
รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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พิมพ์ครั้งที่ 3  เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำานวนพิมพ์  20,000 เล่ม
จำานวน 52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

 แม้ว่าเราจะไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เรา
สามารถเตรียมความพร้อม เพ่ือ “อนาคตท่ีดีและม่ันคง” ได้ 
มิใช่หรือ ?  
 ขอเพียง “วางแผนการเงิน” ให้เป็น ส่ิงท่ีหวังและ
อนาคตที่ฝัน ย่อมเป็นจริงได้ไม่ยาก  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำาคู่มือ  
รูร้อบเรือ่งการเงิน ตอน วางแผนการเงนิอย่างชาญฉลาด  
สำาหรับประชาชนข้ึน เพ่ือเป็นเสมือนเพ่ือนคู่คิด ท่ีคอย
แนะแนวทางในการจัดการทางการเงิน ซ่ึงจะทำาให้เกิด 
ความม่ันคง และมีชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต

135  X  210  mm 135  X  210  mm
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 ห�กเลือกได้...เช่ือว่�ทุกคนคงอย�กมีชีวิตท่ีม่ังมีศรีสุข เหมือนปล�ตัวใหญ่
ม�กกว่�จะเป็น “เหยื่อ” กันทั้งนั้น  แต่ใช่ว่�ทุกคนจะเลือกชีวิตได้ดังใจนึกฝัน
น่ันเพร�ะมีปัจจัยม�กม�ยท่ีส่งผลให้ชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่�งกัน ไม่ว่�จะเป็น 
พื้นฐ�นครอบครัว ก�รศึกษ� หน้�ที่ก�รง�น ฯลฯ  
 อย่�งไรก็ต�ม แม้วันนี้คุณอ�จจะยังเป็นคนห�เช้�กินค่ำ� พอมีพอกิน 
หรือแม้กระทั่งเป็น “เหยื่อ” อยู่ก็ต�ม แต่คุณก็ส�ม�รถพัฒน�ไปสู่ก�รเป็น 
”ปลาแซลมอน” และมีชีวิตอย่�งมั่งมีศรีสุขได้

เห
ยื่อ

ห�ได้ 100 ใช้ 100
และยังหยิบยืมช�วบ้�น

เป็
นแ

ค่ป
ลา

เล็
กป

ลา
น้อ

ย

เป็
นแ

ค่ป
ลา

ทูบ้
าน

 ๆ

เป็
นป

ลา
ทูน่

าแ
สน

แพ
ง

เป็
นป

ลา
แซ

ลม
อน

สุด
หรู

คุณอยากมีชีวิตแบบไหน 1

ใช้เงินเกินตัว
แถมตกเป็นเหย่ือ

หาเช้ากินค่ำา พอมีพอกิน กินดีอยู่ดี ม่ังมีศรีสุข
ห�ได้ 100 ใช้ 100 ห�ได้ 100 ใช้ 90

อีก 10 เป็นเงินออม
ห�ได้ 100 ใช้ 80
อีก 20 เป็นเงินออม

ห�ได้ 100 ใช้ 50
อีก 25 เป็นเงินออม
อีก 25 นำ�ไปลงทุน
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 ...ต�มไปดูกันว่� ส่ิงท่ีจะช่วยให้อน�คตของคุณสดใสเหมือน ”ปลาแซลมอน” น้ัน  
มีอะไรบ้�ง

เคล็ดลับขจัดความจน

ไม่ก่อหน้ีนอกระบบ

ขยันทำามาหากิน

มองการณ์ไกล

อยู่อย่างพอเพียง

ไม่ยุ่งการพนัน

รู้จักเก็บออม

ใช้จ่ายเท่าท่ีจำาเป็น

สร้างหน้ีเฉพาะท่ีจำาเป็น
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 เช่ือว่�หล�ยคนคงเคยผ่�นหูบทกลอนท่ีสะท้อนให้เห็นคว�มสำ�คัญของ 
ก�รว�งแผนก�รเงินน้ีกันม�บ้�ง  ซ่ึงห�กคุณเป็นคนหน่ึงท่ีต้องก�รมีฐ�นะท�งก�รเงิน 
ที่มั่นคง มีชีวิตท่ีมั่งคั่ง จำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีจะต้องรู้จักว�งแผนก�รเงินให้เป็น  
นัน่เพร�ะก�รว�งแผนก�รเงิน เป็นเคร่ืองมือสำ�คัญท่ีจะช่วยให้เร�ส�ม�รถจัดก�ร 
ชีวิตอย่�งเป็นระบบ ให้มีร�ยได้เพียงพอกับร�ยจ่�ย และมีเงินเหลือไว้ใช้ย�ม
ฉุกเฉิน มีเงินออมไว้เก็บเก่ียวดอกผล หรือลงทุนในอน�คตได้ ซ่ึงท้ังหมดน้ีก็เพ่ือ
สร้�งอน�คตท่ีสดใสและม่ันคงน่ันเอง

ทำาไมต้องวางแผนการเงิน

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
มีน้อย ใช้น้อย ค่อยบรรจง

บทประพันธ์ : สุนทรภู่
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 จริง ๆ แล้ว ไม่ว่�จะวัยไหน ๆ ทุกคนส�ม�รถว�งแผนก�รเงินได้ท้ังน้ัน

ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน

 วัยทำางาน วยักำ�ลงัสร�้งเนือ้ 
สร้�งตัว มีร�ยได้เป็นของตัวเองและ 
มีอิสระในก�รใช้จ่�ย ซ่ึงห�กไม่มี 
ก�รว�งแผนก�รเงินท่ีดีแล้ว โอก�สท่ีเงิน 
จะรัว่ไหลไปต�มกระแสสงัคม กนิ เทีย่ว 
ใช้ ช็อป ย่อมเกิดข้ึนได้ม�ก และโอก�ส
ท่ีจะก้�วต่อไปในชีวิต เช่น ซ้ือรถ ซ้ือบ้�น 
แต่งง�น สร้�งครอบครัว ก็ย่อมถอยห่�ง 
ออกไปเช่นกัน

 วัยเด็ก วัยท่ีเหม�ะแก่ 
ก�รบม่เพ�ะนสิยัในก�รใชจ้�่ยเงนิ
อย่�งสมเหตุสมผล ให้เด็กรู้จัก 
ค่�ของเงิน สอนให้ลูกรู้จักเก็บออม 
รู้จักว�งแผนใช้จ่�ยเงิน สิ่งเหล่�นี้ 
จะเป็นพื้นฐ�นที่ดี ให้เข�เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็น   
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 วัยสร้างครอบครัว ก�ร
สร้�งครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ เพร�ะ
ไม่ได้รับผิดชอบเฉพ�ะตัวเอง ห�กยัง
มีสม�ชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล จึง
จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้องว�งแผนก�รเงิน 
ให้รัดกุม เพร�ะนอกจ�กจะต้องจัดสรร
ร�ยได้ให้เพียงพอต่อร�ยจ่�ยประจำ�
ในแต่ละเดือน เช่น ค่�กินใช้ ค่�ขนมลูก  
ค่�ผ่อนบ้�น ผ่อนรถ ฯลฯ แล้วยังมี 
ค�่เทอมลกู และร�ยจ�่ยไมป่ระจำ� เชน่ 
ค่�ซ่อมรถ ซ่อมบ้�น ค่�รักษ�พย�บ�ล
ค่�ใช้จ่�ยในก�รท่องเที่ยว ฯลฯ

 ...เพร�ะฉะนั้น ไม่ว่�คุณจะอยู่ในช่วงวัยไหน คุณก็ควรที่จะมีก�ร
ว�งแผนก�รเงินอย่�งเป็นระบบ
 “วางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้า” 

 วัยเกษียณ แม้ว่�
ภ�ระก�รเงินต่�ง ๆ จะน้อยลง
แต่ ก็ ยั ง จำ � เ ป็ นต้ อ ง ว � งแผน 
ก�รเงินเช่นกัน เพื่อไม่เป็นภ�ระ
ของลูกหล�น เนื่องจ�กคนวัยนี้ 
ส่วนใหญ่ร�ยรับจะน้อยลง ในขณะท่ี 
ร�ยจ่�ยด้�นก�รดูแลสุขภ�พ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
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 1. ประเมินฐานะการเงิน 
 นำ�สินทรัพย์ทั้งหมดม�เป็นตัวตั้งแล้วหักลบด้วยหนี้สินทั้งหมด  
ส่วนที่เหลือจึงเป็นส่วนของคุณ หรือที่เรียกว่� “คว�มมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งเป็นตัวที่
สะท้อนฐ�นะก�รเงินที่แท้จริงของคุณ  
 เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณส�ม�รถประเมิน “คว�มมั่งคั่งสุทธิ” ได้คือ 
ก�รทำ�บัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

วางแผนการเงิน... 
เรื่องจิ๊บ ๆ

 ใครที่เคยคิดว่� ก�รว�งแผน
ก�รเงินนั้นย�ก เห็นทีต้องคิดใหม่ 
เพร�ะจริง ๆ แล้วไม่ย�กเลย เพียงคุณ
ทำ�ต�มข้ันตอนง�่ย ๆ   5 ขัน้ตอนนีเ้ท�่นัน้

สู่ความมั่นคงทางการเงิน2
 ก�รจะมีอน�คตท�งก�รเงินท่ีม่ันคง จำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รว�งแผนก�รเงิน
ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พด้วยเช่นกัน
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วิธีจัดทำาบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

1.1 บันทึกรายการสินทรัพย์

	 โดยจำ�แนกประเภท	ดังนี้

2.1 บันทึกรายการหนี้สิน

	 โดยจำ�แนกประเภท	ดังน้ี

2.2 รวมจำานวนหนี้สินทั้งหมด

•	สินทรัพย์สภาพคล่อง

	 เช่น	เงินสด	เงินฝ�กธน�ค�ร

•	สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 เช่น	พันธบัตรรัฐบ�ล	หุ้นกู้	หุ้นทุน

	 และกองทุนรวม

•	สินทรัพย์ส่วนตัว

	 เช่น	บ้�น	รถยนต์	โทรศัพท์มือถือ

	 เครื่องเสียง	เครื่องประดับ

1.2 รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด

•	หน้ีสินระยะส้ัน	คือ	หน้ีท่ีต้องจ่�ยคืน	

	 ภ�ยในเวล�ไม่เกิน	1	ปี	ซ่ึงส่วนใหญ่	

	 เป็นหน้ีท่ีเกิดจ�กก�รอุปโภคบริโภค		

	 เช่น	หน้ีบัตรเครดิต	หรือก�รซ้ือสินค้�	

	 เงินผ่อน

•	หน้ีสินระยะยาว	คือ	หน้ีท่ีมีเวล�ผ่อน	

	 ชำ�ระน�นกว่�	1	ปี	เช่น	หน้ีท่ีเกิดจ�ก

	 ก�รซ้ือบ้�น	และรถยนต์

1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน

3. ความมั่งคั่งสุทธิ

1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน 3. ความมั่งคั่งสุทธิ
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ตารางสำาหรับจัดทำาบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์ หนี้สิน
สินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

หนี้สินระยะสั้น

หนี้สินระยะยาว

รวมจำานวนหนี้สินทั้งหมด

1)1)

2)2)

3)3)

จดไว้...ช่วยได้
 ห�กคุณอย�กจะรู้ว่�ท่ีผ่�นม�รูปแบบก�รใช้จ่�ย 
ของคุณเป็นเช่นไร วิธีง่�ย ๆ คือก�รจดบันทึกร�ยรับ 
ร�ยจ่�ยประจำ�วัน และจัดทำ�สรุปก�รใช้จ่�ยเม่ือส้ินเดือน  
ซึ่งก�รจดจะช่วยให้เห็นภ�พรวมของร�ยได้ว่�ม�จ�ก 
ท่ีใดบ้�ง และร�ยจ่�ยท่ีผ่�นม�ของคุณหมดไปกับเร่ืองใดบ้�ง  
จำ�เป็นหรือไม่ ร�ยรับเพียงพอกับร�ยจ่�ยหรือไม่  
และมีเงินออมต่อเดือนม�กน้อยเพียงไร

รวม รวม

1)

2)

3)
รวม

สินทรัพย์ส่วนตัว

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)
รวม

รวม
ความมั่งคั่งสุทธิ

สินทรัพย์-หนี้สิน = ................................
รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรวันที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
รวม

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ

ตารางสำาหรับบันทึกรายรับ-รายจ่าย    ประจำาวัน และสรุปเม่ือส้ินเดือน

วเิคราะหก์ารใชจ้า่ยประจำาเดอืน
รายได้มากกว่ารายจ่าย
รายจ่ายทั้งหมด
รายจ่ายประจำา
รายจ่ายไม่ประจำา
รายจ่ายจำาเป็น
รายจ่ายทีส่ามารถลดทอนลงได้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ได้แก่ ...................................................................
ได้แก่ ...................................................................
ได้แก่ ...................................................................
ได้แก่ ...................................................................

สรุปรายรับ-รายจ่าย

ค่าอาหาร ค่ารถ / เดินทาง บ้าน / 
สาธารณูปโภค

ค่าเครื่องแต่งตัว / 
ของใช้ส่วนตัว

ค่ารักษาพยาบาล / 
ดูแลสุขภาพ

รายจ่าย-แยกประเภท รายจ่าย-แยกประเภท
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วิเคราะห์การใช้จ่ายประจำาเดือนนี้ .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร เลี้ยงดูพ่อแม่ / ญาติ ท่องเที่ยว/
นันทนาการ

ซื้อ /  
ซ่อมแซมเครื่องใช้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆชำาระคืน
เงินต้น/ดอกเบี้ย

ตารางสำาหรับบันทึกรายรับ-รายจ่าย    ประจำาวัน และสรุปเม่ือส้ินเดือน

ค่ารักษาพยาบาล / 
ดูแลสุขภาพ

รายจ่าย-แยกประเภท รายจ่าย-แยกประเภท
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กันยายน SEPTEMBER
อ� จ อ พ พฤ ศ ส

ตัวอย่าง : ปฏิทินช่วยจำา

 นอกจ�กน้ี คุณส�ม�รถประเมิน 
ร�ยรับ-ร�ยจ่�ยในอน�คตได้อีกด้วย โดยประม�ณ
จ�กเงินสดในแต่ละเดือน ซ่ึงส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย ๆ  ด้วย
ก�รบันทึกร�ยรับ-ร�ยจ่�ยล่วงหน้�ไว้ในปฏิทิน
โดยใช้สีต่�งกัน เช่น วันท่ีจะได้รับเงินบันทึกด้วย 
สีเขียว สำ�หรับวันจ่�ยเงินบันทึกด้วยสีน้ำ�เงิน  
เพียงเท่�น้ีก็รู้แล้วว่� ร�ยรับ-ร�ยจ่�ยในอน�คตของ
คุณมีอะไรบ้�ง

อ� จ อ พ

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

พฤ ศ ส

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

2

9

16

23

30

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

จ่�ยค่�น้ำ�ประป�
200	บ�ท

รับค่�เช่�
5,000	บ�ท

รับดอกเบ้ีย
8,000	บ�ท

จ่�ยค่�
ประกันรถยนต์
9,000	บ�ท

จ่�ยค่�
น้ำ�ประป�
200	บ�ท

จ่�ยค่�
โทรศัพท์มือถือ

600	บ�ท

จ่�ยค่�
ไฟฟ้�

800	บ�ท
รับค่�เช่�
5,000	บ�ท

จ่�ยค่�
โทรศัพท์มือถือ

600	บ�ท

จ่�ยค่�ไฟฟ้�
800	บ�ท

จ่�ยบัตรเครดิต
2,500	บ�ท

จ่�ยบัตรเครดิต
3,000	บ�ท

จ่�ยค่�ผ่อนบ้�น
10,000	บ�ท

จ่�ยค่�ผ่อนบ้�น
10,000	บ�ท

รับเงินเดือน
30,000	บ�ท

รับเงินเดือน
30,000	บ�ท

สิงหาคม AUGUST
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 2. ต้ังเป้าหมายให้ชัดและสอดรับกับความสามารถทางการเงิน

 ในชีวิตจริงคนเร�มีเป้�หม�ยท�งก�รเงิน
หล�ยอย่�ง เช่น อย�กมีบ้�น มีรถ มีครอบครัว 
มีลูก มีชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ แต่ห�กคุณมี 
ข้อจำ�กัดท�งก�รเงิน คุณต้องต้ังเป้�หม�ยอย่�งเป็น 
ระบบชัดเจน โดยอ�จแบ่งเป้�หม�ยออกเป็น 
ระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มส�ม�รถท�ง 
ก�รเงินของคุณ เช่น เป้�หม�ยในระยะส้ัน (ไม่เกิน  
1 ปี) จะเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำ�เป็น เป้�หม�ย
ระยะกล�ง (1-3 ปี) จะเดินท�งท่องเที่ยวเป็น
กำ�ไรชีวิต และระยะย�ว (3 ปีขึ้นไป) จะซื้อบ้�น 
และสร้�งครอบครัว

 ท่ีสำ�คัญ ต้องไม่ลืมลำ�ดับคว�มสำ�คัญของแต่ละเป้�หม�ยท่ีคุณว�งไว้ด้วย  
ห�กเป้�หม�ยใดยังไม่สำ�คัญม�ก และรอได้ ก็ควรเล่ือนออกไปก่อน

1 ปี 3 ปี
ม�กกว่� 3 ปี
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 3. จัดทำาแผน...เพื่อไปสู่เป้าหมาย

 เมื่อตั้งเป้�หม�ยแล้ว คร�วนี้ก็ม�ถึงก�รจัดทำ�แผน หรือเส้นท�งเดิน 
เพื่อไปให้ถึงเป้�หม�ยที่เร�ปักธงไว้ 

ตัวอย่าง : แผนสู่เป้าหมายทางการเงิน

60,000	บ�ท

25,000	บ�ท

5,000	บ�ท

30,000	บ�ท

	 	1	ปี																																											

5,000	บ�ท

ค่�ใช้จ่�ยในก�รปรับปรุงครัว

ประกอบด้วย

	 -	ค่�อุปกรณ์ครัว

	 -	ค่�ติดตั้งและตกแต่ง

	 -	ค่�ง�นช่�งไม้สำ�หรับตู้ในครัว

ระยะเวล�เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย	

จำ�นวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือน																																																					

เป้าหมาย งบประมาณ
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 สิ่งสำ�คัญคือ ระยะเวลา กับ 
ความสามารถในการเก็บเงิน ของคุณ 
ต้องสัมพันธ์กันด้วย เพื่อให้เป้�หม�ย
ที่ตั้งไว้เป็นจริงม�กท่ีสุด โดยไม่กดดัน 
ตัวเองม�กเกินไป

 ไม่ว่�แผนท่ีว�งไว้จะดีเพียงใด 
กจ็ะไมเ่กดิประโยชนเ์ลย ห�กข�ดก�ร
ปฏบิตัทิีจ่รงิจงัและตอ่เน่ือง เพร�ะฉะน้ัน
อย่�เผลอใจไปกบัสิง่ที่ไมไ่ดอ้ยู่ในแผน 
ของคุณจะดีที่สุด

 4. ปฏิบัติตามแผน...
 อย่างเคร่งครัด 

ในแต่ละเดือน ควรออมเงินให้ได้ 
อย่างน้อย 1 ใน 4 (หรือ 25%) 
ของรายได้ต่อเดือน

 เช่น ห�กคุณมีแผนท่ีจะปรับปรุงห้องครัวในอีก 1 ปีข้�งหน้� โดยมี 
ค่�ใช้จ่�ยประม�ณ 60,000 บ�ท คุณต้องเก็บเงินเดือนละ 5,000 บ�ท แต่ห�กจะ
ปรับปรุงห้องครัวในอีก 6 เดือนข้�งหน้� คุณต้องเก็บเงินถึงเดือนละ 10,000 บ�ท 
 

 ออ้... ในก�รทำ�แผนสำ�หรบัเป�้หม�ยระยะย�ว จำ�เปน็อย�่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
เผือ่เงนิเฟอ้ หรอืภ�วะท่ีสินค�้และบรกิ�รมรี�ค�สูงขึน้ในแตล่ะปดีว้ย อย�่งไรกด็ ี 
ก�รทำ�ง�นของอัตร�ดอกเบี้ยทบต้นและผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน จะเป็น 
ตัวช่วยที่ทำ�ให้เงินของคุณเพิ่มค่� ติดต�มอ่�นได้ในบทที่ 3 เงินงอกเงย... 
ชีวิตงอกงาม

รู้หรือไม่ว่า...
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 5. ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้อง
 กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 ในระหว่�งท่ีเร�ปฏิบัติต�มแผนอยู่น้ัน จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีต้องคอยตรวจสอบ
อยู่เสมอว่� ก�รออมเงนิเปน็ไปต�มแผนทีว่�งไวห้รอืไม ่ห�กไมเ่ปน็ไปต�มแผน 
ตอ้งห�ส�เหตใุหไ้ด้ว�่ เกดิจ�กปจัจัยภ�ยใน คอื ตวัเร� หรอืปจัจยัภ�ยนอก เช่น 
ร�ค�สินค้�เปลี่ยน อัตร�ดอกเบี้ยเพิ่ม ร�ยรับลดลง ฯลฯ แล้วห�ท�งปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น

 ก�รว�งแผนทีด่ ีจะชว่ยใหเ้ร�เดนิไปสูจ่ดุหม�ยไดถ้กูทศิท�ง แตจ่ะถงึ
เร็วหรือช้� หรือไม่ถึง นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่� คุณมีคว�มตั้งใจแน่วแน่ และมีวินัย
ในก�รเก็บออมม�กน้อยแค่ไหนด้วย

(1) เงินเดือน

(2) เงินออม

 - เงินออมท่ัวไป

 - เงินออมเผ่ือฉุกเฉิน

(3) เงินเหลือสำาหรับการใช้จ่าย = (1) - (2)

(4) ค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็น

 - ค่าเช่าบ้าน

 - ค่าน้ำา/ค่าไฟ

 - ค่าอาหาร

 - ค่ารถตู้เดินทางไปทำางาน

 - ค่าของใช้ส่วนตัว

(5) ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น

 - ค่าบุหร่ี

 - ค่าลอตเตอร่ี

 - ค่าเส้ือผ้า

 - ดูหนัง

(6) รวมค่าใช้จ่าย = (4) + (5)

(7) เงินเหลือสำาหรับเก็บออมเพ่ิมเติม = (3) - (6)

15,000

2,000

1,000

12,000

7,400

2,000

200

2,700

2,000

500

4,600

1,200

400

1,500

1,500

12,000

0

15,000

2,000

0

13,000

7,572

2,000

190

2,882

1,800

700

5,200

1,698

600

1,777

1,125

12,772

228

ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผน

รายการ งบประมาณการใช้จ่าย
รายรับ-รายจ่าย

ท่ีเกิดข้ึนจริง (บาท)
ประเมินการใช้จ่ายจริง

ตามงบประมาณ
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 นอกจ�กจะว�งแผนก�รเงนิอย�่งมปีระสทิธภิ�พแลว้ ยงัมรี�ยละเอยีด
เล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่จะช่วยพ�คุณไปถึงเป้�หม�ยและก้�วไปสู่ “คว�มมั่นคงท�ง
ก�รเงิน” ได้เร็วขึ้น 
 ...ลองดูว่� วิธีไหนเหม�ะกับคุณ แล้วลงมือทำ�

 • จัดสรรรายได้สำาหรับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท 
 โดยดูว่�ค่�ใช้จ่�ยจำ�เป็น 
ในแตล่ะเดอืนมอีะไรบ�้ง จ�กนัน้แบง่
ร�ยได้ออกเป็นส่วน ๆ  ส่วนหนึ่งกันไว้
เพ่ือเป็นเงินออม ส่วนหน่ึงกันไว้สำ�หรับ
ค่�ใช้จ่�ยเหล่�น้ัน ห�กร�ยรับไม่เพียงพอ
สำ�หรบัก�รใชจ้�่ยและเกบ็ออม เหน็ที
คงตอ้งหนัหน�้ปรกึษ�กนัในครอบครวั
เสยีแลว้ว่�จะลดร�ยจ�่ย หรอืมวีธีิเพิม่
ร�ยได้ตรงไหนได้บ้�ง

เคล็ดลับสู่ความมั่นคงทางการเงิน

 • จัดเก็บใบเสร็จ
 และจา่ยเงนิใหต้รงกำาหนด 
 เพื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม
โดยไม่จำ�เป็น โดยอ�จจะจดไว้ที่ปฏิทิน 
หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ก็จะ
ช่วยเตือนคว�มจำ�ได้
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 • ออมเงินล่วงหน้าสำาหรับรายจ่ายก้อนโต
 ห�กรู้ล่วงหน้�ว่�เดือนใดจะมีค่�ใช้จ่�ยที่ต้องใช้เงินจำ�นวนม�ก เช่น 
ค่�เล่�เรียนลูก ค่�ต่อเติมบ้�น ควรว�งแผนเก็บเงินแต่เนิ่น ๆ

 • บริหารเงินออมอย่างมืออาชีพ
 ก�รนำ�เงินออมที่มีอยู่ม�บริห�รจัดก�รให้งอกเงย มีหล�ยวิธี เช่น
ฝ�กธน�ค�ร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์  ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ  
ซึ่งแน่นอนว่� คณุตอ้งศกึษ�ขอ้มลูและทำ�คว�มเข�้ใจรปูแบบก�รออมน้ันใหด้วี�่  
ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับคว�มเสี่ยงที่มีหรือไม่ รวมทั้งติดต�มข่�วส�รภ�วะ
เศรษฐกิจที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รออมของคุณด้วย เช่น ในภ�วะอัตร�
ดอกเบี้ยข�ขึ้น อ�จฝ�กประจำ�ระยะสั้น ๆ หรือซื้อกองทุนรวม หรือพันธบัตร 
ที่มีระยะเวล�ครบกำ�หนดส้ัน ๆ เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อนำ�เงินไปฝ�ก
หรือลงทุนต่อเมื่อครบอ�ยุ หรือถ้�เห็นว่�อัตร�ดอกเบี้ยในขณะนั้นน่�จะสูงสุด
แล้ว โดยหลังจ�กนี้อัตร�ดอกเบี้ยน่�จะต่ำ�ลง อ�จเลือกฝ�กประจำ�ระยะย�ว
กว่� 1 ปี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงไปตลอดระยะเวล�ก�รฝ�ก เป็นต้น
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 • บริหารหน้ีอย่างชาญฉลาด
 ก�รก่อหน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีน่�กลัวเสมอไปห�กรู้จักบริห�รจัดก�ร และก่อหน้ี 
ท่ีมีประโยชน์ สินเช่ือเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญท่ีช่วยให้บรรลุเป้�หม�ยท�งก�รเงิน 
ได้เร็วข้ึน เช่น กู้เพ่ือซ้ือบ้�น กู้เพ่ือประกอบธุรกิจ แต่ส่ิงสำ�คัญ คือ ต้องประเมิน
คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระคืนของตนเองด้วย โดยมีหลักคร่�ว ๆ  คือ ภ�ระในก�ร
ชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียของหน้ีทุกประเภทรวมกันในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 
1 ใน 3 ของร�ยได้ต่อเดือน
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 • หยุดวงจรหน้ี
 ห�กคุณมีหน้ีสินเกินตัว เห็นทีต้องหยุดวงจรหน้ีน้ันเสีย โดยก�รรัดเข็มขัด
ประหยัดม�กข้ึน และค่อย ๆ ทยอยผ่อนชำ�ระจนหน้ีน้ันหมด โดยเฉพ�ะหน้ีท่ีต้อง
จ่�ยดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต (อัตร�ดอกเบี้ย 20% ต่อปี) หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคล (อัตร�ดอกเบ้ีย 28% ต่อปี) และไม่ควรก่อหน้ีอ่ืนเพ่ิม ซ่ึงห�กคุณไม่แน่ใจ
ว�่จะส�ม�รถชำ�ระคนืหนีสิ้นนัน้ได้หรือไม ่กค็วรห�รอืกับเจ�้หน้ีเพือ่ห�ท�งออก
ร่วมกัน ม�กกว่�จะคิดหนีหน้ี
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• พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน
  ควรมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมรายจ่าย
 ประจำาอย่างน้อย 6 เดือน แต่ถ้าเป็นช่วงเร่ิมต้นก็ค่อย  ๆ    
 ทยอยเก็บสะสมเพ่ิมไปเร่ือย ๆ ก็ได้ ย่ิงมีมากย่ิงดี
  ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพท่ีมีอยู่ว่าครอบคลุม
 แค่ไหน หากไม่เพียงพอควรทำาประกันสุขภาพเพ่ิมเติม
  ก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินทุกคร้ัง ควรนำาประเด็นความไม่แน่นอน  
 ของรายได้ในอนาคตมาประกอบการพิจารณาด้วย
  หากเป็นไปได้ ควรหาแหล่งรายได้เสริม เช่น ทำางานพิเศษ    
 ทำางานล่วงเวลา หรือสร้างรายได้จากสินทรัพย์ท่ีมี    
 เช่น การให้เช่าท่ีดิน ดีกว่าปล่อยไว้เฉย ๆ

ยิ่งเตรียมเงินออมยามฉุกเฉิน
ครอบคลุมรายจ่ายประจำา
มากเดือนเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง
อุ่นใจมากขึ้นเท่านั้น

รู้หรือไม่ว่า...
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 • เตรียมความพร้อมยามเกษียณ 
 หล�ยคนอ�จมองว่� อีกตั้งน�นกว่�จะเกษียณ รอไปก่อนค่อยคิดก็ได้  
แต่พอม�นึกได้อีกทีก็เข้�ใกล้วัยเกษียณเสียแล้ว ท้ังท่ีจริงย่ิงเร�เตรียมก�รไว้ล่วงหน้� 
เร็วเท่�ไหร่ ก็จะย่ิงทำ�ให้เร�มีคว�มม่ันคงท�งก�รเงินในวัยเกษียณม�กข้ึนเท่�น้ัน 

...แล้วต้องมีเงินเท่าไหร่
ถึงจะพอใช้ในยามเกษียณล่ะ ?
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 เมือ่ถงึย�มเกษยีณ เร�จะมเีงนิ
กอ้นหนึง่ที่ไดม้�จ�กก�รเกบ็หอมรอมรบิ
น้ำ�พักน้ำ�แรงตลอดชีวิตก�รทำ�ง�น บ�งคน 
อ�จได้รับบำ�น�ญ หรือบ�งคนอ�จได้
รับเงินก้อนจ�กกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  
ก�รประม�ณก�รคร่�ว ๆ ว่� ต้องมีเงิน
เท�่ไหร ่จงึจะพอใชห้ลงัเกษยีณ ส�ม�รถ
ทำ�ได้ง่�ย ๆ โดย

เงินที่ควรมี  = 

เงินที่ควรมี = 

แนวคิดที่ 1 : นำาเงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณ

แนวคิดที่ 2 : นำาดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ X 12 เดือน X จำานวนปีที่คาดว่า
จะมีชีวิตหลังเกษียณ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ X 12 เดือน
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุน (% ต่อปี) 

56-09-004_lem3_003-050_X.indd   27 9/13/56 BE   9:39 AM



28

ลองประเมินดูว่า หลังเกษียณแล้ว คุณต้องมีรายรับเท่าไหร่จึงจะพอใช้จ่าย

ลองคิดดูว่� เมื่อน�ยเกษียณ ในอีก 20 ปี
ข้�งหน้� น�ยต้องมีร�ยได้เดือนละเท่�ไหร่
ถึงจะอยู่ได้สบ�ย ๆ โดยไม่เดือดร้อน ?

เพร�ะอะไร ?

ปัจจุบัน ฉันใช้เงินเดือนประม�ณ 20,000 บ�ท
หลังเกษียณ ฉันน่�จะใช้จ่�ยเพียง 70% ของร�ยจ่�ยปัจจุบัน

 หรือประม�ณ 14,000 บ�ท 
ห�กอัตร�เงินเฟ้อ = 3% ทุกปี เงิน 14,000 บ�ท

ในปัจจุบันจะมีค่�เท่�กับเงินประม�ณ 25,000 บ�ท
ในอีก 20 ปีข้�งหน้�

ประม�ณเดือนละ 25,000 บ�ท
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ประเมินความเพียงพอของรายรับหลังเกษียณ

ร�ยได้หลังเกษียณเดือนละ 25,000 บ�ท 
จะม�จ�กไหน ? 

ร�ยได้เดือนละ 25,000 บ�ท
(หรือปีละ 300,000 บ�ท) จะม�จ�กดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�ร

และผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน ห�กหลังเกษียณ ฉันส�ม�รถห�
ผลตอบแทนได้เฉลี่ยประม�ณ 6% ต่อปี ณ วันที่ฉันเกษียณ
ฉันต้องมีเงินฝ�กธน�ค�รและเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประม�ณ

5 ล้�นบ�ท ฉันถึงจะมีร�ยรับเท่�จำ�นวนที่ต้องก�ร

แล้วน�ยจะห�เงิน 5 ล้�นบ�ทม�จ�กไหน ?

ฉันคิดว่�จะได้รับเงินจ�ก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
ประม�ณ 4 ล้�นบ�ท

ส่วนที่ยังข�ดอีก 1 ล้�นบ�ท 
ฉันต้องออมเงินเพิ่มเติม
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สู่ชีวิตอิสระทางการเงินยามเกษียณ
 ก�รมีอิสระท�งก�รเ งินใน 
วัยเกษียณ เป็นส่ิงท่ีหล�ย ๆ คนใฝ่ฝัน 
ซึ่งแน่นอนว่� ก�รจะทำ�แบบนั้นได้  
ร�ยได้ต้องเพียงพอสำ�หรับร�ยจ่�ยที่
จำ�เป็น เพียงพอสำ�หรับทำ�กิจกรรมเพ่ือ
คว�มสุขแห่งชีวิต และเพียงพอสำ�หรับ
ก�รดูแลสุขภ�พต�มวัยด้วย  

 • รู้รายรับต่อเดือน แหล่งท่ีมา และความม่ันคงของรายรับ เช่น จ�ก
บำ�น�ญ จ�กบำ�เหน็จ จ�กเงินกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ หรือจ�กเงินลงทุนต่�ง ๆ 
 • รู้รายจ่ายต่อเดือนเปรียบเทียบกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับ โดย
ส่วนใหญ่ค่�ใช้จ่�ยประจำ�หลังเกษียณมักจะลดลง ซึ่งประเมินกันว่� ค่�ใช้จ่�ย 
ต่อเดือนหลังเกษียณจะอยู่ที่ 70-80% ของค่�ใช้จ่�ยต่อเดือนก่อนเกษียณ เช่น  
ห�กก่อนเกษียณมีค่�ใช้จ่�ยต่อเดือน 30,000 บ�ท ค่�ใช้จ่�ยหลังเกษียณ 
จะประม�ณ 21,000-24,000 บ�ท ท้ังน้ี ยังไม่รวมเงินเฟ้อ และค่�รักษ�พย�บ�ล 
ที่อ�จเพิ่มขึ้นต�มวัย

วิธีท่ีจะช่วยให้คุณส�ม�รถเกษียณอ�ยุสบ�ย ๆ ไร้กังวลเร่ืองเงิน คือ
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 • ตรวจสอบหลกัประกนัความมัน่คงทางการเงนิ เชน่ ประกนัสขุภ�พ
และคว�มคุ้มครอง สวัสดิก�รที่เบิกได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่�ห�กเกิดเหตุที่
ไม่ค�ดฝันจะไม่กระทบกับจำ�นวนเงินท่ีจำ�เป็นสำ�หรับใช้จ่�ยประจำ� ห�กตรวจสอบ 
แล้วพบว่� ไม่ครอบคลุมเพียงพอควรพิจ�รณ�ออมหรือซื้อประกันเพิ่มเติม 

 • มปีจัจยัอะไรบา้งท่ีอาจสง่
ผลกระทบต่อรายรับ-รายจ่าย เช่น 
อัตร�เงินเฟ้อ ปัจจัยท�งเศรษฐกิจท่ี
อ�จกระทบตอ่อตัร�ดอกเบีย้ จำ�นวนปี
ท่ีค�ดว่�จะมีอ�ยุหลังเกษียณ ลูกหล�น
ท่ีอ�จจะนำ�พ�คว�มเดือดเน้ือร้อนใจ
ม�ให้
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แบบทดสอบความมั่นคงทางการเงิน

1) ปัจจุบันฉันมีรายได้หลักมาจาก...

 เงินเดือน หรือค่�จ้�ง

 ธุรกิจส่วนตัว หรืออ�ชีพอิสระ

 สินทรัพย์

 ไม่มีร�ยได้ประจำ�

2) นอกจากรายได้หลักแล้ว ฉันยังมีรายได้มาจากแหล่งอ่ืน...

 ไม่มี

 มีบ้�ง แต่ไม่ม�ก หรือไม่แน่นอน

 มี แน่นอนและต่อเน่ือง

3) ภาระหน้ีสินของฉัน

 0-10% ของร�ยได้ต่อเดือน

 10-30% ของร�ยได้ต่อเดือน

 ม�กกว่� 30% ของร�ยได้ต่อเดือน

4) ในแต่ละเดือน ฉันมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย...

 ม�กกว่� 20% ของร�ยได้ต่อเดือน

 ม�กกว่� 10% ของร�ยได้ต่อเดือน

 ไม่ม�ก บ�งคร้ังร�ยได้ก็แทบจะไม่พอกับค่�ใช้จ่�ย

 ฉันต้องพ่ึงพ�ก�รกู้ยืมจ�กบัตรเครดิต สินเช่ือส่วนบุคคล

 รวมถึงสินเช่ือนอกระบบ อยู่เป็นประจำ�

5) ฉันมีเงินสำารองเพียงพอท่ีจะดำารงชีพอยู่โดยไม่มีรายได้ นานท่ีสุด...

 ไม่เกิน 3 เดือน

 ประม�ณ 3-6 เดือน

 ประม�ณ 6 เดือน - 1 ปี

 ม�กกว่� 1 ปี

6) หลักประกันสำาหรับความเส่ียงทางการเงิน (ชีวิต/สุขภาพ/รายได้/ทรัพย์สิน/รถ ฯลฯ) ของฉัน

 มีประกันสำ�หรับคว�มเส่ียงท�งก�รเงินไว้เกือบทุกประเภท

 และครอบคลุมคว�มเส่ียงหลัก ๆ ท่ีมี

 ทำ�ประกันไว้บ้�ง และครอบคลุมคว�มเส่ียงได้บ�งส่วน

 ไม่ได้ทำ�ประกันไว้

7) แผนสำาหรับการเกษียณอายุของฉัน...

 ฉันมีคว�มพร้อมท�งก�รเงินแล้วสำ�หรับก�รเกษียณอ�ยุ

 ฉันว�งแผนไว้แล้ว และกำ�ลังดำ�เนินก�รต�มแผน เพ่ือให้มีคว�มพร้อม

 ท�งก�รเงินในวันเกษียณอ�ยุ

 ฉันยังไม่แน่ใจว่�ฉันส�ม�รถเกษียณอ�ยุอย่�งมีคว�มพร้อมท�งก�รเงิน

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน
0 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน

0 คะแนน

3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน

ความม่ันคงของฐานะการเงิน
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 0-5 คะแนน “ความม่ันคงทางการเงิน: ระดับต่ำา”
ปัญห�หนกัอกของคณุ คอื ร�ยไดไ้มเ่พยีงพอสำ�หรบัค�่ใชจ้�่ยในแตล่ะเดอืน รวมถงึ
ไม่มีเงินออมเผื่อเอ�ไว้ใช้ในย�มฉุกเฉิน และไม่ได้ทำ�ประกันที่ครอบคลุมคว�มเสี่ยง
ท�งก�รเงินอย่�งเพียงพอ เร�แนะนำ�ให้คุณตั้งใจมั่นว่� “ฉันจะอยู่ให้ได้ด้วยร�ยได้
ของฉันและจะไม่ก่อหนี้เพิ่ม” ซึ่งคุณทำ�ได้ด้วยก�รประกอบสัมม�ชีพด้วยคว�มขยัน
ขันแข็ง หรืออ�จพัฒน�ทักษะอ�ชีพเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รห�ร�ยได้ เม่ือมี
ร�ยได้เข้�ม� คณุควรกันเงินออมไวส้ว่นหนึง่ก่อนทีจ่ะใชจ้�่ย และพย�ย�มลดร�ยจ�่ย 
ที่ไม่จำ�เป็น อย่�ลืมว่� เศรษฐีหล�ยคนก็ก่อร่�งสร้�งตัวด้วยสติปัญญ� คว�มขยัน
หมั่นเพียร และก�รประหยัด อดออม คุณเองก็ทำ�ได้ !

 6-9 คะแนน “ความม่ันคงทางการเงิน: ระดับกลาง ค่อนข้างต่ำา”
คุณอยู่ในฐ�นะพออยู่พอกิน ไม่ถึงกับย�กลำ�บ�ก แต่ห�กต้องก�รสร้�งอน�คตท่ีม่ันคง 
คุณอ�จต้องห�ร�ยได้เสริม หรือระมัดระวังก�รใช้จ่�ยม�กขึ้น ก�รทำ�บัญชีร�ยรับ-
ร�ยจ่�ยจะช่วยให้ทร�บว่� ร�ยจ่�ยท่ีจำ�เป็นมีจำ�นวนเท่�ไหร่ และร�ยจ่�ยใดไม่จำ�เป็น
ส�ม�รถลดทอนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออมได้ นอกจ�กนี้ ก�รพิจ�รณ�ทำ�ประกันให้ 
ครอบคลุมคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินที่มีอยู่ ก็สำ�คัญเช่นเดียวกัน

 10-14 คะแนน “ความม่ันคงทางการเงิน: ระดับกลาง ค่อนข้างสูง”
ฐ�นะก�รเงินของคุณอยู่ในระดับป�นกล�ง มีร�ยได้เพียงพอสำ�หรับก�รใช้จ่�ยและมี
เงินเหลือสำ�หรับเก็บออม หรือคุณอ�จจะเป็นผู้ท่ีรู้จักก�รใช้ชีวิตอย่�งพอเพียงก็เป็นได้
ก�รรักษ�วินัยท�งก�รเงินที่ดี จะช่วยให้คุณมีฐ�นะก�รเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้น
อย่�งแน่นอน ควรศึกษ�ห�คว�มรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับก�รออมและก�รลงทุนประเภทต่�ง ๆ 
เพื่อบริห�รเงินออมให้เพิ่มค่�ม�กกว่�เงินเฟ้อ นอกจ�กนี้ ก�รพิจ�รณ�ทำ�ประกัน
ให้ครอบคลุมคว�มเสี่ยงท�งก�รเงินที่คุณมี ก็สำ�คัญสำ�หรับคุณ

 15-17 คะแนน “ความม่ันคงทางการเงิน: ระดับสูง”
ฐ�นะก�รเงินของคุณมีคว�มม่ันคง มีเงินออมท่ีเพียงพอ ประเด็นท�งก�รเงินท่ีคุณให้
คว�มสำ�คัญ คือ ก�รลงทุน หรือก�รสร้�งร�ยได้จ�กสินทรัพย์ ซ่ึงก�รตัดสินใจลงทุน
แต่ละคร้ัง ควรศึกษ�ห�ข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือให้เข้�ใจผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินท่ีจะลงทุน
และคว�มเสีย่งทีเ่กีย่วข้องอย�่งชัดเจน รวมถงึศึกษ�เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑท์�ง
ก�รเงินท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินที่นำ�เสนอโดยสถ�บัน
ก�รเงินอ่ืนด้วย
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 อย่�งที่บอกไปแล้วว่� เร�ส�ม�รถทำ�ให้ “เงินออม” ที่มีอยู่งอกเงยได้
หล�ยวิธี ไม่ว่�จะเป็นก�รฝ�กธน�ค�ร ซื้อพันธบัตร ลงทุนในกองทุนรวม และ 
หุ้นต่�ง ๆ  แต่ก่อนท่ีคุณจะนำ�เงินออมท่ีมีไปสร้�งมูลค่�เพ่ิม ยังมีคว�มลับเก่ียวกับ 
“เงิน” อีกหล�ยอย่�ง ที่คุณควรทำ�คว�มเข้�ใจให้ถ่องแท้เสียก่อน

เงินงอกเงย...ชีวิตงอกงาม3
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 เพร�ะว่�เงินจำ�นวนเดียวกันที่ได้รับในเวล�ต่�งกัน จะมีค่�ไม่เท่�กัน 
โดยเงินที่ได้รับก่อน จะมีค่�ม�กกว่�นั่นเอง
 เหตุผลท่ีทำ�ให้เงินท่ีได้รับเร็วกว่� มีค่�ม�กกว่�เงินที่ได้รับช้�กว่� 
เพร�ะว่� “เงินมีดอกเบี้ย” และผู้ท่ีถือเงินไว้จะมีร�ยรับดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจ�ก
ก�รนำ�เงินสดไปฝ�กธน�ค�ร หรือลงทุน ซ่ึงถ้�คุณเลือกรับเงินในวันน้ีและนำ�เงิน
ไปฝ�กธน�ค�ร ในอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�ก 3% ต่อปี เม่ือครบ 1 ปี เงินของคุณ
จะเพ่ิมข้ึนเป็น 10,300 บ�ท ซ่ึงจะกล�ยเป็นเงินต้นของปีท่ี 2 และในปีถัด ๆ ไป 
ดอกเบ้ียของปีน้ันจะถูกทบเข้�กับเงินต้น และกล�ยเป็นเงินต้นของปีถัดไป เช่นน้ี 
ไปเร่ือย ๆ  แต่ห�กคุณเลือกท่ีจะรับเงิน 10,000 บ�ทในอีก 1 ปีข้�งหน้� จะเท่�กับว่�  
คุณได้รับเงินเพียง 9,709 บ�ทในวันน้ี (10,000/1.03)  
 ...และน่ีคือเหตุผลท่ีควรเร่ิมออมต้ังแต่วันน้ี !

“เงิน”...มีค่ากว่าที่คิด
 พลังของดอกเบ้ียทบต้น
 ถ้�จู่ ๆ มีคนเสนอเงินให้คุณ 10,000 บ�ท โดยให้คุณเลือกว่�จะรับเงิน
วันนี้ หรือจะรับเงินในอีก 1 ปีข้�งหน้� คุณจะเลือกรับเงินแบบไหน ?
 ...แน่นอนว่� ใคร ๆ ก็อย�กได้เงินวันนี้กันทั้งนั้น   

 

เงินงอกเงย...ชีวิตงอกงาม
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6 แสนบาท

5 แสนบาท

4 แสนบาท

3 แสนบาท

2 แสนบาท

1 แสนบาท ห�กให้คุณออมเงินปีละ 15,000 บ�ท เป็นเวล� 10 ปี รวมเงินออม
สะสมทั้งสิ้น 150,000 บ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยเท่�กับ 5% ต่อปี เท่�กันทุกปี 
จะพบว่�ถ้�คุณออมเร็ว คือในช่วงอ�ยุ 31-40 ปี เมื่ออ�ยุครบ 60 ปี คุณจะ 
มีเงินประม�ณ 500,000 บ�ท แต่ถ้�ออมช้�ไปอีก 10 ปี เป็นในช่วงอ�ยุ 41-50 ปี 
เมื่อคุณอ�ยุครบ 60 ปี คุณจะมีเงินประม�ณ 300,000 บ�ท
  
 ...น่ันหม�ยคว�มว่� ย่ิงคุณเร่ิมต้นออมเงินเร็วเท่�ไหร่ เงินก็จะย่ิงงอกเงย
ม�กขึ้นเท่�นั้น

ออมก่อน...รวยก่อน

ตัวอย่าง ฝ�กเงิน 10,000 บ�ท ไว้ 10 ปี โดยได้รับดอกเบ้ีย 3% ต่อปี
 
  จำ�นวนเงินรวมดอกเบ้ียเม่ือส้ินปีท่ี 10    10,000 x (1 + 0.03)10 

13,439.16 บ�ท
=
= 

สูตรคำานวณเงินรวมท่ีจะได้จากดอกเบ้ียทบต้น
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กราฟแสดงเงินสะสมสุทธิ

31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 60 ปี
อายุ

เงินต้น, ดอกเบี้ย

6 แสนบาท

5 แสนบาท

4 แสนบาท

3 แสนบาท

2 แสนบาท

1 แสนบาท

สายรุ้ง วัลลภ
ดอกเบี้ย
375,623

บาท

เงินต้น
150,000

บาท

เงินต้น
150,000

บาท

ดอกเบี้ย
172,687

บาท
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 ถ้�คุณเริ่มต้นออมตอนอ�ยุ 31 ปี โดยออมปีละ 15,000 บ�ท  
(เดือนละ 1,250 บ�ท) ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวล� 30 ปี สมมติว่�อัตร� 
ผลตอบแทนจ�กเงินออมและเงินลงทุนเฉลี่ยเท่�กับ 5% ต่อปี เมื่อคุณอ�ยุ 
ครบ 60 ปี จะมีเงินเก็บย�มเกษียณประม�ณ 1.05 ล้�นบ�ท คิดเป็นเงินออม 
450,000 บ�ท และอีกประม�ณ 600,000 บ�ท คือก�รทำ�ง�นของดอกเบี้ย ! 
 แตถ่�้คณุเร่ิมออมตอนอ�ย ุ51 ป ีคณุจะต้องออมถึงปลีะ 76,000 บ�ท 
(เดือนละ 6,300 บ�ท) ต่อเนื่องกัน 10 ปี จึงจะมีเงินใช้ย�มเกษียณในจำ�นวน
เท่�กัน ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นของดอกเบี้ยเพียง 240,000 บ�ท เท่�นั้น 

ออมก่อน...สบายกว่า 
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ตารางแสดงการออมเงินเพื่อให้ครบ 1 ล้าน ยามเกษียณ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ออมสะสม

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
450,000

15,750
32,288
49,652
67,884
87,029

107,130
128,237
150,398
173,668
198,102
223,757
250,695
278,979
308,678
339,862
372,605
406,986
443,085
480,989
520,789
562,578
606,457
652,530
700,906
751,702
805,037
861,039
919,841
981,583

1,046,412

76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000
76,000

760,000

79,800
163,590
251,570
343,948
440,945
542,793
649,732
762,019
879,920

1,003,716

เตรียมความพร้อมเมื่ออายุ 31 ปี เตรียมความพร้อมเมื่ออายุ 51 ปี

ต้นปีออมเงิน ปล�ยปีมีเงินทั้งสิ้นปล�ยปีมีเงินทั้งสิ้นต้นปีออมเงิน
อายุ
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 นอกจ�กระยะเวล�ท่ีเร่ิมต้นออมเงินจะมีผลต่อจำ�นวนเงินท่ีงอกเงยแล้ว 
อัตร�ดอกเบี้ยหรืออัตร�ผลตอบแทนที่ได้รับแตกต่�งกัน ก็มีผลให้เงินจำ�นวน
เท่�กัน มีมูลค่�เพิ่มต่�งกันด้วย  

กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม

ออมเงิน...อย่างฉลาด

สายรุ้ง ได้รับผลตอบแทน 5% ต่อปี

วัลลภ ได้รับผลตอบแทน 3.5% ต่อปี

กานดา ได้รับผลตอบแทน 1% ต่อปี
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60
 ป

ี อายุ (ปี)

จำานวนเงิน (บาท)

400,000

300,000

200,000

100,000

450,000

350,000

250,000

150,000

50,000
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 คุณส�ม�รถคำ�นวณระยะเวล�โดยประม�ณ ที่เงินออมของคุณ 
จะงอกเงยเป็นเท่�ตัวได้ โดยใช้เลขมหัศจรรย์ “72” ดังนี้ 

จำานวนปีท่ีเงินจะงอกเงยเป็นเท่าตัว  = 
                72

อัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทน

ออมเงิน...ให้งอกเงยเป็นเท่าตัว

 ตัวอย่างเช่น 
 ห�กอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�ก หรือผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนท่ีคุณได้รับ 
เท่�กับ 5% ต่อปี จำ�นวนปีที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่�ตัว คือ 72/5 = 14.4 ปี หรือ 
ประม�ณ 15 ปี 

 ห�กอัตร�ดอกเบ้ียเงินฝ�ก หรือผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนท่ีคุณได้รับ
เท่�กับ 10% ต่อปี จำ�นวนปีที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่�ตัว คือ 72/10 = 7.2 ปี หรือ 
ประม�ณ 7 ปี 

 เห็นได้ว่� ห�กอัตร�ดอกเบ้ีย 
หรือผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนสูง จะทำ�ให้
ระยะเวล�ที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่�ตัวนั้น
สั้นลง  

 ในท�งตรงกันข้�ม ห�กคุณกู้ยืม
เงินม�เพ่ือใช้จ่�ย ย่ิงดอกเบ้ียเงินกู้สูงเท่�ไหร่ 
กจ็ะทำ�ใหค้ณุตอ้งชำ�ระหนีด้ว้ยจำ�นวนเงนิ
ท่ีสูงกว่�เงินท่ีกู้ม�เป็นเท่�ตัวในเวล�เพียง
ไม่น�นเช่นกัน

อายุ (ปี)
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 นอกจ�กปจัจยัด�้นอตัร�ดอกเบีย้ทีส่ง่ผลใหเ้งินในปจัจบุนัมีค�่ม�กกว�่
เงินจำ�นวนเดียวกันที่จะได้รับในอน�คตแล้ว อัตร�เงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ที่ส่งผลกระทบต่อ “ค่าของเงิน” เช่นกัน

 ลองเปรยีบเทียบร�ค�กว๋ยเตีย๋วในปจัจบุนั เมือ่ 20 ปกีอ่น และอกี 20 ปี 
ข้�งหน้� ในวันน้ีเร�อ�จซ้ือก๋วยเต๋ียวได้ในร�ค�ช�มละ 30 บ�ท เม่ือ 20 ปีก่อน 
เงิน 30 บ�ท อ�จซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถึง 2 ช�ม แต่ในอีก 20 ปีข้�งหน้�อ�จจะซื้อ
ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สักช�มก็เป็นได้

 นัน่แสดงใหเ้หน็อย�่งชดัเจนว�่ ก�รท่ีร�ค�สนิค�้แพงขึน้เรือ่ย ๆ  อย่�ง
ต่อเนื่อง หรือท่ีเรียกว่� “เงินเฟ้อ” ทำ�ให้เงินจำ�นวนเท่�เดิม มีมูลค่� หรือ 
“อำานาจซื้อ” ลดลง เมื่อเวล�ผ่�นไป

เงินเฟ้อ...ต้องระวัง
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate)

 ดอกเบี้ยเงินฝ�กหรือผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนในรูปตัวเงิน
ทีเ่ร�ไดร้บัยงัไม่ใชผ่ลตอบแทนท่ีแท้จริง ตอ้งหกัผลกระทบจ�กเงินเฟอ้
ออกก่อน ต�มสมก�รด้�นล่�ง

ยกตวัอย�่งเชน่ สมมตว่ิ�อัตร�เงนิเฟ้อเท่�กบั 3% ห�กคณุนำ�เงนิไปฝ�ก
ออมทรัพย์ อัตร�ดอกเบี้ยเท่�กับ 0.75% ต่อปี อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง 
จะเท่�กับ -2.25% นั่นหม�ยคว�มว่�เงินคุณไม่ได้งอกเงยขึ้นเพียงพอ
กับค่�ใช้จ่�ยที่เพิ่มขึ้นเลย แต่ห�กคุณนำ�เงินไปฝ�กประจำ� หรือนำ�ไป
ลงทุนอย่�งอื่น (เช่น พันธบัตรรัฐบ�ล ตร�ส�รหน้ีภ�คเอกชน หรือ
กองทุนรวม) คุณอ�จได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สมมติว่�คุณได้รับ 
ผลตอบแทน (หลังหักภ�ษี) เท่�กับ 5% ต่อปี อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง
จะเท่�กับ 2%

 ...เมื่อรู้จัก “เงิน” ในแง่มุมที่แตกต่�งแล้ว คร�วนี้ก็ม�ลองดูว่� คุณจะ
เลือกออมแบบไหน จึงจะทำ�ให้เงินงอกเงยได้ม�กที่สุด

อัตราเงินเฟ้อ
(Inflation Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(Real Interest Rate)

อัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงิน
(Nominal Interest Rate)

 = -
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“ออม” อย่างไร ให้ “เงิน” งอกเงย

 ในปัจจุบัน มีหล�กหล�ยผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินให้คุณเลือกออม 
หรือลงทุนต�มที่เห็นเหม�ะสม โดยมีสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง คือ

 ความคล่องตัว VS ผลตอบแทน
 แม้ว่�ก�รฝ�กเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์จะมีคว�มคล่องตัวสูง จะ
ฝ�ก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ต้องแลกกับอัตร�ดอกเบี้ยที่ต่ำ�กว่�ก�รฝ�กประจำ� 
แต่ห�กมีก�รว�งแผนก�รเงินที่ดี จะทำ�ให้คุณส�ม�รถประเมินได้ว่� ควรฝ�ก
เงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่�ไหร่จึงจะเพียงพอสำ�หรับใช้จ่�ยในย�มปกติ หรือ
สำ�รองไว้ย�มฉุกเฉิน เพื่อจะได้นำ�เงินส่วนที่เหลือม�เก็บไว้ในบัญชีเงินฝ�ก
ประจำ�ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่�
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 ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง
 สิง่ทีต่อ้งระวงัในก�รออมหรอืลงทนุ คอื ผลตอบแทนทีสู่งมักม�พร้อม
กบัคว�มเสีย่งเสมอ ซึง่หม�ยถงึคว�มเปน็ไปไดใ้นก�รทีค่ณุจะตอ้งสญูเสยีเงนิตน้
ไปนัน่เอง เพร�ะฉะนัน้ กอ่นตดัสินใจออมหรือลงทนุ ควรศกึษ�ลกัษณะ เงือ่นไข 
และคว�มเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในก�รออมหรือลงทุนให้เข้�ใจอย่�งชัดเจน และ
ควรเปรียบเทียบกับผู้ให้บริก�รอื่น หรือท�งเลือกอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้�ยคลึง
กันด้วย 

 การกระจายความเสี่ยง
 ปจัจบุนั เงนิฝ�กในธน�ค�รพ�ณชิย ์ยงัไดร้บัคว�มคุม้ครองจ�กสถ�บนั
คุ้มครองเงินฝ�กในวงเงินไม่เกิน 50 ล้�นบ�ท/ร�ย/สถ�บันก�รเงิน ไปจนกว่�
จะมีก�รแจ้งเปลี่ยนแปลง ส่วนเงินลงทุนนั้นจะไม่ได้รับคว�มคุ้มครอง เพื่อ 
หลีกเลี่ยงก�รสูญเสียเงินเป็นจำ�นวนม�ก คุณจึงไม่ควรนำ�เงินทั้งหมดหรือ 
เกือบทั้งหมด ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรือมีคว�มเสี่ยงประเภท
เดียวกัน
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 ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 ในก�รลงทุนไม่ว่�รูปแบบใดก็ต�ม จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงภ�ษีด้วยเช่นกัน  
โดยทัว่ไป ผลตอบแทนในรปูดอกเบีย้ (เชน่ ดอกเบีย้เงินฝ�ก ดอกเบีย้พนัธบตัร) 
จะถูกหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย 15% และผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (เช่น เงินปันผล
จ�กหุ้นทุน) จะถูกหัก 10% เช่น ห�กอัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ� เท่�กับ 4% 
ต่อปี อัตร�ดอกเบี้ยหลังหักภ�ษีที่คุณได้รับจะเท่�กับ 4% - (4% x 15%) หรือ
เท่�กับ 3.4% ต่อปี แต่ก็ยังมีร�ยได้จ�กก�รออมหรือก�รลงทุนบ�งประเภท 
ที่ได้รับยกเว้นภ�ษี เช่น  

ดอกเบี้ยจ�กเงินฝ�กออมทรัพย์ (กรณีที่ไม่เกิน 20,000 บ�ท)  
ดอกเบี้ยจ�กสล�กออมสิน 
ดอกเบ้ียจ�กเงินฝ�กประจำ�ร�ยเดือน ต้ังแต่ 24 เดือนข้ึนไป  
(บุคคลธรรมด�ส�ม�รถใช้สิทธิฝ�กเงินในบัญชีประเภทนี้ได้ 
เพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝ�กรวมต้องไม่เกิน 600,000 บ�ท  
และผู้ปกครองส�ม�รถเปิดบัญชีในน�มของผู้เย�ว์ได้)  
ส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ยและร�ค�ซื้อกองทุนรวม 
 

-

-

-

-

...เมื่อไตร่ตรองอย่�งรอบคอบแล้ว คร�วนี้ก็เลือกออมกันได้เลย
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รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้...เพื่ออนาคตที่สดใส

 อย่�ลืมว่� หัวใจสำ�คัญท่ีจะช่วยทำ�ให้ชีวิตของคุณงอกง�มจ�กเงิน 
ที่งอกเงย มีคว�มมั่นคงท�งก�รเงินและมีอน�คตที่สดใสเพียงใด อยู่ที่ว่� 
 คุณจะรู้จัก...
 รู้หาเงิน ด้วยก�รประกอบอ�ชีพสุจริต ด้วยสติปัญญ�และคว�มขยันหม่ันเพียร  
 รู้เก็บเงิน จ�กก�รว�งแผนท�งก�รเงินที่ดี โดยไม่ลืมหลักสำ�คัญที่ว่�
ให้ออมก่อนใช้เสมอ และควรแบ่งเงินออมเป็นส่วน ๆ เช่น ออมเพื่อไว้ใช้จ่�ย
ย�มเกษยีณ ออมเพือ่ใชจ้�่ยย�มฉกุเฉนิ ออมเพือ่ใชใ้นสิง่ทีอ่ย�กไดห้รอือย�กทำ� 
แทนก�รกู้ยืม และออมเพื่อให้เงินงอกเงย 
 รูใ้ชเ้งนิ โดยใคร่ครวญใหดี้ทุกคร้ังท่ีคณุคดิจะใช้เงิน ว่�สิง่น้ันจำ�เปน็ไหม 
รอไดห้รอืเปล�่ และเหม�ะสมกบักำ�ลงัทรพัยท์ีม่หีรอืไม่ ห�กจำ�เปน็ตอ้งซือ้จรงิ ๆ  
ก็ควรศึกษ�ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อจะได้เปรียบเทียบให้ได้ของที่มี
คุณภ�พในร�ค�ที่เหม�ะสม และห�กต้องก่อหนี้ ควรคิดถึงผลดีผลเสียให้ม�ก 
และทำ�เมื่อจำ�เป็นจริง ๆ เท่�นั้น
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อยากรู้รอบเรื่องการเงิน
ติดตามอ่านเล่มอื่น ๆ ด้วยนะครับ

48
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“รู้ออม รู้ใช้ 
ทุกวัยมีสุข”

รู้อย่�งนี้แล้ว 
ม�เริ่มต้นว�งแผน
ก�รเงินกันเลย

49
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พิมพ์ครั้งที่ 3  เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำานวนพิมพ์  20,000 เล่ม
จำานวน 52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รู้รอบเรื่องการเงิน
รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน
คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด รู้รอบระวังภัย

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน คิดก่อนเป็นหนี้

รู้รอบเรื่องการเงิน
รู้รอบระวังภัย

 แม้ว่าเราจะไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เรา
สามารถเตรียมความพร้อม เพ่ือ “อนาคตท่ีดีและม่ันคง” ได้ 
มิใช่หรือ ?  
 ขอเพียง “วางแผนการเงิน” ให้เป็น ส่ิงท่ีหวังและ
อนาคตที่ฝัน ย่อมเป็นจริงได้ไม่ยาก  
 ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำาคู่มือ  
รูร้อบเรือ่งการเงิน ตอน วางแผนการเงนิอย่างชาญฉลาด  
สำาหรับประชาชนข้ึน เพ่ือเป็นเสมือนเพ่ือนคู่คิด ท่ีคอย
แนะแนวทางในการจัดการทางการเงิน ซ่ึงจะทำาให้เกิด 
ความม่ันคง และมีชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต
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รู้รอบเรื่องการเงิน
วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

ขอคำ�ปรึกษ�หรือร้องเรียนได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
โทร. 1213
แฟกซ์ 0 2283 6151
อีเมล fcc@bot.or.th
เว็บไซต์ www.bot.or.th/fcc
เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/hotline1213
จดหมาย
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำานักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำานักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
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