หน ้าแรก / การบริหารจัดการเงิน / การออม

การออม เป็ นการแบ่งรายได ้ส่วนหนึงเก็บสะสมไว ้สําหรั บวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น เพือไว ้ใช ้ในอนาคต เผือเวลาฉุกเฉิน เพือใช ้ในสิงทีอยากได ้หรืออยากทํา
การออมส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบทีมีความเสียงต่อการสูญเสียเงินต ้นต่าํ และได ้รั บผลตอบแทนไม่สงู นักเมือเทียบกับการลงทุน เช่น การฝากออมทรั พย์ การฝากประจํา
การซือสลากออมทรั พย์

โดยทัวไปควรออมเงินประมาณ 1 ใน 4 ของรายได ้แต่ละเดือน
อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนีสามารถปรั บเปลียนได ้ตามความเหมาะสม
ขึนอยู่กับรายได ้ปั จจุบนั และแผนทางการเงินทีวางไว ้ เช่น
หากเรามีแผนทีจะใช ้เงินก ้อนใหญ่ในระยะเวลาอันใกล ้ อาจจําเป็ นต ้องออมเงินมากกว่า 1 ใน 4
เพือให ้เราถึงเป้ าหมายทางการเงินเร็ วขึน แต่ถ ้าเรามีรายได ้น ้อยและหนีสินเยอะ ก็อาจลดการออมลง
เพือนํ าเงินจํานวนนีไปทยอยผ่อนชําระหนีสินทีมีให ้หมดก่อน แล ้วค่อยออมเพิมขึน เป็ นต ้น

อาจจะจัดสรรวัตถุประสงค์หลักได ้เป็ น 4 ส่วน ดังนี

เมือเราเริมออมเงินแล ้ว สิงต่อไปทีจะต ้องพิจารณาคือ เราจะเก็บเงินออมนันไว ้อย่างไร หากจะเก็บเป็ นเงินสดไว ้กับตัว แม ้จะนํ ามาใช ้จ่ายได ้ง่าย
แต่ก็เสียงต่อการสูญหายและไม่มผ
ี ลตอบแทนทีจะทําให ้เงินออมงอกเงยได ้
ทางเลือกของเราจึงอาจเป็ นการมองหาผลิตภัณฑ์เพือการออมหลากหลายรูปแบบทีออกโดยสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น

1. บัญชีเงินฝาก
2. ผลิตภัณฑ์คล ้ายเงินฝาก
ซึงการเลือกผลิตภัณฑ์เพือการออมให ้เหมาะสมกับความต ้องการและวัตถุประสงค์ในการออมนัน สามารถพิจารณาได ้จากปั จจัยต่อไปนี

ผลตอบแทนจากการออม คือ ดอกเบีย ซึงมีความสําคัญมากต่อการออม เพราะยิงอัตราผลตอบแทนสูงเท่าไร เงินออมก็จะยิงงอกเงยรวดเร็ วขึนเท่านัน ทังนี
สามารถสอบถามข ้อมูลอัตราผลตอบแทนของแต่ละผลิตภัณฑ์ได ้จากสถาบันการเงินทีต ้องการ หรือตรวจสอบ อัตราดอกเบียประจําวันของธนาคารพาณิชย์ ได ้จาก website
ของธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราเงินเฟ้ อเป็ นอีกปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อ "ค่าของเงิน" เช่น เมือก่อนซือข ้าวราดแกงจานละ 15 บาท แต่ปัจจุบนั ราคาเพิมขึนเป็ น 30 - 50 บาท ราคาสินค ้าทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง หรือ
"เงินเฟ้ อ" ทําให ้เงินมีมูลค่า หรือ "อํานาจซือ" ลดลงเมือเวลาผ่านไป ดังนันดอกเบียเงินฝากทีได ้รับนันจึงยังไม่ใช่ผลตอบแทนทีแท ้จริง ต ้องมีการหักผลกระทบจากเงินเฟ้ อออกก่อน ดังนี

ทังนี สามารถดูข ้อมูลอัตราเงินเฟ้ อทัวไป ได ้จาก website ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ยกตัวอย่างเช่น หากนํ าเงินไปฝากประจําทีมีอัตราดอกเบียร ้อยละ 4 ต่อปี หากอัตราเงินเฟ้ อเท่ากับร ้อยละ 3 ต่อปี ดังนันอัตราดอกเบียทีแท ้จริงจะเท่ากับร ้อยละ 1 เท่านัน
และในบางครั งอัตราดอกเบียเงินฝากอาจน ้อยกว่าอัตราเงินเฟ้ อ ซึงทําให ้อัตราดอกเบียทีแท ้จริงติดลบ ซึงอาจกล่าวได ้ว่า เงินทีงอกเงยขึนไม่เพียงพอกับค่าใช ้จ่ายทีเพิมขึน
ในกรณีนผู
ี ้ฝากอาจนํ าเงินจํานวนนีไปลงทุนเพือให ้ได ้ผลตอบแทนทีสูงกว่า โดยสามารถศึกษาเรืองการลงทุนเพิมเติมที การลงทุน

เพราะการออมมีผลตอบแทน ดังนันยิงเริมต ้นออมเร็ วเท่าไหร่ เงินก็จะยิงงอกเงยมากขึนเท่านัน โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทนํี าเงินไปฝากแบบมีการคิดดอกเบียทบต ้น
ดอกเบียทีได ้จะถูกทบเข ้ากับเงินต ้นเดิม และกลายเป็ นเงินต ้นของงวดถัดไปเรือย ๆ ทําให ้เงินงอกเงยได ้เร็ วยิงขึน
นอกจากนี หากเรามีการตังเป้ าหมายทางการเงินไว ้ ยิงเราเริมออมเร็ วเท่าไหร่ ภาระในการเก็บออมก็จะยิงลดลงเท่านัน ยกตัวอย่างเช่น เราตังเป้ าหมายออมเงินให ้ได ้ 1
ล ้านบาทเพือการเกษี ยณ โดยได ้อัตราผลตอบแทนเฉลีย 5% ต่อปี หากเริมออมตังแต่อายุ 31 ปี จะต ้องออมเพียงปี ละ 15,000 บาทเท่านัน แต่หากเริมออมเมืออายุ 51 ปี จะต ้องออมถึงปี ละ
76,000 บาท ดังตารางด ้านล่าง

และหากตังเป้ าหมายการออมเงินให ้งอกเงยเป็ นเท่าตัว ก็สามารถคํานวณระยะเวลาในการออมง่าย ๆ ได ้ดังนี

จากสมการ จะเห็นได ้ว่ายิงอัตราดอกเบียหรือผลตอบแทนสูง ระยะเวลาการออมเงินให ้งอกเงยเป็ นเท่าตัวก็ยงสั
ิ นลง ยกตัวอย่างเช่น ถ ้าเราออมโดยได ้ดอกเบียร ้อยละ 4 จะต ้องใช ้เวลา 18
ปี เงินจึงจะงอกเงยเป็ นเท่าตัว แต่ถ ้าเราออมทีดอกเบียร ้อยละ 6 เงินจะงอกเงยเป็ นเท่าตัวในเวลาเพียง 12 ปี

สภาพคล่องทางการเงิน คือ ความยากง่ายในการเปลียนสินทรั พย์ทมีี เป็ นเงินสด สินทรั พย์ทมีี สภาพคล่องสูง จะสามารถเปลียนเป็ นเงินสดได ้อย่างรวดเร็ ว เช่น เงินฝากธนาคาร
ส่วนสินทรั พย์ทมีี สภาพคล่องต่าํ จะต ้องใช ้เวลานานในการขายหรือเปลียนให ้เป็ นเงินสด เช่น รถ ทีดิน หรือ สิงของสะสม
ผลิตภัณฑ์เพือการออมแต่ละประเภทก็มสี ภาพคล่องทีต่างกัน เช่น การฝากออมทรั พย์จะมีสภาพคล่องสูง สามารถฝาก-ถอนเงินสดได ้ตลอดเวลา
แต่ก็ได ้รั บผลตอบแทนเป็ นอัตราดอกเบียต่าํ ในขณะทีการฝากประจําแม ้จะมีผลตอบแทนสูงกว่า แต่ก็อาจเรียกได ้ว่ามีสภาพคล่องต่าํ กว่า
เนืองจากหากถอนเงินออกจากบัญชีกอ่ นครบกําหนดเวลา ก็มักจะได ้รั บดอกเบียต่าํ กว่าทีประกาศไว ้
ดังนัน เราจึงควรจัดสรรเงินออมให ้สอดรั บกับรูปแบบการใช ้จ่ายและความจําเป็ นทางการเงินของตนเอง เพือป้ องกันปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือ "หมุนเงินไม่ทนั " จนต ้องถอนเงินก่อนกําหนด
หรือต ้องกู ้ยืมเงินมาใช ้โดยไม่จําเป็ น โดยสิงทีจะช่วยเราได ้ก็คอื การวางแผนการเงินและการทําบัญชีรายรั บรายจ่าย ซึงนอกจากจะทําให ้เรารู ้ว่าเราจะต ้องมีเงินทีมีสภาพคล่องสูง ได ้แก่
ค่าใช ้จ่ายประจําแต่ละเดือน และเงินทีสํารองไว ้สําหรั บกรณีฉุกเฉินเป็ นจํานวนเท่าใดเพือฝากเงิน 2 ส่วนนีไว ้ในบัญชีออมทรั พย์ (แต่ควรแยกบัญชีกันเนืองจากมีวตั ถุประสงค์ตา่ งกัน) แล ้ว
เรายังสามารถนํ าเงินส่วนทีเหลือมาออมด ้วยการฝากประจําหรือนํ าไปลงทุนซึงได ้ผลตอบแทนทีสูงกว่าเพือให ้เงินงอกเงยมากขึนด ้วย

ผลิตภัณฑ์เพือการออมแต่ละประเภทจะมีข ้อกําหนดและอัตราค่าธรรมเนียมทีแตกต่างกัน เช่น เงินฝากบางประเภทอาจมีข ้อกําหนดว่าหากถอนเงินเกินจํานวนครั งสูงสุดที
กําหนดก็จะต ้องเสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเพิม รวมทังอาจมีคา่ ธรรมเนียมกรณีบญ
ั ชีไม่เคลือนไหว ดังนัน ก่อนการตัดสินใจควรศึกษาข ้อมูลรายละเอียดให ้เข ้าอย่างใจถ่องแท ้
โดยสามารถสอบถามข ้อมูลจากสถาบันการเงินนัน ๆ หรือตรวจสอบข ้อมูลค่าธรรมเนียมเพิมเติมได ้จาก website ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นัน ๆ
มีความเหมาะสมกับการดําเนินชีวติ และการใช ้บริการทางการเงินของเราหรือไม่

โดยทัวไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบียเงินฝากจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย 15% แต่ก็มผ
ี ลตอบแทนการออมบางประเภททีได ้รั บยกเว ้นภาษี เช่น
ดอกเบียจากเงินฝากออมทรั พย์สว่ นทีไม่เกิน 20,000 บาท
ดอกเบียจากสลากออมทรั พย์
ดอกเบียจากเงินฝากประจํารายเดือน ตังแต่ 24 เดือนขึนไป (บุคคลธรรมดาสามารถใช ้สิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนีได ้เพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝากรวมต ้องไม่เกิน 600,000 บาท
และผู ้ปกครองสามารถเปิ ดบัญชีในนามของผู ้เยาว์ได ้)

ศึกษาละเอียดเพิมเติมได ้ทีเรือง บัญชีเงินฝาก หัวข ้อ ต ้องรู ้อะไร...เมือไปฝากเงิน ข ้อ 4 เงือนไขการคุ ้มครองเงินฝาก

ควรออมเงินเดือนละเท่าไร
โดยทัวไป เราควรออมเงินเดือนละประมาณ 1 ใน 4 ของรายได ้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนนีสามารถปรั บเปลียนได ้ตามความเหมาะสม
ขึนอยู่กับรายได ้ปั จจุบนั และแผนทางการเงินทีวางไว ้ เช่น หากเรามีแผนทีจะใช ้เงินก ้อนใหญ่ในระยะเวลาอันใกล ้ อาจจําเป็ นต ้องออมเงินมากกว่า 1 ใน 4
แต่ถ ้าเรามีรายได ้น ้อยแต่มรี ายจ่ายทีจําเป็ นมาก หรือมีหนีสินเยอะ ก็อาจลดสัดส่วนการออมลง เช่น 10% ของรายได ้

เพือนํ าเงินจํานวนนีไปทยอยผ่อนชําระหนีสินทีมีให ้หมดก่อน แล ้วค่อยออมเพิมขึนในภายหลัง
เงินออมเผือฉุกเฉิน อยากมีไว้เกิน 6 เดือนของรายจ่ายประจําได้หรือไม่
จริง ๆ แล ้วเงินออมยิงมีมากยิงอุ่นใจ แต่ก็มขี ้อควรคํานึงคือ ควรฝากในบัญชีออมทรั พย์เพือให ้มีสภาพคล่องสูง จะได ้นํ ามาใช ้ในยามฉุกเฉินได ้สะดวก อย่างไรก็ตาม
บัญชีออมทรั พย์อาจได ้ดอกเบียไม่สงู นัก ถ ้ามีเงินออมแบบนีมาก ๆ ก็อาจแบ่งเงินบางส่วนไปไว ้ในทางเลือกอืน ๆ บ ้าง เช่น เงินฝากออมทรั พย์พเิ ศษ เงินฝากประจํา กองทุนรวม
ซึงแม ้จะทําให ้มีสภาพคล่องน ้อยลง แต่ได ้ผลตอบแทนสูงขึน

ผู ้จัดการบริการ

ทีมกลยุทธ์ ศคง.

