รวยแต่เด็ก
ฮันจินซู
เขียน

จิตราภรณ์ หนีเมืองนอก
แปล

สํ า นั ก พิ ม พ์ ส ปริ ง บุ๊ ก ส์

กรุ ง เทพมหานคร

สารบัญ
คำนำสำนักพิมพ์
เกริ่นนำ

(10)
(12)

PART 1

เงินและการเงิน เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนจะสาย

เงินและการเงิน: เงินคืออะไรนะ การเงินคืออะไรล่ะ
สถาบันการเงิน ตอนที่ 1: รู้ลึกสถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน ตอนที่ 2: สถาบันการเงินหาเงินจากไหนนะ
วิธีสร้างเครดิต: เงินตายแล้วฟื้น เรื่องจริงหรือนี่
การเงินและระเบิดครั้งใหญ่: ธุรกิจประกันผ่านธนาคาร
การเงินก็มีระเบิดครั้งใหญ่ด้วยหรือนี่
เช็คและตั๋วเงิน: เช็คไม่ใช่เงินสด! เช็คก็เป็นเงินนะ!

3
9
16
20
25
30

PART 2

อัตราแลกเปลี่ยน เรื่องน่ารู้ของเศรษฐศาสตร์
ดอกเบี้ยและเงินต้น: ทำไมดอกเบี้ยไม่เท่ากัน
สักวันเลยนะ
ค่าชดเชยความเสี่ยง: ทำไมเพื่อนบ้าน
โดนดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าเรานะ
ประเภทดอกเบี้ย: จำแนกแล้ว จำแนกอีก!
ดอกเบี้ยกับดอกเบี้ยทบต้น: สาเหตุที่คนมีเงิน
ชอบดอกเบี้ยทบต้น

41
48
52
56

อัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพ:
ทำไมเมนูกับข้าวบนโต๊ะจึงเปลี่ยนไปนะ

65

PART 3

ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เก็บออมอย่างสม่ำเสมอ
รายได้และการออม: หารายได้และออมเงินอย่างไรดีนะ
ระบบคุ้มครองผู้ฝากเงิน: ทำไมทุกคนต้องวิ่งกรู
ไปถอนเงินที่ธนาคารกันนะ
วิถีการบริโภค: หลากหลายวิธีใช้เงิน
ทางเลือกของผู้บริโภคที่ฉลาด
บัตรเครดิต: บทเรียนประวัติศาสตร์จากกลโกง
ของชาลส์ พอนซี
การจัดการความน่าเชื่อถือ: เนื้อมีเกรดพรีเมียม
คนก็มีอันดับความน่าเชื่อถือ
การประเมินเครดิตสากล: อันดับเครดิตระหว่างประเทศ
สินเชื่อและเงินกู้นอกระบบ: เงินน่ากลัวกว่าเทพเจ้า
แห่งความตาย! เงินเล็กที่ใหญ่กว่าเงินก้อนโต!

71
76
83
91
96
103
107

PART 4

วางแผนการเงิน เรื่องสำคัญที่โรงเรียนไม่สอน

วางแผนการเงิน: ออมดีไหมนะ ลงทุนดีไหมล่ะ
การออม การลงทุน และการเก็งกำไร
หุ้นและพันธบัตร ตอนที่ 1: เรื่องจริงที่หลายคนยังไม่รู้
หุ้นและพันธบัตร ตอนที่ 2: หุ้นและพันธบัตร
ให้ผลตอบแทนอย่างไร

115
119
124

ความเสี่ยง ผลตอบแทน และสภาพคล่อง:
ยิงปืนนัดเดียวขอนกสองตัวได้หรือไม่นะ
ลงทุนในหุ้น: การลงทุนมีความเสี่ยง
ควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน?
ลงทุนในพันธบัตร: ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูง
แต่ความเสี่ยงต่ำ

129
134
139

PART 5

เรียนลัดเศรษฐศาสตร์ เพิ่มความฉลาดทางการเงิน
ตลาดตราสารทุน: ตลาดหลักทรัพย์หรือศึกเมเจอร์ลีก
ตารางหุ้นสรุปภาพรวมตลาดทุน: แม้แต่นักเรียนอ่าน
ก็เข้าใจนะ
พอร์ตโฟลิโอ: ทำไมต้องมีกระเป๋าเงิน 3 ใบล่ะ
ลงทุนทางอ้อม: กฎการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์
ลงทุนน้อย แต่ผลตอบแทนสูง: ยกโลกได้ด้วย?
ราคาหุ้น ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน:
เป็นเพื่อนหรือศัตรูกันแน่นะ

145
147
150
156
163
167

PART 6

การบริหารความเสี่ยง เรื่องที่บริษัทประกันรู้ดี
การบริหารความเสี่ยง: เจดีย์ที่แข็งแรงก็พังทลายได้
หลักการของการประกัน:
คุ้มครองเฉพาะความเสี่ยงภัยแท้จริง (?) เท่านั้น
การประกันและการออม:
ทำกำไรจากการประกันได้ไหมนะ

177
182
187

ประกันภัยที่หลากหลาย: แผนประกันสุดแปลกในโลก
192
การคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรม: ไม่มีใครยอมเปิดเผยความลับ 197

PART 7

หนุ่มสาววัย 17 ฉลาดรู้การเงินเพื่อวางแผนอนาคต
ปริมาณเงินและภาวะเงินเฟ้อ: เมื่อเศรษฐกิจ
เป็นโรคความดันสูง
นโยบายการเงิน: คำสั่งพิเศษ! จงควบคุมเศรษฐกิจ
ด้วยดอกเบี้ย!
ธนาคารกลางเกาหลีใต้: ตัวอย่างของธนาคารกลาง
ผู้ผลิตเงิน แต่ขาดทุน
เฮดจ์ฟันด์ กองทุนเพื่อเก็งกำไร: สงครามที่ไร้เสียงปืน
เมื่อธนาคารกลางอังกฤษถูกโจมตี
วิกฤติการเงินโลก: เศรษฐศาสตร์เสรีนิยมใหม่
สกุลเงินหลักและกำไรจากการสร้างเงิน:
โลกแห่งสงครามเงินตรา

เกี่ยวกับผู้เขียน
เกี่ยวกับผู้แปล

207
211
216
221
224
233

240
243

คำนำสำนักพิมพ์
จำได้ไหมว่าคุณเริ่มเก็บเงินครั้งแรกตอนอายุเท่าไร
ในวัยเด็ก การเก็บเงินของใครหลายคนอาจมีจดุ เริม่ ต้นจากการเก็บเล็ก
ผสมน้อย เมือ่ มีเงินเหลือก็เอามาหยอดในกระปุกออมสิน แม้กระปุกออมสิน
จะมีหลากหลายรูปแบบ มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไป ทั้งรูปสัตว์และ
ตัวั การ์ตนู ต่าง ๆ สารพัดแบบทีด่ งึ ดูดใจให้อยากเอาเงินไปหยอดไว้ แต่กระปุก
ออมสินที่ได้รับความนิยมคงหนีไม่พ้นกระปุกออมสินรูปหมู
เมื่อถึงช่วงวัยรุ่น แม้จะมีรายรับเพิ่มขึ้น แต่เราจะพบว่าการมีเงินเก็บ
ไม่ใช่เรื่องหมู ๆ เลย ด้วยความที่โตขึ้น ความอยากมี อยากได้ อยากเป็น
ก็เพิม่ ขึน้ ทำให้คา่ ใช้จา่ ยสูงขึน้ ตามไปด้วย ถ้าเทียบกับวัยผูใ้ หญ่แล้ว วัยรุน่
เป็นช่วงที่เหมาะแก่การออมเงินมากที่สุด เพราะวัยรุ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบไม่สูงเท่าวัยผู้ใหญ่ จริงอยู่ที่เมื่อโตขึ้นจะมีรายรับเพิ่มขึ้น แต่
รายจ่ายต่าง ๆ ก็เพิม่ สูงเช่นกัน และหากมองในแง่ของสุขภาพ วัยรุน่ มีความ
สดใหม่และพร้อมสร้างรายได้มากกว่า อีกทั้งในปัจจุบันช่องทางการสร้าง
รายได้นนั้ มีความหลากหลาย จึงไม่นา่ แปลกใจทีม่ คี นรุน่ ใหม่จำนวนมากรูจ้ กั
วางแผนการใช้เงินและมีความทะเยอทะยานสร้างรายได้ด้วยตนเองตั้งแต่
อายุยังน้อย
เราจะพบว่าสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ
รวมถึงโซเชียลมีเดียพูดถึงช่องทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การมีเงินเก็บ
อย่างมากมายมหาศาล แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เราต้องเริ่มต้นจากการ
ทำความรู้จักกับการเงินก่อน

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินอย่าง
รอบด้าน ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในเล่ม ทั้งนิยามต่าง ๆ ระบบการเงิน
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน ประกัน กองทุน ฯลฯ นั้นเป็นของเกาหลีใต้
แต่กม็ กี ารปรับเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับการเงินบางส่วนให้เข้ากับบริบทของไทย เพือ่
ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
แม้ชอื่ หัวข้ออาจฟังดูซเี รียสไปสักนิด แต่เชือ่ เถอะว่าเรือ่ งที่ (เหมือนจะ)
ไกลตัวเหล่านีน้ แี่ หละ ถ้าคุณเรียนรูแ้ ละเข้าใจแล้ว คุณจะสนุกกับการบริหาร
จัดการเงินที่มีอยู่ และเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องหมู ๆ ไปเลย

พฤษภาคม 2559

springbooks

เกริ่นนำ
วินัยอันชาญฉลาดทางเศรษฐศาสตร์ จะช่วยสร้างชีวิตแสนสุข
การหาเงินนั้นสำคัญ แต่การจัดการนี่สิ! สำคัญยิ่งกว่า
หลายคนใช้ ชีวิตผูกติดกับบัตรเครดิต แต่ไม่ส ามารถจ่ า ยเงิ น คื น ได้
ตรงเวลา หลายคนกู้เงินจากธนาคาร แต่ไม่สามารถจ่ายคืนทั้งดอกเบี้ยและ
เงินต้นได้ตามกำหนด และหลายคนเครดิตไม่ดี จึงมักถูกปฏิเสธจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ สุดท้ายคนเหล่านี้ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และในที่สุด
ก็โดนประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลาย
จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับความลำบากจากการบริหารจัดการเงินมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น และคนเหล่านี้ไม่ใช่ประสบปัญหาเพราะหาเงินไม่ได้
เพราะไม่มีการรับประกันว่าผู้ที่หาเงินได้เยอะ คือคนที่ประสบความ
สำเร็จทางการเงิน และถ้าบอกว่าผูท้ มี่ รี ายรับต่อปีสงู และประสบความสำเร็จ
ทางธุรกิจนั้น จะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแล้ว ยิ่งไม่ใช่
ใหญ่! เพราะมีคนจำนวนมากที่ได้รับมรดกมากมาย แต่ใช้เงินอย่างไม่เห็น
คุณค่า และมีคนทีถ่ กู สลากรางวัลใหญ่ แต่ผา่ นไปไม่นานก็สญ
ู เสียทุกอย่าง
แม้กระทัง่ ครอบครัวตนเอง มีคนทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ แต่กย็ งั ต้องหยิบยืม
เงินเพื่อนร่วมงานตลอด มีคนที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต แต่เมื่อถึงเวลาชำระ
ค่างวดก็ร้อนรนจนอยู่ไม่เป็นสุข คนเหล่านี้ต่างหากที่เป็นบุคคลล้มเหลว
ทางการเงิน
การประสบความล้มเหลวทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะหาเงินได้มาก
หรือน้อย แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับเงินที่มีอยู่อย่างไร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
การมีเงินมากหรือน้อยเป็นเพียงเรื่องรายรับของตนเองเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ

ฉันเคยเป็น
นักการเงิน
ที่รุ่งเรืองนะ!

เอื๊อก

นี่สินะ
โทษของการ
ไม่วางแผน
การเงิน

เราจะบริหารจัดการเงินอย่างไร เราจะใช้จา่ ยเงินอย่างไรในวันทีม่ อี ายุมากขึน้
และไม่สามารถหาเงินได้อีก
การวางแผนชีวิตของตนเองและครอบครัวไม่ให้มีปัญหานั้นจะต้อง
วางแผนเก็บเงินอย่างไร จะต้องหาเงินอย่างไร และจะใช้จ่ายเงินอย่างไร
นักเศรษฐศาสตร์เรียกการวางแผนชีวิตนี้ว่า การวางแผนทางการเงิน

การวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิต
มนุษย์ทุกคนต่างมีวัฏจักรชีวิตของตัวเอง ชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงเวลาแห่ง
การเรียนรู้ ชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ชีวิต
วัยผูใ้ หญ่เป็นช่วงเวลาสร้างครอบครัว แต่งงาน มีบตุ ร และให้การศึกษาบุตร
จนมีครอบครัวรุ่นต่อไป วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตพักผ่อนอย่างสงบสุข
แน่นอนว่าต้องมีคนที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เหล่านี้

โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็มวี ฏั จักรชีวติ ทีค่ ล้ายกัน มีลำดับของช่วงเวลา
การเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต เบื้ อ งต้ น แบ่ ง ได้ เ ป็ น 4 ช่ ว ง คื อ วั ย เด็ ก วั ย รุ่ น
วัยทำงาน และวัยเกษียณ
ศึกษาเล่าเรียน
หางาน
แต่งงาน
เก็บเงินซื้อบ้าน
มีครอบครัว

ช่วง

ช่วง

อาย

ุ 40

เตรียม
เกษียณ
ลูกแต่งงาน
มีครอบครัว

ดูแลสุขภาพ
ใช้ชีวิต
วัยเกษียณ

ว่ งอ
ายุ 5

ช่วงอายุ 60 ปี

ปี

ช

อา

0
ยุ 2

- 30

ปี
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วางแผนเก็บเงิน ลงมือปฏิบัติ เก็บออมลดลง เก็บออมไม่ได้

ไม่มีรายรับ

การวางแผนทางการเงินจำเป็นอย่างมากในการวางแผนชีวิต เพราะ
ในแต่ละช่วงชีวิตนั้นจำนวนเงินที่หาได้และจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่าย
ส่วนตัวและเพื่อครอบครัวนั้นแตกต่างกัน และในบางครั้งจำนวนรายรับและ
รายจ่ายก็ไม่เท่ากันด้วย การทำความเข้าใจโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของ
แต่ละช่วงเวลามีความจำเป็นมาก
หากเราวางแผนการเงินอย่างเป็นขัน้ ตอนไว้ลว่ งหน้า ไม่เพียงแต่จะทำให้
ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงได้อย่างราบรื่น แต่ยังสามารถลดปัญหาการเงินในช่วง
ชีวิตถัดไปได้อย่างฉลาดอีกด้วย

เรื่องใหญ่แน่ ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด
ในช่วงชีวติ วัยรุน่ มีรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพือ่ ตนเอง ไม่ตอ้ งดูแล
ครอบครัว เพราะส่วนใหญ่พอ่ แม่ยงั มีรายได้จากการทำงานอยู่ และเป็นช่วงวัย

ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สุด อาจมีเพียงส่วนน้อยที่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย
จากโรคภัยไข้เจ็บรุนแรง หรือมีเหตุตอ้ งใช้เงินก้อนใหญ่อย่างกะทันหัน เพราะ
ฉะนัน้ หากจัดการและวางแผนการเงินอย่างดีกเ็ ท่ากับว่าได้เตรียมความพร้อม
สำหรับอนาคตแล้ว
หากใช้จ่ายเงินอย่างมือเติบและใช้บัตรเครดิตโดยไม่ยั้งคิด ก็จะทำให้
ก้าวแรกของชีวิตสะดุดได้ อาจต้องโดนดูถูกเหยียดหยาม ดังนั้น การสร้าง
หนีใ้ นวัยนีจ้ งึ เท่ากับการติดกระดุมเม็ดแรกผิด การจะก้าวผ่านช่วงเวลานีไ้ ปได้
ต้องอาศัยระยะเวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากนั้น
จะเข้าสู่ช่วงชีวิตที่มีครอบครัวที่ต้องดูแล รวมถึงมีค่าใช้จ่ายครอบครัวที่จะ
กลายเป็นภาระหนักขึ้นต่อไป

เงินเป็นนายเรา VS เราเป็นนายเงิน
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ก้าวแรกพลาดไปอย่างน่าเสียดายก็คือ ขาดการ
เรียนรู้คุณค่าของเงินตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ที่เกาหลีใต้มีการปลูกฝังความคิดว่า
“เด็ก ๆ ไม่ควรรูเ้ รือ่ งเงินดีทสี่ ดุ ” ทีก่ ล่าวเช่นนีเ้ พราะถือว่าเด็กทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งเงินคือ
เด็กดีและใสซือ่ บริสทุ ธิ์ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ได้หมายถึงเฉพาะเด็กเท่านัน้ ยังหมายถึง
ผู้ใหญ่ด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงเรื่องเงินจะถูกมองว่าเป็นคน
หน้าเงินทันที
คำว่า “เงินเป็นนายเรา” และ “เราเป็นนายเงิน” มีความหมายต่างกัน
ดัง่ ฟ้ากับเหว คนทีป่ ล่อยให้เงินเป็นนายนัน้ จะตกเป็นทาสของเงินได้งา่ ย ส่วน
คนทีเ่ ป็นนายของเงินจะรูค้ ณ
ุ ค่าของเงิน ก็เหมือนกับครูทร่ี จู้ กั นักเรียนดีกย็ อ่ ม
จะเป็นครูที่ดี คนขายที่รู้จักสินค้าของตนดีก็ย่อมขายของได้ดีกว่า คนที่รู้จัก
คุณค่าของเงินก็เช่นกัน ย่อมรู้จักวิธีใช้เงินได้ดีด้วย เรียกได้ว่าเป็นเจ้านาย
ของเงิน
คำกล่าวทีว่ า่ วัยรุน่ เป็นช่วงวัยสำคัญทีส่ ดุ ในการวางแผนการเงินและการ
วางแผนชีวิตนั้นจึงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริง หากหนุ่มสาวอายุ 17 ปีเข้าใจ
คุณค่าของเงินได้อย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะเติบโตเป็นวัยรุน่ ทีต่ ดิ กระดุมเม็ดแรก

ตัวกิเลส
รึเปล่านะ

ของชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียว
จากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ช่วงวัยในวัฏจักรชีวติ ทีส่ ามารถหาเงินได้
สูงสุดเริม่ ขยับเข้ามาเร็วยิง่ ขึน้ หมายความว่าช่วงเวลาทีจ่ ะหาเงินได้อย่างมัน่ คง
นัน้ เริม่ จะลดสัน้ ลงด้วย อีกทัง้ ตลาดการเงินก็มกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็วยิง่ ขึน้
การวางแผนในการใช้ชวี ติ อย่างสมเหตุสมผลจึงยากขึน้ กว่าเดิม เพราะฉะนัน้
เราต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ดีในเรื่องของการเงิน (Money Sense) มี
ความฉลาดในการใช้เงิน และมีลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตอันชาญฉลาดด้วย

เชกสเปียร์ VS เกอเทอ
เคยคิดกันไหมว่าหากวันหนึง่ เราไม่มเี งินใช้จะเป็นอย่างไร คงเหมือนกับ
การขาดอากาศหายใจ แล้วเราจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปอย่างไร ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะ
ไม่มใี ครสอนให้เราใช้เงิน ไม่วา่ คนทีม่ เี งินมากหรือเงินน้อย ไม่วา่ จะดืม่ กาแฟ
คาปุชชีโนจากร้านที่มีชื่อเสียงหรือจากเครื่องขายกาแฟอัตโนมัติข้างทาง
ไม่วา่ จะนัง่ แท็กซี่หรือรถเมล์ และไม่ว่าเราจะขยับตัวไปทางไหนก็จำเป็นต้อง
ใช้เงินทั้งนั้น
อย่างไรก็ตาม หากมองว่าเงินสำคัญมากจนละเลยสิง่ อืน่ ไป ก็อาจพลาด
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในชีวติ หลายอย่างได้ เรือ่ ง เวนิสวาณิช ของวิลเลียม เชกสเปียร์

แค่ฉันอ่าน
เล่มนี้ก็รวยได้
แล้วสินะ
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คือตัวอย่างที่ดีของนายหน้าเงินกู้หน้าเลือด ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
จนเกิดเป็นวลีอันโด่งดังว่า “เงินคือต้นเหตุของความชั่วร้ายทุกสิ่ง” เราอาจ
มีความสุขได้เพราะเงิน แต่ในทางกลับกันเราก็สามารถตกอยูใ่ นความทุกข์ได้
เพราะเงินเช่นกัน เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “เหรียญมีสองด้าน” ซึ่งเข้ากับ
สถานการณ์นี้จริง ๆ
แต่การปลูกฝังให้คนมองเงินในด้านลบว่า “ไม่ต้องรู้เรื่องเงินก็ได้” อาจ
กลายเป็นปัญหา เพราะทุกคนต่างก็เห็นว่า หากไม่มเี งินเราก็ลำบาก อีกทัง้
ยังมีสุภาษิตที่ว่า “เพราะเรามี จึงเกิดการแบ่งปัน”
หรือแม้แต่เกอเทอ กวีผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันที่เน้นหลักคุณธรรมและ
เหตุผลตลอดมา ยังกล่าวว่า “เมือ่ กระเป๋าเบา ใจก็หนักขึน้ ” เพราะหากมีเงิน
เหลือใช้ ชีวติ เราก็จะยืดหยุน่ ขึน้ และมีอสิ ระมากขึน้ มีโอกาสเลือกได้มากขึน้
ในทางกลับกัน หากเรากระเป๋าเบา ตัวเลือกก็ยอ่ มน้อยลง ชีวติ ก็จะลำบากขึน้
ลองมาดูตัวเลือกของคนที่มีเงินเก็บในช่วงพักร้อน ระหว่างคนที่มีเงิน
หนึง่ แสนกับหนึง่ ล้าน แน่นอนว่าย่อมแตกต่างกันหลายเท่า แม้จะบอกไม่ได้วา่
วันหยุดพักร้อนของใครจะมีความสุขทีแ่ ท้จริงมากกว่ากัน แต่ถา้ ใครมีเงินใช้ใน
วันหยุดพักร้อนมากกว่า ก็เดินทางท่องเที่ยวได้ไกลกว่า และมีเวลาพักผ่อน
ได้นานกว่า

ค้นหาเส้นทางขุมทรัพย์ของชีวิต
ในบทต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่าเงินคืออะไร มีความสำคัญมากแค่ไหน
และคนที่รู้ค่าของเงินอย่างแท้จริงเขาเลือกและตัดสินใจอย่างไร เรียกว่า
ได้เรียนรู้เรื่องการเงินในชีวิตประจำวันอย่างถ่องแท้เลยทีเดียว
เราจะได้เรียนรูเ้ รือ่ งการเงิน การธนาคาร รวมถึงตลาดหุน้ ทีแ่ สนซับซ้อน
เพราะก่อนจะเปิดกระเป๋าเงินหรือลงทุนใด ๆ เราต้องพิจารณาหลายอย่าง
เช่น ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎต่าง ๆ
เราจะได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิค เช่น ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (ที่เรา
เห็นกันบ่อย ๆ ในข่าวเศรษฐกิจ) เรียนรู้เรื่องเงินก่อนที่จะรู้จักเศรษฐศาสตร์
เรียนรูว้ า่ เศรษฐกิจของเกาหลีใต้และเศรษฐกิจโลกสัมพันธ์กนั อย่างไร เรียนรู้
ว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นลง ส่งผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
เรียนรู้เรื่องการเงินที่วัยรุ่นควรรู้ เรียนรู้เกร็ดความรู้ที่สำคัญกว่าความรู้
อื่นใดในโลก นั่นก็คือ “ทริปหรรษาเรียนรู้คุณค่าของเงิน” และหากโชคดี
เราอาจได้พบแผนทีม่ นั่ คงของชีวติ ทีม่ งั่ คัง่ ซึง่ อาจจะถูกซ่อนไว้สกั แห่งก็เป็นได้

อืม...

PART 1
เงินและการเงิน
เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนจะสาย

-

เงินและการเงิน: เงินคืออะไรนะ การเงินคืออะไรล่ะ
สถาบันการเงิน ตอนที่ 1: รู้ลึกสถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน ตอนที่ 2: สถาบันการเงินหาเงินจากไหนนะ
วิธีสร้างเครดิต: เงินตายแล้วฟื้น เรื่องจริงหรือนี่
การเงินและระเบิดครั้งใหญ่: ธุรกิจประกันผ่านธนาคาร
การเงินก็มีระเบิดครั้งใหญ่ด้วยหรือนี่
- เช็คและตั๋วเงิน: เช็คไม่ ใช่เงินสด! เช็คก็เป็นเงินนะ!

ฮันจินซู

เงินและการเงิน
เงินคืออะไรนะ
การเงินคืออะไรล่ะ

หน้าที่ ใหม่ของเงิน
ก่อนจะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไร เราต้องรู้ว่าเงินคืออะไรเสียก่อน
แรกเริม่ เดิมทีเราต้องใช้เงินเพือ่ ความสะดวกสบายในการทำธุรกรรม ลองคิด
ถึงตอนเราไปซื้อขนมที่ร้านสิ คุณลุงเจ้าของร้านยื่นขนมให้เรา เราก็ยื่นเงิน
ให้กับคุณลุงเจ้าของร้าน
แต่ ถ้ า เราไม่ มี เ งิ น ล่ ะ การซื้ อ ขายก็ จ ะไม่ ส ำเร็ จ เพราะการซื้ อ ขาย
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งมอบสินค้าหรือบริการให้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้อง
มอบเงินให้เพื่อแลกเปลี่ยนกัน
เงินจึงจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะมีสินค้า
หรือบริการมากเพียงใด แต่ถ้าเงินมีไม่เพียงพอ การซื้อขายก็เกิดขึ้นได้
บางส่วนเท่านั้น อย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยว่า ผู้ประกอบธุรกิจเงินขาดมือ
จนไม่สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ การซือ้ ขายก็จะหยุดลง
และยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย
เมื่ อ เวลาผ่ า นไป เงิ น ที่ เ คยเปรี ย บเสมื อ นสื่ อ กลางในการซื้ อ ขาย
ก็เปลี่ยนมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งคือการซื้อขายเงินด้วยตัวเงินเอง ที่เป็นเช่นนี้
3
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ก็ เ พราะความกั ง วลของคนที่ มี เ งิ น มาก และความกั ง วลของคนไม่ มี เ งิ น
นั่นเอง

ความกังวลของคนมีเงิน
โดยปกติเราจะคาดเดาความกังวลของคนทีไ่ ม่มเี งินได้งา่ ยมากเลยทีเดียว
แต่คนที่มีเงินมากล่ะ เขาจะต้องกังวลด้วยเรื่องอะไรกัน
ความกังวลอันดับแรกคือ ปัญหาเรือ่ งสภาพคล่อง สภาพคล่องหมายถึง
เมื่อใดที่เราจำเป็นต้องใช้เงิน แล้วสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่สามารถเปลี่ยน
เป็นเงินสดได้เร็ว โดยไม่สญ
ู เสียมูลค่ามากหรือขาดทุน และคำว่า “สินทรัพย์”
หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วย เช่น ที่ดิน คอนโดมิเนียม ฯลฯ
แน่นอนว่าเมื่อจะซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนในต่างจังหวัด เรามักกังวล
อยู่เสมอ เพราะเมื่อใดที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในเวลากระชั้นชิด เรา
ก็ตอ้ งขายอสังหาริมทรัพย์ แต่หากขายในช่วงเวลาทีไ่ ม่ดี ก็มโี อกาสขาดทุนได้
แต่ถ้าจะให้ถือครองเงินสดจำนวนมากไว้ในมือ ก็กังวลอีกว่าเงินจะถูกขโมย
และหากค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าของเงินก็จะลดลงไปอีก
ความกังวลอันดับหนึ่งของคนที่มีเงินมากคือปัญหาสภาพคล่องนั่นเอง
หากในที่สุดตัดสินใจปล่อยกู้เพื่อรับดอกเบี้ย ก็จะเกิดความกังวลใหม่ขึ้นว่า
พอให้ยมื เงินแล้วธุรกิจของลูกหนีอ้ าจล้มละลายขึน้ มา อย่าได้หวังถึงดอกเบีย้
เลย เงิ น ที่ ใ ห้ ยื ม ไปก็ ไ ม่ ไ ด้ คื น ด้ ว ย คนที่ มี เ งิ น มากจึ ง มี ค วามกั ง วลว่ า
จะบริหารเงินอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงลงได้ และยังสามารถทำกำไรได้
มากขึ้นด้วย

การเงินแก้ปัญหาเรื่องความกังวล
การเงิ น ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความกั ง วลเหล่ า นี้ ไ ด้ เพราะการเงิ น จะช่ ว ย
กระจายเงินจากผู้ที่มีเงินมากหมุนเวียนไปสู่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงิน โดยมี
หลั ก การง่ า ย ๆ คื อ การยื ม และให้ ยื ม การที่ เ ราให้ เ พื่ อ นยื ม เงิ น ก็ ถื อ ว่ า
4
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เป็นการเงิน สรุปได้วา่ การเงิน คือ วิธบี ริหารจัดการเงินโดยคำนึงถึงความ
เสี่ยงต่าง ๆ ด้วย
ผูท้ ถี่ อื ครองเงินสดเป็นจำนวนมาก เมือ่ นำเงินไปฝากไว้ในระบบการเงิน
แล้ว เมื่อใดที่ต้องการเงินก็สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที จะหมดความ
กังวลเรื่องสภาพคล่องไป และเงินที่นำไปออมยังป้องกันความเสี่ยงจากการ
ลดมูลค่าของเงินต้น แถมยังได้ดอกเบี้ยด้วย
การเงินไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาความกังวลส่วนบุคคลได้ แต่ยัง
ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตด้วยการเป็นเครื่องมือในการจัดหา
เงิ น ทุ น แก่ ผู้ ที่ ต้ อ งการใช้ เ งิ น ทั้ ง นี้ เ งิ น หมุ น เวี ย นหลั ก ในระบบเศรษฐกิ จ
มักมาจากการเงินภาคครัวเรือน เมื่อภาคครัวเรือนมีรายได้ มีการใช้จ่าย
และมีการเก็บออม ถึงแม้ว่าการเก็บออมของภาคครัวเรือนจะมีจำนวนเงิน
น้อย แต่หากรวมจากหลายครัวเรือนเข้าด้วยกัน เงินจำนวนน้อยก็จะกลายเป็น
เงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ทีเดียว
ส่วนการเงินภาคธุรกิจจะแตกต่างจากภาคครัวเรือน คือ มักขาดแคลน
เงินทุนอยู่เสมอ แม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะดำเนินธุรกิจและเก็บออมเงิน
ที่หามาได้ไว้บางส่วนแล้วก็ตาม แต่เมื่อต้องลงทุนเพิ่มหรือขยายขนาดธุรกิจ
ก็ต้องใช้เงินลงทุน เมื่อใดที่ภาคธุรกิจต้องการเงินทุนเพิ่ม และการเงินของ
ภาครั ฐ และภาคครัวเรือนไม่เพียงพอ ก็จะต้องไปกู้ ยื ม จากแหล่ ง เงิ น ทุ น
ต่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐกิจที่แท้จริง
เศรษฐกิจที่แท้จริงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคการผลิตและภาค
แรงงาน เช่ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ษั ท จั ด สรรที่ ดิ น สร้ า ง
คอนโดมิเนียม กับผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดหรือซื้ออาหารตามร้านอาหาร
ส่วนเศรษฐศาสตร์การเงิน คือ การจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
เช่น การฝากเงินและถอนเงิน หรือการทำธุรกรรมทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม การแยกความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจที่แท้จริงกับ
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เศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นเพียงความแตกต่างในเรื่องของความหมายหรือ
คำจำกัดความเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงทั้งสองเรื่องนี้แยกจากกัน
ไม่ออก ปัจจุบันทั้งสองเรื่องต่างมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อกัน เมื่อใด
ก็ตามที่ภาคการเงินขาดสภาพคล่อง ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ที่แท้จริง
“ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง” จะขับเคลื่อนอย่างราบรื่นไปได้นั้น “เศรษฐศาสตร์การเงิน” ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยเสริมด้วย และในทางกลับกัน
หากระบบเศรษฐกิ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง มี ส ภาพคล่ อ ง ผู้ ป ระกอบการมี ย อดขายดี
การเงิ น หมุ น เวี ย นดี ก็จ ะส่ ง ผลต่ อ ภาคเศรษฐศาสตร์ ก ารเงิ น ให้ แ ข็ ง แรง
เช่นกัน
แรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปอย่างคล่องตัว
คือเศรษฐศาสตร์การเงินก็จริง แต่กลไกและความสัมพันธ์ของการเงินนั้น
มีความซับซ้อนมาก
เศรษฐศาสตร์การเงินนอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจที่แท้จริงขับเคลื่อนไป
ได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว แล้ ว ยั ง เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด เศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศอี ก ด้ ว ย
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงเร่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง
สำหรั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว การที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง นั้ น
ยังไม่พอ ภาคการเงินจะต้องเข้มแข็งตามไปด้วย
มีกฎหมายข้อไหน
บอกล่ะ ว่าเงินช่วย
งานศพต้องจ่าย
เป็นเงินสดเท่านั้น
ฮ่าๆๆ

เงิบ
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เรื่องเล่าจากชาวยิว คำพูดประโยคเดียวก็หาเงินได้
การดำเนินธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีเงิน เพียงแค่มไี อเดียก็สามารถทำธุรกิจ
ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา มีเรือ่ งเล่าของชาวยิวคนหนึง่ ทีอ่ ธิบายคำว่า “การเงิน” ได้เป็น
อย่างดี
ชายชาวยิวคนหนึ่งพูดกับแขกสองคนที่นั่งอยู่ข้างตนในงานศพว่า “เพื่อ
คนตายจะได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เรามามอบเงินค่าช่วยงานศพคนละ 100
ดอลลาร์กันเถอะ”
เมื่อแขกสองคนได้ยินดังนั้นก็หยิบเงินสดคนละ 100 ดอลลาร์วางไว้บน
โลงศพ ส่วนชายชาวยิวหยิบเช็คออกมาจากกระเป๋า และเขียนยอดเงิน
บริจาค 300 ดอลลาร์วางไว้ แล้วหยิบเงินสด 200 ดอลลาร์ของแขกสองคน
ก่อนหน้าขึ้นมาเพื่อเป็นเงินทอน
เรามาลองคิดทบทวนกัน การทำธุรกรรมครัง้ นีถ้ อื ว่าสมเหตุสมผล ชาย
ชาวยิวคนนี้สามารถหาเงินได้ในพริบตาถึง 200 ดอลลาร์ทีเดียว แน่นอนว่า
ไม่มที างทีค่ นตายจะลุกขึน้ มานำเช็คไปขึน้ เงินทีธ่ นาคารให้กบั ตนเองได้ สรุปว่า
ชายชาวยิวสามารถหาเงินได้ 200 ดอลลาร์ด้วยการพูดเพียงประโยคเดียว
เท่านั้นเอง
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เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
ในสหรัฐอเมริกามีการใช้เช็คทำธุรกรรมกันอย่างกว้างขวาง โดยคนที่
ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ชายชาวยิวคนนี้
อาศัยประโยชน์จากความต่างของเช็คและเงินสดนั่นเอง
ปัจจุบนั ระบบการเงินก็เป็นเช่นนี้ เพียงแค่มคี วามคิดสร้างสรรค์ทดี่ ี ก็จะ
เกิดสินค้าใหม่และวิธีการใหม่ทางการเงินได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็น
ต้องมีโรงงานหรือบริษัทห้างร้านก็สามารถหาเงินได้
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สถาบันการเงิน ตอนที่ 1
รู้ลึกสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินจำเป็นด้วยหรือ
สถาบันการเงินคือสถาบันทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกรรมทางการเงิน
การเงินจะมีสภาพคล่องและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างมั่นคงได้นั้น ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจะต้องแข็งแรงเสียก่อน
เงินทุนจะต้องไหลเวียนดั่งสายน้ำทีไ่ หลจากผู้ที่มีเงินทุนมากมายและต้องการ
ลงทุนไปสู่ผู้ที่ต้องการเงินทุน
แม้ได้กล่าวไว้ในตอนแรกว่า การให้เพื่อนยืมเงินก็นับเป็นการเงิน แต่
ส่วนใหญ่แล้วผูท้ ตี่ อ้ งการทำธุรกรรมทางการเงินมักเลือกทำผ่านสถาบันการเงิน
มากกว่า แม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เหตุผลสำคัญก็คือ
ปลอดภัยจากความเสี่ยงและทำธุรกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง
และเช่นเดียวกันคือ เมื่อใดที่ต้องการจะซื้อหรือขายบ้าน เรามักใช้
บริการบริษทั ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึง่
เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่รู้ความต้องการที่ชัดเจนของแต่ละฝ่าย ทำให้
การซื้อและการขายสำเร็จยากกว่า ดังนั้นการเลือกใช้บริการจากบริษัท
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์จึงสะดวกกว่าการที่เราจะค้นหาผู้ซื้อหรือผู้ขาย
ทีละราย
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ธนาคาร
คือสถาบัน
การเงิน
ต้องขอบคุณ
ที่ให้กู้เงิน
นะครับ!

คืออยาก
จะขอฝากเงิน
ครับ...

สถาบันการเงินจัดการเรื่องการเงิน
หลายครัง้ พบว่า คนทีม่ เี งินออมเหลือเก็บนัน้ มีอยูม่ ากมาย แต่เงินออม
ที่แต่ละคนมีอยู่มีมูลค่าน้อย และบางครั้งก็ต้องการฝากออมในระยะสั้น
เท่านั้น แต่คนที่ต้องการกู้ยืมเงินไปลงทุนกลับต้องการกู้เงินในจำนวนมาก
และกู้ยืมในระยะยาว
ยกตัวอย่าง คนทีม่ เี งินเหลือเก็บหนึง่ ล้านมีเป็นจำนวนมาก แต่นกั ธุรกิจ
ต้องการกู้ยืมเงินลงทุน 100 ล้าน ดังนั้นนักธุรกิจรายนี้จะต้องกู้เงินจากคน
ทีม่ เี งินออมหนึง่ ล้านจำนวน 100 คน และยังต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
กูย้ มื อีก ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเลย และค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการกูย้ มื อาจสูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็เป็นได้
นอกจากนี้ การตรวจสอบเครดิตของแต่ละฝ่ ายก็เป็นเรื่องยาก การ
ขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบเครดิตของผูก้ อู้ าจมีคา่ ใช้จา่ ยสูงกว่ากำไรจาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยซ้ำไป และยังต้องวิตกกังวลเรื่องระยะเวลาของสัญญากู้
ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย
เมือ่ เป็นเช่นนี้ สถาบันการเงินจึงเข้ามาช่วยบริหารและจัดการกับปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ที่มีเงินเหลือเก็บไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็สามารถฝากเงินได้
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สถาบันการเงินก็ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครดิตของผู้กู้เงินทั้งแบบ
ส่วนบุคคลและสถานประกอบการได้ ดังนั้น การเลือกทำธุรกรรมการเงิน
กับสถาบันการเงินจึงมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน แถมยังถูกกว่าทำด้วยตัวเอง

เมนูการเงินที่หลากหลาย
ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจกำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนือ่ ง ภาคบริการของสถาบัน
การเงินก็ขยายตัวตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์การเงินต่าง ๆ ก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด
อย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีประสิทธิภาพเลย
ปัจจุบันสถาบันการเงินมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีขอบข่าย
หน้าที่ที่เด่นชัดแตกต่างกันไป แต่หากมองในแง่ของผู้บริโภคก็เหมือนกับ
มีเมนูการเงินมากมายให้เลือกตามความต้องการ
อย่ า งไรก็ ต าม สถาบันการเงินมีส่วนสำคัญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ เป็ น
อย่างมาก เนือ่ งจากมีหน้าทีจ่ ดั การสภาพคล่องทางการเงิน ทีเ่ ปรียบเหมือน
เลือดหล่อเลีย้ งระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ ภาครัฐจึงต้องสร้างเงือ่ นไขทางกฎหมาย
ขึ้นมา โดยแยกประเภทสถาบันการเงินตามประเภทการทำธุรกรรม รวมถึง
กำหนดให้ชอื่ สถาบันการเงินต้องใส่ประเภทของกิจการให้ถกู ต้อง เพราะหาก
ไม่มีกฎหมายนี้แล้วอาจมีคนหัวหมอตั้งชื่อบริษัทโดยใส่คำว่า “ธนาคาร” ไว้
ข้างหน้าชื่อ เช่น “ธนาคาร XX” แล้วก็รับเอาเงินฝากของลูกค้าไป ซึ่งจะ
ทำให้ลกู ค้าทีน่ ำเงินมาฝากเดือดร้อน และสร้างความวุน่ วายให้ตลาดการเงิน
มากทีเดียว

สถาบันการเงินดำเนินธุรกิจอย่างไร
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF (International Monetary
Fund) เป็นองค์กรทีร่ ฐั บาลของกลุม่ ประเทศพันธมิตรได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ทำหน้าที่
ดูแลระบบการเงินระหว่างประเทศ และหลังจากที่ประเทศสมาชิกเข้าร่วม
มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ IMF จะต้องปฏิบัติตามหลักการและแนวทาง
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แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เรียกว่า Structural
Adjustment Programmes หรือ SAPs ซึง่ สามารถนำไปใช้ได้กบั ทุกประเทศ
โดยมีหลักการสำคัญคือ ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ (Stabilization),
เปิดเสรีทางด้านการเงิน การผลิต การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ
(Liberalization), ลดความเข้มงวดของกฎระเบียบสำหรับธุรกิจบางประเภท
ให้เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด อนุมัติ
ให้ทุนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานผลิตได้อย่างเสรี และมีข้อจำกัดน้อยที่สุด
(Deregulation) และเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าและ
การลงทุน (Privatization)
ธนาคารจะดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้กยู้ มื ซือ้ ขาย
ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้ต่าง ๆ โดยธนาคารยังแบ่งออกเป็นธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเฉพาะกิจ
ธนาคารพาณิชย์เป็นองค์กรทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับบุคคลธรรมดา
หรือสถานประกอบการที่ต้องการฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน
ส่วนธนาคารเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือและจัดสรรเงินทุนระยะยาวทีจ่ ำเป็นต่อกิจการของอุตสาหกรรม
ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อภาครัฐจะได้กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธนาคารอุตสาหกรรม ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารเพือ่ ธุรกิจนำเข้า
และส่งออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์การประมง
เป็นต้น

จากธุรกิจของธนาคารขยายไปสู่ธุรกิจของสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ของเกาหลีใต้เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก
ทีใ่ ห้บริการทางธุรกรรมการเงินกับประชาชน พ่อค้า และสถานประกอบการ
ขนาดเล็กในเขตจังหวัดนั้น ๆ
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ธนาคารกลาง

ธนาคารกลางเกาหลีใต้

ธนาคาร

บริษัทจัดการ
การลงทุนทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้
บริษัทบริหารสินทรัพย์
บริษทั ซือ้ ขายอนุพนั ธ์ลว่ งหน้า
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารเฉพาะกิจ
สถาบันเงินฝาก
ที่ไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์
เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ออมทรัพย์

บริษทั ประกันภัย
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันภัย
ประกันไปรษณีย์
สถาบันเครดิต
บริษัทประกันการส่งออก

สถาบันการเงินอื่นๆ
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิต

(The Credit Finance Corporation)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(Venture Capital Corporation)

สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(Securities Finance Corporation)

องค์กรช่วยเหลือ
ด้านการเงิน
สถาบันควบคุมทางการเงิน
(The Financial Supervisory Service)
สถาบันประกันเงินฝาก
(Deposit Insurance Corporation)
สถาบันการเงินโทรคมนาคม
และเคลียริ่ง
(Korea Financial Telecommunications and Clearing Institute)

สถาบันประกันสินเชื่อ

(Korea Credit Guaranteed
Institute)

หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit-Rating Agency)

ทำไมมีสถาบัน
การเงินมากมาย
ขนาดนี้
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อย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์มีหน้าที่เหมือนกับธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไปก็จริง แต่ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝาก
สูงกว่าและมีเงื่อนไขปล่อยกู้ที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ เพราะ
เหตุนี้พ่อค้าตามเขตจังหวัดต่าง ๆ จึงนิยมใช้บริการด้านการเงินกันมาก แต่
ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าและมีข้อจำกัดมากกว่าธนาคารทั่วไป ความปลอดภัย
จึงลดลง
ส่ ว นธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะมี ห น้ า ที่ ดู แ ลด้ า นการเงิ น ที่ จ ำเป็ น ต่ อ สถาน
ประกอบการทุกเรื่อง เช่น การเงินระยะยาวและระยะสั้น กองทุนเพื่อการ
ลงทุน การเช่าซื้อ (Leasing) เป็นต้น
ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพสาขา
เดี ย วกั น เพื่ อ นำไปปล่ อ ยกู้ ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ เ ท่ า นั้ น มี
วัตถุประสงค์หลักคือให้ความช่วยเหลือในหมูเ่ พือ่ นสมาชิกสหภาพด้วยกัน เช่น
สหกรณ์สินเชื่อเครดิตยูเนี่ยน (Credit Union), สหกรณ์เพื่อการเกษตร
(National Agricultural Cooperative Federation) และสหกรณ์การประมง
(National Federation of Fisheries Cooperative)

สถาบันการเงินประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
และประเภทที่ 3
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ฯลฯ ซึ่งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก ำหนด โดยสถาบั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนที่ให้สินเชื่อและเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท
หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ก ารทำธุ ร กรรมต่ า ง ๆ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และ
มีประสิทธิภาพ
บริษัทบริหารสินทรัพย์จะนำเงินจากนักลงทุนทั่วไปมาเป็นเงินกองทุน
แล้วไปลงทุนในหุน้ หรือพันธบัตรรัฐบาล เมือ่ ได้กำไรก็จะจ่ายคืนให้แก่นกั ลงทุน
ส่ ว นใหญ่ ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ คื อ นั ก ลงทุ น ที่ มี ทุ น ทรั พ ย์ น้ อ ย
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ไม่มเี วลา หรือขาดความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุน แต่ทงั้ นีบ้ ริษทั บริหารสินทรัพย์
จะไม่มีบริการให้กู้ยืมเงิน
ส่ ว นบริ ษั ท ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเครดิ ต (The Credit Financial
Corporation) ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อรถยนต์ ฯลฯ ไม่มีบริการรับฝากหรือกู้เงิน บริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่ม
บริษัทเชี่ยวชาญด้านเครดิตได้แก่ บริษัทบัตรเครดิต บริษัทลีสซิ่ง และ
บริษัทไฟแนนซ์
บางครั้งหนังสือพิมพ์จะเรียกสถาบันการเงินประเภทที่ 1 ว่าธนาคาร
พาณิ ช ย์ ทั่ ว ไป ส่ ว นสถาบั น การเงิ น อื่ น ๆ มั ก เรี ย กว่ า สถาบั น การเงิ น
ประเภทที่ 2 อาจมีบางครั้งที่พูดถึงสถาบันการเงินประเภทที่ 3 ซึ่งหมายถึง
บริ ษั ท ที่ ใ ห้ กู้ ยื ม สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง สถาบั น ควบคุ ม ทางการเงิ น จะไม่ ไ ด้
เข้ามากำกับดูแลโดยตรง
ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องขอกู้สินเชื่อ จึงควรเลือกสถาบันการเงินประเภท
ที่ 1 จะดีกว่า ถ้าหากเลือกสถาบันการเงินประเภทที่ 3 อาจทำให้ระดับ
เครดิตความน่าเชื่อถือลดลงได้ ซึ่งจะทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น
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สถาบันการเงิน ตอนที่ 2
สถาบันการเงินหาเงินจากไหนนะ

การฝากเงิน การกู้เงิน และผลต่าง
ของเงินฝากกับเงินกู้
ในเกาหลีใต้ สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน
มีงานหลักอยู่สองอย่าง งานแรกคือ บริหารจัดการเงินทุนของผู้ฝากเงิน
หรือผู้มีอิสระทางการเงินที่นำมาฝากไว้ และงานที่สองคือ เป็นแหล่งเงินทุน
ให้กับนักลงทุนหรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องกู้เงิน ดังนั้น สถาบันการเงิน
จึงต้องมีมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการปล่อยเงินกู้
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงเงินฝาก อีกทั้ง
สถาบันการเงินยังต้องสร้างรายได้เพื่อนำมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน
แม้ว่าดอกเบี้ยที่ให้จะน้อยนิดก็ตาม
โดยปกติธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สูงกว่า รายได้ของธนาคารจึงมาจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับ
ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งถือเป็นส่วนเกินของอัตราสินเชื่อต่อเงินฝาก ยิ่งส่วนเกิน
มีมากเท่าไร ธนาคารก็ยิ่งจะมีกำไรมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ไม่สามารถกำหนดส่วนเกินของอัตราสินเชือ่ ให้มากได้ตลอดเวลา เพราะว่าถ้า
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ส่วนเกินของอัตราสินเชื่อต่อเงินฝากมากกว่าธนาคารคู่แข่ง นั่นหมายความ
ว่ามีอตั ราดอกเบีย้ เงินกูส้ งู และให้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝากต่ำ ลูกค้าก็จะเลือกใช้
บริการธนาคารอื่นแทน
ธนาคารมีรายได้จากการบริหารจัดการเงินของคนอื่น โดยอาศัยความรู้
ความเชีย่ วชาญบวกกับประสบการณ์การบริหารเงินทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่
จัดการงานด้านปล่อยเงินกู้ และดูแลเรือ่ งความปลอดภัยจากความเสีย่ งแทน
ผูฝ้ ากเงินได้ รายได้ทเี่ ป็นดอกเบีย้ ของธนาคารอาจเรียกได้วา่ เป็น ค่าบริการ
แบบมืออาชีพ
รับฝากเงิน
ผู้ฝากเงิน

ปล่อยกู้
ผู้กู้เงิน
(บริษัท)

สถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยรับ

ตราสารหนี้ หุ้น และค่าธรรมเนียม
นอกจากการฝากเงิ น กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารลงทุ น ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก คือ การลงทุนผ่านบริษัทเงินทุน
หลั ก ทรั พ ย์ ด้ ว ยการลงทุ น ในตราสารหนี้ เช่ น หุ้ น กู้ พั น ธบั ต รที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ เมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร หากสามารถ
รั บ ความเสี่ ย งสู ง ได้ ก็ ส ามารถเลื อ กลงทุ น ในหุ้ น กู้ ข องบริ ษั ท เอกชน หรื อ
จะลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ แต่ถ้าขาดความรู้และไม่ได้
ศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน อาจพบกับความเสี่ยง
ที่จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทที่ขายหุ้นกู้ หรือขาดทุนจากหุ้นที่ราคาร่วงลง
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บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน หรือข่าว
ผลประกอบการในอนาคตให้แก่นักลงทุน และดำเนินขั้นตอนการซื้อขาย
สิ่ ง ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ะได้ รั บ ก็ ม าจากการเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ นั่นเอง
ไม่รู้ละ
ได้กำไรหรือเปล่า
ขอค่าคอมมิชชัน
ด้วยค่ะ
เอ ทำไมรู้สึก
เหมือนโดนปล้นเงิน
ทุกวันเลยนะ!

นักลงทุน
เหลือตัวเท่ามดแล้ว
ไม่วา่ จะเป็นบุคคลหรือบริษทั ทีท่ ำหน้าทีต่ วั กลางนี้ เราเรียกว่า โบรกเกอร์
(Broker) โดยทุกครั้งที่มีการซื้อและมีการขายหุ้นบริษัท ไม่ว่านักลงทุน
จะได้รับกำไรหรือขาดทุนเสียหาย โบรกเกอร์ก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จัดว่าเป็นค่าดำเนินการของบริษัทที่ให้บริการ
ดังนั้น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จึงมีรายได้ส่วนกำไรมาจากสองทาง
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หนึ่งคือกำไรที่ได้มาจากดอกเบี้ยในการจัดสรรเงินลงทุนให้เกิดดอกผลมาก
ทีส่ ดุ และปลอดภัยจากความเสีย่ ง สองคือค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้จากการให้บริการ
ซือ้ ขายหุน้ หรือตราสารหนี้ แต่สำหรับธนาคารพาณิชย์แล้ว ผลประกอบการ
หลักคือกำไรจากดอกเบี้ยในการปล่อยกู้เงินทุน และมีรายได้พิเศษจากการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฝาก - ถอน ดังนั้นเวลาที่เรารับเงินหรือ
โอนเงินให้ลูกค้าหรือแม้แต่คนในครอบครัว ก็จะเสียค่าธรรมเนียมการให้
บริการในส่วนนี้ด้วย
ฝากเงินทุน
นักลงทุน

สถาบัน
การเงิน
(ตลาด)

บริษัท
ผลกำไรจากการลงทุน

โบรกเกอร์
ทีป่ รึกษาด้านการลงทุน
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