เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๑/๒๕๖๑
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๓ (๓/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒6 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง
งบกระแสเงินสด

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับ ที่ 7 เรื่ อง งบกระแสเงิน สด ซึ่ งเป็ นฉบับ ปรั บ ปรุง ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ระหว่ า ง
ประเทศ ที่ สิ้ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume
2018 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 โดยเพิ่ มย่อหน้ าที่ 61 และปรับปรุง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับอื่ น แต่ท้งั นี้ไม่ได้ มีการเปลี่ ยนแปลงถ้ อยคาหรือเนื้อหา
ใดๆ

1
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สารบัญ
จากย่อหน้าที่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
คานิยาม

1
4
6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

การนาเสนองบกระแสเงินสด

10

กิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

13
16
17

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
กระแสเงินสดที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย และธุรกิจอื่น
รายการที่มิใช่เงินสด
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
การเปิ ดเผยอื่น
วันถือปฏิบตั ิ

18
21
22
25
31
35
37
39
43
44ก
45
48
53
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 60
ทุ ก ย่ อ หน้ า มี ความส าคั ญ เท่า กัน และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ต้ อ งอ่ า นโดยค านึ ง ถึง ข้ อ กาหนดของ
กรอบแนวคิ ด ส าหรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) ในกรณี ที่ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวปฏิบั ติ ใ น
การเลื อ กและการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิบั ติ ต ามข้ อ ก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์
ข้ อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมี ประโยชน์ ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ นเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ น
ความสามารถของกิ จ การในการก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและรายการเทียบเท่ า เงิ น สด และความต้ องการใช้
กระแสเงิ น สดของกิ จ การ ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู้ ใ ช้ งบการเงิ น จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของกิ จ การ ในการก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและรายการเทีย บเท่ า เงิ น สด จั ง หวะเวลาและ
ความแน่นอนของการก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่ อเป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงในอดีตของ
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่ า เงิ น สดของกิ จ การ ผ่ า นทางงบกระแสเงิ น สดซึ่ งจ าแนกกระแสเงิ น สด
ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต
1

2
3

กิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสดให้เ ป็ นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉ บับนี้
และต้อ งน าเสนองบกระแสเงิ น สดเป็ นส่ ว นหนึ่ งของงบการเงิ น ของกิ จ การที่ น าเสนอ
ในแต่ละรอบระยะเวลา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแส
เงินสด
ผู้ใช้ งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้ เกิดและใช้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อย่างไร โดยไม่ข้ ึนอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ ึนอยู่กับว่าเงินสดจะถือเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของกิจการหรื อไม่ ซึ่ งอาจเป็ นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้ องการเงินสด
ด้ วยเหตุผ ลพื้ นฐานที่ เหมือ นกัน อย่ า งไรก็ตาม กิจ กรรมหลั กที่ ก่ อให้ เกิด รายได้ ข องกิจการ
อาจแตกต่างกันไป นั่นคือ กิจการต้ องการเงินสดเพื่ อใช้ ในการดาเนินงาน เพื่ อชาระภาระผูกพัน
3
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และเพื่ อจ่ า ยผลตอบแทนแก่ ผ้ ู ลงทุ น ดังนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กาหนดให้ ทุกกิจการ
ต้ องนาเสนองบกระแสเงินสด

ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
4

5

งบกระแสเงิ น สดเมื่ อใช้ ประกอบกั บ ส่ ว นที่ เหลื อ ของงบการเงิ น จะให้ ข้ อ มู ล ที่ ท าให้ ผู้ ใ ช้
งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้ างทางการเงิน
ของกิจการ (ซึ่ งรวมถึงสภาพคล่ องและความสามารถในการชาระหนี้ ) และความสามารถของ
กิจการในการจัดการเกี่ ยวกับจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่ อปรั บให้ เข้ ากับ
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ และโอกาส ข้ อมูลกระแสเงินสดให้ ประโยชน์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด และทาให้ ผ้ ูใช้
งบการเงิ น สามารถน าไปสร้ า งแบบจ าลองเพื่ อประเมิ น และเปรี ยบเทีย บมู ล ค่ า ปั จจุ บั น ของ
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ ต่างกัน รวมทั้งช่วยเพิ่ มความสามารถในการเปรียบเทียบกัน
ได้ ของผลการดาเนินงานที่ รายงานโดยกิจการที่ แตกต่างกันได้ เนื่ องจากได้ ตัดผลกระทบที่ เกิดจาก
การใช้ วิธปี ฏิบัติทางบัญชีทแี่ ตกต่างกันสาหรับรายการและเหตุการณ์ทเี่ หมือนกันออกไปแล้ ว
ข้ อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้ เป็ นตัวบ่งชี้ถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ
กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็ นประโยชน์ในการใช้ ตรวจสอบความถูกต้ องของการประเมิน
กระแสเงินสดในอนาคตที่ ได้ จัดทาในอดีต และใช้ ตรวจสอบความสัมพั นธ์ระหว่างความสามารถ
ในการทากาไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในระดับราคา

คานิยาม
6

คาศัพท์ท่ ีใช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
เงินสด

ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตอ้ งจ่ ายคืน
เมื่อทวงถาม

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่
จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมี
ความเสี่ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่า

กระแสเงินสด

หมายถึง

การเข้าและออกของเงินสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด

กิจกรรมดาเนินงาน

หมายถึง

กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และ
4
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กิ จกรรมอื่ นที่ มิ ใช่ กิ จกรรมลงทุ นหรื อกิ จกรรม
จัดหาเงิน
กิจกรรมลงทุน

หมายถึง

การได้มาและการจาหน่ายสิ นทรัพย์ระยะยาว
และเงิ น ลงทุ น อื่ นซึ่ งไม่ ร วมอยู่ ในรายการ
เทียบเท่าเงินสด

กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายถึง

กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาด
และองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของและส่ วน
ของการกูย้ ืมของกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7

8

9

รายการเทียบเท่าเงินสด เป็ นรายการที่ กิจการถือไว้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการจ่ายชาระภาระผูกพัน
ระยะสั้น มากกว่ าเพื่ อการลงทุ นหรื อเพื่ อวั ตถุ ประสงค์อื่น เงินลงทุน ที่ จะถือได้ ว่าเป็ นรายการ
เทียบเท่าเงินสดต้ องพร้ อ มที่ จะเปลี่ ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ ทราบได้ และต้ องมีความเสี่ ยง
ที่ ไม่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็ นรายการเทียบเท่า
เงินสดได้ กต็ ่อเมื่ อเงินลงทุนนั้นมีวันครบกาหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้ อยกว่านับจาก
วันที่ ได้ มา เงินลงทุนในตราสารทุนไม่ถือเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เว้ นแต่โดยเนื้อหาสาระแล้ ว
เงิ น ลงทุ น นั้ น เป็ นรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เช่ น ในกรณี ข องหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ที่ ซื้ อเมื่ อหุ้ นนั้ น
ใกล้ วันครบกาหนด และมีการระบุวันที่ ไถ่ถอนไว้ อย่างแน่ชัด
เงิ นกู้ ยื มจากธนาคาร ตามปกติ จะพิ จารณาว่ าเป็ นกิจกรรมจั ดหาเงิ น แต่ ส าหรั บในบางประเทศ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ มีลักษณะจ่ายคืนเมื่ อทวงถาม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการบริหารเงินสด
ของกิจการ ในกรณีเช่นนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็ น องค์ประกอบของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่ งข้ อตกลงกับธนาคารในลักษณะนี้จะเห็นได้ จากการที่ ยอดคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากธนาคารมักจะมีความผันผวนจากยอดบวกเป็ นยอดเงินเบิกเกินบัญชี
กระแสเงิ น สดไม่ ร วมการเคลื่ อนไหวของรายการที่ ประกอบกัน ขึ้ นเป็ นเงิ น สดหรื อ รายการ
เทียบเท่า เงิน สด เนื่ องจากองค์ป ระกอบดั งกล่ า วเป็ นส่ว นของการบริ ห ารเงิน สดของกิจการ
มากกว่ า เป็ นส่ ว นของกิ จกรรมด าเนิ นงาน กิ จกรรมลงทุ นหรื อกิ จกรรมจั ดหาเงิ น การบริ หาร
เงินสดรวมถึงการนาเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด

การนาเสนองบกระแสเงินสด
10

งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจาแนกเป็ นกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
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กิจการต้ องนาเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่ เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่ เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่ สุด การจาแนกตามกิจกรรม
จะให้ ข้ อมู ล ที่ ท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น สามารถประเมิ น ผลกระทบของกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น
ที่ มีต่อฐานะการเงินของกิจการ และจานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้
ข้ อมูลนี้ยังอาจใช้ เพื่ อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นได้ ด้วย
รายการค้ า รายการหนึ่ งอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่ จัดประเภทแตกต่างกันได้
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เงินสดที่ ใช้ ในการจ่ายชาระเงินกู้ทรี่ วมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้ น ส่วนที่ เป็ น
ดอกเบี้ยอาจจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน และส่วนที่ เป็ นเงินต้ นจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
จัดหาเงิน
กิจกรรมดาเนินงาน
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จานวนเงิน ของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมดาเนิน งานจะเป็ นข้ อบ่ งชี้ ที่ สาคัญที่ แสดงถึง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ เพียงพอเพื่ อจ่ายชาระ
เงิน กู้ ยืม เพื่ อการด าเนิ น งานของกิจการ เพื่ อจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และเพื่ อการลงทุ น ใหม่ ๆ โดย
ไม่ พึ่งพาการจัดหาเงิน จากแหล่ งเงิน ทุ น ภายนอก ข้ อมูลเกี่ ยวกับองค์ป ระกอบแต่ ละรายการ
ของกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ เกิดขึ้นในอดีตจะเป็ นประโยชน์เมื่ อพิ จารณาประกอบกับ
ข้ อมูลอื่ นในการพยากรณ์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในอนาคต
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานโดยพื้นฐานแล้ วจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ ก่อให้ เกิดรายได้
ของกิ จ การ ดั ง นั้ น โดยทั่ว ไปจะเป็ นผลมาจากรายการต่ า งๆ และเหตุ ก ารณ์ อื่ นที่ เกิ ด ขึ้ น
ในการคานวณกาไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน คือ
14.1 เงินสดรับจากการขายสินค้ าและการให้ บริการ
14.2 เงินสดรับจากรายได้ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า และรายได้ อนื่
14.3 เงินสดจ่ายให้ แก่ผ้ ูขายสินค้ าและผู้ให้ บริการ
14.4 เงินสดจ่ายให้ แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
14.5 เงินสดรับและจ่ายของกิจการประกันภัย สาหรับเบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
ค่ารายปี และผลประโยชน์อนื่ ตามกรมธรรม์
14.6 เงินสดจ่ายหรือได้ รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้ นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้
กับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน และ
14.7 เงินสดรับและจ่ายจากสัญญาที่ ถือไว้ เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า
รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจทาให้ เกิดผลกาไรหรือขาดทุนซึ่ งจะรวมอยู่ในกาไร
หรือขาดทุน ที่ รับรู้ กระแสเงินสดที่ เกี่ ยวข้ องกับรายการดังกล่าวเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน อย่างไรก็ตาม เงินสดจ่ายเพื่ อผลิตหรือเพื่ อซื้อสินทรัพย์ซึ่งถือไว้ เพื่ อให้ ผ้ ูอื่นเช่า และต่อมา
ถือไว้ เพื่ อขาย ตามที่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
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15

ดาเนินงาน เงินสดรั บจากค่าเช่าและการขายสินทรั พย์ในเวลาต่อมา ถือเป็ นกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดาเนินงานเช่นเดียวกัน
กิจ การอาจถือ หลั กทรั พ ย์แ ละเงินให้ กู้ ยืมเพื่ อซื้อขายหรื อเพื่ อค้ า ในกรณีเช่ น นั้น หลักทรั พย์
เหล่านั้นจะมีลักษณะคล้ ายกับสินค้ าคงเหลือที่ ซื้อมาเพื่ อขายต่อ ดังนั้น กระแสเงินสดที่ เกิดจาก
การซื้อและขายหลักทรัพย์เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ าจะจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน ในทานอง
เดียวกัน เงินสดจ่ ายล่ วงหน้ าและเงินให้ กู้ ยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดประเภทเป็ น
กิจกรรมดาเนินงานเนื่ องจากเป็ นรายการที่ เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมหลักที่ ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ
กิจกรรมลงทุน

16

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมลงทุ น แยกต่ า งหากมี ค วามส าคั ญ
เนื่ องจากกระแสเงินสดดังกล่าวแสดงให้ เห็นรายจ่ายที่ ได้ จ่ายไปเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งทรัพยากรต่างๆ
ที่ จะก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ายที่ ส่งผลให้ เกิดการรับรู้สินทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่ สามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสด
ที่ เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ
16.1 เงิ น สดที่ จ่ า ยเพื่ อซื้ อที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนและสิ น ทรั พ ย์
ระยะยาวอื่ น รายจ่ายดังกล่าวให้ รวมถึงเงินสดจ่ายที่ เป็ นต้ นทุน ในการพัฒนาสินทรัพย์
และเงินสดจ่ายที่ เกี่ ยวข้ องกับที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ทกี่ จิ การสร้ างขึ้นเอง
16.2 เงิ นสดรั บจากการขายที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ สินทรั พย์ ไม่ มีตั วตน และสินทรั พย์
ระยะยาวอื่ น
16.3 เงินสดที่ จ่ ายเพื่ อได้ มาซึ่ งตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่ น และส่วนได้ เสีย
ในการร่ ว มค้ า (นอกเหนื อจากเงิ น สดที่ จ่ า ยเพื่ อได้ ม าซึ่ งตราสารที่ จั ด เป็ นรายการ
เทียบเท่าเงินสดหรือที่ ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า)
16.4 เงิ น สดรั บ จากการขายตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ของกิ จการอื่ น และส่ ว นได้ เ สี ย
ในการร่วมค้ า (นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่ จัดเป็ นรายการเทียบเท่า
เงินสดหรือที่ ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า)
16.5 เงินสดจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมแก่บุคคลอื่ น (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้ าและ
เงินให้ ก้ ูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรั บชาระคืนจากเงินจ่ ายล่ วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมแก่บุคคลอื่ น (นอกเหนือจาก
เงินจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงินสดที่ จ่ายเพื่ อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สิทธิเลือก และสัญญา
แลกเปลี่ ยน ยกเว้ นเมื่ อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้ เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า หรือเป็ นการจ่าย
ที่ จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน และ

7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
16.8

เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สิทธิเลือก และสัญญา
แลกเปลี่ ยน ยกเว้ นเมื่ อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้ เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า หรือเป็ นการรับ
ที่ จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
ในกรณีทสี่ ัญญานาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงของรายการที่ สามารถระบุได้ กระแสเงินสด
ที่ เกิดจากสัญญาดังกล่ าวให้ จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ ถูกป้ องกัน
ความเสี่ ยง
กิจกรรมจัดหาเงิน
17

การเปิ ดเผยข้ อมู ลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน แยกต่า งหากมีความสาคัญ
เนื่ องจากจะเป็ นประโยชน์ ใ นการคาดคะเนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องในกระแสเงิ น สดในอนาคตจาก
ผู้ให้ เงินทุนแก่กจิ การ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ
17.1 เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่ น
17.2 เงินสดที่ จ่ายให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของเพื่ อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการนั้น
17.3 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจานอง และเงินกู้ยืมระยะสั้น
หรือระยะยาวอื่ น
17.4 เงินสดที่ จ่ายชาระเงินกู้ยืม และ
17.5 เงินสดที่ ผ้ ูเช่าจ่ายเพื่ อลดจานวนคงเหลือของหนี้สนิ ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกับสัญญาเช่าการเงิน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
18

19

กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
18.1 วิ ธี ท างตรง ซึ่ งแสดงเงิ น สดรับ และเงิ น สดจ่ า ยตามลัก ษณะของรายการหลัก
ที่สาคัญ หรือ
18.2 วิธีทางอ้อม ซึ่งแสดงด้วยยอดกาไรหรือขาดทุนปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการ
ที่ ไม่ เกี่ ยวกับเงิ นสด รายการค้างรับ หรื อค้างจ่ ายของเงิ นสดรับ หรื อเงิ นสดจ่ าย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน
กิจการควรแสดงกระแสเงิ นสดจากกิจกรรมด าเนิ นงานโดยใช้ วิ ธีทางตรง เนื่ องจากเป็ นวิ ธี ที่
ให้ ข้อมูลที่ อาจเป็ นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่ งเป็ นข้ อมูลที่ จะไม่ได้ รับ
หากใช้ วิธีทางอ้ อม ภายใต้ วิธีทางตรง ข้ อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรั บและเงินสดจ่าย
อาจทราบได้ จาก
19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ
19.2 โดยการปรั บ ปรุ ง รายการขาย ต้ น ทุ น ขาย (รายได้ ด อกเบี้ ยและรายได้ ที่ มี ลัก ษณะ
เดียวกัน และดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายที่ มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และ
รายการอื่ นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
8
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20

19.2.1 การเปลี่ ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ทเกิ
ี่ ด
จากการดาเนินงาน
19.2.2 รายการอื่ นที่ ไม่กระทบเงินสด และ
19.2.3 รายการอื่ นซึ่ งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงิน
ภายใต้ วิธีทางอ้ อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานหาได้ จากการปรับปรุงกาไรหรื อ
ขาดทุนด้ วยผลกระทบของ
20.1 การเปลี่ ยนแปลงในระหว่ า งงวดของสิ น ค้ า คงเหลื อ ลู ก หนี้ และเจ้ า หนี้ ที่ เกิ ด จาก
การดาเนินงาน
20.2 รายการที่ ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่ อมราคา ประมาณการหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกาไรและขาดทุนที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และกาไรที่ ยัง
ไม่ได้ รับการจัดสรรจากบริษัทร่วม และ
20.3 รายการอื่ นทั้งหมด ซึ่ งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงิน
อีก วิ ธีหนึ่ งก็คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนิน งานอาจน าเสนอโดยวิ ธีทางอ้ อมด้ วย
การแสดงรายการรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ปรากฏในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมทั้ ง
การเปลี่ ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้ และเจ้ าหนี้ทเี่ กิดจากการดาเนินงาน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
21

กิ จการต้อ งแยกแสดงเงิ นสดรับและเงิ น สดจ่ ายตามลักษณะรายการที่ ส าคัญที่ เกิ ดจาก
กิจกรรมลงทุ นและกิจกรรมจัดหาเงิน เว้นแต่ เป็ นกระแสเงินสดตามที่ ระบุ ในย่ อหน้า ที่ 22
และ 24 ให้แสดงด้วยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
22

23

กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
22.1 เงิ น สดรับ และจ่ า ยแทนลู ก ค้า หากกระแสเงิ น สดสะท้อ นถึง กิจ กรรมของลู ก ค้า
มากกว่ากิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงิ น สดรับและจ่ า ยของรายการที่ หมุ น เร็ ว จ านวนเงิ น มากและครบกาหนดอายุ
ในช่วงเวลาสั้น
ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่ กล่าวตามย่อหน้ าที่ 22.1 ได้ แก่
23.1 การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ ต้องจ่ายคืนเมื่ อทวงถามของธนาคาร
23.2 กองทุนที่ ถือไว้ เพื่ อลูกค้ าโดยกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และ
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23ก

24

23.3 ค่าเช่าที่ จัดเก็บแทน และจ่ายไปยังเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างของเงินสดรั บและจ่ ายที่ กล่ าวตามย่อหน้ า ที่ 22.2 ได้ แก่ เงินล่ วงหน้ าที่ จ่ ายไปเพื่ อ และ
การจ่ายคืนของ
23ก.1 เงินต้ นอันเกี่ ยวข้ องกับลูกค้ าบัตรเครดิต
23ก.2 การซื้อและขายเงินลงทุน และ
23ก.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่ น เช่น รายการที่ ครบกาหนดภายใน 3 เดือนหรือน้ อยกว่า
กระแสเงินสดที่เกิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบันการเงิน อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
24.1 เงินสดรับและจ่ ายสาหรับรายการรับเงิน ฝากและรายการจ่ ายคืนเงินฝากที่ระบุ
วันครบกาหนดไว้แน่นอน
24.2 การนาเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
24.3 เงินสดจ่ ายล่วงหน้าเพื่อลูกค้าและเงินให้กูย้ ืมแก่ลูกค้า และการจ่ ายคืนเงินล่วงหน้า
และเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว

กระแสเงินสดที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
25

26
27

28

กระแสเงินสดจากรายการที่ เป็ นเงินตราต่ างประเทศต้อ งบันทึ กเป็ นสกุลเงินหลักที่ ใช้ใ น
การดาเนินงานของกิจการ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน
และสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด
กระแสเงินสดของบริ ษทั ย่ อยในต่ างประเทศต้อ งแปลงค่ าตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ าง
สกุลเงินหลักที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด
กระแสเงิ น สดที่ เป็ นสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ แ สดงตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศ (เมื่ อมีก ารประกาศใช้ ) ซึ่ งอนุ ญาตให้ ใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนที่ ใกล้ เคียงกับ อัตรา
แลกเปลี่ ยนที่ แท้ จ ริ ง ตัวอย่ า งเช่ น อัตราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้า หนั กของรอบระยะเวลา
เวลาหนึ่ งอาจนามาใช้ บันทึกรายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือแปลงค่ากระแสเงินสดของ
บริ ษัท ย่ อ ยในต่ า งประเทศ อย่ างไรก็ต าม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ า งประเทศ (เมื่ อมี การ
ประกาศใช้ ) ไม่อนุ ญ าตให้ ใช้ อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้น รอบระยะเวลารายงานในการแปลง
ค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ผลกาไรหรือขาดทุนที่ ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
ไม่ถือเป็ นกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนของ
เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดที่ ถื อ อยู่ ห รื อ ถึ ง ก าหนดช าระด้ ว ยสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ
จะแสดงในงบกระแสเงินสด เพื่ อเป็ นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้ นงวดและสิ้นงวด เงินจานวนนี้ให้ นาเสนอแยกต่างหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
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29
30

ดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน และรวมถึงผลต่าง (ถ้ ามี) หากกระแสเงินสด
ดังกล่าวแสดงในอัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันสิ้นงวด
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

ดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
31

32

33

34

กิจการต้องเปิ ดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ ายสาหรับดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
แยกเป็ นรายการต่ างหากและต้องจั ดประเภทแต่ ละรายการเข้าเป็ นกิ จกรรมด าเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแต่ละรอบระยะเวลาโดยสม่าเสมอ
จานวนเงินของดอกเบี้ยที่ จ่ายทั้งหมดในระหว่างรอบระยะเวลาจะถูกเปิ ดเผยในงบกระแสเงินสด
ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเป็ นทุนของสินทรัพย์
ตามที่ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม (เมื่ อ
มีการประกาศใช้ )
ดอกเบี้ ยจ่ า ย และดอกเบี้ ยรั บ และเงิ น ปั น ผลรั บ มั ก จั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจาก
การดาเนินงานของสถาบัน การเงิน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแส
เงิน สดจากรายการดังกล่ าวสาหรับกิจการประเภทอื่ น ดอกเบี้ยจ่ าย และดอกเบี้ยรั บ และเงิน
ปั นผลรับ อาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เนื่ องจากเป็ นรายการที่ นามา
คานวณกาไรหรือขาดทุนหรื ออีกวิธีหนึ่ งเห็นว่าดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรั บ
อาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิ นและกระแสเงินสดจากการลงทุน ตามลาดับ
เนื่ องจากรายการดังกล่าวเป็ นต้ นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือเป็ นผลตอบแทน
จากการลงทุน
เงินปั น ผลจ่ ายอาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงิน สดจากการจั ดหาเงิน เนื่ องจากเป็ นต้ น ทุ นของ
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหนึ่ งเห็นว่า เงินปั นผลจ่ายอาจจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ของกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน ทั้ง นี้ เพื่ อช่ ว ยผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น ในการพิ จ ารณา
ความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

ภาษีเงินได้
35

36

กระแสเงินสดจากภาษีเ งินได้ตอ้ งได้รบั การเปิ ดเผยเป็ นรายการแยกต่ า งหาก และต้อ ง
จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ยกเว้นในกรณีท่ ีระบุโดยเจาะจงได้ว่า
เป็ นกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
ภาษีเงินได้ ทเกิ
ี่ ดขึ้นจากรายการที่ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ จัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ ค่าใช้ จ่ายภาษีอาจระบุได้
โดยทัน ทีว่า เป็ นกิจกรรมลงทุ น หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน แต่กระแสเงิน สดของภาษี ที่เกี่ ยวข้ อง
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มักไม่สามารถระบุ โดยเจาะจงได้ ในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้น ต่างรอบระยะเวลากับกระแส
เงิ น สดของรายการอ้ า งอิง ดั งนั้ น ภาษี ที่ จ่ า ยมั ก จั ดประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจากกิจ กรรม
ดาเนิ น งาน อย่ า งไรก็ตาม ในกรณี ที่สามารถระบุ ได้ ในทางปฏิบั ติ ว่า กระแสเงิ น สดของภาษี
เป็ นของรายการที่ ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่ จัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิน สดของภาษี ดังกล่ า วจะถู กจั ดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุ น หรื อกิจกรรมจั ดหาเงิ น
ตามความเหมาะสม หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่กิจกรรมมากกว่าหนึ่ งประเภท
ให้ เปิ ดเผยค่าภาษีจ่ายทั้งจานวนด้ วย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
37

38

เมื่ อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัท ร่ วม การร่ วมค้ า หรื อบริษัทย่อยโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรื อ
วิ ธีร าคาทุ น ผู้ ลงทุ น จะจากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงิน สด โดยแสดงกระแสเงิน สด
ระหว่างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนเท่านั้น เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้ า
กิจการที่ รายงานส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วม หรือการร่วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย จะนากระแสเงินสด
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า การจ่ายคืนทุน และการจ่ายหรือการรับอื่ น
ที่ เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ต้ องรวมไว้ ในงบกระแสเงินสดของกิจการ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย และธุรกิจอื่น
39
40

40ก

ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาซึ่ งและการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
หรือธุรกิจอื่นต้องนาเสนอเป็ นรายการแยกต่างหากและจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งและการสูญเสียการควบคุมในบริษทั
ย่อยหรือธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลาด้วยจานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายหรือได้รบั
40.2 สัดส่วนของสิ่งตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
40.3 จานวนเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดในบริ ษ ทั ย่ อยหรื อธุ รกิ จ อื่ นที่ ได้มาซึ่ ง
การควบคุมหรือที่สูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จานวนของสินทรัพย์และหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ในบริษทั ย่อยหรือธุ รกิจอื่นที่ได้มาซึ่ งการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป โดย
สรุปแยกตามประเภทหลัก
กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ไม่จาเป็ นต้ องปฏิบัติ
ตามย่อหน้ าที่ 40.3 หรือ 40.4 สาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่ งกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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41

42

42ก

42ข

การแยกนาเสนอผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการได้ มาซึ่ งหรือการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่ นเป็ นรายการหนึ่ งต่างหาก พร้ อมกับแยกเปิ ดเผยจานวนของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ ซื้ อหรื อจาหน่ า ย เป็ นการช่ วยให้ เห็น ถึงความแตกต่า งของกระแสเงิน สดเหล่ า นั้ นกับ
กระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่ น ผลกระทบ
ของกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด จากการสู ญ เสี ย การควบคุ ม ไม่ ใ ห้ น าไปแสดงหั ก จากผลกระทบ
ของกระแสเงินสดที่ เกิดจากการได้ มาซึ่ งการควบคุม
ยอดรวมของเงิ น สดที่ จ่ า ยไปหรื อ ได้ รั บ เป็ นสิ่ งตอบแทนอั น เนื่ องมาจากการได้ ม าซึ่ งหรื อ
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่ นให้ แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิ จากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ ได้ มาหรื อจ่ ายไป ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของรายการ เหตุการณ์ หรื อ
การเปลี่ ยนแปลงในสภาวะแวดล้ อมดังกล่าว
กระแสเงิน สดที่เกิด จากการเปลี่ ยนแปลงส่ว นได้ เ สีย ในความเป็ นเจ้ า ของในบริ ษั ท ย่ อ ยที่
ไม่ ได้ มีผลทาให้ สูญเสียการควบคุมไป ต้ องจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ยกเว้ น ในกรณีที่บริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ตามที่ กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรั บปรุง 2561) เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้ ) และมีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยที่ ไม่ได้ มีผลทาให้ สูญเสียการควบคุม
เช่ น การซื้ อหรื อขายตราสารทุ นของบริ ษั ทย่ อยโดยบริ ษั ทใหญ่ ในภายหลั ง ซึ่ งถื อเป็ นรายการ
ในส่ ว นของเจ้ าของ (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบการเงินรวม (เมื่ อมีการประกาศใช้ )) ยกเว้ นในกรณีทบี่ ริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ ดาเนิน
ธุรกิจด้ านการลงทุน และมีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ดังนั้น
กระแสเงินสดที่ เกิดขึ้นจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่ มีกับผู้เป็ นเจ้ าของรายการอื่ น
ตามที่ อธิบายในย่อหน้ าที่ 17

รายการที่มิใช่เงินสด
43

44

รายการลงทุ น และรายการจัดหาเงิ นที่ มิ ไ ด้มี การใช้เ งินสดหรื อ รายการเที ยบเท่ าเงินสด
ต้อ งไม่ น ามารวมในงบกระแสเงิ น สด รายการดัง กล่ า วต้อ งเปิ ดเผยไว้ใ นส่ ว นอื่ นของ
งบการเงินเพื่อให้ขอ้ มู ลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
เหล่านั้น
กิจกรรมลงทุ นและกิจกรรมจั ดหาเงิ นหลายกิจกรรมไม่ มี ผลกระทบโดยตรงต่ อกระแสเงิ นสด
ปั จจุ บั น แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่ าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้ างทุนและสินทรั พย์ของกิจการ ดังนั้ น
การไม่นารายการที่ มิใช่ เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็ นการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
งบกระแสเงินสด เนื่ องจากรายการเหล่านั้นไม่เกี่ ยวข้ องกับกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน
ตัวอย่างของรายการที่ มิใช่เงินสด ได้ แก่
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44.1
44.2
44.3

การซื้ อสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง โดยการก่ อ หนี้ สิ น โดยตรงหรื อ โดยการท าสั ญ ญาเช่ า ที่ เป็ น
สัญญาเช่าการเงิน
การซื้อกิจการโดยการออกหุ้นทุน และ
การแปลงหนี้เป็ นทุน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
44ก

44ข

44ค

44ง

44จ

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิ น
ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งการเปลี่ยนแปลงในกระแส
เงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ถ้ าพิจารณาแล้ วเห็นว่าจาเป็ นเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 44ก กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลการเปลี่ ยนแปลงในหนี้สนิ ที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดังต่อไปนี้
44ข.1 การเปลี่ ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
44ข.2 การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดจากการได้ มาหรือการสูญเสียอานาจการควบคุม ในบริษัทย่อย
หรือธุรกิจอื่ น
44ข.3 ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ
44ข.4 การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม และ
44ข.5 การเปลี่ ยนแปลงอื่ น
หนี้ สินที่ เกิ ดจากกิจกรรมจั ดหาเงิ น คื อ หนี้ สิ นซึ่ งกระแสเงิ นสดหรื อกระแสเงิ นสดในอนาคต
ได้ มี การจั ดประเภทในงบกระแสเงิ นสดเป็ นกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจั ดหาเงิ น นอกจากนี้
ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 44ก ยังรวมถึงการเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์ทางการเงิน
(ตั วอย่ างเช่ น สินทรั พย์ ที่ ใช้ ป้ องกั นความเสี่ ยงของหนี้ สิ นที่ เกิ ดจากกิจกรรมจั ดหาเงิ น) หาก
กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว รวมอยู่ในกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทางหนึ่ งเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 44ก คือกิจการอาจแสดง
รายการกระทบยอดระหว่ า งยอดคงเหลื อต้ น งวดและยอดคงเหลื อสิ้น งวดในงบแสดงฐานะ
การเงินสาหรับหนี้สินที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวมถึงการเปลี่ ยนแปลงที่ ระบุ ไว้ ในย่อหน้ าที่
44ข เมื่ อกิจ การเปิ ดเผยรายการกระทบยอดดังกล่ า ว กิจการต้ องแสดงข้ อมู ลอย่ า งเพี ยงพอ
เพื่ อให้ ผู้ ใ ช้ งบการเงิ น สามารถเชื่ อมโยงรายการที่ รวมอยู่ ใ นรายการกระทบยอดไปยั ง
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
หากกิจ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 44ก โดยรวมการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
การเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่ น กิจการต้ องเปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลงในหนี้สิน
ที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากจากการเปลี่ ยนแปลงในสินทรัพย์อนื่ และหนี้สนิ อื่ น

14

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
45

46

47

กิจการต้องแสดงองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และต้องนาเสนอ
การกระทบยอดของจานวนที่ แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเที ยบเท่ าตามที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื่ องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีข้อตกลงกับธนาคารที่ แตกต่างกันไปทั่วโลก
และเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง การน าเสนอ
งบการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการเปิ ดเผยนโยบายที่ ใช้ ในการพิจารณาส่วนประกอบ
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงนโยบายที่ ใช้ ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ
เทียบเท่า เงิน สด ตัวอย่า งเช่ น การเปลี่ ยนแปลงการจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งเดิม
เคยจัดเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้ )

การเปิ ดเผยอื่น
48
49

50

กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนของเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดที่มีนยั สาคัญที่ ถือโดย
กิจการแต่ไม่อาจนาไปใช้โดยกลุ่มกิจการ โดยให้มีคาชี้ แจงของฝ่ ายบริหารประกอบด้วย
มี ห ลายสถานการณ์ ที่ เงิ น สดและรายการเทีย บเท่ า เงิ น สดที่ ถื อ โดยกิ จ การไม่ อ าจน าไปใช้
โดยกลุ่มกิจการได้ เช่ น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ ถือ โดยบริ ษัทย่อยที่ ดาเนิ นงาน
อยู่ ใ นประเทศที่ มี การควบคุ มการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา หรื อมีข้อจากัดทางกฎหมายอื่ น ซึ่ งท าให้
บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยอื่ นไม่สามารถนาเงินที่ มีอยู่น้ันไปใช้ ตามปกติได้
ข้ อมูลเพิ่ มเติมอาจเกี่ ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงินในการทาความเข้ าใจฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ของกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ พร้ อมกับคาชี้แจงของฝ่ ายบริหารเป็ นสิ่ งที่ สนับสนุ นและ
อาจรวมถึง
50.1 จานวนเงิน ที่ ยังมิได้ เบิ กใช้ ของวงเงิน สิน เชื่ อที่ อาจน ามาใช้ เพื่ อกิจกรรมดาเนิ นงาน
ในอนาคต และเพื่ อชาระภาระผูกพันในส่วนทุน พร้ อมทั้งแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อจากัดใดๆ
ที่ มีต่อการใช้ วงเงินสินเชื่ อดังกล่าว
50.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
50.3 จานวนรวมของกระแสเงินสดที่ แสดงถึงการเพิ่ มขึ้นของความสามารถในการดาเนินงาน
ซึ่ งแยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ ต้องมีเพื่ อคงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงาน
ตามปกติ และ
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50.4

51

52

จานวนกระแสเงิน สดที่ เกิด จากกิจ กรรมด าเนิ น งาน กิจกรรมลงทุ น และกิจ กรรม
จั ดหาเงิน ของแต่ ละส่ว นงานที่ เสนอรายงาน (ดู มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน (เมื่ อมีการประกาศใช้ ))
การแยกเปิ ดเผยกระแสเงิ น สดที่ แสดงถึ ง การเพิ่ มขึ้ นของความสามารถในการด าเนิ น งาน
และกระแสเงินสดที่ ต้ องการเพื่ อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานเป็ นสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์
ในการทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถพิจารณาได้ ว่ากิจการมีการลงทุนอย่างเพียงพอเพื่ อดารงไว้ ซึ่ง
ความสามารถในการดาเนินงานหรื อไม่ กิจการที่ มิได้ มีการลงทุ นอย่างเพี ยงพอเพื่ อดารงไว้ ซึ่ง
ความสามารถในการดาเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพื่ อรักษาสภาพคล่องในปัจจุบันและการจ่ายคืนแก่
ผู้เป็ นเจ้ าของเท่านั้น อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความสามารถในการทากาไรในอนาคต
การเปิ ดเผยกระแสเงิ น สดจ าแนกตามส่ว นงานจะท าให้ ผ้ ู ใช้ ง บการเงิ น มี ค วามเข้ า ใจที่ ดี ข้ ึ น
ในความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกระแสเงิ น สดของธุ ร กิจ โดยรวม กับ กระแสเงิ น สดของส่ว นที่ เป็ น
องค์ประกอบ รวมถึงความสามารถในการนาไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงิน สด
ที่ จาแนกตามส่วนงาน

วันถือปฏิบตั ิ
53
54
55
56
57
58
59
60
61

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ ยวข้ อง)
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