
 ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน

happy
money

บันทึก
รายได้-ค่าใช้จ่าย



ชื่อเอกสาร คู่มือ Happy Money Guide 
  ตอน เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน

ผู้แต่ง  คุณอลิศรา ฮัววานิช
  คุณกฤติยา สุทธิชื่น
กองบรรณาธิการ คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์
  คุณจีระภา ก้อนใส
  คุณพงษ์พันธ์ พูลเพิ่ม
จัดทำาโดย  ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน   
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์   0 2009 9999
โทรสาร  0 2009 9991
เว็บไซต์  www.set.or.th/education
พิมพ์ครั้งที่ 1  กันยายน 2556 จำานวน 10,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2  มิถุนายน 2558 จำานวน 5,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2559 จำานวน 10,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 4 ธันวาคม 2560 จำานวน 10,000 เล่ม
จำานวนหน้า 52 หน้า

เอกสารแจกฟรี ห้ามจำาหน่าย
ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ 
นอกจากจะได้รับอนุญาต
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MONEY

การมีความสุขทางการเงิน 
ไม่จำ�เป็นต้องมีเงินม�กม�ย
เพียงแค่กินอยู่อย่างพอดี
มีเงินใช้ตามฐานะ 
ไม่ประม�ทใช้ชีวิต
ไม่ยึดติดสะสมหนี้ มีเงินออมดังที่ฝัน

“

“



 คณุเคยแปลกใจไหมวา่ ทำาไมทำางานมาต้ังหลายปี ไม่มีเงนิเก็บเลย แถมบางเดอืน 
ยังใช้เดือนชนเดือนอีก หรือไม่ก็เฝ้ารอนับถอยหลังว่าเม่ือไหร่จะส้ินเดือนเสียที 
แต่เคยย้อนกลับไปคิดหรือไม่ว่า ตอนเร่ิมทำางานเงินเดือนน้อยกว่าปัจจุบันก็พอใช้ 
แต่ทำาไมตอนน้ีเงินเดือนมากกว่ากลับใช้เงินเดือนชนเดือน  ไม่มีเงินเก็บ เหมือนเริ่ม 
ทำางาน  และหากวันหน่ึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เช่น ตกงาน คนรอบข้างไม่สบาย  
จะทำาอย่างไร? น่ันคือส่ิงท่ีทุกท่านควรทบทวนดูว่าสาเหตุมาจากอะไร เกิดจาก 
พฤติกรรมของตัวเราเอง หรือเกิดจากบริวารรอบข้างท่ีเราต้องดูแลรับผิดชอบ 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 คูม่อื “Happy Money ตอน เคลด็ลบัสร�้งสขุท�งก�รเงิน” เล่มน้ี ถา่ยทอด
จากประสบการณ์จริงท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงมือปฏิบัติ โดยการลงไปให้ 
ความรู้แก่ประชาชนท้ังในรูปแบบก�รอบรมให้คว�มรู้กับพนักง�นในองค์กร 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญของการวางแผนการเงิน ด้วยการ 
จดบัญชรีายได้คา่ใชจ้า่ย ปลูกจติสำานึกให้เห็นคณุประโยชน์ในการออม (มีสติในการ
ใช้จ่าย) รวมทั้งกำาหนดเป้าหมายในการออมให้ชัดเจนว่าออมไปเพ่ืออะไร และการ
สร้างองค์กรต้นแบบ  ซึ่งเป็นการพัฒนาหัวหน้างานในองค์กรให้เป็น Trainer เพื่อ
เป็นท่ีปรึกษาด้านการวางแผนใช้จ่ายเงินและการบริหารหน้ีสินแก่พนักงานภายใน
องค์กร ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการ 
ใช้จ่าย โดยจะมีการปฏิิบัติและเฝ้าติดตาม 4 เดือน ไปจนกระทั่งถึงการสรุปผลลัพธ์
ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ 

 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การส่งเสริมการออมและการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลเพ่ือสร้างสุขภาพทางการเงินท่ีดีให้แก่พนักงานภายในองค์กร หรือ 
Happy Money น้ี จะเป็นปัจจัยสำาคัญของกระบวนการสร้าง Happy Workplaces  
ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้พนักงานทำางานได้เต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการทำางานอย่าง 
มีความสุข สามารถสร้างผลผลิตช้ันเลิศได้ นำามาซ่ึงประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนขององค์กร 
ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างย่ังยืน

ศูนย์ส่งเสริมก�รพัฒน�คว�มรู้ตล�ดทุน

คำานำา
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 แม้เราจะเช่ือว่า เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เงินมี 
ความสำาคัญในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เส้ือผ้า ท่ีอยู่อาศัย 
ยารักษาโรค หรือส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ล้วนต้องใช้ “เงิน” ท้ังส้ิน 

 จึงไม่แปลก... ท่ีทุกวันน้ี เราเห็นผู้คนวิ่งวุ่นอยู่กับการทำางานหาเงิน 
เพื่อใช้เงินหาความสุขให้ตนเองและครอบครัว ซึ่งคนท่ีกินอยู่อย่างพอดี  
ไม่ก่อหนี้ มีเงินออม ย่อมดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้จะไม่รำ่ารวยมาก
นัก แต่ใครก็ตามท่ีชอบกินอยู่เกินฐานะ เห็นอะไรก็อยากได้อยากมี ดิ้นรน 
กู้ตรงโน้นหยิบยืมตรงน้ี เกิดเป็นหน้ีเป็นสินพอกพูน ถึงตอนน้ันความสุข
จากสิ่งของรอบกายก็คงไม่อาจทดแทนความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นหนี้ได้ 

 “คู่มือ Happy Money ตอน เคล็ดลับสร้�งสุขท�งก�รเงิน” เล่มนี้  
จะแนะแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินของตนเอง 
ให้ดี ไม่เป็นหนี้ในวันหน้า ส่วนใครท่ียังมีหน้ีอยู่ ก็อยากให้เห็นแสงสว่าง
รำาไร มีแรงบันดาลใจท่ีจะด้ินให้หลุดจากวังวนแห่งหนี้ พร้อมท่ีจะสร้าง 
เกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งแกร่ง ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขทาง 
การเงินในระยะยาวต่อไป

คู่มือ Happy Money
วิธีใช้: ใ ช้ต ร ว จ ส อ บ สุข ภ า พ ท า ง 
 การเงินและใ ช้เ ป็นแนวทาง 
 บริหารจัดการเงินของตนเอง 
 และครอบครัว
สรรพคุณ: รู้สถานะและพฤติกรรมการ 
 ใช้จ่ายของตัวเอง เห็นช่องทาง 
 ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ มีเงิน 
 เหลือออม พร้อมเริ่มต้นสร้าง 
 ความมั่งคั่ง

HAPPY MONEY
วิธีใช้

สรรพคุณ

เกริ่นนำา
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ข้อมูลส่วนตัวของฉัน
ชื่อ - นามสกุล : ..........................................................

เป้�หม�ยของฉัน
ฉันจะเก็บเงินให้ได้ ..................... บาท 
ภายในระยะเวลา ....................... ปี 
เพื่อ ......................................................................
.............................................................................
ฉันจะเก็บเงินให้ได้ ..................... บาท 
ภายในระยะเวลา ....................... ปี 
เพื่อ .......................................................................
.............................................................................
ฉันจะเก็บเงินให้ได้ ..................... บาท 
ภายในระยะเวลา ....................... ปี 
เพื่อ .......................................................................
.............................................................................

สรุปปีนี้ฉันจะเก็บเงินเพื่อเป้�หม�ยของฉันทั้งหมด 
จำานวน ................................ บาท
เฉลี่ยเดือนละ ......................... บาท
หรือวันละ ............................. บาท

1

2

3

เป้าหมาย
ทางการเงิน

ของฉัน
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“ ก�ร์ดแผนออมเงินของฉัน ” (Goal Card)
เครื่องมือช่วยออมเงินง่�ยๆ ใช้ ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน

ชื่อโครงก�ร: ออมเงินดาวน์คอนโดในฝัน
ยอดเงินเป้�หม�ย: 200,000 บาท
ระยะเวล� (เดือน): 24 เดือน
ต้องออมให้ ได้เดือนละ: 200,000 / 24 = 8,300 บาท
ที่ม�หรือวิธีก�รได้ม�ของเงินที่จะออม: หักบัญชีเงินเดือน
ทุกครั้งที่เงินเดือนออก 6,300 บาท + รายได้พิเศษ 2,000 บาท
คว�มคืบหน้�:

ชื่อโครงก�ร: 
ยอดเงินเป้�หม�ย:
ระยะเวล� (เดือน): 
ต้องออมให้ ได้เดือนละ:
ที่ม�หรือวิธีก�รได้ม�ของเงินที่จะออม:

คว�มคืบหน้�:

ปีที่ 1: ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.

ปีที่ 2: ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.

ปีที่ 1: ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.

ปีที่ 2: ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.
 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

ตัวอย่�ง

6 Happy Money 
เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน



ในเล่มนี้...
 มีอะไร

บทที่ 1
Happy Money สร้�งง่�ยๆ ได้อย่�งไร  12

บทที่ 2
รู้จักตนเอง... 
ด้วยแบบทดสอบสุขภ�พท�งก�รเงิน  14

บทที่ 3
4 รู้ สู่คว�มมั่งคั่ง     20
 รู้หา : หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้
 รู้เก็บ : เก็บออมก่อนใช้จ่าย
 รู้ใช้ : ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม
  กฎเหล็ก 5 ประการ... ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้
  นิสัยใช้เงิน บอกทางเดินชีวิต
  ใช้บัตรเครดิต... ไม่ให้ติดกับดัก
  สัญญาณเตือนภัย เมื่อใช้เงินเกินตัว
  หยุดคิดสักนิด ก่อนคิดเป็นหนี้
  กู้...กู้...กู้... ในระบบหรือนอกระบบดี...???
  รู้ทัน... ดอกเบี้ยเงินกู้
  ผ่อนหนี้เท่าไหร่... ไม่หนักเกินไป
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ในเล่มนี้...
 มีอะไร

  อยากปลดหนี้... ทำาไงดี
  ปลดหนี้อย่างไร ให้เป็นไทเสียที
  เครดิตบูโรไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
 รู้ขยายดอกผล : ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม

บทที่ 4
ตรวจสอบทรัพย์สมบัติของตนเอง   36 
 งบสินทรัพย์และหนี้สิน
  แบบสรุปรายละเอียดหนี้
 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
  แบบฟอร์มบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายรายวัน

บทที่ 5
พลิกชีวิต... สู่คว�มมั่งคั่ง    50

บทที่ 6
7 เคล็ดลับ เพื่อสุขภ�พท�งก�รเงินที่ดี  52
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 Happy Money... ก�รมีคว�มสุขท�งก�รเงิน ไม่จำ�เป็นต้องมี
เงินม�กม�ยก่�ยกองหรือรวยล้นฟ้� เพียงแค่กินอยู่อย่างพอดี มีเงินใช้ 
ตามฐานะ ไม่ประมาทใช้ชีวิต ไม่ยึดติดสะสมหนี้ มีเงินออมดังที่ฝัน แบ่งปัน 
(ช่วยเหลือผู้อื่น) ตามความจำาเป็น 

Happy Money... 
สร้างง่ายๆ ได้อย่างไร

บทที่

1
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 การสร้างความสุขในชีวิต โดยเฉพาะความสุขทางการเงินไม่ใช่ 
เรื่องยาก แค่คุณเข้าใจและยึดหลัก “4 รู้สู่คว�มม่ังคั่ง” ควบคู่กับ 
การใช้ชีวิตตามหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เพียงเท่าน้ี... คุณและ 
ครอบครัวก็สามารถท่ีจะสร้างความสุขทางการเงินและความสุขในด้าน
อื่นๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

รู้ห�
หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้
เงินเดือน + รายได้เสริม = รายได้เพิ่ม

รู้เก็บ
เก็บออมก่อนใช้จ่าย
เงินได้ - เงินออม = เงินใช้

รู้ขย�ยดอกผล
ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกเงย
รูจ้กัตนเอง รูจ้กัเครือ่งมือ รูจ้งัหวะลงทุน

รู้ใช้
ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิ่มเงินออม
กฎเหล็ก 5 ข้อก่อนใช้จ่าย : ตั้งงบก่อนใช้ 
เปรียบเทียบก่อนซื้อ สรุปใช้สมำ่าเสมอ 
ใช้น้อยกว่าหาได้ และไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ
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2
รู้จักตนเอง... 

ด้วยแบบทดสอบสุขภาพ
ทางการเงิน

1. เป้�หม�ยชีวิตและเป้�หม�ยท�งก�รเงินของคุณ 
 ในวันนี้ คือ 
......................................................................
ตัวอย่าง : ซื้อบ้านราคา 400,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี
    เก็บเงินดาวน์คอนโด 200,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

บทที่
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2. ปัจจุบันคุณมีร�ยได้หลักม�จ�กแหล่งใด

 ก. เงินเดือน ค่าจ้าง      
 ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หรือการประกอบอาชีพอิสระ   
 ค. ไม่มีรายได้ประจำา
 

3.  นอกจ�กร�ยได้ในข้อ 2 แล้ว คุณยังมีร�ยได้ม�จ�ก 
 แหล่งอื่นอีกหรือไม่ 
 
 ก. มี... ทั้งยังแน่นอนและต่อเนื่อง     
 ข. มี... แต่รายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอน    
 ค. ไม่มี  

     
4. โดยทั่วไป คุณจะ...

 ก. แบ่งเงินออมไว้ก่อน เหลือแล้วค่อยใช้   
 ข. ใช้ก่อน เหลือแล้วค่อยออม      
 ค.อยากออมนะ แต่ไม่ เคยมีเงินพอใช้ถึงส้ินเดือนเลย 
 

5. ที่ผ่�นม�คุณออมเงินคิดเป็นร้อยละเท่�ใดของร�ยได้ 
     ต่อเดือน

 ก. มากกว่า 20%      
 ข. 10% - 20%       
 ค. น้อยกว่า 10% 
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6. ถ้�คุณได้รับเงินร�งวัล 10,000 บ�ท คุณจะ...

 ก. เก็บไว้ โดยฝากธนาคารหรือลงทุนทั้ง 10,000 บาท  
 ข. แบ่งไปออมสัก 5,000 บาท และแบ่งไว้ใช้อีก 5,000 บาท    
 ค. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด

     
7. ปัจจุบันคุณมีเงินสำ�รองเผื่อฉุกเฉินที่ทำ�ให้ส�ม�รถ 
 ดำ�รงชีพอยู่ ได้โดยไม่มีร�ยได้ น�นที่สุดกี่เดือน

 ก. มากกว่า 6 เดือน      
 ข. ประมาณ 3 - 6 เดือน      
 ค. ไม่เกิน 3 เดือน 

       
8. เวล�คุณจะใช้เงินซื้ออะไรบ�งอย่�ง คุณจะ...

 ก. พิจารณาว่าจำาเป็นและได้ใช้ จึงจะซื้อ    
 ข. หากมีการลดราคา 50% - 70% จึงจะซื้อ   
 ค. อยากได้ก็ซื้อ  

        
9. ในแต่ละเดือน คุณมีภ�ระต้องชำ�ระหนี้สินทุกประเภท 
 คิดเป็นร้อยละเท่�ใดของร�ยได้

 ก. 0 -  25%        
 ข. 25 - 45%       
 ค. มากกว่า 45%
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10. ปัจจุบันคุณมีบัตรเครดิตที่มียอดคงค้�งและต้อง 
 ชำ�ระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ

 ก. ไม่มีบัตร หรือไม่มียอดคงค้างเลย     
 ข. 1 – 2 ใบ       
 ค. ตั้งแต่ 3 ใบ ขึ้นไป  

 
11. สมมุติว่�คุณมีหนี้อยู่หล�ยประเภท คุณคิดว่�หนี้ 
 ประเภทใดที่เป็นปัญห�กับชีวิตของคุณม�กที่สุด

 ก. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้เรียน ฯลฯ 
 ข. เงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้ค่าผ่อนชำาระสินค้า 
    สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ   
 ค. เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต 

    
12. กรณีที่คุณเป็นเส�หลักของครอบครัว  และ 
 ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นห�ร�ยได้ ได้อีกต่อไป คุณคิดว่� 
 ครอบครัวของคุณจะเป็นอย่�งไร  

 ก. ไม่เดือดร้อน เพราะมีเงินออมและทำาประกันชีวิตเอาไว้แล้ว 
 ข. เดือดร้อนพอประมาณ เพราะมีเงินออมและทำาประกันชีวิต
  ไว้บ้าง นิดหน่อย  
 ค. เดือดร้อนแน่ เพราะขาดหลักประกันในชีวิต 

ข้อ 1 ไม่มีคะแนน
ข้อ 2 – 12 >> ข้อ ก = 2  ข้อ ข = 1  ข้อ ค = 0

เฉลย 
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ผลก�รทดสอบ

0 - 6 คะแนน 
สุขภาพการเงินอ่อนแอ

 มี สั ญ ญ า ณ บ่ ง บ อ ก ถึ ง
ความอ่อนแอในสุขภาพทาง 
การเงนิของคณุ อาจเพราะคณุมี
มุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้จ่ายท่ีมุ่งเน้นความสะดวก
สบายในปัจจุบัน แต่หากคุณ 
จะใช้จ่ายอะไร ลองพิจารณา
ถึงความจำาเป็น พร้อมท้ังหา
ทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพียง 
เท่านี้... สุขภาพทางการเงินของ
คุณก็จะแข็งแรง เป้าหมายชีวิต
และเป้าหมายทางการเงนิก็จะเป็น
ไปตามที่ตั้งใจไว้

7 - 15 คะแนน  
สุขภาพการเงินปานกลาง

 จริงๆ แล้วสุขภาพการเงิน
ของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ัวไป แต่เพื่อความไม่ประมาท 
การเพิ่มความระมัดระวังด้าน
การใช้จ่ายท่ีเกินความจำาเป็น 
จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมหรือ 
เงินลงทุน ส่งผลให้สุขภาพ
ทางการเงินของคุณมีความ 
แข็งแรงมากขึ้น เป็นการสร้าง
ความม่ังคั่ง ม่ันคงให้กับตนเอง 
และบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้ังใจไว้
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แล้วเร�มีสุขภ�พ
ท�งก�รเงินแข็งแรงดีแล้ว

หรือยัง?

ถ้ายังไม่ดีพอ...
 ต้องลองใช้ตัวช่วย

ที่เรียกว่า “บันทึกร�ยได้
ค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน”
มาจัดระเบียบพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินของเราให้ 
เข้ารูปเข้ารอยได้ง่ายๆ

16 คะแนนขึ้นไป 
สุขภาพการเงินดีมาก 

 ขอแสดงความยินด.ี.. ท่ีคณุ 
มีสุขภาพทางการเงินแข็งแรงดี
มาก อาจเป็นเพราะคณุมมุีมมอง 
ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การหารายได้และการใช้จ่ายท่ีดี 
อีกท้ังยังมีวินัยในการออมสูง  
จึงทำาให้คุณมีโอกาสท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีตั้งใจไว้ แต่เพื่อ
ความไม่ประมาท คุณควรรักษา
ส่ิงดีๆ  เหล่าน้ีไว ้พรอ้มท้ังเพิม่พนู
ความม่ังคั่งให้ตนเองด้วยการ
ออมและลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
สุขภาพทางการเงินของคุณจะ
แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไป

บันทึก
รายได้ ค่าใช้จ่าย
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3
4 รู้ 

สู่ความมั่งคั่ง

รู้ห�
หาเงินเพิ่ม เสริมรายได้

 ก�รห�ร�ยได้ คือ การใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะของ
คุณในการทำางาน ซึ่งหลายคนมีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างเพียง 
ช่องทางเดียว

 แต่คุณรู้หรือไม่ว่�... ยังมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมจาก
อาชีพเสริมอื่นๆ เพียงคุณดึงเอาความชอบและความสามารถต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวคุณออกมา คุณก็จะพบช่องทางหาเงินเพิ่มอีกมากมาย 

 เริม่งา่ยๆ จากการเปล่ียนง�นอดเิรก
ของคุณให้กล�ยเป็นร�ยได้ ตัวอย่าง
เช่น ชอบถ่ายรูปก็ไปรับจ้างถ่ายรูป ชอบ
ท่องเที่ยวก็ไปเป็นไกด์ ชอบอยู่กับเด็กก็ไป
รับจ้างเลี้ยงเด็ก หรือถ้าชอบค้าขายก็ลอง
ไปขายของตามตลาดนัด ฯลฯ สุดท้าย
แล้ว... อาชีพเสริมเหล่าน้ี อาจทำาเงินได้
มากกว่าอาชีพหลักของคุณก็ได้ 

บทที่
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รู้เก็บ
เก็บออมก่อนใช้จ่าย

 ก�รออมเงิน มีความสำาคญัต่อการดำารงชวีติในอนาคต แต่คนส่วนใหญ่
มักจะใช้จ่ายจนพอใจแล้ว จึงนำาเงินส่วนที่เหลือไปออมในรูปแบบต่างๆ

 คณุรูห้รอืไม่ว่�... คณุสามารถเพิม่เงนิออมได้ง่ายๆ เพยีงแค่เปล่ียน
พฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นเก็บออมก่อน จึงจะใช้จ่าย หากทำาได้ตามน้ี... 
คุณจะมีเงินเก็บออมอย่างสมำ่าเสมอทุกเดือนแน่นอน 

 แต่หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้จ่าย 
พ ย า ย า ม แ ก้ ยั ง ไ ง ก็ ไ ม่ ห า ย สั ก ที   
ลองเปล่ียนมาใช้วิธีน้ี ทุกครั้งที่ ใช้
จ่�ย ต้องเก็บเงินเพิ่มให้ ได้ 10% 
ของเงนิท่ีใช้ไป เชน่ ซือ้ของไป 200 บาท 
ก็ต้องออมเงินเพิ่มขึ้นอีก 20 บาท 

หยุดคิดสักนิด... จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณมีรายได้อื่น 
นอกเหนือจากเงินเดือนที่เป็นรายได้ประจำา

หยุดคิดสักนิด... 
แล้วคุณล่ะเป็นหนึ่งใน
คนส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อน
ออมทีหลังหรือเปล่า?

เงินเดือน + รายได้เสริม = รายได้เพิ่ม

เงินได้ – เงินออม = เงินใช้

10% ของ
รายได้
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เ ค ล็ ด ลั บ ส รุ ป ใ ช้ . . .  บั น ทึ ก รั บ - จ่ � ย
การจัดหมวดหมู่รายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ช่วยให้เห็น “จุดเด่น” 
และ “จุดด้อย” ทางการเงิน ที่สำาคัญ... เห็นว่าค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จำาเป็น

และพอจะตัดออกไปได้บ้าง

• ตั้งงบก่อนใช้
 การทำางบประมาณ
เป็นเหมือนการบังคบั
ให้คุณ “คิดก่อนซื้อ” 

• เปรยีบเทียบก่อนซือ้ 
ควรเปรียบเทียบราคา
สินค้าก่อนซ้ือ ถือคติว่า 
“ของดี ราคาเหมาะสม”  

• สรุปใช้สมำ่�เสมอ 
ถึงจะเสียเวลา แต่รบัรอง
ว่าคุ้มค่าสุดๆ เพราะ
คุณจะเห็นพฤติกรรม
การใช้เงินของตัวเอง

• ใช้น้อยกว่�ห�ได้ 
ฟังดูง่ายๆ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำาได้ 
พึงระลึกไว้ว่าคุณควรจะใช้จ่าย 
ให้น้อยกว่าเงินที่หาได้เสมอ 

• ไม่ใช้ ไม่ซื้อ 
อย่าซื้อของเพราะโปรโมชั่นดี   
มีของแถม ลดราคาครั้งย่ิงใหญ่ 
หรือเพราะเกรงใจพนักงานขาย

รู้ใช้
ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพ่ิมเงินออม

หยุดคิดสักนิด... พฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ
สอบผ่านกฎเหล็กกี่ประการ?

กฎเหล็ก 5 ประก�ร.... ฉล�ดซื้อ ฉล�ดใช้ 
 การใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
โดยไม่ยั้งคิด อาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินตามมา แต่ถ้ายึด
ตาม กฎเหล็ก 5 ประการ คุณจะใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
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นิสัยใช้เงิน บอกท�งเดินชีวิต
 เชื่อหรือไม่!!! หาเงินได้เท่าไหร่ไม่สำาคัญ สำาคัญที่ใช้เท่าไหร่ต่างหาก 
เพราะในแต่ละเดือน เงนิจะพอ ไมพ่อ หรอืเพิม่พนู ขึน้อยู่กับ “นิสยัใชเ้งิน” 
ของแต่ละคน 

จ�กจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่นิสัยใช้เงินต่�งกัน ท�งเดินชีวิตย่อมต่�งกัน

หยุดคิดสักนิด... แล้วคุณล่ะ... อยากมีทางเดิน
ชีวิตแบบไหน ล้มละลายหรือเศรษฐีเงินล้าน???

หาได้ 100 ใช้ 120 
แล้วยังหยิบยืมชาวบ้าน 

ล้มละลายแน่นอน

เป็นหนี้ตลอดชีวิต

จน ไม่มั่นคง 
แต่ไม่เป็นหนี้

ชนชั้นกลาง

รวย มีความมั่นคง

เศรษฐีเงินล้าน

หาได้ 100 ใช้ 120

หาได้ 100 ใช้ 100
ไม่มีเก็บ 

หาได้ 100 ใช้ 90 
อีก 10 เป็นเงินออม

หาได้ 100 ใช้ 80 
อีก 20 เป็นเงินออม 

หาได้ 100 ใช้ 50 
โดย 20 เป็นเงินออม 
อีก 30 นำาไปลงทุน 

นิสัยใช้เงิน ท�งเดินชีวิตคุณ
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ใช้บัตรเครดิต... ไม่ให้ติดกับดัก
 บัตรเครดิตมีคุณสมบัติเด่น (หรือกับดัก...???) ตรงท่ีเป็น “บัตร 
ซื้อก่อนผ่อนทีหลัง” ตอนรูด “มันส์” แต่ตอนจ่าย “มึน” ใครท่ีดีแต่ใช้  
ไม่รูจั้กตีกรอบให้ตัวเอง อาจมีหน้ีสินพะรงุพะรงัเป็นของแถม เอาเปน็วา่... 
ถ้าใครไม่อยากมึนตอนจ่ายเงิน ลองทำาตามเทคนิคข้างล่างนี้ 

• ไม่มีเงินจ่�ย อย่�ได้รูดบัตร 
คิดให้ดีก่อนใช้บัตรว่าจะมีเงินพอจ่ายเม่ือถูกเรียก 
เก็บหรือไม่

• ชำ�ระเต็มจำ�นวน ตรงต�มเวล� 
ไม่ควรมีหน้ีคา้งชำาระ เพราะดอกเบ้ียบตัรเครดติสูง
และพอกพูนเร็วมาก 

• ไม่ควรมีบัตรเกิน 2 ใบ 
เพือ่ป้องกนัการใชจ่้ายเกินตัว และลดคา่ธรรมเนียม
จากการถือบัตร

• ถือบัตรที่เหม�ะกับวิถีก�รดำ�เนินชีวิต
จะได้ใช้สิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

• ตรวจสอบใบแจ้งหนี้อย่�งละเอียด 
อย่าดูเฉพาะยอดเงินและวันท่ีต้องชำาระเท่าน้ัน  
ให้พจิารณารายการใชจ้า่ยเงนิอยา่งรอบคอบดว้ย

• จำ�กัดวงเงินก�รใช้ 
ถ้ารู้ ตัวว่าชอบรูดบัตรเครดิตเป็นชีวิตจิตใจ  
ให้ตีกรอบไว้ว่าจะใช้แค่ 10% – 20% ของรายได้

หยุดคิดสักนิด...  
ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต
บอกพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของคุณอย่างไร?
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สัญญ�ณเตือนภัย เมื่อใช้เงินเกินตัว
 บอ่ยครัง้... คนท่ีเริม่เดอืดรอ้นเรือ่งเงนิยงัไม่ตระหนกัถงึสถานะของ
ตนเอง เพราะไม่มีไฟแดงกระพริบเตือนเป็นสัญญาณให้ทราบว่ากำาลัง
ใช้จ่ายเกินตัว กินอยู่เกินฐานะ และอนาคตกำาลังจะลำาบาก ลองสังเกต
ดูว่าคุณมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่ เพราะหลายคนกว่าจะรู้ว่ามีปัญหาทาง 
การเงิน ก็เกือบเอาตัวไม่รอดแล้ว

ต้องหยิบยืม / กู้ทั้งในระบบและนอกระบบ

ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

ได้รับโทรศัพท์ / หนังสือเตือนการชำาระ
เงินล่าช้า

เริ่มจ่ายช้า / ขาดจ่าย

หมุนเงินจนหมด / กู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่า

ชำาระขั้นตำ่าหลายเดือนแล้ว

หยิบตรงโน้น มาโปะตรงน้ี แต่ยังพอหมุน
เงินทัน

ผ่อนชำาระขั้นตำ่า 2 – 3 เดือนแล้ว

เงินเริ่มตึงๆ มือ / รายได้เริ่มไม่พอกับ 
รายจ่าย

หยุดคิดสักนิด... 
คุณมีสัญญาณไฟแดงกระพริบเตือนกี่ข้อแล้ว?
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หยุดคิดสักนิด ก่อนคิดเป็นหนี้
 “กู้วันนี้... ดอกเบี้ย 0% น�น 15 เดือน” สารพัดสารพันสิ่งล่อใจ
ท่ีพร้อมจะดึงให้คุณก้าวสู่วงจรแห่งหน้ี มารู้ตัวอีกทีก็หลวมตัวกู้ไปเสีย
แล้ว หากไม่อยากให้หน้ีสรา้งปัญหาให้คณุในอนาคต ลองหยุดคดิและถาม 
ตัวเองก่อนก่อหนี้ ดังนี้

หยุดคิดสักนิด... 
 คุณกำาลังจะก่อหนี้โดย

ไม่จำาเป็นหรือเปล่า? ลองตอบ
คำาถามในรายการนี้ดูหรือยัง?

ถ้าคำาตอบของใคร
เป็นข้อ      ทั้งหมด

แสดงว่าการก่อหนี้ครั้งนี้... 
มีเหตุผลมากเพียงพอ 
และไม่น่าจะมีปัญหา

ทางการเงินในอนาคต

A  

             คำ�ถ�มเพื่อหยุดคิด

เรากำาลังเป็นหน้ีเพราะความจำาเป็น (Need) หรือ 
ความต้องการ (Want)?
เราจะมีเงินเพียงพอผ่อนชำาระหนี้ไปตลอดรอดฝั่ง 
หรือไม่?
ยอดเงินผ่อนหน้ีจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่าย 
ในชีวิตประจำาวันของเราหรือไม่?
ดอกเบ้ียต่องวดและดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีต้องจ่าย 
คุ้มค่ากับการเป็นหนี้หรือไม่?
ถ้าไม่เป็นหน้ีวันน้ี... เดือนหน้าเราจะเดือดร้อนหรือไม่?
มีทางเลือกท่ีดีกว่า น้ีจากเจ้าหน้ีรายอื่นหรือ 
หนี้ประเภทอื่นหรือไม่?
มีทางเลือกอื่นๆ นอกจากการเป็นหนี้ใช่หรือไม่? 

    A      B
 
จำาเป็น  ต้องการ  

    ใช่   ไม่แน่ใจ
 
  ไม่มี   ไม่แน่ใจ
  
   ใช่   ไม่แน่ใจ
  
   ใช่       ไม่
  ไม่มี   ไม่แน่ใจ
  
  ไม่มี    ไม่แน่ใจ
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กู้... กู้... กู้... ในระบบหรือนอกระบบดี...???
 ทุกวันน้ี... ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ล้วนเจอแต่คนเป็นหน้ีรอบด้าน 
ทั้งๆ ที่รู้ว่าหนี้เป็นสิ่งที่ “สร้�งง่�ยแต่กำ�จัดย�ก” แต่คนส่วนใหญ่เมื่อ 
หลังชนฝา ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ก็พร้อมใจกันหันไปหาบรรดาเงินกู้
หลากหลายสายพันธุ์ จะหนี้ในระบบก็ดีหรือจะหนี้นอกระบบก็ได้

 แล้ว “หนี้ในระบบ” กับ “หนี้นอกระบบ” แตกต่างกันอย่างไร?

• หนี้ในระบบ 
 มีสัญญากู้ยืมถูกต้อง และ
คิดดอกเบ้ียไม่เกินที่กฎหมาย
กำาหนด 
 เจา้หน้ีประเภทน้ีมีทัง้สถาบนั
การเงินท่ีเป็นธนาคาร หรือท่ี
เรียกติดปากว่า “Bank” และ
สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่ธนาคาร 
หรอื “Non-Bank” อยา่ง Aeon 
หรือ First Choice ที่เราคุ้นเคย
กันดี  

• หนี้นอกระบบ 
 มัก เขี ยน สัญญาเอารัด 
เอาเปรียบลูกหน้ี ทั้งยอดเงินกู้
และดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง 
 หน้ีประเภทน้ีจะพบเห็นท่ัวไป
ตามเสาไฟฟ้าหรือตู้โทรศัพท์
สาธารณะ โดยจะใช้ข้อความ
เชิญชวนทำานองว่า “วงเงินเต็ม
ก็กู้ ได้” “เงินด่วนทันใจ รับเงิน
ทันที” หรือ ให้วงเงินสูง อนุมัติ
ภายใน 30 นาที” ฯลฯ

หยุดคิดสักนิด... ถ้าจำาเป็นต้องกู้ 
คุณจะกู้แบบไหน... ในหรือนอกระบบ? 

BANK
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 รู้หรือไม่... วิธีคิดดอกเบ้ียท่ีต่างกัน จะทำาให้ดอกเบี้ยท่ีต้องจ่าย 
แตกต่างกันด้วย หลายคนจำาต้องจ่ายดอกเบ้ียบานตะไท เพียงเพราะ 
ไม่รู้ว่าเจ้าหน้ีมีวิธีคิดดอกเบี้ยอย่างไร ตัวอย่างข้างล่างน้ีคงพอทำาให้ 
คุณเข้าใจวิธีคิดดอกเบี้ยมากขึ้น

 นายสะดวกและนายสบายซื้อชุดโฮมเธียเตอร์พร้อมกัน รุ่นเดียวกัน 
ราคา 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนชำาระ  
36 เดือนเท่ากัน แต่นายสะดวกซื้อแบบเงินผ่อนโดยใช้สินเชื่อท่ีร้านค้าให้
บริการ ส่วนนายสบายไปขอกู้จากธนาคาร แล้วนำาเงินสดมาซื้อ   

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
 คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นทั้งหมด 

ไม่ได้คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ลดลง ทำาให้เสียดอกเบี้ย
มากกว่าปกติ (เงินต้นลด ดอกเบี้ยไม่ลด)

รู้ทัน... ดอกเบี้ยเงินกู้

น�ยสะดวก : ซื้อแบบเงินผ่อนโดยใช้สินเชื่อที่ร้�นค้�ให้บริก�ร

เงินผ่อนต่อเดือน = จำานวนเงินกู้ + (อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำานวนปีที่กู้ x จำานวนเงินกู้) 
                           จำานวนเดือนที่ต้องผ่อน 

 = 200,000 + (12% x 3 x 200,000)  =  7,556 บาท 
           36  

ดอกเบี้ยรวม = (7,556 x 36) - 200,000

 =  72,016 บาท SHOP

นายสะดวก
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น�ยสบ�ย : ขอกู้จ�กธน�ค�ร >> นำ�เงินสดม�ซื้อ >> ผ่อนให้ธน�ค�ร

เงินผ่อนต่อเดือน   =           จำานวนเงินกู ้
                    1 
     1- (1 + อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน)จำานวนเดือน  
             อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
  
 =      200,000                =  6,643 บาท 
              1  
    1 - (1 + 0.01)36  
            0.01  
ดอกเบี้ยรวม =   (6,643 x 36) - 200,000 
 =   39,148 บาท

หยุดคิดสักนิด... 
คุณชอบแบบซื้อสะดวกวันนี้หรือผ่อนสบายวันหน้า?

 เพราะต้องการความสะดวก 
นายสะดวกจึงใช้บริการเงินผ่อน
ของร้านผู้ขาย ซ่ึงคิด “ดอกเบ้ีย
แบบคงท่ี” คือ คิดดอกเบ้ียจาก 
เงินต้นท้ังก้อน 200,000 บาท ส่วน
นายสบายยอมเสียเวลาไปหาเงนิกูท่ี้
คดิ “ดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก” 
ทำาให้ผ่อนน้อยกว่าและจ่ายดอกเบ้ีย
น้อยกวา่นายสะดวกถงึ 32,868 บาท

BANK

นายสบาย

อัตราดอกเบี้ยแบบ
ลดต้นลดดอก

(Effective Rate) 
ดอกเบี้ยจะถูกคิด

จากเงินต้นคงเหลือ
ในแต่ละเดือน 

(เงินต้นลดดอกเบี้ยลด)
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หยุดคิดสักนิด... 
ในแต่ละเดือนคุณชำาระหนี้สินทั้งหมด 
เท่าไหร่? มากกว่า 50% หรือไม่?

ผ่อนหนี้เท่�ไหร่... ไม่หนักเกินไป
 ในยุคท่ี “หน้ี” กลายเปน็ส่วนหน่ึงในชวีติของคนส่วนใหญ ่“ก�รมหีนี”้ 
จึงไม่ใชเ่รือ่งเสียหายรา้ยแรงอกีต่อไป หากรูจ้กัควบคมุหน้ีให้พอเหมาะพอด ี
เพราะ “หน้ี” ไม่ต่างอะไรกับไขมันในเส้นเลือด หากปล่อยให้มีมากเกินไป ย่อม
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ทางการเงิน) ของตัวคุณเอง 

 ถ้�อย่�งนั้น... เร�ควรชำ�ระหน้ีเดือนละเท่�ไหร่ จะได้ ไม่เป็นภ�ระ
ม�กเกินไป

 ควรควบคุมการรูดบัตร 
และการชำาระหน้ีอื่นๆ 

 เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล 
ผ่อนสินค้า ฯลฯ ไม่ให้เกิน 10% - 
20% ของรายได้ต่อเดือน 

 ค่าใช้จ่ายในการผ่อน
บ้านท่ีเหมาะสม ไม่ควร 

  เกิน 30% ของรายได้ 
ต่อ เดือน  แ ต่ถ้ าคุณไ ม่ มีภาระ 
หน้ีสินอื่นๆ ก็สามารถเพิ่มเป็น  
50% ได้ เพราะย่ิงคุณผ่อนมาก 
เท่าไหร่ หนี้ก็จะหมดเร็วเท่านั้น

 จำานวนเงนิท่ีใชผ่้อน
ร ถ ย น ต์ ใ น แ ต่ ล ะ 
เดือน ควรอยูร่าวๆ 

20% ของรายได้ หากมากกว่านี้
อาจหนักเกินไปสำาหรับคุณ

 ไ ม่ว่ าคุณจะ กู้ ซ้ือ 
บ้ า น  กู้ ซื้ อ ร ถ 

  เป็นหน้ีบัตรเครดิต 
ห รื อ ห นี้ ส า ย พั น ธุ์ ไ ห น ก็ ต า ม  
ไม่ควรให้หน้ีท้ังหมดเกินกว่า  
50% ของรายได้ต่อเดือน

หนี้บัตรเครดิต หน้ีจ�กก�รผอ่นรถ

หนี้สินรวมหนี้จ�กก�รผ่อนบ้�น 
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อย�กปลดหนี้... ทำ�ไงดี

 • ถ้าเลือกได้... ใครๆ ก็คงไม่อยาก “เป็นหน้ี” แต่ในเม่ือหลวมตัวไปแล้ว  
 ก็ต้องรู้จักบริหารจัดการหน้ีให้ดี พร้อมหาทางสะสางหน้ีท่ีมีอยู่ให้ 
 หมดไป เริ่มง่ายๆ จาก... หยุดก่อหน้ีเพิ่ม!!! หยุดกู้เงินก้อนน้ัน  
 มาโปะหนี้ก้อนนี้ เพราะมีแต่จะทำาให้หนี้ยิ่งเพิ่ม

 • สรปุหนีท้ัง้หมดท่ีมีอยู่ เพือ่ให้รูว่้ามีหน้ีท้ังหมดเท่าไหร?่ แตล่ะเดือน 
 ต้องจ่ายเท่าไหร่? หนี้ก้อนไหนเสียดอกเบี้ยเยอะสุด?

 • เจรจ�ต่อรองกับเจ้�หน้ี เพื่อขอลดจำานวนเงินผ่อนต่อเดือน 
 ดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือขอข้อเสนอพิเศษอื่นๆ

 • ชำ�ระคืนหน้ีอย่�งฉล�ด เลือกจ่ายหน้ีท่ีดอกเบ้ียแพงสุดให้ 
 หมดก่อน เชน่ หนีน้อกระบบ หน้ีบตัรเครดติ ฯลฯ เพือ่ลดภาระท่ีตอ้ง 
 จ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง และทันทีท่ีหมดหนี้ก้อนแรกให้รีบ 
 ปลดก้อนต่อไปทันที

 • ห�ทีป่รกึษ� อย่าเก็บปัญหาท้ังหมดไวค้นเดยีว ตอ้งพดูคยุกับคน 
 ในครอบครัว รวมท้ังปรึกษาผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ 
 นักกฎหมาย เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาและเตรียมแนวทางแก้ไข

หยุดคิดสักนิด... 
ลองบอกวิธีหักห้ามใจไม่ให้
ก่อหนี้ของคุณมาสัก 3 วิธี

 ส่ิงสำ�คญัทีข่�ดไม่ได้ในก�ร
ปลดหน้ี คือ ต้อง “มีวินัยและ 
ปรับนิสัยใช้จ่�ย” เพราะหากคุณ 
ยังมีนิสัยจับจ่ายเพลินมือแบบเดิมๆ 
เห็นทีจะพ้นกับดักหนี้ได้ยาก 
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ปลดหนี้อย่�งไร ให้เป็นไทเสียที 

จ่ายเต็มจำานวน จ่ายขั้นตำ่า / บางส่วน

จ่ายต่อให้หมดและหยุดก่อหนี้

เจรจาขอลดหนี้

ไม่อยากถูกฟ้องศาล 
หรือโดนตามทวงหนี้

โอนหนี้ไปที่ดอกเบี้ยตำ่า
(Refinance)

ปลอดหนี้

ยอดหนี้ที่ต้องคืน 

จ่ายพอไหว

แนวท�งในก�รเจรจ�ขอลดหนี้

 ขัน้ท่ี 1 : ประนอมหนี ้>> แบง่จา่ยคนืหนีเ้ป็นงวดๆ โดยมีเงือ่นไขต่างๆ เชน่ ขอขยายเวลาการ
ชำาระหนี้ 1 – 2 ปี / ขอลดจำานวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวด / ขอหยุดดอกเบี้ยและไม่คิดดอกเบี้ย
ระหว่างที่ผ่อนชำาระ / ขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไม่ผิดนัด / ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าปรับกรณีผิดนัดชำาระ / ขอโอนหลักประกันเพื่อชำาระหนี้ ฯลฯ 
 ขั้นที่ 2 : ก�รทำ�แฮร์คัท (Hair Cut) >> จ่ายคืนหนี้เป็นเงินก้อนครั้งเดียว โดยขอส่วนลด
ยอดหนี้ 30 – 70% แลกกับการจ่ายคืนหนี้ส่วนที่เหลือให้ทันที

หมายเหตุ ข้อสรุปในการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย 
(เงื่อนไข / เทคนิคการต่อรอง / ระยะเวลา)
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จ่ายๆ หยุดๆ

หยุดจ่าย
(รอเจรจา หรือ รอหมายศาล)

ได้รับหมายศาล

สู้คดีในชั้นศาล ไม่ไปศาล

รอแพ้คดีผ่อนชำาระได้ส่วนลด

จ่ายต่อให้หมดและ
หยุดก่อหนี้

ยกฟ้อง

ถูกบังคับคดี (10 ปี) *

ยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน ไม่มีให้ยึด

ปลอดหนี้

• จดหมายทวงหนี้
• สายด่วนตามทวงหนี้
• เจรจาประนอมหนี้
• ส่งฟ้องศาล (คดีแพ่ง)

จ่ายไม่ครบ
หรือขาดจ่าย

จ่ายไม่ไหว

ที่มา : หนังสือ “ปลดหนี้ ทำาไง”
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เครดิตบูโร... ไม่น่�กลัวอย่�งที่คิด

“จะรู้ ได้ยังไงว่�ทำ�ไมเร�ถึงไม่ ได้รับอนุมัติสินเชื่อ”

 หลายคนคงเคยค้างคาใจกับคำาถามนี ้ และอาจคดิว่า น่าจะไปถามจาก
เครดติบูโรได้ ท้ังทีจ่รงิแล้ว เครดติบูโร ไม่ได้เป็นผูพิ้จ�รณ�อนุมัติสินเชือ่ 
แต่เป็นผู้ทำ�หน้�ท่ีรวบรวมประวัติก�รขอและก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี ้
ต�มข้อเท็จจริงว่�เป็นเช่นใด หากลูกหน้ีมีประวัติการชำาระเงินดี จ่ายเงิน 
ตรงเวลา ก็จะสร้างความเชือ่ม่ันให้สถาบันการเงนิพจิารณาอนุมติัสินเชือ่ได้
เร็วยิ่งขึ้น แต่จะอนุมัติหรือไม่น้ัน สถาบันการเงินจะพิจารณาข้อมูลอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น รายได้ หลักประกัน ผู้คำา้ประกัน ฯลฯ

 แต่ถ้าคุณเคยกู้เงินธนาคาร ABC แล้วไม่จ่ายหน้ีหรือจ่ายล่าช้า 
เป็นประจำา อย่างน้ีแหละ...สถาบันการเงินอื่นๆ จะเห็นว่าคุณมีหน้ีของ
ธนาคาร ABC ที่ยังค้างชำาระอยู่จากข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งประวัติท่ีเคย 
ผิดนัดชำาระหน้ีจะคงอยู่ในข้อมูลของเครดิตบูโรไปอีก 3 ปีหลังพ้น 3 ปี  
คุณจึงจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เหมือนคนทั่วไป
 
 ทางท่ีดี... คุณควรชำาระหน้ีให้ครบถ้วนและตรงเวลาทุกครั้ง เพราะ 
“เครดิต” เปรียบเหมือน “คว�มดี” คือ “สร้�งไม่ง่�ย แต่ถูกทำ�ล�ย 
ไม่ย�ก” หม่ันดูแลรักษาเครดิตของคุณให้เหมือนกับการรักษาความดี  
แล้วชีวิตทางการเงินของคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย 

หยุดคิดสักนิด... “จ่ายหนี้ล่าช้า” กับ 
“ติดเครดิตบูโร” อะไรแก้ไขง่ายกว่ากัน?

เครดิตบูโร
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 หลังจากเหน่ือยมานาน... กว ่าจะปลอดหน้ีและมี เงินออม 
เหมือนชาวบ้านเค้า แต่ครั้นจะปล่อยให้เงินนอนเหงาอยู่ในธนาคารเฉยๆ  
ความมั่งคั่งรำ่ารวยคงไม่เฉียดเข้าใกล้ชีวิตเราเป็นแน่ เพราะดอกเบี้ย 
เงินฝากตำ่าติดดิน แถมยังโดนเงินเฟ้อกัดกร่อนจนแทบไม่เหลืออะไร 

 ถึงเวลาแล้ว... ท่ีจะสานสร้างเส้นทางรวยด้วยการลงทุน เพราะ 
“ก�รลงทุน” เปรียบเสมือนการเดินทางสู่ความม่ังคั่ง การออกตัวท่ีดี  
ต้ังต้นได้เรว็ และเดนิตามแผนท่ีวางไว้ ย่อมช่วยให้ถงึเส้นชยัได้สมดงัใจหวงั 
สำาหรับหลายคนท่ีสนใจลงทุน แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม ่รู  ้
จะเริ่มต้นตรงไหน ลองเริ่มจาก...

 • รูจ้กัตนเอง รูว้า่จะลงทุนเพือ่อะไร มีระยะ
เวลาลงทุนนานแค่ไหน รับความเส่ียงได้มาก
น้อยเพียงใด และต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ 
 • รู้จักเครื่องมือ รู้และเข้าใจคุณสมบัติ 
ข้อดี ข้อเสียของทางเลือกการลงทุนแต่ละ
ประเภท เพื่อเลือกให้เหมาะกับตนเอง  
 • รู้จังหวะลงทุน รู้ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อทิศทางการลงทุน เช่น เศรษฐกิจ การเมือง 
และจิตวิทยาผู้ลงทุน 

 ท้ัง 3 ส่ิงนี้ ถือเป็นบันไดขั้นแรกท่ีจะช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้ท่ีมี
ความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต

หยุดคิดสักนิด... 
ถึงเวลาออกสตาร์ท... 
สู่ความมั่งคั่ง
ด้วยตัวคุณเอง
แล้วหรือยัง?

รู้ขย�ยดอกผล
ลงทุนถูกท่ี ความม่ังมีงอกงาม
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4
ตรวจสอบ

ทรัพย์สมบัติ
ของตนเอง

สะกดรอยต�ม “เงิน”... ด้วย 
“บันทึกร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยประจำ�เดือน”

 เคยสงสัยม้ัยว่า เงินเดือนหายไปไหนหมด ทำางานมาต้ังหลาย 
ต่อหลายปี ทำาไมไม่มีเงินเก็บกับเค้าสักที คำาถามนี้หาคำาตอบได้ไม่ยาก  
เพียงแค่เริ่มต้นจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน เพื่อให้รู้ว่าจาก 
รายได้ท่ีเราหามาน้ัน เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ใช้ซื้อส่ิงจำาเป็นหรือช้อปป้ิง 
ของฟุ่มเฟือยมากน้อยแค่ไหน ทำาให้เราสามารถ “สะกดรอยตาม
พฤตกิรรมการใชจ้า่ยเงิน”  ของตนเองงา่ยขึน้ รวมทัง้ยงัชว่ย “สรา้งวนัิย
การใชจ้า่ยเงิน”  ให้สามารถลดละส่ิงท่ีฟุม่เฟอืย รูตั้ววา่ควรจดัการกับการ
ใช้จ่ายอย่างไร เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสู่เป้าหมายชีวิตที่กำาหนดไว้ต่อไป

บันทึก
รายได้-ค่าใช้จ่าย

บทที่

34 Happy Money 
เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน



ตัวอย่�งบันทึกร�ยได้ค่�ใช้จ่�ย

ว/ด/ป     ร�ยก�ร   ร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย  หม�ยเหตุ

รับ – จ่ายเงิน
วันไหน 

ลงบันทึกไว้
ทุกวัน

จะได้ไม่หลงลืม

ได้เงินมา
หลักร้อย
หลักพัน

ต้องจดกัน
ให้ละเอียด

ได้เงินจากไหน 
จ่ายเงินค่าอะไร 
จดรายการไว้ 

นำากลับมา
ทบทวน

ใส่รายละเอียด
เพิ่มเติม 

ช่วยยำ้าเตือน
ตัวเอง

จ่ายเงิน
ออกไปเท่าไหร่ 

มากน้อย
แค่ไหน
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อ ย่ � ลื ม ! ! !
สรุปยอดรวมของ “ร�ยได้” กับ “ค่�ใช้จ่�ย” ในแต่ละเดือน 

ช่วยยำ้าเตือนว่า เราใช้เงินเป็นหรือไม่
ตรวจสอบดู... ได้เงินมากับใช้จ่ายไป ส่วนไหนที่มากกว่ากัน!!!

ตัวอย่�ง บันทึกร�ยได้ค่�ใช้จ่�ย

  ว/ด/ป        ร�ยก�ร   ร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย        หม�ยเหตุ

01/01/25... เงินเดือน   15,000  
 ฝากธนาคาร     2,000 
 ค่าเช่าบ้าน     4,000
 
02/01/25... ค่านำ้า + ค่าไฟ        600 ค่านำ้า 150 / 
    ค่าไฟ 450
    
31/01/25... ค่านำ้ามันรถยนต์     3,000 
 ค่าโทรศัพท์มือถือ     1,000
 
 รวม   15,000 10,600 

  รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย .......4,400...... บาท 
 (เอาไปฝากธนาคาร / ใช้หนี้.............................) 
  ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ..................... บาท 
 (............................................................) 

สรุป
เดือนนี้
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ค้นพบทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของตนเอง... 
ด้วย “งบก�รเงินส่วนบุคคล”

 เม่ือพูดถึง “งบก�รเงิน” หลายคนอาจจะรู้สึกขนลุกขึ้นมาเองโดย
ไม่รู้สาเหตุ ภาพในจินตนาการจะต้องมีแต่ตัวเลขท่ีซับซ้อน เข้าใจยาก แต่ 
อนัท่ีจรงิแล้ว “งบก�รเงิน” ท่ีเราจะพดูถงึต่อไปน้ี ไม่ไดย้ากอย่างทีค่ดิ เพราะ
ตัวเลขท่ีใส่เข้าไปก็มาจาก “เงิน” ท่ีเป็น “ร�ยได้ – ค่�ใช้จ่�ย” ในชีวิตประจำาวัน 
ที่เราเคยใส่ข้อมูลเอาไว้ใน “บันทึกรายได้ค่าใช้จ่าย” แต่ละเดือนนั่นเอง

 ทบทวนความเข้าใจกันอีกครั้งหน่ึง “งบก�รเงินส่วนบุคคล”  
เปรียบเสมือน “ไดอ�รี่ท�งก�รเงิน” ที่ตัวเราเองเป็นคนบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระเปา๋สตางคข์องเรา ทีน้ีลองมาดกูนัวา่ “งบก�รเงิน
ส่วนบุคคล” ที่ว่านี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

จุดเริ่มต้น

เส้นชัย
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 หลายคนอาจจะ
สงสัยว่า งบสินทรัพย์
และห น้ี สิน  กับ  งบ
รายได้และค่าใช้จ่าย 

“งบสินทรัพย์และหนี้สิน”
 เป็นงบส่วนที่แสดงถึง ฐานะ
ทางการเงนิ ณ ขณะน้ันๆ ของเรา
ว่า “มั่งคั่ง” มากน้อยขนาดไหน 
โดยดงูา่ยๆ  วา่ เรามี “สินทรพัย์” 
มากกว่า “หน้ีสิน”  เพียงใด  
 โดยท่ัวไปก็อาจจะทำางบน้ี
ทุกๆ ส้ินปี แล้วมาคอยดูกันว่า 
ความมั่งคั่งของเราเพิ่มขึ้นมั้ย?

“งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย” 
 ก็ตรงตามชื่อ  คือ  เ ป็น 
งบส่วนที่แสดงถึง แหล่งท่ีมา
ของรายได้และพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินของเราในแต่ละช่วงเวลา 
เพื่อสืบหา “ตัวปัญห�” ที่ทำาให้
เงินในกระเป๋าสตางค์ ไม่ยอมอยู่
กับเรานานๆ ซ่ึงพอสืบไปสืบ
มารับประกันได้เลยว่า เราจะ
เริ่มสำานึกและหาวิธีการกำาจัด  
“ตัวปัญห�” เหล่านั้นเองได้ใน
ที่สุด (สู้ๆ!!!)

เกี่ยวข้องกันยังไง พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ “สินทรัพย์” ก็ได้มาจากรายได้
ต่างๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนประจำา โบนัส หรือรายได้เสริม ส่วน 
“เงินออม” ก็คือ “คว�มมั่งคั่ง” ของเราเอง ซึ่งต่อไปเราอาจจะต่อยอด 
ความมั่งคั่งนี้ด้วยการแปลงเงินออมนี้ไปอยู่ในรูปของ “สินทรัพย์ลงทุน” 
ท้ังตราสารหน้ี กองทุนรวม หรือหุ้นสามัญ หรือแปลงเป็น “สินทรัพย์ 
ระยะย�ว” ทั้งรถยนต์ หรือบ้านอันอบอุ่นของครอบครัวในอนาคต
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สินทรัพย์
สภ�พคล่อง

สินทรัพย์
ลงทุน

สินทรัพย์
ระยะย�ว

หนี้สิน
ระยะสั้น

หนี้สิน
ระยะย�ว

คว�ม 
มั่งคั่ง

งบสินทรัพย์และหนี้สิน 
(งบดุล)

งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย
 (งบกระแสเงินสด)

ร�ยได้จ�ก
ก�รทำ�ง�น

ร�ยได้จ�กแหล่งอ่ืน

ค่�ใช้จ่�ยเพื่อ
ก�รดำ�เนินชีวิต
ค่�ใช้จ่�ยจ�ก
ภ�ระหนี้สิน

เงินออม
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ตัวอย่�ง งบสินทรัพย์และหนี้สิน (งบดุล)

งบสินทรัพย์และหนี้สิน (งบดุล)

สินทรัพย์ (Assets)
(กรอกมูลค่าปัจจุบัน หรือ มูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ในวันนี้)

สินทรัพย์สภ�พคล่อง
 เงินสด / เงินฝากออมทรัพย์
 เงินฝากประจำา
 อื่นๆ ...................................................
 สินทรัพย์สภ�พคล่องรวม 

สินทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ
 หุ้นกู้ / พันธบัตร 
 กองทุนรวม / กองทุนสำารองเล้ียงชีพ / กองทุน กบข. 
 เงินออมเพื่อวัยเกษียณ
 มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต
 อื่นๆ ...................................................
 สินทรัพย์เพื่อก�รลงทุนรวม 

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว หรือ สินทรัพย์มีค่�
 รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 บ้าน / คอนโด / ที่ดิน
 ของสะสม
 อื่นๆ ...................................................
 สินทรัพย์ใช้ส่วนตัวรวม 

สินทรัพย์อื่นๆ
 ..........................................................
 สินทรัพย์อื่นๆ รวม 

สินทรัพย์รวม 

 3,000
15,000

-
18,000

 -
 5,000 
 100,000 
 50,000
 100,000
 -
 255,000

 300,000
2,000,000

50,000
-

 2,350,000

 -
-

2,623,000
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ณ วันที่ _______________________

หนี้สิน (Liabilities)
(กรอกยอดคงค้างในปัจจุบัน)

คว�มมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)

จำ � ไ ว้ ใ ห้ ขึ้ น ใ จ ! ! !
หมั่นสะสม “สินทรัพย์รวม” ให้มากกว่า “หนี้สินรวม” 

เพื่อสร้าง “คว�มมั่งคั่งสุทธิ” ให้ได้ ที่สำ�คัญ! ถ้าอยากปลดหนี้ 
ต้องเร่งกำาจัด “หนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุด” ให้หมดโดยไวที่สุด

สินทรัพย์รวม  
หัก หนี้สินรวม  

คว�มมั่งคั่งสุทธิ 

หนี้สินระยะสั้น
 หนี้บัตรเครดิต
 หน้ีเงินกู้เพ่ือซ้ือสินค้า (ไม่เกิน 1 ปี) เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
 หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ ..................................
 หนี้สินระยะสั้นรวม 

หนี้สินระยะย�ว
 หนี้เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า (เกิน 1 ปีขึ้นไป)
 หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 หนี้จากการกู้ยืมซื้อรถยนต์
 หนี้จากการกู้ยืมซื้อบ้าน
 หนี้เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ ..................................
 หนี้สินระยะย�วรวม 

หนี้สินรวม 

 30,000
10,000
30,000
70,000

 -
 100,000 
 200,000 
 1,500,000
 -

1,800,000

 1,870,000
 

2,623,000
1,870,000

753,000
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แบบฟอร์มสรุปร�ยละเอียดหนี้สิน 

ประเภทหนี้ ชื่อเจ้�หนี้ สัญญ�เลขที่ สถ�นภ�พของหนี้

แบบฟอร์มสรุปร�ยละเอียดหนี้สิน 
ณ วันที่ 

รวมหนี้สิน

นอกระบบ

จำานำา

บัตรเงินสด

บัตรเครดิต

สินค้าเงินผ่อน

เงินกู้รถ

เงินกู้บ้าน

เงินกู้บริษัทฯ / สหกรณ์

เงินกู้ธนาคาร

เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

เงินกู้อื่นๆ

นาย ก.

ธนาคาร ก.

ธนาคาร ข.

บ.ไฟแนนซ์ ก.

ธนาคาร ค.

กองทุนหมู่บ้าน ก.

กยศ.

จ่ายแต่ดอกเบี้ย

จ่ายขั้นตำ่า

จ่ายขั้นตำ่า

ผ่อน 72 งวด คงเหลือ 65 งวด

ผ่อน 20 ปี

จ่ายรายปี ทุกเดือน ธ.ค.
42,400 บาท

จ่ายรายเดือน
เหลืออีก 2 ปีครึ่ง
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มูลหนี้คงเหลือ อัตร�ดอกเบี้ย ยอดชำ�ระ (ต่อเดือน) หม�ยเหตุ

ชื่อ - นามสกุล : 
ฝ่าย : 

20,000

49,000

30,000

300,000

2,500,000

40,000

12,000

2,951,000

4,000

4,900

3,000

6,920

4,500

400

23,720

20% ต่อเดือน

28% ต่อปี

20% ต่อปี

6% ต่อปี

6% ต่อปี
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ตัวอย่�ง งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย 

งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย

ร�ยได้
เงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา / ค่าคอมมิชชั่น /
 โบนัส / กำาไรจากการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร / หุ้นกู้
เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น
รายได้จากค่าเช่า / การขายสินทรัพย์ /
 การขายหลักทรัพย์
รายได้อื่นๆ
 มรดก
 เงินคืนภาษี
 เงินรางวัลสลากกินแบ่ง
 อื่นๆ ..................................................

ร�ยได้รวม (1)   

ค่�ใช้จ่�ย 
ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รออมและก�รลงทุน
 การออม
 การลงทุน
 ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รออมและก�รลงทุนรวม (2)   
ค่�ใช้จ่�ยคงที่
 ชำาระค่าสินค้าเงินผ่อน
 ค่าผ่อนรถยนต์
 ค่าเช่า / ค่าผ่อนบ้าน
 เบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / อื่นๆ
 เงินสะสมกองทุนประกันสังคม
 เงินสะสมกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

35,000

-
-

5,000

-
-
-
-

40,000

1,000
1,000
2,000

1,000
6,000
8,000
1,000

750
2,000
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สำ�หรับรอบวันที่ ___________ถึง____________

ส ร้ � ง วิ นั ย ท � ง ก � ร เ งิ น ! ! !
เพียรตัดเงินรายได้มาเป็น “เงินออม” ก่อนคิดจับจ่าย 

และสร้างโอกาส “ต่อยอดคว�มมั่งคั่ง” ผ่าน “ก�รลงทุน”

 อื่นๆ .....................................................
 ค่�ใช้จ่�ยคงที่รวม (3)   

ค่�ใช้จ่�ยผันแปร
 ค่าอาหาร
 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์)
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่านำ้ามัน / ค่าทางด่วน ฯลฯ)
 ค่าใช้จ่ายสันทนาการ (สังสรรค์ / ดูหนัง / ฟังเพลง /
   ท่องเที่ยว ฯลฯ)
 ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำาอาง / เครื่องประดับ
 ค่าบัตรเครดิต
 ชำาระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ภาษีเงินได้ / ภาษีอื่นๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (5)
       ค่าทำาบุญ
       ค่าของขวัญ
       อื่นๆ ..................................................
 ค่�ใช้จ่�ยผันแปรรวม (4)   

ค่�ใช้จ่�ยรวม (5) = (2) + (3) + (4)   

จำ�นวนเงินคงเหลือ (ข�ด) = (1) - (5)

 -
 18,750

5,000
 1,500
 4,000
 2,000 
   
 2,000
 3,000
 400
 -
 
       500
       500
       -

18,900 

39,650

350
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ร�ยได้

เงิน
เด

ือน
  

ค่�ใช้จ่�ยเพื่อ
ก�รออม/ลงทุน

 

ค่�ใช้จ่�ยคงที่  

ค่�ใช้จ่�ย

เงิน
พ

ิเศ
ษ 

(O
T,

ค่า
กะ

)

ดอ
กเ

บีย้
รบั

เงิน
ปัน

ผล
รับ

รา
ยไ

ด้จ
าก

ค่า
เช

่า

รา
ยไ

ด้อ
ื่นๆ

รา
ยไ

ด้จ
าก

กา
รข

าย
สิน

ทร
ัพ

ย์

สห
กร

ณ
์

ฝา
กธ

นา
คา

รต
า่ง

ๆ

ค่า
แช

ร์ 
(ท

ี่ยัง
ไม

่ได
้เป

ีย)

อื่น
ๆ

เงิน
ผ่อ

นบ
้าน

เงิน
ผ่อ

นร
ถย

นต
์

เงิน
ผ่อ

นส
หก

รณ
์

เงิน
ผ่อ

น 
เค

รื่อ
งใ

ช้ไ
ฟ

ฟ
้า

เบ
ี้ยป

ระ
กัน

สุข
ภา

พ

ปร
ะก

ันส
ังค

ม

กอ
งท

ุนส
ำาร

อง
เล

ี้ยง
ชีพ

ค่า
แช

ร์ 
(ท

ี่เป
ียแ

ล้ว
)

ดอ
กเ

บี้ย
สห

กร
ณ

์

ดอ
กเ

บี้ย
หน

ี้นอ
กร

ะบ
บ

ค่า
เท

อม
ลูก

วันที่

แบบฟอร์มบันทึกร�ยได้ - ค่�ใช้จ่�ย ประจำ�เดือน .........................................
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ค่�ใช้จ่�ยผันแปร
ค่�อ�ห�ร

ค่�ใช้จ่�ย

อา
หา

รป
กต

ิ

อา
หา

ร 
St

oc
k

อา
หา

รร
วม

 (ค
รอ

บค
รัว

)

อา
หา

รพ
ิเศ

ษ

ค่า
นำ้า

ค่า
ไฟ

ค่า
อิน

เต
อร

์เน
็ต

ค่า
โท

รศ
ัพ

ท์

ค่า
เด

ินท
าง

เส
ื้อผ

้า

เค
รื่อ

งส
ำาอ

าง

ค่า
รัก

ษา
พ

ยา
บา

ล

ภา
ษี

ค่า
ขอ

งใ
ช้ใ

นบ
้าน

ทำา
บุญ

ค่า
นัน

ทน
าก

าร

คา่
ใช

จ้า่
ยบุ

ตร
/ส

ามี

ค่า
หว

ย/
ล๊อ

ตเ
ตอ

รี่

อื่น
ๆ

รวม
ค่�ใช้จ่�ย

เงิน
ให

้พ
่อแ

ม่

อื่น
ๆ

ชื่อ - นามสกุล : .............................................................................
ฝ่าย : ........................................................................................
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มีบ้านขนาดกลาง
ขับรถญี่ปุ่นธรรมดา 
แต่ไม่มีหนี้สินเลย

มีคฤหาสน์ใหญ่โต 
ขับรถสปอร์ตคันหรู 
แต่มีหนี้สินนับสิบล้านบาท

5

 เม่ือกล่าวถึง “คว�มม่ังคั่ง” (Wealth) คนส่วนใหญ่มักนึกถึง 
ภาพคนรวยทีมี่รายได้สูงๆ และมีทรพัยสิ์นมากมาย แต่ในความเป็นจรงิแล้ว  
มีคนจำานวนมากท่ีมีรายได้สูง แต่กลับต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือน  
อย่างนี้เราถือว่า “ยังไม่มีคว�มมั่งคั่ง”  

 ถ้าอย่างน้ัน... ความม่ังคั่งคืออะไรกันแน่? และระหว่างชายหนุ่ม 2  
คนนี้ คุณคิดว่า “ใคร” มีความมั่งคั่งมากกว่ากัน

พลิกชีวิต... 
สู่ความมั่งคั่ง

 

ผู้บริหารบริษัท พนักงานบริษัท 

บทที่
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เงินเกิน  (+)
เงินเหลือนำาไป
สร้างความมั่งคั่งเพิ่ม

เงินข�ด  (-)
ใช้เงินมากกว่าที่หาได้
ทำาให้เกิดหนี้

 คนท่ีมีเงินเกินหรือมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย มีโอกาสท่ีจะสร้าง 
ความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้นได้ โดยการนำาเงินที่เหลือใช้ไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 
หรืออาจนำาไปชำาระหนี้ ที่มีอยู่ 

 นิยามของ “คว�มมัง่คัง่” สามารถหา
คำาตอบได้จากการเปรยีบเทียบขอ้มูลดา้น
การเงินง่ายๆ เช่น สินทรัพย ์หนีส้นิ รายได้ 
และค่าใช้จ่าย

หยุดคิดสักนิด...  รายได้ของคุณมากกว่า
ค่าใช้จ่ายหรือเปล่า? แล้วสินทรัพย์ล่ะมากกว่าหนี้สินหรือยัง?

สินทรัพย์ หัก หนี้สิน  ความมั่งคั่งสุทธิ (+/-)
ร�ยได้ หัก ค่าใช้จ่าย  เงินขาด
    เงินเกิน

ตามรูปด้านล่าง
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6
7 เคล็ดลับ 
เพื่อสุขภาพ

ทางการเงินที่ดี

 เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายกันแล้ว... หลายคนคงมองเห็นแสงสว่าง 
อยู่รำาไร ขอฝากท้ิงท้ายไว้อีกนิดสำาหรับคนท่ีใจมุ่งม่ันอยากเป็นเจ้าของ
สุขภาพทางการเงินที่ดีกับ “7 เคล็ดลับเพื่อสุขภ�พท�งก�รเงินที่ดี” 

บทที่
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บันทึก
รายได้ค่าใช้จ่าย

1
ประก�ศเจตน�รมณ์ก�รออม
ออมเงินอย่างจริงจัง หันมาใช้ชีวิต
แบบ “ออมก่อน ใช้ทีหลัง” โดย
ออมให้พอเหมาะพอดี ไม่ตึงหรือไม่
หย่อนจนเกินไป

2
แยกระหว่�ง “คว�มจำ�เป็น” กับ 
“คว�มอย�ก” 
ก่อนตัดสินใจซื้อของ ให้หยุดคิด
ก่อนว่าเป็นของท่ีจำาเป็นหรือเป็น
ของท่ีอยากได้ ซื้อแล้วคุ้มค่ามั้ย  
ได้ใช้หรือเปล่า 

3
สำ�รองเงินย�มฉุกเฉิน 
เรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้เสมอ 
คณุควรมีเงนิสำารองเอาไวก้้อนหน่ึง 
(6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน) เพื่อ 
รับมือกับเรื่องฉุกเฉินต่างๆ 

4
จดทุกร�ยก�รรับจ่�ย 
รู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง 
ช่วยให้ตัดทอนค่าใช้จ่ายส่วนท่ี  
ไม่จำาเป็นออกไปได้ 

5
มุ่งมั่นใช้หนี้ 
หน้ีจะทำาให้ภูมิคุ ้มกันทางการเงิน
ของคุณยำ่าแย่ลง พยายามปลดหนี ้
เพื่อเดินไปสู่อิสรภาพทางการเงิน
โดยเร็ว

6
ห�ท�งเพิ่มร�ยได้ 
ค้นหาความสามารถของตนเอง 
เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้พิเศษ 
หรอืหาคอร์สฝึกอาชพีท่ีอาจทำาเงนิ
ให้คุณได้มหาศาลในอนาคต 

7
ลงทุนให้เงินงอกเงย 
ศึกษาทางเลือกการลงทุนอื่นๆ ที่
ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝาก
ธนาคาร เช่น ทองคำา พันธบัตร 
กองทุนรวม ฯลฯ 
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