
บทที่ 12 
งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนและงบกระแสเงินสด 

 
 การวิเคราะหงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน จะเปนเครื่องบงชี้วาในชวงเวลาหนึ่ง  
ธุรกิจไดมีการนําเงินไปลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยตางๆ แตละรายการเปนจํานวนเทาใดหรือลดการ
ลงทุนในสินทรัพยใดบาง เพราะในการดําเนินธุรกิจใดๆ ก็ตาม จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น  
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องการลงทุน (investment)  การดําเนินงาน (operation)  
และการจัดหาเงินทุน  (financing)  ซึ่งทั้ง  3  เร่ืองนี้เปนสิ่งที่ผูบริหารตองเผชิญอยูเปนประจํา   
โดยผูบริหารจะใชเงินทุนที่มีอยูอยางไรจึงจะทําใหผูถือหุนไดรับประโยชนมากที่สุด หรือในกรณี
ที่ธุรกิจขาดเงินทุนเพื่อนํามาใชจาย  ควรจะจัดหาเงินทุนจากแหลงใด 
 ผูบริหารและนักวิเคราะหใหความสนใจตอการเคลื่อนไหวของเงินทุน  เนื่องจาก    
ทําใหผูบริหารประเมินผลไดผลเสียที่จะมีตอธุรกิจได ดังน้ันการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของ  
เงินทุนจึงมีการจัดทําเปนชวงเวลาเพื่อใหขอมูลในการตัดสินใจใชเงินทุน   หรือจัดหาเงินทุน
ใหเพียงพอ  เหมาะสมเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและวางแผนทางการเงินตอไปนอกจากนี้ในบทนี้
จะกลาวถึงงบกระแสเงินสด ซึ่งขอมูลกระแสเงินสดเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ของธุรกิจ เน่ืองจากจะชวยใหสามารถวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการ
ชําระหนี้ได 
 

ลักษณะของงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 
    งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน (funds flow analysis) เปนงบที่สะทอนใหเห็นถงึ

การเปลี ่ยนแปลงของเงินทุนที ่เกิดขึ ้นระหวางชวงเวลาหนึ ่ง ชวงเวลาดังกลาวอาจเปน
ชวงเวลาสั้นๆ  เชน 1 เดือน 3  เดือน หรือระยะเวลาอาจยาวนานกวานี้ เปน 1 ป หรือ
หลายๆ  ป  ทั้งนี้ขึ ้นอยู กับวัตถุประสงคของผู วิเคราะหงบนี้จะทําใหทราบสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินของกิจการ  กลาวคือ แสดงใหเห็นแหลงที่มาของเงินทุน ซึ่ง
ประกอบดวยจากการดําเนินงาน จากการกูยืม จากการขายสินทรัพยถาวรและจากการลงทุน
ของเจาของ  สําหรับการใชเงินทุนแสดงใหเห็นวามีการใชจายในการซื้อสินทรัพย  จายเปน
เงินปนผลใหกับผูถือหุนและจายชําระหนี้  ขอมูลที่แสดงใหทราบในงบแสดงการเคลื่อนไหวของ
เงินทุน  ถามีมากการอานงบก็จะงาย และใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากขึ้น แตถาขอมูลนอย  
ประโยชนที่ไดรับก็จะถูกจํากัด และบางครั้งอาจกอใหเกิดการเขาใจผิดได  เชน จากการ
เปรียบเทียบบัญชีที่ดินปลายงวด มีมูลคามากกวาตนงวด  2,000,000 บาท  ถาผู
วิเคราะหทราบขอมูลเพียงเทานี้  ผูวิเคราะหอาจตีความวา ระหวางชวงเวลาดังกลาว  ธุรกิจซ้ือ
ที่ดินเพ่ิม 2,000,000 บาท  แตถาทราบขอมูลเพิ่มเติม วาในระหวางปธุรกิจไดขายที่ดินตาม
ราคาทุน 3,000,000  บาท  ไดกําไร  500,000  บาท  แสดงวา รายการเกี่ยวกับที่ดินซ้ือระหวาง
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งวดไมใช  2,000,000 บาท แตเปนจํานวนถึง 5,000,000  บาท  และที่ดินลดลงจากการขาย  
3,000,000 บาท เปนตน สําหรับการจัดทํางบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทุนจะจัดทําตามคํา
นิยามของเงินทุน โดยความหมายของคําวาเงินทุนมีความหมายดังตอไปน้ี 

 

ความหมายของเงินทนุ 
 เงินทุน (funds) มีความหมายหลายประการ  ขึ้นอยูกับผูวิเคราะหจะสนใจเปนการ
เฉพาะเจาะจงหรืออยางกวางๆ เพชรี  ขุมทรัพย  (2548, หนา 127-128) ไดใหความหมาย
ของคาํวาเงินทุนในงบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทนุไว 3 ความหมาย  คือ 1. เงินทุนใน
ความหมายของเงินสด(cash)  2. เงินทุนในความหมายของเงินทุนหมุนเวียน (working  capital) 
และ 3. เงินทนุในความหมายของเงินทุนรวม (total  assets) 
 

1. เงินทุนในความหมายของเงินสด   
  ความหมายนี ้เปนความหมายที ่แคบที ่ส ุดถึงแมจะเปนความหมายที ่แคบ 
การศึกษาความเคลื่อนไหวของเงินสดเปนสิ่งจําเปน เน่ืองจากจะทําใหทราบวาธุรกิจใชเงินสด
ไปทําอะไร  และไดเงินสดมาจากแหลงใด  มีธุรกิจจํานวนไมนอยที่มีปญหาเกี่ยวกับเงินสด
ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจน้ันดําเนินงานแลวมีกําไร ในทางตรงขามธุรกิจบางแหงประสบผลขาดทุน แต
ยังคงสามารถดําเนินงานตอไปได  เปนตน และตามปกติแลวธุรกิจจะมีแหลงที่มาของเงินสด
และแหลงที่ใชไปของเงินสด  ตามความหมายดังนี้ 
  1.1 แหลงที่มาของเงินสด  ประกอบดวย 
         1.1.1 สินทรัพยลดลง  ยกเวนเงินสด 

       1.1.2  หนี้สินเพิ่มขึ้น 
       1.1.3   สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 

  1.2  แหลงที่ใชไปของเงินสด  ประกอบดวย 
       1.2.1   สินทรัพยเพ่ิมขึ้น ยกเวนเงินสด 
       1.2.2   หนี้สินลดลง 

       1.2.3   สวนของผูถือหุนลดลง 
   ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เงินสดอาจเพิ่มขึ้นลดลง  หรือไมเปลี่ยนแปลงก็ได ทั้งน้ี  
ขึ้นอยูกับวาแหลงที่มาของเงินสด  มากกวาหรือนอยกวาหรือเทากับแหลงที่ใชไปของเงินสด 

 

2. เงินทุนในความหมายของเงินทุนรวม    

เงินทุนในความหมายของเงนิทุนรวม  หรือหนี้สินและสวนของผูถือหุน       เงินทุน 
ตามความหมายนี้เปนความหมายที่กวาง ซึ่งมาจากขอเท็จจริงที่วา เงินทุนที่ธุรกิจจัดหามาได
จากแหลงตางๆกันน้ัน ธุรกิจไดนํามาลงทุนในรูปของสินทรัพยประเภทตางๆ  ดังน้ัน ถาตองการ
ทราบวาขณะนี้ธุรกิจมีเงินทุนเทาใด ก็จะดูไดจากสินทรัพยทั้งสิ้นของกิจการ หรือดูไดจากหนี้สิน
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และสวนของผูถือหุน เปนไปตามสมการบัญชีที่วา สินทรัพย = หน้ีสิน + ทุน ตามความหมายนี้
แหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินทุนมีดังนี้ 
  2.1 แหลงที่มาของเงินทุน  ประกอบไปดวย 
   2.1.1   สินทรัพยลดลง                 
   2.1.2 หนี้สินเพิ่มขึ้น 
   2.1.3 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 
  2.2 แหลงที่ใชไปของเงินทุน  ประกอบดวย 
   2.2.1 สินทรัพยเพ่ิมขึ้น  
   2.2.2 หนี้สินลดลง 
   2.2.3 สวนของผูถือหุนลดลง 
   ในการทํางบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทุน ตามความหมายนี้ยอดรวม
ของแหลงที ่มาของเงินทุน ตองเทากับยอดรวมของแหลงที ่ใชไปของเงินทุน ภายในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน 

 
3. เงินทุนในความหมายของเงินทุนหมุนเวียน   

คําวาเงินทุนหมุนเวียน (working   capital)   อาจหมายถึง   สินทรัพยหมุนเวียน 
(current assets) หรือสินทรัพยหมุนเวียนหักดวยหนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) หรือ
เรียกอีกชื่อหน่ึงวา  เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  (net  working  capital)  ซึ่งเปนความหมายที่   
แคบกวาความหมายของเงินทุนหมุนเวียนที่หมายถึงสินทรัพยทั้งสิ้น  จะแสดงการเคลื่อนไหว
ของเงินทุนหมุนเวียน  วาภายในชวงเวลาหนึ่งๆ นั้น  ธุรกิจไดเงินทุนหมุนเวียนมาอยางไร  
และไดใชเงินทุนหมุนเวียนไปในทางใดบางเหมาะสมหรือไม  เพราะเหตุใด (เพชรี  ขุมทรัพย,  
2548, หนา 123) 
  ในความหมายของเงินทุนหมุนเวียน จะใหความสนใจในการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ โดยถือวาเงินทุนหมุนเวียนเปนเงินทุน
อยางหนึ่งของกิจการ เงินทุนหมุนเวียนจึงประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด และ 
หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด  เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (net  working capital)  จึงหมายถึง ผลตาง
ระหวางสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ดังน้ัน รายการที่มีผลทําใหเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเพ่ิมขึ้น จึงถือเปนแหลงที่มาของเงินทุนหมุนเวียนและรายการที่มีผลทําใหเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิลดลง ถือเปนแหลงใชไปของเงินทุนหมุนเวียน 
  นอกจากนี้ เมธากุล  เกียรติกระจาย  และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร  (2547, หนา 
19 - 23) ไดกลาววา งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนน้ีอาจเรียกวา งบแสดงแหลง  
ที่มาและใชไปของเงินทุน    การจัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนตามแนวคิดนี้สรุปการ
เปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิไดดังภาพที่ 12.1 และ 12.2  ดังนี้ 
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ภาพที่ 12.1  การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 
ที่มา (เมธากุล  เกียรติกระจาย  และศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร, 2547, หนา 19-23) 
 

        =                  -   
 

การจัดหาเงนิทุนหมุนเวยีน 
- กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 
- การจําหนายสินทรัพยที่ไมใช 
      สินทรัพยหมุนเวียน 
- การกอหนี้สินระยะยาว 
- การจําหนายหุนทุน 

เงินทุนหมนุเวียน 

 

ผล : เงินทุนหมุนเวยีนเพิม่ขึ้น หรือลดลง 

หนี้สินหมุนเวยีน สินทรัพยหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวยีน

การใชเงินทนุหมุนเวียน 
- ขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 
- การจําหนายสินทรัพยที่ไมใช 

สินทรัพยหมุนเวียน 
- การชําระหนี้สนิระยะยาว 
- การจายเงินปนผล 

           เพ่ิมขึ้น  เม่ือ  เพ่ิมขึ้น             >  เพ่ิมขึ้น 
 ลดลง  เม่ือ  เพ่ิมขึ้น             <  เพ่ิมขึ้น 
 

ภาพที่ 12.2   เงินทุนหมุนเวียนสุทธิแนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการเงินทั้งหมด 
ที่มา (เมธากุล  เกียรติกระจาย  และศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร, 2547, หนา 19-23) 

 

 สรุปการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนสุทธิดังภาพที่ 12.1 และ 12.2  มีแหลงที่มา 
และแหลงใชไปของเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้ 
  3.1 แหลงที่มาของเงินทุนหมุนเวียน  ประกอบดวย 
   1.3.1 สินทรัพยลดลง  ยกเวนสินทรัพยหมุนเวยีน 
   1.3.2 หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น 
   1.3.3 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 
  3.2 แหลงที่ใชไปของเงินทุนหมุนเวียน  ประกอบดวย 
   3.2.1 สินทรัพยเพ่ิมขึ้น  ยกเวนสนิทรัพยหมุนเวียน 
   3.2.2    หนี้สินระยะยาวลดลง 
   3.2.3   สวนของผูถือหุนลดลง 
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 ในการทํางบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทุน   กลาวไดวาถาแหลงที่มาของ
เงินทุนหมุนเวียนมากกวาแหลงที่ใชไปของเงินทุนหมุนเวียนจะมีผลใหเงินทุนหมุนเวียน
เพิ ่มขึ ้น แตถากรณีที่แหลงที่มาของเงินทุนหมุนเวียนนอยกวาแหลงที่ใชไปของเงินทุน
หมุนเวียน ก็จะมีผลทําใหเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจลดลง และความหมายของเงินทุนดังกลาว  
จะเห็นวา แตละความหมายก็มีวัตถุประสงคแตกตางกันไป ดังนั้นการวิเคราะหการเคลื่อนไหว
ของเงินทุน       จะกระทําในความหมายใดนั้น  ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูวิเคราะหเปน
สําคัญวาตองการคนหาขอเท็จจริงทางการเงินของธุรกิจแหลงนั้นในแงใด  
 

การจัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 
 การจัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน  เริ่มตนจากการนํางบดุลของกิจการมา
เปรียบเทียบ  เพ่ือดูวาในชวงเวลาดังกลาวนั้น  รายการตาง ๆ ในงบดุลมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปนจํานวนเงินเทาใด  นอกจากนี้ จะตองมีงบกําไรขาดทุนของปที่จะ
วิเคราะหและขอมูลเพ่ิมเติมที่จะชวยสะทอนใหเห็นถึงการไดมาและใชไปของเงินทุนระหวางป
ไดอยางถูกตอง   เชน   การจายหุนปนผล  การซื้อและขายหลักทรัพยตางๆ    การซื้อขาย
สินทรัพยถาวรเปนตน  เนื่องจากในงบดุลน้ันจะไมทราบขอเท็จจริงเหลานี้โดยละเอียด   
 ตอไปนี้  จะใชตัวอยางของบริษัทรักไทย  จํากัด  จัดทําและวิเคราะหการเคลื่อนไหว
ของเงินทุนเพียง 2 ลักษณะ  คือ  เงินทุนหมายถึงสินทรัพยทั้งสิ้น  และเงินทุนหมายถึงเงินทุน
หมุนเวียน 

บริษทัรักไทย จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับระยะเวลา  1  ป  สิ้นสุดวันที่  31   ธันวาคม  2550 
ขายสุทธ ิ   9,000,000 
หัก  ตนทุนขาย   5,500,000
กําไรขั้นตน   3,500,000 
หัก  คาใชจายในการดําเนนิงาน   
 เงินเดือน 100,000  
 คาเชา                  15,000  
 คาเสื่อมราคา – เครื่องจักรและอุปกรณ 500,000  
                   สิทธิบตัรตัดบัญช ี 10,000 625,000 
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  2,875,000 
หัก  ดอกเบี้ยจาย  80,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษี       2,795,000 
หัก  ภาษีเงินได 30 %  838,500 
กําไรสุทธ ิ  1,956,500 
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บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบดุลเปรียบเทียบ 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2549 และ  2550 
 

 สินทรัพย  2549 2550 เปลี่ยนแปลง 
เงินสด   260,000 320,000 + 60,000 
เงินลงทุนชัว่คราว  50,000 70,000 + 20,000 
ตั๋วเงินรับ       20,000 - - 20,000 
ลูกหนี้  875,000 950,000 + 75,000 
สินคาคงเหลือ  1,525,000 1,370,00 -155,000 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,730,000 2,710,000 - 20,000 
เครื่องจักรและอุปกรณ  5,500,000 6,500,000 + 1,000,000 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักรและอุปกรณ 2,275,000 2,700,000 +425,000 
 สินทรัพยถาวรสุทธ ิ 3,225,000 3,800,000 + 575,000 
สิทธิบตัร 25,000 20,000 - 5,000 
   5,980,000 6,530,000 + 550,000 
 หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
เจาหนี้   450,000 550,000 + 100,000 
ตั๋วเงินจาย 375,000 320,000 - 55,000 
คาเชาคางจาย 15,000 10,000 - 5,000 
ภาษีเงินไดคางจาย 225,000 285,000 +60,000 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,065,000 1,165,000 +100,000 
เงินกู 1,650,000 1,350,000 - 300,000 
หุนบุริมสิทธ ิ 1,200,000 1,400,000 + 200,000 
หุนสามัญ 400,000 400,000 - 
กําไรสะสม 1,665,000 2,215,000 +550,000 
 5,980,000 6,530,000 + 550,000 
 
การจัดทํา 

1. งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน ในความหมายของสินทรัพยทั้งสิ้น 
2. งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน  ในความหมายของเงินทุนหมุนเวียน 

 
 
 



  
489 

 
1.  งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทนุ ในความหมายของสินทรัพยทัง้สิ้นมีดังน้ี 
 

บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550 
แหลงที่มาของเงินทุน 
 ตั๋วเงินรับลดลง  20,000 
 สินคาลดลง  155,000 
 คาเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น 425,000 
 สิทธิบตัรลดลง 5,000 
 เจาหนี้เพ่ิมขึ้น 100,000 
 ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 60,000 
 หุนบุริมสิทธเิพ่ิมขึ้น 200,000 
 กําไรสะสมเพิม่ขึ้น 550,000 
              รวม 1,515,000 
แหลงที่ใชไปของเงินทุน   
 เงินสดเพิ่มขึ้น  60,000 
 เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มขึ้น  20,000 
 ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น  75,000 
 เครื่องจักรและอุปกรณเพ่ิมขึ้น  1,000,000 
 ตั๋วเงินจายลดลง  55,000 
 คาเชาคางจายลดลง  5,000 
 เงินกูลดลง  300,000 
               รวม  1,515,000 
  
 จะเห็นไดวาในระหวางป 2550 แหลงที่มาของเงินทุนที่สําคัญของบริษัทรักไทย  
จํากัด  ไดมาจากกําไรสุทธิ คาเสื่อมราคา  การจําหนายหุนบุริมสิทธิ  ลดการลงทุนในสินคา  
และใชเครดิตจากเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทไดใชเงินลงทุนสวนใหญไปลงทุน
ในเครื่องจักรและอุปกรณและชําระหนี้เงินกู   
 งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน  ในความหมายของสินทรัพยทั้งสิ้น  เปนการ
จัดทําแบบงายๆ ดังน้ัน จึงทําใหไมสามารถทราบขอเท็จจริงบางประการที่กิจการดําเนินงานไป
แลว  เชน  ไมทราบวาบริษัทฯไดรับลงทุนจากการดําเนินงานบางหรือไม เปนจํานวนเทาใด มี
การซื้อหรือขายสินทรัพยถาวรหรือไม มีการจําหนายสินทรัพยถาวรออกจากบัญชีเปนจํานวน
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เทาใด    มีการจายเงินปนผลหรือไมเปนตน ซึ่งขอมูลดังกลาว  ผูวิเคราะหตองใหความสนใจ
ทั้งสิ้น 
 ดังนั้น การวิเคราะหเงินทุนในความหมายเงินทุนหมายถึง  เงินทุนหมุนเวียน  จะเปน
การวิเคราะหและตีความหมายอยางละเอียดกวา  สิ่งที่ควรจะจดจําเปนหลักก็คือ ถาหากรายการ
ทางบัญชีไมไดเนนวามีสิ่งนอกเหนือเปนพิเศษเกิดขึ้นก็ใหถือวารายการที่เกิดขึ้นน้ันเปนรายการ
ปกติทางบัญชี  เชน ถาสินทรัพยถาวรเพิ่ม  หมายความวามีการซื้อสินทรัพยถาวรเขามา  หรือ
ถาหากลดก็แสดงวามีการขายสินทรัพยถาวร   
 
 2.  งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนในความหมายเงินทุนหมุนเวียน 
      สําหรับหัวขอน้ีจะเนนในเรื่องเงินทุน หมายถึง เงินทุนหมุนเวียน งบแสดงการ
เคลื่อนไหวของเงินทุนหรือ งบแสดงแหลงที่มาและใชไปซ่ึงเงินทุนหมุนเวียน  (statement  of 
sources  and  uses  of  net  working  capital)  คืองบที่แสดงการหมุนเวียนของสินทรัพย
หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน  ที่เกิดจากการขายสินคา หรือบริการโดยตรงหรือเกิดจากการ
เคลื่อนไหวของสินทรัพยถาวร  สินทรัพยอ่ืนๆ หนี้สินระยะยาวและสวนทุน  กลาวอยางงายๆ    
เปนงบแสดงรายการตาง ๆ ทางบัญชี  ที่กระทบตอสินทรัพยหมุนเวียน  และหนี้สินหมุนเวียน
เทานั้น (เพ็ชรี  ขุมทรัพย, 2548, หนา 128) 
 ขั้นตอนการจดัทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน   
 1. คํานวณผลตางของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพ่ือดูวาทุน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเทาใด 
 2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทุนหมุนเวยีน โดยเริ่มวิเคราะหรายการในงบกําไร 
ขาดทุน 
 3. จัดทํางบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทนุหมุนเวียน ตามขอมูลของบริษัทรักไทย  
จํากัด  ขางตน 
 

 ข้ันตอนที่ 1    คํานวณผลตางของสินทรัพยหมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียน   
 
         2549       2550 

 
สินทรัพยหมุนเวียน 2,750,000  2,710,000 
หนี้สินหมุนเวยีน 1,065,000  1,165,000 
ทุนหมุนเวียน 1,665,000  1,545,000 
ทุนหมุนเวียน ป 2549  1,665,000  
ทุนหมุนเวียน ป 2550  1,545,000  
ทุนหมุนเวียนลดลง     120,000  
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 ข้ันตอนที่ 2   การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทนุหมุนเวียน 
  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของทุนหมุนเวียนทีเ่คลือ่นไหว  ระหวางป  2550  
มีดังนี้ 
  1.   รายการที่ทําใหทุนหมุนเวยีนเพ่ิมรายการแรกไดแกกําไรสุทธ1ิ,956,500 บาท 
ซึ่งจะตองปรับปรุงดวยคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวร  และสิทธิบตัรตัดบัญช ี
  2.   เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มขึ้น  จํานวน  1,000,000 บาท  แสดงวาตอง
มีการซื้อเพ่ิมเติมระหวางป กิจการซื้อเพิ่มจํานวนเทาใด จะตองนําคาเสื่อมราคามาพิจารณา
รวมดวย ดังนี้ 

เครื่องจักรและอุปกรณ 
ยอดยกมา 5,500,000 ตัดจําหนายออกจากบัญชี 75,000 
ซื้อเพ่ิม 1,075,000 ยอดยกไป 6,500,000 
 6,575,000  6,575,000 

 
คาเสื่อมราคาสะสม - เครื่องจักรและอุปกรณ 

ตัดจําหนายออกจากบัญชี 75,000 ยอดยกมา              2,275,000 
ยอดยกไป 2,700,000 คาเสื่อมราคาของปนี้ 500,000
 2,775,000  2,775,000 
    

 
  3.  เงินกูลดลง  300,000  บาท  มีผลทําใหทุนหมุนเวียนลดลง  ซึ่งตีความวามี
การจายชําระหนี้เงินกู 
  4.  หุนบุริมสิทธิเพ่ิมขึ้น  200,000  บาท มีผลทําใหทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ซึ่ง 
แปลความวามีการจําหนายหุนบุริมสิทธิ   
  5.  กําไรสะสมเพิ่มขึ้น 550,000 บาท แตกําไรสุทธิปปจจุบันมีจํานวน 1,956,000 
บาท  แสดงวามีการจายปนผลเปนเงินสด 1,406,500 บาท  ดังรายละเอียดในบัญชีกําไรสะสม 
 

กําไรสะสม 
จายเงินปนผล           1,406,500 ยอดยกมา              1,665,000 
ยอดยกไป 2,215,000 กําไรสุทธ ิ 1,956,500
 3,621,500  3,621,500 
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 ข้ันตอนที่ 3  งบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทนุในความหมายของเงินทุน
หมุนเวียน  
 

บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุน 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550 
 
แหลงที่มาของเงินทุน  1,956,500 
 กําไรสุทธ ิ   
 บวก  คาเสื่อมราคา - เครื่องจักรและอุปกรณ 500,000  
   5,000 505,000 
 กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเปนตวัเงิน  2,461,500 
 บวก ขายหุนบุริมสทิธ ิ  200,000
    2,661,500 
แหลงที่ใชไปของเงินทุน :   
 ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 1,075,000  
 ชําระเงินกู  300,000  
 จายเงินปนผล 1,406,500 2,781,500
เงินทุนหมุนเวยีนลดลง  120,000 
 
  จากงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน  สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  
ธันวาคม  2550  ปรากฏวาเงินทุนหมุนเวียนลดลง  120,000  บาท  แหลงที่มาของเงินทุน  
หมุนเวียนที่สําคัญ  ไดมาจากการดําเนินงาน  2,461,500  บาท  นอกจากนี้  ยังไดจากการออก
หุนบุริมสิทธิ  200,000 บาท และบริษัทใชเงินหมุนเวียนไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ  
จํานวน 1,075,000 บาท  ชําระหนี้เงินกู  300,000 บาท จายเงินปนผล  1,406,500 บาท  รวม
แหลงที่ไดมาทั้งสิ้น  2,661,500  บาท  ซึ่งนอยกวาแหลงที่ใชไป  120,000  บาท  จําเปนตองนํา
เงินทุนระยะสั้นมาชดเชยเงินทุนระยะยาวที่ใชไป  จึงทําใหเงินทุนหมุนเวียนลดลง   สภาพคลอง
ของกิจการจึงต่ําลง การใชเงินทุนลักษณะดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาความคลองตัวในอนาคต 
  การวิเคราะหและตีความ เงินทุนหมุนเวียนในที่นี้ หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียน
หักดวยหนี้สินหมุนเวียน  สินทรัพยหมุนเวียนถือเปนการลงทุนระยะสั้นหรือแหลงที่ใชไปของ
เงินทุนระยะสั้น  ขณะเดียวกันหนี้สินหมุนเวียนถือเปนแหลงเงินทุนระยะสั้น  จะเห็นไดวา  ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง สินทรัพยหมุนเวียนอาจเทากับ หรือมากกวา หรือนอยกวาหนี้สินหมุนเวียน   
ก็ได  ในกรณีที่มากกวา  ตีความไดวาความ  คลองตัวดี เหตุที่ความคลองตัวดีเน่ืองจากการ
ลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนสวนที่เกินกวาหนี้สินหมุนเวียนไดมาจากแหลงเงินทุนระยะยาว   
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ซึ่งไดแกการกอหน้ีระยะยาว  หรือเอามาจากสวนของผูถือหุน ในทางตรงขามถาหนี้สิน
หมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนความคลองตัวจะต่ํา   ทั้งน้ีถากิจการลมละลายไปใน
ขณะนั้น    สินทรัพยหมุนเวียนที่มีอยู จะไมเพียงพอที่จะชําระหนี้สินหมุนเวียนได  ทั้งนี้ 
เพราะนอกจากเอาหนี้สินหมุนเวียนไปลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนแลว  สวนที่เหลือไดนําไป
ลงทุนในสินทรัพยถาวรดวยจึงทําใหความคลองตัวต่ําลง 
 การเปรียบเทียบแหลงไดมาของเงินทุนหมุนเวียนในแตละงวด  กับแหลงใชไปของ
เงินทุนหมุนเวียน เพียงชวงเวลาเดียวจะใหภาพที่จํากัด  ถางบนี้มีชวงเวลาตอเนื่องกันจะแสดง
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเงินทุนหมุนเวียนในแตละงวด ทําใหเห็นภาพสาเหตุที่ทําให
เงินทุนเปลี่ยนแปลงและผลที่กระทบตอธุรกิจไดชัดเจนขึ้น 
 

งบกระแสเงินสด 
 งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่กลาว อาจทําใหเกิดปญหาแกผูใชงบการเงิน
โดยทั่วไปที่จะนําขอมูลในงบนั้นมาเปรียบเทียบกัน    เพ่ือทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เงินทุนของธุรกิจ  ซึ่งความหมายในรูปแบบของเงินสดนั้นนาจะเปนประโยชนมากกวารูปแบบ
อ่ืน ๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในความหมายของเงินทุน  จึงใชคําวาเงินสดแทนคําวา  
เงินทุน  ซึ่งการจัดทํางบกระแสเงินสด (statement of  cash flows) นี้จะใหประโยชนในการ
วิเคราะหเพ่ือประกอบการวางแผนทางการเงินไดเปนอยางดี 
 ซึ่งสําหรับการวางแผนในระยะสั้นซึ่งเปนประโยชนมากตอฝายบริหาร ในการ
ประเมินความสามารถของกิจการวาจะมีเงินสดเพียงพอที่จะใชในการดําเนินงาน  จายชําระหนี้
ตาง ๆ และจายเงินปนผลหรือไม ผูบริหารที่มีการวางแผนทางดานเงินสดที่มีประสิทธิภาพธุรกิจ
จะตองมีเงินสดเพียงพอสําหรับการใชจายตามขอผูกพันและชําระหนี้ไดตามกําหนดเง่ือนไข และ
ขณะเดียวกันก็ตองไมมีเงินสดคงเหลืออยูมากเกินไป เพราะการมีเงินสดอยูมาก แมทําใหกิจการ
มีสภาพคลอง    แตตัวเงินสดเองไมกอใหเกิดผลประโยชนแตอยางใด  เพ่ือใหการวางแผน
ทางดานเงินสดอยางเหมาะสม จึงตองวิเคราะหหาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเงินสด 
 สําหรับนักลงทุน  การที่จะลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง  นักลงทุนแตละคนยอมมี
หลักเกณฑในการลงทุนของตนเอง  เชน  อาจพิจารณาจากสภาพคลอง  และความสามารถ
ในการทํากําไรของกิจการ  นอกจากนี้ปจจุบันนักลงทุนและผูใชงบการเงินใหความสําคัญกับ  
งบกระแสเงินสด  เนื่องจากถือเปนงบหนึ่งของงบการเงินที่ตองนําเสนอในแตละรอบระยะเวลา
บัญชี 
 
 1. ลักษณะของงบกระแสเงนิสด 
  งบกระแสเงินสด (statement of cash flows) จะสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงสุทธิที่
เกิดขึ้นในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกิจการ โดย
จําแนกกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีออกตามการตัดสินใจทาง
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การเงินในแตละกิจกรรม   ซึ่งประกอบดวย  กิจกรรมการดําเนินงาน   กิจกรรมการลงทุน  และ    
กิจกรรมการจัดหา  นอกจากนี้  เพชรี   ขุมทรัพย (2546, หนา 55)  ไดกลาววา  การจัดทํางบ
กระแสเงินสด  จัดทําขึ้นเพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะห  มิใชจัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม    
มาตรฐานการบัญชีหลักของการจัดทํางบกระแสเงินสดเชิงวิเคราะหก็คือทําอยางไรงบที่จัดทํา
ขึ้นจึงสามารถบงชี้สิ่งที่ตองการจากการวิเคราะหไดหรือสามารถเปนสื่อนําไปสูการวิเคราะห
เพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ  สวนประกอบหลักของงบกระแสเงินสดประกอบดวยกลุมหลักๆ 3 กลุม 
คือ เงินสดจากการดําเนินงาน (cash from operation)  การลงทุน (investment) และการจัดหา
เงินทุน (financing)  
  กลาวไดวางบกระแสเงินสด จึงเปนงบการเงินที่แสดงเงินสดที่ไดรับเขามา (cash  
inflows)  เงินสดที่จายออกไป  (cash  outflows)  โดยจําแนกกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระหวาง
รอบระยะเวลาบัญชี  เปนเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหา
เงินในระหวางงวดบัญชีหน่ึง และกระทบยอดเงินสดยกมาตนงวด  กับเงินสดคงเหลือปลายงวด 
  การจัดทํางบกระแสเงินสดของกิจการ ใหรวมรายการลักษณะเดียวกันไวดวยกัน  
รายการที่มีลักษณะตางกันไวตางหาก ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหของผูใชภายนอก   
ดังนั้นงบกระแสเงินสดของงวดบัญชี  จึงควรแสดงรายการตอไปน้ีอยางชัดแจง 

  1.1   เงินสดไดรับหรือใชไปในกจิกรรมดําเนินงาน 
  1.2   เงินสดไดรับหรือใชไปในกจิกรรมลงทุน 
  1.3   เงินสดไดรับหรือใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 
  1.4   เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงสทุธ ิ
  1.5   กระทบยอดเงินสดตนงวดจนไดยอดเงินคงเหลือปลายงวด 

 
 2. นิยามที่ใชในงบกระแสเงนิสด 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25  เรื่องงบกระแสเงินสด ไดใหนิยามที่เกี่ยวของกับ 
การจัดทํางบกระแสเงินสด ดังนี้ 
  2.1 เงินสด หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทแตไมรวม
เงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเม่ือสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไว 
  2.2 รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง  
ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคานอยหรือไมมีนัยสําคัญ 
  2.3 กระแสเงินสด (cash flows)   หมายถึง  การไดมาและใชไปของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ดังน้ันงบกระแสเงินสดจึงเปนงบการเงินที่แสดงการไดมาและใชไปของ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดโดยทั่วไป  การเพิ่มขึ้นและการลดลงของกระแสเงินสดมี
สาเหตุมาจาก  3  กิจกรรม ดังนี้ 
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   2.3.1  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (cash  flow  from operating 
activities) หมายถึง เงินสดรับและจายจากการดําเนินงาน 
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน แสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ในการดําเนินงานของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดที่เพียงพอ เพ่ือจายชําระเงินกูยืม  
เพ่ือการดําเนินงานของกิจการ  เพ่ือจายเงินปนผล และเพื่อการลงทุนใหม ๆ  โดยไมตองพ่ึงพา
การจัดหาเงินจากแหลงเงินภายนอก โดยที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีแหลงที่มา
และใชไปดังนี้ 
      1)  แหลงที่มาของเงินสด    เกิดจากกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดหลัก
ของกิจการ  เชน  เงินสดจากการขายสินคา  และการใหบริการ  เงินสดรับจากรายไดคาสิทธิ  
คาธรรมเนียม  และดอกเบี้ยรับ เปนตน 
      2)  แหลงใชไปของเงินสด  ไดแก  เงินสดจายคาซื้อสินคาและบริการ  
คาใชจายในการดําเนินงาน เปนตน 
   2.3.2   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(cash flow from investing activities) 
หมายถึง  เงินสดรับและจายจากการซื้อสินทรัพยอ่ืนที่ไมใชสินคา จะแสดงใหเห็นถึง  รายจายที่
กิจการจายไป เพ่ือซ้ือทรัพยากรตางๆ ที่จะกอใหเกิดรายได และกระแสเงินสดรับในอนาคต 
      1) แหลงที่มาของเงินสด  ไดแก  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ  สินทรัพยไมมีตัวตน  สินทรัพยระยะยาวอ่ืนๆ เปนตน 

 2)  แหลงใชไปของเงินสด ไดแก เงินสดจายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคาร   
และอุปกรณ  สินทรัพยไมมีตัวตน  และสินทรัพยระยะยาวอ่ืนๆ เปนตน 
   2.3.3    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (cash flow from financing  
activities)  หมายถึง  เงินสดรับและจายจากเจาหนี้เงินกูยืมและจากเจาของกิจการ 
     กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  แสดงใหเห็นถึงสิทธิเรียกรอง
ในกระแสเงินสดในอนาคตจากเจาของเงินที่ใหกิจการ 
    1)   แหลงที่มาของเงินสด ไดแก เงินสดที่ไดรับจากการออกหุนทุน  
หุนกู   เงินกูยืมระยะสั้น หรือระยะยาว  เปนตน 
          2) แหลงใชไปของเงินสด ไดแก เงินสดที่จายใหแกเจาของเงิน
เพ่ือจายคืนเปนการจายผลตอบแทน  และลดหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน เปนตน 
 

การหมุนเวียนของเงินทุนของกิจการ 
 การดําเนินงานของธุรกิจ จะเปนไปในทิศทางใด  ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหาร  
ซึ่งจะเปนเรื่องของนโยบายการดําเนินงาน  นโยบายการลงทุน และการจัดหาเงิน  โดยรายการ
ทางการเงินตาง ๆ ที่จะบันทึกไวในบัญชี  เม่ือสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงาน จะมีการสรุปผล
การดําเนินงานออกมาในรูปของงบกําไรขาดทุน งบดุล รวมทั้งงบกระแสเงินสด การที่จะทํางบ



  
496 

 
กระแสเงินสดจําแนกตามกิจกรรมตางๆ ได จะตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
ของบัญชีตาง ๆ  ในงบดุลกับกระแสเงินสดของกิจการ  ดังนี้ 
 กระแสเงินสดเขา  (cash  inflows)  จะทําใหเงินสดเพิ่มขึ้น  ประกอบดวย 
   สินทรัพยลดลง  ยกเวนเงินสด ไดแก การขายหรือจําหนายสินทรัพย 
นอกจากรายการเงินสดจะทําใหไดรับเงินสดเขามา จากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย 

  หน้ีสินเพ่ิมขึ้น  ไดแก  การกอหน้ีสินเพ่ิมขึ้น  จึงทําใหไดรับเงินสดเขา 
มาจากการกอหนี้ 

  สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น สวนของผูถือหุนมักจะเพิ่มขึ้นจากการลงทุน 
เพ่ิมขึ้น  และจากกําไรสุทธิของกิจการ 
 
 กระแสเงินสดออก (cash outflows)  จะทําใหเงินสดลดลง  ประกอบดวย 

   สินทรัพยเพ่ิมขึ้น ยกเวนเงินสด ไดแก การซื้อสินทรัพยนอกจากรายการ 
เงินสดจะทําใหเงินสดลดลงจากการจายเงินออกไป  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย 

   หนี้สินลด ไดแก  การจายชําระหนี้สิน  ซึ่งทําใหเงินสดลดลง 
   สวนของผูถือหุนลดลง สวนของผูถือหุนจะลดลงจากผลการดําเนินงาน 

เปนขาดทุนสุทธิ การจายเงินปนผล  การซื้อหุนกลับคืนมา  ซึ่งจะทําใหเงินสดลดลง 
 จากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆในงบดุล ทําใหทราบถึงกระแส
เงินสดเขาและออก ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะของกิจกรรมไดดังนี้ 
 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (operating cash flows) เปนแหลงเงินทุน
ที่มีความสําคัญตอกิจการเนื่องจากเปนเงินทุนที่ปราศจากขอผูกพัน และกิจการสามารถนําไปใช
จายไดทุกๆ ทาง เชน การขยายงาน  การจายเงินสดปนผล  และการจายชําระหนี้  เปนตน   
  การคํานวณหาเงินสดจากการดําเนินงานทําไดโดยนํารายรับที่ เกิดจากการ
ดําเนินงานตามปกติ ซึ่งเปนเงินสดที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
เปรียบเทียบกับรายจายจากการดําเนินงานตามปกติ  เปนตนทุนของสินคาหรือบริการรวมทั้ง
รายจายในการดําเนินงานที่กิจการจายเปนเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน  ยกเวน
ดอกเบี้ยจาย  เน่ืองจากถือเปนรายจายทางการเงิน  ดังน้ัน  เงินสดจากการดําเนินงานกอนภาษี
ก็คือ กําไรกอนหักคาเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจายตามเกณฑเงินสดนั่นเอง  แตขอมูลในงบกําไร
ขาดทุนเปนการบันทึกรายการตามเกณฑคงคาง  ดังน้ัน จึงตองมีการปรับปรุงใหเปนเกณฑเงิน
สด ดังนี้ 

1.1 เงินสดเขา จากสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผลการดําเนินงาน 
เปนกําไรสุทธิทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ ้น   ปรับปรุงดวยสินทรัพยหมุนเวียน  และหนี้สิน
หมุนเวียนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามปกติของกิจการ 
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1.2 เงินสดออก จากสวนของผูถือหุนลดลง เน่ืองจากผลการดําเนินงานที่เปน 

ขาดทุนสุทธิทําใหกําไรสะสมลดลง ปรับปรุงดวยสินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการตามปกติของกิจการ 
 

2.   กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  (investing  cash  flows) เปนกิจกรรมที่ 

เกี่ยวกับสินทรัพยไมหมุนเวียน การที่กิจการจายลงทุนในสินทรัพยระยะยาวเพิ่มขึ้น เชน 
การลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว และกิจการจะไดเงินมาเนื่องจากการจําหนายสินทรัพยไม
หมุนเวียนเหลานั้น  ดังน้ัน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีดังนี้ 

1.3 เงินสดเขา  จากการลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียน และสินทรัพย 
หมุนเวียนบางอยาง  เชน  ตั๋วรับเงิน  หลักทรัพยในความตองการของตลาด 

1.4 เงินสดออก จากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยไมหมุนเวียน และสินทรัพย 
หมุนเวียนบางอยาง  เชน  ตั๋วเงินรับ  หลักทรัพยในความตองการของตลาด 
 

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 กิจกรรมการจัดหาเงินทุน  (financing  cash flows) เปนรายการรับหรือจาย 

เงินที่เกี่ยวกับการลงทุนชั่วคราว  การกูยืมเงินระยะสั้นและระยะยาว การจําหนายหุนทุน รวมทั้ง
รายไดและคาใชจายทางการเงิน เชน รายไดดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยจาย  เงินปนผลจาย เปนตน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีดังนี้ 
  3.1 เงินสดเขา จากการเพิ่มขึ้นในหนี้สินระยะยาว  สวนของผูถือหุน   และ
หน้ีสินหมุนเวียนบางอยาง  เชน  ตั๋วเงินจาย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
  3.2 เงินสดออก จากการลดลงในหนี้ไมหมุนเวียน  สวนของผูถือหุน  และ
หน้ีสินหมุนเวียนบางอยาง  เชน  ตั๋วเงินจาย  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
  การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในสินทรัพย  นอกจากเงินสด  หนี้สิน  และ
สวนของผูถือหุน  อาจเปนผลมาจากกิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน  ที่ไมกระทบเงินสด
ก็ได  เชน ซื้อสินทรัพยโดยการออกหุนทุน หรือซื้อสินทรัพยโดยการกอหน้ี การแปลงหุนกูเปน
หุนทุน  การแลกเปลี่ยนสินทรัพยกับสินทรัพย  และแลกเปลี่ยนหนี้สินกับหน้ีสิน 
  แมวารายการดังกลาวจะเกิดขึ้นไมบอยครั้งแตก็เปนลักษณะของรายการเดียวกนั
ที่เกิดขึ้นพรอมกัน จากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน  และเปนรายการที่ไมกระทบเงินสด  
รายการดังกลาวจะตองใหเห็นเปนงบยอย  หรือโดยการเขียนคําอธิบายใหทราบ  แสดงประกอบ
กับงบกระแสเงินสดที่นําเสนอดวย 
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ประโยชนของงบกระแสเงินสด 
 งบกระแสเงินสดเปนงบที่จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ
กระแสเงินสด  ที่เปนประโยชนแกผูใชภายนอกที่สมบูรณขึ้น  เน่ืองจากจะไดทราบกระแสเงินสด
รับและจายจากกิจกรรมดําเนินงาน    กิจกรรมลงทุน  และกิจกรรมจัดหาเงิน  งบกระแสเงินสด
จะสะทอนถึงรูปแบบของการบริหารเงินสด  การตัดสินใจในดานการเงิน  การมองการณไกลใน
การใชเงินลงทุน เพ่ือสรางความแข็งแกรง ม่ันคงใหแกธุรกิจ  แสดงใหเห็นถึงสภาพคลองทาง
การเงิน  ความสามารถในการดําเนินงานและความเสี่ยงภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
 จากความหมายของงบกระแสเงินสดดังกลาวขางตน   ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดง
ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการ  ผูใชงบการเงินใชขอมูลเปนเกณฑในการพิจารณา
ความสามารถของกิจการที่จะไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด รวมทั้งความจําเปนของ
กิจการในการใชกระแสเงินสดในการบริหารนั้น  กลาวไดวางบกระแสเงินสดมีประโยชน ดังนี้ 

1. ใหขอมูลที่ชวยในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยสุทธิและการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางทางการเงิน ซึ่งรวมถึงความสามารถในการชําระหนี้สินของกิจการตลอดจน
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับจํานวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด 

2. ใหขอมูลที่ชวยในการประเมินความสามารถของกิจการที่จะไดรับเงินสด  หรือ  
รายการเทียบเทาเงินสด  ซึ่งผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลดังกลาวเปรียบเทียบกับกิจการอื่น
ได 

3. ใหขอมูลที่เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับจํานวนเงิน      จังหวะเวลาและความแนนอนของ 
กระแสเงินสดในอนาคต 

4. ใหขอมูลที่ทําใหทราบถึงสาเหตุความแตกตางระหวางกําไรสุทธิ และกระแส 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 

5. ใหขอมูลรายการที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   และ 
กิจกรรมจัดหาเงินที่เกิดขึ้นระหวางงวด 

6. ใหขอมูลที่นําไปเปนประโยชนในการตรวจสอบความถูกตอง ของการประเมินผล 
ของกระแสเงินสดในอนาคตที่ไดจัดทําในอดีตตลอดจนใชตรวจสอบความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการทํากําไร  กระแสเงินสดสุทธิ  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ราคา 
   7. พยากรณความสามารถของกิจการในกระแสเงินสดจากการดําเนินงานโดยการ
ใหขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของกิจการในการกอใหเกิดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
แนวโนมขององคประกอบของกระแสเงินสดและผลกระทบของกิจกรรมลงทุน  
 8. ใหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในแงกระแสเงินสด ตัวอยางเชน การตัดสินใจในเรื่อง
นโยบายการเงินเกี่ยวกับการกอหน้ี การลงทุนเพ่ือการเติบโตของกิจการ และนโยบายการ
จายเงินปนผล เปนตน 
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การจัดทํางบกระแสเงินสด   
 งบกระแสเงินสดจะใหขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดทําให
ผูบริหารทราบถึงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจายจากกิจกรรมการดําเนินงาน  กิจกรรม
การลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน (เพ็ชรี  ขุมทรัพย, 2548, หนา 157,161-165)  
 
 1. แหลงขอมูลการจัดทํางบกระแสเงินสด 
  ในการจัดทํางบกระแสเงินสด (preparation  of  cash  flow  statement) จะตอง
อาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 งบดุลเปรียบเทียบ   จะไดขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงในบัญชี     
สินทรัพย  หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
  1.2 งบกําไรขาดทุนประจํางวด  ทําใหทราบเงินสดที่ไดรับ  หรือใชไปในการ
ดําเนินงานระหวางงวด 
  1.3 ขอมูลเจาะจงตางๆขอมูลเหลานี้ไดมาจากบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งจะให
ขอมูลในรายละเอียดเพ่ิมเติม เกี่ยวกับเงินสดรับหรือจายไปในแตละงวด  
 
 2. ข้ันตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด 
  เม่ือมีขอมูลแลวการจัดทํามีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 

2.1  คํานวณผลตางของเงินสดตนงวดและเงินสดปลายงวด เพ่ือจะไดรับทราบวา 
เงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

2.2  คํานวณกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน โดยเริ่มวิเคราะหรายการ 
ในงบกําไรขาดทุน  งบดุลเปรียบเทียบ  และรายการที่เกิดขึ้นอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

2.3  คํานวณกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินโดยพิจารณา 
จากรายการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  ของบัญชีในงบดุล 
 
 3.  วิธีแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 กําหนดใหกิจการแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานได 2 วิธี   
  3.1 วิธีทางตรง (direct  method)  วิธีทางตรงจะแสดงเงินสดรับและเงินสดจาย  
ตามลักษณะของรายการหลักที่สําคัญ  เชน  เงินสดรับจากลูกคา  เงินปนผลรับ  เงินสดจาย
ชําระเจาหนี้  จายคาใชจายในการดําเนินงาน   ดอกเบี้ยจาย  ภาษีเงินได  ผลตางระหวาง
ดานรับและดานจาย  เปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  ขอมูลดังกลาวอาจทราบ
จากการบันทึกรายการบัญชีของกิจการ  หรืออาจไดมาโดยการปรับปรุงรายการขาย  ตนทุนขาย  
และรายการอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนดวยผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ 
ลูกหนี้  และเจาหนี้ที่เกิดจากการดําเนินงาน ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  รายการอื่นที่ไม
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กระทบเงินสด  เชน  คาเสื่อมราคา  การตั้งสํารองตางๆ  หรือบัญชีคาเผื่อตางๆ และรายการอื่น
ที่กระทบเงินสด  อันเกิดจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน  วิธีนี้จะให
ขอมูลที่เปนประโยชนในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต   
 ขอดีของการรายงานโดยวิธีทางตรง  คือในงบกระแสเงินสดจะระบุถึงแหลงที่มาและ     
ใชไปของเงินสด ขอเสีย  คือ  ขอมูลที่จําเปนบางอยางอาจจะไมสามารถจัดหาไดตองวิเคราะห
ขอมูลใหมจึงมีตนทุนในการจัดทํารายงานสูง 
  3.2 วิธีทางออม (indirect method) วิธีทางออมกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานหาไดจากการปรับปรุงกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ดวยผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสินคาคงเหลือ  ลูกหนี้  และเจาหนี้  ที่เกิดจากการดําเนินงานในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  
รายการอื่นที่ไมกระทบเงินสด  เชน  คาเสื่อมราคา การตั้งคาเผื่อ ภาษีรอการตัดบัญชี  เปนตน  
รายการอื่นซ่ึงกระทบเงินสดอันเกิดจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงิน 
  การจัดทํางบกระแสเงินสดทั้ง 2 วิธี ตางกันที่วิธีทางตรงจะเริ่มหายอดรายไดโดย   
จะมีการปรับรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง  ใหอยูในรูปของเงินสดรับและจาย  เชน  
เงินสดรับจากลูกคา  เงินสดจายชําระหนี้  คาใชจายในการดําเนินงาน  แตหากใชวิธีทางออมจะ
เร่ิมจากยอดกําไรสุทธิโดย จะมีการปรับกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีตามเกณฑคงคาง  
ที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน ใหเปนกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิตามเกณฑเงินสดโดยการปรับปรุง
กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ  ดวยผลกระทบของรายการอื่นที่ไมเกี่ยวกับเงินสด  ผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ที่เกิดจากการดําเนินงานใน
ระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  และผลกระทบที่เกิดจากรายไดและคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับ
กระแสเงินสดจากการลงทุนหรือการจัดหาเงิน 
  อยางไรก็ตาม  ในทางปฏิบัติ กิจการมีแนวโนมที่จะแสดงกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานโดยใชวิธีทางออมมากกวาวิธีทางตรง  เพราะเปนวิธีสะดวกและรวดเร็วกวา   และ
หากกิจกรรมเลือกใชวิธีทางออม  มาตรฐานการบัญชี กําหนดใหเปดเผยจํานวนเงินของดอกเบี้ย
ที่จายทั้งหมดในระหวางรอบระยะเวลาบัญชีในงบกระแสเงินสด ไมวาจะเปนจํานวนเงินที่ถือเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน  หรือการตั้งขึ้นเพื่อเปนตนทุนของสินทรัพย  ตลอดจนเปดเผย
กระแสเงินสดจากภาษี แยกไวตางหาก    และจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
นอกจากวาสามารถระบุไดวาเปนกิจกรรมจัดหาเงิน  หรือกิจกรรมลงทุน 
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  รายการปรับกําไรสุทธิไปเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสรุปได ดังนี้ 
 
กําไรสุทธิ 

บวกดวย หักดวย 
- สินทรัพยหมุนเวียนลด - สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิม 
- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่ม - หนี้สินหมุนเวียนลด 
- ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น - ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีลดลง 
- ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท 
  รวมตามวิธีสวนไดเสีย 

- กําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย  และบริษัท  
  รวมตามวิธีสวนไดเสีย 

- ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร - กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 
- คาเสื่อมราคา  
- คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  
- สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย - สวนเกินมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 
 
 ขอดีของการรายงานโดยวิธีการทางออม คือ เปนการมุงความแตกตางระหวางกําไรสุทธิ       
กับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน   ซึ่งจะเปนการแสดงความสัมพันธระหวางงบกําไรขาดทุน      
งบดุล  และงบกระแสเงินสด     เน่ืองจากขอมูลการรายงานใน งบกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานจะใชขอมูลที่จัดทําไวแลวในงบกําไรขาดทุนและงบดุล  จึงทําใหการรายงานดวยวิธีนี้
มีตนทุนต่ํา 
 กลาวโดยสรุป  ความแตกตางระหวางรายงานงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและ
ทางออมนั้น จะอยูที่การจัดทํากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยการรายงานงบกระแสเงินสด
โดยวิธีทางตรง จะพิจารณาจากยอดรายไดของกิจการเปนกระแสเงินสดรับ  ยอดซื้อสินคาเปน
กระแสเงินสดจายรวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆจะจัดทําเปนกระแสเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากคาใชจาย
เหลานี้  ในขณะที่การรายงานงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางออมนั้น  จะเปนการปรับปรุงกําไรสุทธิ
ของกิจการใหเปนกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน 
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ตัวอยางการแสดงงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตามวิธีทางตรง 

บริษทั………………………… 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 25…………. 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 เงินสดรับจากลูกคา xx (ก)   
 เงินสดรับจากเงินปนผล   xx    
 เงินสดจายแกลูกหนี้ (xx) (ข)   
 เงินสดจายในการดําเนินงาน (xx) (ค)   
 เงินสดจายคาดอกเบี้ย (xx) (ง)   
 เงินสดจายคาภาษ ี (xx) (จ)   
 เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน xx (ฉ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
 เงินสดรับจากการขายหุนทนุและหุนกูของธุรกิจอ่ืน xx    
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร xx    
 เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยระยะสัน้ xx    
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร  (xx)    
 เงินสดจายซื้อหลักทรัพยระยะสั้น (xx)    
 เงินสดจายซื้อหุนทุนและหุนกูของธุรกิจอ่ืน (xx)    
 เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมลงทุน                          (xx)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 เงินสดรับจากการขายหุนทนุ xx    
 เงินสดรับจากการกอหนี้สิน xx    
 เงินสดรับจากการขายหุนซ้ือคืน  xx    
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร  (xx)    
 เงินสดจายชําระหนี้หรือไถถอนหุนกู (xx)    
 เงินสดจายเงินปนผล  (xx)    
 เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน xx  
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น xx  
เงินสด  ณ  วันที่  1  มกราคม  25………. xx  
เงินสด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  25……… xx  
หมายเหตุ  การทํางบกระแสเงินสดตามวธิีทางตรง  จะตองแสดงงบยอย  การกระทบยอดกําไร
สุทธิไปเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (ฉ)  และคํานวณหารายละเอียดตาง ๆ ในขอ 
(ก), (ข), (ค), (ง), และ (จ)  ประกอบตอทายงบการเงินดวย 
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ตัวอยางการแสดงกระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงานตามวธีิทางออม 

บริษทั………………………… 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 25…………. 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 กําไรสุทธ ิ    xx 
 ปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน   
  สินทรัพยหมุนเวียนลดลง (เพ่ิมขึ้น) xx  
  หนี้สินหมุนเวยีนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) xx  
  กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (xx)  
  ขาดทุนจากการลงทุนในบรษิัทยอยตามวธิีสวนไดสวนเสีย xx  
  คาเสื่อมราคา xx  
  สวนเกินมูลคาหุนกูตัดจําหนาย (xx) xx 
            เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน  xx 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร   xx  
 เงินสดจายซื้อสินทรพัยระยะสั้น (xx)  
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (xx)  
 เงินสดจายซื้อหุนทุนของธุรกิจอ่ืน (xx)  
  เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมลงทุน  (xx) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
  เงินสดรับจากการขายหุนทนุ xx  
  เงินสดรับจากการกอหนี้ xx  
  เงินสดรับจากการขายหุนซ้ือคืน xx  
  เงินสดจายชําระหนี้ (xx)  
  เงินสดจายเงินปนผล (xx)  
   เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมจัดหาเงิน  xx 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น    xx
เงินสด  ณ  วันที่  1  มกราคม  25…….    xx 
เงินสด  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  25……    xx
 
              ขอมูลกระแสเงนิสดเปดเผยเพิ่มเติม : 

   xx 

              เงินสดจายระหวางป ; ดอกเบี้ยจาย    xx 
                                           ภาษีเงินได    xx 
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ตัวอยาง แสดงการจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรงและทางออม จากขอมูลของงบการเงิน
ของบริษัทรักไทย จํากัด   

บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบดุลเปรียบเทียบ 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2549 และ  2550 
 

 สินทรัพย  2549 2550 เปลี่ยนแปลง 
เงินสด   50,000 85,000 + 35,000 
ลูกหนี้   80,000 140,000 + 60,000 
สินคาคงเหลือ   350,000 300,000 - 50,000 
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา  10,000 18,000 + 8,000
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 490,000 543,000 + 53,000
อุปกรณ    710,000       850,000 + 140,000 
คาเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ  (225,000)     (300,000) ( + 75,000) 
อุปกรณสุทธ ิ   485,000 550,000 + 65,000
 รวมสินทรัพย 975,000 1,093,000 118,000 
                          หนี้สินและสวนของผูถือหุน    
เจาหนี้  175,000 180,000 + 5,000 
เงินเดือนคางจาย   80,000 45,000 - 35,000 
ดอกเบี้ยคางจาย  75,000 85,000 + 10,000
         รวมหนีส้ินหมุนเวียน 330,000 310,000 - 20,000 
พันธบตัร  200,000 100,000 - 100,000 
หุนสามัญ (หุนละ 10 บาท) 290,000 433,000 + 143,000 
กําไรสะสม 155,000 250,000 + 95,000
                                รวมสวนของผูถือหุน 445,000 683,000 + 238,000
 975,000 1,093,000 118,000 
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บริษทัรักไทย จํากัด 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับระยะเวลา  1  ป  สิน้สุดวันที่  31   ธันวาคม  2550 
 

ขาย   1350,000 
ตนทุนขาย   725,000
กําไรขั้นตน   625,000 
คาใชจายในการดําเนินงาน    
 เงินเดือน 270,000  
 คาเสื่อมราคา – อุปกรณ  75,000  
 คาเบี้ยประกัน 10,000 355,000
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน  270,000 
คาใชจายอ่ืน ๆ     
 ดอกเบี้ยจาย  80,000
กําไรสุทธิกอนหักภาษี       190,000 
ภาษีเงินได      57,000
กําไรสุทธ ิ  133,000 
 
 ขอมูลเพ่ิมเตมิมีดังนี้ 

1. ซื้ออุปกรณราคาทุน 100,000  บาท  โดยออกหุนสามัญให  9,000  หุน  ที่เหลือ 
จายเปนเงินสด 

2. นําหุนสามัญออกจําหนายเพิ่มเติม  ไดรับเงินสดตามราคามูลคาหุนละ 10 บาท 
3. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 38,000  บาท  และจายภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นเปน 

เงินสดเต็มจํานวน 
 
 การจัดทํา 

1. งบกระแสเงินสดตามวธิีทางตรง 
2. งบกระแสเงินสดตามวธิีทางออม 
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ขั้นตอนในการทํางบกระแสเงินสดตามตัวอยาง 
 เพ่ือการทําความเขาใจในการจัดทํางบกระแสเงินสดจะแสดงการจัดทําตามขั้นตอน
ดังนี้ 
 
 1. คํานวณผลตางของเงินสด 
  คํานวณผลตางของเงินสดตนงวดและปลายงวด  โดยดูจากงบดุลเปรียบเทียบ 
แตละรายการดังนี้ 

เงินสด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2550  85,000 
เงินสด  ณ  วันที่  1  มกราคม  2550  50,000
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น      35,000 
 

 2. คํานวณเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 
  กําไรสุทธิ  133,000  บาท  จะตองปรับกระทบยอดดวยรายการตางๆ ดังตอไปน้ี 
  2.1 คาเสื่อมราคา  คาเสื่อมราคา - อุปกรณ  75,000 บาท  (300,000 –  25,000)   
แสดงหักในงบกําไรขาดทุน  เปนการบันทึกคาเสื่อมราคาในป 2550 เปนรายการที่ไมกระทบ     
เงินสด ดังนั้นจึงตองบวกกลับยอดกําไรสุทธิ  เพื่อใหไดกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 
  2.2 ลูกหนี้  การเพิ่มขึ้นในบัญชีลูกหนี้  60,000  บาท  (140,000 – 80,000) 
จะทําใหรายไดที่แสดงในงบกําไรขาดทุนป  2550  ตามเกณฑคงคางสูงกวาตามเกณฑเงินสด 
ดังน้ัน จึงนํายอดดังกลาวไปหักออกจากกําไรสุทธิ  หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ตามวิธีทางออมหรือหักรายการนี้จากยอดขาย หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตาม
วิธีทางตรง 
  2.3 สินคา การลดลงในบัญชีสินคาคงเหลือ   50,000  บาท  (350,000  –  
300,000)  เปรียบเสมือนกระแสเงินสดไหลเขาจากการดําเนินงาน  ดังน้ัน  จึงบวกรายการนี้  
เขากับกําไรสุทธิ    หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางออม  หรือหักสินคา
คงเหลือที่ลดลงนี้ ออกจากตนทุนขาย  เม่ือเจาหนี้เพ่ิมขึ้น  จึงหักรายการนี้ออกจากตนทุนขาย  
หากแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานตามวิธีทางตรง เพราะเทากับเปนการลดรายจาย
เกี่ยวกับตนทุนสินคาที่ขาย เน่ืองจากตนทุนขายมาจากสินคา 
  2.4 คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  การเพิ่มขึ้นในบัญชีคาเบี้ยประกันจาย
ลวงหนา 8,000 บาท  (18,000 – 10,000)   แสดงถึงการใชเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานจะ
ทําใหรายจายตามเกณฑคงคางต่ํากวาเกณฑเงินสด  จึงบวกรายการนี้เขากับคาใชจายในการ
ดําเนินงาน  หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางตรง  หรือหักคาเบี้ยประกัน
จายลวงหนาเพิ่มขึ้นออกจากกําไรสุทธิ  หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธี
ทางออม 
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  2.5 เจาหนี้   การเพิ่มขึ้นในบัญชีเจาหนี้  5,000 บาท (180,000 – 175,000)  
เปรียบเสมือนกระแสเงินสดไหลเขาจากการดําเนินงาน   ดังนั้น   จึงบวกรายการนี้เขากับ     
กําไรสุทธิหากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางออม  เจาหนี้เกิดขึ้นจากการ  
ซื้อสินคา  และสินคาก็คือตนทุนขาย  เม่ือเจาหนี้เพ่ิมขึ้น  จึงหักรายการนี้ออกจากตนทุนขาย  
หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางตรงเพราะเทากับเปนการลดรายจาย 
เกี่ยวกับสินคาที่ซื้อมาขายในการคํานวณหายอดเงินสดจายชําระหนี้ 
  2.6 เงินเดือนคางจาย การลดลงในบัญชีเงินเดือนคางจาย 35,000 บาท  
(80,000 – 45,000)  แสดงถึงการใชเงินสดไปในกิจกรรมดําเนินงานทําใหรายจายตามเกณฑ        
คงคางต่ํากวาเกณฑเงินสด จึงหักรายการนี้ออกจากกําไรสุทธิ  หากแสดงกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานตามวิธีทางออม  หรือบวกรายการนี้เขากับคาใชจายในการดําเนินงาน  หากแสดง
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางตรง   
  2.7 ดอกเบี้ยคางจาย  การเพิ่มขึ้นในบัญชีดอกเบี้ยคางจาย 10,000 บาท  
(85,000 - 75,000)   เปรียบเสมือนกระแสเงินสดไหลเขาจากการดําเนินงาน  ดังน้ัน  จึงบวก
รายการนี้เขากับกําไรสุทธิ  หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางออม  และนํา
ดอกเบี้ยคางจายที่เพ่ิมขึ้นน้ี หักออกจากบัญชีดอกเบี้ยจายเพื่อคํานวณหาเงินสดจายคาดอกเบี้ย 
หากแสดงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามวิธีทางตรง 
 3. คํานวณหากระแสเงินสด 
  คํานวณหากระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนี้ 
  3.1 อุปกรณ การเพิ่มขึ้นในบัญชีอุปกรณ 140,000 บาท (850,000 – 710,000)   
โจทกบอกวามีการซื้อ  โดยชําระเปนหุนสามัญจํานวน  90,000  บาท  อีก  50,000  บาท        
ชําระเปนเงินสด รายการนี้จัดเปนกิจกรรมลงทุน  50,000  บาท  และกิจกรรมจัดหาเงินที่ไมเปน
เงินสดอีก จํานวน   90,000  บาท   ซึ่งจะแสดงเปนขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติมตอทาย
งบกระแสเงินสด 
  3.2 พันธบัตร การลดลงในบัญชีพันธบัตร 100,000  บาท (200,000 – 100,000)   
รายการนี้เปนการใชจายเงินสดออกไปในการไถถอนหนี้ระยะยาว  จึงจัดกระแสเงินสดดังกลาว  
เปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  3.3 ทุน – หุนสามัญ  การเพิ่มขึ้นในบัญชีหุนสามัญ 143,000 บาท  โดยโจทย 
บอกวาเปนการออกหุนสามัญ  เพ่ือชําระคาซื้ออุปกรณจํานวน 90,000 บาท ซึ่งถือเปนกิจกรรม
ลงทุนและ กิจกรรมจัดหาเงินที่ไมเปนเงินสด  สวนอีก  53,000  บาท  เปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การขายหุนสามัญตามราคามูลคาหุนละ 10 บาท  จํานวน 5,300 หุน กระแสเงินสดดังกลาว    
จะจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  3.4 กําไรสะสม  การเพิ่มขึ้นในบัญชีกําไรสะสม  95,000  บาท  (250,000 
– 155,000)  เกิดจากในงวดนี้กิจการมีกําไรสุทธิ  133,000 บาท และโจทยบอกวามีการจายเงิน
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ปนผลใหแก ผูถือหุน 38,000 บาท  เงินปนผลจาย จํานวน 38,000 บาท  นี้จัดเปนกระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน เน่ืองจากถือวาเงินปนผลจาย เปนตนทุนของการจัดหาทรัพยากรการเงิน 
  สําหรับภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชีกลาวไวอยางกวาง ๆ วา ควรเปดเผย
กระแสเงินสดจากภาษีเงินไดแยกไวตางหาก  และควรจัดเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
ยกเวนในกรณีที่ภาษีนั้นสามารถระบุโดยเจาะจงไดวาเปนของกิจกรรมจัดหาเงิน  และกิจกรรม
ลงทุน 
  เม่ือไดวิเคราะหรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวแลว จึงสามารถจัดทํา    
งบกระแสเงินสด  ไดดังนี้ 
 
 วิธีทางตรง งบกระแสเงินสดมีดังน้ี 

 
บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 เงินสดรับจากลูกหนี้ 1,290,000 (ก)   
 เงินสดจายแกเจาหนี้   (670,000) (ข)   
 เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน (323,000) (ค)   
 เงินสดจายคาดอกเบี้ย        (70,000) (ง)   
 เงินสดจายคาภาษ ี (57,000) (จ)   
 เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน 170,000 (ฉ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
 ซื้ออุปกรณ (50,000)    
 เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมลงทุน (50,000)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 ไถถอนพันธบตัร (100,000)    
 เงินสดรับจากการขายหุนสามัญ 53,000    
 จายเงินปนผล (38,000)    
 เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมจัดหาเงิน (85,000)  
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น 35,000  
เงินสด  ณ  วันที่  1  มกราคม  2550 50,000  
เงินสด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2550 85,000  
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 (ก)  ขาย 1,350,000   
       ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น (60,000)   
       เงินสดรับจากลูกหนี ้ 1,290,000   
(ข)  ตนทนุขาย 725,000   
      สินคาคงเหลือลดลง (50,000)   
      เจาหนี้เพ่ิมขึ้น (50,000)   
      เงินสดจายชําระหนี ้ 670,000   
(ค) คาใชจายในการดําเนินงาน 35,500   
      คาเสื่อมราคา - อุปกรณ (75,000)   
      คาเบี้ยประกันจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 8,000   
      เงินเดือนคางจายลดลง 35,000   
      เงินสดจายคาใชจายในการดําเนินงาน 323,000   
(ง)  ดอกเบี้ยจาย 80,000   
      ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึน้ (10,000)   
      จายดอกเบี้ย 70,000   
(จ)  เงินสดจายคาภาษ ี 57,000   
(ฉ)  กระทบยอดกําไรสุทธิไปเปนเงินสดรบัสุทธิจากการ 
     ดําเนินงาน 

   

      กําไรสุทธ ิ  133,000  
      ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)    
      จากกิจกรรมดําเนินงาน    
 คาเสื่อมราคา - อุปกรณ 75,000   
 สินคาคงเหลือลดลง 50,000   
  เจาหนี้เพ่ิมขึ้น 5,000   
 ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 10,000   
 ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น (60,000)   
 คาเบี้ยประกันจายลวงหนาเพิ่มขึ้น (8,000)   
 เงินเดือนคางจายลดลง (35,000) 37,000  
      เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน   170,000  
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 วิธีทางออม  งบกระแสเงนิสดมีดังน้ี 
 

บริษทัรักไทย  จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2550 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 กําไรสุทธิ              133,000  
 ปรับกระทบกาํไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)     
 จากกิจกรรมดําเนินงาน     
  คาเสื่อมราคา - อุปกรณ 75,000    
  สินคาคงเหลือลดลง 50,000    
  เจาหนี้เพ่ิมขึ้น   5,000    
  ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น 10,000    
  ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น (60,000)    
  คาเบี้ยประกันจายลวงหนาเพิ่มขึ้น (8,000)    
  เงินเดือนคางจายลดลง (35,000)  37,000  
 เงินสดรับสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน   170,000  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
  ซื้ออุปกรณ (50,000)    
 เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมลงทุน   (50,000)  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
  ไถถอนพันธบตัร (100,000)    
  เงินสดรับจากการขายหุนสามัญ 53,000    
  จายเงินปนผล (38,000)    
 เงินสดใชไปสทุธิในกิจกรรมจัดหาเงิน   85,000  
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น   35,000  
เงินสด  ณ  วันที่  1  มกราคม  2550   50,000  
เงินสด  ณ  วันที่  31  มกราคม  2550   85,000  
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม     
 เงินสดจายในระหวางป                       
  ดอกเบี้ยจาย 70,000  บาท  
  ภาษีเงินได 57,000  บาท  
ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงินที่ไมเปนเงินสด 
 ซื้ออุปกรณ  90,000  บาท  ชําระโดยการออกหุนสามัญ  90,000  บาท 
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ปญหาในการวิเคราะหกระแสเงินสด 
 การจําแนกกระแสเงินสดที่เกิดขึ้น  ในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี  ออกเปนกระแส
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินยังมีความคลุมเครืออยูบาง  
ดังนั้น  ในการจัดทํางบกระแสเงินสด  จะพบปญหาตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนบางรายการซึ่งปกติ
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนจะตองนําไปปรับปรุงกับกําไรสุทธิ 
ในการคํานวณหาเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  แตมีขอควรระวังคือ  อาจจะมีรายการ
เปลี่ยนแปลงบางรายการที่กระทบเงินสด  แตไมกระทบกําไรขาดทุน  ไดแก  รายการเกี่ยวกับ
กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน รายการเหลานี้ไมตองนําไปปรับปรุงกําไรสุทธิ ตัวอยางเชน   
  ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น   เปน กิจกรรมลงทุน 
  ออกตั๋วเงินจายระยะสั้น เปน กิจกรรมจัดหาเงิน 
  เงินเบิกเกินบัญชี  เปน กิจกรรมจัดหาเงิน 
  เงินปนผลคางจาย นําไปคํานวณหายอดเงินปนผลจาย จัดเปนกิจกรรมจัดหาเงิน 
 2. รายการลงทุนและจัดหาเงิน ที่มิไดมีการใชเงินสด รายการดังกลาว  ควรเปดเผย
ใหทราบเพื่อเปนการใหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด กับกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน   โดย
แสดงตอทายงบกระแสเงินสด   หรือแสดงไวในหมายเหตุประกอบการเงินก็ได   เชน   การซื้อ
สินทรัพย โดยการอออกหุนทุน การแปลงสภาพ เชน การแปลงสภาพหุนกู หรือหุนบุริมสิทธิ  
ไปเปนหุนสามัญ 

3. รายการปรับปรุงที่เหมือนกับคาเสื่อมราคา  เปนรายการที่ไมกระทบเงินสด 
ที่ตองนํามาปรับปรุงกับยอดกําไรสุทธิ ในขณะเดียวกันอาจมีรายการอื่นๆ ที่ไมกระทบเงินสด  
เชน  รายการตัดบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน  ไดแก คาความนิยมและสิทธิบัตร  การตัดบัญชี
คาใชจายรอตัดบัญชี   ซึ่งเปนรายจายที่ไดจายเงินไปแลวในงวดกอน      แตตัดเปนคาใชจาย
ในงวดปจจุบันตามสวนหรือรายการตัดบัญชีสวนลดหรือสวนเกินมูลคาหุนกูไปบัญชีดอกเบี้ยจาย  
รายการเปลี่ยนแปลงในบัญชีภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  ซึ่งไมกระทบเงินสด  รายการตางๆ ที่กลาว
มาแลวนี้ใหปรับปรุงบวกกลับยอดกําไรสุทธิ  เพ่ือใหไดกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 4. การลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา ในกรณีที่บันทึกเงินลงทุน
โดยวิธีสวนไดเสีย  ซึ่งจะบันทึกรับรูกําไรในบริษัทยอยขึ้นเปนรายไดในบริษัทใหญ รายได     
ดังกลาวนี้ยังไมไดรับเงินสดเขามาจริงๆ  ดังน้ัน จึงตองนํายอดดังกลาวไปปรับลดกําไรสุทธิให
คงเหลือกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในทํานองเดียวกัน ถาบริษัทยอยเกิดขาดทุนสุทธิ 
ยอดขาดทุนสุทธิที่บันทึกทางบริษัทใหญก็จะตองนําไปบวกกลับกําไรสุทธิ  สําหรับเงินสดปนผล
ที่ไดรับจากเงินลงทุน  และไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของกําไรสุทธิแลวรายการนี้ไมตองปรับปรุง  
เพราะถือเปนกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานรายการหนึ่ง 
 5. สิทธิในการซื้อหุน  ถาบริษัทมีโครงการใหสิทธิการซื้อหุน (stock  options)  เพ่ือ
เปนคาตอบแทนแกพนักงาน  รายการบัญชีจะบันทึกโดย 
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  เดบิต   คาตอบแทนพนักงาน  xx 
    เครดิต   สวนของผูถือหุน  xx 
 
  รายการสวนนี้ไมกระทบเงินสด   ดังน้ัน  ในการคํานวณกระแสเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดําเนินงาน ก็ตองนําคาตอบแทนพนักงานที่ไมกระทบเงินสดนี้ไปบวกกับกําไรสุทธิ 
 6. รายการพิเศษ (extraordinary items)  มาตรฐานการบัญชีกําหนดไววา  กระแส
เงินสดเกี่ยวกับรายการพิเศษ   ควรจัดเปนรายการที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน หรือกิจกรรม
ลงทุน หรือกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสดตามความเหมาะสม และเปดเผยเปนรายการ
แยกตางหาก ทั้งน้ีเพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงลักษณะของรายการที่เกิดขึ้น และผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของกิจกรรมในปจจุบันและอนาคต    การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนการเปดเผย
เพ่ิมเติมตางหากจากการแสดงลักษณะ และจํานวนเงินของรายการพิเศษ  ตามที่กําหนดใน
มาตรฐานการบัญชี   เรื่อง รายการพิเศษ  และ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี 
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สรุป 
 
 การวิเคราะหงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนเปนงบที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเงินทุนที่เกิดขึ้นระหวางชวงเวลาหนึ่ง โดยจะแสดงใหเห็นแหลงที่มาของเงินทุน
ซึ่งประกอบดวย จากการดําเนินงาน จากการกูยืม จากการขายสินทรัพยถาวรและจากเจาของ  
ทางดานการใชเงินทุนแสดงใหเห็นถึงการมีคาใชจายในการซื้อสินทรัพย จายปนผล เปนตน ใน
การวิเคราะหผูวิเคราะหอาจจะสนใจเปนการเฉพาะเจาะจงหรืออยางกวางๆ ซึ่งคําวา เงินทุนใน
งบแสดงความเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนมี 3 ความหมาย คือ  เงินทุนหมายถึงเงินสด  
เงินทุนหมายถึงเงินทุนรวม และ เงินทุนหมายถึงเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งงบแสดงการเคลื่อนไหว
ของเงินทุนหมุนเวียน  อาจเรียกวา  งบแสดงแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน  ซึ่งจะแสดงการ 
หมุนเวียนของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการดําเนินงาน หรือเปนงบที่
แสดงรายการตางๆทางบัญชีที่กระทบตอสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน  
 สําหรับงบกระแสเงินสด เปนงบที่แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดโดยงบกระแสเงินสด
จะแบงออกเปนสามสวน คือ กิจกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจัดหา 
งบกระแสเงินสดเปนงบที่แสดงเงินสดที่ไดมาและใชไปของเงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด 
การจัดทํางบกระแสเงินสดมีสองวิธี คือวิธีทางตรง และวิธีทางออม ซึ่งความแตกตางจะอยูที่การ
จัดทํากระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยการรายงานงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงจะ
พิจารณาจากยอดรายไดของกิจการเปนกระแสเงินสดรับ การซื้อสินคาและคาใชจายอ่ืนๆเปน
กระแสเงินสดจาย งบกระแสเงินสดจึงมีประโยชนตอผูใชเน่ืองจากใหขอมูลเพื่อนําไปประเมิน
ความสามารถของกิจการที่จะไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด และมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 25  กําหนดใหแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานได 2 วิธี คือวิธีทางตรง และวิธี
ทางออม


