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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) 

เรือ่ง 

งบกระแสเงินสด 

 

 

ค าแถลงการณ ์

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ     

ที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume 2012 

Consolidated without early application))  

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2552 โดยปรับปรุงย่อหน้า 16 และ 54 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555) เรือ่ง งบกระแสเงินสด 

วตัถุประสงค ์

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน           

ความสามารถของกจิการในการก่อให้เกดิเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด และความต้องการใช้กระแสเงินสด

ของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน จะต้องมีการประเมินความสามารถของกิจการ 

ในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสด

ดังกล่าว 

 

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี คือ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในอดีตของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซ่ึงจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่าง

งวดเป็นเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงิน 

ขอบเขต 

 

1. กิจการตอ้งจัดท างบกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้  และ

ตอ้งแสดงงบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอในแต่ละงวด 

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแส

เงินสด 

3. ผู้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อย่างไร โดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ขึ้นอยู่กับว่าเงินสดจะถือเป็นสินค้า

ของกิจการหรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้องการเงินสดด้วยเหตุผลที่

เหมือนกัน อย่างไรกต็าม กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจแตกต่างกันไป น่ันคือ 

กิจการต้องการเงินสดเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือช าระภาระผูกพัน และเพ่ือจ่ายผลตอบแทนแก่  

ผู้ลงทุน ดังน้ัน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้ทุกกจิการต้องน าเสนองบกระแสเงินสด 

 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 56 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน และมาตรฐาน
การบัญชีฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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ประโยชนข์องขอ้มูลกระแสเงินสด 

4. งบกระแสเงินสดเมื่อใช้ประกอบกบัส่วนที่เหลือของงบการเงิน จะให้ข้อมูลที่ท  าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ

ประเมินการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้างทางการเงินของกิจการ (ซ่ึงรวมถึง

สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหน้ี) และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับ
จ านวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพ่ือปรับให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และโอกาส 

ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิด

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพ่ือ

ประเมินและเปรียบเทยีบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน รวมทั้งช่วยเพ่ิม

ความสามารถในการเปรียบเทยีบกันได้ของผลการด าเนินงานที่น าเสนอโดยกิจการที่แตกต่างกันได้ 

เน่ืองจากได้ตัดผลกระทบที่เกิดจากการใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับรายการและ

เหตุการณ์ที่เหมือนกนัออกไปแล้ว 

5. ข้อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน ระยะเวลา และความแน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการ

ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ ได้จัดท าในอดีต และใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสามารถในการท าก าไร และกระแสเงินสดสุทธ ิและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในระดับราคา 

 
 

ค านยิาม 

6.     ค าศพัทที์ใ่ชใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบันี้ มีความหมายโดยเฉพาะดงัต่อไปนี้  

เงินสด  ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทีต่อ้งจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 

รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมที่จะ

เปลี่ยนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได ้และมีความ

เสีย่งทีไ่ม่มีนยัส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงในมูลค่า 

กระแสเงินสด หมายถงึ การเขา้และออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจกรรมด าเนินงาน หมายถงึ กิจกรรมหลักที่ ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และ

กิจกรรมอื่นทีม่ิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน 

กิจกรรมลงทุน หมายถงึ การไดม้าและจ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงิน

ลงทุนอื่น ซ่ึงไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด 

กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถงึ กิจกรรมที่มีผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ      

องคป์ระกอบของส่วนของเจ้าของและส่วนของการ

กูย้ืมของกิจการ 
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         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7. รายการเทียบเท่าเงินสด เป็นรายการที่กิจการถือไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจ่ายช าระภาระผูกพัน

ระยะสั้นมากกว่าเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น เงินลงทุนที่จะถือได้ว่าเป็นรายการเทยีบเท่า

เงินสดจะต้องพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนที่ทราบได้ และต้องมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญ

ต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ดังน้ัน โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดได้ก็

ต่อเมื่อเงินลงทุนน้ันมีวันครบก าหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เงิน

ลงทุนในหุ้นทุนไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เว้นแต่โดยเน้ือหาสาระแล้วเงินลงทุนน้ันเป็น

รายการเทยีบเทา่เงินสด เช่น ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซ้ือเม่ือหุ้นน้ันใกล้วันครบก าหนด และมีการ

ระบุวันที่ไถ่ถอนไว้อย่างแน่ชัด 

8. เงินกู้ยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน แต่ส าหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารที่มีลักษณะจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของกิจการ            

ในกรณีเช่นนี้  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็นองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเท่า

เงินสด ซ่ึงข้อตกลงกบัธนาคารในลักษณะน้ีจะเหน็ได้จากการที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

มักจะมีความผันผวนจากยอดบวกเป็นยอดเงินเบิกเกนิบัญชี 

9. กระแสเงินสดไม่รวมการเคล่ือนไหวของรายการที่ประกอบกันข้ึนเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่า

เงินสด เน่ืองจากองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนของการบริหารเงินสดของกิจการมากกว่าเป็นส่วน

ของกจิกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึงการน าเงิน

สดส่วนเกนิไปลงทุนในรายการเทยีบเทา่เงินสด 

การน าเสนองบกระแสเงินสด 

10. งบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหว่างงวด โดยจ าแนกเป็นกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนนิงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงิน 

11. กจิการต้องเสนอกระแสเงินสดของกจิการที่เกดิจากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด การจ าแนกตามกิจกรรมจะให้ข้อมูลที่ท  า

ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหล่าน้ันที่มีต่อฐานะการเงินของกิจการ 

และจ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้ ข้อมูลน้ียังอาจใช้เพ่ือประเมิน

ความสมัพันธร์ะหว่างกจิกรรมเหล่านั้นได้ด้วย 

12. รายการค้ารายการหน่ึงอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกต่างกันได้ เช่น ใน

กรณีที่เงินสดที่ใช้ในการจ่ายช าระเงินกู้ที่รวมทั้งดอกเบ้ียและเงินต้น ส่วนที่เป็นดอกเบ้ียอาจจัดเป็น

กจิกรรมด าเนินงาน และส่วนที่เป็นเงินต้นจัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 
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กิจกรรมด าเนนิงาน 

13. จ านวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงานจะเป็นข้อบ่งช้ีที่ส าคัญที่แสดงถึง

ความสามารถในการด าเนินงานของกจิการในการก่อให้เกดิกระแสเงินสดที่เพียงพอเพ่ือจ่ายช าระเงิน

กู้ยืม เพ่ือการด าเนินงานของกิจการ เพ่ือจ่ายเงินปันผล และเพ่ือการลงทุนใหม่ๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพา

การจัดหาเงินจากแหล่งเงินภายนอก ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละรายการของกระแสเงินสด

จากการด าเนินงานที่เกิดข้ึนในอดีตจะเป็นประโยชน์เม่ือพิจารณาประกอบกับข้อมูลอื่นในการ

พยากรณ์กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานในอนาคต 

14. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ ดังน้ัน 

โดยทั่วไปจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์อื่นที่เกิดข้ึนในการค านวณก าไรหรือขาดทุน 

ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน คือ 

14.1  เงินสดรับจากการขายสนิค้าและการให้บริการ 

14.2  เงินสดรับจากรายได้ค่าสทิธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น 

14.3  เงินสดจ่ายผู้ขายส าหรับสนิค้าและบริการ 
14.4  เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน 

14.5  เงินสดรับและจ่ายของกิจการประกันภัย ส าหรับเบ้ียประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่า

รายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์      

14.6  เงินสดจ่ายหรือได้รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้นหากรายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้กบั  

            กจิกรรมลงทุนและกจิกรรมจัดหาเงิน  

14.7  เงินสดรับและจ่ายจากสญัญาที่ถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า 

รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจท าให้เกดิผลก าไรหรือขาดทุนซ่ึงจะรวมอยู่ในก าไรหรือ

ขาดทุนที่รับรู้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

อย่างไรกต็าม เงินสดจ่ายเพ่ือผลิตหรือเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ซ่ึงถือไว้เพ่ือให้ผู้อื่นเช่า และต่อมาถือไว้เพ่ือขาย 

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

อาคารและอุปกรณ์ ถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน เงินสดรับจากค่าเช่าและการขาย

สนิทรัพย์ในเวลาต่อมา ถือเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงานเช่นเดียวกนั 

15. กจิการอาจถือหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า ในกรณีเช่นน้ัน หลักทรัพย์เหล่าน้ัน

จะมีลักษณะคล้ายกบัสนิค้าคงเหลือที่ซ้ือมาเพ่ือขายต่อ ดังน้ัน กระแสเงินสดที่เกิดจากการซ้ือและขาย

หลักทรัพย์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้าจะจัดเป็นกิจกรรมด าเนินงาน ในท านองเดียวกัน เงินสดจ่าย

ล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเป็นกิจกรรมด าเนินงานเน่ืองจากเป็น

รายการที่เกี่ยวข้องกบักิจกรรมหลักที่ก่อให้เกดิรายได้ของกจิการ 
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         กิจกรรมลงทุน 

16. การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกต่างหากมีความส าคัญ เน่ืองจาก

กระแสเงินสดดังกล่าวแสดงให้เหน็รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะก่อให้เกิด

รายได้และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ

การเงินเทา่น้ันที่สามารถจัดประเภทเป็นกจิกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรม

ลงทุน คือ 

16.1  เงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ระยะยาวอื่น 

รายจ่ายดังกล่าวให้รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ และเงินสดจ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่กจิการสร้างข้ึนเอง 

16.2  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน และสนิทรัพย์ระยะยาวอื่น 

16.3  เงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียในการ

ร่วมค้า (นอกเหนือจากเงินสดที่จ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงตราสารที่จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

หรือที่ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.4  เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอื่น และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็นรายการเทยีบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า) 

16.5  เงินสดจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้

กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.6  เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่าย

ล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน) 

16.7  เงินสดที่จ่ายเพ่ือซ้ือสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเมื่อสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการจ่ายที่

จัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน  

16.8  เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิวเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปล่ียน ยกเว้นเมื่อสัญญาดังกล่าวน้ันถือไว้เพ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือค้า หรือเป็นการรับที่

จัดเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 

ในกรณีที่สญัญาน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้ กระแสเงินสด

ที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวให้จัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกป้องกัน

ความเสี่ยง 
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กิจกรรมจดัหาเงิน 

17. การเปิดเผยข้อมูลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากมีความส าคัญ 

เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนสิทธิเรียกร้องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้เงินทุน

แก่กจิการ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน คือ 

17.1   เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น 

17.2    เงินสดที่จ่ายให้กบัผู้เป็นเจ้าของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกจิการน้ัน 

17.3   เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตัว๋เงิน พันธบัตร การจ านอง และเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือ

ระยะยาวอื่น 

17.4    เงินสดที่จ่ายช าระเงินกู้ยืม  

17.5  เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าที่มีลักษณะเป็นสัญญาเช่า

การเงิน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

18.  กิจการตอ้งแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใชวิ้ธีใดวิธีหนึง่ดงัต่อไปนี้  

18.1  วิธีทางตรง ซ่ึงแสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัทีส่ าคญั  

18.2  วิธีทางออ้ม ซ่ึงแสดงดว้ยยอดก าไรหรือขาดทุนปรบัปรุงดว้ยผลกระทบของรายการที่ไม่
เกี่ยวกบัเงินสด รายการคา้งรบั หรือคา้งจ่ายของเงินสดรบัหรือเงินสดจ่ายที่เกีย่วขอ้งกบั

การด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งกบั

กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน 

19. กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใช้วิธีทางตรง  เน่ืองจากเป็นวิธีที่ให้ข้อมูลที่

อาจเป็นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงเป็นข้อมูลที่จะไม่ได้รับหากใช้วิธี

ทางอ้อม ภายใต้วิธทีางตรง ข้อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรับและเงินสดจ่ายอาจทราบได้จาก 

19.1  การบันทกึรายการบัญชีของกจิการ หรือ 

19.2  โดยการปรับปรุงรายการขาย ต้นทุนขาย (รายได้ดอกเบ้ียและรายได้ที่มีลักษณะเดียวกัน และ

ดอกเบี้ ยจ่ายและค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเดียวกนัของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบก าไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรับ 

19.2.1   การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่เกิดจาก

การด าเนินงาน 

19.2.2   รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ 

19.2.3 รายการอื่นซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กจิกรรมจัดหาเงิน 
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20. ภายใต้วิธีทางอ้อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานหาได้จากการปรับปรุงก าไรหรือ

ขาดทุนด้วยผลกระทบของ 

20.1 การเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดของสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีที่ เกิดจากการ

ด าเนินงาน  

20.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหน้ีสิน ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ผลก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และก าไรที่ยังไม่ได้

รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั และ  

20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซ่ึงผลกระทบของเงินสดถือเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กจิกรรมจัดหาเงิน 

อีกวิธีหน่ึงกค็ือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานอาจแสดงโดยวิธีทางอ้อมด้วยการแสดง

รายการรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงใน

ระหว่างงวดของสนิค้าคงเหลือ ลูกหน้ี และเจ้าหน้ีที่เกดิจากการด าเนินงาน 

 

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

21.  กิจการตอ้งแยกแสดงเงินสดรบัและเงินสดจ่ายตามลกัษณะรายการที่ส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม

ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน เว ้นแต่เป็นกระแสเงินสดตามที่ระบุในย่อหนา้ที่ 22 และ 24         

ใหแ้สดงดว้ยยอดสุทธิ 

 

การแสดงกระแสเงินสดดว้ยยอดสุทธิ 

22. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่อไปนี้     

อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ 

22.1 เงินสดรบัและจ่ายแทนลูกคา้ หากกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคา้มากกว่า

กิจกรรมของกิจการ และ 

22.2 เงินสดรบัและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ว จ านวนเงินมาก และครบก าหนดอายุในช่วง 

เวลาสั้น 

23. ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่ 22.1 ได้แก่ 

23.1  การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร 

23.2  กองทุนที่ถือไว้เพ่ือลูกค้าโดยกจิการลงทุน และ  

23.3  ค่าเช่าที่จัดเกบ็แทน และจ่ายไปยังเจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ 

23ก   ตัวอย่างของเงินสดรับและจ่ายที่กล่าวตามย่อหน้าที่  22.2 ได้แก่ เงินทดรองที่ จ่ายไปเพ่ือและ           

การจ่ายคืนของ 
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23ก.1  เงินต้นอนัเกี่ยวข้องกบัลูกค้าบัตรเครดิต 

23ก.2  การซ้ือและขายเงินลงทุน  

23ก.3  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เช่น รายการที่ครบก าหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า 

24.  กระแสเงินสดทีเ่กิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบนัการเงิน อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ  

24.1 เงินสดรบัและจ่ายส าหรบัรายการรบัเงินฝากและรายการจ่ายคืนเงินฝากที่ระบุวนัครบ

ก าหนดไวแ้น่นอน 

24.2 การน าเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบนัการเงินอื่น  

24.3 เงินสดจ่ายล่วงหนา้เพือ่ลูกคา้และเงินใหกู้ย้ืมแก่ลูกคา้ และการจ่ายคืนเงินล่วงหนา้และ

เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว 

 

กระแสเงินสดทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 

25. กระแสเงินสดจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งบนัทึกเป็นสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นการ

ด าเนินงานของกิจการ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงินหลกัที่ใชใ้นการด าเนินงานและ

สกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

26. กระแสเงินสดของบริษทัย่อยในต่างประเทศตอ้งแปลงค่าตามอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงิน

หลกัทีใ่ชใ้นการด าเนนิงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีเ่กิดกระแสเงินสด 

27. กระแสเงินสดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอนุญาตให้ใช้

อัตราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปล่ียนที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย

ถ่วงน ้าหนักของงวดเวลาหน่ึงอาจน ามาใช้บันทึกรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือแปลง

ค่ากระแสเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ไม่อนุญาตให้ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการแปลงค่ากระแสเงินสดของ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

28. ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ถือ

เป็นกระแสเงินสด อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนของเงินสด และ 

รายการเทยีบเทา่เงินสดที่ถืออยู่หรือถึงก าหนดช าระด้วยสกุลเงินต่างประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด 

เพ่ือเป็นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด เงินจ านวนน้ี

ให้แสดงแยกต่างหากจากกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 

และรวมถึงผลต่าง (ถ้าม)ี หากกระแสเงินสดดังกล่าวแสดงในอตัราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นงวด 

29. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

30. (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 
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ดอกเบี้ ยและเงินปันผล 

31.  กิจการตอ้งเปิดเผยกระแสเงินสดรบั และกระแสเงินสดจ่ายส าหรบัดอกเบี้ ยและเงินปันผลแยก

เป็นรายการต่างหาก และตอ้งจัดประเภทแต่ละรายการเขา้เป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน 

หรือกิจกรรมจดัหาเงินในแต่ละงวดโดยสม า่เสมอ 

32.  จ านวนเงินของดอกเบ้ียที่จ่ายทั้งหมดในระหว่างงวดจะต้องถูกเปิดเผยในงบกระแสเงินสด ไม่ว่า

รายการดังกล่าวได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้ นเป็นทุนของสินทรัพย์ตามที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

33.  ดอกเบี้ ยจ่าย ดอกเบี้ ยรับ และเงินปันผลรับ มักจัดเป็นกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของสถาบัน

การเงิน อย่างไรกต็าม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดจากรายการดังกล่าวส าหรับ

กิจการประเภทอื่น ดอกเบ้ียจ่าย ดอกเบ้ียรับ และเงินปันผลรับ อาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นรายการที่น ามาค านวณก าไรหรือขาดทุน หรืออกีวิธีหน่ึงเหน็ว่าดอกเบ้ียจ่าย 

และดอกเบี้ ยรับและเงินปันผลรับ อาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และกระแสเงินสดจาก

การลงทุน ตามล าดับ เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นต้นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือ

เป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 

34.  เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เน่ืองจากเป็นต้นทุนของการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหน่ึงเห็นว่า เงินปันผลจ่ายอาจจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึงของกระแส    

เงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการ

ในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

 

 

ภาษีเงินได ้

35.  กระแสเงินสดจากภาษีเงินไดจ้ะตอ้งไดร้บัการเปิดเผยเป็นรายการแยกต่างหาก และตอ้งจัด

ประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ยกเวน้ในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดว่้าเป็น

กิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน 

36. ภาษีเงินได้ที่เกิดข้ึนจากรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็นกิจกรรมด าเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีอาจระบุได้โดย

ทันทีว่าเป็นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แต่กระแสเงินสดของภาษีที่เกี่ยวข้องมักไม่

สามารถระบุโดยเจาะจงได้ในทางปฏบัิติ และอาจเกดิขึ้นต่างงวดกับกระแสเงินสดของรายการอ้างอิง 

ดังน้ัน ภาษีที่จ่ายมักจัดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน อย่างไรกต็าม ในกรณีที่สามารถ

ระบุได้ในทางปฏิบัติว่ากระแสเงินสดของภาษีเป็นของรายการที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่จัดเป็น

กจิกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นกิจกรรม



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) หน้า 12/15 

ลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่

กจิกรรมมากกว่าหน่ึงประเภท ให้เปิดเผยค่าภาษีจ่ายทั้งจ านวนด้วย 
 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 

37. เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย หรือวิธีราคาทุน         

ผู้ลงทุนจะจ ากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหว่างกิจการกับ

กจิการผู้ถูกลงทุนเทา่นั้น เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้า 

38. กิจการที่แสดงส่วนได้เสียในกิจการที่มีการควบคุมร่วม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า) โดยใช้วิธีการจัดท างบการเงินรวมตามสัดส่วนจะน าเฉพาะ

ส่วนแบ่งของกระแสเงินสดที่ตนมีส่วนร่วมในการควบคุมเทา่น้ันไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม 

ส าหรับกจิการที่แสดงส่วนได้เสยีในเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสยีจะน ากระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนในกจิการที่มีการควบคุมร่วม การจ่ายคืนทุน และการจ่ายหรือการรับอื่นที่เกิดข้ึนระหว่างตนกับ

กจิการที่มีการควบคุมร่วม รวมแสดงไว้ในงบกระแสเงินสดของตน 

 

 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัย่อย และธุรกิจอืน่ 

39.  ยอดรวมของกระแสเงินสดทีเ่กิดจากการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย หรือ

ธุรกิจอื่นตอ้งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากและจดัเป็นกิจกรรมลงทุน 

40.  กิจการตอ้งเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงและการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย

หรือธุรกิจอื่นทีเ่กิดข้ึนในระหว่างงวดดว้ยจ านวนรวม ดงันี้  

40.1  ยอดรวมของสิง่ตอบแทนทั้งหมดทีจ่่ายหรือรบั 

40.2  สดัส่วนของสิง่ตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

40.3 จ านวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษทัย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ไดก้ารควบคุม

มาหรือทีสู่ญเสียการควบคุมไป และ 

40.4 จ านวนของสินทรพัยแ์ละหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดใน

บริษทัย่อยหรือธุรกิจอื่นที่ไดก้ารควบคุมมาหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยก

ตามประเภทหลกั 

41. การแยกแสดงผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการได้มาซ่ึงหรือการสูญเสียการควบคุมใน

บริษัทย่อยหรือธุรกจิอื่นเป็นรายการหน่ึงต่างหาก พร้อมกับแยกเปิดเผยจ านวนของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
ที่ซ้ือหรือจ าหน่าย เป็นการช่วยให้เหน็ถึงความแตกต่างของกระแสเงินสดเหล่าน้ันกับกระแสเงินสด 

ที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบของกระแสเงินสด         
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ที่เกดิจากการสญูเสยีการควบคุมไม่ให้น าไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มา

ซ่ึงการควบคุม 

42. ยอดรวมของเงินสดที่จ่ายไปหรือได้รับเป็นสิ่งตอบแทนอันเน่ืองมาจากการได้มาซ่ึงหรือการสูญเสีย

การควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นให้แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสดและรายการ

เทยีบเทา่เงินสดที่ได้มาหรือจ่ายไป ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายการ เหตุการณ์ หรือการเปล่ียนแปลงใน

สภาวะแวดล้อมดังกล่าว 

42ก  กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผล 

ท าให้สญูเสยีการควบคุมไป จะต้องจัดประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

42ข  การเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 

เช่น การซ้ือหรือขายตราสารทุนของบริษัทย่อยโดยบริษัทใหญ่ในภายหลัง ซ่ึงถือเป็นรายการในส่วน

ของเจ้าของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ดังน้ัน กระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่มี   

กบัผู้เป็นเจ้าของรายการอื่น ตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 17 

    

รายการทีม่ิใช่เงินสด 

43.  รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดม้ีการใช้เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตอ้ง     

ไม่น ามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดงักล่าวตอ้งเปิดเผยไวใ้นส่วนอื่นของงบการเงิน

เพือ่ใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทั้งหมดทีเ่กีย่วกบักิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจดัหาเงินเหล่านั้น 

44.  กจิกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไม่มผีลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดปัจจุบัน 

แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนและสินทรัพย์ของกิจการ ดังน้ันการไม่น ารายการ 

ที่มิใช่เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็นการสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของงบกระแสเงินสด 

เน่ืองจากรายการเหล่าน้ันไม่เกี่ยวข้องกบักระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด 

ได้แก่ 

44.1  การซ้ือสินทรัพย์ ทั้งโดยการก่อหน้ีสินโดยตรงหรือโดยการท าสัญญาเช่าที่เป็นสัญญาเช่า

การเงิน 

44.2  การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นทุน  

44.3  การแปลงหน้ีเป็นทุน 

 



 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) หน้า 14/15 

องคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

45.  กิจการตอ้งแสดงองคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และตอ้งแสดงการ

กระทบยอดของจ านวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกบัรายการเทียบเท่าตามที่แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

46.  เน่ืองจากกจิการมีวิธปีฏบัิติในการบริหารเงินและมีข้อตกลงกับธนาคารที่แตกต่างกันไปทั่วโลก และ

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน    

ให้กจิการเปิดเผยนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 

47.  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ใช้ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงการจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเดิมเคย

จัดเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะต้องรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

 
 

การเปิดเผยอืน่ 

48. กิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีนยัส าคญัที่ถอืโดยกิจการ

แต่ไม่อาจน าไปใชโ้ดยกลุ่มบริษทั โดยใหม้ีค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

49.  มีหลายสถานการณ์ที่เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดที่ถือโดยกิจการไม่อาจน าไปใช้โดยกลุ่มบริษัทได้ 

ตัวอย่างเช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถือโดยบริษัทย่อยที่ด าเนินงานอยู่ในประเทศที่มี

การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา หรือมีข้อจ ากดัทางกฎหมายอื่น ซ่ึงท าให้บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยอื่น

ไม่สามารถน าเงินที่มีอยู่น้ันไปใช้ตามปกติได้ 

50.  ข้อมูลเพ่ิมเติมอาจเกี่ยวข้องกบัผู้ใช้งบการเงินในการท าความเข้าใจฐานะการเงินและสภาพคล่องของ

กิจการ การเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี พร้อมกับค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารเป็นสิ่งที่สนับสนุน และอาจ

รวมถึง 

50.1  จ านวนเงินที่ยังมิได้เบิกใช้ของวงเงินสนิเช่ือที่อาจน ามาใช้เพ่ือกิจกรรมด าเนินงานในอนาคต 

และเพ่ือช าระภาระผูกพันในส่วนทุน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจ ากัดใดๆ ที่มีต่อการใช้

วงเงินสนิเช่ือดังกล่าว  

50.2   จ านวนรวมของกระแสเงินสดจากแต่ละกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงิน ที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตาม

สดัส่วน  

50.3  จ านวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการด าเนินงานซ่ึง

แยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพ่ือคงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานตามปกติ  
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50.4  จ านวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ของแต่ละส่วนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2555) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน) 

 51.  การแยกเปิดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการด าเนินงาน และกระแสเงิน

สดที่ต้องการเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินงานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการท าให้ผู้ใช้   

งบการเงินสามารถพิจารณาได้ว่ากิจการมีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ด าเนินงานหรือไม่ กิจการที่ มิได้มีการลงทุนอย่างเพียงพอเพ่ือด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ

ด าเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพ่ือรักษาสภาพคล่องในปัจจุบันและการจ่ายคืนแก่ผู้เป็นเจ้าของเท่าน้ัน  

อาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 

53.  การเปิดเผยกระแสเงินสดจ าแนกตามส่วนงานจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจที่ดีขึ้ นใน

ความสมัพันธร์ะหว่างกระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวม กับกระแสเงินสดของส่วนที่เป็นองค์ประกอบ 

รวมถึงความสามารถในการน าไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่จ าแนกตามส่วนงาน 

 

วนัถอืปฏิบติั 

53.  มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  

54.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

55.  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

56.  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

  

 

 

 




