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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใบที่ 5 เงินส�าหรับค่าใช้จ่ายในระยะยาว (Long - term sav-

ing for spending Account) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้ คือ

ในจ�ำนวน 1,000 บำทของรำยได้เรำควรที่จะน�ำมำวำงแผนอนำคต

กับสิ่งที่เรำไม่รู้ ด้วยกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงด้วยกำรน�ำเงินมำ

วำงแผนว่ำทำงเลือกในอนำคตว่ำอยำกท�ำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือ

จำกงำนประจ�ำ เพรำะจะท�ำให้เรำสำมำรถก�ำหนดทำงเลอืกในอนำคต

ได้ เมื่อมีเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันมำกระทบกับกำรท�ำงำนประจ�ำ เรำก็

สำมำรถที่จะน�ำเงินเก็บดังกล่ำวมำลงทุนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยได้

ใบที่ 6 การวางแผนส�ารองเงินส�าหรับการบริจาค (Give Ac-

count) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของรำยได้ คือในจ�ำนวน 500 บำท

เป็นกำรแบ่งปันสิ่งดีงำมให้กับบุคคลอื่นด้วย ทั้งกำรบริจำดเพื่อกำร

ท�ำบุญ หรือซื้อของขวัญให้คนใกล้ชิดในโอกำสพิเศษก็ได้หรือน�ำไป

มอบให้บิดำ มำรดำหรือ บุพกำรี

3. การวางแผนทางการเงินตามช่วงชีวิต  

เพื่อกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภำพเรำจึง

ควรเข้ำใจกำรวำงแผนทำงกำรเงนิตำมช่วงชวีติของแต่ละบคุคลทีไ่ม่

เหมอืนกนั โดยกระบวนกำรกำรวำงแผนกำรเงนิจงึมกีำรแบ่งตำมวงจร

ชวีติของบคุคล ตัง้แต่เดก็จนถงึวยัหลงัเกษยีณ ทีม่คีวำมต้องกำร และ

มีเป้ำหมำยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมำจำกปัจจัย และสภำพแวดล้อม

จากฉบับที่แล้วต่อ

ใบที่ 3 
การวางแผนทางการเงนิเพือ่เรยีนรูก้ารลงทุน 

(Financial Freedom Account) สัดส่วนไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของรำยได้ คือในจ�ำนวน 1,000 บำท กำรเตรียมเงินออม

เพื่อเรียนรู้กำรลงทุนนี้จะเป็นกำรออมที่ส่งผลให้เรำเข้ำใจในบทเรียน

ของควำมเสี่ยง และกำรวำงแผนอนำคตมีควำมส�ำคัญไม่แพ้กำร

วำงแผนทำงกำรออมเงินด้ำนอื่นๆ เพรำะกำรกันส�ำรองเงินเพื่อ 

เรียนรู้กำรลงทุน คือ กำรน�ำเงินไปลงทุนซึ่งเริ่มต้นจำกกำรลงทุนใน

ควำมรู้จำกกำรอ่ำนหนังสือ กำรเข้ำร่วมสัมมนำ กำรเรียนทำงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฝึกหัดกำรลงทุนผ่ำนสื่อต่ำงๆ ที่ให้แบบจ�ำลอง

ในกำรลงทุนให้เรำมีเข้ำใจแล้วก็จึงน�ำเงินดังกล่ำวไปลงทุนด้ำนที่

สนใจเช่น กำรลงทุนในหุน้สำมญั หุน้กู ้กองทนุ หรอืสนิทรพัย์ทำงกำร

เงินอื่นๆ นอกเหนือจำกนี้ก็ได้

ใบที่ 4 การวางแผนการออมเงินส�าหรับการศึกษา (Educa-

tion Account) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้ คือในจ�ำนวน 

1,000 บำท เป็นกำรน�ำเงนิออมมำต่อยอดเพือ่กำรศกึษำเพรำะ ‘มนษุย์

ไม่มีวันหยุดพัฒนำ’ เรำจึงต้องมีเงินออมส่วนน้ีเก็บไว้เพื่อหำควำมรู้

ใหม่ๆ ทีส่อดคล้องกบักำรด�ำเนนิชวีติ กำรวำงเป้ำหมำยในกำรท�ำงำน

เพื่อมำพัฒนำตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรหำหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กับงำนมำอ่ำนเอง หรือจะไปลงเรียนเพิ่มเติมต่ำงๆ หน้ำที่กำรงำน

การเงินส่วนบุคคล

วัยเด็ก

ส่งเสริมให้รู้จักการออม

วัยเริ่มทำางาน

นักศึกษาจบใหม่  เริ่มทำางาน ควร

วางแผนเก็บออมเพื่อการวางแผนการ

ซื้อบ้าน ซื้อรถ (หนี้สินที่จะเริ่มมี)

วางแผนทำาประกนัชวีติ (ลดความเส่ียง)

วางแผนลงทุนในสินทรัพย์ วางแผน

ภาษี และการวางแผนการเงินเพื่อ 

วัยเกษียณ

วัยสร้างครอบครัว 

วัยทำางาน (30-49 ปี)

ควรวางแผนอนาคตด้านการแต่งงาน การ

มีบุตร (กี่คน?) และให้ความสำาคัญในการ

ชำาระหนี้สิน การลดดอกเบี้ยสังหาริมทรัพย์ 

(บ้าน รถ) การวางแผนทำาประกันชีวิตเพิ่ม

เพื่อลดความเสี่ยง และการวางแผนลงทุน

ในสินทรพัยแ์ละวางแผนภาษี (การลดหยอ่น

และการขอคืนภาษี)

วัยผู้ใหญ่

 (50 ปี จนถึงเกษียณ) การเร่งการเก็บออม

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น การดูแลสุขภาพ 

(ประกันสุขภาพชีวิต : ลดความเสี่ยง)  

จัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ

เตรียมแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

(หลังเกษียณ จะไม่มีรายได้ประจำา แต่ยังคง

มีค่าใช้จ่าย)
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5. การวัดค่าอิสรภาพทางการเงิน (Financial 

Freedom) 

กำรทีจ่ะวำงแผนกำรเงนิทีด่จีะต้องมกีำรประเมนิสถำนกำรณ์

เพือ่ทีจ่ะตัง้ต้น และก�ำหนดทศิทำงในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ในอนำคต

ได้ โดยนกักำรเงนิมกีำรก�ำหนดค่ำอสิรภำพทำงกำรเงนิ ด้วยอตัรำส่วน

ง่ำยๆ ดังนี้

5.1 อัตรำส่วนควำมอยู่รอด (Survival ratio) = (รำยได้จำก

กำรท�ำงำน + รำยได้จำกสินทรัพย์) / รำยจ่ำย มีค่ำ > 1 เช่นกำรมีเงิน

เดือน 15,000 บำท และมีรำยได้จำกเงินฝำกอีกเดือนละ 5,000 บำท 

ขณะที่รำยจ่ำยทั้งเดือน 16,000 บำท ดังนั้นอัตรำส่วนควำมอยู่รอด

จึงมีค่ำ 1.25 ถือว่ำผ่ำนอัตรำส่วนควำมอยู่รอดได้

5.2 อัตรำส่วนควำมมั่งค่ัง (Wealth ratio) = (รำยได้จำก

สนิทรพัย์) /รำยจ่ำย มค่ีำ  >1 โดยรำยได้จำกสนิทรพัย์ เช่น หุน้ ตรำสำร

หนี้ เงินฝำก กองทุนรวม อสังหำริมทรัพย์ ฯลฯ อัตรำส่วนควำมมั่งคั่ง 

นัน่กค็อืกำรทีเ่รำมรีำยได้จำกสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ำมำกกว่ำรำยจ่ำย เช่น 

เรำมรีำยจ่ำยในส่วนค่ำน�ำ้ ค่ำโทรศพัท์ ค่ำกนิอยู ่ค่ำเดนิทำงต่ำงๆ รวม 

10,000 บำท แต่เรำมีรำยได้จำกค่ำเช่ำคอนโดที่เรำซื้อไว้ ค่ำดอกเบี้ย 

ค่ำเงินปันผลเฉลี่ยเดือนรวม 12,000 บำทหรือที่เรียกว่ำรำยได้หลัก

จำก Passive income จำกสัดส่วนข้ำงต้น คือ 1.2 เท่ำแสดงว่ำเรำมี

ควำมมั่งคั่ง 

จำกแนวคิดเบื้องต้น 5 อย่ำงนี้ ถ้ำเรำให้ควำมส�ำคัญของกำร

วำงแผนทำงกำรเงนิกจ็ะท�ำให้เกดิควำมมัง่คัง่ และควำมมัน่คงในกำร

ด�ำเนินชีวิต ก็จะมีอิสรภำพทำงกำรเงินได้ในอนำคต 

เปล่ียนแปลง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ฯลฯ ที่ไม ่

เหมือนกัน

4. การกำาหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial 

Goals) 

โดยเป้ำหมำยทำงกำรเงิน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

4.1 เป้ำหมำยกำรเงนิระยะสัน้ จะบรรลเุป้ำหมำยภำยใน 1 ปี 

เช่น ต้องกำรออมเงิน 50,000 เพื่อเป็นเงินส�ำรอง เผื่อฉุกเฉิน ภำยใน

ระยะเวลำ 9 เดือน

4.2 เป้ำหมำยกำรเงินระยะปำนกลำง จะบรรลุเป้ำหมำย 

ภำยใน 1-5 ปี มุ่งเน้นกำรสร้ำงสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรำยได้ เช่น 

ต้องกำรออมเงินเพื่อเป็นเงินดำวน์ ซื้อบ้ำนจ�ำนวนเงิน 300,000 บำท 

ภำยในระยะเวลำ 3 ปี

4.3 เป้ำหมำยกำรเงินระยะยำว จะบรรลุเป้ำหมำยภำยใน 5 

ปีขึ้นไปเป้ำหมำยระยะยำวจะเป็นเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้

กับชีวิตของตนเอง และครอบครัว ในระยะยำว เช่น ต้องออมเงินเพื่อ

ให้มีเงิน 15 ล้ำนบำท ณ วันเกษียณอำยุที่ 60 ปี

โดยกำรก�ำหนดเป้ำหมำยท่ีดี ต้องใช้หลัก “SMART” ที่

ประกอบไปด้วย

S – Specific ระบุสิ่งที่ต้องกำรได้อย่ำงชัดเจน

M – Measurable สำมำรถวัดผลได้

A – Attainable /Achievable เป้ำหมำยต้องอยู่ในวิสัยที่

สำมำรถท�ำได้จรงิ (เป้ำหมำยต้องไม่ต�ำ่เกินไป หรอืต�ำ่กว่ำมำตรฐำน)

R – Realistic เป็นเป้ำหมำยที่สมเหตุผล และอยู่บนพื้นฐำน

ของควำมเป็นจริง

T – Time Bound มีระยะเวลำเป็นกรอบก�ำหนด ที่ต้องท�ำให้

เป้ำหมำยส�ำเร็จ
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