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นโยบายการเงนิ 

 
1. นโยบายเงนิสดย่อย 

 บรษิัทไดต้ระหนกัถึงการควบคมุการรบั – จ่ายรายการท่ีเป็นเงินสดย่อย  จึงไดม้ีการจดัท านโยบายดา้นเงินสดย่อยขึน้ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินและเพื่อให้เกิดการควบคุมการจ่ายเงินสดย่อยให้ถูกตอ้งและ
เหมาะสม ซึ่งใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการปฏิบตัิงานก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

ค านิยาม 
“เงนิสดย่อย”  หมายความถึง เงินท่ีพนกังานผูร้บัผิดชอบถือไวส้ าหรบัค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของบรษิัท ในส่วนย่อย ๆ หรือ

จ่ายเงินสดคืนใหก้บัพนกังานท่ีไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ไปก่อน 
 
“ผู้รักษาเงนิสดย่อย”  หมายความถึง ผูท้ี่มีหนา้ที่เก็บรกัษาและจ่ายเงินสดย่อยใหก้ับผูท้ี่มาเบิก 
“ผู้ควบคุมเงนิสดย่อย”  หมายความถึง ผูท้ี่มีหนา้ที่ควบคมุเอกสารขอเบิกไวใ้หค้รบถว้นและอยู่ในท่ีปลอดภยั 

“ผู้มีอ านาจของบริษัท” หมายความถึง  ผูม้ีอ  านาจอนุมัติรายการตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของ
บรษิัท 

"พนักงาน" หมายความถึง  พนกังานและลกูจ้างขององคก์ร รวมถึงบุคคลอื่นที่องคก์รมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานตาม
สญัญา ขอ้ตกลง 
 

การปฏิบัติงาน 
(1) การก าหนดวงเงนิสดย่อย 

โดยก าหนดวงเงินสดย่อยจะก าหนดให้ คุณเสนีย ์ หุมสิน ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทั่วไ   เป็นผูร้กัษาเงินสดถือไว้
เพื่อใชต้ามวตัถปุระสงคใ์นวงเงิน 300,000 บาท โดย 
   

(2) การก าหนดผู้รักษาเงนิสดย่อยและการจ่ายเงนิสดย่อย 
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ผูร้กัษาเงินสดย่อยจะตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
- ควบคมุดแูลเงินสดย่อยใหอ้ยู่ในท่ีที่ปลอดภยั 
- ควบคมุปรมิาณเงินสดย่อยใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชใ้นการปฏิบตัิงานตามปกติ 
- บนัทึกรายการรบั – จ่ายเงินสดย่อยใหค้รบถว้นและทนัเวลา 
- ไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูเ้บิกนอกจากไดม้ีการจดัท าเอกสารขอเบิกเงินสดย่อยและมีการอนมุตัิรายการตามที่ได้

ก าหนดไวจ้ากผูม้ีอ  านาจของบรษิัท 
- ผูร้กัษาเงินสดย่อยจะตอ้งมีการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสดย่อยว่าถูกตอ้งตามควรแลว้ก่อนท าการ
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จ่ายเงินสดย่อย 
- ผูค้วบคุมเงินสดย่อยตอ้งควบคุมเอกสารขอเบิกไวใ้หค้รบถว้นและอยู่ในท่ีปลอดภยั เพื่อป้องกันการเบิกซ า้ และ

ท าเครื่องหมายการจ่ายไวใ้นเอกสารการขอเบิกอย่างชดัเจน 
(3) การอนุมัติรายจ่ายเงนิสดย่อย 

การอนมุตัิการตัง้วงเงินสดย่อย การเบิกจ่าย เบิกชดเชยเงินสดย่อยใหเ้ป็นไปตามคู่มืออ านาจด าเนินการของ
บรษิัท   

(4) การคืนเงนิสดย่อย 
ผูเ้บิกเงินสดย่อย ตอ้งด าเนินการเคลียรเ์งินสดย่อยกับผูร้กัษาเงินสดย่อย ภายใน 7 วนันบัจากวนัสิน้สดุของ

เหตุการณน์ัน้  ในช่วงสิน้เดือน หากมีรายการค่าใชจ้่ายที่ส  ารองจ่ายประสงคจ์ะเบิกเงินสดย่อยคืน หรือเอกสารการเคลียร์
ค่าใชจ้่ายกรณียืมเงินสดย่อย ใหน้ าเอกสารดงักล่าวมาเคลียรก์บัฝ่ายบญัชี ไม่เกินวนัท่ี 3 ของเดือนถดัไป เพื่อรบัรูร้ายการ
ค่าใชจ้่ายในรายงานการเงินไดค้รบถว้น 
 
2. นโยบายเงนิทดรองจ่าย 

ค านิยาม 
“เงินทดรองจ่าย” หมายความถึง เงินที่พนกังานเบิกล่วงหนา้เพื่อใชใ้นกิจกรรมของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค ์

แผนการท างานและงบประมาณว่าตอ้งใชเ้งินจ านวนเท่าไร เมื่อใด เสรจ็สิน้เมื่อใด 
การปฏิบัติงาน 
(1) การก าหนดวงเงนิทดรองจ่าย 

บริษัทก าหนดวงเงินทดรองจ่ายใหเ้พียงพอส าหรบัระยะเวลาหนึ่งเพื่อใชจ้่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามที่ไดร้ับ
อนมุตัิ  

 
(2) อนุมัติการเบิกเงนิทดรองจ่าย 

การอนมุตัิการเบิกเงินทดรองจ่ายใหเ้ป็นไปตามคู่มืออ านาจด าเนินการของบรษิัท   
(3) การอนุมัติการเคลียรเ์งนิทดรองจ่าย 

การอนุมตัิค่าใชจ้่ายเพื่อเคลียรเ์งินทดรองจ่ายเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุมัติการขอด าเนินการจดัซือ้จัด
จา้ง ในกรณีที่ใบขอเคลียรเ์งินทดรองจ่ายไม่ไดร้บัอนมุตัิ ผูข้อเคลียรเ์งินทดรองจ่ายจะตอ้งน าเงินคืนบรษิัททนัที โดยน าเขา้
บญัชีธนาคารของบรษิัท และแสดงหลกัฐานการน าฝากต่อพนกังานการเงิน และบญัชี  

 
(4) การคืนเงนิทดรองจ่าย 

ผูเ้บิกเงินทดรองจ่าย ตอ้งด าเนินการเคลียรเ์งินทดรองจ่ายกบัพนกังานการเงิน ภายใน 7 วนันบัจากวนัสิน้สดุ
ของเหตกุารณน์ัน้   
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3. นโยบายการรับ - จ่ายเงนิ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใหก้ารบริหารการรบั – จ่ายเงิน และการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและถูกตอ้งตาม
ระเบียบตามแผนและวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

(1) นโยบายการรับเงนิ 
-  ก าหนดใหก้ารรบัเงินทกุรายการไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือเช็ค ตอ้งน าฝากธนาคาร หรือรบัเงินโอนผ่านธนาคาร 
-  มีการออกใบเสรจ็รบัเงินทกุครัง้เมื่อมีการรบัเงิน และมีการท าทะเบียนคมุเพื่อใหท้ราบจ านวนท่ีคงเหลืออยู่ในมอื

ทัง้หมด ในกรณีที่มีการรบัเงินแต่ละครัง้ ผูร้บัเงินตอ้งลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ในกรณีที่เป็นใบเสร็จรบัเงินที่รบัแลว้จะตอ้งมีการ
ตรวจสอบว่าไดม้ีการน ามาลงบัญชีครบทุกฉบับ และฉบับที่ยกเลิกจะตอ้งมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับพรอ้มต้นฉบับ และให้
ประทบัตรา “ยกเลิกแลว้” 

-  ก าหนดหนา้ที่ของผูเ้ก็บรกัษาเงินสดไม่ใหเ้ก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี 
(2) นโยบายการจ่ายเงนิ 

-  ก าหนดผูม้ีอ  านาจลงนามในใบเบิกเงินตามอ านาจการด าเนินการของบรษิัท 
-  ใชร้ะบบเงินสดย่อยกรณีมีรายจ่ายย่อย 
-  ใช้ระบบใบส าคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงินสด และให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงบนใบส าคัญจ่ายและ

เอกสารประกอบทกุฉบบั 
-  ในกรณีการจ่ายเงินเป็นเช็ค ใหป้ระทบัตรา “A/C Payee Only” และขีดฆ่า “หรือผูถื้อ” ในเช็คทกุฉบบั บรษิัทไม่

มีนโยบายการจ่ายเช็คเงินสด 
-  ในกรณีการจ่ายเงินเป็นเงินโอนผ่านธนาคารจะด าเนินการผ่านระบบ Corporate iCash และไดร้บัการอนุมัติ

จากผูม้ีอ  านาจผ่านทางอินเตอรเ์น็ท โดยใชร้ะบบใบส าคญัเพื่อควบคมุการจ่ายเงินสด และใหป้ระทบัตรา “จ่ายเงินแลว้ หรือ ใช้
เครื่องเจาะ PAID ” ลงบนใบส าคญัจ่ายและเอกสารประกอบทกุฉบบั 
 
4. นโยบายการจัดการการเงนิ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อใหก้ารจดัสรรเงินทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดตน้ทุนทางการเงินต ่าที่สดุ โดย
ไม่เกิดความเส่ียงทางการเงินมากเกินไป 

4.1 นโยบายการจัดหาเงนิทุน แบ่งแหล่งเงินทนุเป็นแหล่งเงินทนุระยะสัน้ และแหล่งเงินทนุระยะยาว    
แหล่งเงนิทุนระยะสั้น : 
(1) จากเจา้หนีก้ารคา้ โดยก าหนดนโยบายใหไ้ดร้บัเงื่อนไขการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หนีโ้ดยเฉล่ียนานกว่าการรบั

ช าระเงินจากลกูหนีก้ารคา้ 
(2) จากธนาคารและสถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน เช่น วงเงินเบิกเกินบญัชี เป็นตน้ 
แหล่งเงนิทุนระยะยาว: 
(1) จากธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีตน้ทนุทางการเงินต ่า 
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(2) จากการออกหุน้กูร้ะยะยาว 
4.2 นโยบายการบริหารกระแสเงนิสด   

                    เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง บริษัทจะเน้นนโยบายการเก็บเงินจากลูกหนีก้ารคา้ให้อยู่ใน
เงื่อนไขเทอมการช าระเงินใหไ้ดม้ากที่สดุ โดยจะไม่ใหเ้กินก าหนดการช าระเงินมากกว่า 60 วนักรณีที่กระแสเงินสดของบรษิัท
เป็นบวก ใหพ้ิจารณาน าไปช าระหนีสิ้นระยะสัน้ก่อนครบก าหนดก่อน หลงัจากนั้นจึงจะพิจารณาน าเงินไปลงทุนในสินทรพัย ์
หรือหลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนในอตัราที่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยแ์ละสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดไดเ้รว็ 

บรษิัทก าหนดอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไวไ้ม่ต  ่ากว่า 1.00   
 

4.3 นโยบายการน าเงนิไปลงทุน 
บรษิัทจะพิจารณาการลงทนุจากปัจจยัดงัต่อไปนี ้
(1) ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
(2) ระยะเวลาในการคืนทนุ 
(3) ความปลอดภยัหรือระดบัความเส่ียงของเงินลงทนุ 
(4) ความคล่องตวัในการแปลงเงินลงทนุมาเป็นเงินสด 
(5) ปัจจยัเก่ียวกบัภาษี 
(6) เสถียรภาพทางการเมืองในกรณีที่เป็นการลงทนุในต่างประเทศ  
ทัง้นีโ้ครงการทุกโครงการที่จะน าเงินไปลงทุนตอ้งไดร้บัการอนุมตัิตามอ านาจการด าเนินการ และตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 


