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เฉลยบทที่ 2 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
 

ขอ้ 2-1  

เมษายน 1 กองทนุเงนิสดย่อย 2,000  

    เงนิสด  2,000 

    

10 เงนิขาดเงนิเกิน 20  

 ค่าขนส่งเขา้ 600  

 ค่าวสัดุ 250  

 ค่าไปรษณียากร 330  

 ลูกหน้ี-พนกังาน 170  

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 360  

      เงนิสด  1,730 

    

20 กองทนุเงนิสดย่อย 1,000  

    เงนิสด  1,000 

ขอ้ 2-2 

 เงนิขาดเงนิเกิน 64.50  

 ลูกหน้ี – พนกังาน (400+340) 740  

 ถอนใชส่้วนตวั 1,700  

 วสัดุสาํนกังานใชไ้ป 143.50  

 ค่าไปรษณียากร (200-29) 171  

 วสัดุสาํนกังาน 29  

    เงนิสด (3,000-152)  2,848 

ขอ้ 2-3 

• แต่ละรายการมผีลต่องบพสูิจนย์อดเงนิฝาก ดงัน้ี 

1.  ก 6.   ก 

2.  ง 7.   ง 

3.  ง 8.   ค , ง 

4.  ค 9.   NR 

5.  ข 10.  NR 
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ขอ้ 2-4 


บรษิทัเอกการไฟฟ้า จาํกดั 

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

     ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 25X6                   (บาท) 

ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัที ่31 กรกฎาคม  43,320 

บวก: เงนิฝากระหว่างทาง 14,820  

      ธนาคารหกัผดิบญัชี 250 15,070 

  58,390 

หกั:  เชค็ทีย่งัไมไ่ดข้ึ้นเงนิ  19,270 

ยอดคงเหลอืของเงนิสดทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่31 กรกฎาคม  39,120 

ยอดคงเหลอืในสมดุบญัชเีงนิสดของบรษิทั  29,270 

บวก:  บนัทกึจาํนวนเงนิของเชค็เลขที ่422 ผดิ 180  

       เกบ็เงนิตามตัว๋เงนิรบัพรอ้มดอกเบี้ย 10,200 10,380 

  39,650 

หกั:   เชค็คืน (NSF) 400  

       ค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างเดอืนกรกฎาคม 30  

       ค่าธรรมเนียมธนาคารในการพมิพใ์บเชค็ 80  

       ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเรยีกเกบ็ต ัว๋ 20 530 

ยอดคงเหลอืของเงนิสดทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่31 กรกฎาคม  39,120 

1. ยอดเงนิสดคงเหลอืหลงัจากทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ (ยอดทีถ่กูตอ้ง) ณ วนัที ่31 กรกฎาคม _39,120 บาท___ 

2. ยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิสดกอ่นการปรบัปรุง ณ วนัที ่31 กรกฎาคม __29,270 บาท_______ 

3. รายการใดบา้งที่ตอ้งนาํมาใชส้าํหรบัการจดัทาํงบพสูิจนย์อดในส่วนของบริษทัเอกการไฟฟ้า (ระบดุ ว้ย

ตวัเลขหนา้รายการ) __2, 3, 4, 7 และ 8 _____ 

4. รายการที่ตอ้งนาํมาบนัทกึบญัชีในสมดุของธนาคารเพือ่แกข้อ้ผดิพลาด__มดีงัน้ี________ 

 ลูกหน้ี 400  

    เงนิสด  400 

 (เชค็ทีธ่นาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได)้   

 ค่าธรรมเนียม 130  

    เงนิสด  130 

 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
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 เงนิสด 180  

    เจา้หน้ี  180 

 (ปรบัปรุงจาํนวนเงนิตามเชค็เลขที ่422 ทีบ่นัทกึผดิ)   

 เงนิสด 10,200  

    ดอกเบี้ยรบั  200 

    ตัว๋เงนิรบั  10,000 

 (บนัทกึการเรยีกเก็บเงนิตามตัว๋พรอ้มดอกเบี้ย)   

    

ขอ้ 2-5  ก. 

บรษิทัไทยรุ่ง จาํกดั 

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

       ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน          (บาท) 

ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน  56,274.20 

บวก: เงนิสดในมอืทีย่งัไมไ่ดน้าํฝาก  1,915.40 

  58,189.60 

หกั: เชค็ทีย่งัไมไ่ดข้ึ้นเงนิ   

     เลขที ่1224 1,635.29  

     เลขที ่1230 2,468.30  

     เลขที ่1232 3,625.15  

     เลขที ่1233 482.17 8,210.91 

เงนิสดคงเหลอืที่ถกูตอ้ง  49,978.69 

ยอดคงเหลอืในบญัชีเงนิสดของบริษทั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน  49,178.22* 

บวก: ดอกเบี้ยหุน้กูท้ีธ่นาคารเรียกเก็บให ้  1,400.00 

  50,578.22 

หกั: ค่าธรรมเนียมธนาคาร 27.40  

     เชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไมไ่ด ้(NSF) 572.13 599.53 

เงนิสดคงเหลอืที่ถกูตอ้ง  49,978.69 

* คาํนวณยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน ไดด้งัน้ี 

    ยอดคงเหลอื 31 ตลุาคม   41,847.85 

    บวก เงนิสดรบัเดอืนพฤศจกิายน  173,523.91 

  215,371.76 

    หกั เงนิสดจ่ายเดอืนพฤศจกิายน  166,193.54 

    เงนิสดคงเหลอื 30 พฤศจกิายน  49,178.22 
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ข. ปรบัปรุงรายการในสมดุรายวนัท ัว่ไปทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเงนิสด 

พย. 30 เงนิสด 1,400  

    ดอกเบี้ยรบั  1,400 

    

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 27.40  

    เงนิสด  27.40 

    

 ลูกหน้ี 572.13  

    เงนิสด  572.13 

ขอ้ 2-6  

บรษิทัพรรณษร จาํกดั 

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

      ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8         (บาท) 

ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  41,500.00 

บวก: เงนิสดในมอื  28,900 

หกั: เชค็ทีย่งัไมไ่ดข้ึ้นเงนิ  (21,360.50) 

เงนิสดคงเหลอืทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  49,039.50 

ยอดคงเหลอืในบญัชีเงนิสดของบริษทั ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  39,698.50 

บวก: บนัทกึรบัเชค็จากลูกคา้ผดิตํา่ไป (900-600) 300.00  

      บนัทกึการจ่ายเชค็เลขที ่747 ตํา่ไป (5820-582) 5,238.00  

      เกบ็เงนิตามตัว๋ (9,000+360) 9,360.00 14,898.00 

หกั:  ค่าธรรมเนียมธนาคาร (250+55) 305.00  

      เชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไมไ่ด ้(NSF) 4,532.00  

      เชค็เลขที ่742 บนัทกึการจ่ายเงนิตํา่ไป (4,910-4,190) 720.00 5,557 

เงนิสดคงเหลอืทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  49,039.50 

ข) จดัทาํรายการปรบัปรุง ณ วนัที ่30 มถินุายน 

มยิ. 30 เงนิสด 14,898.00  

     ลูกหน้ี  300.00 

     เจา้หน้ี  5,238.00 

     ตัว๋เงนิรบั  9,000.00 

     รายไดด้อกเบี้ย  360.00 

 (ปรบัปรุงรายการรบัเงนิสด)   
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มยิ. 30 ลูกหน้ี 4532.00  

 เจา้หน้ี 720.00  

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 305.00  

     เงนิสด  5,557.00 

 (ปรบัปรุงเงนิสดจ่าย)   

ขอ้ 2-7  การคาํนวณเงนิสดคงเหลอืในสมดุบญัช ี– บญัชกีระแสรายวนั 

เงนิสดคงเหลอื 1 มถินุายน 25X8  30,200.80 

เงนิสดรบัเดอืนมถินุายน   

 ฝากวนัที ่12 1,507.06  

 ฝากวนัที ่23 1,458.55  

 ฝากวนัที ่28 4,157.48  

 เงนิฝากระหว่างทาง 4,607.96 

เงนิสดทีม่เีพือ่ใช ้

11,731.05 

 41,931.85 

หกั   เงนิสดจ่ายจากเชค็ 

เงนิสดคงเหลอื 30 มถินุายน 25X8 

11,758.35 

 30,173.50 


บรษิทัเกษตรอตุสาหกรรม จาํกดั 

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

        ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8          (บาท) 

ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  28,735.78 

บวก: เงนิฝากระหว่างทาง   4,607.96 

  33,343.74 

หกั:  เชค็ทีย่งัไมไ่ดข้ึ้นเงนิ   

 เลขที ่6139 960.57  

 เลขที ่5146 691.88  

 เลขที ่5149 386.84  

 เลขที ่5152 750.00  

 เลขที ่5153 392.00 3,181.29 

เงนิสดคงเหลอืทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  30,162.45 

เงนิสดคงเหลอืในสมดุบญัช ีณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  30,173.50 

หกั: ค่าธรรมเนียมที่บริษทัยงัไม่ไดบ้นัทกึ  11.05 

เงนิสดคงเหลอืทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่30 มถินุายน 25X8  30,162.45 
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ขอ้ 2-8  

 

 1.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีถ่กูตอ้ง ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 25x6 

   ยอดคงเหลอืในบญัชกีระแสรายวนั   13,500 บาท 

   ยอดคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์  22,100 

   เชค็ลูกคา้ยงัไมไ่ดข้ึ้นเงนิ      5,500 

   พนัธบตัรรฐับาลทีจ่ะครบกาํหนดใน 2 เดอืน  15,000 

   ธนบตัรและเงนิเหรยีญในมอื   

    รวม     56,680 

    580 

 2.  

 บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั 500,000 บาท ซึง่จะใชใ้นการขยายโรงงานในอนาคตจะถูก

จดัประเภทเป็น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้สนิทรพัยอ์ื่นหรอืเงนิลงทนุ 

 บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั 25,000 บาท ซึ่งไดร้บัมาจากเงินกูร้ะยะยาว ควรจดั

ประเภทเป็น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้สนิทรพัยอ์ื่นหรอืเงนิลงทนุ 

 พนัธบตัรรฐับาลที่จะครบกาํหนดภายใน 7 เดือน ควรจดัประเภทเป็น “สินทรพัย์

หมนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้เงนิลงทนุช ัว่คราว  

 

ขอ้ 2-9  

 

(a) 1. Deposits in transit, $5,205  [$13,889 – ($10,784 – $2,100)] 

 2. Outstanding checks, $2,280  [$10,080 – ($11,600 – $3,800)] 

 

(b) Adjusted cash balance at April 30, $30,920 

 ($27,995 + $5,205 – $2,280) OR ($28,855 + $3,000 – $35 – $900) 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=clipart+border&start=237&um=1&hl=th&biw=1600&bih=695&tbm=isch&tbnid=4GdkN76h_nXFhM:&imgrefurl=http://free-valentine-clipart.blogspot.com/&docid=jZ1Bgc06KVIpdM&imgurl=http://www.leehansen.com/clipart/Borders/thumbs/pink-heart-border-hth.gif&w=150&h=17&ei=96DITs_PH8KxrAecwcDBDg&zoom=1&chk=sbg�

