
1 
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ข้อควรรู้ก่อนศึกษา 
เอกสารฉบับนี ้

เอกสารนี้ได้จัดท าและเผยแพร่ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้องค์
ความรู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ซึ่ง ณ เวลานั้นอยู่บนสถานการณ์ที่คาดว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่
ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) โดยจะก าหนดให้ NPAEs ต้อง
จัดท างบกระแสเงินสด ส าหรับรอบระยะเวลารายงานเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 
เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระของ TFRS 
for NPAEs แต่อย่างใด และ NPAEs ยังไม่ถูกบังคับให้ต้องจัดท างบ
กระแสเงินสด (แต่ NPAEs นั้น ยังคงสามารถสมัครใจเลือกใช้มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 7 (TAS 7) เรื่อง งบกระแสเงินสด ในการจัดท างบการเงินได้) 
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บทที่ 7 งบกระแสเงนิสด 

• งบกระแสเงินสดถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีสมบูรณ์ 
• ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเปล่ียนแปลงในเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดโดยจ าแนกกระแสเงินสดในระหวา่งงวดเป็นเงินสดจาก 
– กิจกรรมด าเนินงาน  
– กิจกรรมลงทุน และ 
– กิจกรรมจดัหาเงิน  

• ไม่ตอ้งอาศยัสมมติฐานในการจดัท า แต่ตอ้งจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ
บทท่ี 7 ของ TFRS for SMEs 
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ประโยชน์ของงบกระแสเงนิสด 

• ช่วยใหม้องเห็นกระแสเงินสดรับและจ่ายท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

– ด าเนินงาน  สภาพคล่องจาการด าเนินงาน 
– ลงทุน  การเติบโตของก าไรในอนาคต เม่ือเทียบกบั free cash 

flow 
– จดัหาเงิน  การพึ่งพิงเงินทุนจากภายนอก 
 ขอ้มูลเหล่าน้ีจะไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุน 

• ช่วยใหส้ามารถคาดการณ์เก่ียวกบักระแสเงินสดรับและจ่ายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต เช่น การซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ีในรอบบญัชีปัจจุบนั (ซ่ึงเปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุฯ) 
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• บทที่ 7 ก าหนดให้กจิการเปิดเผย Non-cash 

transaction 

–รายการทีย่งัไม่กระทบเงนิสดในปีทีผ่่านมา แต่จะ
กระทบเงนิสดในอนาคต และ 

–รายการทีท่ าให้ฐานะการเงนิรอบบัญชีทีผ่่านมา
เปลีย่นไป 

–เช่น กรรมการยกหนีใ้ห้บริษัทในระหว่างปีทีผ่่านมา  
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 dr. เงนิกู้กรรมการ   xx 

  cr. ส่วนเกนิทุนจากกรรมการยกหนีใ้ห้  xx 

 (กรอบแนวคดิ : รายการทีเ่จ้าของน ามาลง ไม่ว่าจะเป็น
ทุนมาลง แปลงหนีม้าเป็นทุน เจ้าของยกหนีใ้ห้กจิการ ไม่
ถือเป็นรายได้ แต่เป็นบัญชีส่วนทุน) 
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• ถ้าท าได้ ควรแสดงเงนิสดทีจ่่ายเพ่ือลงทุนใน ทส 
ถาวร เป็น 2 บรรทัด 
–เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ ทส  ถาวรเพ่ือเปลีย่น
ทดแทน (replacement) 

–เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ ทส ถาวรเพ่ือขยายการ
ด าเนินงาน (expansion) 
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สร้างสูตรเพิม่เตมิ 

 cash flow adequacy  

 = (กระแสจากด าเนินงานสุทธิ – เงินสดจ่าย
เพ่ือซ้ือ ทส ถาวรเพ่ือเปลีย่นแทน - เงินสดจ่าย
คืนหนีเ้งนิกู้ระหว่างปี)/ เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ ทส 
ถาวรเพ่ือขยายด าเนินงาน 
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ผู้ใช้งบกระแสเงนิสด 
• เจ้าของกจิการ 

–ก าไรด ีแต่ขาดสภาพคล่อง 

–ขาดทุน อยู่ได้ได้ไงมาโดยตลอด 

– เงินเข้าออกไปทางไหนบ้าง 

• สถาบันการเงนิ 
– เงินสดท าได้จากด าเนินงานพอ 

• จ่ายดอกเบีย้ได้มากน้อยขนาดไหน 

• เงนิต้นจ่ายคืนได้ขนาดไหน 
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•กรมสรรพากร 

–เสียภาษีน้อยจัง แต่กระแสเงิน
สดจากด าเนินงานดูดจัีง 
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ประโยชน์ของงบกระแสเงนิสด 

• ใช้ตรวจสอบความสมเหตุผลของสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท า
ประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จดัท าขึน้ในอดตี (วเิคราะห์
ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดรับและจ่ายที่เกดิขึน้จริงกบั
ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย) 
– ต่อเม่ืองบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงนิสดจากด าเนินงาน
วธีิทางตรง (ในทางปฏิบัตกิจิการมักไม่ท าวธีินี)้ 
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รายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 (cash equivalent) 

• ถือไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการจ่ายช าระภาระผกูพนัระยะสั้น
มากกวา่เพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น  

• เงินลงทุนท่ีจะถือไดว้า่เป็นรายการเทียบเท่าเงินสดจะตอ้งพร้อม
ท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และตอ้งมีความเส่ียง
ท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า  

• เงินลงทุนจะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดไดก้ต่็อเม่ือเงินลงทุน
นั้นมีวนัถึงก าหนดในระยะสั้น (3 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจาก
วนัท่ีไดม้า) 
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เงนิกู้ยืมจากธนาคาร 

• ตามปกติจะพิจารณาวา่เป็นกิจกรรมจดัหาเงิน  
• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารท่ีมีลกัษณะจ่ายคืนเม่ือทวงถาม และถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารเงินสดของกิจการ  
– ใหร้วมเป็นองคป์ระกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
– ขอ้ตกลงกบัธนาคารในลกัษณะน้ีจะเห็นไดจ้ากการท่ียอดคงเหลือใน
บญัชีเงินฝากธนาคารมกัเปล่ียนแปลงผนัผวนจากยอดบวกเป็น
ยอดเงินเบิกเกินบญัชี  
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การน าเสนองบกระแสเงนิสด  

• งบกระแสเงินสดตอ้งแสดงกระแสเงินสดในระหวา่งงวด โดย
จ าแนกเป็นกระแสเงินสดจาก 
– กิจกรรมด าเนินงาน  
– กิจกรรมลงทุน และ 
– กิจกรรมจดัหาเงิน 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  

• เกิดจากกิจกรรมหลกัท่ีก่อใหเ้กิดรายไดข้องกิจการ  
• โดยทัว่ไปจะเป็นผลมาจากรายการต่างๆ และเหตุการณ์อ่ืนท่ีเกิดข้ึนในการค านวณ

ก าไรหรือขาดทุน  รายได้หรือ คชจ ทีค่ านวณตามเกณฑ์คงค้าง มักมกีระแสเงนิ
สดทีเ่กีย่วข้องเกดิจากกจิกรรมด าเนินงาน  

• ค าถาม ดอกเบีย้รับทีรั่บรู้ตามเกณฑ์คงค้าง กระแสเงนิสดทีเ่กีย่วข้องเป็นกจิกรรม
อะไร 

– หากเราไม่ใช่สถาบันการเงนิ  เช่น เราเป็นธุรกจิผลติสินค้า กค็วรจ าแนกกระแส
เงนิสดรับค่าดอกเบีย้เป็นกจิกรรมลงทุน  

– ดอกเบีย้จ่าย  กระแสเงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ถือเป็นกจิกรรมจัดหาเงนิ 
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ตท กู้ยืม 
• TFRS for SMEs 

– ให้รับรู้เป็น คชจ ในงวดทีเ่กดิ แม้เกดิระหว่างงานก่อสร้าง 

–สภาฯ จดัท าแนวปฏิบัตเิปิดทางเลือกให้ cap ตท กู้ยืมใน
งานก่อสร้างได้ 
• มีไว้ใช้งานเอง กระแสเงินสดจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้เป็นกจิกรรม
ลงทุน 

• มีไว้เพ่ือขาย   ............เป็นกจิกรรมด าเนินงาน 
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เงินมัดจ า 
• ดู underlying asset + intention ใน
การใช้ (เพ่ือขาย/ใช้งานเอง) 

–ค่า ท ส ถาวร เช่น เงนิมัดจ าทีด่นิเอามาใช้งานเอง  
ลงทุน 

–ค่าวตัถุดบิ  ด าเนินงาน 
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เงนิสินไหมจาก บ ประกนั 

• ดู underlying asset ทีไ่ปเอาประกนั 

–สินค้าเสียหาย/สูญหาย  ด าเนินงาน 

–โรงงาน เคร่ืองจักร เสียหาย  ลงทุน 

• บางกรณี ท าประกนั Business 

Interruption   
–สินไหม ได้รับจากธุรกจิหยุดชะงกั ด าเนินงาน 
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ตัวอย่างของกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  

• เงินสดรับจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ 
• เงินสดรับจากรายไดค่้าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหนา้ และรายไดอ่ื้น 

• เงินสดจ่ายผูข้ายส าหรับสินคา้และบริการ 
• เงินสดจ่ายแก่พนกังานและจ่ายแทนพนกังาน 

• เงินสดจ่ายหรือไดรั้บคืนค่าภาษีเงินได ้ยกเวน้รายการดงักล่าวสามารถ
ระบุเจาะจงไดก้บักิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

• เงินสดรับและจ่ายจากเงินลงทุน เงินให้กูย้ืม และสัญญาอ่ืนท่ีถือไวเ้พื่อ
ซ้ือขายหรือเพื่อคา้ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยสินคา้คงเหลือท่ีซ้ือมาเพื่อขายต่อ 
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ตย เช่น 
• ปีทีผ่่านมามีก าไรจากการขาย ทส ที่เลกิใช้
งาน 20 ล้าน ภาษีเงนิได้เสียไปส าหรับปี
ทีผ่่านมาและเกีย่วข้องกบัก าไรจ านวนนี ้= 

20 x 20% = 4 ล้าน กค็วรแสดง
เป็นกจิกรรมลงทุน 

20 20 



ตย เช่น 
•กรรมการยกหนีใ้ห้กจิการ 30 
ล้านบาท ถือเป็นรายได้ทางภาษี 
 มีภาษีที่เกีย่วข้อง = 30 x 

20% = 6 ล้าน  ควร
แสดงเป็นกจิกรรมจัดหาเงิน 21 
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การแสดงกระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  

• ตอ้งแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานโดยใชว้ธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
– วิธีทางตรง ซ่ึงแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะของรายการหลกัท่ี

ส าคญั หรือ 
– วิธีทางออ้ม ซ่ึงแสดงดว้ยยอดก าไรหรือขาดทุนปรับปรุงดว้ย 

• ผลกระทบของรายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด  (non-cash) 
• รายการคา้งรับ คา้งจ่ายของเงินสดรับหรือเงินสดจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานในอดีตหรือในอนาคต (changes in operating assets and 
liabilities) 

• รายการรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจากการลงทุน
หรือการจดัหาเงิน (non-operation) 
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ทางตรง 

• ถ้าท าได้ 
–มองเห็นเงินสดรับ และจ่ายเป็นแต่ละเร่ือง 

–สามารถน าไปเทียบเงินสดรับและจ่ายตาม
งบประมาณเงินสด 

–วเิคราะห์หาสาเหตุว่าท าไมมันต่างกนั 

–เหมาะที่จะเป็น managerial report 
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ทางอ้อม 

หรือวธีิกระทบยอด 
• ใช่ว่าไม่มี ปย  

• ช่วยให้ผู้ใช้งบมองเห็นสาเหตุทีใ่ห้กระแสเงนิสดจากด าเนินงานต่างจากก าไรทาง
บัญชี โดยดูจากรายการทีน่ ามาปรับปรุงก าไร  

– Non-cash เช่น ค่าเส่ือม หนีจ้ะสูญ 

– Non-operation เช่น ก าไรจากการขาย ทส  ดอกเบีย้รับ ปันผลรับ 

– การเปลีย่นแปลงใน สท และ หส ด าเนินงาน เช่น ลูกหนีก้ารค้า (เพิม่) ลดลง 
เจ้าหนีก้ารค้า เพิม่ (ลด) 

– เหมาะเป็นทั้ง managerial/financial report 
24 
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2558 2557 
(พันบาท) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรส าหรับปี              53,716,191               36,959,898  
รายการปรับปรุง 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย              20,769,968               18,062,136  
ดอกเบ้ียรับ                  (923,470)                  (794,609) 
ดอกเบ้ียจ่าย                7,867,603                 8,000,328  
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึน                   (117,820)                  (156,009) 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ)                   (707,213)                    511,877  

รายไดเ้งินปันผล               (2,427,181)               (4,053,581) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน                    542,144                     691,480  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้            (10,293,046)               (6,108,455) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                6,076,816                 4,967,683  
ผลก าไรจากการขายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ของค่าความนิยมและเงินลงทุน และอ่ืนๆ               (1,289,389)                    218,737  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์     

และหนีสิ้นด าเนินงาน              73,214,603               58,299,485  
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26 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน               (1,873,709)               (1,332,847) 
สินคา้คงเหลือ                    709,352                 2,303,720  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน                     696,830                   (581,233) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน                    219,700                     209,579  
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) - สุทธิ                  (247,827)                    599,219  

หน้ีสินด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                1,372,399                (6,531,108) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                    284,539                     575,532  
ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน                  (293,008)                  (319,467) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                  (993,591)                  (219,538) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ                    370,339                (6,494,581) 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน              73,337,115               52,404,123  
จ่ายภาษีเงินได ้               (5,590,087)               (4,915,468) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน              67,747,028               47,488,655  26 



27 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 
              

(2,952,924) 
               

1,596,796  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 
             

19,030,720  
             

17,433,924  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 
             

16,077,796  
             

19,030,720  

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 

เงินปันผลคา้งรับ 
                     
42,392  

                   
205,359  

เจา้หน้ีคงคา้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
               
3,825,973  

               
1,749,807  
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

• เกดิจากการซ้ือและขายสินทรัพย์ระยะยาวและเงนิลงทุน
อ่ืนที่ไม่รวมเป็นรายการเทยีบเท่าเงนิสด  เช่น หลกัทรัพย์
เพ่ือค้า เงนิฝากประจ าทีม่รีะยะเวลาครบก าหนด 

– ไม่เกนิ 3 เดือน แต่จะต่ออายุค่อนข้างแน่ 

– เกนิ 3 เดือน 

• รวมถึงเงนิฝากตดิภาระผูกพนั/เงนิให้กู้ยืมไม่ว่าส้ัน หรือ
ยาว 
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ตวัอย่างของกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากกจิกรรมลงทุน  

• เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมถึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ท่ีกิจการสร้างข้ึนเอง) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน 

• เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ
สินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน 

• เงินสดจ่ายเพื่อไดม้าซ่ึงตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน และ
ส่วนไดเ้สียนาการร่วมคา้  

• เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน และ
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  
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ตวัอย่างของกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากกจิกรรมลงทุน  

• เงินสดจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 

• เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้ืมแก่บุคคล
อ่ืน 
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
รับดอกเบ้ีย                    830,013                     753,975  
รับเงินปันผล                5,728,314                 9,399,298  

เงินลงทุนชัว่คราว            (10,480,866)               (1,045,966) 

เงินลงทุนเผือ่ขาย            (33,541,064)            (20,445,889) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้และบริษทัอ่ืน                  (405,789)               (2,661,253) 

เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4               (1,485,942)               (1,111,881) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน              35,078,524               21,652,134  
จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการขายเงินลงทุน                  (371,349)                  (157,275) 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์            (41,683,869)            (39,627,885) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                     248,800                     378,228  

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               (1,385,809)               (1,267,925) 

รับช าระเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน                      90,264                       24,470  
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                  (421,625)                  (304,155) 

    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน            (47,800,398)            (34,414,124) 
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

• เกิดจากกิจกรรมท่ีเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงขนาดและ
ส่วนประกอบของส่วนของเจา้ของและเงินกูย้มืของกิจการ  

32 
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ตัวอย่างของกระแสเงินสดที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  

• เงินสดรับจากการออกหุ้นหรือตราสารทุนอ่ืน/ เงินสดจ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน
ในการออกหุน้เพ่ิมทุน 

• เงินสดจ่ายให้ผูเ้ป็นเจ้าของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการนั้ น (เงินสดจ่าย
เจา้ของเม่ือลดทุน) 

• เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้เงินกูย้ืม ตัว๋เงิน พนัธบตัร การจ านอง และเงินกูย้ืม
ระยะสั้นหรือระยะยาวอ่ืน 

• เงินสดท่ีจ่ายช าระเงินกูย้มื  
• เงินสดจ่ายโดยผูเ้ช่าเพ่ือลดจ านวนคงเหลือของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่า

การเงิน (ทั้งตน้ และดอกเบ้ีย)  
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• แต่ถ้าจ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน ถือเป็น
เงินจ่ายออกในกจิกรรมด าเนินงาน 

 Q: กรณีซ้ือเคร่ืองจักรโดยก่อหนี ้เช่น เจ้าหนี ้TR 

ต่อมา จ่ายเงินให้เจ้าหนี ้เป็นกจิกรรมอะไร ? จัดหา
เงิน 
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35 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินกู้ยมื 
จ่ายดอกเบ้ีย               (8,072,053)               (8,240,016) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง)                3,346,170                   (455,204) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสั้น                      26,753                     (54,870) 
เงินสดรับจากหน้ีสินระยะยาว                2,825,506                 8,578,412  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินระยะยาว            (15,230,830)               (8,218,923) 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน                    (48,100)                  (793,059) 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้              39,899,660               24,918,630  
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู ้            (24,885,735)            (14,963,863) 
เงินกู้ยืมเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ               (2,138,629)                    771,107  

    
จ่ายเงินปันผล 
จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทัใหญ่            (17,349,719)            (14,955,629) 
จ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม               (3,912,148)                  (885,820) 
รวมจ่ายเงินปันผล            (21,261,867)            (15,841,449) 

การไดม้าและการเพิ่มทุนซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                    500,942                 3,592,607  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน            (22,899,554)            (11,477,735) 
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36 

การแสดงกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
และกจิกรรมจดัหาเงิน 

• ตอ้งแยกแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายตามลกัษณะรายการท่ี
ส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 
– ห้ามน าเงินสดรับ/เงินสดจ่ายที่เกดิจากรายการทีเ่ป็นระยะยาว 
มาแสดงเป็นยอดหักกลบ เช่น เงนิสดรับจากขาย ทส ถาวร 
ห้ามกลบกบัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ ทส ถาวร 

– แต่เงินสดรับ/จ่ายที่เกดิจากรายการระยะส้ันและเกดิบ่อยคร้ัง 
เช่น เงนิเบิกเกนิฯ  ไม่จ าเป็นต้องแสดงเงินเบิกเพิม่ เงิน
เบิกจ่ายคืนไป คนละบรรทดั 
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37 

ดอกเบีย้และเงนิปันผล 

• ตอ้งเปิดเผยกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายส าหรับ
ดอกเบ้ียและเงินปันผลแยกเป็นรายการต่างหาก  

• ตอ้งจดัประเภทแต่ละรายการเขา้เป็นกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงินในแต่ละงวดโดย
สม ่าเสมอ 
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38 

ดอกเบีย้และเงินปันผล จัดประเภทโดยค านึง  
Business Model 

รายการ ด าเนินงาน ลงทุน จัดหาเงนิ 

ดอกเบ้ียรับ x  หากกิจการเป็นธุรกิจ
ดา้นลงทุน/สถาบนั

การเงิน 

x หากกิจการไม่ใช่ธุรกิจ
ดา้นการลงทุน/สถาบนั

การเงิน 

ดอกเบีย้จ่าย x หากกจิการเป็นสถาบัน
การเงนิ/น าดอกไป cap 
ในสินค้าระหว่างพฒันา 

X หากน าดอกไป cap 
งานก่อสร้างเพ่ือใช้งาน

เอง 

x หากกจิการไม่ใช่
สถาบันการเงนิ 

เงนิปันผลรับ X หากกจิการเป็น pure 
holding company 

x หากกจิการไม่ใช่ pure 
holding company 

เงินปันผลจ่าย* ไม่ข้ึนกบั 
Business Model 

X อยากให้ผู้ใช้งบ
มองเห็นว่าเงนิสดจาก

ด าเนินงานหลงัหักปันผล
เหลือเท่าไร 

X หากมองวา่เป็น return 
ไปยงัผูถื้อหุน้ 
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ภาษเีงนิได้ 

• ตอ้งแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดจากภาษีเงินไดเ้ป็นรายการแยก
ต่างหากและตอ้งจดัประเภทเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีระบุโดยเจาะจงไดว้า่เป็นกิจกรรม
จดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน 

• หากมีการปันส่วนกระแสเงินสดท่ีเกิดจากภาษีไปสู่กิจกรรม
มากกวา่หน่ึงประเภท ตอ้งเปิดเผยยอดรวมของภาษีจ่ายทั้งหมด
ดว้ย 
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40 

รายการทีม่ใิช่เงนิสด 

• รายการลงทุนและรายการจัดหาเงินทีมิ่ได้มีการใช้เงินสดหรือรายการ
เทยีบเท่าเงินสด 

– ต้องไม่น ามาแสดงในงบกระแสเงินสด  

– ต้องเปิดเผยไว้ในส่วนอ่ืนของงบการเงินเพ่ือให้ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง
ทั้งหมดทีเ่กีย่วกบักจิกรรมลงทุน และกจิกรรมจัดหาเงินเหล่าน้ัน 

• ส่วนอ่ืนหมายถึง 

– ต่อท้ายงบกระแสเงินสด หรือ 

– ในหมายเหตุประกอบงบ  
40 



41 

ตัวอย่างของรายการทีม่ใิช่เงนิสด  

• การซ้ือสินทรัพย์ ทั้งโดยการก่อหนีสิ้นโดยตรงหรือโดยการท าสัญญาเช่า
ที่เป็นสัญญาเช่าการเงิน 

• การซ้ือกจิการโดยการออกหุ้นทุน (share swap) 

 Dr. เงินลงทุนใน...    xx 

 Cr. ทุน        xx  

        ส่วนเกนิ     xx   

• การแปลงหนีเ้ป็นทุน 1) หุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลง 2) 
กรรมการแปลงหนีเ้ป็นทุน (บ้านเราเป็น non-cash ล าบาก เพราะกจิการ
อาจคืนเงินกู้กรรมการก่อน กรรมการเอาเงินมาเพิม่ทุน) 41 



ค าถาม รายการต่อไปนีถื้อเป็น 

non-cash ??? 
• กจิการมีการตีราคา ทส ใหม่ (ตามทางเลือกใน TFRS for 

SMEs)  ฐานะเปลีย่น ต้องเปิด 

• กจิการมีการ MTM เงินลงทุนเผ่ือขาย เหมือนเม่ือกี ้
• กจิการมีการจ่ายหุ้นปันผล 

 dr. ก าไรสะสม  xx 

  cr. ทุน (par)   xx 

 แม้ส่วนเจ้าของยอดรวมไม่เปลีย่นจ านวน แต่องค์ประกอบของส่วน
เจ้าของเปลีย่นไป ก าไรสะสมลดลง ท าให้จ่ายปันผลในอนาคตท าได้
น้อยลง 42 42 



เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 
              

(2,952,924) 
               1,596,796  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี              19,030,720               17,433,924  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี              16,077,796               19,030,720  

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด 

เงินปันผลคา้งรับ 
                     
42,392  

                   
205,359  

เจา้หน้ีคงคา้งท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 3,825,973                 1,749,807  
43 43 
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  2558   2557 
  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

    

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11,008 
  

14,716 

เงินลงทุนช่ัวคราวทีม่สีภาพคล่องสูง 5,037 
  

4,280 

เงินสด (ในกองทุนส่วนบุคคล) 33   35 

รวม 16,078 
  19,031 
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45 

การเปิดเผยอ่ืน  

• ตอ้งเปิดเผยจ านวนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมี
นยัส าคญัท่ีถือโดยกิจการแต่ไม่อาจน าไปใชโ้ดยกิจการโดยใหมี้
ค าช้ีแจงของฝ่ายบริหารประกอบดว้ย 

45 



แหล่งขอ้มูลจดัท างบกระแสเงินสด 

• ยอดบัญชีสท  หนีสิ้น ทุน ก าไรสะสม ในงบทดลองเปรียบเทยีบ 

• หารายละเอยีดการเคล่ือนไหวของบัญชีทีเ่ป็น long-term 

–การขาย/ซ้ือ ทส ระยะยาว + ก าไรหรือขาดทุนจากการขาย 
+ ค่าเส่ือมสะสมจนถึงวนัทีข่าย ทส น้ัน 

–การให้กู้ยืมระยะยาว ไม่ว่าให้กู้เพิม่หรือเรียกเงนิให้กู้คืน 

–การกู้ยืมระยะยาว ไม่ว่ากู้เพิม่หรือจ่ายคืนเงนิกู้ 

46 
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•ระบุจ านวนค่าเส่ือม
และค่าตัดจ าหน่ายใน
ระหว่างปี 

47 
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•งบก าไรขาดทุนของปีปัจจุบัน 

48 
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Dr. เงนิสดรับจากขายอุปฯ40 

      ค่าเส่ือมสะสม  170 

  cr. อุปกรณ์    200 

        ก าไรจากขาย     10
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โจทย์ฝึกปฏิบัติการ 
ร.ศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 

 
บริษทั ก จ ากดั เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม ด าเนินธุรกิจซ้ือมาขายไป ต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการ

จดัท างบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X2  
 

รายการ 25X2 25X1 

ยอดดุลเดบิต   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 356 280 

เงินลงทุนชัว่คราว 600 200 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 430 410 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 5 10 

เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการ 110 160 

สินคา้คงเหลือ 180 205 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 80 90 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,760 2,500 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 920 920 

รวมเดบิต 5,441 4,775 

ยอดดุลเครดิต     

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 30 20 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 610 500 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสะสม 380 320 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 290 150 

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 200 375 

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 60 0 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 130 40 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5 24 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 20 30 

เงินปันผลคา้งจ่าย 111 100 



เงินกูย้มืระยะยาว 500 300 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,000 2,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 180 180 

ส ารองตามกฎหมาย 50 45 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 875 691 

รวมเครดิต 5,441 4,775 

 
ข้อมูลเพิม่เติม  

 
บริษัท ก จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x2 
ค่าขาย         3,570 
รายไดอ่ื้นๆ: 
 ก าไรจากการขายอุปกรณ์   10 
 ดอกเบ้ียรับ    20        30 

รวมรายได ้       3,600 
หกั ตน้ทุนขาย     1,700 
      ค่าใชจ่้ายในการขาย    890 

             ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   610       
      ดอกเบ้ียจ่าย     20 

             ภาษีเงินได ้     80                 3,300  
ก าไรสุทธิ          300 

 
ในระหวา่งปี 25x2  
1) ไม่มีการตดัหน้ีสูญใดๆ  
2) ซ้ืออุปกรณ์เป็นจ านวน 460 บาท จ่ายช าระเงินแลว้เป็นจ านวน 400 บาท ส่วนท่ีเหลือจ านวน 60 บาท 

ยงัคงติดคา้งช าระ  
3) ขายอุปกรณ์ราคาทุน 200  บาท ไปในราคา 40 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสมจนถึงวนัท่ีขายมีจ านวน 170 

บาท  
4) จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนด 100 บาท 



5) กูเ้งินระยะยาวเพิ่มเติมจ านวน 300 บาท 
6) ประกาศจ่ายเงินปันผลจ านวน 111 บาท  
7) ตั้งส ารองตามกฎหมายจ านวน 5 บาท  
 
นอกจากน้ี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายประจ าปี 25x2 มีจ านวน 280 บาท และ 60 บาท ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      



กระดาษท าการงบกระแสเงินสด - วธีิทางอ้อม 

รายการ 

ยอด
คงเหลอื 
31 ธ.ค. 
25X2   เดบิต   เครดิต 

ยอด
คงเหลอื 
31 ธ.ค. 
25X1 

ยอดดุลเดบิต       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 356     280 

          

เงินลงทุนชัว่คราว 600     200 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 430     410 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 5     10 

เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการ 110     160 

สินคา้คงเหลือ 180     205 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 80     90 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,760     2,500 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 920     920 

รวมเดบิต 5,441     4,775 

ยอดดุลเครดิต         

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 30     20 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 610     500 

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสะสม 380     320 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 290     150 

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 200     375 

เจา้หน้ีค่าอุปกรณ์ 60     0 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 130     40 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 5     24 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 20     30 

เงินปันผลคา้งจ่าย 111     100 

เงินกูย้มืระยะยาว 500     300 



ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,000     2,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 180     180 

ส ารองตามกฎหมาย 50     45 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 875     691 

          

รวมเครดิต 5,441     4,775 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         

ก าไรสุทธิ         

ดอกเบ้ียรับ         

ดอกเบ้ียจ่าย       

ภาษีเงินได ้         

หน้ีสงสัยจะสูญ         

ค่าเส่ือมราคา         

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

ก าไรจากการขายอุปกรณ์       

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง         

สินคา้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพิ่มข้ึน) ลดลง         

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)         

เงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน         

ภาษีเงินได ้         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)         

เงินสดจ่ายเป็นค่าภาษเีงินได้         

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน         

ดอกเบ้ียรับ       

ดอกเบ้ียคา้งรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง       

เงินสดรับเป็นค่าดอกเบี้ย       



เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง       

เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการ (เพิ่มข้ึน) ลดลง         

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์       

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน         

ดอกเบ้ียจ่าย         

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)         

เงินสดจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ย         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน 
(ลดลง)         

เงินสดรับจากกูย้มืระยะยาว       

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว       

เงินปันผลจ่าย       

เงินปันผลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)       

เงินสดจ่ายปันผล         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ก จ ากดั 
งบกระแสเงินสด - วธีิทางอ้อม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 25x2 
 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิส าหรับปี         300 
รายการปรับปรุง 
ดอกเบ้ียรับ          (20) 
ดอกเบ้ียจ่าย          20 
ภาษีเงินได ้          80 
หน้ีสงสัยจะสูญ          10 
ค่าเส่ือมราคา          280  
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        60 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์         (10) 
           720 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ (เพิ่มข้ึน) ลดลง      (20) 
สินคา้คงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง       25 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพิ่มข้ึน) ลดลง      10 
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)     (175) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง)       90   (70) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       650 
เงินสดจ่ายเป็นค่าภาษีเงินได ้        (90)   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน       560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับเป็นค่าดอกเบ้ีย         25 
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง        (400) 
เงินใหกู้ย้มืแก่กรรมการ (เพิ่มข้ึน) ลดลง       50 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์        40 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์         (400) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน       (685) 
 



 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ีย         (39) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน (ลดลง)     140 
เงินสดรับจากกูย้มืระยะยาว        300 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว        (100) 
เงินสดจ่ายปันผล          (100) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน       201 
 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)        76  
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี      280 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี      356 
 
รายการทีไ่ม่กระทบเงินสด 
บริษทัมีหน้ีสินคงคา้งจากการซ้ืออุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25x2 จ  านวนเงิน 60 บาท 
 


