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การวางแผนการเงินสวนบุคคล
เพื่อชีวิตสมดุล
ม.เกษตรศาสตร บางเขน





คาดหวังอะไรจากกิจกรรมนี้กันบาง?



จิณณรักษ เจตนรังสรรค (โบว), CFP®

• Certified Financial Planner (CFP®)

• รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ และเศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• เศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย 

มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 12 ปในการบริหาร การวิเคราะห และที่ปรึกษางานบุคคลดาน

คาตอบแทน และผลประโยชน และงานดานอื่นๆในระดับบริหาร

• 3 ปในฐานะท่ีปรึกษาการเงินอิสระ

• Certified Financial Planner (CFP®)

• Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) ภาคภาษาอังกฤษ ,

ม.ธรรมศาสตร

• 6 ปสมาชิก MDRT และ Senior Financial Advisor

• วิทยากร: Wealthy DIY NOW26, รพ.มหาชัย, หลักสูตร

นานาชาติ ป.โทบริหารธุรกิจ (การเงิน) ม.ธรรมศาสตร และ

ม.มหิดล

รัฐพล วชิรเมฆากุล (ชิน), CFP®



ปรึกษาเร่ืองเงินกับใครไดบาง?
นักลงทุน สถาบันการเงิน

นักลงทุน ท่ีปรึกษาการเงิน สถาบันการเงิน

อดีต

ปจจุบัน - อนาคต

Icon made by photo3idea_studio from www.flaticon.com





สมาคมนักวางแผนการเงินไทย





“ Money Adwise is an independent financial advisor team offering both 
integrated wealth management services and specific financial plan.

Our clients will receive their own practical financial plan which suitable 
for achieving individual financial goals.”

Retirement Plan

Investment Plan

Education Plan

Tax Plan

Asset Allocation

Risk Management

Long-Term Healthcare

Estate Plan

It all starts with 

goals 
setting.

Financial 
Seminar & 
Workshop

Our Services



ที่ปรึกษาการเงินทํางานอยางไร?

นําเสนอ
แผนการเงิน

ปรับแผน และ
แผนปฎิบัติการ

การดําเนินการ
ตามแผนการเงิน

วิเคราะห และ
จัดทําแผนการเงิน

คุยกันคร้ังแรก

ทบทวน และติดตาม
• ทบทวนแผนรายปอยางนอยปละคร้ัง
• ปรับปรุงแผนการเงิน
• การปรบัสัดสวนพอรตการลงทุน

• ปรับแผนการเงิน
• สรุปขอตกลงใน

การดําเนินการ 
และจัดลําดับการ
ดําเนินการ

• นําเสนอภาพรวม
แผนการเงิน

• นําเสนอขอเสนอแนะ 
และวิธีการ

• ทําความเขาใจการ
วางแผนการเงนิ 
และขอตกลงการ
วางแผนการเงนิ

• เก็บรวบรวม
ขอมูลที่เกี่ยวของ



วางแผนการเงินมีเร่ืองอะไรบาง

Wealth 
Creation

Wealth 
Protection

Wealth 
Accumulation

Wealth
Distribution

Investment

สราง

รักษา

ตอยอด

สงตอ



ความตั้งใจของเรา

Vision: Change people’s life

Mission: We aim at creating change to 1,500 families 
within 5 years and 7,000 families within 10 years via 
financial planning.



ติดตาม และสอบถามการวางแผนการเงินกับเราไดที่

Money Adwise@moneyadwise

www.moneyadwise.com



วันนี้เราจะคุยเร่ืองอะไรกันบาง
1. Mindset ทางดานการเงิน

2. การตั้งเปาหมายทางการเงินที่ดี

3. ตรวจสุขภาพการเงินตนเองดวยการวิเคราะหสัดสวนทางการเงิน

4. แนวคิดพื้นฐานการบริหารความเสี่ยงในชีวิต

5. สิ่งที่นาสนใจในการลงทุน และตามลาหาเงินออม

6. กิจกรรมตามลาหา 1 ลานบาทแรก

7. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

8. 7 Factors of Wealth

9. กิจกรรมพิเศษเพื่อเขารวม Workshop ดานการลงทุนกบั Money Adwise



เงิน...เร่ืองใหญท่ีโรงเรียนไมสอน



ชีวิตที่มีความสุข

คุณ

สุขภาพ

การ
ทํางาน

ครอบ
ครัว

สังคม

การเงิน



การตัดสินใจที่ตางกันเพียงเล็กนอยสรางความ
แตกตางมหาศาลในชีวิต

21

21
A
B

28

23

60

60

ออมเงิน และลงทุน
4,000 บาท/เดือน

สินทรัพย = 448,453.231 บาท

ออมเงิน และลงทุน 4,000 
บาท/เดือน ออมเงินได
ประมาณ 1 แสนบาท

28

ตัดสนิใจซื้อรถ ดาวน 20% 
ของราคารถ = 1 แสนบาท

ผอน 5 ป ไมไดออม 

ตัดสนิใจซื้อรถ ดาวน 20% ของ
ราคารถ = 1 แสนบาท ผอน 5 ป 

ไมไดออมเพิ่ม
เงินเก็บเดิมที่เหลือลงทุนตอ

สินทรัพย = 519,141.551 บาท

33

เร่ิมออม และลงทุน 4,000 บาท/เดือน
จะมีสินทรัพยเมื่อเกษียณ = 7,167,161.585 บาท

กลับมาออมตอ
และลงทุน 4,000 บาท/เดือน

จะมีสินทรัพยเมื่อเกษียณ
 = 9,034,917.699 บาท

ผลตอบแทนคาดการณจากการลงทุน = 8%/ป, ลงทุนทุกส้ินเดือน

สวนตางสินทรัพยของ A และ B เมื่อเกษียณอายุ
= 1.87 ลานบาท



วางแผนการเงินสําคัญอยางไร

29,200
จํานวนวันเฉลี่ยที่คนไทยจะมีชีวิตอยู
เทากับอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 80 ป



วางแผนการเงินสําคัญอยางไร
80 /

20

40

60

เรียนหนังสือ

เลน

งานแรก
รถคันแรก

บานหลังแรก

แตงงาน
ลูกคนแรก

งานที่สอง

รถคันที่สอง

บานหลังที่สอง
ลูกคนที่สอง

เกษียณอายุ

ไมมีรายได

29,200 วัน

0

- 14,600 วัน = 14,600 วัน
Adapt from Dr. Sunjay Tolani, 28,000



วางแผนการเงินสําคัญอยางไร

1.ยังไมเริ่มเก็บเงนิเลย เหลือชีวิตอีกกี่วันกี่ปถงึจะ
เร่ิม?
2.มีลูก มีหลาน รูใชไหมวาเด็กตองเขาเรียน?

4.ถาไมสามารถทํางานไดจนเกษียณ คนรอบขางจะ
เปนยังไง?
5.ถาอยูไมถงึ 60 ละจะเปนยังไง?

3.ปวยทีไรพยาบาลก็ถามวามีประกันไหม?

8.แบงสมบัติใหลูกหลานยังไง ไมทะเลาะกัน?
7.หนี้สินที่มีจะใชคืนไดหมดไหม หมดเมื่อไหร?

6.เกิดเหตุกับบาน หรือรถยนตจะรับผดิชอบชีวิต
ตอไปยังไง?

วางแผนรอบดาน ชีวิตก็จะมั่นคง และมั่งคั่งได

Adapt from Dr. Sunjay Tolani, 28,000



วางแผนการเงินมีเร่ืองอะไรบาง
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วางแผนการเงิน = การวางแผนทองเท่ียว

จุดหมาย
ปลายทาง

คุณอยูท่ีไหน

เปาหมายทาง
การเงิน

สถานะทาง
การเงินปจจุบัน

เตรียมตัวและ
เดินทางอยางไร

บริหารเงิน
อยางไร



มีเหตุมีผล มีภมูิคุมกัน
ในตัวที่ดี

พอประมาณ

ความรู
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

เศรษฐกิจ/
สังคม/

สิ่งแวดลอม/
วัฒนธรรม

สมดุล/
พรอมรับตอการ

เปลี่ยนแปลง

นําไปสู

เศรษฐกิจพอเพียง



กรอบความคิดทางการเงิน: เศรษฐกิจพอเพียง
3 หวง 2 เงื่อนไข

เหตุการณ มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ความรู คุณธรรม
อยากซื้อ
รถยนต แต
ซื้อเงินสดไม
ไหว

- อยากซ้ือเพราะ
อะไร
- รถยนตจําเปน
จริงๆหรือเปลา
- มทีางเลือกอืน่
ไหม เชนการ
เดินทางรูปแบบอืน่ 
หรือ รถมือสอง

- รถรุนไหนที่เพียงพอ
ตอความจําเปน
- ราคาเทาไหร และ
คาใชจายเกี่ยวกับรถที่
ซื้อไดโดยไมเปนภาระจน
เกินตัว
- สถานะทางการเงิน
พรอมจะผอนไดในระดับ
ไหน

- ถารายไดลดลง จะมี
ทางออกอยางไร
- ถารายจายเพิ่มขึ้น จะ
กระทบกับการดําเนนิ
ชีวิตหรือไมอยางไร
- หากเกดิเหตุรายกับ
คุณ จะเปนภาระหนี้ท่ี
เหลือจะจัดการอยางไร

- เกี่ยวกับรถ 
และรุนที่
ตองการ
- การดูแลรกัษา
- สินเชื่อ
รถยนต

- หากซ้ือไม
ไหวจะปรบั
เปาหมาย
อยางไร
- ถาไมไหว
จริงๆไมฝน
- ไมใชวิธีการ
ผิดกฎหมาย

ตองการ
วางแผนการ
ลงทุน

- เปาหมายการ
ลงทุนคืออะไร 
เพราะอะไร
- สินคาทาง
การเงินที่เรา
ตองการลงทุนคือ
อะไร เพราะอะไร

- เปาหมายของเงินที่
ตองการใหเติบโตเทาไหร
- ผลตอบแทนคาดหวัง
เทาไหรถึงบรรลุ
เปาหมายได
- จํานวนเงิน และ
ระยะเวลาลงทนุเพ่ือ
เปาหมายควรเปน
เทาไหร

- ความเสี่ยงท่ีรับได
- ความเสี่ยงท่ีเหมาะกบั
เปาหมาย
- หากมีภาวะตลาดการ
ลงทุนไมเปนไปอยางที่
หวังจะมีแผนรับมือ
อยางไร
- ควรจดัสรรสนิทรัพย
ลงทุนอยางไร

- การคํานวณ
เปาหมาย
ทางการเงิน
- สินคาทาง
การเงิน
- การวางแผน
การลงทุน และ
การบรหิาร
ความผันผวน

- ไมใชสนิคา
ทางการเงินที่
ผิดกฎหมาย
แม
ผลตอบแทน
จะสงู
- ไมทําผิด
ระเบียบในการ
ลงทุน



การวางแผนการเงินคืออะไร?

อะไร

เมื่อไหร

เทาไหร

เกษียณแลว
จะกลับบานเกิด

มีงบใชหลงัเกษียณ
เดือนละ 20,000 บาท

อายุ 60 และคาดวาจะ
มีชีวิตอยูถงึอายุ 85

ปรบัปรุงซอมแซมบาน
พอแม

งบประมาณ
150,000 บาท

ในอีก 7 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2568)

เปลี่ยนรถใหม

งบประมาณ
700,000 บาท

ในอีก 10 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2572)



เปาหมายทั่วๆไปในชีวิต และเสนรายไดรายจาย

อายุ
21 60

รายจาย

รายได



ตัวอยางการคิดเปาหมายชีวิต

6025 3128 33 36

ปริญญาโท
100,000 บ. ซื้อรถ

900,000 บ.

ซื้อบาน และ
แตงงาน 2.5 ลบ.

มีลูก
30,000 –

140,000 บ.
ลกูเขาเรยีน
1 – 1.5 ลบ.

เกษียณ
???

65

เปล่ียนบาน / 
ซอมบาน

400,000 บ.

Icon made by photo3idea_studio from www.flaticon.com



วางแผนการเงินมีเร่ืองอะไรบาง
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ขอมูลสําหรับการวางแผนการเงิน

ขอมูล
เชงิ

คุณภาพ

ขอมูล
เชงิ

ปริมาณ

การ
วางแผน
การเงิน



งบดุลสวนบุคคลมีรายการอะไรบาง

สินทรัพย หนี้สิน

ความมั่งคั่งสุทธิ

เงินฝากออมทรพัย 20,000
เงินฝากประจํา 10,000

เงินสด 10,000

กองทุนรวมตลาดเงิน 50,000

สินทรัพยสภาพคลอง

ทองคํา/เคร่ืองประดับ 30,000
สินทรัพยสวนตัว

บาน/คอนโด 2,500,000

บาน/คอนโด 2,000,000

รถยนต/มอเตอรไซค 300,000

หนี้สินระยะส้ัน

หนี้สินระยะยาว

รถยนต/มอเตอรไซค 400,000

ประกัน(มูลคาเงินสด) 25,000
สินทรัพยลงทุน

หุน 120,000
กองทุนรวม/LTF/RMF 300,000
สินทรัพยรวม 3,365,000

บัตรเครดิต 50,000
สินเช่ือสวนบุคคล 200,000

ความมั่งคั่งสุทธิ 715,000

หนี้สินรวม 2,650,000



งบกระแสเงินสดสวนบุคคลมีรายการอะไรบาง

รายรับ รายจาย
Active Income

Passive Income

รายจายคงที่

รายจายผันแปร

เงินเดือน
โบนัส
Allowance (เบี้ยเลี้ยง)
รายไดอื่นๆท่ีเรายังตองลงแรง ลงสติปญญา

คาเชา
เงินปนผล
ดอกเบี้ย
ฯลฯ

กระแสเงินสดสวนเกนิ หรือขาด

ผอนบาน/คาเชาบาน
ผอนรถ
ประกันชีวิต/สุขภาพ

คาน้ํา/คาไฟ
คาอาหาร
การเดินทาง
ซื้อของใชในบาน
เบด็เตล็ด เชน ภาษีเงินได ภาษีสงัคม ทองเที่ยว 
ทําบุญ อื่นๆ

รายจายการออมการลงทุน

กระแสเงินสดสุทธิ



ดูดวงดานเงินทองดวยตนเอง

รายได
- รายจาย

= กําไร/ขาดทุน (กระแสเงินสดสุทธิ)

เสนแบงความยากจน

เสนแบงความรวย

ขาดทุน

กําไร คนชั้นกลางกอหนี้ท่ีไมมีประโยชนทางการเงิน

กอหนี้ที่มีประโยชนทางการเงิน
หรือลงทุน

คนรวย

จัดทัพลงทุน โดย ดร.สมจินต ศรไพศาล

ลงทุน

กอหนี้

คนจน



ตรวจสุขภาพทางการเงินดานการบริหารรายรับรายจาย

เกณฑมาตรฐาน การคํานวณ

อัตราสวนรายจายตอรายรับ (%)
Expense Ratio (%) < 0.5 หรือ 50%

รายจายรวม

รายรับรวม



ตรวจสุขภาพทางการเงินดานสภาพคลอง
เกณฑมาตรฐาน การคํานวณ

อัตราสวนสภาพคลองพ้ืนฐาน (เดือน)
Basic Liquidity Ratio (Month) 3 - 12

สนิทรพัยสภาพคลอง

รายจายรวม



ตรวจสุขภาพทางการเงินดานหนี้สิน
เกณฑมาตรฐาน การคํานวณ

อัตราสวนการชําระหนี้สินตอรายได (%)
Debt Service Ratio (%)

อัตราสวนการชําระหนี้สิน
ไมจดจํานองตอรายได (%)
Non-Mortgage Debt
Service Ratio (%)

< 0.4 หรือ 40%
เงนิชําระหนี้สินรวม

รายรับรวม

เงนิชําระหนี้สินไมจดจํานองรวม

รายรับรวม
< 0.2 หรือ 20%



ตรวจสุขภาพทางการเงินดานการออมการลงทุน

เกณฑมาตรฐาน การคํานวณ

อัตราสวนการออม (%)
Saving Ratio (%)

อัตราสวนการลงทุน (%)
Investment Asset Ratio (%)

รายจายการออม/การลงทุน

รายรับรวม

สินทรพัยลงทุนรวม

ความมั่งคั่งสุทธิ

> 0.1 หรือ 10%

> 0.5 หรือ 50%



สมการการบริหารเงินสดสวนบุคคลที่ดี

การออมการลงทุน รายจายรายรับ



วางแผนการเงินมีเร่ืองอะไรบาง

Wealth 
Creation

Wealth 
Protection

Wealth 
Accumulation

Wealth
Distribution

Investment

สราง

รักษา

ตอยอด

สงตอ



ชีวิตเรามีความเสี่ยง



วิธีจัดการความเสี่ยง

รับไวเอง

Accept

โอนยาย

Transfer

ลดหรือ
ควบคุม

Control

เลี่ยง

Avoid

สูญเสียนอย สูญเสียมาก

โอกาส
เกิดนอย

โอกาส
เกิดมาก

• ตกงาน

• ปวยเล็กนอย

• เสียชีวิต
• ทุพพลภาพ
• รักษาในรพ./ผาตัด
• โรครายแรง
• ไฟไหม
• คาเลาเรยีนลูก
• ภาระหนี้สิน



การบริหารความเสี่ยงในแตละชวงชีวิต

https://www.comminsureadviser.com.au/blog/why-recommend-life-insurance.html?edm-CI-Update-2019-05-08-article-1-
why-insurance&edm=1219844



ประกัน (โอนยายความเสี่ยงใหผูอื่น) มีกี่ประเภท

ชั่วระยะเวลา ตลอดชีพ สะสมทรัพย บํานาญ ประกันควบการลงทุน
ความ
คุมครอง

ชวีิต ชีวิต ชีวิต +
ออมทรัพย

ชวีิต +
ออมทรัพย

ชวีิต + การลงทุน

เบี้ยตอความ
คุมครอง

ถูกท่ีสุด ถูก คอนขางแพง แพง ขึ้นอยูกับแบบประกัน

มูลคาเงินสด ไมมี นอย มี มี ขึ้นอยูกบัเง่ือนไขประกัย
แตละแบบ

ผลตอบแทน ไมมี ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง
คอนขางนอย

ขึ้นอยูกับผลตอบแทน
การลงทุน (ไมการันต)ี

เหมาะกับใคร คนท่ีตองการ
ความคุมครอง
สูงในบาง
ชวงเวลา

คนท่ีตองการ
ความคุมครองสูง 
และผูท่ีตองการ
สรางมรดก

คนท่ีตองการ
ความคุมครอง
ที่ไมสูง และ
ตองการออม

คนท่ีตองการ
ความคุมครอง
ที่ไมสูง และ
ตองการออม
เพื่อการ
เกษียณ

คนท่ีตองการความ
คุมครองควบคูกับการ
ไดผลตอบแทนจากการ
ลงทุน



วางแผนการเงินมีเร่ืองอะไรบาง

Wealth 
Creation

Wealth 
Protection

Wealth 
Accumulation

Wealth
Distribution

Investment

สราง

รักษา

ตอยอด

สงตอ



ดอกเบี้ยทบตน vs ดอกเบี้ยไมทบตน

2,367,364 

1,790,848 

1,343,916 

1,600,000 

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

Principle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Compound 9% Compound 6% Compound 3% Simple 6%

สมมติฐาน
ใหลงทุนดวยเงินตนงวดเดียว 1,000,000 บาท ในสินทรัพยที่จายดอกเบ้ียตางกันเปนระยะเวลา 10 ป



เราลงทุนในอะไรไดบาง

เส่ียงสูง

เส่ียงต่ํา เงินฝาก เงินสด
ตราสารหนี้ระยะส้ัน-กลาง ประกัน

พันธบัตร
ตราสารหนี้ระยะยาว หุนกู

ตราสารทุน (หุน)

ทองคํา น้ํามัน สัญญาซื้อขายลวงหนา 
อสังหาริมทรัพย

ทรัพยสินทางเลือกอื่นๆ



เสนทางการลงทุนที่ประสบความสําเร็จ

1. วัตถุประสงคท่ีชัดเจน : SMART Goal + คาดการณเปาหมายอยางมี
เหตุผล

2. สวนผสมสินทรัพยลงทนุท่ีเหมาะสม

3. เครื่องมือการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ

4. กลยุทธการลงทุนท่ีเหมาะสม (วิธีการลงทุน) เชน วิธี DCA

5. เตรยีมการบริหารความเสี่ยง (ภูมิคุมกัน)

6. ติดตามผลการลงทุน



การเติบโตของเงินในการลงทุน

ป เงินฝาก
ประจํา 1 ป 100 ตราสารหนี้

ระยะส้ัน 100 ตราสารหนี้
ระยะยาว 100 SET 100

Conservative 
Allocation

(60:15:15:10)
100

Moderate
Allocation

(20:15:15:50)
100

Aggressive
Allocation
(5:5:10:80)

100

1999 6.00% 106 6.88% 107 7.75% 108 36.27% 136 9.42% 109 21.53% 122 30.44% 130 

2000 4.08% 110 7.77% 115 14.29% 123 -43.15% 77 1.44% 111 -17.45% 100 -32.50% 88 

2001 3.50% 114 4.33% 120 8.33% 133 15.20% 89 5.52% 117 10.20% 111 13.38% 100 

2002 2.75% 117 4.41% 125 10.18% 147 20.51% 108 5.89% 124 12.99% 125 17.78% 118 

2003 2.00% 120 2.57% 129 -2.49% 143 120.68% 237 13.28% 140 60.75% 201 96.52% 231 

2004 1.00% 121 0.58% 129 2.87% 147 -11.10% 211 0.01% 141 -4.83% 191 -8.51% 211 

2005 1.00% 122 0.42% 130 -0.23% 147 10.44% 233 1.67% 143 5.45% 202 8.40% 229 

2006 2.88% 126 5.30% 137 5.48% 155 -0.71% 231 3.27% 148 1.84% 205 0.39% 230 

2007 4.46% 131 6.11% 145 7.63% 167 30.40% 302 7.78% 159 18.15% 242 25.61% 289 

2008 2.33% 134 7.84% 157 18.78% 198 -44.12% 169 0.98% 161 -17.60% 200 -32.91% 194 

2009 1.75% 137 1.78% 159 -4.18% 190 69.20% 285 7.61% 173 34.59% 269 55.12% 301 

2010 0.68% 138 1.78% 162 5.76% 201 44.71% 413 6.01% 183 23.62% 332 36.47% 410 

2011 1.63% 140 2.96% 167 5.61% 212 2.97% 425 2.56% 188 3.10% 343 3.17% 423 

2012 3.00% 144 4.02% 174 3.30% 219 39.80% 594 6.88% 201 21.60% 417 32.52% 561 

2013 2.48% 148 3.42% 180 2.14% 224 -3.67% 572 1.96% 205 -0.51% 415 -2.43% 547 

2014 2.25% 151 3.97% 187 9.37% 245 18.71% 680 5.22% 215 11.81% 464 16.22% 636 

2015 1.72% 153 3.14% 193 5.09% 257 -11.47% 602 1.12% 218 -4.16% 444 -8.42% 583 

2016 1.37% 156 1.36% 195 1.61% 262 23.43% 743 3.61% 226 12.43% 500 19.04% 694 

2017 1.37% 158 2.18% 200 5.45% 276 16.73% 867 3.64% 234 9.78% 548 14.11% 791 

2018 1.40% 160 1.38% 202 1.19% 279 -8.08% 797 0.42% 235 -3.37% 530 -6.21% 742 

2019 1.45% 162 3.21% 209 15.24% 322 4.29% 831 4.07% 244 5.20% 558 5.19% 781 

เฉล่ีย 2.33% 3.57% 5.72% 10.61% 4.35% 8.53% 10.28%



ตามหาเงินออม: Latte Factor

Lifetime Value ของกาแฟ 1 แกว ราคาแกวละ 100 บาท
คากาแฟ 1 ป

คากาแฟ 10 ป
คากาแฟ 10 ป + ผลตอบแทน 8 %*
คากาแฟ 30 ป + ผลตอบแทน 8 %*

36,500 บาท

365,000 บาท
5.3 ลานบาท

41.3 ลานบาท

*ลงทุนทุกสิ้นป

Latte Factor: การใชจายเงินกบัส่ิงเล็กๆนอยๆเปนประจํา

ชานมไขมุขแกวละ 50 บาท
18,250 บาท

182,500 บาท
2.6 ลานบาท

20.7 ลานบาท



Latte Factor ของคุณคืออะไร

Icon made by photo3idea_studio from www.flaticon.com



โลกนี้เต็มไปดวยโอกาสเปนหนี้

Icon made by photo3idea_studio from www.flaticon.com



ประเภทของหนี้

หนี้ที่มีประโยชนทางการเงิน หนี้ที่ไมมีประโยชนทางการเงิน

• หนี้คนดีที่ไมไดผานการไตรตรอง
อยางดี

• หนี้ที่ไมสรางโอกาสสรางรายไดเพิ่ม
• หนี้ที่เกิดจากการใชจายเกินตัว
• หนี้ที่เกิดจากการนําเงินในอนาคตมา

ใชโดยไมมีแผนรองรับ

ตัวอยาง: หนี้บริโภค
“หนี้แบบนี้เปนแลวหนี้สินลนพนตัว”

• หนี้ที่มีโอกาสสรางรายไดเพิ่ม
• หนี้ที่ชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
• หนี้ที่อยูในความควบคุม ไมกระทบ

สุขภาพทางการเงิน

“หนี้แบบนี้เปนแลวมีโอกาสมั่งคั่งมั่นคง”



จุดสําคัญไมไดอยูที่วาเปนหนีอ้ะไร
แตเปนการชั่งน้ําหนักระหวางขอดี ขอเสียของหนี้
และเปนหนี้อยางมเีหตุผลและการควบคุม



ตามลา 1 ลานบาทแรก…..



ตามลา 1 ลานบาทแรก



ตามลา 1 ลานบาทแรก



ตามลา 1 ลานบาทแรก



ตามลา 1 ลานบาทแรก

มูลคาปจจุบัน หรือเงินตั้งตนในการลงทนุ

เงินลงทุนเพ่ิมเติมรายงวด เชน รายเดือน

มูลคาเงินในอนาคต

อัตราผลตอบแทนการลงทุน

ระยะเวลา

ลกัษณะของการคํานวณดอกเบี้ยทบตน

ลักษณะของการลงทุน ปลายงวด หรือตนงวด

จํานวนทศนิยม



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ใสมูลคาเงินที่ตองการใน
ชอง FV



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ใสระยะเวลาในการลงทุน 
เชน จํานวนเดือน หรือ
จํานวนปสําหรับการลงทุน



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ใสอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุน



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ใสมูลคาเงินลงทุนตั้งตนที่มี
อยู



ตามลา 1 ลานบาทแรก

กดปุม PMT เพื่อคํานวณ



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ทดลองเปล่ียนระยะเวลาใน
การลงทุนเพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงของเงินลงทุน
ที่ตองการ



ตามลา 1 ลานบาทแรก

ออมกอน ลงทุนกอน รวยกวา



ตารางตัวอยางการลงทุนเพื่อการเกษียณ
สมมติฐาน: เกษียณเมื่ออายุ 60 ป อายุขัยประมาณ 80 ป เงินเฟอกอนและหลังเกษียณ 3%
ผลตอบแทนการลงทุนกอนเกษียณ 5% ผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณ 3%

เงินเฟอ 3%
ผลตอบแทนการลงทุน 5% 20,000         30,000         40,000         

งบเกษียณ ณ อายุ60 14,758,961     22,138,441     29,517,921     
เงินลงทุนตอเดือน 11,419           17,128           22,838           

งบเกษียณ ณ อายุ60 11,650,860     17,476,290     23,301,720     
เงินลงทุนตอเดือน 14,614           21,920           29,227           

งบเกษียณ ณ อายุ60 8,669,334       13,004,001     17,338,668     
เงินลงทุนตอเดือน 21,849           32,773           43,697           

งบเกษียณ ณ อายุ60 6,450,799       9,676,198       12,901,597     
เงินลงทุนตอเดือน 42,739           64,109           85,478           

งบเกษียณ ณ อายุ60 5,564,516       8,346,773       11,129,031     
เงินลงทุนตอเดือน 83,920           125,880         167,840         

50

55

อายุ
คาใชจายตอเดือน

22

30

40



ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา



ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา: รายได 8 ประเภท

40(1) เงินเดือน เงินไดจากการจางแรงงาน

40(2) เงินไดจากการรับจางทํางานให

40(3) คาลขิสิทธิ์

40(4) ดอกเบี้ย เงินปนผล

40(5) คาเชา

40(6) เงินไดจากการประกอบวชิาชีพอิสระ เชน หมอ บัญชี ทนายความ 
วศิวกรรม สถาปตยกรรม ประณีตศิลป

40(7) ผูรับเหมา

40(8) อื่นๆ เชน ธุรกิจ ขายออนไลน



ฝากไวใหคิด



The 7 Factors of Wealth
1: They live well below their means.

2: They allocate their time, energy, and money efficiently, in ways 
conducive to building wealth.

3: They believe that financial independence is more important than 
displaying high social status.

4: Their parents did not provide economic outpatient care.

5: Their adult children are economically self-sufficient.

6: They are proficient in targeting market opportunities. 

7: They chose the right occupation.
The Millionaire Next Door.

Thomas J. Stanley Ph.D. and William D. Danko Ph.D.



กิจกรรมพิเศษ Workshop ดานการลงทุน

@moneyadwise

รับจํานวนจํากัดสําหรับนองๆที่เขียนเปาหมายไดนาสนใจ 30 คนเทานั้น

Add Line และถายรูปสงผลงาน “SMART Financial Goals” ทาง Line อยาง
นอย 3 เปาหมาย โดย 1 ในเปาหมายตองเปนแผนการเกษียณ

สงภายในเท่ียงคืนของวันท่ี 16 มกราคม 2563 เทานั้น

ตัวอยาง



ติดตาม และสอบถามการวางแผนการเงินกับเราไดที่

Money Adwise@moneyadwise

www.moneyadwise.com


