มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง
งบกระแสเงินสด
คําแถลงการณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดปรับปรุงถอยคําและแกไขรูปแบบใหมใหเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดขึ้นโดย
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด พ.ศ. 2549 (IAS 7 Cash Flows Statements
(2006)) ซึ่งมีขอแตกตางจากฉบับเดิมคือ
z

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยกเลิกการแสดงกระแสเงินสดที่เกี่ยวของกับรายการพิเศษ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
1

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

สารบัญ
ยอหนาที่
วัตถุประสงค
ขอบเขต
ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด
คํานิยาม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
การนําเสนองบกระแสเงินสด
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
การแสดงกระแสเงินสดเปนยอดสุทธิ
กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ภาษีเงินได
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
การซื้อและจําหนายบริษัทยอยและหนวยธุรกิจอื่น
รายการที่มิใชเงินสด
องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
การเปดเผยอื่น
วันถือปฏิบัติ
ภาคผนวก

1-3
4-5
6 -9
7-9
10-12
13-15
16
17
18-20
21
22-24
25-28
29-32
33-34
35-36
37-40
41-42
43-45
46-50
51

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ประกอบดวยขอความที่พิมพดวยตัวอักษรหนาดํา ซึ่งถือเปนหลักการและขอความที่
พิมพดวยอักษรปกติซึ่งถือเปนคําอธิบาย และมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของ
แมบทการบัญชี ในกรณีที่ไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด
วัตถุประสงค
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กระแสเงิ น สดของกิ จ การ มี ป ระโยชน ต อ ผู ใ ช ง บการเงิ น เพื่ อ ใช เ ป น เกณฑ ใ นการประเมิ น
ความสามารถของกิจการที่จะไดรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความตองการใชจายเงินสดของกิจการ
ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ผูใชงบการเงินจะตองประเมินความสามารถของกิจการในการที่จะไดรับเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ระยะเวลาและความแนนอนของเงินสดที่จะไดรับ
วัตถุประสงคของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ เพื่อเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการ โดยการเสนองบกระแสเงินสดที่จําแนกกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระหวาง
รอบระยะเวลาบัญชีเปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน จากกิจกรรมลงทุน และจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ขอบเขต
1. กิจการตองจัดทํางบกระแสเงินสดโดยใหปฏิบัติตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และถือเปน
งบหนึ่งของงบการเงินที่เสนอในแตละรอบระยะเวลาบัญชี

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง งบกระแสเงินสด
3. ผูใชงบการเงินของกิจการยอมสนใจวา กิจการไดรับและใชจายเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยางไร
ทั้งนี้ ไมวากิจการนั้นจะประกอบธุรกิจลักษณะใด มีรายไดจากกิจกรรมหลักแตกตางกันเพียงใด หรือแมแต
สถาบันการเงินซึ่งเงินสดถือเปนสินคาของกิจการก็ตาม กิจการยอมตองการเงินสดเพื่อการใชจายดวยเหตุผล
ที่เหมือนกัน คือตองการเงินสดเพื่อใชจายในการดําเนินงาน เพื่อชําระหนี้ และเพื่อจายผลตอบแทนแก
ผูลงทุน ดังนั้น กิจการจึงควรนําเสนองบกระแสเงินสด

ประโยชนของขอมูลกระแสเงินสด
4. งบกระแสเงินสดเมื่อใชประกอบกับงบการเงินอื่น จะใหขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิของกิจการ การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางการเงิน (ซึ่งรวมถึงสภาพคลอง
และความสามารถในการชําระหนี้) และความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับจํานวนเงินและระยะเวลาของ
กระแสเงินสด เพื่อปรับใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของโอกาสและสถานการณที่เกิดขึ้น ขอมูลเกี่ยวกับกระแส
เงินสดใหประโยชนในการประเมินความสามารถของกิจการ ในการที่จะไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทา
เงินสด และจะทําใหผูใชงบการเงินสามารถนําไปสรางแบบจําลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดในอนาคตของตางกิจการรวมทั้งชวยใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่นําเสนอ
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โดยกิจการที่แตกตางกันได เพราะเปนวิธีที่ไดตัดผลกระทบที่เกิดจากการใชวิธีการบัญชีที่แตกตางกันสําหรับ
รายการและเหตุการณที่เหมือนกันออกไปแลว

5. ขอมูลของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นแลวในอดีต มักจะใชเปนตัวชี้ถึงจํานวนเงิน ระยะเวลา และความแนนอนที่
จะเกิดขึ้นของกระแสเงินสดในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในการใชตรวจสอบความถูกตองของการ
ประเมินผลกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจัดทําในอดีต และใชตรวจสอบความสัมพันธระหวางความสามารถ
ในการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา

คํานิยาม
6.

คําศัพทที่ใชในมาตรฐานฉบับนี้มีความหมายโดยเฉพาะดังตอไปนี้
เงินสด
หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม
รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี ส ภาพคล อ งสู ง ซึ่ ง พร อ มที่ จ ะ
เปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบได และมีความเสี่ยงตอ
การเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคัญ
กระแสเงินสด
หมายถึง การไดมาและใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
กิจกรรมดําเนินงาน
หมายถึง กิจกรรมหลักที่กอใหเกิดรายไดของกิจการ และ กิจกรรมอื่น
ที่มิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน
กิจกรรมลงทุน
หมายถึง การไดมาและจําหนายสินทรัพยระยะยาวและเงินลงทุนอื่น
ซึ่งไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด
กิจกรรมจัดหาเงิน
หมายถึง กิ จ กรรมที่ มี ผ ลให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในขนาดและ
องคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการกูยืมของ
กิจการ
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
7. รายการเทียบเทาเงินสด เปนรายการที่กิจการถือไวเพื่อวัตถุประสงคในการจายชําระภาระผูกพันระยะสั้น
มากกวาเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น เงินลงทุนที่จะถือไดวาเปนรายการเทียบเทาเงินสดเงินลงทุน
นั้นจะตองพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนเงินที่ทราบไดแนชัด และตองมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคา ดังนั้น โดยปกติเงินลงทุนที่จะถือเปนรายการเทียบเทาเงินสดไดเฉพาะเงิน
ลงทุนที่มีวันถึงกําหนดระยะสั้น กลาวคือ 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา สําหรับเงินลงทุนในหุนทุน
จะไมถือเปนรายการเทียบเทาเงินสด เวนแตโดยเนื้อหาสาระแลวเปนรายการเทียบเทาเงินสด เชน ในกรณี
ของหุนบุริมสิทธิ์ที่ซื้อเมื่อหุนนั้นใกลวันครบกําหนดและมีการระบุวันที่ไถถอนไวอยางแนชัด

8. เงินกูยืมจากธนาคาร ตามปกติจะพิจารณาจัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน แตสําหรับในบางประเทศเงินเบิก
เกินบัญชีธนาคารมีลักษณะจายคืนเมื่อทวงถามและถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารเงินสดของกิจการ ในกรณี
เชนนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจะถือรวมเปนสวนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งขอตกลงกับ
ธนาคาร ในลักษณะนี้จะเห็นไดจากยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารมักมียอดเปลี่ยนแปลงผันผวนจาก
ยอดเงินฝากธนาคารเปนยอดเงินเบิกเกินบัญชี

9. กระแสเงินสดจะไมรวมการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายการที่ประกอบกันขึ้นเปน
รายการเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด เพราะสวนที่ประกอบกันขึ้นดังกลาวเปนสวนของการบริหาร
เงินสดของกิจการมากกวาเปนสวนของกิจกรรมดําเนินงาน หรือกิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน
การบริหารเงินสดใหรวมถึง การนําเงินสดที่เหลือใชไปลงทุนในรายการเทียบเทาเงินสด

การนําเสนองบกระแสเงินสด
10.งบกระแสเงินสดตองแสดงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี โดยจําแนกเปนกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจากกิจกรรมลงทุน และจากกิจกรรมจัดหาเงิน
11. กิจการควรเสนอกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินในลักษณะ
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การจําแนกตามกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาจะเปนขอมูลที่ทําใหผูใชงบการเงิน
ประเมินผลกระทบของกิจกรรมเหลานั้นที่มีตอฐานะการเงินของกิจการและตอจํานวนเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดได ขอมูลนี้ยังอาจใชเพื่อประเมินความสัมพันธระหวางกิจกรรมเหลานั้นไดดวย
12. รายการคารายการหนึ่งอาจรวมกระแสเงินสดจากหลายกิจกรรมที่จัดประเภทแตกตางกันได เชน เมื่อเงินสด
ที่จายชําระเงินกูที่รวมทั้ง ดอกเบี้ยและเงินตน รายการดอกเบี้ยอาจจัดเปนกิจกรรมดําเนินงานและรายการ
เงินตนจัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน
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กิจกรรมดําเนินงาน
13. จํานวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเปนขอบงชี้ ที่สําคัญที่แสดงถึงความสามารถใน
การดําเนินงานของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอเพื่อจายชําระเงินกูยืม เพื่อการดําเนินงาน
ของกิจการ เพื่อจายเงินปนผล และเพื่อการลงทุนใหมๆ โดยไมตองพึ่งพาการจัดหาเงินจากแหลงเงิน
ภายนอก ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบแตละรายการของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีตจะ
เป น ประโยชน เ มื่ อ พิ จ ารณาประกอบกั บข อมู ลอื่ นในการพยากรณ กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดํ าเนิ นงาน
ในอนาคต
14. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจะเกิดจากกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดหลักของกิจการ ดังนั้น โดยทั่วไป
จะเปนผลมาจากรายการตางๆ และเหตุการณอื่นที่เกิดขึ้นในการคํานวณกําไรหรือขาดทุน
ตัวอยางของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน คือ
14.1 เงินสดรับจากการขายสินคาและการใหบริการ
14.2 เงินสดรับจากรายไดคาสิทธิ คาธรรมเนียม คานายหนา และรายไดอื่น
14.3 เงินสดจาย คาซื้อสินคาและบริการ
14.4 เงินสดจายแกพนักงานและจายแทนพนักงาน
14.5 เงินสดรับและจายของกิจการประกันภัย สําหรับคาเบี้ยประกันและคาเรียกรอง
คารายป และผลประโยชนอื่นตามกรมธรรม
14.6 เงินสดจายหรือไดรับคืนคาภาษีเงินได ยกเวนหากรายการดังกลาวสามารถระบุเจาะจงไดกับ
กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
14.7 เงินสดรับและจายจากสัญญาที่ถือไวเพื่อวัตถุประสงคเพื่อคา
รายการบางรายการ เชน การขายโรงงาน อาจทําใหเกิดผลกําไรหรือขาดทุนซึ่งจะรวมอยูในการคํานวณกําไร
หรือขาดทุน อยางไรก็ตาม กระแสเงินสดที่เกี่ยวกับรายการดังกลาวเปนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ลงทุน
15. กิจการอาจถือหลักทรัพยและเงินใหกูยืมเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา ในกรณีเชนนั้น หลักทรัพยเหลานั้นจะมี
ลักษณะคลายกับสินคาคงเหลือที่ซื้อมาเพื่อขายตอ ดังนั้น กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและขายหลักทรัพย
เพื่อซื้อขายหรือเพื่อคาจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงาน ในทํานองเดียวกัน เงินสดจายลวงหนาและเงินใหกูโดย
สถาบันการเงิน ตามปกติจะจัดเปนกิจกรรมดําเนินงานเพราะเปนรายการที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได
หลักของกิจการ

กิจกรรมลงทุน
16. การแยกเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุนมีความสําคัญ เพราะกระแสเงินสดดังกลาว
แสดงใหเห็นรายจายที่ไดจายไปเพื่อซื้อทรัพยากรตางๆที่จะกอใหเกิดรายไดและกระแสเงินสดรับในอนาคต
ตัวอยางของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมลงทุน คือ
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16.1 เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพยระยะยาวอื่น รายจาย
ดังกลาวใหรวมถึงเงินสดจายที่เปนตนทุนในการพัฒนาสินทรัพย และเงินสดจายที่เกี่ยวของกับที่ดิน
อาคาร และอุปกรณที่กิจการสรางขึ้นเอง
16.2 เงินสดที่ไดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน และสินทรัพยระยะยาวอื่น
16.3 เงิ น สดที่ จ า ยเพื่ อ ซื้ อ ตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ข องกิ จ การอื่ น และส ว นได เ สี ย ในการร ว มค า
(นอกเหนือจากเงินสดที่จายซื้อตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสดหรือถือไวโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.4 เงิ น สดรั บ จากการขายตราสารทุ น หรื อ ตราสารหนี้ ข องกิ จ การอื่ น และส ว นได เ สี ย ในการร ว มค า
(นอกเหนือจากเงินสดที่รับจากการขายตราสารที่จัดเปนรายการเทียบเทาเงินสดหรือถือไวโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อซื้อขายหรือเพื่อคา)
16.5 เงินสดที่จายเปนเงินลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจายลวงหนาและเงินให
กูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.6 เงินสดรับชําระคืนจากเงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (นอกเหนือจากเงินจายลวงหนา
และเงินใหกูยืมโดยสถาบันการเงิน)
16.7 เงินสดที่จายเพื่อซื้อสัญญาลวงหนา สัญญาใหสิทธิการเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน ยกเวนสัญญา
ดังกลาวนั้นถือไวเพื่อวัตถุประสงคซื้อขายหรือเพื่อคา หรือเปนเงินสดที่จายไปซึ่งจัดเปนกิจกรรมจัดหา
เงิน
16.8 เงินสดที่ไดรับจากการขายสัญญาลวงหนา สัญญาใหสิทธิการเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน ยกเวน
สั ญ ญาที่ ถื อ ไว เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ซื้ อ ขายหรื อ เพื่ อ ค า หรื อ เป น เงิ น สดที่ ไ ด รั บ มาซึ่ ง จั ด เป น กิ จ กรรม
จัดหาเงิน
ในกรณีที่สัญญานําไปใชเปนเครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงของรายการที่สามารถระบุได กระแส
เงินสดที่เกิดจากสัญญาดังกลาวใหจัดประเภทในลักษณะเดียวกับกระแสเงินสดของรายการที่ถูกปองกันความเสี่ยง

กิจกรรมจัดหาเงิน
17. การแยกเปดเผยขอมูลของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีความสําคัญ เพราะจะเปนประโยชนใน
การคาดคะเนสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดในอนาคตจากผูใหเงินทุนแกกิจการ
ตัวอยางของกระแสเงินสดทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน คือ
17.1 เงินสดไดรับจากการออกหุนหรือตราสารทุนอื่น
17.2 เงินสดที่จายแกผูเปนเจาของเพื่อซื้อหรือไถถอนหุนทุนของกิจการนั้น
17.3 เงินสดที่ไดรับจากการออกหุนกู เงินกูยืม ตั๋วเงิน พันธบัตร การจํานอง และเงินกูยืมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวอื่น
17.4 เงินสดที่จายชําระเงินกูยืม
17.5 เงินสดที่ผูเชาจายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเชาที่มีลักษณะเปนสัญญาเชาการเงิน
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การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
18. กิจการตองแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน โดย
18.1 วิธีทางตรงซึ่งแสดงเงินสดรับและเงินสดจายตามลักษณะของรายการหลักที่สําคัญ หรือ
18.2 วิธีทางออม ซึ่งแสดงดวยยอดกําไรหรือขาดทุนสุทธิปรับปรุงดวยผลกระทบของรายการที่ไม
เกี่ ยวกั บเงิ นสด และรายการค างรั บ ค างจ ายของเงิ นสดรั บและเงิ นสดจ ายที่ เกี่ ยวข องกั บการ
ดําเนินงานในอดีตหรือในอนาคต และรายการของรายไดหรือคาใชจายที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดจาก
การลงทุนหรือการ จัดหาเงิน

19. กิจการควรแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยใชวิธีทางตรง เนื่องจากเปนวิธีที่จะใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเปนขอมูลที่จะไมไดรับถาใชวิธีทางออม ภายใต
วิธีทางตรง ขอมูลของรายการหลักตางๆ ของเงินสดรับและเงินสดจายอาจจะทราบไดจาก
19.1 การบันทึกรายการบัญชีของกิจการ หรือ
19.2 โดยการปรับปรุงรายการขาย ตนทุนขาย (รายไดดอกเบี้ยและรายไดที่เหมือนกัน และดอกเบี้ยจายและ
คาใชจายที่เหมือนกันที่จายแกสถาบันการเงิน) และรายการอื่นในงบกําไรขาดทุนเกี่ยวกับ
19.2.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในระหวาง
รอบระยะเวลาบัญชี
19.2.2 รายการอื่นที่ไมกระทบเงินสด และ
19.2.3 รายการอื่น ซึ่ง กระทบเงิน สดอัน เกิ ด จากกระแสเงิน สดจากกิ จ กรรมลงทุ น หรื อกิ จ กรรม
จัดหาเงิน

20. ภายใตวิธีทางออม-กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน หาไดจากการปรับปรุงกําไรหรือขาดทุนสุทธิ
ดวยผลที่เกิดจาก
20.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ ลูกหนี้และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชี
20.2 รายการอื่นทีไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา ประมาณการหนี้สิน ภาษีรอตัดบัญชี ผลกําไรหรือ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ กําไรที่ยังไมไดรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
และสวนของผูถือหุนสวนนอย
20.3 รายการอื่นทั้งหมด ซึ่งกระทบเงินสดอันเกิดจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือ กิจกรรม
จัดหาเงิน
อีกวิธีหนึ่งก็คือ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอาจจะแสดงโดยวิธีทางออมดวยการแสดงใหเห็น
รายการรายไดและคาใชจายตางๆ ตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
ลูกหนี้ และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
8

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

การแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
21. กิจการตองแสดงเงินสดรับและเงินสดจายแยกตามลักษณะรายการที่สําคัญตางๆที่เกิดจากกิจกรรม
ลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ยกเวนกระแสเงินสดตามที่ระบุในยอหนา 22 และ 24 ใหแสดงดวย
ยอดสุทธิ

การแสดงกระแสเงินสดเปนยอดสุทธิ
22. กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินตอไปนี้ อาจจะแสดง
ดวยยอดสุทธิได คือ
22.1 เงินสดรับและจายแทนลูกคาถากระแสเงินสดสะทอนถึงกิจกรรมของลูกคามากกวากิจกรรม
ของกิจการ และ
22.2 เงินสดรับและจายของรายการที่หมุนเร็ว จํานวนเงินมาก และอายุถึงกําหนดสั้น

23. ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนา 22.1 ไดแก
23.1 การรับฝากและจายคืนเงินฝากเมื่อทวงถามของธนาคาร
23.2 กองทุนที่ถือไวแทนลูกคาโดยกิจการลงทุน
23.3 คาเชาที่จัดเก็บแทน และจายไปยังเจาของอสังหาริมทรัพย
ตัวอยางของเงินสดรับและจายที่กลาวตามยอหนา 22.2 ไดแกเงินทดรองที่จายไปเพื่อและ
การจายคืนของ
23.4 เงินตนอันเกี่ยวกับบัตรเครดิตลูกคา
23.5 การซื้อและขายเงินลงทุน
23.6 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น เชน รายการที่มีอายุถึงกําหนดใน 3 เดือนหรือนอยกวา
24. กระแสเงินสดที่เกิดจากแตละกิจกรรมของสถาบันการเงินตอไปนี้ อาจแสดงดวยยอดสุทธิ คือ
24.1 เงินสดรับและจายสําหรับรายการรับฝากเงินและรายการจายคืนเงินฝากที่ระบุวันถึงกําหนดไว
แนนอน
24.2 การนําเงินไปฝากและการถอนเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น และ
24.3 เงินสดที่จายลวงหนาเพื่อลูกคาและเงินใหกูแกลูกคา การจายคืนเงินลวงหนาเพื่อลูกคาและเงิน
กูยืมดังกลาวนั้น

กระแสเงินสดที่เปนเงินตราตางประเทศ
25. กระแสเงินสดจากรายการที่เปนเงินตราตางประเทศตองบันทึกเปนสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงาน
ของกิจการที่เสนองบการเงินโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานและ
สกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการของกระแสเงินสด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

26. กระแสเงินสดของบริษัทยอยในตางประเทศตองแปลงคาเงินตราตามอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
สกุลเงินหลักที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่เกิดรายการของกระแส
เงินสด
27. กระแสเงิ น สดที่ แ สดงเป น สกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศให แ สดงตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 30
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
อนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง ตัวอยางเชน อัตราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของงวดเวลาหนึ่งอาจนํามาใชบันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ หรือการ
แปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยตางประเทศ อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไม
อนุญาตใหใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล เพื่อแปลงคากระแสเงินสดของบริษัทยอยตางประเทศ
28. ผลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไมถือ
เปนกระแสเงินสด อยางไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดที่ถืออยูหรือถึงกําหนดชําระดวยสกุลเงินตางประเทศจะแสดงในงบกระแส
เงินสดเพื่อเปนการกระทบยอดของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันเริ่มและวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี เงินจํานวนนี้ใหแสดงแยกตางหากจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม
ลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินและรวมถึงผลตาง (ถามี) ถากระแสเงินสดตางๆ ดังกลาวแสดงในอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
29 ยอหนานี้ไมใช
30 ยอหนานี้ไมใช

ดอกเบี้ยและเงินปนผล
31. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจายสําหรับดอกเบี้ยและเงินปนผล แยกเปน
รายการตางหากและควรจัดประเภทแตละรายการเขาเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือ
กิจกรรมจัดหาเงินในแตละรอบระยะเวลาบัญชีโดยสม่ําเสมอ
32. กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของดอกเบี้ยที่จายทั้งหมดในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีในงบกระแสเงินสด
ไมวาจะเปนจํานวนที่ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน หรือการตั้งขึ้นเปนทุนของสินทรัพยตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
33 ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ มักจะจัดเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของสถาบัน
การเงิน อยางไรก็ตาม สําหรับกิจการประเภทอื่นยังไมมีขอยุติในการจัดประเภทของกระแสเงินสดของ
รายการดังกลาว ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยรับ และเงินปนผลรับ อาจจะจัดเปนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เนื่องจากเปนรายการที่นํามาคํานวณกําไรหรือขาดทุน หรืออีกวิธีหนึ่งเห็นวาดอกเบี้ยจายอาจจะจัดเปน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนื่องจากเปนตนทุนของการจัดหาทรัพยากรการเงิน ดอกเบี้ยรับและ
เงินปนผลรับอาจจะจัดเปนกระแสเงินสดจากการลงทุน เนื่องจากเปนผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
10

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

34 เงินปนผลจายอาจจะจัดเปนกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน เนื่องจากเปนตนทุนของการจัดหาทรัพยากร
การเงิน อีกวิธีหนึ่งเห็นวา เงินปนผลจายอาจจะจัดเปนองคประกอบหนึ่งของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อชวยผูใชงบการเงินในการพิจารณาความสามารถของกิจการที่จะจายเงินปนผลออกไป
จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

ภาษีเงินได
35. กิจการตองเปดเผยกระแสเงินสดจากภาษีเงินไดเปนรายการแยกตางหากและตองจัดประเภทไวเปน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ยกเวนในกรณีที่ระบุโดยเจาะจงไดวาเปนของกิจกรรมจัดหาเงิน
และกิจกรรมลงทุน
36 ภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดประเภทเปนกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรม
ลงทุ น หรื อ กิ จ กรรมจัด หาเงิ น ในงบกระแสเงิ น สด ในขณะที่ ค า ใช จ า ยภาษี ที่ อ าจจะระบุ ไ ด โ ดยทั น ที กั บ
กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน แตกระแสเงินสดของคาภาษีที่เกี่ยวของมักจะไมสามารถระบุโดยเจาะจง
ไดและอาจจะเกิดขึ้นตางรอบระยะเวลาบัญชีจากกระแสเงินสดของรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสด ดังนั้น
ภาษีที่จายมักจะจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน แตในกรณีที่สามารถระบุไดวากระแสเงินสดของ
ภาษีเปนของรายการที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่จัดเปนกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินได โดยเจาะจงก็
ใหจัดประเภทไปตามกิจกรรมนั้นตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีการปนสวนกระแสเงินสดจากภาษีไปสู
กิจกรรมมากกวาหนึ่งประเภทก็ใหเปดเผยใหทราบรายจายคาภาษีทั้งจํานวนดวย

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
37.การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย หรือวิธีราคาทุน ผูลงทุนจะจํากัดการ
แสดงกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดระหวางกิจการกับกิจการผูถูกลงทุนเทานั้น เชน แสดงเพียง
รายการเงินปนผลและเงินยืมระหวางกัน
38 กิจการที่แสดงสวนไดเสียในกิจการที่มีการควบคุมรวม (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)
เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา) โดยใชวิธีการจัดทํางบการเงินรวมตามสัดสวน จะนําเฉพาะสวนแบงของ
กระแสเงินสดที่ตนมีสวนรวมในการควบคุมเทานั้นไปแสดงรวมในงบกระแสเงินสดรวม สําหรับกิจการที่แสดง
สวนไดเสียในเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จะนํากระแสเงินสดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการที่มีการควบคุม
ร ว มและการจ า ยคื น ทุ น และรายจ า ยหรื อ รายรั บ อื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งตนกั บ กิ จ การที่ มี ก ารควบคุ ม ร ว ม
รวมแสดงไวในงบกระแสเงินสดของตน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

การซื้อและจําหนายบริษัทยอยและหนวยธุรกิจอื่น
39. ยอดรวมของกระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและจากการจําหนายบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจอื่นตอง
แสดงเปนรายการแยกตางหากและจัดเปนกิจกรรมลงทุน
40. กิจการตองเปดเผยรายการเกี่ยวกับการซื้อและการจําหนายบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจอื่นที่เกิดขึ้นใน
แตละรอบระยะเวลาบัญชีดวยจํานวนรวม ดังนี้
40.1 ยอดซื้อทั้งหมดหรือสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ไดรับจากการจําหนาย
40.2 สัดสวนของการซื้อหรือสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการจําหนายที่ไดมีการจายชําระกันเปนเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด
40.3จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทยอยหรือหนวยธุรกิจที่ซื้อ หรือจําหนาย และ
40.4มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินนอกเหนือจากรายการเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัท
ยอยหรือหนวยธุรกิจที่ซื้อหรือขายโดยสรุปแยกตามประเภทหลัก
41 แยกแสดงผลกระทบตอกระแสเงินสดอันเกิดจากซื้อและการจําหนายบริษัทยอยและหนวยธุรกิจอื่นเปน
รายการหนึ่งตางหาก พรอมกับแยกเปดเผยจํานวนเงินของสินทรัพยและหนี้สินที่ซื้อหรือจําหนาย เพื่อเปน
การชวยใหเห็นความแตกตางของกระแสเงินสดเหลานั้นจากรายการดังกลาวกับกระแสเงินสดอื่นที่เกิดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและจําหนายของ
รายการดังกลาวขางตนไมใหนําไปแสดงหักกลบลบกัน
42

ยอดรวมของเงิ น สดที่ จ า ยไปหรื อ ได รั บ เป น สิ่ ง ตอบแทนอั น เนื่ อ งจากการซื้ อ หรื อ การขาย ให แ สดงใน
งบกระแสเงินสดดวยจํานวนสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากการซื้อมาหรือจําหนายไปนั้น

รายการที่มิใชเงินสด
43. รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินที่มิไดมีการใชเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดตองไมนํามารวม
ในงบกระแสเงินสด รายการดังกลาวตองเปดเผยใหทราบไวในสวนอื่นของงบการเงินเพื่อเปนการให
ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดที่เกี่ยวกับกิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
44. กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินหลายรายการ แมวาจะมีผลกระทบตอโครงสรางทุนและสินทรัพยของ
กิจการแตจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอกระแสเงินสดของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ดังนั้น การไมนํารายการ
ทีมิใชเงินสดมารวมในงบกระแสเงินสดเปนการสอดคลองกับวัตถุประสงคของงบกระแสเงินสดเพราะรายการ
ดังกลาวไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
ตัวอยางของรายการที่มิใชเงินสด คือ
44.1 การซื้อทรัพยสิน โดยการกอหนี้สินโดยตรงหรือโดยการทําสัญญาเชาที่เปนสัญญาเชาการเงิน
44.2 การซื้อกิจการโดยการออกหุนทุน
44.3 การแปลงสภาพหนี้ไปเปนทุน
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องคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
45. กิจการตองแสดงองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและแสดงการกระทบยอดของ
จํานวนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสดกับรายการที่เทียบเทาตามที่แสดง
ในงบดุล
46 เนื่องจากกิจการมีวิธีปฏิบัติในการบริหารการเงินและมีขอตกลงกับธนาคารแตกตางกัน และเพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กิจการควรเปดเผย
นโยบายที่ใชพิจารณาสวนประกอบของรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
47 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพิจารณาสวนประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงในการจัดจําแนกประเภทตราสารการเงิน ซึ่งเดิมเคยจัดเปนสวนหนึ่งของ
พอรตเงินลงทุนของกิจการมาเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหรือกลับกัน กิจการตองรายงานตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และขอผิดพลาด

การเปดเผยอื่น
48.กิจการตองเปดเผยจํานวนเงินของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีนัยสําคัญที่กิจการถือไวแตไม
อาจจะนําไปใชโดยบริษัทในกลุม โดยใหมีคําชี้แจงของฝายบริหารประกอบดวย
49 สถานการณตางๆ ที่เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่กิจการถือไวแตไมอาจนํามาใชโดยบริษัทในกลุมได
ตัวอยางเชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ถืออยูในมือของบริษัทยอยที่ตั้งอยูในประเทศที่มีการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือมีขอจํากัดทางกฎหมายอื่นทําใหบริษัทใหญหรือบริษัทยอยอื่นไมสามารถ
ที่จะนําเงินที่มีอยูนั้นไปใชตามปกติได
50 ขอมูลเพิ่มเติมอาจจะเปนประโยชนแกผูใชงบการเงินในอันที่จะเขาใจฐานะการเงินและสภาพคลองของกิจการ
การเปดเผยขอมูลดังกลาวพรอมกับคําชี้แจงของฝายบริหารเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน ซึ่งอาจมีขอมูลดังนี้
50.1 จํานวนเงินที่ยังมิไดเบิกใชของวงเงินสินเชื่อที่อาจจะนํามาใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต และเพื่อ
ใชคืนภาระผูกพันของทุน พรอมทั้งแจงใหทราบถึงขอจํากัดใดๆ ที่มีตอการใชวงเงินสินเชื่อดังกลาว
50.2 จํานวนเงินรวมของกระแสเงินสดจากแตละกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
อันเนื่องมาจากสวนไดเสียที่มีในการรวมคาที่เสนอรายงานตามวิธีงบการเงินรวมตามสัดสวน
50.3 จํานวนเงินรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นใหแสดงแยกจาก
กระแสเงินสดที่ตองมีเพื่อคงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานตามปกติ
50.4 จํานวนเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินของ
แตละสวนงานตามสายธุรกิจและพื้นที่ทางภูมิศาสตรตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การรายงานขอมูล
ตามสวนงาน (เมื่อมีการประกาศใช)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

51. การแยกเปดเผยกระแสเงินสดที่แสดงถึงความสามารถของการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและกระแสเงินสดที่
ตองการเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานเปนสิ่งที่เปนประโยชน ทั้งนี้เพื่อใหผูใชงบการเงิน
พิจารณาไดวา กิจการมีการลงทุนเพียงพอหรือไมในการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน สําหรับ
กิจการที่มิไดมีการลงทุนอยางเพียงพอเพื่อการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน แตลงทุนเพียงเพื่อ
รั ก ษาสภาพคล อ งในป จ จุ บั น และการจ า ยคื น แก ผู เ ป น เจ า ของเท า นั้ น อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
ความสามารถที่จะทํากําไรไดในอนาคต
52. การเปดเผยกระแสเงินสดจําแนกตามสวนงานจะทําใหผูใชประโยชนจากงบการเงินมีความเขาใจดีขึ้นใน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกระแสเงิ น สดของกิ จ การโดยรวมกั บ กระแสเงิ น สดจํ า แนกตามส ว นงานที่ เ ป น
องคประกอบ กระแสเงินสดของกิจการที่สามารถนํามาใชได และความหลากหลายของกระแสเงินสดที่
จําแนกตามสวนงาน

วันถือปฏิบัติ
53 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
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ภาคผนวก 1
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ซึ่งไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

งบกระแสเงินสดสําหรับกิจการที่ไมใชสถาบันการเงิน
(1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดปกอนเปนตัวเลข
เปรียบเทียบดวย
(2) ตัวอยางไดใหขอมูลจากงบกําไรขาดทุนและงบดุลเพื่อแสดงใหเห็นวางบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง
และ วิธีทางออมไดตัวเลขมาอยางไร ทั้งนี้ ทั้งงบกําไรขาดทุนและงบดุลมิไดเสนอเปนงบเปรียบเทียบ
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
(3) ขอมูลเพิม่ เติมตอไปนี้ จะนํามาใชเพื่อจัดทํางบกระแสเงินสดดวย
- หุนทุนทั้งหมดของบริษัทยอยซื้อมาในราคา 590 บาท ราคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหนี้สินที่
รับภาระมา ดังนี้
หนวย : บาท
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้
เงินสด
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เจาหนี้การคา
หนี้สินระยะยาว

100
100
40
650
100
200

- บริษัทไดรับเงิน 250 บาท จากการออกหุนทุนและอีก 250 บาท จากการกูยืมเงินระยะยาว
- ดอกเบี้ยจาย 400 บาท โดย 170 บาท จายไปในระหวางงวด และชําระดอกเบี้ยจายของงวดกอน

100 บาท
- จายเงินปนผลไป 1,200 บาท
- ภาษีเงินไดคางจายยกมาตนงวด 1,000 บาท และปลายงวดยกไป 400 บาท ในระหวางงวดภาษี
เงินไดเพิ่มขึ้น 200 บาท ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของเงินปนผลรับมีจํานวนเงิน 100 บาท
- ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดซอื้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณมีราคาทุนรวม 1,250 บาท ซึ่ง 900 บาท
เปนการซื้อโดยสัญญาเชาทางการเงิน และจายเงินสดอีก 350 บาท
- ขายอาคารทีม่ ีราคาทุนเดิม 80 บาท มีคาเสื่อมราคาสะสม 60 บาท ไปในราคา 20 บาท
- ลูกหนี้ ณ วันสิน้ ป รวมดอกเบี้ยคางรับ 100 บาท
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งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 25-2 ปรากฏดังนี้
หนวย : บาท
ขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาเสื่อมราคา
คาใชจายการบริหารและการขาย
ดอกเบี้ยจาย
รายไดจากการลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรสุทธิกอนภาษี
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

30,650
(26,000)
4,650
(450)
(910)
(400)
500
(40)
3,350
(300)
3,050

งบดุลรวม ณ วันสิ้นป 25-2

25-2
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
เงินลงทุนในพอรต
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – ในราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน
สวนของผูถ ือหุน
หุนทุน
กําไรสะสม

25-1

230
1,900
1,000
2,500
3,730
(1.450)

160
1,200
1,950
2,500
1,910
(1,060)

2,280
7,910

850
6,660

250
230
400
2,300
3,180

1,890
100
1,000
1,040
4,030

1,500
3,230

1,250
1,380
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รวมสวนของผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

4,730
7,910

2,630
6,660

งบกระแสเงินสดตามวิธีทางตรง(ยอหนาที่ 17.1)
หนวย: บาท

25-2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากลูกคา
เงินสดจายในการซื้อสินคาและจายแกพนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

30,150
(27,600)
2,550
(270)
(900)
1,380

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อบริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่จายซื้อ (หมายเหตุ ก)

(550)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข)
เงินรับจากการขายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
เงินสดสุทธิจายไปในกิจกรรมลงทุน

(350)
20
200
200

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับจากการออกหุนทุน
รับจากการกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
จายเงินปนผล * (ก)
เงินสดสุทธิจายไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)

(480)

250
250
(90)
(1,200)
(790)
110
120
230

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

25-2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
ปรับปรุงดวย :
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลดลงในสินคาคงเหลือ
ลดลงในเจาหนีก้ ารคา
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อ บริษัทยอย-สุทธิจากเงินสดที่จายซื้อ (หมายเหตุ ก)
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ ข)
เงินรับจากการขายอุปกรณ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินรับจากการออกหุนทุน
เงินรับจากการกูยืมระยะยาว
จายชําระหนี้สญ
ั ญาเชาการเงิน
จายเงินปนผล * (ข)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด (หมายเหตุ ค)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ ค)
* (ข) รายการนี้อาจจะแสดงเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

3,350
450
40
(500)
400
3,740
(500)
1,050
(1,740)
2,250
(270)
(900)
1,380
(550)
(350)
20
200
200
(480)
250
250
(90)
1,200
(790)
110
120
230
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด (ทัง้ วิธีทางตรงและทางออม)
ก. การซื้อบริษัทยอย
ในระหวางป กลุมของบริษัท ม ไดซื้อบริษัทยอย ย มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมาของ
บริษัท ย. ปรากฏดังนี้
หนวย : บาท
เงินสด
40
สินคาคงเหลือ
100
ลูกหนี้
100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
650
เจาหนี้การคา
(100)
หนี้สินระยะยาว
(200)
รวมราคาซื้อ
หัก เงินสดของบริษัทยอย ย
กระแสเงินสดจายในการซื้อสุทธิจากเงินสดที่ซอื้

590
(40)
550

ข. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ในระหวางป กลุมบริษัทไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมีราคาตนทุนรวม 1,250 บาท ซึ่ง 900 บาทซื้อโดยวิธี
สัญญาเชาการเงินและอีก 350 บาทจายชําระเปนเงินสด
ค. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร และเงินลงทุนในตลาดเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบขึ้นจากรายการในงบดุลดังนี้
หนวย : บาท
เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่เสนอมากอน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ปรับยอดใหม

25-2
40
190
230
230

25-1
25
135
160
(40)
120

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวดรวมยอดเงินฝากในธนาคารของบริษัทยอยจํานวนเงิน 100 บาท
ซึ่งเปนจํานวนที่ไมอาจจะโอนมายังบริษทั ใหญไดโดยอิสระ เนื่องมีจากขอจํากัดในการแลกเปลี่ยน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

กลุมของบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิไดเบิกใชเปนเงิน 2,000 บาท ในจํานวนนี้ 700 บาท จะเบิกใชไดเฉพาะการ
ขยายงานในอนาคตเทานั้น
ง. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน

กระแสเงินสด :
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

สวนงาน
ก

สวนงาน
ข

หนวย : บาท
รวม

1,520
(640)
(570)
310

(140)
160
(220)
(200)

1,380
(480)
(790)
110

การเสนองบกระแสเงินสดอีกวิธีหนึ่ง ( โดยวิธีทางออม )
ตามวิธีทางออม กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน อาจจะแสดงดังนี้
หนวย : บาท
รายไดไมรวมรายไดจากเงินลงทุน
คาใชจายดําเนินงานไมรวมคาเสื่อมราคา
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในเงินทุนหมุนเวียน

30,650
(26,910)
3,740
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

ภาคผนวก 2
ภาคผนวกนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางเทานั้น ซึ่งไมถือเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
งบกระแสเงินสดสําหรับกิจการที่เปนสถาบันการเงิน

(1) ตัวอยางนี้แสดงเฉพาะจํานวนเงินของงวดปจจุบันเทานั้น แตใหพึงสังวรณวา ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน กําหนดใหแสดงจํานวนเงินของงวดป
กอนเปนตัวเลขเปรียบเทียบดวย
(2) ตัวอยางการแสดงกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง
หนวย : บาท
25-2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมรับ
ดอกเบี้ยจาย
ลูกหนี้เงินกูตัดจําหนายไดรับคืน
เงินสดจายแกลกู จางและเจาหนี้การคา

28,447
(23,463)
237
(997)
4,224

(เพิ่ม) ลดในสินทรัพยดําเนินงาน
เงินทุนระยะสั้น
เงินฝากที่รักษาไวตามขอกําหนดของกฎหมาย
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้บัตรเครดิตเพิ่มขึ้นสุทธิ
หลักทรัพยอื่นเปลี่ยนมือไดระยะสั้น
เพิ่ม (ลด) ในหนี้สินดําเนินงาน
เงินรับฝากจากลูกคา
บัตรเงินฝาก
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจา ย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ขายบริษัท กขค จํากัด (บริษัทยอย)
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
ซื้อหลักทรัพยเพื่อการลงทุน

(650)
234
(288)
(360)
(120)
600
(200)
3,440
(100)
3,340
50
200
300
1,200
(600)
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(500)
650

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ออกหุนทุนเพิ่ม
บริษัทยอยออกหุนบุริมสิทธิเ์ พิม่
จายคืนเงินกูยมื ระยะยาว
เงินกูยืมอื่นลดลงสุทธิ
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนรอบระยะเวลาบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

1,000
800
(200)
(1,000)
(400)
200
600
4,790
4,050
8,840
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