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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
บทนา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดขึ้นโดยมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
รายงานหนึ่ง ผ่านการจาแนกประเภทกระแสเงินสดเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน ลงทุน และ
จัดหาเงิน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถนาข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดมาใช้ ในการประเมินความสามารถ
ในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ รวมทั้งความจาเป็ นในการใช้ กระแสเงินสด
ของกิจการ ซึ่งถือเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน
ขอบเขต
กิจการต้ องจัดทางบกระแสเงินสดให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และต้ อง
นาเสนองบกระแสเงินสดเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่นาเสนอในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน
ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด
1) เพื่อประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน
อดีตและในอนาคต
2) เพื่อประเมินความสามารถในการชาระหนี้สิน และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับเงินสด
และรายการเทียบเท่า เงิ น สดของกิจ การ ตลอดจนระยะเวลาที่กิจ การคาดว่ า จะได้ รั บ หรื อ
จ่ ายเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เช่ น การประเมินความสามารถของกิจการในการ
จ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น การประเมินความสามารถในการชาระหนี้และดอกเบี้ย จ่ายให้ แก่
เจ้ าหนี้ เป็ นต้ น
3) เพื่อใช้ ในการพยากรณ์กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต ตลอดจนการสร้ าง
แบบจาลองในการประเมินมูลค่าของกิจการ รวมทั้งการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกัน
4) เพื่ อ ทราบถึ ง สาเหตุ ข องความแตกต่ า งระหว่ า งก าไรกั บ กระแสเงิ น สดสุ ท ธิจ ากกิ จ กรรม
ดาเนินงาน
5) เพื่อใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ องของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้ จัดทา
ในอดีต
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คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง “งบกระแสเงินสด” ให้ คานิยามที่สาคัญ ดังนี้
เงินสด (Cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เช่น เงินสด
ย่อย เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยังไม่ได้ นาฝาก เช็คเดินทาง เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรั พย์
เป็ นต้ น
รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนที่มีสภาพคล่ องสูง โดยมีวัน
ครบกาหนดภายในระยะเวลา 3 เดือนหรือน้ อยกว่านับจากวันที่กิจการได้ มา ซึ่งพร้ อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า เช่น เงินฝากประจาที่
มีอายุไม่เกิน 3 เดือน เป็ นต้ น
กระแสเงินสด (Cash flows) หมายถึง การเข้ าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กิจกรรมดาเนินงาน (Operating Activities) หมายถึง กิจกรรมหลักที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ
และกิจกรรมอื่นที่มิใช่กจิ กรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน
กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) หมายถึง การได้ มาและการจาหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและ
เงินลงทุนอื่น ซึ่งไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด
กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) หมายถึง กิจกรรมที่มีผลทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของและส่วนของการกู้ยืมเงินของกิจการ
การนาเสนองบกระแสเงินสด
กิจการต้ องแสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ในงบกระแสเงินสด โดยจาแนกกระแสเงินสดเป็ น 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)
2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)
3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities)
การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities) เป็ นกระแสเงิน
สดที่เกิดจากกิจกรรมหลั กที่ก่อให้ เกิดรายได้ ของกิจการ และจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรื อ
กิจ กรรมจั ด หาเงิ น โดยทั่ว ไปแล้ ว กระแสเงิ น สดจากกิจ กรรมด าเนิ น งานสามารถแสดงให้ เ ห็น ถึ ง
ความสามารถในการดาเนินงานของกิจการในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
ของกิจการ การชาระคืน เงิน กู้ยืม การจ่ ายเงิน ปั น ผล ตลอดจนการลงทุน ใหม่ โดยไม่จาเป็ นต้ องพึ่ งพา
การจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก
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ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดรับ

กระแสเงินสดจ่ าย

1) เงินสดรับจากการขายสินค้ าและการให้ บริการ
2) เงินสดรับจากรายได้ ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่า
นายหน้ า และรายได้ อ่นื
3) เงินสดได้ รับคืนค่าภาษีเงินได้ ยกเว้ นหาก
รายการดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้ กบั
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
4) เงินสดรับจากสัญญาที่ถือไว้ เพื่อซื้อขายหรือ
เพื่อค้ า
5) เงินสดรับของกิจการประกันภัยสาหรับเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่ารายปี
และผลประโยชน์อ่นื ตามกรมธรรม์

1) เงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้ าและบริการ
2) เงินสดจ่ายให้ แก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
3) เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้ ยกเว้ นหากรายการ
ดังกล่าวสามารถระบุเจาะจงได้ กบั กิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงิน
4) เงินสดจ่ ายจากสัญญาที่ถือไว้ เพื่ อซื้ อขายหรื อ
เพื่อค้ า
5) เงินสดจ่ายของกิจการประกันภัยสาหรับเบี้ย
ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน ค่ารายปี และ
ผลประโยชน์อ่นื ตามกรมธรรม์
6) เงินสดจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ ก้ ูยืมที่กระทาโดย
สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ กิจการสามารถเลือกแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานได้ 2 วิธี คือ
1) วิธีทางตรง (Direct Method) เป็ นวิธีท่แี สดงเงินสดรั บและเงินสดจ่ ายตามลักษณะของ
รายการหลักที่สาคัญในการคานวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน เช่น เงินสดรับจาก
ลูกค้ า เงินสดจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ า เงินสดรับจากเงินปั นผล เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย เงินสด
จ่ า ย ค่ า ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ เ ป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 7 เ รื่ อ ง
งบกระแสเงินสด สนับสนุ นให้ กิจการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธี
ทางตรง เนื่องจากเป็ นวิธีท่ใี ห้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการประมาณการกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาเนินงานได้ ในอนาคตชัดเจนกว่าวิธีทางอ้ อม นอกจากนี้ ฝ่ าย
บริหารยังสามารถนาข้ อมูลไปเปรียบเทียบกับงบประมาณเงินสดของกิจการเพื่ อช่ วยในการ
ปรับปรุงการบริหารทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ อกี ด้ วย
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ตัวอย่างงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานด้วยวิธีทางตรง
บริษทั xxx จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ xx ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกค้ า
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ า
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

xx
xx
(xx)
(xx)
(xx)
xx

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการให้ ก้ ูยืม
เงินสดรับจากการรับชาระคืนเงินกู้
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(xx)
(xx)
xx
xx
(xx)
xx
xx

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนคืนมา
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

xx
xx
(xx)
xx
(xx)
(xx)
xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้ น (ลดลง)

xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

xx
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2) วิธีทางอ้อม (Indirect Method) เป็ นวิธีท่แี สดงเริ่มต้ นด้ วยกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ าง
ปรับปรุงด้ วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย
หนี้สงสัยจะสูญ เป็ นต้ น รวมทั้งผลกาไรหรือขาดทุนอันเนื่องมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ลงทุนหรื อกิจกรรมจัดหาเงิน เช่ น ผลกาไรจากการขายที่ดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ท่ี
ตัดจาหน่ายในระหว่างงวด เป็ นต้ น ตลอดจนปรับปรุงด้ วยรายการค้ างรับ ค้ างจ่าย รับล่วงหน้ า
และจ่ ายล่ วงหน้ า ของเงิ นสดรั บและเงิ นสดจ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานในอดีตหรื อใน
อนาคต เช่ น การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การค้ า สินค้ าคงเหลือและเจ้ าหนี้การค้ าที่เกิดจากการ
ดาเนินงานในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน เป็ นต้ น ทั้งนี้ รูปแบบของการนาเสนองบกระแส
เงินสดด้ วยวิธที างอ้ อมจะแตกต่างจากการนาเสนองบกระแสเงินสดด้ วยวิธีทางตรงเฉพาะกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติ กิจการมักจัดทางบกระแสเงินสดโดยวิธี
ทางอ้ อมมากกว่าวิธีทางตรง เนื่องจากเป็ นวิธีท่จี ัดทาได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่า นอกจากนี้
งบกระแสเงินสดด้ วยวิ ธีทางอ้ อมยังช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถทราบถึงสาเหตุของความ
แตกต่างระหว่างกาไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้ างกับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ตัวอย่างงบกระแสเงินสดที่แสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานด้วยวิธีทางอ้อม
บริษทั xxx จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ xx ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
ปรับปรุงด้ วย
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
สินค้ าคงเหลือลดลง
วัสดุสานักงานลดลง
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าเพิ่มขึ้น
เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
ค่าเช่ารับล่วงหน้ าลดลง
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน

xx
xx
xx
(xx)
xx
xx
(xx)
xx
xx
(xx)
xx
(xx)
(xx)
(xx)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการให้ ก้ ูยืม
เงินสดรับจากการรับชาระคืนเงินกู้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(xx)
(xx)
xx
xx
(xx)
xx
xx

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
xx
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
xx
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนคืนมา
(xx)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
xx
เงินสดจ่ายจากการชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
(xx)
เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล
(xx)
กระแสเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้ น (ลดลง)

xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

xx

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

xx
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities) เป็ นกระแสเงินสดที่
เกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับการได้ มาและการจาหน่ ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นของกิจการ ซึ่งไม่
รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนแสดงให้ เห็นถึ งรายจ่ายที่กิจการจ่าย
ไป เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพยากรที่จะก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดในอนาคต ทั้งนี้ เฉพาะรายจ่ายที่ส่งผล
ให้ เกิดการรับรู้สนิ ทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรมลงทุน
ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดรับ
กระแสเงินสดจ่ าย
1) เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
ตลอดจนต้ นทุนในการพัฒนาที่ถือเป็ นต้ นทุนของ
สิน ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ งอาคารและอุ ป กรณ์ ท่ีส ร้ า ง
ขึ้นเอง
2) เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสาร 2) เงินสดจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งตราสารทุนหรือตรา
หนี้ของกิจการอื่น และส่วนได้ เสียในการร่วมค้ า
สารหนี้ของกิจการอื่น และส่วนได้ เสียในการร่วม
(นอกเหนือจากเงินสดรับจากการขายตราสารที่
ค้ า (นอกเหนือจากเงินสดจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งตรา
จัดเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้ โดย
สารที่จัดเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสดหรือที่ถือไว้
มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ าซึ่งจัดเป็ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ าซึ่ง
กิจกรรมดาเนินงาน)
จัดเป็ นกิจกรรมดาเนินงาน)
3) เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้ าและเงิน 3) เงินสดจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืมแก่บุคคลหรือ
ให้ ก้ ูยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
กิจการอื่น ไม่ว่าจะเป็ นเงินให้ กู้ยืมระยะสั้นหรือ
(นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้ กู้ยืม
ยาว (นอกเหนือจากเงินจ่ายล่วงหน้ าและเงินให้
โดยสถาบันการเงิน)
กู้ยืมที่กระทาโดยสถาบันการเงินซึ่งจัดเป็ น
กิจกรรมดาเนินงานของสถาบันการเงิน)
4) เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และ
4) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์
สัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้ สทิ ธิเลือก และสัญญา
เวิด สัญญาให้ สทิ ธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้
ยกเว้ นเมื่อสัญญาดังกล่าวนั้นถือไว้ เพื่อซื้อขาย
เพื่อซื้อขายหรือเพื่อค้ า หรือเป็ นการรับที่จัด
หรือเพื่อค้ า หรือเป็ นการจ่ายที่จัดประเภทเป็ น
ประเภทเป็ นกิจกรรมจัดหาเงิน
กิจกรรมจัดหาเงิน
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีสัญญานาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุ ได้
กระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกล่ าวให้ จัดประเภทในลั กษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูก
ป้ องกันความเสี่ยง
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities) เป็ นกระแสเงินสด
ที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดและองค์ประกอบของส่วนของเจ้ าของและส่วน
ของการกู้ ยืม ของกิจ การ ทั้งนี้ กระแสเงิน สดจากกิจกรรมจั ดหาเงิน แสดงให้ เห็น ถึง ประโยชน์ ในการ
คาดคะเนสิทธิเรียกร้ องในกระแสเงินสดในอนาคตจากผู้ให้ เงินทุนแก่กจิ การ
ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดรับ
1) เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญหรือตราสาร
ทุนอื่น
2) เงินสดรับจากการขายหุ้นซื้อคืน

กระแสเงินสดจ่ าย
1) เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นสามัญคืนหรือไถ่ถอน
ตราสารทุนอื่นคืนของกิจการ
2) เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้หรือตราสารหนี้
อื่นของกิจการ
3) เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อ่นื 3) เงินสดจ่ายจากการชาระเงินตามตัว๋ เงินจากการกู้
การกู้เงินโดยการออกตัว๋ เงิน พันธบัตร การ
เงิน และการชาระเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาว
จานอง และการกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาว
4) เงินสดที่ผ้ ูเช่าจ่ายเพื่อลดจานวนคงเหลือของ
หนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสัญญาเช่าการเงิน
ขั้นตอนในการจัดทางบกระแสเงินสด
ในการจัดทางบกระแสเงินสด กิจกรรมแรกที่ต้องจัดทาคือ กิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมต่อมาคือ
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมสุดท้ ายคือกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งข้ อมูลที่ต้องใช้ ในการจัดทางบกระแสเงินสด
ประกอบด้ วย
1) งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของวันสิ้ นงวดปั จจุบนั และวันสิ้ นงวดก่อน เพื่ อใช้ ในการ
คานวณหาการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของในระหว่างงวด
2) งบกาไรขาดทุนสาหรับงวดปั จจุ บนั เพื่ อใช้ ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิ ในแต่ละ
กิจกรรม
3) ข้อมูลเพิม่ เติมอื่นที่เกีย่ วข้อง เพื่อใช้ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวด
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ขั้นตอนในการจัดทางบกระแสเงินสด มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คานวณหาการเปลี่ยนแปลงของสินทรั พย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของในงบแสดง
ฐานะการเงินของวันสิ้นงวดปัจจุบันและวันสิ้นงวดก่อน
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ขั้นตอนที่ 2 คานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน โดยการวิเคราะห์งบกาไร
ขาดทุนสาหรับงวดปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้ าของในงบแสดงฐานะ
การเงินของวันสิ้นงวดปั จจุ บันและวันสิ้นงวดก่อน ตลอดจนข้ อมูลเพิ่ มเติมอื่นที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ กิจการ
สามารถคานวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานได้ 2 วิธี คือ วิธีทางตรงและวิธีทางอ้ อม ซึ่งไม่ว่า
กิจการจะเลือกใช้ วิธใี ดก็ตาม กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานจะมีจานวนเท่ากันเสมอ
ขั้นตอนที่ 3 คานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนและจัดหาเงิน โดยการวิเคราะห์จาก
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบและข้ อมูลเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้ องกับเงินสด
ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ างของการอธิบ ายขั้นตอนในการจัดทางบกระแสเงิน สดทั้งวิ ธีทางตรงและวิ ธี
ทางอ้ อมของบริษัท วณิชพร จากัด
ตัวอย่าง บริษัท วณิชพร จากัดมีข้อมูลเพื่อใช้ ในการจัดทางบกระแสเงินสดสาหรั บปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 25x2 ดังนี้
บริษทั วณิชพร จากัด
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย : บาท
สินทรัพย์

25x2

25x1

การเปลีย่ นแปลง

3,127,500
1,192,500
135,000
1,825,000

1,147,500
877,500
202,500
1,350,000

1,980,000
315,000
(67,500)
475,000

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้ า
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม
สิทธิบัตร
(หัก) ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์

9,450,000
(3,375,000)
1,147,500
(157,500)
13,502,500

7,875,000 1,575,000
(2,812,500)
562,500
1,305,000 (157,500)
-0-09,945,000 3,557,500

1,847,500
-0450,000

1,260,000
587,500
3,375,000 (3,375,000)
315,000
135,000

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้ าหนี้การค้ า
เงินกู้ยืม
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้นบุริมสิทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุน้

3,937,500

-0-

900,000
4,500,000
1,867,500
13,502,500

-04,500,000
495,000
9,945,000

3,937,500
900,000
-01,372,500
3,557,500

บริษทั วณิชพร จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
รายได้ จากการขายสินค้ า
ต้ นทุนขาย
กาไรขั้นต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิ

15,850,000
(8,167,500)
7,682,500
(3,000,000)
(2,275,000)
2,407,500

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1) ในหมวดบัญชีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าเสื่อมราคาอยู่ 562,500 บาท และค่าตัด
จาหน่ายอยู่ 157,500 บาท
2) ในระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จากัดได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเป็ นจานวนเงิน
1,035,000 บาท
ขั้นตอนในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธที างตรง
1) คานวณหาจานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี ก่อนเท่าใด โดยดูจากงบ
แสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบ ตามงบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษัท วณิชพร จากัดแสดงเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 25x1 และปลายปี 25x2 เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 1,147,500 บาท และ
3,127,500 บาท ตามลาดับ ดังนั้น จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท วณิชพร จากัดจึง
เพิ่มขึ้น 1,980,000 บาท
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2) คานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน รายการที่จะคานวณมีดังนี้
2.1) เงินสดรับจากลูกค้า ซึ่งคานวณมาจากรายได้ จากการขายสินค้ าที่บันทึกไว้ ตามเกณฑ์คงค้ าง
และปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุนเป็ นจานวนเงิน 15,850,000 บาท จากนั้นนามาปรับปรุงด้ วยยอดลูกหนี้
การค้ าที่เพิ่ มขึ้น 315,000 บาท (1,192,500 – 877,500) ซึ่งการที่บัญชีลูกหนี้การค้ าที่เพิ่ มขึ้นนี้
หมายถึงว่า บริษัท วณิชพร จากัดได้ รับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการขายสินค้ าน้ อยกว่ารายได้
จากการขายสินค้ า ที่แ สดงในงบก าไรขาดทุ น ดังนั้น ในการคานวณหาเงินสดรั บ จากลูกค้ า นั้นสามารถ
กระทาได้ โดยการนาจานวนลูกหนี้การค้ าที่เพิ่มขึ้นมาหักจากรายได้ จากการขายสินค้ า ดังนี้
เงินสดรับจากลูกค้า

= รายได้จากการขาย + ลูกหนี้ การค้าต้นงวด - ลูกหนี้ การค้าปลายงวด
= 15,850,000 + 877,500 – 1,192,500
= 15,535,000 บาท

2.2) เงินสดจ่ ายให้แก่เจ้าหนี้ การค้า ซึ่งคานวณมาจากต้ นทุนขายที่บันทึกไว้ ตามเกณฑ์คงค้ างและ
ปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุน จากนั้นนามาปรับปรุงด้ วยการเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินค้ าคงเหลือและบัญชี
เจ้ าหนี้การค้ าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ดังนั้น ในการคานวณหาค่าซื้อนั้นสามารถกระทาได้
ดังนี้
ค่าซื้ อสินค้า

= ต้นทุนขาย + สินค้าคงเหลือปลายงวด – สินค้าคงเหลือต้นงวด
= 8,167,500 + 1,825,000 – 1,350,000
= 8,642,500 บาท

จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า สินค้ าคงเหลือปลายงวดเพิ่ มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 475,000 บาท
(1,825,000 – 1,350,000) ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ค่าซื้อสินค้ าในงวดมากกว่าต้ นทุนขายในงบกาไร
ขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหาค่าซื้อสินค้ าระหว่ างงวดต้ องนาสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับต้ นทุน
ขาย ผลลัพธ์คือค่าซื้อสินค้ าสาหรับงวดปั จจุ บัน แต่เนื่องจากค่าซื้อสินค้ าที่คานวณได้ น้ ีบันทึกตามเกณฑ์คง
ค้ าง นั่นหมายความว่ า ค่าซื้อสินค้ าเป็ นทั้งค่าซื้อสินค้ าที่เป็ นเงินสดและเงินเชื่อ ดังนั้น ในการคานวณหา
จานวนเงินสดที่จ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้จะต้ องนาค่าซื้อสินค้ ามาปรับปรุงกับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีเจ้ าหนี้การค้ า
ที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ดังนี้
เงินสดจ่ ายให้แก่เจ้าหนี้ การค้า = ค่าซื้ อสินค้า + เจ้าหนี้ การค้าต้นงวด – เจ้าหนี้ การค้าปลายงวด
= 8,642,500 + 1,260,000 – 1,847,500
= 8,055,000 บาท
จากการคานวณหาจานวนเงินสดจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ า จะเห็นได้ ว่า เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น เป็ น
จานวนเงิน 587,500 บาท (1,847,500 – 1,260,000) ซึ่งจะทาให้ เงินสดที่จ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ าน้ อย
กว่าค่าซื้อสินค้ าในระหว่างงวดเป็ นจานวนเงิน 587,500 บาท ดังนั้น ในการคานวณหาเงินสดจ่ายให้ แก่
เจ้ าหนี้การค้ าต้ องนาจานวนเจ้ าหนี้การค้ าที่ลดลงมาหักออกจากค่าซื้อสินค้ า
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2.3) เงินสดจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งคานวณมาจากค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริหารที่บันทึกไว้ ตามเกณฑ์คงค้ างและปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุน จากนั้นนามาปรับปรุงด้ วยค่า
เสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ตลอดจนหนี้สงสัยจะสูญ จากนั้นต้ องปรั บปรุงด้ วยการเปลี่ ยนแปลงในบัญชี
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าและบัญชีค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ดังนั้น ใน
การคานวณหาเงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนั้นสามารถกระทาได้ ดังนี้
เงินสดจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร = ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าเสือ่ มราคา – ค่าตัดจาหน่าย
+ ค่าเบี้ ยประกันภัยจ่ ายล่วงหน้าปลายงวด
– ค่าเบี้ ยประกันภัยจ่ ายล่วงหน้าต้นงวด
+ หนี้ สินหมุนเวียนอื่นต้นงวด
- หนี้ สินหมุนเวียนอื่นปลายงวด
= 3,000,000 + 2,275,000 – 562,500
- 157,500 + 135,000 – 202,500 + 315,000
– 450,000
= 4,352,500 บาท
จากการคานวณข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าลดลงเป็ นจานวนเงิน 67,500
บาท (202,500 – 135,000) แสดงว่า เงินสดที่จ่ายเป็ นค่าเบี้ยประกันภัยในระหว่างงวดน้ อยกว่าค่าเบี้ย
ประกันภัยที่แสดงเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเป็ นจานวนเงิน 67,500 บาท ดังนั้น ในการคานวณหา
เงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนั้นต้ องนาจานวนค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าที่ลดลงนั้นมา
หักออกจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายความ
ว่า บริษัท วณิชพร จากัดจ่ ายเงินสดที่เป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารอื่นน้ อยกว่ าค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารอื่นที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหาเงินสดที่จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริหารนั้น บริษัทต้ องนาหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นมาหักออกจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
จากรายละเอียดการคานวณข้ างต้ น สามารถแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของ
บริษัท วณิชพร จากัดด้ วยวิธที างตรงได้ ดังนี้
เงินสดรับจากลูกค้ า
เงินสดจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ า
เงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

15,535,000
(8,055,000)
(4,352,500)
3,127,500
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3) คานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน รายการที่จะคานวณมีดังนี้
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จากัดได้ จ่ายเงินเพื่อซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ไม่มีการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกไปในระหว่ างปี 25x2 ดังนั้น ยอดที่
เพิ่ มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบนั่ นก็คือยอดซื้ อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี 25x2 นั่นเอง ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการคานวณได้ ดังนี้
เงินสดจ่ ายจากการซื้ อทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ = ราคาทุนของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ปลายงวด
- ราคาทุนของทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ตน้ งวด
= 9,450,000 – 7,875,000
= 1,575,000 บาท
4) คานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน รายการที่จะคานวณมีดังนี้
4.1) เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ จากการวิ เคราะห์ การเปลี่ยนแปลงในยอด
คงเหลือของบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับบัญชีห้ ุนบุริมสิทธิของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ จะเห็นได้ ว่า ใน
ระหว่างปี 25x2 บริษัท วณิชพร จากัดได้ รับ เงินสดจากการออกหุ้นบุริมสิทธิเป็ นจานวนเงิน 4,837,500
บาท (3,937,500+ 900,000 - 0) ซึ่งสามารถคานวณได้ จากการเปลี่ยนแปลงในบัญชีห้ ุนบุริมสิทธิและ
บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ การคานวณหาเงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิสามารถแสดงได้ ดังนี้
เงินสดรับจากการขายหุน้ บุริมสิทธิ = มูลค่าตามบัญชีของหุน้ บุริมสิทธิปลายงวด
– มูลค่าตามบัญชีของหุน้ บุริมสิทธิตน้ งวด
+ มูลค่าตามบัญชีของหุน้ บุริมสิทธิทีไ่ ถ่ถอน
= 4,837,500 – 0 + 0
= 4,837,500 บาท
4.2) เงินสดจ่ายจากการชาระเงิน กู้ยืม จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ในระหว่างปี 25x2
บริษัท วณิชพร จากัดได้ จ่ายชาระเงิน กู้ยืมเป็ นจานวนเงิน 3,375,000 บาท ซึ่งสามารถคานวณได้ จากการ
เปลี่ยนแปลงในบัญชีเงินกู้ยืม การคานวณหาเงินสดจ่ายจากการชาระเงินกู้สามารถแสดงได้ ดังนี้
เงินสดจ่ ายจากการชาระเงินกู ้ = มูลค่าตามบัญชีของเงินกูต้ น้ งวด
– มูลค่าตามบัญชีของเงินกูป้ ลายงวด
= 3,375,000 - 0
= 3,375,000 บาท
4.3) เงินสดจ่ายจากเงินปันผล จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินปั นผลค้ าง
จ่ ายและบัญ ชีกาไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเปรี ยบเทียบและกาไรสาหรั บ ปี ในงบกาไรขาดทุน นั้ น
กล่าวคือ ในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบแสดงกาไรสะสมต้ นงวด 495,000 บาท กาไรสะสมปลาย
งวด 1,867,500 บาท และไม่มีเงินปันผลค้ างจ่าย ขณะที่ในงบกาไรขาดทุนแสดงกาไรสุทธิเป็ นจานวนเงิน
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2,407,500 บาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่า บริษัท วณิชพร จากัด จ่ายเงินปันผลเป็ นจานวนเงิน 1,035,000 บาท
การคานวณหาเงินสดจ่ายจากเงินปันผลแสดงได้ ดังนี้
เงินสดจ่ ายจากเงินปันผล = กาไรสะสมต้นงวด + กาไรสาหรับปี – กาไรสะสมปลายงวด
= 495,000 + 2,407,500 – 1,867,500
= 1,035,000 บาท
จากข้ อมูลข้ างต้ น สามารถแสดงงบกระแสเงินสดด้ วยวิธที างตรงได้ ดังนี้
บริษทั วณิชพร จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกค้ า
เงินสดจ่ายให้ แก่เจ้ าหนี้การค้ า
เงินสดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

15,535,000
(8,055,000)
(4,352,500)
3,127,500

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(1,575,000)
(1,575,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายจากการชาระเงินกู้
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

4,837,500
(3,375,000)
(1,035,000)
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ขั้นตอนในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธที างอ้ อม
1) คานวณหาจานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี ก่อนเท่าใด โดยดูจากงบ
แสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเหมือนกันไม่ว่าจะจัดทางบกระแสเงินสดทางตรงหรือ
ทางอ้ อม ทั้งนี้ ตามงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท วณิชพร จากัดแสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดปลายปี 25x1 และปลายปี 25x2 เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 1,147,500 บาท และ 3,127,500 บาท
ตามล าดั บ ดั ง นั้ น จ านวนเงิ น สดและรายการเทีย บเท่ า เงิ น สดของบริ ษั ท วณิ ช พร จ ากั ด จึ ง เพิ่ ม ขึ้ น
1,980,000 บาท
2) คานวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานโดยเริ่มต้ นจากกาไรในงบกาไรขาดทุนมาปรับปรุง
รายการที่ไม่เกี่ยวข้ องกับเงินสด ตลอดจนรายการผลกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรม
ลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น ผลกาไรจากการขายที่ดิน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ท่ตี ัดจาหน่าย
ในระหว่างงวด ดังนี้
2.1) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน แต่ไม่ได้ มีการจ่ายเป็ นเงินสด
ดังนั้ น ในการคานวณหากระแสเงิน สดสุท ธิจากกิจ กรรมดาเนิ น งานของบริ ษัท วณิ ชพร จากัดด้ วยวิ ธี
ทางอ้ อมนั้นต้ องนาค่าเสื่อมราคาจานวนเงิน 562,500 บาทที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุนมาบวกเข้ ากับกาไร
สาหรับปี 25x2 เพื่อทาให้ กาไรเป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ จ่ายเป็ นเงินสด
2.2) ค่าตัดจาหน่าย (Amortization) เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน แต่ไม่ได้ มีการจ่ายเป็ นเงิน
สด ดังนั้น ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัท วณิชพร จากัดด้ วยวิธี
ทางอ้ อมนั้นต้ องนาค่าตัดจาหน่ายจานวนเงิน 157,500 บาทที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุนมาบวกเข้ ากับกาไร
สาหรับปี 25x2 เพื่อทาให้ กาไรเป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจากค่าตัดจาหน่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ จ่ายเป็ นเงินสด
2.3) หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน แต่ไม่ได้ มีการจ่าย
เป็ นเงินสด ดังนั้น ในการคานวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานนั้นจึงต้ องนาจานวนหนี้สงสัยจะ
สูญมาบวกกับกาไร
2.4) ผลกาไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (Gains or Losses on sale of assets) เนื่องจาก
เงินสดที่เกี่ยวข้ องกับการขายรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนเงินลงทุนนั้นถือเป็ นกิจกรรมลงทุน
แต่ในการคานวณกาไรสุทธิในงบกาไรขาดทุนได้ นาผลกาไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์น้ันมารวม
คานวณด้ วย ดังนั้น ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานต้ องนาผลกาไรจากการขาย
สินทรัพย์น้ันมาหักออกจากกาไรสุทธิและนาผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์น้ันมามาบวกกับกาไรสุทธิ
3) คานวณหาการเปลี่ ยนแปลงของสินทรั พ ย์หมุ นเวี ยนและหนี้ สินหมุ นเวี ยนที่เ กี่ยวข้ องกับกิจ กรรม
ดาเนินงานจากงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวส่งผลให้ เกิดกระแส
เงินสดรับและจ่ายของกิจการ โดยใช้ หลักการในการจัดทางบกระแสเงินสดด้ วยวิธีทางอ้ อม ดังนี้
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- สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น นาไปหักออกจากกาไรของกิจการ
- สินทรัพย์ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานลดลง นาไปบวกเข้ากับกาไรของกิจการ
- หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ้น นาไปบวกเข้ากับกาไรของกิจการ
- หนี้สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานลดลง นาไปหักออกจากกาไรของกิจการ
จากข้ อมูลในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบของบริษัท วณิชพร จากัด สามารถคานวณหาการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สนิ หมุนเวียนที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมดาเนินงานได้ ดังนี้
3.1) ลูกหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 25x2 ลูกหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น เป็ นจานวนเงิน 315,000
บาท นั่นหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทได้ รับชาระเงินจากลูกค้ าน้ อยกว่ารายได้ จากการขายสินค้ า
ตามเกณฑ์คงค้ างที่ปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดาเนินงานด้ วยวิธีทางอ้ อมจึงต้ องนาลูกหนี้การค้ า ที่เพิ่มขึ้นจานวนเงิน 315,000 บาทไปหักออกจากกาไร
สาหรับปี 25x2
3.2) ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าลดลง ในระหว่างปี 25x2 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าลดลง
เป็ นจานวนเงิน 67,500 บาท นั่นหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดเป็ นค่าเบี้ยประกันภัย
จ่ายล่วงหน้ าน้ อยกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหากระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธีทางอ้ อมจึงต้ องนาค่าเบี้ยประกันภัยจ่ ายล่วงหน้ าที่ลดลงจานวน
เงิน 67,500 บาทมาบวกเข้ ากับกาไรสาหรับปี 25x23.3) สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 25x2 สินค้ า
คงเหลือเพิ่มขึ้น เป็ นจานวนเงิน 475,000 บาท นั่นหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสด
เพื่อซื้อสินค้ ามากกว่าต้ นทุนขายตามเกณฑ์คงค้ างที่ปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหา
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิ ธีทางอ้ อมจึ งต้ องนาสินค้ าคงเหลื อที่เพิ่ มขึ้นจานวนเงิน
475,000 บาทไปหักออกจากกาไรสาหรับปี 25x2
3.4) เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 25x2 เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน 587,500
บาท นั่นหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดไปเพื่อซื้อสินค้ าน้ อยกว่าค่าซื้อสินค้ า ดังนั้น
ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธที างอ้ อมจึงต้ องนาเจ้ าหนี้การค้ าที่เพิ่มขึ้น
จานวนเงิน 587,500 บาทมาบวกเข้ ากับกาไรสาหรับปี 25x2
3.5) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น ในระหว่างปี 25x2 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนเงิน
135,000 บาท นั่นหมายความว่า ในระหว่างปี 25x2 บริษัทจ่ายเงินสดไปน้ อยกว่าค่าใช้ จ่ายในงบกาไร
ขาดทุน ดังนั้น ในการคานวณหากระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธีทางอ้ อมจึงต้ องนาหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจานวนเงิน 135,000 บาทมาบวกเข้ ากับกาไรสาหรับปี 25x2
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จากรายละเอียดการคานวณข้ างต้ น สามารถแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานของ
บริษัท วณิชพร จากัดด้ วยวิธที างอ้ อมได้ ดังนี้
กาไรสาหรับปี
2,407,500
ปรับปรุงกาไรสาหรับปี ให้ เป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
562,500
ค่าตัดจาหน่าย
157,500
ลูกหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
(315,000)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าลดลง
67,500
สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ้น
(475,000)
เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
587,500
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
135,000
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
3,127,500
ข้อสังเกต ไม่ว่าจะคานวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานด้ วยวิธีทางตรงหรือวิธีทางอ้ อมก็ตาม
จะมีจานวนเท่ากัน
4) คานวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ยอดคงเหลื อ ของบั ญ ชี ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมลงทุ น และกิจ กรรมจั ด หาเงิ น ในงบแสดงฐานะการเงิ น
เปรียบเทียบ เช่น บัญชีท่ดี ิน อาคารและอุปกรณ์ บัญชีห้ ุ นกู้ และบัญชีกาไรสะสม เป็ นต้ น โดยมีวิธีในการ
คานวณเช่นเดียวกับวิธที ่แี สดงสาหรับกระแสเงินสดทางตรงในข้ อ 3) และ 4)
จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้ างต้ น สามารถแสดงงบกระแสเงินสดด้ วยวิธที างอ้ อมได้ ดังนี้
บริษทั วณิชพร จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
2,407,500
ปรับปรุงกาไรสาหรับปี ให้ เป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
562,500
ค่าตัดจาหน่าย
157,500
ลูกหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
(315,000)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ าลดลง
67,500
สินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ้น
(475,000)
เจ้ าหนี้การค้ าเพิ่มขึ้น
587,500
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หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

135,000
3,127,500

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(1,575,000)
(1,575,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายจากการชาระเงินกู้
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

4,837,500
(3,375,000)
(1,035,000)
427,500
1,980,000
1,147,500
3,127,500

การแสดงกระแสเงินสดด้วยยอดสุทธิ
ในกรณีท่ีเป็ นเงิน สดรั บ และจ่ ายแทนลูกค้ า โดยกระแสเงินสดนั้ นสะท้ อนถึงกิจกรรมของลูกค้ า
มากกว่ ากิจกรรมของกิจการ หรื อในกรณีท่เี ป็ นเงินสดรั บและจ่ ายของรายการที่หมุนเร็ว จานวนเงินมาก
และครบกาหนดอายุ ในช่ วงเวลาสั้น กิจ การสามารถแสดงกระแสเงิ นสดที่เ กิดจากกิจ กรรมดาเนิ น งาน
กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงินด้ วยยอดสุทธิได้ ตัวอย่ างเช่ น ค่ าเช่ าที่จัดเก็บแทนและจ่ ายไปยัง
เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ รายการซื้อขายเงินลงทุนในระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีการหมุนเร็ว เป็ นต้ น
สาหรั บกรณีท่เี ป็ นสถาบันการเงิน กิจกรรมที่อาจแสดงด้ วยยอดสุทธิประกอบด้ วยเงินสดรั บและ
จ่ายสาหรับรายการรับฝากเงินและรายการจ่ายคืนเงินฝากที่ระบุวันครบกาหนดไว้ แน่นอน การนาเงินไปฝาก
และการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และเงินสดที่จ่ายล่วงหน้ าเพื่อลูกค้ าและเงินให้ ก้ ูแก่ลูกค้ า การ
จ่ายคืนเงินล่วงหน้ าเพื่อลูกค้ าและเงินให้ ก้ ูยืมดังกล่าวนั้น
กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ในกรณีท่เี ป็ นกระแสเงินสดจากรายการเงินตราต่างประเทศ กิจการต้ องบันทึกกระแสเงินสดที่เกิด
จากรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศนั้นเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของกิจการที่นาเสนองบการเงิน
โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ ยนระหว่ างสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนิ นงานกับสกุลเงินตราต่ างประเทศ ณ วั นที่เกิด
รายการกระแสเงิน สดนั้ น ส่วนรายการกระแสเงินสดของบริ ษัทย่อยในต่า งประเทศ กิจการต้ องแปลง
ค่ า กระแสเงิ น สดของบริ ษั ทย่ อ ยในต่ า งประเทศนั้ น ด้ ว ยอั ตราแลกเปลี่ ยนระหว่ า งสกุ ล เงิ น ที่ใช้ ใ นการ
ดาเนินงานกับสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการกระแสเงินสดนั้น
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ตัวอย่าง ในวันที่ 30 มิถุนายน 25x2 บริษัท ไทยอินเตอร์ จากัดกู้ยืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
จากธนาคารในต่างประเทศ เป็ นจานวนเงิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งข้ อมูลจากงบทดลองของบริษัท
ไทยอินเตอร์ จากัด มีดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

31 ธ.ค. 25x1

30 มิ.ย. 25x2 31 ธันวาคม 25x2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์
เงินกู้ยืม
หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

470,000
470,000
-0470,000
-0470,000

2,045,000
2,045,000
1,575,000
470,000
-02,045,000

2,045,000
2,045,000
1,800,000
470,000
(225,000)
2,045,000

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1) ขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 225,000 บาท
2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25x1 อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
จากข้ อมูลข้ างต้ น บริษัทสามารถจัดทางบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
ได้ ดังนี้
บริษทั ไทยอินเตอร์ จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับปรุงกาไรสาหรับปี ให้ เป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

(225,000)
225,000
-0-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

-0-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร
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กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

1,575,000
1,575,000
470,000
2,045,000

ทั้งนี้ ผลกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถือเป็ นกระแสเงิน
สด อย่า งไรก็ตาม กิจ การต้ อ งแสดงผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนของเงิน สดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด เพื่อเป็ นการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ณ วันเริ่มต้ นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน โดยให้ แสดงจานวนนี้แยกต่างหากจากกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 บริษัท พิมลพร จากัด ได้
ถือเงินตราต่างประเทศ เป็ นจานวนเงิน 8,500 เหรียญสหรัฐ ซึ่งข้ อมูลจากงบทดลองของบริษัท พิมลพร
จากัด มีดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

31 ธ.ค. 25x1

31 ธันวาคม 25x2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์
หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

255,000
255,000
255,000
-0255,000

280,500
280,500
255,000
25,500
280,500

ข้ อมูลเพิ่มเติม
1) กาไรสุทธิสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เท่ากับ 25,500 บาท
2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x1 อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 อัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
จากข้ อมูลข้ างต้ น บริษัทสามารถจัดทางบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
ได้ ดังนี้
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บริษทั พิมลพร จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25x2
หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับปรุงกาไรสาหรับปี ให้ เป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

25,500
(25,500)
-0-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

-0-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

-0-0255,000
25,500
280,500

ดอกเบี้ ยและเงินปันผล
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง “งบกระแสเงินสด” กาหนดให้ กิจการแสดงรายการกระแส
เงินสดจากดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปั นผลรับ และเงินปั นผลจ่าย แยกเป็ นรายการต่างหาก และจัด
ประเภทแต่ ล ะรายการเป็ นกิจ กรรมด าเนิ น งาน กิจ กรรมลงทุ น หรื อ กิจกรรมจั ด หาเงิน ในแต่ ล ะรอบ
ระยะเวลารายงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ กิจการโดยทั่วไป (ยกเว้ นสถาบันการเงิน) ต้ องจาแนกกระแสเงิน
สดเกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินปันผล ดังนี้
1) ดอกเบี้ ยรับ จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดรั บ จากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่ องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่นามาคานวณหากาไรหรือขาดทุนของกิจการ หรื อจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมลงทุน เนื่องจากถือเป็ นผลตอบแทนที่กจิ การได้ รับจากการลงทุน
2) ดอกเบี้ ยจ่ าย จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่นามาคานวณหากาไรหรือขาดทุนของกิจการ หรือจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจ่าย
จากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากถือเป็ นต้ นทุนของการจัดหาทรัพยากรทางการเงินของกิจการ
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3) เงินปั นผลรับ จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดรั บจากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่นามาคานวณหากาไรหรือขาดทุนของกิจการ หรื อจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมลงทุน เนื่องจากถือเป็ นผลตอบแทนที่กจิ การได้ รับจากการลงทุน
4) เงินปันผลจ่ าย จัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาเนินงาน เพื่อประโยชน์สาหรับ
ผู้ใช้ งบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงาน หรือจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากถือเป็ นต้ นทุนของการ
จัดหาทรัพยากรทางการเงินของกิจการ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่เี ป็ นสถาบันการเงิน กิจการที่เป็ นสถาบันการเงินมักแสดงกระแสเงินสดจาก
รายการดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย และเงินปันผลรับอยู่ในกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ทั้งนี้ การจัดประเภทกระแสเงินสดจากดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลรับ และเงินปันผลจ่าย
สามารถนามาสรุปในรูปของตารางได้ ดังนี้
ประเภทกิจการ / รายการ

กิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน

กรณีทีเ่ ป็ นกิจการทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่สถาบันการเงิน
1) ดอกเบี้ยรับ
2) ดอกเบี้ยจ่าย
3) เงินปันผลรับ
4) เงินปันผลจ่าย

/
/
/
/

/
/
/
/

กรณีทีเ่ ป็ นสถาบันการเงิน
1) ดอกเบี้ยรับ
2) ดอกเบี้ยจ่าย
3) เงินปันผลรับ
4) เงินปันผลจ่าย

/
/
/
/

/

นอกจากนี้ กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยจ านวนเงิ น ของดอกเบี้ ยจ่ า ยทั้ง หมดที่เ กิ ด ขึ้ นในระหว่ า งรอบ
ระยะเวลารายงาน ไม่ว่ารายการดังกล่ าวได้ รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในกาไรหรือขาดทุน หรือตั้งขึ้นเป็ นทุนของ
สินทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้ นทุนการกู้ยืม
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ภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง “งบกระแสเงินสด” กาหนดให้ กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการ
กระแสเงินสดจากภาษีเงินได้ เป็ นรายการแยกต่างหาก และต้ องจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาเนินงาน เนื่องจากกิจการต้ องคานวณภาษีเงินได้ จากกาไรขาดทุนของกิจการซึ่งเป็ นผลการดาเนินงาน
เว้ นแต่ในกรณีท่รี ะบุโดยเจาะจงได้ ว่าเป็ นของกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน กล่าวคือ หากกิจการ
สามารถระบุได้ ในทางปฏิบัติว่ากระแสเงินสดของภาษีเงินได้ น้ันเป็ นของรายการที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดที่
จัดเป็ นกิจกรรมลงทุนหรือ กิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดของภาษีเงินได้ ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็ น
กิจกรรมลงทุนหรื อกิจกรรมจัดหาเงินตามรายการที่เกิดขึ้น เช่น กิจการอาจจัดรายการภาษีท่เี กี่ยวข้ องกับ
การขายที่ดินไว้ ในกิจกรรมลงทุนในลักษณะเดียวกันกับกระแสเงินสดรับจากการขายที่ดิน เป็ นต้ น ทั้งนี้ ใน
กรณีท่กี ิจการปั นส่วนกระแสเงินสดของภาษีเงินได้ ไปสู่กิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรม กิจการต้ องเปิ ดเผย
ภาษีเงินได้ ท่จี ่ายทั้งจานวนด้ วย อย่างไรก็ตาม หากกิจการไม่สามารถระบุรายการกระแสเงินสดของภาษีเงิน
ได้ ในทางปฏิบัติว่าเป็ นของกิจกรรมใด กิจการมักจัดกระแสเงินสดของภาษีเงินได้ ดังกล่าวเป็ นกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ทั้งนี้ การจัดประเภทกระแสเงินสดจากภาษีเงินได้ สามารถนามาสรุปในรูปของตารางได้ ดังนี้
รายการ
ภาษีเงินได้

กิจกรรมดาเนินงาน
/

กิจกรรมลงทุน

กิจกรรมจัดหาเงิน

/
/
(หากสามารถปันส่วนได้ ) (หากสามารถปันส่วนได้ )

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และการร่วมค้า
หากผู้ลงทุนบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้ า หรือบริษัทย่อยด้ วยวิธีส่วนได้ เสีย หรือ
วิธีราคาทุน ผู้ลงทุนจะจากัดการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด โดยแสดงเฉพาะรายการกระแสเงินสด
ระหว่ างกิจการกับผู้ได้ รับการลงทุนเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงกระแสเงินสดของบริษัทร่ วมและการร่ วมค้ านั้น
ดังนั้น ในการจัดทางบกระแสเงินสดด้ วยวิธีทางอ้ อม ผู้ลงทุนต้ องปรับปรุงส่วนแบ่งผลกาไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ าที่รับรู้ในกาไรขาดทุนรวมในการกระทบยอดเพื่อแสดงกระแสเงินสด
จากกิจกรรมดาเนินงาน เนื่องจากรายการดังกล่าวถือเป็ นรายได้ หรือค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในความเป็ นเจ้าของในบริษทั ย่อย และธุรกิจอื่น
กิจการต้ องแสดงเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายที่เกิดจากการได้ มาหรือการสูญเสียการควบคุมในบริ ษัท
ย่อยหรือธุรกิจอื่นเป็ นรายการแยกต่างหากและจัดประเภทเป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน นอกจากนี้
กิจการต้ องเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวข้ องกับการได้ มาหรือการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยหรือ ธุรกิจอื่นที่
เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงานด้ วยจานวนรวม ดังต่อไปนี้
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1) ยอดรวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายหรือได้ รับ
2) สัดส่วนของสิ่งตอบแทนซึ่งประกอบด้ วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3) จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัทย่อยหรื อธุรกิจอื่นที่ได้ มาซึ่งการควบคุ ม
หรือที่สญ
ู เสียการควบคุมไป และ
4) จ านวนของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น นอกเหนื อ จากเงิ น สดหรื อ รายการเทีย บเท่ า เงิ น สดใน
บริ ษัทย่อยหรื อธุรกิจอื่นที่ได้ มาซึ่งการควบคุมหรือสูญเสียการควบคุมไป โดยสรุปแยกตาม
ประเภทหลัก
อย่างไรก็ตาม กิจการที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุ นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ ที่ 10
เรื่ อง งบการเงิ น รวม ไม่ จ าเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ จ านวน
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดในบริ ษัทย่ อยหรื อ ธุร กิจอื่นที่ได้ มาซึ่ งการควบคุ มหรื อที่สูญ เสียการ
ควบคุมไป และจานวนของสินทรัพย์และหนี้สินนอกเหนือจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดในบริษัท
ย่ อ ยหรื อ ธุร กิจ อื่นที่ได้ มาซึ่ งการควบคุ มหรื อ สูญเสียการควบคุ มไป สาหรั บ เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่ อ ย ซึ่ ง
กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
นอกจากนี้ กิจการต้ องแสดงกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงส่วนได้ เสียในความเป็ น
เจ้ าของในบริษัทย่อยที่ไม่ทาให้ สญ
ู เสียการควบคุมในบริษัทย่อยแยกต่างหากและจัดประเภทเป็ นกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น การขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยให้ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม เป็ นต้ น
ยกเว้ น ในกรณีท่ีบริ ษัทย่ อยถู กถือ โดยกิจการที่ดาเนิ นธุรกิจด้ านการลงทุ นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม และมีการกาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
รายการทีม่ ิใช่เงินสด
กิจการต้ องไม่นารายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่ไม่ได้ มีการรั บหรื อจ่ายเงินสดหรือรายการ
เทียบเท่าเงินสดมาแสดงในงบกระแสเงินสด เนื่องจากรายการที่มิใช่ เงินสด (Non-Cash Transactions)
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระแสเงินสดในระหว่างงวด อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับรายการดังกล่าวนี้ไว้ ในส่วนอื่นของงบการเงินเพื่อ ให้ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมลงทุน
และกิจกรรมจัดหาเงินแก่ผ้ ูใช้ งบการเงิน รวมทั้งช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการดังกล่าวที่มีต่อกระแสเงินสดของกิจการในอนาคตได้
ตัวอย่างของรายการที่มิใช่เงินสด
1) การซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้สิน เช่น การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื่อหรือโดย
การออกเป็ นตัว๋ เงินจ่ายหรือหุ้นกู้ หรือการทาสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้ น
2) การซื้อสินทรั พย์โดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้ นสามัญของกิจการ เช่ น การซื้อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์โดยการออกหุ้นสามัญ การออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิบัตร เป็ นต้ น
3) การออกหุ้นสามัญเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
4) การซื้อกิจการโดยการออกหุ้นสามัญ
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5) การแปลงสภาพหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ
การเปลีย่ นแปลงในหนี้ สินทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งที่เป็ น
รายการที่เป็ นเงินสดและรายการที่มิใช่เงินสดว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น การก่อหนี้ การชาระหนี้ การแปลง
สภาพหนี้ เป็ นต้ น เพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรม
จัดหาเงิน ผ่ านการเชื่ อมโยงรายการที่ร วมอยู่ ในรายการกระทบยอดไปยังงบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กระแสเงินสด
ตัวอย่างของการเปิ ดเผย
ณ วันที่ 1
มกราคม
25X1

กระแสเงิน
สด เพิ่ม
(ลด)

รายการที่มิใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

การแปลงค่าอัตรา
แลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม
25X1

เงินกู้ยืม

100

40

-

(10)

130

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

200

(20)

40

-

220

รวม

300

20

40

(10)

350

องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กิจการต้ องแสดงองค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งต้ องกระทบยอด
จานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับ ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้ กิจ การต้ อ งเปิ ดเผยนโยบายการบั ญ ชีในการพิ จารณาส่ วนประกอบของเงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
การเปิ ดเผยอื่น
กิจการต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีนัยสาคัญที่กิจการถืออยู่แต่ไม่
สามารถนาไปใช้ ได้ โดยบริษัทในกลุ่ม พร้ อมทั้งให้ มคี าอธิบายของฝ่ ายบริหารประกอบด้ วย
นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ยังสนับสนุ นให้ กิจการเปิ ดเผย
ข้ อมู ลเพิ่ มเติมอื่นที่อาจทาให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจฐานะการเงินและสภาพคล่ องของกิจการ เช่ น จานวน
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ เบิกใช้ กระแสเงินสดตามส่วนงาน เป็ นต้ น
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ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด ให้ ทางเลือกในการจัดประเภทรายการ
กระแสเงินสดจากดอกเบี้ยและเงินปันผลเข้ าสู่แต่ละกิจกรรมในงบกระแสเงินสด ด้ วยเหตุน้ ี ผู้ใช้ งบการเงิน
อาจจาเป็ นต้ องปรับปรุงรายการกระแสเงินสดประเภทเดียวกันให้ อยู่ในกิจกรรมเดียวกัน เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบ
การเงินสามารถวิเคราะห์งบกระแสเงินสดระหว่างกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบได้
ดีย่งิ ขึ้น
***************
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
สุภัทรกุล
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
นาคทับที
กรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
กรรมการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการ
นางสาวรสา
กาญจนสาย
กรรมการ
นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
กรรมการ
นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ
นางอุณากร
พฤฒิธาดา
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวชญานิน
เกิดผลงาม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางมลฐินี
เอี้ยวพิทยากุล)
กรรมการ
(นายวัชรินทร์
วงศ์ตระกูลชัย)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นายประวิทย์
ตันตราจินต์)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563(ต่อ)
นางณัฐสรัคร์
นายเทวา

สโรชนันท์จีน
ดาแดง
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ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2560-2563
นางสาววราพร
ประภาศิริกุล
ประธานอนุกรรมการ
นางสาวกฤตยาภร
อารีโสภณพิเชฐ
อนุกรรมการ
นายกษิติ
เกตุสรุ ิยงค์
อนุกรรมการ
นางสาวกัญญาณัฐ
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อนุกรรมการ
นายภาคภูมิ
วณิชธนานนท์
อนุกรรมการ
นายไพศาล
บุญศิริสขุ ะพงษ์
อนุกรรมการ
นางสาววิไลวรรณ
กาญจนกันติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวถนอมทรัพย์
โสภณศิริกุล)
อนุกรรมการ
(นางสาวทศวรรณ
บุษปะเกษ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาวโสภา
รุ่งสุริยะศิลป์ )
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์)
อนุกรรมการ
(นายณรงค์
ภานุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
นายภาณุพงศ์
ศิริอคั รกรกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายอุดม
ธนูรัตน์พงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายวีระเดช
เตชะวรินทร์เลิศ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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