
รายการประจาํเดือน  เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8 เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 รวม
ก. รายรบัจากแรงงาน -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿                      

1. เงนิไดจ้ากแรงงาน หรอืตาํแหน่งงาน

2. เงนิเดอืน ค่าจา้ง เบี�ยเลี�ยง

3. โบนัส บําแหน็จบํานาญ

4. คา่ธรรมเนียม ค่านายหน้า

5. รายรบัจากแรงงานอื�นๆ

( .ระบุ . )

ข. รายรบัจากสนิทรพัยแ์บบ CASHFLOW -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿                      

1. ดอกเบี�ยเงนิฝาก

2. ดอกเบี�ยกองทุน/หน่วยลงทุน

3. ดอกเบี�ยหุน้กู ้/ ตราสารหนี�

4. ดอกเบี�ยพนัธบตัร

5. ดอกเบี�ยเงนิใหกู้ย้มื

6. เงนิปนัผลประกนัชวีติ

7. คา่เช่าจากอสงัหารมิทรพัย์

8. รายรบัจากสนิทรพัย ์CASHFLOW อื�นๆ

( .ระบุ . )

ค. รายรบัจากสนิทรพัยแ์บบ CAPITAL GAIN -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿                      

1. สว่นต่างซื�อขายหุน้

2. สว่นต่างซื�อขายทองคาํ อญัมณี

3. สว่นต่างอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตรา

4. สว่นต่างซื�อขายอสงัหารมิทรพัย์

5. รายรบัจากสนิทรพัย ์CAPITAL GAIN อื�นๆ

( .ระบุ . )

( .ระบุ . )

ง. รายรบัอื�นๆ -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿             -฿                      

( .ระบุ . )

( .ระบุ . )

A. รวมรายรบั ( ก +  ข + ค + ง ) -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿               -฿                      



รายการประจาํเดือน  เดือนที� 1 เดือนที� 2 เดือนที� 3 เดือนที� 4 เดือนที� 5 เดือนที� 6 เดือนที� 7 เดือนที� 8 เดือนที� 9 เดือนที� 10 เดือนที� 11 เดือนที� 12 รวม

ก. รายจ่ายจาํเป็น -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      

1. คา่อาหาร เครื�องดื�ม

2. คา่เดนิทาง นํ�ามนัยานพาหนะ

3. คา่เช่าที�อยูอ่าศยั

4. คา่ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์

5. ท่องเที�ยว บนัเทงิ กฬีา

6. สุขภาพ อาหารเสรมิ รกัษาโรค

7. รายจ่ายเพื�อสงัคม

8. การกุศล บรจิาค ทําบุญ

9. รายจ่ายจําเป็นอื�นๆ

( .ระบุ . )

( .ระบุ . )

ข. รายจ่ายฟุ่ มเฟือย -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      

1. คา่เสื�อผา้ เครื�องแต่งกาย

2. บนัเทงิ และสนัทนาการ

3. เครื�องใชอ้าํนวยความสะดวก

4. รายจ่ายฟุม่เฟือยอื�นๆ

( .ระบุ . )

( .ระบุ . )

ค. รายจ่ายเพื�อการลงทุน -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      

1. ฝากธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิ

3. ซื�อทองคํารูปพรรณ - ทองคําแท่ง

4. ซื�อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

5. ซื�ออสงัหารมิทรพัย์

6. ซื�อหุน้

9. รายจ่ายเพื�อการลงทุนอื�นๆ

( .ระบุ . )

ง. รายรบัอื�นๆ -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      

( .ระบุ . )

( .ระบุ . )

B. รวมรายจ่าย ( ก +  ข + ค + ง ) -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      

C. คงเหลือ ( รวมรายรบั - รวมรายจ่าย ) -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      -฿                      



รายการประจาํเดือน  
A. รายรบั -฿                      100.00%

ก. แรงงาน 0.00%
ข. CASHFLOW 0.00%
ค. CAPITAL GAIN 0.00%

B. รายจ่าย -฿                      0.00%
ก. จาํเป็น 0.00%
ข. ฟุ่มเฟือย 0.00%
ค. เพื�อการลงทุน 0.00%

C. คงเหลือ -฿                      0.00%

อตัราส่วนความอยู่รอด [SURVIVAL RATIO] = -
= รายรบัทั �งหมด / รายจ่าย [จาํเป็น+ฟุ่มเฟือย]
กรณีที�ตํ�ากว่า 100% แสดงใหเ้หน็ว่าการใชเ้งนิเดอืนนี�ผดิปกต ิควรพจิารณาการใชจ้า่ยเงนิ

อตัราส่วนความมั �งคั �ง [WEALTH RATIO] = -
= รายรบั [CASH FLOW] / รายจ่ายทั �งหมด
ผูท้ี�มากกว่า 100% นั �น สามารถดาํรงชวีติอยู่ไดโ้ดยไม่ตอ้งทํางาน ประสบผลสําเรจ็ระดบัหนึ�งแลว้

รวมทั �งปี
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