นโยบายการเงิน

สาหรับ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

อนุมตั ิโดย : _____________________
(ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ)
ประธานกรรมการบริษัท

1ประกาศใช้ครัง้ ที่ 00
วันที่ 02/06/63

1/5

นโยบายการเงิน
1. นโยบายเงินสดย่อย
บริษัทได้ตระหนักถึงการควบคุมการรับ – จ่ายรายการที่เป็ นเงินสดย่อย จึงได้มีการจัดทานโยบายด้านเงินสดย่อยขึน้
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินและเพื่ อให้เกิดการควบคุมการจ่ายเงินสดย่อยให้ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งใช้เป็ นแนวทางสาหรับการปฏิบตั ิงานกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี ้
คานิยาม
“เงินสดย่อย” หมายความถึง เงินที่พนักงานผูร้ บั ผิดชอบถือไว้สาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ในส่วนย่อย ๆ หรือ
จ่ายเงินสดคืนให้กบั พนักงานที่ได้จ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน
“ผู้รักษาเงินสดย่อย” หมายความถึง ผูท้ ่มี ีหน้าที่เก็บรักษาและจ่ายเงินสดย่อยให้กับผูท้ ่มี าเบิก
“ผู้ควบคุมเงินสดย่อย” หมายความถึง ผูท้ ่มี ีหน้าที่ควบคุมเอกสารขอเบิกไว้ให้ครบถ้วนและอยู่ในที่ปลอดภัย
“ผู้มีอานาจของบริษัท ” หมายความถึง ผูม้ ีอานาจอนุมัติรายการตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการของ
บริษัท
"พนักงาน" หมายความถึง พนักงานและลูกจ้างขององค์กร รวมถึงบุคคลอื่นที่องค์กรมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตาม
สัญญา ข้อตกลง
การปฏิบัติงาน
(1) การกาหนดวงเงินสดย่อย
โดยกาหนดวงเงินสดย่อยจะกาหนดให้ คุณเสนีย ์ หุมสิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารงานทั่วไ เป็ นผูร้ กั ษาเงินสดถือไว้
เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในวงเงิน 300,000 บาท โดย
(2) การกาหนดผู้รักษาเงินสดย่อยและการจ่ายเงินสดย่อย
การเบิกจ่ายเงินสดย่อย ผูร้ กั ษาเงินสดย่อยจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
- ควบคุมดูแลเงินสดย่อยให้อยู่ในที่ท่ปี ลอดภัย
- ควบคุมปริมาณเงินสดย่อยให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการปฏิบตั ิงานตามปกติ
- บันทึกรายการรับ – จ่ายเงินสดย่อยให้ครบถ้วนและทันเวลา
- ไม่จ่ายเงินให้แก่ผเู้ บิกนอกจากได้มีการจัดทาเอกสารขอเบิกเงินสดย่อยและมีการอนุมตั ิรายการตามที่ได้
กาหนดไว้จากผูม้ ีอานาจของบริษัท
- ผูร้ กั ษาเงินสดย่อยจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงินสดย่อยว่าถูกต้องตามควรแล้วก่อนทาการ
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-

จ่ายเงินสดย่อย
ผูค้ วบคุมเงินสดย่อยต้องควบคุมเอกสารขอเบิกไว้ให้ครบถ้วนและอยู่ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเบิกซา้ และ
ทาเครื่องหมายการจ่ายไว้ในเอกสารการขอเบิกอย่างชัดเจน
(3) การอนุมัติรายจ่ายเงินสดย่อย
การอนุมตั ิการตัง้ วงเงินสดย่อย การเบิกจ่าย เบิกชดเชยเงินสดย่อยให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการของ

บริษัท
(4) การคืนเงินสดย่อย
ผูเ้ บิกเงินสดย่อย ต้องดาเนินการเคลียร์เงิน สดย่อยกับผูร้ กั ษาเงินสดย่อย ภายใน 7 วันนับจากวันสิน้ สุดของ
เหตุการณ์นนั้ ในช่วงสิน้ เดือน หากมีรายการค่าใช้จ่ายที่สารองจ่ายประสงค์จะเบิกเงินสดย่อยคืน หรือเอกสารการเคลียร์
ค่าใช้จ่ายกรณียืมเงินสดย่อย ให้นาเอกสารดังกล่าวมาเคลียร์กบั ฝ่ ายบัญชี ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อรับรูร้ ายการ
ค่าใช้จ่ายในรายงานการเงินได้ครบถ้วน
2. นโยบายเงินทดรองจ่าย
คานิยาม
“เงินทดรองจ่าย” หมายความถึง เงินที่พนักงานเบิกล่วงหน้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์
แผนการทางานและงบประมาณว่าต้องใช้เงินจานวนเท่าไร เมื่อใด เสร็จสิน้ เมื่อใด
การปฏิบัติงาน
(1) การกาหนดวงเงินทดรองจ่าย
บริษัทกาหนดวงเงินทดรองจ่ายให้เพียงพอสาหรับระยะเวลาหนึ่งเพื่อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รั บ
อนุมตั ิ
(2) อนุมัติการเบิกเงินทดรองจ่าย
การอนุมตั ิการเบิกเงินทดรองจ่ายให้เป็ นไปตามคู่มืออานาจดาเนินการของบริษัท
(3) การอนุมัติการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายเพื่อเคลียร์เงินทดรองจ่ายเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติการขอดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้าง ในกรณีท่ใี บขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายไม่ได้รบั อนุมตั ิ ผูข้ อเคลียร์เงินทดรองจ่ายจะต้องนาเงินคืนบริษัททันที โดยนาเข้า
บัญชีธนาคารของบริษัท และแสดงหลักฐานการนาฝากต่อพนักงานการเงิน และบัญชี
(4) การคืนเงินทดรองจ่าย
ผูเ้ บิกเงินทดรองจ่าย ต้องดาเนินการเคลียร์เงินทดรองจ่ายกับพนักงานการเงิน ภายใน 7 วันนับจากวันสิน้ สุด
ของเหตุการณ์นนั้
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3. นโยบายการรับ - จ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารการรับ – จ่ายเงิน และการควบคุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ผลและถูกต้องตาม
ระเบียบตามแผนและวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิ
(1) นโยบายการรับเงิน
- กาหนดให้การรับเงินทุกรายการไม่ว่าจะเป็ นเงินสด หรือเช็ค ต้องนาฝากธนาคาร หรือรับเงินโอนผ่านธนาคาร
- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ เมื่อมีการรับเงิน และมีการทาทะเบียนคุมเพื่อให้ทราบจานวนที่คงเหลืออยู่ในมือ
ทัง้ หมด ในกรณีท่ีมีการรับเงินแต่ละครัง้ ผูร้ บั เงินต้องลงนามไว้เป็ นหลักฐาน ในกรณีท่ีเป็ นใบเสร็จรับเงินที่ รบั แล้วจะต้องมีการ
ตรวจสอบว่าได้มี การน ามาลงบัญ ชี ครบทุก ฉบับ และฉบับ ที่ ยกเลิ กจะต้องมี สาเนาอยู่ครบทุก ฉบับ พร้อมต้นฉบับ และให้
ประทับตรา “ยกเลิกแล้ว”
- กาหนดหน้าที่ของผูเ้ ก็บรักษาเงินสดไม่ให้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
(2) นโยบายการจ่ายเงิน
- กาหนดผูม้ ีอานาจลงนามในใบเบิกเงินตามอานาจการดาเนินการของบริษัท
- ใช้ระบบเงินสดย่อยกรณีมีรายจ่ายย่อย
- ใช้ระบบใบสาคัญ เพื่ อควบคุมการจ่ายเงิน สด และให้ป ระทับ ตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงบนใบสาคัญ จ่ายและ
เอกสารประกอบทุกฉบับ
- ในกรณีการจ่ายเงินเป็ นเช็ค ให้ประทับตรา “A/C Payee Only” และขีดฆ่า “หรือผูถ้ ือ” ในเช็คทุกฉบับ บริษัทไม่
มีนโยบายการจ่ายเช็คเงินสด
- ในกรณี การจ่ายเงินเป็ นเงินโอนผ่านธนาคารจะดาเนินการผ่านระบบ Corporate iCash และได้รบั การอนุมัติ
จากผูม้ ีอานาจผ่านทางอินเตอร์เน็ท โดยใช้ระบบใบสาคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงินสด และให้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว หรือ ใช้
เครื่องเจาะ PAID ” ลงบนใบสาคัญจ่ายและเอกสารประกอบทุกฉบับ
4. นโยบายการจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดสรรเงินทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่าที่สดุ โดย
ไม่เกิดความเสี่ยงทางการเงินมากเกินไป
4.1 นโยบายการจัดหาเงินทุน แบ่งแหล่งเงินทุนเป็ นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ และแหล่งเงินทุนระยะยาว
แหล่งเงินทุนระยะสั้น :
(1) จากเจ้าหนีก้ ารค้า โดยกาหนดนโยบายให้ได้รบั เงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนีโ้ ดยเฉลี่ยนานกว่าการรับ
ชาระเงินจากลูกหนีก้ ารค้า
(2) จากธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็ นต้น
แหล่งเงินทุนระยะยาว:
(1) จากธนาคารและสถาบันการเงินที่มีตน้ ทุนทางการเงินต่า
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(2) จากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว
4.2 นโยบายการบริหารกระแสเงินสด
เพื่อป้องกันการเกิดปั ญ หาการขาดสภาพคล่อง บริษั ทจะเน้นนโยบายการเก็บ เงินจากลูกหนีก้ ารค้าให้อยู่ใน
เงื่อนไขเทอมการชาระเงินให้ได้มากที่สดุ โดยจะไม่ให้เกินกาหนดการชาระเงินมากกว่า 60 วันกรณีท่ีกระแสเงินสดของบริษัท
เป็ นบวก ให้พิจารณานาไปชาระหนีส้ ินระยะสัน้ ก่อนครบกาหนดก่อน หลังจากนั้นจึงจะพิจารณานาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ท่ใี ห้ผลตอบแทนในอัตราที่สงู กว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์และสามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ว
บริษัทกาหนดอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไว้ไม่ต่ากว่า 1.00
4.3 นโยบายการนาเงินไปลงทุน
บริษัทจะพิจารณาการลงทุนจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
(1) ผลตอบแทนจากการลงทุน
(2) ระยะเวลาในการคืนทุน
(3) ความปลอดภัยหรือระดับความเสี่ยงของเงินลงทุน
(4) ความคล่องตัวในการแปลงเงินลงทุนมาเป็ นเงินสด
(5) ปั จจัยเกี่ยวกับภาษี
(6) เสถียรภาพทางการเมืองในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
ทัง้ นีโ้ ครงการทุกโครงการที่จะนาเงินไปลงทุนต้องได้รบั การอนุมตั ิตามอานาจการดาเนินการ และต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
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