หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / เงินฝาก / ผลิตภัณฑ์ทคล
ี ้ายเงินฝาก

หลายคนอาจเคยซือหรือได ้ยินเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภททีจํา
หน่ายในสถาบันการเงิน
ื ยกคล ้ายเงิ
โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี ชอเรี
นฝาก
ซึงจะได ้รั บผลตอบแทนทีอยู่ในรูปดอก
เบีย (อัตราร ้อยละ)
หรือได ้รั บเงินคืนเมือครบกําหนดสัญญ
า
(คล ้ายการครบกําหนดของเงินฝากประ
จํา)

เป็ นทางเลือกการออมของผู ้ทีชอบลุ ้นรางวัลรายเดือน แม ้จะให ้ผลตอบแทน ไม่สงู นัก
แต่จะได ้เงินต ้นเต็มจํานวนเมือครบกําหนด ซึงแตกต่างจากการซือหวย หรือสลากกินแบ่งรั ฐบาล
สถาบันการเงินทีออกสลากส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐ
สลากขายเป็ นจํานวนหน่วยและมีการกําหนดอายุทแน่
ี นอน (เช่น อายุ 3 ปี หรือ 5 ปี )
และมักมีการจ่ายดอกเบียเป็ นผลตอบแทนด ้วยหากถือจนครบตามเกณฑ์ทผูี ้ออกสลากกําหนด
ผู ้ซือสลากสามารถลุ ้นรางวัลได ้ทุกงวดจนกว่าสลากจะหมดอายุ
แต่ก็อาจมีสลากบางรุ่นซึงหากถอนก่อนครบกําหนดอาจได ้คืนเงินต ้นน ้อยกว่าทีจ่ายไป
หรือมีบริการพิเศษทีสามารถใช ้สลากคาประกั
้ํ
นการกู ้เงินได ้ด ้วย ทังนี เมือซือสลาก
สถาบันการเงินทีออกสลากมักแนะนํ าให ้เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรั พย์คกู่ ันสําหรั บรั บโอนเงินเมือถูกรางวัล

1. เงินทีนํ ามาซือสลากออมทรัพย์ควรจะเป็ นเงินเย็ น หรือเป็ นเงินที
ไม่ต ้องการใช ้ตลอดอายุของสลาก เพราะหากถอนสลากก่อนกําหนด
อาจได ้รั บเงินคืนน ้อยกว่าจํานวนทีซือ
2. ควรศึกษาเงือนไขให ้ละเอียดก่อนซือ
3. เมือได ้สลากมาควรตรวจสอบความถูกต ้องทุกครัง เช่น ชือ นามสกุล จํานวนหน่วย
จํานวนเงินทีซือ
4. ควรเก็บรักษาสลากให ้ดีหากทําหายต ้องไปแจ ้งความ
ึ
และติดต่อขอทําสลากใหม่ซงจะมี
คา่ ธรรมเนียมในการออกสลากใหม่ด ้วย
5. ควรพิจารณาผลตอบแทนก่อนตัดสินใจซือ
โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทซื
ี อมากพอทีจะถูกรางวัลทีต่าํ ทีสุดทุกงวด (เช่น เลขท ้าย 4
ตัวของสลากออมสิน) ซึงทําได ้โดยนํ าดอกเบียทีจะได ้รั บเมือสลากครบอายุรวมกับเงินรางวัล
แล ้วนํ ามาเปรียบเทียบกับเงินทีซือว่าเป็ นสัดส่วนเท่าไร

วัลลภต ้องการออมเงินโดยซือสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท
เมือครบกําหนดอายุจะได ้รั บดอกเบียหน่วยละ 3 บาท หรือได ้รั บเงินคืนหน่วยละ 53 บาท
วัลลภตัดสินใจซือ 10,000 หน่วย เป็ นเงิน 500,000 บาท ซึงจะถูกรางวัลเลขท ้าย 4 ตัวทุกงวด
งวดละ 2 รางวัลรวม 36 งวด โดยมีวธิ กี ารคํานวณผล
ตอบแทนกรณีถอื สลากจนครบกําหนดไถ่ถอนดังนี

ผลิตภัณฑ์ทมีี ลกั ษณะข ้างต ้นเรียกได ้ว่
าเป็ น “ผลิตภัณฑ์คล ้ายเงินฝาก”
ซึงมีหลายรูปแบบ เช่น
สลากออมทรั พย์
(ออกโดยธนาคารเพือการเกษตรและส
หกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.)
สลากออมสิน
(ออกโดยธนาคารออมสิน)
ประกันชีวติ แบบสะสมทรั พย์
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ซึงธนาคารอาจไม่ใช่เจ ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรงแต่เป็ นเพียงช่องทางการจําหน่
ายเท่านัน นอกจากนัน
ผลิตภัณฑ์คล ้ายเงินฝากบางประเภท
เช่น หน่วยลงทุน
แม ้ว่าจะมีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
แต่ก็มคี วามเสียงสูงกว่าเงินฝากด ้วย
เพราะไม่ได ้รั บความคุ ้มครองจาก
สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
และอาจได ้รั บเงินคืนน ้อยกว่าเดิมเนือง
จากการขาดทุนจากการลงทุน
เรามาลองทําความรู ้จักกับผลิตภัณฑ์ค
ล ้ายเงินฝากบางประเภททีเป็ นทีนิยม
ดังนี

โดยผลตอบแทนดังกล่าวเป็ นผลตอบแทนขันต่าํ ซึงไม่ได ้คํานึงถึง มูลค่าของเงินตามเวลา
(Time value of money) และยังไม่รวมเงินรางวัลอืนซึงยังมีความไม่แน่นอนว่าคุณจะถูก
รางวัลหรือไม่

ประกันชีวติ แบบสะสมทรั พย์เป็ นผลิตภัณฑ์ประกันภัยอีกประเภทหนึงทีเรามักได ้ยินบ่อย ๆ ซึงมีจําหน่ายทัวไปในสถาบันการเงินหรือสามารถซือผ่านตัวแทนทีได ้รั บอนุญาต
โดยการจ่ายเบียประกันมีทงแบบรายปี
ั
รายไตรมาส และรายเดือน แต่เมือเปรียบเทียบแล ้วการจ่ายแบบรายปี จะมีราคาถูกทีสุด แต่อาจมีเงือนไขทีแตกต่างกันออกไป เช่น
จ่ายเงินคืน 2% ของทุนประกันทุกปี จึงอาจทําให ้หลายคนเข ้าใจผิดว่าประกันแบบสะสมทรั พย์เป็ นบัญชีเงินฝาก
แต่แท ้จริงแล ้วเป็ นประกันชีวติ แบบหนึงทีมีลกั ษณะผสมของการคุ ้มครองชีวติ และการออมทรั พย์ โดยในส่วนของการออมทรั พย์ คือ
จ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ทําประกันเมือครบกําหนดสัญญา และส่วนของการคุ ้มครองชีวติ คือจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้แก่ผู ้รั บผลประโยชน์เมือผู ้ทําประกันเสียชีวติ

ึ
ทังนี หากเลิกสัญญาก่อนกําหนดจะได ้รั บเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ซงจะน
้อยกว่าจํานวนเงินทีเราได ้จ่ายไป ดังนัน หากมีปัญหาไม่สามารถจ่ายเบียประกันได ้
ให ้รีบติดต่อไปยังตัวแทนจําหน่ายหรือบริษัทประกันชีวติ เพือหาทางแก ้ไข เช่น เลือกชําระเบียประกันลดลง เลือกหยุดชําระเบียประกัน
เงือนไขเหล่านีจะกําหนดไว ้ทีเอกสารแนบท ้ายกรมธรรม์ หรือศึกษาข ้อมูลเบืองต ้นได ้จากหัวข ้อ ประกันชีวติ

1. ควรติดต่อซือประกันผ่านสถาบันการเงินหรือตัวแทนทีมีใบอนุญาตเท่านัน
2. ทําความเข ้าใจในเงือนไขการให ้บริการ เลือกแบบกรมธรรม์ทคิี ดว่าจ่ายไหว และจ่ายชําระเบียประกันให ้ตรงเวลา
3. สามารถดูข ้อมูลกรมธรรม์เปรียบเทียบได ้ทีเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
4. เมือได ้รับกรมธรรม์จากตัวแทนแล ้วต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชือผู ้เอาประกัน ผู ้รับผลประโยชน์
แบบกรมธรรม์ วงเงินคุ ้มครอง และเก็บรั กษาไว ้ให ้ดี
5. ก่อนตัดสินใจซือควรศึกษาวิธกี ารคํานวณผลตอบแทนอย่างละเอียด หรืออาจคํานวณอัตราผลตอบแทนอย่างคร่าว ๆ อาทิ
อัตราผลตอบแทนตลอดโครงการและอัตราผลตอบแทนเฉลียต่อปี รวมทังเงือนไข
ข ้อจํากัดและสมมติฐานทีเกียวข ้องซึงสถาบันการเงินต ้องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ให ้เราทราบ

โปรโมชันประกันชีวติ แบบสะสมทรั พย์ระบุวา่ “เก็บออมอย่างคุ ้มค่า 15/6
โดยลูกค ้าชําระเบียประกันเพียง 6 ปี คุ ้มครอง 15 ปี ได ้รั บเงินคืนสูงสุดถึง 257%”
รวมทังแสดงผลตอบแทนและเบียประกันกรณีทนุ ประกัน 300,000 บาท ดังตารางต่อไปนี

จากตารางข ้างต ้นจะสามารถคํานวณหาอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการและอัตราผลตอบแท
นเฉลียต่อปี ได ้ดังนี

นเฉลียต่อปี ได ้ดังนี

จากตัวอย่างจะเห็นได ้ว่าอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการนีเท่ากับ 25.98%
และอัตราผลตอบแทนต่อปี เท่ากับ 1.73% เท่านัน อย่างไรก็ตาม
ข ้อดีของการซือประกันชีวติ แบบสะสมทรั พย์ก็คอื คุณสามารถนํ าเบียประกันทีคุณจ่ายไปมาหัก
ลดหย่อนภาษี เงินได ้บุคคลธรรดาได ้ด ้วย
และจากตัวอย่างเดิมจะสามารถคํานวณผลตอบแทนได ้ดังนี

จากตัวอย่างอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการนีเมือคุณได ้นํ าค่าเบียประกันชีวติ มาหักลดหย่อน
ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดาจะทําให ้ผลตอบแทนตลอดโครงการเท่ากับ 35.78%
และอัตราผลตอบแทนเฉลียต่อปี เท่ากับ 2.38%
ซึงเพิมขึนจากการคํานวณทีไม่รวมค่าลดหย่อนภาษี แต่ก็ยังไม่ใช่ 257% เหมือนทีโฆษณา
การเลือกซือประกันแบบสะสมทรั พย์จงึ ควรทราบอัตราผลตอบแทนเฉลียต่อปี ดงั กล่าว
และจะให ้ดียงขึ
ิ นก่อนตัดสินใจซือควรนํ าผลตอบแทนมาเปรียบเทียบกันหลาย ๆ
โครงการอย่ามองเพียงตัวเลขในแผ่นพับโฆษณาทีมักแสดงจํานวนเงินคืนอัตราสูง ๆ
ซึงอัตราดังกล่าวได ้รวมเงินเบียประกันทีเราได ้จ่ายไปด ้วย
ไม่ใช่ผลตอบแทนเฉลียของโครงการแต่อย่างใด
และหากไม่เข ้าใจควรสอบถามเจ ้าหน ้าทีเพิมเติกองทุ
ม นรวม (Mutual Fund) คือการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยโดยบริษัทหลักทรั พย์จดั การลงทุน (บลจ.)
แล ้วนํ าเงินนันไปลงทุนในหลักทรั พย์หรือทรั พย์สนิ ประเภทต่าง ๆ
ตามนโยบายการลงทุนทีได ้ระบุไว ้ในหนังสือชีชวนเสนอขายแก่ผู ้ลงทุน และ บลจ. จะทําหน ้าทีบริหารกองทุน โดยผู ้ลงทุนจะได ้รั บ
“หน่วยลงทุน” (Unit Trust) เพือเป็ นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็ นเจ ้าของเงินทีได ้ลงทุนไป
โดยสามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมได ้ทีเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนผ่านกองทุนรวมจึงเป็ นทางเลือกหนึงของนักลงทุนทีแม ้มีเงินไม่มาก ก็สามารถลงทุนในหลักทรั พย์ เช่น หุ ้นสามัญ หุ ้นกู ้
พันธบัตรรั ฐบาล ได ้ และสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสียงทียอมรั บได ้ เช่น การลงทุนในกองทุนตราสารหนี ตราสารทุน
นอกจากนัน
การลงทุนผ่านกองทุนรวมยังเหมาะกับผู ้ทีต ้องการลงทุนแต่มคี วามรู ้ความชํานาญเกียวกับการลงทุนไม่มากพอทีจะลงทุนด ้วยตัวเอง
หรือไม่มเี วลาในการติดตามหรือบริหารหุ ้นรายตัวได ้ด ้วยตัวเอง โดยผู ้ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้หลายช่องทาง
เช่น ซือกับบริษัทจัดการกองทุนโดยตรง หรือผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ทีเป็ นตัวแทนจําหน่าย หรือซือผ่านอินเทอร์เน็ ต

เมือซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ผู ้ลงทุนจะได ้รั บเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนซึงจะบอกชือกองทุน จํานวนหน่วยทีซือ และมูลค่าของหน่วยลงทุน (NAV: Net Asset Value)
หากมีการจ่ายปั นผล (กรณีกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล) จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย 10% ดังนัน ผลตอบแทนทีผู ้ลงทุนได ้รั บอาจอยู่ในรูปของเงินปั นผล
หรือส่วนต่างในราคาหน่วยลงทุน (Capital Gain) ซึงส่วนนีไม่ต ้องเสียภาษี แต่จะได ้ก็ตอ่ เมือขายหน่วยลงทุนไปแล ้ว

1. การลงทุนผ่านกองทุนรวมนีจะไม่ได ้รับการคุ ้มครองจากสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
2. สามารถดูผลการดําเนินงานย ้อนหลังเปรียบเทียบของแต่ละกองทุนได ้ทีเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น เว็บไซต์ทให
ี ้ข ้อมูลเกียวกับกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ
AIMC มอร์นงิ สตาร์(ประเทศไทย) และศึกษาข ้อมูลเพิมเติมทีเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของแบงก์ชาติ หัวข ้อกองทุนรวม

สถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เรืองน่ารู ้เกียวกับกองทุนรวม

เรืองน่ารู ้เกียวกับกองทุนรวม
แนวนโยบายการกํากับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ด ้านหลักทรั พย์และด ้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์

ผู ้จัดการบริการ

