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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

งบกระแสเงินสด 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรงุของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ  

ที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2554 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume 2012 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรงุจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรงุย่อหน้า 16 และ 54 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบกระแสเงินสด 

วตัถุประสงค ์

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน           

ความสามารถของกจิการในการก่อให้เกดิเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสด

ของกจิการ ในการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน จะต้องมีการประเมินความสามารถของกจิการ 

ในการก่อให้เกดิเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกดิเงินสด

ดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี คือ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในอดีตของ

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดของกจิการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจาํแนกกระแสเงินสดในระหว่าง

งวดเป็นเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

ขอบเขต 

 
1. กิจการตอ้งจัดทํางบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  และ

ตอ้งแสดงงบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินของกิจการทีน่าํเสนอในแต่ละงวด 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแส

เงินสด 

3. ผู้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

อย่างไร โดยไม่ขึ้นอยู่กบัลักษณะของกจิกรรมของกจิการ และไม่ขึ้นอยู่กบัว่าเงินสดจะถือเป็นสนิค้า

ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้องการเงินสดด้วยเหตุผลที่

เหมือนกัน อย่างไรกต็าม กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจแตกต่างกันไป น่ันคือ 

กจิการต้องการเงินสดเพ่ือใช้ในการดาํเนินงาน เพ่ือชาํระภาระผูกพัน และเพ่ือจ่ายผลตอบแทนแก่  

ผู้ลงทุน ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้ทุกกจิการต้องนาํเสนองบกระแสเงินสด 

 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยคาํนึงถึงข้อกาํหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด 
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ประโยชนข์องขอ้มูลกระแสเงินสด 

4. งบกระแสเงินสดเม่ือใช้ประกอบกบัส่วนที่เหลือของงบการเงิน จะให้ข้อมูลที่ทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์สทุธขิองกจิการ โครงสร้างทางการเงินของกจิการ (ซ่ึงรวมถึง

สภาพคล่องและความสามารถในการชาํระหน้ี)  และความสามารถของกจิการในการจัดการเกี่ยวกบั

จาํนวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพ่ือปรับให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส 

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และทาํให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถนาํไปสร้างแบบจาํลองเพ่ือ

ประเมินและเปรียบเทยีบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกจิการที่ต่างกนั รวมทั้งช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการเปรียบเทยีบกนัได้ของผลการดาํเนินงานที่นาํเสนอโดยกจิการที่แตกต่างกนัได้ 

เน่ืองจากได้ตัดผลกระทบที่เกิดจากการใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกันสาํหรับรายการและ

เหตุการณท์ี่เหมือนกนัออกไปแล้ว 

5. ข้อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการ

ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จัดทําในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสามารถในการทาํกาํไร และกระแสเงินสดสทุธ ิและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา 

 
 

คํานยิาม 

6.     คําศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงัต่อไปนี้  

เงินสด  ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทีต่อ้งจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 

รายการเทยีบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพรอ้มที่จะ

เปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได ้และมีความ

เสีย่งทีไ่ม่มีนยัสําคญัต่อการเปลีย่นแปลงในมูลค่า 

กระแสเงินสด หมายถงึ การเขา้และออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจกรรมดาํเนินงาน หมายถงึ กิจกรรมหลักที่ ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และ

กิจกรรมอ่ืนทีมิ่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจดัหาเงิน 

กิจกรรมลงทุน หมายถงึ การไดม้าและจําหน่ายสินทรัพยร์ะยะยาวและเงิน

ลงทุนอ่ืน ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถงึ กิจกรรมที่มีผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ  

องคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการ

กูย้มืของกิจการ 
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         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7. รายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการที่กิจการถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ่ายชาํระภาระผูกพัน

ระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น เงินลงทุนที่จะถือได้ว่าเป็นรายการเทยีบเท่า

เงินสดจะต้องพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนที่ทราบได้ และต้องมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาํคัญ

ต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดังน้ัน โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดได้ก็

ต่อเม่ือเงินลงทุนน้ันมีวันครบกาํหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เงิน

ลงทุนในหุ้นทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เว้นแต่โดยเน้ือหาสาระแล้วเงินลงทุนน้ันเป็น

รายการเทยีบเท่าเงินสด เช่น ในกรณีของหุ้นบุริมสทิธทิี่ซ้ือเม่ือหุ้นน้ันใกล้วันครบกาํหนด และมีการ

ระบุวันที่ไถ่ถอนไว้อย่างแน่ชัด 

8. เงินกู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน แต่สาํหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกนิ

บัญชีธนาคารที่มีลักษณะจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของกิจการ            

ในกรณีเช่นน้ี เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็นองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเท่า

เงินสด ซ่ึงข้อตกลงกบัธนาคารในลักษณะน้ีจะเหน็ได้จากการที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

มักจะมีความผนัผวนจากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกนิบัญชี 

9. กระแสเงินสดไม่รวมการเคล่ือนไหวของรายการที่ประกอบกันขึ้นเป็นเงินสดหรือรายการเทยีบเท่า

เงินสด เน่ืองจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนของการบริหารเงินสดของกิจการมากกว่าเป็นส่วน

ของกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน หรือกจิกรรมจัดหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึงการนาํเงิน

สดส่วนเกนิไปลงทุนในรายการเทยีบเท่าเงินสด 

การนาํเสนองบกระแสเงินสด 

10. งบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจําแนกเป็นกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนนิงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 

11. กจิการต้องเสนอกระแสเงินสดของกจิการที่เกดิจากกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรม

จัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สดุ การจาํแนกตามกจิกรรมจะให้ข้อมูลที่ทาํ

ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่าน้ันที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ 

และจํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ ข้อมูลน้ียังอาจใช้เพ่ือประเมิน

ความสมัพันธร์ะหว่างกจิกรรมเหล่าน้ันได้ด้วย 

12. รายการค้ารายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกจิกรรมที่จัดประเภทแตกต่างกนัได้ เช่น ใน

กรณีที่เงินสดที่ใช้ในการจ่ายชาํระเงินกู้ที่รวมทั้งดอกเบี้ ยและเงินต้น ส่วนที่เป็นดอกเบี้ ยอาจจัดเป็น

กจิกรรมดาํเนินงาน และส่วนที่เป็นเงินต้นจัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 
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กิจกรรมดาํเนินงาน 

13. จํานวนเงินของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเป็นข้อบ่งช้ีที่ส ําคัญที่แสดงถึง

ความสามารถในการดาํเนินงานของกจิการในการก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เพียงพอเพ่ือจ่ายชาํระเงิน

กู้ยืม เพ่ือการดาํเนินงานของกจิการ เพ่ือจ่ายเงินปันผล และเพ่ือการลงทุนใหม่ๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพา

การจัดหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละรายการของกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้ นในอดีตจะเป็นประโยชน์เม่ือพิจารณาประกอบกับข้อมูลอื่นในการ

พยากรณก์ระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 

14. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกจิการ ดังน้ัน 

โดยทั่วไปจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์อื่นที่เกดิขึ้นในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน คือ 

14.1  เงินสดรับจากการขายสนิค้าและการให้บริการ 

14.2  เงินสดรับจากรายได้ค่าสทิธ ิค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น 

14.3  เงินสดจ่ายผู้ขายสาํหรับสนิค้าและบริการ 
14.4  เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 

14.5  เงินสดรับและจ่ายของกิจการประกันภัย สาํหรับเบี้ ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่า

รายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์      

14.6  เงินสดจ่ายหรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้กบั  

            กจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน  

14.7  เงินสดรับและจ่ายจากสญัญาที่ถอืไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า 

รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจทาํให้เกดิผลกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงจะรวมอยู่ในกาํไรหรือ

ขาดทุนที่รับรู้ กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

อย่างไรกต็าม เงินสดจ่ายเพ่ือผลิตหรือเพ่ือซ้ือสนิทรัพย์ซ่ึงถือไว้เพ่ือให้ผู้อื่นเช่า และต่อมาถือไว้เพ่ือขาย 

ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน เงินสดรับจากค่าเช่าและการขาย

สนิทรัพย์ในเวลาต่อมา ถอืเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงานเช่นเดียวกนั 

15. กจิการอาจถือหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า ในกรณีเช่นน้ัน หลักทรัพย์เหล่าน้ัน

จะมีลักษณะคล้ายกบัสนิค้าคงเหลือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ ดังน้ัน กระแสเงินสดที่เกดิจากการซ้ือและขาย

หลักทรัพย์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้าจะจัดเป็นกิจกรรมดําเนินงาน ในทาํนองเดียวกัน เงินสดจ่าย

ล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเป็นกิจกรรมดาํเนินงานเน่ืองจากเป็น

รายการที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมหลักที่ก่อให้เกดิรายได้ของกจิการ 
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         กิจกรรมลงทุน 

16. การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกต่างหากมีความสาํคัญ เน่ืองจาก

กระแสเงินสดดังกล่าวแสดงให้เหน็รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะก่อให้เกดิ

รายได้และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้เกดิการรับรู้สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงินเท่าน้ันที่สามารถจัดประเภทเป็นกจิกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรม

ลงทุน คือ 

16.1  เงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

รายจ่ายดังกล่าวให้รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาสนิทรัพย์ และเงินสดจ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่กจิการสร้างขึ้นเอง 

16.2  เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

16.3  เงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียในการ

ร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่าเงินสด

หรือที่ถอืไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.4  เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกจิการอื่น และส่วนได้เสยีในการร่วมค้า 

(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.5  เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้

กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.6  เงินสดรับชาํระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่าย

ล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.7  เงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเม่ือสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการจ่ายที่

จัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน  

16.8  เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิเลือก และสญัญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเม่ือสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการรับที่

จัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 

ในกรณทีี่สญัญานาํไปใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้ กระแสเงินสด

ที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกป้องกัน

ความเสี่ยง 
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กิจกรรมจดัหาเงิน 

17. การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากมีความสําคัญ 

เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนสทิธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุน

แก่กจิการ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน คือ 

17.1   เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 

17.2    เงินสดที่จ่ายให้กบัผู้เป็นเจ้าของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกจิการน้ัน 

17.3   เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตัว๋เงิน พันธบตัร การจาํนอง และเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือ

ระยะยาวอื่น 

17.4    เงินสดที่จ่ายชาํระเงินกู้ยืม  

17.5  เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดขึ้ นจากสัญญาเช่าที่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่า

การเงิน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน 

18.  กิจการตอ้งแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงานโดยใชวิ้ธีใดวิธีหนึง่ดงัต่อไปนี้  

18.1  วิธีทางตรง ซ่ึงแสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัทีส่ําคญั  

18.2   วิธีทางออ้ม ซ่ึงแสดงดว้ยยอดกําไรหรือขาดทุนปรบัปรุงดว้ยผลกระทบของรายการที่ไม่

เกี่ยวกบัเงินสด รายการคา้งรบั หรือคา้งจ่ายของเงินสดรบัหรือเงินสดจ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

การดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจดัหาเงิน 

19. กจิการควรแสดงกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงานโดยใช้วิธทีางตรง  เน่ืองจากเป็นวิธทีี่ให้ข้อมูลที่

อาจเป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงเป็นข้อมูลที่จะไม่ได้รับหากใช้วิธี

ทางอ้อม ภายใต้วิธทีางตรง ข้อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่ายอาจทราบได้จาก 

19.1  การบันทกึรายการบัญชีของกจิการ หรือ 

19.2   โดยการปรับปรงุรายการขาย ต้นทุนขาย (รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มีลักษณะเดียวกนั และ

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกนัของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรับ 

19.2.1   การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เกิดจาก

การดาํเนินงาน 

19.2.2   รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ 

19.2.3 รายการอื่นซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน หรือ

กจิกรรมจัดหาเงิน 
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20. ภายใต้วิธีทางอ้อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหาได้จากการปรับปรุงกาํไรหรือ

ขาดทุนด้วยผลกระทบของ 

20.1 การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่ เกิดจากการ

ดาํเนินงาน  

20.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหน้ีสิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ผลกาํไรและขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และกาํไรที่ยังไม่ได้

รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั และ  

20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กจิกรรมจัดหาเงิน 

อีกวิธีหน่ึงกค็ือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานอาจแสดงโดยวิธีทางอ้อมด้วยการแสดง

รายการรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน

ระหว่างงวดของสนิค้าคงเหลือ ลูกหน้ี และเจ้าหน้ีที่เกดิจากการดาํเนินงาน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

21.  กิจการตอ้งแยกแสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลกัษณะรายการที่สําคญัที่เกิดจากกิจกรรม

ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน เวน้แต่เป็นกระแสเงินสดตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 22 และ 24         

ใหแ้สดงดว้ยยอดสุทธิ 

 

การแสดงกระแสเงินสดดว้ยยอดสุทธิ 

22. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่อไปนี้     

อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ 

22.1 เงินสดรบัและจ่ายแทนลูกคา้ หากกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคา้มากกว่า

กิจกรรมของกิจการ และ 

22.2 เงินสดรบัและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ว จํานวนเงินมาก และครบกําหนดอายุในช่วง 

เวลาสั้น 

23. ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 22.1 ได้แก่ 

23.1  การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถามของธนาคาร 

23.2  กองทุนที่ถอืไว้เพ่ือลูกค้าโดยกจิการลงทุน และ  

23.3  ค่าเช่าที่จัดเกบ็แทน และจ่ายไปยังเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ 

23ก   ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 22.2 ได้แก่ เงินทดรองที่ จ่ายไปเพ่ือและ           

การจ่ายคืนของ 
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23ก.1  เงินต้นอนัเกี่ยวข้องกบัลูกค้าบัตรเครดิต 

23ก.2  การซ้ือและขายเงินลงทุน  

23ก.3  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เช่น รายการที่ครบกาํหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า 

24.  กระแสเงินสดทีเ่กิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบนัการเงิน อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ  

24.1 เงินสดรบัและจ่ายสําหรบัรายการรบัเงินฝากและรายการจ่ายคืนเงินฝากที่ระบุวนัครบ

กําหนดไวแ้น่นอน 

24.2 การนาํเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบนัการเงินอ่ืน  

24.3 เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ลูกคา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้และ

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าว 

 

กระแสเงินสดทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

25. กระแสเงินสดจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกเป็นสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นการ

ดําเนินงานของกิจการ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นการดําเนินงานและ

สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

26. กระแสเงินสดของบริษทัย่อยในต่างประเทศตอ้งแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงิน

หลกัทีใ่ชใ้นการดําเนนิงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

27. กระแสเงินสดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอนุญาตให้ใช้

อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนักของงวดเวลาหน่ึงอาจนํามาใช้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือแปลง

ค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ไม่อนุญาตให้ใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการแปลงค่ากระแสเงินสดของ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

28. ผลกาํไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ถือ

เป็นกระแสเงินสด อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนของเงินสด และ 

รายการเทยีบเท่าเงินสดที่ถอือยู่หรือถงึกาํหนดชาํระด้วยสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด 

เพ่ือเป็นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด เงินจาํนวนน้ี

ให้แสดงแยกต่างหากจากกระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

และรวมถงึผลต่าง (ถ้ามี) หากกระแสเงินสดดังกล่าวแสดงในอตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นงวด 

29. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

30. (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรงุ 2555) หน้า 11/15 

ดอกเบี้ ยและเงินปันผล 

31.  กิจการตอ้งเปิดเผยกระแสเงินสดรบั และกระแสเงินสดจ่ายสําหรบัดอกเบี้ ยและเงินปันผลแยก

เป็นรายการต่างหาก และตอ้งจัดประเภทแต่ละรายการเขา้เป็นกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน 

หรือกิจกรรมจดัหาเงินในแต่ละงวดโดยสมํา่เสมอ 

32.  จาํนวนเงินของดอกเบี้ ยที่จ่ายทั้งหมดในระหว่างงวดจะต้องถูกเปิดเผยในงบกระแสเงินสด ไม่ว่า

รายการดังกล่าวได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้ นเป็นทุนของสินทรัพย์ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรงุ 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

33.  ดอกเบี้ ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ มักจัดเป็นกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของสถาบัน

การเงิน อย่างไรกต็าม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดจากรายการดังกล่าวสาํหรับ

กิจการประเภทอื่น ดอกเบี้ ยจ่าย ดอกเบี้ ยรับ และเงินปันผลรับ อาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน เน่ืองจากเป็นรายการที่นาํมาคาํนวณกาํไรหรือขาดทุน หรืออกีวิธหีน่ึงเหน็ว่าดอกเบี้ยจ่าย 

และดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ อาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และกระแสเงินสดจาก

การลงทุน ตามลาํดับ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 

34.  เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เน่ืองจากเป็นต้นทุนของการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหน่ึงเห็นว่า เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึงของกระแส    

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกจิการ

ในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

 

 

ภาษีเงินได ้

35.   กระแสเงินสดจากภาษีเงินไดจ้ะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหาก และตอ้งจัด

ประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเวน้ในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดว่้าเป็น

กิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน 

36. ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้ นจากรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็นกิจกรรมดําเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีอาจระบุได้โดย

ทันทีว่าเป็นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แต่กระแสเงินสดของภาษีที่เกี่ยวข้องมักไม่

สามารถระบุโดยเจาะจงได้ในทางปฏบิัติ และอาจเกดิขึ้นต่างงวดกบักระแสเงินสดของรายการอ้างองิ 

ดังน้ัน ภาษีที่จ่ายมักจัดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน อย่างไรกต็าม ในกรณีที่สามารถ

ระบุได้ในทางปฏิบัติว่ากระแสเงินสดของภาษีเป็นของรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดเป็น

กจิกรรมลงทุนหรือกจิกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นกจิกรรม
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ลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่

กจิกรรมมากกว่าหน่ึงประเภท ให้เปิดเผยค่าภาษีจ่ายทั้งจาํนวนด้วย 

 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 

37. เม่ือมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย หรือวิธีราคาทุน         

ผู้ลงทุนจะจาํกัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหว่างกิจการกับ

กจิการผู้ถูกลงทุนเท่าน้ัน เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้า 

38. กิจการที่แสดงส่วนได้เสียในกิจการที่มีการควบคุมร่วม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า) โดยใช้วิธกีารจัดทาํงบการเงินรวมตามสดัส่วนจะนาํเฉพาะ

ส่วนแบ่งของกระแสเงินสดที่ตนมีส่วนร่วมในการควบคุมเท่าน้ันไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับกจิการที่แสดงส่วนได้เสยีในเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยีจะนาํกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัการ

ลงทุนในกจิการที่มีการควบคุมร่วม การจ่ายคืนทุน และการจ่ายหรือการรับอื่นที่เกดิขึ้นระหว่างตนกบั

กจิการที่มีการควบคุมร่วม รวมแสดงไว้ในงบกระแสเงินสดของตน 

 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย และธุรกิจอ่ืน 

39.  ยอดรวมของกระแสเงินสดทีเ่กิดจากการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย หรือ

ธุรกิจอ่ืนตอ้งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากและจดัเป็นกิจกรรมลงทุน 

40.  กิจการตอ้งเปิดเผยรายการที่เกีย่วขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย

หรือธุรกิจอ่ืนทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวดดว้ยจํานวนรวม ดงันี้  

40.1  ยอดรวมของสิง่ตอบแทนทั้งหมดทีจ่่ายหรือรบั 

40.2  สดัส่วนของสิง่ตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

40.3 จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัย่อยหรือธุรกิจอ่ืนที่ไดก้ารควบคุม

มาหรือทีสู่ญเสียการควบคุมไป และ 

40.4 จํานวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดใน

บริษทัย่อยหรือธุรกิจอ่ืนที่ไดก้ารควบคุมมาหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยก

ตามประเภทหลกั 

41. การแยกแสดงผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการได้มาซ่ึงหรือการสูญเสียการควบคุมใน

บริษัทย่อยหรือธุรกจิอื่นเป็นรายการหน่ึงต่างหาก  พร้อมกบัแยกเปิดเผยจาํนวนของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

ที่ซ้ือหรือจาํหน่าย เป็นการช่วยให้เหน็ถึงความแตกต่างของกระแสเงินสดเหล่าน้ันกบักระแสเงินสด 

ที่เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบของกระแสเงินสด         
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ที่เกดิจากการสญูเสยีการควบคุมไม่ให้นาํไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกดิจากการได้มา

ซ่ึงการควบคุม 

42. ยอดรวมของเงินสดที่จ่ายไปหรือได้รับเป็นสิ่งตอบแทนอันเน่ืองมาจากการได้มาซ่ึงหรือการสูญเสีย

การควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นให้แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงินสดที่ได้มาหรือจ่ายไป ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ เหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใน

สภาวะแวดล้อมดังกล่าว 

42ก  กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผล 

ทาํให้สญูเสยีการควบคุมไป จะต้องจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

42ข  การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสยีในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทาํให้สญูเสยีการควบคุม 

เช่น การซ้ือหรือขายตราสารทุนของบริษัทย่อยโดยบริษัทใหญ่ในภายหลัง ซ่ึงถือเป็นรายการในส่วน

ของเจ้าของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ดังน้ัน กระแสเงินสดที่เกิดขึ้ นจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่มี   

กบัผู้เป็นเจ้าของรายการอื่น ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 17 

    

รายการทีมิ่ใช่เงินสด 

43.  รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดมี้การใชเ้งินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตอ้ง     

ไม่นํามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดงักล่าวตอ้งเปิดเผยไวใ้นส่วนอ่ืนของงบการเงิน

เพือ่ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทั้งหมดทีเ่กีย่วกบักิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินเหล่านั้น 

44.  กจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจดัหาเงินหลายกจิกรรมไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดปัจจุบนั 

แม้ว่ากจิกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนและสนิทรัพย์ของกจิการ ดังน้ันการไม่นาํรายการ 

ที่มิใช่เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็นการสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด 

เน่ืองจากรายการเหล่าน้ันไม่เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด 

ได้แก่ 

44.1  การซ้ือสินทรัพย์ ทั้งโดยการก่อหน้ีสินโดยตรงหรือโดยการทาํสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า

การเงิน 

44.2  การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นทุน  

44.3  การแปลงหน้ีเป็นทุน 
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องคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

45.  กิจการตอ้งแสดงองคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และตอ้งแสดงการ

กระทบยอดของจํานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกบัรายการเทียบเท่าตามที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

46.  เน่ืองจากกจิการมีวิธปีฏบิัติในการบริหารเงินและมีข้อตกลงกบัธนาคารที่แตกต่างกนัไปทั่วโลก และ

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน    

ให้กจิการเปิดเผยนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

47.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเดิมเคย

จัดเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะต้องรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผดิพลาด 

 
 

การเปิดเผยอ่ืน 

48. กิจการตอ้งเปิดเผยจํานวนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีมี่นยัสําคญัทีถ่อืโดยกิจการ

แต่ไม่อาจนาํไปใชโ้ดยกลุ่มบริษทั โดยใหมี้คําช้ีแจงของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

49.  มีหลายสถานการณ์ที่เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ถือโดยกจิการไม่อาจนาํไปใช้โดยกลุ่มบริษัทได้ 

ตัวอย่างเช่น เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทย่อยที่ดาํเนินงานอยู่ในประเทศที่มี

การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือมีข้อจาํกดัทางกฎหมายอื่น ซ่ึงทาํให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยอื่น

ไม่สามารถนาํเงินที่มีอยู่น้ันไปใช้ตามปกติได้ 

50.  ข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้งบการเงินในการทาํความเข้าใจฐานะการเงินและสภาพคล่องของ

กิจการ การเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี พร้อมกับคาํช้ีแจงของฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่สนับสนุน และอาจ

รวมถงึ 

50.1  จาํนวนเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ของวงเงินสนิเช่ือที่อาจนาํมาใช้เพ่ือกจิกรรมดาํเนินงานในอนาคต 

และเพ่ือชาํระภาระผูกพันในส่วนทุน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจาํกัดใดๆ ที่มีต่อการใช้

วงเงินสนิเช่ือดังกล่าว  

50.2   จาํนวนรวมของกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงิน ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีในการร่วมค้าที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตาม

สดัส่วน  

50.3  จาํนวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการดาํเนินงานซ่ึง

แยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพ่ือคงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินงานตามปกติ  
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50.4  จาํนวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ของแต่ละส่วนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน) 

 51.  การแยกเปิดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถงึการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการดาํเนินงาน และกระแสเงิน

สดที่ต้องการเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินงานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทาํให้ผู้ใช้   

งบการเงินสามารถพิจารณาได้ว่ากจิการมีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือดาํรงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ดําเนินงานหรือไม่ กิจการที่มิได้มีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ดาํเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพ่ือรักษาสภาพคล่องในปัจจุบันและการจ่ายคืนแก่ผู้เป็นเจ้าของเท่าน้ัน  

อาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อความสามารถในการทาํกาํไรในอนาคต 

53.  การเปิดเผยกระแสเงินสดจําแนกตามส่วนงานจะทาํให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจที่ดีขึ้ นใน

ความสมัพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดของธุรกจิโดยรวม กบักระแสเงินสดของส่วนที่เป็นองค์ประกอบ 

รวมถงึความสามารถในการนาํไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่จาํแนกตามส่วนงาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

53.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

54.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

55.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

56.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

  

 

 

 


