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ขอคำ�ปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่
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 สำ�นักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รู้รอบเรื่องการเงิน

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด
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รู้รอบเรื่องการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

รู้รอบระวังภัย

รู้รอบเรื่องการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

คิดก่อนเป็นหนี้

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

แม้ว่าเราจะไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เรา
สามารถเตรียมความพร้อม เพือ่ “อนาคตทีด่ แี ละมัน่ คง” ได้
มิใช่หรือ ?
ขอเพียง “วางแผนการเงิน” ให้เป็น สิง่ ทีห่ วังและ
อนาคตที่ฝัน ย่อมเป็นจริงได้ไม่ยาก
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย จึ งได้ จั ด ทำ � คู่ มื อ
รูร้ อบเรือ่ งการเงิน ตอน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด
สำ�หรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด ที่คอย
แนะแนวทางในการจัดการทางการเงิน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ความมัน่ คง และมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบระวังภัย

คิดก่อนเป็นหนี้

		
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำ�นวนพิมพ์
20,000 เล่ม
จำ�นวน
52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
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คุณอยากมีชีวิตแบบไหน
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ใช้เงินเกินตัว
หาเช้ากินค่�ำ
พอมีพอกิน
แถมตกเป็นเหยือ่ หาได้ 100 ใช้ 100 หาได้ 100 ใช้ 90
หาได้ 100 ใช้ 100
และยังหยิบยืมชาวบ้าน

อีก 10 เป็นเงินออม

กินดีอยูด่ ี

หาได้ 100 ใช้ 80
อีก 20 เป็นเงินออม

เป็นปลาแซลมอนสุดหรู

เป็นปลาทูนา่ แสนแพง

เป็นแค่ปลาทูบา้ น ๆ

เป็นแค่ปลาเล็กปลาน้อย

เหยือ่

คุณอยากมีชีวิตแบบไหน

มัง่ มีศรีสขุ

หาได้ 100 ใช้ 50
อีก 25 เป็นเงินออม
อีก 25 นำ�ไปลงทุน

หากเลือกได้...เชือ่ ว่าทุกคนคงอยากมีชวี ติ ทีม่ ง่ั มีศรีสขุ เหมือนปลาตัวใหญ่
มากกว่าจะเป็น “เหยื่อ” กันทั้งนั้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะเลือกชีวิตได้ดังใจนึกฝัน
นัน่ เพราะมีปจั จัยมากมายทีส่ ง่ ผลให้ชวี ติ ของคนแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็น
พื้นฐานครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้วันนี้คุณอาจจะยังเป็นคนหาเช้ากินค่ำ� พอมีพอกิน
หรือแม้กระทั่งเป็น “เหยื่อ” อยู่ก็ตาม แต่คุณก็สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
”ปลาแซลมอน” และมีชีวิตอย่างมั่งมีศรีสุขได้
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ไม่กอ่ หนีน้ อกระบบ

ขยันทำ�มาหากิน

รูจ้ กั เก็บออม

ไม่ยงุ่ การพนัน

สร้างหนีเ้ ฉพาะทีจ่ �ำ เป็น

ใช้จา่ ยเท่าทีจ่ �ำ เป็น

อยูอ่ ย่างพอเพียง
มองการณ์ไกล

เคล็ดลับขจัดความจน
...ตามไปดูกนั ว่า สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้อนาคตของคุณสดใสเหมือน ”ปลาแซลมอน” นัน้
มีอะไรบ้าง
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ทำ�ไมต้องวางแผนการเงิน

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
มีน้อย ใช้น้อย ค่อยบรรจง

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
บทประพันธ์ : สุนทรภู่

เชือ่ ว่าหลายคนคงเคยผ่านหูบทกลอนทีส่ ะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของ
การวางแผนการเงินนีก้ นั มาบ้าง ซึง่ หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีต่ อ้ งการมีฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคง มีชีวิตที่มั่งคั่ง จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักวางแผนการเงินให้เป็น
นัน่ เพราะการวางแผนการเงิน เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้เราสามารถจัดการ
ชีวิตอย่างเป็นระบบ ให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และมีเงินเหลือไว้ใช้ยาม
ฉุกเฉิน มีเงินออมไว้เก็บเกีย่ วดอกผล หรือลงทุนในอนาคตได้ ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่
สร้างอนาคตทีส่ ดใสและมัน่ คงนัน่ เอง
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ใครบ้างที่ต้องวางแผนการเงิน
จริง ๆ แล้ว ไม่วา่ จะวัยไหน ๆ ทุกคนสามารถวางแผนการเงินได้ทง้ั นัน้
วั ย เด็ ก วั ย ที่ เ หมาะแก่
การบ่มเพาะนิสยั ในการใช้จา่ ยเงิน
อย่างสมเหตุสมผล ให้เด็กรู้จัก
ค่าของเงิน สอนให้ลกู รูจ้ กั เก็บออม
รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน สิ่งเหล่านี้
จะเป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ใ ห้ เ ขาเติ บ โต
เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เงินเป็น

วัยทำ�งาน วัยกำ�ลังสร้างเนือ้
สร้างตัว มีรายได้เป็นของตัวเองและ
มี อิส ระในการใช้ จ่า ย ซึ่ง หากไม่ มี
การวางแผนการเงินทีด่ แี ล้ว โอกาสทีเ่ งิน
จะรัว่ ไหลไปตามกระแสสังคม กิน เทีย่ ว
ใช้ ช็อป ย่อมเกิดขึน้ ได้มาก และโอกาส
ทีจ่ ะก้าวต่อไปในชีวติ เช่น ซือ้ รถ ซือ้ บ้าน
แต่งงาน สร้างครอบครัว ก็ยอ่ มถอยห่าง
ออกไปเช่นกัน
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วั ย สร้ า งครอบครั ว การ
สร้างครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ เพราะ
ไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะตัวเอง หากยัง
มีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแล จึง
จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องวางแผนการเงิน
ให้รดั กุม เพราะนอกจากจะต้องจัดสรร
รายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายประจำ�
ในแต่ละเดือน เช่น ค่ากินใช้ ค่าขนมลูก
ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ แล้วยังมี
ค่าเทอมลูก และรายจ่ายไม่ประจำ� เช่น
ค่าซ่อมรถ ซ่อมบ้าน ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ฯลฯ

วัยเกษียณ แม้ว่า
ภาระการเงินต่าง ๆ จะน้อยลง
แต่ ก็ ยั ง จำ � เป็ น ต้ อ งวางแผน
การเงินเช่นกัน เพื่อไม่เป็นภาระ
ของลูกหลาน เนื่องจากคนวัยนี้
ส่วนใหญ่รายรับจะน้อยลง ในขณะที่
รายจ่ า ยด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
...เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ ในช่วงวัยไหน คุณก็ควรที่จะมีการ
วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
“วางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อความมั่นคงในวันข้างหน้า”
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2

สู่ความมั่นคงทางการเงิน

การจะมีอนาคตทางการเงินทีม่ น่ั คง จำ�เป็นต้องอาศัยการวางแผนการเงิน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

วางแผนการเงิน...
เรื่องจิ๊บ ๆ
ใครที่เคยคิดว่า การวางแผน
การเงิ น นั้ น ยาก เห็ น ที ต้ อ งคิ ด ใหม่
เพราะจริง ๆ แล้วไม่ยากเลย เพียงคุณ
ทำ�ตามขัน้ ตอนง่าย ๆ 5 ขัน้ ตอนนีเ้ ท่านัน้

1. ประเมินฐานะการเงิน

นำ � สิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดมาเป็ น ตั ว ตั้ ง แล้ ว หั ก ลบด้ ว ยหนี้ สิ น ทั้ ง หมด
ส่วนที่เหลือจึงเป็นส่วนของคุณ หรือที่เรียกว่า “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งเป็นตัวที่
สะท้อนฐานะการเงินที่แท้จริงของคุณ
เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมิน “ความมั่งคั่งสุทธิ” ได้คือ
การทำ�บัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน
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วิธีจัดทำ�บัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

1. สินทรัพย์

2. หนี้สิน

1.1 บันทึกรายการสินทรัพย์
2.1 บันทึกรายการหนี้สิน
โดยจำ�แนกประเภท ดังนี้
โดยจำ�แนกประเภท ดังน้ี
• สินทรัพย์สภาพคล่อง
• หนีส้ นิ ระยะสัน้ คือ หนีท้ ต่ี อ้ งจ่ายคืน
เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึง่ ส่วนใหญ่
• สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
เป็นหนีท้ เ่ี กิดจากการอุปโภคบริโภค
เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้นทุน
เช่น หนีบ้ ตั รเครดิต หรือการซือ้ สินค้า
และกองทุนรวม
เงินผ่อน
• สินทรัพย์ส่วนตัว
• หนีส้ นิ ระยะยาว คือ หนีท้ ม่ี เี วลาผ่อน
เช่น บ้าน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ
ชำ�ระนานกว่า 1 ปี เช่น หนีท้ เ่ี กิดจาก
เครื่องเสียง เครื่องประดับ
การซือ้ บ้าน และรถยนต์

1.2 รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด

2.2 รวมจำ�นวนหนี้สินทั้งหมด

3. ความมั่งคั่งสุทธิ

1. สินทรัพย์
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2. หนี้สิน

3. ความมั่งคั่งสุทธิ

ตารางสำ�หรับจัดทำ�บัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์สภาพคล่อง

หนี้สินระยะสั้น

1)
2)
3)

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
1)
2)
3)
4)
5)

สินทรัพย์ส่วนตัว
1)
2)
3)
4)

หนี้สิน

รวม

1)
2)
3)

หนี้สินระยะยาว
1)
2)
3)

รวม

รวม

รวม

รวมจำ�นวนหนี้สินทั้งหมด

รวม

ความมั่งคั่งสุทธิ
สินทรัพย์-หนี้สิน = ................................

รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด

จดไว้...ช่วยได้

หากคุณอยากจะรูว้ า่ ทีผ่ า่ นมารูปแบบการใช้จา่ ย
ของคุณเป็นเช่นไร วิธีง่าย ๆ คือการจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายประจำ�วัน และจัดทำ�สรุปการใช้จา่ ยเมือ่ สิน้ เดือน
ซึ่งการจดจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายได้ว่ามาจาก
ทีใ่ ดบ้าง และรายจ่ายทีผ่ า่ นมาของคุณหมดไปกับเรือ่ งใดบ้าง
จำ � เป็ น หรื อไม่ รายรั บ เพี ย งพอกั บ รายจ่ า ยหรื อไม่
และมีเงินออมต่อเดือนมากน้อยเพียงไร
13

ตารางสำ�หรับบันทึกรายรับ-รายจ่าย
สรุปรายรับ-รายจ่าย
วันที่

รายรับ

รายจ่าย

รายจ่าย-แยกประเภท
คงเหลือ

บ้าน / ค่าเครื่องแต่งตัว / ค่ารักษาพยาบาล /
ค่าอาหาร ค่ารถ / เดินทาง สาธารณู
ปโภค ของใช้ส่วนตัว
ดูแลสุขภาพ

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

วิเคราะห์การใช้จา่ ยประจำ�เดือน
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รายได้มากกว่ารายจ่าย
รายจ่ายทั้งหมด
รายจ่ายประจำ�
รายจ่ายไม่ประจำ�
รายจ่ายจำ�เป็น
รายจ่ายทีส่ ามารถลดทอนลงได้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

ประจำ�วัน และสรุปเมือ่ สิน้ เดือน
รายจ่าย-แยกประเภท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร

เลี้ยงดูพ่อแม่ / ญาติ

ซื้อ /
ซ่อมแซมเครื่องใช้

ท่องเที่ยว/
นันทนาการ

ชำ�ระคืน
เงินต้น/ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วิเคราะห์การใช้จ่ายประจำ�เดือนนี้ .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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นอกจากนี้ คุ ณ สามารถประเมิ น
รายรับ-รายจ่ายในอนาคตได้อกี ด้วย โดยประมาณ
จากเงินสดในแต่ละเดือน ซึง่ สามารถทำ�ได้งา่ ยๆ ด้วย
การบัน ทึกรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าไว้ในปฏิทิน
โดยใช้สตี า่ งกัน เช่น วันทีจ่ ะได้รบั เงินบันทึกด้วย
สี เ ขี ย ว สำ � หรั บ วั น จ่ า ยเงิ น บั น ทึ ก ด้ ว ยสี นำ้ � เงิ น
เพียงเท่านีก้ ร็ แู้ ล้วว่า รายรับ-รายจ่ายในอนาคตของ
คุณมีอะไรบ้าง
ตัวอย่าง : ปฏิทินช่วยจำ�

สิงหาคม AUGUST
อา
5
12

จ

อ

จ่ายค่าน้ำ�ประปา6
7
200 บาท
จ่ายค่าไฟฟ้า
800 บาท

พ

พฤ

1

2

8

9

13

14

15

16

19โทรศัจ่าพยค่ท์มาือถือ 20

21

22

23

26

28

29

30

600 บาท

27

รับค่าเช่า
5,000 บาท

ศ

ส

3

4

10
17

รับเงินเดือน
30,000 บาท

24

จ่ายบัตรเครดิ11
ต
2,500 บาท

18

จ่ายค่าผ่อนบ้25
าน
10,000 บาท

31

กันยายน SEPTEMBER
อา
2
9

รับค่าเช่า
5,000 บาท

อ

3

4

10 จ่ายบัตรเครดิต11

16

17

23

24

30

16

จ

3,000 บาท

พ
รับดอกเบีย้
8,000 บาท

พฤ

ศ

ส
1

5
12

จ่ายค่า
ประกันรถยนต์ 6
9,000 บาท

18

จ่ายค่า
โทรศัพท์มอื ถือ
19 600 บาท

25

26

13
20
27

จ่ายค่า
น้ำ�ประปา
200 บาท

รับเงินเดือน
30,000 บาท

7
14
21
28

จ่ายค่า
ไฟฟ้า
800 บาท

จ่ายค่าผ่อนบ้าน
10,000 บาท

8
15
22
29

2. ตัง้ เป้าหมายให้ชดั และสอดรับกับความสามารถทางการเงิน
ในชีวติ จริงคนเรามีเป้าหมายทางการเงิน
หลายอย่าง เช่น อยากมีบ้าน มีรถ มีครอบครัว
มี ลู ก มี ชี วิ ต ที่ ดี ห ลั ง วั ย เกษี ย ณ แต่ ห ากคุ ณ มี
ข้อจำ�กัดทางการเงิน คุณต้องตัง้ เป้าหมายอย่างเป็น
ระบบชัดเจน โดยอาจแบ่งเป้าหมายออกเป็น
ระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถทาง
การเงินของคุณ เช่น เป้าหมายในระยะสัน้ (ไม่เกิน
1 ปี) จะเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำ�เป็น เป้าหมาย
ระยะกลาง (1-3 ปี) จะเดินทางท่องเที่ยวเป็น
กำ�ไรชีวิต และระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) จะซื้อบ้าน
และสร้างครอบครัว
ทีส่ �ำ คัญ ต้องไม่ลมื ลำ�ดับความสำ�คัญของแต่ละเป้าหมายทีค่ ณ
ุ วางไว้ดว้ ย
หากเป้าหมายใดยังไม่ส�ำ คัญมาก และรอได้ ก็ควรเลือ่ นออกไปก่อน

1 ปี

3 ปี

มากกว่า 3 ปี
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3. จัดทำ�แผน...เพื่อไปสู่เป้าหมาย
เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว คราวนี้ก็มาถึงการจัดทำ�แผน หรือเส้นทางเดิน
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราปักธงไว้
ตัวอย่าง : แผนสู่เป้าหมายทางการเงิน
เป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงครัว
ประกอบด้วย
- ค่าอุปกรณ์ครัว
- ค่าติดตั้งและตกแต่ง
- ค่างานช่างไม้สำ�หรับตู้ในครัว
ระยะเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จำ�นวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือน                                                     
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งบประมาณ
60,000 บาท
25,000 บาท
5,000 บาท
30,000 บาท
1 ปี                                           
5,000 บาท

สิ่งสำ�คัญคือ ระยะเวลา กับ
ความสามารถในการเก็บเงิน ของคุณ
ต้องสัมพันธ์กันด้วย เพื่อให้เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้เป็นจริงมากที่สุด โดยไม่กดดัน
ตัวเองมากเกินไป

รู้หรือไม่ว่า...

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

เช่น หากคุณมีแผนที่จะปรับปรุงห้องครัวในอีก 1 ปีขา้ งหน้า โดยมี
ค่าใช้จา่ ยประมาณ 60,000 บาท คุณต้องเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาท แต่หากจะ
ปรับปรุงห้องครัวในอีก 6 เดือนข้างหน้า คุณต้องเก็บเงินถึงเดือนละ 10,000 บาท
อ้อ... ในการทำ�แผนสำ�หรับเป้าหมายระยะยาว จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
เผือ่ เงินเฟ้อ หรือภาวะทีส่ นิ ค้าและบริการมีราคาสูงขึน้ ในแต่ละปีดว้ ย อย่างไรก็ดี
การทำ�งานของอัตราดอกเบี้ยทบต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน จะเป็น
ตัวช่วยที่ทำ�ให้เงินของคุณเพิ่มค่า ติดตามอ่านได้ในบทที่ 3 เงินงอกเงย...
ชีวิตงอกงาม

4. ปฏิบัติตามแผน...
อย่างเคร่งครัด
ไม่วา่ แผนทีว่ างไว้จะดีเพียงใด
ก็จะไม่เกิดประโยชน์เลย หากขาดการ
ปฏิบตั ทิ จี่ ริงจังและต่อเนือ่ ง เพราะฉะนัน้
อย่าเผลอใจไปกับสิง่ ที่ไม่ได้อยู่ในแผน
ของคุณจะดีที่สุด
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5. ตรวจสอบและปรับแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ในระหว่างทีเ่ ราปฏิบตั ติ ามแผนอยูน่ น้ั จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งคอยตรวจสอบ
อยูเ่ สมอว่า การออมเงินเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน
ต้องหาสาเหตุให้ได้วา่ เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ตัวเรา หรือปัจจัยภายนอก เช่น
ราคาสินค้าเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเพิ่ม รายรับลดลง ฯลฯ แล้วหาทางปรับแผน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
การวางแผนทีด่ ี จะช่วยให้เราเดินไปสูจ่ ดุ หมายได้ถกู ทิศทาง แต่จะถึง
เร็วหรือช้า หรือไม่ถึง นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณมีความตั้งใจแน่วแน่ และมีวินัย
ในการเก็บออมมากน้อยแค่ไหนด้วย
ติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผน
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รายการ

งบประมาณการใช้จา่ ย

รายรับ-รายจ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง (บาท)

(1) เงินเดือน
(2) เงินออม
- เงินออมทัว่ ไป
- เงินออมเผือ่ ฉุกเฉิน
(3) เงินเหลือสำ�หรับการใช้จา่ ย = (1) - (2)
(4) ค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็น
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าน้�ำ /ค่าไฟ
- ค่าอาหาร
- ค่ารถตูเ้ ดินทางไปทำ�งาน
- ค่าของใช้สว่ นตัว
(5) ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จ�ำ เป็น
- ค่าบุหรี่
- ค่าลอตเตอรี่
- ค่าเสือ้ ผ้า
- ดูหนัง
(6) รวมค่าใช้จา่ ย = (4) + (5)
(7) เงินเหลือสำ�หรับเก็บออมเพิม่ เติม = (3) - (6)

15,000

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

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

ประเมินการใช้จา่ ยจริง
ตามงบประมาณ

เคล็ดลับสู่ความมั่นคงทางการเงิน
นอกจากจะวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีรายละเอียด
เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะช่วยพาคุณไปถึงเป้าหมายและก้าวไปสู่ “ความมั่นคงทาง
การเงิน” ได้เร็วขึ้น
...ลองดูว่า วิธีไหนเหมาะกับคุณ แล้วลงมือทำ�

• จัดสรรรายได้ส�ำ หรับค่าใช้จา่ ยแต่ละประเภท

โดยดู ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยจำ � เป็ น
ในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง จากนัน้ แบ่ง
รายได้ออกเป็นส่วน ๆ ส่วนหนึ่งกันไว้
เพือ่ เป็นเงินออม ส่วนหนึง่ กันไว้ส�ำ หรับ
ค่าใช้จา่ ยเหล่านัน้ หากรายรับไม่เพียงพอ
สำ�หรับการใช้จา่ ยและเก็บออม เห็นที
คงต้องหันหน้าปรึกษากันในครอบครัว
เสียแล้วว่าจะลดรายจ่าย หรือมีวธิ เี พิม่
รายได้ตรงไหนได้บ้าง

• จัดเก็บใบเสร็จ
และจ่ายเงินให้ตรงกำ�หนด

เพื่อไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่ม
โดยไม่จำ�เป็น โดยอาจจะจดไว้ที่ปฏิทิน
หรือบัน ทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ก็จะ
ช่วยเตือนความจำ�ได้
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• ออมเงินล่วงหน้าสำ�หรับรายจ่ายก้อนโต

หากรู้ล่วงหน้าว่าเดือนใดจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เงินจำ�นวนมาก เช่น
ค่าเล่าเรียนลูก ค่าต่อเติมบ้าน ควรวางแผนเก็บเงินแต่เนิ่น ๆ

• บริหารเงินออมอย่างมืออาชีพ

การนำ�เงินออมที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้งอกเงย มีหลายวิธี เช่น
ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม ฯลฯ
ซึ่งแน่นอนว่า คุณต้องศึกษาข้อมูลและทำ�ความเข้าใจรูปแบบการออมนัน้ ให้ดวี า่
ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับความเสี่ยงที่มีหรือไม่ รวมทั้งติดตามข่าวสารภาวะ
เศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการออมของคุณด้วย เช่น ในภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น อาจฝากประจำ�ระยะสั้น ๆ หรือซื้อกองทุนรวม หรือพันธบัตร
ที่มีระยะเวลาครบกำ�หนดสั้น ๆ เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อนำ�เงินไปฝาก
หรือลงทุนต่อเมื่อครบอายุ หรือถ้าเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นน่าจะสูงสุด
แล้ว โดยหลังจากนี้อัตราดอกเบี้ยน่าจะต่ำ�ลง อาจเลือกฝากประจำ�ระยะยาว
กว่า 1 ปี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงไปตลอดระยะเวลาการฝาก เป็นต้น
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• บริหารหนีอ้ ย่างชาญฉลาด

การก่อหนี้ไม่ใช่สง่ิ ทีน่ า่ กลัวเสมอไปหากรูจ้ กั บริหารจัดการ และก่อหนี้
ที่มีประโยชน์ สินเชื่อเป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ได้เร็วขึน้ เช่น กูเ้ พือ่ ซือ้ บ้าน กูเ้ พือ่ ประกอบธุรกิจ แต่สง่ิ สำ�คัญ คือ ต้องประเมิน
ความสามารถในการชำ�ระคืนของตนเองด้วย โดยมีหลักคร่าว ๆ คือ ภาระในการ
ชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ของหนีท้ กุ ประเภทรวมกันในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน
1 ใน 3 ของรายได้ตอ่ เดือน
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• หยุดวงจรหนี้

หากคุณมีหนีส้ นิ เกินตัว เห็นทีตอ้ งหยุดวงจรหนีน้ น้ั เสีย โดยการรัดเข็มขัด
ประหยัดมากขึน้ และค่อย ๆ ทยอยผ่อนชำ�ระจนหนีน้ น้ั หมด โดยเฉพาะหนีท้ ต่ี อ้ ง
จ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น หนี้บัตรเครดิต (อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี) หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคล (อัตราดอกเบีย้ 28% ต่อปี) และไม่ควรก่อหนีอ้ น่ื เพิม่ ซึง่ หากคุณไม่แน่ใจ
ว่าจะสามารถชำ�ระคืนหนีส้ นิ นัน้ ได้หรือไม่ ก็ควรหารือกับเจ้าหนีเ้ พือ่ หาทางออก
ร่วมกัน มากกว่าจะคิดหนีหนี้
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• พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

ควรมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมรายจ่าย
ประจำ�อย่างน้อย 6 เดือน แต่ถา้ เป็นช่วงเริม่ ต้นก็คอ่ ย ๆ 		
ทยอยเก็บสะสมเพิม่ ไปเรือ่ ย ๆ ก็ได้ ยิง่ มีมากยิง่ ดี
ตรวจสอบสวัสดิการและประกันสุขภาพทีม่ อี ยูว่ า่ ครอบคลุม
แค่ไหน หากไม่เพียงพอควรทำ�ประกันสุขภาพเพิม่ เติม
ก่อนตัดสินใจกูย้ มื เงินทุกครัง้ ควรนำ�ประเด็นความไม่แน่นอน		
ของรายได้ในอนาคตมาประกอบการพิจารณาด้วย
หากเป็นไปได้ ควรหาแหล่งรายได้เสริม เช่น ทำ�งานพิเศษ 		
ทำ�งานล่วงเวลา หรือสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทม่ี ี 			
เช่น การให้เช่าทีด่ นิ ดีกว่าปล่อยไว้เฉย ๆ

รู้หรือไม่ว่า...

ยิ่งเตรียมเงินออมยามฉุกเฉิน
ครอบคลุมรายจ่ายประจำ�
มากเดือนเท่าไหร่ ก็จะยิ่ง
อุ่นใจมากขึ้นเท่านั้น
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• เตรียมความพร้อมยามเกษียณ

หลายคนอาจมองว่า อีกตั้งนานกว่าจะเกษียณ รอไปก่อนค่อยคิดก็ได้
แต่พอมานึกได้อกี ทีกเ็ ข้าใกล้วยั เกษียณเสียแล้ว ทัง้ ทีจ่ ริงยิง่ เราเตรียมการไว้ลว่ งหน้า
เร็วเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ทำ�ให้เรามีความมัน่ คงทางการเงินในวัยเกษียณมากขึน้ เท่านัน้

...แล้วต้องมีเงินเท่าไหร่
ถึงจะพอใช้ในยามเกษียณล่ะ ?
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เมือ่ ถึงยามเกษียณ เราจะมีเงิน
ก้อนหนึง่ ที่ได้มาจากการเก็บหอมรอมริบ
น้�ำ พักน้�ำ แรงตลอดชีวติ การทำ�งาน บางคน
อาจได้รับบำ�นาญ หรือบางคนอาจได้
รับเงินก้อนจากกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
การประมาณการคร่าว ๆ ว่า ต้องมีเงิน
เท่าไหร่ จึงจะพอใช้หลังเกษียณ สามารถ
ทำ�ได้ง่าย ๆ โดย
แนวคิดที่ 1 : นำ�เงินออมมาใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงินที่ควรมี = ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ X 12 เดือน X จำ�นวนปีที่คาดว่า
จะมีชีวิตหลังเกษียณ

แนวคิดที่ 2 : นำ�ดอกผลของเงินออมและเงินลงทุนมาใช้จ่ายหลังเกษียณ
เงินที่ควรมี =

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ X 12 เดือน
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเงินออมและเงินลงทุน (% ต่อปี)

27

ลองประเมินดูวา่ หลังเกษียณแล้ว คุณต้องมีรายรับเท่าไหร่จงึ จะพอใช้จา่ ย

ลองคิดดูว่า เมื่อนายเกษียณ ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า นายต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่
ถึงจะอยู่ได้สบาย ๆ โดยไม่เดือดร้อน ?

ประมาณเดือนละ 25,000 บาท

เพราะอะไร ?

ปัจจุบัน ฉันใช้เงินเดือนประมาณ 20,000 บาท
หลังเกษียณ ฉันน่าจะใช้จ่ายเพียง 70% ของรายจ่ายปัจจุบัน
หรือประมาณ 14,000 บาท
หากอัตราเงินเฟ้อ = 3% ทุกปี เงิน 14,000 บาท
ในปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับเงินประมาณ 25,000 บาท
ในอีก 20 ปีข้างหน้า
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ประเมินความเพียงพอของรายรับหลังเกษียณ

รายได้หลังเกษียณเดือนละ 25,000 บาท
จะมาจากไหน ?

รายได้เดือนละ 25,000 บาท
(หรือปีละ 300,000 บาท) จะมาจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
และผลตอบแทนจากการลงทุน หากหลังเกษียณ ฉันสามารถหา
ผลตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ 6% ต่อปี ณ วันที่ฉันเกษียณ
ฉันต้องมีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ
5 ล้านบาท ฉันถึงจะมีรายรับเท่าจำ�นวนที่ต้องการ

แล้วนายจะหาเงิน 5 ล้านบาทมาจากไหน ?

ฉันคิดว่าจะได้รับเงินจาก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ประมาณ 4 ล้านบาท
ส่วนที่ยังขาดอีก 1 ล้านบาท
ฉันต้องออมเงินเพิ่มเติม
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สูช่ วี ติ อิสระทางการเงินยามเกษียณ

การมี อิ ส ระทางการเงิ น ใน
วัยเกษียณ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝัน
ซึ่ ง แน่ น อนว่ า การจะทำ � แบบนั้ น ได้
รายได้ต้องเพียงพอสำ�หรับรายจ่ายที่
จำ�เป็น เพียงพอสำ�หรับทำ�กิจกรรมเพือ่
ความสุขแห่งชีวิต และเพียงพอสำ�หรับ
การดูแลสุขภาพตามวัยด้วย

วิธที จ่ี ะช่วยให้คณ
ุ สามารถเกษียณอายุสบาย ๆ ไร้กงั วลเรือ่ งเงิน คือ
• รูร้ ายรับต่อเดือน แหล่งทีม่ า และความมัน่ คงของรายรับ เช่น จาก
บำ�นาญ จากบำ�เหน็จ จากเงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ หรือจากเงินลงทุนต่าง ๆ
• รู้รายจ่ายต่อเดือนเปรียบเทียบกับรายรับที่คาดว่าจะได้รับ โดย
ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายประจำ�หลังเกษียณมักจะลดลง ซึ่งประเมินกันว่า ค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนหลังเกษียณจะอยู่ที่ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนก่อนเกษียณ เช่น
หากก่อนเกษียณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
จะประมาณ 21,000-24,000 บาท ทัง้ นี้ ยังไม่รวมเงินเฟ้อ และค่ารักษาพยาบาล
ที่อาจเพิ่มขึ้นตามวัย
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• ตรวจสอบหลักประกันความมัน่ คงทางการเงิน เช่น ประกันสุขภาพ
และความคุ้มครอง สวัสดิการที่เบิกได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดเหตุที่
ไม่คาดฝันจะไม่กระทบกับจำ�นวนเงินทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับใช้จา่ ยประจำ� หากตรวจสอบ
แล้วพบว่า ไม่ครอบคลุมเพียงพอควรพิจารณาออมหรือซื้อประกันเพิ่มเติม

• มีปจั จัยอะไรบ้างทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อรายรับ-รายจ่าย เช่น
อัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
อาจกระทบต่ออัตราดอกเบีย้ จำ�นวนปี
ทีค่ าดว่าจะมีอายุหลังเกษียณ ลูกหลาน
ทีอ่ าจจะนำ�พาความเดือดเนือ้ ร้อนใจ
มาให้
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แบบทดสอบความมั่นคงทางการเงิน
ความมัน่ คงของฐานะการเงิน
1) ปัจจุบนั ฉันมีรายได้หลักมาจาก...
3 คะแนน
เงินเดือน หรือค่าจ้าง
3 คะแนน
ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ
3 คะแนน
สินทรัพย์
0 คะแนน
ไม่มรี ายได้ประจำ�
2) นอกจากรายได้หลักแล้ว ฉันยังมีรายได้มาจากแหล่งอืน่ ...
0 คะแนน
ไม่มี
1 คะแนน
มีบา้ ง แต่ไม่มาก หรือไม่แน่นอน
2 คะแนน
มี แน่นอนและต่อเนือ่ ง
3) ภาระหนีส้ นิ ของฉัน
2 คะแนน
0-10% ของรายได้ตอ่ เดือน
1 คะแนน
10-30% ของรายได้ตอ่ เดือน
0 คะแนน
มากกว่า 30% ของรายได้ตอ่ เดือน
4) ในแต่ละเดือน ฉันมีเงินเหลือจากการใช้จา่ ย...
มากกว่า 20% ของรายได้ตอ่ เดือน
3 คะแนน
มากกว่า 10% ของรายได้ตอ่ เดือน
2 คะแนน
ไม่มาก บางครัง้ รายได้กแ็ ทบจะไม่พอกับค่าใช้จา่ ย
1 คะแนน
ฉันต้องพึง่ พาการกูย้ มื จากบัตรเครดิต สินเชือ่ ส่วนบุคคล
0 คะแนน
รวมถึงสินเชือ่ นอกระบบ อยูเ่ ป็นประจำ�
5) ฉันมีเงินสำ�รองเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงชีพอยูโ่ ดยไม่มรี ายได้ นานทีส่ ดุ ...
0 คะแนน
ไม่เกิน 3 เดือน
1 คะแนน
ประมาณ 3-6 เดือน
2 คะแนน
ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี
3 คะแนน
มากกว่า 1 ปี
6) หลักประกันสำ�หรับความเสีย่ งทางการเงิน (ชีวติ /สุขภาพ/รายได้/ทรัพย์สนิ /รถ ฯลฯ) ของฉัน
มีประกันสำ�หรับความเสีย่ งทางการเงินไว้เกือบทุกประเภท
2 คะแนน
และครอบคลุมความเสีย่ งหลัก ๆ ทีม่ ี
ทำ�ประกันไว้บา้ ง และครอบคลุมความเสีย่ งได้บางส่วน
1 คะแนน
ไม่ได้ท�ำ ประกันไว้
0 คะแนน
7) แผนสำ�หรับการเกษียณอายุของฉัน...
ฉันมีความพร้อมทางการเงินแล้วสำ�หรับการเกษียณอายุ
2 คะแนน
ฉันวางแผนไว้แล้ว และกำ�ลังดำ�เนินการตามแผน เพือ่ ให้มคี วามพร้อม
1 คะแนน
ทางการเงินในวันเกษียณอายุ
ฉันยังไม่แน่ใจว่าฉันสามารถเกษียณอายุอย่างมีความพร้อมทางการเงิน
0 คะแนน
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0-5 คะแนน “ความมัน่ คงทางการเงิน: ระดับต่�ำ ”
ปัญหาหนักอกของคุณ คือ รายได้ไม่เพียงพอสำ�หรับค่าใช้จา่ ยในแต่ละเดือน รวมถึง
ไม่มีเงินออมเผื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และไม่ได้ทำ�ประกันที่ครอบคลุมความเสี่ยง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เราแนะนำ�ให้คุณตั้งใจมั่นว่า “ฉันจะอยู่ให้ได้ด้วยรายได้
ของฉันและจะไม่ก่อหนี้เพิ่ม” ซึ่งคุณทำ�ได้ด้วยการประกอบสัมมาชีพด้วยความขยัน
ขันแข็ง หรืออาจพัฒนาทักษะอาชีพเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการหารายได้ เมือ่ มี
รายได้เข้ามา คุณควรกันเงินออมไว้สว่ นหนึง่ ก่อนทีจ่ ะใช้จา่ ย และพยายามลดรายจ่าย
ที่ไม่จำ�เป็น อย่าลืมว่า เศรษฐีหลายคนก็ก่อร่างสร้างตัวด้วยสติปัญญา ความขยัน
หมั่นเพียร และการประหยัด อดออม คุณเองก็ทำ�ได้ !
6-9 คะแนน “ความมัน่ คงทางการเงิน: ระดับกลาง ค่อนข้างต่�ำ ”
คุณอยู่ในฐานะพออยูพ่ อกิน ไม่ถงึ กับยากลำ�บาก แต่หากต้องการสร้างอนาคตทีม่ น่ั คง
คุณอาจต้องหารายได้เสริม หรือระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น การทำ�บัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้ทราบว่า รายจ่ายทีจ่ �ำ เป็นมีจ�ำ นวนเท่าไหร่ และรายจ่ายใดไม่จ�ำ เป็น
สามารถลดทอนลงเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินออมได้ นอกจากนี้ การพิจารณาทำ�ประกันให้
ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินที่มีอยู่ ก็สำ�คัญเช่นเดียวกัน
10-14 คะแนน “ความมัน่ คงทางการเงิน: ระดับกลาง ค่อนข้างสูง”
ฐานะการเงินของคุณอยู่ในระดับปานกลาง มีรายได้เพียงพอสำ�หรับการใช้จา่ ยและมี
เงินเหลือสำ�หรับเก็บออม หรือคุณอาจจะเป็นผูท้ ร่ี จู้ กั การใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงก็เป็นได้
การรักษาวินัยทางการเงินที่ดี จะช่วยให้คุณมีฐานะการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่งขึ้น
อย่างแน่นอน ควรศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการออมและการลงทุนประเภทต่าง ๆ
เพื่อบริหารเงินออมให้เพิ่มค่ามากกว่าเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การพิจารณาทำ�ประกัน
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินที่คุณมี ก็สำ�คัญสำ�หรับคุณ
15-17 คะแนน “ความมัน่ คงทางการเงิน: ระดับสูง”
ฐานะการเงินของคุณมีความมัน่ คง มีเงินออมทีเ่ พียงพอ ประเด็นทางการเงินทีค่ ณ
ุ ให้
ความสำ�คัญ คือ การลงทุน หรือการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ซึง่ การตัดสินใจลงทุน
แต่ละครัง้ ควรศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วน เพือ่ ให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีจ่ ะลงทุน
และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจน รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นำ�เสนอโดยสถาบัน
การเงินอืน่ ด้วย
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3

เงินงอกเงย...ชีวิตงอกงาม

อย่างที่บอกไปแล้วว่า เราสามารถทำ�ให้ “เงินออม” ที่มีอยู่งอกเงยได้
หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตร ลงทุนในกองทุนรวม และ
หุน้ ต่าง ๆ แต่กอ่ นทีค่ ณ
ุ จะนำ�เงินออมทีม่ ีไปสร้างมูลค่าเพิม่ ยังมีความลับเกีย่ วกับ
“เงิน” อีกหลายอย่าง ที่คุณควรทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน
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“เงิน”…มีค่ากว่าที่คิด
พลังของดอกเบีย้ ทบต้น

ถ้าจู่ ๆ มีคนเสนอเงินให้คณ
ุ 10,000 บาท โดยให้คณ
ุ เลือกว่าจะรับเงิน
วันนี้ หรือจะรับเงินในอีก 1 ปีข้างหน้า คุณจะเลือกรับเงินแบบไหน ?
...แน่นอนว่า ใคร ๆ ก็อยากได้เงินวันนี้กันทั้งนั้น

เพราะว่าเงินจำ�นวนเดียวกันที่ได้รับในเวลาต่างกัน จะมีค่าไม่เท่ากัน
โดยเงินที่ได้รับก่อน จะมีค่ามากกว่านั่นเอง
เหตุผลที่ทำ�ให้เงินที่ ได้รับเร็วกว่า มีค่ามากกว่าเงินที่ ได้รับช้ากว่า
เพราะว่า “เงินมีดอกเบี้ย” และผู้ท่ถี ือเงินไว้จะมีรายรับดอกเบี้ย ที่เกิดจาก
การนำ�เงินสดไปฝากธนาคาร หรือลงทุน ซึง่ ถ้าคุณเลือกรับเงินในวันนีแ้ ละนำ�เงิน
ไปฝากธนาคาร ในอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก 3% ต่อปี เมือ่ ครบ 1 ปี เงินของคุณ
จะเพิม่ ขึน้ เป็น 10,300 บาท ซึง่ จะกลายเป็นเงินต้นของปีท่ี 2 และในปีถดั ๆ ไป
ดอกเบีย้ ของปีนน้ั จะถูกทบเข้ากับเงินต้น และกลายเป็นเงินต้นของปีถดั ไป เช่นนี้
ไปเรือ่ ย ๆ แต่หากคุณเลือกทีจ่ ะรับเงิน 10,000 บาทในอีก 1 ปีขา้ งหน้า จะเท่ากับว่า
คุณได้รบั เงินเพียง 9,709 บาทในวันนี้ (10,000/1.03)
...และนีค่ อื เหตุผลทีค่ วรเริม่ ออมตัง้ แต่วนั นี้ !
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สูตรคำ�นวณเงินรวมทีจ่ ะได้จากดอกเบีย้ ทบต้น

ตัวอย่าง ฝากเงิน 10,000 บาท ไว้ 10 ปี โดยได้รบั ดอกเบีย้ 3% ต่อปี
จำ�นวนเงินรวมดอกเบีย้ เมือ่ สิน้ ปีท่ี 10 = 10,000 x (1 + 0.03)10
= 13,439.16 บาท

ออมก่อน...รวยก่อน
หากให้คุณออมเงินปีละ 15,000 บาท เป็นเวลา 10 ปี รวมเงินออม
สะสมทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5% ต่อปี เท่ากันทุกปี
จะพบว่าถ้าคุณออมเร็ว คือในช่วงอายุ 31-40 ปี เมื่ออายุครบ 60 ปี คุณจะ
มีเงินประมาณ 500,000 บาท แต่ถา้ ออมช้าไปอีก 10 ปี เป็นในช่วงอายุ 41-50 ปี
เมื่อคุณอายุครบ 60 ปี คุณจะมีเงินประมาณ 300,000 บาท
...นัน่ หมายความว่า ยิง่ คุณเริม่ ต้นออมเงินเร็วเท่าไหร่ เงินก็จะยิง่ งอกเงย
มากขึ้นเท่านั้น
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กราฟแสดงเงินสะสมสุทธิ
เงินต้น, ดอกเบี้ย
6 แสนบาท
5 แสนบาท
4 แสนบาท

สายรุ้ง

วัลลภ

3 แสนบาท

ดอกเบี้ย
375,623
บาท

2 แสนบาท
เงินต้น
150,000
บาท

1 แสนบาท

31 - 40 ปี

41 - 50 ปี

ดอกเบี้ย
172,687
บาท
เงินต้น
150,000
บาท
60 ปี

อายุ
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ออมก่อน...สบายกว่า
ถ้าคุณเริ่มต้นออมตอนอายุ 31 ปี โดยออมปีละ 15,000 บาท
(เดือนละ 1,250 บาท) ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 30 ปี สมมติว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินออมและเงินลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 5% ต่อปี เมื่อคุณอายุ
ครบ 60 ปี จะมีเงินเก็บยามเกษียณประมาณ 1.05 ล้านบาท คิดเป็นเงินออม
450,000 บาท และอีกประมาณ 600,000 บาท คือการทำ�งานของดอกเบี้ย !
แต่ถา้ คุณเริม่ ออมตอนอายุ 51 ปี คุณจะต้องออมถึงปีละ 76,000 บาท
(เดือนละ 6,300 บาท) ต่อเนื่องกัน 10 ปี จึงจะมีเงินใช้ยามเกษียณในจำ�นวน
เท่ากัน ซึ่งเป็นการทำ�งานของดอกเบี้ยเพียง 240,000 บาท เท่านั้น
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ตารางแสดงการออมเงินเพื่อให้ครบ 1 ล้าน ยามเกษียณ
อายุ
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

เตรียมความพร้อมเมื่ออายุ 31 ปี
ต้นปีออมเงิน ปลายปีมีเงินทั้งสิ้น
15,000
15,750
15,000
32,288
15,000
49,652
15,000
67,884
15,000
87,029
15,000
107,130
15,000
128,237
15,000
150,398
15,000
173,668
15,000
198,102
15,000
223,757
15,000
250,695
15,000
278,979
15,000
308,678
15,000
339,862
15,000
372,605
15,000
406,986
15,000
443,085
15,000
480,989
15,000
520,789
15,000
562,578
15,000
606,457
15,000
652,530
15,000
700,906
15,000
751,702
15,000
805,037
15,000
861,039
15,000
919,841
15,000
981,583
15,000
1,046,412
450,000

เตรียมความพร้อมเมื่ออายุ 51 ปี
ต้นปีออมเงิน ปลายปีมีเงินทั้งสิ้น

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
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ออมเงิน...อย่างฉลาด

นอกจากระยะเวลาทีเ่ ริม่ ต้นออมเงินจะมีผลต่อจำ�นวนเงินทีง่ อกเงยแล้ว
อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนที่ได้รับแตกต่างกัน ก็มีผลให้เงินจำ�นวน
เท่ากัน มีมูลค่าเพิ่มต่างกันด้วย
กราฟเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม
จำ�นวนเงิน (บาท)
450,000
400,000
350,000

41 ปี
42 ปี
43 ปี
44 ปี
45 ปี
46 ปี
47 ปี
48 ปี
49 ปี
50 ปี
51 ปี
52 ปี
53 ปี
54 ปี
55 ปี
56 ปี
57 ปี
58 ปี
59 ปี
60 ปี

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

สายรุ้ง ได้รับผลตอบแทน 5% ต่อปี
วัลลภ ได้รับผลตอบแทน 3.5% ต่อปี
กานดา ได้รับผลตอบแทน 1% ต่อปี
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อายุ (ปี)

ออมเงิน...ให้งอกเงยเป็นเท่าตัว

คุณสามารถคำ�นวณระยะเวลาโดยประมาณ ที่เงินออมของคุณ
จะงอกเงยเป็นเท่าตัวได้ โดยใช้เลขมหัศจรรย์ “72” ดังนี้
จำ�นวนปีทเ่ี งินจะงอกเงยเป็นเท่าตัว =

72
อัตราดอกเบี้ย หรือผลตอบแทน

ตัวอย่างเช่น
หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก หรือผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่ ณ
ุ ได้รบั
เท่ากับ 5% ต่อปี จำ�นวนปีที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่าตัว คือ 72/5 = 14.4 ปี หรือ
ประมาณ 15 ปี
หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก หรือผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่ ณ
ุ ได้รบั
เท่ากับ 10% ต่อปี จำ�นวนปีที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่าตัว คือ 72/10 = 7.2 ปี หรือ
ประมาณ 7 ปี
เห็ นได้ ว่า หากอั ต ราดอกเบี้ย
หรือผลตอบแทนจากการลงทุนสูง จะทำ�ให้
ระยะเวลาที่เงินจะงอกเงยเป็นเท่าตัวนั้น
สั้นลง
ในทางตรงกันข้าม หากคุณกูย้ มื
เงินมาเพือ่ ใช้จา่ ย ยิง่ ดอกเบีย้ เงินกูส้ งู เท่าไหร่
ก็จะทำ�ให้คณ
ุ ต้องชำ�ระหนีด้ ว้ ยจำ�นวนเงิน
ที่สูงกว่าเงินที่ก้มู าเป็นเท่าตัวในเวลาเพียง
ไม่นานเช่นกัน
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เงินเฟ้อ...ต้องระวัง
นอกจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ง่ ผลให้เงินในปัจจุบนั มีค่ามากกว่า
เงินจำ�นวนเดียวกันที่จะได้รับในอนาคตแล้ว อัตราเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อ “ค่าของเงิน” เช่นกัน
ลองเปรียบเทียบราคาก๋วยเตีย๋ วในปัจจุบนั เมือ่ 20 ปีกอ่ น และอีก 20 ปี
ข้างหน้า ในวันนีเ้ ราอาจซือ้ ก๋วยเตีย๋ วได้ในราคาชามละ 30 บาท เมือ่ 20 ปีกอ่ น
เงิน 30 บาท อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ถึง 2 ชาม แต่ในอีก 20 ปีข้างหน้าอาจจะซื้อ
ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สักชามก็เป็นได้
นัน่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การทีร่ าคาสินค้าแพงขึน้ เรือ่ ย ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า “เงินเฟ้อ” ทำ�ให้เงินจำ�นวนเท่าเดิม มีมูลค่า หรือ
“อำ�นาจซื้อ” ลดลง เมื่อเวลาผ่านไป
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate)
ดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปตัวเงิน
ทีเ่ ราได้รบั ยังไม่ใช่ผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง ต้องหักผลกระทบจากเงินเฟ้อ
ออกก่อน ตามสมการด้านล่าง
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = อัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงิน - อัตราเงินเฟ้อ
(Real Interest Rate) (Nominal Interest Rate) (Inflation Rate)

ยกตัวอย่างเช่น สมมติวา่ อัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 3% หากคุณนำ�เงินไปฝาก
ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.75% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
จะเท่ากับ -2.25% นั่นหมายความว่าเงินคุณไม่ได้งอกเงยขึ้นเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเลย แต่หากคุณนำ�เงินไปฝากประจำ� หรือนำ�ไป
ลงทุนอย่างอื่น (เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือ
กองทุนรวม) คุณอาจได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สมมติว่าคุณได้รับ
ผลตอบแทน (หลังหักภาษี) เท่ากับ 5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
จะเท่ากับ 2%

...เมื่อรู้จัก “เงิน” ในแง่มุมที่แตกต่างแล้ว คราวนี้ก็มาลองดูว่า คุณจะ
เลือกออมแบบไหน จึงจะทำ�ให้เงินงอกเงยได้มากที่สุด
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“ออม” อย่างไร ให้ “เงิน” งอกเงย
ในปัจจุบัน มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คุณเลือกออม
หรือลงทุนตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง คือ

ความคล่องตัว VS ผลตอบแทน

แม้ว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์จะมีความคล่องตัวสูง จะ
ฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ต้องแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ�กว่าการฝากประจำ�
แต่หากมีการวางแผนการเงินที่ดี จะทำ�ให้คุณสามารถประเมินได้ว่า ควรฝาก
เงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำ�หรับใช้จ่ายในยามปกติ หรือ
สำ�รองไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อจะได้นำ�เงินส่วนที่เหลือมาเก็บไว้ในบัญชีเงินฝาก
ประจำ�ที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า
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ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง

สิง่ ทีต่ อ้ งระวังในการออมหรือลงทุน คือ ผลตอบแทนทีส่ งู มักมาพร้อม
กับความเสีย่ งเสมอ ซึง่ หมายถึงความเป็นไปได้ในการทีค่ ณ
ุ จะต้องสูญเสียเงินต้น
ไปนัน่ เอง เพราะฉะนัน้ ก่อนตัดสินใจออมหรือลงทุน ควรศึกษาลักษณะ เงือ่ นไข
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในการออมหรือลงทุนให้เข้าใจอย่างชัดเจน และ
ควรเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่น หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันด้วย

การกระจายความเสี่ยง

ปัจจุบนั เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ยังได้รบั ความคุม้ ครองจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย/สถาบันการเงิน ไปจนกว่า
จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ส่วนเงินลงทุนนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินเป็นจำ�นวนมาก คุณจึงไม่ควรนำ�เงินทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมด ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรือมีความเสี่ยงประเภท
เดียวกัน
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ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ในการลงทุนไม่วา่ รูปแบบใดก็ตาม จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงภาษีดว้ ยเช่นกัน
โดยทัว่ ไป ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ (เช่น ดอกเบีย้ เงินฝาก ดอกเบีย้ พันธบัตร)
จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (เช่น เงินปันผล
จากหุ้นทุน) จะถูกหัก 10% เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� เท่ากับ 4%
ต่อปี อัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีที่คุณได้รับจะเท่ากับ 4% - (4% x 15%) หรือ
เท่ากับ 3.4% ต่อปี แต่ก็ยังมีรายได้จากการออมหรือการลงทุนบางประเภท
ที่ได้รับยกเว้นภาษี เช่น
- ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีที่ไม่เกิน 20,000 บาท)
- ดอกเบี้ยจากสลากออมสิน
- ดอกเบีย้ จากเงินฝากประจำ�รายเดือน ตัง้ แต่ 24 เดือนขึน้ ไป
(บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนี้ได้
เพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน 600,000 บาท
และผู้ปกครองสามารถเปิดบัญชีในนามของผู้เยาว์ได้)
- ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อกองทุนรวม
...เมื่อไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว คราวนี้ก็เลือกออมกันได้เลย
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รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้...เพื่ออนาคตที่สดใส
อย่าลืมว่า หัวใจสำ�คัญที่จะช่วยทำ�ให้ชีวิตของคุณงอกงามจากเงิน
ที่งอกเงย มีความมั่นคงทางการเงินและมีอนาคตที่สดใสเพียงใด อยู่ที่ว่า
คุณจะรู้จัก...
รูห้ าเงิน ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต ด้วยสติปญั ญาและความขยันหมัน่ เพียร
รู้เก็บเงิน จากการวางแผนทางการเงินที่ดี โดยไม่ลืมหลักสำ�คัญที่ว่า
ให้ออมก่อนใช้เสมอ และควรแบ่งเงินออมเป็นส่วน ๆ เช่น ออมเพื่อไว้ใช้จ่าย
ยามเกษียณ ออมเพือ่ ใช้จา่ ยยามฉุกเฉิน ออมเพือ่ ใช้ในสิง่ ทีอ่ ยากได้หรืออยากทำ�
แทนการกู้ยืม และออมเพื่อให้เงินงอกเงย
รูใ้ ช้เงิน โดยใคร่ครวญให้ดที กุ ครัง้ ทีค่ ณ
ุ คิดจะใช้เงิน ว่าสิง่ นัน้ จำ�เป็นไหม
รอได้หรือเปล่า และเหมาะสมกับกำ�ลังทรัพย์ทมี่ หี รือไม่ หากจำ�เป็นต้องซือ้ จริง ๆ
ก็ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อจะได้เปรียบเทียบให้ได้ของที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสม และหากต้องก่อหนี้ ควรคิดถึงผลดีผลเสียให้มาก
และทำ�เมื่อจำ�เป็นจริง ๆ เท่านั้น

47

อยากรู้รอบเรื่องการเงิน
ติดตามอ่านเล่มอื่น ๆ ด้วยนะครับ
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“รู้ออม รู้ใช้
ทุกวัยมีสุข”
รู้อย่างนี้แล้ว
มาเริ่มต้นวางแผน
การเงินกันเลย
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รู้รอบเรื่องการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน

สร้างความมั่นคงในอนาคตของคุณ

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

รู้รอบระวังภัย

รู้รอบเรื่องการเงิน

รู้รอบเรื่องการเงิน

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

คิดก่อนเป็นหนี้

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

แม้ว่าเราจะไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ แต่เรา
สามารถเตรียมความพร้อม เพือ่ “อนาคตทีด่ แี ละมัน่ คง” ได้
มิใช่หรือ ?
ขอเพียง “วางแผนการเงิน” ให้เป็น สิง่ ทีห่ วังและ
อนาคตที่ฝัน ย่อมเป็นจริงได้ไม่ยาก
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย จึ งได้ จั ด ทำ � คู่ มื อ
รูร้ อบเรือ่ งการเงิน ตอน วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด
สำ�หรับประชาชนขึ้น เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด ที่คอย
แนะแนวทางในการจัดการทางการเงิน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ความมัน่ คง และมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต

รักษาสิทธิ รู้หน้าที่ มีเป้าหมายการเงิน

รู้รอบระวังภัย

คิดก่อนเป็นหนี้

		
พิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
จำ�นวนพิมพ์
20,000 เล่ม
จำ�นวน
52 หน้า
สงวนลิขสิทธิ์โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขอคำ�ปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่
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 สำ�นักงานใหญ่
(อาคาร 3 ชั้น 5) 273 ถนนสามเสน
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
393 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภาคใต้
472 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

รู้รอบเรื่องการเงิน

วางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด

56-09-004_Cover_lem3_X.indd 1

56-09-004_Cover_lem3_g classic artcard=cs5_X=MAC22

9/13/56 BE 1:46 PM

