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หลาย

คนอาจจะคุ้นเคยกับรายวิชาการเงินส่วนบุคคล
ซึ่ ง เป็ น รายวิ ช าหนึ่ ง ของนั ก การเงิ น หรื อ ผู ้ ที่
ต้องการความส�ำเร็จทางการเงินอ่านกันโดยส่วนใหญ่ ซึง่ ปัจจุบนั เป็น
เรื่องใกล้ตัวที่เราต้องเรียนรู้ และใส่ใจกันมากขึ้นเพราะความจ�ำเป็น
ของการเงินส่วนบุคคล ยิ่งใครที่สามารถเริ่มต้นได้เร็ว ก็จะประสบ
ความส�ำเร็จได้โดยง่าย จากนิยามมูลค่าเงินตามเวลา ที่มองถึงการ
เพิ่มพูนของปริมาณเงินเมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด้านการเงินส่วนบุคลไปยังบุตรหลานได้ยงิ่ ดีใหญ่ เพราะเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ของการด�ำรงอยู่ของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนัน้ การเงินส่วนบุคคลจึงต้องมีการวางแผนทางการเงินทัง้
ขบวนการ ประเมินสถานภาพทางการเงินของบุคคลเพื่อความเข้าใจ
สิ่งที่มีอยู่ สิ่งที่ยังขาดเพื่อท�ำการปรับปรุง ให้มีฐานะการเงินที่มั่งคั่ง
มัน่ คง เพือ่ ทีจ่ ะมีความส�ำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล นอกจาก
จะท�ำให้พจิ ารณาถึงเรือ่ งการหารายได้ ค่าใช้จา่ ย การวางแผนอุปโภค
การบริโภค และการลงทุน เพื่อการป้องกันความเสี่ยง การประกันภัย
การวางแผนภาษี ลดภาระภาษี รวมถึงเรือ่ งการ วางแผนเกษียณอายุ
และการวางแผนมรดก เพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนทางการเงิน ก็
จะท�ำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามทีต่ อ้ งการ อาจจะ
ก่อให้เกิดเป็นภาระของตนเอง และผู้อื่นได้ เช่น ถ้าเราวางเป้าหมาย
การศึกษาเพื่อความก้าวหน้า ด้วยการเรียนต่อปริญญาโทในอีก 2 ปี
ข้างหน้า เราก็ควรที่จะก�ำหนดเงินออม เงินเพื่อการศึกษา เพราะถ้า
เราไม่มีการวางแผนเงินออม มีการใช้เงินฟุ่มเฟือย เมื่อถึงเวลา 2 ปี
เราก็จะไม่มีเงินเรียน เป้าหมายของเราก็จะท�ำให้ไม่ถึงฝันหรือถ้าเรา
ยังมีความต้องการเรียนตามแผน ก็จะต้องท�ำการกู้ยืมเงินมาเรียน มี
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ผลต่อภาระหนีท้ จี่ ะตามมาหรือไม่กต็ อ้ งเป็นภาระของพ่อแม่ในการส่ง
เสียให้เรียนต่อ
นอกจากนี้ การไม่มีแผนทางการเงินส่วนบุคคลอาจจะก่อให้
เกิดปัญหา เช่น เมือ่ มีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ตกงานหรือเกิดประสบ
อุบัติเหตุกลายเป็นคนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ก็
จะท�ำให้มีปัญหาในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของตน ไม่มีเงินส�ำหรับ
การรักษาตัว ในกรณีทเี่ จ็บป่วย ท�ำให้ประสบปัญหาความยากล�ำบาก
ในการใช้ชวี ติ ในบัน้ ปลายภายหลังเกษียณ ไม่มเี งินทีเ่ พียงพอ ส�ำหรับ
การด�ำรงชีพ ท�ำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข
ดังนั้น เราจึงควรที่ให้ความส�ำคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อ
ท�ำให้เกิดความมั่งคั่งทางการเงิน และความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิต
มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต (Financial Freedom / Financial
Independence) มีหลักประกันทางการเงินมัน่ คงเพียงพอทีจ่ ะใช้ชวี ติ
ได้อย่างสุขสบายสมควรแก่อัตภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นมาก
และมีเงินใช้สอยเพือ่ ด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพในอนาคต ตามเป้าหมาย
เฉพาะของแต่ละบุคคลได้ โดยเริ่มจาก

1. เข้าใจหลักพืน้ ฐานของการวางแผน การเงินส่วน
บุคคล “Comprehensive Financial Planning”

คือ การวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมทั้ง 4 หัวข้อดังนี้
1.1 การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth creation): เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร รายได้ รายจ่าย ในการอุปโภคบริโภค (Consumption
planning) ต้องมีวินัยในการออม และควบคุมรายจ่าย เพื่อเป็นฐาน
ในการต่อยอด ความมั่นคงในอนาคต
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1.2 การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth protection): เป็นการ
คุ้มครอง ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถยนต์ หรือ
การท�ำประกันชีวิต โดยการ วางแผนประกันภัย (Insurance Planning) เพื่อลดความสูญเสียทางการเงิน ที่จะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางการเงินลดลง และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงิน
1.3 การต่อยอดความมัง่ คัง่ (Wealth accumulation): เป็นการ
สะสมความมั่งคั่ง ผ่าน (1) การวางแผนทางภาษี (Tax planning) (2)
การวางแผนการลงทุน (Investment planning) แนวคิดคือ ลดราย
จ่ายภาษี และเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์จากการลงทุน
1.4 การกระจายความมั่งคั่ง (Wealth distribution): เป็นการ
ส่งมอบความมั่งคั่งให้กับบุคคลที่ต้องการให้เขาเป็นผู้รับมรดก เช่น
ลูก หลาน ญาติพี่น้องหรือการกุศล ผ่านการวางแผนมรดก (Estate
planning)
การสร้างความมั่งคั่ง
(Wealth creation)
รับ มากกว่า จ่าย
ชีวิตต้องไม่ติดลบ
(รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้)
การปกป้องความมั่งคั่ง
(Wealth protection) :
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
ชีวิตต้องมีภูมิคุ้มกัน
(รู้ทันความเสี่ยง)

การสะสมความมั่งคั่ง
(Wealth accumulation)
การสะสมสินทรัพย์ลงทุน
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ชีวิต คือ การลงทุน
(รู้ขยายดอกผล)
การกระจายความมั่งคั่ง
(Wealth distribution)
ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน
แบ่งปันบริจาคให้สังคม
ชีวิตมีการให้
(รู้แบ่งปัน)

2. การสร้างนิสัยในการออม

ในการแผนวางหรือการวัดค่า การออมเป็นสิ่งที่เราต้องให้
ความส�ำคัญอย่างมาก มีแนวคิดการออมเงินอย่างง่ายๆ ของแบบ
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JARS System ที่คิดค้นโดย T.Harv Eker นักพูด และนักคิดด้าน
การเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind
ซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่เมื่อปี คศ. 2007 ที่แนะน�ำการออม แนวคิด
แบบปฐมวัยทีเ่ ราเพียงแต่เตรียมกระปุกออมสิน หรือขวดโหลเพือ่ การ
เก็บออมออกเป็น 6 ใบเพื่อการเก็บออมใน 6 ประเภทหลักที่เราต้อง
ใช้กันทุกคนในชีวิต คือ
ใบที่ 1 การเก็บออมเงินเพื่อส�ำหรับจ่ายในชีวิตประจ�ำวัน
(Necessity Account) มีการก�ำหนดสัดส่วนอย่างง่าย จากเงินรายได้
10,000 บาทให้มีสัดส่วนการใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันไม่เกิน 5,500
บาท (ไม่เกินร้อยละ 55 ของรายได้) ซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิต ประกอบด้วยส่วนใหญ่ คือ ค่าอาหารใน
การรับประทาน สามมื้อต่อวัน หรือ 21 มื้อต่อสัปดาห์ หรือการบริโภค
เดือนละ 90 มื้อต่อเดือน นั่นคือถ้าเราบริโภคมื้อละ 50 บาท คิดจาก
30 วันต่อเดือนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเดือนละ 4,500 บาท ซึ่งก็จะเหลือ
ใช้จ่ายส�ำหรับ ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าน�้ำมันรวมแล้ว
ไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น ดังนัน้ เราอาจจะต้องวางแผนค่าใช้จา่ ยใน
การบริโภคต่อมื้อให้น้อยกว่า 50 บาท จึงจะสามารถเหลือเงินเพื่อใช้
จ่ายในส่วนค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าน�้ำมัน เพิ่มขึ้นได้
ใบที่ 2 การวางแผนการใช้จ่ายเงินส�ำหรับค่าใช้จ่ายตามใจ
ชอบ (Play Account) ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ คือในจ�ำนวน 1,000
บาท ส�ำหรับความต้องการโดยทั่วไปของคน ที่จะความต้องการ
แตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ซึ่งจัดได้ว่าเปรียบเสมือนรางวัลส�ำหรับ
ความเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน เพราะฉะนั้นการวางแผนการ
ใช้จา่ ยเงินส�ำหรับค่าใช้จา่ ยตามใจชอบจะสามารถท�ำให้เรามีกำ� ลังใจ
ในการใช้ชีวิต และช่วยให้เราสามารถใช้เงินได้อย่างง่ายดายตาม
วงเงินสัดส่วนของรายได้
อ่าน ต่อฉบับหน้า

