
เฉลยบทที ่8 

งบกระแสเงินสด 

(Statement of cash flows) 

ขอ้ 8-1  

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

 เปิดตาราง , n = 20, 1=0.04 (13.5903 x 5,000) ........................................    67,952

 ราคาตลาด (มูลค่าปัจจุบัน) ของหุ้นกู้ .......................................      113,592    บาท 

   บาท 

 1 มกราคม 25x5 

 เงนิสด.......................................................................113,592 

 หุ้นกู้ ...............................................................................100,000 

 สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ ............................................................. 13,592 

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

 ข. สว่นเกนิตดัจาํหน่าย = 13,592 ÷10 ปี = 1,359 บาท 

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

3.  ก. วธีิทางตรง (Direct method) 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน: 

  เงนิสดรับจากลกูค้า     293,000* บาท 

  เงนิสดจ่ายสาํหรับ 

   สนิค้า    172,000** 

   ดอกเบี้ยจ่าย              10,000 

   ค่าใช้จ่ายอืน่     82,000 

  เงนิสดรับสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน     29,000 

264,000 

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

  *** 180,000+87,000-93,000+58,000-60,000 = 172,000 บาท 

  



8-2    เฉลยการบัญชีข้ันกลาง II 

 

ข. วธีิทางออ้ม (Indirect method) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน: 

  กาํไรสทุธ ิ       14,859*  บาท 

  ปรับปรงุให้เป็นเกณฑเ์งนิสด 

   ค่าเสือ่มราคา         14,500 

   สว่นเกนิมลูค่าหุ้นกู้ตดัจาํหน่าย           (1,359) 

   ลกูหน้ีเพ่ิมขึ้น        (7,000) 

สนิค้าลดลง           6,000 

เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น          

  เงนิสดรับสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน     29,000 

 2,000 

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

ขอ้ 8-2  

บริษทัชูชยั จํากดั 

งบกระแสเงินสด (บางส่วน) 

สาํหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน  1,050,000 บาท 

 กาํไรสทุธ ิ    

 ปรับปรงุให้เป็นเกณฑเ์งนิสด    

 ค่าเสือ่มราคา 60,000   

 ลูกหน้ีลดลง 360,000   

 สนิค้าลดลง 300,000   

 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น (170,000)   

 เจ้าหน้ีลดลง (275,000)   

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (100,000) 175,000  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,225,000  
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ขอ้ 8-3 

เครือ่งจกัร ก 

             กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ: 

   เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัร ก ............................... 2,700 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (ก) ................................................... 6,300 

 อปุกรณ ์(ก) ....................................................................... 8,100  

 กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน: 

 กาํไรจากการขายเคร่ืองจกัร ก  ...............................................    900 

เครือ่งจกัร ข 

             กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ: 

   เงนิสดรับจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัร ข ................................. 200 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม (ข) ................................................... 4,600 

 กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน: 

     ขาดทนุจากการจาํหน่ายเคร่ืองจกัร .................................... 400 

 อปุกรณ ์(ข) ........................................................................ 5,200  

  

เครือ่งจกัร ค 

 อปุกรณ ์ค ................................................................... 25,000 

 กระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมลงทนุ: 

     จากซื้อเคร่ืองจกัร ค ......................................................... 25,000 

ค่าเสือ่มราคา 

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน: 

   ค่าเสือ่มราคาอปุกรณ์ .................................................... 12,000 

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ............................................................. 12,000 
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ขอ้ 8-4 

บัญชี ยอดคงเหลือ 

1 มค. 25x4 

(บาท) 

วเิคราะห์ ยอดคงเหลือ 

31 ธค. 25x4 

(บาท) 

เงินสด  900  เงินสดเพ่ิมขึ้น 600 บาท และยอดคงเหลือ

ของเงินสด ณ วนัสิ้นงวดเท่ากบั 1,500 บาท 

  

1,500 

 

ลูกหน้ี  2,300  ลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น (700 บาท)  3,000  

ที่ดนิ  4,900  ขายที่ดินได้เงินสด 1,200 บาท แต่ได้กาํไร 

200 บาท ดังน้ันบริษัทจึงขายที่ดินไปเพียง 

1,000 บาท 

  

 

3,900 

 

อุปกรณ์  20,000  ซ้ืออุปกรณ ์5,000 บาท    25,000  

ค่าเสื่อมราคาสะสม         (9,100) ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 900 บาท  (10,000)  

  รวมสินทรัพย์  19,000    รวมสนิทรัพย์    23,400  

เจ้าหน้ี  1,600  เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น (100 บาท)  1,700  

ตัว๋เงินจ่าย  3,900  ชาํระตัว๋เงินจ่ายระยะยาว 900 บาท  3,000  

หุ้นสามัญ มูลค่า 5 บาท  4,500  ออกหุ้น 200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท ราคา

ตามมูลค่า = 1,000 บาท 

  

5,500 

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  1,800  ราคาที่ออกจาํหน่าย 2600 บาท-200 หุ้นมูลค่า

หุ้นละ 5 บาท = ส่วนเกนิ 1,600 บาท 

  

3,400 

 

กาํไรสะสม  7,200  กาํไรสุทธิเพ่ิมกาํไรสะสม 3,900 บาท เงินปัน

ผลลดกาํไรสะสมลง 1,300 บาท  

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

  

 

9,800 

 

  รวมหน้ีสนิและทุน  19,000    รวมหน้ีสนิและทุน   23,400  

 

บริษทัธารี จํากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 25x4      (บาท) 

สนิทรัพย์  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

เงนิสด 1,500  หน้ีสนิหมนุเวยีน 1,700 

ลกูหน้ี 3,000  ตัว๋เงนิจ่าย 3,000 

ที่ดนิ 3,900  หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 5,500 

อปุกรณ ์ 25,000  สว่นเกนิมลูค่าหุ้นสามญั 3,400 

หัก ค่าเสือ่มราคาสะสม        (10,000) กาํไรสะสม 9,800 

  รวมสินทรพัย ์ 23,400  รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 23,400 
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ขอ้ 8-5 

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

 หัก: ลกูหน้ีเพ่ิมขึ้น (สทุธหิลงัตดัหน้ีสญู) 

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

 เงนิสดเกบ็จากลกูค้า ....................................................531,000 

       

2.  ต้นทนุสนิค้าขาย .......................................................... 250,000   บาท 

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

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

 หัก: เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น (25,000-15,500) ............................................. 

 เงนิสดจ่ายให้เจ้าหน้ี .....................................................224,500 

9,500 

3. ดอกเบี้ยจ่าย .................................................................. 4,300   บาท 

 หัก: ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ลดลง ............................................... 

 เงนิสดจ่ายสาํหรับดอกเบี้ย ............................................... 3,800 

500 

4.  ภาษเีงนิได้ ................................................................... 20,400   บาท 

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

 หัก: ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (5,300-4,600) .................... 

 เงนิสดจ่ายสาํหรับภาษี ................................................... 27,800 

700 

5.  ค่าใช้จ่ายในการขาย ...................................................... 141,500  บาท 

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

        หน้ีสงสยัจะสญู .......................................... 5,000         

 เงนิสดจ่ายสาํหรับค่าใช้จ่ายในการขาย .............................136,000 

5,500 

 

ขอ้ 8-6 

1.  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 31 ธค. 25x4           247,000   

            อปุกรณ์ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้           20,000    

             จ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์                     ?          45,000    ขายอุปกรณ์ 

 31 ธค. 25x5         277,000      

 

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

 ค่าเสื่อมราคาสะสม  

  31 ธค. 25x4          167,000  

 ค่าเสือ่มราคา             33,000  

                                       ขายอุปกรณ์            ?  

  31 ธค. 25x5          178,000  

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

 การบนัทึกบญัชีเกีย่วกบัการขายอุปกรณ ์มีดงัน้ี 

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

 ค่าเสือ่มราคาสะสม ................................................................... 22,000 

 ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ...................................................... 45,000 

 กาํไรจากการขายอปุกรณ์ ..................................................... 14,500 

3.  

 กาํไรสะสม  

  31 ธค. 25x4                 91,000  

 กาํไรสทุธ ิ                 31,000  

                                          ประกาศจ่ายเงินปันผล      ?  

  31 ธค. 25x5             104,000  

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

 เงินปันผลค้างจ่าย  

  31 ธค. 25x4                    5,000  

 ประกาศจ่ายเงินปันผล  18,000  

                                           จ่ายเงินสดปันผล     ?  

  31 ธค. 25x5                 8,000  

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

4.  

 หุ้นกู้  

  31 ธค. 25x4                 46,000  

 ออกหุ้นกู้แลกบัที่ดิน  

อาคารและอุปกรณ์       20,000 

 

                                              ไถ่ถอนหุ้นกู้        ?  

  31 ธค. 25x5              49,000  

ไถ่ถอนหุ้นกู้ = 46,000+20,000-49,000 = 17,000 บาท 
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ขอ้ 8-7 (ก) 

บริษทัปทุมอกัษร จํากดั 

งบกระแสเงนิสด (บางส่วน) 

สําหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (พนับาท) 

 กาํไรสทุธ ิ  35,250  

 ปรบัปรุงใหเ้ป็นเกณฑเ์งินสด    

 ค่าเสื่อมราคา 13,500   

            กาํไรจากการขายเงินลงทุน                 (2,000)           11,500  

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน  46,750  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ซ้ือที่ดิน                (90,000)  

 ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 12,875   

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน  3,875  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 จ่ายเงินปันผล                 (9,375)  

 ไถ่ถอนหุ้นกู้               (15,000)  

 ออกจาํหน่ายหุ้นทุน 10,000   

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมจัดหาเงิน         (14,375) 

เงนิสดสุทธิเพิม่ข้ึน  36,250  

เงินสด 1 มกราคม 25x5  8,500  

เงนิสด 31 ธนัวาคม 25x5  44,750  

กิจกรรมลงทุนและจดัหาเงินทีไ่ม่เกีย่วกับเงินสด 

 ออกจาํหน่ายหุ้นกู้แลกกบัที่ดนิ        22,500     บาท 
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(ข)  

บริษทัปทุมอกัษร จํากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

                                                      ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 25x5                                               (พนับาท) 

สินทรพัย ์  ส่วนของทุน 

เงินสด 44,750  หน้ีสินหมุนเวียน 15,000  

สินทรัพย์หมุนเวียน   ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว 25,500  

 อืน่ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด 29,000  หุ้นกู้ 32,500 ** 

เงินลงทุน 9,125 
ก ทุนเรือนหุ้น 85,000  

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 54,000  กาํไรสะสม 50,375 *** 

ที่ดิน 71,500 *    

 208,375   208,375  

ก20,000-(12,875-2,000) 

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

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

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

ขอ้ 8-8 

บริษทัศิริพงษ ์จํากดั 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (บาท) 

 กาํไรสทุธ ิ(ก)  14,750  

 ปรบัปรุงใหเ้ป็นเกณฑเ์งินสด    

 ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (ข) 5,200   

 กาํไรจากนํา้ท่วม              (8,250)  

 ค่าเสื่อมราคา (ค) 800   

 สิทธบัิตรตัดจาํหน่าย 1,250   

 กาํไรจากการขายเงินลงทุน              (3,700)  

 ลูกหน้ี (สุทธ)ิ เพ่ิมขึ้น              (3,750)  

 สินค้าเพ่ิมขึ้น             (3,000)  

 เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น 2,000  (9,450) 

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน  5,300  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ขายเงินลงทุน 6,700   

 ขายอุปกรณ์ 2,500   

 ซ้ืออุปกรณ์       (15,000)  

 เงินสดที่ได้รับจากนํา้ท่วมอาคารเสียหาย 32,000  26,200 

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 จ่ายเงินปันผล         (5,000)  

 จ่ายตัว๋เงินจ่ายระยะสั้น          (1,000) 

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน             

เงนิสดสุทธิเพิม่ข้ึน 

(6,000) 

 25,500  

เงินสด 1 มกราคม 25x5   13,000 

เงินสด 31 ธนัวาคม 25x5  38,500  

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ:  

เงนิสดจ่ายระหว่างปีสาํหรับ 

 ดอกเบี้ยจ่าย        2,000  บาท 

 ภาษเีงนิได้        6,500  บาท 

กจิกรรมการลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิที่ไม่เกี่ยวกบัเงนิสด 

 ไถ่ถอนตัว๋เงนิจ่ายโดยการออกหุ้นสามญั   10,000  บาท 

 ซื้ออปุกรณโ์ดยออกตัว๋เงนิจ่าย    16,000

        26,000 

  บาท 

การคาํนวณเพ่ิมเตมิ: 

 (ก)  กาํไรสะสมปลายงวด     20,750  บาท 

  กาํไรสะสมต้นงวด               

  กาํไรสทุธ ิ     14,750 

(6,000) 

 (ข) ต้นทนุ       11,000 

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

  มูลค่าตามบัญชี        7,700 

  เงนิสดที่ได้รับจากการขาย     

   ขาดทนุจากการขาย      5,200 

(2,500) 

 (ค) ค่าเสือ่มราคาสะสมของอปุกรณท์ี่ขาย     3,300 

  ค่าเสือ่มราคาสะสมลดลง     

   ค่าเสือ่มราคา          800 

 (2,500) 
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ขอ้ 8-9 

(ก)     

 เงนิสดรับจากลกูค้า1      527,850  บาท 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 เงนิสดจ่ายให้เจ้าหน้ี2    380,750 

 เงนิสดจ่ายสาํหรับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 3 105,675         

 เงนิสดสทุธทิี่ได้รับจากกจิกรรมดาํเนินงาน      41,425 

(486,425) 

 1540,000-7,500-4,650* = 527,850 บาท 

 2380,000+6,000-5,250 = 380,750 บาท 
3120,450-8,625-750**-5,400 = 105,675 บาท 

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

 ** ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 

(ข)  

บริษทักิตติธชั จํากดั 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (บาท) 

 กาํไรสทุธ ิ  42,500  

 ปรบัปรุงใหเ้ป็นเกณฑเ์งินสด    

 ค่าเสื่อมราคา 8,625   

 กาํไรจากการขายเงินลงทุน             (3,750)  

 ขาดทุนจากการขายเคร่ืองจักร 800   

 ลูกหน้ี (สุทธ)ิ เพ่ิมขึ้น              (6,750)*  

 สินค้าเพ่ิมขึ้น              (6,000)  

 เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น 5,250   

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 750            (1,075) 

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน  41,425  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

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

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

 ต่อเตมิอาคาร          (11,250)  

 ขายเงินลงทุน           23,750   
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 ขายเคร่ืองจักร 2,200   

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน           (4,050) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 ชาํระคืนตัว๋เงินจ่ายระยะยาว          (5,000)  

 จ่ายเงินปันผล          (21,125)          

กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน          (26,125) 

เงนิสดสุทธิเพิม่ข้ึน  11,250  

เงินสด 1 มกราคม 25x5  33,750  

เงนิสด 31 ธนัวาคม 25x5  45,000  

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

ขอ้ 8-10 

(ก) วธิทีางตรงและวธิทีางอ้อมเป็นวธิแีสดงรายงานกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานด้วยกนัทั้งคู่ 

(ข)  

บริษทักําลงัพล จํากดั 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (บาท) 

 เงินสดรับจากลูกค้า   1,233,250  

 เงินสดจ่าย    

  ให้เจ้าหน้ี 674,000   

  ให้พนักงาน  276,850   

  สาํหรับค่าใช้จ่ายอืน่ 10,150   

  สาํหรับดอกเบ้ีย 73,000   

  สาํหรับภาษี 43,000 1,077,000  

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน  156,250  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 ซ้ือที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์                                   (48,000) 

กระแสเงินสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุน   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 40,000    

 เงินสดจ่าย  

  สาํหรับเงินปันผล         (105,000) 

  เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้           (30,000) 
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กระแสเงินสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงิน           (95,000) 

เงนิสดสุทธิเพิม่ข้ึน  13,250  

เงินสด 1 มิถุนายน 25x4  20,000  

เงนิสด 31 พฤษภาคม 25x5  33,250  

 

หมายเหตุ

  ออกจาํหน่ายหุ้นสามญัแลกกบัสนิทรัพยถ์าวร 50,000 บาท 

   กจิกรรมลงทนุและกจิกรรมจดัหาเงนิที่ไม่เกี่ยวกบัเงนิสด 

เกบ็เงนิจากลกูค้า 

การคาํนวณ 

 ขาย         1,255,250 บาท 

 หัก:  ลกูหน้ีเพ่ิมขึ้น            

  เกบ็เงนิสดได้จากลกูค้า      1,233,250 

22,000 

จ่ายเงนิสดให้กบัเจ้าหน้ี 

 ต้นทนุสนิค้าขาย          722,000  บาท 

 หัก: สนิค้าลดลง           40,000 

  เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น             

  เงนิสดจ่ายให้กบัเจ้าหน้ี         674,000 

8,000 

เงนิสดจากให้พนักงาน 

 เงนิเดอืนพนักงาน         252,100  บาท 

 บวก: เงนิเดอืนค้างจ่ายลดลง        

  จ่ายเงนิสดให้แก่พนักงาน        276,850 

  24,750 

เงนิสดจ่ายให้กบัค่าใช้จ่ายอืน่ 

 ค่าใช้จ่ายอืน่             8,150  บาท 

 บวก: ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น           

  เงนิสดจ่ายสาํหรับค่าใช้จ่ายอืน่        10,150 

2,000 

เงนิสดจ่ายสาํหรับดอกเบี้ย 

 ดอกเบี้ยจ่าย           75,000  บาท 

 หัก: ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น           

  เงนิสดจ่ายสาํหรับดอกเบี้ย         73,000 

2,000 

เงนิสดจ่ายสาํหรับภาษี 

 ภาษเีงนิได้ (กาํหนดให้)          43,000  บาท 

 

(ค) การคาํนวณกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานสาํหรับบริษทักาํลังพล จาํกดั สาํหรับปีสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 25x5 

โดยใช้วธิทีางอ้อม มดีงัน้ี 
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บริษทักําลงัพล จํากดั 

งบกระแสเงนิสด 

สําหรบัปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 25x5 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   (บาท) 

 กาํไรสทุธ ิ  130,000  

 ปรับกาํไรสทุธติามเกณฑเ์งินค้างให้เป็นเกณฑเ์งินสด    

  ค่าเสื่อมราคา 25,000   

  สินค้าลดลง 40,000   

  เจ้าหน้ีเพ่ิมขึ้น 8,000   

  ดอกเบ้ียค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 2,000   

  ลูกหน้ีเพ่ิมขึ้น           (22,000)  

  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น             (2,000)  

  เงินเดือนค้างจ่ายลดลง           (24,750)               26,250  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,250  

 

ขอ้ 8-11 

กาํไรสาํหรับปี = 63-12-12-18-18-12=36+24-12  =  39  พันบาท 

เงนิสดรับจากลกูค้า = ขาย + ลูกหน้ีลดลง 

615  =  ขาย + 12  

ขาย = 603  

 

เงนิสดจ่ายให้เจ้าหน้ี = ต้นทนุขาย +  สนิค้าเพ่ิมขึ้น + เจ้าหน้ีลดลง 

420  =  ต้นทนุขาย + 24 + 36 

ต้นทนุขาย  =  360 

 

เงนิสดจ่ายค่าใช้จ่าย = ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน + ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น + ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 

 

เงนิสดจ่ายให้พนักงาน  = เงนิเดอืนพนักงาน - เงนิเดอืนค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 

66  =  เงนิเดอืนพนักงาน - 12 

เงนิเดอืนพนักงาน = 78 

 

เงนิสดจ่ายค่าประกนั  = ค่าประกนั  - ค่าประกนัล่วงหน้าลดลง  

24 = ค่าประกนั  - 18 
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ค่าประกนั   = 42 

เงนิสดจ่ายค่าภาษ ี = ค่าภาษ ี - ค่าภาษีค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น 

42   = ค่าภาษ ี - 12 

ค่าภาษ ี =  54 

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

        พันบาท 

 ขาย                     603 

 ต้นทนุสนิค้าขาย                    360 

 เงนิเดอืน       78 

 ค่าเสือ่มราคา       18 

 ค่าประกนัภยั       42 

 ขาดทนุจากการขายที่ดนิ      12 

 ภาษเีงนิได้       

 กาํไรสาํหรับปี       39 

54 

 

ขอ้ 8-12 

 

Statement of cash flow 

12/31/20x1 

 Cash flow from operating (indirect) 

  Net income                 $ xx,xxx 

  add: Depreciation       35,000 

  less: Gain on sale of equipment     (5,000) 

   

 Cash flow from investing 

  Proceed from sale of equipment     75,000 

 

 Cash flow from financing 

                    -- 

*********** 

 


