วิธีใช้
ใช้เป็นคู่มือ
จัดการเงิน
ของตนเองและ
ครอบครัว

คุณเคยเจอ
“ปัญหาการเงินเหล่านี้หรือไม่?”
ใช้
จา่ ย
เดือนชนเดือน

ค่าครองชีพสูง

รายได้

ห นี้ สิ น
เจ่ายแต่ย ดออกเบีะ้ย

ไม่มีเงิน

ไม่พอใช้

เหลือเก็บ

ปัญหาการเงินแก้ ได้ เริ่มต้นที่การวางแผน
1

2

3

กำ�หนดเป้าหมาย

สำ�รวจตนเอง

ลงมือทำ�

อยากปลดหนี้
อยากมีเงินก้อน
อยากซื้อบ้าน

ฐานะ
การเงิน

หมดหนี้มีออม

จัดการหนี้สิน

1

หมดหนี้มีออม
ลงทุนเพิ่มค่า
วางแผนก่อนแก่

นิสัย
ใช้เงิน

ลงทุนเพิ่มค่า

ใช้จ่ายพอเพียง ออมเงินสมํ่าเสมอ

เงินทองต้องวางแผน
ตอน
ตอนสุสุขขเงิเงินนสร้างได้

สุขเงิน

ทำ�ธุรกิจส่วนตัว สลากออมทรัพย์

วางแผนก่อนแก่

มีหลักประกันชีวิต

ซื้อทอง

วางแผนตั้งแต่วันนี้ ตอนนี้ก็ดี แก่ ไปก็มีความสุข

เตรียมแบ่งมรดก

เก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่

ขั้นตอนที่ 1

กำ�หนดเป้าหมาย
เป้าหมาย
การเงิน
ของฉัน
ชื่อ – นามสกุล : ……………………………….....................อายุ..............ปี

สรุปปีนี้

ฉันจะเก็บเงินให้ ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี
1 เพื่อ.......................................................................

ฉันจะเก็บเงินเพื่อ
เป้าหมายทั้งหมด

ฉันจะเก็บเงินให้ ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี
2 เพื่อ.......................................................................

จำ�นวน....................บาท
เฉลี่ยเดือนละ.............บาท
หรือวันละ.................บาท

ฉันจะเก็บเงินให้ ได้ ..................บาท ภายในระยะเวลา..........ปี
3 เพื่อ.......................................................................

รู้หรือไม่...
เป้าหมาย
ที่ดีต้องมี
หน้าตา
อย่างไร?

ฉันจะเก็บเงินให้ ได้ 18,000 บาท
เพื่อเป็นค่าเทอมลูก
โดยฉันจะฝากธนาคาร
เดือนละ 1,500 บาท
เป็นเวลา 12 เดือน

ชัดเจน

วัดผลได้

ทำ�สำ�เร็จได้

เป็นไปได้

รู้ว่าต้องการอะไร
และจะบรรลุ
เป้าหมายตอนไหน

เป็นตัวเงินชัดเจน
เห็นความก้าวหน้า
ว่าใกล้ถึงเป้าหมาย
หรือยัง

รู้ว่าต้องทำ�อย่างไร
และตั้งใจทำ�ตาม
แผนให้สำ�เร็จ

สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
และการใช้
ชีวิตของคุณ

มีกรอบ
เวลาที่แน่ชัด
รู้ว่าต้องใช้ระยะ
เวลาเท่าใดเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย

เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงิน สร้างได้

2

ขั้นตอนที่ 2

สำ�รวจตนเอง

ทำ�งานมาทั้งชีวิต คุณมีทรัพย์สมบัติอยู่เท่าไหร่?
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ณ วันที่
คุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง?
(มูลค่า (ราคา) ปัจจุบัน)
ทรัพย์สินสภาพคล่อง

“ตู้กดเงิน
ใช้จ่ายและ
เผื่อฉุกเฉิน”

คุณมีหนี้สินอะไรบ้าง?
(ยอดค้างจ่ายปัจจุบัน)
เงินกู้นอกระบบ

เงินฝากธนาคาร

เงินกู้จากบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด
เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์

ทรัพย์สินสภาพคล่องรวม

เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า เช่น ทีวี ตู้เย็น มือถือ

กองทุนการออมแห่งชาติ
สลากออมสิน / สลาก ธ.ก.ส.

หนี้สินระยะสั้นรวม
หนี้สินระยะยาว (1 ปีขึ้นไป)
เงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)

บ้าน / ที่ดิน (เพื่อขายหรือให้เช่า)

เงินกู้ซื้อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................

เงินกู้ซื้อบ้าน / ที่ดิน

ทรัพย์สินลงทุนรวม

เงินกู้ธนาคาร (โปรดระบุ) ..................

บ้าน / ที่ดิน (เพื่ออยู่อาศัย)

“ยิง่ ดอกเบีย้ สูง
ยิง่ เป็นเนือ้ ร้าย
ทำ�ลาย
ความรวย”

เงินกู้ธนาคาร (โปรดระบุ) ..................

มูลค่าเงินสดกรมธรรม์ประกันชีวิต
(เบี้ยประกันที่ส่ง)

ทรัพย์สินใช้ส่วนตัว

จำ�นวนเงิน
(บาท)

หนี้สินระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)

เงินสด

ทรัพย์สินลงทุน

“ตู้ปั๊มเงิน
อัตโนมัติ
สร้างรายได้
และดอกผล”

จำ�นวนเงิน
(บาท)

“ยิ่งผ่อนนาน
ยิ่งเป็นตัวถ่วง
ความรวย”

หนี้สินระยะยาวรวม
หนี้สินรวม (2)

รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
“ตู้เซฟ เพิ่ม
ความสะดวก
สบายอุ่นใจ”

ทองคำ� / เครื่องประดับ / ของสะสม
ของใช้ ในบ้าน

ทรัพย์สินใช้ส่วนตัวรวม
ทรัพย์สินรวม (1)

3

สรุปคุณมีทรัพย์สมบัติ
จริงๆ เท่าไหร่?

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ทรัพย์สินรวม (1) - หนี้สินรวม (2)

ถ้าอย่างนั้น...เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ ร ว ย ?
เร่งสะสม “ทรัพย์สินเยอะๆ” และมี “หนี้สินน้อยๆ” คุณก็จะ “ร่ำ�รวย” แน่นอน
เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงิน สร้างได้

ทุกวันนี้
คุณมีนิสัยใช้จ่ายเงินอย่างไร?
บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจำ�เดือน
คุณมีรายรับจากไหนบ้าง?
รายรับจากการทำ�งาน

จำ�นวนเงิน (บาท)

รายรับจากอาชีพหลัก เช่น เงินเดือน /
เงินรายวัน / เงินรายสัปดาห์ / ค่าล่วงเวลา (OT)
รายรับจากอาชีพเสริม (โปรดระบุ)............

รายรับจากการทำ�งานรวม
รายรับจากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย / เงินปันผล / ค่าเช่า
กำ�ไรจากการขายทรัพย์สิน เช่น ขายบ้าน
ขายทอง

รายรับจากทรัพย์สินรวม
รายรับรวม (1)

่ายไปกับออะไรบ้
ทรัคุพณย์สใช้ินจสภาพคล่
งรวมาง?
รายจ่ายเพือ่ การออม / ลงทุน

จำ�นวนเงิน (บาท)

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์
กองทุนการออมแห่งชาติ

รายจ่ายเพื่อการออม / ลงทุนรวม
รายจ่ายคงที่
เงินประกันสังคม
ค่าผ่อนบ้าน / ค่าเช่าบ้าน
ค่าผ่อนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

เงินไม่พอใช้
จะทำ�อย่างไรดี?
คุณควรหาวิธี

“ลดรายจ่าย” หรือ “เพิ่มรายรับ”
เพื่อให้มีเงินเหลือใช้มากขึ้น
หยุดคิดสักนิด...รูรั่วไหนบ้างที่คุณตัดได้?
เพื่อให้เงินพอใช้และเหลือออม
รายรับหลัก

รายรับเสริม

ตุ่มชีวิต
หวย / ลอตเตอรี่

ดอกเบี้ย

ค่าน�้ำ / ค่าไฟ
เหล้า / บุหรี่

เสื้อผ้า

คุณสามารถ

มีเงินเหลือ

จะเอาเงิน

ค่าผ่อนเพือ่ ซือ้ สินค้า เช่น ทีวี ตูเ้ ย็น มือถือ
ค่าผ่อนบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด
เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์
เบี้ยประกัน (ชีวิต / สุขภาพ / บ้าน / รถยนต์)

รายจ่ายคงที่รวม
รายจ่ายผันแปร
ค่าอาหาร
ค่านํ้า / ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์ / ค่าอินเทอร์เน็ต
ค่ารถ / ค่านํ้ามัน
ของใช้ ในบ้าน
ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำ�อาง
ค่ารักษาพยาบาล
เงินให้พ่อและแม่ / ให้ลูก
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง / นํ้าปั่น / กาแฟ
ค่าหวย / ลอตเตอรี่
ค่าใส่ซองงานศพ / งานแต่งงาน / ทำ�บุญ ฯลฯ

รายจ่ายผันแปรรวม
รายจ่ายรวม (2)
คุณมีเงินสดเหลือหรือไม่?

“ปลดหนี้” “ออม / ลงทุน
เพิ่มทรัพย์สิน”

ไปทำ�อะไรดี? เพื่อให้ชีวิต “สุขเงิน” ตลอดไป

จำ�นวนเงิน (บาท)

รายรับรวม (1) - รายจ่ายรวม (2)
เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงิน สร้างได้

4

จด

เทคนิคควบคุม
การใช้จ่าย

จด
จด

เดือนๆ หนึ่ง...เงินของคุณ
หายไปไหนหมด?

1. จดบัญชีรับจ่ายให้ ได้ทุกวัน
รายรับ
วัน/เดือน/ปี

จากการ
ทำ�งาน

จาก
ทรัพย์สิน

รายจ่าย
อื่นๆ

รวมรายรับ
ต่อวัน

เงินเดือน / ค่าเช่า / กำ�ไร รายรับจาก
เงินรายวัน ค้าขาย ฯลฯ ครอบครัว
1 ม.ค. XX

9,000

2 ม.ค. XX
...

...

หุ้น
สหกรณ์

รายจ่ายคงที่

แหล่ง
เงินออมอื่นๆ

1,500

เงินประกัน ค่าผ่อนบ้าน /
สังคม
เช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ

...

...

...

เบี้ยประกัน

ค่าผ่อน
บัตรเครดิต /
บัตรกดเงินสด

ค่าผ่อนเพื่อ รายจ่ายคงที่
ซื้อสินค้า
อืน่ ๆ

432

6,000

31 ม.ค. XX
รวมต่อเดือน

เงินฝาก
ธนาคาร
9,000

6,000

รายจ่ายเพื่อการออมและลงทุน

2,500
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1,500

0

0

432

2,500

0

0

0

0

0

0
9,000

6,000

0

รวมรายรับต่อเดือน
...15,000…บาท

รับ-จ่ายเงินวันไหน
“จดไว้ทุกวัน”
จะได้ ไม่หลงลืม

รวมรายจ่ายเพื่อการออมและ
ลงทุนต่อเดือน...1,500...บาท

มีรายรับหลายทาง “จดแยกช่องไว้”
จะได้รู้ว่างานไหนได้เงินมากกว่า
และสม่ำ�เสมอกว่า

รวมรายจ่ายคงที่ต่อเดือน
...2,932...บาท

มีรายจ่ายเยอะแยะ “ลองจัดหมวดหมู่”
จะได้เลือกปรับลดและควบคุม
รายจ่ายในเดือนถัดไป

“เดือนต่อๆ ไป ฉันจะออมก่อนใช้
1,500 บาท และจะช้อปปิ้ง
ไม่เกิน 500 บาท...”

2. กําหนดงบประมาณครอบครัวให้เหมาะสม
วิธีทำ�

1

51

2

3

ประเมินรายรับ

จัดทำ�งบประมาณรายจ่าย

ที่จะได้ในอนาคต

• แบ่งเป็น “เงินออมและเงินลงทุน”
เพื่อเป้าหมายต่างๆ ก่อน
• แบ่งเงินที่เหลือเป็นส่วนๆ
จัดสรรว่า “จะใช้จ่ายอะไร
ไม่เกินกี่บาท”

เงินทองต้องวางแผน
ตอน
ตอนสุสุขขเงิเงินนสร้างได้

ใช้จ่ายตามงบที่ตั้งไว้ และจดบัญชีรับจ่าย
ควบคู่กัน
• ถ้า “เงินขาด” จากการใช้เงินเกินตัว หรือมีเหตุฉุกเฉิน
ควรจะ…
ลดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็น
นำ�เงินออมที่มีอยู่มาชดเชยส่วนขาด
ทำ�งานเสริมเพิ่มรายรับ
• ถ้า “ตั้งงบผิดพลาด” ควรปรับปรุงให้ตรงตาม
ความเป็นจริงมากขึ้น

ก่อนใช้จ่าย
ลองถามใจตัวเองว่า...

NEED

“ จ �ำ เ ป็ น ”

&

ห รื อ แ ค่

WANT

“ อ ย า ก ไ ด้ ”
รายจ่าย
รายจ่ายผันแปร
ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดืม่
150

10

200

15

...

...

150

20

6,000

300

ค่าน้ำ� /
ค่าไฟ

ค่าโทรศัพท์ /
ค่าเสื้อผ้า /
อินเทอร์เน็ต ค่าเดินทาง ของใช้ในบ้าน เครือ่ งสำ�อาง

ค่า
พักผ่อน

700

เงินสดคงเหลือ

2,472

6,528

3,105

9,423

ค่ารักษา เงินให้พ่อแม่ / ค่าหวย /
รายจ่าย
พยาบาล
เงินให้ลูก ล๊อตเตอรี่ ผันแปรอื่นๆ

300

...

รวมรายจ่าย
ต่อวัน

80
20

10

200

...

...

...

...

...

20

10

200

150

250

400

540

500

700

800

100
...

90

...

...

...

...

...

100

80

150

1,130

-932

1,000

320

150

รวมรายจ่ายผันแปรต่อเดือน
...11,500...บาท

“จด จด จด!” สะกดรอยตามเงิน อย่างน้อย 4 สัปดาห์
คุณจะเห็น “รูรั่ว” ของกระเป๋าสตางค์อย่างชัดเจน

ชื่อครอบครัว...…มั่งมีศรีสุข...…
สมาชิกในครอบครัว...4...คน
รายการ
รายรับครอบครัว (1):
เงินออมเผื่อฉุกเฉิน (2):
เงินคงเหลือเพื่อใช้จ่าย (3) = (1) - (2)
รายจ่ายครอบครัว (4):

เดือนที่ 1

“สรุปยอดรวม”
ของรายรับกับรายจ่าย
ในแต่ละเดือน
จะช่วยย้ำ�เตือนว่า…
“คุณบริหารเงิน
เป็นหรือไม่”
เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

15,000

เพิ่ม

16,000

…

1,500

เพิ่ม

2,000

…

13,500

14,000

…

• ค่าเช่าบ้าน

2,500

2,500

…

• ค่าอาหาร

6,000

6,000

…

• ค่านํ้า / ค่าไฟ

700

ลด

600

…

• ค่าเดินทาง

550

ลด

500

…

• ค่าเลี้ยงดูลูก

2,800

2,800

…

• ค่าพักผ่อน

800

600

…

• เบ็ดเตล็ด

150

150

…

0

850

…

เงินเหลือ หรือ เงินขาด (5) = (3) - (4)

ลด

สรุปเดือนนี้คุณมี
เงินเหลือ...0...บาท
(...เอาไปฝากเพิ่ม / ใช้หนี้เพิ่ม...)
เงินขาด…932...บาท
(...ลดรายจ่ายผันแปร...)

ครอบครัว
“มั่งมีศรีสุข”

“จด เจอ จัดการ!”
ใช้จ่ายให้ ได้ตาม
งบประมาณ
แค่นี้...ก็มีเงินพอใช้
และเหลือออม
เพื่อเป้าหมายต่างๆ แล้ว

เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงิน สร้างได้
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ชีวิตนี้ ไม่มีอด

ด้วยบัญชีเงินออม 4 เป้าหมาย
2

1

อย่างน้อย 3 - 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน
เพราะเหตุการณ์ ไม่คาดคิด
เกิดขึ้นได้เสมอ เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ

สำ�หรับสร้างความมั่นคงในชีวิต
เช่น เกษียณ ซื้อบ้าน ซื้อรถ

3

4
กองทุนรวม
กองทุนรวม

สำ�หรับสร้างผลตอบแทน
ให้ชีวิตมั่งคั่ง เช่น สลากออมทรัพย์ ทองคำ�
หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนรวม

สำ�หรับใช้จ่ายตามความต้องการ
เช่น ท่องเที่ยว ซื้อของขวัญให้ตัวเอง

อยากมีชีวิตมั่นคง

อย่าลืม…สร้างเกราะคุ้มครองให้ชีวิตด้วย
1 เลือก

สัญญาหลัก
ของประกันชีวิต

คุ้มครองชีวิต
แบบ
หรือคุ้มครองหนี้สิน
ชั่วระยะเวลา ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด

แบบ
ตลอดชีพ

คุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
หรือจนกว่าอายุ 99 ปี
เหมาะกับผู้ที่เป็นเสาหลัก
ของครอบครัว

รู้หรือไม่...
ประกันชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางการเงินของครอบครัว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันได้

2 อาจซื้อ

สัญญาเพิ่มเติม
เพิ่มความ
คุ้มครอง

ลูกผสมระหว่างการคุม้ ครอง

แบบ
ชีวิตและการออมเงิน
สะสมทรัพย์ จ่ายเงินเมื่อเสียชีวิต
หรือครบสัญญา

แบบ
บำ�นาญ
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เงินทองต้องวางแผน
ตอน
ตอนสุสุขขเงิเงินนสร้างได้

คุ้มครองรายได้
หลังเกษียณอายุ
จ่ายเงินให้เป็นงวดๆ
จนกว่าจะเสียชีวิต

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยฯ จะขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน
อาชีพ อายุ เพศ
สุขภาพ หรือโรคประจำ�ตัว

คุ้มครองความสูญเสียทางร่างกาย
(บาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ
พิการ เสียชีวิต)
ในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น

วั เลก็

ๆ

อื น

บาท

6 เด
0
18,00

ฉกุ
เฉนิ

กุ เฉนิ

มเี งินก้อนใช้ต
อนแ
360,000 บ
า
10 ปี

บาท

อื่ ฉ

บาท

00

กุ เฉนิ

อื น

ปี
บาท

1

ส่ว

หนี้

1 หยุดสร้างหนี้เพิ่ม
3 รีบชำ�ระหนี้ให้หมดเร็วที่สุด
2 เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ 4 หาทีป่ รึกษา ไม่เก็บปัญหาไว้คนเดียว

ในแต่ละเดือนควรจ่ายหนี้
เท่าไหร่ จะไม่หนักเกินไป

ออม
100 บาท/วัน

ื่อ
มเผ
เงินออ

หยุดคิดสักนิด...ทำ�อย่างไร?
ถึงจะหลุดพ้นภาระหนี้สิน

ลงมือทำ�

หมดหนี้มีออม

3,000 บาท
1 เดือน

ท

นต

ผ

ขั้นตอนที่ 3

รู้หรือไม่...

ก่

36,0

อมเ
เงินอ

อื่ ฉ

อื น

น
ดาวน์บ
้า

180,000 บ
า
10 ปี

ผ
อมเ
เงินอ

วี ติ

ิจ
ทำำธุรก

6 เด 0
3,60

โปะหนี้

า่ เทอมลูก
เงนิ ค
เกบ็
0 0 บ าท
9,0
อื น

น

6 เด 0
9,00

3 เด

72,000 บ
าท
10 ปี

ะกั

ดาวน์บ
้า

00

บาท

3 เด

ปี

1

ร
ซื้อป

อบุ ตั เิ หตุ
ระกนั
ซอื้ ป
0 0 บ าท
1,8
อื น

าคตอื ลงทนุ

นช

ออม
50 บาท/วัน

3 เด

1
0
7,20 ร
ิ นห
ฝากเงเพื่ออน

ปี
บาท

18,0

ออมกบั กอช.
ำำ นาญใช้ตอนแก
ใหม้ บี
่
6 0 0 บา ท
1 เดือน

ออม
20 บาท/วัน

ท

ห่ รอ
นิ พอ่ แม ื
ใหเ้ ง องใหต้ วั เอง
ซอื้ ข บาท
00
4,5
อื น

ลองเปลี่ยนความเคยชิน
เป็นเงินออมกันเถอะ

ากออมทรัพย
ซอื้ สล
์
1,500 บาท
1 เดือน

หนี้บัตรเครดิต ไม่ควรเกิน
หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 10 – 20%
หนี้ผ่อนสินค้า ฯลฯ ของรายรับ
หนี้ผ่อนรถ

ไม่ควรเกิน
20% ของรายรับ

หนี้ผ่อนบ้าน

ไม่ควรเกิน
30% ของรายรับ

หนี้สินรวม
ไม่ว่าหนี้
สายพันธุ์ ไหน

ไม่ควรเกิน
50%
ของรายรับ

ลดรายจ่าย
ที่ไม่จำ�เป็น
จ่ายหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆ
ให้หมดเร็วที่สุด
ปิดหนี้ที่ยอดเหลือน้อย
เพื่อลดจำ�นวนเจ้าหนี้
ขายทรัพย์สินออกไป
เพื่อชำ�ระหนี้
กู้เงินก้อนใหม่มาปิด
หนี้ก้อนเก่า หรือ “รีไฟแนนซ์”
โดยต้องได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า

เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงินสร้
สร้าางได้
งได้
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ออมและลงทุนเพิ่มค่า
รู้หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มค่าเงินออมจาก “การออมอย่างสมํ่าเสมอ” ด้วย “3 พลังมหัศจรรย์”

จำ�นวนเงินออม
ในแต่ละงวด
ยิง่ เยอะยิง่ ดี

ระยะเวลา
ที่สามารถออมต่อเนื่อง
ยิ่งนานยิ่งดี

อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยต่องวดที่ ได้รับ
ยิ่งมากยิ่งดี

ทางเลือกการออมและลงทุนสมํ่าเสมอ
รู้หรือไม่...ผลตอบแทนที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายหาจากไหนดี?
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
0.125% – 0.75%

0.75% – 1.75%

เงินฝาก
ออมทรัพย์

ออมเพื่อสำ�รองใช้จ่ายประจำ�วัน
เงินต้นไม่หาย สภาพคล่องสูง
เพราะฝาก-ถอนได้ทุกวัน

สลาก
ออมทรัพย์

กองทุน
การออม
แห่งชาติ
(กอช.)

ฝากครบกำ�หนดได้เงินต้นคืน
พร้อมดอกเบี้ย
และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน

เงินทองต้องวางแผน
ตอน
ตอนสุสุขขเงิเงินนสร้างได้

หุ้น
สหกรณ์

สมัครสมาชิกเพื่อออมเงิน
เป็นค่าหุ้นทุกเดือน และรอรับ
เงินปันผลตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ

กองทุน
รวม

ลงทุนผ่านมืออาชีพ เริ่มต้นง่ายๆ
แค่เปิดบัญชีลงทุนแบบอัตโนมัติ
ด้วยจำ�นวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน

2% - 10%
ออมได้ตั้งแต่ 50 - 13,200 บาท/ปี
พร้อมรับเงินสมทบฟรีจากรัฐ
และมีสิทธ์ิ ได้บำ�นาญตอนแก่

คุณควรศึกษาทางเลือกการออม
และการลงทุนต่างๆ เพื่อเป็น “ตัวเร่ง”
ช่วยให้แผนการออมของคุณสำ�เร็จได้ “เร็วขึ้น”
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ออมเพื่อเป็นหลักประกัน
และเงินสำ�รองในอนาคต
พร้อมรอรับดอกเบี้ยตามที่กำ�หนด

4% – 6%

0.4% – 1.5%

1.4 – 3.5%

เงินฝาก
ประจำ� 1 ปี

หมายเหตุ:
1) ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของเงินฝาก กองทุนรวม
และหุ้นสหกรณ์ เป็นการประมาณการจากข้อมูล
    ในอดีตและยังไม่ได้ปรับค่าด้วยอัตราภาษีที่ต้องจ่าย
2) ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของสลาก ธ.ก.ส. และ
     สลากออมสิน ขึ้นอยู่กับชุดสลากที่ออกขายในแต่ละปี
3) กอช. คุ้มครองเงินต้นและค้ำ�ประกันผลตอบแทนการลงทุน
สำ�หรับสมาชิกที่ออมจนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในอัตรา
    ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือน (เฉลี่ย 7 ธนาคาร)

วางแผนก่อนแก่
รู้หรือไม่…ถ้าอยากใช้ชีวิตตอนแก่อย่างสุขกาย สบายใจ
และสบายกระเป๋าสตางค์ คุณต้องค้นหา

“เงิน 3 ก้อน”
นที่ต้องใช้
1 เงิตอนแก่

2 เงิที่มนอี ออม
ยู่
• กำ�ไรจาก
การค้าขาย
• ค่าจ้าง

เงินที่ต้องใช้
ต่อเดือน (บาท)*

จำ�นวนเงินสำ�หรับ
ใช้ชีวิต 20 ปี (บาท)**

5,000

1,331,411

8,000

2,130,258

10,000

2,662,822

นที่ต้อง
3 เงิหาเพิ
ม่

• เงินฝาก
• เงินบำ�นาญ
กอช.

• เบี้ยยังชีพ
• ค่าเลี้ยงดู
จากลูก

เงินออมก้อนที่ 2 ยิ่งมาก
แผนการออมยิ่งง่ายขึ้น

อยากรู้มั้ย?
ถ้าออมเดือนละ
เท่านี้ ตอนอายุ 60 ปี
คุณจะมีเงิน
เท่าไหร่?

ออมวันละ 16 บาท
(เดือนละ 500 บาท)
ได้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 2% ต่อปี

น้องออม
ควรประเมินจากเป้าหมาย
และวิถีชีวิตที่ออกแบบไว้

อายุ 20 ปี
มีเวลาออม 40 ปี

• รายจ่ายเพื่อดำ�รงชีวิต
• ค่ารักษาพยาบาล
• รายจ่ายเพื่อความสุข
• มรดกให้ลูกหลาน
• การบริจาคให้สังคม

อายุ 30 ปี
มีเวลาออม 30 ปี

เริ่มเลย...วางแผนออมสม่ำ�เสมอ
เพื่อชีวิตมั่นคงตอนแก่
ออมวันละ 16 บาท
(เดือนละ 500 บาท)
ได้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 5% ต่อปี

ออมวันละ 60 บาท
(เดือนละ 1,800 บาท)
ได้ผลตอบแทน
เฉลี่ย 5% ต่อปี

เมื่ออายุ 60 ปีจะมีเงินออมรวม (บาท)***
362,412

724,799

2,609,275

243,408

398,633

1,435,079

65,698

75,467

271,682

พี่กระปุก

ลุงสมบัติ

อายุ 50 ปี
มีเวลาออม 10 ปี

ยิ่งใช้ “3 พลังมหัศจรรย์” พร้อมกัน
ก็ยิ่งสร้างเงินก้อนโตไว้ใช้ตอนแก่ ได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ:
* รายจ่ายต่อเดือนที่ใช้ตอนแก่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากเงินเฟ้อ
** จำ�นวนเงินสำ�หรับชีวิตตอนแก่ 20 ปี กำ�หนดให้มีการถอน		
มาใช้ทุกต้นปี โดยคำ�นวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี
และปรับด้วยอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำ� 1 ปี 1.90%
หลังหักอัตราเงินเฟ้อ 3% แล้ว
*** เงินออมที่จะมีตอนอายุ 60 ปี คำ�นวณผลตอบแทน
แบบทบต้นต่อปี
เงินทองต้องวางแผน
ตอน สุขเงิน สร้างได้
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Happy Money...
สร้างง่ายๆ ได้อย่างไร

รู้หา

หาเงินเพิ่ม เสริมรายรับ
รายรับหลัก + รายรับเสริม = รายรับเพิ่ม

รู้เก็บ

เก็บออมก่อนใช้จ่าย
เงินได้ - เงินออม = เงินใช้

รู้ใช้

ใช้เงินอย่างฉลาด สร้างโอกาสเพิม่ เงินออม
กฎเหล็ก 5 ข้อก่อนใช้จา่ ย : ตัง้ งบก่อนใช้
เปรียบเทียบก่อนซื้อ สรุปใช้สม�่ำเสมอ
ใช้น้อยกว่าหาได้ และไม่ใช้ก็ ไม่ซื้อ

รู้ขยายดอกผล

ลงทุนถูกที่ ความมั่งมีงอกงาม
รู้จักตนเอง รู้จักเครื่องมือ รู้จักจังหวะลงทุน

“สุขเงิน” ไม่จำ�เป็นต้องมีเงินมากมาย
เพียงแค่กินอยู่อย่างพอดี มีเงินใช้ตามฐานะ ไม่ประมาทใช้ชีวิต
ไม่ยึดติดสะสมหนี้ มีเงินออมดังที่ฝัน

เงิต้องวางแผน
นทอง
ตอน

สุขเงิน สร้างได้

www . s et . o r . t h/ ed ucat io n

ลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สงวนสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร นอกจากได้รับอนุญาต
สแกน QR CODE
เพื่อดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

