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หัวเรื่อง
! องคประกอบและการรายงานเงินสด
! รายการท่ีไมถือเปนเงินสด
! การบริหารเงินสด
! การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
! กองทุนเงินสดยอย
! เงินฝากธนาคาร
! การจัดทํ างบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดของกิจ

   การ
! สรุปรายการท่ีเก่ียวของกับเงินสด
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เงินสด (Cash) หมายถึงเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภทแตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอัน
กํ าหนดไว เงินสดในมือรวมถึงเงินเหรียญ ธนบัตร เช็คที่ยังมิไดนํ าฝาก 
เช็คเดนิทาง ดราฟทของธนาคารและธนาญัติ

รายการเทียบเทาเงินสด (Cash Equivalent) หมายถึง เงินลง
ทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํ านวนที่
เทากันหรือใกลเคียงกับมูลคาเดิม ซึ่งความแตกตางในมูลคาดังกลาวไมมี
นัยสํ าคัญ�

องคประกอบและการรายงานเงินสด

กิจการสวนใหญมักจะมีบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวของกับเงินสด
หลายบญัชี ฝายจัดการตองบริหารใหมีเงินสดคงเหลือเพียงพอสํ าหรับการ
ด ําเนินงานของกิจการ ตัวอยางของบัญชีเงินสด มีดังนี้

1. บญัชีเงินสดยอยหรือกองทุนเงินสดยอย (Petty cash account 
or Petty cash fund) ประกอบดวยธนบัตรและเหรียญ ใช
ส ําหรับการจายคาใชจายที่มีจํ านวนเล็กนอย

2. บญัชีเงินสดในมือ (Cash on hands account) ใชสํ าหรับเงิน
สดรับที่ยังไมไดนํ าฝาก
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3. บญัชีเงินสดในธนาคารตาง ๆ (Cash in bank account)
สํ าหรับ (Checking account) แตละบัญชีที่กิจการมีอยู

รายการที่ไมถือเปนเงินสด

การแสดงรายการเงินสดในงบการเงินจะตองไมรวมรายการตอไปนี้
1. ตั๋วเงินฝาก (Certificates of deposit หรือ CDs) คอืตั๋วเงิน
ฝากท่ีธนาคารเปนผูจํ าหนาย มีอายุ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
หรือ 1 ป

2. เช็คลงวันที่ลวงหนา (Postdated checks) เช็คที่ไมมีเงิน (Not 
sufficient funds checks หรือ NFS checks) หรือเช็คคืน
เนือ่งจากผูสั่งจายมีเงินในธนาคารไมเพียงพอ

3. คาใชจายลวงหนา (Expense advances) ไดแก เงินจายลวง
หนาใหแกพนักงาน อากรแสตมป

4. เงินเบิกเกินบัญชี (Bank overdraft)  คอืบัญชีเงินสดที่มียอด
ติดลบ

5. เช็คที่ยังไมไดนํ าสง (Undelivered checks) ควรแสดงเปน 
�หนี้สินระยะสั้น�

6. เงินฝากธนาคารข้ันตํ่ า (Compensating balances) หมายถึง
ยอดคงเหลือข้ันตํ่ าในบัญชีกระแสรายวัน
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การบริหารเงินสด

กิจการตองการเงินสดไวใชในการซื้อสินคาหรือบริการ จายชํ าระหนี้
สนิหรือจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุน เนื่องจากความสํ าคัญของเงินสดที่
มีตอธุรกิจทุกประเภท กิจการจึงตองบริหารเงินสดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึง่เก่ียวของกับการประมาณระหวางความเสี่ยง (Risk) และการทํ ากํ าไร 
(Profitability) อยางเหมาะสม

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

การควบคุมเงินสดรับ (Control of Cash Receipts) กระแสเงินสดเขามี
แหลงทีม่าจากหลายที่ การควบคุมเงินสดอาจแตกตางกันในแตละธุรกิจ

1. แยกความรับผิดชอบในการดูแลและเก็บรักษาเงินสด
2. มอบหมายหนาที่ดูแลเงินสดและบันทึกบัญชีใหคนละบุคคลรับผิด
ชอบ

3. ตรวจสอบหนาที่ของพนักงานถือเงินสดในมือและการบันทึกบัญชี
อยางใกลชิด

การควบคุมเงินสดจาย (Control of Cash Disbursements)

1. แยกหนาที่เตรียมเอกสารการจายเงิน การเขียนเช็ค การลงนามใน
สมดุเช็ค การสงเช็คและการบันทึกบัญชีออกจากกัน



2-5

2. ยกเวนจากกองทุนเงินสดภายใน (เงินสดยอย) แลว การจายเงินสด
ทกุรายการใหทํ าดวยการจายเช็ค

3. เมื่อใชกองทุนเงินสดยอยแลว ใหพัฒนาระบบการควบคุมและการ
สัง่จายเงินจากกองทุนเงินสดยอยอยางรัดกุม

4. จัดเตรียมและเขียนเช็คสั่งจายเมื่อมีเอกสารการเบิกจายถูกตองและ
ตรวจสอบแลวเทานั้น

5. ตรวจตราหนาที่การจายเงินสดทั้งหมดและการบันทึกเงินสด

กองทุนเงินสดยอย

กองทุนเงินสดยอยจะชวยใหกิจการสามารถควบคุมการใชจายเงิน
สดจํ านวนเล็กนอยไดอยางมีประสิทธิภาพ

วตัถุประสงคของการตั้งกองทุนเงินสดยอย คือเพื่อที่จะจัดการเก่ียว
กับการจายเงินสดที่มีจํ านวนเล็กนอย เชน คาเดินทางของพนักงาน คา
ไปรษณีย คาวัสดุสํ านักงานและคาขนสงตาง ๆ ตามปกติแลว การควบ
คมุเงนิสดในระบบเงินสดยอยถือเปนเร่ืองไมเปนทางการ  ความประหยัด
และความสะดวกสบายที่เพิ่มข้ึนเปนแรงสนับสนุนใหเกิดการตั้งกองทุน
เงินสดยอย
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เงินฝากธนาคาร

การควบคุมเงินสดผานบัญชีเงินฝากธนาคาร

- เงนิสดอยูในความดูแลของธนาคาร
- การบันทึกบัญชีเงินสดจะถูกจัดทํ าโดยธนาคารแยกตางหากจาก
กิจการ

- การจัดการเงินสดและความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมจะลดนอย
ลง

- ลกูคาสามารถสงเงินโดยตรงไปยังธนาคาร
- สถาบนัการเงินสามารถใหบริการเงินสด เชน การเตรียมเช็ค ให
คํ าปรึกษาทางดานการเงิน และใหผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย
ส ําหรับเงินฝาก

การจัดทํ างบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดของ
กิจการ

วัตถุประสงค

(1) พิจารณาวาบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีเงินสดของกิจการมี
ยอดเทากันหรือไม หลังจากไดปรับปรุงรายการระหวางกันที่
ไมไดบันทึก
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(2) แยกรายการที่บันทึกผิดพลาดหรือรายการที่เปนปญหาท่ี
ธนาคารหรือกิจการจดบันทึกออก

(3) ปรับปรุงหายอดคงเหลือของบัญชีเงินสดสิ้นงวดที่ถูกตอง
(4) เปนขอมูลเพิ่มเติมสํ าหรับรายการปรับปรุง

บริษัทนนทรีจํ ากัด
งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
   ณ วันที่ 31 สิงหาคม 25+5             (บาท)

ยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจง
ยอด  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 77,320

ยอดเงินสดในสมุดบัญชีของกิจการ  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 69,760

  บวก: บวก:
   เงินสดในมือ (ยังไมไดนํ าฝาก) 1,980 ตั๋วเงินรับที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให:
   เงินฝากระหวางทาง ณ วันที่ 31        เงินตน 2,000
   สิงหาคม (10,000+150,600-
    154,600) 6,000

       ดอกเบี้ย                    200
ขอผิดพลาดในการบันทึก
 การจายคาซอม                          360

   หัก:
   เช็คที่ไมสามารถข้ึนเงินได
   (16,000+140,480-142,480) (14,000)

หัก:
   เช็คคืน (NSF)
    ของนางสาวสายสมร                (600)
   คาธรรมเนียมธนาคาร                (400)
รวม 71,320
เงินขาด (20)

ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกตอง 71,300 ยอดเงินสดของบริษัทที่ถูกตอง 71,300
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ตารางที่ 2-2 สรุปการจํ าแนกประเภทรายการท่ีเก่ียวของกับเงินสด
รายการ การจํ าแนกประเภท ขอคิดเห็น

!เงินสด เงินสด •  ถาไมมีขอจํ ากัดในการใช จะ
แสดงเปนเงินสด

•  ถามีขอจํ ากัดใหระบุและ
จํ าแนกเปนสินทรัพยหมุน
เวียนหรือสินทรัพยไมหมุน
เวียน

!เงินสดยอยและ
เงินทอน

เงินสด แสดงรายการเปนเงินสด

!ต๋ัวเงินฝากระยะ
ส้ัน

รายการเทียบเทา
เงินสด

เงินลงทุนท่ีมีระยะเวลาครบ
กํ าหนดนอยกวา 3 เดือน มัก
จะนํ าไปแสดงรวมกับเงินสด

!ต๋ัวเงินฝากระยะ
ส้ัน

เงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนท่ีมีระยะเวลาครบ
กํ าหนด 3 ถึง 12 เดือน

!เช็คลงวันท่ีลวง
หนาและเอกสาร IOUs

ลูกหน้ี เม่ือมีขอสมมติวาจะเรียกเก็บ
เงินได

! คาเดินทางจาย
ลวงหนา

ลูกหน้ี เม่ือมีขอสมมติวาจะเก็บเงิน
จากพนักงานไดหรือหักจากเงิน
เดือนได
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(ตอ)
รายการ การจํ าแนกประเภท ขอคิดเห็น

!ไปรษณียากรท่ีอยู
ในมือ

คาใชจายลวงหนา อาจจํ าแนกเปนวัสดุสํ านักงาน
    คงเหลือก็ได

!เงินเบิกเกินบัญชี หน้ีสินระยะส้ัน ถามีสิทธิท่ีจะนํ าไปหักลางกันได
จะนํ าไปลดบัญชีเงินสด

!เงินฝากธนาคาร
ข้ันต่ํ า
   1. กฏหมายกํ าหนด เงินสดท่ีแยกออก

มาตางหากโดยจะ
แสดงเปนเงินฝากท่ี
คงไวเปนเงินสดข้ัน
ต่ํ า

จํ าแนกเปนสินทรัพยหมุนเวียน
หรือสินทรัพยไมหมุนเวียนใน
งบดุล

   2. ตกลงกับธนาคาร
โดยไมมี ขอจํ ากัดทาง
ดานกฎหมาย

เงินสดโดยเปดเผย
เพ่ิมเติมในหมาย
เหตุประกอบงบการ
เงิน

เปดเผยแยกตางหากในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินเกี่ยว
กับขอตกลงท่ีทํ าไวกับธนาคาร


