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ทำความรู ้จัก:  THE MONEY COACH

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต             
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต            
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ผ่านหลักสูตรวางแผนการเงิน      
(Financial Planner)
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ทำความรู ้จัก:  THE MONEY COACH

• โค้ชการเงิน (Money Coach) 

• ผู้ริ่เริ่มหลักสูตร MONEY LITERACY                 
หลักสูตรพื้นฐานการเงินสำหรับคนไทย

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท Live Rich Forever จำกัด

• นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา และ
ธุรกิจการเกษตร 

• นักเขียนและนักแปลหนังสือการเงินและการลงทุน 

• อาจารย์พิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ม.รามคำแหง 

• ผู้ก่อตั้งชมรมพ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย 
(www.richdadthai.com) 

http://www.richdadthai.com


iOS >                      
EZ FINANCIAL 
CALCULATORS 

Android > 
FINANCIAL 
CALCULATOR

แอพพลิเคชั ่นประกอบการเรียน

The Money Coach

www.fncalculator.com
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หาเงินได้มากขึ้น แล้วจะรวยขึ้น 

จริงหรือ?

ความเข้าใจผิดทางการเงิน อันดับ 1
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 คนถูกหวยรางวัลที่ 1 กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ กลับไปจนเหมือนเดิม 

 นักกีฬา นักแสดง ที่มีชื่อเสียงหลายคนหมดเนื้อหมดตัว ในบั้นปลายชีวิต 

 เงินเดือนเพิ่มทุกปี แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้น 

 เปลี่ยนงานแต่ละครั้ง เงินเดือนเพิ่มตั้งเยอะ แต่ก็ยังไม่พอใช้เหมือนเดิม 

 ฯลฯ

ถ้ามีเงินมากขึ้นแล้วจะรวยขึ้น ..... ทำไม ?
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 46% เป็นหนี้นอกระบบ 

 52% ไม่มีเงินออม 

 97% มีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ

ความจริงที่น่าเป็นห่วงของสังคมไทย
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เกมแห่งชีวิต

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี

ช่วงเกษียณเริ่มหารายได้ 
ได้เอง

สร้างเนื้อ 
สร้างตัว

ช่วงชีวิตมั่นคง

?
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เกมแห่งชีวิต

?เงินออม

ช่วงเกษียณเริ่มหารายได้ 
ได้เอง

สร้างเนื้อ 
สร้างตัว

ช่วงชีวิตมั่นคง

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี
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เกมแห่งชีวิต

?
ช่วงเกษียณเริ่มหารายได้ 

ได้เอง
สร้างเนื้อ 
สร้างตัว

ช่วงชีวิตมั่นคง

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี
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เกมแห่งชีวิต

ช่วงเวลาหารายได้

ช่วงเวลาเลี้ยงชีวิต

60 - 20 = 40 ปี

80 - 20 = 60 ปี

ถ้าอยากมีเงินพอใช้หลังเกษียณ รายได้ 1 เดือน ต้องใช้ได้ 1.5 เดือน

20 ปี 60 ปี
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เกมชีวิต ... ต้องเล่นเพื่อชนะ!!

20 ปี 80 ปี60 ปี40 ปี30 ปี

สร้างความมั่นคง 
ทางการเงิน

ใช้ชีวิตอุดมสุข แบ่งปันคืนสู่สังคม
ออม 20% 
อย่าก่อหนี้ 

สร้างทรัพย์สิน
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www.moneycoach4thai.com
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“เงิน” ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณรวย 

แต่ ความรู้ทางการเงิน ต่างหาก 
ที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ 

คนส่วนใหญ่ที่ยังจน 
และประสบปัญหาทางการเงิน  

นั่นเป็นเพราะสิ่งที่เขาไม่รู้  
ใน สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน 

MONEY LITERACY
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“ความรู้ทางการเงิน” คือ อะไร? 
WHAT IS MONEY LITERACY?
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ความฉลาดทางการเงิน (MONEY LITERACY)

การเก็บออม (Saving)การลงทุน (Investing)

การหารายได้ (Earning) การใช้จ่าย (Spending)
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• ประเภทของรายได้ 

• รายได้จากการทำงาน (Active Income) 

• รายได้จากทรัพย์สิน (Passive Income)

การหารายได้ (EARNING)
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การบริหารการใช้จ่าย (SPENDING)

• การจัดทำงบรายรับรายจ่าย / งบดุล   
และการทำบัญชีค่าใช้จ่าย 

• การวางแผนซื้อบ้าน รถยนต์ ฯลฯ 

• การวางแผนจัดการหนี้สิน 

• การวางแผนจัดการความเสี่ยง 

• การวางแผนภาษี
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การออม (SAVING)

• เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน 

• การวางแผนเกษียณ 

• การออมเพื่อการลงทุน
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การลงทุน (INVESTING)

• การกำหนดเป้าหมายและแผนการลงทุน 

• เครื่องมือลงทุน 

• ตราสารการเงิน 

• อสังหาริมทรัพย์ 

• ธุรกิจ 

• ทรัพย์สินทางปัญญา
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 การหารายได้ (Earning) 

\

สมดุล = มั่งคั่ง

 การใช้จ่าย (Spending) 

 การออม (Saving) 
 การลงทุน (Investing)
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งบการเงินส่วนบุคคล
MONEY STATEMENT
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งบการเงินส่วนบุคคล

งบดุล

งบรายรับ-รายจ่าย

“ความมั่งคั่ง”“สภาพคล่อง”

ชีวิตที่ขาดสภาพคล่อง 
ไม่มีทางพบความมั่งคั่ง

รายรับ

เงินออม

ค่าใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ทรัพย์สิน หนี้สิน
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งบรายรับ-รายจ่าย

แสดงความเคลื่อนไหวเงินของเรา ในแต่ละช่วงเวลา

รายรับ

เงินออม

ค่าใช้จ่ายคงที่

เงินคงเหลือ

ค่าใช้จ่ายผันแปร

เงินเดือน / ค่าจ้าง / คอมมิชชั่น / โบนัส 
ค่าเช่า / ดอกเบี้ย / เงินปันผล

ค่าใช้จ่ายภาระผูกผัน เช่น ภาษี 
ค่าเช่า/ผ่อนบ้าน รถยนต์ 
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า / สาธารณูปโภค 
เงินชำระคืนบัตรเครดิตและสินเชื่อ / ประกัน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายไม่ผูกผัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร 
เสื้อผ้า เครื่องใช้ เครื่องประดับ เบ็ดเตล็ด ฯลฯ
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ทำไม? ต้องทำงบการเงิน

รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

  เงินเดือน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

  เงินออม 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

  ค่าใช้จ่ายคงที่ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

  ค่าใช้จ่ายผันแปร 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

  เงินคงเหลือ 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
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ชีวิตจริง ???

รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

  เงินเดือน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

  (1) โบนัส 50,000

  เงินออม 7,500 2,500 2,500 2,500 2,500

  ค่าใช้จ่ายคงที่ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

  (2) ประกันชีวิต 20,000

  (3) ชำระหนี้ กยศ. 10,000

  ค่าใช้จ่ายผันแปร 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

  เงินคงเหลือ 46,500 1,500 -8,500 1,500 -18,500

ทำอย่างไร?
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ตรวจสอบสภาพคล่องผ่านงบรายรับ-รายจ่าย

รายรับ

เงินออม

ค่าใช้จ่าย

เงินคงเหลือ > 0    : สิ้นเดือนมีเงินเหลือ?

> 10% ของรายรับ?
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การแก้ปัญหาสภาพคล่อง

รายรับ
รายจ่าย

Q1: จากการประเมิน คุณมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่?

Q2: คุณขาดสภาพคล่องคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่?

Q3: คุณเลือกวิธีใดในการแก้ปัญหาสภาพคล่อง?

Q4: ถ้าคุณเลือกเพิ่มรายรับ คุณจะทำอะไร? 
ถ้าคุณเลือกลดค่าใช้จ่าย คุณจะลดค่าใช้จ่ายรายการใด?
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งบดุล

บอกสถานะการเงินของบุคคล ณ จุดเวลาหนึ่ง

ทรัพย์สิน

หนี้สิน

สิ่งที่ทำให้รายได้
เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ทำให้รายจ่าย
เพิ่มขึ้น 
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ความเชื่อมโยงของงบการเงิน

ทรัพย์สิน หนี้สิน

รายรับ

รายจ่าย

- หนี้กู้ซื้อบ้าน 
- หนี้กู้ยืมการศึกษา 
- หนี้บัตรเครดิต

รายจ่ายคงที่ 
- เงินผ่อนบ้าน 
- เงินผ่อนชำระกู้ยืมการศึกษา 
- เงินผ่อนชำระขั้นต่ำ

- เงินฝาก 
- หุ้น / กองทุนหุ้น 
- บ้านเช่า 
- ธุรกิจ 
- ทรัพย์สินทางปัญญา

- ดอกเบี้ย 
- เงินปันผล 
- ค่าเช่า 
- กำไร 
- ค่าลิขสิทธิ์
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งบการเงินของคนรวย

งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย

ทรัพย์สิน

หนี้สิน รายรับ

เงินออม

ค่าใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

ลงทุน
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แผนที่แห่งความมั่งคั่ง

รายรับ

เงินออม

รายจ่าย
ทรัพย์สิน

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

ทรัพย์สิน

กระแส
เงินสด

กระแส
เงินสด

Other People’s Money (OPM) 
Other People’s Resource (OPR)
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การบริหารหนี้สิน

PERSONAL DEBT MANAGEMENT
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หลักคิดในการแก้ปัญหา “หนี้”

• อย่าจนความคิด                         
หนี้” เป็นปัญหาที่แก้ได้ 

• พึ่งตนเอง 

• มุ่งใช้ ความรู้ทางการเงิน        
ใช้ช่องทางการเงิน หาเงินมาคืน          
อย่าใช้แต่วิธีการทางกฎหมาย 

• อดทน และยืนหยัดที่จะสู้
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ระดับขั้นอาการ: “ผู้ป่วยทั่วไป”

 รายได้                                  30,000

 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                     18,000

 เงินคงเหลือ                            3,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 1          2,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 2          3,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 3          4,000

หนี้คงค้าง 20,000

หนี้คงค้าง 30,000

หนี้คงค้าง 40,000
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ระดับขั้นอาการ: “ผู้ป่วยโคม่า”

 รายได้                                  30,000

 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                    20,000

 เงินคงเหลือ                         -5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 1        4,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 2        5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 3        6,000

หนี้คงค้าง 40,000

หนี้คงค้าง 50,000

หนี้คงค้าง 60,000
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วงจร “หนี้จน”

งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย

รายรับ
ค่าใช้จ่าย

เงินกู้

หนี้สิน

ค่าใช้จ่าย

เงินกู้

หนี้สิน

ค่าใช้จ่าย
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การวางแผนปลดหนี้
HOW TO GETTING OUT OF DEBT
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1. หยุด! ก่อหนี้
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2. สรุปรายการหนี้ทั้งหมด

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500
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3. หาเงินก้อนมาปิดชำระ

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500
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4. รีไฟแนนซ์รวมหนี้ชำระเป็นก้อนเดียว

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500
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4. รีไฟแนนซ์รวมหนี้ชำระเป็นก้อนเดียว

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500

กู้สินเชื่อ ธ.ทหารเขมร 85,000 บาท 
ดอกเบี้ยฟรี 6 เดือนแรก 
อีก 30 เดือน 18% ต่อปี 

ปิดบัญชีไทยการค้า (50,000) 
และไทยชาวนา (35,000) 

ผ่อนชำระเดือนละ 5,500 บาท
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5. วางแผนชำระคืนด้วยเงินคงเหลือ

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000 10

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500 10

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000 30

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500 200
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5. วางแผนชำระคืนด้วยเงินคงเหลือ

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000 10 2

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500 10 1

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000 30 3

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500 200 4
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5. วางแผนชำระคืนด้วยเงินคงเหลือ

รายการ เจ้าหนี้ หนี้คงเหลือ อัตรา
ดอกเบี้ย

ยอดชำระ
ขั้นต่ำ

เวลาใช้หนี้
หมด 
(ก)

ลำดับการ
ปลดหนี้ 

(ข)

แผนการ 
ชำระเงิน 

(ค)

บัตรเครดิต  ธ.ไทยการค้า 50,000 20% 5,000 10 2 5,000

บัตรเครดิต  ธ.ไทยชาวนา 35,000 20% 3,500 10 1 *4,500

สินเชื่อ 
ส่วนบุคคล

 ธ.สินออม 60,000 24% 2,000 30 3 2,000

สินเชื่อบ้าน  ธ.อาคารบ้านเรา 1,500,000 5% 7,500 200 4 7,500
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ปลดหนี้ด้วยยาแรง
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มาตรการปลดหนี้ด้วยยาแรง

• ประนอมหนี้กับสถาบันการเงิน 

• นำเงินเกษียณมาชำระหนี้ 

• ขายหนี้รายการใหญ่           
เช่น บ้าน รถยนต์ 

• จำนองบ้านปลอดภาระ 

• หยุดชำระหนี้ชั่วคราว          
แล้วทยอยชำระคืน
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กรณีศึกษา: ปลดหนี้กรณีขาดสภาพคล่อง

หนี้คงค้าง 40,000

หนี้คงค้าง 50,000

หนี้คงค้าง 60,000

 รายได้                                   45,000

 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                      20,000

 เงินคงเหลือ                         -13,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 1           4,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 2           5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 3           6,000

 ผ่อนบ้าน                               14,000

 ผ่อนรถยนต์                            9,000
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กรณีศึกษา: ปลดหนี้กรณีขาดสภาพคล่อง

 รายได้                                   45,000

 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                      20,000

 เงินคงเหลือ                           -6,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 1           4,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 2           5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 3           6,000

หนี้คงค้าง 40,000

หนี้คงค้าง 50,000

หนี้คงค้าง 60,000

 ผ่อนบ้าน                               14,000

 ผ่อนรถยนต์                            9,000
รีไฟแนนซ์  

เหลือผ่อน 16,000 บ./ด.
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กรณีศึกษา: ปลดหนี้กรณีขาดสภาพคล่อง

 รายได้                                   45,000

 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                      20,000

 เงินคงเหลือ                            5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 1           4,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 2           5,000

 เงินส่งหนี้บัตรเครดิต 3           6,000

หนี้คงค้าง 40,000

หนี้คงค้าง 50,000

หนี้คงค้าง 60,000

 ผ่อนบ้าน                               14,000

 ผ่อนรถยนต์                            9,000 รีไฟแนนซ์  
เหลือผ่อน 16,000 บ./ด.

สะสมเพื่อชำระหนี้คืน
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วิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุด
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วิธีปลดหนี้ที่ดีที่สุด

สร้างทรัพย์สินหารายได้เพิ่ม
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การสร้างรายได้เพิ่ม

• สร้างงานจาก ‘วิชาชีพ’ 

• สร้างธุรกิจต้นทุนต่ำ 

• ขายสินค้าบน Amazon 

• ธุรกิจนายหน้า 

• ขายสินค้า Pre-Order 

• รับสอนพิเศษ 

• ฯลฯ
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การสร้างทรัพย์สิน

ใช้เงิน และทรัพยากรคนอื่น สร้างการลงทุนให้ตัวเอง

OPM OPR
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
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“มนุษย์เสียสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็สละเงินเพื่อให้สุขภาพฟื้นกลับมา 
พวกเขาห่วงอนาคตมากกว่าปัจจุบัน ผลก็คือ เขาไม่อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เขาอยู่เหมือนจะไม่มีวันตาย และสุดท้ายเขาก็ตายไป..... โดยไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ” 

องค์ดาไลลามะ
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ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน

1. ส่วนบุคคล (Personal Risk)

2. ต่อทรัพย์สิน (Property Risk)

3. ตามความรับผิด (Liability Risk)

 4. จากบุคคลในครอบครัว
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ความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล

1. เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

2.รายได้ไม่พอเกษียณอายุ

3. สุขภาพไม่ดีหรือทุพพลภาพ

4. การว่างงาน
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ความเสี่ยงทางการเงินต่อทรัพย์สิน

1. ความเสียหายโดยตรง

2. ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง

เช่น การถูกเพลิงไหม้ น้ำท่วม จลกรรม หรืออุบัติเหตุทำให้เสียหาย

สืบเนื่องจากความเสียหายโดยตรง เช่น ร้านค้าโดนน้ำท่วม ขาดรายได้
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ความเสี่ยงทางการเงินตามความรับผิด

บุคคลต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ทำให้ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย

เช่น ความทุกข์ทรมาน/ความพิการ 
*เรียกค่าเสียหายตามฟ้องร้อง

เช่น ทรัพย์สินเสียหาย 
ก่อความเดือดร้อน
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ความเสี่ยงทางการเงินจากบุคคลในครอบครัว

การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
ของบุคคลในครอบครัว

การค้ำประกัน
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กรณีศึกษาเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน

  - นาย A เป็นพนักงานบัญชี สุขภาพร่างกายปกติ ไม่มีโรคประจำตัว 
  - ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
  - อุปนิสัยพูดน้อย สุขุม 
  - แต่งงานแล้วมีลูก 2 คน   
  - พ่อแม่รับราชการ  
  - อาศัยอยู่ในหมู่บ้านย่านชานเมืองกรุงเทพ สภาพชุมชนดี
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

ภัยทางการเงิน
โอกาสเกิดภัย ความรุนแรง

วิธีการจัดการ
สูง ต่ำ มาก น้อย

 1. ภัยส่วนบุคคล 
     - เสียชีวิต

/ /

 2. ภัยต่อทรัพย์สิน 
     - ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย

/ /

ความเสี่ยงของนาย A
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กฎการบริหารความเสี่ยง

1. อย่ารับความเสี่ยงโดยปราศจากมาตรการรองรับ

2. คำนึงถึงโอกาสในการเกิดภัย

3. พิจารณาต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง
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วิธีการจัดการความเสี่ยง

“หลีกเลี่ยงความเสี่ยง” 
(ต้นเหตุ)

“ควบคุมความเสี่ยง” 
(ลดโอกาสเกิด)

“โอนความเสี่ยง” 
(ประกัน)

“รับความเสี่ยงไว้เอง” 
(เตรียมทุน)
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แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
โอกาสในการเกิด

สูง ต่ำ

ความ
รุนแรง

มาก
“หลีกเลี่ยงความเสี่ยง” 
“ควบคุมความเสี่ยง”

“โอนความเสี่ยง”

น้อย
“รับความเสี่ยงไว้เอง” 
“ควบคุมความเสี่ยง”

“รับความเสี่ยงไว้เอง”

1 2

3 4
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

ภัยทางการเงิน
โอกาสเกิดภัย ความรุนแรง

วิธีการจัดการ
สูง ต่ำ มาก น้อย

 1. ภัยส่วนบุคคล 
     - เสียชีวิต

/ / โอนความเสี่ยง

 2. ภัยต่อทรัพย์สิน 
     - ไฟไหม้ที่อยู่อาศัย

/ / รับความเสี่ยงไว้เอง

ความเสี่ยงของนาย A
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การเลือกแบบประกันชีวิต

 1. ตลอดชีพ ได้เมื่อตาย / จัดการภาระหรือเป็นมรดก --->

 2. สะสมทรัพย์ เก็บเงินก้อน/คุ้มครองความเสี่ยง--->

 3. ระยะเวลา ป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น--->

 4. บำนาญ เงินกินตอนแก่--->
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การคำนวณทุนประกันชีวิต

ความจำเป็น

 1. ภาระหนี้สิน 
     - บ้าน                    2,000,000 บาท 
     - หนี้อื่นๆ                 500,000 บาท         2,500,000

 2. มรดกที่อยากทิ้งไว้ให้คนข้างหลัง 
     - ทุนการศึกษา      1,000,000 บาท 
     - มรดก                 1,000,000 บาท          2,000,000

4,500,000
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การคำนวณทุนประกันชีวิต

ทรัพย์สินและทุนประกันที่มี

 1. ทรัพย์สิน 
     - เงินเก็บ                    500,000 บาท 
     - ทองคำ                     250,000 บาท               750,000

 2. ทุนประกัน 
     - ประกันกลุ่มบริษัท    500,000 บาท 
     - ประกันส่วนตัว        250,000 บาท                 750,000

1,500,000
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การคำนวณทุนประกันชีวิต

ทุนประกันที่ต้องการ

 ภาระหนี้สินและมรดก                   4,500,000 บาท

 ทรัพย์สินและทุนประกันที่มีอยู ่     1,500,000 บาท

 ทุนประกันที่ต้องการ     =    4,500,000 - 1,500,000 
                                       =    3,000,000 บาท
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การเลือกซื้อประกันสุขภาพ
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เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

คนเราควรมีเงินสำรองใช้จ่าย              
อย่างน้อย 3-6 เดือน  เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงกรณีสูญเสียรายได้
ชั่วคราว เช่น ตกงาน ถูกเบี้ยวค่าแรง 
ประสบอุบัติเหตุทำงานไม่ได้ ฯลฯ
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ตัวอย่างการคำนวณเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

Ex. นาย A มีรายจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินของนาย A  =  20,000 x 6  =  120,000 บาท

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินของคุณ = ?
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การเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

งบรายรับ-รายจ่าย

รายรับ

เงินออม  10%

ค่าใช้จ่าย

เงินคงเหลือ

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

“เงินก้อน”  
อาทิ โบนัส คอมมิสชั่น ฯลฯ
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แหล่งออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

เงินฝาก

กองทุนรวมตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารหนี้
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ตราสารหนี้ คือ อะไร?

• คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน (การกู้ยืมเงิน)          
โดยผู้ออกตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้       
อันได้แก่ 

• เงินฝาก / ตั๋วสัญญาใช้เงิน (BE) 

• พันธบัตร / ตั๋วเงินคลัง 

• หุ้นกู้
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บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน 

นโยบาย 
การลงทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

• เงินฝาก 

• ตั๋วสัญญาใช้เงิน 

• พันธบัตร 

• ตั๋วเงินคลัง 

• หุ้นกู้
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อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้
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ทางเลือกในการเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

บัญชีเงินฝาก  กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้

สภาพคล่อง T T ถึง T+1 T+1

การรักษาเงินต้น OK OK OK

ผลตอบแทน 1-3% 1-2% 2-3%

ภาษี มี ไม่มี ไม่มี

ค่าธรรมเนียม ไม่มี มี มี
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ลำดับเป้าหมายของการออม

เงินออม  10%

1) เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน

2) แผนเกษียณรวย

3) แผนเกษียณเร็ว



การวางแผนเกษียณรวย (RETIRE RICH)



iOS >                      
EZ FINANCIAL 
CALCULATORS 

Android > 
FINANCIAL 
CALCULATOR

แอพพลิเคชั ่นประกอบการเรียน

The Money Coach



เกษียณรวย  … เริ ่มเร็ว  ถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่า

The Money Coach



• คือ การสะสมเงินก้อนไว้ให้เพียงพอกับการใช้จ่ายหลังเกษียณจนถึง
วันตาย 

• ประเมินโดยหลักคิดที่ว่า หลังเกษียณคนเราจะมีค่าใช้จ่ายหลาย
รายการลดลง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อน
รถยนต์ ในขณะเดียวกันก็จะมีค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ค่า
รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายนันทนาการ ฯลฯ  

• โดยสถิติ ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยประมาณจะคิดเป็น 60-70% ของ
ค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณ

เกษียณรวย (Retire Rich)

The Money Coach



  ทุนเกษียณรวย    

   = 0.6 x ค่าใช้จ่ายต่อปี x จำนวนปีที่คาดว่าจะอยู่หลังเกษียณ 
   

   = 0.6 x ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบัน x 12 เดือน x 20 ปี 

  ทุนเกษียณรวย   =  ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบัน x 144

คุณควรมีเงินออมเท่าไหร่ในวัยเกษียณ

The Money Coach



- เงินฝากเพื่อการเกษียณ 
- ประกันออมทรัพย์ 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
- หุ้นสามัญ 
- กองทุนรวม  
- พันธบัตร

ช่องทางการสะสมทุนเกษียณ

The Money Coach





อัตราผลตอบแทน 
การลงทุน

จำนวนปีที่เหลือก่อนเกษียณ

10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี

1.00% 126,149 265,561 419,628 589,891

3.00% 137,742 328,302 582,736 926,059

7.00% 173,084 520,926 1,219,971 2,624,813

10.00% 204,844 759,368 2,260,487 6,324,079

ผลตอบแทนการลงทุน 1,000 บาททุกเดือน  
ที่อัตราผลตอบแทนต่างๆ

The Money Coach



เงินลงทุน (ก้อน)

เงินลงทุน (งวด)

เงินในอนาคต 
(ผลลัพธ์การลงทุน)

อัตราผลตอบแทน 
(ต่อปี)

ระยะเวลาลงทุน 
(เดือน หรือ ปี)

การทบต้นของ 
ผลตอบแทน

เครื ่องช่วยคำนวณหาทุนเกษียณ

The Money Coach



เงินลงทุน (ก้อน)

เงินลงทุน (งวด)

เงินในอนาคต 
(ผลลัพธ์การลงทุน)

อัตราผลตอบแทน 
(ต่อปี)

ระยะเวลาลงทุน 
(เดือน หรือ ปี)

การทบต้นของ 
ผลตอบแทน

10,000,000
12

360

กรณีทุนเกษียณ  10,000,000 บาท

The Money Coach



อัตราผลตอบแทนทบต้น 12.47% ต่อปี

พอร์ตเกษียณรวย

The Money Coach



WWW.MORNINGSTARTHAILAND.COM

The Money Coach





SET 50



SET 50



www.cimbsecurities.co.th

www.poems.in.th/sbp/main_sbp.htm

ออมหุ้นเพื่อทุนเกษียณ

The Money Coach



หลักการออมหุ้นเพื่อทุนเกษียณ

• เลือกออมในหุ้นกลุ่มเติบโต หรือ Growth Stock ที่มีแนวโน้ม
ขยายกิจการ และการเติบโตของผลกำไร 

• เลือกกลุ่มธุรกิจ Mega Trend: เทรนด์อินเตอร์เน็ต 3G, 4G / 
สุขภาพ / ธุรกิจค้าปลีก / เทรนด์สังคมเมือง / AEC 

• เลือกลงทุนในธุรกิจที่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละ
อุตสาหกรรม

The Money Coach



ตัวอย่างการออมหุ้น เดือนละ 5,000 บาท

หุ้น ราคาต่อหุ้น จำนวนเงินลงทุน จำนวนหุ้นที่ได้ เงินคงเหลือ

BDMS 18.80 1,000 53 3.60

MINT 34.25 1,000 29 6.75

CPALL 45.25 1,000 22 4.50

BTS 9.55 1,000 104 6.80

PS 32.25 1,000 31 0.24

ลงทุนไป ทำงานไป by The Money Coach



ลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) 
กองทุนรวมหุ้น กับ เลือกหุ้นเพื่อออมเอง 

แบบไหนดีกว่ากัน?



Plan B: แผนเกษียณรวยของคุณเป็นอย่างไร? 
Design Your Plan

• เป้าหมายทุนเกษียณของคุณเป็นเท่าไหร่ 

• ระยะเวลาอีกกี่ปีกว่าคุณจะเกษียณ 

• อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่คุณต้องการ 

• เงินออม (ลงทุน) ขั้นต่ำต่อเดือน

The Money Coach
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ติดตามผลงาน / สอบถาม

• Facebook:  www.facebook.com/moneycoach4thai 

• www.youtube.com/moneycoach4thai 

• E-mail: moneycoach4thai @gmail.com 

• Line:  @moneycoach

http://gmail.com

