
เฉลยบทที่ 8 

‘งบกระแสเงินสด 

(Statement of cash flows) 

ขอ 8-1  

1. เปดตาราง , n = 20, i=0.04 (0.4564 x 100,000) .......................   45,640   บาท 

 เปดตาราง , n = 20, i=0.04 (13.5903 x 5,000) .........................   67,952   บาท 

 ราคาตลาด (มูลคาปจจุบัน) ของหุนกู .......................................       113,592    บาท 

 1 มกราคม 25x5 

 เงินสด .....................................................................113,592 

 หุนกู..............................................................................100,000 

 สวนเกินมูลคาหุนกู ............................................................13,592 

2.  ก. เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย = 100,000 x 0.10 = 10,000 บาท 

 ข. สวนเกินตัดจําหนาย = 13,592 ÷10 ป = 1,359 บาท 

 ค. ดอกเบี้ยจาย = 10,000-1,359 = 8,641 บาท 

3.  ก. วิธีทางตรง (Direct method) 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

  เงินสดรับจากลูกคา     293,000* บาท 

  เงินสดจายสําหรับ 

   สินคา    172,000** 

   ดอกเบ้ียจาย                10,000 

   คาใชจายอ่ืน     82,000 264,000 

  เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน     29,000 

 *    300,000+48,000-55,000 = 293,000 บาท 

  *** 180,000+87,000-93,000+58,000-60,000 = 172,000 บาท 
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ข. วิธีทางออม (Indirect method) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

  กําไรสุทธิ        14,859*  บาท 

  ปรับปรุงใหเปนเกณฑเงินสด 

   คาเสื่อมราคา         14,500 

   สวนเกินมูลคาหุนกูตัดจําหนาย           (1,359) 

   ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น        (7,000) 

สินคาลดลง           6,000 

เจาหนี้เพ่ิมขึ้น           2,000 

  เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน     29,000 

 *    120,000+8,641-14,500-82,000 = 14,859 บาท 

ขอ 8-2  

บริษัทชูชัย จํากัด 

งบกระแสเงินสด (บางสวน) 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  1,050,000 บาท 

 กําไรสุทธิ    

 ปรับปรุงใหเปนเกณฑเงินสด    

 คาเสื่อมราคา 60,000   

 ลูกหนี้ลดลง 360,000   

 สินคาลดลง 300,000   

 คาใชจายลวงหนาเพ่ิมขึ้น (170,000)   

 เจาหนี้ลดลง (275,000)   

 คาใชจายคางจายลดลง (100,000) 175,000  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,225,000  
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ขอ 8-3 

เครื่องจักร ก 

             กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: 

   เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องจักร ก..............................2,700 

 คาเสื่อมราคาสะสม (ก) ..................................................6,300 

 อุปกรณ (ก) .......................................................................8,100  

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

 กําไรจากการขายเครื่องจักร ก ...............................................   900 

เครื่องจักร ข 

             กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: 

   เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องจักร ข .................................200 

 คาเสื่อมราคาสะสม (ข) ..................................................4,600 

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

     ขาดทุนจากการจําหนายเครื่องจักร...................................400 

 อุปกรณ (ข) .......................................................................5,200  

  

เครื่องจักร ค 

 อุปกรณ ค ..................................................................25,000 

 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน: 

     จากซื้อเคร่ืองจักร ค .......................................................25,000 

คาเสื่อมราคา 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

   คาเสื่อมราคาอุปกรณ....................................................12,000 

 คาเสื่อมราคาสะสม ............................................................12,000 
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ขอ 8-4 

บัญชี ยอดคงเหลือ 

1 มค. 25x4 

(บาท) 

วิเคราะห ยอดคงเหลือ 

31 ธค. 25x4 

(บาท) 

เงินสด  900  เงินสดเพิม่ขึ้น 600 บาท และยอดคงเหลือ

ของเงินสด ณ วันสิ้นงวดเทากับ 1,500 บาท 

  

1,500 

 

ลูกหนี้  2,300  ลูกหนี้เพิ่มขึน้ (700 บาท)  3,000  

ทีด่ิน  4,900  ขายทีด่ินไดเงินสด 1,200 บาท แตไดกําไร 

200 บาท ดงันั้นบริษทัจึงขายทีด่ินไปเพียง 

1,000 บาท 

  

 

3,900 

 

อุปกรณ  20,000  ซ้ืออุปกรณ 5,000 บาท    25,000  

คาเส่ือมราคาสะสม   (9,100) คาเส่ือมราคาสําหรับป 900 บาท  (10,000)  

  รวมสินทรพัย  19,000    รวมสินทรพัย    23,400  

เจาหนี ้  1,600  เจาหนี้เพิม่ขึน้ (100 บาท)  1,700  

ตั๋วเงินจาย  3,900  ชําระตั๋วเงนิจายระยะยาว 900 บาท  3,000  

หุนสามัญ มูลคา 5 บาท  4,500  ออกหุน 200 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท 

ราคาตามมูลคา = 1,000 บาท 

  

5,500 

 

สวนเกินมูลคาหุน  1,800  ราคาที่ออกจําหนาย 2600 บาท-200 หุน

มูลคาหุนละ 5 บาท = สวนเกิน 1,600 บาท 

  

3,400 

 

กําไรสะสม  7,200  กําไรสุทธิเพิม่กําไรสะสม 3,900 บาท เงินปน

ผลลดกําไรสะสมลง 1,300 บาท  

7,200+3,900-1,300 = 

  

 

9,800 

 

  รวมหนี้สินและทุน  19,000    รวมหนี้สินและทุน   23,400  

 

บริษัทธารี จํากัด 

งบดุล 

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25x4      (บาท) 

สินทรัพย  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

เงินสด 1,500  หนี้สินหมุนเวียน 1,700

ลูกหนี ้ 3,000  ต๋ัวเงินจาย 3,000

ที่ดิน 3,900 หุนสามัญ มูลคาหุนละ 5 บาท 5,500

อุปกรณ 25,000 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 3,400

หัก คาเสื่อมราคาสะสม   (10,000) กําไรสะสม 9,800

  รวมสินทรัพย 23,400 รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 23,400
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ขอ 8-5 

1.  ขาย (รายได) ............................................................538,800   บาท 

 หัก: ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น (สุทธิหลังตัดหนี้สูญ) 

       [33,000-(30,000-4,800)] ....................................   7,800       

 เงินสดเก็บจากลูกคา...................................................531,000 

2.  ตนทุนสินคาขาย ........................................................250,000   บาท 

 หัก: สินคาลดลง (47,000-31,000) ................................ 16,000 

 ซื้อ ..........................................................................234,000 

 หัก: เจาหนี้เพ่ิมขึ้น (25,000-15,500)............................... 9,500 

 เงินสดจายใหเจาหนี้ ...................................................224,500 

3. ดอกเบี้ยจาย .................................................................4,300   บาท 

 หัก: สวนลดมลูคาหุนกูลดลง ..............................................500 

 เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย ..............................................3,800 

4.  ภาษีเงินได ..................................................................20,400   บาท 

 บวก: ภาษีเงินไดคางจายลดลง (29,100-21,000) .............. 8,100 

 หัก: ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น (5,300-4,600) .......... 700 

 เงินสดจายสําหรับภาษี ..................................................27,800 

5.  คาใชจายในการขาย.....................................................141,500  บาท 

 หัก: คาเสื่อมราคา (1,500 x 1/3) ....................500 

        หนี้สงสัยจะสูญ.................................... 5,000         5,500 

 เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการขาย ...........................136,000 

 

ขอ 8-6 

1.  

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

 31 ธค. 25x4         247,000   

      อุปกรณท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนหุนกู           20,000    

      จายซื้อท่ีดิน อาคารและอปุกรณ                     ?          45,000    ขายอุปกรณ 

 31 ธค. 25x5         277,000     

 

จายซื้อ = 277,000+45,000-247,000-20,000 = 55,000 บาท 
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2.  

 คาเสื่อมราคาสะสม  

  31 ธค. 25x4          167,000  

 คาเสื่อมราคา             33,000  

                                       ขายอุปกรณ            ?  

  31 ธค. 25x5          178,000  

คาเสื่อมราคาสะสมอุปกรณท่ีขาย = 167,000+33,000-178,000 = 22,000 บาท 

การบันทึกบัญชีเก่ียวกับการขายอุปกรณ มีดังนี้ 

 เงินสด (45,000+14,500-22,000).............................................. 37,500 

 คาเสื่อมราคาสะสม ..................................................................22,000 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ .....................................................45,000 

 กําไรจากการขายอุปกรณ.....................................................14,500 

3.  

 กําไรสะสม  

  31 ธค. 25x4            91,000  

 กําไรสุทธิ                  31,000  

                                 ประกาศจายเงินปนผล      ?  

  31 ธค. 25x5          104,000  

 ประกาศจายเงินปนผล = 91,000+31,000-104,000 = 18,000 บาท 

 เงินปนผลคางจาย  

  31 ธค. 25x4              5,000  

 ประกาศจายเงินปนผล  18,000  

                                  จายเงินสดปนผล     ?  

  31 ธค. 25x5              8,000  

จายเงินสดปนผล = 5,000+18,000-8,000 = 15,000 บาท 

4.  

 หุนกู  

  31 ธค. 25x4            46,000  

 ออกหุนกูแลกับที่ดิน  

อาคารและอปุกรณ       20,000 

 

                                    ไถถอนหุนกู        ?  

  31 ธค. 25x5            49,000  

ไถถอนหุนกู = 46,000+20,000-49,000 = 17,000 บาท 
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ขอ 8-7 (ก) 

บริษัทปทุมอักษร จํากัด 

งบกระแสเงินสด (บางสวน) 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   (พันบาท) 

 กําไรสุทธิ  35,250  

 ปรับปรุงใหเปนเกณฑเงินสด    

 คาเสื่อมราคา 13,500   

            กําไรจากการขายเงินลงทุน          (2,000)      11,500  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 46,750  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 ซ้ือที่ดิน          (90,000)  

 ขายเงินลงทุนเผื่อขาย 12,875   

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3,875  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 จายเงินปนผล           (9,375)  

 ไถถอนหุนกู          (15,000)  

 ออกจําหนายหุนทุน 10,000   

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน     (14,375) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 36,250  

เงินสด 1 มกราคม 25x5 8,500  

เงินสด 31 ธันวาคม 25x5 44,750  

กิจกรรมลงทุนและจัดหาเงินที่ไมเกี่ยวกับเงินสด 

 ออกจําหนายหุนกูแลกกับที่ดิน        22,500     บาท 

(ข)  

บริษัทปทุมอักษร จํากัด 

งบดุล 

                                                      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x5                                               (พันบาท) 

สินทรัพย  สวนของทุน 

เงินสด 44,750  หนี้สินหมุนเวียน 15,000

สินทรัพยหมุนเวียน  ตั๋วเงินจายระยะยาว 25,500

 อื่นๆ ที่ไมใชเงินสด 29,000  หุนกู 32,500 ** 

เงินลงทุน 9,125
ก 

ทุนเรือนหุน 85,000

อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 54,000  กําไรสะสม 50,375 *** 

ท่ีดิน 71,500 *  

 208,375   208,375
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ก
20,000-(12,875-2,000) 

* 40,000+9,000+22,500 

**25,000-15,000+22,500 

***24,500+35,250-9,375 

ขอ 8-8 

บริษัทศิริพงษ จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   (บาท) 

 กําไรสุทธิ (ก)  14,750  

 ปรับปรุงใหเปนเกณฑเงินสด    

 ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (ข) 5,200   

 กําไรจากน้ําทวม        (8,250)  

 คาเสื่อมราคา (ค) 800   

 สิทธิบัตรตัดจําหนาย 1,250   

 กําไรจากการขายเงินลงทุน        (3,700)  

 ลูกหนี้ (สุทธิ) เพ่ิมข้ึน        (3,750)  

 สินคาเพ่ิมขึ้น        (3,000)  

 เจาหนี้เพ่ิมข้ึน 2,000 (9,450)  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,300  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 ขายเงินลงทุน 6,700   

 ขายอุปกรณ 2,500   

 ซ้ืออุปกรณ       (15,000)  

 เงินสดที่ไดรับจากน้ําทวมอาคารเสียหาย 32,000 26,200  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 จายเงินปนผล         (5,000)  

 จายตั๋วเงินจายระยะสั้น         (1,000)  

กระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน         (6,000) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 25,500  

เงินสด 1 มกราคม 25x5 13,000  

เงินสด 31 ธันวาคม 25x5 38,500  
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ขอมูลเพ่ิมเติม: 

เงินสดจายระหวางปสําหรับ 

 ดอกเบี้ยจาย        2,000  บาท 

 ภาษีเงินได        6,500  บาท 

กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่ไมเก่ียวกับเงินสด 

 ไถถอนตั๋วเงินจายโดยการออกหุนสามัญ   10,000  บาท 

 ซื้ออุปกรณโดยออกตั๋วเงินจาย    16,000  บาท 

        26,000 

การคํานวณเพิ่มเติม: 

 (ก)  กําไรสะสมปลายงวด     20,750  บาท 

  กําไรสะสมตนงวด               (6,000) 

  กําไรสุทธิ      14,750 

 (ข) ตนทุน       11,000 

  คาเสื่อมราคาสะสม (30% x 11,000)   (3,300) 

  มูลคาตามบัญชี        7,700 

  เงินสดที่ไดรับจากการขาย     (2,500) 

   ขาดทุนจากการขาย      5,200 

 (ค) คาเสื่อมราคาสะสมของอุปกรณที่ขาย     3,300 

  คาเสื่อมราคาสะสมลดลง      (2,500) 

   คาเสื่อมราคา          800 

ขอ 8-9 

(ก)     กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 เงินสดรับจากลูกคา
1
      527,850 บาท 

 เงินสดจายใหเจาหนี้
2
    380,750 

 เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการดําเนินงาน 
3
 105,675        (486,425) 

 เงินสดสุทธิที่ไดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน      41,425 

 
1
540,000-7,500-4,650* = 527,850 บาท 

 
2
380,000+6,000-5,250 = 380,750 บาท 

3
120,450-8,625-750**-5,400 = 105,675 บาท 

 

 * ตัดบัญชีลูกหนี้ (1,500+5,400-2,250) 

 ** คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น 
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(ข)  

บริษัทกิตติธัช จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   (บาท) 

 กําไรสุทธิ   42,500  

 ปรับปรุงใหเปนเกณฑเงินสด    

 คาเส่ือมราคา 8,625   

 กําไรจากการขายเงินลงทุน        (3,750)  

 ขาดทุนจากการขายเครื่องจักร 800   

 ลูกหนี้ (สุทธิ) เพ่ิมขึ้น         (6,750)*  

 สินคาเพ่ิมข้ึน         (6,000)  

 เจาหนี้เพ่ิมขึ้น 5,250   

 คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน 750         (1,075) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 41,425  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 ซื้อเงินลงทุน [22,250-(38,500-20,000)]         (3,750)  

 ซื้อเครื่องจักร [30,000-(18,750-3,750)]        (15,000)  

 ตอเติมอาคาร        (11,250)  

 ขายเงินลงทุน 23,750   

 ขายเครื่องจักร 2,200   

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน          (4,050) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 ชําระคืนตั๋วเงินจายระยะยาว         (5,000)  

 จายเงินปนผล        (21,125)          

กระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน         (26,125) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 11,250  

เงินสด 1 มกราคม 25x5 33,750  

เงินสด 31 ธันวาคม 25x5 45,000  

* (67,500-2,250)-(60,000-1,500) 
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ขอ 8-10 

(ก) วิธีทางตรงและวิธีทางออมเปนวิธีแสดงรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานดวยกันทั้งคู 

 

(ข)  

บริษัทกําลังพล จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   (บาท) 

 เงินสดรับจากลูกคา   1,233,250  

 เงินสดจาย    

  ใหเจาหนี้ 674,000   

  ใหพนักงาน  276,850   

  สําหรับคาใชจายอื่น 10,150   

  สําหรับดอกเบี้ย 73,000   

  สําหรับภาษี 43,000 1,077,000  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,250  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ                            (48,000) 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 40,000   

 เงินสดจาย 

  สําหรับเงินปนผล      (105,000) 

  เพ่ือไถถอนหุนกู        (30,000) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน       (95,000) 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 13,250  

เงินสด 1 มิถุนายน 25x4 20,000  

เงินสด 31 พฤษภาคม 25x5 33,250  

 

หมายเหตุ  กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่ไมเก่ียวกับเงินสด 

  ออกจําหนายหุนสามัญแลกกับสินทรัพยถาวร 50,000 บาท 
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การคํานวณ 

เก็บเงินจากลูกคา 

 ขาย         1,255,250 บาท 

 หัก:  ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น            22,000 

  เก็บเงินสดไดจากลูกคา      1,233,250 

จายเงินสดใหกับเจาหนี ้

 ตนทุนสินคาขาย        722,000 บาท 

 หัก: สินคาลดลง         40,000 

  เจาหนี้เพ่ิมขึ้น           8,000 

  เงินสดจายใหกับเจาหนี ้      674,000 

เงินสดจากใหพนักงาน 

 เงินเดือนพนักงาน       252,100 บาท 

 บวก: เงินเดือนคางจายลดลง        24,750 

  จายเงินสดใหแกพนักงาน      276,850 

เงินสดจายใหกับคาใชจายอ่ืน 

 คาใชจายอ่ืน           8,150  บาท 

 บวก: คาใชจายลวงหนาเพ่ิมขึ้น         2,000 

  เงินสดจายสําหรับคาใชจายอื่น      10,150 

เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย 

 ดอกเบ้ียจาย          75,000 บาท 

 หัก: ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น          2,000 

  เงินสดจายสําหรับดอกเบี้ย        73,000 

เงินสดจายสําหรับภาษี 

 ภาษีเงินได (กําหนดให)         43,000 บาท 
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(ค) การคํานวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับบริษัทกําลังพล จํากัด สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

25x5 โดยใชวิธีทางออม มีดังนี ้

 

บริษัทกําลังพล จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   (บาท) 

 กําไรสุทธิ   130,000  

 ปรับกําไรสุทธิตามเกณฑเงินคางใหเปนเกณฑเงินสด    

  คาเส่ือมราคา 25,000   

  สินคาลดลง 40,000   

  เจาหนี้เพ่ิมขึ้น 8,000   

  ดอกเบี้ยคางจายเพ่ิมข้ึน 2,000   

  ลูกหนี้เพ่ิมข้ึน       (22,000)  

  คาใชจายลวงหนาเพ่ิมข้ึน         (2,000)  

  เงินเดือนคางจายลดลง       (24,750)       26,250  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,250  

 

 

 

______________________ 


