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ขอความ ภาพประกอบ ตาราง แผนภาพ หรือขอมูลใดๆ ที่ปรากฏในหลักสูตรอบรม 
ถือเปนลิขสิทธ์ิของศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน

หามทําซํ้า ดัดแปลง หรือเผยแพรสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ 
และหามอัดเสียง ภาพ หรือวิดีโอในระหวางการบรรยาย 

หากผูใดกระทําการท่ีเขาขาย จะถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ

22

บรรยายโดย
คุณณัฐพงษ อภินันทกูล 

หมดหน้ี มีออม
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รูเทาทัน “หน้ี” 

อยากปลดหน้ี…ทําไงดี?

ใชเงินอยางฉลาด สรางโอกาสเพิ่มเงินออม

หัวขอการบรรยาย

2

1

3

44

รูเทาทัน “หน้ี”

• ขอเท็จจริงวันนี้
• รู 3 หลักการกอนเปนหนี้
• รูทันดอกเบ้ียเงินกู
• รูจัดการ “หนี้” ก็มีเงินเหลือออม

1
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ขอเท็จจริงวันน้ี ขอมูลหน้ีตามอายุ (เร็ว นาน มาก)

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

เปนหน้ีต้ังแตอายุนอย
คนไทยอายุ 30 ป 

สวนใหญเปนหน้ี
สินเช่ือสวนบุคคล 
หรือหน้ีบัตรเครดิต

หนี้ครัวเรือนไทย ป 2561

12.8 ลานลาน
บาท

คิดเปนสัดสวน
ตอ GDP 78.6%

เปนอันดับ
จาก 89
ประเทศท่ัวโลก

เปนอันดับ
จาก 29
ประเทศในเอเชีย10 2

50% มีหนี้

เปนหน้ีนานข้ึน 
เกษียณแลว… 

คนอายุ 60-69 ป มีหน้ีเฉล่ีย
453,438 บาท/ราย

คนอายุ 70-79 ป มีหน้ีเฉล่ีย
287,932 บาท/ราย

หน้ียังไมหมด

มีหนี้มากข้ึน

เปนหน้ีเสีย
จาก 21 ลานคนท่ีมีหน้ี
กวา 3 ลานคน หรือ 15.9%

ป 2561
553,499

ป 2552
377,109

บาท

บาท
คาเฉล่ีย
หน้ีทุกประเภทตอราย

66

จัดทริปสดุหรไูปเท่ียวญี่ปุนกับแฟน จายผานบัตรเครดิต 200,000 บาท 
จายคืนทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท ดอกเบ้ีย 18% ตอป ตองใชเวลา…

ท่ีมา: http://www.bankrate.com/calculators/credit-cards/credit-card-minimum-payment.aspxPhoto by Mesut Kaya on Unsplash

ผอน 2 ป จายดอกเบี้ยไป 40,000 บาท 
แตหากจายคืนขั้นตํ่าท่ีรอยละ 5 ตอเดือน จะตองใชเวลา…

ผอนทั้งสิ้น 17 ป 2 เดือน จายดอกเบี้ยไป 85,645 บาท
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หมดหน้ีมีออม…สูความสุขทางการเงิน

ลงทุนเพิ่มคา

วางแผนภาษี

วางแผนลงทุน

“มี ชีวิตพอเพียง
ตามอัตภาพ”

หมดหน้ีมีออม

วางแผนใชจาย

บริหารหนี้สิน

วางแผนออมเงิน

วางแผนกอนแก

วางแผนประกัน

วางแผนเกษียณ

วางแผนมรดก

88

จริงๆ แลว “เปนหนี้” ไมใชเร่ืองเสียหาย หากคุณ…

เลือกเฉพาะหน้ีดี

เปนหน้ีอยางถูกวธิ ี

มีหน้ีอยูในระดับทีเ่หมาะสม

หน้ีสิน! ก็กลายเปน

เคร่ืองมือ
สรางความม่ังค่ัง

รํ่ารวยได

รู 3 หลักการกอนเปนหน้ี 
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คําถามชวนคุย?
จะรูไดอยางไรวา… ภาระหนีใ้นปจจุบัน
เปน “หนี้ดี” หรือ “หนี้ไมดี” 

คุณ A 
กูเงินซ้ือบานเพื่ออยูอาศัย?

คุณ B
กูเงินมาเรียนตอปริญญาโท?

คุณ C
กูเงินซ้ือรถยนต?

กุญแจสําคัญในการแยกหนี้ดีและหนี้ไมดี คือ
 “วัตถุประสงคของการกอหนี้” และ “ผลลัพธที่เกิดจากการกอหนี้” 

1. เลือกเฉพาะหน้ีดี

กอใหเกิด
รายได

ไมกระทบ
สภาพคลอง

มีมูลคาเพิ่ม
ข้ึนเรื่อยๆ

ลงทุนเพื่อ
อนาคตที่ดี

มีกฎหมาย
คุมครอง

ใชตรงตาม
วัตถุประสงค

1010

คําถามเพ่ือหยุดคิด A B
เปนหนี้… เพราะจําเปน หรือตองการ จําเปน ตองการ
มีเงินผอนพอหรือไม ใช ไมแนใจ
เงินผอนกระทบตอชีวิตประจําวันหรือไม ไมมี ไมแนใจ
ดอกเบี้ยที่ตองจายคุมจริงหรือกับการเปนหนี้ ใช ไมแนใจ
เปรียบเทียบเจาหนี้หรือยัง ไมมี ไมแนใจ
มีทางเลือกอ่ืนๆ หรือไม ไมมี ไมแนใจ

ถาคําตอบเปน “A” ท้ังหมด
การกอหน้ีคร้ังน้ี ก็ไมนาจะสราง

ปญหาใหคุณในอนาคต
Checklist ถามตัวเองกอนกอหน้ี
คุณกําลังจะกอหนี้โดยไมจําเปนหรือเปลา?  

2. เปนหน้ีอยางถูกวิธี 
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หนี้บัตรเครดิต / หนี้สินเชื่อสวนบุคคล / หนี้ผอนสินคา

หนี้จากการผอนบาน

จายหน้ีสินรวม ไมควรเกิน 35 - 45% ของรายไดตอเดือน 

3. มีหน้ีอยูในระดับท่ีเหมาะสม

หนี้จากการผอนรถ
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 ผอนรถ 5 ป  ดอกเบี้ย 5% ออมเงินทุกเดือน 10% และไมมีหนี้สินอยางอ่ืน
* ผอน 15% / ผอน 20% เพราะอีกครึ่งเปนคาใชจายในการมีรถ

เงินเดือน      15,000        20,000        30,000        50,000        80,000      100,000    150,000 

ผอนเดือนละ        2,025*         2,700*         5,040         9,000        14,400        18,000      27,000 

มูลคารถ      97,200      129,600      259,200      432,000      691,200      864,000  1,296,000 

ผอนไปทั้งหมด     121,500      162,000      324,000      540,000      864,000    1,080,000  1,620,000 

เปนดอกเบี้ย       24,300        32,400        64,800       108,000      172,800      216,000    324,000 

ตัวอยาง การผอนชําระไมควรเกิน 35% – 45% ของรายได
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เงินเดือน      15,000      20,000        30,000      50,000      80,000     100,000      150,000 

ผอนเดือนละ        4,725        6,300          9,450      15,750      25,200      31,500        47,250 

มูลคาบานสูงสุด     659,519     879,359    1,319,038  2,198,397  3,517,435  4,396,794    6,595,191 

ผอนไปทั้งหมด  1,134,000  1,512,000    2,268,000  3,780,000  6,048,000  7,560,000  11,340,000 

เปนดอกเบี้ย     474,481     632,641       948,962  1,581,603  2,530,565  3,163,206    4,744,809 

 ผอนบาน 20 ป  ดอกเบี้ย 6% ออมเงินทุกเดือน 10% และไมมีหนี้สินอยางอ่ืน
*ผอน 35% ของเงินเดือนหักเงินออม

ตัวอยาง การผอนชําระไมควรเกิน 35% – 45% ของรายได (ตอ)
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Flat Rate : แบบคงที่ Effective Rate : แบบลดตนลดดอก

คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินตนทั้งหมด 
ไมไดคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ลดลง 
ทําใหเสียดอกเบ้ียมากกวาปกติ 

(เงินตนลด ดอกเบี้ยไมลด)

ดอกเบี้ยจะถูกคิดจากเงินตน
คงเหลือในแตละเดือน 

(เงินตนลด ดอกเบี้ยลด)

Photo by Dan Gold on Unsplash Photo by Scott Webb on Unsplash

การคํานวณดอกเบ้ียเงินกู
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สามารถขอเพิ่มวงเงินช่ัวคราว
เพื่อใชยามฉุกเฉินได

 (ตามความสามารถในการชําระหนี้ลกูคา)

รูจัดการ “หน้ี” ใหมีเงินเหลือออม
1

หน้ีบัตรเครดิต

• ไมตองใชหลักทรัพยคํ้าประกัน
• อัตราดอกเบ้ียสูงสุด 18% ตอป
• ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45-55 วัน
• คิดดอกเบี้ยทบตนทุกเดือน
• ชําระข้ันตํ่า 10% ของยอดคาง

มาตรการสินเช่ือบัตรเครดิต

ใหม • เงินเดือนข้ันต่ํา: 15,000 บาท
• วงเงินสูงสุด: สะทอนตามรายไดลูกคา

รายได วงเงินอนุมัติ

< 30,000 บาท < 1.5 เทาของรายได

< 50,000 บาท < 3 เทาของรายได

> 50,000 บาท < 5 เทาของรายได

ท่ีมา: https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2560/n3660t.pdf

“รูดซ้ือของแทนเงินสด”
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ระยะเวลาปลอดดอกเบ้ียบัตรเครดิต

วันเริ่มตน
รอบบิล

วันส้ินสุด
รอบบิล

วันครบ
กําหนดชําระ

5 ต.ค. 5 พ.ย. 25 พ.ย.

ปลอดดอกเบี้ยก็ตอเมื่อ ชําระตรง และ ชําระเต็ม
หากชําระไมตรง หรือ ชําระไมเต็ม คิดดอกเบี้ยต้ังแตวันที่บันทึกรายการ

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย
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เลือกใชบัตรเครดิตเพียงแค 1-2 ใบเทานั้น และกําหนดงบประมาณการใชจายไมใหเกินตวั

ตองแนใจวา มีเงินสดพรอมจายบัตรเครดิตแบบเต็มจํานวนเมื่อถึงเวลาครบกําหนดชําระ 

ใชอยางถูกตอง หรือไมใชผิดประเภท คือไมเอาไปกดเงินสดหรือไปหมุนเปนเงินสด 
เพราะดอกเบี้ยสูงถึงรอยละ 18% + คาธรรมเนียมการกด 3%

ควรตรวจสอบใบแจงหนี้ วารายการใชบัตรและจํานวนเงินถูกตองหรือไม หรือมีรายการอ่ืน
แปลกปลอมเขามาโดยที่เราไมไดใชบัตร ตองรีบแจงและอายัดบัตรทนัที

เทคนิคการใชบัตรเครดิต

1818

เลือกผอนโปรโมช่ัน 0% (จําเปนจริงๆ)

ไมควรผอนสินคาพรอมๆ กันหลายๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทําใหเกิน
กําลังผอนชําระได (ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย) 

จายชําระใหตรงงวด เพราะถาผิดนัดชําระจะมีคาปรับในการชําระลาชาและ
คาทวงหนี้อีกประมาณ 250 บาทตองวด

เทคนิคการซื้อสินคาเงินผอน
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หน้ีสินเชื่อสวนบุคคล
2

มาตรการสินเช่ือสวนบุคคล

สามารถขอวงเงินฉุกเฉินได
ไมเกิน 5 เทาของผูใหบริการแตละราย  

ใหม • เงินเดือนข้ันต่ํา: ไมกําหนด
• วงเงินสูงสุด: สะทอนตามรายไดลูกคา

รายได วงเงินอนุมัติ

< 30,000 บาท <= 1.5 เทาของรายได
ตอผูใหบริการไมเกิน 3 ราย

> 30,000 บาท สูงสุดไมเกิน 5 เทาของรายได

มีผลบังคับใชกับ…

มาตรการนีไ้มรวมถงึ…

สินเช่ือสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกนั
เทานั้น เชน บัตรกดเงินสด

สินเช่ือสวนบุคคลที่มีหลักประกนั เชน 
สินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย / รถยนต / รถจักรยานยนต

และสินเช่ือสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกนัประเภทอ่ืน
เชน สินเช่ือเพื่อการศึกษา / เพื่อการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศ / เพื่อสวัสดิการพนักงาน

ท่ีมา: https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2560/n3660t.pdf

2020

• ไมตองมีสินทรัพยคํ้าประกนั
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28%
• คิดแบบลดตนลดดอก

ผอนนอยๆ ผอนนานๆ -- ดอกเบ้ียบาน

“สินเชื่ออเนกประสงค”

ตัวอยาง การผอนชําระรายเดือนโดยประมาณ กรณีเลือกรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดวยวิธีการโอนเขาบัญชีเงินฝาก 
วงเงิน 100,000 – 299,999 บาท อัตราดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก 23% ตอป ทุกวงเงิน

วงเงินสินเชื่อ (บาท) ระยะเวลาผอนชําระ (เดือน)

60 48 36 30 24 18 12

100,000 2,820 3,206 3,871 4,414 5,238 6,622 9,408

120,000 3,383 3,847 4,646 5,297 6,285 7,946 11,290

140,000 3,947 4,488 5,420 6,180 7,333 9,271 13,171

160,000 4,511 5,129 6,194 7,063 8,380 10,595 15,053

180,000 5,075 5,770 6,968 7,946 9,428 11,919 16,934

200,000 5,639 6,411 7,742 8,828 10,475 13,243 18,816

• วงเงินไมเกิน 1.5 - 5 เทาของรายได
• รับเงินกอนทยอยชําระเปนงวด

ท่ีมา: “”””
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• ไมตองมีสินทรัพยคํ้าประกนั
• อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28%
• คิดแบบลดตนลดดอก จากยอดกดจรงิ
• ผอนคืนตามกําหนด (ต่ํามาก)
• ระยะเวลาข้ึนกับจํานวนเงินผอน

ผอน 5% ผอน 10%

12 ป

4 ป 3 เดือน43,000

15,000

50,000

หน้ีสินเช่ือสวนบุคคล (ตอ)

บัตรกดเงินสด

เงินตน ผอน ดอกเบี้ย ลดตน สิ้นงวด

50,000 2,500 1,167 1,333 48,667

48,667 2,433 1,136 1,298 47,369

47,369 2,368 1,105 1,263 46,106

46,106 2,305 1,076 1,229 44,876
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ไมควรกูมาเพื่ออุปโภคบริโภค เพราะอาจกอใหเกิดการกูเปนประจํา และกลายเปนหนี้
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน

ควรรีบชําระคืนหนี้บตัรกดเงินสดโดยเร็วที่สุด เพราะแมจะคิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก 
แตคิดรายวัน ยิ่งจํานวนวันในการชําระคืนนานเทาใด ก็ยิ่งมีดอกเบี้ยเพิ่มมากข้ึน

ควรเก็บเงินสํารองฉุกเฉิน อยางนอย 3-6 เทาของคาใชจายตอเดือน เพื่อหลีกเล่ียงการกูเงิน

ควรเปรียบเทียบดอกเบี้ย ตนทุนคาใชจายและเบี้ยปรับของแตละแหงกอนกูทกุครั้ง

เทคนิคการใชสินเช่ือสวนบุคคล
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หน้ีสินเช่ือเชาซื้อรถยนต
3

• สถาบันการเงินมักใหวงเงินประมาณ 75 – 80% ของราคารถใหม 
สวนรถใชแลวจะข้ึนกับ สภาพรถ และภาวะเศรษฐกิจ

• ซ้ือ “รถ” แลวราคายอม “ลด” ไปดวย

• นอกจากเรื่องการผอนชําระแลวตองคํานงึถงึคาใชจายอ่ืนๆดวย

• อยาติดกับดักจายนอยๆ แตจายนานๆ

• มักคิดดอกเบี้ยแบบคงที่

โดยทั่วไปสินเชื่อรถใชแลว
จะมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวา 

เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกวาหาก
ตองนํามาขายทอดตลาด
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รถยนตราคา 1,000,000 บาท ฟรีดาวน 
ดอกเบี้ย 4% ผอนชําระ 5 ป

ตัวอยาง การคิดดอกเบ้ียแบบคงท่ี

3 เงินที่ตองชําระจริง
1,200,000 บาท

จํานวนงวดที่ผอน
60 งวด (5 ป)

เงินผอนตองวด
20,000 บาท

1 เงินกู
1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
4% ตอป

จํานวนปที่ผอน
5 ป

ดอกเบี้ยทั้งหมด
200,000 บาท

2 เงินกู
1,000,000 บาท

ดอกเบี้ยทั้งหมด
200,000 บาท)

เงินที่ตองชําระจริง
1,200,000 บาท

สแกน QR Code
ลองคํานวณไดท่ีน่ี:

ถาผอนไปแลว 36 งวด (3 ป) และตองการโปะสวนทีเ่หลือ ตองจายที่เหลือทั้งหมด คือ
1,200,000 – (20,000 x 36) = 480,000 บาท (ปจจุบันสามารถเจรจากับผูใหกูเพื่อลดดอกเบี้ย)
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รถยนตราคา 1,000,000 บาท ดาวน 20% ดอกเบี้ย 4 %  
ตัวอยาง เปรียบเทียบการผอนชําระ 4 ป และ 5 ป

เงินตน ผอนตองวด รวมเงินที่ผอน ดอกเบี้ยรวม

ผอน 4 ป 800,000 19,333 928,000 128,000

ผอน 5 ป 800,000 16,000 960,000 160,000

ผอน 5 ป เสียดอกเบ้ียมากกวาผอน 4 ป 32,000 บาท

กับดักจายนอยๆแตจายนานๆ

2626

เงินตน ผอนตองวด รวมเงินที่ผอน ดอกเบี้ยรวม

ดาวน 20% 800,000 19,333 928,000 128,000

ดาวน 40% 600,000 18,667 696,000   96,000

ดาวน 20% เสียดอกเบ้ียมากกวาดาวน 40% 32,000 บาท

รถยนตราคา 1,000,000 บาท ผอนชําระ 4 ป ดอกเบี้ย 4 %  
ตัวอยาง เปรียบเทียบการดาวน 20% และการดาวน 40%

ดาวนมาก กับ ดาวนนอย

ดาวนเยอะๆ 
เลือกผอนแบบส้ันๆ
ชวยลดดอกเบ้ียได
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กูซ้ือรถยนต 1,000,000 ดอกเบี้ย 7% 5 ป ผอนเดือนละ 22,500 บาท
หากนําเงิน 22,500 บาท ไปลงทุนทุกเดือนไดผลตอบแทน 4% ตอป

จะใชเวลา 3 ปครึ่ง เพ่ือมีเงินซ้ือรถราคา 1,000,000 บาท

1,000,000 

ดอกเบี้ยชวยจาย 
55,000 บาท

จายดอกเบี้ย
350,000 บาท

วางแผนลวงหนา ตองไดในทันที

เงินเราเอง 
945,000

ตัวอยาง การกู กับ การเก็บเงินซื้อ

2828

ใชจริง ???

ท่ีมา: วรสารรายไตรมาส สมาคมนักวางแผนการเงินไทย มีนาคม 2562 ยังไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาท่ีจอด คาทางดวน คาลางรถ คาปรับ ฯลฯ

ตนทุนท่ีแทจริงของการมีรถยนต 

คิดไว 15,000 บาท/เดือน
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หน้ีสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย
4

• บานเปนปจจัยส่ีที่มีราคาคอนขางสูง จึงมีระยะเวลาผอนชําระนาน 
10 - 35 ป รวมกับอายุผูกูแลวไมเกิน 60 ป

• กูไดในวงเงินไมเกิน 85% ของราคาประเมิน 
(หรือข้ึนอยูกับการพจิารณาของธนาคาร)

• คิดดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก โดยอิงกับอัตราดอกเบี้ยแบบ
ลอยตัว MLR หรือ MRR อัตราดอกเบี้ยที่คิดข้ึนกับความเส่ียง
ของผูขอสินเช่ือ 
นโยบายสินเช่ือ และตนทนุของสถาบันการเงินนั้นๆ

 MLR (Minimum Loan Rate) สําหรับลูกคา
สินเชื่อรายใหญชั้นดี ใชกับเงินกูระยะยาวที่มี

กําหนดเวลาแนนอน

 MOR (Minimum Overdraft Rate) สําหรับ
ลูกคารายใหญชั้นดี ใชกับวงเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate) สําหรับลูกคา
รายยอยชั้นดี เชน สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อ

เพื่อท่ีอยูอาศัย
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งวดท่ี เงินตน ยอดชําระ ดอกเบ้ีย เงินตนลดลง เงินตนส้ินงวด
1 4,000,000 23,982 20,000 3,982 3,996,018 
2 3,996,018 23,982 19,980 4,002 3,992,016
3 3,992,016 23,982 19,960 4,022 3,987,994
4 3,987,994 23,982 19,940 4,042 3,983,952 
5 3,983,952 23,982 19.920 4,062 3,979,890

356 118,132 23,982 591 23,391 94,741
357 94,741 23,982 474 23,508 71,233 
358 71,233 23,982 356 23,626 47,607 
359 47,607 23,982 238 23,744 23,863 
360 23,863 23,982 119 23,863 0

เงินกูบาน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 6% (0.5% ตอเดือน) ผอนชําระ 30 ป 

ตัวอยาง การคิดดอกเบ้ียแบบลดตนลดดอก

สแกน QR Code
ลองคํานวณไดท่ีน่ี:
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ยอดเงินกูบานลดลงไปตามระยะเวลา หากมีเงินกอนตองการจะโปะ สามารถติดตอผูใหกูเพ่ือสอบถาม
รายละเอียดและคาใชจาย โดยปกติจะนอยกวา เงินผอนตองวด x จํานวนงวดที่เหลืออยู

คางวดรายเดือน

เงินตน ดอกเบ้ีย

เงินตน ดอกเบ้ีย

เงินตน ดอกเบ้ีย

ปแรกๆ

ปกลางๆ

ปทายๆ

องคประกอบของการ ลดตนลดดอก

3232

ผอนนอยๆ ผอนนานๆ -- ดอกเบ้ียบาน

10 ป 15 ป 20 ป 25 ป 30 ป
ดอกเบ้ีย 1,328,984 2,075,769 2,877,738 3,731,617 4,633,528
เงินตน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

 -
 1,000,000
 2,000,000
 3,000,000
 4,000,000
 5,000,000
 6,000,000
 7,000,000
 8,000,000
 9,000,000

 10,000,000

33,75444,408 28,657 25,772 23,982ผอนเดือนละ

6%
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หนี้บาน 4,000,000 บาท ดอกเบี้ย 6% ตอป ผอนนาน 30 ป
ผอนเดือนละ 23,982 บาท ดอกเบี้ย (ทวมตน) 4,633,528 บาท!!!

ผอนเพ่ิมเดือนละ 500 1,000 2,000

ประหยัดดอกเบี้ย 305,100 568,100 1,000,400

หมดหนี้เร็วข้ึน 1 ป 5 เดือน 2 ป 11 เดือน 5 ป 4 เดือน

ลดตนลดดอก ปดหน้ีไดไวกวาท่ีคิด

หมายเหตุ : คาท่ีไดจากการคํานวณอาจมีการคลาดเคล่ือนอันเน่ืองมาจากการปดเศษ
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บานจะเชา หรือ ซื้อ

การตัดสินใจซ้ือบานเปนการตัดสินใจ
ระยะยาวพิจารณารอบคอบกอนซ้ือ
• ความพรอมทางการเงิน 
• รายจายที่เพิ่มข้ึนจากการเชา
• ความตองการของครอบครัว
• การเลือกสถาบันการเงิน

เลือกเชา VS เลือกซ้ือ

ต้ังใจจะโยกยายภายใน 2-3 ป

ดอกเบ้ียสินเชื่อท่ีอยูอาศัยสูงลิบล่ิว

ภาวะเศรษฐกิจย่ําแย รายไดไมแนนอน

คาเชาถูกมาก หรือประมาณ 2 ใน 3
ของคาผอนบานท่ีรวมคาใชจาย
ในแตละเดือน

คิดจะอยูบานน้ีระยะยาว

ดอกเบ้ียสินเชื่อท่ีอยูอาศัยตํ่า

มีความสามารถในการผอนชําระ

คาเชาเทาคาใชจายตอเดือน

















ตัวอยาง
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• จํานวนเงินในสัญญาเงินกู ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
• ระยะเวลาใหกู วันที่ชําระเงิน ความถ่ีในการชําระ
• อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
• ตารางแสดงจํานวนเงินผอนตองวด ที่แยกเงินตนจากดอกเบี้ย
• ประเภทและรายละเอียดของหลักประกัน
• เง่ือนไขในการไถถอน และเปลี่ยนแปลงหลักประกัน
• เง่ือนไขในการผิดนัดชําระหนี้ (ดอกเบี้ยเมื่อผิดนัด คาใชจายในการถวงหนี้ การยึดหลักประกัน)
• เง่ือนไขการชําระคืนเงินกูกอนกําหนด
• ในระหวางผอนชําระ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และ Statement

ท่ีมา : รูรอบเรื่องการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย

การตรวจสอบและทําความเขาใจสัญญาเงินกู

3636ท่ีมาภาพ: บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร)
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อยากปลดหน้ี…ทําไงดี?

• ชีวิต (ไม) ติด “กับดัก” ทางการเงิน
• วางแผนชําระหนี้อยางชาญฉลาด
• “ผอนไมไหว” แตยัง (มีทาง) สู

2
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กับดักที่ 5

ติดในวังวนหน้ี

กับดักที่ 1 

Work Hard, Pay Harder

กับดักที่ 2

ชีวิตนี้ไมมีตกเทรนด 

กับดักที่ 3

บัตรเครดิต คือ คําตอบ

กับดักที่ 4

เปนหน้ีงายนิดเดียว

ชีวิต (ไม) ติด “กับดัก” ทางการเงิน

Work Hard, Spend Less & Save More

ยอมออกนอกกระแส มีสไตลของตัวเองบาง

ช่ังใจสักนิด จะมีเงินจายคืนหนี้หรือไม? 

ควรเปนการกูเพื่อการใชจายที่จําเปน

ตั้งสติ! หยุดกอหนี้ใหม และ
วางแผนชําระหนีใ้หหมดโดยเร็วที่สุด
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สัญญาณเตือนภัย เม่ือใชเงินเกินตัว

กระหายเงินกู

ตองทนจาย

เริ่มขัดสน

เงินเริ่มตึงๆ มือ / รายไดเริ่มไมพอกับรายจาย

ผอนชําระข้ันต่ํา 2 – 3 เดือนแลว

หยิบตรงโนน มาโปะตรงนี้ แตยังพอหมุนเงินทัน

ชําระข้ันต่ําหลายเดือนแลว

เริ่มจายชา / ขาดจาย

ไดรับโทรศัพท / หนังสือเตือนการชําระเงินลาชา

หมุนจนหมด หยดสุดทาย / เริ่มกูตรงโนน มาโปะหนี้กอนนี้

ไมมีเงินใชจายในชีวิตประจําวัน

ตองหยิบยืม / กูทั้งในระบบและนอกระบบมาใชจาย
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Survive

Sufficient

Sustain

รายได > รายจาย หน้ีลด ไมมีเพ่ิม

ชีวิตสมดุลตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากพอเพยีง สูยั่งยนื

Model 3 S - ในการจัดการหน้ีสิน
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วางแผนชําระหน้ีอยางชาญฉลาด

Photo by Belinda Fewings on Unsplash

รวบรวมขอมูลหนี้สิน
ตรวจสอบกระแสเงินสด

จัดลําดับการชําระหนี้
กําจัดดอกเบี้ยสูงกอน
จํานวนเงินนอยกอน

เพิ่มรายได
ลดรายจาย

จําหนายทรพัยสิน
ปรับโครงสรางหนี้

หยุดชําระหนี้ช่ัวคราว
(เตรียมแผนรอชําระ)

สรางภูมิคุมกัน
ปรับการใชชีวิต

วางแผนสําหรับอนาคต

ชําระข้ันต่ําได ชําระข้ันต่ําไมได

ชําระข้ันต่ําได

ชําระข้ันต่ําไมได
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รายได -  = เงินสดคงเหลอืสทุธิ

สินทรพัย  -  หนี้สนิ = ความมัง่คัง่สทุธิ

คาใชจายนอย
มีรายได

จากหลายชองทาง
เงินสดคงเหลือมาก

มีพฤติกรรมการใชจายดี
สามารถออม / ลงทุนเพ่ิมได

รวบรวมขอมูล…ดวยงบการเงินสวนบุคคล

ความมั่งคั่งสูง
ฐานะการเงินเขมแข็ง

หนี้สินนอย
สินทรัพยสวนใหญ
ปลอดภาระผูกพัน

คาใชจาย
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แกหน้ี หน้ีตองลด ไมใชเพิ่ม!

  รายได
- รายจาย

   กําไร >ลงทุน

  รายได
- รายจาย

  ขาดทุน >กอหน้ี

ที่มา : หนังสือจัดทัพลงทุน (ดร.สมจินต ศรไพศาล)
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จัดทํางบประมาณลวงหนา

เปนเครื่องมือในการบริหารเงินสด ชวยใหบริหารรายไดและคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
• ชวยใหรูทันการใชจายของตัวเอง
• กําหนดแผนการใชจาย ที่ชวยใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
• ชวยเพิ่มวินัยทางการเงิน

วิธีทํา
1. ประเมินรายไดที่จะไดรับในอนาคต
2. จัดทํางบประมาณรายจาย 
 แบงเปนเงินออม/ลงทุนเพื่อเปาหมายตางๆ กอน 
 แบงเงินที่เหลือเปนสวนๆ วาจะใชจายอะไร ไมเกินกี่บาท

3. ใชจายตามงบที่ตัง้ไว และจดบัญชีรับจายควบคูกัน
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ตัวอยาง การจัดทํางบประมาณ 
รายรับ คิดไว รับจริง สวนตาง
เงินเดือน (1) 46,000 46,000 -
OT (2) 20,000 20,000 -
งานพิเศษ (3) 10,000 15,000 +5,000

รายรายได (4) = (1)+(2)+(3) 76,000 81,000 +5,000

รายจาย คิดไว ใชจริง สวนตาง
รายจายดํารงชีวิต 21,500 24,500 -3,000
รายจายหักกอนเงินออก 6,750 6,750 -
รายจายอ่ืน 3,750 4,750 -1,000

รวมจายท้ังหมด 32,000 36,000 -4,000
เงินเหลือสุทธิ 44,000 45,000 +1,000
หน้ี 1
หน้ี 2
หน้ี 3

    ………………

รายจายดํารงชีวิต คิดไว ใชจริง สวนตาง
อาหาร 9,000 12,000 -3,000
เดินทาง 3,000 3,500 -500
สาธารณูปโภค 3,000 3,000 -
บุตร 2,500 2,500 -
ของใช 3,000 2,500 +500

รวมจายดํารงชีวิต 21,500 24,500 -3,000
รายจายหักกอนเงินออก
ภาษี 2,000 2,000 -
ประกันสังคม 750 750 -
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 4,000 4,000 -

รวมจายหักกอนเงินออก 6,750 6,750 -
รายจายอ่ืน
    เบ้ียประกัน 1,250 1,250 -
    อ่ืนๆ 2,500 3,500 -
รวมจายอ่ืนๆ 3,750 4,750 -1,000

4646

ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

1  ธนาคาร A 500,000 5,000 5% 130

2  ธนาคาร B 400,000 6,000 6% 82

3  สหกรณ A 2,000,000 19,000 5% 139

4  บัตร D 100,000 7,000 18% 17

5  บัตร E 50,000 4,000 28% 15

รวม 3,050,000 41,000 

มีกระแสเงินสดเพียงพอชําระตอเดือนหรือไม

ไมกูหน้ีใหม มาโปะหน้ีเกา

รวบรวมขอมูลหน้ีสิน เปรียบเทียบยอดผอนข้ันตํ่า
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•  หนี้ที่ถูกบังคับ หักจากเงินเดือน

•  หนี้นอกระบบ หรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงมาก 
อาจตองปรับเขาสูระบบ

•  ชําระข้ันตํ่าทุกกอน เพ่ือรักษาประวัติ 

•  มีเงินเหลือจากชําระข้ันตํ่า ควรจะ…

  ชําระดอกเบี้ยสูงกอน

  ชําระกอนเล็กกอน

การจัดลําดับชําระหน้ี

Photo by Travis Essinger on Unsplash
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เหลือชําระหนี้เดือนละ 45,000 บาท

ระยะเวลาผอนจาก 15 เดือน จะเหลือแค 7 เดือน

ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

แผนการชําระ
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

1  ธนาคาร A 500,000 5,000 5,000 5% 130

2  ธนาคาร B 400,000 6,000 6,000 6% 82

3  สหกรณ A 2,000,000 19,000 19,000 5% 139

4  บัตร D 100,000 7,000 7,000 18% 17

5  บัตร E 50,000 4,000 8,000 28% 7

รวม 3,050,000 41,000 45,000

แผนชําระแบบ Snow Ball Effect
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ระยะเวลาผอนจาก 10 เดือน จะเหลือแค 5 เดือน
เอา 8,000 จากที่เคยผอนบัตร E ไปโปะบัตร D

ผานไป 7 เดือน พอกอนแรกหมด นําไปโปะตอกอน 2

ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

แผนการชําระ
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

1  ธนาคาร A 479,326 5,000 5,000 5% 123

2  ธนาคาร B 371,576 6,000 6,000 6% 75

3  สหกรณ A 1,924,393 19,000 19,000 5% 132

4  บัตร D 59,723 7,000 15,000 18% 10

รวม 2,835,018 37,000 45,000 
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ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

แผนการชําระ
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

1  ธนาคาร A 470,280 5,000 5,000 5% 118

2  ธนาคาร B 359,087 6,000 11,000 6% 70

3  สหกรณ A 1,891,310 19,000 19,000 5% 128

 

รวม 2,835,018 30,000 35,000 

ระยะเวลาผอนจาก 70 เดือน จะเหลือแค 36 เดือน
จากเคยชําระเดือนละ 45,000 ยังเหลือเก็บอีก 10,000 ตอเดือน หรือปละ 120,000 บาท

โปะกอนถัดไป หรือ เก็บไวเปนเงินสํารองบางสวน
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ผอนชําระหน้ีไมได ทําไงดี?“ผอนไมไหว” แตยัง (มีทาง) สู

รวบรวมขอมูลหนี้สิน
ตรวจสอบกระแสเงินสด

จัดลําดับการชําระหนี้
กําจัดดอกเบี้ยสูงกอน
จํานวนเงินนอยกอน

เพิ่มรายได
ลดรายจาย

จําหนายทรพัยสิน
ปรับโครงสรางหนี้

หยุดชําระหนี้ช่ัวคราว
(เตรียมแผนรอชําระ)

สรางภูมิคุมกัน
ปรับการใชชีวิต

วางแผนสําหรับอนาคต

ชําระข้ันต่ําได ชําระข้ันต่ําไมได

ชําระข้ันต่ําได

ชําระข้ันต่ําไมได

หามหนหีนี้เด็ดขาด!!!! 
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ใชทักษะของตัวเอง
สอนพิเศษ
งานเอกสาร
ถายภาพ

ใชแรงงานของตัวเอง
สงสินคา
ทําสวน

ใชสินทรัพย
ขายอาหาร
ขายของใช
ใหเชาพื้นที่

รายจายผันแปร เชน  อาหาร 
เดินทาง ทองเที่ยว

• ลดความหรูหรา
• ยอมลําบาก/อดทน
• ทําเอง ใชเอง
• ลดละเลิก
• ปรึกษากันในครอบครัว

รายจายคงที่ เชน บาน รถ ประกัน
• ลดขนาด
• ยอมลําบาก/อดทน
• ความคุมคา

เพิ่มรายได - ลดรายจาย
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การเจรจากับเจาหนี้ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน ฯลฯ 
เพ่ือขอแบงจายคืนหนี้เปนงวดๆ โดยมีเง่ือนไขตางๆ เชน

ปรับโครงสรางหน้ี / ประนอมหน้ี (Restructuring Agreement) 

• ขอขยายเวลาการชําระหนี้ 1 – 2 ป 

• ขอลดจํานวนเงินที่ตองผอนในแตละงวด 

• ขอหยุดดอกเบี้ยและไมคิดดอกเบี้ยระหวางที่ผอนชําระ

• ขอใหคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไมผิดนัด

• ขอลดหยอนคาธรรมเนียมหรือคาปรับกรณีผิดนัดชําระ

• ขอโอนหลักประกันเพ่ือชําระหนี้

แฮรคัต (Hair Cut)…คืออะไร? 
จายคืนหนี้เปนเงินกอนครั้งเดียว 
โดยขอสวนลดยอดหนี้ 30 – 70% 
แลกกับการจายคืนหนี้สวนที่เหลือให
ทันที สวนใหญจะเปนหนี้ทีม่ีการคาง
ชําระมานาน 

ขอสรุปในการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใด
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของท้ัง 2 ฝาย 

(เง่ือนไข / เทคนิคการตอรอง / ระยะเวลา)
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การรีไฟแนนซ (Re-finance)

01

รีไฟแนนซ คือ เปนการกูเงินกอนใหมเพ่ือไปใชคืนเงินกูกอนเกา โดยไดรับขอเสนอที่ดีกวา เชน  

การรีไฟแนนซตางกับ “การหมนุหนี”้

“การหมุนหนี้” เปนการเพ่ิมจํานวนเจาหนี้ ซ่ึงจะทําใหยอดหนี้และภาระผอนตอเดือนเพ่ิมข้ึน 
ขณะที่ “การรีไฟแนนซ” เปนการลดจํานวนเจาหนี้ ทําใหภาระผอนตอเดือนลดลง

• หาแหลงเงินกูใหม ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลดลง ผอนชําระตอเดือนลดลง เพื่อใหกระแสเงินพลิกจากลบเปนบวก
• ขยายวงเงินกูเดิมตามหลักประกันท่ีเพิม่ขึ้น นําเงินที่ไดไปปดหนีท้ี่แพงกวา
• ขยายระยะเวลาการกู บนยอดเงินตนท่ีลดลง  เพื่อลดยอดการผอนชําระตอเดือนลง
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กอนรีไฟแนนซควรเปรียบเทียบ “ดอกเบ้ียท่ี
ลดลง” (Save) กับ “คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรี
ไฟแนนซ” (Cost)

คาใชจายที่เกิดจากการรีไฟแนนซ คาปรับ
คาปรับการคืนเงินกูกอนกําหนดตามสัญญาท่ีมีอยู ประมาณ 0 – 2% ของยอดหนี้ท่ีรีไฟแนนซ

คาจัดการสินเช่ือตามสัญญาใหม ประมาณ 0 – 1% ของวงเงินกูใหม

คาธรมเนียมในการจดจาํนอง 1% ของราคาประเมิน (ไมเกิน 200,000 บาท)

คาประเมินราคาหลกัประกัน 1,500 บาท – 0.25% ของราคาประเมิน

คาทําประกันอคัคีภัย ประมาณ 2,000 บาท สําหรับบานมูลคา 1 ลบ.

คาอากรสแตมป 0.05% ของวงเงินกูใหม

SAVE COST>
คุมคาหรือไม.. ท่ีจะรีไฟแนนซ? 
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ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

1  ธนาคาร A 500,000 5,000 5% 130

2  ธนาคาร B 400,000 6,000 6% 82

3  สหกรณ A 2,000,000 19,000 5% 139

4  บัตร D 100,000 7,000 18% 17

5  บัตร E 50,000 4,000 28% 15

รวม 3,050,000 41,000 

การขยายวงเงินกูตามหลักประกันท่ีเพิ่มข้ึน

สมมติวาเปนหนี้บานที่มหีลักประกันขอสินเช่ือได 700,000 บาท

ขอกูธนาคาร A เพ่ิม 150,000 บาท เพ่ือมาปดบัตร D และ E

คางวดปจจุบัน
ชําระ 11,000 
บาทตอเดือน
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คาใชจายในการรีไฟแนนซ

คาจดจํานอง + อากรแสตมป
= 700,000 x 1.05%

= 7,350 บาท

คาประเมินหลักประกัน
= 3,000 บาท
คาปรับ 700,000 x 3% 

= 21,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งส้ินประมาณ
31,350 บาท

Set Begin
n 130

i% 5/12
PV 680,000

PMT
FV 0

SOLVE

ประเมินคางวดใหม

PMT = 6,800 บาทตอเดือน

คางวดใหม
ชําระ 6,800 
บาทตอเดือน

เปรียบเทียบคาใชจาย กับเงินผอนชําระใหม
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กระแสเงินสดจายลดลง
อัตราดอกเบี้ยลดลง

ลําดับ เจาหนี้ ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

อัตราดอกเบี้ย 
(ตอป)

ระยะเวลา
ผอน (เดือน)

ยอดหนี้
ชําระข้ันต่ํา 
(ตอเดือน)

1  ธนาคาร A 500,000 5,000 5% 130 680,000 6,800 

2  ธนาคาร B 400,000 6,000 6% 82 400,000 6,000 

3  สหกรณ A 2,000,000 19,000 5% 139 2,000,000 19,000

4  บัตร D 100,000 7,000 18% 17

5  บัตร E 50,000 4,000 28% 15

รวม 3,050,000 41,000 3,080,000 31,800 

การขยายวงเงินกูตามหลักประกันท่ีเพิ่มข้ึน
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Set End
n 240

i% 5/12
PV 1,500,000

PMT
FV 0

ประเมินคางวดใหม

PMT = 9,900 บาทตอเดือน
ลดกระแสเงินสดจาย

13,300 – 9,900 = 3,400

กูใหมผอนมา 15 ป

ราคาประเมิน ณ วันกู 2,500,000 บาท

ยอดหน้ีท่ีเหลือ 1,480,000 บาท + คาใชจาย

สัญญากู 20 ป

ดอกเบ้ีย 5 %

ผอนเดือนละ 9,900 บาท

การผอนนานข้ึนจะทําใหเสียดอกเบ้ียมากข้ึน ทําเพ่ือใหกระแสเงินสดเปนบวก

การขยายระยะเวลา / ลดวงเงินกู 
สัญญากูเดิม

ราคาประเมิน ณ วันกู 2,000,000 บาท

สัญญากู 30 ป

ดอกเบ้ีย 7 %

ผอนเดือนละ 13,300 บาท

SOLVE
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การปรับโครงสรางหน้ี/ประนอมหน้ี (ตอ) 

ขอดี ขอเสยี
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ควรขาย (ไมไดใช / เปนภาระ) คิดทบทวนกอนขาย
บาน / ที่ดิน (ที่ไมไดใช) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

รถยนต ประกันชีวิต (ที่จําเปน)

สลากออมสิน (กูมาซ้ือ) หุนสหกรณ

กองทุนรวม

เวนคืนกรมธรรม

เครื่องใช/เครื่องอํานวยความสะดวก

การจําหนายทรัพยสิน
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สภาพคลอง

สินทรัพย

ลงทุน

สวนตัว

ระยะส้ัน

ระยะยาว

ความมั่งค่ังสุทธิ

หนี้สิน รายได
จากการทํางาน
จากสินทรัพย

รายจายตางๆ

กระแสเงินสดสุทธิ

งบดุล งบกระแสเงินสด

280,000

240,000  จายหนี้

กินอยู
เดินทาง84,000  

-44,000  

4,000  

20,000  

400,000  

10,000  

2,200,000  

-1,786,000  

ตองสามารถลดภาระหน้ีได ไมใชนํามาจายคางวดเปนเดือนๆ
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ขายรถที่เปนภาระทิ้งไป ยอมลําบาก เพื่อสบาย

63

สภาพคลอง

สินทรัพย

ลงทุน

สวนตัว

ระยะส้ัน

ระยะยาว

ความมั่งค่ังสุทธิ

หนี้สิน รายได
จากการทํางาน
จากสินทรัพย

รายจายตางๆ

เงินออม

34,000  

20,000  

-

1,840,000  

- -1,786,000  

280,000

216,000  จายหนี้

54,000  
เที่ยวนอยลง
ไมมีคาซอม
คาใชจายอ่ืนๆ

10,000  

งบดุล งบกระแสเงินสด
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ไปตอไมได ตองหยุดชําระหน้ีช่ัวคราว
รวบรวมขอมูลหนี้สิน
ตรวจสอบกระแสเงินสด

จัดลําดับการชําระหนี้
กําจัดดอกเบี้ยสูงกอน
จํานวนเงินนอยกอน

เพิ่มรายได
ลดรายจาย

จําหนายทรพัยสิน
ปรับโครงสรางหนี้

หยุดชําระหนี้ช่ัวคราว
(เตรียมแผนรอชําระ)

สรางภูมิคุมกัน
ปรับการใชชีวิต

วางแผนสําหรับอนาคต

ชําระข้ันต่ําได ชําระข้ันต่ําไมได

ชําระข้ันต่ําได

ชําระข้ันต่ําไมได

หามหนหีนี้เด็ดขาด!!!! 
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การหยุดชําระชั่วคราวบางรายการ ตองมีการสะสมเงินไวชําระคืนภายหลัง
•  หยุดชําระรายการที่มีปญหาหนัก รายการอ่ืนยังชําระเปนปกติ โดยเฉพาะบานที่อยูอาศัย
•  ติดตอกับสถาบันการเงินที่หยุดชําระ ไมหนีหนา สื่อสารตามความเปนจริง
•  สะสมเงินไวใหมากที่สุด เพ่ือต้ังใจชําระคืนในภายหลัง
•  หากสถาบันการเงินเสนอแนวทางปรับโครงสรางหนี้ เง่ือนไขควรจะตองปรับคางวดลง 

ยึดหลักเดิม คือ ทํากระแสเงินสดใหเปนบวก
•  หากมีการฟองรอง ใหเขาสูกระบวนการศาลยุติธรรม เพ่ือมีโอกาสในการเจรจาตอรอง 

 และนําเงินที่ สะสมไวมาชําระหน้ี

แนวทางในการหยุดชําระช่ัวคราว

6666

ใชเงินอยางฉลาด สรางโอกาสเพ่ิมเงินออม

• รายจายสําคัญไมแพรายได
• เพ่ิมคาเงินออมดวยการลงทุน

3
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รายจายสําคัญไมแพรายได

พอประมาณ

มีภูมิคุมกันมีเหตุผล

พออยูพอกิน
มีรายไดมากกวารายจาย

ตัดสินใจดวยเหตุผล
มีความยับย้ังชั่งใจ

ไมเปนหนี้เพ่ิม
พรอมรับความเปลี่ยนแปลง

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6868

หมดหน้ีมีออม
หาได 100 ใช 120
แลวยังหยิบยืมชาวบาน

หาได 100 ใช 120

หาได 100 ใช 100 ไมมีเก็บ

หาได 100 ใช 90
อีก 10 เปนเงนิออม

หาได 100 ใช 80
อีก 20 เปนเงนิออม

หาได 100 ใช 50
อีก 50 เปนเงนิออม และเงนิลงทุน

ลมละลาย
แนนอน

เปนหน้ี
ตลอดชีวิต

จนไมม่ันคง
แตไมเปนหน้ี

ชนชั้นกลาง

รวย
มีความม่ันคง

เศรษฐีเงินลาน

เสนทางเศรษฐี
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2,000,000

2,800,000

5,000,000

เงินสะสม 3% เงินสมทบ 3%

เริ่มอายุ 22 เงินเดือน 15,000 เพิ่มปละ 5%

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

ผลตอบแทน 3% ผลตอบแทน 5% ผลตอบแทน 8%

เงินสะสม/สมทบ
1,200,000

0.6 เทา

1.2 เทา

3 เทา

อายุ (ป)

เงินออมใน PVD (บาท)

เพิ่มคาเงินออมดวยการลงทุน

7070

• เริ่มตนโดยไมมีเงินเก็บ
• ลงทุนเพิ่ม 4% ทุกป
• ผลตอบแทนเฉล่ีย 6.5% ตอป
• เปาหมาย 8 ลานบาท
• เกษียณอายุ 63 ป

26 ป

ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งใชเงินนอย

27,000

9,000

3,600
2,400

อายุเร่ิมเก็บ31 ป 41 ป 51 ป

เงินท่ีตองออมตอเดือน
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26 ป

5,400,0003,910,0002,860,0002,475,000
อายุเร่ิมเก็บ 31 ป 41 ป 51 ป

8 ลานท่ีได ทํางานเอง กับ เงินทํางาน

เงินทํางาน

3,600,0004,190,0005,240,0005,525,000

เราทํางาน

7272

การเปล่ียนแปลงทางการเงินใน 1 รุนชีวิต
1. ออมเงินเดือนละ 2,000 บาท จากอายุ 20 – 60 ป เกษียณมีเงิน 8,270,000 บาท

*ออมเพ่ิมปละ 5% ตามเงินเดือนขึ้น  ดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป คํานวณผลตอบแทนแบบทบตนตอป ทุกตนงวด

เงินออม
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สวนตาง 
4,680,000

การเปล่ียนแปลงทางการเงินใน 1 รุนชีวิต
2. เริ่มชาไป 10 ป เงินไมไดหายไป 240,000 บาท แตหายไป 4,600,000 บาท

เงินออม

7474
* ดอกเบ้ียบัตรรอยละ 20 ตอป / ใชหน้ีหมดเร่ิมออมต้ังตนใหม

การเปล่ียนแปลงทางการเงินใน 1 รุนชีวิต
3. เปนหนี้บัตรเดือนละ 2,000 ไป 10 ป ตองใชคืนเดือนละ 15,000 ไป 10 ป

เงินออม
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รายได
รายจาย
รายได
รายจาย

ขยายโดยเพียร
สรางทรัพยสิน

ลดโดยความ
พอเพยีง

ลงทุน

ออม

ที่มา : หนังสือจัดทัพลงทุน (ดร.สมจินต ศรไพศาล)

คาถาความสําเร็จ… “พอ & เพียร”

7676

ชีวิตดีไมมีจน…ดวย 4 บัญชีเงินออมตามเปาหมาย

บัญชทีี ่1 เงินออมเพื่อใชยามฉุกเฉิน เชน
คารักษาพยาบาล คาใชจายจําเปนเมื่อหยุดงาน 
อยางนอย 3 - 6 เทาของรายจายตอเดือน  

บัญชทีี ่2 เงินออมเพื่ออนาคต เชน เกษียณ 
ซ้ือบาน ซ้ือรถ

บัญชทีี ่3 เงินออมเพื่อความสุข เชน 
ทองเที่ยว ซ้ือของขวัญใหตัวเอง

บัญชทีี ่4 เงินออมเพื่อลงทุน เชน สลากออมทรัพย 
ทองคํา หุนสหกรณ และกองทุนรวม
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ท่ีมา : หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบสมดลุ,ดร.อัจฉรา โยมสินธุ

ตัวเราและ
ครอบครัว

คาใชจาย

รายได

สินทรัพย

หนี้สิน

 รูและเขาใจสถานการณการเงินของตัวเอง
 เขาใจสถานการณการเงินในครอบครัว
 ต้ังเปาหมายทางการเงนิ
 ฝกๆ ฝนๆ ใจตัวเองเพ่ือสรางวินัย
 ลด ละ เลิกอบายมุข

รูจักตัวเอง รูทิศรูทาง รูหักหามใจ
ตั้งเปา ตั้งใจ มีวินัย

จัดการเงิน จัดการชีวิต

7878

www.set.or.th/education www.set.or.th/investnow

แหลงขอมูลเพิ่มเติม… ชวยตัดสินใจลงทุน
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พรอมใหเรยีนรูออนไลน
แลววันนี้

https://elearning.set.or.th/

8080


