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การจัดการการเงินและบญัชีสวนบุคคลการจัดการการเงินและบญัชีสวนบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

2222--2424  มิถุนายนมิถุนายน  25542554

บทที่บทที่  3 3 การบริหารเงินสดการบริหารเงินสด

การบริหารเงินสดกับการวางแผนการเงินสวนบุคคลการบริหารเงินสดกับการวางแผนการเงินสวนบุคคล

ในแตละวันบุคคลแตละคนมีการถือครองเงินสดเปนจํานวนที่แตกตางกัน

ดังนั้น บุคคลแตละคนจึงมีความจําเปนตองวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับเงินสดวา

ควรจะถือครองเงินสดเปนจํานวนเทาไหร และควรจะบริหารเงินสดที่ถือครองอยางไร

โดยตัดสินใจกําหนดสัดสวนระหวางเงินสดและสินทรัพยอื่น ๆ ที่ใชแทนเงินสด

ในแตละวันบุคคลแตละคนมีการถือครองเงินสดเปนจํานวนที่แตกตางกันในแตละวันบุคคลแตละคนมีการถือครองเงินสดเปนจํานวนที่แตกตางกัน

ดังนั้นดังนั้น  บุคคลแตละคนจึงมีความจําเปนตองวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับเงินสดวบุคคลแตละคนจึงมีความจําเปนตองวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับเงินสดวาา

ควรจะถือครองเงินสดเปนจํานวนเทาไหรควรจะถือครองเงินสดเปนจํานวนเทาไหร  และควรจะบริหารเงินสดที่ถือครองอยางไรและควรจะบริหารเงินสดที่ถอืครองอยางไร

โดยตัดสินใจกําหนดสัดสวนระหวางเงินสดและสินทรัพยอื่นโดยตัดสินใจกําหนดสัดสวนระหวางเงินสดและสินทรัพยอื่น  ๆๆ  ที่ใชแทนเงินสดที่ใชแทนเงินสด

เงินสดเงินสด

เงินสดเงินสด

เปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองมากที่สุด

ในบรรดาสินทรัพยทั้งหมดของบุคคล
(สินทรัพยที่มีสภาพคลอง (Liquid assets) คือ 

สินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที

โดยที่มูลคาไมลดลงหรือลดลงนอยมาก)

เปนสินทรัพยที่มีสภาพคลองมากที่สุด

ในบรรดาสินทรัพยทั้งหมดของบุคคล
(สินทรัพยที่มีสภาพคลอง (Liquid assets) คือ 

สินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที

โดยที่มูลคาไมลดลงหรือลดลงนอยมาก)

เงินสดเงินสด

ใชจายในชีวิต

ประจําวัน

สํารองไวใช

ยามฉุกเฉิน

สะสมมูลคา

บุคคลมีความจําเปนตองถือเงินสดไวเพื่อบุคคลมีความจําเปนตองถือเงินสดไวเพื่อ
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เงินสดเงินสด

ขอเสียของการถือเงินสดไวขอเสียของการถือเงินสดไว

เสี่ยงตอการสูญหายหรือถูกโจรกรรม

เปนสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา

ทําใหไดรับผลตอบแทนจากการถือครองต่ํา

หรือไมใหผลตอบแทนหรือเพิ่มมูลคาใด

ทําใหเกิดตนทุนเสียโอกาส
(เสียโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการนําเงินสดไปลงทุน)

เสี่ยงตอการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน

ดังนั้น เมื่อบุคคลมีความจําเปน

ที่จะตองถือเงินสด ในขณะที่

การถือเงินสดก็มีขอเสีย

บุคคลจึงตองบริหารเงินสด

ซึ่งการบริหารเงินสด ก็คือ

การจัดการกับเงินสด นั่นเอง

ดังนั้นดังนั้น  เมื่อบุคคลมีความจําเปนเมื่อบุคคลมีความจําเปน

ที่จะตองถือเงินสดที่จะตองถือเงินสด  ในขณะที่ในขณะที่

การถือเงินสดก็มีขอเสียการถือเงินสดก็มีขอเสีย

บุคคลจึงตองบริหารเงินสดบุคคลจึงตองบริหารเงินสด

ซึ่งการบริหารเงินสดซึ่งการบริหารเงินสด  ก็คือก็คือ

การจัดการกับเงินสดการจัดการกับเงินสด  นั่นเองนั่นเอง

การบริหารเงินสดการบริหารเงินสด

หลักในการบริหารเงินสดหลักในการบริหารเงินสด

ตองมีเงินที่เพียงพอตอการใชจายที่จําเปน

(ไมนอยจนขาดแคลนยามที่ตองใช

ไมมากจนกอใหเกิดตนทุนเสียโอกาส)

บุคคลจึงควรรักษาสภาพคลองที่ตองการสวนหนึ่ง

โดยเปลี่ยนจากการถือครองเงินสดเปน

การลงทุนในสินทรัพยที่มีสภาพคลองอื่น ๆ
ที่อาจมีสภาพคลองลดลง แตใหผลตอบแทนในระดับหนึ่ง

และยังสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว

ทางเลือกในการบริหารเงินสดทางเลือกในการบริหารเงินสด

เงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร

เงินฝาก

กระแสรายวัน

เงินฝาก

กระแสรายวัน เงินฝาก

ออมทรัพย

เงินฝาก

ออมทรัพย

เงินฝาก

ประจํา

เงินฝาก

ประจํา
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เงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร

เงินฝาก

กระแสรายวัน

เงินฝาก

กระแสรายวัน
จายคืนเมื่อทวงถาม

ไมมีสมุดบัญชี

ใชเช็ค(ซื้อสมุดเช็คไดจากธนาคาร)ในการถอนเงิน

ไดรับใบบันทึกรายการสรุปการเคลื่อนไหวของบัญชี

แตละรอบระยะเวลาที่กําหนด

ไมมีดอกเบี้ย

เงินฝาก

ออมทรัพย

เงินฝาก

ออมทรัพย
จายคืนเมื่อทวงถาม

ไดรับสมุดบัญชีเพื่อใชทําการฝาก ถอน และโอนเงิน

ไดรับดอกเบี้ยจากธนาคาร (อัตราต่ํา)

สามารถใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อได

ปจจุบัน

สามารถทําธุรกรรมกับธนาคารตางธนาคารหรือตางสาขาได

รวมทั้งยังสามารถทําธุรกรรมผาน ATM Internet Banking 

ตูอัตโนมัติ และโทรศัพทมือถือไดดวย

เงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร

เงินฝาก

ประจํา

เงินฝาก

ประจํา จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด
(เลือกได 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน หรือ 4-5 ป)

ไดรับดอกเบี้ยจากยอดเงินฝากแตละยอด

และทบตนใหเมื่อครบกําหนดเวลา

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะสูงกวาเงินฝากออมทรัพย

และหากถอนเงินกอนกําหนดอาจไมไดรับดอกเบี้ย

หรือไดรับในอัตราที่ต่ํากวาที่ตกลงกันไว

สามารถใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อได

เงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคาร

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

เช็คเช็ค

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 987

เช็ค คือ ตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา “ผูสั่งจาย”

สั่งธนาคารใหใชเงินจํานวนหนึ่งเมื่อทวงถาม

ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง

หรือใหใชตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูรับเงิน”
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เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

สมุดเช็ค 1 เลม
มีเช็ค ~ 10-20 ฉบับ
สมุดเช็ค 1 เลม

มีเช็ค ~ 10-20 ฉบับ

ตนขั้วเช็ค ตัวเช็ค

ติดกับสมุดเช็ค

เปนหลักฐานการสั่งจาย

สว
น
ป
ระ
กอ

บ
ขอ

งเ
ช็ค

แต
ละ
ใบ

เปนเอกสารสัญญา

ในการสั่งจายเงินของตนใหแกผูอื่น

เช็คมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่สั่งจายเช็ค
หากพน 6 เดือน เช็คจะหมดอายุและไมมีผลบังคับใชทางกฎหมาย

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

ตัวอยาง

เช็ค

ตัวอยาง

เช็ค

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

การสั่งจายเช็คการสั่งจายเช็ค

สั่งจายใหแกผูถือ
การสั่งจายใหแก

ผูที่ถูกระบุชื่อ

ตางกันที่การขีดฆาหรือไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”

ทางดานขวาของเช็ค
**ถาไมไดขีดฆา - - > ผูที่ถูกระบุชื่อ/บุคคลอื่นที่ถือเช็คอยูสามารถนําเช็คไปถอนเงินได

**ถาขีดฆา - - > ผูที่ถูกระบชุือ่ในเช็คเทานั้นที่จะสามารถนําเช็คไปถอนเงินได 

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

ตัวอยาง

การขีดฆา

“หรือผูถือ”

ในเช็ค
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เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

การโอนเช็คการโอนเช็ค

ทําไดเพียงแคมอบเช็คใหกับผูอื่น ซึ่งผูรับมอบเช็ค
คนใหมสามารถนําเชค็ไปถอนเงินได

กรณีสั่งจายใหแกผูถือ

กรณีสั่งจายใหแก

ผูที่ถูกระบุชื่อในเช็ค
ทําไดโดยการสลักหลังเช็ค
- การสลักหลังลอย --> ผูที่ถูกระบุชื่อในเช็คลงลายมือชื่อ

ดานหลังของเช็ค ซึง่ผูใดที่ถือเช็คอยู สามารถนําไป

ถอนเงินสดได

- การสลักหลังเฉพาะ --> ระบุชื่อผูรับโอนพรอมกับลงลายมือชื่อ

ผูที่ถูกระบุชื่อในเช็คหรือผูสลักหลังรวมดานหลังของเช็ค

ซึ่งผูที่ถูกระบุชื่อเปนผูรับโอนเทานั้นที่สามารถนําไป

ถอนเงินสดได 

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

ตัวอยางการสลักหลังเช็คตัวอยางการสลักหลังเช็ค

การสลักหลังลอย

การสลักหลังเฉพาะ

ร่ํารวย  มหาศาล

จาย รุงเรือง  งานดี
ตามคําสั่ง ร่ํารวย  มหาศาล

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

เช็คขีดครอมเช็คขีดครอม

การขีดครอมเช็คทั่วไป (General Crossing)

เปนการขีดเสนคูขนานบนมุมซายทางดานหนาของเช็ค

ไมสามารถถอนเปนเงินสดได ตองนําฝากเขาบัญชีธนาคารเทานั้น

นอกจากนี้ การขีดครอมอาจระบุเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบดวยได

ซึ่งจะเรียกวา Special Crossing ดังนี้

A/C Payee Only : เขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น

Not Transferable : หามโอน

Not Negotiable : หามเปลี่ยนมือ

รวมถึง การระบุชื่อหรือ/และสาขาธนาคารแหงใดแหงหนึ่งเทานั้น

ที่ผูไดรับเช็คจะสามารถนําเช็คดังกลาวไปเขาบัญชีเพื่อถอนเงินสด

ในภายหลังได

เช็คเช็ค ( (ChequeCheque))

ตัวอยางการขีดครอมเช็คตัวอยางการขีดครอมเช็ค

A/C Payee Only

Not Transferable

ธนา
คาร

ออม
สิน

จําก
ัด
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การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับใชในการเปดบัญชีใหพรอม

ตามที่ธนาคารกําหนดไว เชน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน เปนตน

เงินสดที่จะใชในการเปดบัญชี ซึ่งตองมีจํานวนเงิน
อยางนอยเทากับจํานวนเงินขั้นต่ําที่ธนาคารกําหนด

เงินสดสําหรับจายคาธรรมเนียมอื่นที่ธนาคาร

เรียกเก็บ เชน คาธรรมเนียมบัตร ATM 

คาสมุดเช็ค เปนตน

การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี

บัญชีเงินฝากออมทรัพยและบัญชีเงินฝากประจํา

ตรวจสอบไดจากสมุดคูฝาก ซึ่งสามารถนําไปปรับ

ยอดใหเปนปจจุบันไดตามเคานเตอรธนาคารและตูอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เงินฝากออมทรัพยยังสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ

โดยใชบัตร ATM หรอืผานทางระบบ Internet Banking 

และโทรทัศนมือถือไดดวย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ตรวจสอบไดจากการคิดกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

(Bank Reconciliation)

การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

- ในแตละเดือน ธนาคารจะสงใบบันทึกรายการสรุปการเคลื่อนไหวของบัญชี

(Bank Statement) มาให (สวนใหญจะไดรับภายหลังวันสิ้นเดือนนั้น ๆ) และ

- การถอนเงินจากบัญชี ทําไดโดยการสั่งจายเช็คใหกับผูรับเงิน และ

- บางครั้ง ธนาคารลาชาในการบันทึกรายการนําเงินฝากเขาบัญชี

ดังนั้น รายการดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบวกเพิ่ม/หักจากบัญชี

บุคคลจะทราบตอเมื่อไดรับ Bank Statement และในบางครั้ง เช็คที่มีการสั่งจาย

ออกไป ผูถือเช็คอาจจะยังไมไดนําเช็คไปขึ้นเงิน ทําใหการพิจารณายอดคงเหลือ

จากตนขั้วเช็คและใบนําฝากเพียงอยางเดียว อาจทําใหไมทราบยอดคงเหลือที่แทจริง

ณ ปจจุบันในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได

ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองทํา Bank Reconciliation เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ

ในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Bank Reconciliation

ยอดตามธนาคาร

บวก เงินนําฝากที่ธนาคาร

ยังไมไดบันทึก

หัก เช็คที่ยังไมไดนําไปขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือ

10,000

500

10,500

2,000

8,500

ยอดตามบัญชี

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หัก คาธรรมเนียมธนาคาร

ยอดคงเหลือ

8,980

20

9,000

500

8,500

ตองเทากันตองเทากัน
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ทางเลือกในการบริหารเงินสดทางเลือกในการบริหารเงินสด

ใบรับฝาก/บัตรเงินฝากใบรับฝาก/บัตรเงินฝาก

จายคืนเงินตนพรอมกับดอกเบี้ย

ตามอัตราที่ระบุเมื่อครบกําหนด

ไดรับใบรับฝากเปนหลักฐานการฝากเงิน

แทนสมุดคูฝาก

แบงได 2 ประเภท คือ ประเภทเปลี่ยนมือไมได

และประเภทเปลี่ยนมือได

ทางเลือกในการบริหารเงินสดทางเลือกในการบริหารเงินสด

ตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลัง

เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง

มีอายุครบกําหนดไถถอนนอยกวา 1 ป

ไดรับผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหนาตั๋ว

หรือมูลคาที่ตราไวที่จะไดรับคืนเมื่อครบกําหนดไถถอน

และราคาที่ซื้อโดยไดรับสวนลด (อัตราผลตอบแทนต่ํา)

มีขอจํากัดทางกฎระเบียบของราชการ

และใชวงเงินในการประมูลคอนขางสูง

ดังนั้น บุคคลสามารถซื้อไดโดยการซื้อตอจากสถาบันการเงิน

หรือซื้อทางออมผานการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

ทางเลือกในการบริหารเงินสดทางเลือกในการบริหารเงินสด

กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงินกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงิน

เปนการซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะ

ในตราสารทางการเงินที่มีซื้อขายกันในตลาดเงิน

มีสภาพคลองสูง สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย
เนื่องจากตราสารทางการเงินที่กองทุนรวมลงทุน

มีอายุสั้นและมีความเสี่ยงที่คอนขางต่ํา

และมูลคาหนวยลงทุนเปลี่ยนแปลงไมมากนัก

การเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารเงินสดการเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารเงินสด

ปจจัยในการพิจารณาปจจัยในการพิจารณา

อัตรา

ผลตอบแทน

อัตรา

ผลตอบแทน
อัตราภาษีอัตราภาษี

ความเสี่ยงความเสี่ยง

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
และ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
และ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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การคิดดอกเบี้ยเงินฝากการคิดดอกเบี้ยเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพยเงินฝากออมทรัพย

คํานวณจาก

ยอดคงคางต่ําสุด

ในแตละเดือน

คํานวณจาก

ยอดคงคางต่ําสุด

ในแตละเดือน

คํานวณแบบ

FIFO
(First-in, First-out)

คํานวณแบบ

FIFO
(First-in, First-out)

คํานวณแบบ

วันตอวัน

คํานวณแบบ

วันตอวัน

คํานวณแบบ

LIFO
(Last-in, First-out)

คํานวณแบบ

LIFO
(Last-in, First-out)

การคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยการคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

คํานวณจากยอดคงคางต่ําสุดในแตละเดือนคํานวณจากยอดคงคางต่ําสุดในแตละเดือน

เปนการคํานวณดอกเบี้ยจากจํานวนเงินคงคาง

ที่ต่ําที่สุดในบัญชีในชวงเดือนนั้น ๆ

คํานวณแบบ First-in, First-out (FIFO)คํานวณแบบ First-in, First-out (FIFO)

มีหลักเกณฑวา การถอนเงินนั้นจะถือวาเปน

การถอนเงินสดที่นําฝากลําดับแรกสุดที่ยังคงคางอยู

ซึ่งเงินสวนที่ถูกถอนไปกอนคิดดอกเบี้ย

จะไมไดถูกนํามาคิดดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยการคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

คํานวณแบบวันตอวันคํานวณแบบวันตอวัน

มีหลักเกณฑวา การถอนเงินนั้นจะถือวาเปน

การถอนเงินสดที่นําฝากลาสุดที่ยังคงคางอยู

ซึ่งเงินสวนที่ถูกถอนไปกอนคิดดอกเบี้ย

จะไมไดถูกนํามาคิดดอกเบี้ย

คํานวณแบบ First-in, First-out (FIFO)คํานวณแบบ First-in, First-out (FIFO)

เปนการคิดดอกเบี้ยเปนวัน

จากยอดที่คงคางอยูในวันนั้น ๆ
(เปนวิธีคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยที่ธนาคารนิยมใชกันมากที่สุด)

การคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจําการคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

เงินฝากประจําเงินฝากประจํา

เงินฝากแตละกอนจะถูกคิดดอกเบี้ยแบบทบตน

ซึ่งเปนการคิดดอกเบี้ยจากเงินตนและดอกเบี้ย

โดยที่ดอกเบี้ยในแตละงวดนั้น

จะถูกนําไปคิดรวมเปนเงินตนในงวดถัดไป


