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การประหยัดภาษี

กับการวางแผนทางการเงิน
เพิง่ จะผ่านปีใหม่มาหมาดๆ ใน
เดือนธันวาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้
ว่ามีการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพือ่ ลดหย่อนภาษีกนั อย่างคึกคักใน
ช่วงปลายปี ไม่ว่าจะเป็น LTF RMF
ประกันชีวิตประกันสุขภาพ (ตามที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท โดย
เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน
100,000 บาท) ประกันแบบบ�ำนาญ
หรือการใช้สิทธิ์ตามมาตรการช้อป
ช่วยชาติส�ำหรับการซื้อสินค้าและ
บริ ก ารในประเทศ (หั ก ลดหย่ อ น
ภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท) ในช่วง
11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจมี
ค�ำถามว่า ควรจะใช้สิทธิประโยชน์
ทุ ก อย่ า ง เพื่ อ เสี ย ภาษี ใ ห้ ต�่ ำ สุ ด
เท่าที่เป็นไปได้หรือไม่ จริงๆ การ
วางแผนภาษีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ
การวางแผนทางการเงินเท่านั้น ซึ่ง
การวางแผนทางการเงิน ควรจะ
ต้องพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน
เป็นหลัก รวมถึงการพิจารณาเงิน
ออมคงเหลือรายปี โดยอาจกล่าว
ได้ว่าการลดหย่อนภาษีเป็นแค่เป้า
หมายรอง หรือของแถมเท่านั้น
ดั ง นั้ น ในการวางแผนภาษี
ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการวางแผน
ทางการเงินนั้น สามารถเริ่มจาก
การค� ำ นวณเงิ น ที่ ต ้ อ งออมต่ อ ปี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
เช่น กรณีปัจจุบนั นายตูน อายุ 35
ปี และต้องการเกษียณที่อายุ 55 ปี
โดยมีเงินใช้หลังเกษียณไปอีก 25 ปี
โดยใช้จ่ายได้เดือนละ 20,000 บาท
จากเป้าหมายนี้ กรณีสามารถน�ำ
เงินออมไปจัดสรรได้ผลตอบแทน
คาดหวังที่ 6% นายตูนควรจะมี

เงินออมรายปีประมาณ 236,135
บาท (ซึ่ ง คิ ด เป็ น การออมเดื อ น
ละ 19,700 บาท) ต่อปี เป็นเวลา
20 ปี ตั้งแต่ปีปัจจุบันไปจนถึงปีที่
เกษียณอายุ เพื่อไปใช้หลังเกษียณ
เดือนละ 20,000 บาท ถึงอายุ 80
ปี (สมมติฐานเงินเฟ้อที่ 3% ผล
ตอบแทนหลังเกษียณก่อนเงินเฟ้อ
5% หรือคิดเป็นผลตอบแทนหลัง
เกษียณหลังเงินเฟ้อ 1.94%)
จากนั้ น เมื่ อ นายตู น ทราบ
แล้ว ว่าควรออมเดือนละประมาณ
20,000 บาท หรือ 240,000 บาทต่อ
ปี โดยเมื่อพิจารณากระแสเงินสด
คงเหลือรายปี (รายรับ - รายจ่าย)
พบว่ามีเงินเหลือเพียงพอส�ำหรับ
การออม นายตูนสามารถออมผ่าน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ดังที่
กล่าวมาแล้วได้ โดยกรณีที่นายตูน
เสี ย ภาษี อ ยู ่ ใ นอั ต ราภาษี ที่ 20%
กรณีนายตูนน�ำเงินออม 240,000
บาทมาซื้อ LTF RMF หรือประกัน
นอกจากนายตูนจะสามารถมีเงิน
ออมเพื่อวางแผนเกษียณแล้ว นาย
ตู น ยั ง สามารถได้ เ งิ น ภาษี คื น อี ก
จ�ำนวน 48,000 บาทต่อปี (ตาม
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�ำหนด) ซึ่ง
เงินส่วนนี้ สามารถที่จะน�ำกลับมา
ออมเพิ่มได้ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
ในท� ำ นองกลั บ กั น หากนาย
ตูน พิจารณา เพียงแค่เรื่องการลด
หย่ อ นภาษี ใ ห้ เ สี ย ภาษี ที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด
ผ่ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น แบบ
ใช้ลดหย่อนเต็มสิทธิ์ โดยกรณีถ้า
นายตูนมีกระแสเงินสดเหลือไม่พอ
แต่ต้องการลดหย่อนภาษี จึงไปกู้
ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ เพื่อ

011

มาซือ้ LTF ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ของสิน
เชื่อส่วนบุคคลนั้น (เช่น 28%) สูง
กว่าอัตราภาษีที่นายตูนเสียอยู่ใน
ปัจจุบันที่ (20%) กรณีน้ีนอกจาก
นายตูนจะไม่ได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มที่แล้ว อาจท�ำให้ความมั่งคั่ง
ของนายตูนลดลงอีกด้วย ตัวอย่าง
เช่น กรณีกู้ 240,000 บาท มาซื้อ
LTF ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อ
ปี คิดเป็นดอกเบี้ยเท่ากับ 67,200
บาทต่อปี จะเห็นได้วา่ ดอกเบีย้ เงินกู้
กรณีไม่มกี ารช�ำระเป็นเวลา 1 ปี ก็
สูงกว่าเงินทีป่ ระหยัดภาษีได้จำ� นวน
48,000 บาท
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณา
ระยะเวลาการถือครอง LTF คือ
7 ปี ป ฏิ ทิ น จึ ง จะขายได้ โ ดยไม่
ผิดเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี จะ
เห็ น ว่ า ภาษี ที่ ป ระหยั ด ได้ ต ่ อ ปี
เท่ากับ 2.86% เท่านั้น ค�ำนวณ
จากอัตราภาษี 20% / 7 ปี เมื่อ
เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้อง
จ่าย 28% จะเห็นได้ว่าไม่ควรกู้
มาเพื่อซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
เนื่องจากดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสูงกว่า
ผลตอบแทนที่ได้จากการประหยัด
ภาษี ถึง 10 เท่า
โดยสรุป การวางแผนทางการ
เงินเพื่อความมั่นคงนั้น เป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาหลายด้าน ไม่ว่า
จะเป็ น การวางเป้ า หมายอย่ า ง
เหมาะสม การบริหารความเสี่ยง
การบริหารรายรับรายจ่าย เงินออม
การลงทุ น และการบริ ห ารภาษี
และสามารถกล่าวได้ว่า การตั้งเป้า
หมายเพื่อเสียภาษีให้ต�่ำที่สุด(เพียง
เรื่องเดียว) นั้น ไม่ใช่เป้าหมายหลัก
ของการวางแผนทางการเงิน
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