“การวางแผนภาษีสําหรับครอบครัว”
โดย
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีและประธานทีป่ รึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกติ ิ์
*********************
ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานทีป่ รึกษาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญอีกหลายแหงไดเปดประเด็นเรื่องของภาษี
วาปจจุบันภาครัฐใหความเขมงวดกับการจัดเก็บภาษีมาก การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีจากภาษี
การคาเปนภาษีมูลคาเพิ่ม(VAT) ทําใหเสียภาษีหัก ณ ที่จายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนจะตอง
มีการวางแผนในเรื่องของการเสียภาษี
ขั้นแรกในการวางแผนการเสียภาษีคือ จะตองดูวามีรายไดแคไหน ซึ่งหากรายไดสูง
พอประมาณ จําตองมีการวางแผน สวนคนที่ยังหาเชากินค่ํานั้น โครงสรางการเสียภาษีของรัฐก็มีการ
ระบุไวแลววารายได 80,000 บาทแรก สามารถที่จะนําไปลดหยอนภาษีได
“แมวาปจจุบันผมจะมีเงินหลายรอยลานบาท แตเมื่อหลาย 10 ปกอนผมเริ่มมีรายไดที่
ต่ํากวา 0 บาท เพราะคุณพอคุณแมทําการคาและเปนหนี้สิน และยอมรับวาเงินที่มีตอนนี้สวนใหญ
มาจากการลงทุนมากกวาทรัพยสินที่หามาได”
ขั้นที่สอง สําหรับคนที่มีรายไดแตพอแมทิ้งสมบัติไวมาก วิธีการที่จะเสียภาษีให
นอยลง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการศึกษา เอาใจใสดูอินเตอรเน็ต ศึกษาจากหนังสือ จากผูรู หรือฟง
สัมมนาตางๆ ซึ่งดร.สุวรรณกลาววาแมตนเองจะจบถึงระดับปริญญาเอก แตทุกวันนี้ยังใฝหาความรู
ตลอดเวลา
ดังนั้น ประการแรกที่ทุกคนควรทําคือ ควรออมเงินเพื่อใชในอนาคต “เงินออม”
คือรายไดที่หักคาใชจายแลว ซึ่งทุกคนตองออมตั้งวินาทีแรกที่มีรายได เพราะเมื่อดูจากอายุเฉลี่ยของ
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ผูชายไทย พบวามีอายุยืนถึง 68 ป บางคนสุขภาพดีก็อาจจะอายุยืนถึง 70-80 ป สวนผูหญิงนั้นจะมี
อายุเฉลี่ยมากกวาผูชาย ดังนั้น ควรที่จะมีเงินเพื่อใชในการรักษาพยาบาลใหมากขึ้นเมื่อสูงอายุ และ
อยาพึ่งพารัฐเพียงอยางเดียว เพราะเพียงแคเรื่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ภาครัฐดําเนินการอยู
นั้นมีภาระในการใชเงินจํานวนมากอยูแลว
“ชีวิตการทํางานของผมเริ่มงานแรกดวยเงินเดือน 1,300 บาท ในป 1964 หรือผาน
มากกวา 39 ป แล ว ผมใช เอง 300 บาท ให คุ ณ แม 1,000 บาท เพราะธุร กิจ ที่ บ านมีป ญ หา ตอ มา
เงินเดือนเพิ่มเปน 3,300 บาท ผมก็ยังใช 300 บาทใหคุณแม 3,000 บาท และตลอดเวลาที่ผานมาผมก็
ยังใหเงินคุณแมตลอด”
ในเรื่องของวิธีการลดการเสียภาษีนั้น สําหรับคนที่มีรายไดหลายทาง สามารถเลือก
ประเภทของรายไดเพื่อใหเสียภาษีนอยลงไดดวยการเปลี่ยนสถานะภาพการเสียภาษีวาจะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งหากเปนการเสียภาษีในฐานะบุคคลธรรมดา เชน กรณีอาชีพที่ปรึกษา
กฎหมาย ถาจะเปนนิติกรทํางานบริษัท หางราน ก็จะเสียภาษีเยอะ เพราะกรมสรรพากรมองวารายจาย
สวนใหญบริษัท หางรานจะเปนผูออกคาใชจายให แตถาหากเปลี่ยนฐานะจากบุคคลธรรมดาเปนนิติ
บุคคล ตั้งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการกฎหมายขึ้นมา กรมสรรพากรก็จะมองวาเปนการทําธุรกิจ
หั ก รายจ า ยได ม าก หรื อ ตั้ ง เป น ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ซึ่ ง กลุ ม คนวิ ช าชี พ นี้ จ ะใช วิ ธี นี้ กั น เยอะ หาก
เปรียบเทียบกันแลวจะเสียภาษีนอยกวาหรือเสียภาษี 30% แตถาเปนบุคคลธรรมดาที่มีรายไดเกิน 4
ลานบาทตอปขึ้นไปตองเสียภาษีถึง 34%
“ดังนั้นการที่จะเสียภาษีใหนอยตองหนีจากการเปนมนุษยเงินเดือน แตทั้งนี้ก็มีขอ
ไดเปรียบเสียเปรียบคือ การเปนมนุษยเงินเดือนมีโอกาสลมละลายไดนอยหรือแทบไมมีและยังไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายแรงงานดวย ในขณะที่ถาเปนบริษัท มีความเสี่ยงที่ลูกคาจะบอกเลิกการ
ทําธุรกิจไดกลางคัน โดยที่ไมไดรับการชดเชยเหมือนกับเปนพนักงานบริษัท”ดร.สุวรรณกลาว
วีธีการลดภาษีอีกประเภทหนึ่งคือการเพิ่มคาลดหยอนภาษีตางๆ ซึ่งในสถานภาพ
ของสามีนั้นสามารถลดหยอนภาษีได 30,000 บาทตอปเชนเดียวกับภรรยา สวนลูกๆ นั้นลดหยอนได
15,000 บาทตอคน หากลูกยังเรียนอยูก็สามารถลดหยอนไดเพิ่มอีก 2,000 บาท และตอนนี้รัฐไดเขามา
สนับสนุนใหคนออมเงินกันมากขึ้น จึงสามารถใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เสียนั้นหักเปนรายจายได
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สวนการทําประกันชีวิตนั้น เปนอีกจุดหนึ่งที่นาสนใจ แตมี 2-3 เรื่องที่ตองพิจารณาเมือ่
เปรียบเทียบกับเงินออมอื่นๆ คือ
1.ถาหากอายุนอย คาเบี้ยประกันถูกกวาคนที่มีอายุมาก
2 ถามตัวเองวาสามารถเก็บเงิน ออมเงินดวยตัวเองไดหรือไม ถาได เอาเงินใสกระปุก
ไวกับตัวจะโตมากกวา เพราะการประกันนั้นเหมือนกับการหลอกนิดๆ หรือพูดไมหมด เพราะเงินกวา
46% ที่สงใหจะเปนคาใชจายของบริษัทในการบริหารงาน คาใชจายใหกับตัวแทน การนําไปกระจาย
ความเสี่ยงและภาษีตางๆ ในขณะที่เหลือ 54% เปนเงินออมเทานั้น ดังนั้น ถาเรานําเงินฝากไวหรือ
ซื้อหนวยลงทุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตางๆ ก็จะเปนเงินเต็ม 100% เลย และ
3.คิดถึงความจําเปนในการตองมีประกันวา ถาเปนคนโสด ไมมีภาระ ความจําเปนใน
เรื่องนี้ก็จะนอยลง
“ผมก็มีการซื้อประกันชีวิตบาง แตผมมีขอคิดวา ถามีเงินเทากับรายจายตลอด 5 ป ก็ไม
มีความจําเปนที่ตองมีประกันชีวิต ตัวอยางเชน ครอบครัวหนึ่งมีคาใชจายเดือนละ 1 แสนบาท หรือป
ละ 1.2 ลานบาท ดังนั้น ถามีเงิน 6 ลานบาท แมวาหัวหนาครอบครัวจะเสียชีวิต ภรรยาและลูกก็ยัง
มีเงินใชไมเดือดรอน อยางต่ํา 5 ปที่จะสามารถตั้งตัวได และการทําประกันชีวิตไมควรที่จะซื้อมาก
เกินไป หรือซื้อเทาที่จะครอบคลุมคาใชจายของครอบครัว 5 ป เพราะขอดีของการประกันก็มีคือการ
คุมครองความเสี่ยงและไดการลดหยอนภาษีที่ให 50,000 บาทตอป”
เรื่องการประกันชีวิตนั้น ถาหากวาทําในตางประเทศจะไดเบี้ยประกันที่ถูกกวาเพราะ
คาโสหุยต่ําและคนทําประกันมาก อีกทั้งยังเปนเงินตราตางประเทศ สวนดอกเบี้ยที่ผอนบานก็สามารถ
นํามาลดหยอนภาษีได และบานถือเปนปจจัยสี่ที่ตองมี ในการซื้อบานควรซื้อที่ราคาเกินกําลังบาง
เพราะรายไดจะคอยๆ เพิ่มขึ้นในแตละป จะทําใหการผอนสบายขึ้น อีกทั้งการซื้อบานนั้นยังได
ประโยชนกวาการไปซื้อทรัพยสินอยางอื่น เชน รถยนตที่ตองเสียคาประกัน คาซอมแซม คาตอทะเบียน
และมีคาเสื่อมสภาพดวย แตบานหากทําเลไมแยมากๆ แลว ราคาก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้น
“ตัวอยางบานผมที่ถนนสุขุมวิท ซอย 8 พื้นที่ 200 กวาตารางวา ซื้อเมื่อป 1981 ราคา
ประมาณ 5 ลานบาท ตอนนี้อยางนอยไมต่ํากวา 50 ลานบาท ดังนั้น ผมอยูฟรีมากวา 20 ป และยังมี
กําไรกวา 45 ลานบาท ขณะเดียวกัน ผมก็มีบานอีกหลัง ไมใชบานเล็ก แตเปนบานที่ 2 ภรรยา
คนเดียว เปนบานสําหรับพักผอนในวันหยุดสุดสัปดาห เปลี่ยนบรรยากาศ เพราะบานที่สุขุมวิทนั้น
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เปนทั้งบานและที่ทํางาน ตอนที่จะซื้อ ผมก็คิดวาถาซื้อที่หัวหิน ชะอํา สามารถไปเดือนละไมกี่หน
และใชเวลาเดินทางอีก แตถาบานอยูแถบชานเมืองหรือกรุงเทพ โอกาสที่ราคาที่ดินจะเพิ่มมีมากกวา
ในเขตตางจังหวัด ดังนั้น จึงไดซื้อที่แถบถนนศรีนครินทรจํานวน 2 ไร ตารางวาละ 12,000 บาทเมื่อ
10 ปที่ผานมา ตอนนี้ตารางวาละ 52,000 บาท กําไรแลวกวา 32 ลานบาท หากจะถามวาทําไม
ผมคิดถึงแตเรื่องเงิน ถาหากวาไมทําใหใครเดือดรอนก็ทําไปเถิดครับ”
ปจจุบันภาครัฐยังไดลดหยอนภาษีการขายบานใหดวยหากวามีการขายบานและมีการ
ซื้อบานใหมภายในระยะเวลา
1
ป
ทั้งนี้ ดร.สุวรรณยังไดใหขอสังเกตในเรื่องของการหาวิธีลดหยอนภาษีอีกวา เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็เปนสิ่งหนึ่งที่นาสนใจเพราะไดประโยชน 2 ฝาย ทั้งเจาของที่เปนพนักงาน
บริษัทกับตัวบริษัทเอง โดยในสวนของพนักงานนั้นจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทเพิ่มเขามา และ
ไดรับการลดหยอนภาษี ซึ่งดีกวา RMF (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) เพราะไมมีเงินสมทบจากนายจาง
นอกจากนั้นแลวสามารถที่จะลดหยอนภาษีโดยการกระจายรายไดของครอบครัว คือ
การใชเด็กและคนชราใหเปนประโยชน กลาวคือ หากมีลูกก็สามารถลดหยอนภาษีได 15,000 บาท
แตถาลูกมีรายไดเองคือ โอนรายไดของครอบครัว อาทิ คาเชาใหกับเด็กก็จะสามารถหักภาษีไดเพิ่มขึ้น
เปน 30,000 บาท คนชราก็เชนเดียวกัน การโอนรายไดใหกับเด็กนั้นก็ไมจําเปนตองโอนโฉนดบาน
เชาให เพียงแตจดทะเบียนสิทธิในบานเชาระยะสั้น ปตอป หรือ 3 ป 5 ปก็ได โดยไมจําเปนตองโอน
การลดการเสียภาษีอีกชองทางหนึ่งที่ควบคูไปกับการลงทุนคือ การเขาไปลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนตางๆ ซึ่งดร.สุวรรณยอมรับวาเปนผูหนึ่งที่สามารถสรางรายไดจากการเขาไป
ลงทุนในกองทุนตางๆ
“ชีวิตนี้ที่มีรายไดมาก สวนหนึ่งเพราะใชกองทุนตางๆ เริ่มตนดวยกองทุนของบลจ.
ทหารไทยที่ไดกําไรจากการลงทุนของกองทุนทําใหสินทรัพยมีการเติบโตขึ้น”
ขอดีของการลงทุนในกองทุนคือ ไมตองเสียภาษีจากเงินปนผล ซึ่งหากวาเขาไป
ลงทุนในตลาดหุนโดยตรงนั้น เมื่อไดรับเงินปนผลก็จะตองเสียภาษี 10% นอกจากนัน้ การซือ้ ขายก็

5

สะดวก มีความคลองตัวในการซื้อหรือขายผานสาขาของธนาคารพาณิชยตางๆ และยังไดรับดอกเบี้ย
เปนรายวันดวย
ดร.สุ ว รรณมี ก ลเม็ ด เคล็ ด ไม ลั บ ฝากมาบอกด ว ยว า การลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ มี
นโยบายการลงทุนในหุนนั้นควรที่จะเขาซื้อและขายอยางต่ําปละ 1 ครั้ง หรือปละ 3-4 รอบก็พอ
เมื่อดัชนีตลาดหุนมีการปรับตัวลดลงและสูงขึ้นทําใหอัตราผลตอบแทนที่ไดอยูในระดับ 3-4 % ก็นาจะ
เพียงพอ เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันที่อยูในระดับต่ํา และที่อยากฝากเอาไวมากๆ คือ มี
ความโลภในระดับหนึ่งก็เพียงพอ ที่สําคัญอยางมีความโลภมากเกินไป
สวนการลงทุนในทรัพยสินตางๆ ก็มีการลงทุนในทรัพยสินที่มีคา อาทิ เพชร พลอย
ทองคําตางๆ ซึ่งก็มีประโยชน เพราะนอกเหนือจากเปนของที่มีคาทางดานจิตใจแลว ยังสามารถตี
ราคาเปนเงินดอลลารได ซึ่งนอกจากจะไดรับผลตอบแทนจากการที่ราคามีการปรับตัวขึ้น ยังไดรับการ
ยกเวนภาษีการขายอีกดวย การลงทุนในเงินตราตางประเทศก็มีความนาสนใจเชนกัน โดยในขณะนี้
มีหลายชองทาง เชน อาจจะไปลงทุนในกองทุน FIF ที่ไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งตองพิจารณาถึง
นโยบายของแตละกองทุนดวยวาลงทุนในทรัพยสินอะไรในตางประเทศ ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยใน
ตางประเทศอยูในระดับ 4-5% ซึ่งถือวาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในประเทศ แตจําตองระวังในเรื่องของ
การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนได เพราะแนวโนมคาเงินบาทเทียบสกุลดอลลารมีโอกาสทีจ่ ะแข็งคาได
มากขึ้น เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP)ของไทยอยูในระดับที่ดีหรือประมาณ 4-5%
ดร.สุวรรณไดกลาวเสริมถึงประเด็นการออมเงินวา ควรที่จะเริ่มตนออมเร็ว เริ่มออม
ตั้งแตวันนี้และออมอยางสม่ําเสมอ หากไมรูและเขาใจในการลงทุนใดๆ ก็อยาไปลงทุน อาทิ การลงทุน
ในหุนเปนตน
ทายที่สุด ดร.สุวรรณไดกลาวใหขอคิดที่นา สนใจวา เมื่อมีเงินเพียงพอที่ตองการแลวก็
ควรมองหาความอบอุนในครอบครัว
และใหคิดดี
ทําบุญมากๆ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

