เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๘ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๑)
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๕/๒๕๖๒
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗
เรื่อง งบกระแสเงินสด
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๕๗ (๓/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ ๗ (ปรับปรุง ๒๕๖๑) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๗ เรื่อง งบกระแสเงินสด ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรือ่ ง
งบกระแสเงินสด

คานา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง งบกระแสเงิน สด ซึ่งเป็ นฉบั บ ปรั บ ปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการบั ญ ชี ระหว่ าง
ประเทศ ที่ ส้ ิ นสุ ด ในวั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume
2019 Consolidated without early application))
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้ าที่ 17 44 และ
59 และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
**คำนำนี้ ไม่ถอื เป็ นส่วนหนึง่ ของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ **
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วัตถุประสงค์
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ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
คานิยาม
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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การนาเสนองบกระแสเงินสด
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กิจกรรมดาเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ง งบกระแสเงิ น สด ประกอบด้ ว ยย่ อ หน้ าที่ 1 ถึ ง 60 ทุ ก ย่ อ หน้ า
มีความสาคัญ เท่ากัน และมาตรฐานการบั ญ ชีฉบั บนี้ต้องอ่านโดยคานึงถึงข้ อกาหนดของกรอบแนวคิ ด
สาหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณี ท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบั ติในการเลื อกและการใช้ นโยบายการบั ญ ชี
ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อก าหนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค์
ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกระแสเงิ นสดของกิ จการมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ ใช้ งบการเงิ น เพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการประเมิ น
ความสามารถของกิ จ การในการก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด และความต้ องการใช้
กระแสเงิ น สดของกิ จ การ ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู้ ใช้ งบการเงิ น จะต้ องมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของกิ จ การ ในการก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด จั ง หวะเวลาและ
ความแน่นอนของการก่อให้ เกิดเงินสดดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของ
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดของกิ จ การ ผ่ า นทางงบกระแสเงิ น สดซึ่ ง จ าแนกกระแสเงิ น สด
ในระหว่างรอบระยะเวลาเป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต
1

2
3

กิจการต้อ งจัดท างบกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามข้อ กาหนดในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับนี้
และต้อ งน าเสนองบกระแสเงิ น สดเป็ นส่ ว นหนึ่ง ของงบการเงิ น ของกิ จ การที่ น าเสนอ
ในแต่ละรอบระยะเวลา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
ผู้ใช้ งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้ เกิดและใช้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อย่างไร โดยไม่ข้ ึนอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ข้ ึนอยู่กับว่าเงินสดจะถือเป็ น
ผลิตภัณ ฑ์ของกิจการหรื อไม่ ซึ่งอาจเป็ นกรณี ของสถาบัน การเงิน กิจการย่อมต้ องการเงินสด
ด้ วยเหตุ ผลพื้ นฐานที่เหมื อ นกั น อย่ างไรก็ต าม กิจ กรรมหลั ก ที่ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ ของกิ จ การ
อาจแตกต่างกันไป นั่นคือ กิจการต้ องการเงินสดเพื่อใช้ ในการดาเนินงาน เพื่อชาระภาระผูกพัน
และเพื่ อ จ่ า ยผลตอบแทนแก่ ผ้ ู ลงทุ น ดังนั้ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ นี้ กาหนดให้ ทุกกิจการ
ต้ องนาเสนองบกระแสเงินสด
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
4

5

งบกระแสเงิ น สดเมื่ อ ใช้ ประกอบกั บ ส่ ว นที่ เ หลื อ ของงบการเงิ น จะให้ ข้ อ มู ล ที่ ท าให้ ผู้ ใช้
งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โครงสร้ างทางการเงิน
ของกิ จ การ (ซึ่ งรวมถึ ง สภาพคล่ อ งและความสามารถในการช าระหนี้ ) และความสามารถ
ของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับจานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้ เข้ ากับ
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ และโอกาส ข้ อมูลกระแสเงินสดให้ ประโยชน์ในการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิน สด และทาให้ ผ้ ูใช้
งบการเงิน สามารถน าไปสร้ างแบบจาลองเพื่ อ ประเมิ น และเปรี ย บเทีย บมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของ
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกัน
ได้ ของผลการดาเนินงานที่รายงานโดยกิจการที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากได้ ตัดผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ วิธปี ฏิบัติทางบัญชีท่แี ตกต่างกันสาหรับรายการและเหตุการณ์ท่เี หมือนกันออกไปแล้ ว
ข้ อมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใช้ เป็ นตัวบ่งชี้ถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา และความแน่นอนของ
กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็ นประโยชน์ในการใช้ ตรวจสอบความถูกต้ องของการประเมิน
กระแสเงินสดในอนาคตที่ได้ จัดทาในอดีต และใช้ ตรวจสอบความสัมพั นธ์ระหว่างความสามารถ
ในการทากาไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คานิยาม
6

คาศัพท์ทีใ่ ช้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีความหมายโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
เงินสด

ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตอ้ งจ่ ายคืน
เมือ่ ทวงถาม

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมายถึง

เงินลงทุ นระยะสั้นที่มีสภาพคล่ องสู ง ซึ่ งพร้อมที่
จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ และมี
ความเสีย่ งที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่า

กระแสเงินสด

หมายถึง

การเข้าและออกของเงินสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด

กิจกรรมดำเนินงำน

หมายถึง

กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ และ
กิ จกรรมอื่ นที่ มิ ใช่ กิ จกรรมลงทุ นหรื อกิ จกรรม
จัดหาเงิน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
กิจกรรมลงทุน

หมายถึง

การได้ม าและการจาหน่ายสิ นทรัพ ย์ระยะยาว
แ ล ะเงิ น ลงทุ นอื่ นซึ่ งไม่ รวมอยู่ ในรายการ
เทียบเท่าเงินสด

กิจกรรมจัดหำเงิน

หมายถึง

กิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในขนาด
และองค์ประกอบของส่ วนของเจ้าของและส่ วน
ของการกูย้ ืมของกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7

8

9

รายการเทียบเท่าเงินสด เป็ นรายการที่กิจการถือไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายชาระภาระผูกพัน
ระยะสั้น มากกว่ าเพื่ อการลงทุ น หรื อเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์อ่ืน เงิน ลงทุ น ที่จะถื อ ได้ ว่ าเป็ นรายการ
เทียบเท่าเงิน สดต้ องพร้ อ มที่จ ะเปลี่ ยนเป็ นเงิน สดในจานวนที่ทราบได้ และต้ อ งมี ความเสี่ยง
ที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเป็ นรายการเทียบเท่า
เงินสดได้ กต็ ่อเมื่อเงินลงทุนนั้นมีวันครบกาหนดในระยะสั้น กล่าวคือ 3 เดือน หรือน้ อยกว่านับจาก
วันที่ได้ มา เงินลงทุนในตราสารทุนไม่ถือเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด เว้ นแต่โดยเนื้อหาสาระแล้ ว
เงิ น ลงทุ น นั้ น เป็ นรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด เช่ น ในกรณี ข องหุ้ นบุ ริ ม สิ ท ธิ ท่ี ซ้ ื อเมื่ อ หุ้ นนั้ น
ใกล้ วันครบกาหนด และมีการระบุวันที่ไถ่ถอนไว้ อย่างแน่ชัด
เงินกู้ ยื มจากธนาคาร ตามปกติ จะพิ จารณาว่ าเป็ นกิ จกรรมจั ดหาเงิน แต่ ส าหรั บในบางประเทศ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีลักษณะจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินสด
ของกิจการ ในกรณีเช่นนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเป็ น องค์ประกอบของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งข้ อตกลงกับธนาคารในลักษณะนี้จะเห็นได้ จากการที่ยอดคงเหลือ
ในบัญชีเงินฝากธนาคารมักจะมีความผันผวนจากยอดบวกเป็ นยอดเงินเบิกเกินบัญชี
กระแสเงิ น สดไม่ ร วมการเคลื่ อ นไหวของรายการที่ ป ระกอบกั น ขึ้ นเป็ นเงิ น สดหรื อ รายการ
เทีย บเท่า เงิน สด เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบดั งกล่ า วเป็ นส่วนของการบริ ห ารเงิน สดของกิจการ
มากกว่ า เป็ นส่ ว น ของกิ จกรรมด าเนิ น งาน กิ จกรรมลงทุ นหรื อกิ จกรรมจั ดหาเงิ น การบริ หาร
เงินสดรวมถึงการนาเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเท่าเงินสด

การนาเสนองบกระแสเงินสด
10
11

งบกระแสเงินสดต้องแสดงกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลา โดยจาแนกเป็ นกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
กิจการต้ องนาเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ
กิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการมากที่สุด การจาแนกตามกิจกรรม
จะให้ ข้ อมู ล ที่ ท าให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น สามารถประเมิ น ผลกระทบของกิ จ กรรมเหล่ า นั้ น
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12

ที่มีต่อ ฐานะการเงินของกิจการ และจานวนเงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการได้
ข้ อมูลนี้ยังอาจใช้ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเหล่านั้นได้ ด้วย
รายการค้ ารายการหนึ่ งอาจรวมกระแสเงิน สดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกต่ างกัน ได้
ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ีเงินสดที่ใช้ ในการจ่ายชาระเงินกู้ท่รี วมทั้งดอกเบี้ยและเงินต้ น ส่วนที่เป็ น
ดอกเบี้ยอาจจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน และส่วนที่เป็ นเงินต้ นจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
จัดหาเงิน
กิจกรรมดาเนินงาน

13

14

15

จานวนเงิน ของกระแสเงิน สดที่เกิดจากกิจ กรรมดาเนิ น งานจะเป็ นข้ อ บ่ งชี้ ที่สาคั ญ ที่แ สดงถึ ง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจ่ายชาระ
เงิน กู้ ยื ม เพื่ อ การด าเนิ น งานของกิจ การ เพื่ อ จ่ า ยเงิน ปั น ผล และเพื่ อ การลงทุ น ใหม่ ๆ โดย
ไม่ พ่ึ งพาการจัดหาเงิน จากแหล่ งเงิน ทุ น ภายนอก ข้ อ มู ลเกี่ยวกับ องค์ ป ระกอบแต่ ละรายการ
ของกระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นในอดี ตจะเป็ นประโยชน์ เมื่ อพิ จารณาประกอบกับ
ข้ อมูลอื่นในการพยากรณ์กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานในอนาคต
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานโดยพื้นฐานแล้ วจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้
ของกิ จ การ ดั ง นั้ น โดยทั่ ว ไปจะเป็ นผลมาจากรายการต่ า งๆ และเหตุ ก ารณ์ อ่ ื น ที่ เกิ ด ขึ้ น
ในการคานวณกาไรหรือขาดทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน คือ
14.1 เงินสดรับจากการขายสินค้ าและการให้ บริการ
14.2 เงินสดรับจากรายได้ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้ า และรายได้ อ่นื
14.3 การจ่ายชาระเงินสดให้ แก่ผ้ ูขายสินค้ าและผู้ให้ บริการ
14.4 การจ่ายชาระเงินสดให้ แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
14.5 เงิน สดรับและการจ่ ายชาระเงินสดของกิจการประกัน ภัย สาหรับเบี้ยประกัน ภัยและ
ค่าสินไหมทดแทน ค่ารายปี และผลประโยชน์อ่นื ตามกรมธรรม์
14.6 การจ่ายชาระเงินสดหรือการได้ รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้ นหากรายการดังกล่าวสามารถ
ระบุเจาะจงได้ กบั กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน และ
14.7 เงินสดรับและการจ่ายชาระเงินสดจากสัญญาที่ถือไว้ เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า
รายการบางรายการ เช่น การขายโรงงาน อาจทาให้ เกิดผลกาไรหรือขาดทุนซึ่งจะรวมอยู่ในกาไร
หรือขาดทุน ที่รับรู้กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้ องกับรายการดังกล่ าวเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุน อย่างไรก็ตาม การจ่ายชาระเงินสดเพื่อผลิตหรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ซ่ึงถือไว้ เพื่อให้ ผ้ ูอ่นื เช่า และ
ต่อมาถือไว้ เพื่ อขาย ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ ถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน เงินสดรับจากค่าเช่าและการ
ขายสินทรัพย์ในเวลาต่อมา ถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเช่นเดียวกัน
กิจ การอาจถื อ หลั ก ทรั พ ย์แ ละเงิน ให้ กู้ ยืมเพื่ อซื้ อขายหรื อเพื่ อค้ า ในกรณี เช่ น นั้ น หลั กทรั พ ย์
เหล่ านั้ นจะมีลักษณะคล้ ายกับสินค้ าคงเหลือที่ซ้ ือมาเพื่ อขายต่ อ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจาก
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การซื้อและขายหลักทรัพย์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ าจะจัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน ในทานอง
เดียวกัน เงิน สดจ่ ายล่ วงหน้ าและเงิน ให้ กู้ ยืมโดยสถาบั น การเงิน ตามปกติจะจัดประเภทเป็ น
กิจกรรมดาเนินงานเนื่องจากเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ
กิจกรรมลงทุน
16

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมลงทุ น แยกต่ า งหากมี ค วามส าคั ญ
เนื่องจากกระแสเงินสดดังกล่ าวแสดงให้ เห็นรายจ่ายที่ได้ จ่ายไปเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ
ที่จะก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคต เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผลให้ เกิดการรับรู้สนิ ทรัพย์
ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน ตัวอย่างของกระแสเงินสด
ที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ
16.1 การจ่ายชาระเงินสดเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรั พย์
ระยะยาวอื่น รายจ่ายดังกล่าวให้ รวมถึงเงินสดจ่ายที่เป็ นต้ นทุนในการพัฒนาสินทรัพย์
และเงินสดจ่ายที่เกี่ยวข้ องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่กี จิ การสร้ างขึ้นเอง
16.2 เงิ นสดรั บจากการขายที่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ สินทรั พย์ไม่ มี ตั วตน และสินทรั พย์
ระยะยาวอื่น
16.3 การจ่ายชาระเงินสดเพื่อได้ มาซึ่งตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และส่วนได้
เสียในการร่ วมค้ า (นอกเหนื อจากเงินสดที่จ่ายเพื่ อได้ มาซึ่งตราสารที่จัดเป็ นรายการ
เทียบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า)
16.4 เงิ น สดรั บ จากการขายตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ของกิ จการอื่ น และส่ วนได้ เสี ย
ในการร่วมค้ า (นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเป็ นรายการเทียบเท่า
เงินสดหรือที่ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า)
16.5 เงินสดจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้ าและ
เงินให้ ก้ ูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่ วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมแก่บุคคลอื่น (นอกเหนือจาก
เงินจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 การจ่ายชาระเงินสดเพื่อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สิทธิเลือก และ
สัญญาแลกเปลี่ยน ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้ เพื่อซื้อขายหรือเพื่ อค้ า หรือเป็ น
การจ่ายที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน และ
16.8 เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สทิ ธิเลือก และสัญญา
แลกเปลี่ยน ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้ เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า หรือเป็ นการรับ
ที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
ในกรณีท่สี ัญญานาไปใช้ เป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได้ กระแสเงินสด
ที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าวให้ จัดประเภทในลั กษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกป้ องกัน
ความเสี่ยง
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กิจกรรมจัดหาเงิน
17

การเปิ ดเผยข้ อ มู ลของกระแสเงิน สดที่เกิดจากกิจ กรรมจั ดหาเงิน แยกต่ างหากมี ความสาคั ญ
เนื่ อ งจากจะเป็ นประโยชน์ ในการคาดคะเนสิ ท ธิเรี ย กร้ องในกระแสเงิ น สดในอนาคตจาก
ผู้ให้ เงินทุนแก่กจิ การ ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ
17.1 เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอื่น
17.2 การจ่ายชาระเงินสดให้ กบั ผู้เป็ นเจ้ าของเพื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการนั้น
17.3 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ เงินกู้ยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจานอง และเงินกู้ยืมระยะสั้น
หรือระยะยาวอื่น
17.4 การจ่ายชาระเงินสดคืนเงินกู้ยืม และ
17.5 การจ่ายชาระเงินสดที่ผ้ ูเช่าจ่ายเพื่อลดจานวนคงเหลือของหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่า

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
18

19

20

กิจการต้องแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานโดยใช้วิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี้
18.1 วิธีทางตรง ซึ่งแสดงเงินสดรับและการจ่ ายชาระเงินสดตามลักษณะของรายการ
หลักทีส่ าคัญ หรือ
18.2 วิธีทางอ้อม ซึ่งแสดงด้วยยอดกาไรหรือขาดทุนปรับปรุงด้วยผลกระทบของรายการ
ที่ ไม่ เกี่ยวกับเงิ นสด รายการค้างรับ หรื อค้างจ่ ายของเงิ นสดรับ หรื อเงิ นสดจ่ าย
ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน
กิ จการควรแสดงกระแสเงิน สดจากกิ จกรรมด าเนิ น งานโดยใช้ วิ ธีทางตรง เนื่ อ งจากเป็ นวิ ธี ท่ี
ให้ ข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่จะไม่ได้ รับ
หากใช้ วิธีทางอ้ อม ภายใต้ วิธีทางตรง ข้ อมูลของรายการหลักต่างๆ ของเงินสดรับและการจ่ายชาระ
เงินสดอาจทราบได้ จาก
19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ
19.2 โดยการปรั บ ปรุ งรายการขาย ต้ น ทุ น ขาย (รายได้ ด อกเบี้ ยและรายได้ ท่ีมี ลั ก ษณะ
เดียวกัน และดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้ จ่ายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และ
รายการอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับ
19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้และเจ้ าหนี้ ท่เี กิด
จากการดาเนินงาน
19.2.2 รายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสด และ
19.2.3 รายการอื่นซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงิน
ภายใต้ วิธีทางอ้ อม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานหาได้ จากการปรับปรุงกาไรหรือ
ขาดทุนด้ วยผลกระทบของ
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การเปลี่ ย นแปลงในระหว่ า งงวดของสิ น ค้ า คงเหลื อ ลู ก หนี้ และเจ้ า หนี้ ที่ เ กิ ด จาก
การดาเนินงาน
20.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สนิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกาไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และกาไรที่ยัง
ไม่ได้ รับการจัดสรรจากบริษัทร่วม และ
20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
หรือกิจกรรมจัดหาเงิน
อีก วิ ธีห นึ่ งก็คื อ กระแสเงิน สดสุทธิจากกิจกรรมด าเนิ น งานอาจน าเสนอโดยวิ ธีท างอ้ อมด้ วย
การแสดงรายการรายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ป รากฏในงบก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมทั้ ง
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของสินค้ าคงเหลือ ลูกหนี้ และเจ้ าหนี้ท่เี กิดจากการดาเนินงาน
20.1

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
21

กิจการต้องแยกแสดงเงินสดรับและการจ่ ายชาระเงินสดตามลักษณะรายการที่สาคัญที่เกิด
จากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินเว้นแต่เป็ นกระแสเงินสดตามที่ระบุ ในย่อหน้าที่ 22
และ 24 ให้แสดงด้วยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
22

23

23ก

กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินต่อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
22.1 เงินสดรับและการจ่ ายชาระเงินสดแทนลูกค้าหากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรม
ของลูกค้ามากกว่ากิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงินสดรับและการจ่ ายชาระเงินสดของรายการที่หมุนเร็วจานวนเงินมากและครบ
กาหนดอายุในช่วงเวลาสั้น
ตัวอย่างของเงินสดรับและการจ่ายชาระเงินสดที่กล่าวตามย่อหน้ าที่ 22.1 ได้ แก่
23.1 การรับเงินฝาก และการจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร
23.2 กองทุนที่ถือไว้ เพื่อลูกค้ าโดยกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และ
23.3 ค่าเช่าที่จัดเก็บแทน และจ่ายไปยังเจ้ าของอสังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างของเงินสดรับและการจ่ายชาระเงินสดที่กล่าวตามย่อหน้ าที่ 22.2 ได้ แก่ เงินล่วงหน้ าที่จ่าย
ไปเพื่อ และการจ่ายชาระคืนของ
23ก.1 เงินต้ นอันเกี่ยวข้ องกับลูกค้ าบัตรเครดิต
23ก.2 การซื้อและขายเงินลงทุน และ
23ก.3 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น เช่น รายการที่ครบกาหนดภายใน 3 เดือนหรือน้ อยกว่า
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24

กระแสเงินสดทีเ่ กิดจากแต่ละกิจกรรมต่อไปนี้ ของสถาบันการเงิน อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
24.1 เงินสดรับและการจ่ ายชาระเงินสดสาหรับรายการรับเงินฝากและรายการจ่ ายคืน
เงินฝากทีร่ ะบุวนั ครบกาหนดไว้แน่นอน
24.2 การนาเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
24.3 เงินสดจ่ ายล่วงหน้าเพือ่ ลูกค้าและเงินให้กูย้ ืมแก่ลูกค้า และการจ่ ายคืนเงินล่วงหน้า
และเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว

กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
25

26
27

28

29
30

กระแสเงินสดจากรายการที่เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศต้อ งบันทึ กเป็ นสกุลเงินหลักที่ใช้ใน
การดาเนินงานของกิจการ โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดาเนินงาน
และสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดกระแสเงินสด
กระแสเงินสดของบริษทั ย่อ ยในต่ างประเทศต้อ งแปลงค่ าตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่ าง
สกุลเงินหลักทีใ่ ช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดกระแสเงินสด
กระแสเงิ น สดที่ เ ป็ นสกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศให้ แ สดงตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 21
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอนุญาตให้ ใช้
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้ เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้ จริง ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของรอบระยะเวลาเวลาหนึ่ งอาจนามาใช้ บันทึกรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
หรื อ แปลงค่ ากระแสเงิน สดของบริ ษัท ย่ อยในต่ างประเทศ อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ
ไม่อนุ ญาตให้ ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการแปลงค่ากระแสเงินสด
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
ผลกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ไม่ถือเป็ นกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่ ถื อ อยู่ ห รื อ ถึ งก าหนดช าระด้ ว ยสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ
จะแสดงในงบกระแสเงินสด เพื่ อเป็ นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันต้ นงวดและสิ้น งวด เงินจานวนนี้ให้ นาเสนอแยกต่างหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน และรวมถึงผลต่าง (ถ้ ามี) หากกระแสเงินสด
ดังกล่าวแสดงในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
(ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
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ดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
31

32

33

34

กิจการต้องเปิ ดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ ายสาหรับดอกเบี้ ยและเงินปั นผล
แยกเป็ นรายการต่ างหากและต้อ งจั ด ประเภทแต่ ละรายการเข้าเป็ นกิ จกรรมด าเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแต่ละรอบระยะเวลาโดยสมา่ เสมอ
จานวนเงินของดอกเบี้ยที่จ่ายทั้งหมดในระหว่างรอบระยะเวลาจะถูกเปิ ดเผยในงบกระแสเงินสด
ไม่ว่ารายการดังกล่าวได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเป็ นทุนของสินทรัพย์
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกูย้ ืม
ดอกเบี้ ยจ่ า ย และดอกเบี้ ยรั บ และเงิ น ปั น ผลรั บ มั ก จั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิ น สดจาก
การดาเนินงานของสถาบัน การเงิน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อยุติในการจัดประเภทของกระแส
เงิน สดจากรายการดังกล่ าวสาหรั บกิจการประเภทอื่น ดอกเบี้ ยจ่าย และดอกเบี้ ยรับ และเงิน
ปั นผลรั บ อาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เนื่ องจากเป็ นรายการที่นามา
คานวณกาไรหรือขาดทุนหรืออีกวิธีหนึ่งเห็นว่าดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ
อาจจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินและกระแสเงินสดจากการลงทุน ตามลาดับ
เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นต้ นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือเป็ นผลตอบแทน
จากการลงทุน
เงิน ปั น ผลจ่ ายอาจจั ดประเภทเป็ นกระแสเงิน สดจากการจั ดหาเงิน เนื่ องจากเป็ นต้ น ทุ น ของ
การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหนึ่งเห็นว่า เงินปั นผลจ่ายอาจจัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ของกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน ทั้ ง นี้ เพื่ อช่ ว ยผู้ ใช้ ง บการเงิ น ในการพิ จ ารณา
ความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

ภาษีเงินได้
35

36

กระแสเงิน สดจากภาษี เงิน ได้ต อ้ งได้รบั การเปิ ดเผยเป็ นรายการแยกต่ างหาก และต้อ ง
จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ยกเว้นในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงได้ว่า
เป็ นกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
ภาษีเงินได้ ท่เี กิดขึ้นจากรายการที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน
กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายภาษี อาจระบุ ได้
โดยทัน ทีว่าเป็ นกิจ กรรมลงทุ น หรื อกิจกรรมจั ดหาเงิน แต่ ก ระแสเงิน สดของภาษี ท่ีเกี่ยวข้ อ ง
มักไม่ สามารถระบุ โดยเจาะจงได้ ในทางปฏิบั ติ และอาจเกิดขึ้น ต่ างรอบระยะเวลากับ กระแส
เงิน สดของรายการอ้ า งอิง ดั งนั้ น ภาษี ท่ีจ่ า ยมั ก จั ด ประเภทเป็ นกระแสเงิน สดจากกิจ กรรม
ด าเนิ น งาน อย่ า งไรก็ต าม ในกรณี ท่ี ส ามารถระบุ ได้ ในทางปฏิบั ติ ว่า กระแสเงิน สดของภาษี
เป็ นของรายการที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิน สดของภาษี ดั งกล่ าวจะถู กจั ดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุ น หรื อกิจกรรมจั ดหาเงิน
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ตามความเหมาะสม หากมีการปั นส่วนกระแสเงินสดของภาษีไปสู่กิจกรรมมากกว่าหนึ่งประเภท
ให้ เปิ ดเผยค่าภาษีจ่ายทั้งจานวนด้ วย

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
37

38

เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ร่ วม การร่ วมค้ า หรือบริษัทย่อยโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย หรื อ
วิธีร าคาทุ น ผู้ ลงทุ น จะจากัด การแสดงรายการในงบกระแสเงิน สด โดยแสดงกระแสเงิน สด
ระหว่างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนเท่านั้น เช่น รายการเงินปันผลและเงินล่วงหน้ า
กิจการที่รายงานส่วนได้ เสียในบริษัทร่ วม หรือการร่ วมค้ าโดยใช้ วิธีส่วนได้ เสีย จะนากระแสเงินสด
ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ า การจ่ายคืนทุน และการจ่ายหรือการรับอื่น
ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจการกับบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ต้ องรวมไว้ ในงบกระแสเงินสดของกิจการ

การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย และธุรกิจอืน่
39
40

40ก

41

ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้มาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
หรือธุรกิจอื่นต้องนาเสนอเป็ นรายการแยกต่างหากและจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน
กิจการต้องเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งและการสู ญเสียการควบคุมในบริษทั ย่อย
หรือธุรกิจอื่นทีเ่ กิดขึ้ นในระหว่างรอบระยะเวลาด้วยจานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิง่ ตอบแทนทั้งหมดทีจ่ ่ ายหรือได้รบั
40.2 สัดส่วนของสิง่ ตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
40.3 จานวนเงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดในบริ ษ ัทย่ อยหรื อธุ รกิ จ อื่ นที่ ได้มาซึ่ ง
การควบคุมหรือทีส่ ูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จานวนของสินทรัพย์และหนี้ สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ในบริ ษ ัท ย่ อ ยหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ ไ ด้ม าซึ่ ง การควบคุ ม หรื อ สู ญ เสี ย การควบคุ ม ไป
โดยสรุปแยกตามประเภทหลัก
กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบั บที่ 10 เรื่ อง งบการเงิ น รวม ไม่ จ าเป็ นต้ องปฏิ บั ติ ตามย่ อหน้ าที่ 40.3 หรื อ 40.4 ส าหรั บ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การแยกนาเสนอผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการได้ มาซึ่งหรือการสูญเสียการควบคุม
ในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่นเป็ นรายการหนึ่งต่างหาก พร้ อมกับแยกเปิ ดเผยจานวนของสินทรัพย์และ
หนี้ สินที่ซ้ ื อหรื อจ าหน่ าย เป็ นการช่ วยให้ เห็น ถึงความแตกต่ างของกระแสเงิน สดเหล่ านั้ น กับ
กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบ
ของกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด จากการสู ญ เสี ย การควบคุ ม ไม่ ให้ น าไปแสดงหั ก จากผลกระทบ
ของกระแสเงินสดที่เกิดจากการได้ มาซึ่งการควบคุม

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 35/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

13

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
42

42ก

42ข

ยอดรวมของเงิ น สดที่ จ่ า ยไปหรื อ ได้ รั บ เป็ นสิ่ ง ตอบแทนอั น เนื่ อ งมาจากการได้ ม าซึ่ ง หรื อ
การสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่น ให้ แสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิ จากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้ มาหรื อจ่ ายไป ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของรายการ เหตุการณ์ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้ อมดังกล่าว
กระแสเงิ น สดที่ เ กิด จากการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นได้ เ สีย ในความเป็ นเจ้ า ของในบริ ษั ท ย่ อ ยที่
ไม่ ไ ด้ มีผ ลทาให้ สูญเสียการควบคุมไป ต้ องจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ยกเว้ น ในกรณีท่บี ริ ษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุ น ตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมีการกาหนดให้ วัดมูลค่า
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ นเจ้ าของในบริ ษัทย่อยที่ไม่ได้ มีผลทาให้ สูญเสียการควบคุ ม
เช่ น การซื้ อหรื อขายตราสารทุ น ของบริ ษั ทย่ อยโดยบริ ษั ทใหญ่ ในภายหลั ง ซึ่ งถื อเป็ นรายการ
ในส่วนของเจ้ าของ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม) ยกเว้ นใน
กรณีท่บี ริ ษัทย่อยถูกถือโดยกิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน และมีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วย
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น ดั งนั้ น กระแสเงิ นสดที่เกิ ดขึ้ นจะถู กจั ดประเภทในทิศทาง
เดียวกันกับรายการที่มีกับผู้เป็ นเจ้ าของรายการอื่น ตามที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 17

รายการทีม่ ิใช่เงินสด
43

44

รายการลงทุ น และรายการจัด หาเงิน ที่มิ ได้มี ก ารใช้เงิน สดหรื อ รายการเที ย บเท่ าเงิน สด
ต้อ งไม่ น ามารวมในงบกระแสเงิ น สด รายการดัง กล่ า วต้อ งเปิ ดเผยไว้ใ นส่ ว นอื่ น ของ
งบการเงินเพือ่ ให้ขอ้ มู ลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกีย่ วกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
เหล่านั้น
กิจกรรมลงทุ น และกิจกรรมจั ดหาเงินหลายกิจกรรมไม่ มี ผลกระทบโดยตรงต่ อกระแสเงิน สด
ปั จจุ บั น แม้ ว่ากิจกรรมดังกล่ าวจะมี ผลกระทบต่ อโครงสร้ างทุ นและสินทรั พย์ของกิจการ ดังนั้ น
การไม่นารายการที่มิใช่ เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเป็ นการสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
งบกระแสเงินสด เนื่องจากรายการเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้ องกับกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาปั จจุ บัน
ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด ได้ แก่
44.1 การซื้อสินทรัพย์ ทั้งโดยการก่อหนี้สนิ โดยตรงหรือโดยการทาสัญญาเช่า
44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุ้นทุน และ
44.3 การแปลงหนี้เป็ นทุน
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การเปลีย่ นแปลงในหนี้ สินทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
44ก

44ข

44ค

44ง

44จ

กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อให้ผูใ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิ น
ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งการเปลี่ยนแปลงในกระแส
เงินสดและรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ถ้ าพิจารณาแล้ วเห็นว่าจาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 44ก กิจการต้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดังต่อไปนี้
44ข.1 การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
44ข.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการได้ มาหรื อการสูญเสียอานาจการควบคุมในบริษัทย่อย
หรือธุรกิจอื่น
44ข.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
44ข.4 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม และ
44ข.5 การเปลี่ยนแปลงอื่น
หนี้ สิ น ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมจั ดหาเงิ น คื อ หนี้ สิ น ซึ่ งกระแสเงิน สดหรื อกระแสเงิ น สดในอนาคต
ได้ มี ก ารจั ดประเภทในงบกระแสเงิ น สดเป็ นกระแสเงิ น สดจากกิ จกรรมจั ดหาเงิ น นอกจากนี้
ข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลตามย่อหน้ าที่ 44ก ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ทางการเงิน
(ตั ว อย่ างเช่ น สิ น ทรั พ ย์ ท่ี ใช้ ป้ องกั น ความเสี่ ย งของหนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น )
หากกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือกระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าว รวมอยู่ในกระแส
เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทางหนึ่งเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลในย่อหน้ าที่ 44ก คือกิจการอาจแสดง
รายการกระทบยอดระหว่ า งยอดคงเหลื อต้ น งวดและยอดคงเหลื อสิ้น งวดในงบแสดงฐานะ
การเงิ น ส าหรั บ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ย่ อหน้ าที่ 44ข เมื่อ กิจการเปิ ดเผยรายการกระทบยอดดังกล่ าว กิจการต้ องแสดงข้ อมูลอย่าง
เพี ยงพอเพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถเชื่อมโยงรายการที่รวมอยู่ ในรายการกระทบยอดไปยัง
งบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสด
หากกิ จ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ า ที่ 44ก โดยรวมการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ของ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์อ่ ืนและหนี้สินอื่น กิจการต้ องเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงในหนี้ สิน
ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกต่างหากจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์อ่นื และหนี้สนิ อื่น

องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
45

กิจการต้องแสดงองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด และต้องนาเสนอ
การกระทบยอดของจานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเที ยบเท่ าตามที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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46

47

เนื่องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีข้อตกลงกับธนาคารที่แตกต่างกันไปทั่วโลก
และเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ให้ กิจการ
เปิ ดเผยนโยบายที่ใช้ ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใช้ ในการพิจารณาส่วนประกอบของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิน สด ตั วอย่ างเช่ น การเปลี่ ยนแปลงการจั ดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งเดิ ม
เคยจัดเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มเงินลงทุนของกิจการ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

การเปิ ดเผยอืน่
48
49

50

51

กิจการต้องเปิ ดเผยจานวนของเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดที่มีนยั สาคัญที่ ถือโดย
กิจการแต่ไม่อาจนาไปใช้โดยกลุ่มกิจการ โดยให้มีคาชี้ แจงของฝ่ ายบริหารประกอบด้วย
มี ห ลายสถานการณ์ ท่ี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่ ถื อ โดยกิ จ การไม่ อ าจน าไปใช้
โดยกลุ่ ม กิจ การได้ เช่ น เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิน สดที่ถือ โดยบริ ษัทย่ อ ยที่ดาเนิ น งาน
อยู่ ในประเทศที่มี การควบคุ มการแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา หรื อมี ข้อจากัดทางกฎหมายอื่น ซึ่ งท าให้
บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยอื่นไม่สามารถนาเงินที่มีอยู่น้ันไปใช้ ตามปกติได้
ข้ อมูลเพิ่มเติมอาจเกี่ยวข้ องกับผู้ใช้ งบการเงินในการทาความเข้ าใจฐานะการเงินและสภาพคล่อง
ของกิจการ การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี้ พร้ อมกับคาชี้ แจงของฝ่ ายบริหารเป็ นสิ่งที่สนับสนุนและ
อาจรวมถึง
50.1 จานวนเงิน ที่ยังมิ ได้ เบิ ก ใช้ ของวงเงิ น สิน เชื่ อ ที่อ าจน ามาใช้ เพื่ อ กิจ กรรมดาเนิ น งาน
ในอนาคต และเพื่อชาระภาระผูกพันในส่วนทุน พร้ อมทั้งแจ้ งให้ ทราบถึงข้ อจากัดใดๆ
ที่มีต่อการใช้ วงเงินสินเชื่อดังกล่าว
50.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
50.3 จานวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดาเนินงาน
ซึ่งแยกต่างหากจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพื่ อคงไว้ ซ่ึงความสามารถในการดาเนินงาน
ตามปกติ และ
50.4 จ านวนกระแสเงิ น สดที่ เกิ ด จากกิ จ กรรมด าเนิ น งาน กิจกรรมลงทุ น และกิจกรรม
จั ด หาเงิน ของแต่ ล ะส่ วนงานที่เสนอรายงาน (ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน)
การแยกเปิ ดเผยกระแสเงิ น สดที่ แ สดงถึ งการเพิ่ ม ขึ้ นของความสามารถในการด าเนิ น งาน
และกระแสเงินสดที่ต้องการเพื่ อดารงไว้ ซ่ึงความสามารถในการดาเนินงานเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์
ในการทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถพิจารณาได้ ว่ากิจการมีการลงทุนอย่างเพี ยงพอเพื่อดารงไว้ ซ่ึง
ความสามารถในการด าเนิ นงานหรื อไม่ กิ จการที่มิได้ มี การลงทุ นอย่ างเพี ยงพอเพื่ อด ารงไว้ ซ่ึ ง
ความสามารถในการดาเนินงาน แต่ลงทุนเพียงเพื่อรักษาสภาพคล่องในปั จจุบันและการจ่ายคืนแก่
ผู้เป็ นเจ้ าของเท่านั้น อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความสามารถในการทากาไรในอนาคต
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52

การเปิ ดเผยกระแสเงิน สดจ าแนกตามส่ ว นงานจะท าให้ ผ้ ู ใช้ งบการเงิน มี ค วามเข้ า ใจ ที่ ดี ข้ ึ น
ในความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกระแสเงิน สดของธุร กิจ โดยรวม กับ กระแสเงิน สดของส่ ว นที่ เป็ น
องค์ป ระกอบ รวมถึ งความสามารถในการน าไปใช้ และความหลากหลายของกระแสเงิน สด
ที่จาแนกตามส่วนงาน

วันถือปฏิบตั ิ
53
54
55
56
57
58
59

60
61

มาตรฐานการบัญชีฉบับ นี้ ให้ ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ท่ีเริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่ า ท าให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง
ย่อหน้ าที่ 17 และ 44 กิจการต้ องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
(ย่อหน้ านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
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