
การจัดการเงิน
ส่วนบุคคล
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รู้จักวิทยากร: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

• การศึกษา
• บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
• วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

• การทาํงาน
• โคช้การเงนิ (Money Coach)
• กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เดอะมนันีโคช้ และลฟีรชิ ฟอรเ์อฟเวอร์ จาํกดั
• นกัธุรกจิสิTงพมิพ ์การศึกษา อสงัหารมิทรพัย ์การเกษตร และทีTปรกึษาโรงงาน

อตุสาหกรรม
• ผูด้าํเนินรายการพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach
• นกัเขยีนและนกัแปลหนงัสอืดา้นการเงนิและการลงทนุ
• อาจารยส์อนปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (การจดัการอตุสาหกรรม) และ

สาขาการเงนิการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
• ผูก่้อต ั_งมูลนิธคินไทยฉลาดการเงนิ และพฒันาหลกัสูตรคนไทยฉลาดการเงนิ 

หลกัสูตรการเงนิพื_นฐานเพืTอคนไทยท ั_งประเทศ



MONEY101
หนังสือการเงินส่วนบุคคล
สําหรับผู้เร่ิมต้น



ช่องทางติดต่อและติดตามผลงาน THE MONEY COACH

TheMoneyCoachTH @moneycoach4thai

@moneycoach

moneycoach4thai@gmail.com

The Money Coach

สอบถามข้อสงสยัและขอคําปรึกษา



”เงิน” เร่ืองสนุก เร่ืองง่าย 
กับรายการ THE MONEY CASE by THE MONEY COACH

ติดตามพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach

สาระการเงินฟังสนกุ ฟังสบาย สไตล์โค้ชหนุม่ จกัรพงษ์ เมษพนัธ์ุ

เอพิโสดใหม ่ออกอากาศทกุวนัจนัทร์ 

ติดตามรับฟังได้ในหลายชอ่งทาง:

- Podbean

- Apple Podcasts

- Spotify

- Soundcloud

- Youtube



แอพพลิเคชั่นประกอบการเรียน การบรหิารเงนิสว่นบคุคล
THE MONEY COACH: จกัรพงษ์ เมษพนัธุ ์



ใครว่า “เงิน” สาํคญักบัชีวติคนเราบา้ง ... ยกมอืขึ?น

ใครว่า “เงิน” ซื?อความสุขไดบ้า้ง ... ยกมอืขึ?น



หัวข้อพูดคุย …
• หลกัการบรหิารเงนิสว่นบคุคล

• การบรหิารสภาพคลอ่ง (+การบรหิารหนีP )

• การจดัการความเสีRยงทางการเงนิ

• แผนการออมสว่นบคุคล

• ความรูเ้บืPองตน้สาํหรบัการวางแผนเกษียณ
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เป้าหมายทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน

• มรีายไดเ้พยีงพอกบัการใชช้วีติประจาํวนั

• เตมิเตม็ความสุขใหช้วีติไดต้ามฝนั

• พรอ้มรบัมอืกบัเหตไุมค่าดฝนั                         
ทีTอาจส่งผลกระทบทางลบกบัการเงนิ

• มคีวามม ั Tงค ั Tงเพยีงพอ                                 
ดูแลตวัเองไดจ้นถงึวาระสุดทา้ยของชวีติ
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เกมชีวิต Vs เกมการเงิน
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เกมชีวิต Vs เกมการเงิน
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เกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่?

• หากตอ้งการใชเ้งนิ เฉลีTยวนัละ 300 บาท 

• 1 เดอืน ตอ้งใชเ้งนิ      9,000 บาท

• 1 ปี      ตอ้งใชเ้งนิ 108,000 บาท

• หากอายุหลงัเกษยีณยนืยาว 20 ปี ตอ้งใชเ้งนิท ั_งสิ_น 2,160,000 บาท*
*ไมน่บัรวมเงนิเฟ้อ
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ความจริงที่รออยู่ข้างหน้า!!

97%
ของคนไทยท่ีเกษียณอายุแล้ว 
มีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ
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วงจรแห่งความยากจน

ภาระหนีP หนกัตลอดชีวติการทาํงาน

ไม่มีจงัหวะ/โอกาสเกบ็ออมเงนิ

เกษียณไม่พอกนิใช้
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เร่ิมวันนี้! 
ยังพอเป็นไปได้มั้ย?

อัตราผลตอบแทน 
การลงทุน

สินทรัพย์
จำนวนปีที่เหลือก่อนเกษียณ

10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี

1.00% เงินฝาก 126,149 265,561 419,628 589,891

3.00% พันธบัตร 137,742 328,302 582,736 926,059

7.00% หุ้น+ตราสารหนี้ 173,084 520,926 1,219,971 2,624,813

10.00% หุ้นสามัญ 204,844 759,368 2,260,487 6,324,079

ผลตอบแทนการลงทุน 1,000 บาททุกเดือน ท่ีอัตราผลตอบแทนต่าง ๆ
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สองคาํสาํคัญในโลกการเงนิ
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“สภาพคล่อง”
“ความมั่งคั่ง”



จุดเร่ิมต้นของความมั่งค่ัง

“เงินออม”

THE MONEY COACH: จกัรพงษ์ เมษพนัธุ ์

• เมืTอเริTมมเีงนิออม ระบบความคดิของคนเราเกีTยวกบัเงนิ 

จะเริTมเปลีTยนแปลงไปในทางทีTดี

• เริTมเหลอื เริTมรวย



แนวทางวางแผนสร้างความมั่งค่ังอย่างง่าย

• มีกนิมีใช้

• มีเหลอืเกบ็

• ลงทนุต่อยอดได้

จดัการสภาพคลอ่ง

• การขาดหายไปของรายได ้

• เจบ็ป่วย/อบุตัเิหตุ

• เสยีชีวติกอ่นวยัอนัควร

จดัการความเสีRยง

• กาํหนดเป้าหมาย

• มีแผนการลงทนุชดัเจน

สรา้งความมั Rงค ั Rง

THE MONEY COACH: จกัรพงษ์ เมษพนัธุ์

• เงนิสาํรองเผืTอฉุกเฉิน

• ประกนัชวีติ

• ประกนัสุขภาพ



การวางแผน
การเงินส่วนบุคคล
PERSONAL FINANCIAL PLANNING
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การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

• การวางแผนสภาพคลอ่ง

• การวางแผนสูค่วามมั Rงค ั Rง (แผนเกษียณ)

• การวางแผนการเพืTอเป้าหมายในชวีติ

• การวางแผนจดัการความเสีTยงทางการเงนิ

• การวางแผนภาษี

• การวางแผนมรดก
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การวางแผน สภาพคล่อง
ด้วยงบรายรับ-รายจ่าย

• เป็นงบทีTบอกวา่ เงนิของเราจะไดม้าจากทางไหน 
และจะตอ้งจ่ายไปกบัอะไรบา้ง ในแต่ละเดอืน

• ทาํลว่งหนา้อย่างนอ้ย 6 เดอืน เพืTอวางแผน  
จดัการเงนิ ใหม้ใีชจ่้ายไดต้ลอดเวลา

• สิ_นเดอืนทาํการทบทวนการใชจ่้ายวา่สอดคลอ้ง      
กบังบหรอืไม่

• ทาํการปรบัปรุงงบ เมืTอสภาวการณใ์นชวีติ
เปลีTยนแปลงไป 
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สภาพคล่องดี

• สภาพคลอ่งด:ี มกีนิ มใีช ้มีเหลอืเกบ็
อย่างนอ้ย fg% ของรายรบัรวม

• เช่น รายไดร้วม 30,000 บาท ควรออม
ไดอ้ย่างนอ้ย 3,000 บาทต่อเดอืน
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(ตัวอย่าง)
งบรายรับรายจ่าย

#1

THE MONEY COACH: จกัรพงษ์ เมษพนัธุ์

รายการ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
  เงินเดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

  เงินออม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

ภาษี/ประกันสังคม 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

ค่าเช่าบ้าน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

นํ้า/ไฟ/เน็ต/ศัพท์ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

หนี้บัตรเครดิต A 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

ประกันชีวิต 15,000

ค่าเดินทาง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

  ค่าอาหาร 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายทั่วไป 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

  เงินคงเหลือ 6,000 6,000 6,000 6,000 -9,000



(ตัวอย่าง)
งบรายรับรายจ่าย

#2
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งบแสดง
สถานะ

ทางการเงิน

*คนเราควรจดัทาํและตรวจสอบรายการทรพัยส์นิอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั_ง
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ทรพัยส์นิ หนีP สนิ

รายการทรพัยส์นิ มูลค่า รายรบั (ถา้มี) รายการหนีP สนิ หนีP คงคา้ง ยอดชําระขัPนตํ Rา

เงนิฝากประจาํ 200,000 2,000 บาท/ปี บตัรเครดิต 40,000 4,000

บา้น 2,000,000 - เงนิกูซื้Pอบา้น 1,800,000 15,000

รถยนต์ 550,000 - หนีP รถยนต์ 500,000 9,000

กองทนุสาํรองเลีPยงชีพ 300,000 -

ประกนัชีวติ 50,000 -

ทองคาํ (2 บาท) 36,000 -

ตัวอย่าง งบแสดงสถานะทางการเงิน
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มูลค่าเงินสด
กรมธรรม์
ประกันชีวิต

• กรณีทนุประกนั (วงเงิน) 1,000,000 บาท หากทําประกนัมาแล้ว 3 ปี จะมีมลูคา่เงินสด 
ณ ปีทีD 3  =  63 x (1,000,000/1,000)  =  63,000 บาท

• หากเวนคืนกรมธรรม์ ณ ปีนี L จะได้รับเงินคืน 63,000 บาท



ความเช่ือมโยง
ของงบการเงิน

(กฎแห่งกรรม)
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สัญญาณอันตรายสําหรับคนเป็นหน้ี

จา่ยขัPนตํ Rา

• ค่าใชว้งเงนิ

• ดอกเบี_ยหนี_คงคา้ง

เงนิชําระหนีP ต่อรายได ้

• เกนิ 30% กรณีไมม่ี

หนี_บา้นกบัรถยนต์

• เกนิ 50% กรณีมหีนี_
บา้นและรถยนต์

กูม้ากนิใช ้กูม้าผ่อน

• เปิดบตัรใหม ่       

จ่ายบตัรเก่า

• กูม้าใชจ่้าย          
ในชวีติประจาํวนั
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การคดิดอกเบี Aยบตัรเครดติ 

กรณีจ่ายขั AนตํHา



จา่ยขั LนตํDาอีกนานมั Lย? กวา่หนี Lจะหมด
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งบการเงนิ
ของคนรวย

คนรวยไม่ใช่ไม่มีหนี 5 แต่พวกเขามีหนี 5น้อยกว่าทรัพย์สิน และอยู่ในระดบัทีCจัดการได้

ส่วนคนจนนั5นตรงกันข้าม
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การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
PERSONAL DEBT MANAGEMENT
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ลกัษณะ
ผู้ ป่วยหนี L

-
“ผู้ป่วยทัCวไป”

*จ่ายเตม็จาํนวนไม่ไหว 

แต่ยังพอหมุนเงนิได้
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ลกัษณะ
ผู้ ป่วยหนี L

-
“ผู้ป่วยโคม่า”

*แม้กระทัCงจ่ายขั 5นตํCา

กย็ังไม่พอ
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งบแสดงสถานะทางการเงนิ งบรายรับรายจ่าย

รายรับ

วงจร ‘หนีP จน’

รายจา่ย

เงินกู้

หนี Lสนิ

รายจา่ย

เงินกู้

หนี Lสนิ

รายจา่ย
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การวางแผนปลดหน้ี THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



กลไกการแกไ้ขปญัหาหนีP

• รับผิดชอบตอ่ปัญหา

• ใช้ความรู้แก้ปัญหา

ความคดิ

• กระแสเงินสดบวก

• มีเงินเก็บเงินออม

กระแสเงนิสด
• หนี Lสนิลดลง

• ทรัพย์สนิสทุธิเพิDมขึ Lน

หนีP สนิ
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1) หยุด! ก่อหนี้เพิ่ม

• เมืDอมีความจําเป็นต้องหาเงินมาใช้หนี L 
ลองปิดทางกู้ ยืมหนี LเพิDมทิ Lงไป แล้วลอง
คดิหาวิธีใหม่

• การลดรายจ่าย และเพิCมรายได้ คือ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทีDถกูต้อง
และยัDงยืนมากกวา่

“การกู้เงนิมาผ่อนหนี1 ไม่ต่างอะไรกับปวดหวั แล้วการกินยาแก้ปวด แล้วหวังว่าจะ

หายขาด” 

... The Money Coach
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O) สรุปรายการ 
หนี 5ทั 5งหมด

*ถ้าหากทาํงบแสดงสถานะทางการเงนิอยู่แล้ว เราจะได้ข้อมูลสรุปรายการหนี 5ทั 5งหมดไป

พร้อมๆกัน

สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม 2561
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สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม OT61

3) หาเงนิสด
ปลอดภาระ

มาปิดชาํระหนี 5

*ช่องทางเงินปลอดภาระ เช่น โบนสั คอมมิชชัDน คา่แรงรับจ้างพิเศษ ขายของไมใ่ช้แล้ว ฯลฯ
THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



ตวัอยา่ง การเกบ็เงินชาํระหนี5หลายรายการ

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



*เงืDอนไขสาํคญั b ข้อในการรีไฟแนนซ์ e) ดอกเบี Lยต้องลดลงจากเดมิ  b) ผอ่นตอ่เดือนน้อยลง

สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม 2561

4) รีไฟแนนซ์
รวมชาํระหนี 5
เป็นก้อนเดยีว

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



*Step e: คํานวณระยะเวลาผอ่นหนี Lหมดคร่าวๆ จาก หนี 5คงเหลือ หารด้วย ยอดชาํระขั 5นตํCา

สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม 2561

5) วางแผน
ชาํระคืน
ด้วยเงนิ
คงเหลือ
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*Step b: จดัลาํดบัการผอ่นชําระหนี L โดยเรียงลาํดบัจากเวลาหมดหนี LไวทีDสดุ และเหลอืเงินต้นน้อยทีDสดุ 
(ในกรณีทีDอตัราดอกเบี Lยสงูเทา่ๆ กนั)

สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม 2561

5) วางแผน
ชาํระคืน
ด้วยเงนิ
คงเหลือ
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*Step h: วางแผนชําระคืน โดยนําเงินคงเหลอืในแตล่ะเดือนไปชําระเพิDมในยอดของหนี LลาํดบัทีD e
(เพิDมจากยอดขั LนตํDา) สว่นหนี LลาํดบัอืDนๆ จ่ายตามยอดขั LนตํDาทีDสถาบนัการเงินเรียกเก็บ

สรุปรายการหนี 5 นายชัดเจน ณ วันทีC S มกราคม 2561

5) วางแผน
ชาํระคืน
ด้วยเงนิ
คงเหลือ

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



ปลดหนี้ด้วยยาแรง THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์

“‘หนี 5จน’คือ ความทกุข์ทางการเงินขั Lนสงูสดุ 

ทีDมนษุย์พงึจะรังสรรค์ให้กบัตวัเองได้”

... The Money Coach



แนวทางการปลดหนี้

• ประนอมหนี Lกบัสถาบนัการเงิน (ลด
ดอกเบี Lย ผอ่นเฉพาะดอกเบี Lย หยดุ
ชําระชัDวคราว ฯลฯ)

• นําเงินเกษียณมาชําระหนี L

• ขายหนี Lรายการใหญ่ เชน่ บ้าน 
รถยนต์

• จํานองบ้านปลอดภาระ (ลดภาระ
ดอกเบี Lยหนี Lบริโภค)

• หยุดชาํระหนี 5ชัCวคราว สะสมเงนิ 
แล้วค่อยเจรจาชาํระคืน
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ตวัอย่าง
การปลดหนี 5

กรณีขาดสภาพคล่อง

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



ตวัอย่าง
การปลดหนี 5

กรณีขาดสภาพคล่อง

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



ตวัอย่าง
การปลดหนี 5

กรณีขาดสภาพคล่อง

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



เมืHอมี “เงนิออม” บริหารอย่างไร?

• พอร์ตเงนิสาํรองเผืHอฉุกเฉิน

• พอร์ตเงนิออมเพืHอเตมิเตม็ชีวติ

• เก็บเงินแตง่งาน

• ซื cอบ้าน (เงินดาวน์บ้าน) 

• ซื cอรถยนต์ (เงินดาวน์รถ)

• เก็บเงินเรียนตอ่ ป.โท 

• ทอ่งเทีhยวตา่งประเทศ 

• ฯลฯ

• พอร์ตเกษียณรวย THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



เงืHอนไข รายละเอียด

วัตถุประสงค์: 
เป็นเงินทีhเก็บสะสมสาํรองไว้ใช้ในกรณีทีhมีความจาํเป็นฉุกเฉิน 

เชน่ ตกงาน ได้รับรายได้ช้า เจ็บป่วย เกิดอบุติัเหตทํุางานไมไ่ด้ชัhวขณะ เป็นต้น

ขนาดของพอร์ต: 6-12 เท่า ของรายจ่ายรวมต่อเดอืน

ตวัอย่างการคาํนวณ: 
นาย Z มีรายจา่ยรวมตอ่เดือน 30,000 บาท 

นาย Z ควรมีเงินสํารองเผืhอฉกุเฉินอยา่งน้อยเทา่กบั 30,000 x 6 =  180,000 บาท

เครืHองมือทีHเหมาะสม: เงินฝาก สลากออมสนิ (ธกส.) กองทนุรวมตลาดเงิน กองทนุรวมตราสารหนี c

วธีิการบริหาร: ใช้ระบบหกัเงินเก็บสะสมอตัโนมติั และปรับเพิhมลดขนาดของพอร์ตตามจงัหวะชีวิต

พอร์ตเงนิสาํรองเผืHอฉุกเฉิน

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์



การเกบ็เงนิสาํรอง
เผืHอฉุกเฉิน
(พอร์ต C)
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เงืHอนไข รายละเอียด

วัตถุประสงค์: เป็นเงินทีhทยอยเก็บสะสมไว้ใช้จา่ยหลงัเกษียณ

ขนาดของพอร์ต: ตามรูปแบบชีวติหลังเกษียณทีHต้องการ

ตวัอย่างการคาํนวณ: 

นาย Z ประเมินวา่ตวัเองจะมีรายจา่ยหลงัเกษียณ 20,000 บาท 

นาย Z คาดวา่จะมีชีวิตอยูห่ลงัเกษียณ อีก 20 ปี

*ทนุเกษียณรวยขั cนตํhา  =  20,000 x 12 x 20  = 4,800,000 บาท
*ยงัไมค่ํานวณเงินเฟอ้

เครืHองมือทีHเหมาะสม: 
กองทนุรวมตา่ง ๆ อาทิ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุสํารองเลี cยงชีพ กองทนุ 

RMF กองทนุ LTF ประกนัชีวิต ประกนับํานาญ หุ้นสามญั หุ้นสหกรณ์

วธีิการบริหาร: 
หกัสะสมเงินแบบอตัโนมติั ด้วยเงินลงทนุตอ่เดือนจํานวนไมม่าก ในเครืhองมือทางการเงินทีh

ให้ผลตอบแทนสงู

พอร์ตเกษียณรวย

THE MONEY COACH: จักรพงษ์ เมษพันธุ์


