
29 
 

27. ຮູ ຸ້ຈ ຼັກກຼັບການວາງແຜນການເງນິເພ ື່ ອຊວີດິທີື່ ດ ີ
ຫຼາຍໆທື່ ານຄງົຈະໄດ ຸ້ຍນິຄໍາເວົ ຸ້າທີື່ ວື່ າ: “ການວາງແຜນການເງນິ” ຊຶື່ ງມ ຼັນເປຼັນປະໂຫຍກໜຶື່ ງທີື່ ຫຼາຍທື່ ານຄ ຸ້ນ

ເຄຍີ, ແຕື່ ທື່ ານຮູ ຸ້ຫຼ  ບໍື່ ວື່ າ ຄວາມໝາຍທີື່ ແທ ຸ້ຈງິນຼັ ຸ້ນແມື່ ນໝາຍຄວາມວື່ າແນວໃດ ແລະ ຈະມຂໍີ ຸ້ດອີຼັນໃດທີື່ ຈະເຮຼັດ
ໃຫ ຸ້ການດໍາລງົຊວີດິຂອງທື່ ານມກີານປື່ ຽນແປງທີື່ ດຂີຶ ຸ້ນ. 

ເຮາົມາຮູ ຸ້ຈ ຼັກພ ຸ້ອມໆກຼັນເລຍີ, ການວາງແຜນການເງນິ ແມື່ ນການຈຼັດສຼັນລາຍໄດ ຸ້ ແລະ ລາຍຈື່ າຍເພ ື່ ອເຮຼັດ
ໃຫ ຸ້ການເງນິຂອງທື່ ານເປຼັນໄປຢື່ າງມລີະບບົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບຫຼາຍທີື່ ສ ດດ ຸ້ວຍການຮູ ຸ້ຈ ຼັກເກຼັບທ ຸ້ອນ ແລະ ແບື່ ງ
ເງນິອອມຂອງທື່ ານໃຫ ຸ້ເປຼັນສື່ ວນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົຕວົຈງິຂອງທື່ ານ ຄ : 

ເກຼັບເງນິໄວ ຸ້ເພ ື່ ອເປຼັນເງນິແຮສ ກເສນີເວລາເຈຼັບເປຼັນ, ຊຶື່ ງທື່ ານຄວນກຽມເງນິແຮດຼັື່ ງກື່ າວໄວ ຸ້ປະມານ  -6 
ເທົື່ າ ຂອງຄື່ າໃຊ ຸ້ຈື່ າຍປະຈາໍເດ ອນ ເພ ື່ ອເວລາດຼັື່ ງກື່ າວມາຮອດຈຶື່ ງຈະບໍື່ ກະທບົຕໍື່ ການເງນິຂອງທື່ ານ, ຊຶື່ ງຜູື່ ທີື່ ມເີງ  ື່ອນ 
ໄຂແຮໄວ ຸ້ຫຼາຍກື່ ວານີ ຸ້ຍ ິື່ ງເປຼັນການດ;ີ ເງນິທ ຸ້ອນເພ ື່ ອເປຼັນທນຶການສກຶສາຂອງລູກ ທື່ ານຄວນເກຼັບໄວ ຸ້ຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ 5% 
ຂອງລາຍຮຼັບປະຈາໍເດ ອນ; ເງນິທ ຸ້ອນເພ ື່ ອຍາມແກື່ ເຖົ ຸ້າ ທື່ ານຄວນຈະເກຼັບໄວ ຸ້ຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ 10% ຂອງລາຍຮຼັບປະຈາໍ
ເດ ອນ ເພາະເປຼັນການໃຊ ຸ້ຈື່ າຍເພ ື່ ອຄວາມສ ກໃນບຼັ ຸ້ນປາຍຊວີດິຂອງທື່ ານເອງ; ເງນິທ ຸ້ອນເພ ື່ ອຄວາມສ ກໄລຍະສຼັ ຸ້ນ ກໍື່
ຄ  ການໄປພຼັກຜື່ ອນທື່ ອງທື່ ຽວ ເກຼັບໄວ ຸ້ຢື່ າງໜ ຸ້ອຍ 5% ຂອງລາຍຮຼັບປະຈາໍເດ ອນ. ນອກຈາກນຼັ ຸ້ນ ທື່ ານກໍື່ ຕ ຸ້ອງຮູ ຸ້ຈ ຼັກ
ການຊອກຫາຊື່ ອງທາງໃນການລງົທນຶ ເພ ື່ ອເຮຼັດໃຫ ຸ້ເງນິອອມຂອງທື່ ານແຕກດອກ ອອກຜນົ ແລະ ເຕບີໃຫຍື່ ຢື່ າງຕໍື່
ເນ ື່ ອງ. 

ແນື່ ນອນວື່ າ ກື່ ອນທີື່ ຈະນາໍເອາົເງນິທີື່ ໄດ ຸ້ມານຼັ ຸ້ນໄປໃຊ ຸ້ຈື່ າຍ ແລະ ບໍລຫິານໃຫ ຸ້ພຽງພໍໃນຊວີດິປະຈາໍວຼັນຂອງ
ທື່ ານນຼັ ຸ້ນ ການໃຊ ຸ້ຈື່ າຍຕ ຸ້ອງມກີານຈຼັດສຼັນໃຫ ຸ້ເໝາະສມົ ໂດຍອງີໃສື່ ຄວາມສໍາຄຼັນຈາໍເປຼັນໃນການໃຊ ຸ້ຈື່ າຍ ເພ ື່ ອຫຼກີ 
ເວຼັ ຸ້ນການໃຊ ຸ້ຈື່ າຍແບບຟູມເຟ ອຍເກນີຄວາມຈາໍເປຼັນ. ການປະຕບິຼັດດຼັື່ ງກື່ າວ ຈະເຮຼັດໃຫ ຸ້ທື່ ານຮູ ຸ້ໄດ ຸ້ເຖງິລາຍຮຼັບ-ລາຍ
ຈື່ າຍແນື່ ນອນຂອງຕນົ ແລະ ຍຼັງຈະເຮຼັດໃຫ ຸ້ທື່ ານສາມາດບຼັນລ ຕາມເປົ ຸ້າໝາຍທາງການເງນິທີື່ ວາງໄວ ຸ້, ພ ຸ້ອມທຼັງ ຈະ
ຊື່ ວຍສ ຸ້າງສະພາບຄື່ ອງທາງການເງນິໃຫ ຸ້ຕໍື່ ເນ ື່ ອງ ແລະ ມຄີວາມໝຼັ ຸ້ນຄງົອກີດ ຸ້ວຍ. 

ດຼັື່ ງນຼັ ຸ້ນ, ການວາງແຜນການເງນິ ຈະເປຼັນຕວົຊື່ ວຍໃນການບໍລຫິານເງນິຂອງທື່ ານໃຫ ຸ້ມປີະສດິທຜິນົ ຄຽງຄູື່
ກ ຼັບຊື່ ວຍສ ຸ້າງສະພາບຄື່ ອງທາງການເງນິໃຫ ຸ້ໝຼັ ຸ້ນຄງົ ແລະ ບຼັນລ ຜນົສໍາເລຼັດໃນອະນາຄດົອກີດ ຸ້ວຍ ແລະ ສ ດທ ຸ້າຍ 
ການວາງແຜນການເງນິຈະຊື່ ວຍຮອງຮຼັບໃນຍາມບໍານານ ຫຼ  ບຼັ ຸ້ນປາຍຊວີດິຂອງທື່ ານ ຊຶື່ ງຖ ຸ້າເຮາົມກີານວາງແຜນການ
ເງນິທີື່ ດ ີເຊ ື່ ອແນື່ ວື່ າ ຊວີດິຫຼຼັງບໍານານຂອງທື່ ານຈະມຄີວາມສ ກສະບາຍຢື່ າງແນື່ ນອນ. 
  




