
ตัวอย่างที่ 1

สินทรัพย์ 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสด 55,000.00            33,000.00            22,000.00         

ลกูหนีก้ารค้า 20,000.00            30,000.00            (10,000.00)        

สนิค้าคงเหลอื 15,000.00            10,000.00            5,000.00           

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 5,000.00              1,000.00              4,000.00           

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่นิ 130,000.00          20,000.00            110,000.00       

อาคาร 160,000.00          40,000.00            120,000.00       

คา่เสื่อมราคาสะสม - อาคาร (11,000.00)           (5,000.00)             (6,000.00)          

อปุกรณ์ 27,000.00            10,000.00            17,000.00         

คา่เสื่อมราคาสะสม - อปุกรณ์ (3,000.00)             (1,000.00)             (2,000.00)          

รวมสินทรัพย์ 398,000.00          138,000.00          

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 28,000.00            12,000.00            16,000.00         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,000.00              8,000.00              (2,000.00)          

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 130,000.00          20,000.00            110,000.00       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นสามญั 70,000.00            50,000.00            20,000.00         

ก าไรสะสม 164,000.00          48,000.00            116,000.00       

รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 398,000.00          138,000.00          

145,000.00         

29,000.00           

บริษัท ก จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558



รายได้จากการขาย 507,000.00          

     ต้นทนุขาย 150,000.00          

     คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 111,000.00          115,000.00         

     คา่เสื่อมราคา 9,000.00              

     ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 3,000.00              273,000.00          

     ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 234,000.00          

     ดอกเบีย้จ่าย 42,000.00            

     ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 192,000.00          

     คา่ภาษีเงินได้ 47,000.00            

ก าไรสทุธิ 145,000.00          

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

1. คา่เสื่อมราคาเป็นของอาคารจ านวน  6,000  บาท และอปุกรณ์จ านวน  3,000  บาท

2. บริษัทขายอปุกรณ์ซึ่งมีราคาตามบญัชี  7,000  บาท (ราคาทนุ  8,000  บาท, คา่เสื่อมราคาสะสม  1,000  บาท)

    เป็นเงินสด  4,000  บาท

3. ออกหุ้นกู้มลูคา่  110,000  บาท เพ่ือแลกเปลี่ยนกบัทีด่นิ

4. ซือ้อาคารมลูคา่  120,000  บาท เป็นเงินสด 

5. ซือ้อปุกรณ์มลูคา่  25,000  บาท เป็นเงินสด 

6. ออกหุ้นสามญัจ านวน  20,000  บาท เป็นเงินสด

7. บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน  29,000  บาท เป็นเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท ก จ ากดั

งบก าไรขาดทนุ



เฉลยตัวอย่างที่ 1 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 192,000.00        

       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 9,000.00            

ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 3,000.00            

ดอกเบีย้จ่าย 42,000.00          

246,000.00       

ลกูหนีก้ารค้าลดลง 10,000.00          

สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ (5,000.00)           

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าเพ่ิมขึน้ (4,000.00)           

เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 16,000.00          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 263,000.00       

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (42,000.00)         

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (49,000.00)         (1)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 172,000.00        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคาร (120,000.00)       

เงินสดจ่ายจากการซือ้อปุกรณ์ส านกังาน (25,000.00)         

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 4,000.00            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (141,000.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 20,000.00          

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (29,000.00)         (2)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (9,000.00)           

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 22,000.00          

เงินสดต้นงวด 33,000.00          

เงินสดปลายงวด 55,000.00          

บริษัท ก จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559



เฉลยตัวอย่างที่ 1 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรสทุธิเงินสดรับจากการขายสนิค้า 517,000.00        A

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า (139,000.00)       B

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน (115,000.00)       C

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (42,000.00)         

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (49,000.00)         D

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 172,000.00        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคาร (120,000.00)       

เงินสดจ่ายจากการซือ้อปุกรณ์ส านกังาน (25,000.00)         

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 4,000.00            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (141,000.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 20,000.00          

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (29,000.00)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (9,000.00)           

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 22,000.00          

เงินสดต้นงวด 33,000.00          

เงินสดปลายงวด 55,000.00          

บริษัท ก จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559



การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 507,000.00        

บวก ลกูหนีก้ารค้าทีล่ดลง 10,000.00          

517,000.00       

ยกมา 30,000 รับช าระ 517,000

ขาย 507,000 ยกไป 20,000

537,000 537,000

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 150,000.00        

บวก สนิค้าคงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 5,000.00            

หกั เจ้าหนีก้ารค้าทีเ่พ่ิมขึน้ (16,000.00)         

139,000.00       

ยกมา 10,000 ต้นทนุขาย 150,000

ซือ้ 155,000 ยกไป 15,000

165,000 165,000

ช าระเงิน 139,000 ยกมา 12,000

ยกไป 28,000 ซือ้ 155,000

167,000 167,000

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื



C เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน 111,000.00        

บวก คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าทีเ่พ่ิมขึน้ 4,000.00            

115,000.00       

ยกมา 1,000 ถือเป็นคชจ.P/L 111,000.00        

จ่ายคชจ. 115,000 ยกไป 5,000.00            

116,000 116,000.00        

D เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คา่ภาษีเงินได้ 47,000.00          

บวก คา่ภาษีค้างจ่ายทีล่ดลง 2,000.00            

49,000.00        

ช าระเงิน 49,000 ยกมา 8,000

ยกไป 6,000 ภาษีส าหรับปี 47,000

55,000 55,000

คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน

ภาษีค้างจ่าย



ตัวอย่างที่ 2

สินทรัพย์ 2559 2558

เงินสด 80,800.00            48,400.00            32,400.00         

ลกูหนีก้ารค้า 87,800.00            38,000.00            49,800.00         

สนิค้าคงเหลอื 112,500.00          102,850.00          9,650.00           

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 28,400.00            26,000.00            2,400.00           

เงินลงทนุระยะยาว 138,000.00          109,000.00          29,000.00         

อาคารโรงงาน 285,000.00          242,500.00          42,500.00         

คา่เสื่อมราคาสะสม (50,000.00)           (52,000.00)           2,000.00           

รวมสินทรัพย์ 682,500.00          514,750.00          

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 102,000.00          67,300.00            34,700.00         

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 16,500.00            21,000.00            (4,500.00)          

หุ้นกู้ 110,000.00          146,000.00          (36,000.00)        

หุ้นสามญั 220,000.00          175,000.00          45,000.00         

ก าไรสะสม 234,000.00          105,450.00          128,550.00       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 682,500.00          514,750.00          

บริษัท ข จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558



รายได้จากการขาย 388,460.00          

     ต้นทนุขาย 135,460.00          

     คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 12,410.00            

     คา่เสื่อมราคา 46,500.00            

     ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 7,500.00              201,870.00          

     ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 186,590.00          

     ดอกเบีย้จ่าย 4,730.00              

     ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 181,860.00          

     คา่ภาษีเงินได้ 27,280.00            

ก าไรสทุธิ 154,580.00          

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ

1. ซือ้อาคารโรงงานใหม่มลูคา่  100,000  บาท เป็นเงินสด

2. บริษัทขายอาคารโรงงานเก่าซึ่งมีราคาทนุ  57,500  บาท , คา่เสื่อมราคาสะสม  48,500  บาท

เป็นเงินสด  1,500  บาท

3. บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ เม่ือครบก าหนดด้วยราคาตามมลูคา่เป็นเงินสด

4. บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวน  26,030  บาท เป็นเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท ข จ ากดั

งบก าไรขาดทนุ



57,500.00   

48,500.00   

9,000.00     

154,580.00  

26,030.00   



เฉลยตัวอย่างที่ 2 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรก่อนภาษี 181,860.00        

       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 46,500.00          

ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 7,500.00            

ดอกเบีย้จ่าย 4,730.00            

240,590.00       

ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (49,800.00)         

สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ (9,650.00)           

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าเพ่ิมขึน้ (2,400.00)           

เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 34,700.00          

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (4,500.00)           

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 208,940.00       

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (4,730.00)           

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (27,280.00)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 176,930.00        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุระยะยาว (29,000.00)         

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคาร (100,000.00)       

เงินสดรับจากการขายอาคาร 1,500.00            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (127,500.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (36,000.00)         

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 45,000.00          
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (26,030.00)         (1)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (17,030.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 32,400.00          

เงินสดต้นงวด 48,400.00          
เงินสดปลายงวด 80,800.00          

บริษัท ข จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559



เฉลยตัวอย่างที่ 2 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสนิค้า 338,660.00        A

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า (110,410.00)       B

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน (19,310.00)         C

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (4,730.00)           

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (27,280.00)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 176,930.00        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้เงินลงทนุระยะยาว (29,000.00)         

เงินสดจ่ายจากการซือ้อาคาร (100,000.00)       

เงินสดรับจากการขายอาคาร 1,500.00            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (127,500.00)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (36,000.00)         

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 45,000.00          

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (26,030.00)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (17,030.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 32,400.00          

เงินสดต้นงวด 48,400.00          

เงินสดปลายงวด 80,800.00          

บริษัท ก จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559



การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 388,460.00        

หกั ลกูหนีก้ารค้าทีเ่พ่ิมขึน้ (49,800.00)         

338,660.00       

ยกมา 38,000 รับช าระ 338,660

ขาย 388,460 ยกไป 87,800

426,460 426,460

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 135,460.00        

บวก สนิค้าคงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 9,650.00            

หกั เจ้าหนีก้ารค้าทีเ่พ่ิมขึน้ (34,700.00)         

110,410.00       

ยกมา 102,850 ต้นทนุขาย 135,460

ซือ้ 145,110 ยกไป 112,500

247,960 247,960

ช าระเงิน 110,410 ยกมา 67,300

ยกไป 102,000 ซือ้ 145,110

212,410 212,410

สนิค้าคงเหลอื

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า



C เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน 12,410.00          

บวก คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าทีเ่พ่ิมขึน้ 2,400.00            

บวก คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายทีล่ดลง 4,500.00            

19,310.00        

ยกมา 26,000 คชจ.ใน P/L 12,410

ตัง้เพิ่ม 14,810 ยกไป 28,400

40,810 40,810

จ่ายคชจ. 19,310 ยกมา 21,000

ยกไป 16,500 ตัง้เพิ่ม 14,810

35,810 35,810

คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย



ตัวอย่างที่ 3

หน่วย:บาท

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด 25,000.00         

ลกูหนี ้ 1,200.00           

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,400.00)          

สนิค้า (14,000.00)        

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า (8,000.00)          

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

ทีด่นิ 80,000.00         

อปุกรณ์ส านกังาน 8,000.00           

คา่เสื่อมราคาสะสม – อปุกรณ์ส านกังาน (4,400.00)          

เงินลงทนุระยะยาว (80,000.00)        

รวมสนิทรัพย์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนี ้ (3,200.00)          

ตัว๋เงินจ่าย 32,000.00         

เงินเดอืนค้างจ่าย (5,000.00)          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,420.00           

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

เจ้าหนีเ้งินกู้  (206,000.00)       

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 160,000.00        

ก าไรสะสม 

สินทรัพย์

บริษัท พราว จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม

25x2 25x1

50,000.00                  25,000.00                  

28,800.00                  27,600.00                  

(2,780.00)                   (1,380.00)                   

40,000.00                  54,000.00                  

8,000.00                    16,000.00                  

400,000.00                320,000.00                

32,000.00                  -                             

148,000.00                140,000.00                

(32,400.00)                 (28,000.00)                 

320,000.00                400,000.00                

1,912,840.00             959,620.00                

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30,000.00                  33,200.00                  

3,000.00                    8,000.00                    

6,000.00                    3,580.00                    

260,000.00                466,000.00                

520,000.00                360,000.00                

108,620.00                82,440.00                  



รวมหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น

หน่วย:บาท

รายได้จากการขาย 600,000              

หกั ต้นทนุขาย 340,000              

ก าไรขัน้ต้น 260,000              

หกั คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา - อปุกรณ์ส านกังาน 12,400     

หนีส้งสยัจะสญู 1,400       

คา่เช่า 14,400     

เงินเดอืน 48,000     

คา่น า้-คา่ไฟ 12,800     

คา่โทรศพัท์ 7,000       

คา่เบีย้ประกนั 48,000     144,000              

ก าไรจากการด าเนินงาน 116,000              

หกั ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 8,000                  

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 108,000              

หกั ดอกเบีย้จ่าย 7,000                  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,000              

หกั ภาษีเงินได้ 30,300                

ก าไรสทุธิ 70,700                

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. กิจการมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 44,520 บาท

2. กิจการขายอปุกรณ์ส านกังานไปเม่ือวนัที ่1 มกราคม 25x2 ราคาทนุ 40,000 บาท ราคาตามบญัชี 32,000 บาท 

โดยได้เงินสดจากการขาย 24,000 บาทและเกิดผลขาดทนุ 8,000 บาท

3. ซือ้อปุกรณ์ส านกังานเพ่ิมเตมิเม่ือวนัที ่30 มิถนุายน 25x2 โดยจ่ายช าระบางสว่นด้วย ตัว๋เงินจ่ายจ านวน 32,000 บาท

บริษัท พราว จ ากดั

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x2

1,912,840.00             933,440.00                



เฉลยตัวอย่างที่ 3 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 101,000.00        
       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 12,400.00          
หนีส้งสยัจะสญู 1,400.00            
ขาดทนุจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 8,000.00            
ดอกเบีย้จ่าย 7,000.00            

129,800.00       

ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (1,200.00)           
สนิค้าคงเหลอืลดลง 14,000.00          
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าลดลง 8,000.00            
เจ้าหนีก้ารค้าลดลง (3,200.00)           
เงินเดอืนค้างจ่ายลดลง (5,000.00)           
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 142,400.00       

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (7,000.00)           
เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (27,880.00)         '(1)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 107,520.00        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ (80,000.00)         
เงินสดจ่ายจากการซือ้อปุกรณ์ส านกังาน (16,000.00)         (2)
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 24,000.00          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 80,000.00          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ 8,000.00            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้ (206,000.00)       
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 160,000.00        
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (44,520.00)         (3)
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (90,520.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,000.00          

เงินสดต้นงวด 25,000.00          
เงินสดปลายงวด 50,000.00          

บริษัท พราว จ ากดั
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x2



เฉลยตัวอย่างที่ 3 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสนิค้า 598,800.00        A

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า (329,200.00)       B

เงินสดจ่ายคา่เช่า (6,400.00)           C

เงินสดจ่ายเงินเดอืน (53,000.00)         D

เงินสดจ่ายคา่น า้คา่ไฟ (12,800.00)         

เงินสดจ่ายคา่โทรศพัท์ (7,000.00)           

เงินสดจ่ายคา่เบีย้ประกนัภยั (48,000.00)         

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (7,000.00)           

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (27,880.00)         E

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 107,520.00        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ (80,000.00)         

เงินสดจ่ายจากการซือ้อปุกรณ์ส านกังาน (16,000.00)         

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 24,000.00          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 80,000.00          

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ 8,000.00            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้ (206,000.00)       

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 160,000.00        

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (44,520.00)         

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน (90,520.00)         

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 25,000.00          

เงินสดต้นงวด 25,000.00          

เงินสดปลายงวด 50,000.00          

บริษัท พราว จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x2



การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 600,000.00        

หกั ลกูหนีก้ารค้าทีเ่พ่ิมขึน้ (1,200.00)           

598,800.00       

ยกมา 27,600 รับช าระ 598,800

ขาย 600,000 ยกไป 28,800

627,600 627,600

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 340,000.00        

หกั สนิค้าคงเหลอืทีล่ดลง (14,000.00)         

บวก เจ้าหนีก้ารค้าทีล่ดลง 3,200.00            

329,200.00       

ยกมา 54,000 ต้นทนุขาย 340,000

ซือ้ 326,000 ยกไป 40,000

380,000 380,000

ช าระเงิน 329,200 ยกมา 33,200

ยกไป 30,000 ซือ้ 326,000

359,200 359,200

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื



C เงินสดจ่ายค่าเช่า

คา่เช่า 14,400.00          

หกั คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าทีล่ดลง (8,000.00)           

6,400.00          

ยกมา 16,000 ถือเป็นคชจ.P/L 14,400.00          

จ่ายคชจ. 6,400 ยกไป 8,000.00            

22,400 22,400.00          

D เงินสดจ่ายเงินเดือน

เงินเดอืน 48,000.00          

บวก เงินเดอืนค้างจ่ายทีล่ดลง 5,000.00            

53,000.00        

ช าระเงิน 53,000 ยกมา 8,000

ยกไป 3,000 จ่ายเงินเดอืน 48,000

56,000 56,000

E เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คา่ภาษีเงินได้ 30,300.00          

หกั คา่ภาษีค้างจ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ (2,420.00)           

27,880.00        

ช าระเงิน 27,880 ยกมา 3,580

ยกไป 6,000 ภาษีส าหรับปี 30,300

33,880 33,880

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า

เงินเดอืนค้างจ่าย

ภาษีค้างจ่าย





ตัวอย่างที่ 4 ข้อมูลต่อไปนีไ้ด้จากกิจการแห่งหน่ึง

จ่ายคา่ซือ้ทีด่นิ 30,000.00    ลงทนุ

คา่เสื่อมราคา 10,000.00    

จ่ายเงินเดอืน 60,000.00    ด าเนินงาน

จ่ายคา่สนิค้า 40,000.00    ด าเนินงาน

รับช าระเงินจากลกูค้า 150,000.00  ด าเนินงาน

ดอกเบีย้จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้ 20,000.00    ด าเนินงาน/จดัหาเงิน

เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัร 75,000.00    ลงทนุ

หากไม่ค านึงถึงภาษีเงินได้นิตบิคุคล กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของปีจะเทา่กบัเทา่ใด

ตอบ  รับช าระเงินจากลกูค้า 150,000.00         บาท 

 กระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน 

 จ่ายเงินเดอืน 60,000.00            บาท

 จ่ายคา่สนิค้า 40,000.00            บาท

       จ่ายดอกเบีย้ให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้  20,000.00            บาท

 เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจกัร -                       

 รวมกระแสเงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน 120,000.00        บาท

 กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 30,000.00        บาท

ตัวอย่างที่ 5 บริษัท โด จ ากัด รายงานตัวเลข ดังนี ้

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 200,000.00          

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 110,000.00          

เงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน 140,000.00          

เงินสดคงเหลอืต้นงวด 70,000.00            

ยอดคงเหลอืของเงินสดปลายงวดเทา่กบัเทา่ไร

ตอบ เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 200,000.00           บาท 

 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (110,000.00)          บาท 

 เงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน 140,000.00           บาท 

 กระแสเงินสดประจ างวดเพ่ิมขึน้ 230,000.00         บาท 

 บวก เงินสดคงเหลอืต้นงวด 70,000.00             บาท 

 เงินสดคงเหลือปลายงวด 300,000.00         บาท 



ตัวอย่างที่ 6 บริษัทมี จ ากดั รายงานข้อมลูตอ่ไปนี ้

ก าไรสทุธิ 250,000.00          

คา่เสื่อมราคา 70,000.00            

ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 30,000.00            

บริษัทมี จ ากดั ควรรายงานเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานเทา่กบั

ตอบ

ก าไรสทุธิ 250,000.00          บาท

70,000.00            บาท

(30,000.00)           บาท

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 290,000.00        บาท

ตัวอย่างที่ 7  บริษัทเขียว จ ากดั จดัท างบกระแสเงินสดตามวธีิทางตรง จากข้อมลูทีจ่ะแสดงตอ่ไป ให้ค านวณหา

กระแสเงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า

สนิค้าคงเหลอืต้นงวด 200,000.00          บาท

สนิค้าคงเหลอืปลายงวด 150,000.00          บาท

ต้นทนุขาย 1,200,000.00       บาท

เจ้าหนีก้ารค้าต้นงวด 300,000.00          บาท

เจ้าหนีก้ารค้าปลายงวด 200,000.00          บาท

ตอบ เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 1,200,000.00       

หกั สนิค้าคงเหลอืทีล่ดลง (50,000.00)           

บวก เจ้าหนีก้ารค้าทีล่ดลง 100,000.00          

เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า 1,250,000.00     

ตัวอย่างที่ 8 กิจการจดัท างบกระแสเงินสดโดยใช้วธีิทางอ้อม ระหวา่งปี บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ 5,000 บาท

ลกูหนีก้ารค้าลดลง 4,000 บาท และเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 3,000 บาท ผลเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะสง่ผลตอ่การจดัท า

งบกระแสเงินสดหมวดด าเนินงานอยา่งไร

ตอบ สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ 5,000 บาท หกั ในกิจกรรมด าเนินงาน

บวก คา่เสื่อมราคา

หกั ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้



ลกูหนีก้ารค้าลดลง 4,000 บาท บวก ในกิจกรรมด าเนินงาน

เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 3,000 บาท บวก ในกิจกรรมด าเนินงาน

ตัวอย่างที่ 9 กิจการจดัท างบกระแสเงินสดตามวธีิทางอ้อม ระหวา่งปีกิจการขายเคร่ืองจกัรราคาทนุ 30,000 บาท

ในราคา 3,000 บาท โดยคา่เสื่อมราคาสะสมของเคร่ืองจกัรดงักลา่วเทา่กบั 25,000 บาท ผลกระทบของธุรกรรมดงักลา่ว

ตอ่งบกระแสเงินสดจะเป็นอยา่งไร

ตอบ บวก 2,000.00  บาท บวกขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ในกิจกรรมด าเนินงาน

บวก 3,000.00  บาท ในกิจกรรมลงทนุ

ตัวอย่างที่ 10 กิจการแหง่หนึง่ก าลงัจดัท างบกระแสเงินสดตามวธีิทางอ้อม โดยมีธุรกรรมระหวา่งปีเกิดขึน้ดงันี ้

 เงินปันผลจ่าย 300.00                 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 250.00                 

 กู้ เงินธนาคาร 200.00                 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 100.00                 

 เงินสดรับจากการขายอาคาร 150.00                 

บริษัทจะแสดงกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีเทา่กบัเทา่ใด

ตอบ  เงินปันผลจ่าย (300.00)                บาท

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 250.00                 บาท

 กู้ เงินธนาคาร 200.00                 บาท

 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 100.00                 บาท

 เงินสดรับจากการขายอาคาร -                       บาท ลงทนุ

 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 250.00             บาท



ตัวอย่างที่ 11 บริษัทโซ่ จ ากดั ก าลงัจดัท างบกระแสเงินสดภายใต้วธีิทางตรง โดยมีข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องดงันี ้

ขายเช่ือสทุธิ 5,000,000.00       

ลกูหนีก้ารค้าปลายงวด 1,500,000.00       ลดลง 1,000,000.00  

ลกูหนีก้ารค้าต้นงวด 2,500,000.00       1,000,000.00     

ซือ้เช่ือ 4,000,000.00       

เจ้าหนีก้ารค้าปลายงวด 1,900,000.00       ลดลง 100,000.00     

เจ้าหนีก้ารค้าต้นงวด 2,000,000.00       100,000.00        

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (รวมคา่เสื่อมราคา) 3,000,000.00       2,400,000.00     คชจ.ทีไ่ม่รวมคา่เสื่อม

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายต้นงวด 500,000.00          ลดลง 100,000.00     

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวด 400,000.00          

คา่เสื่อมราคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 600,000.00          

ให้ท า จดัท างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วธีิทางตรง

ตอบ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสนิค้า 6,000,000.00     

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า (4,100,000.00)    

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน (2,500,000.00)    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน

การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

1 เงินสดรับจากการขายสนิค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 5,000,000.00     

บวก ลกูหนีก้ารค้าทีล่ดลง 1,000,000.00     

6,000,000.00    

2 เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า

ซือ้เช่ือ 4,000,000.00     

บวก เจ้าหนีก้ารค้าทีล่ดลง 100,000.00        

4,100,000.00    

3 เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน 3,000,000.00     

หกั คา่เสื่อมราคา (600,000.00)       

(600,000.00)                       



บวก คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายทีล่ดลง 100,000.00        

2,500,000.00    

เฉลยตัวอย่างที่ 12 บริษัทกระเชอ จ ากดั ก าลงัจดัท างบกระแสเงินสดตามวธีิทางอ้อม โดยมีข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องดงันี ้

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี 400,000.00          

คา่เสื่อมราคาทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 200,000.00          

ผลขาดทนุจากการขายอาคาร 100,000.00          

ดอกเบีย้จ่าย 150,000.00          

ดอกเบีย้ค้างจ่ายต้นงวด 100,000.00          50,000.00          ลดลง

ดอกเบีย้ค้างจ่ายปลายงวด 50,000.00            

เงินสดจ่ายคา่ภาษี 100,000.00          

ลกูหนีก้ารค้าต้นงวด 500,000.00          350,000.00        เพ่ิมขึน้

ลกูหนีก้ารค้าปลายงวด 850,000.00          350,000.00        

สนิค้าคงเหลอืต้นงวด 500,000.00          (100,000.00)       ลดลง

สนิค้าคงเหลอืปลายงวด 400,000.00          

เจ้าหนีก้ารค้าต้นงวด 200,000.00          300,000.00        เพ่ิมขึน้

เจ้าหนีก้ารค้าปลายงวด 500,000.00          

ให้ท า จดัท างบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วธีิทางอ้อม

ตอบ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

ก าไรสทุธิก่อนหกัภาษี 400,000.00        

       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา 200,000.00        

ขาดทนุจากการขายอาคาร 100,000.00        

ดอกเบีย้จ่าย 150,000.00        

850,000.00       

ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ (350,000.00)       

สนิค้าคงเหลอืลดลง 100,000.00        

เจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 300,000.00        



เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (200,000.00)       

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (100,000.00)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 600,000.00                   

600,000.00                        



ตัวอย่างที่ 13

หน่วย:บาท

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสด 19,000.00       

พนัธบตัรรัฐบาล(รายการเทียบเทา่เงินสด) (2,000.00)        

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ (2,000.00)        

สนิค้าคงเหลอื 5,000.00         

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า (3,000.00)        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุใน XYZ (35%) 2,000.00         

สทิธิบตัร (1,000.00)        

สนิทรัพย์ตามสญัญาเช่าระยะยาว 5,000.00         

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 2,000.00         

หกั คา่เสื่อมราคาสะสม (4,000.00)        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจ้าหนี ้ (10,000.00)      

ตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้ 9,000.00         

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 1,000.00         

เงินปันผลค้างจ่าย 3,000.00         

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่าย 1,000.00         

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 

3,000.00                       2,000.00                    

5,000.00                       2,000.00                    

2,000.00                       1,000.00                    

9,000.00                       -                             

39,000.00                     37,000.00                  

(7,000.00)                     (3,000.00)                   

58,000.00                     54,000.00                  

124,000.00                   103,000.00                

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

2,000.00                       12,000.00                  

16,000.00                     14,000.00                  

5,000.00                       6,000.00                    

5,000.00                       -                             

14,000.00                     9,000.00                    

10,000.00                     13,000.00                  

66,000.00                     49,000.00                  

29,000.00                     10,000.00                  

4,000.00                       6,000.00                    

9,000.00                       11,000.00                  

สินทรัพย์

บริษัท โดม จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม

2550 2549



(สว่นทีถ่ึงก าหนดใน 1 ปี) 700.00           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน

หน่วย:บาท

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3,000.00         

เจ้าหนีหุ้้นกู้  (15,000.00)      

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 4,300.00         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุหุ้นสามญั (ราคาตามบญัชี 10 บาท) 7,000.00         

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 13,000.00       

ก าไรสะสม 4,000.00         

รวมส่วนของเจ้าของ 24,000.00       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

30,000.00                     26,000.00                  

79,000.00                     55,000.00                  

124,000.00                   103,000.00                

23,300.00                     31,000.00                  

33,000.00                     26,000.00                  

16,000.00                     3,000.00                    

9,000.00                       6,000.00                    

10,000.00                     25,000.00                  

4,300.00                       -                             

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

700.00                          -                             

21,700.00                     17,000.00                  

บริษัท โดม จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม

2550 2549



หน่วย:บาท

รายได้จากการขาย 100,000.00       

รายได้อ่ืน 8,000.00           

108,000.00       

หกั ต้นทนุขาย (ไม่รวมคา่เสื่อมราคา) 60,000.00         

ก าไรขัน้ต้น 48,000.00         

หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คา่เช่า

คา่เสื่อมราคา - อปุกรณ์ส านกังาน 

สทิธิบตัรตดัจ่าย

ดอกเบีย้จ่าย 23,000.00         

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 25,000.00         

หกั ภาษีเงินได้ 9,000.00           

ก าไรสทุธิ 16,000.00         

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ขายอปุกรณ์ราคาทนุ 6,000 ทีมี่ราคาตามบญัชี 2,000 บาทไปในราคา 5,000 บาท (ก าไรจากการขาย 3,000)

2. บริษัทได้รับเงินปันผล 3,000 บาท จากเงินลงทนุในบริษัท XYZ ซึ่งบนัทกึบญัชีตามวธีิสว่นได้เสยี โดยสว่นแบง่ก าไร

จากบริษัท XYZ ถกูบนัทกึเป็นรายได้อ่ืน มลูคา่ 5,000 บาท

3. บริษัทออกหุ้นสามญั 200 หุ้นเป็นเงิน 5,000 บาท

4. บริษัทออกตัว๋เงินจ่ายมลูคา่ 9,000 บาท

5. ซือ้เคร่ืองจกัร 8,000 บาท 

6. ผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวน 15,000 บาท ได้แปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั 500 หุ้น บริษัทบนัทกึบญัชีโดยใช้มลูคา่ตามบญัชี

7. ประกาศจ่ายปันผล 12,000 บาท

2,000.00                    

บริษัท โดม จ ากดั

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2550

12,000.00                  

8,000.00                    

1,000.00                    



8. บริษัทเช่าเคร่ืองจกัรในวนัที ่31 ธันวาคม 2550 โดยสว่นทีเ่ป็นเงินต้นทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี เทา่กบั 700 บาท



เฉลยตัวอย่างที่ 13 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 25,000.00          
       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

ก าไรจากการขายเคร่ืองจกัร (3,000.00)           
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท XYZ (5,000.00)           
คา่เสื่อมราคา 8,000.00            
สทิธิบตัรตดัจ่าย 1,000.00            
ดอกเบีย้จ่าย 2,000.00            
บวก เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษัท XYZ 3,000.00            สามารถเลอืกได้วา่จะ

31,000.00        อยู่ในด าเนินงาน
ลกูหนีก้ารค้าลดลง 2,000.00            หรือลงทนุ
สนิค้าคงเหลอืเพ่ิมขึน้ (5,000.00)           
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้าลดลง 3,000.00            
เจ้าหนีก้ารค้าลดลง (10,000.00)         
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 21,000.00        

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (1,000.00)           
เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (5,000.00)           
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 15,000.00          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ส านกังาน (8,000.00)           
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 5,000.00            
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (3,000.00)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 9,000.00            
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 5,000.00            
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (9,000.00)           
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 5,000.00            

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 17,000.00          

เงินสดต้นงวด 16,000.00          
เงินสดปลายงวด 33,000.00          

บริษัท โดม จ ากดั
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2550



เฉลยตัวอย่างที่ 13 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสนิค้า 102,000.00        A

เงินสดรับจากเงินปันผล 3,000.00            

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า (75,000.00)         B

เงินสดจ่ายคา่เช่า (9,000.00)           C

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (1,000.00)           D

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (5,000.00)           E

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 15,000.00          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ส านกังาน (8,000.00)           

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ส านกังาน 5,000.00            

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (3,000.00)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 9,000.00            

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 5,000.00            

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (9,000.00)           F

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 5,000.00            

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 17,000.00          

เงินสดต้นงวด 16,000.00          

เงินสดปลายงวด 33,000.00          

ธุรกรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกบัเงินสด (เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบฯ) 

การแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญั

การท าสญัญาเช่าระยะยาว

เปิดเผยนโยบายบญัชี

บริษัท โดม จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2550



การค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 100,000.00        

บวก ลกูหนีก้ารค้าทีล่ดลง 2,000.00            

102,000.00       

ยกมา 11,000 รับช าระ 102,000.00  

ขาย 100,000 ยกไป 9,000.00      

111,000 111,000.00  

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 60,000.00          

บวก สนิค้าคงเหลอืทีเ่พ่ิมขึน้ 5,000.00            

บวก เจ้าหนีก้ารค้าทีล่ดลง 10,000.00          

75,000.00        

ยกมา 9,000 ต้นทนุขาย 60,000.00    

ซือ้ 65,000 ยกไป 14,000.00    

74,000 74,000.00    

ช าระเงิน 75,000 ยกมา 12,000.00    

ยกไป 2,000 ซือ้ 65,000.00    

77,000 77,000.00    

เจ้าหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื

ลกูหนีก้ารค้า



C เงินสดจ่ายค่าเช่า

คา่เช่า 12,000.00          

หกั คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าทีล่ดลง (3,000.00)           

9,000.00          

ยกมา 13,000 ถือเป็นคชจ.P/L 12,000.00          

จ่ายคชจ. 9,000 ยกไป 10,000.00          

22,000 22,000.00          

D เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย

ดอกเบีย้จ่าย 2,000.00            

หกั ดอกเบีย้ค้างจ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ (1,000.00)           

1,000.00          

ช าระเงิน 1,000 ยกมา 2,000.00      

ยกไป 3,000 ดบ.จ่าย 2,000.00      

4,000 4,000.00      

E เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คา่ภาษีเงินได้ 9,000.00            

หกั คา่ภาษีค้างจ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ (1,000.00)           

หกั หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี (3,000.00)           

5,000.00          

ช าระเงิน 5,000 ยกมา 7,000.00      

ยกไป 11,000 ภาษีส าหรับปี 9,000.00      

16,000 16,000.00    

F เงินสดจ่ายเงินปันผล

ช าระเงิน 9,000 ยกมา 2,000.00      

ยกไป 5,000 ประกาศจ่าย 12,000.00    

14,000 14,000.00    

เงินปันผลค้างจ่าย

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

ภาษีค้างจ่าย+หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดั

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า



ตัวอย่างที่ 14

หน่วย:บาท

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ (85.00)              

สนิค้าคงเหลอื (30.00)              

เงินฝากธนาคาร

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (หมนุเวยีน) 25.00               

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 340.00             

ซอฟท์แวร์ 135.00             

รวมสินทรัพย์

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

เจ้าหนีก้ารค้า (205.00)            

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจ่าย 3.00                

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

ตัว๋เงินจ่ายระยะยาว 9% 120.00             

ประมาณการหนีส้นิสิ่งแวดล้อม 162.00             

รวมหนีสิ้น

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ทนุหุ้นสามญั 200.00             

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 65.00               

ก าไรสะสม (15.00)              

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 35.00               

950.00                          965.00                       

60.00                            25.00                         

735.00                          670.00                       

500.00                          300.00                       

150.00                          85.00                         

78.00                            75.00                         

120.00                          -                             

162.00                          -                             

350.00                          555.00                       

150.00                          125.00                       

1,280.00                       940.00                       

135.00                          -                             

2,395.00                       2,045.00                    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

25.00                            40.00                         

350.00                          435.00                       

480.00                          510.00                       

-                               35.00                         

สินทรัพย์

บริษัท เดก็น้อย จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม

25x6 25x5



รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย:บาท

รายได้จากการขาย 1,397.00             

หกั ต้นทนุขาย 1,110.00             

ก าไรขัน้ต้น 287.00                

หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125.00                

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 162.00                

หกั ต้นทนุทางการเงิน 40.00                  

บวก ผลตอบแทนจากการลงทนุ 20.00                  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 142.00                

หกั ภาษีเงินได้ 57.00                  

ก าไรสทุธิ 85.00                  

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ของกิจการ ได้รวมยอดเหมืองถ่านหินทีซื่อ้มาตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 25x6 ตามสญัญา

สมัปทาน บริษัทจะต้องท าการปรับปรุงพืน้ทีเ่หมืองในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมเพ่ือหามลูคา่ปัจจบุนั

ของสญัญาสมัปทานดงักลา่วเทา่กบั 8% ท าให้มลูคา่ปัจจบุนัของคา่ปรับปรุงดงักลา่ว ณ วนัที ่1 มกราคม 25x6 

เทา่กบั 150 บาท ซึ่งรวมอยู่ในมลูคา่ตามบญัชีของเหมือง ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณต้นทนุทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกบัรายการ

ดงักลา่วถือเป็นต้นทนุทางการเงินในงบก าไรขาดทนุ

2. บริษัทมีการตรีาคาทีด่นิเพ่ิมขึน้ 35 บาท ในระหวา่งปี 25x6

3. คา่เสื่อมราคาส าหรับปีเทา่กบั 255 บาท

4. บริษัทไม่มีการขายทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ในระหวา่งปี

5. บริษัทซือ้ซอฟท์แวร์ในวนัที ่1 กรกฎาคม 25x6 คดิเป็นเงิน 180 บาท 

6. บริษัทมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าจ านวนหนึง่ซึ่งมีมลูคา่เพ่ิมขึน้ระหวา่งปี เทา่กบั 15 บาท โดยบริษัทไม่มีการขาย

เงินลงทนุดงักลา่วออกไปแตอ่ยา่งใด

7. ทนุหุ้นสามญัและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัทีเ่พ่ิมขึน้เกิดจากการเพ่ิมทนุเป็นเงินสดในเดอืน 6/25x6 

8. บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงิน 100 บาท ในวนัที ่1/7/25x6

2,395.00                       2,045.00                    

บริษัท เดก็น้อย จ ากดั

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x6

1,660.00                       1,375.00                    



9. บริษัทจดัประเภทเงินเบิกเกินบญัชีเป็นสว่นหนึง่ของรายการเทียบเทา่เงินสด



เฉลยตัวอย่างที่ 14 วิธีทางอ้อม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

       ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 142.00               

       ปรับปรุงก าไรสทุธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน รับรู้เงินปันผลเป็น

ผลตอบแทนจากการลงทนุ (15.00)                เงินสดรับจากการ

คา่เสื่อมราคา 255.00               ด าเนินงาน

ซอฟท์แวร์ตดัจ่าย 45.00                 

ดอกเบีย้จ่าย 40.00                 

467.00            

ลกูหนีก้ารค้าลดลง 85.00                 

สนิค้าคงเหลอืลดลง 30.00                 

เจ้าหนีก้ารค้าลดลง (205.00)              

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 377.00            

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (28.00)                A

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (54.00)                

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 295.00               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ส านกังาน (410.00)              B

เงินสดจ่ายจากการซือ้ซอฟท์แวร์ (180.00)              

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ (10.00)                C

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (600.00)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 120.00               

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 265.00               

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (100.00)              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 285.00               

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (20.00)                

เงินสดต้นงวด (5.00)                  
เงินสดปลายงวด (25.00)                

บริษัท เดก็น้อย จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x6



การค านวณ

A. ดอกเบีย้ที่จ่ายเป็นเงินสด

ดอกเบีย้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 40.00                 

หกั ดอกเบีย้จ่ายทีไ่ม่ได้จ่ายเป็นเงินสด(150*8%) (12.00)                

28.00              

B. เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน

ยกมา 940.00     คา่เสื่อมราคา 255.00               

ตรีาคาเพ่ิม 35.00       

ปมก.หนีส้นิคา่รือ้ถอน 150.00     

ซือ้ PPE เป็นเงินสด 410.00    ยกไป 1,280.00            

1,535.00  1,535.00            

C. เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ยกมา 125.00     

FV เพ่ิม 15.00       

ซือ้ งลท. เพิ่ม 10.00     ยกไป 150.00               

150.00     150.00               

D. เงินสดรับจากผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 20.00                 

หกั ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (P/L) (15.00)                

เงินปันผลรับ 5.00                

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน (สุทธิ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า



เฉลยตัวอย่างที่ 14 วิธีทางตรง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสนิค้า 1,482.00            A

เงินสดจ่ายคา่ซือ้สนิค้า(สมมตวิา่คา่เสื่อมราคาอยู่ในต้นทนุขาย) (1,030.00)           B

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร(รวมซอฟแวร์ตดัจ่าย) (80.00)                

เงินสดรับจากเงินปันผล 5.00                   

เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่าย (28.00)                C

เงินสดจ่ายคา่ภาษีเงินได้ (54.00)                D

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการด าเนินงาน 295.00               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ส านกังาน (410.00)              E

เงินสดจ่ายจากการซือ้ซอฟท์แวร์ (180.00)              

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ (10.00)                F

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (600.00)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 120.00               

เงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั 265.00               

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล (100.00)              

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการจดัหาเงิน 285.00               

เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (20.00)                

เงินสดต้นงวด (5.00)                  

เงินสดปลายงวด (25.00)                

บริษัท เดก็น้อย จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 25x6



การค านวณ

A เงินสดรับจากการขายสินค้า

รายได้จากการขาย/ให้บริการ 1,397.00            

บวก ลกูหนีก้ารค้าทีล่ดลง 85.00                 

1,482.00          

ยกมา 435 รับช าระ 1,482.00 

ขาย 1,397 ยกไป 350.00     

1,832 1,832.00  

B เงินสดจ่ายค่าซือ้สินค้า

ต้นทนุขาย 1,110.00            

หกั คา่เสื่อมราคา (255.00)              

หกั สนิค้าคงเหลอืทีล่ดลง (30.00)                

บวก เจ้าหนีก้ารค้าทีล่ดลง 205.00               

1,030.00          

ยกมา 510 ต้นทนุขาย 810.00     

ซือ้ 780 ยกไป 480.00     

1,290 1,290.00  

ช าระเงิน 985 ยกมา 555.00     

ยกไป 350 ซือ้ 780.00     

1,335 1,335.00  

C ดอกเบีย้ที่จ่ายเป็นเงินสด

ดอกเบีย้จ่ายในงบก าไรขาดทนุ 40.00                 

หกั ดอกเบีย้จ่ายทีไ่ม่ได้จ่ายเป็นเงินสด(150*8%) (12.00)                

28.00                 

ลกูหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลอื

เจ้าหนีก้ารค้า



D เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้

คา่ภาษีเงินได้ 57.00                 

หกั คา่ภาษีค้างจ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ (3.00)                  

54.00              

ช าระเงิน 54 ยกมา 75.00       

ยกไป 78 ภาษีส าหรับปี 57.00       

132 132.00     

E เงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน

ยกมา 940.00     คา่เสื่อมราคา 255.00               

ตรีาคาเพ่ิม 35.00       

ปมก.หนีส้นิคา่รือ้ถอน 150.00     

ซือ้ PPE เป็นเงินสด 410.00    ยกไป 1,280.00            

1,535.00  1,535.00            

F เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ยกมา 125.00     

FV เพ่ิม 15.00       

ซือ้ งลท. เพิ่ม 10.00     ยกไป 150.00               

150.00     150.00               

G เงินสดรับจากผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 20.00                 

หกั ก าไรทีย่งัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า (P/L) (15.00)                

5.00                

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ภาษีค้างจ่าย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน


