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- เลอืกใชบ้รษัิทชือ่” VEC7 สอบรอบเดยีว-ใชบ้รษัิทนีใ้นการสอบ ” ชือ่ FOLDER คอื “ FMDATA_VEC7 ”  

- แกไ้ขรหัสบรษัิท ใหเ้ป็น รหัสทมี และแกไ้ขชือ่บรษัิท ใหเ้ป็น “ชือ่ทมี-ชือ่สถาบนัการศกึษา” 

1.  จัดเตรยีมขอ้มลู นโยบายทางบญัช ี ยอดยกมาตน้งวด ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้  
 

1.1 กจิการท าธรุกจิขายเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละใหบ้รกิารวางระบบ ,เลขผูเ้สยีภาษี 123456 มรีอบบญัช ี 01/01  สิน้สดุ 31/12 

เริม่ใชโ้ปรแกรม SmartBiz  01/11/2016 ,ใชปี้ ค.ศ.ในการบนัทกึรายการและรายงาน โดยมfีormat เป็น „วว/ดด/ปีคศ.‟ 

มสี านักงานใหญแ่หง่เดยีว โดยมรีหัสสาขา = 00000 
 

a. เดอืนพฤศจกิายน ใชก้ารตรีาคาสนิคา้และวตัถดุบิแบบ  FIFO ,การบนัทกึบญัชสีนิคา้และวตัถดุบิแบบ  Periodic 
 

b.ตอ้งการควบคมุยอดสตอ๊ค และไมใ่หม้กีารขายสนิคา้หากจ านวนสนิคา้ในระบบมไีมเ่พยีงพอ , การค านวณคา่เสือ่มราคา

สนิทรัพย ์ใหล้งบญัชทีีส่มดุรายวนัทัว่ไป 

c. กจิการไดเ้ชา่สถานทีก่บั Jitt Uthai Co.,Ltd.เพอีใชเ้ป็นออฟฟิศ โดยจา่ยคา่น ้า คา่ไฟ  คา่โทรศพัท ์ใหก้บั Jitt Uthai 

Co.,Ltd. ไมไ่ดจ้า่ยให ้การไฟฟ้า ,การประปา, TOT ( Jitt Uthai Co.,Ltd.อยูใ่นระบบภาษีมลูคา่เพิม่ ) 

d. หากมกีารน าฝากเชค็ ใหโ้ปรแกรมบนัทกึบญัชแีบบแตกรายการตามเชค็  (ไมต่อ้งแยกตามสมดุบญัชเีงนิฝาก) 

e. หากมกีารจา่ยคา่ธรรมเนยีมเชค็ตา่งจังหวดั ใหใ้สค่า่ธรรมเนยีมเมือ่น าฝากเชค็และใหล้งบญัชคีา่ธรรมเนยีมอตัโนมัติ 

f. ใหก้ าหนดหนา้ทีบ่ญัชทีีเ่กยีวขอ้งใหถ้กูตอ้งตามหลกัการบญัชใีหค้รบ เพอืใหโ้ปรแกรมลงบญัชอีตัโนมต้ไิด ้ 

g. หากบรษัิทฯ มกีารซือ้ขายสนิคา้กบั บรษัิทฯในตา่งประเทศ  ใหใ้ช ้USD เป็นเงนิสกลุหลกั และใชอ้ตัราแลกเปลีย่น 

 โดยอา้งองิกบัประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ,มกีารค านวณก าไร-ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทกุสิน้เดอืน  

1.2  กรณีทีม่กีารเพิม่ฐานขอ้มลูตา่งๆ  และขอ้สอบไมไ่ดเ้จาะจงวา่ใหใ้ชร้หัสอะไร ให ้ running รหัสตอ่จากรายการลา่สดุ   

 หากเป็นฐานขอ้มลูสนิคา้ ใหใ้สช่นดิของสนิคา้ใหต้รงกบัชนดิของสนิคา้นัน้ๆ   

1.3 การรับคนืสนิคา้จากลกูคา้ มหีลกัเกณฑว์า่ ถา้กจิการยังไมไ่ดรั้บช าระหนีจ้ากลกูหนี ้จะท าเป็นใบลดหนีเ้งนิเชือ่ , 

ถา้ไดรั้บช าระหนีบ้า้งแลว้ จะท าใบลดหนีเ้งนิสด 

1.4 กอ่นวนัถงึก าหนดในเชค็จา่ย ใหท้ าการโอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพย ์เขา้บญัชกีระแสรายวนั เทา่กบัยอดเชค็ทีจ่า่ย  

ออกไป และลงบญัชใีหถ้กูตอ้ง 

1.5 ถา้ไดรั้บเชค็ใหบ้นัทกึบญัชเีป็น “เชค็รับรอน าฝาก” ,หากเป็นเชค็ตา่งจังหวดั มคีา่ธรรมเนยีม รายการละ 30 บาท 

โดยหักจากผูรั้บเชค็ และแยกท าใบน าฝากจากเชค็กทม . 

1.6  ใหน้ าฝากเชค็เขา้บญัชอีอมทรัพย ์ ในวนัทีเ่ชค็ถงึก าหนด โดยท าเป็นใบน าฝาก (Payin) และลงบญัชดีงันี้ 

Dr.บญัชเีงนิฝากออมทรัพย ์ Dr. คา่ธรรมเนยีมธนาคาร (ถา้ม)ี และ Cr. บญัชเีชค็รับรอน าฝาก  

1.7 ถา้มกีารซือ้สนิทรัพย ์ใหบ้นัทกึทีฐ่านขอ้มลูสนิทรัพย ์ถา้เป็นอปุกรณ์ส านักงาน ใชอ้ตัราคา่เสือ่ม  20% ตอ่ปี , 

ถา้เป็นอาคารใหต้ดัคา่เสือ่ม 10% ค านวณคา่เสอืมทกุเดอืน ,ราคาซาก 1 บาท 

1.8  การใชง้านสมดุรายวนัแตล่ะเลม่ มหีลกัการ ดงันี้   

สมุดเงนิสดรบั  ใชส้ าหรับ รายการขายสดสนิคา้และบรกิาร , การรับช าระหนีจ้ากลกูหนี้ ,ถอนเงนิสดใชใ้นกจิการ 

สมุดขายเชือ่ ใชส้ าหรับ รายการขายเชือ่สนิคา้ ,บรกิาร , สนิทรัพย ์

สมุดเงนิสดจา่ย  ใชส้ าหรับ รายการซือ้สดสนิคา้และบรกิาร , การจา่ยช าระหนีใ้หเ้จา้หนี้ ,จา่ยดอกเบีย้เงนิกู ้

สมุดซือ้เชือ่ ใชส้ าหรับ รายการซือ้เชือ่สนิคา้ , บรกิาร , สนิทรัพย ์

สมุดรายวนัท ัว่ไป ใชส้ าหรับรายการตา่งๆ ทีไ่มใ่ชส่มดุรายวนั  4 เลม่ขา้งตน้ เชน่ การโอนเงนิระหวา่งบญัช ี,การน าฝาก 

เชค็ ,การฝากเงนิสดเขา้บญัช ี,การค านวณคา่เสือ่มราคา ,การปรับปรุงรายการสิน้งวด,การปิดบญัชสีนิคา้คงเหลอื ฯลฯ 

1.9  การ Running เลขทีเ่อกสารรายการคา้ตา่งๆ  

รหสัทีม……………………………….. 

ช่ือสถาบนั ………………………..…… 

ผู้สอบ 1. ……………..……………….. 

ผู้สอบ 2. ………….……….………….. 

 

ขอ้สอบรอบชงิชนะเลศิ  

การแขง่ขนัท าบญัชดีว้ยโปรแกรม Smartbiz  

ระดบัอาชวีศกึษาคร ัง้ที ่7  สอบวนัที ่20 สงิหาคม 2016 
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-  เอกสารในระบบซือ้ ขาย ลกูหนี ้เจา้หนี ้มหีลกัการ  running เลขทีอ่า้งองิ คอื  “รหัสประเภทเอกสาร+เลม่ทีเ่อกสาร/

เลขทีภ่ายใน”  เชน่ Invoice ขายเชือ่ เลม่ 02 เลขทีภ่ายใน 001 จะมเีลขทีอ่า้งองิ คอื “SI02/001” 

-  รายการฝากถอนโดยการโอนเขา้บญัชธีนาคาร ใหใ้ชเ้ลขทีเ่อกสารเริม่ดว้ย 001 ,และท าใบฝากกอ่นท าใบถอน 

-  รายการน าฝากเชค็ หรอืน าฝากเงนิสดเขา้บญัช ี(ไมใ่ชก่ารโอนบญัช)ี ใหใ้ชเ้ลขทีเ่อกสาร เริม่ดว้ย 001 

-  เอกสารทีก่จิการเป็นผูอ้อกเอง ,ใหโ้ปรแกรม running เลขทีภ่ายในและเลขทีอ่า้งองิใหอ้ตัโนมัต ิ

-  เอกสารทีไ่ดจ้ากภายนอก เมือ่คยีเ์ขา้โปรแกรม ใหใ้ชเ้ลขทีข่องเอกสารจากภายนอก มาใสท่ีช่อ่ง เลขทีอ่า้งองิ 

1.10  มฐีานขอ้มูล และยอดยกมา ตา่งๆ ดงันี้ 

รหสั ชือ่ลกูคา้ ทีอ่ยู ่ TAX 
ID 

รหสั
สาขา 

ชือ่สาขา กลุม่ลกูคา้ 

C01 FinTech Co.Ltd. Klongteoy, Bangkok 1000 00000 Head Office Industry 

C02 Uber Co.,Ltd. Rayong 2000 00002 Rayong Branch Industry 

C03 AirBnb Co.,Ltd. Prapadang Samutprakarn 3000 00003 Prapadang Industry 

C04 Power Buys Co.,Ltd. Sukhumwit Bangkok 4000 00000 Head Office Industry 

C05 Singapore Trading Co.,Ltd. Vientiene, The Lao People‟s 
Democratic Republic 

C5000 00000 Thailland- 
Office 

Trading- 
Service 

C06 Vietnam Trading Co.,Ltd. Hanoi ,Socialist Republic of 

Vietnam 

C6000 00000 Thailland 

Office 

Trading- 

Service 

 

1.10.1. มสีมดุบญัชเีงนิฝาก 2 เลม่  ** กรณีดงึฐานขอ้มลูมาใช ้หากไมม่รีายการขึน้มาใหเ้ลอืก ใหก้ดปุ่ ม  “คน้หา”  

- บญัชกีระแสรายวนั เลขทีบ่ญัชี 250-1-23456-7 ธนาคารธนชาต ิสาขารามค าแหง วนัทีเ่ปิดบญัชี 1/1/2015 ยอดเงนิยกมา 

ณ วนัที ่1/11/2016 = 260,000 บาท  

- บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ญัชี 250-2-65432-1 ธนาคารธนชาต ิสาขารามค าแหง วนัทีเ่ปิดบญัชี 1/1/2558 ยอดเงนิ 

ยกมา ณ วนัที ่1/11/2016 = 210,000 บาท   

1.10.2. มสีนิคา้คงเหลอืยกมาตน้งวด ดงัตาราง 

ชือ่สนิคา้ 
 

จ านวน ราคาทนุ มูลคา่ 

Solid State Drive 8  เครือ่ง 1,970 15,760 

Computer 5  เครือ่ง 16,700 83,500 

LED Display 7  เครือ่ง 21,800 152,600 

Printer 6  เครือ่ง 8,500 51,000 

รวม   302,860 

 

1.10.3. มยีอดลกูหนีย้กมา คอื (1) ใบสง่ของ /ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี้ ขาย วนัที ่24/10/2016 เอกสารเลม่ที ่01  

เลขทีเ่อกสารภายใน 001 เลขทีอ่า้งองิ AR01 ลกูหนีช้ ือ่ Air Bnb Co.,Ltd.ยอดหนีย้กมารวม VAT 7% = 85,600 

มเีงือ่นไข 2/10 , n/30 

(2) ใบลดหนี้/ใบก ากบัภาษี ขาย วนัที่ 24/10/2016 เอกสารเลม่ที ่01 เลขทีเ่อกสารภายใน 001 เลขทีอ่า้งองิ ARSM01 

ลกูหนีช้ ือ่ Air Bnb Co.,Ltd.ยอดหนีย้กมารวม VAT 7% = 21,400  มเีงือ่นไข 2/10 , n/30 

 

1.10.4. มยีอดเจา้หนีย้กมา คอื (1) ใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี้ ซือ้ วนัที ่14/10/2016 เอกสารเลม่ที ่01 เลขที่

ภายใน 001 เลขทีอ่า้งองิ AP01 เจา้หนีช้ ือ่ Japan ManufacturingCo.,Ltd.ยอดหนีย้กมารวม VAT 7%= 74,900 บาท 

(2) ใบลดหนี้/ใบก ากบัภาษี ซือ้ วนัที ่14/10/2016เอกสารเลม่ที ่01 เลขทีภ่ายใน 001 เลขทีอ่า้งองิ APBM01 เจา้หนีช้ ือ่ 

Japan ManufacturingCo.,Ltd.ยอดหนีร้วม VAT 7%= 21,400 บาท 

 

1.10.5. มเีชค็ของ AirBnb Co.,Ltd. รอน าฝาก 1 ฉบบั เป็นเชค็ธนาคารธนชาต ิสาขาเอกมัย เลขที ่7122   

ลงวนัที ่15/12/2016 ยอดเงนิ 27,000 ใหถ้อืวา่ไดรั้บเชค็มาวนัเดยีวกบัเริม่ใชโ้ปรแกรม Smartbiz Accounting 
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1.10.6. รอน าสง่ภพ.30 ใหก้บักรมสรรพากรในวนัที ่15/11/2016 ยอดเงนิ 35,000 บาท ใหจ้า่ยเป็นเงนิสดเมือ่ถงึก าหนด 

1.10.7. ยอดยกมาของบญัชแียกประเภท ใชต้วัเลขจากงบแสดงฐานะการเงนิ ณ  31/10/2016 มดีงันี ้

code Account Name Debit Credit 

101101 Cash on hand    50,000  

101201 Current  Account 260,000  

101202 Saving Account 210,000  

101302 Cheque on hand 27,000  

101303 Account Receivable 64,200  

101401 Inventory on hand 302,860  

102007 Computer & Devices 54,000  

102008 Accumulated Depreciation - Computer & Devices  21,600 

201102 Account Payable  53,500 

201105 เจา้หนีส้รรพากร  35,000 

202001 Long Term Debt    50,000 

31001 Capital  765,000 

31003 Accumulated Earnings  42,960 

 Total  968,060 968,060 

 

1.11  การปรบัปรุงรายการ คา้งรบั คา้งจา่ย ตา่งๆ  

 - ใหท้ าทีส่มดุรายวนัทัว่ไป  อยูใ่นใบส าคญัใบเดยีวกนัทกุรายการ  

 - ถา้มกีารขอคนืภาษี ใหน้ ามาเครดติภาษีคนื กบัรายการปิดภาษีซือ้ – ภาษีขายของเดอืนถัดไปไดเ้ลย 

 

1.12  ครสิตอลซอฟท ์มหาชน เป็นผูพ้ฒันาซอฟทแ์วร์ ERP รายเดยีวในเมอืงไทยทีร่องรบัมาตรฐาน  NPMS  ซึง่

เป็น e-Payment มาตรฐานกลาง ISO20022 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย เพือ่การท าธรุกรรมทางการเงนิไดส้ะดวกทัง้

ในระดบัภมูภิาคอาเซยีนและระดบัโลก ,โปรแกรม Smartbiz Accounting สามารถรองรับการท าธรุกรรมแบบใหมน่ีไ้ด ้  

( กจิการไมต่อ้งไปท ารายการทีธ่นาคาร เพยีงแตบ่นัทกึบญัชเีมือ่มรีายการฝาก ถอน หรอื โอนเงนิ เกดิขึน้  ) 

 

1.13  กจิการ ใชร้ะบบ Mobile Approve โดยใหผู้บ้รหิารท าการ approve Quotation , Purchase Order ผา่น 

smartphone ได ้เพือ่ใหท้นักบัการท างานยคุใหม ่กรณีทีผู่บ้รหิารไมอ่ยูบ่รษัิท เชน่เดนิทางไปตา่งประเทศ หรอืไปประชมุ  

 

1.14  กจิการ ใช ้Cloud Report โดยดรูายงานยอดขาย ,ยอดสนิคา้คงคลงั และรายงานอืน่ๆ รวม 11 รายงาน ไดท้าง 

smartphone ทนัท ีเมือ่ผูใ้ชง้านบนัทกึรายการคา้จาก Smartbiz , รองรับการท างานยคุใหม ่Cloud Computing 

 

1.15  กจิการสง่งบการเงนิ e-Filing แบบ XBRL  โดยใชง้านร่วมกบั Smartbiz DBD connect ในการสง่งบการเงนิ 

 

2. บนัทกึรายการคา้ของเดอืน พฤศจกิายน  2016  ดงัตอ่ไปนี้ 

พ.ย. 1 ท าใบน าฝากเลขที ่001 เพือ่ฝากเงนิสด 43,000 บาท เขา้บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั  

 

พ.ย. 1  Uber  Co.,Ltd.โทรมาสัง่สนิคา้ น ามาบนัทกึเป็นเอกสารเลขทีภ่ายใน 001 โดยมรีายการสนิคา้ คอื Printer จ านวน  

2 เครือ่ง @  16,300 บาท ,Solid State Drive จ านวน 2 เครือ่ง @  4,700 บาท นัดสง่สนิคา้ 13/11/2016 โดยม ี

 เงือ่นไข 1/10, n/30 

 

พ.ย. 2 ออกใบสัง่ซือ้เลขที่ 001 ใหก้บั Korea Manufacturing Co.,Ltd.เพือ่สัง่ซือ้ Computer จ านวน 10 เครือ่ง @20,500 

บาท ,Printer จ านวน 9 เครือ่ง  @  9,800 บาท ,Solid State Drive จ านวน 8 เครือ่ง @2,700 บาท ก าหนดรับ

สนิคา้ 15/11/2016 
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พ.ย. 3 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที่ อา้งองิ SI01/002 ให ้Fin Tech  Co.,Ltd. โดยมรีายการสนิคา้คอื  

Computer จ านวน 3 เครือ่ง @21,200 บาท , Printer จ านวน 2 เครือ่ง @17,300 บาท ,LED Display จ านวน 

 1 เครือ่ง @  24,500 บาท ถา้มลูคา่กอ่น VAT ทัง้บลิเกนิ 120,000 ไดส้ว่นลดรวม 2,000 และมเีงือ่นไข 2/10, n/30 

 

พ.ย. 3 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ เลขที ่SR01/001 ใหก้บั Uber  Co.,Ltd. โดยมรีายการสนิคา้ Printer 

จ านวน 1 เครือ่ง @ 16,200 บาท , LED Display จ านวน 1 เครือ่ง @ 24,800 บาท , Solid State Drive จ านวน 1 

เครือ่ง @ 5,100 บาท ถา้มลูคา่กอ่น VAT ทัง้บลิเกนิ 51,000 ไดส้ว่นลดรวม 200 บาท  

 

พ.ย. 4 ไดรั้บใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที ่SS01 จาก Korea Manufacturing Co.,Ltd. น าสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ไว  ้ 

ตามใบสัง่ซือ้เลขที ่PO01/001 มาสง่ โดยสง่ Computer จ านวน 8 เครือ่ง ไดส้ว่นลดเครือ่งละ 120 บาท , Printer 

จ านวน 5 เครือ่ง ไดส้ว่นลดเครือ่งละ  50 บาท และลดรวมทัง้บลิอกี 3 % 

 

พ.ย. 5 ออกใบเสร็จรับเงนิ เลขที่ ภายใน 001 ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. เพือ่รับช าระ Invoice ขายเลขทีอ่า้งองิ  

AR01 และใบลดหนีเ้ลขทีอ่า้งองิ ARSM01 ไดรั้บเชค็ธ.ธนชาต ิสาขาเอกมัย เลขที ่8122  ลงวนัที ่17/11/2016 

รับช าระเต็มจ านวน  

พ.ย. 5 ออกใบเสนอราคา เลขที่ภายใน 001 ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื Printer จ านวน 5 เครือ่ง @ 

15,000 บาท ,Solid State Drive 4 เครือ่ง @ 4,400 บาท ยนืราคาถงึวนัที ่30/11/2016 คาดวา่ลกูคา้จะสัง่ซือ้ 

30/11/2016 

 

พ.ย. 6  ออกใบเสนอราคา เลขที่ภายใน 002 ใหก้บั Power Buys Co.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื LED Display จ านวน 2 เครือ่ง  

@ 27,000 บาท ,Computer 4 เครือ่ง @ 19,500 บาท ยนืราคาถงึวนัที ่30/11/2016, ลกูคา้จะสัง่ซือ้ 30/11/2016 

 

พ.ย. 7 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที่อา้งองิ SI01/003 ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. โดยมรีายการสนิคา้คอื 

Printer จ านวน 2 เครือ่ง @ 16,000 , Computer จ านวน 1 เครือ่ง @ 18,000 บาท ถา้มลูคา่ทัง้บลิรวม VAT แลว้ 

ถงึ 50,000 จะไดส้ว่นลด 500 บาท 

 

พ.ย. 8 ไดรั้บใบสัง่ซือ้ (PO) เลขที ่777 จาก Air Bnb Co.,Ltd. น ามาบนัทกึเป็นเอกสารเลขทีภ่ายใน 002 มรีายการ 

สนิคา้คอื Solid State Drive  จ านวน 4 เครือ่ง @ 5,100 บาท  และ Printer จ านวน 2 เครือ่ง @ 16,100 บาท  

ก าหนดสง่สนิคา้ภายในวนัที่ 30/11/2016 

 

พ.ย. 9  ออกใบเสนอราคา เลขที่ภายใน 003 ใหก้บั Uber Co.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื LED Display จ านวน 1 เครือ่ง @ 

24,800 บาท สว่นลด 1% ,Computer 2 เครือ่ง @ 19,000 บาท , Printer จ านวน 3 เครือ่ง @ 18,700 บาท  และ

Solid State Drive 4 เครือ่ง @ 4,700 บาท  ยนืราคาถงึวนัที ่30/11/2016 คาดวา่ลกูคา้จะสัง่ซือ้มา 30/11/2016 

 

พ.ย. 9 ไดรั้บใบสัง่ซือ้ เลขที ่900 จาก Fin Tech Co.,Ltd. น ามาบนัทกึเป็นเอกสารเลขที ่003 มรีายการสนิคา้คอื LED 

Display 2 เครือ่ง @  24,900 บาท ก าหนดสง่สนิคา้ภายในวนัที่ 30/11/2016 โดยมเีงือ่นไข 2/10 , n/30 

 

พ.ย. 10 ไดรั้บใบสัง่ซือ้เลขที ่888 จากAir Bnb Co.,Ltd. น ามาบนัทกึเป็นเอกสารเลขทีภ่ายใน 004 มรีายการสนิคา้ตาม 

ใบเสนอราคาเลขทีภ่ายใน 001 ลกูคา้สัง่ซือ้ครบตามทีเ่สนอราคาไปแตใ่หส้ว่นลด Solid State Drive เพิม่รายการละ 

50 บาท ก าหนดสง่สนิคา้ใหล้กูคา้วนัที ่15/12/2016 มเีงือ่นไข 2/10, n/30 

 

พ.ย. 11 ขายสนิคา้ให ้Uber  Co.,Ltd. ตามใบสัง่ขายเลขทีอ่า้งองิ SO01/001 สง่สนิคา้ไดค้รบ และรับเป็นเงนิสด 
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พ.ย. 11 ไดรั้บใบสัง่ซือ้เลขที ่601 จาก Power Buys Co.,Ltd. น ามาบนัทกึเป็นเอกสารเลขทีภ่ายใน 005 มรีายการสนิคา้คอื 

Solid State Drive จ านวน 5 เครือ่ง @ 5,200 บาท  และ Printer จ านวน 5 เครือ่ง @ 16,100 บาท  ก าหนดสง่ 

 สนิคา้ใหล้กูคา้วนัที ่ 20/12/2016 มเีงือ่นไข 2/10, n/30 

   

พ.ย. 11 ออกใบสัง่ซือ้เลขทีภ่ายใน 002 ใหก้บั Japan Manufacturing Co.,Ltd.เพือ่สัง่ซือ้ LED Displayจ านวน 9 เครือ่ง  

@ 21,500 บาท  นัดรับสนิคา้วนัที ่20/12/2016 

   

พ.ย. 12  ออกใบเสร็จรับเงนิ เลขทีภ่ายใน 002 ใหก้บั Fin Tech  Co.,Ltd. เพือ่รับช าระ INVOICE เลขทีอ่า้งองิ SI01/002 

ไดรั้บเชค็ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาบางกอกนอ้ย เลขที ่7840 ลงวนัที ่17/11/2016 ยอดช าระ 80,000 

   

พ.ย. 13 ไดรั้บใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที ่HW01 จาก China Manufacturing Co.,Ltd. ไดรั้บยกเวน้ภาษี 

มลูคา่เพิม่ มรีายการสนิคา้คอื Solid State Drive จ านวน 5 เครือ่ง @ 2,100 บาท ,Printer จ านวน 15 เครือ่ง @ 

9,200 บาท  ไดส้ว่นลด 1% , LED Display จ านวน 5 เครือ่ง @ 22,000 สว่นลด 500 บาท 

   

พ.ย. 16 ซือ้สนิคา้จากJapan Manufacturing Co.,Ltd.ไดเ้อกสารเลขที ่AC01 น าสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ไวม้าสง่ไดค้รบ  แตร่าคา 

สนิคา้ขึน้ราคาเป็นเครือ่งละ 22,000 บาท  

   

พ.ย. 16 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ ตามใบรับค าสัง่ขาย เลขทีอ่า้งองิ 900  ใหก้บั Fin Tech  Co.,Ltd. 

บรษัิทฯ ท าการสง่สนิคา้ไดค้รบตามจ านวน  

   

พ.ย. 17 ซือ้เครือ่งใชส้ านักงานป็นเงนิเชือ่จาก Asset Center Co.,Ltd. ตัง้อยู่ทีอ่าคารจติสดใส กรุงเทพฯ (รหัสผูจ้ าหน่าย 

=S08, เลขผูเ้สยีภาษี = 80000, เป็นส านักงานใหญ ่รหัสสาขา = 00000 ) ไดรั้บเอกสารเลขที ่ASC01 เป็นคา่

Photocopier รหัสสนิคา้ F02 จ านวน 1 เครือ่ง @ 100,000 บาท ใหจ้ับคูห่นา้ที ่“บญัชสีนิทรัพย”์ ใหเ้หมาะสม และ

บนัทกึเพิม่สนิทรัพยใ์หค้รบถว้น (รหัสสนิทรัพย ์F02 ,ค านวณคา่เสือ่มแบบเสน้ตรง,อายกุารใชง้าน 5 ปี ) 

 

พ.ย. 19 รับเงนิสดคา่ Installation Service Charge จาก Uber  Co.,Ltd. มลูคา่กอ่น VAT = 5,000 บาท  

  

พ.ย. 19 เพือ่ใหม้รีายไดเ้ขา้บรษัิทฯ เร็วขึน้ ใหต้รวจสอบวา่มสีนิคา้ทีค่า้งสง่ใหล้กูคา้รายใดบา้ง โดยไมต่อ้งรอวนัครบก าหนด 

ใหท้ าการสง่ของไดเ้ลย โดยพจิารณาวา่  

(1) หากมสีนิคา้ไมพ่อ จะเลอืกสง่สนิคา้ใหล้กูคา้รายใดกอ่นจงึจะท าใหก้จิการมรีายไดม้ากกวา่  

 (2) ล าดบัของเอกสารขาย คอื ออก invoiceให ้ลกูคา้ทีถ่งึก าหนดสง่ของกอ่น ลกูคา้ทีถ่งึก าหนดสง่ของทหีลงั  

 (3) Invoice ใบแรกใหอ้อกเป็นวนัที่ 19 ,  Invoice ใบถัดไปเป็นวนัที ่20 เรยีงไปตามล าดบั 

 

พ.ย. 19 ซือ้สนิคา้จาก China Manufacturing Co.,Ltd. ไดรั้บเอกสารเลขที ่HW02 มรีายการสนิคา้คอื Printerจ านวน 10 

เครือ่ง @  8,000 บาท และ Solid State Drive 10 เครือ่ง @ 2,100 บาท ไดรั้บยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ จา่ยโดนการ

โอนเงนิออกจากบญัชอีอมทรัพยไ์ปเขา้บญัชผีูข้าย เลขทีใ่บโอน 001 

 

พ.ย. 20 ไดรั้บใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิเลขที ่CS01 จาก Crystalsoft Public Company limited ตัง้อยูท่ี ่

9 th Floor, Jitt-Uthai Bldg. ,Huamark. Tax ID 90000 (รหัสผูจ้ าหน่ายคอื S09 เป็นส านักงานใหญ่,รหัสสาขา = 

00000) เป็นคา่อบรมโปรแกรมFORMULA  50,000 บาท ท าการหักณ ทีจ่า่ย โดยมเีลขทีภ่ายใน ของใบหัก ณ ทีจ่า่ย 

= 001 ใหเ้ป็นเชค็เลขที ่9216 ลงวนัที ่18/12/2016 

 

พ.ย. 21 ออกใบลดหนี้ ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. เพือ่รับคนื Solid State Drive จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 5,100 อา้งถงึใบสง่

ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที่ SI01/004  
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พ.ย. 22 ไดรั้บใบเสร็จรับเงนิเลขที ่ACR01 จาก Japan ManufacturingCo.,Ltd. เพือ่จา่ยหนีต้ามใบสง่ของ/ใบก ากับภาษี/ 

ใบแจง้หนี ้เลขทีอ่า้งองิ AP01 และ AC01 โดยจา่ยเป็นเชค็เลขที ่9217 ลงวนัที ่20/12/2016 

พ.ย. 24 ไดรั้บใบวางบลิเลขที่ HWL01 จาก China Manufacturing Co.,Ltd. มาวางเอกสารเลขทีอ่า้งองิ HW01 นัดช าระหนี้

เป็นวนัที ่20/12/2016 

 

พ.ย. 26 ออกใบลดหนี้ ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. อา้งถงึใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้เลขที่ SI01/003  เนือ่งจากสนิคา้ 

Computer มตี าหนเิล็กนอ้ย บรษัิทฯ จะคนืเงนิใหล้กูหนีร้วม 2,140 บาท 

 

พ.ย. 28 ไดรั้บใบแจง้หนี ้คา่เชา่ออฟฟิศ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์จาก บจก.จติตอ์ทุยัอยูท่ี ่Huamark ,Tax ID = S0004 ใหท้ า

การบนัทกึรายการ โดยใหม้ใีบส าคญั ซือ้เชือ่ (Voucher) ปะหนา้บลิยอ่ยทัง้  4 ใบ  และท าการบนัทกึบญัชใีหถ้กูตอ้ง 

( ถา้ภาษีซือ้แบบเดยีวกนั ใหร้วมยอดภาษีซือ้ไวด้ว้ยกนั )  

ไดรั้บ ใบแจง้หนี้ คา่เชา่ เลขที ่R001 เป็นเงนิ 200,000 บาท + VAT 7% 

 ไดรั้บ ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี้ คา่ไฟฟ้า เลขที ่F001 เป็นเงนิ 20,000 บาท + VAT 7%  

ไดรั้บ ใบแจง้หนี ้คา่โทรศพัท ์เลขที ่T001 เป็นเงนิ 2,000 บาท +VAT 7%   

 

พ.ย. 29 จา่ยเงนิเดอืนพนักงานโดยตดัจากบญัชอีอมทรัพยข์องบรษัิทฯ เป็นคา่เงนิเดอืน  150,000  บาท ภาษี ณ ทีจ่า่ย

5,000 บาท เงนิประกนัสงัคมทีห่ักจากพนักงาน 1,500  บาท เพือ่รอยืน่ ภ.ง.ด1 และ สปส.1-10 (ใบโอนเลขที ่002) 

 

พ.ย. 29 ตัง้คา้งจา่ยเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม สว่นทีบ่รษัิทสมทบใหก้บัพนักงานทีส่มดุรายวนัทัว่ไป 

 

พ.ย. 30 ปรับปรุงรายการคา้งรับ – คา้งจา่ยตา่งๆ  และปิดบญัช ีโดยบนัทกึรายการที่สมดุรายวนัทัว่ไป 

 ใหท้ าการปรับปรุงยอดคงคลงัปัจจบุนั และตน้ทนุขาย กอ่นท าการปิดบญัช ี

  

3.  บนัทกึรายการคา้ เดอืน ธันวาคม  2016  ดงัตอ่ไปนี้ 

ธ.ค. 2  ไดรั้บใบสัง่ซือ้เลขที่ 602 จาก Power Buys Co.,Ltd.ตามใบเสนอราคาเลขทีภ่ายใน 002 มรีายการสนิคา้ครบตามนัน้ 

ใบเสนอราคานีห้มดอายยุนืราคาตามใบเสนอราคาแลว้ แตก่จิการยังคงใหไ้ดร้าคาเดมิ นัดสง่ของวนัที ่ 20/12/2016 

 

ธ.ค. 3 สัง่ซือ้สนิคา้เลม่ 01 เลขทีภ่ายใน 003 จาก China Trading Co.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื Computer จ านวน 10 

เครือ่ง @  510 USD  , Printer จ านวน 20 เครือ่ง @ 240 USD, Solid State Drive จ านวน 10 เครือ่ง @ 54 USD 

ไดรั้บ BOI  กจิการตอ้งการสนิคา้ 02/01/2016  1 USD = 33 บาท ( China Trading รหัส = S10 ,ทีอ่ยู ่ MBT 

Tower ,Tax ID 10000, รหัสสาขา 00007, Thailand Branch  ) 

 

ธ.ค. 3 Korea ManufacturingCo.,Ltd. น าสนิคา้ทีก่จิการสัง่ซือ้ไวม้าสง่ ไดรั้บเอกสารเลขที่  SS02 แตไ่มส่ามารถสง่ Solid 

State Drive ได ้และจา่ยโดยโอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพยข์องกจิการ 

 

ธ.ค. 4 ออกใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ ใหก้บั Uber  Co.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื Computer จ านวน 1 เครือ่ง 

@ 20,000 บาท , Printer จ านวน 11 เครือ่ง @ 15,000 บาท , LED Display จ านวน 7 เครือ่ง @ 26,000 บาท , 

Solid State Drive จ านวน 10 เครือ่ง @ 5,000 ถา้ลกูคา้ซือ้สนิคา้รวมทัง้หมดกอ่น VAT ตัง้แต ่300,000 บาทขึน้ไป 

จะไดส้ว่นลดการคา้ 3 % ไดรั้บเชค็ธนาคารธนชาต ิสาขาระยอง เลขที ่2901 ลงวนัที ่20/12/2016 มลูคา่ 200,000 

บาท และเชค็เลขที ่2902 ลงวนัที ่29/12/2016 ส าหรับมลูคา่ทีเ่หลอื   

 

ธ.ค. 4 สง่สนิคา้ใหก้บั Air Bnb Co.,Ltd. ตามทีล่กูคา้เคยสัง่ซือ้ไวแ้ละยังคา้งสง่อยู ่  กจิการสง่ของไดเ้ทา่ทีม่ใีนคลงัสนิคา้  

 

ธ.ค. 6 จา่ยคา่ซอ่มแอรใ์หก้บันายเกง่ ดจีรงิ เป็นเงนิสด มลูคา่ 2,000 บาท  เลขบตัรประชาชน คอื 072072 อยูท่ี ่เขต

บางกอกนอ้ย  (รหัสสนิคา้ V03 , ลงบญัช ีคา่จา้งและคา่บรกิาร) ออกใบหักณ ทีจ่า่ยเลขที่ 001ใหน้ายเกง่ 
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ธ.ค. 6 กจิการมปัีญหาเรือ่ง cash flow จงึกูเ้งนิจากธนชาต ิโดยท า OD เป็นเงนิ 800,000 บาท ฝากเขา้บญัชอีอมทรัพย์ 

( ใบฝากโอน เลขที ่001 )  ดอกเบีย้ 12 % ตอ่ปี (นับตัง้แตว่นัทีกู่จ้นถงึวนัทีจ่า่ยดอกเบีย้ ) ก าหนดจา่ยดอกเบีย้  

ทกุวนัที ่1 ของเดอืน โดยตดัจากบญัชอีอมทรัพยอ์ตัโนมัติ 

 

ธ.ค. 7 ไดร้บัใบสง่ของ/ใบแจง้หนี้/ใบเสร็จรับเงนิ เลขที ่CHN01 จากChina Trading Co.,Ltd. ตามทีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้ไว ้ 

ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นตามใบสัง่ซือ้ ช าระโดยโอนเงนิจากบญัชอีอมทรัพยเ์ป็นสกลุเงนิบาท ใหส้รา้งสภาวการณ์ ซือ้จาก

ประเทศจนี แลว้จับคูห่นา้ทีบ่ญัชใีหถ้กูตอ้ง ,บญัชซีือ้สดประเทศจนี  รหัส 511011  บนัทกึเขา้เอกสารเลม่ 02 ,เลขที่

เริม่ตน้ 001 ( ใบโอนเลขที ่004) 

 

ธ.ค. 9 ช าระคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยทัง้หมดของเดอืน 11 รวมยอดภาษีและบนัทกึในบญัชเีดยีวกนั และมเีบีย้ปรับ 300 บาท 

เนือ่งจากยืน่แบบลา่ชา้ ใหบ้นัทกึทีส่มดุรายวนั ”เงนิสดจา่ย”  จา่ยเป็นเชค็เลขที ่9218 ลงวนัที ่9/12/2016 ตดัจาก

บญัชกีระแสรายวนั (ถอืวา่ มเีงนิในบญัชกีระแสรายวนัเพยีงพอ ) 

  

ธ.ค. 11 ใหบ้นัทกึทีส่มดุรายวนัจา่ย เพือ่จา่ยคา่เชา่ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์ทีค่า้งจา่ยไวก้บั Jitt Uthai Co.,Ltd. 

1.ไดรั้บใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี เลขที ่811 ใหด้งึ Invoice ทีค่า้งช าระมาตดัช าระใหค้รบทกุใบ  

2.ออกใบหักภาษี ณ ทีจ่า่ยเลขทีภ่ายใน 002 โดยหักภาษี ณ ทีจ่า่ยรายการตา่งๆ ดว้ยอตัราทีถ่กูตอ้ง  

(น าเลขทีใ่บเสร็จมาใสเ่ป็นเลขทีอ่า้งองิของใบหัก ณ ทีจ่า่ย )   

3.ไดรั้บใบเสร็จรับเงนิ เลขที ่812 ใหด้งึ Invoice ทีค่า้งช าระมาตดัช าระใหค้รบ  

4.ช าระโดยโอนจากบญัชอีอมทรัพย์ (เลขทีใ่บถอนโอน= 005)  

  

ธ.ค. 13 ท าใบขออนุมต้จัิดซือ้เลขทีภ่ายใน 001 เพือ่จะสัง่ซือ้สนิคา้จาก Japan ManufacturingCo.,Ltd. มรีายการสนิคา้คอื 

Computer จ านวน 10 เครือ่ง @ 16,500 บาท ,Solid State Drive จ านวน 10 เครือ่ง @ 2,000 บาท ตอ้งการสนิคา้

วนัที ่20/12/2016 

 

ธ.ค.14 Korea ManufacturingCo.,Ltd. สง่ใบวางบลิเลขที่ KSL01 มาวางบลิรายการใบสง่ของ/ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี ้ 

ทีค่า้งช าระทัง้หมด , กจิการนัดจา่ยหนีใ้หว้นัที ่05/01/2016 

  

ธ.ค.14 สง่สนิคา้และออกเอกสารขายให ้Air Bnb Co.,Ltd. ตามใบสัง่ซือ้ของลกูคา้เลขที ่888 , กจิการสง่สนิคา้ไดค้รบตาม

จ านวนทีค่า้งสง่ 

 

ธ.ค.15 เนือ่งจากเดอืนทีผ่า่นมา กจิการไมไ่ดต้ดิตามหนี ้จงึท าใหม้กีระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอใชจ้า่ย ใหท้ าการตรวจสอบยอด

หนีค้า้งช าระของเดอืนพ.ย. และท าใบวางบลิลกูหนีท้กุรายเรยีงตามรหัสลกูหนี ้ ประมาณการวา่ลกูหนีนั้ดช าระ วนัที ่

25/12/2016  ใหท้ าใบวางบลิ ของ Invoice ล าดบัแรก  เป็นวนัที ่15 ธ.ค. , Invoice ล าดบัที ่2 เป็นวนัที ่16 ธ.ค. 

ล าดบัถัดไป เป็นวนัถัดไป  ** ไมใ่หใ้ชเ้มนู “สรา้งใบวางบลิอตัโนมัต“ิ ซึง่โปรแกรมจะท าใบวางบลิใหอ้ตัโนมัต ิ

 

ธ.ค.16 ขายสนิคา้ให ้Vietnam Trading Co.,Ltd. Socialist Republic of Vietnam ,กจิการไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจาก  

BOI ยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ มรีายการสนิคา้ Computer จ านวน 10 เครือ่ง @ 450 USD , Printer จ านวน 10 เครือ่ง 

@ 450 USD  , LED Display จ านวน 10 เครือ่ง @ 150 USD  ออกเป็นใบสง่ของ/ใบแจง้หนี้/ใบก ากบัภาษี เลขที่

อา้งองิSI02/001 ใชส้กลุเงนิ USD  มอีตัราแลกเปลีย่น 1 USD = 40 บาท ใหส้รา้งสภาวการณ์ 05 “ขาย-Vietnam ”  

จับคูห่นา้ทีบ่ญัชใีหถ้กูตอ้ง , เลม่ขายเชือ่ 02 ใหเ้ลอืกใชส้ภาวการณ์และสมดุรายวนัใหถ้กูตอ้ง   

(รหัสบญัช ี101305 ลกูหนีก้ารคา้-Vietnam  , รหัสบญัข ี41105 ขายเชือ่- Vietnam ) 

  

ธ.ค.19 น าสง่เงนิประกนัสงัคมใหส้ านักงานปกส . เป็นเงนิสด บนัทกึรายการทีส่มดุรายวนัใหถ้กูเลม่ (PC ,ปกส.= 1,500 x2 ) 
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ธ.ค.20 ออกใบเสร็จรับเงนิ เลม่ 02 Receipt- Vietnam  เลขทีภ่ายใน 001 ใหก้บั Vietnam Trading Co.,Ltd. เพือ่รับช าระ  

INVOICE เลขทีอ่า้งองิ SI02/001  เป็นเงนิโอนเขา้บญัช ี , 1 USD = 38 บาท บนัทกึรายการใหถ้กูเลม่และ 

 ลงบญัชอีตัโนมต้เิขา้สมดุรายวนัใหถ้กูตอ้ง  

 

ธ.ค.20 ตรวจสอบ Statement บญัชกีระแสรายวนั พบวา่ Japan ManufacturingCo.,Ltd.น าเชค็เลขที ่9217 ไปขึน้เงนิแลว้  

ใหบ้นัทกึบญัชทีีเ่กยีวขอ้ง และปรับปรุงสถานะเชค็จา่ยใหถ้กูตอ้ง   

 

ธ.ค. 21 บรกิารตดิตัง้ระบบ ใหก้บั Fin Tech  Co.,Ltd. เป็นเงนิ  40,000 บาท ใหเ้ครดติ 30 วนั  

  

ธ.ค. 21 รับช าระหนีจ้าก Fin Tech  Co.,Ltd.  เป็นเงนิสด 10,000 บาท 

  

ธ.ค. 22 จา่ยช าระหนีค้า่สนิคา้ให  ้China ManufacturingCo.,Ltd. ตามใบรับวางบลิเลขทีอ่า้งองิ HWL01  ไดรั้บใบเสร็จรับเงนิ 

เลขที ่HWR02  จา่ยเป็นเชค็เลขที ่9219 ลงวนัที ่22/01/2016 ยอดเงนิ 200,000 บาท 

  

ธ.ค. 22 กจิการท าการเชา่สถานที ่มลูคา่ 53,500  บาท/เดอืน จาก บจก.จติตอ์ทุยัไดรั้บเอกสารเลขที ่RENT1  

(คา่เชา่นีร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวแ้ลว้) 

  

ธ.ค. 23  ลงโฆษณากบั MCOT PCL. 1 ครัง้ เป็นเงนิ 10,000 บาท ไดรั้บเอกสาร เลขที ่MCOT1 ใหบ้นัทกึทีร่ะบบซือ้ ท าการ 

หักภาษี ณ ทีจ่า่ย และก าหนดหนา้ทีบ่ญัชใีหถ้กูตอ้ง  จา่ยเป็นเงนิสด 

 (รหัสเจา้หนีค้อื S12 , ตัง้อยู่ที ่Rama 9 ,Tax ID = 1200  ,Head office , branch code = 00000 , รหัสสนิคา้ 

V05 , ชนดิสนิคา้ = คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ , กลุม่สนิคา้= บรกิาร )    

  

ธ.ค. 25 Fin Tech  Co.,Ltd. แจง้วา่สนิคา้ LED Display ทีไ่ดรั้บไปตามใบสง่ของ เลขทีอ่า้งองิ SI01/002  มปัีญหาในการใช ้

งาน แตไ่มอ่ยากคนืสนิคา้ บรษัิทฯ จงึลดหนีใ้ห  ้1,000 บาท (ยังไมร่วม VAT 7%) ใหโ้ปรแกรม running เลขที่

ภายในของใบลดหนีใ้หเ้อง  

  

ธ.ค. 26 ไดรั้บใบแจง้หนี ้คา่เชา่ออฟฟิศ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์จาก บจก.จติตอ์ทุยัอยูท่ี ่Huamark ,Tax ID = S0004 ใหท้ า

การบนัทกึรายการ โดยใหม้ใีบส าคญั ซือ้เชือ่ (Voucher) ปะหนา้บลิยอ่ยทัง้  4 ใบ  และท าการบนัทกึบญัชใีหถ้กูตอ้ง 

( ถา้ภาษีซือ้แบบเดยีวกนั ใหร้วมยอดภาษีซือ้ไวด้ว้ยกนั )  

ไดรั้บ ใบแจง้หนี้ คา่เชา่ เลขที ่R002 เป็นเงนิ 200,000 บาท + VAT 7% 

 ไดรั้บ ใบก ากบัภาษี/ใบแจง้หนี้ คา่ไฟฟ้า เลขที ่F002 เป็นเงนิ 30,000 บาท + VAT 7%  

ไดรั้บ ใบแจง้หนี ้คา่โทรศพัท ์เลขที ่T002 เป็นเงนิ 3,000 บาท +VAT 7%   

  

ธ.ค. 28 จา่ยเงนิเดอืนพนักงานโดยตดัจากบญัชอีอมทรัพย ์เงนิเดอืน = 200,000  บาท หักภาษี ณ ทีจ่า่ยไว ้6,000 บาท 

เงนิประกนัสงัคมสว่นทีห่ักพนักงานไว ้ 1,600  บาท  รอน าสง่ภาษีและประกนัสงัคมในเดอืนหนา้ 

 

ธ.ค. 28 ตัง้คา้งจ่ายเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม สว่นทีบ่รษัิทสมทบใหก้บัพนักงานทีส่มดุรายวนัทัว่ไป 

 

ธ.ค. 30 ตรวจสอบ Bank statement ของบรษัิทฯ พบวา่ตรงกบัทางธนาคาร มรีายการทีเ่จา้หนีน้ าเชค็ไปขึน้เงนิตามdueแลว้ 

1. ในการบนัทกึบญัช ีใหท้ า Bank reconcile โดยถอืวา่ เจา้หนีไ้ปขึน้เงนิวนันี้ ( ใชส้มดุรายวนัทัว่ไป ) 

2. ในระบบเชค็ ใหท้ าการปรับปรุงสถานะเชค็จา่ยใหถ้กูตอ้ง  โดยถอืวา่เชค็ผา่นในวนัถัดจาก due date 1 วนั 

 

ธ.ค. 31 ปรบัปรุงรายการคา้งรบัคา้งจา่ยตา่งๆ ทีต่อ้งท า ณ สิน้ปี และท าการปิดบญัชใีหค้รบถว้น 

 - ณ วนัที ่31/12/2016 Exchange Rate ของ USD = 38 บาท  

- ใหท้ าการปรับปรุงยอดคงคลงัปัจจบุนั และตน้ทนุขาย กอ่นท าการปิดบญัช ี
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- ใหท้ าการ Revalue รายการทีต่อ้งท า ใหล้งบญัชดีว้ยตวัเอง ในใบส าคญัท ัว่ไป โดยใชใ้บเดยีวกบัการปิด

ภาษซีือ้ และภาษขีาย  

  

4. บนัทกึรายการคา้ เดอืนมกราคม 2017  ดงัตอ่ไปนี้ 

ปี 2017 กจิการไดเ้ปลีย่นแปลงการบนัทกึบญัชสีนิคา้ส าเร็จรูปและวตัถดุบิเป็นแบบ  Perpetual  และใชว้ธิกีารตรีาคา

สนิคา้และวตัถดุบิ เป็นแบบ Average  

ม.ค. 4 Korea ManufacturingCo.,Ltd. อยากใหก้จิการเร่งช าระหนีท้ีค่า้งไวต้ัง้แตพ่.ย. จงึเสนอสว่นลดเงนิสดให ้2 % 

กจิการจงึทยอยช าระหนีใ้ห  ้100,000 ( ยอดกอ่นหักสว่นลดเงนิสด) ไดรั้บเอกสารเลขที ่KR01  ตดัเงนิจากออมทรัพย ์

 

ม.ค. 5 ใหต้รวจดวูา่ กจิการมหีนีท้ียั่งไมไ่ดรั้บช าระจากลกูหนีร้ายใด ใหอ้อกใบเสร็จรับเงนิเรยีงตามรหัสลกูหนี ้เพือ่ไปรับ

ช าระหนีท้ีค่รบก าหนดช าระหนี ้ทัง้นี ้ลกูหนีท้กุรายของกจิการ ใชร้ะบบ  e-Payment NPMS  

(กจิการท าเฉพาะบญัชอีอมทรัพย ์) 

 

ม.ค. 7 จา่ยคา่ภาษีใหก้รมสรรพากร ส าหรับภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของเดอืนกอ่น จา่ยโดย  e-Payment ,ใหบ้นัทกึรายการทีส่มดุ

รายวนั โดยรวมยอดภาษีเป็นยอดเดยีว ไมแ่ตกยอดเงนิตามแบบภ .ง.ด. 

  

ม.ค. 15 จา่ยภาษีมลูคา่เพิม่เดอืน ธ.ค. ใหส้รรพากร ( กรมสรรพากรใชร้ะบบ e-Payment NPMS ตามประกาศ ธปท. แลว้) 

 

ม.ค. 16 น าสง่เงนิประกนัสงัคมของเดอืนกอ่น ( ส านักงานประกนัสงัคมใช  ้e-payment NPMS ตามประกาศ ธปท. แลว้) 

 

ม.ค. 26 ขายสนิคา้เป็นเงนิสดให ้Uber  Co.,Ltd. โดยมรีายการสนิคา้คอื Printer จ านวน 1 เครือ่ง @ 15,900 บาท 

 

เดอืนมกราคม 2017 นี ้กจิการ น าซอฟทแ์วร ์Smartbiz Payroll แจกฟร ีซึง่รองรับไดถ้งึ 500 พนักงาน มาใชใ้นกจิการ 

โดยน ามาใชค้ านวณเงนิเดอืนเพือ่จะใชส้ง่ภงด1. สง่เงนิสมทบประกนัสงัคม ทาง Internet , จา่ยเงนิใหพ้นักงานผา่นธนาคาร  

พมิพแ์บบ  ภงด.1 ก ฯลฯ นอกจากนี ้ยังลงบญัชอีตัโนมัตจิาก Smartbiz Payroll เขา้ Smartbiz Accounting  ไดด้ว้ย    

** ในการสอบนี ้ใหบ้นัทกึบญัชเีอง ไมใ่ชก้ารลงบญัชี แบบอตัโนมัต ิ  

 

กจิการมรีายละเอยีด เพือ่ใชใ้นการค านวณเงนิเดอืน ดงันี้ 

1. ใหใ้ชข้อ้ก าหนดของระบบเงนิเดอืนทีโ่ปรแกรมเตรยีมไวใ้หท้ีเ่มนู “ก าหนดคา่ประจ าระบบเงนิเดอืน”   ยกเวน้ การเลอืก

วธิกีารค านวณภาษี ใหพ้จิารณาตามความเหมาะสม  

2. สมมตวิา่ มขีอ้ก าหนดคา่ลดหยอ่นในการค านวณภาษี ดงันี ้   

   (ก). คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั หักได  ้40 % แตไ่มเ่กนิ 100,000 บาท  

   (ข) อตัราประกนัสงัคมตลอด ปี 2017  = 5 %   

(ค) คา่ลดหยอ่นเลีย้งดบูดิา มารดาของผูม้เีงนิได ้ = 60,000 บาท 

 3. อตัราภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ปี 2017 (อตัราแบบใหม)่  มดีงันี้ 

เงนิได ้ 1 – 150,000 บาท  อตัรา 3 % , 

เงนิได ้ 150,001 – 300,000 อตัรา 4 %    

เงนิไดแ้ละอตัราภาษีในขัน้อืน่ๆ ใหใ้ชต้ามทีม่ใีนโปรแกรม 

 

 4. ใหเ้พิม่พนักงาน 1 คน คอื รหัส 01 นายใจใส ดจีรงิ  ,สถานภาพ โสด ,อยูท่ีก่ทม. , เงนิเดอืน  50,000, เปิดบญัชกีบั

ธนาคารธนชาต ิสาขารามค าแหง บญัชเีงนิฝาก เลขที ่250-2-00001-2 , เริม่ท างาน 01/01/2017  

 

5. ใหน้ า เงนิเพิม่ –โบนัส  มาเพิม่กอ่นค านวณภาษี แตไ่มเ่พิม่กอ่นค านวณเงนิสมทบประกนัสงัคม และถอืวา่ไดเ้ป็นครัง้คราว 

ไมไ่ดรั้บตอ่เนือ่งทัง้ปี , ลงบญัช ี512001  เงนิเดอืนและโบนัสพนักงาน 
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6. ใหน้ าเงนิหัก-ขาดงาน  มาหักกอ่นค านวณภาษี แตไ่มห่ักกอ่นค านวณเงนิสมทบประกนัสงัคม และถอืวา่ถกูหักอาจถกูหักได ้

หลายครัง้ แตไ่มไ่ดถ้กูหักตลอดปีภาษี , ลงบญัช ี512001  เงนิเดอืนและโบนัสพนักงาน 

 

7. สิน้เดอืนมกราคม ไดรั้บโบนัส เพิม่  60,000 บาท , ถกูหักขาดงาน 3,000 บาท 

 

8. ใหท้ าการบนัทกึเงนิเพิม่ และค านวณภาษี เดอืนมกราคม  (กจิการจา่ยเงนิเดอืนทกุวนัที ่28 ของเดอืน ) 

 

9. น าตวัเลขไปบนัทกึบญัชใีหถ้กูตอ้ง ใน Smartbiz Accounting  ในสมดุ”เงนิสดจา่ย” จา่ยเป็นเงนิโอนจากบญัชอีอมทรัพย ์  

( ใบถอนโอน ตอ่จากเลขลา่สดุ  )  

 

- ใหท้ าการ Recalculate ตน้ทนุขาย และยอดคงเหลอืของสนิคา้ทกุรายการ  

- ไมต่อ้งค านวณคา่เสือ่มราคาของ มค. 2017 , ไมต่อ้ง Revalue ,ไมต่อ้งปิดภาษีซือ้- ขาย , รายได ้– คา่ใชจ้า่ย  

 

 

----------------------------------------------- ขอใหโ้ชคด ีในการสอบ ------------------------------------------------------------- 
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การท างาน Smartbiz DBD Connect (โดยยอ่) 

 

โปรแกรม แจกฟร ีSmartbiz DBD Connect   

เป็นความร่วมมอืระหวา่ง คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาฯ ,กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ และ บรษัิท ครสิตอล

ซอฟท ์จ ากดั (มหาชน) โดย บมจ.ครสิตอลซอฟทเ์ป็นผูพั้ฒนาซอฟทแ์วร์ Smartbiz DBD Connect แจกฟรขีึน้มา เพือ่ชว่ย

ใหก้จิการตา่ง ๆ ในประเทศ ทีใ่ชโ้ปรแกรมบญัชหีรอืออีารพ์สี าเร็จรูปของผูผ้ลติซอฟตแ์วรใ์นประเทศไทย ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

Smartbiz DBD Connect  สามารถน าสง่งบการเงนิในรูปของ xBRL ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็วมากขึน้  

 

การใชง้านใน Smartbiz Accounting 

1. Map Taxnonomy Chart ใน Smartbiz Accounting 

2. Export งบการเงนิปีปัจจบุนั เพือ่ไป ปรับปรุงใน  

Smartbiz DBD Connect และแปลงเป็นไฟล ์XBRL  

เพือ่ใชส้ง่งบการเงนิ e-Filing ใหก้รมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

การใชง้านใน Smartbiz DBD Connect  

1. Import งบการเงนิจากโปรแกรมบญัชทีีเ่ขา้ร่วมโครงการ ซึง่มดีงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Smartbiz DBD Connect จะสรา้ง sheet งบการเงนิตา่งๆ เพือ่ใหป้รับปรุงรายการไดส้ะดวกงา่ยดาย โดยใชโ้ปรแกรม  

Excel ในการท างาน ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Import งบการเงนิของปีกอ่น ทีไ่ดจ้าก กรมพัฒน ์ฯ  

4. ปรับปรุงรายการเรยีบรอ้ยแลว้ ให ้export เพือ่น าสง่งบ e-Filing ตอ่ไป 

หมายเหต ุ: สามารถ download โปรแกรมและคูม่อืการใชง้าน DBD XBRL in Excel ของกรมพัฒน ์ ที ่website ของกรมฯ  

 

 

 

 

ตวัอยา่ง SHEET ต่างๆ ท่ีช่วยในการ
ปรับปรุงงบการเงิน ไดแ้ก่ 

TB = Trial Balance 
งบก าไรขาดทุน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ANALYSIS BS 
ANALYSIS PL 
และ SHEET ท่ีช่วยในการค านวณ 

อีกนบัสิบกวา่ SHEET 
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