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-บนัทึกบญัชีรบั-จ่ายเรือ่ง
ง่ายๆทีค่วรรู้       

-มนุษยเ์งินเดือน...กม็ ัง่คัง่ได้

บรรยายโดย เจา้หน้าทีฝ่า่ยจดัการกองทุน บรษิทั เอไอเอ จ ากดั
ขอ้มลูเอกสารจาก ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
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เน้ือหาการบรรยาย

1.

2.

3.

4.

ความมัง่คัง่ : ใครๆ กอ็ยากมี

เคลด็ลบัง่ายๆ สู่ความมัง่คัง่

สร้างความมัง่คัง่แบบ Step - by - Step

การลงทุน... ทางด่วนพาคณุสู่เป้าหมาย
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ความมัง่คัง่ ใครๆ กอ็ยากมี

แบบไหนถึงจะเรียกได้ว่า..มัง่คัง่

คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันท่ีจะ...

อิสรภาพทางการเงิน

น าไปสู่

แล้วเท่าไหร่
ถึงจะเรียกว่า 

“รวย”รวย / มัง่คัง่
ต้องมีเงินเท่าไหร่

ถึงจะเรียกว่า “มัง่คัง่”
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ความสามารถทีจ่ะด าเนินชวีติในรปูแบบ
ทีต่อ้งการ โดยไม่จ าเป็นต้องท างาน

หรอืพ่ึงพาคนอ่ืนในเรือ่งเงิน

อิสรภาพทางการเงินคือ...???

คณุจะสามารถท าในส่ิงท่ีรกัได้
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อตัราส่วนความอยู่รอด
(Survival Ratio)

อตัราส่วนความมัง่คัง่
(Wealth Ratio)

รายได้จากการท างาน + รายได้จากสินทรพัย์

รายจ่าย

รายได้จากสินทรพัย์

รายจ่าย

ค านวณได้จาก...

ตรวจสอบ... คณุแค่อยู่รอดหรือมัง่คัง่แล้ว…???

ผลลพัธ ์> 1 
อยู่รอดได้ด้วย

ตนเอง

ผลลพัธ ์> 1 
มีอิสรภาพทางการเงิน
(เป็นส่ิงท่ีทกุคน

ต้องการ)
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อตัราส่วนความอยู่รอด (Survival Ratio)

=                            +                             =                     370,000 11,000

374,500

1.02

อตัราส่วนความมัง่คัง่ (Wealth Ratio)

=                                =                    11,000

374,500

0.03
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อตัราส่วนความอยู่รอด
VS

อตัราส่วนความมัง่คัง่

Workshop
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เส้นทางเศรษฐี

รายได้

รายจ่าย

ขาดทุน

-
เพ่ิมรายได้

ควบคมุ / 
ลดรายจ่าย

รายได้

รายจ่าย

ก าไร

-
รายได้

รายจ่าย

ก าไร

-
รายได้

รายจ่าย

ก าไร

-

ควบคมุใจกาย ให้มีรายได้เหลือ เร่งสร้างสินทรพัยส์ู่อิสรภาพทางการเงิน

ยินดีเสียเหงื่อ เพ่ือหารายได้เพ่ิม
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เส้นแบง่ความรวยความจน

-

ก าไร (ขาดทนุ)

รายได้
รายจ่าย

คนจน

ชนชัน้กลาง

คนรวย

เส้นแบง่
ความจน

ขาดทุน

ก าไร เส้นแบง่
ความรวย

เอาก าไรไป
ก่อหน้ี

เอาก าไรไป
ลงทุน
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เคลด็ลบัง่ายๆ สู่ความมัง่คัง่

4 รู้ สู่ความมัง่คัง่
รู้ขยายผล
(How to Invest)

รู้ใช้
(How to Spend)

รู้เกบ็
(How to Save)

รู้หา
(How to Earn)
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รู้หา (How to Earn)

คอื รูจ้กัวธิใีชค้วามสามารถของตน (Human Assets) ในการ
หารายได้จากช่องทางต่างๆ ทัง้จากการท างานและการลงทุน

ลกูจ้าง ธรุกิจส่วนตวั / ค้าขาย

เงินเดือน
โบนัส

คอมมิชชัน่

ก าไรจาก
การค้าขาย

ลงทุน

เงินปันผล
ดอกเบีย้

ก าไรจากการขาย
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รู้เกบ็ (How to Save)

คอื รูว้ธิกีารเกบ็ออมเงินและสรา้งวนิยัทางการเงนิ เพือ่ให้
ฐานเงนิออมขยายตวัส าหรบัรองรบัการขยายดอกผลและเพิม่ความมัง่
คัง่ต่อไปในอนาคต

กลยทุธอ์อมเงินแบบลบ 10
หาเงนิมาไดเ้ทา่ไร 
ใหห้กัไวเ้ป็นเงนิออม

ก่อนทีจ่ะเอาไปใชจ้า่ยทนัที 10%

กลยทุธอ์อมเงินแบบบวก 10
ใชเ้งนิไปเทา่ไร

ตอ้งเกบ็เงนิเพิม่ใหไ้ด ้10%
ของเงนิทีใ่ชไ้ป
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คือ รู้วิธีการใช้จ่ายในส่ิงจ าเป็น ไม่ฟุ่ มเฟือย เพ่ือสร้าง
เงินออมให้เพ่ิมขึน้

รู้ใช้ (How to Spend)

ฉลาดซ้ือ

ฉลาดใช้

ฉลาดใช้ชีวิต

ซือ้ตามความจ าเป็น

ซือ้ของทีม่ตีน้ทุนต่อหน่วยถูก

ดแูลรกัษาของ

ประหยดัรายจา่ยแบบต่างๆ 

คุณคา่ไมไ่ดอ้ยูท่ีร่าคาเทา่นัน้
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รู้ขยายผล (How to Invest)

คือ รู้วิธีน าเงินออมไปลงทุนในทางเลือกต่างๆ เพื่อ
กระจายความเสีย่ง และแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึน้อย่างเหมาะสม
กบัตนเอง

เลือกให้เหมาะ
กบัตนเอง

เรียนรู้ผลตอบแทน
และความเส่ียง 
ของการลงทุน
ในรปูแบบต่างๆ 

ต่อยอด
ความมัง่คัง่
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สร้างความมัง่คัง่....รู้ก่อนรวยก่อน

สาเหตุหลกั 2 ประการใหญ่ๆ คอื...

ออมไว้ไม่ขดัสน

วงจรชีวิตเปล่ียนแปลง

ท าไมต้องออม?
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ออมไว้ไม่ขดัสน

 เพ่ือใช้ยามเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

 เพ่ือการศึกษา เพ่ือท าธรุกิจ และใช้ซ้ือของท่ีต้องการ

 เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้กบัชีวิตในระหว่างท่ีท างานอยู่

 เพ่ือสร้างอนาคตท่ีมัน่คงทางด้านการเงินให้กบัครอบครวั

 เพ่ือให้มีเงินใช้ในวยัเกษียณ ไม่เป็นภาระลกูหลาน

 เหลือเป็นมรดกให้ลกูหลานและสงัคม
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วงจรชีวิตเปล่ียนแปลง

 ต้องการการศึกษาท่ีสงูขึน้ ใช้เงินมากขึน้

 เร่ิมท างานช้าลง เกษียณเรว็ขึน้ 
ระยะเวลาท าหาเงินสัน้ลง

 แต่งงานและมีลกูช้าลง ต้องพ่ึงพาตนเอง 
ใช้เงินเยอะขึน้

 อายยืุนยาวขึน้ ต้องการเงินในช่วงหลงัเกษียณมากขึน้
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ออมก่อนรวยกว่า : พลงัของดอกเบีย้ทบต้น

ฝากเงิน 12,000 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี (โดยไม่ถอนดอกเบีย้มาใช้)

อตัราดอกเบีย้ทบต้นต่อปี ดอกเบีย้รบั (บาท) คิดเป็น ... เท่าของเงินต้น

2% 5,831 0.5

5% 19,840 1.7

10% 68,730 5.7

15% 184,398 15.4

20% 448,051 37.3
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* ค านวณดอกเบีย้ทบตน้ต่อปี

12,240

ดอกเบีย้ทบต้นหาได้อย่างไร

12,000 x (1 + 0.02)1

12,000 x (1 + 0.02)2

12,000 x (1 + 0.02)20

12,485

17,831

12,000

ปีท่ี 1

เงินสะสม = เงินต้น x (1 + อตัราดอกเบี้ย) จ านวนปี

ปีท่ี 20ปีท่ี 2 ....
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ออมก่อนรวยกว่าจริงหรือ...???

• ออมเงินเดือนละ 2,000 บาท
• อตัราดอกเบีย้ 2% ต่อปี

1,468,871 บาท

985,450 บาท

ออมก่อนรวยกว่า
ถึง 483,421 บาท

20 6030
อาย ุ(ปี)

500,000

1,000,000

จ านวนเงินสะสม (บาท)

* ค านวณดอกเบีย้ทบตน้ต่อเดอืน
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สร้างความมัง่คัง่แบบ Step - by - Step

รู้จกักระบวนการสร้างความมัง่คัง่

บรรลุ

เป้าหมาย
ทางการเงิน 

(รวย / มัง่คัง่ /
มีอิสรภาพทางการเงิน)

การถ่ายโอนความมัง่คัง่ 
(Wealth Distribution)

การสะสม
ความมัง่คัง่ 

(Wealth 
Accumulation)

การปกป้อง
ความมัง่คัง่ 

(Wealth
Protection) 

การสร้างความมัง่คัง่ 
(Wealth Creation)
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สามารถใช้ต่อยอด Wealth ในอนาคต

เป็นพืน้ฐานในการสร้างความมัง่คัง่

การสร้างความมัง่คัง่ (Wealth Creation)

สร้างความมัง่คัง่ด้วยการวางแผนการใช้จ่าย (Consumption Planning)
• เพือ่ใหรู้ว้ธิกีารควบคุมคา่ใชจ้า่ย -> มเีงนิออมเพิม่ขึน้

• เพือ่ใหม้วีนิยัในการออม -> ออมกอ่นรวยกวา่
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การปกป้องความมัง่คัง่ (Wealth Protection)

ปกป้องความมัง่คัง่ผา่นการวางแผนการประกนั
(Insurance Planning)

เป็นการวางแผนคุม้ครองความเสีย่งทีอ่าจเกดิความเสยีหายขึน้กบั
ทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นความครอบครอง

ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีชีวิต
เป็นทรพัยส์นิมคีา่

เชน่ บา้น รถยนต ์ฯลฯ

ทรพัยสิ์นท่ีมีชีวิต
มหีน้าทีส่รา้งรายไดแ้ละความ
มัง่คัง่ ไดแ้ก ่ตวัเราและผูอ้ยูใ่น

อุปการะ

ทรพัยสิ์นท่ีอยู่
ในความ

ครอบครอง
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อปุสรรคต่อ
การบรรลเุป้าหมาย

ทางการเงิน
ความมัง่คัง่ลดลงความสญูเสียทางการเงิน

การปกป้องความมัง่คัง่ (Wealth Protection) (ต่อ)

เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝนั
กบัทรพัยสิ์นท่ีอยู่ใน
ความครอบครอง

ปกป้องความมัง่คัง่ในบัน้ปลายของชีวิตผา่นการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 
(Retirement Planning)
เกษยีณอยา่งมคีวามสขุ มทีรพัยส์นิทีม่ากพอส าหรบัใชใ้นวยัเกษยีณ มอีสิรภาพทางการเงนิ 
ไมเ่ป็นภาระแกล่กูหลานอนัน ามาซึง่ความภาคภมูใิจ

คุ้มครองความเส่ียง
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การสะสมความมัง่คัง่ (Wealth Accumulation)

ลดค่าใช้จ่าย
(ภาคบงัคบั)

ผ่านการวางแผน
ภาษี

เพ่ิมรายได้
จากทรพัยสิ์นทาง
การเงินผ่านการ
วางแผนการลงทุน

สะสมความมัง่คัง่ผา่น
การวางแผนภาษี
(Tax Planning)

+
การวางแผนการลงทนุ
(Investment Planning)
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การวางแผนภาษี
(Tax Planning)
เพือ่ลดภาระภาษตีามสทิธปิระโยชน์ทีภ่าครฐัมอบให้

การวางแผนการลงทนุ
(Investment Planning) 
เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีเ่พยีงพอส าหรบัการบรรลุ
เป้าหมายภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได้

ทรพัยสิ์นและความมัง่คัง่เพ่ิมขึน้

เพ่ิมโอกาสในการบรรลเุป้าหมายทางการเงิน

การสะสมความมัง่คัง่ (Wealth Accumulation) (ต่อ)
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การถ่ายโอนความมัง่คัง่
ผา่นการวางแผนมรดก 
(Estate Planning) :

เพ่ือส่งมอบ Wealth ให้กบัทายาทรุ่นต่อไป
หรือมอบเป็นการกศุลให้แก่สงัคม

การถ่ายโอนความมัง่คัง่ (Wealth Distribution)
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สรปุกระบวนการสรา้งความมัง่คัง่
ผา่นการวางแผนทางการเงิน (Financial Planning)

Wealth
Accumulation

Wealth
Distribution

Wealth
Protection

Wealth
Creation

Insurance 
PlanningConsumption

Planning
Retirement 
Planning

Tax 
Planning

Investment 
Planning

Estate
Planning

Financial Planning
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พ้นพนัธนาการหน้ี... 
เรื่องดีๆ ท่ีต้องรีบท า

Source: BOT
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1. หน้ีจากบตัรเครดิต

2. หน้ีจากการผอ่นบา้น

3. หน้ีจากการผอ่นรถยนต์

4. หน้ีสินเช่ือส่วนบคุคล

5. หน้ีสินค้าเงินผอ่น

6. หน้ีนอกระบบ

7. การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนล่วงหน้า

รู้จกัหน้ีท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา 
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1. เป็นหน้ีเพราะความจ าเป็น (Need) 
หรือความต้องการ (Want)

2. จะมีเงินเพียงพอผอ่นช าระหน้ีไป
ตลอดรอดฝัง่หรือไม่

3. ยอดเงินผอ่นหน้ีจะกระทบต่อการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัของเราหรือไม่

4. ดอกเบีย้ต่องวดและดอกเบีย้ทัง้หมดท่ี
ต้องจ่ายคุ้มค่ากบัการเป็นหน้ีหรือไม่

จ าเป็น ต้องการ

ใช่ ไม่แน่ใจ

ไม่มี ไม่แน่ใจ

ใช่ ไม่แน่ใจ

หยดุคิดสกันิด ก่อนคิดเป็นหน้ี 
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5. ถ้าไม่เป็นหน้ีวนัน้ี... เดือนหน้าเราจะ
เดือดร้อนหรือไม่

6. มีทางเลือกท่ีดีกว่าน้ีจากเจ้าหน้ีรายอ่ืน
หรือหน้ีประเภทอ่ืนหรือไม่

7. มีทางเลือกอ่ืนๆ นอกจากการเป็นหน้ี
หรือไม่ 

ใช่ ไม่

ไม่มี ไม่แน่ใจ

ไม่มี ไม่แน่ใจ

ถ้าใครตอบสีเขียวทัง้หมด แสดงว่าการก่อหน้ีครัง้น้ี... 
มีเหตผุลมากเพียงพอ และไม่น่าจะมีปัญหาทางการเงินในอนาคต

หยดุคิดสกันิด ก่อนคิดเป็นหน้ี (ต่อ) 
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หน้ีบตัรเครดิต / หน้ีสินเช่ือส่วนบคุคล / หน้ีผอ่นสินค้า 
ไมเ่กนิ 10% - 20% ของรายไดต้่อเดอืน 

หน้ีจากการผอ่นบา้น ไมเ่กนิ 30% ของรายไดต้่อเดอืน 

หน้ีจากการผอ่นรถ ไมเ่กนิ 20% ของรายไดต้่อเดอืน

หน้ีสินรวม ไมเ่กนิ 50% ของรายไดต้่อเดอืน 

ผอ่นหน้ีเท่าไหร่... ไม่หนักเกินไป 
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ตอ้งใจแขง็ ไมก่่อหน้ีเพิม่

ช าระหนี้ทีค่ดิดอกเบีย้สงูๆ ก่อน

ออมเพือ่ลดหนี้

ขายสนิทรพัยช์ าระหนี้

เปลีย่นไปใชบ้ตัรเดบติ

หาชอ่งทางเพิม่รายได้

ลดหน้ี... เทคนิคดีๆ ท่ีควรรู้
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ตัง้สติ... สรปุหน้ีทัง้หมดท่ีมีอยู่ เพือ่ใหรู้ว้า่มหีนี้ทัง้หมด
เท่าไหร?่
แต่ละเดอืนตอ้งจา่ยเท่าไหร่? หนี้กอ้นไหนเสยีดอกเบีย้เยอะสดุ?

เจรจาต่อรองกบัเจ้าหน้ี เพือ่ขอลดจ านวนเงนิผอ่นต่อเดอืน 
ดอกเบีย้ ค่าปรบั ค่าธรรมเนียม หรอืขอขอ้เสนอพเิศษอื่นๆ

ช าระคืนหน้ีอย่างฉลาด จ่ายหน้ีทีด่อกเบีย้แพงสดุใหห้มดก่อน 
เพือ่ลดภาระทีต่อ้งจา่ยในแต่ละเดอืนใหน้้อยลง

หาท่ีปรึกษา เพือ่หาทางรบัมอืและเตรยีมแนวทางแกไ้ข 

อยากปลดหน้ี... ท าไงดี
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ไดร้บัหมายศาล

สูค้ดใีนชัน้ศาล

ผอ่นช าระ
ไดส้ว่นลด

จา่ยเตม็
จ านวน

จา่ยไมไ่หว

หยดุจา่ย
(รอเจรจา หรอื รอหมายศาล)

จดหมายทวงหน้ี
สายด่วนตามทวงหน้ี
เจรจาประนอมหน้ี
ส่งฟ้องศาล (คดีแพ่ง)

ยอดหน้ีท่ีต้องคืน

จา่ยไมค่รบ
หรอืขาดจา่ย

ไมไ่ปศาล

รอแพค้ดี

ถูกบงัคบัคด ี(10 ปี)

ยดึทรพัย์ อายดัเงนิเดอืน ไมม่ใีหย้ดึ

ยกฟ้อง

โอนหนี้ไปที่
ดอกเบีย้ต ่า
(Refinance)

จา่ยพอไหว
จา่ยๆ หยดุๆ

ไมอ่ยากถูก
ฟ้องศาล หรอื
โดนตามทวง
หนี้

เจรจา
ขอลดหนี้

ปลอดหน้ี

จา่ยขัน้ต ่า / บางสว่น

จา่ยต่อใหห้มดและหยดุกอ่หนี้



38

ขัน้ท่ี 1 : ประนอมหน้ี แบ่งจ่ายคนืหน้ีเป็นงวดๆ โดยมเีงือ่นไขต่างๆ เชน่ 

• ขอขยายเวลาการช าระหนี้ 1 – 2 ปี 

• ขอลดจ านวนเงนิทีต่อ้งผอ่นในแต่ละงวด 

• ขอหยดุดอกเบีย้และไมค่ดิดอกเบีย้ระหวา่งทีผ่อ่นช าระ

• ขอใหค้ดิดอกเบีย้ในอตัราปกตทิีไ่มผ่ดินดั

• ขอลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ปรบักรณผีดินดัช าระ

• ขอโอนหลกัประกนัเพือ่ช าระหนี้ 

ฯลฯ 

แนวทางในการเจรจาขอลดหน้ี
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ขัน้ท่ี 2 : การท าแฮรค์ทั (Hair Cut)

จ่ายคนืหน้ีเป็นเงนิกอ้นครัง้เดยีว โดยขอสว่นลดยอดหน้ี 
30 – 70% แลกกบัการจ่ายคนืหน้ีสว่นทีเ่หลอืใหท้นัที

ข้อสรปุในการเจรจาจะออกมาในรปูแบบใด 
ขึน้อยู่กบัความพึงพอใจของทัง้ 2 ฝ่าย 
(เงือ่นไข / เทคนิคการต่อรอง / ระยะเวลา)

แนวทางในการเจรจาขอลดหน้ี (ต่อ)
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ตัง้งบก่อนใช้ ชว่ยใหคุ้ณรูจ้กัคดิก่อนซือ้

เปรียบเทียบก่อนซ้ือ เพือ่ใหไ้ดข้องด ีราคาเหมาะสม

สรปุใช้สม า่เสมอ เหน็พฤตกิรรมการใชจ้่ายของตวัเองวา่
คา่ใชจ้่ายใดทีไ่มจ่ าเป็นและพอจะตดัออกไปไดบ้า้ง

ใช้น้อยกว่าหาได้ ใชจ้่ายใหน้้อยกวา่เงนิทีห่าไดเ้สมอ

ไม่ใช้กไ็ม่ซ้ือ อยา่ซือ้ของเพราะโปรโมชัน่ด ีมขีองแถม 
ลดราคาครัง้ยิง่ใหญ่ หรอืเพราะเกรงใจพนกังานขาย 

กฎเหลก็ 5 ประการ.... ฉลาดซ้ือ ฉลาดใช้ 
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ข้อมลูทางการเงิน
ส่วนบคุคล

Current Financial 
Statements

งบกระแสเงินสด 

(Cash Flow Statements)

การจดัท างบการเงินส่วนบคุคล

งบดลุ

(Balance Sheet)
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สินทรพัย์
(Assets)

หน้ีสิน 
(Liabilities)

= +

มลูคา่สนิทรพัยท์ีเ่หลอื
หลงัจากการช าระคนืหนี้สนิ
หรอืภาระผกูพนัทางการเงนิ
ต่างๆ ซึง่เป็นตวับ่งบอกถงึ

ความมัง่คัง่ทีแ่ทจ้รงิ
ของบุคคลนัน้ๆ

(Assets – Liabilities)

ทรพัยากรต่างๆ ทีบุ่คคลเป็น
เจา้ของ ซึง่มมีลูคา่ทางเศรษฐกจิ 
สามารถตรีาคาเป็นเงนิสดได ้
การถอืครองทรพัยากรนัน้ๆ 
สามารถสรา้งกระแสเงนิสดได้

ในอนาคต (ตรีาคาตามมลูคา่ตลาด :
(Market Value)

ภาระผกูพนั (Obligations) 
ทางการเงนิต่างๆ ทีบุ่คคล
ตอ้งช าระเงนิคนืในอนาคต
อนัเนื่องมาจากการกูย้มืหรอื

สญัญา ซึง่แบ่งเป็นหนี้สนิระยะสัน้ 
(ช าระภายใน 1 ปี) และหน้ีสนิ
ระยะยาว (ช าระเกนิกวา่ 1 ปี)

องคป์ระกอบของงบดลุส่วนบคุคล

ความมัง่คัง่สทุธิ
(Net Worth)
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ณ ขณะใดขณะหน่ึงบคุคล
มีฐานะการเงินอย่างไรงบดลุ

งบดลุส่วนบคุคล

ความมัง่คัง่สทุธิ =  สินทรพัย ์ - หน้ีสิน

ความมัง่คัง่สงู หน้ีสินต้องน้อย

สินทรพัยท่ี์มีอยู่ส่วนใหญ่ปลอดภาระผกูพนั

ฐานะการเงินเข้มแขง็
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วตัถปุระสงคข์องการจดัท างบกระแสเงินสดส่วนบคุคล
(Personal Statement of Cash Flow)

งบกระแสเงินสดส่วนบคุคล
(Personal Statement of Cash Flow)

วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
บุคคล
• ทราบถงึปญัหาการใชจ้า่ยของบุคคล
นัน้ๆ วา่มกีารใชจ้า่ยทีเ่กนิกวา่รายได้
หรอืไม ่

• เป็นแนวทางในการแกไ้ขพฤตกิรรม
การใชจ้า่ยทีไ่มเ่หมาะสมไดต้รงกบั
สาเหตุของปญัหา

• ชว่ยควบคุมการใชจ้า่ยในอนาคตได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

พยากรณ์กระแสเงนิสดในอนาคต
• การตรวจสอบรายไดแ้ละรายจา่ยของ
บุคคลในอดตี ท าใหส้ามารถพยากรณ์
รายไดแ้ละรายจา่ยในอนาคตไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งมากยิง่ขึน้

• ท าให้การวางแผนทางการเงนิตัง้อยู่
บน
พืน้ฐานของความเป็นไปได ้และ
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงนิ   
ไดง้า่ยขึน้
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กระแสเงินสดจ่าย
(Cash Outflow)

กระแสเงินสดสทุธิ
(Net Cash Flow)=

รายไดซ้ึง่เป็นเงนิสดทัง้หมด
ไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่ลว่งเวลา    
คา่คอมมสิชัน่ โบนสั ดอกเบี้ย 
เงนิปนัผล รายไดจ้ากคา่เชา่
รายไดจ้ากการขายสนิทรพัย ์
รายไดอ้ืน่ๆ (มรดก เงนิคนืภาษ ี
เงนิรางวลัสลากกนิแบ่งรฐับาล) 
เป็นตน้ 

กระแสเงนิสดสทุธ ิคอื กระแสเงนิสด
รบัหกัดว้ยกระแสเงนิสดจา่ย กรณีมี
คา่เป็นบวก หมายถงึ บุคคลนัน้มี
กระแสเงนิสดสว่นเกนิซึง่สามารถ
น าไปเพิม่การออมและการลงทุนได้
แต่ถา้มคีา่เป็นลบ หมายถงึ บุคคล
นัน้มกีระแสเงนิสดสว่นขาด ซึ่ง
คาดการณ์ไดว้า่บุคคลนัน้จะตอ้งหา
รายไดห้รอืกูย้มืมาเพิม่เตมิเพือ่
ชดเชยสว่นทีข่าดในอนาคต

รายจา่ยซึง่เป็นเงนิสดทัง้หมด 
โดยจะบนัทกึเป็นกระแสเงนิสด
จา่ยกต็่อเมือ่มกีารช าระเป็น    
เงนิสดในงวดนัน้ๆ ซึง่สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 
• กระแสเงนิสดจา่ยเพือ่การออม
และการลงทุน 

• กระแสเงนิสดจา่ยคงที ่และ
• กระแสเงนิสดจา่ยผนัแปร

-กระแสเงินสดรบั
(Cash Inflow)

องคป์ระกอบของงบกระแสเงินสดส่วนบคุคล
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กระแสเงินสดจ่าย
เพ่ือการออม
และการลงทนุ

กระแสเงินสด
จ่ายคงท่ี

กระแสเงินสด
จ่ายผนัแปร

กระแสเงินสดจ่ายท่ีจ่ายเพ่ือมุ่งหวงัว่า
จะได้รบักระแสเงินสดรบัเป็นการตอบ
แทนจากการออมและการลงทุน เช่น 
การฝากธนาคาร การซ้ือพนัธบตัร
รฐับาล การซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม การลงทุนในหุ้น เป็นต้น

เกิดขึ้นเป็นประจ าสม า่เสมอสามารถ
คาดการณ์จ านวนและระยะเวลาท่ี
ต้องการช าระได้อย่างแน่นอน ได้แก่
• ค่าเช่าต่างๆ เช่น ค่าเช่าท่ีพกัอาศยั
• เงินผอ่นช าระต่างๆ เช่น เงินผอ่น
ซ้ือรถ ซ้ือบ้าน เป็นต้น

• ค่าเบีย้ประกนั
• เงินสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น ค รั ้ง ค ร า ว  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแน่นอน  ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายเพ่ืออปุโภคบริโภค
• ค่าเล้ียงดบูตุร
• ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายสนัทนาการ
• ค่ารกัษาพยาบาล
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow)
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ฐานะการเงินดี
เงินทองไหลมาเทมา

รู้เกบ็ รู้ใช้

งบดลุ งบกระแสเงินสด

• สร้างฐาน
สินทรพัยท่ี์ดี 
หลากหลาย 
และเติบโต
ต่อเน่ือง

(ตนเองดี)

• บริหารหน้ีสิน
เพ่ือให้เกิด
ความมัง่คัง่

(ตนเองดี)

• เพ่ิมรายได้
ควบคมุ
ค่าใช้จ่าย

(ตนเองดี)

• ดแูลคนใกล้ชิด (ครอบครวัดี)
• บริจาคการกศุล (สงัคมดี)

มัง่คัง่และมัน่คงอย่างยัง่ยืน

Wealth Circle

ความส าคญัอย่างง่ายในงบการเงินส่วนบคุคล
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การท าบญัชีรายรบั - รายจ่าย

 ทราบรายรบั – รายจา่ยทีแ่น่นอน
เพือ่น ามาเป็นขอ้มลูในการเพิม่
รายได ้และลดรายจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น

 ทราบสถานะของตวัเองและ
ครอบครวัในปจัจุบนั และสามารถ
น ามาคาดการณ์การใชจ้า่ยใน
อนาคตใหเ้หมาะสมได้
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รายได้ท่ีจะได้รบั (Revenue)

ลกูจ้าง

ธรุกิจส่วนตวั / ค้าขาย

เจ้าของกิจการ

สินทรพัยท์างการเงิน

รายได้ฝัง่ซ้าย รายได้ฝัง่ขวา

ส่วนแบ่งก าไร 
เงินปันผล

ค่าลิขสิทธ์ิ / ค่าเช่า

เงินปันผล
ดอกเบ้ีย
ก าไรจาก
การซ้ือขาย

เงินเดือน 
โบนัส

ก าไรจาก
การค้าขาย
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ค่าใช้จ่ายท่ีส าคญั ได้แก่

 เงนิออมส าหรบัแผนการในอนาคต

 คา่ใชจ้า่ยเพือ่การอุปโภคบรโิภค

 เงนิส ารองเผือ่ฉุกเฉิน

 ภาระหนี้สนิ

 คา่ใชจ้า่ยเพือ่ประกนัความเสีย่ง

รายจ่าย (Expenses)
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เงินส ารองเผือ่ฉุกเฉิน

เงินส ารองเผือ่ฉุกเฉิน

3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่าย
ประจ าในปัจจบุนั

เงินฝากธนาคาร
กองทนุรวมตลาดเงิน

ควรแยกออกจากรายจ่าย
ส่วนอ่ืนๆ อย่างชดัเจน
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ภาระหน้ีสิน

รูห้รอืไม่...อย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่กู้เกินตวั?

กฎ 10-20

• กฎข้อที ่1 : จ านวนหน้ีท่ีต้องช าระ ไม่ควรเกิน 10% 
ของรายได้สทุธิต่อเดือน

• กฎข้อที ่2 : อย่ากู้เกิน 20% ของรายได้สทุธิตลอดทัง้ปี

หมายเหตุ : ไม่นบัรวมสนิเชื่อเพือ่ทีอ่ยู่อาศยัไวใ้นการค านวณ ใหค้ดิแต่หนี้สนิสว่นอื่นๆ 
เชน่ บตัรเครดติ คา่ผอ่นรถยนต์
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ค่าใช้จ่ายเพ่ือประกนัความเส่ียง

จ านวนเบีย้ประกนัชีวิต ≤ 10% ของรายได้ต่อปี

ตวัอย่าง สมโชคไดเ้งนิเดอืน เดอืนละ 50,000 บาท 
ดงันัน้ คา่เบีย้ประกนัชวีติของสมโชคจงึไมค่วรเกนิ 
60,000 บาท (50,000 x 12 x 10%)

จ านวนเบีย้ประกนัชีวิตท่ีเหมาะสม
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 เกบ็ใบเสรจ็จากการซือ้สนิคา้และบรกิาร
ทุกชนิด

 ท าบญัชทีุกวนัทีม่กีารรบั – จ่ายเงนิ 

 กรณีทีม่รีายรบัระหวา่งเดอืนเพิม่เตมิ 
ใหบ้นัทกึไวใ้นรายการรายรบัดว้ย

 บนัทกึตามรายการทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 

 แบ่งซองเงนิตามประเภทรายจา่ย

การท าบญัชีง่ายๆ ท าได้อย่างไร



55

วิธีลงบญัชีรายรบั - รายจ่าย

วนัท่ี
รายรบั รายจ่าย

เงินออม
รายการ

จ านวน
เงิน

รายการ
จ านวน
เงิน

ยอดรวมรายรบั ยอดรวมรายจ่าย

เหลือเงินออมอีก

รวมเงินออมเดือนน้ี
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สินทรพัย์
สภาพคล่อง

สินทรพัยล์งทนุ

สินทรพัยร์ะยะยาว

หน้ีสินหมนุเวียน

หน้ีสินระยะยาว

ความมัง่คัง่

รายรบัจากการท างาน
รายรบัจากแหล่งอ่ืน

รายจ่ายเพ่ือการด าเนินชีวิต
รายจ่ายจากภาระหน้ีสิน

เงินออม

งบดลุ งบรายได้รายจ่าย
(หรืองบกระแสเงินสด)

ความส าคญัอย่างง่ายในงบการเงินส่วนบคุคล
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 ถ้าไม่มีเป้าหมายการเงินให้ออม รายได้จะไหลไปใช้จ่ายหมดอย่างไม่จ าเป็น
 เงินออมในแต่ละเป้าหมายการเงิน ควรถกูแยกออกมาให้ชดัในการเกบ็ออม      

แยกบญัชีให้ชดัเจน
 รายได้จาก Human Assets ขยายเพ่ิมได้อีกหรอืไม่
 รายได้จาก Financial Assets Portfolio เป็นอย่างไร สงูพอและมีอตัราการขยายตวั

ดีหรือไม่
 ค่าใช้จ่ายคงท่ี และค่าใช้จ่ายผนัแปรมีอะไรท่ีเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยท่ีตดัได้บา้ง
 ค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น ดอกเบีย้ หรือ การผอ่นช าระท่ีมาจากหน้ีสิน มีหน้ีบา้งก ็ok แต่

ถ้าเป็น Consumer Debt ควรหลีกหนีให้ไกล หน้ีประเภท Investment Debt มีส่วน
ช่วยให้พบอิสรภาพทางการเงินได้ แต่ต้องบริหารการช าระหน้ีเพ่ือไม่ให้เสียเครดิต

บญัญติั 6 ประการสู่ความมัง่คัง่
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การลงทนุ... ทางลดัสู่ความมัง่คัง่

ข้อแตกต่างระหว่างการออมและการลงทนุ

การออม การเกบ็เงินทีละเลก็ละน้อยให้พอกพนู
ขึน้เมือ่เวลาผา่นไป ซึง่การออมสว่นใหญ่
มกัจะอยูใ่นรปูเงนิฝากธนาคาร โดยไดร้บั
ดอกเบีย้เป็นผลตอบแทน

การลงทุน การน าเงนิทีเ่กบ็สะสมไวไ้ปสรา้ง
ผลตอบแทนทีส่งูกวา่การออม ซึง่โดยทัว่ไป
การลงทุนจะมีความเส่ียงสงูกว่าการออม
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“3 รู้” สู่การลงทนุ

ผูล้งทนุ
ท่ีมีคณุภาพ

รู้จกัเครือ่งมือ

รู้จกัตวัเอง

รู้จกัจงัหวะ
ลงทนุ
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รู้จกัตวัเอง (Know Yourself)

รู้จกัตนเอง

เป้าหมาย : 
ลงทนุเพ่ืออะไร?

ผลตอบแทน :
ต้องการผลตอบแทนแบบไหน?

ความเส่ียง :
รบัความเส่ียงได้เพียงใด?
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รู้จกัเครื่องมือ (Know the Vehicles) 

รู้จกัเครื่องมือ

ทางเลือกของการลงทนุ :
• ลงทนุในสินทรพัยมี์ตวัตน จบัต้องได้
• ลงทนุท าธรุกิจ 
• ลงทนุในสินทรพัยท์างการเงิน

คณุลกัษณะของการลงทนุ
• ลกัษณะเฉพาะ
• ความเส่ียงและผลตอบแทน
ของการลงทุนนัน้ๆ
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รู้จกัจงัหวะลงทุน (Know the Markets) 

รู้จกัจงัหวะลงทุน

การโยกย้ายเงินลงทนุ 

ภาวะเศรษฐกิจ :
• ฟ้ืนตวั
• รุ่งเรือง
• ถดถอย
• ตกต า่
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เงินฝากธนาคาร / พนัธบตัร

หุ้นกู้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง

หน่วยลงทุน

หุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานรองรบั

ทองค า

ของสะสม

เหมืองแร่

อสงัหาฯ

อนุพนัธ์

ต า่

สงู

ผลตอบแทน / ความเส่ียง

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการออมการลงทุน
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อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการออมการลงทุน พ.ศ. 2545 - 2557

ท่ีมา : www.setsmart.com / www.thaibma.or.th / www.bot.or.th
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การลงทนุ... ถึงเป้าหมายเรว็กว่า แต่มีความเส่ียงสงูกว่า

2,000,000 บาทการออม

ฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ 2.43% ต่อปี

30 ปี

การลงทุน 2,000,000 บาท

ลงทุนในหุ้น
ผลตอบแทน 23.09% ต่อปี

3 ปี

มีเงิน 1,000,000 บาท ต้องการให้กลายเป็น 2,000,000 บาท
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กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ (PVD)
มีส่วนกบัการสร้าง

ความมัง่คัง่อย่างไร???
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อปุสรรคต่อ
การบรรลเุป้าหมาย

ทางการเงิน
ความมัง่คัง่ลดลงความสญูเสียทางการเงิน

การปกป้องความมัง่คัง่ (Wealth Protection)

เกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดฝนั
กบัทรพัยสิ์นท่ีอยู่ใน
ความครอบครอง

ปกป้องความมัง่คัง่ในบัน้ปลายของชีวิตผา่นการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 
(Retirement Planning)
เกษยีณอยา่งมคีวามสขุ มทีรพัยส์นิทีม่ากพอส าหรบัใชใ้นวยัเกษยีณ มอีสิรภาพทางการเงนิ 
ไมเ่ป็นภาระแกล่กูหลานอนัน ามาซึง่ความภาคภมูใิจ

คุ้มครองความเส่ียง
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การสะสมความมัง่คัง่ (Wealth Accumulation)

ลดค่าใช้จ่าย
(ภาคบงัคบั)

ผ่านการวางแผน
ภาษี

เพ่ิมรายได้
จากทรพัยสิ์นทาง
การเงินผ่านการ
วางแผนการลงทุน

สะสมความมัง่คัง่ผา่น

การวางแผนภาษี
(Tax Planning)

+
การวางแผนการลงทนุ
(Investment Planning)
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เกษียณอย่างมัน่คงกว่าออมเตม็ Max ของ PVD

เงินออม PVD ของคณุ

เงินสมทบของนายจ้าง

PVD ของคณุ
วนั

เกษียณอายุ วนัส้ินอายขุยั

ช่วงเวลาการ
ท างาน

ช่วงเวลาหลงั
เกษียณ

ออมก่อน

ออมมากกว่า มัน่คงกว่า
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