
บทที� 2 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

หวัเรื�อง 
� องคป์ระกอบและการรายงานเงนิสด 
� รายการที�ไมถ่อืเป็นเงนิสด 
� การบรหิารเงนิสด 
� การควบคุมภายในเกี�ยวกบัเงนิสด 
� กองทนุเงนิสดย่อย 
� เงนิฝากธนาคาร 
� การจดัทาํงบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคารและเงนิสดของกจิการ 

� สรุปรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิสด 
� การเปิดเผยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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 เงินสด (Cash) หมายถงึเงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคารทุก
ประเภทแต่ไม่รวมเงนิฝากประเภทที�ตอ้งจ่ายคืนเมื�อสิ.นระยะเวลาอนั
กาํหนดไว ้เงนิสดในมอืรวมถงึเงนิเหรียญ ธนบตัร เช็คที�ยงัมไิดน้าํฝาก 
เชค็เดนิทาง ดราฟตข์องธนาคารและธนาณตั ิ

รายการเทียบเท่าเงินสด (Cash Equivalent) หมายถงึ เงนิ
ลงทุนระยะส ั.นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ�งจะเปลี�ยนเป็นเงนิสดในจาํนวนที�
ทราบไดแ้ละมคีวามเสี�ยงที�ไม่มนียัสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงในมลูค่า” 

องคป์ระกอบและการรายงานเงินสด 

กิจการส่วนใหญ่มกัจะมีบญัชีแยกประเภทที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินสด
หลายบญัช ีฝ่ายจดัการตอ้งบรหิารใหม้เีงนิสดคงเหลอืเพยีงพอสาํหรบัการ
ดาํเนินงานของกจิการ ตวัอย่างของบญัชเีงนิสด มดีงันี.  

1. บญัชเีงนิสดย่อยหรอืกองทนุเงนิสดย่อย (Petty cash account 
or Petty cash fund) ประกอบดว้ยธนบตัรและเหรยีญ ใช ้
สาํหรบัการจ่ายค่าใชจ่้ายที�มจีาํนวนเลก็นอ้ย 

2. บญัชเีงนิสดในมอื (Cash on hands account) ใชส้าํหรบัเงนิ
สดรบัที�ยงัไม่ไดน้าํฝาก 

3. บญัชีเงนิสดในธนาคารต่าง ๆ (Cash in bank account) 
สาํหรบั (Checking account) แต่ละบญัชทีี�กจิการมอียู่ 
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รายการที�ไม่ถอืเป็นเงินสด 

 การแสดงรายการเงนิสดในงบการเงนิจะตอ้งไม่รวมรายการต่อไปนี.  

1. ตั �วเงนิฝาก (Certificates of deposit หรอื CDs) คือต ั Oวเงนิ
ฝากที�ธนาคารเป็นผูจ้าํหน่าย มอีายุ P เดือน Q เดือน R เดือน
หรอื S ปี  

2. เช็คลงวนัที�ล่วงหนา้ (Postdated checks) เช็คที�ไม่มเีงนิ (Not 
sufficient funds checks หรอื NFS checks) หรอืเช็คคืน
เนื�องจากผูส้ ั �งจ่ายมเีงนิในธนาคารไม่เพยีงพอ 

3. ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า (Expense advances) ไดแ้ก่ เงนิจ่าย
ล่วงหนา้ใหแ้ก่พนกังาน และอากรแสตมป์ (Postage stamps) 
ถอืเป็น “ค่าใชจ่้ายลว่งหนา้” ไม่ใชเ้งนิสด  

4. เงนิเบิกเกนิบญัชี (Bank overdraft)  คือบญัชเีงนิสดที�มยีอด
ตดิลบ 

5. เช็คที�ยงัไม่ไดนํ้าส่ง (Undelivered checks) ควรแสดงเป็น 
“หนี.สนิหมนุเวยีน” 

6. เงนิฝากธนาคารขัHนตํ �า (Compensating balances) หมายถงึ
ยอดคงเหลอืข ั.นตํ �าในบญัชกีระแสรายวนั 
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การบริหารเงินสด  

กิจการตอ้งการเงนิสดไวใ้ชใ้นการซื.อสินคา้หรือบริการ จ่ายชาํระ
หนี.สนิหรือจ่ายผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ เนื�องจากความสาํคญัของเงนิ
สดที�มีต่อ ธุรกิจทุกประเภท กิจการจึงตอ้งบริหารเงินสดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการประมาณระหว่างความเสี�ยง (Risk) 
และการทาํกาํไร (Profitability) อย่างเหมาะสม  

การบริหาร เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งใช ก้ ารวางแผน 
(Planning)และการควบคุม (Control) อย่างระมดัระวงั ลกัษณะของ
การวางแผนเงนิสด (Cash planning) คือการจดัทาํงบประมาณเงนิสด 
(Cash budget) 

การควบคุมเงนิสด (Cash control) เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัส่วน
หนึ�งของระบบการควบคุมภายใน (Internal control system) ของ
กิจการ ระบบการควบคุมภายใน(4) หมายถึง “แผนงานขององคก์ร วิธี
ปฏิบตัิและมาตรการท ั.งหมดที�นํามาประสานใหอ้งค์กรเพื�อป้องกนั
สนิทรพัยต์รวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื�อถอืของขอ้มูลทางการ
บญัช ี
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หลกัเกณฑข์องการควบคุมทางบญัช ีมดีงันี.  

1. บุคคลากรของบริษทัควรมคีวามสามารถ มคีวามซื.อสตัย ์และมี
ความรบัผดิชอบต่องานที�ไดร้บัมอบหมาย 

2. ความรบัผดิชอบสาํหรบัลาํดบัของงานที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั เช่น 
การรบัสนิคา้และการจ่ายชาํระคา้สนิคา้ ควรแบ่งกนัระหว่างบคุคล
สองคนขึ.นไป 

3. หนา้ที�การบญัชีควรแยกจากหนา้ที�ในการเก็บรกัษาสนิทรพัยข์อง
บรษิทั 

4. ควรบนัทกึบญัชอีย่างเพยีงพอและสมํ �าเสมอ 

5. ควรมกีารโยกยา้ยหรือสบัเปลี�ยนพนกังานธุรการระหว่างแผนก
ต่างๆ 

6. บรษิทัควรคุม้ครองปกป้องสนิทรพัยด์ว้ยการทาํประกนัและตรวจ
นบั 

7. บริษ ัทควรมีฝ่ ายตรวจสอบภายใน หากผู บ้ริหาร เชื� อว่ า
ผลประโยชนท์ี�ไดร้บัคุม้ค่ากบัตน้ทนุที�เสยีไป 
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การควบคุมภายในเกี�ยวกบัเงินสด  

 ระบบการควบคุมภายในเป็นนโยบายที�ต้องวาแผนและ
ดาํเนินการเกี�ยวกบั 

- การป้องกนัสนิทรพัย ์
- ประกันว่ากฎหมายและนโยบายของกิจการมีความ

สอดคลอ้งกนั 
- การเตรยีมการบนัทกึบญัชใีหถ้กูตอ้ง 
- ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การควบคุมภายในเกี�ยวกบัเงนิสด (Internal control of 
cash) 

- แยกหนา้ที�การดูแลเงนิสดและการบนัทึกบญัชีออกจาก
กนั 

- บนัทกึรายการบญัชเีกี�ยวกบัเงนิสดทกุรายการ 
- รกัษาระดบัยอดคงเหลือของบญัชีเกี�ยวกบัเงินสดทุก

รายการ 
- เตรยีมการตรวจนบัเงนิสดเป็นระยะๆ 
- จดัทาํงบกระทบยอดบญัชเีงนิสดและยอดคงเหลอืในสมดุ

เงนิฝากธนาคาร 
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 การควบคมุเงนิสดรบั (Control of Cash Receipts) กระแสเงนิ
สดเขา้มแีหลง่ที�มาจากหลายที� การควบคุมเงนิสดอาจแตกต่างกนัในแต่ละ
ธุรกจิ  

1. แยกความรบัผดิชอบในการดูแลและเกบ็รกัษาเงนิสด  
2. มอบหมายหนา้ที� ดูแลเงินสดและบนัทึกบญัชีใหค้นละบุคคล

รบัผดิชอบ 
3. ตรวจสอบหนา้ที�ของพนกังานถอืเงนิสดในมอืและการบนัทึกบญัชี

อย่างใกลช้ดิ  

 การควบคมุเงนิสดจา่ย (Control of Cash Disbursements)  

1. แยกหนา้ที�เตรียมเอกสารการจ่ายเงนิ การเขยีนเช็ค การลงนามใน
สมดุเชค็ การส่งเชค็และการบนัทกึบญัชอีอกจากกนั 

2. ยกเวน้จากกองทนุเงนิสดภายใน (เงนิสดย่อย) แลว้ การจ่ายเงนิสด
ทกุรายการใหท้าํดว้ยการจ่ายเชค็ 

3. เมื�อใชก้องทุนเงนิสดย่อยแลว้ ใหพ้ฒันาระบบการควบคุมและการ
ส ั �งจ่ายเงนิจากกองทนุเงนิสดย่อยอย่างรดักมุ 

4. จดัเตรยีมและเขยีนเช็คส ั �งจ่ายเมื�อมเีอกสารการเบกิจ่ายถูกตอ้งและ
ตรวจสอบแลว้เท่านั.น 

5. ตรวจตราหนา้ที�การจ่ายเงนิสดท ั.งหมดและการบนัทกึเงนิสด 
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กองทุนเงินสดย่อย  

กองทนุเงนิสดย่อย (Petty cash fund or Imprest fund) จะช่วย
ใหก้ิจการสามารถควบคุมการใชจ่้ายเงนิสดจาํนวนเลก็นอ้ยไดด้ือย่างมี
ประสทิธภิาพ  

 วตัถุประสงค์ของการตั.งกองทุนเงินสดย่อย คือเพื�อที�จะจดัการ
เกี�ยวกบัการจ่ายเงนิสดที�มจีาํนวนเลก็นอ้ย เช่น ค่าเดินทางของพนกังาน 
ค่าไปรษณีย ์ค่าวสัดุสาํนกังานและค่าขนส่งต่าง ๆ ตามปกติแลว้ การ
ควบคุมเงนิสดในระบบเงนิสดย่อยถือเป็นเรื�องไม่เป็นทางการ  ความ
ประหยดัและความสะดวกสบายที�เพิ�มขึ.นเป็นแรงสนบัสนุนใหเ้กิดการต ั.ง
กองทนุเงนิสดย่อย 

 บญัชีเงนิขาดเงนิเกนิ (Cash short and over)จะถอืเป็นค่าใชจ่้าย
เบด็เตลด็ (ถา้มยีอดดุลเดบติ)หรอื รายไดเ้บด็เตลด็ (ถา้มยีอดดุลเครดติ) 

เงินฝากธนาคาร  

การควบคุมเงินสดผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร  

- เงนิสดอยู่ในความดูแลของธนาคาร 
- การบนัทกึบญัชีเงนิสดจะถูกจดัทาํโดยธนาคารแยกต่างหากจาก

กจิการ 
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- การจดัการเงินสดและความเสี�ยงจากการถูกโจรกรรมจะลด
นอ้ยลง 

- ลูกคา้สามารถส่งเงนิโดยตรงไปยงัธนาคาร 
- สถาบนัการเงนิสามารถใหบ้ริการเงนิสด เช่น การเตรียมเช็ค ให ้

คําปรึกษาทางดา้นการเงนิ และใหผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบี.ย
สาํหรบัเงนิฝาก 

การลอยตวัของการจา่ยเงนิ (Payment float) เป็นผลมาจากเช็คที�
กิจการส ั �งจ่ายตอ้งใชเ้วลาในกระบวนการเรียกเก็บเงนิตามเช็ค (Check 
clearing) 

 การลอยตวัของการเรียกเกบ็เงนิ (Collection float) เป็นผลมา
จากเชค็ที�กจิการในกระบวนการเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ 

 การลอยตวัสทุธิ (Net float) เท่ากบั การลอยตวัของกจิการจ่ายเงนิ 
หกัดว้ย การลอยตวัของการเรยีกเก็บเงนิการลอยตวัสุทธิเกดิขึ.นจากยอด
คงเหลอืบญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัของธนาคารมากกว่ายอดคงเหลือ
บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัของกจิการ 

 ระบบการเกบ็เงนิทางตูไ้ปรษณีย ์(Lockbox system) เป็นวธิีการ
เกบ็เงนิโดยกจิการจะเช่าตูไ้ปรษณียเ์พื�อใหลู้กคา้ส่งเชค็มาชาํระหนี. 

 ระบบการส่งเงนิทางเครื�องอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic funds 
transfer or EFT) เป็นการโอนเงนิระหวา่งธนาคารและกจิการโดยการใช ้
โทรศพัท ์
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การจัดทํางบพิสูจนย์อดเงินฝากธนาคารและเงินสดของ
กิจการ  

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร จดัทาํขึ.นโดยมวีตัถปุระสงค ์

(1) พจิารณาวา่บญัชเีงนิฝากธนาคารและบญัชเีงนิสดของกจิการมี
ยอดเท่ากนัหรือไม่ หลงัจากไดป้รบัปรุงรายการระหว่างกนัที�
ไม่ไดบ้นัทกึ 

(2) แยกรายการที�บนัทึกผิดพลาดหรือรายการที�เป็นปัญหาที�
ธนาคารหรอืกจิการจดบนัทกึออก 

(3) ปรบัปรุงหายอดคงเหลอืของบญัชเีงนิสดสิ.นงวดที�ถกูตอ้ง 
(4) เป็นขอ้มลูเพิ�มเตมิสาํหรบัรายการปรบัปรุง 

ขัHนตอนในการจดัทาํงบพสูิจน์ยอดเงนิฝากธนาคาร 

I. รายการที�ตอ้งนํามาใชใ้นการจดัทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารเพื�อปรบัปรุงใหย้อดเงนิสดคงเหลอืตามที�ปรากฏในงบ
ใบแจง้ยอดมตีวัเลขที�ถกูตอ้ง ขอ้มลูต่อไปนี. ไม่ปรากฏอยู่ในใบ
แจง้ยอดธนาคาร ณ วนัที� 31 สงิหาคม 

• เงนิสดในมือ (Cash on hand) เป็นเงนิสดที�บรษิทัถอือยู่แต่
ไม่ไดน้าํฝากธนาคารในวนัที� 31 สงิหาคม ตามปกตแิลว้จะนาํ
เชค็ที�ยงัไม่ไดน้าํฝากไปบวกเพิ�มยอดเงนิฝากของธนาคาร 
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• เงนิฝากระหว่างทาง (Deposits in transit) เงนิฝากเหล่านี.
ไม่ปรากฏอยู่ในใบแจง้ยอดเงนิฝากธนาคาร เงนิฝากระหว่าง
ทางหาไดจ้ากการเปรียบเทียบรายการนําฝากเงินสดของ
กิจการกบัรายการนาํฝากที�ปรากฏในใบแจง้ยอดของธนาคาร
หรอืโดยการเปรยีบเทยีบดงันี.  

เงนิฝากระหวา่งทาง ณ วนัสิ.นงวดก่อน     10,000  บาท 
เงนิฝากในงวดปจัจบุนั (ในสมดุเงนิสด)         150,600 
     รวมเงนิฝากท ั.งหมด         100,000 
เงนิฝากที�ปรากฏอยู่ในใบแจง้ยอดธนาคาร        (154,600) 
เงนิฝากระหวา่งทาง ณ วนัสิ.นงวดปจัจบุนั            4,600 

• เช็คที�ยงัไม่ไดขึ้Hนเงนิ (Outstanding checks) หาไดโ้ดยการ
เปรยีบเทยีบเชค็ที�ส ั �งจ่ายแลว้เชค็ที�นาํไปขึ.นเงนิกบัธนาคาร 
หรอืโดยการเปรยีบเทยีบดงันี. 

เช็คที�ยงัไม่ไดข้ึ.นเงนิ ณ วนัสิ.นงวดก่อน     16,000  บาท 
เช็คที�ส ั �งจ่ายในระหวา่งงวดปจัจบุนั  
(ผ่านสมดุรายวนัเงนิสดจ่ายจาํนวนที�ถกูตอ้งคือ  
140,840 – ค่าใชจ่้ายที�บนัทกึเกนิ 360 บาท)         140,000 
รวมเช็คที�ตอ้งขึ.นเงนิ         156,480   
เช็คขึ.นเงนิแลว้ที�ปรากฏในใบแจง้ยอด        (142,480) 
เงนิฝากระหว่างทาง ณ วนัสิ.นงวด          14,000 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคารแสดงยอดเงนิสดที�ถกูตอ้ง 71,300  บาท 
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ตารางที� 2-1 ขอ้มูลสาํหรบัการจดัทาํงบพสูิจน์ยอดเงนิฝากธนาคาร 

 บรษิทันนทร ี  
ขอ้มูลสาํหรบัการจดัทาํงบพสูิจน์ยอดเงนิฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 สงิหาคม  25x5 
(บาท) 

ใบแจง้ยอดเงนิฝากธนาคาร บญัชีเงนิสดของกจิการ 
ยอดคงเหลอื 1 สงิหาคม 64,000 ยอดคงเหลอื 1 สงิหาคม 60,000 
รบัฝากเงนิสดในเดอืนสงิหาคม 154,000 ฝากเงนิเดอืนสงิหาคม 150,600 
รายการจ่ายเชค็ในเดอืนสงิหาคม (142,480) ถอนเงนิเดอืนสงิหาคม* (140,840) 
เก็บเงนิตามตั Oวเงนิ (รวมดอกเบี.ย 200 บาท) 2,200 ยอดเงนิคงเหลอื 31 

สงิหาคม  
69,760 

เชค็ที�เรยีกเก็บเงนิไมไ่ด ้(NSF),นางสาว
สายสมร 

(600)   

ค่าธรรมเนียมเดอืนสงิหาคม (400)   
ยอดเงนิคงเหลอื 31 สงิหาคม 77,320   

 

II. รายการที�ตอ้งนํามาใชใ้นการจดัทาํงบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารเพื�อปรบัปรุงใหย้อดเงนิสดคงเหลอืตามที�ปรากฏในสมดุเงนิสด
ของกจิการมตีวัเลขที�ถกูตอ้งขอ้มลูต่อไปนี.ไม่ปรากฏอยู่ในสมดุเงนิสดของ
บริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม แต่ละรายการตอ้งนําไปปรบัปรุงในสมุด
บญัชีของบริษทัเพื�อปรบัปรุงในสมุดบญัชีของบริษทัเพื�อปรบัปรุงให ้
ยอดเงนิสดคงเหลอื 
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• ตั �วเงนิรบัที�ธนาคารเรียกเกบ็เงนิให ้(Note collected by 
bank) ต ั Oวเงนิรบัราคามูลค่า 2,000 บาท รวมดอกเบี.ยคา้งรบั 200 
บาท ถูกธนาคารเรียกเก็บเงนิให ้แต่บริษทันนทรียงัไม่ไดบ้นัทึก
บญัช ีรายการปรบัปรุงจะเป็นดงันี.  

เงนิสด…………………………………………..2,200 
  ต ั Oวเงนิรบั……………………………………………..2,000 
  รายไดด้อกเบี.ย…………………………………………200 

• การบนัทึกบญัชีผิดพลาด (Error in recording) บริษทั
นนทรบีนัทกึการจ่ายเช็คจาํนวนเงนิ 480 บาท จงึทาํใหย้อดคงเหลอืของ
บญัชีเงนิสดตํ �ากว่าที�ควรจะเป็น 360 บาท (840-480) บริษทันนทรีตอ้ง
แกไ้ขรายการที�บนัทกึไวผ้ดิพลาด 

เงนิสด…………………………………………..360 
  ต ั Oวเงนิรบั……………………………………………..360 

(ค่าซ่อมแซมควรมยีอดที�ถกูตอ้งเท่ากบั 840 บาท รายการนี. เป็นการ
แกไ้ขเงนิสดจ่ายและบนัทกึหนี.สนิสาํหรบัจาํนวนที�คา้ง) 

• เช็คที�เรยีกเกบ็เงนิไม่ได ้(Nonsufficient funds or NSF 
check) บรษิทันนทร ีจาํกดั 
ลูกหนี. – นางสาวสายสมร………………………..600 
  เงนิสด…..……………………………………………..600 



�-14 

• ค่าธรรมเนียมธนาคาร (Bank service charges) บริษทั
นนทรบีนัทกึลดยอดดงักลา่วจากบญัชเีงนิสด ดงันี.  
ค่าใชจ่้ายเบด็เสรจ็…………………………………..400 
  เงนิสด…..……………………………………………..400 

• เงนิขาด (Cash shortage) บริษทัควรตอ้งมกีารตรวจสอบ 
การตดัจาํหน่ายจะบนัทกึไดด้งันี.  
ค่าใชจ่้ายเบด็เสรจ็…………………………………..20 

   เงนิสด…..……………………………………………..20 
 ขณะนี.บญัชเีงนิสดของบรษิทัและบญัชเีงนิฝากของธนาคารจะมยีอด
เท่ากนัโดยที�บญัชเีงนิสดของกจิการมยีอดเพิ�มขึ.น 1,540 บาท (2,000 + 
200 + 360 – 600 – 400 - 20) 

 

งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคารของบริษทันนทรี จาํกดั ณ วนัที� 31 
สงิหาคม 25x5 มดีงันี.  
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บรษิทันนทรจีาํกดั 
งบพสูิจนย์อดเงนิฝากธนาคาร 

       ณ วนัที� 31 สงิหาคม 25x5               (บาท) 
ยอดเงนิฝากธนาคารตามใบแจง้
ยอด  ณ วนัที� 31 สงิหาคม 

  77,320 
 

ยอดเงนิสดในสมดุบญัชขีองกิจการ   
ณ วนัที� 31 สงิหาคม 

69,760 
 

  บวก:  บวก:  
   เงนิสดในมอื (ยงัไมไ่ดน้าํฝาก) 1,980 ต ั Oวเงนิรบัที�ธนาคารเรยีกเก็บเงนิให:้  
   เงนิฝากระหวา่งทาง ณ วนัที� 31 6,000        เงนิตน้ 2,000 
   สงิหาคม (10,000+150,600- 
    154,600) 

 
6,000 

       ดอกเบี.ย                    200 
ขอ้ผดิพลาดในการบนัทกึ                360 
 การจ่ายค่าซ่อม                           

   หกั:  หกั: 
   เชค็คนื (NSF)                       (600) 
    ของนางสาวสายสมร                
   ค่าธรรมเนียมธนาคาร                (400) 

   เชค็ที�ไมส่ามารถขึ.นเงนิได ้
   (16,000+140,480-142,480) 

 
(14,000) 

  รวม 71,320 
  เงนิขาด (20) 
ยอดเงนิฝากธนาคารที�ถกูตอ้ง 71,300 ยอดเงนิสดของบรษิทัที�ถกูตอ้ง 71,300 
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สรุปรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินสด 

ตารางที� 2-2 สรุปการจาํแนกประเภทรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิสด 
รายการ การจาํแนกประเภท ขอ้คดิเหน็ 

�เงนิสด เงนิสด • ถา้ไมม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้จะ
แสดงเป็นเงนิสด 

• ถา้มขีอ้จาํกดัใหร้ะบแุละ
จาํแนกเป็นสนิทรพัย์
หมนุเวยีนหรอืสนิทรพัยไ์ม่
หมนุเวยีน 

�เงนิสดย่อยและ
เงนิทอน 

เงนิสด แสดงรายการเป็นเงนิสด 

�ตั Oวเงนิฝากระยะ
ส ั.น 

รายการเทยีบเท่า
เงนิสด 

เงนิลงทนุที�มรีะยะเวลาครบ   
กาํหนดนอ้ยกวา่ 3 เดอืน มกั   
จะนาํไปแสดงรวมกบัเงนิสด 

�ตั Oวเงนิฝากระยะ
ส ั.น 

เงนิลงทนุช ั �วคราว เงนิลงทนุที�มรีะยะเวลาครบ  
กาํหนด 3 ถงึ 12 เดอืน 

�เชค็ลงวนัที�
ลว่งหนา้และเอกสาร 
IOUs 

ลูกหนี. เมื�อมขีอ้สมมตวิา่จะเรยีกเก็บ
เงนิได ้
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� ค่าเดนิทางจ่าย
ลว่งหนา้ 

ลูกหนี. เมื�อมขีอ้สมมตวิา่จะเก็บเงนิ
จากพนกังานไดห้รอืหกัจากเงนิ   
เดอืนได ้
 

�ไปรษณียย์ากรที�
อยู่ ในมอื 

ค่าใชจ่้ายลว่งหนา้ อาจจาํแนกเป็นวสัดุสาํนกังาน 

    คงเหลอืก็ได ้

�เงนิเบกิเกนิบญัช ี หนี.สนิระยะส ั.น ถา้มสีทิธทิี�จะนาํไปหกัลา้งกนัได ้
จะนาํไปลดบญัชเีงนิสด 

�เงนิฝากธนาคาร
ข ั.นตํ �า 

  

   1. กฎหมายกาํหนด เงนิสดที�แยก
ออกมาต่างหากโดย
จะแสดงเป็นเงนิ
ฝากที�  คงไวเ้ป็น
เงนิสดข ั.นตํ �า 

จาํแนกเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน  
หรอืสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนใน
งบดุล 

   2. ตกลงกบัธนาคาร
โดยไมม่ ีขอ้จาํกดั
ทางดา้นกฎหมาย 

เงนิสดโดยเปิดเผย
เพิ�มเตมิในหมาย
เหตปุระกอบงบการ  
เงนิ 

เปิดเผยแยกต่างหากในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงนิ
เกี�ยวกบัขอ้ตกลงที�ทาํไวก้บั
ธนาคาร 

 

 


