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การเงินส่ วนบุคคล
( Personal Finance )

การเงินส่ วนบุคคล ( Personal Finance )
ศึกษาและปฎิบัติเกียวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การรู้จักหาเงิน
ออมเงินและใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
“การที คนเราจะประสบความสําเร็จ และมีฐานการเงินทีมันคงได้ ไม่
เพียงแต่ ต้ องมีความขยัน อดทน ซือสั ตย์ และขวนขวายหาความรู้
ตลอดเวลาเท่ านั น แต่ ยังต้ องฉลาดหา ฉลาดออม และฉลาดใช้ อี ก
ด้ วย”

ทําไมต้ องวางแผนการเงิน

1.คนอายุ
ยืนขึน

2.โครงสร้าง
สังคม
เปลียนไป

3.ค่า
ครองชีพ
ใน
อนาคต
จะสูงขึน
มาก

4.
สวัสดิ กา
รของรัฐ
ไม่
เพียงพอ
แน่

5.ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินมี
ความ
ซับซ้อนมาก
ขึน

6.สามารถ
เกษียณอายุ
ได้เร็วขึน

7.ช่วยรองรับ
ความเสียง
ของชีวติ
ได้มากขึน
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การวางแผนการเงิน ( Financial Planning) หมายถึง กระบวนการ
วางแผนเพือให้บรรลุเป้ า หมายทางการเงินของแต่ละบุคคล อาจจะ
เรียกอีกชือหนึงว่า Personal Finance

ทําไมต้องวางแผนการเงิน
"ลองหลับตานึกภาพดูว่ า ถ้าวันนีคุณต้องออกจากงานเป็ นเวลา 6
เดือน คุณจะอยู่ กันอย่ างไร
แต่หลังเกษียณอายุ คุณต้องอยู่ โดยไม่ มรี ายได้ ใหม่ เข้ ามาถึง 240
เดือน หรือ 20 ปี ถึงตอนนัน คุณจะใช้ ชีวิตอย่ างไร”

การเงินส่ วนบุคคล ( Personal Finance )
1. การกําหนดเป้าหมายในชี วติ
2. แหล่ งทีมาของรายได้
3. การออมเงิน
4.การวางแผนรายรับ รายจ่ าย
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สําหรับหลักในการกําหนดเป้ าหมายทีดี หรือ SMART มีรายละเอียดดังต่อไปนี
S:
Specific
T:
Time Bound

M:
Measurable
SMART

R:
Realistic

A:
Accountable

1. S: Specific เป็ นสิงทีเราต้องการ
และมีคณ
ุ ค่าอย่างชัดเจน
2. M: Measurable ต้องสามารถระบุ
และวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน
3. A: Accountable ต้องมีความมุง่ มัน
และลงมือปฎิบตั จิ ริง
4. R: Realistic สมเหตุสมผล และเป็ น
สิงทีมีโอกาสเป็ นไปได้
5. T: Time Bound มีระยะเวลาเป็ น
กรอบกําหนดทีต้องทําให้สาํ เร็จ
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สําหรับหลักในการกําหนดเป้ าหมายทีดี หรือ SMART มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. S: Specific เป็ นสิงทีเราต้องการ และมีคณ
ุ ค่าอย่างชัดเจน เช่น ต้องการมีเงินไว้ใช้เทียว
รอบโลก เมือยามเกษียณอายุ
2. M: Measurable ต้องสามารถระบุ และวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน เช่น สามารถไปเทียว
รอบโลกได้แน่ หากมีเงินเก็บออมเพียงพอเมือยามเกษียณอายุ
3. A: Accountable ต้องมีความมุง่ มัน และลงมือปฎิบตั จิ ริง เช่น หากต้องการไปเทียวรอบ
โลกเมือยามเกษียณอายุ ก็ตอ้ งเริมลงมือมุง่ มันเก็บออมตังแต่ชว่ งทียังหนุม่ สาว
4. R: Realistic สมเหตุสมผล และเป็ นสิงทีมีโอกาสเป็ นไปได้ เช่น หากเก็บออมตังแต่
ช่วงทียังหนุม่ สาวอย่างต่อเนือง ก็ยอ่ มสามารถไปเทียวรอบโลกได้เมือยามเกษียณอายุ
5. T: Time Bound มีระยะเวลาเป็ นกรอบกําหนดทีต้องทําให้สาํ เร็จ เช่น ต้องเก็บเงิน
ตังแต่ช่วงทียังหนุม่ สาว ไปเรือยๆ จนถึงช่วงทีเกษียณอายุ จึงจะมีเงินไปเทียวรอบโลกได้

1. เป้ าหมายด้านการศึกษา
2. เป้ าหมายด้านสังคม
3. เปาหมายด้านอาชีพการงาน
4. เป้ าหมายด้านการเงิน
5. เป้ าหมายด้านครอบครัว
6. เป้ าหมายด้านสุขภาพ
7. เป้ าหมายด้านสันทนาการ
จัดลําดับความสําคัญของเป้ าหมายทังหมดจากมากไปหาน้อย
และพิจารณาดูว่าเป็ น เป้ าหมายระยะสันหรื อระยะยาว
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มีผู้กล่าวไว้ว่า
“การตังเป้ าหมาย เป็ นสิงทีดีเยียม แต่การตังเป้าหมายในสิงทีเป็ นไปไม่ ได้ นนั
กลับเป็ นเพียงความฝันลมๆ แล้ งๆ เท่านัน”
ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการเป็ นคนรวย แต่ไม่เคยคิดถึงวิธกี ารทีจะหาเงิน
หาทองมาได้ เป้ าหมายเช่นนี ก็คงเป็ นได้แต่เพียงความฝัน หรื อเรืองสมมุติ
เท่านัน

จัดทํา
การกําหนดเป้ าหมายในชีวิต โดยพิจารณาดูว่าเป็ น เป้ าหมายระยะสันหรื อ
ระยะยาว และมีปัจจัยใดบ้างทีจะทําให้ เป้ าหมายทีวางไว้ประสบ
ความสําเร็จได้
ส่งวัน……………………..

1. รายได้ทเกิ
ี ดจากการประกอบอาชีพหลัก หรืองานประจํา
• เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็ นต้น
2. รายได้ทเกิ
ี ดจากการประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากงานประจํา
• เช่น รับจ้างทําสวนในวันหยุด รับพิมพ์รายงาน รับจ้างดูแลคนชรา หรื อเด็กเล็ก เปิ ดท้ายขายสินค้ามือสอง
3. รายได้ทเกิ
ี ดจากการมีอาชีพเป็ นผูป้ ระกอบการ
• ไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบของการผลิต การค้าปลีก การค้าส่ง การขายตรง หรื อการให้บริ การ เช่น กําไรทีเกิด
จากการขายสินค้า หรื อบริ การ ค่านายหน้า เป็ นต้น
4. รายได้ทเกิ
ี ดจากการลงทุนในสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ใดๆ
• เช่น เงินปันผล ดอกเบี ยรับ ค่าเช่า กําไรทีได้จากการซือขาย เป็ นต้น
5. รายได้จากการมีลาภลอย หรือการเสียงโชคใดๆ
• เช่น การถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล การถูกสลากออมสิน เป็ นต้น
6. รายได้จากเสน่ห์หา
• ได้รับมาโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น มรดก ครอบครัว ได้เปล่า
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1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สิ นทรัพย์แบบ
CASH FLOW

3. รายรับจาก
สิ นทรัพย์แบบ
CAPITAL
GAIN

4. รายรับ
อืนๆ

รายรับ

1. รายรับจากแรงงาน
(เอาเวลา+แรงกาย+มันสมองของเราแลกเงิน)
2. รายรับจากทรัพย์สนิ แบบ Cash Flow
(หมายถึงรับจากทรัพย์สิ นทีสร้างกระแสเงินสดให้เราได้เรื อยๆ ในอัตราทีเท่าๆกัน เช่น ดอกเบี ย ค่าเช่า
บ้าน เงินปันผล ฯลฯ)
3. รายรับจากทรัพย์สนิ แบบ Capital Gain
(หมายถึงรับจากทรัพย์สิ นทีสร้างมูลค่าเพิมให้เราได้ อาจไม่เท่ากันแล้วแต่ความเสียงทีเกิดขึน เช่น ทองคํา
กองทุนรวม หุน้ ฯลฯ)
4. รายรับจากทางอืนๆ (เช่น ถูกหวย ได้มรดก พ่อ-แม่ให้เงิน ฯลฯ )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. รายจ่าย
จําเป็ น

เงินได้จากแรงงาน หรื อตําแหน่งงาน
ดอกเบี ยเงินให้กูย้ มื
ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า
โบนัส
เงินปันผลประกันชีวิต
ดอกเบี ยพันธบัตร
ส่วนต่างซื อขายทองคํา อัญมณี
เงินปันผลจากการลงทุนธุรกิจ
ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์
ดอกเบี ยเงินฝาก
ขายอสังหาริ มทรัพย์ ได้กาํ ไร
ซือหุน้ ราคาแพง ขายแล้วขาดทุน

2. รายจ่าย
ฟุ่ มเฟื อย

3. รายจ่าย
เพือการ
ลงทุน

4. รายจ่าย
อืนๆ

รายจ่ าย

1. รายจ่ายจําเป็ น
(เป็ นรายจ่ายทีทุกคนจําเป็ นต้ องใช้ ไม่สามารถหลีกเลียงได้ในชีวติ ประจําวัน เช่น
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้ าน ค่านํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ)
2. รายจ่ายฟุ่ มเฟื อย
(เป็ นรายจ่ายทีไม่จาํ เป็ นในการดํารงชีวติ แต่บางครังเราอาจต้ องใช้บ้ าง เพือความ
สบายกาย สบายใจบ้ าง เช่น เสือผ้ า เครืองแต่งกาย สิงบันเทิงต่างๆ ฯลฯ)
3. รายจ่ายเพือการลงทุน
(เป็ นรายจ่ายสําหรับวันข้ างหน้า แล้ วแต่ความชอบ และความถนัดของแต่ละคน เช่น
ทองคํา หุน้ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ)
4. รายจ่ายจากทางอืนๆ (เป็ นรายจ่ายทีนอกเหนือจากทีกล่าวมาข้ างต้ น)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ค่าอาหาร เครืองดืม
ค่าเดินทาง นํามันยานพาหนะ
ค่าเช่าทีอยู่อาศัย
ซือทองคํารู ปพรรณ - ทองคําแท่ง
ค่าไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์
ค่าเสื อผ้า เครืองแต่งกาย
สุขภาพ อาหารเสริ ม รักษาโรค
ซืออสังหาริ มทรัพย์เก็บไว้
ซือบ้านเพืออยูอ่ าศัย
บันเทิง และสันทนาการ
ฝากธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน
ซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สินทรัพย์แบบ
CASH FLOW

1. รายจ่าย
จําเป็ น

2. รายจ่าย
ฟุ่ มเฟื อย

3. รายรับจาก
สิ นทรัพย์แบบ
CAPITAL GAIN

3. รายจ่ายเพือการ
ลงทุน

รายรับ

รายจ่ าย

การออมเงิน (Saving)
หมายถึง การทีเรายอมเสี ยสละเงินในส่วนที สามารถนําไปใช้จ่ายได้ทันทีใน
เวลานี และเลือกทีจะนําเงินไปเก็บไว้ใช้ในอนาคตแทน โดยแบ่งเงินบางส่วน
จากรายได้ในการประกอบอาชีพ เพือเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายเมื อยามเกษียณอายุ
หรื อเมือยามเกิดเหตุฉุ กเฉิ นขึ น
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หากเราต้องการทีจะออมเงินให้ได้มากๆ ไม่เพียงแต่เราต้องรูจ้ กั ประหยัด หรือใช้จา่ ยให้
น้อยลง แต่ยงั ต้องรู้จักกับวิธหี ารายได้ให้มากขึ น โดยสามารถแสดงเป็ นสมการได้ดงั นี

กรณีที 1 หารายได้เพิมขึ น

รายได้

-

รายจ่าย =

เงินออม

หรือพูดอีกนัยหนึ งก็คอื เราต้องหาเงินให้ได้มากกว่าทีเราใช้จา่ ยอยูเ่ ดิม จึงจะมีเงินออมเพิมขึ น

กรณีที 2 ประหยัดค่าใช้จ่าย

รายได้

-

รายจ่าย

=

เงินออม

หรือพูดอีกนัยหนึ งก็คอื เราต้องใช้จา่ ยเงินให้นอ้ ยกว่าทีเราหามาได้ จึงจะมีเงินออมเพิมขึ น

ทว่าการปฏิบตั ติ ามสมการง่ายๆ ข้างต้นกลับกลายเป็ นเรืองทียากเย็นเสียเหลือเกิน
เนืองจากเรามักจะมีรายจ่ายต่างๆ เกิดขึ นตลอดเวลา จนในทีสุด ก็ทาํ ให้ออมเงินไม่ได้สกั ที
ทีนี หากเราลองกลับสมการดูเสียใหม่ ดังนี

มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ทิ สูี งกว่า โดยเมือมีรายได้เกิดขึ น ก็ให้กันเงินส่วนหนึ ง
ออกมาเป็ นเงินออมก่อน ส่วนทีเหลือจึงเป็ นเงินสําหรับการใช้จา่ ยอืนๆ ของเรา
หรือกล่าวอีกนัยหนึ งก็คอื ให้ถอื ว่าเงินออมเป็ นเสมือนค่าใช้จ่ายตัวหนึ งที เราต้องจ่าย
ให้แก่ตนเอง

ยกตัวอย่างเช่น
หากมีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน ก็อาจจะหักไว้สัก 10% ของรายได้
หรื อ 1,000 บาทต่อเดือน สําหรับเก็บไว้เป็ นเงินออม เรี ยกได้วา่ เป็ น
“การออมแบบลบออก”
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ตัวอย่าง
เงินออมจํานวน 1,000 บาท ทีอัตราดอกเบี ย 10% ต่อปี
โดยคิดอัตราดอกเบี ยแบบทบต้น การทีเงินออมจํานวนนีจะเพิมขึนเป็ น 1 เท่าตัว
หรื อ 2,000 บาทนัน ต้องใช้เวลาเท่าใด

ระยะเวลาทีเงินออมจะเพิมขึนหนึงเท่ าตัว = 72 / อัตราดอกเบีย
= 72 / 10
= 7.2 ปี

ระยะเวลาทีเงินออมจะเพิมขึนหนึงเท่ าตัว = 72 / อัตราดอกเบีย
= 72 / 10
= 7.2 ปี
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1. รายรับจาก
แรงงาน

2. รายรับจาก
สินทรัพย์แบบ
CASH FLOW

1. รายจ่าย
จําเป็ น

2. รายจ่าย
ฟุ่ มเฟื อย

3. รายรับจาก
สิ นทรัพย์แบบ
CAPITAL GAIN

3. รายจ่ายเพือการ
ลงทุน

รายรับ

รายจ่ าย

ส่งวันอาทิตย์ที 4 มิถนุ ายน 2554

อัตราส่ วนความอยูร่ อด [SURVIVAL RATIO] =

รายรั บทังหมด
รายจ่ าย [จําเป็ น+ฟุ่ มเฟื อย]

กรณีทีตํากว่า 100% แสดงให้เห็นว่าการใช้เงินเดือนนี ผิดปกติ ควรพิจารณาการใช้จา่ ยเงิน
อัตราส่ วนความมังคัง [WEALTH RATIO] = รายรั บ [CASH FLOW]
รายจ่ ายทังหมด
ผูท้ มากกว่
ี
า 100% นัน สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางาน ประสบผลสําเร็จระดับ
หนึ งแล้ว
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การวางแผนทางการเงิน
การวางแผนการเงินทีดี เป็ นเป้ าหมายในการดําเนินชีวิตหรื อ เข็ม
ทิศสู่ความสําเร็ จ คนที จะประสบความสําเร็ จในชีวิตต้องอาศัย
หลายปั จ จัย ประกอบกนั แต่ต้องยอมรับว่า การวางแผนเรื อง
เงินๆ ทองๆ เป็ นส่ วนหนึ งที จะทําให้คุณก า้ วไปสู่ เ ส้นชัยของ
อิสรภาพทางการเงินได้" ทังหมดนี เป็ นเหตุผลดีๆ ทีน่าจะจูงใจ
ให้คณ
ุ หันมาลงมือวางแผนการเงินก ันตังแต่วนั นี
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