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จำได้ไหมว่าคุณเริ่มเก็บเงินครั้งแรกตอนอายุเท่าไร

ในวยัเดก็ การเกบ็เงนิของใครหลายคนอาจมจีดุเริม่ตน้จากการเกบ็เลก็ 

ผสมนอ้ย เมือ่มเีงนิเหลอืกเ็อามาหยอดในกระปกุออมสนิ แมก้ระปกุออมสนิ 

จะมีหลากหลายรูปแบบ มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันไป ท้ังรูปสัตว์และ 

ตััวการ์ตูนตา่ง ๆ สารพดัแบบทีด่งึดดูใจใหอ้ยากเอาเงนิไปหยอดไว ้ แตก่ระปกุ 

ออมสินที่ได้รับความนิยมคงหนีไม่พ้นกระปุกออมสินรูปหมู 

เมื่อถึงช่วงวัยรุ่น แม้จะมีรายรับเพิ่มขึ้น แต่เราจะพบว่าการมีเงินเก็บ 

ไม่ใช่เรื่องหมู  ๆ เลย ด้วยความที่โตขึ้น ความอยากมี อยากได้ อยากเป็น  

กเ็พิม่ขึน้ ทำใหค้า่ใชจ้า่ยสงูขึน้ตามไปดว้ย ถา้เทยีบกบัวยัผูใ้หญแ่ลว้ วยัรุน่ 

เป็นช่วงที่เหมาะแก่การออมเงินมากที่สุด เพราะวัยรุ่นมีภาระหน้าที่ที่ต้อง 

รับผิดชอบไม่สูงเท่าวัยผู้ใหญ่ จริงอยู่ที่เมื่อโตขึ้นจะมีรายรับเพิ่มขึ้น แต่ 

รายจา่ยตา่ง ๆ กเ็พิม่สงูเชน่กนั และหากมองในแงข่องสขุภาพ วยัรุน่มคีวาม 

สดใหม่และพร้อมสร้างรายได้มากกว่า อีกทั้งในปัจจุบันช่องทางการสร้าง 

รายไดน้ัน้มคีวามหลากหลาย จงึไมน่า่แปลกใจทีม่คีนรุน่ใหมจ่ำนวนมากรูจ้กั 

วางแผนการใช้เงินและมีความทะเยอทะยานสร้างรายได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 

อายุยังน้อย

เราจะพบว่าส่ือต่าง  ๆ ไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ  

รวมถึงโซเชียลมีเดียพูดถึงช่องทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การมีเงินเก็บ 

อย่างมากมายมหาศาล แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เราต้องเริ่มต้นจากการ 

ทำความรู้จักกับการเงินก่อน

คำนำสำนักพิมพ์



หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเงินอย่าง 

รอบด้าน ถึงแม้ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในเล่ม ทั้งนิยามต่าง  ๆ ระบบการเงิน  

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน ประกัน กองทุน ฯลฯ นั้นเป็นของเกาหลีใต้  

แตก่ม็กีารปรบัเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัการเงนิบางสว่นใหเ้ขา้กบับรบิทของไทย เพือ่ 

ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

แมช้ือ่หวัขอ้อาจฟงัดซูเีรยีสไปสกันดิ แตเ่ชือ่เถอะวา่เรือ่งที่ (เหมอืนจะ)  

ไกลตวัเหลา่นีน้ีแ่หละ ถา้คณุเรยีนรูแ้ละเขา้ใจแลว้ คณุจะสนกุกบัการบรหิาร 

จัดการเงินที่มีอยู่ และเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องหมู ๆ ไปเลย

พฤษภาคม 2559
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เกริ่นนำ

วินัยอันชาญฉลาดทางเศรษฐศาสตร์ จะช่วยสร้างชีวิตแสนสุข

การหาเงินนั้นสำคัญ แต่การจัดการนี่สิ! สำคัญยิ่งกว่า 

หลายคนใช้ชีวิตผูกติดกับบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ 

ตรงเวลา หลายคนกู้เงินจากธนาคาร แต่ไม่สามารถจ่ายคืนทั้งดอกเบี้ยและ 

เงนิตน้ไดต้ามกำหนด และหลายคนเครดติไมด่ี จงึมกัถกูปฏเิสธจากสถาบนั 

การเงินต่าง ๆ สุดท้ายคนเหล่านี้ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และในที่สุด 

ก็โดนประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จะเห็นได้ว่าคนที่ได้รับความลำบากจากการบริหารจัดการเงินมีจำนวน 

เพิ่มมากขึ้น และคนเหล่านี้ไม่ใช่ประสบปัญหาเพราะหาเงินไม่ได ้

เพราะไม่มีการรับประกันว่าผู้ที่หาเงินได้เยอะ คือคนที่ประสบความ 

สำเรจ็ทางการเงนิ และถา้บอกวา่ผูท้ีม่รีายรบัตอ่ปสีงูและประสบความสำเรจ็ 

ทางธุรกิจนั้น จะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแล้ว ยิ่งไม่ใช่ 

ใหญ่! เพราะมีคนจำนวนมากที่ได้รับมรดกมากมาย แต่ใช้เงินอย่างไม่เห็น 

คณุคา่ และมคีนทีถ่กูสลากรางวลัใหญ่ แตผ่า่นไปไมน่านกส็ญูเสยีทกุอยา่ง 

แมก้ระทัง่ครอบครวัตนเอง มคีนทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจำ แตก่ย็งัตอ้งหยบิยมื 

เงินเพื่อนร่วมงานตลอด มีคนที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต แต่เมื่อถึงเวลาชำระ 

ค่างวดก็ร้อนรนจนอยู่ไม่เป็นสุข คนเหล่านี้ต่างหากที่เป็นบุคคลล้มเหลว 

ทางการเงิน

การประสบความล้มเหลวทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะหาเงินได้มาก 

หรือน้อย แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับเงินที่มีอยู่อย่างไร ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ 

การมีเงินมากหรือน้อยเป็นเพียงเรื่องรายรับของตนเองเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ 



เราจะบรหิารจดัการเงนิอยา่งไร เราจะใชจ้า่ยเงนิอยา่งไรในวนัทีม่อีายมุากขึน้ 

และไม่สามารถหาเงินได้อีก

การวางแผนชีวิตของตนเองและครอบครัวไม่ให้มีปัญหานั้นจะต้อง 

วางแผนเก็บเงินอย่างไร จะต้องหาเงินอย่างไร และจะใช้จ่ายเงินอย่างไร  

นักเศรษฐศาสตร์เรียกการวางแผนชีวิตนี้ว่า การวางแผนทางการเงิน

การวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิต 

มนุษย์ทุกคนต่างมีวัฏจักรชีวิตของตัวเอง ชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงเวลาแห่ง 

การเรียนรู้ ชีวิตวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ชีวิต 

วยัผูใ้หญเ่ปน็ชว่งเวลาสรา้งครอบครวั แตง่งาน มบีตุร และใหก้ารศกึษาบตุร 

จนมีครอบครัวรุ่นต่อไป วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตพักผ่อนอย่างสงบสุข  

แน่นอนว่าต้องมีคนที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เหล่านี้

ฉันเคยเป็น
นักการเงิน
ที่รุ่งเรืองนะ!

นี่สินะ
โทษของการ
ไม่วางแผน
การเงินเอื๊อก



โดยสว่นใหญแ่ลว้ทกุคนกม็วีฏัจกัรชวีติทีค่ลา้ยกนั มลีำดบัของชว่งเวลา 

การเปลี่ยนแปลงชีวิตเบื้องต้น แบ่งได้เป็น  4 ช่วง คือ วัยเด็ก วัยรุ่น  

วัยทำงาน และวัยเกษียณ

วางแผนเก็บเงิน ลงมือปฏิบัติ เก็บออมลดลง เก็บออมไม่ได้ ไม่มีรายรับ
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หางาน 

แต่งงาน 

เก็บเงินซื้อบ้าน 

มีครอบครัว

เลี้ยงลูก 

การศึกษา

ของลูก 

ลูกเข้าสู่

มหาวิทยาลัย

เตรียม

เกษียณ 

ลูกแต่งงาน

มีครอบครัว

ดูแลสุขภาพ 

ใช้ชีวิต

วัยเกษียณ

การวางแผนทางการเงินจำเป็นอย่างมากในการวางแผนชีวิต เพราะ 

ในแต่ละช่วงชีวิตนั้นจำนวนเงินที่หาได้และจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่าย 

ส่วนตัวและเพื่อครอบครัวนั้นแตกต่างกัน และในบางครั้งจำนวนรายรับและ 

รายจา่ยกไ็มเ่ทา่กนัดว้ย การทำความเขา้ใจโครงสรา้งรายรบัและรายจา่ยของ 

แต่ละช่วงเวลามีความจำเป็นมาก

หากเราวางแผนการเงนิอยา่งเปน็ขัน้ตอนไวล้ว่งหนา้ ไมเ่พยีงแตจ่ะทำให ้

ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงได้อย่างราบรื่น แต่ยังสามารถลดปัญหาการเงินในช่วง 

ชีวิตถัดไปได้อย่างฉลาดอีกด้วย

เรื่องใหญ่แน ่ ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด

ในชว่งชวีติวยัรุน่มรีายจา่ยสว่นใหญเ่ปน็การจา่ยเพือ่ตนเอง ไมต่อ้งดแูล 

ครอบครัว เพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ และเป็นช่วงวัย 



ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สุด อาจมีเพียงส่วนน้อยที่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย 

จากโรคภยัไขเ้จบ็รนุแรง หรอืมเีหตตุอ้งใชเ้งนิกอ้นใหญอ่ยา่งกะทนัหนั เพราะ 

ฉะน้ันหากจัดการและวางแผนการเงินอย่างดีก็เท่ากับว่าได้เตรียมความพร้อม 

สำหรับอนาคตแล้ว

หากใช้จ่ายเงินอย่างมือเติบและใช้บัตรเครดิตโดยไม่ยั้งคิด ก็จะทำให้ 

ก้าวแรกของชีวิตสะดุดได้ อาจต้องโดนดูถูกเหยียดหยาม ดังนั้น การสร้าง 

หนีใ้นวยันีจ้งึเทา่กบัการตดิกระดมุเมด็แรกผดิ การจะกา้วผา่นชว่งเวลานีไ้ปได้ 

ต้องอาศัยระยะเวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากน้ัน 

จะเข้าสู่ช่วงชีวิตที่มีครอบครัวที่ต้องดูแล รวมถึงมีค่าใช้จ่ายครอบครัวที่จะ 

กลายเป็นภาระหนักขึ้นต่อไป

เงินเป็นนายเรา VS เราเป็นนายเงิน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ก้าวแรกพลาดไปอย่างน่าเสียดายก็คือ ขาดการ 

เรียนรู้คุณค่าของเงินตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ที่เกาหลีใต้มีการปลูกฝังความคิดว่า  

“เดก็ ๆ ไมค่วรรูเ้รือ่งเงนิดทีีส่ดุ” ทีก่ลา่วเชน่นีเ้พราะถอืวา่เดก็ทีไ่มรู่เ้รือ่งเงนิคอื 

เดก็ดแีละใสซือ่บรสิทุธิ ์ แตท่ัง้นีไ้มไ่ดห้มายถงึเฉพาะเดก็เทา่นัน้ ยงัหมายถงึ 

ผู้ใหญ่ด้วย เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงเรื่องเงินจะถูกมองว่าเป็นคน 

หน้าเงินทันที

คำว่า  “เงินเป็นนายเรา”  และ  “เราเป็นนายเงิน”  มีความหมายต่างกัน 

ดัง่ฟา้กบัเหว คนทีป่ลอ่ยใหเ้งนิเปน็นายนัน้จะตกเปน็ทาสของเงนิไดง้า่ย สว่น 

คนท่ีเป็นนายของเงินจะรู้คุณค่าของเงิน ก็เหมือนกับครูท่ีรู้จักนักเรียนดีก็ย่อม 

จะเป็นครูที่ดี คนขายที่รู้จักสินค้าของตนดีก็ย่อมขายของได้ดีกว่า คนที่รู้จัก 

คุณค่าของเงินก็เช่นกัน ย่อมรู้จักวิธีใช้เงินได้ดีด้วย เรียกได้ว่าเป็นเจ้านาย 

ของเงิน

คำกลา่วทีว่า่วยัรุน่เปน็ชว่งวยัสำคญัทีส่ดุในการวางแผนการเงนิและการ 

วางแผนชีวิตนั้นจึงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริง หากหนุ่มสาวอายุ 17 ปีเข้าใจ 

คณุคา่ของเงนิไดอ้ยา่งถอ่งแทแ้ลว้ กจ็ะเตบิโตเปน็วยัรุน่ทีต่ดิกระดมุเมด็แรก 



ของชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียว

จากขอ้มลูลา่สดุแสดงใหเ้หน็วา่ ชว่งวยัในวฏัจกัรชวีติทีส่ามารถหาเงนิได ้

สูงสุดเร่ิมขยับเข้ามาเร็วย่ิงข้ึน หมายความว่าช่วงเวลาท่ีจะหาเงินได้อย่างม่ันคง 

นัน้เริม่จะลดสัน้ลงดว้ย อกีทัง้ตลาดการเงนิกม็กีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ยิง่ขึน้  

การวางแผนในการใชช้วีติอยา่งสมเหตสุมผลจงึยากขึน้กวา่เดมิ เพราะฉะนัน้  

เราต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ดีในเรื่องของการเงิน (Money Sense) มี 

ความฉลาดในการใช้เงิน และมีลักษณะนิสัยการใช้ชีวิตอันชาญฉลาดด้วย

เชกสเปียร ์ VS เกอเทอ

เคยคดิกนัไหมวา่หากวนัหนึง่เราไมม่เีงนิใชจ้ะเปน็อยา่งไร คงเหมอืนกบั 

การขาดอากาศหายใจ แลว้เราจะมชีวีติอยูต่อ่ไปอยา่งไร ทีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะ 

ไมม่ใีครสอนใหเ้ราใชเ้งนิ ไมว่า่คนทีม่เีงนิมากหรอืเงนินอ้ย ไมว่า่จะดืม่กาแฟ 

คาปุชชีโนจากร้านที่มีชื่อเสียงหรือจากเครื่องขายกาแฟอัตโนมัติข้างทาง  

ไม่วา่จะนัง่แทก็ซี่หรือรถเมล์ และไม่ว่าเราจะขยบัตวัไปทางไหนกจ็ำเป็นต้อง 

ใช้เงินทั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม หากมองว่าเงินสำคัญมากจนละเลยส่ิงอ่ืนไป ก็อาจพลาด 

สิง่ทีม่คีณุคา่ในชวีติหลายอยา่งได ้ เรือ่ง เวนสิวาณชิ ของวลิเลยีม เชกสเปยีร ์ 

ตัวกิเลส

รึเปล่านะ



คือตัวอย่างที่ดีของนายหน้าเงินกู้หน้าเลือด ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก 

จนเกิดเป็นวลีอันโด่งดังว่า “เงินคือต้นเหตุของความชั่วร้ายทุกสิ่ง” เราอาจ 

มคีวามสขุไดเ้พราะเงนิ แตใ่นทางกลบักนัเรากส็ามารถตกอยูใ่นความทกุขไ์ด้ 

เพราะเงินเช่นกัน เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “เหรียญมีสองด้าน” ซึ่งเข้ากับ 

สถานการณ์นี้จริง ๆ

แต่การปลูกฝังให้คนมองเงินในด้านลบว่า “ไม่ต้องรู้เรื่องเงินก็ได้” อาจ 

กลายเปน็ปญัหา เพราะทกุคนตา่งกเ็หน็วา่ หากไมม่เีงนิเรากล็ำบาก อกีทัง้ 

ยังมีสุภาษิตที่ว่า “เพราะเราม ี จึงเกิดการแบ่งปัน”

หรือแม้แต่เกอเทอ กวีผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันที่เน้นหลักคุณธรรมและ 

เหตุผลตลอดมา ยังกล่าวว่า “เม่ือกระเป๋าเบา ใจก็หนักข้ึน” เพราะหากมีเงิน 

เหลอืใช ้ ชวีติเรากจ็ะยดืหยุน่ขึน้และมอีสิระมากขึน้ มโีอกาสเลอืกไดม้ากขึน้  

ในทางกลับกัน หากเรากระเป๋าเบา ตัวเลือกก็ย่อมน้อยลง ชีวิตก็จะลำบากข้ึน

ลองมาดูตัวเลือกของคนที่มีเงินเก็บในช่วงพักร้อน ระหว่างคนที่มีเงิน 

หน่ึงแสนกับหน่ึงล้าน แน่นอนว่าย่อมแตกต่างกันหลายเท่า แม้จะบอกไม่ได้ว่า 

วนัหยดุพกัรอ้นของใครจะมคีวามสขุทีแ่ทจ้รงิมากกวา่กนั แตถ่า้ใครมเีงนิใชใ้น 

วันหยุดพักร้อนมากกว่า ก็เดินทางท่องเที่ยวได้ไกลกว่า และมีเวลาพักผ่อน 

ได้นานกว่า 

3 เคล็ดลับหนทางรวยลัดในพริบตา

 *แต่ว่าความ
สามารถ………

แค่ฉันอ่าน
เล่มนี้ก็รวยได้

แล้วสินะ

หมดคำพูด
เลย



ค้นหาเส้นทางขุมทรัพย์ของชีวิต

ในบทต่อไปเราจะได้เรียนรู้ว่าเงินคืออะไร มีความสำคัญมากแค่ไหน  

และคนที่รู้ค่าของเงินอย่างแท้จริงเขาเลือกและตัดสินใจอย่างไร เรียกว่า 

ได้เรียนรู้เรื่องการเงินในชีวิตประจำวันอย่างถ่องแท้เลยทีเดียว

เราจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการเงนิ การธนาคาร รวมถงึตลาดหุน้ทีแ่สนซบัซอ้น  

เพราะก่อนจะเปิดกระเป๋าเงินหรือลงทุนใด  ๆ เราต้องพิจารณาหลายอย่าง  

เช่น ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎต่าง ๆ

เราจะได้เรียนรู้ศัพท์เทคนิค เช่น ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (ที่เรา 

เห็นกันบ่อย  ๆ  ในข่าวเศรษฐกิจ) เรียนรู้เรื่องเงินก่อนที่จะรู้จักเศรษฐศาสตร์  

เรยีนรูว้า่เศรษฐกจิของเกาหลใีตแ้ละเศรษฐกจิโลกสมัพนัธก์นัอยา่งไร เรยีนรู้ 

ว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นลง ส่งผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

เรียนรู้เรื่องการเงินที่วัยรุ่นควรรู้ เรียนรู้เกร็ดความรู้ที่สำคัญกว่าความรู้ 

อื่นใดในโลก นั่นก็คือ “ทริปหรรษาเรียนรู้คุณค่าของเงิน” และหากโชคดี 

เราอาจไดพ้บแผนทีม่ัน่คงของชวีติทีม่ัง่คัง่ ซึง่อาจจะถกูซอ่นไวส้กัแหง่กเ็ปน็ได้

อืม…





PART 1
เงินและการเงิน

เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนจะสาย



- เงินและการเงิน: เงินคืออะไรนะ การเงินคืออะไรล่ะ

- สถาบันการเงิน ตอนที ่ 1: รู้ลึกสถาบันการเงิน

- สถาบันการเงิน ตอนที ่ 2: สถาบันการเงินหาเงินจากไหนนะ

- วิธีสร้างเครดิต: เงินตายแล้วฟื้น เรื่องจริงหรือนี่

- การเงินและระเบิดครั้งใหญ่: ธุรกิจประกันผ่านธนาคาร 

	 การเงินก็มีระเบิดครั้งใหญ่ด้วยหรือนี่

- เช็คและตั๋วเงิน: เช็คไม่ใช่เงินสด! เช็คก็เป็นเงินนะ!
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ฮันจินซู

หน้าที่ใหม่ของเงิน

ก่อนจะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไร เราต้องรู้ว่าเงินคืออะไรเสียก่อน  

แรกเริม่เดมิทเีราตอ้งใชเ้งนิเพือ่ความสะดวกสบายในการทำธรุกรรม ลองคดิ 

ถึงตอนเราไปซื้อขนมที่ร้านสิ คุณลุงเจ้าของร้านยื่นขนมให้เรา เราก็ยื่นเงิน 

ให้กับคุณลุงเจ้าของร้าน 

แต่ถ้าเราไม่มีเงินล่ะ การซื้อขายก็จะไม่สำเร็จ เพราะการซื้อขาย 

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งมอบสินค้าหรือบริการให้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้อง 

มอบเงินให้เพื่อแลกเปลี่ยนกัน

เงินจึงจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะมีสินค้า 

หรือบริการมากเพียงใด แต่ถ้าเงินมีไม่เพียงพอ การซื้อขายก็เกิดขึ้นได้ 

บางส่วนเท่านั้น อย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยว่า ผู้ประกอบธุรกิจเงินขาดมือ 

จนไมส่ามารถผลติสนิคา้หรอืบรกิารได ้ ถา้เปน็เชน่นี ้ การซือ้ขายกจ็ะหยดุลง  

และยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป  เงินที่ เคยเปรียบเสมือนสื่อกลางในการซื้อขาย 

ก็เปลี่ยนมาทำหน้าที่ใหม่ ซึ่งคือการซื้อขายเงินด้วยตัวเงินเอง ที่เป็นเช่นนี้ 

เงินและการเงิน

เงินคืออะไรนะ

การเงินคืออะไรล่ะ
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ร ว ย แ ต่ เ ด็ ก

ก็เพราะความกังวลของคนที่มีเงินมาก และความกังวลของคนไม่มีเงิน 

นั่นเอง

ความกังวลของคนมีเงิน 

โดยปกตเิราจะคาดเดาความกงัวลของคนทีไ่มม่เีงนิไดง้า่ยมากเลยทเีดยีว  

แต่คนที่มีเงินมากล่ะ เขาจะต้องกังวลด้วยเรื่องอะไรกัน

ความกงัวลอนัดบัแรกคอื ปญัหาเรือ่งสภาพคลอ่ง สภาพคลอ่งหมายถงึ 

เมื่อใดที่เราจำเป็นต้องใช้เงิน แล้วสินทรัพย์ที่เราถือครองอยู่สามารถเปลี่ยน 

เปน็เงนิสดไดเ้รว็ โดยไมส่ญูเสยีมลูคา่มากหรอืขาดทนุ และคำวา่ “สนิทรพัย”์  

หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วย เช่น ที่ดิน คอนโดมิเนียม ฯลฯ

แน่นอนว่าเมื่อจะซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนในต่างจังหวัด เรามักกังวล 

อยู่เสมอ เพราะเมื่อใดที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในเวลากระชั้นชิด เรา 

กต็อ้งขายอสงัหารมิทรพัย ์ แตห่ากขายในชว่งเวลาทีไ่มด่ ี กม็โีอกาสขาดทนุได ้ 

แต่ถ้าจะให้ถือครองเงินสดจำนวนมากไว้ในมือ ก็กังวลอีกว่าเงินจะถูกขโมย  

และหากค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าของเงินก็จะลดลงไปอีก

ความกังวลอันดับหนึ่งของคนที่มีเงินมากคือปัญหาสภาพคล่องนั่นเอง  

หากในที่สุดตัดสินใจปล่อยกู้เพื่อรับดอกเบี้ย ก็จะเกิดความกังวลใหม่ขึ้นว่า  

พอใหย้มืเงนิแลว้ธรุกจิของลกูหนีอ้าจลม้ละลายขึน้มา อยา่ไดห้วงัถงึดอกเบีย้ 

เลย เงินที่ให้ยืมไปก็ไม่ได้คืนด้วย  คนที่มีเงินมากจึงมีความกังวลว่า  

จะบริหารเงินอย่างไรจึงจะลดความเสี่ยงลงได้ และยังสามารถทำกำไรได้ 

มากขึ้นด้วย

การเงินแก้ปัญหาเรื่องความกังวล

การเงินช่วยแก้ปัญหาความกังวลเหล่านี้ได้ เพราะการเงินจะช่วย 

กระจายเงินจากผู้ที่มีเงินมากหมุนเวียนไปสู่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงิน โดยมี 

หลักการง่าย  ๆ  คือ การยืมและให้ยืม การที่เราให้เพื่อนยืมเงินก็ถือว่า 
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เปน็การเงนิ สรปุไดว้า่ การเงนิ คอื วธิบีรหิารจดัการเงนิโดยคำนงึถงึความ 

เสี่ยงต่าง ๆ ด้วย

ผูท้ีถ่อืครองเงนิสดเปน็จำนวนมาก เมือ่นำเงนิไปฝากไวใ้นระบบการเงนิ 

แล้ว เมื่อใดที่ต้องการเงินก็สามารถถอนเงินออกมาได้ทันที จะหมดความ 

กังวลเรื่องสภาพคล่องไป และเงินที่นำไปออมยังป้องกันความเสี่ยงจากการ 

ลดมูลค่าของเงินต้น แถมยังได้ดอกเบี้ยด้วย

การเงินไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาความกังวลส่วนบุคคลได้ แต่ยัง 

ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตด้วยการเป็นเครื่องมือในการจัดหา 

เงินทุนแก่ผู้ที่ต้องการใช้เงิน ทั้งนี้เงินหมุนเวียนหลักในระบบเศรษฐกิจ 

มักมาจากการเงินภาคครัวเรือน เมื่อภาคครัวเรือนมีรายได้ มีการใช้จ่าย  

และมีการเก็บออม ถึงแม้ว่าการเก็บออมของภาคครัวเรือนจะมีจำนวนเงิน 

น้อย แต่หากรวมจากหลายครัวเรือนเข้าด้วยกัน เงินจำนวนน้อยก็จะกลายเป็น 

เงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้ทีเดียว

สว่นการเงนิภาคธรุกจิจะแตกตา่งจากภาคครวัเรอืน คอื มกัขาดแคลน 

เงินทุนอยู่เสมอ แม้ว่าผู้ประกอบกิจการจะดำเนินธุรกิจและเก็บออมเงิน 

ที่หามาได้ไว้บางส่วนแล้วก็ตาม แต่เมื่อต้องลงทุนเพิ่มหรือขยายขนาดธุรกิจ 

ก็ต้องใช้เงินลงทุน เมื่อใดที่ภาคธุรกิจต้องการเงินทุนเพิ่ม และการเงินของ 

ภาครัฐและภาคครัวเรือนไม่เพียงพอ ก็จะต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน 

ต่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐกิจที่แท้จริง

เศรษฐกิจที่แท้จริงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาคการผลิตและภาค 

แรงงาน เช่น ผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือบริษัทจัดสรรที่ดินสร้าง 

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 “เศรษฐ- 

ศาสตร์การเงิน”  ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนที่ช่วยเสริมด้วย และในทางกลับกัน  

หากระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงมีสภาพคล่อง ผู้ประกอบการมียอดขายดี  

การเงินหมุนเวียนดี ก็จะส่งผลต่อภาคเศรษฐศาสตร์การเงินให้แข็งแรง 

เช่นกัน

แรงสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปอย่างคล่องตัว  

คือเศรษฐศาสตร์การเงินก็จริง แต่กลไกและความสัมพันธ์ของการเงินนั้น 

มีความซับซ้อนมาก 

เศรษฐศาสตร์การเงินนอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจที่แท้จริงขับเคลื่อนไป 

ได้อย่างคล่องตัวแล้ว ยังเป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจระดับประเทศอีกด้วย  

ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกจึงเร่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง  

สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว การที่ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งนั้น 

ยังไม่พอ ภาคการเงินจะต้องเข้มแข็งตามไปด้วย

มีกฎหมายข้อไหน
บอกล่ะ ว่าเงินช่วย
งานศพต้องจ่าย
เป็นเงินสดเท่านั้น

ฮ่าๆๆ

เงิบ
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เรื่องเล่าจากชาวยิว คำพูดประโยคเดียวก็หาเงินได้

การดำเนนิธรุกจิไมจ่ำเปน็ตอ้งมเีงนิ เพยีงแคม่ไีอเดยีกส็ามารถทำธรุกจิ 

ไดท้กุทีท่กุเวลา มเีรือ่งเลา่ของชาวยวิคนหนึง่ทีอ่ธบิายคำวา่ “การเงนิ” ไดเ้ปน็ 

อย่างด ี

ชายชาวยิวคนหนึ่งพูดกับแขกสองคนที่นั่งอยู่ข้างตนในงานศพว่า “เพื่อ 

คนตายจะได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เรามามอบเงินค่าช่วยงานศพคนละ  100  

ดอลลาร์กันเถอะ”

เมื่อแขกสองคนได้ยินดังนั้นก็หยิบเงินสดคนละ 100 ดอลลาร์วางไว้บน 

โลงศพ ส่วนชายชาวยิวหยิบเช็คออกมาจากกระเป๋า และเขียนยอดเงิน 

บริจาค 300 ดอลลาร์วางไว้ แล้วหยิบเงินสด 200 ดอลลาร์ของแขกสองคน 

ก่อนหน้าขึ้นมาเพื่อเป็นเงินทอน

เรามาลองคดิทบทวนกนั การทำธรุกรรมครัง้นีถ้อืวา่สมเหตสุมผล ชาย 

ชาวยิวคนนี้สามารถหาเงินได้ในพริบตาถึง 200 ดอลลาร์ทีเดียว แน่นอนว่า  

ไม่มีทางท่ีคนตายจะลุกข้ึนมานำเช็คไปข้ึนเงินท่ีธนาคารให้กับตนเองได้ สรุปว่า 

ชายชาวยิวสามารถหาเงินได้ 200 ดอลลาร์ด้วยการพูดเพียงประโยคเดียว 

เท่านั้นเอง



เกร็ดความรู้เพิ่มเติม 

ในสหรัฐอเมริกามีการใช้เช็คทำธุรกรรมกันอย่างกว้างขวาง โดยคนที่ 

ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ชายชาวยิวคนนี้ 

อาศัยประโยชน์จากความต่างของเช็คและเงินสดนั่นเอง

ปจัจบุนัระบบการเงนิกเ็ปน็เชน่นี ้ เพยีงแคม่คีวามคดิสรา้งสรรคท์ีด่ ี กจ็ะ 

เกิดสินค้าใหม่และวิธีการใหม่ทางการเงินได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็น 

ต้องมีโรงงานหรือบริษัทห้างร้านก็สามารถหาเงินได้
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สถาบันการเงินจำเป็นด้วยหรือ 

สถาบนัการเงนิคอืสถาบนัทีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกรรมทางการเงนิ  

การเงินจะมีสภาพคล่องและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต 

อย่างมั่นคงได้นั้น ตลาดการเงินและสถาบันการเงินจะต้องแข็งแรงเสียก่อน  

เงินทุนจะต้องไหลเวยีนดั่งสายน้ำทีไ่หลจากผู้ที่มีเงินทุนมากมายและต้องการ 

ลงทุนไปสู่ผู้ที่ต้องการเงินทุน 

แม้ได้กล่าวไว้ในตอนแรกว่า การให้เพื่อนยืมเงินก็นับเป็นการเงิน แต่ 

สว่นใหญแ่ลว้ผูท้ีต่อ้งการทำธรุกรรมทางการเงนิมกัเลอืกทำผา่นสถาบนัการเงนิ 

มากกว่า แม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เหตุผลสำคัญก็คือ 

ปลอดภัยจากความเสี่ยงและทำธุรกรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

และเช่นเดียวกันคือ เมื่อใดที่ต้องการจะซื้อหรือขายบ้าน เรามักใช้ 

บรกิารบรษิทัตวัแทนขายอสงัหารมิทรพัย ์ ซึง่เปน็สถาบนัการเงนิประเภทหนึง่  

เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่รู้ความต้องการที่ชัดเจนของแต่ละฝ่าย ทำให้ 

การซื้อและการขายสำเร็จยากกว่า ดังนั้นการเลือกใช้บริการจากบริษัท 

ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์จึงสะดวกกว่าการที่เราจะค้นหาผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

ทีละราย

สถาบันการเงิน ตอนที ่ 1

รู้ลึกสถาบันการเงิน
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คืออยาก
จะขอฝากเงิน

ครับ...

ธนาคาร
คือสถาบัน
การเงิน

ต้องขอบคุณ

ที่ให้กู้เงิน

นะครับ!

สถาบันการเงินจัดการเรื่องการเงิน

หลายครัง้พบวา่ คนทีม่เีงนิออมเหลอืเกบ็นัน้มอียูม่ากมาย แตเ่งนิออม 

ที่แต่ละคนมีอยู่มีมูลค่าน้อย และบางครั้งก็ต้องการฝากออมในระยะสั้น 

เท่านั้น แต่คนที่ต้องการกู้ยืมเงินไปลงทุนกลับต้องการกู้เงินในจำนวนมาก  

และกู้ยืมในระยะยาว

ยกตวัอยา่ง คนทีม่เีงนิเหลอืเกบ็หนึง่ลา้นมเีปน็จำนวนมาก แตน่กัธรุกจิ 

ต้องการกู้ยืมเงินลงทุน 100 ล้าน ดังนั้นนักธุรกิจรายนี้จะต้องกู้เงินจากคน 

ทีม่เีงนิออมหนึง่ลา้นจำนวน 100 คน และยงัตอ้งเตรยีมเอกสารประกอบการ 

กูย้มือกี ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยเลย และคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการกูย้มือาจสงูกวา่ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็เป็นได้

นอกจากนี้ การตรวจสอบเครดิตของแต่ละฝ่ายก็เป็นเรื่องยาก การ 

ขอความชว่ยเหลอืใหต้รวจสอบเครดติของผูกู้อ้าจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่กำไรจาก 

ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยซ้ำไป และยังต้องวิตกกังวลเรื่องระยะเวลาของสัญญากู้ 

ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย

เมือ่เปน็เชน่นี ้ สถาบนัการเงนิจงึเขา้มาชว่ยบรหิารและจดัการกบัปญัหา 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ที่มีเงินเหลือเก็บไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยก็สามารถฝากเงินได้  
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สถาบันการเงินก็ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเครดิตของผู้กู้เงินทั้งแบบ 

ส่วนบุคคลและสถานประกอบการได้ ดังนั้น การเลือกทำธุรกรรมการเงิน 

กับสถาบันการเงินจึงมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน แถมยังถูกกว่าทำด้วยตัวเอง

เมนูการเงินที่หลากหลาย

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิกำลงัพฒันาไปอยา่งตอ่เนือ่ง ภาคบรกิารของสถาบนั 

การเงินก็ขยายตัวตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์การเงินต่าง ๆ ก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด 

อย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีประสิทธิภาพเลย

ปัจจุบันสถาบันการเงินมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีขอบข่าย 

หน้าที่ที่เด่นชัดแตกต่างกันไป แต่หากมองในแง่ของผู้บริโภคก็เหมือนกับ 

มีเมนูการเงินมากมายให้เลือกตามความต้องการ

อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินมีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเป็น 

อยา่งมาก เนือ่งจากมหีนา้ทีจ่ดัการสภาพคลอ่งทางการเงนิ ทีเ่ปรยีบเหมอืน 

เลอืดหลอ่เลีย้งระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้ภาครฐัจงึตอ้งสรา้งเงือ่นไขทางกฎหมาย 

ขึ้นมา โดยแยกประเภทสถาบันการเงินตามประเภทการทำธุรกรรม รวมถึง 

กำหนดใหช้ือ่สถาบนัการเงนิตอ้งใสป่ระเภทของกจิการใหถ้กูตอ้ง เพราะหาก 

ไม่มีกฎหมายนี้แล้วอาจมีคนหัวหมอตั้งชื่อบริษัทโดยใส่คำว่า  “ธนาคาร”  ไว้ 

ข้างหน้าชื่อ เช่น “ธนาคาร XX” แล้วก็รับเอาเงินฝากของลูกค้าไป ซึ่งจะ 

ทำใหล้กูคา้ทีน่ำเงนิมาฝากเดอืดรอ้น และสรา้งความวุน่วายใหต้ลาดการเงนิ 

มากทีเดียว

สถาบันการเงินดำเนินธุรกิจอย่างไร

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF (International Monetary  

Fund) เปน็องคก์รทีร่ฐับาลของกลุม่ประเทศพนัธมติรไดก้อ่ตัง้ขึน้เพือ่ทำหนา้ที ่

ดูแลระบบการเงินระหว่างประเทศ และหลังจากที่ประเทศสมาชิกเข้าร่วม 

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ IMF จะต้องปฏิบัติตามหลักการและแนวทาง 
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แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เรียกว่า Structural  

Adjustment Programmes หรอื SAPs ซึง่สามารถนำไปใชไ้ดก้บัทกุประเทศ  

โดยมีหลักการสำคัญคือ ทำใหร้ะบบเศรษฐกจิมีเสถียรภาพ (Stabilization),  

เปิดเสรีทางด้านการเงิน การผลิต การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ  

(Liberalization), ลดความเข้มงวดของกฎระเบียบสำหรับธุรกิจบางประเภท  

ให้เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด อนุมัติ 

ให้ทุนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานผลิตได้อย่างเสรี และมีข้อจำกัดน้อยที่สุด  

(Deregulation) และเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าและ 

การลงทุน (Privatization) 

ธนาคารจะดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้กู้ยืม ซ้ือขาย 

ต๋ัวเงิน หรือตราสารหน้ีต่าง ๆ โดยธนาคารยังแบ่งออกเป็นธนาคารพาณิชย์ 

และธนาคารเฉพาะกิจ

ธนาคารพาณชิยเ์ปน็องคก์รทำธรุกรรมทางการเงนิสำหรบับคุคลธรรมดา  

หรือสถานประกอบการที่ต้องการฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน

ส่วนธนาคารเฉพาะกิจจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีหน้าที่ให้ 

ความชว่ยเหลอืและจดัสรรเงนิทนุระยะยาวทีจ่ำเปน็ตอ่กจิการของอตุสาหกรรม  

ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ เพื่อภาครัฐจะได้กำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ธนาคารอุตสาหกรรม ที่คอยให้ความ 

ชว่ยเหลอืกบัอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารเพือ่ธรุกจินำเขา้ 

และส่งออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสหกรณ์การประมง  

เป็นต้น

จากธุรกิจของธนาคารขยายไปสู่ธุรกิจของสหกรณ์

ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ของเกาหลีใต้เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็ก 

ทีใ่หบ้รกิารทางธรุกรรมการเงนิกบัประชาชน พอ่คา้ และสถานประกอบการ 

ขนาดเล็กในเขตจังหวัดนั้น ๆ



ทำไมมีสถาบัน
การเงินมากมาย

ขนาดนี้

13

ฮันจินซู

ธนาคารกลาง

ธนาคาร

บรษิทัประกนัภยั

องค์กรช่วยเหลือ
ด้านการเงิน

สถาบันเงินฝาก

ที่ไม่ใช่ธนาคาร

ธนาคารกลางเกาหลีใต้

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารเฉพาะกิจ

บริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันภัย
ประกันไปรษณีย์
สถาบันเครดิต
บริษัทประกันการส่งออก

สถาบันควบคุมทางการเงิน 
(The Financial Supervisory Service)

สถาบันประกันเงินฝาก 
(Deposit Insurance Corporation)

สถาบันการเงินโทรคมนาคม
และเคลียริ่ง
(Korea Financial Telecommuni-
cations and Clearing Institute)

สถาบันประกันสินเชื่อ
(Korea Credit Guaranteed 
Institute)

หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Credit-Rating Agency)

ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่

ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์

เครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์ออมทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้

บริษัทบริหารสินทรัพย์

บรษิทัซือ้ขายอนพุนัธล์ว่งหนา้

บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิต
(The Credit Finance Corporation)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(Venture Capital Corporation)

สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation)

สถาบันการเงินอื่นๆ
บริษัทจัดการ

การลงทุนทางการเงิน



14

ร ว ย แ ต่ เ ด็ ก

อย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์มีหน้าที่เหมือนกับธนาคาร 

พาณิชย์ทั่วไปก็จริง แต่ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝาก 

สูงกว่าและมีเงื่อนไขปล่อยกู้ที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ เพราะ 

เหตุนี้พ่อค้าตามเขตจังหวัดต่าง ๆ จึงนิยมใช้บริการด้านการเงินกันมาก แต่ 

ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าและมีข้อจำกัดมากกว่าธนาคารทั่วไป ความปลอดภัย 

จึงลดลง	

ส่วนธนาคารพาณิชย์จะมีหน้าที่ดูแลด้านการเงินที่จำเป็นต่อสถาน 

ประกอบการทุกเรื่อง เช่น การเงินระยะยาวและระยะสั้น กองทุนเพื่อการ 

ลงทุน การเช่าซื้อ (Leasing) เป็นต้น 

ขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพสาขา 

เดียวกัน เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น มี 

วตัถปุระสงคห์ลกัคอืใหค้วามชว่ยเหลอืในหมูเ่พือ่นสมาชกิสหภาพดว้ยกนั เชน่  

สหกรณ์สินเชื่อเครดิตยูเนี่ยน (Credit Union), สหกรณ์เพื่อการเกษตร  

(National Agricultural Cooperative Federation) และสหกรณก์ารประมง  

(National Federation of Fisheries Cooperative)

สถาบันการเงินประเภทที ่ 1 ประเภทที ่ 2 

และประเภทที ่ 3

ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์  

เช่น หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ฯลฯ ซึ่งหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายต้องมี 

คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 

หลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนที่ให้สินเชื่อและเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท 

หลักทรัพย์เพื่อผลักดันให้การทำธุรกรรมต่าง  ๆ  เป็นไปอย่างราบรื่นและ 

มีประสิทธิภาพ

บริษัทบริหารสินทรัพย์จะนำเงินจากนักลงทุนทั่วไปมาเป็นเงินกองทุน  

แล้วไปลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาล เม่ือได้กำไรก็จะจ่ายคืนให้แก่นักลงทุน 

ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์คือนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์น้อย  
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ไมม่เีวลา หรอืขาดความรูเ้กีย่วกบัการลงทนุ แตท่ัง้นีบ้รษิทับริหารสินทรัพย ์

จะไม่มีบริการให้กู้ยืมเงิน

ส่ วนบริษัทผู้ เชี่ ยวชาญด้านเครดิต  (The  Cred i t  F inanc ia l  

Corporation) ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล  

สินเชื่อรถยนต์ ฯลฯ ไม่มีบริการรับฝากหรือกู้เงิน บริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่ม 

บริษัทเชี่ยวชาญด้านเครดิตได้แก่ บริษัทบัตรเครดิต บริษัทลีสซิ่ง และ 

บริษัทไฟแนนซ์

บางครั้งหนังสือพิมพ์จะเรียกสถาบันการเงินประเภทที่ 1 ว่าธนาคาร 

พาณิชย์ทั่วไป ส่วนสถาบันการเงินอื่น  ๆ  มักเรียกว่า สถาบันการเงิน 

ประเภทที่ 2 อาจมีบางครั้งที่พูดถึงสถาบันการเงินประเภทที่ 3 ซึ่งหมายถึง 

บริษัทที่ให้กู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งสถาบันควบคุมทางการเงินจะไม่ได้ 

เข้ามากำกับดูแลโดยตรง 

ดังนั้นถ้าจำเป็นต้องขอกู้สินเชื่อ จึงควรเลือกสถาบันการเงินประเภท 

ที่ 1 จะดีกว่า ถ้าหากเลือกสถาบันการเงินประเภทที่ 3 อาจทำให้ระดับ 

เครดิตความน่าเชื่อถือลดลงได้ ซึ่งจะทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น
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การฝากเงิน การกู้เงิน และผลต่าง

ของเงินฝากกับเงินกู้

ในเกาหลีใต้ สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกัน  

มีงานหลักอยู่สองอย่าง งานแรกคือ บริหารจัดการเงินทุนของผู้ฝากเงิน 

หรือผู้มีอิสระทางการเงินที่นำมาฝากไว้ และงานที่สองคือ เป็นแหล่งเงินทุน 

ให้กับนักลงทุนหรือกิจการที่มีความจำเป็นต้องกู้เงิน ดังนั้น สถาบันการเงิน 

จงึตอ้งมมีาตรการปอ้งกนัและจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในการปลอ่ยเงนิกู ้

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงเงินฝาก อีกทั้ง 

สถาบันการเงินยังต้องสร้างรายได้เพื่อนำมาจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน  

แม้ว่าดอกเบี้ยที่ให้จะน้อยนิดก็ตาม

โดยปกติธนาคารจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและอัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้สูงกว่า รายได้ของธนาคารจึงมาจากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับ 

ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งถือเป็นส่วนเกินของอัตราสินเชื่อต่อเงินฝาก ยิ่งส่วนเกิน 

มีมากเท่าไร ธนาคารก็ยิ่งจะมีกำไรมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ธนาคาร 

ไมส่ามารถกำหนดสว่นเกนิของอตัราสนิเชือ่ใหม้ากไดต้ลอดเวลา เพราะวา่ถา้ 

สถาบันการเงิน ตอนที ่ 2

สถาบันการเงินหาเงินจากไหนนะ



รับฝากเงิน

ผู้ฝากเงิน สถาบันการเงิน
ผู้กู้เงิน

(บริษัท)

ดอกเบี้ยจ่าย

ปล่อยกู้

ดอกเบี้ยรับ

ตราสารหนี ้ หุ้น และค่าธรรมเนียม

นอกจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีการลงทุนที่ให้ 

ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก คือ การลงทุนผ่านบริษัทเงินทุน 

หลักทรัพย์  ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น  หุ้นกู้  พันธบัตรที่ให้ 

ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ เมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร หากสามารถ 

รับความเสี่ยงสูงได้ก็สามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน หรือ 

จะลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็ได ้ แต่ถ้าขาดความรู้และไม่ได้ 

ศึกษาผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน อาจพบกับความเสี่ยง 

ที่จะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทที่ขายหุ้นกู้ หรือขาดทุนจากหุ้นที่ราคาร่วงลง
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ส่วนเกินของอัตราสินเชื่อต่อเงินฝากมากกว่าธนาคารคู่แข่ง นั่นหมายความ 

วา่มอีตัราดอกเบีย้เงนิกูส้งูและใหอ้ตัราดอกเบีย้เงนิฝากตำ่ ลกูคา้กจ็ะเลอืกใช ้

บริการธนาคารอื่นแทน

ธนาคารมีรายได้จากการบริหารจัดการเงินของคนอื่น โดยอาศัยความรู ้

ความเชีย่วชาญบวกกบัประสบการณก์ารบรหิารเงนิทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ 

จดัการงานดา้นปลอ่ยเงนิกู ้ และดแูลเรือ่งความปลอดภยัจากความเสีย่งแทน 

ผูฝ้ากเงนิได้ รายไดท้ีเ่ปน็ดอกเบีย้ของธนาคารอาจเรยีกไดว้า่เปน็ คา่บรกิาร 

แบบมืออาชีพ



บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน หรือข่าว 

ผลประกอบการในอนาคตให้แก่นักลงทุน และดำเนินขั้นตอนการซื้อขาย  

สิ่งตอบแทนที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะได้รับก็มาจากการเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

เอ ทำไมรู้สึก

เหมือนโดนปล้นเงิน

ทุกวันเลยนะ! 

ไม่รู้ละ

ได้กำไรหรือเปล่า 

ขอค่าคอมมิชชัน

ด้วยค่ะ

นักลงทุน

เหลือตัวเท่ามดแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทท่ีทำหน้าท่ีตัวกลางน้ี เราเรียกว่า โบรกเกอร์  

(Broker) โดยทุกครั้งที่มีการซื้อและมีการขายหุ้นบริษัท ไม่ว่านักลงทุน 

จะได้รับกำไรหรือขาดทุนเสียหาย โบรกเกอร์ก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมการ 

ซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จัดว่าเป็นค่าดำเนินการของบริษัทที่ให้บริการ

ดังนั้น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จึงมีรายได้ส่วนกำไรมาจากสองทาง  
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หนึ่งคือกำไรที่ได้มาจากดอกเบี้ยในการจัดสรรเงินลงทุนให้เกิดดอกผลมาก 

ทีส่ดุและปลอดภยัจากความเสีย่ง สองคอืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิาร 

ซือ้ขายหุน้หรอืตราสารหนี้ แตส่ำหรบัธนาคารพาณชิยแ์ลว้ ผลประกอบการ 

หลักคือกำไรจากดอกเบี้ยในการปล่อยกู้เงินทุน และมีรายได้พิเศษจากการ 

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฝาก - ถอน ดังนั้นเวลาที่เรารับเงินหรือ 

โอนเงินให้ลูกค้าหรือแม้แต่คนในครอบครัว ก็จะเสียค่าธรรมเนียมการให้ 

บริการในส่วนนี้ด้วย

ฝากเงินทุน

นักลงทุน

สถาบัน

การเงิน

(ตลาด)

บริษัท

โบรกเกอร์

ทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ

ผลกำไรจากการลงทุน
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