
10 กุมภาพันธ ์2566

 Happy Money  “เงินทองต้องวางแผน”
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ



 โครงการให้ความรู้
ด้านการเงินส่วนบุคคล

Happy Money
Happy Retirement
เงินทองต้องวางแผน



➢ ช่ือ-สกุล :  นางสาววัศวรรดิ์ นิยมสุจรติ (Khun Tik)

➢ ตําแหน่งปัจจุบัน : 
○ หัวหน้าส่วนธรุกิจภาครฐั  กลุ่มธรุกิจภาครฐั 2  บมจ.ธนาคารกรงุไทย
○ วิทยากรทางการเงิน “โครงการ Fin ดี Happy Life” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
○ วิทยากรทางการเงิน “โครงการพี่เลี้ยงการเงิน” ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
○ วิทยากรทางการเงิน “โครงการคนไทยยุคใหม่…ใส่ใจเรือ่งเงิน” สมาคมธนาคารไทย

➢ ประวัติด้านการศึกษา : Dhurakij Pundit University
○ Master of Business Administration (M.B.A.- Scholar) 
○ Bachelor Degree in Accounting (1st Class Honor - Scholar) 

➢ Certificate Program : 
○ Financial Trainer “โครงการคนไทยยุคใหม่…ใส่ใจเรือ่งเงิน” สมาคมธนาคารไทย 

○ Financial Trainer “โครงการ Fin ดี Happy Life” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
○ Financial Trainer “โครงการพี่เลี้ยงการเงิน” ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

○ Extended DISC Certification Program
○ Situational Leadership Certification Program 
○ The 7 Habits of Highly Effective People
○ Essential Coaching Tools for Leader / Coaching for Leader Success

Financial Trainer 
วิทยากรทางการเงิน



• Generation และนิสัยทางการเงินของแต่ละช่วงวัย
• รว่มทําแบบทดสอบ Check!!! สุขภาพทางการเงิน
• เคล็ดลับจัดการเงินให้พอใช้และเหลือเก็บออม
• 7 เหตุผล ทําไมต้องวางแผนทางการเงิน?
• รู ้คิด พิชิต หน้ี

• คิดก่อนกู้ รูก้่อนเป็นหน้ี
• เตรยีมความพรอ้มก่อน Journey (เจอหน้ี)
• ตะลุย 3 ขั้นตอน การบรหิารจัดการ “หน้ี”
• การขอรบัคําปรกึษาปัญหาหน้ี

• Krungthai Care
• Contact Financial Trainer



คุณมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร?  คุณมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร?  

      สุขกาย 

      สุขใจ 

      สุขเงิน 

      สุขกาย 

      สุขใจ 

      สุขเงิน 



ทําความรูจ้ัก
กับ 

Generation 
และเข้าใจนิสัย

ทางการเงิน



58 ปี ขึ้นไป



แบบทดสอบสุขภาพทางการเงิน

https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/financial-check.html

https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/financial-check.html








เช่ือไหม?
Gen Y
เป็นหน้ี

มากที่สุด!!!



มนุษย์ต่างวัย : 25 ก.ค. 2019 (3.40 นาที)  |  สรุพล โอภาเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บรษิัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาดิ จํากัด (เครดิตบูโร) 

http://www.youtube.com/watch?v=gDudwSq3kls


ทุกวันน้ี...
ท่านมีวิธอีอมเงิน

อย่างไร?



ใช้ก่อนเก็บ เก็บก่อนใช้ เก็บ1+เก็บ2 ก่อนใช้



ที่มา : Facebook/wealthcreationpage 





ถามใจตัวเองให้ดีว่า “Needs or Wants”







7 เหตุผล
ทําไม?

ต้องวางแผน
ทางการเงิน?





5 ขั้นตอน 
การวางแผน
ทางการเงิน



1. สํารวจตนเอง
● จดบันทึกรายรบั-รายจ่าย
● แยกรายจ่ายจําเปน็ กับ ไม่จําเปน็

2. จัดสรรเงิน
● แบ่งออมก่อนใช้
● ตั้งเปา้หมายเงินออม

S-M-A-R-T
● ออมเพื่ออะไร
● จํานวนเท่าไหร่
● ระยะเวลานานเท่าไหร่

3. จัดทําแผนการออม
● ต้องเก็บเท่าไหร่
● ทําอย่างไร

คํานวณเงินที่ต้องเก็บต่อ
เดือน/ต่อวัน เพื่อให้ถึง
เปา้หมายในเวลาที่กําหนด

- ลดรายจ่าย
- เพิ่มรายได้

4. ใช้จ่ายตามที่จัดสรรและออมตามแผน
● แบ่งออมก่อนใช้ ¼ ของรายได้
● ลดรายจ่ายที่ไม่จําเปน็
● หารายได้เพิ่ม
● นํารายได้ที่เหลอืไปออม หรอืลงทุนต่อ

5. ปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ : ระหว่างทางให้
สงัเกตความเปน็ไปได้ของแผนที่วางไว้ และ
ปรบัปรุงให้ดีขึ้น
● แบ่งออมก่อนใช้ จํานวน ¼ ของรายได้
● ลดรายจ่ายที่ไม่จําเปน็
● หารายได้เพิ่ม
● นํารายได้ที่เหลอืไปออม หรอืลงทุนต่อ

5 ขั้นตอน การวางแผนทางการเงิน





ฉันจะลดการซ้ือกาแฟ จากซ้ือทุกวัน แก้วละ 60 บาท เหลือสัปดาห์ละ 1 แก้ว 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย จากเดือนละ 1,800 บาท ลดเหลือเดือนละ 240 บาท โดยนํา

เงินที่ประหยัดได้ 1,560 บาท เปลี่ยนเป็นเงินเก็บ และนําไปชําระหน้ีปิดยอด
บัตรเครดิต ยอดคงค้าง 40,000 บาท ให้เสรจ็สิ้น ในอกี 2 ปีข้างหน้า

Specific Time-Bound

Achievable, Realristic Measurable



  ถ้าอยากรวย ต้องคิดแบบเศรษฐี

1. เก็บเงินให้ตัวเองก่อน

2. ใช้จ่ายเท่าที่ทําเป็น 

3. ลงทุนให้เรว็ที่สุด และสมาเสมอ

เพจ : Wealth Me Up



3 พลังมหัศจรรย์เพิ่มค่าเงินออม

• เงินต้น
• ระยะเวลา
• อตัราผลตอบแทน



Dollar Cost Averaging
คือ การทยอยลงทุนเป็นงวดๆ 

โดยใช้เงินที่เท่ากัน เมื่อลงทุน

อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว จะ

ทําให้ได้หุ้นในต้นทุนเฉลี่ยที่ถูกลง



ผลของอตัราดอกเบี้ยทบต้น 
จะทําให้เงินที่มีอยู่โตเรว็ขึ้น

ยิ่งออมเงินเรว็เท่าไหร ่เงินเก็บที่คุณมีก็จะ
ยื่งเพิ่มพูนมากขึ้นน่ันเอง

อยากรูว้่าเงินออมที่ควรมี สามารถคํานวณได้ ที่น่ี 
https://goo.gl/GWAbG7

https://goo.gl/GWAbG7?fbclid=IwAR2Mf691b1U9Zy5hkZrcpu6QSAPd-AhWyDXKoWnqwzsvlGRa2QPZEKHUWX8


รูห้รอืไม่…?

มนุษย์เงินเดือนต้องมีเงิน

ไว้ใช้ยามเกษียณเท่าไหร?่



http://www.youtube.com/watch?v=fgGkk3_wfcc






คํานวณเงินออม - เตรยีมเงินเกษียณให้พรอ้ม… ก่อนที่จะสาย 

https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/retirement.html

https://www.set.or.th/project/caltools/www/html/retirement.html


https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/overview

https://www.set.or.th/th/education-research/education/happymoney/overview






● ออมทีละน้อยค่อยๆ ออม : ไม่ต้องรอเงินจํานวนมากแล้วออมทีเดียว มีน้อยออมน้อย ออมไปเรือ่ยจะเป็นเงินก้อน
โต เช่น หยอดกระปุกทุกวันศุกร์

● ออมเงินจากเงินเหลือ : เป็นวิธกีารเก็บเงินจากเศษเงินที่เหลือคงค้างในบัญชีหรอืออมเงินในส่วนที่เหลือจากเงิน
ค่าใช้จ่ายรายวัน เพื่อสะสมเงินจํานวนเล็กน้อยน้ีให้กลายเป็นก้อนและนําไปต่อยอดในด้านอืน่ๆ ได้

● ออมให้เท่ากับที่ใช้ : เป็นวิธกีารออมโดยยึดหลักจากค่าใช้จ่ายที่เราเผลอใช้ไปกับเรือ่งฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่น กิน
บุฟเฟต์ 500 บาท ในเดือนน้ีต้องออมเพิ่มอกี 500 บาท เป็นต้น

● ออมเงินแบบ Money Snowball : เป็นเริม่ออมให้เรว็ที่สุด เพื่อสรา้งเงินก้อนโตจากระยะการออม

● ออมเงินด้วยการแบ่งตามวัตถุประสงค์ (6 Jars) :  เป็นการแบ่งเงินเป็นก้อนๆ และเก็บไปตามเป้าหมาย เช่น เก็บ
ไว้เป็นเงินฉุกเฉิน, เก็บไว้เป็นเงินซ้ือบ้าน, เก็บไว้สําหรบัลงทุน เป็นต้น

● ออมเงินด้วยการแบ่งเป็นสัดส่วน (50/30/20 Percent Rule) : เป็นการวางแผนการออมเงินโดยหักเปอรเ์ซ็นต์
การออมออกมาให้ชัดเจน เพื่อกําหนดสัดส่วนการใช้จ่ายและการออมให้สอดคล้องกันไปในทุกๆ เดือน

● กําหนดตารางการออมด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน : เป็นวิธกีารสรา้งวินัยด้านการเก็บเงินในเบื้องต้นสําหรบัคนหัด
ออมด้วยการเก็บเงินในจํานวนที่เท่าๆ กันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน

 

7 วิธ ีวางแผนเงินออม





50/30/20 PERCENT RULE

● สัดส่วน 50% : จะแบ่งไว้สําหรบัการใช้จ่ายในสิ่งที่
จําเป็นในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน เช่น ค่ากิน ใช้ 
เดินทาง รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

● สัดส่วน 30% : แบ่งไว้สําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่
ต้องการ เพื่อสรา้งความสุขให้กับตัวเอง ซ้ือของที่
อยากได้ ถือเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง แต่ต้อง
ระวังอย่าใช้ให้เกินกว่าที่เรากําหนดไว้

● สัดส่วน 20% : เป็นสิ่งสําคัญที่สุด เพราะเป็นส่วน
ในการสรา้งความมั่งคั่งในอนาคต อาจจะเก็บเป็น
เงินออม หรอืนําไปลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้น 
ควรแบ่งเงินเป็นอนัดับแรก หลังจากที่ได้รบั
เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับวิธกีารเก็บออม หรอืช่อง
ทางการลงทุนที่สะดวก และเข้าใจมากที่สุด

ตัวอย่างการแบ่งเงิน ตามกฎ 50/30/20



“เก็บเงิน”

ให้มี 7 หลัก 

ภายใน 10 ปี



วิธเีก็บเงิน ให้มีเงิน 7 หลัก ภายใน 10 ปี

1. เก็บเงินด้วยการเก็บแบงค์ 50 ทุกครัง้ที่ใช้จ่ายในการซ้ือของหรอืบรกิารต่างๆ หากได้ทอนเปน็แบงค์ 50 
บาท ก็จะต้องเก็บ และห้ามใช้เด็ดขาด

คาดว่า : ใน 1 สปัดาห์ จะเจอแบงค์ 50 อย่างน้อย 3-5 ใบ เมื่อลองคํานวณเปน็ระยะเวลา 10 ปี พบว่า

= แบงค์ 50 * 5 ใบ * 52 สปัดาห์ * 10 ปี  => เปน็เงิน 130,000 บาท

2. เก็บเงินด้วยการเก็บเหรยีญ ทุกครัง้ที่ได้เงินทอนเป็นเหรยีญ ต้องนําไปหยอดกระปุก ห้ามใช้เด็ดขาด 
เปน็การสะสมทีละเลก็ทีละน้อย ทําให้มีเงินเพิ่มโดยไม่รูต้ัว

3. เก็บเงินตามวันที่ในปฏิทิน หรอื 365 Days Saving Money Challenge เปน็การเก็บเงินทบไปเรือ่ยๆ 
จากวันละ 1 บาท เพิ่มจนครบ 365 วัน (วันสุดท้าย เก็บ 365 บาท)

วิธน้ีีเมื่อเก็บเงิน 1 ปี จะได้เงิน 66,795 บาท  ถ้า 10 ปี จะเก็บเงินได้ถึง 667,950 บาท

***หมายเหตุ : นําแต่ละวิธมีารวมกันอย่างเหมาะสมตามสไตล์ของแต่ละคน



วิธเีก็บเงิน ให้มีเงิน 7 หลัก ภายใน 10 ปี

4. เก็บเงินด้วยการฝากประจํา อย่างน้อยก็ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรพัย์ 0.25% ต่อปี

5. เก็บเงินแบบน้ีเงื่อนไข ถ้า______ ต้องเก็บเงินไว้______บาท เช่น

● ถ้าพูดคําหยาบ 1 คํา เก็บเงิน คําละ 10 บาท
● ถ้านาหนักขึ้น 1 ขีด ต้องเก็บเงิน ขีดละ 20 บาท
● ทุกครัง้ที่ทํางานพลาด จ่ายค่าปรบั 100 บาท
● เก็บเงิน 500 บาททุกวันพระ : 1 เดือน มีวันพระอย่างน้อย 4 วัน เมื่อครบ 10 ปี จะเก็บเงินได้ 240,000 บาท

6. เก็บเงินด้วยการตั้งงบใช้วันต่อวันแบบแน่นอน หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่จําเป็น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่านา ค่าไฟ 
ค่าเดินทาง ลองกําหนดงบให้ตัวเองว่า ใน 1 วัน จําเปน็ต้องใช้เงินเท่าไหร ่แลว้ใช้ตามงบต่อวันน้ันๆ หากมีเงินเหลอืก็
ให้หยอดกระปุก เช่น เงินเดือน 20,000 บาท หักค่าใช้จ่ายที่จําเปน็ทุกเดือน 7,000 บาท เหลอืเงินที่ใช้ได้ 13,000 
บาท หากคํานวณแลว้พบว่าใช้วันละ 300 บาทก็เพียงพอ (1 เดือนใช้ 9,000 บาท) ก็จะมีเงินเหลอืเก็บสว่นเพิ่ม = 
13,000 - 9,000 = 4,000 บาทต่อเดือน

***หมายเหตุ : นําแต่ละวิธมีารวมกันอย่างเหมาะสมตามสไตล์ของแต่ละคน



วิธเีก็บเงิน ให้มีเงิน 7 หลัก ภายใน 10 ปี

7. เก็บเงินด้วยการนําเงินโบนัสมาทําประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์ ซ้ือสลากออมสิน ซ้ือกองทุนเพื่อการเกษียณ

● ประกันแบบสะสมทรพัย์ เน้นได้เงินคืนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา มากกว่าเน้นความคุ้มครอง กําหนด
ระยะเวลาที่ได้รบัคืน ตั้งแต่ 10-25 ปี

● สลากออมสิน จะได้รบัดอกเบี้ยตามอตัราที่กําหนดพรอ้มสิทธิล์ุ้นรางวัลทุกเดือน เมื่อครบกําหนดจะได้
เงินต้นคืนพรอ้มดอกเบี้ย

● กองทุนเพื่อการเกษียณ เปน็กองทุนที่สามารถเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ และสามารถนํามาลดหย่อน
ภาษีได้ด้วย

○ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้
รวมทั้งปีแต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอืน่ๆ

○ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Saving Fund) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้รวมทั้งปี
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอืน่ๆ

○ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลดหย่อนได้ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอืน่ๆ

***หมายเหตุ : นําแต่ละวิธมีารวมกันอย่างเหมาะสมตามสไตล์ของแต่ละคน













อตัราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 ขยายตัว
ที่ 6.08% สูงสุดในรอบ 24 ปี นับตั้งแต่
ปี 2541 จากปัจจัยด้านต้นทุนที่ปรบัสูง
ขึ้น (Cost-Push Inflation) 

โดยเฉพาะหมวดพลังงาน (24.5% YoY) 
สาเหตุหลักจากความขัดแย้งระหว่าง
รสัเซียและยูเครนส่งผลให้ราคานามัน
เช้ือเพลิงในประเทศปรบัสูงขึ้นตามราคา
นามันดิบดูไบที่ขยายตัวสูงถึง 41% และ
ค่ากระแสไฟฟา้ที่เพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG)

ขณะที่ราคาอาหารสดเรง่ตัวสูงถึง 6.8% 
(YoY) จากปจัจัยรุมเรา้หลายด้าน ได้แก่ 
ราคาเน้ือสุกรเพิ่มขึ้นจากอปุทานที่มีไม่
เพียงพอ ราคาไก่และไข่เพิ่มขึ้นตามต้นทุน
ราคาอาหารสัตว์ที่ปรบัเพิ่มขึ้น เปน็ต้น 
และราคาผักที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนและ
ปญัหาอทุกภัย สําหรบัอตัราเงินเฟอ้
พื้นฐานขยายตัว 2.51% เรง่ขึ้นจากปีก่อน
ที่ 0.23% จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเปน็
ระยะเวลานาน สะท้อนดัชนีราคาผู้ผลิตที่
เฉลี่ยทั้งปี ปรบัเพิ่มขึ้น 10.4% ทําผู้
ประกอบการทยอยปรบัขึ้นราคาสินค้าใน
หลายหมวด เช่น อาหารสําเรจ็รูป และค่า
โดยสารสาธารณะ เปน็ต้น









วิกฤตต้มกบ!!!
ทฤษฎีกบต้ม

(Boiled Frog Theory)





แนวคิดทฤษฎีกบต้ม : ทดลองโดยนํากบมาต้มในอา่งนา 2 อา่ง เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบปฏิกิรยิาตอบสนองของกบ
ในชีวิตจรงิของคนเราน้ัน มีคนจํานวนไม่น้อยที่ชอบทําตัวเปน็เหมือนกบในการทดลองน้ี

● กบบางตัวถูกที่ทํางานลดเงินเดือนซาถึงสองหน ก็ยังน่ิงไม่ไหวติง ไม่คิดหาทางออกให้ตัวเอง ยังเปน็กบแช่
อยู่ในนารอ้น สดุท้ายต้องเข้าสูว่งจรหน้ี เพียงเพราะอดทนแข็งใจน่ังอยู่ในหม้อต้ม

● กบบางตัวใช้จ่ายมือเติบ บัตรเครดิตที่มีทุกใบใช้เต็มวงเงิน เริม่จ่ายขั้นตา ก็ยังเฉย เพราะอณุหภูมิโดยรวมกําลงั
อุน่และสบายดี ไม่หยุดนิสยัใช้จ่ายฟุม่เฟือย เปิดบัตรใหม่และใช้จ่ายหนัก ใช้ชีวิตเหมือนรอวันสกุคาหม้อต้ม

● กบบางตัวใช้ชีวิตอยู่กับงานที่ไม่รกัไม่ชอบ ใช้ชีวิตแบบซังกะตาย มองไปไม่เห็นหนทางก้าวหน้า แต่ก็ยังทํางาน
ที่ว่าอยู่น่ันแหละ ไม่หนี ไม่เปลีย่น แลว้ก็เอาแต่พราบ่น บ่นงาน บ่นชีวิต บ่นทุกสิง่ที่นึกออก

“ความดูดาย” หรอื “เมินเฉย”  ต่อความเปน็ไปในชีวิต จนกลายเปน็ “ความเคยชิน” คือ กับดักที่อนัตรายที่สดุ
เพราะหากมองดูโดยผิวเผินแลว้ มันอาจทําให้เรารูส้กึสบาย ไม่เหน่ือย ไม่ลาํบาก เพราะไม่ต้องปรุงหรอืเปลีย่นแปลงอะไร 

“คน” กับ “กบ” ต่างกันตรงที่ การรูจ้ัก “คิด”  รูจ้ัก “เอะใจ” กับชีวิตน่ันแหละ

ทฤษฎีกบต้ม (Tichyand Sherman, 1993)



จับตาประชาชน คนรากหญ้า แรงงานในระบบ พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอรไ์ซค์ และมนษุย์เงินเดือน กําลงัมีสภาพ
เปน็ ‘กบต้ม’ ต้องตายแบบไม่รูต้ัว รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสรฐิ ช้ีค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ไม่ได้ขึ้น 6% ตาม
เงินเฟ้อ แต่กระโดดไปถึง 20-30% ขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตรพ์รรครฐับาล แจง ‘8 ปจัจัย’ ทําให้คนไทย
เผชิญวิกฤตเงินเฟอ้อกีนาน เผยการเพิ่มขึ้นของเงินเฟอ้ส่งผลให้อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิติดลบ โดยกลุม่ผู้สงูอายุ จะได้
รบัผลกระทบมากที่สดุ สง่ผลให้ประชาชนไม่อยากเก็บเงินสด และเลือกจะนําเงินไปใช้จ่ายซ้ือสินค้าและบรกิาร 
ยิ่งเรง่ให้เงินเฟ้อปรบัตัวเพิ่มขึ้นอกี 

ปญัหาเศรษฐกิจและต้นทุนสนิค้าที่แพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อแรงงานในระบบประกันสงัคม คนหาเช้ากินคา 
อาชีพอสิระ แม่ค้า หาบเร-่แผงลอย อย่างรุนแรง เพราะรายได้ที่หามาน้ันจะหมดไปกับค่าใช้จ่าย 3 อย่าง คือ 

1. ค่าอาหาร 2.ค่าเดินทาง 3. ค่าที่พัก รวมเฉลี่ยประมาณ 70% ของรายได้ แต่เมื่อต้นทุนเพิ่ม ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวจะสูงขึ้นเฉลี่ย 90% ของรายได้ ขณะที่รายได้ของคนกลุ่มน้ียังเท่าเดิม

การเพิ่มขึ้นของอตัราเงินเฟอ้ครัง้น้ี เปน็เงินเฟ้อประเภทที่เกิดจากต้นทุนเพิ่ม (Cost Push) ทําให้ต้องปรบัราคา
สินค้าและบรกิาร ไม่ใช่เงินเฟ้อประเภทที่เกิดจากประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก (Demand Pull) เป็นหลัก
ครวัเรอืนที่มีรายได้น้อย ใช้จ่ายรายได้ไปกับอาหารและเครือ่งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์เปน็สดัสว่นประมาณ 45% ในขณะที่ครวัเรอืนที่มีรายได้สงูมีการใช้จ่ายเพียง 26%

จับตาคนไทยอยู่ในภาวะ ‘กบต้ม’ ตายไม่รูต้ัว! เหตุเงินเฟอ้ 6% แต่ของจรงิพุ่งไปถึง 30%

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ (29 เม.ย. 2565)























ในการเปรยีบเทียบอตัราดอกเบี้ยของสนิเช่ือที่ต่างประเภทกัน เราไม่สามารถนําตัวเลขอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) มาเปรยีบเทียบโดยตรง กับตัวเลขอตัราดอกเบี้ย
เงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ได้ เพราะวิธกีารคิดดอกเบี้ยแตกต่างกัน

หากจะแปลงอตัราดอกเบี้ยจากอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ “แบบเงินต้นคงที่” เป็น “แบบลดต้น
ลดดอกแบบครา่วๆ”  ก็สามารถทําได้โดยใช้ 

1.8 x อตัราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่

ดอกเบี้ยถูก/แพง แปลง Flat Rate เป็น Effective Rate 











คํานวณดอกเบี้ยเบิกถอนเงินสด

● บัตรเครดิต
(20,000 x 16% x 31) / 365
= 271.78 บาท (1)

● บัตรกดเงินสด
(20,000 x 25% x 31) / 365
= 424.65 บาท (2)

271.78(1)

913.78

ดอกเบี้ย 16% ต่อปี ดอกเบี้ย 25% ต่อปี

424.65(2)

424.65

















 เผยแพร ่12 ต.ค.65







https://www.1213.or.th/th/tools/Pages/tools.aspx








https://www.youtube.com/watch?v=Who4XjqwNtY








https://www.bot.or.th/Thai/Consumerinfo/Fraud/pages/BOTlicensedLoan.aspx
































































ปรบัปรงุเงื่อนไขการปรบัโครงสรา้งหน้ีในโครงการคลินิกแก้หน้ี 2 เรือ่ง

1. ปรบัเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้ารว่มโครงการ ให้ครอบคลมุลกูหน้ีที่มี

สถานะเปน็หน้ีเสยี จากเดิม ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นก่อนวันที่ 1 

กันยายน 2565 เพื่อรองรบัหน้ีเสยีรายใหม่ให้สามารถเข้ารว่มโครงการได้ 

2. ปรบัทางเลือกการปรบัโครงสรา้งหน้ี จากเดิมที่มีเพียงทางเลอืกเดียว 

เปน็ 3 ทางเลือก ดังน้ี

2.1. ผ่อนชําระไม่เกิน 4 ปี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 3 ต่อปี 

2.2. ผ่อนชําระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4 ต่อปี 

2.3. ผ่อนชําระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5 ต่อปี 

โดยให้มีผล สําหรบัหน้ีใหม่ที่เริม่ผ่อนชําระในโครงการฯ ตั้งแต่

วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ลกูหน้ีควรพิจารณาทางเลอืกใน

การปรบัโครงสรา้งหน้ีให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชําระหน้ีของ

ตนเอง โดยลกูหน้ีสามารถชําระและปิดจบหน้ีได้เรว็กว่าเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 

โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรอืค่าปรบัใด แต่หากไม่สามารถชําระหน้ีได้

ตามเงื่อนไข ก็อาจต้องออกจากโครงการไป































Krungthai CareKrungthai Care



รปูแบบบัตร ATM Brave Army Classic & Brave Army Supreme 

สําหรบันายทหารช้ันประทวน / ทหารกองประจําการ 
/ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก สําหรบันายทหารช้ันสัญญาบัตร



รปูแบบบัตร ATM Brave Navy Classic & Brave Navy Supreme 

สําหรบันายทหารช้ันประทวน / ทหารกองประจําการ 
/ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรอื สําหรบันายทหารช้ันสัญญาบัตร



รปูแบบบัตร ATM Brave OPSD Classic & Brave OPSD Supreme 

สําหรบันายทหารช้ันประทวน / ทหารกองประจําการ 
/ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สําหรบันายทหารช้ันสัญญาบัตร





รปูแบบบัตร ATM Brave Royal Thai Air Force Classic & Supreme 

สําหรบันายทหารช้ันประทวน / ทหารกองประจําการ 
/ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กองทัพอากาศ สําหรบันายทหารช้ันสัญญาบัตร













แอปเป๋าตัง (Paotang App) รวมทุกสทิธเิพื่อคนไทย ในแอปฯ  เดียว



เป๋าตังเปย์
(Paotang Pay)

รวบรวมการชําระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล 

“เพ่ือชีวิตประจําวันของผู้คน”



คุ้มค่า ด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุด : รองรบัการ
แลกเปลี่ยน 19 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, 
HKD, INR, JPY, KRW, MYR , NOK, NZD, RUB, SEK, SGD, TWD, 
USD และ THB

ฟร!ี ไม่เสียค่าธรรมเนียม : ใช้ Krungthai Travel Visa Platinum 
Card ฟร!ี ไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.5%

ปลอดภัย : ลดความเสี่ยงการถือเงินสดระหว่างเดินทาง

สะดวก : แลกเงินและจัดการบัตร Krungthai Travel Visa 
Platinum Card ง่าย ๆ ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai 
NEXT

ประกันการเดินทาง : ประกันอบุัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่าง
ประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท ในกรณี
ใช้บัตร Krungthai Travel Visa Platinum Card ชําระค่าบัตร
โดยสารยานพาหนะสาธารณะ (รายละเอยีดและเงื่อนไขตามที่
ธนาคารกําหนด) >> รบัประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 

สมัครวันน้ี ฟร!ี ค่าธรรมเนียมการออก
บัตร และค่าธรรมเนียมรายปี มูลค่า 
600 บาท ทั้งบัตรหลัก และบัตรเสรมิ 

กรณีออกบัตรใหม่ และออกบัตรทดแทน   
ถึง 31 ธนัวาคม 2566

 Scan Here >>> 



Krungthai NEXT ใช้ชีวิตเก่งขึ้นในแอปเดียวKrungthai NEXT ใช้ชีวิตเก่งขึ้นในแอปเดียว







Happy Money เงินทองต้องวางแผน
10 กุมภาพันธ ์2566



Happy Money เงินทองต้องวางแผน
10 กุมภาพันธ ์2566
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“การเป็นหน้ี” ไม่ใช่ เรือ่งเลวรา้ย แตต่้องเป็นอย่างมีสติ

“คิดก่อนใช้ จําเป็นก่อนอยาก
สัญญาต้องเป็นสัญญา เป็นหน้ีต้องใช้หน้ี”

สุรพล โอภาเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บรษิัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาดิ จํากัด (เครดิตบูโร)



“เงิน” ไม่ใช่ ทุกอย่างของชีวิต
แตทุ่กอย่างในชีวิต “ต้องใช้เงิน”

http://www.youtube.com/watch?v=pdweB0jtUjo

