ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ผู้

เขียนขอเล่าประสบการณ์การลงทุนทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง โดยเริ่มจากแปรเปลี่ยนเงินที่เราเสียไป ในรูปของภาษีเงิน
ได้บคุ คลธรรมดาให้กลับมาเป็นเงินออมเพือ่ การลงทุน จากการศึกษา
เรือ่ งกรมธรรม์สะสมทรัพย์ในระยะยาว โดยผูเ้ ขียนเริม่ ปูพนื้ ฐาน วินยั
การออมเพือ่ การลงทุน แบบสะสมทรัพย์ในระยะยาวจากรายเดือนไป
สู่รายปี ดังนี้
ในรูปแบบกรมธรรม์การประกันโดยทั่วไปประกอบด้วย
1. การประกันเพือ่ การคุม้ ครองชีวติ ซึง่ จะสร้างความอุน่ ใจ
ให้กบั ครอบครัวในวันทีค่ ณ
ุ ไม่อยูจ่ ากอุบตั เิ หตุหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาด
ฝันเข้ามาในชีวิต ด้วยความคุ้มครองจากประกันชีวิต จะชดเชยความ
เสียหายด้วยเงินประกันให้แก่บุคคลข้างหลัง
2. การประกันชีวติ เพือ่ สะสมทรัพย์ เพือ่ เพิม่ มูลค่าเงินออม
พร้อมความคุม้ ครองชีวติ และสิทธิใ์ นการลดหย่อนภาษี อันนีน้ า่ สนใจ
เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน
3. การประกั น ชี วิ ต เพื่ อ ชดเชยรายได้ / หรื อ ค่ า รั ก ษา
พยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระ และคุ้มครองการสูญเสียรายได้ในกรณี
ที่คุณเจ็บป่วยจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากรูปแบบการประกันข้างต้น ซึง่ เป็นหลักการออมเงินทีผ่ า่ น
กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น ปกติให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับ
ธนาคาร โดยทั่วไป แต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการวางแผนการ
ออมเงินระยะยาว เราจะต้องพยายามฝึกวินัยในการสะสมทรัพย์ที่ดี
ก่อนการลงทุนการสะสมทรัพย์ผ่านการประกันชีวิตจะมีความเสี่ยง
ไม่มากนัก ความเสี่ยงที่พบเจอ คือ วินัยในระยะยาวที่เราจะต้อง
ออมทรัพย์ให้ได้ตามระยะเวลาที่เราเลือกประกัน เช่น สิบปี สิบห้าปี
ยี่สิบปี เป็นต้น ถ้าเราท�ำได้ก็จะได้ผลตอบแทนพร้อมเงินก้อนตาม
ต้องการ ซึ่งโดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์พวกนี้จะได้รับผลตอบแทนหรือ
ดอกเบีย้ เฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 3.5-5.5% ต่อปี ซึง่ สูงกว่าดอกเบีย้
เงินฝากต่อปีของธนาคารอย่างแน่นอน การท�ำประกันชีวติ หรือประกัน
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แนวคิดด้านการออม
การลงทุน (ตอนที่ 2)
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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ชีวติ แบบสะสมทรัพย์ สามารถใช้เป็นช่องทางหนึง่ ในการออมเงินของ
ท่านได้ นอกจากจะช่วยในเรือ่ งการให้ความคุม้ ครองชีวติ แล้ว ยังช่วย
ในเรื่องของกระจายความเสี่ยงทางการเงิน และยังมีข้อดีอีกหลาย
ประการที่หลายเราอาจจะไม่ทราบ คือ ถึงข้อดีของการออมเงินผ่าน
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. “ผลตอบแทนที่ได้จากการท�ำประกันชีวิตไม่ต้องเสีย
ภาษี” คือ เมื่อเราสามารถมีวินัยในการออมระยะยาว บางประเภท
ของการออมผ่านกรมธรรม์จะมีเงินคืนระหว่างสัญญาหรือเงินคืนเมือ่
ครบก�ำหนดสัญญาก็ตามจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ง
แตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคาร การซือ้ พันธบัตรรัฐบาลหรือการ
ซือ้ หุน้ กู้ ทีผ่ ลตอบแทนทีท่ า่ นได้รบั จะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยถึงร้อย
ละ 15 เช่น ถ้าเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ที่ระบุว่าจะได้รับ
ผลตอบแทน ร้อยละ 4.5 ในความเป็นจริงนั้น เราก็จะไม่ได้รับ
ผลตอบแทน ร้อยละ 4.5 เพราะผลตอบแทนที่เราได้มานั้น จะต้องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายไปก่อน อีกร้อยละ 15 เท่ากับว่าเราจะได้รับผลตอบ
แทนจริงๆ เพียงร้อยละ 3.825 เท่านั้น คือ ร้อยละ 4.5 - (4.5 × 15%)
รับจริงเพียงร้อยละ 3.825 แต่ถ้าเราซื้อประกันชีวิตที่เค้าแจ้งว่าให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 4.5 เราก็จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 4.5 แบบเต็มๆ จ�ำนวน โดยไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายอีก
2. เมือ่ เรามีการฝากเงิน หรือซือ้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
ที่นอกเหนือจากกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น การสะสมทรัพย์กับ
ธนาคาร การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อหลักทรัพย์ หุ้นกู้ หรือแม้
กระทัง่ การซือ้ กองทุน ท่านจะไม่ได้รบั สิทธิในการคุม้ ครองชีวติ เลย เว้น
เสียแต่วา่ เราจะต้องท�ำประกันชีวติ เพิม่ แต่ถา้ เราออมเงินผ่านรูปแบบ
ประกันชีวติ “นอกเหนือจากเรือ่ งผลตอบแทนทีท่ า่ นจะได้รบั เหมือนๆ
กับเงินฝากประเภทอืน่ ๆ เรายังสามารถจะได้รบั สิทธิในการคุม้ ครอง
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ชีวิตโดยอัตโนมัติ” ทันที
3. การสะสมทรัพย์ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิต หากเกิด
อุบัติเหตุ กรณีที่เราเสียชีวิตกระทันหัน เงินลงทุนของเราที่ฝากอยู่ใน
สถาบันการเงินต่างๆ นั้น จะไม่ตกทอดสู่ทายาทของเราโดยอัตโนมัติ
ต่อให้เราจะเขียนพินัยกรรมเอาไว้แล้วก็ตาม เพราะตามกฎหมายนั้น
บอกไว้วา่ ในกรณีทเี่ ราถึงแก่ความตาย ทายาทของเราจะต้องไปร้องขอ
ต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน แล้วจึงเอาค�ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกนั้นไปขอรับเงินที่เราลงทุนไว้ในสถาบันการเงินต่างๆ
ซึ่งแตกต่างจากการออมเงินในประกันชีวิต หากเราได้ระบุตัวผู้รับ
ประโยชน์เอาไว้แล้วในกรมธรรม์ เมือ่ เราเกิดอุบตั เิ หตุ ถึงแก่ความตาย
ทายาทของเราก็สามารถน�ำกรมธรรม์ประกันชีวิต และใบมรณะบัตร
ไปติดต่อ “ขอรับเงินสินไหมมรณกรรมจากบริษทั ประกันชีวติ ได้ทนั ที
โดยเราไม่ตอ้ งรอค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกแต่อย่างใด” เรียกว่าเงิน
ออมที่เราฝากไว้จากการท�ำประกันชีวิต จะตกสู่ลูกหลาน หรือผู้รับ
ผลประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินการทางกฎหมายได้ด้วย การมองผลดีระยะยาว
4. การสะสมทรั พ ย์ ผ ่ า นการออมในรู ป แบบกรมธรรม์
ประกันชีวติ เราสามารถน�ำเบีย้ ประกันชีวติ ไปใช้สทิ ธิในการลดหย่อน
ภาษีได้ด้วย โดยเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้นจะมี
อยูด่ ว้ ยกัน 2 ประเภท ก็คอื เบีย้ ประกันชีวติ แบบทีม่ รี ะยะเวลาคุม้ ครอง
ตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป ซึง่ เบีย้ ประกันชีวติ ประเภทนีส้ ามารถลดหย่อนภาษี
ได้สงู สุดถึง 100,000 บาท และลดหย่อนได้ตามจ�ำนวนปีทที่ า่ นมีการ
ช�ำระค่าเบี้ยเลยครับ ส่วนเบี้ยประกันชีวิตอีกแบบที่สามารถน�ำไป
ลดหย่อนภาษีได้แต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือ เบี้ยประกันชีวิต
แบบช�ำนาญ ที่เราสามารถน�ำไปใช้สิทธิลดหย่อนได้อีกสูงสุดถึง
200,000 บาท ตามจ�ำนวนปีที่ท่านมีการช�ำระค่าเบี้ยเช่นกันครับ
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ดังนั้น เมื่อเรามีรายได้ประจ�ำ จากเงินเดือนรวมกันแล้ว เราเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ก�ำหนด เราก็สามารถจะใช้สิทธิลด
หย่อนภาษีจากการออมทรัพย์ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
เรียกว่าได้ทั้งออมเงินระยะยาว และอาจจะได้เงินภาษีคืนกลับมาอีก
ด้วย
ดังนัน้ การออมของผูเ้ ขียนจึงเริม่ ขึน้ จาก การออมเงินผ่านการ
ท�ำประกันชีวิต เรื่องรูปแบบการประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ โดยเริ่ม
ต้นหาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือศึกษาจาก
ตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งถ้าเรามีเพื่อนท�ำงานประเภทนี้ก็สามารถที่จะ
ศึกษาได้ง่ายขึ้น ซึ่งนักการเงินที่ดีควรเริ่มสนใจ ในตอนนั้นผุ้เขียนจึง
มองการสะสมทรัพย์รายเดือนๆ ละ สองพันบาท ในส่วนนี้ถ้าเรามอง
เป็นวันก็แค่วันละแค่ไม่ถึงร้อยบาท ในขณะที่เราเหลือใช้อีกต่อวันละ
ประมาณห้าร้อยหรือทั้งปีเราก็ออมได้สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ระยะ
เวลายาว 20 ปี ลงทุนไปสี่แสนแปดในอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราจะมีหก
แสนกว่าบาทเลยในทันที่แถมครบปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย
ไปสามารถน� ำ กลั บ มาให้ เ ราเป็ น เงิ น เพิ่ ม อี ก ตั้ ง หลายพั น นะครั บ
ค�ำนวณด้วยนักการเงินได้ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละสี่กว่านี่เลย คือ
แนวคิดด้านการออม การลงทุน ของผูเ้ ขียน ในชีวติ ครัง้ แรกก็มองเงิน
แสนแล้ว ต่อไปเรามาติดตามกันว่าผู้เขียนจะท�ำ การออม การลงทุน
อย่างไรต่อไปเข้าสู่หลักเงินล้าน ในฉบับหน้ากันครับ
“การออม เป็นการเก็บเงินที่ละเล็กที่ละน้อยให้พอกพูน ขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการออมอย่างง่ายส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในรูป
เงินฝากธนาคาร โดยได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
การลงทุน เป็นการ นํ า เ งิ น ที่ เ ก็ บ ส ะ ส ม ไ ว้ ไ ป ส ร้ า ง
ผลตอบแทน ทีส่ งู กว่าการออม ซึง่ โดยทัว่ ไปการลงทุนจะมีความเสีย่ ง
สูงกว่าการออม”

