอนเงินสดจากบญัชีออมทรัพย์ของกิจการ เลขบญัชี 081-2-79991-9 มลูคา่ 30,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายใน
กิจการ ให้บนัทกึรายการที่ระบบบญัชี สมดุ ‛รายวันทั่วไป‛  (ใบถอนโอน เลขที ่003 ) 

ก.ย. 19 ได้รับใบสง่ของ/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ี 0123  จาก Acer (Thailand) Co.,Ltd.  เป็นคา่บริการตดิตัง้ระบบ มลูคา่ 24,000  บาท 
( ราคานีไ้ด้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้แล้ว)  

Sep. 19 Selling to Bridgestone Co., Ltd., issued TAX Invoice Ref.No. SI01/007 for 2 sets of 

Notebook Touch screen  price 26,000 Baht/set. 
 

ก.ย. 20 ออกใบสง่ของ/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างองิ SV01/001 ให้กบั Bridgestone Co.,Ltd.  เป็นคา่บริการติดตัง้ระบบ มลูคา่  21,400 
บาท ( ราคานีร้วมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว )  
 

ก.ย. 22 ออกใบลดหนี/้ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขที ่002 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd. อ้างองิใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้
เลขที่อ้างองิ SI01/004 เนื่องจากสนิค้า  Blueray Player  มีต าหนิ  จะคืนเงินให้ 2,140 บาท โดยไมม่ีการรับคืนสนิค้า 

 

ก.ย. 24 ออกใบเสร็จรับเงินคา่สนิค้าให้ Bridgestone Co.,Ltd. เลขทีอ้่างองิ RI01/004 ตามใบวางบิลเลขทีอ้่างองิ SL01/001  พร้อม
กบั รับช าระตามใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขที่อ้างองิ SI01/007  และออกใบเสร็จรับเงินคา่บริการ เลขที่ 001 เพื่อ
รับช าระตามใบสง่ของ/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างองิ SV01/001  กิจการถกูหกั ณ ที่จ่ายไว้  และได้รับเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ 
สาขาศาลาแดง 1 ฉบบั เลขทีเ่ช็ค  6125912  ลงวนัท่ี 05/10/2014 
 

ก.ย. 25 จ่ายช าระหนีใ้ห้ Acer (Thailand) Co.,Ltd. ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี เลขที่ 2121 เพื่อช าระหนีต้ามใบสง่ของ /ใบ
แจ้งหนี ้เลขที่อ้างอิง 0123   กิจการมีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จา่ย  และจ่ายเป็นเช็คเลขที ่4567132 ลงวนัท่ี 01/10/2014  

ก.ย. 28 ให้บนัทกึ ตัง้ค้างจา่ยคา่น า้ คา่ไฟ  ทีร่ะบบบญัชี  ‚สมดุรายวนัซือ้เชื่อ‛   ดงันี ้
ได้รับ ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขที่ E5509  จากการไฟฟ้านครหลวง เป็นคา่ไฟ มลูคา่ก่อน VAT 4,000 บาท   
ได้รับ ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขที่ W5509 จากการประปานครหลวงเป็นคา่น า้ มลูคา่ก่อน VAT 1,000 บาท   

ก.ย. 28 จ่ายเงินเดือนพนกังาน  โดยบนัทกึที่ระบบบญัชี  ‚สมดุรายวนัเงนิสดจ่าย  เป็นคา่เงินเดือน  80,000  บาท หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย
ไว้  1,200 บาท เงินประกนัสงัคมค้างจ่ายสว่นท่ีหกัจากพนกังาน  4,000  บาท  โดยตดัเงินจากบญัชีกระแสรายวนั ใบโอนเงิน
เลขที่ TRW02 ( รอน าสง่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย และประกนัสงัคมในเดอืนถดัไป ) 

ก.ย. 28 Acer (Thailand) Co.,Ltd. น าเช็คไปขึน้เงินแล้ว โดยตรวจสอบstatement จากธนาคาร พบวา่ยอดเงินในบญัชีกระแสรายวนั
ถกูตดัออกไปแล้ว  เนื่องจาก กิจการ ลงวนัท่ีเช็คผิดเป็น 28/9/2014  ให้ท า Bank reconcile  บนัทกึรายการทีร่ะบบบญัชี 
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สมดุ‛รายวันทั่วไป‛ และระบวุนัท่ีเช็คผา่น ที่ระบบเช็คด้วย  ทัง้นี ้ กิจการมีเงินในบญัชีกระแสรายวนัพอส าหรับเช็คใบนี ้ 
 

กิจการฯ เร่ิมท าการขายสนิค้าไปประเทศจีน  จึงต้องการแยกบญัชีขายเช่ือ และเลม่ขายเช่ือทีข่ายไปให้ประเทศจีน  ออกมา
จากบญัชีขายเช่ือ และเลม่ขายเช่ือเดิม  โดยก าหนดให้บญัชีและเลม่ขายเช่ือเลม่เดมิ เป็นการขายในประเทศ   ทัง้นี ้เมื่อบนัทกึรายการ
ที่ขายเช่ือเลม่ทีจ่ะเพิม่ใหมน่ี ้ต้องการให้โปรแกรมลงบญัชีอตัโนมตัใิห้ ดงันี ้
 Dr.  รหสับญัชี 101305  ลกูหนีก้ารค้า  - ประเทศจีน  ( Account Receivable – China ) 

Cr. รหสับญัชี  41105   ขายเช่ือ-ประเทศจีน ( Sale on credit – China ) 
Cr. รหสับญัชี  201104  ภาษีขาย ( Output –Tax ) 

ให้วางระบบเอกสารและการบนัทกึบญัชี เพื่อให้รองรับความต้องการข้างต้น  ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้
 1. เพิ่มบญัชีใหม ่อีก 2 บญัชี  ในผงับญัชี 
 2. เพิ่มสภาวการณ์ ใหม ่ มีรหสั 04  ช่ือวา่ ‚ขายเช่ือ –ประเทศจีน‛  และจบัคูห่น้าที่บญัชีทีใ่ช้ในการขายเช่ือสนิค้าให้ครบ 

3. เพิ่มเลม่ขายเขื่อ เลม่ที่ 02  เลขที่เร่ิมต้นในการออกเอกสาร  = 001  โดยใช้สภาวการณ์ลงบญัชี ‘04’ ขื่อสภาวการณ์  
     ‚ขายเช่ือ –ประเทศจีน‛  และให้ลงบญัชีที่สมดุรายวนั‛ขายเช่ือ‛ 
 

ให้บนัทกึรายการค้าของเดอืนกนัยายน ตอ่ไป  
ก.ย. 29 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจ้งหนี ้เลขท่ีอ้างอิง SI02/001 ให้กบั Toyota Motor Co.,Ltd. มีรายการสนิค้า คือ External 

Harddisk จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 5,000 บาท  ส าหรับการขายครัง้นี ้บริษัท ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  

ก.ย. 29 ตัง้ค้างจ่ายเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมที ่‛สมดุรายวนัทั่วไป‛ สว่นท่ีบริษัทสมทบให้กบัพนกังานมลูคา่เทา่กบัเงินสมทบที่
หกัจากพนกังาน ( รอน าสง่ในเดอืนถดัไป ) 

ก.ย. 30 ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่าย และปิดบญัชีให้ครบถ้วน โดยบนัทกึรายการท่ี สมดุ‛รายวันทั่วไป‛ 

4.  บันทกึรายการค้า เดือนตลุาคม  2014  ซึง่มีการเปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชี ดังนี ้

1. ใช้การบนัทกึบญัชีสนิค้าส าเร็จรูปแบบ  Perpetual Inventory Method 
 2. ใช้วิธีการตีราคาสนิค้าคงเหลอืแบบ Average  

Oct. 1 Selling to Bridgestone Co., Ltd., issue Tax invoice/ Invoice , Ref No. SI 01/008 for 1 set of 

Notebook Touch screen price 27,000 Baht/set.  

ให้ท าการประมวลผลข้อมลูสถิต ิยอดคงคลงัและต้นทนุขาย 

 

 
ขอให้โชคดีในการสอบ …….การสอบครัง้นี ้มุง่หวงัให้เป็นกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งสถาบนัตา่งๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้
นวตักรรมใหม่ๆ  เพิม่ประสบการณ์ในการใช้ IT  สร้างเสริมศกัยภาพให้ผู้สอบ  และเป็นสว่นหนึง่ในการเตรียมความพร้อม
กบัการเปิดเสรีทางการค้าในระดบัภมูิภาคอาเซียน 
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แนวข้อสอบรอบชิงชนะเลิศ 
 

1.  การก าหนดนโยบายทางบญัชีตา่งๆ เช่น  การเลอืกใช้การบนัทกึบญัชีสนิค้าส าเร็จรูป แบบ Periodic หรือ Perpetual,  
การตีราคาสนิค้าคงเหลอื ด้วยวธีิ FIFO, AVERAGE  รวมถึงการ Config คา่เพื่อใช้งาน เช่น การก าหนดสมดุรายวนัท่ีจะใช้
งาน ในเลม่เอกสาร , การก าหนดสมดุรายวนัเพื่อใช้บนัทกึรายการคา่เสือ่มราคา, ชนิดสนิค้าตา่งๆ ในโปรแกรม ฯลฯ 
2.  การบนัทกึเอกสารท่ีใช้งานจริงในธุรกิจ  ,การท า Partial shipment , Partial Payment , การจา่ยช าระหนีด้้วยการโอน
เงิน ,  การท า Bank Reconcile  , การบนัทกึเช็คคืน  ฯลฯ 
ออกแบบรายงาน ( layout ) และ Export เป็นไฟล์ชนิดตา่งๆ , การท า hi light  คา่ในรายงาน ที่ต้องการให้เห็นชดัเจน ฯลฯ 
3.  การใช้งานเมน ูRecalculate ตา่งๆ  เช่น   กรณี Perpetual จะต้อง Recal ต้นทนุขาย ก่อนปิดบญัชี 
4.  การบนัทกึรายการส าหรับธุรกิจที่ท าธุรกิจกบัตา่งประเทศ มีการใช้สกลุเงินหลายอตัรา ( Multi Currency ) ทัง้เอกสาร
ซือ้ , ขาย , การค านวณก าไร-ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น และการบนัทกึบญัชี  ฯลฯ 
5.  การใช้งานโปรแกรม  Formula Business Intelligent   เช่น การท ากราฟ  Pie 3 D และ export กราฟออกมา , การ 
6.  การวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น ด้วย My workflow  เช่น ออกแบบ Flow การขายส าหรับธุรกิจบริการ  
7.  การอนมุตัเิอกสารผา่น smartphone  หรือ Mobile approve  เช่น อนมุตั ิSO , PO  
8.  การใช้ Cloud report  โดยท าการบนัทกึรายการใน Smartbiz  และเรียกดรูายงานยอดขาย บน Smartphone / android  
**  เป็นความสามารถในโปรแกรม Smartbiz All version 10.0.3 
 

การสอบรอบชิงชนะเลิศ  จะเชื่อมต่อ Internet ด้วย WIFI เท่านัน้  หากใช้ PC จะต้องม ี WIFI Adapter มาด้วย  
 
 

 


