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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7  

เรือ่ง งบกระแสเงินสด  

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ทั้งน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ข้อมูลการเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดของกิจการที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลา

รายงานหน่ึง ผ่านการจ าแนกประเภทกระแสเงินสดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ลงทุน และ

จัดหาเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดมาใช้ในการประเมินความสามารถ

ในการก่อให้เกดิเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดของกิจการ รวมทั้งความจ าเป็นในการใช้กระแสเงินสด

ของกจิการ ซ่ึงถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงิน 
  

ขอบเขต 

 กิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี และต้อง

น าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินของกจิการที่น าเสนอในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน  
 

ประโยชนข์องขอ้มูลกระแสเงินสด 

1) เพ่ือประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน

อดีตและในอนาคต  

2) เพ่ือประเมินความสามารถในการช าระหน้ีสิน และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ตลอดจนระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะได้รับหรือ

จ่ายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น การประเมินความสามารถของกิจการในการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การประเมินความสามารถในการช าระหน้ีและดอกเบ้ียจ่ายให้แก่

เจ้าหน้ี เป็นต้น 

3) เพ่ือใช้ในการพยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต ตลอดจนการสร้าง

แบบจ าลองในการประเมินมูลค่าของกิจการ รวมทั้งการเปรียบเทยีบมูลค่าปัจจุบันของกระแส

เงินสดในอนาคตของกจิการที่ต่างกนั 

4) เพ่ือทราบถึงสาเหตุของความแตกต่างระหว่างก าไรกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ด าเนินงาน  

5) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จัดท า

ในอดีต 
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ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง “งบกระแสเงินสด” ให้ค านิยามที่ส าคัญ ดังน้ี  

เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เช่น เงินสด

ย่อย เชค็ที่ถึงก าหนดช าระแต่ยังไม่ได้น าฝาก เชค็เดินทาง เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ 

เป็นต้น 

รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยมีวัน

ครบก าหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่กิจการได้มา ซ่ึงพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงิน

สดในจ านวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า เช่น เงินฝากประจ าที่

มีอายุไม่เกนิ 3 เดือน เป็นต้น 

กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

กิจกรรมด าเนนิงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ 

และกจิกรรมอื่นที่มิใช่กจิกรรมลงทุนหรือกจิกรรมจัดหาเงิน 

กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและ

เงินลงทุนอื่น ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายการเทยีบเทา่เงินสด 

กิจกรรมจดัหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง กจิกรรมที่มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

ขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการกู้ยืมเงินของกจิการ 

การน าเสนองบกระแสเงินสด  

 กจิการต้องแสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

ในงบกระแสเงินสด โดยจ าแนกกระแสเงินสดเป็น 3 กจิกรรม ดังน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) 

2) กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)  

3) กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) 
 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็นกระแสเงิน

สดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือ

กิจกรรมจัดหาเงิน  โดยทั่วไปแล้ว กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสามารถแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการด าเนินงานของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน

ของกิจการ การช าระคืนเงินกู้ยืม การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการลงทุนใหม่ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา 

การจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
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   ตวัอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 

กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

  

1) เงินสดรับจากการขายสนิค้าและการให้บริการ 

2) เงินสดรับจากรายได้ค่าสทิธ ิค่าธรรมเนียม ค่า 

    นายหน้า และรายได้อื่น 

3) เงินสดได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหาก 

    รายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้กบั 

    กจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน 

4) เงินสดรับจากสญัญาที่ถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือ 

    เพ่ือค้า 

5) เงินสดรับของกจิการประกนัภัยส าหรับเบ้ีย 

    ประกนัภัยและค่าสนิไหมทดแทน ค่ารายปี  

    และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ 

 

 

1) เงินสดจ่ายจากการซ้ือสนิค้าและบริการ 

2) เงินสดจ่ายให้แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 

3) เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการ 

    ดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้กบักจิกรรมลงทุน 

    และกจิกรรมจัดหาเงิน 

 

4) เงินสดจ่ายจากสัญญาที่ถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือ 

เพ่ือค้า 

5) เงินสดจ่ายของกจิการประกนัภัยส าหรับเบ้ีย 

    ประกนัภัยและค่าสนิไหมทดแทน ค่ารายปี และ 

    ผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ 

6) เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมที่กระท าโดย 

    สถาบันการเงิน 

ทั้งน้ี กจิการสามารถเลือกแสดงกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานได้ 2 วิธ ีคือ  

1) วิธีทางตรง (Direct Method) เป็นวิธีที่แสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลักษณะของ

รายการหลักที่ส าคัญในการค านวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  เช่น เงินสดรับจาก

ลูกค้า เงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้า เงินสดรับจากเงินปันผล เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย เงินสด

จ่ า ย ค่ า ภ า ษี เ งิ น ไ ด้  เ ป็ น ต้ น   ทั้ ง น้ี  ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี  ฉ บั บ ที่  7 เ ร่ื อ ง  

งบกระแสเงินสด สนับสนุนให้กิจการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานด้วยวิธี

ทางตรง เน่ืองจากเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดรับและ

กระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงานได้ในอนาคตชัดเจนกว่าวิธีทางอ้อม  นอกจากน้ี ฝ่าย

บริหารยังสามารถน าข้อมูลไปเปรียบเทียบกับงบประมาณเงินสดของกิจการเพ่ือช่วยในการ

ปรับปรุงการบริหารทางการเงินให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้นได้อกีด้วย  
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ตวัอย่างงบกระแสเงินสดทีแ่สดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงานดว้ยวิธีทางตรง 

บริษทั xxx จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่xx ธนัวาคม 25x2 

           หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

 เงินสดรับจากลูกค้า      xx 

 เงินสดรับจากเงินปันผล      xx   

 เงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้า            (xx) 

 เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย             (xx) 

 เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้             (xx) 

  เงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน    xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทอื่น         (xx)       

เงินสดจ่ายจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          (xx) 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน     xx 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           xx 

 เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืม            (xx) 

 เงินสดรับจากการรับช าระคืนเงินกู้    xx 

  เงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน    xx 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ                      xx 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้                      xx 

 เงินสดจ่ายจากการซ้ือหุ้นทุนคืนมา           (xx) 

 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว     xx 

 เงินสดจ่ายจากการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว                   (xx)          

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล            (xx) 

  เงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน    xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง)     xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด     xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด     xx 
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2) วิธีทางออ้ม (Indirect Method) เป็นวิธีที่แสดงเร่ิมต้นด้วยก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 

หน้ีสงสัยจะสูญ เป็นต้น รวมทั้งผลก าไรหรือขาดทุนอันเน่ืองมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น ผลก าไรจากการขายที่ดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่

ตัดจ าหน่ายในระหว่างงวด เป็นต้น  ตลอดจนปรับปรุงด้วยรายการค้างรับ ค้างจ่าย รับล่วงหน้า 

และจ่ายล่วงหน้าของเงินสดรับและเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในอดีตหรือใน

อนาคต เช่น การเปล่ียนแปลงในลูกหน้ีการค้า สินค้าคงเหลือและเจ้าหน้ีการค้าที่เกิดจากการ

ด าเนินงานในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน เป็นต้น  ทั้งน้ี รูปแบบของการน าเสนองบกระแส

เงินสดด้วยวิธทีางอ้อมจะแตกต่างจากการน าเสนองบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางตรงเฉพาะกระแส

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเท่านั้น ซ่ึงในทางปฏบัิติ กิจการมักจัดท างบกระแสเงินสดโดยวิธี

ทางอ้อมมากกว่าวิธีทางตรง เน่ืองจากเป็นวิธีที่จัดท าได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็กว่า  นอกจากน้ี 

งบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อมยังช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถทราบถึงสาเหตุของความ

แตกต่างระหว่างก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้างกบักระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน   

ตวัอย่างงบกระแสเงินสดที่แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานดว้ยวิธีทางออ้ม 

บริษทั xxx จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่xx ธนัวาคม 25x2 

หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

 ก าไรก่อนภาษี       xx 

 ปรับปรุงด้วย 

 ค่าเสื่อมราคา       xx 

 ค่าตัดจ าหน่าย       xx 

ผลก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว           (xx) 

ผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           xx 

                xx 

 ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน             (xx) 

 สนิค้าคงเหลือลดลง      xx 

 วัสดุส านักงานลดลง      xx 

 ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าเพ่ิมข้ึน           (xx) 

 เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน              xx 

 ค่าเช่ารับล่วงหน้าลดลง             (xx) 

 เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย             (xx) 

 เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้             (xx) 

  กระแสเงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน    xx 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทอื่น         (xx) 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์          (xx) 

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน     xx 

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           xx 

 เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืม            (xx) 

 เงินสดรับจากการรับช าระคืนเงินกู้    xx 

  กระแสเงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน    xx 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ     xx 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้     xx 

 เงินสดจ่ายจากการซ้ือหุ้นทุนคืนมา           (xx) 

 เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว     xx 

 เงินสดจ่ายจากการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว           (xx) 

เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล            (xx) 

  กระแสเงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน    xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึน (ลดลง)     xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด     xx 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด     xx 
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็นกระแสเงินสดที่

เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับการได้มาและการจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นของกิจการ ซ่ึงไม่

รวมอยู่ในรายการเทยีบเทา่เงินสด  ซ่ึงกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุนแสดงให้เหน็ถึงรายจ่ายที่กิจการจ่าย

ไป เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรที่จะก่อให้เกดิรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต  ทั้งน้ี เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผล

ให้เกดิการรับรู้สนิทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเทา่นั้นที่สามารถจัดประเภทเป็นกจิกรรมลงทุน 
 

ตวัอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

1) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

    สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

 

 

 

2) เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสาร 

    หน้ีของกจิการอื่น และส่วนได้เสยีในการร่วมค้า  

    (นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่ 

    จัดเป็นรายการเทยีบเทา่เงินสดหรือที่ถือไว้โดย 

    มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้าซ่ึงจัดเป็น 

    กจิกรรมด าเนินงาน) 

3) เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงิน 

    ให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกจิการอื่น   

    (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืม 

     โดยสถาบันการเงิน) 

 

4) เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์และ 

    สญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สทิธเิลือก และสญัญา 

    แลกเปล่ียน ยกเว้นเม่ือสญัญาดังกล่าวน้ันถือไว้ 

    เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการรับที่จัด 

    ประเภทเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน  

1) เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

    สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น  

    ตลอดจนต้นทุนในการพัฒนาที่ถือเป็นต้นทุนของ 

    สินทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงอาคารและอุปกรณ์ที่สร้าง 

ขึ้นเอง 

2) เงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงตราสารทุนหรือตรา 

    สารหน้ีของกจิการอื่น และส่วนได้เสยีในการร่วม 

    ค้า (นอกเหนือจากเงินสดจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงตรา 

    สารที่จัดเป็นรายการเทยีบเทา่เงินสดหรือที่ถือไว้ 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้าซ่ึง 

    จัดเป็นกจิกรรมด าเนินงาน) 

3) เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 

    กจิการอื่น ไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นหรือ 

    ยาว  (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้ 

    กู้ยืมที่กระท าโดยสถาบันการเงินซ่ึงจัดเป็น 

    กจิกรรมด าเนินงานของสถาบันการเงิน) 

4) เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์ 

    เวิด สญัญาให้สทิธเิลือก และสญัญาแลกเปล่ียน  

    ยกเว้นเมื่อสญัญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขาย 

    หรือเพ่ือค้า หรือเป็นการจ่ายที่จัดประเภทเป็น 

    กจิกรรมจัดหาเงิน 

 

ทั้งน้ี ในกรณีที่สัญญาน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้ 

กระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูก

ป้องกนัความเสี่ยง 

 



 

คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้ ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบญัช ี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ ์2561)     คู่มืออธบิาย TAS7 หน้า 8 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็นกระแสเงินสด

ที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของและส่วน

ของการกู้ยืมของกิจการ  ทั้งน้ี กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการ

คาดคะเนสทิธเิรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุนแก่กจิการ 
 

ตวัอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 

กระแสเงินสดรบั กระแสเงินสดจ่าย 

1) เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญหรือตราสาร 

    ทุนอื่น 

2) เงินสดรับจากการขายหุ้นซ้ือคืน 

 

3) เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้หรือตราสารหน้ีอื่น  

    การกู้เงินโดยการออกตัว๋เงิน พันธบัตร การ 

    จ านอง และการกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาว 

 

1) เงินสดจ่ายจากการซ้ือหุ้นสามัญคืนหรือไถ่ถอน 

    ตราสารทุนอื่นคืนของกจิการ 

2) เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือตราสารหน้ี 

    อื่นของกจิการ 

3) เงินสดจ่ายจากการช าระเงินตามตัว๋เงินจากการกู้ 

    เงิน และการช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาว 

4) เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนคงเหลือของ 

    หน้ีสนิซ่ึงเกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าการเงิน 
 

ขั้นตอนในการจดัท างบกระแสเงินสด 

 ในการจัดท างบกระแสเงินสด กิจกรรมแรกที่ต้องจัดท าคือ กิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมต่อมาคือ 

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมจัดหาเงิน ซ่ึงข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดท างบกระแสเงินสด 

ประกอบด้วย 

1) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของวนัส้ินงวดปัจจุบนัและวนัส้ินงวดก่อน เพ่ือใช้ในการ

ค านวณหาการเปล่ียนแปลงยอดคงเหลือของสนิทรัพย์ หน้ีสนิและส่วนของเจ้าของในระหว่างงวด 

2) งบก าไรขาดทุนส าหรบังวดปัจจุบนั เพ่ือใช้ในการค านวณหากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละ

กจิกรรม 

3) ขอ้มูลเพิม่เติมอื่นที่เกีย่วขอ้ง เพ่ือใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงของเงินสด

และรายการเทยีบเทา่เงินสดในระหว่างงวด 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ขั้นตอนในการจัดท างบกระแสเงินสด มีดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของในงบแสดง

ฐานะการเงินของวันสิ้นงวดปัจจุบันและวันสิ้นงวดก่อน 
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ขั้นตอนที่ 2 ค านวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน โดยการวิเคราะห์งบก าไร

ขาดทุนส าหรับงวดปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะ

การเงินของวันสิ้นงวดปัจจุบันและวันสิ้นงวดก่อน ตลอดจนข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี กิจการ

สามารถค านวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานได้ 2 วิธี คือ วิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม ซ่ึงไม่ว่า

กจิการจะเลือกใช้วิธใีดกต็าม กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานจะมีจ านวนเทา่กนัเสมอ 

ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน โดยการวิเคราะห์จาก

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบและข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกบัเงินสด 

ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของการอธิบายขั้นตอนในการจัดท างบกระแสเงินสดทั้งวิธีทางตรงและวิธี

ทางอ้อมของบริษัท วณิชพร จ ากดั 

ตัวอย่าง บริษัท วณิชพร จ ากัดมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดท างบกระแสเงินสดส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธนัวาคม 25x2 ดังน้ี 

บริษทั วณิชพร จ ากดั 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

     หน่วย : บาท 

สินทรพัย ์   25x2   25x1  การเปลีย่นแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 3,127,500  1,147,500 1,980,000 

ลูกหน้ีการค้า    1,192,500     877,500    315,000 

ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า     135,000     202,500    (67,500) 

สนิค้าคงเหลือ    1,825,000  1,350,000    475,000 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์  9,450,000  7,875,000 1,575,000 

(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม         (3,375,000)         (2,812,500)    562,500 

สทิธบัิตร    1,147,500  1,305,000  (157,500) 

(หัก) ค่าตัดจ าหน่ายสะสม            (157,500)   -0-   -0- 

รวมสินทรพัย ์         13,502,500  9,945,000 3,557,500 

 หนี้ สินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนี้ สินหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีการค้า    1,847,500  1,260,000    587,500 

เงินกู้ยืม      -0-  3,375,000   (3,375,000) 

หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น      450,000     315,000    135,000 
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ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หุ้นบุริมสทิธ ิ    3,937,500   -0- 3,937,500 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธ ิ     900,000   -0-    900,000 

หุ้นสามัญ    4,500,000  4,500,000  -0- 

ก าไรสะสม    1,867,500    495,000 1,372,500 

รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้อืหุน้       13,502,500        9,945,000 3,557,500 

 

บริษทั วณิชพร จ ากดั 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

           หน่วย : บาท 

รายได้จากการขายสนิค้า        15,850,000 

ต้นทุนขาย                  (8,167,500) 

ก าไรขั้นต้น          7,682,500 

ค่าใช้จ่ายในการขาย        (3,000,000) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        (2,275,000) 

ก าไรสทุธ ิ          2,407,500 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1) ในหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าเสื่อมราคาอยู่ 562,500 บาท และค่าตัด

จ าหน่ายอยู่ 157,500 บาท 

2) ในระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จ ากัดได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นจ านวนเงิน 

1,035,000 บาท 

ขั้นตอนในการค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานด้วยวิธทีางตรง 

1) ค านวณหาจ านวนเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดว่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปีก่อนเท่าใด โดยดูจากงบ

แสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท วณิชพร จ ากัดแสดงเงินสดและ

รายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 25x1 และปลายปี 25x2 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 1,147,500 บาท และ 

3,127,500 บาท ตามล าดับ ดังน้ัน จ านวนเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดของบริษัท วณิชพร จ ากัดจึง

เพ่ิมข้ึน 1,980,000 บาท 
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2) ค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน รายการที่จะค านวณมีดังน้ี 

2.1) เงินสดรบัจากลูกคา้ ซ่ึงค านวณมาจากรายได้จากการขายสินค้าที่บันทกึไว้ตามเกณฑ์คงค้าง

และปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 15,850,000 บาท จากน้ันน ามาปรับปรุงด้วยยอดลูกหน้ี

การค้าที่เพ่ิมข้ึน 315,000 บาท (1,192,500 – 877,500) ซ่ึงการที่บัญชีลูกหน้ีการค้าที่เพ่ิมข้ึนน้ี

หมายถึงว่า บริษัท วณิชพร จ ากดัได้รับเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดจากการขายสนิค้าน้อยกว่ารายได้

จากการขายสินค้าที่แสดงในงบก าไรขาดทุน  ดังน้ัน ในการค านวณหาเงินสดรับจากลูกค้าน้ันสามารถ

กระท าได้โดยการน าจ านวนลูกหน้ีการค้าที่เพ่ิมข้ึนมาหักจากรายได้จากการขายสนิค้า ดังน้ี 

 

เงินสดรบัจากลูกคา้  = รายไดจ้ากการขาย + ลูกหนี้ การคา้ตน้งวด - ลูกหนี้ การคา้ปลายงวด 

  = 15,850,000 + 877,500 – 1,192,500 

   = 15,535,000 บาท 
 

2.2) เงินสดจ่ายใหแ้ก่เจา้หนี้ การคา้ ซ่ึงค านวณมาจากต้นทุนขายที่บันทกึไว้ตามเกณฑ์คงค้างและ

ปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุน จากน้ันน ามาปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงในบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชี

เจ้าหน้ีการค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ ดังน้ัน ในการค านวณหาค่าซ้ือน้ันสามารถกระท าได้ 

ดังน้ี 

 

ค่าซ้ือสินคา้  = ตน้ทุนขาย + สินคา้คงเหลือปลายงวด – สินคา้คงเหลือตน้งวด 

 = 8,167,500 + 1,825,000 – 1,350,000 

  = 8,642,500 บาท 
 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่า สินค้าคงเหลือปลายงวดเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนเงิน 475,000 บาท 

(1,825,000 – 1,350,000) ซ่ึงน่ันกห็มายความว่า ค่าซ้ือสินค้าในงวดมากกว่าต้นทุนขายในงบก าไร

ขาดทุน  ดังน้ัน ในการค านวณหาค่าซ้ือสินค้าระหว่างงวดต้องน าสินค้าคงเหลือที่เพ่ิมข้ึนมาบวกกับต้นทุน

ขาย  ผลลัพธค์ือค่าซ้ือสนิค้าส าหรับงวดปัจจุบัน แต่เน่ืองจากค่าซ้ือสินค้าที่ค านวณได้น้ีบันทกึตามเกณฑ์คง

ค้าง น่ันหมายความว่า ค่าซ้ือสินค้าเป็นทั้งค่าซ้ือสินค้าที่เป็นเงินสดและเงินเช่ือ  ดังน้ัน ในการค านวณหา

จ านวนเงินสดที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้ีจะต้องน าค่าซ้ือสนิค้ามาปรับปรุงกบัการเปล่ียนแปลงในบัญชีเจ้าหน้ีการค้า

ที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ ดังน้ี 

 

เงินสดจ่ายใหแ้ก่เจา้หนี้ การคา้  = ค่าซ้ือสินคา้ + เจา้หนี้ การคา้ตน้งวด – เจา้หนี้ การคา้ปลายงวด 

   = 8,642,500 + 1,260,000 – 1,847,500 

    = 8,055,000 บาท 

 จากการค านวณหาจ านวนเงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้า จะเหน็ได้ว่า เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้ นเป็น

จ านวนเงิน 587,500 บาท (1,847,500 – 1,260,000) ซ่ึงจะท าให้เงินสดที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้าน้อย

กว่าค่าซ้ือสินค้าในระหว่างงวดเป็นจ านวนเงิน 587,500 บาท  ดังน้ัน ในการค านวณหาเงินสดจ่ายให้แก่

เจ้าหน้ีการค้าต้องน าจ านวนเจ้าหน้ีการค้าที่ลดลงมาหักออกจากค่าซ้ือสนิค้า 
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 2.3) เงินสดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ซ่ึงค านวณมาจากค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารที่บันทกึไว้ตามเกณฑ์คงค้างและปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุน จากน้ันน ามาปรับปรุงด้วยค่า

เสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ตลอดจนหน้ีสงสัยจะสูญ จากน้ันต้องปรับปรุงด้วยการเปล่ียนแปลงในบัญชี

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ ดังน้ัน ใน

การค านวณหาเงินสดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้ันสามารถกระท าได้ ดังน้ี 

 

เงินสดจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  = ค่าใชจ่้ายในการขาย + ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

   - ค่าเสือ่มราคา – ค่าตดัจ าหน่าย  

   + ค่าเบี้ ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ปลายงวด  

   – ค่าเบี้ ยประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ตน้งวด 

   + หนี้ สินหมุนเวียนอื่นตน้งวด 

   - หนี้ สินหมุนเวียนอื่นปลายงวด 

     = 3,000,000 + 2,275,000 – 562,500   

  - 157,500 + 135,000 – 202,500 + 315,000  

  – 450,000 

              = 4,352,500 บาท 
 

 จากการค านวณข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้าลดลงเป็นจ านวนเงิน 67,500 

บาท (202,500 – 135,000) แสดงว่า เงินสดที่จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยในระหว่างงวดน้อยกว่าค่าเบ้ีย

ประกันภัยที่แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 67,500 บาท  ดังน้ัน ในการค านวณหา

เงินสดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้ันต้องน าจ านวนค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงน้ันมา

หักออกจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 นอกจากน้ี หากวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่าหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น ซ่ึงน่ันกห็มายความ

ว่า บริษัท วณิชพร จ ากัดจ่ายเงินสดที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่นน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารอื่นที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน  ดังน้ัน ในการค านวณหาเงินสดที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารน้ัน บริษัทต้องน าหน้ีสนิหมุนเวียนอื่นที่เพ่ิมข้ึนน้ันมาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

จากรายละเอียดการค านวณข้างต้น สามารถแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของ

บริษัท  วณิชพร จ ากดัด้วยวิธทีางตรงได้ ดังน้ี 

 เงินสดรับจากลูกค้า     15,535,000 

เงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้า     (8,055,000) 

เงินสดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   (4,352,500) 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน     3,127,500 
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3) ค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน รายการที่จะค านวณมีดังน้ี 

 จากข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จ ากัดได้จ่ายเงินเพ่ือซ้ือที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ไม่มีการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกไปในระหว่างปี 25x2 ดังน้ัน ยอดที่

เพ่ิมข้ึนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบน่ันกคื็อยอดซ้ือที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี 25x2 น่ันเอง ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอยีดการค านวณได้ ดังน้ี 

 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์= ราคาทุนของทีด่ิน อาคารและอุปกรณป์ลายงวด 

             - ราคาทุนของทีด่ิน อาคารและอุปกรณต์น้งวด 

           = 9,450,000 – 7,875,000 

           = 1,575,000 บาท  
 

4) ค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงิน รายการที่จะค านวณมีดังน้ี 

  4.1) เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในยอด

คงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหุ้นบุริมสิทธิของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบ จะเหน็ได้ว่า ใน

ระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จ ากัดได้รับเงินสดจากการออกหุ้นบุริมสิทธิเป็นจ านวนเงิน 4,837,500 

บาท (3,937,500+ 900,000 - 0) ซ่ึงสามารถค านวณได้จากการเปล่ียนแปลงในบัญชีหุ้นบุริมสิทธิและ

บัญชีส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสทิธิ การค านวณหาเงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสทิธสิามารถแสดงได้ ดังน้ี 

เงินสดรบัจากการขายหุน้บุริมสิทธิ = มูลค่าตามบญัชีของหุน้บุริมสิทธิปลายงวด  

      – มูลค่าตามบญัชีของหุน้บุริมสิทธิตน้งวด  

      + มูลค่าตามบญัชีของหุน้บุริมสิทธิทีไ่ถ่ถอน 

   = 4,837,500 – 0 + 0 

   = 4,837,500 บาท 
 

4.2) เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้ยืม จากข้อมูลข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ในระหว่างปี 25x2 

บริษัท วณิชพร จ ากัดได้จ่ายช าระเงินกู้ยืมเป็นจ านวนเงิน 3,375,000 บาท ซ่ึงสามารถค านวณได้จากการ

เปล่ียนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืม การค านวณหาเงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้สามารถแสดงได้ ดังน้ี 

เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู ้= มูลค่าตามบญัชีของเงินกูต้น้งวด  

                                      – มูลค่าตามบญัชีของเงินกูป้ลายงวด 

= 3,375,000 - 0  

= 3,375,000 บาท 
    

  4.3) เงินสดจ่ายจากเงินปันผล จากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินปันผลค้าง

จ่ายและบัญชีก าไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบและก าไรส าหรับปีในงบก าไรขาดทุนน้ัน 

กล่าวคือ ในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบแสดงก าไรสะสมต้นงวด 495,000 บาท ก าไรสะสมปลาย

งวด 1,867,500 บาท และไม่มีเงินปันผลค้างจ่าย ขณะที่ในงบก าไรขาดทุนแสดงก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 
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2,407,500 บาท ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า บริษัท วณิชพร จ ากัด จ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 1,035,000 บาท 

การค านวณหาเงินสดจ่ายจากเงินปันผลแสดงได้ดังน้ี 

 

เงินสดจ่ายจากเงินปันผล = ก าไรสะสมตน้งวด + ก าไรส าหรับปี – ก าไรสะสมปลายงวด 

     = 495,000 + 2,407,500 – 1,867,500 

     = 1,035,000 บาท    
 

 จากข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงงบกระแสเงินสดด้วยวิธทีางตรงได้ ดังน้ี 

บริษทั วณิชพร จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

   หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

เงินสดรับจากลูกค้า     15,535,000 

เงินสดจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีการค้า     (8,055,000) 

เงินสดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   (4,352,500) 

 กระแสเงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน              3,127,500 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (1,575,000)   

 กระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุน                                   (1,575,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสทิธ ิ     4,837,500  

เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้      (3,375,000)  

เงินสดจ่ายจากเงินปันผล      (1,035,000)    

กระแสเงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน       427,500 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน               1,980,000 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด              1,147,500 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด              3,127,500 
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ขั้นตอนในการค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานด้วยวิธทีางอ้อม 

1) ค านวณหาจ านวนเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดว่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปีก่อนเท่าใด โดยดูจากงบ

แสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะเหมือนกันไม่ว่าจะจัดท างบกระแสเงินสดทางตรงหรือ

ทางอ้อม ทั้งน้ี ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท วณิชพร จ ากัดแสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดปลายปี 25x1 และปลายปี 25x2 เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 1,147,500 บาท และ 3,127,500 บาท 

ตามล าดับ ดังน้ัน จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท  วณิชพร จ ากัดจึงเพ่ิมขึ้ น 

1,980,000 บาท 

2) ค านวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยเร่ิมต้นจากก าไรในงบก าไรขาดทุนมาปรับปรุง

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกบัเงินสด ตลอดจนรายการผลก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรม

ลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น ผลก าไรจากการขายที่ดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ตัดจ าหน่าย

ในระหว่างงวด ดังน้ี 

 2.1) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงินสด  

ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท  วณิชพร จ ากัดด้วยวิธี

ทางอ้อมน้ันต้องน าค่าเสื่อมราคาจ านวนเงิน 562,500 บาทที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนมาบวกเข้ากับก าไร

ส าหรับปี 25x2 เพ่ือท าให้ก าไรเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากค่าเสื่อมราคาเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด 

 2.2) ค่าตัดจ าหน่าย (Amortization) เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงิน

สด  ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท วณิชพร จ ากัดด้วยวิธี

ทางอ้อมน้ันต้องน าค่าตัดจ าหน่ายจ านวนเงิน 157,500 บาทที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนมาบวกเข้ากับก าไร

ส าหรับปี 25x2 เพ่ือท าให้ก าไรเป็นกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากค่าตัดจ าหน่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด 

 2.3) หน้ีสงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน แต่ไม่ได้มีการจ่าย

เป็นเงินสด  ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานน้ันจึงต้องน าจ านวนหน้ีสงสัยจะ

สญูมาบวกกบัก าไร 

 2.4) ผลก าไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (Gains or Losses on sale of assets) เน่ืองจาก

เงินสดที่เกี่ยวข้องกบัการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนเงินลงทุนน้ันถือเป็นกิจกรรมลงทุน 

แต่ในการค านวณก าไรสุทธิในงบก าไรขาดทุนได้น าผลก าไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์น้ันมารวม

ค านวณด้วย  ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานต้องน าผลก าไรจากการขาย

สนิทรัพย์น้ันมาหักออกจากก าไรสทุธแิละน าผลขาดทุนจากการขายสนิทรัพย์น้ันมามาบวกกบัก าไรสทุธิ  

3) ค านวณหาการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ด าเนินงานจากงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแส

เงินสดรับและจ่ายของกจิการ โดยใช้หลักการในการจัดท างบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อม ดังน้ี 
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- สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึน น าไปหกัออกจากก าไรของกจิการ  

- สนิทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมด าเนินงานลดลง น าไปบวกเขา้กบัก าไรของกจิการ 

- หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึน น าไปบวกเขา้กบัก าไรของกจิการ 

- หน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมด าเนินงานลดลง น าไปหกัออกจากก าไรของกจิการ 

 จากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทยีบของบริษัท วณิชพร จ ากัด สามารถค านวณหาการ

เปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสนิหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมด าเนินงานได้ ดังน้ี 

3.1) ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้น ในระหว่างปี 25x2 ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้น เป็นจ านวนเงิน 315,000 

บาท น่ันหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทได้รับช าระเงินจากลูกค้าน้อยกว่ารายได้จากการขายสินค้า

ตามเกณฑ์คงค้างที่ปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุน ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ด าเนินงานด้วยวิธีทางอ้อมจึงต้องน าลูกหน้ีการค้าที่เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน 315,000 บาทไปหักออกจากก าไร

ส าหรับปี 25x2  

3.2) ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าลดลง ในระหว่างปี 25x2 ค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้าลดลง 

เป็นจ านวนเงิน 67,500 บาท น่ันหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดเป็นค่าเบ้ียประกันภัย

จ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าค่าเบ้ียประกนัภัยที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ดังน้ัน ในการค านวณหากระแส

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานด้วยวิธีทางอ้อมจึงต้องน าค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้าที่ลดลงจ านวน

เงิน 67,500 บาทมาบวกเข้ากบัก าไรส าหรับปี 25x23.3) สนิค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน ในระหว่างปี 25x2 สินค้า

คงเหลือเพ่ิมขึ้น เป็นจ านวนเงิน 475,000 บาท น่ันหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสด

เพ่ือซ้ือสินค้ามากกว่าต้นทุนขายตามเกณฑ์คงค้างที่ปรากฏอยู่ในงบก าไรขาดทุน ดังน้ัน ในการค านวณหา

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานด้วยวิธีทางอ้อมจึงต้องน าสินค้าคงเหลือที่เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 

475,000 บาทไปหักออกจากก าไรส าหรับปี 25x2  

3.4) เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้ น ในระหว่างปี 25x2 เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนเงิน 587,500 

บาท น่ันหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดไปเพ่ือซ้ือสินค้าน้อยกว่าค่าซ้ือสินค้า ดังน้ัน 

ในการค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานด้วยวิธทีางอ้อมจึงต้องน าเจ้าหน้ีการค้าที่เพ่ิมข้ึน

จ านวนเงิน 587,500 บาทมาบวกเข้ากบัก าไรส าหรับปี 25x2  

3.5) หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น ในระหว่างปี 25x2 หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนเงิน 

135,000 บาท น่ันหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดไปน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในงบก าไร

ขาดทุน ดังน้ัน ในการค านวณหากระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงานด้วยวิธีทางอ้อมจึงต้องน าหน้ีสิน

หมุนเวียนอื่นที่เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 135,000 บาทมาบวกเข้ากบัก าไรส าหรับปี 25x2   
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จากรายละเอียดการค านวณข้างต้น สามารถแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานของ

บริษัท วณิชพร จ ากดัด้วยวิธทีางอ้อมได้ ดังน้ี 

 ก าไรส าหรับปี        2,407,500 

 ปรับปรุงก าไรส าหรับปีให้เป็นกระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา            562,500 

ค่าตัดจ าหน่าย            157,500 

ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน         (315,000)   

 ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าลดลง          67,500 

สนิค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน           (475,000) 

เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน          587,500 

หน้ีสนิหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน         135,000 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน     3,127,500 
 

ขอ้สงัเกต ไม่ว่าจะค านวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานด้วยวิธีทางตรงหรือวิธีทางอ้อมกต็าม

จะมีจ านวนเทา่กนั 

4) ค านวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินจากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

เปรียบเทยีบ เช่น บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บัญชีหุ้นกู้ และบัญชีก าไรสะสม เป็นต้น โดยมีวิธีในการ

ค านวณเช่นเดียวกบัวิธทีี่แสดงส าหรับกระแสเงินสดทางตรงในข้อ 3) และ 4)   

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถแสดงงบกระแสเงินสดด้วยวิธทีางอ้อมได้ ดังน้ี 

บริษทั วณิชพร จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

   หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ก าไรส าหรับปี        2,407,500 

 ปรับปรุงก าไรส าหรับปีให้เป็นกระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

ค่าเสื่อมราคา            562,500 

ค่าตัดจ าหน่าย            157,500 

ลูกหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน         (315,000)   

 ค่าเบี้ ยประกนัภัยจ่ายล่วงหน้าลดลง          67,500 

สนิค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึน           (475,000) 

เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึน          587,500 
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หน้ีสนิหมุนเวียนอื่นเพ่ิมข้ึน         135,000 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน        3,127,500 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายจากการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (1,575,000)   

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน             (1,575,000) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสทิธ ิ     4,837,500  

เงินสดจ่ายจากการช าระเงินกู้      (3,375,000)  

เงินสดจ่ายจากเงินปันผล      (1,035,000)    

กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงิน        427,500 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน               1,980,000 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด              1,147,500 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด              3,127,500 
 

การแสดงกระแสเงินสดดว้ยยอดสุทธิ 

 ในกรณีที่เป็นเงินสดรับและจ่ายแทนลูกค้า โดยกระแสเงินสดน้ันสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้า

มากกว่ากิจกรรมของกิจการ หรือในกรณีที่เป็นเงินสดรับและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ว จ านวนเงินมาก 

และครบก าหนดอายุในช่วงเวลาสั้น กิจการสามารถแสดงกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินด้วยยอดสุทธิได้ ตัวอย่างเช่น ค่าเช่าที่จัดเกบ็แทนและจ่ายไปยัง

เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ รายการซ้ือขายเงินลงทุนในระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีการหมุนเรว็ เป็นต้น 

 ส าหรับกรณีที่เป็นสถาบันการเงิน กิจกรรมที่อาจแสดงด้วยยอดสุทธิประกอบด้วยเงินสดรับและ

จ่ายส าหรับรายการรับฝากเงินและรายการจ่ายคืนเงินฝากที่ระบุวันครบก าหนดไว้แน่นอน การน าเงินไปฝาก

และการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และเงินสดที่จ่ายล่วงหน้าเพ่ือลูกค้าและเงินให้กู้แก่ลูกค้า การ

จ่ายคืนเงินล่วงหน้าเพ่ือลูกค้าและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวน้ัน 

กระแสเงินสดทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

ในกรณีที่เป็นกระแสเงินสดจากรายการเงินตราต่างประเทศ  กิจการต้องบันทกึกระแสเงินสดที่เกิด

จากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศน้ันเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการที่น าเสนองบการเงิน

โดยใช้อัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานกับสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิด

รายการกระแสเงินสดน้ัน  ส่วนรายการกระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ กิจการต้องแปลง

ค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศน้ันด้วยอัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการ

ด าเนินงานกบัสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกดิรายการกระแสเงินสดน้ัน 
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 ตัวอย่าง ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x2 บริษัท ไทยอินเตอร์ จ ากัดกู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ

จากธนาคารในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงข้อมูลจากงบทดลองของบริษัท 

ไทยอนิเตอร์ จ ากดั มีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ     31 ธ.ค. 25x1  30 มิ.ย. 25x2 31 ธนัวาคม 25x2 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 470,000  2,045,000 2,045,000 

รวมสนิทรัพย์    470,000  2,045,000 2,045,000 

เงินกู้ยืม                 -0-  1,575,000 1,800,000 

หุ้นสามัญ    470,000    470,000    470,000 

ก าไรสะสม                -0-          -0-  (225,000) 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น    470,000  2,045,000 2,045,000 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1) ขาดทุนส าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 เทา่กบั 225,000 บาท  

2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 อตัราแลกเปล่ียน 35 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 อตัราแลกเปล่ียน 40 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ 

 จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถจัดท างบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

ได้ดังน้ี 

บริษทั ไทยอินเตอร ์จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ก าไรส าหรับปี        (225,000) 

 ปรับปรุงก าไรส าหรับปีให้เป็นกระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน     225,000 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน             -0- 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน            -0- 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร        1,575,000  



 

คู่มอือธบิายมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้ ไม่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการบญัช ี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ ์2561)     คู่มืออธบิาย TAS7 หน้า 20 

กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงิน     1,575,000 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน      1,575,000 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด        470,000 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด      2,045,000 
 

ทั้งน้ี ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนไม่ถือเป็นกระแสเงิน

สด  อย่างไรกต็าม กิจการต้องแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด เพ่ือเป็นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สด ณ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยให้แสดงจ านวนน้ีแยกต่างหากจากกระแสเงินสด

จากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

ตัวอย่าง ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บริษัท พิมลพร จ ากัด ได้

ถือเงินตราต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 8,500 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงข้อมูลจากงบทดลองของบริษัท พิมลพร 

จ ากดั มีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ     31 ธ.ค. 25x1   31 ธนัวาคม 25x2 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 255,000   280,500 

รวมสนิทรัพย์    255,000   280,500 

หุ้นสามัญ    255,000     255,000 

ก าไรสะสม                -0-             25,500 

รวมหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น    255,000   280,500 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

1) ก าไรสทุธสิ าหรับปี สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 เทา่กบั 25,500 บาท  

2) ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x1 อตัราแลกเปล่ียน 30 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 25x2 อตัราแลกเปล่ียน 33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ 

 

 จากข้อมูลข้างต้น บริษัทสามารถจัดท างบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 

ได้ดังน้ี 
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บริษทั พมิลพร จ ากดั 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 25x2 

 หน่วย : บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ก าไรส าหรับปี          25,500 

 ปรับปรุงก าไรส าหรับปีให้เป็นกระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 

ผลก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน     (25,500) 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมด าเนินงาน             -0- 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมลงทุน            -0- 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กระแสเงินสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงิน            -0- 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน             -0- 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด             255,000 

ผลก าไรที่ยังไม่เกดิข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน       25,500 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นงวด             280,500 

 

ดอกเบี้ ยและเงินปันผล 

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง “งบกระแสเงินสด” ก าหนดให้กิจการแสดงรายการกระแส

เงินสดจากดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียจ่าย เงินปันผลรับ และเงินปันผลจ่าย แยกเป็นรายการต่างหาก และจัด

ประเภทแต่ละรายการเป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน ในแต่ละรอบ

ระยะเวลารายงานอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งน้ี กิจการโดยทั่วไป (ยกเว้นสถาบันการเงิน) ต้องจ าแนกกระแสเงิน

สดเกี่ยวกบัดอกเบ้ียและเงินปันผล ดังน้ี 

1) ดอกเบี้ ยรบั จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่น ามาค านวณหาก าไรหรือขาดทุนของกิจการ หรือจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดรับ

จากกจิกรรมลงทุน เน่ืองจากถือเป็นผลตอบแทนที่กจิการได้รับจากการลงทุน 

2) ดอกเบี้ ยจ่าย จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่น ามาค านวณหาก าไรหรือขาดทุนของกิจการ หรือจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจ่าย

จากกจิกรรมจัดหาเงิน เน่ืองจากถือเป็นต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงินของกจิการ 
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3) เงินปันผลรบั จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากรายการ

ดังกล่าวเป็นรายการที่น ามาค านวณหาก าไรหรือขาดทุนของกิจการ หรือจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดรับ

จากกจิกรรมลงทุน เน่ืองจากถือเป็นผลตอบแทนที่กจิการได้รับจากการลงทุน 

4) เงินปันผลจ่าย จัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจ่ายจากกจิกรรมด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ส าหรับ

ผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกจิการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน หรือจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน เน่ืองจากถือเป็นต้นทุนของการ

จัดหาทรัพยากรทางการเงินของกจิการ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่เป็นสถาบันการเงิน กจิการที่เป็นสถาบันการเงินมักแสดงกระแสเงินสดจาก

รายการดอกเบี้ ยรับ ดอกเบ้ียจ่าย และเงินปันผลรับอยู่ในกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ทั้งน้ี การจัดประเภทกระแสเงินสดจากดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียจ่าย เงินปันผลรับ และเงินปันผลจ่าย

สามารถน ามาสรุปในรูปของตารางได้ ดังน้ี 

 

ประเภทกิจการ / รายการ กิจกรรมด าเนนิงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน 

   

กรณีทีเ่ป็นกิจการทัว่ไปทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงิน 

1) ดอกเบี้ ยรับ / /  

2) ดอกเบี้ ยจ่าย /  / 

3) เงินปันผลรับ / /  

4) เงินปันผลจ่าย /  / 

    

กรณีทีเ่ป็นสถาบนัการเงิน  

 

 

 

 

1) ดอกเบี้ ยรับ /   

2) ดอกเบี้ ยจ่าย /   

3) เงินปันผลรับ /   

4) เงินปันผลจ่าย /  / 
 

นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินของดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึนในระหว่างรอบ

ระยะเวลารายงาน ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้ นเป็นทุนของ

สนิทรัพย์ตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม   
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ภาษีเงินได ้

 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง “งบกระแสเงินสด” ก าหนดให้กิจการต้องเปิดเผยรายการ

กระแสเงินสดจากภาษีเงินได้เป็นรายการแยกต่างหาก และต้องจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน เน่ืองจากกิจการต้องค านวณภาษีเงินได้จากก าไรขาดทุนของกิจการซ่ึงเป็นผลการด าเนินงาน 

เว้นแต่ในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงได้ว่าเป็นของกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กล่าวคือ หากกิจการ

สามารถระบุได้ในทางปฏบัิติว่ากระแสเงินสดของภาษีเงินได้น้ันเป็นของรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่

จัดเป็นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีเงินได้ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็น

กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินตามรายการที่เกิดข้ึน เช่น กิจการอาจจัดรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับ

การขายที่ดินไว้ในกจิกรรมลงทุนในลักษณะเดียวกนักบักระแสเงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็นต้น  ทั้งน้ี ใน

กรณีที่กิจการปันส่วนกระแสเงินสดของภาษีเงินได้ไปสู่กิจกรรมมากกว่าหน่ึงกิจกรรม กิจการต้องเปิดเผย

ภาษีเงินได้ที่จ่ายทั้งจ านวนด้วย  อย่างไรกต็าม หากกจิการไม่สามารถระบุรายการกระแสเงินสดของภาษีเงิน

ได้ในทางปฏบัิติว่าเป็นของกจิกรรมใด กจิการมักจัดกระแสเงินสดของภาษีเงินได้ดังกล่าวเป็นกระแสเงินสด

จากกจิกรรมด าเนินงาน 

ทั้งน้ี การจัดประเภทกระแสเงินสดจากภาษีเงินได้สามารถน ามาสรุปในรูปของตารางได้ ดังน้ี 

 

รายการ กิจกรรมด าเนนิงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน 

   

ภาษีเงินได้ / / 

(หากสามารถปันส่วนได้) 

/ 

(หากสามารถปันส่วนได้) 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

 หากผู้ลงทุนบันทกึบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือบริษัทย่อยด้วยวิธีส่วนได้เสีย หรือ

วิธีราคาทุน ผู้ลงทุนจะจ ากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงเฉพาะรายการกระแสเงินสด

ระหว่างกิจการกับผู้ได้รับการลงทุนเท่าน้ัน แต่ไม่รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทร่วมและการร่วมค้าน้ัน  

ดังน้ัน ในการจัดท างบกระแสเงินสดด้วยวิธีทางอ้อม ผู้ลงทุนต้องปรับปรุงส่วนแบ่งผลก าไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่รับรู้ในก าไรขาดทุนรวมในการกระทบยอดเพ่ือแสดงกระแสเงินสด

จากกจิกรรมด าเนินงาน เน่ืองจากรายการดังกล่าวถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย และธุรกิจอื่น 

 กจิการต้องแสดงเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายที่เกิดจากการได้มาหรือการสูญเสียการควบคุมในบริษัท

ย่อยหรือธุรกจิอื่นเป็นรายการแยกต่างหากและจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน  นอกจากน้ี 

กจิการต้องเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกบัการได้มาหรือการสญูเสียการควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นที่

เกดิขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานด้วยจ านวนรวม ดังต่อไปนี้   
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1) ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายหรือได้รับ 

2) สดัส่วนของสิ่งตอบแทนซ่ึงประกอบด้วยเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

3) จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ได้มาซ่ึงการควบคุม

หรือที่สญูเสยีการควบคุมไป และ 

4) จ านวนของสินทรัพย์และหน้ีสินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดใน  

บริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ได้มาซ่ึงการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยกตาม

ประเภทหลัก 
 

 อย่างไรกต็าม กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทาง

การเ งิน ฉบับที่  10 เ ร่ือง งบการเ งินรวม ไม่จ า เป็นต้อง เ ปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับจ านวน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ได้มาซ่ึงการควบคุมหรือที่สูญเสียการ

ควบคุมไป และจ านวนของสนิทรัพย์และหน้ีสินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทยีบเท่าเงินสดในบริษัท

ย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ได้มาซ่ึงการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป ส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึง

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

นอกจากน้ี กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็น

เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ท าให้สญูเสยีการควบคุมในบริษัทย่อยแยกต่างหากและจัดประเภทเป็นกระแสเงิน

สดจากกจิกรรมจัดหาเงิน เช่น การขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม เป็นต้น 

ยกเว้นในกรณีที่บริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม และมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 

รายการทีม่ิใช่เงินสด 

 กิจการต้องไม่น ารายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่ไม่ได้มีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือรายการ

เทียบเท่าเงินสดมาแสดงในงบกระแสเงินสด เน่ืองจากรายการที่มิใช่เงินสด (Non-Cash Transactions) 

ดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดในระหว่างงวด  อย่างไรกต็าม กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับรายการดังกล่าวน้ีไว้ในส่วนอื่นของงบการเงินเพ่ือให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลงทุน

และกจิกรรมจัดหาเงินแก่ผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจ

เกดิข้ึนของรายการดังกล่าวที่มีต่อกระแสเงินสดของกจิการในอนาคตได้ 

 ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด 

1) การซ้ือสินทรัพย์โดยการก่อหน้ีสิน เช่น การซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือหรือโดย

การออกเป็นตัว๋เงินจ่ายหรือหุ้นกู้ หรือการท าสญัญาเช่าการเงิน เป็นต้น 

2) การซ้ือสินทรัพย์โดยการแลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของกิจการ เช่น การซ้ือที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์โดยการออกหุ้นสามัญ การออกหุ้นสามัญเพ่ือแลกเปล่ียนกบัสทิธบัิตร เป็นต้น 

3) การออกหุ้นสามัญเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ 

4) การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นสามัญ 
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5) การแปลงสภาพหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสทิธเิป็นหุ้นสามัญ 
 

การเปลีย่นแปลงในหนี้ สินทีเ่กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งที่เป็น

รายการที่เป็นเงินสดและรายการที่มิใช่เงินสดว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น การก่อหน้ี การช าระหน้ี การแปลง

สภาพหน้ี เป็นต้น เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรม

จัดหาเงินผ่านการเช่ือมโยงรายการที่รวมอยู่ในรายการกระทบยอดไปยังงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กระแสเงินสด   

ตัวอย่างของการเปิดเผย 

 ณ วันที่ 1 

มกราคม 

25X1 

กระแสเงิน

สด เพ่ิม

(ลด) 

รายการที่มิใช่เงินสด ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 

25X1 
เพ่ิมข้ึน การแปลงค่าอตัรา

แลกเปล่ียน 

เงินกู้ยืม 100 40 - (10) 130 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 200 (20) 40 - 220 

รวม 300 20 40 (10) 350 

 

องคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจการต้องแสดงองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งต้องกระทบยอด

จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

นอกจากน้ี กิจการต้องเปิดเผยนโยบายการบัญชีในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ

เทยีบเทา่เงินสด 

การเปิดเผยอื่น 

กิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีนัยส าคัญที่กิจการถืออยู่แต่ไม่

สามารถน าไปใช้ได้โดยบริษัทในกลุ่ม พร้อมทั้งให้มคี าอธบิายของฝ่ายบริหารประกอบด้วย 

 นอกจากน้ี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ยังสนับสนุนให้กิจการเปิดเผย

ข้อมูลเพ่ิมเติมอื่นที่อาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการ เช่น จ านวน

วงเงินสนิเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ กระแสเงินสดตามส่วนงาน เป็นต้น 
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ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ให้ทางเลือกในการจัดประเภทรายการ

กระแสเงินสดจากดอกเบี้ ยและเงินปันผลเข้าสู่แต่ละกิจกรรมในงบกระแสเงินสด ด้วยเหตุน้ี ผู้ใช้งบการเงิน

อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงรายการกระแสเงินสดประเภทเดียวกันให้อยู่ในกิจกรรมเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถวิเคราะห์งบกระแสเงินสดระหว่างกจิการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในเชิงเปรียบเทยีบได้

ดีย่ิงขึ้น 

  

 

 

 

 

 

*************** 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   สภุัทรกุล  ประธานคณะกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักด์ิ   ทุมมานนท ์  ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  นาคทบัท ี  กรรมการ 

ดร.เกยีรตินิยม    คุณติสขุ   กรรมการ 

ดร.สนัสกฤต    วิจิตรเลขการ  กรรมการ 

นางสาวรสา    กาญจนสาย  กรรมการ 

นางสาวยุวนุช    เทพทรงวัจจ  กรรมการ 

นางสาวสมบูรณ์    ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 

นางสาวรุ้งนภา    เลิศสวุรรณกุล  กรรมการ 

นางสวิุมล    กฤตยาเกยีรณ์  กรรมการ 

นางอุณากร    พฤฒิธาดา  กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 

(นางสาวชญานิน   เกดิผลงาม)   กรรมการ 

(นางสาวนภา    ลิขิตไพบูลย์)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวภาสนิ     จันทรโมลี)   กรรมการ 

(นางสาวยุพาวดี    วรรณเลิศ)  กรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางมลฐินี    เอี้ยวพิทยากุล)   กรรมการ 

(นายวัชรินทร์    วงศ์ตระกูลชัย)  กรรมการ   

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวปรียานุช    จึงประเสริฐ)   กรรมการ 

(นายณรงค์    ภาณเุดชทพิย์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นายประวิทย์    ตันตราจินต์)   กรรมการ 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   กรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)   กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา  ตันติประภา   กรรมการและเลขานุการ 

 



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563(ต่อ) 

นางณัฐสรัคร์  สโรชนันทจี์น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายเทวา ด าแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



สภาวิชาชพีบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

คณะอนุกรรมการดา้นเทคนคิมาตรฐานการบญัชี วาระปี 2560-2563 

นางสาววราพร     ประภาศิริกุล   ประธานอนุกรรมการ 

นางสาวกฤตยาภร    อารีโสภณพิเชฐ  อนุกรรมการ 

นายกษิติ     เกตุสริุยงค์   อนุกรรมการ 

นางสาวกญัญาณัฐ    ศรีรัตน์ชัชวาลย์   อนุกรรมการ 

นายภาคภมูิ     วณิชธนานนท ์  อนุกรรมการ 

นายไพศาล     บุญศิริสขุะพงษ์   อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ   กาญจนกนัต ิ  อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

(นางสาวถนอมทรัพย์     โสภณศิริกุล)   อนุกรรมการ 

(นางสาวทศวรรณ     บุษปะเกษ)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมสรรพากร 

(นางสาวโสภา     รุ่งสริุยะศิลป์)  อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวสนิุตา     เจริญศิลป์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 

(นางสาวยุพิน     เรืองฤทธิ์)   อนุกรรมการ 

(นายณรงค์     ภานุเดชทพิย์)   อนุกรรมการ 

ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(นางสาวอารีวัลย์   เอี่ยมดิลกวงศ์)  อนุกรรมการ 

นายภาณพุงศ์     ศิริอคัรกรกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายอุดม    ธนูรัตน์พงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระเดช    เตชะวรินทร์เลิศ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


