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“Why am I here?

•ท าไมต้องวางแผนทางการเงิน
•การออม 
•หนี้และการบริหารหนี้ 
•การลงทนุและความเสี่ยง 
•การวางแผนเพื่อการเกษียณ 
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Ground Rules
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5vfถ

ถอดหัวโขน
แบ่งปัน
ฝึกฝน

ปิดมือถือ

ตรงเวลา
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บ้าน 1 หลัง = 2,000,000 บาท
รถ 1 คัน = 1,000,000  บาท
เงินสด = 2,000,000 บาท
รวม = 5,000,000 บาท

เงินเก็บเดือนละ = 5,000 บาท
ปีละ = 60,000 บาท
10 ปี = 600,000 บาท
83 ปี 4 เดือน = 5,000,000 บาท
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ท ำไมต้องวำงแผนทำงกำรเงิน
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ท ำไมต้องวำงแผนทำงกำรเงิน
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ท ำไมต้องวำงแผนทำงกำรเงิน
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ใครบ้ำงที่ต้องวำงแผนทำงกำรเงิน
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กำรวำงแผนกำรเงิน คือ กำรวำงแผนชีวิต
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5 ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรเงิน
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มำประเมินตนเองกันเถอะ !

ฐานะการเงิน
ของเรา ? 

พฤติกรรมการ
ใช้จา่ยของเรา?
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ควำมมั่งคั่งสุทธิ
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ตัวอย่ำงบัญชีสินทรัพย์และหนีสิ้น
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“เกมส์ของคนรวย จะเริ่มต้นเมื่อมีเงินออม”
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เคล็ดลับกำรออมเงิน...ให้ได้ผล
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เลี่ยงหนี้จน

หลีกหนีความเสี่ยง

รู้ทันภาษี

พร้อมลงทุน

มีทุนส ารอง

สภาพคล่องดี

08/09/59
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6 ขั้นตอนเพื่อเตรียมพร้อมมีเงินใช้...อย่ำงสบำยๆ

กำรจัดกำรรำยได้
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รายได้
เงินออม 
10%

ค่าใช้จ่าย
คงที่

ค่าใช้จ่าย
ผันแปร

เงินสด
คงเหลือ

ลงทุน

ซื้อความสุข

แผนการ
ออม
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นิสัยการใช้เงิน บอกทางเดินชีวิต
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ที่มา : http://www.tsi-thailand.orgmid=1432

          
          บัญชีงบประมาณของ……………………

A. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการท างาน B. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัว
1.ค่าผ่อนรถ บาท 1.ค่าเช่าบ้าน บาท

2.ค่าเช่าสนง. บาท 2.ค่าผ่อนบ้าน บาท

3.คชจ.เกี่ยวกับรถ บาท 3.ค่าอาหารครอบครัว บาท

4.ค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า บาท 4.ค่าไฟฟ้า บาท

5.คชจ.เพื่อการสื่อสาร บาท 5.ค่าน้้าประปา บาท

6.คชจ.วัสดสิ้นเปลือง บาท 6.ค่าอินเตอร์เน็ต บาท

7.คชจ.เพื่อพัฒนาตนเอง บาท 7.ค่าโทรศัพท์บ้าน บาท

8.ค่าจ้างพนักงาน บาท 8.ค่าเคเบิ้ลทีวี บาท

9.เจ้าหนี้การค้า บาท 9.ค่าส่วนกลาง บาท

รวมคชจ.ส่วน A บาท 10.ค่าซ่อมแซมเฉลี่ย บาท
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บัญชีงบประมาณของ……………………

A. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการท างาน B. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครวั
11.ค่าจ้างแม่บ้าน บาท

12.หนี้เพื่อครอบครัว บาท

13.ค่าท่องเที่ยวแบบครอบครัว บาท

C. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว 14.ค่าเล่าเรียนบุตร บาท

1.คชจ.ส่วนตัวประจ้าวัน บาท 15.คชจ.บิดา-มารดา บาท

2.ท่องเที่ยวและบันเทิง บาท 16.คชจ.บุตร บาท

3.ภาษีสังคม บาท 17.ค่าของใช้ในบ้าน บาท

4.ท้าบุญ บาท รวมคชจ.ส่วนB บาท

5.เงินเก็บเพื่อตนเอง บาท

6.ค่าเครื่องแต่งกาย บาท

7.เงินผ่อนโทรศัพท์ บาท

8.อื่นๆ บาท

รวมคชจ.ส่วนC บาท
08/09/59
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บัญชีงบประมาณของ……………………

รวมคา่ใช้จ่ายทัง้ 3 ส่วน 
เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้ปัจจุบนั

ผลประกอบการของชีวติ

08/09/59
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ออมเท่ำไหร่...ถึงจะพอดี
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X 0.1 X อายุตัวเอง

ตัวอย่าง นายมั่งคั่ง ร่ ารวย อายุ 25 ปี มีเงินเดือนๆละ 
20,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อปี
- นายมั่งคั่งควรมีเงินเก็บ = 240,000 x 0.1 x 25

- เงินออมที่ควรมี = 600,000  บาท

รายได้ทั้งปี 

สูตรส ำเร็จ...กำรออม
1. วิธีลบสิบ คือ......................................................................

.......................................................................................................................................

2.   วิธีบวกสิบ คือ................................................................

........................................................................................................................................

3.   วิธีก าหนดตายตัว คือ...................................

.........................................................................................................................................
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ท ำควำมรู้จัก...สถำบันคุ้มครองเงินฝำก
• หน้าท่ีหลัก
1. คุ้มครองเงนิฝากใหแ้กผู่้ฝากเงนิ
2. เก็บเงินนา้ส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง 

เพื่อสะสมไว้เป็นกองทนุคุ้มครองเงนิฝาก
3. ช้าระบัญชีสถาบันการเงินทถีูกปิด และนา้เงินที่ได้รับ

จากการช้าระบัญชีจ่ายคืนให้แกผู่้ฝากกรณทีี่มเีงินฝาก
เกินวงเงนิที่ก้าหนด

08/09/59
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ท ำควำมรู้จัก...สถำบันคุ้มครองเงินฝำก
•ข้อมูลส าหรับผู้ฝากเงิน ประกาศเมื่อวันที่ 26 เม.ย.59

08/09/59
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ระยะเวลาที่สถาบนัปิดกิจการ

• 11 ส.ค. 55 - 10 ส.ค. 58

• 11 ส.ค. 58 - 10 ส.ค. 59

• 11 ส.ค. 59 – 10 ส.ค. 61

• 11 ส.ค. 61 – 10 ส.ค. 62

• 11 ส.ค. 62 – 10 ส.ค. 63

• 11 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

จ านวนเงนิคุ้มครอง

• ไม่เกิน 50 ล้านบาท

• ไม่เกิน 25 ล้านบาท

• ไม่เกิน 15 ล้านบาท

• ไม่เกิน 10 ล้านบาท

• ไม่เกิน 5 ล้านบาท

• ไม่เกิน 1 ล้านบาท
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อภินิหำร...ดอกเบี้ยทบต้น
กระต่าย เต่า

เร่ิมออมเงินเมือ่อายุ (ปี) 23 30

หยุดออมเงนิเมื่ออายุ (ปี) 33 40

จ้านวนปทีี่ออม 10 10

จ้านวนเงินทีอ่อมเร่ิมตน้ (บาท/เดือน) 1,000 1,000

หรือคดิเป็น (บาท/ปี) 12,000 12,000

อัตราดอกเบี้ยทีค่าดวา่จะได้รับ 10% 10%

อายุ 60 ปี มีเงินออมทั้งสิ้น 3,357,494 1,672,125

ส่วนทีเ่ป็นเงินต้น 120,000 120,000

ส่วนทีเ่ป็นดอกผลจากการออม 3,237,494 1,552,125

08/09/59
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72…เลขมหัศจรรย์

08/09/59
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ติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้
•iOS: EZ Financial Calculators

•Andriod: Financial Calculators 

08/09/59
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หนี้และการบริหารหนี้
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เป็นหนี้ไมใ่ช่เรือ่งแปลก
ใครๆก็เป็นหนี้ได้

แต่ต้องเป็นหนี้...ให้เปน็

บริหาร

จัดการ

ส้ารวจ

08/09/59
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3 สูตรลับ...
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การส ารวจประกอบไปด้วย 3 ส่วน: 

1. การ
ส ารวจสภาพ

ตนเอง 

2. การส ารวจ
สภาพจิตใจ
ตนเอง 

3. การส ารวจ
หน้ีสินของ
ตนเอง 

08/09/59
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ส ารวจหนี.้..

ใหเ้ป็น

หน้ียอดนิยมรอบตัวเรามี 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 
1. หน้ีบัตรเครดิต 
2. หน้ีเงินกู้นอกระบบ
3. หน้ีรถ
4. หน้ีบ้าน 

08/09/59
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•หนี้สิน ไม่ใช่จะท าใหเ้ราสูญเสียเสมอไป หนีส้ินบาง
ประเภทมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม เพียงแต่ตอ้งรู้วิธีการ
จัดสรรหนี้เหล่านั้นให้เกิดประโยชนอ์ย่างแท้จรงิ ซึ่งท าได้
หลายวิธี ดงันี้

1. กู้ซ้ือบ้านสร้างรายได้ 
2. เช่าซื้อรถเพ่ิมรายได้ 
3. ท้าบัตรเครดิตลดรายจ่าย 
4. กู้เงินต่อยอดธุรกิจ 

08/09/59
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ขั้นตอนการบริหารหนี้

08/09/59
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ตัวอย่ำงตำรำงบริหำรหนี้

ประเภทหนี้

• บัตรกดเงินสด

• ผ่อนเครื่อง

เสียง

• บัตรเครดิต

• ผ่อนรถยนต์

• ผ่อนบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

• 28%

• 24%

• 20%

• 6%

• 3%

จ านวนหน้ีค้าง
ช าระ

• 30,000

• 15,000

• 50,000

• 350,000

• 800,000

• 1,245,000

ยอดจ่ายขั้นต่ า/
เดือน

• 3,000

• 1,500

• 5,000

• 8,000

• 7,000

• 24,500

08/09/59
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•หลักการใช้บัตรเครดิต
1. ให้เลือกใช้บัตรเครดติที่ไม่มีคา่ธรรมเนียมรายปี
2. จดวันตัดรอบช าระ และวงเงนิของบัตรเครดิตแต่ละใบที่คุณมี เพื่อการ

บริหารเงินให้ได้ประโยชน์สูงสดุ

3. เพื่อประโยชน์สูงสดุ ทกุครั้งทีม่ีการใช้จ่าย ให้คุณจ่ายด้วยบตัรเครดิต
ตามโปรโมชัน่ที่บตัรเครดิตนัน้ๆ มี

4. ควรเก็บเงนิสดที่คณุมีอยู่ในขณะที่ได้ใช้บัตรเครดิตไป เพือ่น าไปช าระ
เต็มยอดทุกคร้ังเมื่อวนัครบก าหนดช าระมาถึง

5. สร้างวินัยการใช้จ่าย คิดก่อนใช้บัตรเครดิตทุกครั้ง 

08/09/59
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วิธีการค านวณดอกเบี้ยจะมีวิธีคิด 2 แบบ คือ

1.อัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่อน (Flat Rate) เป็นวธิี
ค านวณอตัราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดระยะเวลา

2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือแบบลดต้นลดดอก 
(Effective Rate) เป็นวิธกีารค านวณดอกเบี้ยแบบลดตน้
ลดดอก 

08/09/59
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•สูตรค านวณ
1.อัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่อน (Flat Rate)
• เงินผ่อน = จ้านวนเงินกู้ + (อัตราด/บตอ่ปี X จ้านวนปีท่ีกู้ X จ้านวนเงินกู้)

จ้านวนเดือนที่ต้องผ่อน

2. อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงหรือแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
• เงินผ่อน  =         _______         จ านวนเงินกู้__________      

1 - ______1______
_          (1 + อัตราดอกเบีย้ต่อเดอืน)จ านวนเดือน

                                  อัตราดอกเบีย้ต่อเดือน

   
08/09/59
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การลงทุนและความเสี่ยง

คุณทราบหรือไม่ว่า การฝากเงินไว้ที่ธนาคารเฉยๆท าให้จนลงทุกปี 
ต้องรักษามูลค่าเงินออมให้ชนะเงินเฟ้อ (ศัตรูบั่นทอนค่าเงิน) “อย่า
ให้ความกังวลผลตอบแทนผันผวนระยะส้ัน จนไม่กล้าเสี่ยงเพิ่มมูลค่าเงินออม” 

2 3 4 6 8

100 100 100 100 100

90.57 86.26 82.19 74.73 68.06

82.03 74.41 67.56 55.84 46.31

74.30 64.16 55.53 41.73 31.52

67.30 55.37 45.64 31.18 21.15

60.95 47.76 37.51 23.30 14.60

55.21 41.20 30.83 17.41 9.94

0

5

10

15

20

25

30

อัตราเงินเฟ้อ (%)

ปี
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สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

1. ความเสี่ยงที่พอรับได้
2. อายุของผู้ลงทุน

08/09/59
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การออม การลงทุน 

วัตถุประสงค์ เป็นการสะสมเงินในระยะสั้น เพื่อเก็บไว้
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 

วิธีการ ส่วนใหญ่ฝากธนาคาร ซ้ือตราสารหน้ี 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่ า

ผลตอบแทน ดอกเบีย้เงินฝาก 

ข้อดี มีสภาพคลอ่งสูง 

ข้อเสีย ผลตอบแทนต่ า08/09/59
49

ความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน
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อนาคตรวยช่วยลดหย่อนภาษี 
ด้วยกองทุน LTF & RMF

08/09/59 52

อนาคตรวยช่วยลดหย่อนภาษี 
ด้วยกองทุน LTF & RMF
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08/09/59 53

อนาคตรวยช่วยลดหย่อนภาษี 
ด้วยกองทุน LTF & RMF

ผลตอบแทน
ยั่งยืน

ใช้เงินคนอื่น
ลงทุนได้

ควบคุมความ
เสี่ยงได้

สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้

ประโยชน์
ด้านภาษี

08/09/59 54

5 เคล็ดลับในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
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08/09/59
55

เตรียมตัวให้พรอ้มเพื่อรอเกษียณ

08/09/59 56

ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ
ไลฟส์ไตล์

สุขภาพ

ท่องเที่ยว ท าบญุ

แนวคิดในการวางแผนเกษียณ
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1. เพราะยังคงต้องมีภาระใช้จ่ายหลังเกษียณ
2. เพราะเงินออมอาจหมดไปได้ภายในไม่กี่ปี หากใช้ไป

เร่ือยๆ โดยไม่มีการจัดการหรือการวางแผนการเงิน
3.  เพราะอาจมีเงินสะสมไว้น้อยเกินไป อาจต้องเร่ง 

“ออมเพิ่ม” จะได้มีเงินพอใช้หลังเกษียณ
4. ท าให้สามารถเลือกชีวติหลังเกษียณได้อย่างสขุสบาย 

ไม่เป็นภาระกับลูกหลาน และยังสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ลูกหลานได้

08/09/59
57

ท าไมต้องวางแผนเกษียณ

08/09/59 58
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08/09/59 59

ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน

เปิดร้านเล็กๆ 
ขายกาแฟ ขายขนม 

ท าห้องเช่า 
หอพักให้บริการ 

เปิดร้านมินิมาร์ท 

เงินฝาก,
สลากออม
สิน,ตั๋วเงิน

ลงทุนผ่านกองทุน 

เล่นหุ้น

ใช้เงินท างาน ผ่านวิธีไหนดี

08/09/59 60

ที่ปรึกษา นักเขียน
อาจารย-์
นักวิชาการ

วิทยากร นักพูด 
นักอบรม

ธุรกิจเกี่ยวกับ
ต้นไม้ จัดสวน

นักลงทุนใน
ตลาดหุ้น

มีบ้านและ
คอนโดให้เช่า

ท าอาหาร-ขนม-
น้ าผลไม้ขาย

ศิลปิน-วาดรปู
บนเซรามิค

นายหน้า ไกด์น าทัวร์ ขายตรง

เย็บเสื้อ-ทักทอ
งานฝีมือ

เกษตรกร
นักจัดรายการ

วิทยุ
ขายประกัน

อาชีพหลังเกษียณ
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1. อายุปจัจุบัน ปี

2. อายุทีค่าดวา่จะเกษียณ ปี

3. ค่าใช้จา่ยต่อเดอืนปัจจุบัน บาท

4. ประมาณการคชจ.หลังเกษียณ (ข้อ3x0.7) บาท/เดอืน

(ข้อ4x12) บาท/ปี

5. จา้นวนปทีี่คาดวา่จะใช้ชวีติอยู่หลังเกษียณ ปี

6. มูลคา่กองทุนเพื่อการเกษยีณ (ข้อ4xข้อ5) บาท/ปี

7. จา้นวนมลูคา่กองทุนเมื่อคา้นวณอตัราเงนิเฟอ้ บาท

8. จา้นวนเงินออมในปัจจุบัน บาท

9. จา้นวนเงินทีต่้องออมเพิ่ม บาท

10. จ้านวนเงินที่สามารถออมได้ บาท/เดอืน

(ข้อ10x12) บาท/ปี

08/09/59 61

มีเงินเท่าไรถึงพอใช้ในวัยเกษยีณ

08/09/59 62
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08/09/59 63

08/09/59 64


