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เฉลยบทที� 2 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 

 
ขอ้ 2-1  

เมษายน � กองทนุเงนิสดย่อย �,���  
    เงนิสด  �,��� 
    

�� เงนิขาดเงนิเกิน ��  
 ค่าขนส่งเขา้ ���  
 ค่าวสัดุ ���  
 ค่าไปรษณียากร !!�  
 ลูกหนี% -พนกังาน �(�  
 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ !��  
     เงนิสด  �,(!� 
    

�� กองทนุเงนิสดย่อย �,���  
    เงนิสด  �,��� 

ขอ้ 2-� 

 เงนิขาดเงนิเกิน �/.��  
 ลูกหนี% – พนกังาน (/��+!/�) (/�  
 ถอนใชส่้วนตวั �,(��  
 วสัดุสาํนกังานใชไ้ป �/!.��  
 ค่าไปรษณียากร (���-�7) �(�  
 วสัดุสาํนกังาน �7  
    เงนิสด (!,���-���)  �,8/8 

ขอ้ 2-� 

• แต่ละรายการมผีลต่องบพสูิจนย์อดเงนิฝาก ดงันี%  
�.  ก �.   ก 
�.  ง (.   ง 
!.  ง 8.   ค , ง 
/.  ค 7.   NR 
�.  ข ��.  NR 
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ขอ้ 2-4 

 

บริษทัเอกการไฟฟ้า จาํกดั 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

     ณ วนัทีB 31 กรกฎาคม 25X6                   (บาท) 
ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัทีB !� กรกฎาคม  43,320 
บวก: เงนิฝากระหว่างทาง 14,820  
      ธนาคารหกัผดิบญัชี 250 15,070 
  58,390 
หกั:  เชค็ทีBยงัไมไ่ดข้ึ%นเงนิ  19,270 
ยอดคงเหลอืของเงนิสดทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB 31 กรกฎาคม  39,120 
ยอดคงเหลอืในสมดุบญัชเีงนิสดของบริษทั  29,270 
บวก:  บนัทกึจาํนวนเงนิของเช็คเลขทีB /�� ผดิ 180  
       เกบ็เงนิตามตั Sวเงนิรบัพรอ้มดอกเบี%ย 10,200 10,380 
  39,650 
หกั:   เชค็คืน (NSF) 400  
       ค่าธรรมเนียมธนาคารระหว่างเดอืนกรกฎาคม 30  
       ค่าธรรมเนียมธนาคารในการพมิพใ์บเชค็ 80  
       ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเรยีกเกบ็ต ั Sว 20 530 
ยอดคงเหลอืของเงนิสดทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB 31 กรกฎาคม  39,120 

1. ยอดเงนิสดคงเหลอืหลงัจากทีBไดป้รบัปรุงแลว้ (ยอดทีBถูกตอ้ง) ณ วนัทีB 31 กรกฎาคม _!7,��� บาท___ 
2. ยอดคงเหลอืของบญัชเีงนิสดกอ่นการปรบัปรุง ณ วนัทีB 31 กรกฎาคม __�7,�(� บาท_______ 
3. รายการใดบา้งทีBตอ้งนาํมาใชส้าํหรบัการจดัทาํงบพสูิจนย์อดในส่วนของบริษทัเอกการไฟฟ้า (ระบุดว้ย

ตวัเลขหนา้รายการ) __�, !, /, ( และ 8 _____ 
4. รายการทีBตอ้งนาํมาบนัทกึบญัชีในสมดุของธนาคารเพืBอแกข้อ้ผดิพลาด__มดีงันี%________ 

 ลูกหนี%  /��  
    เงนิสด  /�� 
 (เชค็ทีBธนาคารไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได)้   
 ค่าธรรมเนียม �!�  
    เงนิสด  �!� 
 (ค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
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 เงนิสด �8�  
    เจา้หนี%   �8� 
 (ปรบัปรุงจาํนวนเงนิตามเชค็เลขทีB /�� ทีBบนัทกึผดิ)   
 เงนิสด ��,���  
    ดอกเบี%ยรบั  ��� 
    ต ั Sวเงนิรบั  ��,��� 
 (บนัทกึการเรยีกเก็บเงนิตามตั Sวพรอ้มดอกเบี%ย)   

    
ขอ้ �-5  ก. 

บริษทัไทยรุ่ง จาํกดั 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

       ณ วนัทีB !� พฤศจกิายน          (บาท) 
ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัทีB !� พฤศจกิายน  ��,�(/.�� 
บวก: เงนิสดในมอืทีBยงัไมไ่ดน้าํฝาก  �,7��./� 
  �8,�87.�� 
หกั: เชค็ทีBยงัไมไ่ดข้ึ%นเงนิ   
     เลขทีB ���/ �,�!�.�7  
     เลขทีB ��!� �,/�8.!�  
     เลขทีB ��!� !,���.��  
     เลขทีB ��!! /8�.�( 8,���.7� 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง  /7,7(8.�7 
ยอดคงเหลอืในบญัชีเงนิสดของบริษทั ณ วนัทีB !� พฤศจกิายน  /7,�(8.��* 
บวก: ดอกเบี%ยหุน้กูท้ีBธนาคารเรียกเก็บให ้  �,/��.�� 
  ��,�(8.�� 
หกั: ค่าธรรมเนียมธนาคาร �(./�  
     เชค็ทีBเรยีกเก็บไมไ่ด ้(NSF) 572.13 599.53 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง  /7,7(8.�7 
* คาํนวณยอดคงเหลอื ณ วนัทีB !� พฤศจกิายน ไดด้งันี%  
    ยอดคงเหลอื 3� ตลุาคม   /�,8/(.8� 
    บวก เงนิสดรบัเดอืนพฤศจกิายน  �(!,��!.7� 
  ���,!(�.(� 
    หกั เงนิสดจ่ายเดอืนพฤศจกิายน  ���,�7!.�/ 
    เงนิสดคงเหลอื !� พฤศจิกายน  /7,�(8.�� 
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ข. ปรบัปรุงรายการในสมดุรายวนัท ั BวไปทีBเกีBยวขอ้งกบัเงนิสด 
พย. !� เงนิสด �,/��  

    ดอกเบี%ยรบั  �,/�� 
    
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร �(./�  
    เงนิสด  �(./� 
    
 ลูกหนี%  �(�.�!  
    เงนิสด  �(�.�! 

ขอ้ �-6  

บริษทัพรรณษร จาํกดั 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

      ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8         (บาท) 
ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  /�,���.�� 
บวก: เงนิสดในมอื  �8,7�� 
หกั: เชค็ทีBยงัไมไ่ดข้ึ%นเงนิ  (��,!��.��) 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  /7,�!7.�� 
ยอดคงเหลอืในบญัชีเงนิสดของบริษทั ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  39,698.50 
บวก: บนัทกึรบัเชค็จากลูกคา้ผดิตํ Bาไป (7��-���) !��.��  
      บนัทกึการจ่ายเชค็เลขทีB (/( ตํ Bาไป (�8��-�8�) �,�!8.��  
      เกบ็เงนิตามตั Sว (7,���+!��) 7,!��.�� �/,878.�� 
หกั:  ค่าธรรมเนียมธนาคาร (���+��) !��.��  
      เชค็ทีBเรยีกเกบ็ไมไ่ด ้(NSF) /,�!�.��  
      เชค็เลขทีB (/� บนัทกึการจ่ายเงนิตํ Bาไป (/,7��-/,�7�) (��.�� �,��( 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  /7,�!7.�� 

ข) จดัทาํรายการปรบัปรุง ณ วนัทีB !� มถินุายน 
มยิ. !� เงนิสด �/,878.��  

     ลูกหนี%   !��.�� 
     เจา้หนี%   �,�!8.�� 
     ต ั Sวเงนิรบั  7,���.�� 
     รายไดด้อกเบี%ย  !��.�� 
 (ปรบัปรุงรายการรบัเงนิสด)   
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มยิ. !� ลูกหนี%  /�!�.��  
 เจา้หนี%  (��.��  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร !��.��  
     เงนิสด  �,��(.�� 
 (ปรบัปรุงเงนิสดจ่าย)   

ขอ้ �-7  การคาํนวณเงนิสดคงเหลอืในสมดุบญัช ี– บญัชีกระแสรายวนั 
เงนิสดคงเหลอื � มถินุายน ��X8  !�,���.8� 
เงนิสดรบัเดอืนมถินุายน   
 ฝากวนัทีB �� �,��(.��  
 ฝากวนัทีB �! �,/�8.��  
 ฝากวนัทีB �8 /,��(./8  
 เงนิฝากระหว่างทาง /,��(.7� ��,(!�.�� 
เงนิสดทีBมเีพืBอใช ้  /�,7!�.8� 
หกั เงนิสดจ่ายจากเชค็  ��,(�8.!� 
เงนิสดคงเหลอื !� มถินุายน ��X8  !�,�(!.�� 

 

บริษทัเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

        ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8          (บาท) 
ยอดคงเหลอืในใบแจง้ยอดของธนาคาร ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  �8,(!�.(8 
บวก: เงนิฝากระหว่างทาง   /,��(.7� 
  !!,!/!.(/ 
หกั:  เชค็ทีBยงัไมไ่ดข้ึ%นเงนิ   
 เลขทีB ��!7 7��.�(  
 เลขทีB ��/� �7�.88  
 เลขทีB ��/7 !8�.8/  
 เลขทีB ���� (��.��  
 เลขทีB ���! !7�.�� !,�8�.�7 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  !�,���./� 
เงนิสดคงเหลอืในสมดุบญัช ีณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  !�,�(!.�� 
หกั: ค่าธรรมเนียมทีBบริษทัยงัไม่ไดบ้นัทกึ  ��.�� 
เงนิสดคงเหลอืทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB !� มถินุายน ��X8  !�,���./� 
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ขอ้ �-8  
 

 %.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีBถกูตอ้ง ณ วนัทีB � ธนัวาคม ��x6 
   ยอดคงเหลอืในบญัชกีระแสรายวนั   �!,��� บาท 
   ยอดคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย ์   ��,��� 
   เชค็ลูกคา้ยงัไมไ่ดข้ึ%นเงนิ      �,��� 
   พนัธบตัรรฐับาลทีBจะครบกาํหนดใน � เดอืน  ��,��� 
   ธนบตัรและเงนิเหรยีญในมอื       �8� 
    รวม     ��,�8� 
 �.  

� บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั ���,��� บาท ซึBงจะใชใ้นการขยายโรงงานในอนาคตจะถูก
จดัประเภทเป็น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้สนิทรพัยอ์ืBนหรอืเงนิลงทนุ 

� บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั ��,��� บาท ซึBงไดร้บัมาจากเงินกูร้ะยะยาว ควรจดั
ประเภทเป็น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้สนิทรพัยอ์ืBนหรอืเงนิลงทนุ 

� พนัธบตัรรฐับาลทีBจะครบกาํหนดภายใน ( เดือน ควรจดัประเภทเป็น “สินทรพัย์
หมนุเวยีน” ภายใตห้วัขอ้เงนิลงทนุช ั Bวคราว  

 

ขอ้ �-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) 
 

 

 

 


