เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๔ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๒๑/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ ๙๐/๒๕๕๗ เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
งบกระแสเงินสด

คําแถลงการณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume
2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บนี้ มี การปรั บ ปรุ งจากฉบั บปี 2557 โดยเพิ่ มย่อ หน้ าที่ 40ก 58 และ
ปรับปรุงย่อหน้ าที่ 42ก 42ข และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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สารบัญ
จากย่อหน้าที ่

วัตถุประสงค์
ขอบเขต
ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
คํานิยาม

1
4
6

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

การนําเสนองบกระแสเงินสด
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กิจกรรมดําเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด ประกอบด้ วยย่อหน้ าที่ 1 ถึง 58
ทุ ก ย่ อหน้ ามี ความสํา คั ญเท่ากัน และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ ต้ อ งอ่า นโดยคํา นึงถึงข้ อ กํา หนดของ
กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีท่ไี ม่ได้
ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือปฏิบัติตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์
ข้ อมู ลเกี่ยวกับกระแสเงิ นสดของกิจการมี ประโยชน์ ต่ อผู้ ใช้ งบการเงิ นเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ น
ความสามารถของกิ จการในการก่ อให้ เ กิ ด เงิ น สดและรายการเทียบเท่า เงิ นสด และความต้ อ งการใช้
กระแสเงิ น สดของกิ จ การ ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู้ ใ ช้ ง บการเงิ น จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของกิ จ การ ในการก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด จั ง หวะเวลาและ
ความแน่นอนของการก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่ อเป็ นการให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีต
ของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซึ่ งจําแนกกระแสเงินสด
ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต
1

2
3

กิจการต้องจัดทํางบกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และ
ต้อ งนํา เสนองบกระแสเงิ นสดเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของงบการเงิน ของกิ จการที่นํ า เสนอในแต่ ล ะ
รอบระยะเวลา
มาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ นี้ ใ ช้ แ ทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 7 (ปรับ ปรุง 2557) เรื่ อ ง
งบกระแสเงินสด
ผู้ใช้ งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้ เกิดและใช้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อย่ างไร โดยไม่ ข้ ึ นอยู่ กับ ลั ก ษณะของกิจ กรรมของกิจการ และไม่ ข้ ึน อยู่กับ ว่ า เงิน สดจะถื อเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของกิจการหรื อไม่ ซึ่งอาจเป็ นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้ องการเงินสดด้ วย
เหตุผลพื้นฐานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการอาจแตกต่าง
กันไป นั่นคือ กิจการต้ องการเงินสดเพื่อใช้ ในการดําเนินงาน เพื่อชําระภาระผูกพัน และเพื่ อจ่าย
ผลตอบแทนแก่ ผ้ ู ล งทุ น ดั ง นั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กํา หนดให้ ทุ ก กิจ การต้ อ งนํา เสนอ
งบกระแสเงินสด

3

ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
4

5

งบกระแสเงินสดเมื่อใช้ ประกอบกับส่วนที่เหลือของงบการเงิน จะให้ ข้อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้ างทางการเงินของกิจการ (ซึ่งรวมถึง
สภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้) และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับ
จํานวนเงินและจั งหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่ อปรั บให้ เข้ ากับการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และ
โอกาส ข้ อมูลกระแสเงินสดให้ ประโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิด
เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสด และทําให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถนําไปสร้ างแบบจําลองเพื่ อ
ประเมินและเปรี ยบเทียบมู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน รวมทั้งช่วย
เพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ ของผลการดําเนินงานที่รายงานโดยกิจการที่แตกต่าง
กันได้ เนื่องจากได้ ตัดผลกระทบที่เกิดจากการใช้ วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่แี ตกต่างกันสําหรับรายการ
และเหตุการณ์ท่เี หมือนกันออกไปแล้ ว
ข้ อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้ เป็ นตัวบ่งชี้ถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ
กระแสเงิ น สดในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง เป็ นประโยชน์ ใ นการใช้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
การประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้ จัดทําในอดีต และใช้ ตรวจสอบความสัมพั นธ์ระหว่ าง
ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คํานิยาม
6

คําศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
เงินสด

ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทีต่ อ้ งจ่ ายคืนเมือ่ ทวงถาม

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง

เงิ นลงทุ นระยะสั้นที่มี ส ภาพคล่ อ งสู ง ซึ่ งพร้อ มที่จ ะ
เปลี่ ย นเป็ นเงิ น สดในจํ านวนที่ ท ราบได้ และมี
ความเสี่ย งที่ไ ม่ มี น ยั สํ า คัญ ต่ อ การเปลี่ย นแปลงใน
มูลค่า

กระแสเงินสด

หมายถึง

การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กิจกรรมดําเนินงาน

หมายถึง

กิ จ กรรมหลัก ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ข องกิ จ การ และ
กิจกรรมอื่นทีม่ ิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมลงทุน

หมายถึง

การได้ม าและการจํ า หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ร ะยะยาวและ
เงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด

4

กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายถึง

กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ
องค์ป ระกอบของส่ ว นของเจ้ า ของและส่ ว นของ
การกูย้ ืมของกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7

8

9

รายการเทียบเท่าเงินสด เป็ นรายการที่กิจการถือไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ ายชําระภาระผูกพัน
ระยะสั้ น มากกว่ า เพื่ อ การลงทุ น หรื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ่ ืน เงิ น ลงทุ น ที่จ ะถื อ ได้ ว่ า เป็ นรายการ
เทียบเท่าเงินสดต้ องพร้ อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และต้ องมีความเสี่ยงที่ไม่มี
นัยสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
ได้ กต็ ่ อเมื่อเงินลงทุนนั้ นมีวันครบกําหนดในระยะสั้น กล่ าวคือ 3 เดือน หรือน้ อยกว่านับจากวั นที่
ได้ มา เงินลงทุนในตราสารทุนไม่ถือเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เว้ นแต่โดยเนื้อหาสาระแล้ วเงิน
ลงทุนนั้ นเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เช่ น ในกรณีของหุ้ นบุริมสิทธิท่ีซ้ ือเมื่อหุ้ นนั้นใกล้ วันครบ
กําหนด และมีการระบุวันที่ไถ่ถอนไว้ อย่างแน่ชัด
เงินกู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน แต่สาํ หรับในบางประเทศ เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารที่มีลักษณะจ่ ายคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของการบริหารเงินสดของกิจการ
ในกรณีเช่นนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็ นองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ น สด ซึ่ งข้ อ ตกลงกับ ธนาคารในลั ก ษณะนี้ จะเห็น ได้ จ ากการที่ยอดคงเหลื อ ในบั ญ ชี เงิ น ฝาก
ธนาคารมักจะมีความผันผวนจากยอดบวกเป็ นยอดเงินเบิกเกินบัญชี
กระแสเงินสดไม่รวมการเคลื่อนไหวของรายการที่ประกอบกันขึ้นเป็ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงิ นสด เนื่ อ งจากองค์ ประกอบดั งกล่ า วเป็ นส่ว นของการบริ หารเงินสดของกิจการมากกว่ าเป็ น
ส่วนของกิจกรรมดํา เนิ นงาน กิจ กรรมลงทุ น หรื อ กิจ กรรมจั ดหาเงิน การบริ หารเงิน สดรวมถึง
การนําเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด

การนําเสนองบกระแสเงินสด
10 งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจํ าแนกเป็ นกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
11 กิจการต้ องนําเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่สุด การจําแนกตามกิจกรรมจะ
ให้ ข้อมูลที่ทาํ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นที่มีต่อฐานะการเงิน
ของกิจการ และจํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ ข้ อมูลนี้ยังอาจใช้ เพื่ อ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นได้ ด้วย
12 รายการค้ า รายการหนึ่ ง อาจรวมกระแสเงิ น สดจากหลายกิจ กรรมที่จั ด ประเภทแตกต่ า งกัน ได้
ตัวอย่ างเช่ น ในกรณีท่ีเงินสดที่ใช้ ในการจ่ ายชําระเงินกู้ท่ีรวมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้ น ส่วนที่เป็ น
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ดอกเบี้ยอาจจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน และส่วนที่เป็ นเงินต้ นจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
จัดหาเงิน
กิจกรรมดําเนินงาน
13 จํา นวนเงิ น ของกระแสเงิ น สดที่เ กิด จากกิจ กรรมดํา เนิ น งานจะเป็ นข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ส ํา คั ญ ที่แ สดงถึ ง
ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจ่ายชําระ
เงินกู้ยืม เพื่อการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจ่ายเงินปั นผล และเพื่อการลงทุนใหม่ๆ โดยไม่พ่ึงพา
การจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละรายการของกระแสเงิน
สดจากการดํา เนิ น งานที่เ กิดขึ้ นในอดีต จะเป็ นประโยชน์ เมื่อ พิ จ ารณาประกอบกับข้ อมู ลอื่นใน
การพยากรณ์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต
14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยพื้นฐานแล้ วจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้
ของกิจ การ ดั ง นั้ น โดยทั่ว ไปจะเป็ นผลมาจากรายการต่ า งๆ และเหตุ ก ารณ์ อ่ ื น ที่เ กิ ด ขึ้ นใน
การคํานวณกําไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ
14.1 เงินสดรับจากการขายสินค้ าและการให้ บริการ
14.2 เงินสดรับจากรายได้ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า และรายได้ อ่นื
14.3 เงินสดจ่ายให้ แก่ผ้ ูขายสินค้ าและผู้ให้ บริการ
14.4 เงินสดจ่ายให้ แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
14.5 เงินสดรั บและจ่ า ยของกิจ การประกัน ภัย สําหรั บ เบี้ ยประกัน ภัยและค่ าสินไหมทดแทน
ค่ารายปี และผลประโยชน์อ่นื ตามกรมธรรม์
14.6 เงินสดจ่ายหรื อได้ รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้ นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้
กับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน และ
14.7 เงินสดรับและจ่ายจากสัญญาที่ถือไว้ เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า
รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจทําให้ เกิดผลกําไรหรื อขาดทุนซึ่งจะรวมอยู่ในกําไร
หรือขาดทุนที่รับรู้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่าวเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อย่ างไรก็ตาม เงิ นสดจ่ ายเพื่ อผลิ ตหรื อเพื่ อซื้ อสินทรั พย์ซ่ึ งถื อไว้ เพื่ อให้ ผ้ ู อ่ื นเช่ า และต่ อมาถือไว้
เพื่อขาย ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงิ นสดรั บจากค่ า เช่ า และการขายสิ น ทรั พ ย์ ใ นเวลาต่ อ มา ถื อ เป็ นกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงานเช่นเดียวกัน
15 กิจ การอาจถื อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละเงิ น ให้ ก้ ู ยื ม เพื่ อ ซื้ อขายหรื อ เพื่ อ ค้ า ในกรณี เช่ น นั้ น หลั ก ทรั พ ย์
เหล่ านั้นจะมี ลักษณะคล้ า ยกับสินค้ าคงเหลือที่ซ้ ือ มาเพื่ อขายต่อ ดังนั้ น กระแสเงินสดที่เกิดจาก
การซื้ อและขายหลักทรั พย์เพื่ อซื้อขายหรื อเพื่ อค้ าจะจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน ในทํานอง
เดี ยวกั น เงิ น สดจ่ า ยล่ ว งหน้ า และเงิน ให้ ก้ ู ยืมโดยสถาบั น การเงิ น ตามปกติ จ ะจั ด ประเภทเป็ น
กิจกรรมดําเนินงานเนื่องจากเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ
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กิจกรรมลงทุน
16 การเปิ ดเผยข้ อมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกต่างหากมีความสําคัญ เนื่องจาก
กระแสเงิ น สดดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็น รายจ่ า ยที่ไ ด้ จ่ า ยไปเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่จ ะ
ก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ ายที่ส่งผลให้ เกิดการรั บรู้สินทรั พย์ใน
งบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่
เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ
16.1 เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ระยะยาว
อื่น รายจ่ ายดังกล่าวให้ รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการพั ฒนาสินทรัพย์ และเงินสด
จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การสร้ างขึ้นเอง
16.2 เงิ น สดรั บ จากการขายที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน และสิ น ทรั พ ย์
ระยะยาวอื่น
16.3 เงินสดที่จ่า ยเพื่ อ ได้ มาซึ่ งตราสารทุน หรื อตราสารหนี้ ของกิจการอื่น และส่ว นได้ เสียใน
การร่ วมค้ า (นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพื่ อได้ มาซึ่งตราสารที่จัดเป็ นรายการเทียบเท่า
เงินสดหรือที่ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า)
16.4 เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า
(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า)
16.5 เงิน สดจ่ า ยล่ ว งหน้ า และเงิ นให้ กู้ ยืมแก่ บุ คคลอื่น (นอกเหนื อ จากเงิน จ่ า ยล่ ว งหน้ า และ
เงินให้ ก้ ูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงิ น สดรั บ ชํา ระคื น จากเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า และเงิ น ให้ ก้ ู ยื มแก่ บุ คคลอื่น (นอกเหนื อ จาก
เงินจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงิ นสดที่จ่ ายเพื่ อซื้ อสัญญาฟิ วเจอร์ และสัญญาฟอร์ เวิ ด สัญญาให้ สิทธิเลื อก และสัญญา
แลกเปลี่ยน ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่ าวนั้นถือไว้ เพื่ อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า หรื อเป็ นการจ่ ายที่
จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
16.8 เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สิทธิเลือก และสัญญา
แลกเปลี่ยน ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่ าวนั้ นถือไว้ เพื่ อซื้อขายหรื อเพื่ อค้ า หรื อเป็ นการรั บที่
จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
ในกรณี ท่ี สั ญ ญานํ า ไปใช้ เป็ นเครื่ องมื อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งของรายการที่ ส ามารถระบุ ไ ด้
กระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าวให้ จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่
ถูกป้ องกันความเสี่ยง
กิจกรรมจัดหาเงิน
17 การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของกระแสเงิ น สดที่เ กิด จากกิจ กรรมจั ด หาเงิ น แยกต่ า งหากมี ค วามสํา คั ญ
เนื่องจากจะเป็ นประโยชน์ในการคาดคะเนสิทธิเรียกร้ องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้ เงินทุน
แก่กจิ การ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ
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17.1 เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น
17.2 เงินสดที่จ่ายให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการนั้น
17.3 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตัว๋ เงิน พันธบัตร การจํานอง และเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวอื่น
17.4 เงินสดที่จ่ายชําระเงินกู้ยืม และ
17.5 เงินสดที่ผ้ ูเช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนคงเหลือของหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าการเงิน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
18 กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใช้วิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี้
18.1 วิธีทางตรง ซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ ายตามลักษณะของรายการหลักทีส่ ําคัญ
18.2 วิธีทางอ้อม ซึ่ งแสดงด้วยยอดกําไรหรือขาดทุนปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการที่
ไม่เกีย่ วกับเงินสด รายการค้างรับ หรือค้างจ่ ายของเงินสดรับหรือเงินสดจ่ ายที่เกีย่ วข้อง
กับการดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับ
กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน
19 กิ จ การควรแสดงกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งานโดยใช้ วิ ธี ท างตรง เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ท่ี
ให้ ข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จะไม่ได้ รับ
หากใช้ วิ ธีทางอ้ อม ภายใต้ วิธีทางตรง ข้ อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรั บและเงินสดจ่ าย
อาจทราบได้ จาก
19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ
19.2 โดยการปรับปรุงรายการขาย ต้ นทุนขาย (รายได้ ดอกเบี้ยและรายได้ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน
และดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ
19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในระหว่ างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ท่ีเกิดจาก
การดําเนินงาน
19.2.2 รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ
19.2.3 รายการอื่นซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ
กิจกรรมจัดหาเงิน
20 ภายใต้ วิธีทางอ้ อม กระแสเงิน สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนิน งานหาได้ จากการปรั บปรุ งกําไรหรื อ
ขาดทุนด้ วยผลกระทบของ
20.1 การเปลี่ ย นแปลงในระหว่ า งงวดของสิ น ค้ าคงเหลื อ ลู ก หนี้ และเจ้ าหนี้ ที่ เ กิ ด จาก
การดําเนินงาน
20.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สิน ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ผลกําไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และกําไรที่ยังไม่ได้
รับการจัดสรรจากบริษัทร่วม และ
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20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ
กิจกรรมจัดหาเงิน
อีก วิ ธี ห นึ่ ง ก็คื อ กระแสเงิ น สดสุ ท ธิจ ากกิจ กรรมดํา เนิ น งานอาจนํา เสนอโดยวิ ธี ท างอ้ อ มด้ ว ย
การแสดงรายการรายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ป รากฏในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้ และเจ้ าหนี้ท่เี กิดจากการดําเนินงาน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
21 กิจการต้องแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ ายตามลักษณะรายการที่สําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ลงทุ นและกิ จกรรมจั ดหาเงิ น เว้นแต่ เป็ นกระแสเงินสดตามที่ระบุ ในย่ อหน้าที่ 22 และ 24
ให้แสดงด้วยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
22 กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่ อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
22.1 เงินสดรับและจ่ ายแทนลูกค้า หากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้ามากกว่า
กิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงิ น สดรับ และจ่ า ยของรายการที่ ห มุ น เร็ ว จํ า นวนเงิ น มาก และครบกํ า หนดอายุ
ในช่วงเวลาสั้น
23 ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้ าที่ 22.1 ได้ แก่
23.1 การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร
23.2 กองทุนที่ถือไว้ เพื่อลูกค้ าโดยกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน และ
23.3 ค่าเช่าที่จัดเก็บแทน และจ่ายไปยังเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
23ก ตั วอย่ างของเงิ นสดรั บและจ่ ายที่กล่ าวตามย่ อหน้ าที่ 22.2 ได้ แก่ เงิ นล่ วงหน้ าที่จ่ ายไปเพื่ อและ
การจ่ายคืนของ
23ก.1 เงินต้ นอันเกี่ยวข้ องกับลูกค้ าบัตรเครดิต
23ก.2 การซื้อและขายเงินลงทุน และ
23ก.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เช่น รายการที่ครบกําหนดภายใน 3 เดือนหรือน้ อยกว่า
24 กระแสเงินสดทีเ่ กิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบันการเงิน อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
24.1 เงินสดรับและจ่ ายสําหรับรายการรับเงินฝากและรายการจ่ ายคืนเงินฝากที่ระบุวนั ครบ
กําหนดไว้แน่นอน
24.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
24.3 เงินสดจ่ ายล่วงหน้าเพือ่ ลูกค้าและเงินให้กูย้ ืมแก่ลูกค้า และการจ่ ายคืนเงินล่วงหน้า
และเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว
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กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
25 กระแสเงิ น สดจากรายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศต้อ งบัน ทึ ก เป็ นสกุ ล เงิน หลัก ที่ใ ช้ใ น
การดําเนินงานของกิจการ โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดําเนินงาน
และสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดกระแสเงินสด
26 กระแสเงิ น สดของบริ ษ ทั ย่ อ ยในต่ า งประเทศต้อ งแปลงค่ า ตามอัต ราแลกเปลี่ย นระหว่ า ง
สกุลเงินหลักทีใ่ ช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดกระแสเงินสด
27 กระแสเงิ น สดที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ แสดงตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งอนุ ญาตให้ ใช้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้ จริง
ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของรอบระยะเวลาเวลาหนึ่งอาจนํามาใช้ บันทึก
รายการที่เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ หรื อ แปลงค่ า กระแสเงิน สดของบริ ษัทย่ อ ยในต่ า งประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่อนุญาตให้
ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการแปลงค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
28 ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ
ไม่ถือเป็ นกระแสเงินสด อย่ างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนของ
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถืออยู่หรือถึงกําหนดชําระด้ วยสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงใน
งบกระแสเงินสด เพื่อเป็ นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวดและ
สิ้ นงวด เงิ น จํ า นวนนี้ ให้ นํ า เสนอแยกต่ า งหากจากกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน และรวมถึงผลต่าง (ถ้ ามี) หากกระแสเงินสดดังกล่าวแสดง
ในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
29 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
30 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

ดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
31 กิจการต้องเปิ ดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ ายสําหรับดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
แยกเป็ นรายการต่ า งหาก และต้อ งจั ดประเภทแต่ ล ะรายการเข้า เป็ นกิ จกรรมดํ า เนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแต่ละรอบระยะเวลาโดยสมํา่ เสมอ
32 จํ า น วน เงิ น ของดอกเบี้ ยที่ จ่ า ยทั้ งหมดใน ร ะ หว่ า งร อบ ร ะ ยะ เวลาจะถู กเปิ ดเผยใน
งบกระแสเงินสด ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเป็ นทุน
ของสินทรั พย์ตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง ต้นทุน
การกูย้ ืม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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33 ดอกเบี้ ยจ่ า ย และดอกเบี้ ยรั บ และเงิ น ปั น ผลรั บ มั ก จั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจาก
การดําเนินงานของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสด
จากรายการดังกล่ าวสําหรั บกิจการประเภทอื่น ดอกเบี้ยจ่ าย และดอกเบี้ยรั บ และเงินปั นผลรั บ
อาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เนื่องจากเป็ นรายการที่นาํ มาคํานวณกําไรหรือ
ขาดทุน หรืออีกวิธีหนึ่งเห็นว่ าดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ อาจจัดประเภทเป็ น
กระแสเงินสดจากการจั ดหาเงิน และกระแสเงินสดจากการลงทุน ตามลําดับ เนื่ องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นต้ นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุน
34 เงิ น ปั น ผลจ่ า ยอาจจั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจากการจั ด หาเงิ น เนื่ อ งจากเป็ นต้ น ทุ น ของ
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหนึ่งเห็นว่า เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อช่วยผู้ใช้ งบการเงินในการพิจารณาความสามารถ
ของกิจการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ภาษีเงินได้
35 กระแสเงิ น สดจากภาษี เ งิ น ได้ต ้อ งได้ร ับ การเปิ ดเผยเป็ นรายการแยกต่ า งหาก และต้อ ง
จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเว้นในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงได้ว่า
เป็ นกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
36 ภาษี เงินได้ ท่ีเกิดขึ้นจากรายการที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายภาษีอาจระบุได้ โดย
ทัน ทีว่ า เป็ นกิ จ กรรมลงทุ น หรื อ กิ จ กรรมจั ด หาเงิ น แต่ ก ระแสเงิ น สดของภาษี ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งมั ก
ไม่สามารถระบุโดยเจาะจงได้ ในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้นต่างรอบระยะเวลากับกระแสเงินสดของ
รายการอ้ า งอิ ง ดั ง นั้ น ภาษี ท่ี จ่ า ยมั ก จั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีสามารถระบุได้ ในทางปฏิบัติว่ากระแสเงิน สดของภาษีเป็ นของรายการ
ที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของ
ภาษี ดังกล่ า วจะถู ก จั ด ประเภทเป็ นกิจ กรรมลงทุน หรื อ กิจ กรรมจั ด หาเงิ น ตามความเหมาะสม
หากมีการปั นส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่กิจกรรมมากกว่าหนึ่งประเภท ให้ เปิ ดเผยค่าภาษีจ่าย
ทั้งจํานวนด้ วย
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เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า

37 เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม การร่ วมค้ า หรื อบริษัทย่อยโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรือวิ ธี
ราคาทุน ผู้ลงทุนจะจํากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหว่าง
กิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนเท่านั้น เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้ า
38 กิจการที่รายงานส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย จะนํากระแสเงินสดที่
เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในบริ ษัทร่ วมหรือการร่ วมค้ า การจ่ ายคืนทุน และการจ่ ายหรือการรับอื่นที่
เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ต้ องรวมไว้ ในงบกระแสเงินสดของกิจการ
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การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย และธุรกิจอืน่
39 ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาซึ่ งและการสู ญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
หรือธุ รกิจอื่นต้องนําเสนอเป็ นรายการแยกต่างหากและจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน
40 กิจการต้องเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งและการสูญเสียการควบคุมในบริษทั
ย่อยหรือธุ รกิจอื่นทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลาด้วยจํ านวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิง่ ตอบแทนทั้งหมดทีจ่ ่ ายหรือได้รบั
40.2 สัดส่วนของสิง่ ตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
40.3 จํ านวนเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในบริ ษ ัท ย่ อยหรื อธุ ร กิ จอื่ นที่ ได้มาซึ่ ง
การควบคุมหรือทีส่ ูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จํ านวนของสินทรัพย์และหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดใน
บริษทั ย่อยหรือธุ รกิจอื่นที่ได้มาซึ่ งการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุป
แยกตามประเภทหลัก
40ก กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรบปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ไม่จาํ เป็ นต้ องปฏิบัติตามย่อหน้ าที่
40.3 หรื อ 40.4 สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง กํา หนดให้ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
41 การแยกนําเสนอผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการได้ มาซึ่งหรือการสูญเสียการควบคุมใน
บริ ษั ทย่ อยหรื อธุรกิจอื่นเป็ นรายการหนึ่ งต่ างหาก พร้ อมกับแยกเปิ ดเผยจํานวนของสินทรั พย์และ
หนี้สนิ ที่ซ้ ือหรือจําหน่าย เป็ นการช่วยให้ เห็นถึงความแตกต่างของกระแสเงินสดเหล่านั้นกับกระแส
เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบของกระแส
เงินสดที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมไม่ให้ นาํ ไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกิดจาก
การได้ มาซึ่งการควบคุม
42 ยอดรวมของเงินสดที่จ่ายไปหรือได้ รับเป็ นสิ่งตอบแทนอันเนื่องมาจากการได้ มาซึ่งหรือการสูญเสีย
การควบคุมในบริ ษัทย่ อยหรื อธุรกิจอื่นให้ แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาหรือจ่ายไป ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรายการ เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลง
ในสภาวะแวดล้ อมดังกล่าว
42ก กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ มีผล
ทําให้ สูญเสียการควบคุมไป ต้ องจั ดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ยกเว้ นใน
กรณี ท่ีบ ริ ษั ทย่ อ ยถู ก ถื อ โดยกิจการที่ดํา เนิน ธุร กิจ ด้ า นการลงทุ น ตามที่ก าํ หนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมีการกําหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
42ข การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ มีผลทําให้ สูญเสียการควบคุม
เช่น การซื้อหรือขายตราสารทุนของบริษัทย่อยโดยบริษัทใหญ่ในภายหลัง ซึ่งถือเป็ นรายการในส่วน
ของเจ้ าของ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
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(เมื่อมีการประกาศใช้ )) ยกเว้ นในกรณีท่บี ริษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้ านการลงทุน
และมี การกําหนดให้ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ า ยุติธรรมผ่ านกํา ไรหรื อขาดทุน ดังนั้ น กระแสเงินสดที่
เกิดขึ้นจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่มีกบั ผู้เป็ นเจ้ าของรายการอื่น ตามที่อธิบาย
ในย่อหน้ าที่ 17

รายการทีม่ ิใช่เงินสด
43 รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิได้มีการใช้เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดต้องไม่
นํามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดังกล่าวต้องเปิ ดเผยไว้ในส่วนอื่นของงบการเงินเพือ่ ให้
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทั้งหมดทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเหล่านั้น
44 กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดปั จจุ บัน
แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้ างทุนและสินทรัพย์ของกิจการ ดังนั้นการไม่นาํ รายการ
ที่มิใช่ เงิ นสดมารวมในงบกระแสเงิ นสดเป็ นการสอดคล้ องกับวั ตถุ ประสงค์ ของงบกระแสเงิ นสด
เนื่องจากรายการเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปัจจุบัน ตัวอย่างของรายการ
ที่มิใช่เงินสด ได้ แก่
44.1 การซื้ อสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง โดยการก่ อ หนี้ สิ น โดยตรงหรื อ โดยการทํา สั ญ ญาเช่ า ที่ เ ป็ น
สัญญาเช่าการเงิน
44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุ้นทุน และ
44.3 การแปลงหนี้เป็ นทุน

องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
45 กิจการต้อ งแสดงองค์ประกอบของเงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงินสด และต้อ งนําเสนอ
การกระทบยอดของจํ านวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเทียบเท่ าตามที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน
46 เนื่ องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริ หารเงินและมีข้อตกลงกับธนาคารที่แตกต่างกันไปทั่วโลก
และเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การนํา เสนองบ
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ กิจการเปิ ดเผยนโยบายที่ใช้ ในการพิ จารณาส่วนประกอบของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
47 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใช้ ในการพิ จารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างเช่ น การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่งเดิมเคย
จั ด เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกลุ่ ม เงิ น ลงทุ น ของกิจ การ จะรายงานตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี ่ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และ
ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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การเปิ ดเผยอืน่
48 กิจการต้อ งเปิ ดเผยจํ า นวนของเงิน สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ นสดที่มีนยั สํ าคัญ ที่ ถือ โดย
กิจการแต่ไม่อาจนําไปใช้โดยกลุ่มกิจการ โดยให้มีคําชี้ แจงของฝ่ ายบริหารประกอบด้วย
49 มีห ลายสถานการณ์ ท่ีเ งิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดที่ถื อ โดยกิจ การไม่ อ าจนํา ไปใช้ โ ดย
กลุ่ มกิจการได้ เช่ น เงิ นสดและรายการเทียบเท่า เงิน สดที่ถือ โดยบริ ษั ทย่อ ยที่ด ําเนิน งานอยู่ ใน
ประเทศที่มกี ารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือมีข้อจํากัดทางกฎหมายอื่น ซึ่งทําให้ บริษัทใหญ่หรือ
บริษัทย่อยอื่นไม่สามารถนําเงินที่มีอยู่น้ันไปใช้ ตามปกติได้
50 ข้ อมูลเพิ่มเติมอาจเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงินในการทําความเข้ าใจฐานะการเงินและสภาพคล่ อง
ของกิ จ การ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ พร้ อมกั บ คํา ชี้ แจงของฝ่ ายบริ ห ารเป็ นสิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น
และอาจรวมถึง
50.1 จํานวนเงินที่ยังมิได้ เบิ กใช้ ของวงเงินสินเชื่ อที่อาจนํามาใช้ เพื่ อกิจกรรมดําเนิน งานใน
อนาคต และเพื่ อชําระภาระผู กพั น ในส่วนทุน พร้ อ มทั้งแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อ จํา กัดใดๆ
ที่มีต่อการใช้ วงเงินสินเชื่อดังกล่าว
50.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
50.3 จํานวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่ มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงาน
ซึ่งแยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพื่ อคงไว้ ซ่ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
ตามปกติ และ
50.4 จํานวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหา
เงินของแต่ละส่วนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
51 การแยกเปิ ดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงาน และกระแส
เงินสดที่ต้องการเพื่อดํารงไว้ ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ในการทําให้ ผ้ ูใช้
งบการเงินสามารถพิ จารณาได้ ว่ ากิจการมีการลงทุ นอย่ างเพี ยงพอเพื่ อดํารงไว้ ซ่ึ งความสามารถใน
การดําเนิ นงานหรื อไม่ กิ จการที่มิ ได้ มี การลงทุ นอย่ างเพี ยงพอเพื่ อดํารงไว้ ซ่ึ งความสามารถใน
การดําเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพื่อรักษาสภาพคล่องในปัจจุบันและการจ่ายคืนแก่ผ้ ูเป็ นเจ้ าของเท่านั้น
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
52 การเปิ ดเผยกระแสเงิ น สดจํา แนกตามส่ว นงานจะทํา ให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน มีค วามเข้ า ใจที่ดีข้ ึ นใน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระแสเงิ น สดของธุ ร กิ จ โดยรวม กั บ กระแสเงิ น สดของส่ ว นที่ เ ป็ น
องค์ป ระกอบ รวมถึ งความสามารถในการนํา ไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงิ น สดที่
จําแนกตามส่วนงาน

วันถือปฏิบตั ิ
53 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
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54
55
56
57
58

(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
กิจการทีด่ ําเนิ นธุรกิจด้านการลงทุน (ที่ปรั บปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะ
กิจการ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ทําให้ เกิดการปรับปรุงย่อหน้ าที่ 42ก และ 42ข และเพิ่มย่อหน้ าที่
40ก ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ กิ จ การต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามการปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วสํา หรั บ
รอบระยะเวลาบั ญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวั นที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ อนุ ญาตให้ กิจการ
นําไปใช้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวก่อนวันที่มีผลบังคับ
ใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนี้และถือปฏิบัติตามการปรับปรุงทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที ่
ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนพร้ อมกัน
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