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บทคัดย!อ 
 

 บริษัท เอส เอฟ คอร/ปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) เปAนบริษัทท่ีทําใหBบริการธุรกิจดBานโรง
ภาพยนตร/และความบันเทิงต�างๆ โดยเปAนท่ีรูBจักกันภายใตBช่ือ โรงภาพยนตร/ เอส เอฟ ซีเนม�า ,โรง
ภาพยนตร/ เอส เอฟ เอ็กซ/ ซีเนม�า , โรงภาพยนตร/ เอส เอฟ เวิร/ด ซีเนม�า , และเอส เอฟ สไตรค/โบว/ 
และเปAนบริษัทช้ันนําตBนๆ ทางดBานภาพยนตร/ 

 จากการที่คณะผูBจัดทําไดBเขBามาฝNกงาน ณ บริษัท เอส เอฟ คอร/ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ไดBรับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผูBจัดทําจึงรูBสึกเกิดความสนใจในเรื่องการจัดทํา
ใบสําคัญจ�าย จึงเลือกเรื่องน้ีมาทําเปAนโครงงานเพื่อเสนอต�อคณะกรรมการต�อไป 

 คณะผูBจัดทําไดBรับมอบหมายใหBไปปฏิบัติหนBาที่ในแผนกบัญชีฝQายเจBาหน้ีในการไปปฏิบัติงาน
ไดBทําการศึกษาเก่ียวกับการจัดการเอกสารต�างๆและใบแจBงหน้ี จัดทําใบสําคัญต้ังหน้ีทําใบสําคัญจ�าย 
ในแต�ละเดือน ซ่ึงบริษัทไดBใชBโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Sage EPR Accpac เพื่อใหBงานมีความเปAนระบบ
และง�ายต�อการเรียกใชBขBอมูล 

 
คําสําคัญ  :  ใบสําคัญจ�าย / โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Sage EPR Accpac   
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ไดเ้ร่ิมก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2542 ตั้งอยูท่ี่444 ชั้น10-

12 อำคำรมำบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 
เป็นบริษทัท่ีบริกำรเก่ียวกบัโรงภำพยนตร์ โบวล่ิง และคำรำโอเกะ ทำงบริษทัมีโรงภำพยนตร์ท่ีเปิดอยำ่ง
เป็นทำงกำรทัว่ประเทศกวำ่ 54 สำขำ และโบวล่ิ์งอีก 3 สำขำ เป็นธุรกิจโรงภำพยนตร์ท่ีมีควำมทนัสมยั
และครอบคลุมทุกภำคส่วนในประเทศไทย 

เน่ืองด้วยผูจ้ ัดท ำได้เขำ้รับกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรสหกิจศึกษำท่ีบริษัท เอส เอฟ คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด(มหำชน)แผนกกำรเงินและกำรบญัชีในต ำแหน่งบญัชีเจำ้หน้ีได้มีโอกำสปฏิบติังำน
เก่ียวกบั กำรท ำใบส ำคญัตั้งหน้ี ใบส ำคญัจ่ำยเงิน และใบส ำคญัทัว่ไปท่ีเป็นรำยกำรเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำย
ต่ำงๆภำยในองค์กรโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป Sage ERP Accpac ใบส ำคญัจ่ำยซ่ึงองค์กรอ่ืนๆก็ใช้
แนวทำงปฏิบติัน้ีเหมือนหรือคลำ้ยคลึงกนั 

ดงันั้น ผูจ้ดัท ำจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำและจดัท ำโครงงำนเก่ียวกบักำรจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยโดย
โปรแกรมส ำเร็จรูป Sage ERP Accpac เพื่อบอกให้ทรำบถึงรำยละเอียดต่ำงๆของใบส ำคญัจ่ำยอธิบำย
ขั้นตอนกำรจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยซ่ึงเป็นแนวทำงในกำรศึกษำและปฏิบติัไดจ้ริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำร
ประยกุตใ์ชใ้นกำรกำรประกอบอำชีพในอนำคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษำลกัษณะของธุรกิจโรงภำพยนตร์เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 
1.2.2 เพื่อศึกษำกำรใชโ้ปรแกรม Sage ERP Accpac 
1.2.3 เพื่อศึกษำขั้นตอนกำรจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยโดยใชโ้ปรแกรม Sage ERP Accpac 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
ขอบเขตของกำรศึกษำปฏิบติังำนในต ำแหน่ง บญัชีเจำ้หน้ีในระยะเวลำ 15 สัปดำห์ตั้งแต่วนัท่ี

15 พฤษภำคม ถึง 25 สิงหำคม 2560 ลกัษณะงำนท่ีปฏิบติัของแผนกกำรเงินกำรบญัชีโดยศึกษำเก่ียวกบั
ธุรกิจโรงภำพยนตร์เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.4.1 บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) สำมำรถใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในกำรจดัท ำ

ใบส ำคญัจ่ำยโดยใชโ้ปรแกรม Sage ERP Accpac 
1.4.2 บริษทัท่ีอยูใ่นธุรกิจโรงภำพยนตร์อ่ืนสำมำรถใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในกำรจดัท ำใบส ำคญัจ่ำย

โดยใชโ้ปรแกรม Sage ERP Accpac 
1.4.3 ผูท่ี้สนใจศึกษำทัว่ไปสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลกำรศึกษำเร่ืองของใบส ำคญัจ่ำยโดยใช้

โปรแกรม Sage ERP Accpac 
 



  

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษารายงานเร่ือง การจดัท าใบส าคญัจ่ายโดยโปรแกรมส าเร็จรูป Sage ERP Accpac มีแนวคิด
หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 การวางระบบบัญชีเจ้าหนี ้

ก าหนดขั้นตอนระเบียบวิธีการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระเบียบในการขอสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือการรับสินคา้
วตัถุดิบ การรับทรัพยสิ์นต่างๆขั้นตอนการบนัทึกบญัชี การตั้งหน้ี การออกใบรับวางบิล การตดัหน้ี การจ่าย
เช็คและการรายงานทางการเงิน เพื่อให้การด าเนินงานในส่วนของเจา้หน้ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกในการใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง กบัเจา้หน้ีเพื่อใช้
ในการประกอบการวางแผน และการตดัสินใจ (หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเจา้หน้ีโดยทัว่ไป ฝ่ายจดัซ้ือ 
ฝ่ายคลงัสินคา้ เจา้หนา้ท่ีควบคุมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฝ่ายการเงิน)(สุขสิรี เจษฎาพรชยั มีนาคม, 2543:53-56) 

2.2การจัดท าใบส าคญัจ่าย 

1. เจา้หนา้ท่ีบญัชีจะจดัท าใบส าคญัจ่าย (PAYMENT VOUCHER)แลว้ส่งใหผู้จ้ดัการฝ่ายบญัชี
ตรวจสอบความถูกตอ้งในการลงบญัชีก่อนลงนามอนุมติั 

2. เจา้หนา้ท่ีบญัชีจะน าส่งใบส าคญัจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินด าเนินการจดัท าเช็คต่อไป 

2.3ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี ้

1. ตอ้งพิจารณาถึงประเภทธุรกิจของผูข้ายวา่จดัอยูใ่นประเภทใด หากเขา้ข่าย การรับจา้งท าของ 
การบริการเช่า การโฆษณา เม่ือถึงก าหนดจ่ายเช็คฝ่ายบญัชีจะตอ้งบนัทึกภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เพื่อ
รอจดัท าใบหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และใบรายการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งสรรพากรต่อไป 

ราคาทุนค่าเช่า การรับจา้งท าของ การบริการ การโฆษณา                              xxxxxxxx 

หัก  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย                                                                            xxxxxxxx 

(ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5%,3%,2% คูณ ราคาทุนของการเช่า การรับจา้งท าของหรือการบริการ 
การโฆษณา) 

ยอดคงเหลือ                                                                                                   xxxxxxxx 
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บวก  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถา้มี                                                                          xxxxxxxx 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจดัท าเช็คจ่าย                                                                      xxxxxxxx 

2. ตอ้งดูวา่ระบบบญัชีเจา้หน้ีบริษทัไดต้ั้งช่ือรหสับญัชี เช็คจ่ายล่วงหนา้หรือไม่ ถา้ไม่มีการตั้งช่ือ
บญัชีกส็ามารถเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารไดท้นัที 

กรณีท่ี 1 ตั้งบญัชีเช็คจ่ายล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีมี 2 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1  ตดัลา้งบญัชีเจา้หน้ีเขา้บญัชีเช็คจ่ายล่วงหนา้โดย 

เดบิต            บญัชีเจา้หน้ีประเภทนั้นๆ (A/C PAYBLB) 

                     เครดิต บญัชีเช็คจ่ายล่วงหนา้ (PREPAID CHEQUE) 

ขั้นตอนท่ี 2  ตดัลา้งบญัชีจ่ายล่วงหนา้เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารโดย 

เดบิต             บญัชี เช็คจ่ายล่วงหนา้ (PREPAID CHEQUE) 

เครดิต บญัชี เงินฝากธนาคาร (BANK………………) 

กรณีท่ี 2  ไม่มีการตั้งบญัชีเช็คจ่ายล่วงหนา้ การบนัทึกบญัชีจะตอ้งลา้งบญัชีเจา้หน้ีเจา้บญัชี
เงินฝากทนัทีโดย 

 

เดบิต            บญัชี เจา้หน้ีประเภทนั้นๆ (A/C PAYBLB) 

เครดิต บญัชี เงินฝากธนาคาร (BANK………………) 

(สุขสิรี เจษฎาพรชยั มีนาคม, 2543:131-134) 
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2.4แนวคดิเกีย่วกบัโปรแกรมส าเร็จรูป Sage ERP Accpac 

2.4.1ลกัษณะของโปรแกรม Sage ERP Accpac 

โปรแกรม Sage ERPAccpacเป็น Software ท่ีรวบรวมการจดัการทุกส่วนงานภายในองคก์ร
ของคุณไม่วา่จะเป็นงานดา้นระบบบญัชี,ระบบจดัซ้ือ,ระบบการขายหรือจะเป็นระบบการ
จดัการดา้นคลงัสินคา้, ระบบงานตน้ทุนโครงการวมถึงระบบงานโครงการและการจดัการ
ดา้นสินทรัพย ์

( Asset Management ) ต่างๆ Sage ERP อีกทั้ง Sage ERP Accpac ยงัมีรายงานรูปแบบมาตรฐาน 
(Financial Report) ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการจะช่วยบริหารในการวิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของ
บริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วและลดขั้นตอนในการท างาน 

- โปรแกรม Accpac จะน าขอ้มูลจากระบบบญัชีมาช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
ระบบมาวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน 

- รวบรวมขอ้มูลของแต่ละแผนกเพื่อง่ายต่อการดึงขอ้มูลไปใชง้าน 
- ช่วยในการติดตามและแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์ร 
- มีระบบตรวจสอบความผดิพลาดของขอ้มูลในส่วนต่างๆ 

2.4.2ประโยชน์ของ Sage ERPAccpac 

- ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบมาวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน 
- ท าการจดัการและการวิเคราะห์ภาวะธุรกิจได ้
- รวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูลของแต่ละแผนกเพื่อง่ายต่อการดึงขอ้มูลไปใชง้าน 
- ช่วยในการติดตามและแบ่งปันขอ้มูลภายในองคก์ร 

- มีระบบตรวจสอบความผดิพลาดของขอ้มูลในส่วนต่างๆ 

( SEG IT Services ) 

 

 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ        :   บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่)  
ท่ีตั้งสถานประกอบการ      :   444 ชั้น 10- 12 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  
                                               แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร10330  
เบอร์โทร                            :   02-611-7111 
เบอร์แฟกซ์                         :   02-611-7169 
เวลาท าการ                         :   วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 09.30 - 18.30 น. 

ใหบ้ริการธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีมีความทนัสมยัและครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1     แผนท่ีตั้งบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่) 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
เอส เอฟ ซีเนม่า (SF Cinema) เป็นธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์ง เกิดจากจุดเร่ิมตน้เลก็ๆใน

ภาคตะวนัออก ประกอบดว้ย 

1. โรงภาพยนตร์เอม็พรีเว ่ ซีเนคลบั(EMC) 
2. โรงภาพยนตร์เอสเอฟเวิลด ์ซีเนม่า(SFW) 
3. โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอก็ซ์ ซีเนม่า(SFX) 
4. โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า(SFC) 
5. โบวล่ิ์ง 

เอ็มพรีเว่ ซีเนคลบั EMPRIVE CINECLUB (EMC) มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 1 สาขาเป็นโรง
ภาพยนตร์สุนทรียะบนัเทิงเหนือระดบั กบั CINECLUB แห่งแรกในเมืองไทยท่ีสุดโรงภาพยนตร์หรูหรา
ระดบัเวิลดค์ลาสโดดเด่นดว้ยดีไซน์และความสะดวกสบายสุด Exclusive พร้อมบริการระดบั 6 ดาว 

 
ภาพท่ี 3.2 ภาพในโรงภาพยนตร์เอม็พรีเว ่ซีเนคลบั EMPRIVE CINECLUB 
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โรงภาพยนตร์เอสเอฟเวิลด์ ซีเนม่า  WORLD CINEMA (SFW) มีโรงภาพยนตร์ทั้ งหมด 1 
สาขาเป็นโรงภาพยนตร์ต้นแบบ (Flagship) ของเอสเอฟ ซีเนม่า เป็นโรงภาพยนตร์แบบอย่าง Hip 
Chic’n Metropolis กบัความล ้าสมยั พร้อมพร่ังดว้ยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โรงภาพยนตร์สามมิติแบบ
ดิจิทลั Dolby 3D โรงภาพยนตร์ดิจิทลั Zero Wall Experience กบัการบุผนงัใหไ้ม่รบกวนสายตาขณะชม
ภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์สามมิติแบบดิจิทัลความละเอียด 8.8 ล้านพิเวก พร้อมระบบเสียง Dolby 
Atoms แห่งแรกในประเทศไทย 

 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ภาพในโรงภาพยนตร์เอสเอฟเวลิด ์ซีเนม่า SF WORLD CINEMA 
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โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอก็ซ์  ซีเนม่า SFX CINEMA (SFX) มีโรงภาพยนตร์ทั้ง 8 สาขาเป็นโรง
ภาพยนตร์ หรูหราดว้ยดีไซน์ Luxury Concept กบัท่ีสุดโรงภาพยนตร์เหนือระดบั พร้อมบริการสุดพิเศษ
แบบ First Class เพื่อมอบประสบการณ์ชมภาพยนตร์สมบูรณ์แบบท่ีดีท่ีสุด 

 
 

ภาพท่ี 3.4 ภาพในโรงภาพยนตร์เอสเอฟเอก็ซ์ ซีเนม่า SFX CINEMA แบบ Premium Seat 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ภาพในโรงภาพยนตร์เอสเอฟเอก็ซ์ ซีเนม่า SFX CINEMA แบบ First Class 
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โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า SF Cinema (SFC) มีโรงภาพยนตร์ทั้งหมด 44 สาขา ใหสี้สัน
ความบนัเทิง แตกแต่งอยา่งมีสไตลร์องรับคนรุ่นใหม่ ดว้ยคอนเซ็ปต ์Unique Urban กบัโรงภาพยนตร์
คุณภาพระดบัโลก พร้อมบริการสุดประทบัใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ภาพในโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า SF Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 
 

โบวล่ิ์ง Bowling เป็นธุรกิจอีกอยา่งหน่ึงของบริษทัเอสเอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
(ส านกังานใหญ่) ท่ีท าใหมี้ช่ือเสียงมาก โบวล่ิ์งในปัจจุบนัมีทั้งหมด 3 สาขา ไดแ้ก่ 

1. เอม็บีเคเซ็นเตอร์ 
2. จงัซีลอนภูเกต็ 
3. เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยา บีช 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 ภาพในโบวล่ิ์ง Bowling 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร

 
ภาพท่ี 3.8 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่)
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ภาพท่ี 3.9 องคก์รของแผนกการเงิน – การบญัชีของบริษทัเอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (ส านกังานใหญ่)
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุนิสา              ท่าหิน         ต  าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานการเงิน – การบญัชี 
นางสาวกรรณิการ์        สองทอง     ต  าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานการเงิน – การบญัชี 
นางสาวเกศินี                พกัสอน     ต  าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานการเงิน – การบญัชี      

ลกัษณะงานทีรั่บผดิชอบ 

1. จดัเตรียมเอกสารเพื่อจดัท าใบส าคญัตั้งหน้ี ประกอบดว้ย 
- ใบวางบิล 
- ใบก ากบัภาษี & ใบแจง้หน้ี 
- ใบสัง่ซ้ือ 
- ใบขอซ้ือ 

2. จดัท าใบส าคญัตั้งหน้ี (AP Voucher)  ในการซ้ือทรัพยสิ์น 
3. จดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน (Payment Voucher)  ในการซ้ือทรัพยสิ์น 
4. จดัท ารายงานสรุปการจดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน (Payment Voucher) ใหแ้ผนกการเงิน 
5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) 
6. จดัท ารายงานสรุปและน าส่งใบก ากบัภาษี (Tax Invoice) 
7. ช่วยงานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- ถ่ายเอกสารจดัเกบ็ขอ้มูลไวส้ ารอง 
- สแกนเอกสารจดัเกบ็ขอ้มูลไวใ้น File 
- เตรียมเอกสารส าหรับการเขา้ตรวจสอบของผูต้รวจสอบบญัชี 
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ผงัท่ี 3.1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ตรวจสอบเอกสารและรอเซ็น

อนุมติั Assist 

 

ตรวจสอบและอนุมติั 

Manager, CFO 

ส่งเอกสารไปแผนกการเงิน 

แผนกจดัซ้ือ ส่งเอกสารมา 

แผนกบญัชี 

แยกประเภทเอกสารและ

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

จดัท าใบส าคญัตั้งหน้ี 

ตรวจสอบเอกสารและรอเซ็น

อนุมติั Assist 

รอตดัจ่ายตามใบวางบิล 

จดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวอิสรีย ์             ชิณะวพิฒัน์     ต  าแหน่ง Accounting Officer 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
รวมระยะเวลาในการปฏิบติังานทั้งส้ิน 15 สปัดาห์ 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 3.7.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูของโครงงาน 
3.7.2 วางแผนการจดัท าโครงงาน 
3.7.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมติั 
3.7.4 ศึกษารูปแบบธุรกิจศึกษาดา้นบญัชี 
3.7.5 จดัท าโครงการวางแผน 
3.7.6 สรุปการจดัท าโครงงาน 
3.7.7 จดัท ารูปเล่มรายงานและเอกสารน าเสนอโครงงาน 
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ตาราง 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ศึกษาและรวบรวม
ขอ้มูลของโครงงาน 

                

2.วางแผนการจดัท า
โครงงาน 

                

3.เสนอโครงการเพื่อ
อนุมติั 

                

4.ศึกษารูปแบบธุรกิจ
ศึกษาดา้นบญัชี 

                

5.จดัท าโครงการ
วางแผน 

                

6.จดัท ารูปเล่มรายงาน
และเอกสารน าเสนอ
โครงงาน 

                

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
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3.8 ฮาร์ดแวร์ 

-  คอมพิวเตอร์  

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- เคร่ืองสแกน 

- เคร่ืองคิดเลข 

- กลอ้งถ่ายรูป  

3.9 ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 

- โปรแกรม Microsoft Excel 

- โปรแกรมส าเร็จรูป Sage ERP ACCPAC 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

รายละเอยีดโครงงาน 

4.1 การจัดท าใบส าคญัจ่ายโดยโปรแกรมส าเร็จรูปSage ERPAccpac 

ลกัษณะของงานท่ีรับผดิชอบของแผนกบญัชีเจา้หน้ี(Accounting Payable) บริษทั เอส เอฟ คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คือ การจดัท าใบตั้งหน้ี ใบส าคญัจ่ายในรูปแบบโปรแกรมส าเร็จรูป Sage ERP 
Accpac 

ซ่ึงมีรายละเอียดและขั้นตอนในการปฏิบติัดงัน้ี 

ความหมายตวัยอ่ของเอกสารในผงั 

SUPPLIER         = ผูผ้ลิต 

INVOICE           = ใบก ากบัภาษี, ใบแจง้หน้ี 

PO                      = ใบสัง่ซ้ือ 

PR                      = ใบขอซ้ือ 

PAYMENT       = ใบส าคญัจ่าย 

CFO                   = ผูบ้ริหารดา้นการบญัชีและการเงินของบริษทั 

FILE                  = แฟ้มเกบ็เอกสาร 
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ตัวอย่างเอกสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ใบวางบิล 

 

ช่ือ –ท่ีอยูบ่ริษทัเจา้หน้ี 
 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 
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ภาพท่ี 4.2 ใบก ากบัภาษี 

 

ช่ือ –ท่ีอยูบ่ริษทัเจา้หน้ี 
 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 
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ภาพท่ี 4.3 ใบสัง่ซ้ือ PO 

 
 

ช่ือ –ท่ีอยูบ่ริษทัเจา้หน้ี 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 
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ภาพท่ี 4.4 ใบขอซ้ือ PR 
 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 

ช่ือบริษทั เจา้หน้ี 
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4.2 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี – ตั้งหนี ้

1. กดปุ่ ม Sage ERP ACCPAC เพื่อเขา้สู่ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 
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วิธีการเขา้สู่ระบบ 
1. User ID   ช่ือผูเ้ขา้ใช ้
2. Password  รหสัผูเ้ขา้ใช ้
3. Company  เลือกบริษทัท่ีทรัพยม์าวางบิล 

ประกอบดว้ย บริษทั เอฟ เอส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)(ส านกังานใหญ่) 
บริษทั เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซีเนม่า จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
บริษทั เอส เอฟ โคลีเซ่ียม เอน้เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

4. Session Date วนัท่ีจดัท า 
5. OK 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

5 

3 
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เลือก Icon Invoice Entry  
1. A/P Transactions 
2. Invoice Entry (SF) 

 

 

1. Run  เขา้สู่ระบบโปรแกรม 
 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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ขั้นตอนการท าโปรแกรมACCPAC(ตั้งหน้ี) 
เรียงตามล าดบัหมายเลข 

1. กดปุ่ ม NEW เพื่อเร่ิมตน้การบนัทึกรายการ 
Batch Number ระบบจะ Run Auto 
 

 
 

1. พิมพช่ื์อทีม Fixed Assets ตามดว้ยรอบเดือน/ปี (ช่ือผูจ้ดัท า) 
2. Batch Date   วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมท าโปรแกรม 
 
 
 
 

1 

1 

2 
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Entry Number ระบบจะ Run Auto 

1. กดปุ่ ม New เพื่อเร่ิมตน้การบนัทึกรายการ โดยใส่ตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกเป็นช่ือสาขา_แผนก_
ช่ือบริษทั_ช่ือรายการในการสัง่ซ้ือตามดว้ยจ านวน จะสามารถคียไ์ดสู้งสุด 250 ตวัอกัษร 

2. Vendor Number  พิมพเ์ลขบริษทัตามใบสัง่ซ้ือ 
3. Document Type   ใหเ้ลือกตามประเภทของเอกสาร Invoice 
4. Document Date    วนัท่ีในเอกสารใบก ากบัภาษี 
5. Posting Date         วนัท่ีท่ีบญัชีบนัทึกรายการ (Aging จะยดึวนัท่ีน้ีในการค านวณอายเุจา้หน้ี) 
6. Document  Number ใหใ้ส่เลขท่ีตามใบก ากบัภาษี 
7. PO Number            ใส่เลขท่ี Po ตามใบสัง่ซ้ือ 
8. Document   Total     ใหใ้ส่ยอดเงินรวม VAT 
9. Description       ใหใ้ส่ค าอธิบายขั้นตน้ G/L Account เป็นรหสัทรัพยสิ์น Amount ใส่ยอด

จ านวนเงินในการซ้ือ 
10. ADD เพื่อท าการบนัทึก 
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เพิ่มเติม 
Tad Taxes 

Tax Group      ใหเ้ลือกประเภทของ VAT 
VATOO           หมายถึง ภาษีซ้ือท่ีมี VAT 7% 
UNDUEVAY    หมายถึง    ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 
NONVAT         หมายถึง    รายการท่ีไม่มี VAT 
**********จบขั้นตอนการท า ACCOUNT PAYABLE VOUCHER********** 
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4.3 วธีิการท า PAYMENT VOUCHER ใบส าคญัจ่ายเงิน 

เลือก Icon Invoice Entry Entry (SF) 
1. A/P Transactions 
2. Payment  

 

 
1. Run  เขา้สู่ระบบโปรแกรม 
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ขั้นตอนการท าโปรแกรมACCPAC (ใบส าคญัจ่าย) 
เรียงตามล าดบัหมายเลข 

1. กดปุ่ ม NEW เพื่อเร่ิมตน้การบนัทึกรายการโดยใส่ตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกเป็นช่ือสาขา_แผนก_
ช่ือบริษทั_ช่ือรายการในการสัง่ซ้ือตามดว้ยจ านวน จะสามารถคียไ์ดสู้งสุด 250 ตวัอกัษร 
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1. Batch Date ใหใ้ส่รอบท่ีจะตดัจ่าย 
2. Bank ธนาคารท่ีออกเช็ดให ้ไดแ้ก่ 

- บญัชีกระแสรายวนัออกเช็ค เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ 
- บญัชีกระแสรายวนัออกเช็ค เอส เอฟ โคลีเซ่ียม 
- บญัชีกระแสรายวนัออกเช็ค เซ็นทรัล ลาดพร้าว 
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3. Entry Number ระบบจะ Run Auto 
กดปุ่ ม NEW เพื่อเร่ิมตน้การบนัทึกรายการโดยใส่ตวัอกัษร 3 ล าดบัแรกเป็นช่ือสาขา_แผนก_
ช่ือบริษทั_ช่ือรายการในการสัง่ซ้ือตามดว้ยจ านวน จะสามารถคียไ์ดสู้งสุด 250 ตวัอกัษร 

4. Transaction Type เลือกประเภทของ Payment 
                              Payment  มี Vendor  สามารถเรียกดู Invoice เพื่อตดัช าระหน้ีได ้
Payment Misc    ไม่มี Vendor 

5. Payment Date   วนัท่ีท่ีบญัชีบนัทึกรายการตดัจ่าย 
6. Posting  Date     วนัท่ีบญัชีและใหมี้ผลกบัการตดัจ่าย Aging ควรเป็นวนัเดียวกบัPayment Date    
7. Vendor Number พิมพเ์ลขบริษทั 
8. Payment Code   ใหเ้ลือก Check 
9. Reference  ให ้copy ขอ้มูลมาจาก Description ท่ี New การบนัทึกรายการมาวาง 

 

 
10.  Click ในช่อง Select Mode แลว้ไป Click ท่ีเคร่ืองหมาย >>เพื่อใหร้ะบบเรียกดูขอ้มูล Invoice 

ท่ีคา้งช าระในระบบทั้งหมด เม่ือเลือกไดแ้ลว้ให ้Double Click ท่ี Column Apply ใหเ้ป็น Yes 
แลว้ Click ในช่อง Select Mode ใหเ้คร่ืองหมายหายไป 
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ปุ่ม Adjust  เพื่อบนัทึกการกลบัรายการ Undue Vat และบนัทึก Withhold  
 

วิธีการคีย ์ บรรทดัแรกใหเ้ลือกเป็น VATOO แลว้กรอกขอ้มูลดงัน้ี 
Dist. Code ใหก้ดแวน่ขยายเพื่อเลือกรายการท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

 
ตวัอยา่ง การ Adjust 
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Reference   ใหใ้ส่ Reference เดิม 
Description  ใหใ้ส่ตาม Reference เดิม 

Adjust   Dr  Input VAT                                   xx(VATOO)  VAT 7% 
Cr  Input VAT not yet due                  xx    (UNDVAT) 
Cr  Withholding tax-P.N.D.53          xx    ยอดก่อน VAT 3% เป็นการหกัค่าบริการ,ค่าติดตั้ง,ค่าขนส่ง 

Cr  Decoration money guarantee payable       xx    ยอดรวม VAT 5% เป็นการหกัค่ามดัจ า 
 

 
ยอดNet Balance ติดลบ ตอ้งท าใหเ้ป็น 0 โดย เอายอด Current Balance - Net Balance ใส่ Applied 
Amount 

 
กดปุ่ ม Add เพื่อท าการบนัทึกรายการ 

**********จบขั้นตอนการท า PAYMENT********** 
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ภาพท่ี 4.5 ใบส าคญัตั้งหน้ี 
Dr  ทรัพยสิ์น                                                  xx 
       Input VAT                                               xx 
       Cr เจา้หน้ี                                                         xx 

 
 
 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 

ช่ือ –ท่ีอยูบ่ริษทัเจา้หน้ี 
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ภาพท่ี 4.6 ใบส าคญัจ่าย 
Dr เจา้หน้ี                                        xx 
      Cr Bank                                            xx 
Dr Input VAT                                 xx 
      Cr Input VAT not yet due                xx 
           Withholding                                xx 
            Decorationg                               xx 
 

ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
ในการท ารายงาน 

ช่ือ –ท่ีอยูบ่ริษทัเจา้หน้ี 
 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

5.1.1 สรุปผลโดยเปรียบเทยีบกบัวตัถุประสงค์และขอบเขต 

หลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท าโครงงานน้ีเสร็จแล้ว ผลปรากฏว่าโครงงานได้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตท่ีตั้งไวซ่ึ้ง ท าให้เกิดประโยชน์อยา่งมากต่อบริษทัและต่อผูป้ฏิบติัสหกิจ
ศึกษา คือ ท าให้เขา้ใจถึงลกัษณะของธุรกิจโรงภาพยนตร์ เขา้ใจวิธีการการใชโ้ปรแกรม Sage ERP 
Accpac มากข้ึนและสามารถบนัทึกขอ้มูลในใบส าคญัจ่ายไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ครบถว้น ทนัต่อ
เวลาท่ีก าหนดท าใหง้านออกมาถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพนอกจากน้ียงัท าให้ผูจ้ดัท าโครงงานและ
พนกังานในบริษทัทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแกไ้ขไดต้รงจุด อีกทั้งยงัสามารถลดขอ้ผดิพลาดของ
ผูป้ฏิบติัสหกิจศึกษาและพนักงาน ท าให้เกิดทกัษะและเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตาม
วิธีการและขั้นตอนการบนัทึกใบส าคญัจ่ายดว้ยโปรแกรม Sage ERP Accpac มากยิ่งข้ึนซ่ึงการใช้
โปรแกรม Sage ERP Accpac นั้นช่วยให้ผูใ้ชง้านจดัท าบญัชีใหง่้าย สะดวกและรวดเร็วข้ึน ลดเวลา
ในการท างาน สามารถเก็บรักษาขอ้มูลต่างๆท่ีบนัทึกไวไ้ดโ้ดยจะไม่เกิดการสูญหาย และสามารถ
เรียกใชง้านขอ้มูลท่ีตอ้งการไดทุ้กเวลา 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ในการบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชีดว้ยโปรแกรม Sage ERP Accpac ในกรณีเม่ือมี
การ Post ขอ้มูลไปแลว้กลบัมาตรวจแลว้เจอขอ้ผดิพลาดจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลนั้นได ้หากแกไ้ข
ตอ้งท าหลายขั้นตอน 

5.1.2.2 ไม่มีทกัษะและความช านาญการใชง้านโปรแกรม Sage ERP Accpac 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางให้กบัผู้อืน่ 

5.1.3.1 เอกสารทุกอย่างท่ีน ามาบนัทึก ตอ้งท าอย่างละเอียดรอบคอบและถูกตอ้ง หากมี
ปัญหาหรือขอ้สงสัยควรถามพี่เล้ียงทนัที ไม่ควรตดัสินใจเองเพราะอาจเกิดขอ้ผิดพลาดตามและไม่
สามารถแกไ้ขได ้

5.1.3.2 ควรศึกษาเรียนรู้วิธีการหรือขั้นตอนการใชง้านโปรแกรม Sage ERP Accpac และมี
สมุดจดบนัทึกรายละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการท างานคร้ังต่อๆไปฝึกท าหลายๆรอบจะไดเ้กิด
ความเชียวชาญ 
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5.2 สรุปผลการการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

5.1.2 ข้อดีของการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.2.1.1 ท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานมีความรู้และเขา้ใจถึงลกัษณะของธุรกิจโรงภาพยนตร์และยงั
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงในการท างานในอนาคต 

5.2.1.2 ไดเ้รียนรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างานและรู้จกัแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ 

5.2.1.3 ไดฝึ้กความละเอียดรอบคอบ ความอดทนและความรับผดิชอบต่องานท่ีตนเอง
ไดรั้บมอบหมาย 

5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้กระบวนการการท างานแต่ละขั้นตอนของบริษทั เช่น ท าใบเสนอราคา
สัง่ซ้ือ วางบิล ตั้งหน้ี ตดัจ่าย จ่ายเช็ค 

5.2.1.5 ไดเ้รียนรู้การสร้างมนุษยส์มัพนัธ์และการปรับทศันคติกบัผูอ่ื้นหรือเขา้กบัผูอ่ื้นได้
ง่ายในการท างาน 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1 บริษทัเจา้หน้ีวางใบวางบิลชา้ท าใหใ้บก ากบัภาษีท่ียืน่ไปไม่ตรงตามรอบบญัชี 

5.2.2.2 แผนกจดัซ้ือออกใบสัง่ซ้ือมาผดิสาขาจ านวนเงินในใบสัง่ซ้ือไม่ตรงกบัใบแจง้หน้ี 

5.2.2.3 บนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม Sage ERP Accpac ไม่ถูกตอ้ง เช่น รหสัทรัพยสิ์น 
เลขท่ี ใบก ากบัภาษี ช่ือบริษทัเลขท่ีบญัชี ภาษีซ้ือ ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด เป็นตน้ 

5.2.2.4 บริษทัเจา้หน้ีออกช่ือท่ีอยูใ่นใบก ากบัผดิ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.3.1 ท าการแจง้บริษทัเจา้หน้ีใหมี้การวางบิลเร็วข้ึนภายในเดือนท่ีเกิดค่าใชจ่้ายหรือ
ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5.2.3.2 ส่งเอกสารกลบัใหแ้ผนกจดัซ้ือท าการตรวจสอบใหม่และแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

5.2.3.3 ในการบนัทึกขอ้มูลทุกคร้ังควรมีความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบใหถู้กตอ้ง
สมบูรณ์ก่อนท าการน าส่งขอ้มูล 

5.2.3.4 แจง้บริษทัเจา้หน้ีใหแ้กไ้ขช่ือท่ีอยูใ่หถู้กตอ้ง กรณีไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หอ้อกใบลด
หน้ีและออกใบก ากบัภาษีเลขท่ีใหม่ 
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