
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่  ๑๗/๒๕๕๓ 

เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ที่กําหนดใหสภาวิชาชีพบัญชี  มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใชเปน

มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี  และกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลว  จึงจะใชบังคับได 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบในการกําหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุม  คร้ังที่  ๑๖  (๑/๒๕๕๓)  เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  มาตรฐานการบัญชีฉบับดังตอไปนี้  เมื่อมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  ตามขอ  ๒  มีผลบังคับใช 

  ๑.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  เร่ือง  กําไรตอหุน  ซ่ึงประกาศใชบังคับ   

โดยประกาศ  ก.บช.  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  

ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ในลําดับที่  ๑๙  ของบัญชีรายชื่อมาตรฐานการบัญชีแนบทายประกาศ  และให

ใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๕  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๓  เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  

ฉบับที่  ๑๐/๒๕๔๘  เร่ือง  ประกาศใชมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒ - ๕๔  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑๘  ของประกาศฉบับนี้แทน 

  ๑.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๒  เ ร่ือง  เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล   

ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๕/๒๕๔๙  เร่ือง  แกไขมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่  ๕๒  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๖  

ของประกาศฉบับนี้แทน 
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  ๑.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๔  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๕  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  เงินลงทุนในบริษัทรวม  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๖  (ปรับปรุง  
๒๕๕๐)  เร่ือง  สวนไดเสียในการรวมคา  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  
เร่ือง  สัญญากอสราง  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๙/๒๕๕๐  เร่ือง  
มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชมาตรฐานการบัญชี  
ตามขอ  ๒.๔  ขอ  ๒.๑๐  ขอ  ๒.๑๒  ขอ  ๒.๑๓  ขอ  ๒.๑๔  และขอ  ๒.๗  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การนําเสนอ 
งบการเงิน   มาตรฐานการบัญชี   ฉบับที่   ๓๙   (ปรับปรุง   ๒๕๕๐)   เ ร่ือง   นโยบายการบัญชี   
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  และขอผิดพลาด  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๑  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  งบการเงินระหวางกาล  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  
ฉบับที่  ๓๘/๒๕๕๐  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๙  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๔๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชมาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๒  ขอ  ๒.๕  และขอ  ๒.๑๖  ของประกาศฉบับนี้แทน
ตามลําดับ 

  ๑.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๑  เร่ือง  สินทรัพยไมมีตัวตน  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๖๒/๒๕๕๐  
เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ฉบับที่  ๔๓  
(ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และฉบับที่  ๕๑  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี  ตามขอ  ๒.๘  ขอ  ๒.๓  และขอ  ๒.๑๙  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

  ๑.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เ ร่ือง  การดอยคา 
ของสินทรัพย  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก  ซ่ึงประกาศใชบังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี   
ฉบับที่  ๘๖/๒๕๕๑  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  และมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่  ๕๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และใหใช
มาตรฐานการบัญชี   ตามขอ  ๒ .๑๗   และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ตามขอ   ๒ .๒๑   
ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 
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  ๑.๘ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  เร่ือง  

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๐)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน  และมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ซ่ึงประกาศใช

บังคับโดยประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่  ๑๖/๒๕๕๒  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชี  ประกาศ  ณ  วันที่  

๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใช  แมบทการบัญชี  ตามขอ  ๒.๑  และมาตรฐานการบัญชี   

ตามขอ  ๒.๙  ขอ  ๒.๑๑  และขอ  ๒.๒๐  ของประกาศฉบับนี้แทนตามลําดับ 

ขอ ๒ ใหใช  แมบทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ตามบัญชีแนบทายประกาศฉบับนี้แทน  โดยมีการเปลี่ยนแปลงเลขฉบับที่ของมาตรฐานการบัญชีใหม  

ดังนี้ 

  ๒.๑ แมบทการบัญชี  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒) 

  ๒.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  การนําเสนอ 

งบการเงิน 

  ๒.๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินคาคงเหลือ 

  ๒.๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

  ๒.๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 

  ๒.๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  เหตุการณภายหลัง

รอบระยะเวลารายงาน 

  ๒.๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญากอสราง   

  ๒.๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สัญญาเชา   

  ๒.๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การบัญชีสําหรับ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

  ๒.๑๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ตนทุนการกูยืม   

  ๒.๑๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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  ๒.๑๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ๒.๑๓ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  เงินลงทุน 
ในบริษัทรวม   

  ๒.๑๔ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๑  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สวนไดเสียในการ
รวมคา 

  ๒.๑๕ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๓  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  กําไรตอหุน 
  ๒.๑๖ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล   
  ๒.๑๗ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๖  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  การดอยคาของ

สินทรัพย 
  ๒.๑๘ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๗  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  ประมาณการ

หนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนและ  สินทรัพยที่อาจเกิดข้ึน 
  ๒.๑๙ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๓๘  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  สินทรัพยไมมี

ตัวตน 
  ๒.๒๐ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๔๐  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เร่ือง  อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน   
  ๒.๒๑ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๕  (ปรับปรุง  ๒๕๕๒)  เ ร่ือง  

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ขอ ๓ ใหใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม  ตามบัญชี

แนบทายประกาศ  ตอไปนี้ 
  ๓.๑ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๑๒  เร่ือง  ภาษีเงินได 
  ๓.๒ มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  ๒๙  เ ร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
  ๓.๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๖  เร่ือง  การสํารวจและประเมินคา

แหลงทรัพยากรแร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง

งบกระแสเงินสด

คําแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ซึ่งเปนการแกไขของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ     

ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (IAS 7: Statement of Cash Flows (Bound volume 2009)) 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด

วัตถุประสงค

ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชนตอผูใชงบการเงินเพื่อใช เปนเกณฑในการประเมิน           

ความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความตองการใชกระแสเงินสด

ของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน จะตองมีการประเมินความสามารถของกิจการ 

ในการกอใหเกิดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ระยะเวลาและความแนนอนของการกอใหเกิดเงินสด

ดังกลาว

วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ เพื่อเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการ ผานทางงบกระแสเงินสดซึ่งจําแนกกระแสเงินสดในระหวาง

งวดเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต

1. กิจการตองจัดทํางบกระแสเงินสดใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และ
ตองแสดงงบกระแสเงินสดเปนสวนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่นําเสนอในแตละงวด

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแส

เงินสด

3. ผูใชงบการเงินของกิจการยอมสนใจวากิจการกอใหเกิดและใชเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

อยางไร โดยไมขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไมขึ้นอยูกับวาเงินสดจะถือเปนสินคา

ของกิจการหรือไม ซึ่งอาจเปนกรณีของสถาบันการเงิน กิจการยอมตองการเงินสดดวยเหตุผลที่

เหมือนกัน อยางไรก็ตาม กิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการอาจแตกตางกันไป นั่นคือ 

กิจการตองการเงินสดเพื่อใชในการดําเนินงาน เพื่อชําระภาระผูกพัน และเพื่อจายผลตอบแทนแก  
ผูลงทุน ดังนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหทุกกิจการตองนําเสนองบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาที่ 1 ถึง 55 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน และมาตรฐาน

การบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการ

เลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
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ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด

4. งบกระแสเงินสดเมื่อใชประกอบกับสวนที่เหลือของงบการเงิน จะใหขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถ

ประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ โครงสรางทางการเงินของกิจการ (ซึ่งรวมถึง

สภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้) และความสามารถของกิจการในการจัดการเกี่ยวกับ

จํานวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและโอกาส 

ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหประโยชนในการประเมินความสามารถของกิจการในการกอใหเกิด

เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และทําใหผูใชงบการเงินสามารถนําไปสรางแบบจําลองเพื่อ

ประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการที่ตางกัน รวมทั้งชวยเพิ่ม

ความสามารถในการเปรียบเทียบกันไดของผลการดําเนินงานที่นําเสนอโดยกิจการที่แตกตางกันได 

เนื่องจากไดตัดผลกระทบที่เกิดจากการใชวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกตางกันสําหรับรายการและ

เหตุการณที่เหมือนกันออกไปแลว

5. ขอมูลในอดีตของกระแสเงินสด มักใชเปนตัวบงชี้ถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแนนอนของ

กระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตองของการ

ประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจัดทําในอดีต และใชตรวจสอบความสัมพันธระหวาง

ความสามารถในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คํานิยาม

6.     คําศัพทที่ใชในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้

เงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม

รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความ
เสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา

กระแสเงินสด หมายถึง การเขาและออกของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กิจกรรมหลักที่กอให เกิดรายไดของกิจการ และ
กิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน

กิจกรรมลงทุน หมายถึง การไดมาและจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงิน
ลงทุนอื่น ซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด

กิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง กิจกรรมที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและ      
องคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการ
กูยืมของกิจการ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7. รายการเทียบเทาเงินสด เปนรายการที่กิจการถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการจายชําระภาระผูกพัน

ระยะสั้นมากกวาเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เงินลงทุนที่จะถือไดวาเปนรายการเทียบเทา

เงินสดจะตองพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และตองมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ

ตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนจะถือเปนรายการเทียบเทาเงินสดไดก็ตอเมื่อ

เงินลงทุนนั้นมีวันครบกําหนดในระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา เงินลงทุน

ในหุนทุนไมถือเปนรายการเทียบเทาเงินสด เวนแตโดยเนื้อหาสาระแลวเงินลงทุนนั้นเปนรายการ

เทียบเทาเงินสด เชน ในกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ซื้อเมื่อหุนนั้นใกลวันครบกําหนด และมีการระบุวันที่

ไถถอนไวอยางแนชัด

8. เงินกูยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาวาเปนกิจกรรมจัดหาเงิน แตสําหรับในบางประเทศ เงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคารที่มีลักษณะจายคืนเมื่อทวงถาม ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารเงินสดของกิจการ            

ในกรณีเชนนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเปนองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ซึ่งขอตกลงกับธนาคารในลักษณะนี้จะเห็นไดจากการที่ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

มักเปลี่ยนแปลงผันผวนจากยอดบวกเปนยอดเงินเบิกเกินบัญชี

9. กระแสเงินสดไมรวมการเคลื่อนไหวของรายการที่ประกอบกันขึ้นเปนเงินสดหรือรายการเทียบเทา

เงินสด เนื่องจากองคประกอบดังกลาวเปนสวนของการบริหารเงินสดของกิจการมากกวาเปนสวน

ของกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน การบริหารเงินสดรวมถึงการนําเงิน

สดสวนเกินไปลงทุนในรายการเทียบเทาเงินสด

การนําเสนองบกระแสเงินสด

10. งบกระแสเงินสดตองแสดงกระแสเงินสดในระหวางงวด โดยจําแนกเปนกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

11. กิจการตองเสนอกระแสเงินสดของกิจการที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงินในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนมากที่สุด การจําแนกตามกิจกรรมจะใหขอมูลที่ทํา

ใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหลานั้นที่มีตอฐานะการเงินของกิจการ 

และจํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการได ขอมูลนี้ยังอาจใชเพื่อประเมิน

ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานั้นไดดวย

12. รายการคารายการหนึ่งอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกตางกันได เชน 

เมื่อเงินสดที่ใชในการจายชําระเงินกูที่รวมทั้งดอกเบี้ยและเงินตน สวนที่เปนดอกเบี้ยอาจจัดเปน

กิจกรรมดําเนินงาน และสวนที่เปนเงินตนจัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
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กิจกรรมดําเนินงาน

13. จํานวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเปนขอบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึง

ความสามารถในการดําเนินงานของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจายชําระเงิน

กูยืม เพื่อการดําเนินงานของกิจการ เพื่อจายเงินปนผล และเพื่อการลงทุนใหมๆ โดยไมตองพึ่งพา

การจัดหาเงินจากแหลงเงินภายนอก ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบแตละรายการของกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีตจะเปนประโยชนเมื่อพิจารณาประกอบกับขอมูลอื่นในการ

พยากรณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

14. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเกิดจากกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ ดังนั้น 

โดยทั่วไปจะเปนผลมาจากรายการตางๆ และเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้นในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน 

ตัวอยางของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ

14.1 เงินสดรับจากการขายสินคาและการใหบริการ

14.2 เงินสดรับจากรายไดคาสิทธิ คาธรรมเนียม คานายหนา และรายไดอื่น

14.3 เงินสดจายผูขายสําหรับสินคาและบริการ

14.4 เงินสดจายแกพนักงานและจายแทนพนักงาน

14.5 เงินสดรับและจายของกิจการประกันภัย สําหรับคาเบี้ยประกันและคาเรียกรอง คารายป 

และผลประโยชนอื่นตามกรมธรรม    
14.6 เงินสดจายหรือไดรับคืนคาภาษีเงินได ยกเวนหากรายการดังกลาวสามารถระบุเจาะจงไดกับ 

            กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

14.7 เงินสดรับและจายจากสัญญาที่ถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา

รายการบางรายการ เชน การขายโรงงาน อาจทําใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งจะรวมอยูในกําไรหรือ

ขาดทุนที่รับรูกระแสเงินสดที่ เกี่ยวของกับรายการดังกลาวเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

อยางไรก็ตาม เงินสดจายเพื่อผลิตหรือเพื่อซ้ือสินทรัพยซึ่งถือไวเพื่อใหผูอื่นเชา และตอมาถือไว  เพื่อขาย 

ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 68ก ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ (เมื่อมีการประกาศใช) ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เงินสดรับจาก

คาเชาและการขายสินทรัพยในเวลาตอมา ถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเชนเดียวกัน

15. กิจการอาจถือหลักทรัพยและเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา ในกรณีเชนนั้น หลักทรัพยเหลานั้น

จะมีลักษณะคลายกับสินคาคงเหลือที่ซื้อมาเพื่อขายตอ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและขาย

หลักทรัพยเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคาจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงาน ในทํานองเดียวกัน เงินสดจาย

ลวงหนาและเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงานเนื่องจากเปน

รายการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2552) หนา 7/23

กิจกรรมลงทุน

16. การเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนแยกตางหากมีความสําคัญ เนื่องจาก

กระแสเงินสดดังกลาวแสดงใหเห็นรายจายที่ไดจายไปเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรตางๆ ที่จะกอใหเกิด

รายไดและกระแสเงินสดในอนาคต ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ

16.1 เงินสดที่จายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยระยะยาวอื่น 

รายจายดังกลาวใหรวมถึงเงินสดจายที่เปนตนทุนในการพัฒนาสินทรัพย และเงินสดจายที่

เกี่ยวของกับที่ดิน อาคารและอุปกรณที่กิจการสรางขึ้นเอง

16.2 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยระยะยาวอื่น

16.3 เงินสดที่จายเพื่อไดมาซึ่งตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และสวนไดเสียในการ

รวมคา (นอกเหนือจากเงินสดที่จายเพื่อไดมาซึ่งตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสด

หรือที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)

16.4 เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น และสวนไดเสียในการรวมคา 

(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสดหรือที่ถือไว

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.5 เงินสดจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจายลวงหนาและเงินให

กูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรับชําระคืนจากเงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจาย

ลวงหนาและเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงินสดที่จายเพื่อซื้อสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิด สัญญาใหสิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปลี่ยน ยกเวนเมื่อสัญญาดังกลาวนั้นถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา หรือเปนการจายที่

จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน 

16.8 เงินสดรับจากการขายสัญญาฟวเจอรและสัญญาฟอรเวิด สัญญาใหสิทธิเลือก และสัญญา

แลกเปลี่ยน ยกเวนเมื่อสัญญาดังกลาวนั้นถือไวเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา หรือเปนการรับที่

จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน

ในกรณีที่สัญญานําไปใชเปนเครื่องมือปองกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได กระแสเงินสด

ที่เกิดจากสัญญาดังกลาวใหจัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกปองกัน

ความเสี่ยง

กิจกรรมจัดหาเงิน

17. การเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่ เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินแยกตางหากมีความสําคัญ 

เนื่องจากจะเปนประโยชนในการคาดคะเนสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดในอนาคตจากผูใหเงินทุน

แกกิจการ ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ

17.1   เงินสดรับจากการออกหุนหรือตราสารทุนอื่น

17.2   เงินสดที่จายใหกับผูเปนเจาของเพื่อซื้อหรือไถถอนหุนของกิจการนั้น
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17.3 เงินสดรับจากการออกหุนกู เงินกูยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจํานอง และเงินกูยืมระยะสั้นหรือ

ระยะยาวอื่น

17.4   เงินสดที่จายชําระเงินกูยืม 

17.5 เงินสดที่ผูเชาจายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเชาที่มีลักษณะเปนสัญญาเชา

การเงิน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

18. กิจการตองแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
18.1 วิธีทางตรง ซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะของรายการหลักที่สําคัญ 
18.2 วิธีทางออม ซึ่งแสดงดวยยอดกําไรหรือขาดทุนปรับปรุงดวยผลกระทบของรายการที่ไม

เกี่ยวกับเงินสด รายการคางรับ หรือคางจายของเงินสดรับหรือเงินสดจายที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการรายไดหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน

19. กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีทางตรง  เนื่องจากเปนวิธีที่ใหขอมูลที่

อาจเปนประโยชนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเปนขอมูลที่จะไมไดรับหากใชวิธี

ทางออม ภายใตวิธีทางตรง ขอมูลของรายการหลักตางๆ ของเงินสดรับและเงินสดจายอาจทราบไดจาก

19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ

19.2 โดยการปรับปรุงรายการขาย ตนทุนขาย (รายไดดอกเบี้ยและรายไดที่มีลักษณะเดียวกัน และ

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายที่มีลักษณะเดียวกันของสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ

19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่เกิดจาก

การดําเนินงาน

19.2.2 รายการอื่นที่ไมกระทบเงินสด และ

19.2.3 รายการอื่นซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กิจกรรมจัดหาเงิน

20. ภายใตวิธีทางออม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานหาไดจากการปรับปรุงกําไรหรือ

ขาดทุนดวยผลกระทบของ

20.1 การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่ เกิดจากการ

ดําเนินงาน 

20.2 รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สิน ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ผลกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ และกําไรที่ยังไมได

รับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน และ 



มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่7 (ปรับปรุง 2552) หนา 9/23

20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซึ่งผลกระทบของเงินสดถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ

กิจกรรมจัดหาเงิน

อีกวิธีหนึ่งก็คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอาจแสดงโดยวิธีทางออมดวยการแสดง

รายการรายไดและคาใชจายตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน

ระหวางงวดของสินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงาน

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

21. กิจการตองแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะรายการที่สําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน เวนแตเปนกระแสเงินสดตามที่ระบุในยอหนาที่ 22 และ 24         
ใหแสดงดวยยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดดวยยอดสุทธิ

22. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตอไปนี้    
อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ
22.1 เงินสดรับและจายแทนลูกคา หากกระแสเงินสดสะทอนถึงกิจกรรมของลูกคามากกวา

กิจกรรมของกิจการ และ
22.2 เงินสดรับและจายของรายการที่หมุนเร็ว จํานวนเงินมาก และครบกําหนดอายุในชวง 

เวลาสั้น

23. ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนาที่ 22.1 ไดแก

23.1 การรับเงินฝาก และการจายคืนเงินฝากที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามของธนาคาร

23.2 กองทุนที่ถือไวเพื่อลูกคาโดยกิจการลงทุน 

23.3 คาเชาที่จัดเก็บแทน และจายไปยังเจาของอสังหาริมทรัพย

ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนาที่ 22.2 ไดแก เงินทดรองที่จายไปเพื่อและการจาย

คืนของ

23.4 เงินตนอันเกี่ยวของกับลูกคาบัตรเครดิต

23.5 การซื้อและขายเงินลงทุน 

23.6 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น เชน รายการที่ครบกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา

24. กระแสเงินสดที่เกิดจากแตละกิจกรรมตอไปนี้ของสถาบันการเงิน อาจแสดงดวยยอดสุทธิของ 
24.1 เงินสดรับและจายสําหรับรายการรับเงินฝากและรายการจายคืนเงินฝากที่ระบุวันครบ

กําหนดไวแนนอน
24.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
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24.3 เงินสดจายลวงหนาเพื่อลูกคาและเงินใหกูยืมแกลูกคา และการจายคืนเงินลวงหนาและ
เงินใหกูยืมดังกลาว

กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ

25. กระแสเงินสดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกเปนสกุลเงินหลักที่ใชในการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานและ
สกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

26. กระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศตองแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงิน
หลักที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดกระแสเงินสด

27. กระแสเงินสดที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหแสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการ

ประกาศใช) ซึ่งอนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ตัวอยางเชน 

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงวดเวลาหนึ่งอาจนํามาใชบันทึกรายการที่เปนเงินตรา

ตางประเทศ หรือแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ (เมื่อมีการประกาศใช) ไมอนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานในการแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศ

28. ผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมถือ

เปนกระแสเงินสด อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด และ 

รายการเทียบเทาเงินสดที่ถืออยูหรือถึงกําหนดชําระดวยสกุลเงินตางประเทศจะแสดงในงบกระแสเงินสด 

เพื่อเปนการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวดและสิ้นงวด เงินจํานวนนี้

ใหแสดงแยกตางหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 

และรวมถึงผลตาง (ถาม)ี หากกระแสเงินสดดังกลาวแสดงในอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

29. (ยอหนานี้ไมใช)

30. (ยอหนานี้ไมใช)

ดอกเบี้ยและเงินปนผล

31. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยและเงินปนผลแยก
เปนรายการตางหาก และตองจัดประเภทแตละรายการเขาเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน 
หรือกิจกรรมจัดหาเงินในแตละงวดโดยสม่ําเสมอ
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32. จํานวนเงินของดอกเบี้ยที่จายทั้งหมดในระหวางงวดจะตองถูกเปดเผยในงบกระแสเงินสด ไมวา

รายการดังกลาวไดรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพยตามที่

กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม

33. ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ มักจัดเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของสถาบัน

การเงิน อยางไรก็ตาม ยังไมมีขอยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดจากรายการดังกลาวสําหรับ

กิจการประเภทอื่น ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ อาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงาน เนื่องจากเปนรายการที่นํามาคํานวณกําไรหรือขาดทุน หรืออีกวิธีหนึ่งเห็นวาดอกเบี้ยจาย 

และดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ อาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และกระแสเงินสดจาก

การลงทุน ตามลําดับ เนื่องจากรายการดังกลาวเปนตนทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หรือ

เปนผลตอบแทนจากการลงทุน

34. เงินปนผลจายอาจจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนื่องจากเปนตนทุนของการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน อีกวิธีหนึ่งเห็นวา เงินปนผลจายอาจจัดเปนองคประกอบหนึ่งของกระแส    

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูใชงบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการ

ในการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ภาษีเงินได

35. กระแสเงินสดจากภาษีเงินไดจะตองไดรับการเปดเผยเปนรายการแยกตางหาก และตองจัด
ประเภทเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเวนในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดวาเปน
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน

36. ภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเปนกิจกรรมดําเนินงาน  

กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด ในขณะที่คาใชจายภาษีอาจระบุไดโดย

ทันทีวาเปนกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แตกระแสเงินสดของภาษีที่เกี่ยวของมักไม

สามารถระบุโดยเจาะจงไดในทางปฏิบัติ และอาจเกิดขึ้นตางงวดกับกระแสเงินสดของรายการอางอิง 

ดังนั้น ภาษีที่จายมักจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่สามารถ

ระบุไดในทางปฏิบัติวากระแสเงินสดของภาษีเปนของรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดเปน

กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีดังกลาวจะถูกจัดประเภทเปนกิจกรรม

ลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตามความเหมาะสม หากมีการปนสวนกระแสเงินสดของภาษีไปสู

กิจกรรมมากกวาหนึ่งประเภท ใหเปดเผยคาภาษีจายทั้งจํานวนดวย

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา

37. เมื่อมีการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม หรือบริษัทยอยโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือวิธีราคาทุน         
ผูลงทุนจะจํากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหวางกิจการกับ

กิจการผูถูกลงทุนเทานั้น เชน รายการเงินปนผลและเงินลวงหนา
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38. กิจการที่แสดงสวนไดเสียในกิจการที่มีการควบคุมรวม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) โดยใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวนจะนําเฉพาะสวนแบง

ของกระแสเงินสดที่ตนมีสวนรวมในการควบคุมเทานั้นไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม สําหรับ

กิจการที่แสดงสวนไดเสียในเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะนํากระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ในกิจการที่มีการควบคุมรวม การจายคืนทุน และการจายหรือการรับอื่นที่เกิดขึ้นระหวางตนกับ

กิจการที่มีการควบคุมรวม รวมแสดงไวในงบกระแสเงินสดของตน

การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอย และธุรกิจอื่น

39. ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย หรือ
ธุรกิจอื่นตองแสดงเปนรายการแยกตางหากและจัดเปนกิจกรรมลงทุน

40. กิจการตองเปดเผยรายการที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งและการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย
หรือธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้นในระหวางงวดดวยจํานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จายหรือรับ
40.2 สัดสวนของสิ่งตอบแทนซึ่งประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
40.3 จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นที่ไดการควบคุม

มาหรือที่สูญเสียการควบคุมไป และ
40.4 จํานวนของสินทรัพยและหนี้สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดใน

บริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นที่ไดการควบคุมมาหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยก
ตามประเภทหลัก

41. การแยกแสดงผลกระทบของกระแสเงินสดอันเกิดจากการไดมาซึ่งหรือการสูญเสียการควบคุมใน

บริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นเปนรายการหนึ่งตางหาก พรอมกับแยกเปดเผยจํานวนของสินทรัพยและหนี้สิน 

ที่ซื้อหรือจําหนาย เปนการชวยใหเห็นถึงความแตกตางของกระแสเงินสดเหลานั้นกับกระแสเงินสด 

ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินอื่น ผลกระทบของกระแสเงินสด         

ที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุมไมใหนําไปแสดงหักจากผลกระทบของกระแสเงินสดที่เกิดจากการไดมา

ซึ่งการควบคุม

42. ยอดรวมของเงินสดที่จายไปหรือไดรับเปนสิ่งตอบแทนอันเนื่องมาจากการไดมาซึ่งหรือการสูญเสีย

การควบคุมในบริษัทยอยหรือธุรกิจอื่นใหแสดงในงบกระแสเงินสดสุทธิจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดที่ไดมาหรือจายไป ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายการ เหตุการณ หรือการเปลี่ยนแปลงใน

สภาวะแวดลอมดังกลาว

42ก. กระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดมีผล 

ทําใหสูญเสียการควบคุมไป จะตองจัดประเภทเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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42ข. การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในความเปนเจาของในบริษัทยอยที่ไมไดมีผลทําใหสูญเสียการควบคุม 

เชน การซื้อหรือขายตราสารทุนของบริษัทยอยโดยบริษัทใหญในภายหลัง ซึ่งถือเปนรายการในสวน

ของเจาของ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ) ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจะถูกจัดประเภทในทิศทางเดียวกันกับรายการที่มี   

กับผูเปนเจาของรายการอื่น ตามที่อธิบายในยอหนาที่ 17

รายการที่มิใชเงินสด

43. รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดมีการใชเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดตอง     
ไมนํามารวมในงบกระแสเงินสด รายการดังกลาวตองเปดเผยไวในสวนอื่นของงบการเงิน
เพื่อใหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเหลานั้น 

44. กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายกิจกรรมไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดปจจุบัน 

แมวากิจกรรมดังกลาวจะมีผลกระทบตอโครงสรางทุนและสินทรัพยของกิจการ ดังนั้นการไมนํารายการ 

ที่มิใช เงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเปนการสอดคลองกับวัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด 

เนื่องจากรายการเหลานั้นไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสดในงวดปจจุบัน ตัวอยางของรายการที่มิใชเงินสด 

ไดแก

44.1 การซื้อสินทรัพย ทั้งโดยการกอหนี้สินโดยตรงหรือโดยการทําสัญญาเชาที่เปนสัญญาเชา

การเงิน

44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุนทุน 

44.3 การแปลงหนี้เปนทุน

องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

45. กิจการตองแสดงองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และตองแสดงการ
กระทบยอดของจํานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการเทียบเทาตามที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน

46. เนื่องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารเงินและมีขอตกลงกับธนาคารที่แตกตางกันไปทั่วโลก และ

เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน    

ใหกิจการเปดเผยนโยบายที่ใชในการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

47. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ใชในการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเดิมเคย

จัดเปนสวนหนึ่งของกลุมเงินลงทุนของกิจการ จะตองรายงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
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การเปดเผยอื่น

48. กิจการตองเปดเผยจํานวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีนัยสําคัญที่ถือโดยกิจการ
แตไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัท โดยใหมีคําชี้แจงของฝายบริหารประกอบดวย

49. มีหลายสถานการณที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยกิจการไมอาจนําไปใชโดยกลุมบริษัทได

ตัวอยางเชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถือโดยบริษัทยอยที่ดําเนินงานอยูในประเทศที่มี

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือมีขอจํากัดทางกฎหมายอื่น ซึ่งทําใหบริษัทใหญหรือบริษัทยอยอื่น

ไมสามารถนําเงินที่มีอยูนั้นไปใชตามปกติได

50. ขอมูลเพิ่มเติมอาจเกี่ยวของกับผูใชงบการเงินในการทําความเขาใจฐานะการเงินและสภาพคลองของ

กิจการ การเปดเผยขอมูลตอไปนี้ พรอมกับคําชี้แจงของฝายบริหารเปนสิ่งที่สนับสนุน และอาจ

รวมถึง

50.1 จํานวนเงินที่ยังมิไดเบิกใชของวงเงินสินเชื่อที่อาจนํามาใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 

และเพื่อชําระภาระผูกพันในสวนทุน พรอมทั้งแจงใหทราบถึงขอจํากัดใดๆ ที่มีตอการใช

วงเงินสินเชื่อดังกลาว

50.2 จํานวนรวมของกระแสเงินสดจากแตละกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรม

จัดหาเงิน ที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียในการรวมคาที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตาม

สัดสวน 

50.3 จํานวนรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงานซึ่ง

แยกตางหากจากกระแสเงินสดที่ตองมีเพื่อคงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ 

50.4 จํานวนกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

ของแตละสวนงานที่เสนอรายงาน (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง    

สวนงานดําเนินงาน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

51. การแยกเปดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สดที่ตองการเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานเปนสิ่งที่เปนประโยชนในการทําใหผูใช   

งบการเงินสามารถพิจารณาไดวากิจการมีการลงทุนอยางเพียงพอเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงานหรือไม กิจการที่มิไดมีการลงทุนอยางเพียงพอเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการ

ดําเนินงาน แตลงทุนเพียงเพื่อรักษาสภาพคลองในปจจุบันและการจายคืนแกผูเปนเจาของเทานั้น  

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความสามารถในการทํากําไรในอนาคต

52. การเปดเผยกระแสเงินสดจําแนกตามสวนงานจะทําใหผูใชงบการเงินมีความเขาใจที่ดีขึ้นใน

ความสัมพันธระหวางกระแสเงินสดของธุรกิจโดยรวม กับกระแสเงินสดของสวนที่เปนองคประกอบ 

รวมถึงความสามารถในการนําไปใช และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่จําแนกตามสวนงาน
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วันถือปฏิบัติ

53. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

54. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ    

ไดแกไขยอหนาที่ 39 ถึง 42 และเพิ่มเติมยอหนาที่ 42ก และ 42ข กิจการตองถือปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

หากกิจการนํ ามาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  27 (ปรับปรุ ง 2552) มาใชกอนวันถือปฏิบัติ                

การเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจะตองถูกนํามาปฏิบัติกอนวันถือปฏิบัติดวย การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ตองนําไปใชโดยมีผลยอนหลัง

55. (ยอหนานี้ไมเกี่ยวของ)
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ภาคผนวก ก

งบกระแสเงินสดสําหรับกิจการที่ไมใชสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น แตไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7

 (1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปน

ตัวเลขเปรียบเทียบดวย

 (2) ขอมูลในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงินไดใหไวเพื่อแสดงใหเห็นวา        

งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรงและวิธีทางออมมีที่มาอยางไร ทั้งนี้ ทั้งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และงบแสดงฐานะการเงินมิไดแสดงรายการและเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดในมาตรฐาน     

การบัญชีฉบับอื่น 

 (3) ขอมูลเพิ่มเติมตอไปนี้ เกี่ยวของในการจัดทํางบกระแสเงินสด

- หุนทั้งหมดของบริษัทยอยถูกซื้อมาในราคา 590 บาท มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและ

หนี้สินที่รับภาระมามีดังนี้

หนวย : บาท

สินคาคงเหลือ 100
ลูกหนี้ 100
เงินสด 40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 650
เจาหนี้การคา 100
หนี้สินระยะยาว 200

- บริษัทไดรับเงิน 250 บาท จากการออกหุนทุน และอีก 250 บาท จากการกูยืมเงินระยะยาว

- มีดอกเบี้ยจายจํานวน 400 บาท โดย 170 บาท จายไปในระหวางงวด อีก 100 บาทเกี่ยวของ

กับดอกเบี้ยจายของงวดกอนที่จายในระหวางงวด

- จายเงินปนผลไป 1,200 บาท

- ภาษีเงินไดคางจายตนงวดและสิ้นงวดเทากับ 1,000 บาท และ 400 บาท ตามลําดับใน

ระหวางงวดภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 200 บาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเงินปนผลรับมีจํานวน 

100 บาท

- ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาทุนรวม 1,250 บาท    

ซึ่ง 900 บาท เปนการซื้อโดยการทําสัญญาเชาการเงิน และอีก 350 บาท จายชําระเปนเงินสด

- ขายอาคารที่มีราคาทุนเดิม 80 บาท และมีคาเสื่อมราคาสะสม 60 บาท ไปในราคา 20 บาท

- ลูกหนี้ ณ วันสิ้นป 25X2 รวมดอกเบี้ยคางรับ 100 บาท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสิ้นสุด 25X2 ปรากฏดังนี้

หนวย : บาท
ขาย 30,650
ตนทุนขาย (26,000)
กําไรขั้นตน 4,650
คาเสื่อมราคา (450)
คาใชจายในการบริหารและการขาย (910)
ดอกเบี้ยจาย (400)
รายไดจากการลงทุน                            500
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน                                           (40)
กําไรกอนภาษี 3,350
ภาษีเงินได                          (300)
กําไร 3,050

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันสิ้นงวด 25X2
       25X2         25X1

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 160
ลูกหนี้ 1,900 1,200
สินคาคงเหลือ 1,000 1,950
กลุมเงินลงทุน 2,500 2,500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – ในราคาทุน 3,730    1,910

คาเสื่อมราคาสะสม (1,450)    (1,060)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 2,280       850   
รวมสินทรัพย 7,910 6,660

หนี้สิน
เจาหนี้การคา 250 1,890
ดอกเบี้ยคางจาย 230 100
ภาษีเงินไดคางจาย 400 1,000
หนี้สินระยะยาว 2,300 1,040

รวมหนี้สิน 3,180 4,030
สวนของผูถือหุน
หุนทุน 1,500 1,250
กําไรสะสม 3,230 1,380

รวมสวนของผูถือหุน 4,730 2,630
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,910 6,660
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง (ยอหนาที่ 18.1)

หนวย : บาท

             25X2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากลูกคา 30,150
เงินสดจายแกเจาหนี้การคาและลูกจาง (27,600)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,550
จายดอกเบี้ย (270)
จายภาษีเงินได    (900)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก) (550)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข) (350)
เงินรับจากการขายอุปกรณ     20
ดอกเบี้ยรับ   200
เงินปนผลรับ    200

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (480)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกหุนทุน 250
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว 250
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (90)
จายเงินปนผล * (ก) (1,200)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (790)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 110
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)   120
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)   230

* (ก)
รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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งบกระแสเงินสดตามวิธีทางออม (ตามยอหนาที่ 18.2 )
หนวย : บาท

25X2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี 3,350

ปรับปรุงดวย :
คาเสื่อมราคา

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รายไดจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจาย

450
40

(500)
       400

3,740
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (500)
สินคาคงเหลือลดลง 1,050
เจาหนี้การคาลดลง (1,740)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,550
จายดอกเบี้ย (270)
จายภาษีเงินได     (900)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่ไดมา (หมายเหตุ ก) (550)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข) (350)
เงินรับจากการขายอุปกรณ        20
ดอกเบี้ยรับ      200
เงินปนผลรับ        200

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (480)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินรับจากการออกหุนทุน 250
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว 250
จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (90)
จายเงินปนผล * (ก)   (1,200)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน            (790)           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                110
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)               120
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)               230
* (ก)

รายการนี้อาจแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด (ทั้งวิธีทางตรงและทางออม)

ก. การไดมาซึ่งการควบคุมในบริษัทยอย

ในระหวางงวด กลุมของบริษัทไดเขาควบคุมบริษัทยอย มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหนี้สิน         

ที่รับภาระมา ปรากฏดังนี้

หนวย : บาท
เงินสด

สินคาคงเหลือ

ลูกหนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เจาหนี้การคา

หนี้สินระยะยาว

40
100
100
650

(100)
(200)

รวมราคาซื้อที่จายเปนเงินสด 590
         หัก  เงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อมา 

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งการควบคุม – สุทธิจากเงินสดที่ไดมา

(40)
550

ข.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาทุนรวม 1,250 บาท ซึ่ง 900 บาท 

เปนการซื้อโดยการทําสัญญาเชาการเงิน และอีก 350 บาท จายชําระเปนเงินสด

ค. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร และเงินลงทุนใน

ตราสารในตลาดเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่รวมอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หนวย : บาท
25X2 25X1

เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่เคยรายงานไว

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่ปรับปรุงใหม

40
190
230
    -
230

25
135
160

(40)    
120

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวดรวมยอดเงินฝากในธนาคารของบริษัทยอยจํานวน 100 

บาท ซึ่งเปนจํานวนที่ไมอาจสงมายังบริษัทใหญไดโดยอิสระ เนื่องจากมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา

กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใชเปนเงิน 2,000 บาท ในจํานวนนี้ 700 บาท จะเบิกใชไดเฉพาะ

การขยายงานในอนาคตเทานั้น
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ง. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
หนวย : บาท

สวนงาน ก สวนงาน ข รวม

กระแสเงินสดจาก :
กิจกรรมดําเนินงาน

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

1,520
(640)
(570)

(140)
160

(220)

1,380
(480)
(790)

310 (200) 110

ทางเลือกในการแสดงรายการ (วิธีทางออม)
งบกระแสเงินสดตามวิธีทางออม กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 

บางครั้งอาจแสดงดังนี้

หนวย : บาท
รายไดไมรวมรายไดจากเงินลงทุน

คาใชจายในการดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมราคา

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

30,650    

(26,910)

         

3,740
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ภาคผนวก ข

งบกระแสเงินสดสําหรับสถาบันการเงิน
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ซึ่งไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

(1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดกอนเปนตัวเลข

เปรียบเทียบดวย

(2) ตัวอยางนี้แสดงโดยใชวิธีทางตรง

หนวย : บาท
25X2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยและคานายหนารับ 28,447
ดอกเบี้ยจาย (23,463)
ลูกหนี้เงินกูตัดจําหนายไดรับคืน       237
เงินสดจายแกลูกจางและเจาหนี้การคา    (997)

4,224
(เพิ่ม) ลดในสินทรัพยดําเนินงาน

เงินทุนระยะสั้น (650)
เงินฝากที่รักษาไวตามขอกําหนดของกฎหมาย       234
ลูกหนี้เงินกูยืม (288)
ลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสุทธิ (360)
หลักทรัพยที่เปลี่ยนมือไดระยะสั้นอื่น (120)

เพิ่ม (ลด) ในหนี้สินดําเนินงาน
เงินรับฝากจากลูกคา 600
บัตรเงินฝากที่เปลี่ยนมือได (200)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินได 3,440
ภาษีเงินไดจาย     (100)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,340
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ขายบริษัทยอย 50
เงินปนผลรับ 200
ดอกเบี้ยรับ 300
เงินรับจากการขายหลักทรัพยเพื่อการลงทุน 1,200
ซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุน (600)
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     (500)
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เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 650

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุนทุน 1,000
บริษัทยอยออกหุนบุริมสิทธิ 800
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (200)
เงินกูยืมอื่นลดลงสุทธิ (1,000)
เงินปนผลจาย     (400)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 200
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด

         
600

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 4,790
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 4,050
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 8,840




