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โครงสรางครอบครัวมีผลกับ 
วิธีจัดการเงินของเราอยางไร
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เราตองดูแลใครบาง 

 

ตัวอยาง  
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1.  คุณแมมีเงินออม

โครงสรางครอบครัวกับ 
การเลือกสินคาทางการเงิน
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แบบที่ 1 เราตองดูแลทุกคนในครอบครัว (ภาพซาย)

สตรอง
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แบบที่ 2 เราดูแลตัวเองคนเดียวเทานั้น (ภาพขวา)
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ตัวอยางแพ็กเกจเก็บเงินเดือนละ 
5,000 บาทของแตละคนจะแตกตางกัน
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3 ขัน้ตอนท่ีใชในการตดัสนิใจเลอืกสนิคาทางการเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 ตอนนี้และอนาคตเราจะตองดูแลใครบาง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกสินคาการเงินใหเหมาะสมกับเปาหมายการเงิน
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ขั้นตอนที่ 3 วางแผนและลงมือทํา 
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แพ็กเกจอุนใจทั้งครอบครัว (ภาพซาย) 

สวนที่ 1 ดูแลพอแม : 500 บาท

สวนที่ 2 เงินเกษียณของตัวเอง : 1,000 บาท
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สวนที่ 3 คาเทอมของลูกปหนา : 2,000 บาท

สวนที่ 4 สรางความอุนใจใหครอบครัว : 1,500 บาท
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แพ็กเกจโสดมั่งคั่ง (ภาพขวา) 

สวนที่ 1 เงินฉุกเฉิน : 1,000 บาท

สวนที่ 2 เงินเกษียณ : 2,500 บาท
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สวนที่ 3 ทุพพลภาพทํางานไมได : 1,500 บาท
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