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“ไม่ได้ 3 เด้ง ต้องเอา 2 เด้ง ไม่ได้ 2 เด้ง ต้องเอา 1 เด้ง”
สาธิต บวรสันติสทุ ธิ ์
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บ.อาคเนย์ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
facebook : Sathit Bovornsantisuth
facebook fanpage : Sathit Bovornsantisuth CFP
ผ่านไป 2 ครัง้ แล้วกับการคุยกันเรื่อง “การลงทุนแบบมีเด้ง” เราพูดกันถึงเรื่อง การลงทุนแบบ 3 เด้งและ
การลงทุนแบบ 2 เด้งไปแล้ว ใครทีไ่ ม่ได้อ่านลองไปหาอ่านย้อนหลังเอานะครับ สุดท้ายวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง การลงทุน
แบบ 1 เด้งกัน
การลงทุนแบบ 1 เด้ง คือ การลงทุนทีเ่ มื่อเราลงทุนแล้ว เด้งเดียวทีไ่ ด้รบั คือ ผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุน
ไม่ต้องเสียภาษี ส่วนเรื่องการสามารถเอาเงินที่ลงทุนไปลดหย่อนภาษีนัน้ กรมสรรพากรไม่ยอม แน่ นอนดูแล้ว การ
ลงทุนแบบนี้สูก้ ารลงทุนแบบ 3 เด้งและ 2 เด้งไม่ได้ก็ตรงที่ไม่สามารถนํ าเงินที่ออมไปขอภาษีคนื จากกรมสรรพากร
แต่ก็เป็ นข้อดีอย่างหนึ่งคือ เพราะขอภาษีคนื จากกรมสรรพากรไม่ได้ การลงทุนแบบ 1 เด้งจึงไม่มเี งื่อนไข ข้อจํากัด
เหมือนการลงทุนแบบ 3 เด้ง 2 เด้ง
การลงทุนแบบ 1 เด้งทีน่ ่ าสนใจ ก็เช่น เงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จากเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษี หรือคนที่ชอบซื้อหุ้นสหกรณ์ เงินปนั ผลจากสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกัน
หรือ อย่า งการลงทุ น ในหุ้น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ กํา ไรจากการซื้อ ขายหุ้น ในตลาดฯ ก็ไ ม่ต้อ งเสีย ภาษีเหมือ นกัน
(แต่กําไรจากการซือ้ ขายหุน้ นอกตลาดฯ ต้องเสียภาษีนะครับ) นี่ไงคือเหตุผลของประโยคทีว่ า่ “คนจนเล่นหวย คนรวย
เล่นหุน้ ” อีกอย่างหนึ่งทีค่ นนิยมกันก็คอื กองทุนรวมไม่วา่ จะเป็ นกองทุนทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ กองทุนทีเ่ รา
ซือ้ ขายกับสถาบันการเงิน กําไรจากการซือ้ ขายก็ไม่ตอ้ งเสียภาษีเหมือนกัน หรือหากใครสนใจแต่การฝากเงิน เงินฝาก
ประจํา 24 เดือน แบบทีต่ อ้ งฝากเป็ นรายเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วนั ทีฝ่ าก โดยมียอดเงินฝากแต่ละ
คราวเท่ากันแต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนและรวมทัง้ หมดแล้วต้องไม่เกิน 600,000 บาท ดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั ก็ไม่ตอ้ ง
เสียภาษี เป็ นต้น จริงๆแล้วมีอกี หลายอย่างทีเ่ ป็ นแบบ 1 เด้ง หากสนใจรายละเอียด ก็ลองเข้าไปดูทเ่ี ว็บกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/554.0.htm
การลงทุนแบบ 1 เด้งแม้จะดูแล้วไม่น่าสนใจเท่าไหร่ แต่ว่าไปแล้วก็ยงั ดี เพราะเงินที่เราหาได้และเสียภาษี
ไปแล้ว เมื่อเรานําเงินที่เสียภาษีไปแล้วมาสร้างดอกออกผล ก็ไม่น่าจะเสียภาษีอกี แต่กม็ กี ารลงทุนอีกแบบหนึ่งที่เป็ น
อย่างนัน้ คือ ดอกผลของการลงทุนต้องเสียภาษีดว้ ย ผมขอเรียกการลงทุนแบบนี้วา่ “การลงทุนแบบ 0 เด้ง”
การลงทุนแบบ 0 เด้ง แค่ช่อื พวกเราก็คงเดาออก คือ การลงทุนที่เราไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ อะไรทัง้ สิน้ คือ
เป็ นการลงทุนทีไ่ ม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ แถมผลตอบแทนทีไ่ ด้ยงั ต้องเสียภาษีอกี การลงทุนแบบ 0 เด้งทีเ่ รา
คุน้ เคยกันดี ก็คอื เงินฝากประจําของธนาคารพาณิชย์นนล่
ั ่ ะครับ ทีด่ อกเบีย้ ก็ไม่ได้สงู เท่าไหร่ แต่กลับต้องเสียภาษีหกั
ณ ทีจ่ า่ ยให้กรมสรรพากร 15% ทําให้ผลตอบแทนของเงินเรายิง่ น้อยลงไปอีก ตัวอย่างเช่น หากดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
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เราได้ท่ี 1% ต่อปี ผลตอบแทนทีเ่ ราได้รบั จริงๆ จะแค่ 0.85%ต่อปี เพราะต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากร 15% ของ 1%
คือเท่ากับ 0.15%
สิง่ ที่อยากขอแนะนํ ากันง่ายๆตอนนี้ ก็คอื หากเรายังเป็ นคนที่ชอบฝากเงินธนาคารอยู่แต่ไม่อยากเสียภาษี
15% ครัง้ หน้าไปธนาคาร บอกเจ้าหน้าทีธ่ นาคารเลยครับ ว่าขอซือ้ กองทุนทีม่ ลี กั ษณะเหมือนเงินฝากธนาคาร จะเป็ น
เงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจํา ก็ได้ หลายๆ ธนาคารมีกองทุนคล้ายเงินฝากบริการอยู่ แค่น้ีเราก็สามารถเปลีย่ นเงิน
ออมจากเงินฝากมาเป็ นกองทุนรวมทีเ่ ป็ นการลงทุนแบบ 1 เด้งได้ ผลตอบแทนทีไ่ ด้กจ็ ะไม่ตอ้ งเสียภาษีอกี ต่อไป
ส่วนเงินฝากออมทรัพย์กไ็ ม่ใช่ไม่มเี ลย มีไว้พอสําหรับใช้จ่ายซัก 2 สัปดาห์ถงึ 1 เดือนก็พอ เพราะข้อดีของ
เงินฝากออมทรัพย์คอื เราสามารถกดถอนเงินจากตู้ ATM เมื่อไหร่กไ็ ด้ และเมื่อไหร่ทเ่ี งินในบัญชีออมทรัพย์ถูกถอน
ไปเยอะ ก็คอ่ ยขายคืนกองทุน เงินในกองทุนจะเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในวันทําการถัดไปทันที
เมื่อเรารูถ้ งึ รูปแบบของการลงทุนแบบมีเด้งแล้ว สิง่ ทีเ่ ราควรทําก็คอื ลงทุนแบบ 3 เด้งให้เต็มเพดานของสิทธิ
ก่อนเป็ นอันดับแรก เมื่อเต็มสิทธิแล้วยังมีเงินออมเหลือ ก็มาลงทุนแบบ 2 เด้งให้เต็มเพดานของสิทธิ เสร็จแล้วหากมี
เงินออมเหลือ ก็มาลงทุนแบบ 0 เด้งซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนแบบไม่มขี อ้ จํากัดอย่างทีบ่ อก ส่วนการลงทุนแบบ 0 เด้ง
ควรจะมีให้น้อยที่สุด เพราะต้องเสียภาษี แต่เชื่อมัยครั
๊ บ คนส่วนใหญ่ท่ผี มเจอมากลับมีเงินออมอยู่ในการลงทุนแบบ
0 เด้งมากทีส่ ดุ และทีน่ ิยมก็คอื “เงิ นฝากธนาคาร”
รูอ้ ย่างนี้แล้ว ใช้สทิ ธิประโยชน์ของการลงทุนแบบมีเด้งให้คมุ้ นะครับ
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