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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

งบกระแสเงินสด 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ ที่ สิ้ นสุดในวันที่  31 ธันวาคม 2559 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume 

2017 Consolidated without early application)) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 44ก ถึง 44จ 

และ 60 และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด ประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 60 

ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ  

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติใน 

การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง งบกระแสเงินสด 

 

วตัถุประสงค ์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน           

ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความต้องการใช้ 

กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จะต้องมีการประเมิน

ความสามารถของกิจการ ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จังหวะเวลาและ 

ความแน่นอนของการก่อให้เกดิเงินสดดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี คือ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในอดีตของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสด 

ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

 

ขอบเขต 

 

1 กิจการตอ้งจัดท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้               

และต้องน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอ 

ในแต่ละรอบระยะเวลา 

2 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

งบกระแสเงินสด 

3 ผู้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

อย่างไร โดยไม่ขึ้ นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ขึ้ นอยู่กับว่าเงินสดจะถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้องการเงินสด              

ด้วยเหตุผลพ้ืนฐานที่เหมือนกัน อย่างไรกต็าม กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ               

อาจแตกต่างกันไป น่ันคือ กิจการต้องการเงินสดเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือช าระภาระผูกพัน 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 

 

4 

และเพ่ือจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ทุกกิจการ             

ต้องน าเสนองบกระแสเงินสด 

 

ประโยชนข์องขอ้มูลกระแสเงินสด 

 

4 งบกระแสเงินสดเมื่ อใช้ประกอบกับ ส่วนที่ เหลือของงบการเงิน จะให้ข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน

ของกิจการ (ซ่ึงรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถของ

กิจการในการจัดการเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพ่ือปรับให้เข้ากับ 

การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส ข้อมูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมิน

ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผู้ใช้ 

งบการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของ  

กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน รวมทั้งช่วยเพ่ิมความสามารถในการเปรียบเทยีบกัน

ได้ของผลการด าเนินงานที่รายงานโดยกิจการที่แตกต่างกนัได้ เน่ืองจากได้ตัดผลกระทบที่เกดิจาก

การใช้วิธปีฏบัิติทางบัญชีที่แตกต่างกนัส าหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกนัออกไปแล้ว 

5 ข้อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน

กระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จัดท าในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ              

ในการท าก าไร และกระแสเงินสดสทุธ ิและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา 

 

ค านยิาม 
 

6      ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงัต่อไปนี้  

เงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตอ้งจ่ายคืน

เมือ่ทวงถาม 

  
 

รายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 

หมายถึง 

 

 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพรอ้มที่

จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได ้และมี

ความเสีย่งที่ไม่มีนยัส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงใน

มูลค่า 

   

กระแสเงินสด หมายถึง การเขา้และออกของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

   

กิจกรรมด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลกัที่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการ และ
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กิจกรรมอื่นที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรม

จดัหาเงิน 

   

กิจกรรมลงทุน 

 

 

หมายถึง 

 

 

การไดม้าและการจ าหน่ายสินทรพัยร์ะยะยาว

และเงินลงทุ นอื่ น ซ่ึ งไม่ รวมอยู่ ในรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

 

กิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 

หมายถึง 

 

 

 

กิจกรรมที่มีผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงในขนาด

และองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วน

ของการกูย้ืมของกิจการ 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

7 รายการเทยีบเท่าเงินสด เป็นรายการที่กิจการถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ่ายช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  เงินลงทุนที่จะถือได้ว่าเป็นรายการ

เทียบเท่าเงินสดต้องพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และต้องมีความเสี่ยงที่ 

ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดังน้ัน โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่า

เงินสดได้กต่็อเมื่อเงินลงทุนน้ันมีวันครบก าหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจาก

วันที่ได้มา เงินลงทุนในตราสารทุนไม่ถือเป็นรายการเทยีบเทา่เงินสด เว้นแต่โดยเน้ือหาสาระแล้ว

เงินลงทุนน้ันเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ ซ้ือเม่ือหุ้นน้ันใกล้ 

วันครบก าหนด และมีการระบุวันที่ไถ่ถอนไว้อย่างแน่ชัด 

8 เงินกู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน แต่ส าหรับในบางประเทศ  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีลักษณะจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสด                

ของกิจการ ในกรณีเช่นน้ี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็นองค์ประกอบของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ซ่ึงข้อตกลงกับธนาคารในลักษณะน้ีจะเห็นได้จากการที่ยอดคงเหลือ              

ในบัญชีเงินฝากธนาคารมักจะมีความผันผวนจากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกนิบัญชี 

9 กระแสเงินสดไม่รวมการเคล่ือนไหวของรายการที่ประกอบกันข้ึนเป็นเงินสดหรือรายการ

เทียบเท่าเงินสด เน่ืองจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนของการบริหารเงินสดของกิจการ

มากกว่าเป็น ส่วนของกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน การบริหาร 

เงินสดรวมถึงการน าเงินสดส่วนเกนิไปลงทุนในรายการเทยีบเทา่เงินสด 

 

การน าเสนองบกระแสเงินสด 

 

10 งบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสด

จากกิจกรรมด าเนนิงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 
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11 กิจการต้องน าเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ

กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่สุด การจ าแนกตามกิจกรรม          

จะให้ข้อมูลที่ท  าให้ ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่าน้ันที่ มี 

ต่อฐานะการเงินของกิจการ และจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ 

ข้อมูลน้ียังอาจใช้เพ่ือประเมินความสมัพันธร์ะหว่างกจิกรรมเหล่านั้นได้ด้วย 

12 รายการค้ารายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกต่างกันได้ 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินสดที่ใช้ในการจ่ายช าระเงินกู้ที่รวมทั้งดอกเบ้ียและเงินต้น ส่วนที่เป็น

ดอกเบ้ียอาจจัดประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน และส่วนที่เป็นเงินต้นจัดประเภทเป็นกิจกรรม

จัดหาเงิน 

 

กิจกรรมด าเนนิงาน 

 

13 จ านวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงานจะเป็นข้อบ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดงถึง

ความสามารถในการด าเนินงานของกจิการในการก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เพียงพอเพ่ือจ่ายช าระ

เงินกู้ยืม เพ่ือการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือจ่ายเงินปันผล และเพ่ือการลงทุนใหม่ๆ โดย 

ไม่พ่ึงพาการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละรายการของ

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนในอดีตจะเป็นประโยชน์เม่ือพิจารณาประกอบกบัข้อมูลอื่น

ในการพยากรณ์กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 

14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยพ้ืนฐานแล้วจะเกดิจากกจิกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้

ของกิจการ ดังน้ัน โดยทั่วไปจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์อื่นที่เกิดข้ึนใน 

การค านวณก าไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน คือ 

14.1  เงินสดรับจากการขายสนิค้าและการให้บริการ 

14.2  เงินสดรับจากรายได้ค่าสทิธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น 

14.3  เงินสดจ่ายให้แก่ผู้ขายสนิค้าและผู้ให้บริการ 

14.4  เงินสดจ่ายให้แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 

14.5  เงินสดรับและจ่ายของกิจการประกันภัย ส าหรับเบ้ียประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน  

ค่ารายปีและผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ 

14.6  เงินสดจ่ายหรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้     

กบักจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน และ 

14.7  เงินสดรับและจ่ายจากสญัญาที่ถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า 

รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจท าให้เกิดผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงจะรวมอยู่ในก าไร

หรือขาดทุนที่รับรู้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ลงทุน อย่างไรกต็าม เงินสดจ่ายเพ่ือผลิตหรือเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ซ่ึงถือไว้เพ่ือให้ผู้อื่นเช่า และต่อมา 

ถือไว้เพ่ือขาย ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้) ถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
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ด าเนินงาน เงินสดรับจากค่าเช่าและการขายสินทรัพย์ในเวลาต่อมา ถือเป็นกระแสเงินสดจาก

กจิกรรมด าเนินงานเช่นเดียวกนั 

15 กิจการอาจถือหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า ในกรณีเช่นน้ัน หลักทรัพย์

เหล่าน้ันจะมีลักษณะคล้ายกับสินค้าคงเหลือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ ดังน้ัน กระแสเงินสดที่เกิดจาก 

การซ้ือและขายหลักทรัพย์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้าจะจัดประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน ในท านอง

เดียวกัน เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดประเภทเป็น

กจิกรรมด าเนินงานเน่ืองจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมหลักที่ก่อให้เกดิรายได้ของกจิการ 

 

กิจกรรมลงทุน 

 

16 การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกต่างหากมีความส าคัญ 

เน่ืองจากกระแสเงินสดดังกล่าวแสดงให้เหน็รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรต่างๆ 

ที่จะก่อให้เกดิรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้สนิทรัพย์

ในงบแสดงฐานะการเงินเท่าน้ันที่สามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสด

ที่เกดิจากกจิกรรมลงทุน คือ 

16.1  เงินสดที่ จ่ายเพ่ือซ้ือที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ 

ระยะยาวอื่น รายจ่ายดังกล่าวให้รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ 

และเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการสร้างข้ึนเอง 

16.2  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ 

ระยะยาวอื่น 

16.3  เงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียใน 

การร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่า

เงินสดหรือที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.4  เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่ น และส่วนได้เสีย 

ในการร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่า

เงินสดหรือที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.5  เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและ 

เงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.6  เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจาก 

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.7  เงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเมื่อสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการจ่าย                

ที่จัดประเภทเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน และ 
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16.8  เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สทิธิเลือก และสญัญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเมื่อสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการรับ                  

ที่จัดประเภทเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 

ในกรณีที่สัญญาน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้ กระแสเงินสด            

ที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกป้องกัน                

ความเสี่ยง 

 

กิจกรรมจดัหาเงิน 

 

17 การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากมีความส าคัญ 

เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจาก  

ผู้ให้เงินทุนแก่กจิการ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน คือ 

17.1  เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 

17.2  เงินสดที่จ่ายให้กบัผู้เป็นเจ้าของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกจิการน้ัน 

17.3  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจ านอง และเงินกู้ยืมระยะสั้น       

หรือระยะยาวอื่น 

17.4  เงินสดที่จ่ายช าระเงินกู้ยืม และ 

17.5  เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนคงเหลือของหน้ีสนิซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าการเงิน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

 

18  กิจการตอ้งแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใชวิ้ธีใดวิธีหนึง่ดงัต่อไปนี้  

18.1  วิธีทางตรง ซ่ึงแสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัที่

ส าคญั หรือ 

18.2  วิธีทางออ้ม ซ่ึงแสดงดว้ยยอดก าไรหรือขาดทุนปรบัปรุงดว้ยผลกระทบของรายการ           

ที่ไม่เกี่ยวกบัเงินสด รายการคา้งรบั หรือค้างจ่ายของเงินสดรบัหรือเงินสดจ่ายที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที่

เกีย่วขอ้งกบักระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน 

19 กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วิธีทางตรง เน่ืองจากเป็นวิธีที่ 

ให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงเป็นข้อมูลที่จะไม่ได้รับ

หากใช้วิธีทางอ้อม ภายใต้วิธีทางตรง ข้อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่าย            

อาจทราบได้จาก 

19.1  การบันทกึรายการบัญชีของกจิการ หรือ 

19.2  โดยการปรับปรุงรายการขาย ต้นทุนขาย (รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ที่มีลักษณะ

เดียวกัน และดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และ

รายการอื่นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรับ 
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19.2.1 การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เกิด

จากการด าเนินงาน 

19.2.2 รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ 

19.2.3 รายการอื่นซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

หรือกจิกรรมจัดหาเงิน 

20 ภายใต้วิธีทางอ้อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานหาได้จากการปรับปรุงก าไรหรือ

ขาดทุนด้วยผลกระทบของ 

20.1 การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่ เกิดจาก             

การด าเนินงาน 

20.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหน้ีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และก าไรที่ยัง

ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัทร่วม และ 

20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

หรือกจิกรรมจัดหาเงิน 

อีกวิธีหน่ึงกค็ือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจน าเสนอโดยวิธีทางอ้อมด้วย 

การแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้ ง 

การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสนิค้าคงเหลือ ลูกหน้ี และเจ้าหน้ีที่เกดิจากการด าเนินงาน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

21 กิจการต้องแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะรายการที่ส าคัญที่เกิดจาก               

กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินเวน้แต่เป็นกระแสเงินสดตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 22               

และ 24 ใหแ้สดงดว้ยยอดสุทธิ 

 

การแสดงกระแสเงินสดดว้ยยอดสุทธิ 

 

22 กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่อไปนี้   

อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ 

22.1 เงินสดรบัและจ่ายแทนลูกค้าหากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้า

มากกว่ากิจกรรมของกิจการ และ 

22.2 เงินสดรบัและจ่ายของรายการที่หมุนเร็วจ านวนเงินมากและครบก าหนดอายุ 

ในช่วงเวลาสั้น 

23 ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 22.1 ได้แก่ 

23.1  การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร 

23.2  กองทุนที่ถือไว้เพ่ือลูกค้าโดยกจิการที่ด าเนินธุรกจิด้านการลงทุน และ 
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23.3  ค่าเช่าที่จัดเกบ็แทน และจ่ายไปยังเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ 

23ก   ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 22.2 ได้แก่ เงินล่วงหน้าที่จ่ายไปเพ่ือ และ           

การจ่ายคืนของ 

23ก.1  เงินต้นอนัเกี่ยวข้องกบัลูกค้าบัตรเครดิต 

23ก.2  การซ้ือและขายเงินลงทุน และ 

23ก.3  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เช่น รายการที่ครบก าหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า 

24 กระแสเงินสดทีเ่กิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบนัการเงิน อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ 

24.1 เงินสดรบัและจ่ายส าหรบัรายการรบัเงินฝากและรายการจ่ายคืนเงินฝากที่ระบุ 

วนัครบก าหนดไวแ้น่นอน 

24.2 การน าเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบนัการเงินอื่น และ 

24.3 เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ลูกคา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้

และเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว 

 

กระแสเงินสดทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

25 กระแสเงินสดจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกเป็นสกุลเงินหลกัที่ใชใ้น 

การด าเนินงานของกิจการ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นการด าเนินงาน

และสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

26 กระแสเงินสดของบริษทัย่อยในต่างประเทศตอ้งแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 

สกุลเงินหลกัทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

27 กระแสเงินสดที่ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  21  

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงอนุญาตให้ใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตรา

แลกเปล่ียนที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของรอบระยะเวลา 

เวลาหน่ึงอาจน ามาใช้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือแปลงค่ากระแสเงินสดของ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการแปลงค่ากระแสเงินสด

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

28 ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ไม่ถือเป็นกระแสเงินสด อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนของ   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถืออยู่หรือถึงก าหนดช าระด้วยสกุลเงินต่างประเทศ 

จะแสดงในงบกระแสเงินสด เพ่ือเป็นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด เงินจ านวนน้ีให้น าเสนอแยกต่างหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
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ด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน และรวมถึงผลต่าง (ถ้ามี) หากกระแสเงินสด

ดังกล่าวแสดงในอตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นงวด 

29 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

30 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

 

ดอกเบี้ ยและเงินปันผล 
 

31 กิจการตอ้งเปิดเผยกระแสเงินสดรบั และกระแสเงินสดจ่ายส าหรบัดอกเบี้ ยและเงินปันผล

แยกเป็นรายการต่างหากและต้องจัดประเภทแต่ละรายการเข้าเป็นกิจกรรมด าเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงินในแต่ละรอบระยะเวลาโดยสม า่เสมอ 

32  จ านวนเงินของดอกเบ้ียที่จ่ายทั้งหมดในระหว่างรอบระยะเวลาจะถูกเปิดเผยในงบกระแสเงินสด  

ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้ นเป็นทุนของสินทรัพย์

ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูยื้ม (เมื่อ

มีการประกาศใช้) 

33  ดอกเบ้ียจ่าย และดอกเบ้ียรับ และเงินปันผลรับ มักจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจาก 

การด าเนินงานของสถาบันการเงิน อย่างไรกต็าม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแสเงิน

สดจากรายการดังกล่าวส าหรับกิจการประเภทอื่น ดอกเบ้ียจ่าย และดอกเบ้ียรับ และเงินปันผล

รับ อาจจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นรายการที่น ามาค านวณ

ก าไรหรือขาดทุนหรืออีกวิธีหน่ึงเห็นว่าดอกเบ้ียจ่าย และดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับ อาจจัด

ประเภทเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินและกระแสเงินสดจากการลงทุน ตามล าดับ 

เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือเป็นผลตอบแทน

จากการลงทุน 

34  เงินปันผลจ่ายอาจจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เน่ืองจากเป็นต้นทุนของ 

การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหน่ึงเหน็ว่า เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึง

ของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ทั้งน้ี  เพ่ือช่วยผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณา

ความสามารถของกจิการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

 

ภาษีเงินได ้
 

35  กระแสเงินสดจากภาษีเงินได้ตอ้งไดร้บัการเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหาก และตอ้ง 

จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ยกเวน้ในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดว่้า

เป็นกิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน 

36 ภาษีเงินได้ที่เกิดข้ึนจากรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีอาจระบุได้            

โดยทันทีว่าเป็นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แต่กระแสเงินสดของภาษีที่เกี่ยวข้องมัก            
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ไม่สามารถระบุโดยเจาะจงได้ในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้นต่างรอบระยะเวลากับกระแสเงินสด

ของรายการอ้างอิง ดังน้ัน ภาษีที่จ่ายมักจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่สามารถระบุได้ในทางปฏิบัติว่ากระแสเงินสดของภาษีเป็นของรายการที่

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสด

ของภาษีดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม 

หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่กิจกรรมมากกว่าหน่ึงประเภทให้เปิดเผยค่าภาษีจ่าย 

ทั้งจ านวนด้วย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
 

37 เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทย่อยโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย หรือ 

วิธีราคาทุน ผู้ลงทุนจะจ ากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสด

ระหว่างกจิการกบัผู้ได้รับการลงทุนเทา่นั้น เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้า 

38 กิจการที่รายงานส่วนได้เสียในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย จะน ากระแสเงินสด            

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า การจ่ายคืนทุน และการจ่ายหรือการรับอื่น            

ที่เกดิข้ึนระหว่างกจิการกบับริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องรวมไว้ในงบกระแสเงินสดของกิจการ 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย และธุรกิจอืน่ 
 

39  ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย 

หรือธุรกิจอื่นตอ้งน าเสนอเป็นรายการแยกต่างหากและจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน 

40  กิจการตอ้งเปิดเผยรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทั

ย่อยหรือธุรกิจอื่นทีเ่กิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลาดว้ยจ านวนรวม ดงันี้  

40.1  ยอดรวมของสิง่ตอบแทนทั้งหมดทีจ่่ายหรือไดร้บั 

40.2  สดัส่วนของสิง่ตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

40.3 จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ไดม้าซ่ึง 

การควบคุมหรือทีสู่ญเสียการควบคุมไป และ 

40.4 จ านวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด           

ในบริษทัย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ไดม้าซ่ึงการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป โดย

สรุปแยกตามประเภทหลกั 

40ก กิจการที่ ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ

ตามย่อหน้าที่ 40.3 หรือ 40.4 ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
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41 การแยกน าเสนอผลกระทบของกระแสเงินสดอนัเกิดจากการได้มาซ่ึงหรือการสูญเสียการควบคุม

ในบริษัทย่อยหรือธุรกจิอื่นเป็นรายการหน่ึงต่างหาก พร้อมกับแยกเปิดเผยจ านวนของสินทรัพย์และ

หน้ีสินที่ซ้ือหรือจ าหน่าย เป็นการช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างของกระแสเงินสดเหล่าน้ันกับ

กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบ

ของกระแสเงินสดที่ เกิดจากการสูญเสียการควบคุมไม่ให้น าไปแสดงหักจากผลกระทบ 

ของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาซ่ึงการควบคุม 

42 ยอดรวมของเงินสดที่ จ่ายไปหรือได้รับเป็นสิ่งตอบแทนอันเน่ืองมาจากการได้มาซ่ึงหรือ 

การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นให้แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสด              

และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มาหรือจ่ายไป ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ เหตุการณ์ หรือ 

การเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว 

42ก  กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มี

ผลท าให้สูญเสียการควบคุมไป ต้องจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ยกเว้น               

ในกรณีที่บริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) 

และมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

42ข  การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 

เช่น การซ้ือหรือขายตราสารทุนของบริษัทย่อยโดยบริษัทใหญ่ในภายหลัง ซ่ึงถือเป็นรายการ 

ในส่วนของเจ้าของ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้)) ยกเว้นในกรณีที่บริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

ด้านการลงทุน และมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ดังน้ัน  

กระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจะถูกจัดประเภทในทศิทางเดียวกันกับรายการที่มีกับผู้เป็นเจ้าของรายการอื่น 

ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 17 

 

รายการทีม่ิใช่เงินสด 

 

43  รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดม้ีการใชเ้งินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตอ้ง               

ไม่น ามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดงักล่าวตอ้งเปิดเผยไวใ้นส่วนอื่นของงบการเงิน

เพือ่ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทั้งหมดทีเ่กีย่วกบักิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินเหล่านั้น 

44  กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสด

ปัจจุบัน แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนและสินทรัพย์ของกิจการ ดังน้ัน 

การไม่น ารายการที่มิใช่เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ              

งบกระแสเงินสด เน่ืองจากรายการเหล่าน้ันไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน 

ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด ได้แก่ 

44.1  การซ้ือสินทรัพย์ ทั้ งโดยการก่อหน้ีสินโดยตรงหรือโดยการท าสัญญาเช่าที่ เป็น 

สญัญาเช่าการเงิน 
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44.2  การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นทุน และ 

44.3  การแปลงหน้ีเป็นทุน 

 

การเปลีย่นแปลงในหนี้ สินทีเ่กิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

44ก  กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่

เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน รวมถึงการเปลีย่นแปลงที่เกิดจากทั้งการเปลีย่นแปลงในกระแสเงิน

สดและรายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

44ข  ถ้าพิจารณาแล้วเหน็ว่าจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 44ก กิจการต้องเปิดเผย

ข้อมูลการเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน ดังต่อไปน้ี 

44ข.1  การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

44ข.2  การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการได้มาหรือการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัทย่อย

หรือธุรกจิอื่น 

44ข.3 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

44ข.4 การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม และ 

44ข.5 การเปล่ียนแปลงอื่น 

44ค  หน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ หน้ีสินซ่ึงกระแสเงินสดหรือกระแสเงินสดในอนาคตได้มี 

การจัดประเภทในงบกระแสเงินสดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน นอกจากน้ีข้อก าหนด 

การเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่  44ก ยังรวมถึงการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ทางการเงิน 

(ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยงของหน้ีสินที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน) หาก 

กระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว รวมอยู่ในกระแสเงินสด

จากกจิกรรมจัดหาเงิน 

44ง  ทางหน่ึงเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลในย่อหน้าที่ 44ก คือกิจการอาจแสดง

รายการกระทบยอดระหว่างยอดคงเหลือต้นงวดและยอดคงเหลือสิ้ นงวดในงบแสดงฐานะ

การเงินส าหรับหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 

44ข เมื่อกิจการเปิดเผยรายการกระทบยอดดังกล่าว กิจการต้องแสดงข้อมูลอย่างเพียงพอ

เพ่ือให้ ผู้ใช้งบการเงินสามารถเช่ือมโยงรายการที่ รวมอยู่ในรายการกระทบยอดไปยัง 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด 

44จ  หากกิจการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่  44ก โดยรวมการเปิดเผยข้อมูลของ 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์อื่นและหน้ีสินอื่น กิจการต้องเปิดเผยการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน 

ที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากจากการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์อื่นและหน้ีสนิอื่น 
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องคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

45  กิจการตอ้งแสดงองคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และตอ้งน าเสนอ 

การกระทบยอดของจ านวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกบัรายการเทียบเท่าตามที่แสดง                

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

46  เน่ืองจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีข้อตกลงกับธนาคารที่แตกต่างกันไปทั่วโลก  

และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนอ 

งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้กิจการเปิดเผยนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบ       

ของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

47  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเดิมเคย

จัดเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8              

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

การเปิดเผยอืน่ 
 

48 กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีนยัส าคญัที่ ถือโดย

กิจการแต่ไม่อาจน าไปใชโ้ดยกลุ่มกิจการ โดยใหม้ีค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

49   มีหลายสถานการณ์ที่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยกิจการไม่อาจน าไปใช้ 

โดยกลุ่มกิจการได้ เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทย่อยที่ด าเนินงาน 

อยู่ในประเทศที่มีการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือมีข้อจ ากัดทางกฎหมายอื่น ซ่ึงท าให้ 

บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยอื่นไม่สามารถน าเงินที่มีอยู่น้ันไปใช้ตามปกติได้ 

50  ข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งบการเงินในการท าความเข้าใจฐานะการเงินและสภาพคล่อง

ของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี พร้อมกับค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่สนับสนุนและ

อาจรวมถึง 

50.1  จ านวนเงินที่ ยังมิได้เบิกใช้ของวงเงินสินเช่ือที่อาจน ามาใช้เพ่ือกิจกรรมด าเนินงาน         

ในอนาคต และเพ่ือช าระภาระผูกพันในส่วนทุน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจ ากัดใดๆ 

ที่มีต่อการใช้วงเงินสนิเช่ือดังกล่าว 

50.2    (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

50.3  จ านวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของความสามารถในการด าเนินงาน

ซ่ึงแยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพ่ือคงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงาน

ตามปกติ และ 
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50.4  จ านวนกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม 

จัดหาเงินของแต่ละส่วนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน              

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

51  การแยกเปิดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพ่ิมขึ้ นของความสามารถในการด าเนินงาน  

และกระแสเงินสดที่ต้องการเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์            

ในการท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถพิจารณาได้ว่ากิจการมีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือด ารงไว้ซ่ึง

ความสามารถในการด าเนินงานหรือไม่ กิจการที่มิได้มีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือด ารงไว้ซ่ึง

ความสามารถในการด าเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพ่ือรักษาสภาพคล่องในปัจจุบันและการจ่ายคืนแก่            

ผู้เป็นเจ้าของเทา่น้ัน อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

52  การเปิดเผยกระแสเงินสดจ าแนกตามส่วนงานจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจที่ดีขึ้ น            

ในความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวม กับกระแสเงินสดของส่วนที่ เป็น

องค์ประกอบ รวมถึงความสามารถในการน าไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงินสด 

ที่จ าแนกตามส่วนงาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 
 

53  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

54    (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

55  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

56  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

57 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

58 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

59 (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

60 การริเร่ิมปรับปรุงเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล (ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด) ท าให้เพ่ิมย่อหน้าที่  44ก ถึง 44จ กิจการต้องปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2561  

เป็นต้นไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการน าไปใช้ก่อนวันที่ มีผลบังคับใช้ เมื่ อกิจการปฏิบัติตาม 

การปรับปรุงดังกล่าวเป็นคร้ังแรก กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับงวดระยะเวลา

ก่อนหน้า 

 


