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บทความโดย : ไพศาล เตมีย์
บริ ษัทใหญ่ ๆ อาจไม่คอ่ ยให้ ความสนใจว่าใครจะทาบัตรเครดิตอะไรกันคนละกี่ใบ เพราะถือว่าเป็ น"เรื่ องส่วนตัว"
และยังไงตอนเป็ นหนี ้ ก็ต้องชดใช้ กนั เองอยูแ่ ล้ ว แต่ถามว่าเวลาพนักงานเป็ นหนี ้เป็ นสินกันอิรุงตุงนังแล้ วคิดว่าอาจเกิด
ผลกระทบกับการทางานได้ ไหม ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีสว่ นกระทบ แต่ก็อย่างว่า ไม่คอ่ ยมีใครอยากเข้ าไปยุง่ เรื่ องนี ้อยูด่ ีี ้
สาหรับบริ ษัทเล็กๆด้ วยกันแล้ ว ผมว่าเราต้ องเข้ าไปช่วยดูแลเรื่ องพวกนี ้ให้ ลกู น้ องของเราด้ วยนะครับ อย่าไปนึกว่า
เขาจัดการเรื่ องพวกนี ้เองอย่างดีได้ เสมอไป ซึง่ เราก็ร้ ูวา่ ไม่ใช่อย่างนัน้
ผมมีเพือ่ นบางคนมาเล่าให้ ฟังว่ามีบตั รเครดิตอยูจ่ านวนเกือบเท่าไพ่หนึง่ สารับ !! ไม่ใช่เรื่ องยกเมฆมาเล่าตลกกัน
เล่น เป็ นเรื่ องจริ ง แกกดเงินมาหมดทุกใบแล้ ว เอาเงินมาหมุน พอเป็ นหนี ้บัตรเครดิตเข้ า ก็ยิ่งกดใหญ่ หมุนใบโน้ นไปใช้ ใบ
นัน้ กดใบนันมาใช้
้
ใบนี ้ ผมฟั งแล้ วหัวหมุนจนมึน ไม่เอาด้ วยเด็ดขาด และก็ไม่แนะนาให้ ใครไปทาอย่างนันด้
้ วย
มีลกู น้ องอีกคนหนึง่ คิดอยากรวยเร็ ว ก้ าวไปทาธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ได้ มฐี านทางการเงินทีพ่ ร้ อมพอ ดันไปเอาเงิน
จากบัตรเครดิตมาใช้ ทาทุน พอธุรกิจไม่เป็ นดังที่คิด หนี ้บัตรเครดิตก็ตามไล่จี ้ ก็เริ่ มเข้ ากระบวนการแบบเพื่อนคนแรกที่เล่า
มา คือเริ่ มมีบตั รเครดิตหลายๆใบ เพื่อเอาใบนันมาโปะใบนี
้
้แบบเดียวกัน หวังแต่วา่ เดี๋ยวมีเงินดีจากธุรกิจเข้ ามาก็จะเคลียร์
หนี ้ได้ ธุรกิจมันเป็ นอย่างนันได้
้ สถานเดียวที่ไหน พอกิจการไม่ดี หนี ้เลยพอกหางหมูไม่มีปัญญาใช้ ไหนจะเงินต้ น ไหนจะ
ดอกเบี ้ย ไหนจะเบี ้ยปรับที่ไม่สง่ ตามกาหนดอะไรอีก สุดท้ ายก็ไปไม่รอดทังธุ
้ รกิจและหนี ้ก็ไม่มีปัญญาใช้ หางานทาก็ไม่ได้
เพราะถูกตามใช้ หนี ้มากมายไม่ร้ ูจบ
เพื่อนอีกคนหนึง่ ก็เข้ าอีกรอบนี ้ จนตอนหลังตัดบัตรเครดิตแปะฝาห้ องเขียนข้ อความที่ฝาว่า "ทีหลังอย่าทา" ไว้
เตือนใจ
บัตรเครดิตนันไม่
้ ใช่วา่ ไม่ดี ข้ อดีก็มีหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องพกเงินสดมากๆ เดี๋ยวอันตรายเปล่าๆ จะซื ้ออะไรก็ใช้
บัตรนี ้แหละ ไปต่างประเทศยิ่งสะดวก เพราะใช้ ได้ ทวั่ เหมาะสาหรับคนมีเงิน และใช้ เงินเก็บเงินเป็ นอยูแ่ ล้ ว อย่างนี ้มีบตั ร
เครดิตอะไรก็ไม่เดือดร้ อน ไม่ก่อปั ญหาให้ ตนเอง
แต่คนที่รายได้ ไม่มากอยูแ่ ล้ ว เก็บออมเงินยังไม่คอ่ ยจะได้ เลย ดันอยากมีบตั รเครดิต คิดว่าโก้ เก๋ แถมอยากได้ โน่น
อยากได้ นี่ ก็ไปรูดเอามาได้ ทนั ที แบบ "ไม่ต้องควบคุมความอยาก" เวลาใช้ หนี ้ขึ ้นมา กลับมานัง่ กุมขมับ ทีตอนใช้ หนี ้ไม่คอ่ ย
อยากจะใช้ หรื อมีปัญหา แบบนี ้ ไม่เหมาะหรอกครับที่จะมีบตั รเครดิต

เวลาลูกน้ องมาขอใบรับรองเงินเดือนเพือ่ เอาไปทาบัตรเครดิต ผมจึงต้ องพูดคุยเล่าอะไรเหล่านี ้ให้ ฟังกันพอสมควร
ไม่ได้ ออกให้ ง่ายๆ เพราะเห็นคนดีๆต้ องมาเสียคนเพราะปั ญหาหนี ้บัตรเครดิตกันหลายคนแล้ ว ไม่อยากให้ ลกู น้ องไปอยูใ่ น
เส้ นทางนันและเท่
้
าที่ผา่ นมาเมื่อฟั งเหตุฟังผลกันแล้ ว ก็มกั เปลีย่ นใจไม่ขอใบรับรองเงินเดือนแล้ ว เพราะกลัว "ห้ ามใจตัวเอง
ไม่ได้ "
เลยมาเล่าให้ เพือ่ น SMEs ฟั งกัน ว่าเรื่ องพวกนี ้ก็สามารถบอกและเตือนลูกน้ องกันได้ นะครับ อย่านึกว่าเป็ นเรื่ อง
ส่วนตัวไม่เกี่ยว บอกแล้ วไงว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้ องนัน้ มันไม่ได้ มีแต่เรื่ อง "งาน" เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
เรื่ องของความรักและความหวังดี ก็เป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญของโลกการทางาน แถมยังจะทาให้ โลกของธุรกิจและโลกการ
ทางานเป็ นโลกที่นา่ อยูด่ ้ วยนะครับ อย่าลืมเชียว

