การเงินส่วนบุคคล
สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ใบที่ 3

การวางแผนทางการเงินเพือ่ เรียนรูก้ ารลงทุน
(Financial Freedom Account) สัดส่วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของรายได้ คือในจ�ำนวน 1,000 บาท การเตรียมเงินออม
เพื่อเรียนรู้การลงทุนนี้จะเป็นการออมที่ส่งผลให้เราเข้าใจในบทเรียน
ของความเสี่ยง และการวางแผนอนาคตมีความส�ำคัญไม่แพ้การ
วางแผนทางการออมเงินด้านอื่นๆ เพราะการกันส�ำรองเงินเพื่อ
เรียนรู้การลงทุน คือ การน�ำเงินไปลงทุนซึ่งเริ่มต้นจากการลงทุนใน
ความรู้จากการอ่านหนังสือ การเข้าร่วมสัมมนา การเรียนทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฝึกหัดการลงทุนผ่านสื่อต่างๆ ที่ให้แบบจ�ำลอง
ในการลงทุนให้เรามีเข้าใจแล้วก็จึงน�ำเงินดังกล่าวไปลงทุนด้านที่
สนใจเช่น การลงทุนในหุน้ สามัญ หุน้ กู้ กองทุน หรือสินทรัพย์ทางการ
เงินอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ได้
ใบที่ 4 การวางแผนการออมเงินส�ำหรับการศึกษา (Education Account) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ คือในจ�ำนวน
1,000 บาท เป็นการน�ำเงินออมมาต่อยอดเพือ่ การศึกษาเพราะ ‘มนุษย์
ไม่มีวันหยุดพัฒนา’ เราจึงต้องมีเงินออมส่วนนี้เก็บไว้เพื่อหาความรู้
ใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ การวางเป้าหมายในการท�ำงาน
เพื่อมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการหาหนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับงานมาอ่านเอง หรือจะไปลงเรียนเพิ่มเติมต่างๆ หน้าที่การงาน
วัยเด็ก
ส่งเสริมให้รู้จักการออม

วัยเริ่มทำ�งาน
นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ เริ่ ม ทำ � งาน ควร
วางแผนเก็บออมเพื่อการวางแผนการ
ซื้อบ้าน ซื้อรถ (หนี้สินที่จะเริ่มมี)
วางแผนทำ�ประกันชีวติ (ลดความเสีย่ ง)
วางแผนลงทุนในสินทรัพย์ วางแผน
ภาษี และการวางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ

ใบที่ 5 เงินส�ำหรับค่าใช้จ่ายในระยะยาว (Long - term saving for spending Account) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ คือ
ในจ�ำนวน 1,000 บาทของรายได้เราควรที่จะน�ำมาวางแผนอนาคต
กับสิ่งที่เราไม่รู้ ด้วยการป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้วยการน�ำเงินมา
วางแผนว่าทางเลือกในอนาคตว่าอยากท�ำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากงานประจ�ำ เพราะจะท�ำให้เราสามารถก�ำหนดทางเลือกในอนาคต
ได้ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากระทบกับการท�ำงานประจ�ำ เราก็
สามารถที่จะน�ำเงินเก็บดังกล่าวมาลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้
ใบที่ 6 การวางแผนส�ำรองเงินส�ำหรับการบริจาค (Give Account) สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ คือในจ�ำนวน 500 บาท
เป็นการแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับบุคคลอื่นด้วย ทั้งการบริจาดเพื่อการ
ท�ำบุญ หรือซื้อของขวัญให้คนใกล้ชิดในโอกาสพิเศษก็ได้หรือน�ำไป
มอบให้บิดา มารดาหรือ บุพการี

3. การวางแผนทางการเงินตามช่วงชีวิต

เพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพเราจึง
ควรเข้าใจการวางแผนทางการเงินตามช่วงชีวติ ของแต่ละบุคคลทีไ่ ม่
เหมือนกัน โดยกระบวนการการวางแผนการเงินจึงมีการแบ่งตามวงจร
ชีวติ ของบุคคล ตัง้ แต่เด็กจนถึงวัยหลังเกษียณ ทีม่ คี วามต้องการ และ
มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากปัจจัย และสภาพแวดล้อม

วัยสร้างครอบครัว
วัยทำ�งาน (30-49 ปี)
ควรวางแผนอนาคตด้านการแต่งงาน การ
มีบุตร (กี่คน?) และให้ความสำ�คัญในการ
ชำ�ระหนี้สิน การลดดอกเบี้ยสังหาริมทรัพย์
(บ้าน รถ) การวางแผนทำ�ประกันชีวิตเพิ่ม
เพื่อลดความเสี่ยง และการวางแผนลงทุน
ในสินทรัพย์และวางแผนภาษี (การลดหย่อน
และการขอคืนภาษี)
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วัยผู้ใหญ่
(50 ปี จนถึงเกษียณ) การเร่งการเก็บออม
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น การดูแลสุขภาพ
(ประกั น สุ ข ภาพชี วิ ต : ลดความเสี่ ย ง)
จั ด สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ และ
เตรียมแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
(หลังเกษียณ จะไม่มีรายได้ประจำ� แต่ยังคง
มีค่าใช้จ่าย)
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เปลี่ยนแปลง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ฯลฯ ที่ไม่
เหมือนกัน

4. การก�ำหนดเป้าหมายทางการเงิน (Financial
Goals)

โดยเป้าหมายทางการเงิน แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
4.1 เป้าหมายการเงินระยะสัน้ จะบรรลุเป้าหมายภายใน 1 ปี
เช่น ต้องการออมเงิน 50,000 เพื่อเป็นเงินส�ำรอง เผื่อฉุกเฉิน ภายใน
ระยะเวลา 9 เดือน
4.2 เป้าหมายการเงินระยะปานกลาง จะบรรลุเป้าหมาย
ภายใน 1-5 ปี มุ่งเน้นการสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น
ต้องการออมเงินเพื่อเป็นเงินดาวน์ ซื้อบ้านจ�ำนวนเงิน 300,000 บาท
ภายในระยะเวลา 3 ปี
4.3 เป้าหมายการเงินระยะยาว จะบรรลุเป้าหมายภายใน 5
ปีขึ้นไปเป้าหมายระยะยาวจะเป็นเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้
กับชีวิตของตนเอง และครอบครัว ในระยะยาว เช่น ต้องออมเงินเพื่อ
ให้มีเงิน 15 ล้านบาท ณ วันเกษียณอายุที่ 60 ปี
โดยการก�ำหนดเป้าหมายที่ดี ต้องใช้หลัก “SMART” ที่
ประกอบไปด้วย
S – Specific ระบุสิ่งที่ต้องการได้อย่างชัดเจน
M – Measurable สามารถวัดผลได้
A – Attainable /Achievable เป้าหมายต้องอยู่ในวิสัยที่
สามารถท�ำได้จริง (เป้าหมายต้องไม่ตำ�่ เกินไป หรือต�ำ่ กว่ามาตรฐาน)
R – Realistic เป็นเป้าหมายที่สมเหตุผล และอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริง
T – Time Bound มีระยะเวลาเป็นกรอบก�ำหนด ที่ต้องท�ำให้
เป้าหมายส�ำเร็จ

February 2019 No. 266
●

5. การวัดค่าอิสรภาพทางการเงิน (Financial
Freedom)

การทีจ่ ะวางแผนการเงินทีด่ จี ะต้องมีการประเมินสถานการณ์
เพือ่ ทีจ่ ะตัง้ ต้น และก�ำหนดทิศทางในการสร้างความมัง่ คัง่ ในอนาคต
ได้ โดยนักการเงินมีการก�ำหนดค่าอิสรภาพทางการเงิน ด้วยอัตราส่วน
ง่ายๆ ดังนี้
5.1 อัตราส่วนความอยู่รอด (Survival ratio) = (รายได้จาก
การท�ำงาน + รายได้จากสินทรัพย์) / รายจ่าย มีค่า > 1 เช่นการมีเงิน
เดือน 15,000 บาท และมีรายได้จากเงินฝากอีกเดือนละ 5,000 บาท
ขณะที่รายจ่ายทั้งเดือน 16,000 บาท ดังนั้นอัตราส่วนความอยู่รอด
จึงมีค่า 1.25 ถือว่าผ่านอัตราส่วนความอยู่รอดได้
5.2 อัตราส่วนความมั่งคั่ง (Wealth ratio) = (รายได้จาก
สินทรัพย์) /รายจ่าย มีคา่ >1 โดยรายได้จากสินทรัพย์ เช่น หุน้ ตราสาร
หนี้ เงินฝาก กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ อัตราส่วนความมั่งคั่ง
นัน่ ก็คอื การทีเ่ รามีรายได้จากสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่ามากกว่ารายจ่าย เช่น
เรามีรายจ่ายในส่วนค่าน�ำ้ ค่าโทรศัพท์ ค่ากินอยู่ ค่าเดินทางต่างๆ รวม
10,000 บาท แต่เรามีรายได้จากค่าเช่าคอนโดที่เราซื้อไว้ ค่าดอกเบี้ย
ค่าเงินปันผลเฉลี่ยเดือนรวม 12,000 บาทหรือที่เรียกว่ารายได้หลัก
จาก Passive income จากสัดส่วนข้างต้น คือ 1.2 เท่าแสดงว่าเรามี
ความมั่งคั่ง
จากแนวคิดเบื้องต้น 5 อย่างนี้ ถ้าเราให้ความส�ำคัญของการ
วางแผนทางการเงินก็จะท�ำให้เกิดความมัง่ คัง่ และความมัน่ คงในการ
ด�ำเนินชีวิต ก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ในอนาคต TPA
news

