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เรื่องจากปก

แก่ไปไม่จน

Money Buddy

ลงทุ๊นลงทุน

WOW

ง่ายขึ้น...แค่ใช้บริการ e-Statement 

ไม่ต้องลุ้นหวย ก็มีเงินล้านได้

เทคนิคพิชิตภาษี

ตายแล้ว (เงิน) (หนี้) ไปไหน?

วางแผนภาษีดี มีเงินเหลือ

อย่าหลงเชื่อ “แชร์ลูกโซ่” 

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC MOVIE 
มากกว่าความสนุก ได้อะไรมากกว่าที่คิด

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข. แจ้งได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2636-1000  

Email : member@gpf.or.th

GPF Contact Center : โทร. 1179

Line : @GPFcommunity

กองบรรณาธิการ วชิรา  การสุทธิ์

พีรทัศน์  ชัยอภินันทิมา

วีรญา  พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

ชาญวิทย์  ลัภโต

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

สุนทรียา  ช่างดำา
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         เมื่อเร็ว ๆ นี้ กบข. ได้เผยแพร่ผลตอบแทนการลงทุน ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สามารถทำาผลตอบแทนได้ 4.7% ปรับ
ตัวขึ้นจากผลตอบแทนตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว และการลด
ลงของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรทั่วโลก  
        โดย กบข. มั่นใจเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 จะสามารถ
ขยายตัวได้มากกว่า 3.1% ได้รับอานิสงส์โดยตรงมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ดำาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนภายในประเทศผ่านการส่งเสริมการท่อง
เที่ยวในประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการลงทุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น คาดว่าจะทำาให้มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบกว่า 3.2 แสนล้านบาท
        สำาหรับการลงทุนของ กบข. มีการเฝ้าระวังติดตามสภาพ
เศรษฐกิจและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้จัดการกองทุนและ
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
รวมไปถึงการจัดการลงทุนที่เน้นรักษาเงินต้นของสมาชิกและ
สร้างผลตอบแทนให้ชนะอัตราเงินเฟ้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สมาชิกให้มีวัยเกษียณท่ีม่ันคง อย่างไรก็ตามการลงทุนผ่าน กบข. 
เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่แนะนำาให้สมาชิกติดตามตัวเลขผล
ตอบแทนเป็นรายวัน หรือหากติดตามอยู่เสมอต้องเข้าใจว่าท่าน
จะได้รับเงินจากการลงทุนพร้อมผลประโยชน์ท้ังหมดคืนก็ต่อ
เมื่อวันเกษียณนั้นมาถึง

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
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        ปัจจุบัน กบข. ได้เปิดให้สมาชิกสามารถลงทะเบียนขอรับใบแจ้ง

ยอดเงินทางอีเมล หรือที่เรียกว่า e-Statement ได้แล้ว เพียงแค่สมาชิก

ลงทะเบียนภายในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะได้รับใบแจ้งยอดประจำาปี 2562

ด้วยบริการที่รวดเร็วกว่าการรอรับการจัดส่งในรูปแบบเอกสาร ที่สำาคัญ

ยิ่งยื่นเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น เพราะเราจะได้เงินคืนเร็วขึ้นนั่นเอง  โดย

คอลัมน์ GPF Experience ขอนำาเสนอข้อดีของ e-Statement มาให้

ทราบกันเผื่อว่าใครอาจกำาลังตัดสินใจจะได้ไม่ต้องลังเล และที่สำาคัญ

เราไม่อยากให้คุณพลาด!
        อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งยอดเงินประจำาปีเป็นเอกสารสำาคัญ ดังนั้นเมื่อ

สมาชิกได้รับแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งยอดเงิน และ

ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงานของตนเองด้วยนะคะ ... 

My GPF Application เข้าเมนู “บัญชีของฉัน” เลื่อนลงมาด้านล่าง 
คลิกเลือก “ดาวน์โหลด/e-Statement” จากนั้นคลิก “ลงทะเบียน
ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement)”

My GPF Website เข้าเมนู “ขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล”

จบปัญหา...การรอคอย
หมดกังวล...เอกสารหาย
เร็วกว่า…ชัวร์กว่า แน่นอน

สมาชิกได้รับข้อมูลจาก กบข. โดยตรง ไม่ต้องรอเอกสารจาก
ต้นสังกัด

หมดปัญหาเอกสารสูญหายหรือตกหล่น สามารถดูข้อมูลได้ทางอีเมล
ทุกที่ทุกเวลา

การรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกจะได้มีส่วนช่วยลดการใช้กระดาษ

สามารถนำาใบแจ้งยอดเงินไปใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

ง่ายขึ้น...แค่ใช้บริการ
ข้อดีของการรับใบแจ้งยอดทางอีเมล 
(e-Statement)

ลงทะเบียนได้แล้วทั้ง 2 ช่องทาง

e-Statement
    ใกลส้ิ้นปีทีไร สิ่งที่ตามมาพร้อมกับเทศกาลแห่ง
ความสุข คือ สัญญาณที่บอกว่าฤดูกาลยื่นภาษีก็มาถึง
แล้วเช่นกัน และเป็นหน้าที่สำาคัญของคนไทยทุกคนที่มี
รายได้ต้องย่ืนภาษีตามท่ีกฎหมายระบุ สำาหรับสมาชิก กบข.
ท่ีกำาลังรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นภาษีในปีน้ีและรอการ
จัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำาปี กบข. อยู่ คุณสามารถ
สบายใจได้เลยหากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีสมัครรับใบแจ้ง
ยอดเงินในรูปแบบ e-Statement ไว้เรียบร้อยแล้ว 
เพราะคุณจะได้รับบริการจัดส่งข้อมูลท่ีรวดเร็วกว่าใคร 
ไม่ใช่เฉพาะปีนี้ แต่เร็วกว่าใครในทุก ๆ ปี แน่นอน!

1.

2.
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บัตรบางจาก กบข.

สมาชิก กบข. รับโค้ด

เดินทางราคาพิเศษ!

บาท

บาทลดค่าส่ง

ลด

สิทธิพิเศษดังนี้

เมื่อซื้อตั๋ว 130 บาทขึ้นไป

หรือเลือก

สมัครบัตรสมาชิก

สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1.25 คะแนน 
เมื่อเติมน้ำามันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 1 ลิตร

สำาหรับลูกค้าใหม่ GET FOOD

สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 0.5 คะแนน 
เมื่อเติมน้ำามันดีเซล 1 ลิตร

DEAL4YOU

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ” 

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำาหนด
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MONEYHOLIC

ไม่ต้องลุ้นหวย ก็มีเงินล้านได้
 คุณเคยอิจฉาคนที่ถูกรางวัลสลาก
กินแบ่งรัฐบาลกันหรือไม่? และภาวนาอยู่ในใจ
ว่าเม่ือไรจะถึงคิวของตัวเองบ้างหรือเปล่า?

กองทุนรวม

หุ้น

ปล่อยเช่าคอนโด

ทองคำา

ตราสารหนี้

ฝากออมทรัพย์

การลงทุน

13.24%

8.31%

6.37%

  4.95%

2.31%

0.5%

**

ผลตอบแทน*

16

20

22

25

35

52

1,094,440

1,067,993

1,004,198

1,017,846

1,030,108

1,015,004

ระยะเวลาลงทุน (ปี) เงินที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)

ซื้อหวยมานานปี จะดวงดีถูกเป็นล้าน
ไม่ใช่เรื่องแน่นอน

       จากข้อมูลผลตอบแทนสินทรัพย์รายงานโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะพบว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทสามารถสร้างผลตอบแทนให้

กับผู้ลงทุนได้ มาลองดูกัน! ถ้าเราเอาเงินซ้ือหวยปีละ 13,661 ไปลงทุนกับสินทรัพย์เหล่าน้ี

เราจะมีโอกาสรับเงินทั้งหมดมากน้อยแค่ไหน

            จะเห็นได้ว่า ถ้าเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้น เพียงเวลาไม่ถึง 20 ปี คุณก็

จะมีเงินล้านในมือแน่นอน แต่ถ้าเลือกลงทุนในทองคำา อาจต้องใช้เวลานานหน่อยที่ 25 

ปี อยู่ที่คุณแล้วล่ะ ว่าอยากมีเงินล้านในอีกกี่ปีข้างหน้า...

          การมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม แค่อย่ามัวคิดแล้ว “รอ” แต่ต้องคิดแล้ว 
“เริ่ม” ลงทุนให้ถูกทางตั้งแต่วันนี้ หากหวังเสี่ยงโชคซื้อแต่หวย อาจไม่ทันได้รวย เพราะ
เวลา (ชีวิต) หมด อดจับเงินล้านไปเลยก็ได้ ...

แค่เปลี่ยนเงินซื้อหวยไปลงทุนในสินทรัพย์ ก็มีสิทธิ์รับเงินล้าน

อ้างอิงผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย

*ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี

**ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 25 ปี

      คนไทยเล่นหวยหนักแค่ไหน? ข้อมูลจากศูนย์ศึกษา

ปัญหาการพนัน ของ สสส. ได้รายงานสถานการณ์การพนัน 

ในสังคมไทย ปี 2562 พบว่า คนไทยซื้อหวยเฉลี่ย 19 งวด

ต่อปี  คิดเป็นงวดละ 719 บาท หรือ ตกปีละ 13,661 บาท 

      ถ้าคุณเล่นหวยตลอด 10 ปี จะเสียเงินไปกับการเสี่ยง

ดวงนี้มากถึง 136,610 บาทเลยทีเดียว!!

      แล้วถ้าคุณไม่มีโชค ไม่มีดวงด้านนี้ แล้วรอลุ้นหวยอย่าง 

เดียวเงินท่ีเสียไปปีละ 13,661 บาทก็อาจจะสูญเปล่า แต่ถ้า

นำาเงินนี้ไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้กลายเป็นเงินล้าน แม้จะใช้

เวลานานหน่อย แต่ให้ถือเป็นการลงทุนในระยะยาว ยังไง 

ก็ถึงเป้าหมายเงินหลักล้านได้ “เร็วกว่าและชัวร์กว่า” 

รอลุ้นหวยแน่นอน
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เรื่องจากปก

เทคนิคพิชิตภาษี

          ใกล้จะหมดปี 2562 แล้ว วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพราะรู้สึกเพิ่งจะฉลองปีใหม่ไปไม่กี่วัน 
การก้าวข้ามปีก็วนกลับมาอีกรอบ และช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการวางแผนภาษี 
       มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ทุกคนจะต้องเข้าระบบภาษี ตามที่ประมวลรัษฎากรกำาหนด แต่ก่อนที่
จะสิ้นปียังมีเวลาหาสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม คุณจะเสียภาษีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการ
วางแผนภาษีแล้วล่ะ...
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   เร่ืองจากปกฉบับน้ี ขอนำาเทคนิคการคำานวณภาษีมาให้ลองคิดวางแผน

กันคร่าวๆ โดยเริ่มที่หาจำานวนเงินได้ทั้งปี นำามาหักค่าใช้จ่าย และค่าลด

หย่อนภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสามารถหักได้ตามประเภทของรายได้ หรือหัก

ตามค่าใช้จ่ายจริง (ต้องมีหลักฐานมาประกอบ) 

  แต่ขออธิบายเงินได้ที ่จะนำามาคำานวณก่อนในอันดับแรก ซึ่งตาม

กฎหมายกำาหนดเงินได้พึงประเมินไว้ 8 ประเภท คือ

     เมื่อทราบแล้วว่า... รายได้และค่าใช้จ่าย

ที่สามารถหักได้ตามกฎหมายอยู่ที่เท่าไร ก็ต้อง

ถึงขั ้นตอนหาค่าลดหย่อนภาษี ซึ ่งคนโสด

และคนท่ีมีครอบครัวมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่

แตกต่างกัน โดยคนโสดจะไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนคู่

สมรส บุตรและค่าฝากครรภ์  หากใครกลัวจะ

เสียเปรียบคงต้องรีบหาคู่เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ลด

หย่อนนี้กันนะ

ประเภทที่ 1 ค่าจ้าง เงินเดือน เงินโบนัส
หักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท

หักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินได้ ไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้มนุษย์ฟรีแลนซ์ประเภทที่ 2ประเภทที่ 2

ประเภทที่ 3

ประเภทที่ 4

ประเภทที่ 5

ประเภทที่ 6

ประเภทที่ 7

ประเภทที่ 8

ค่ารับเหมา หักค่าใช้จ่าย 60% ของเงินได้ หรือหักตามค่าใช้จ่ายจริง

เงินได้อื่นๆ เช่น ขายของออนไลน์ ร้านอาหาร ที่ไม่เข้าข่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1-7 

ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ค่าลดหย่อนคู่สมรส

ค่าลดหย่อนบุตร

ค่าลดหย่อนบิดามารดา

ค่าลดหย่อนผู้พิการ/ทุพพลภาพ

ค่าฝากครรภ์และทำาคลอด

60,000 บาท

60,000 บาท

30,000-60,000 บาท/คน

30,000 บาท

-

-

-

60,000 บาท

ไม่เกิน 60,000 บาท

ประเภทลดหย่อน คนโสด คนมีคู่

ค่าวิชาชีพอิสระ
อาชีพโรคศิลปะ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ของรายได้หรือหักตามจริง 
อาชีพนักกฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม 
หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 30% ของรายได้หรือหักตามจริง

ค่าเช่าทรัพย์สิน หักค่าใช้จ่ายตามประเภททรัพย์สินตั้งแต่ 10-30%

ค่าลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

ค่าดอกเบี้ย เงินปันผล ไม่สามารถนำามาหักค่าใช้จ่ายได้



  

     นอกจากสิทธิ์ลดหย่อนเรื่องส่วนตัวแล้ว ยังมีการลดหย่อนภาษีจาก

ประกันชีวิตและลงทุน 

การลดหย่อนตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

    ถึงขั้นตอนสุดท้ายในการคำานวณภาษีแล้ว โดยนำารายได้ มาลบกับ

รายจ่าย(ตามประเภทของรายได้)และค่าลดหย่อนภาษี ก็จะทำาให้รู้ได้

แล้วว่ามีเงินได้สุทธิเท่าไร

เงินได้สุทธิ = รายจ่าย - รายได้ – ค่าลดหย่อนภาษี 

การลดหย่อนจากการบริจาค

ประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากที่มีประกันชีวิต

ประกันสุขภาพตัวเอง

ประกันสุขภาพพ่อแม่

ประกันสังคม

ซ่อมบ้านที่ประสบภัยพิบัติ

รถที่ประสบภัยพิบัติ

ลงทุน Startup

เที่ยวเมืองหลัก

เที่ยวเมืองรอง

อุปกรณ์ศึกษา/กีฬา

OTOP

หนังสือ

ช็อปช่วยชาติ

บ้านหลังแรก

บ้านหลังแรกปี 58-59

ดอกเบี้ยบ้าน

ค่าธรรมเนียมรับชำาระเงินด้วยบัตรเดบิต

100,000 บาท

30,000 บาท

100,000 บาท

15,000 บาท

20,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

200,000 บาท

120,000 บาท

100,000 บาท

เพิ่ม 1 เท่าตามที่จ่ายจริง

กองทุนการออมแห่งชาติ

บริจาคพรรคการเมือง

บริจาคการศึกษา กีฬาเพื่อสังคม 
โรงพยาบาลรัฐ

บริจาคอื่นๆ สาธารณกุศล น้ำาท่วม

2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน10%ของเงินได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน10% ของเงินได้หลังหัก

ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

เบี้ยประกันชีวิตบำานาญ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ/กบข.

RMFRMF

LTF

100,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

9,000 บาท

13,200 บาท

10,000 บาท

15% ของเงินได้ 
ไม่เกิน 500,000 บาท

15% ของเงินได้ 
ไม่เกิน 200,000 บาท

15% ของเงินได้ 
ไม่เกิน 200,000 บาท

15% ของเงินได้ 
ไม่เกิน 200,000 บาท
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    ขอยกตัวอย่างการคำานวณให้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้น สมมุติ นายออม

ทรัพย์ เป็นข้าราชการที่มีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียว เดือนละ 28,000 

บาท ทั้งปีนายออมทรัพย์มีรายได้ 336,000 บาท (นำาเงินเดือน x 12)

     แต่..... ยังมีเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ถ้านายออมทรัพย์

ซื้อเบี้ยประกันสุขภาพ 15,000 บาท และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมารดาอีก 

30,000 บาท ก็จะทำาให้ปีนี้ไม่ต้องเสียภาษีเลย หากมีการวางแผนไว้ตั้งแต่

เนิ่นๆ นอกจากทำาให้นายออมทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีแล้ว แถมยังมีประกัน

ไว้คุ้มครองชีวิตอีกด้วย

      สำาหรับสมาชิก กบข. มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งลดหย่อนภาษี และ

ยกเว้นภาษี ดังนี้

     การไม่เสียภาษีภายในกำาหนดเวลา ชำาระไม่ถูกต้อง หรือมีเจตนาหนี

ภาษี กฎหมายได้ระบุบทลงโทษไว้ทั้งปรับ เสียเงินเพิ่ม และมีโทษทาง

อาญา ซึ่งคนไทยทุกคนที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี และถือว่าทุกคนมี

ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศด้วย ...

เงินสะสม และเงินสะสมส่วนเพ่ิม สามารถนำาไปย่ืนลดหย่อนภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้

ทั้งปี และไม่เกิน 500,000 บาท (รวม RMF) ในปีภาษีนั้นๆ 

1.

2. เงินก้อนท่ีได้รับคืนจาก กบข. จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา หากสมาชิกออกจากราชการด้วยเหตุ สูงอายุ (เกษียณ,

เกษียณก่อนกำาหนด) เหตุทดแทน (ออกนอกระบบ) เหตุทุพพลภาพ 

(มีใบรับรองแพทย์สั่งเป็นบุคคลทุพพลภาพ) และเหตุเสียชีวิต

       จึงคำานวณได้ว่า นายออมทรัพย์มีเงินได้สุทธิ 165,920 บาท ที่ต้อง

นำามาคำานวณภาษี

ฉะนั้น นายออมทรัพย์ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น 796 บาท

ตัวอย่างการคำานวณภาษีแบบขั้นบันไดของนายออมทรัพย์ 

ขั้นที่ 1 เงินได้ 150,000 

ขั้นที่ 2 เงินได้ 15,920 

ยกเว้นภาษี

เสียภาษี 5%

0 บาท

796 บาท

นายออมทรัพย์มีรายได้จัดอยู่ในประเภทที่ 1 

 หักค่าใช้จ่ายได้ 100,000 บาท 

 มีค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท 

 นำาส่งเงินสะสม กบข. 10,080 บาท

       หลังจากทราบเงินได้สุทธิแล้ว ก็มาเช็คว่าอยู่ในช่วงเงินได้ที่ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร โดยกรมสรรพากรได้ปรับอัตราภาษีใหม่

แบบขั้นบันได มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2560 

ภาษีที่ต้องจ่าย = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษีแบบขั้นบันได (%)

0-150,000 

150,001 – 300,000

300,001 – 500,000

500,001- 750,000

750,001 – 1,000,000

1,000,001- 2,000,000

2,000,001 – 5,000,000

5,000,001 ขึ้นไป

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

7,500

20,000

37,500

50,000

250,000

900,000

  

7,500

27,500

65,000

115,000

365,000

1,265,000

- -

ยกเว้นภาษี

เงินได้สุทธิ (บาท) อัตราภาษี ภาษีสะสมสูงสุด (บาท)ภาษีแต่ละขั้น

มีเงินได้สุทธิ

165,920 บาท



แก่ไปไ่ม่จน

ตายแล้ว (เงิน) (หนี้) ไปไหน?

“วันเกิด...ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อไร แต่วันตาย....คงไม่มี
ใครรู้ล่วงหน้าได้” วันพรุ่งนี้อาจเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด มีการสูญเสียชีวิตได้ แล้ว “เงิน” ที่มี กับ 
“หนี้” ที่เกิดขึ้น ใครจะต้องรับผิดชอบ?

  น้อยคนนักที่ได้เตรียมความพร้อม ทำาพินัยกรรมยกมรดกให้
กับลูกหลาน เงินไม่ได้หายจะกลายเป็นมรดกให้กับทายาทตาม
พินัยกรรมทันที 

    แต่ถ้าไม่ได้ทำาพินัยกรรมยกมรดกให้ใครล่ะ มรดกจะกลาย
เป็นของใคร? ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะจัด
ลำาดับของทายาทมีสิทธิได้รับมรดก โดยจะเรียงลำาดับตามความ
สำาคัญ 

    โดยเงินมรดกต้องมาดูด้วยว่า ได้มาหลังจากสมรสหรือไม่ 
หากได้มาหลังจากที่มีการสมรส จะต้องถูกแบ่งครึ่งให้กับคู่สมรส 
ส่วนที่เหลือถึงจะให้กับทายาท เช่น นายบุญออมเสียชีวิต โดยมี
มรดกก่อนสมรส 7 แสนบาท และมีบ้านภายหลังจากสมรส ซึ่ง
บ้านต้องแบ่งครึ่งให้กับภารรยาของนายบุญออม บ้านที่เหลืออีก
ครึ่งพร้อมด้วยเงิน 7 แสนบาท ต้องมานำามาแบ่งให้กับทายาท 
หากมีลูก 2 คน ต้องแบ่งมรดกที่เหลือออกเป็น 3 ส่วน คือให้กับ
ลูกทั้ง 2 คน และภรรยาก็จะได้เงินมรดกนี้ด้วยในฐานะที่อยู่ใน
ทายาทโดยชอบธรรมด้วย

     เช่นเดียวกับ เงินก้อน กบข. ตามกฎหมายได้กำาหนดไว้เป็น
เงินสินสมรสและมรดก เมื่อสมาชิกเสียชีวิต เงินจะกลายเป็น
มรดกให้กับลูกหลานของสมาชิก

      แม้ตายไป มรดกยังไงก็ต้องตกเป็นของทายาทแน่นอน แล้ว
หนี้สินล่ะ! ไม่ได้ตายตามไปด้วยนะ

    มีหนี้ยังไงก็ต้องใช้ ซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบชำาระหนี้สินก็คือ
ทายาทที่ได้รับเงินมรดกนั่นเอง กฎหมายได้คุ้มครองทายาท
จะสามารถชำาระหนี้ได้ตามเงินที่ได้รับมรดกเท่านั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1599,1600, 
1601 ได้ระบุไว้ว่า ทายาทได้รับมรดกเท่าใด  ก็ต้องรับผิดในหนี้
ไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ทายาทได้รับมา นั้นคือ หากมีหนี้ 10 
ล้านบาท แต่มีมรดกเหลือให้ลูกหลายเพียง 5 ล้าน ลูกหลาน
ที่ได้รับมรดกจะสามารถชำาระหนี้ได้แค่ 5 ล้านเท่านั้น ส่วนเงิน
อีก 5 ล้านเจ้าหนี้ต้องยอมรับสภาพในการเป็นหนี้สูญ จะไม่
สามารถมาบังคับยึดทรัพย์ของทายาทได้แน่นอน

     แต่ก็มีเจ้าหน้ีหัวหมอ ไปบังคับให้ทายาทรับผิดชอบหน้ีสินแทน 
ทายาทต้องตั้งสติให้ดี อย่าให้ความเสียใจจากการสูญเสีย ทำาให้
ต้องเสียรู้เจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิมาบังคับให้ชำาระหนี้
ได้มากกว่าเงินมรดกท่ีได้รับ และไม่มีสิทธิมายึดเงินก้อน กบข. ด้วย

  ความตาย เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และก็ไม่สามารถ
หยุดมันไว้ได้ การใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีสติคงเป็นทางเลือก
ที่ดี เพราะเราจะไม่ทางรู้ได้เลยว่า วันพรุ่งนี้จะยังมีลมหายใจอยู่
หรือไม่ ... 

คู่สมรส (ต้องจดทะเบียนสมรสด้วย)
ผู้สืบสันดาน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย, บุตรนอก
กฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม)
บิดา-มารดา
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
พี่น้องต่างบิดา-มารดา
ปู่ ย่า ตา ยาย
ลุง ป้า น้า อา

10



Money Buddy
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

 การวางแผนภาษี นอกจากจะช่วยให้เราเสียภาษีได้อย่างถูกต้องแล้ว 
ยังช่วยให้เรามีเงินเหลือ ได้ด้วยการแปลงภาษีที่ต้องเสียกลับมาเป็นเงินออม
ได้อีก โดยใช้สิทธิ์ที่มีตามกฏหมาย ซึ่งผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้ยื่นแสดงการใช้สิทธิ์
ด้วยตนเอง หากมีสิทธิ์แต่ไม่ยื่นหรือใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ช่วยประหยัดภาษีนะคะ
ดังนั้นก่อนจะสิ้นปีควรรีบทบทวนสิทธิ์ต่าง ๆ ที่มีและลงมือวางแผนภาษีตั้งแต่
วันนี้โดยเริ่มจาก 

เข้าใจวิธีการคำานวณภาษี เพื ่อลองคำานวณตามสิทธิ ์พื ้นฐานก่อนโดย
ประมาณการรายได้จนถึงสิ้นปี โดยใช้สูตร

ทบทวนสิทธิ ์ลดหย่อนและเงื ่อนไข

 สำาหรับลดหย่อนด้วยเงินออมและเงินลงทุน ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ 
อย่าลืมทำาความเข้าใจเง่ือนไขการลงทุน เป้าหมายและความเส่ียงท่ีรับได้ ประกอบ
การตัดสินใจด้วยนะคะ 
 สำาหรับสมาชิก กบข. หากมีต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ ศูนย์ข้อมูล
การเงิน กบข. ได้ที ่ My GPF Application เมนู นัดหมายบริการข้อมูล
การเงิน ...

 ลองคำานวณดูก่อน ว่าเราต้องเสียภาษีหรือไม่ เสียเท่าไหร่ ฐาน
ภาษีสุดท้ายของเรากี่ % เพื่อใช้ประกอบการนำาค่าลดหย่อนมาเพิ่ม เช่น 
ฐานภาษีสุดท้ายที่ 10% หากมีค่าลดหย่อนมาเพิ่ม 10,000 บาท จะ
ประหยัดภาษีได้ 1,000 บาท เป็นต้น  

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน เป็นค่าลดหย่อนตามสิทธิ์ที่มีอยู่ตามสถานภาพใน
ปัจจุบัน เช่น ลดหย่อนส่วนตัว ลดหย่อนบุตร ลดหย่อนบิดามารดา 
ไม่ต้องทำาอะไรเพิ่ม แค่ใช้สิทธิ์ที่มีให้ครบและถูกต้อง 

ค่าลดหย่อนตามนโยบาย เป็นค่าลดหย่อนที่มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ค่าลดหย่อนประเภทนี้ มักมี
เงื่อนไขของวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ต้องทำาตามเงื่อนไขภายในเวลา
ที่กำาหนดไว้ เช่น ลดหย่อนบ้านหลังแรก ลดหย่อนท่องเที่ยว เป็นต้น 

ค่าลดหย่อนด้วยเงินออมและเงินลงทุน ที่จะได้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้ง
ลดหย่อนภาษีและโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจาการลงทุน มีให้
เลือกหลากหลายนโยบาย ตามข้อจำากัดหรือความเสี่ยงที่รับได้ เช่น LTF 
RMF กบข. ประกันชีวิต ประกันบำานาญ 

(รายได้ - ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษีแบบชั้นบันได  

วางแผนภาษีดี
มีเงินเหลือ
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ลงทุ๊นลงทุน

         การเล่นกับความโลภ ความอยากได้อยากมีของคน มักจะได้ผล
เสมอ ผู้ที่หลงเชื่อแชร์ลูกโซ่จะคาดหวังเพียงผลตอบแทนที่จะได้รับ จนลืม
ระวังความเสี่ยงจากการลงทุนว่าอาจถูกหลอกได้ โดยแชร์ลูกโซ่ จะเป็นการ
ระดมทุนจากบุคคลทั่วไป และใช้การจูงใจด้วยผลตอบแทนที่ได้เงินก้อนสูง
มาก ซึ่งปกติจะอ้างว่านำาเงินไปร่วมลงทุนในธุรกิจ หรือกองทุนที่ให้กำาไร 

           ขอยกตัวอย่างแชร์ลูกโซ่ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย อาทิ การลงทุน
ในสินค้าเกษตร การขายตรง ระดมทุนตั้งบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ร่วม
ลงทุนเก็งกำาไรอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ  ระดมทุนไปลงทุนทองคำาและ
นำ้ามัน คนดังชวนลงทุนทำาธุรกิจ และการขายทริปเที่ยวในฝัน 

            แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นการนำาเงินจากสมาชิกคนใหม่ ไปจ่าย
ให้กับสมาชิกคนเก่า ทำาแบบน้ีไปเป็นทอด ๆ และเม่ือถึงห่วงโซ่ท้าย ๆ ก็จะหา
คนมาร่วมลงทุนไม่ได้ จนเกิดการหมุนเงินไม่ทัน และเลื่อนจ่ายผลตอบแทน 
สุดท้ายผู้ที่ชักชวนลงทุนต้องหนีไป ทิ้งผู้เสียหายไว้ข้างหลัง

 หากมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง และจะนำาไปลงทุน ต้อง
ศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างรอบด้าน เพ่ือป้องกันความเส่ียง
ถูกหลอก โดยสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้แนะ
วิธีสังเกตการชวนลงทุนที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ และอาจ
เข้าข่ายเป็นการกระทำาความผิดตามพระราชกำาหนดการกู้
ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 โดยมี 4 วิธี
ดังนี้

         ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งผลตอบแทนสูง ยิ่ง
มีความเสี่ยงมาก เมื่อรู้วิธีสังเกตแชร์ลูกโซ่แล้ว ก่อนที่จะ
ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน อย่าหลงกลลวงของ
แชร์ลูกโซ่ จนต้องเสียเงินเก็บที่มี ...

มีการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุน
เสนอผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น
ผู้ที่ชักชวนประกอบธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจใด ๆ แต่ใช้วิธีการ
หมุนเวียนเงิน
เมื่อไม่สามารถหาสมาชิกมาลงทุนเพิ่มได้ก็จะปิด
กิจการหนีไป

1.
2.
3.

4.

อย่าหลงเชื่อ 

    เคยดูละครเรื่องเดิม ที่ผู้จัดละครนำามาสร้างใหม่กัน
ไหม แม้จะรู้เนื้อหาของเรื่องและตอนจบจะเป็นยังไง แต่
ก็ยังมีคนที่ดูละครเรื่องนี้อยู่ดี 

     แชร์ลูกโซ ่ก็เหมือนกับละครเรื่องหนึ่ง ที่มีการ
เริ่มต้นชักชวนให้คนหลงเชื่อร่วมลงทุนเพื่อผลตอบแทน
ที่สูงเกินคาด ซึ่งทุกครั้งจะจบด้วยการมีผู้เสียหาย
ถูกหลอกให้นำาเงินจำานวนมากไปลงทุน อย่างเช่นคดี
ล่าสุด แชร์ลูกโซ่แม่มณี ที่ผู้เสียหายยอดรวมเกือบ 
100 ล้านบาท 

“แชร์ลูกโซ่” 

ในเมื่อรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไง 
แล้วทำาไมถึงยังมีคนโดนหลอก...

ลงทุนให้ปล่อยภัยจากแชร์ลูกโซ่
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Activity

 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ Bloomberg 
จัดงาน GPF – Bloomberg Sustainable Investing Forum โดย
ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยคำานึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and 
Governance – ESG) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการลงทุน
อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ให้กับผู้แทนจากองค์กรชั้นนำาที่เข้า
ร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอส
โทเรีย กรุงเทพฯ
 โดย ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ ในฐานะประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กบข.
 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ
คณะกรรมการ กบข. พร้อมด้วย Mr. Nitin Jaiswal, APAC Head of 
External Relations, Bloomberg ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

กบข. ร่วมกับ บลูมเบิร์ก จัดงาน 
GPF- Bloomberg Sustainable Investing Forum

กบข. คว้า 2 รางวัล รัฐบาลดิจิทัล
ประจำาปี 2562 
    นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จ
บำานาญข้าราชการ (กบข.) รับ 2 รางวัล จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในงานมอบรางวัล Digital Government Awards 
2019 ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล และ รางวัลการสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำาเนาเอกสารราชการ
         ท้ังน้ี กบข. เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมท่ีได้รางวัลรัฐบาล
ดิจิทัล จาก 1,858 หน่วยงานทั่วประเทศที่เข้ารับการสำารวจ จึงนับ
เป็นความสำาเร็จอันทรงเกียรติและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำาหรับ กบข. 
เพราะรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนองค์กร
ตามวิสัยทัศน์ “สมาชิกคือศูนย์กลาง” ที่ต้องการยกระดับการบริการ
สมาชิกและการบริหารจัดการองค์กรสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดย
เฉพาะการพัฒนา My GPF แอปพลิเคชัน ที่ทำาให้ กบข. สามารถให้
บริการสมาชิกแบบครบวงจรบนมือถือตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการ
จนออกจากราชการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใน
ยุคดิจิทัลของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      งานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 จัดโดย
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ตึกสันติไมตรี 
ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
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WOW

CONFESSIONS OF A

SHOPAHOLIC MOVIE
มากกว่าความสนุก ได้อะไรมากกว่าที่คิด

     ที่เกริ่นมาทั้งหมดทำาให้นึกถึงหนังเรื่อง “CONFESSIONS OF A 
SHOPAHOLIC” หรือ “เสน่ห์รักสาวนักช้อป” ที่หลายคนอาจยังพอจำาได้ 
แต่สำาหรับใครที่ยังไม่เคยดู คอลัมน์ WOW อยากให้คุณได้ดูหนังเรื่องนี้
สักคร้ัง เพราะนอกจากความสนุกสนานสดใสของหนังรักโรแมนติกคอมเมด้ี
ที่ทำาคนดูยิ้มกริ่มตามตลอดเรื่องแล้ว เชื่อว่าคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด!  

 CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC หรือ เสน่ห์รักสาวนักช้อป 
จากซีรีย์หนังสือระดับ Best Seller สู่หนังรักเสียดสีสะท้อนสังคมชีวิตสาว
รุ่นใหม่ เดินเรื่องผ่านตัวละครหลัก รีเบคกา บลูมวูด (อิสลา 
ฟิชเชอร์) สาวหวานทรงสเน่ห์แห่งนิวยอร์คซิตี้ ผู้เสพติดการ
ช้อปปิ้งจนถอนตัวไม่ขึ้น และกำาลังจมลงสู่ก้นบึ้งของ
หนี้สินจำานวนมหาศาล ในขณะที่เธอไม่สามารถ
แทรกตัวเข้าไปทำางานในฝันกับนิตยสารแฟชั่น
ชื่อดังได้ จนชะตาพลิกผันได้มาเป็นนักเขียน
คอลัมน์แนะนำาในนิตยสารการเงิน
เล่มหนึ่ง เพียงชั่วข้ามคืน

คอลัมน์ของเธอกลับดังเป็นพลุแตกด้วยแนวการเขียนที่จับเอาแฟชั่นมา
เช่ือมโยงกับความรู้ทางการเงินท่ีดูเข้าถึงหัวจิตหัวใจของคนอ่านธรรมดา ๆ 
ได้เป็นอย่างดี แต่เมื่ออาการเสพติดช้อปปิ้งและบรรดาหนี้สินที่
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ กำาลังเริ่มคลืบคลานเข้ามามีผลกระทบ
กับชีวิตรักและหน้าที่การงานของเธอ เธอจึงต้องลุกขึ้น
ทำาการปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่เพื่อจัดระเบียบชีวิตใหม่
ก่อนที่ชีวิตทั้งหมดของเธอจะพังลง

          มาดูว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนมุมมอง และแง่คิด
สำาคัญอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง?

     ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตของหญิงสาวยุคใหม่ต้องต่อสู้กับสิ่ง
เย้ายวนใจอยู่ตลอดเวลา เพราะที่สุดของผู้หญิงทุกคนบนโลกคงหนีไม่พ้น
เรื่อง แฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของแบรนด์เนม ซึ่งสาวนักช้อป
ทั้งหลายน่าจะคุ้นเคยกับฟีลลิ่งของการซ้ือของเพ่ือมาเข้าคู่กับชุดนู้น...ชุด
นี้...ชุดนั้น และอะไรๆ ก็ดูมีเหตุผลให้น่าจับจ่ายใช้สอยไปซะหมด ขั้นสุดไป
กว่านั้นคือการเสพติดความสุข สนุก สะใจ ที่ได้ช้อปปิ้งของราคาถูก ยิ่งพอ
ใกล้สิ้นปีที่ไรห้างเล็กห้างใหญ่ต่างพากันจัดมหกรรมลดกระหนำ่า ลดแล้ว
ลดอีก ด้วยโปรโมชั่นยั่วยวนชวนให้คนอย่างเรา ๆ ต้องรีบซื้อ และถ้าไม่ซื้อ
ก็ต้องจมปลักอยู่กับความรู้สึกเสียดายไปอีกข้ามคืนข้ามวัน แถมปัจจุบันยัง
มีตัวช่วยให้ซื้อง่าย จ่ายทีหลังด้วยบัตรเครดิต ไหนได้สะสมแต้ม สะสมไมล์ 
แลกจานชาม แลกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอีกมากมาย...
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SHOPAHOLIC MOVIE
 ถ้าเราลองนั่งนึกทบทวนหนังเรื่องนี้ ต้นเหตุแห่งความหายนะที่นำามาซึ่งหนี้ก้อนโต
นั่นคือ “การใช้จ่ายเงินเกินตัว” เรียกได้ว่าช้อปกระจายจนถึงขั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตหัวโตเพราะ
นิสัยชอบรูดปรื๊ด ๆ  ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ! อยากได้อะไรก็บัตรเครดิต! ยิ่งยอดที่สะสมทีละเล็กทีละน้อย
จากป้าย SALE สีแดงรวมๆ กันยิ่งเป็นมหัตภัยร้ายกาจ และถือว่าเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำาหรับ
สาว ๆ ที่ไม่อยากประสบความล้มเหลวหรือติดกับดักการเงินเช่นเดียวกับรีเบคกา และไม่ใช่แค่การ
ใช้จ่ายสไตล์ตามใจฉันแบบไร้วินัยจะสร้างปัญหาการเงินให้กับเธออย่างเดียว แต่มันยังลุกลาม
ทำาร้ายชีวิตของเธอในทุกๆด้านอีกด้วย

  เมื่อเรื่องดำาเนินมาถึงจุดพีคเธอจึงลุกขึ้นยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและต่อสู้ชีวิต (หนี้) 
อย่างจริงจังก่อนที่เธอจะสูญเสียทุกอย่างในชีวิตไป หรือแม้แต่จะไม่เหลือใครเลยในชีวิต เธอเลิก
นิสัยช่างช้อป ตั้งสติ และยอมขายสมบัติมหาศาลจากของเหล่านั้นไปเพื่อนำาเงินมาปิดหนี้ทั้งหมดที่
ตัวเองมีก่อนจะเริ่มถามตัวเองทุกครั้งกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตรงหน้าว่ามันเป็นสิ่งที่จำาเป็นจริงมั้ย? 
จนในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะใจตัวเองได้และใช้ชีวิตอย่างพอดี 

 เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้แฝงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมบริโภคแบบคนเมืองยุคปัจจุบัน 
ที่ตั้งใจสะท้อนกิเลสสาวนักช้อปทั้งหลาย มีความสนุกน่ารัก เตือนใจ ให้แง่คิด ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต
ส่วนตัว การงานและการเงินของสาวสมัยใหม่อย่างเรา ๆ เช่ือว่าหลังจากดูหนังเร่ืองน้ีจบแล้ว สาว ๆ 
หลายคนอาจเริ่มสำารวจตัวเองว่ากำาลังเป็นแบบนั้นมั้ย และถ้าเป็นควรจะทำายังไงดี? ก่อนอื่นเลย
คงต้องบอกว่า ตั้งสติค่ะ เหมือนคำากล่าวที่ว่า “สติมา...ปัญญาเกิด” ให้ฝังโปรแกรมในหัวของเรา
ไว้ก่อนเลยว่าทุกครั้งที่จะรูดบัตรเครดิตเราจะต้องจ่ายคืนได้ทั้งหมด! แต่ถ้าใครเลยจุดนั้นไปแล้ว 
หมายถึงพลาดพลั้งจนเป็นหนี้ และไม่รู้จะเริ่มแก้ขมวดปมที่จุดไหนก่อนดี เราขอแนะนำาให้คุณ
ใจเย็น ๆ แล้วค่อย ๆ หยิบมือถือขึ้นมา จากนั้นกดเข้าแอป กบข. My GPF กดไปเลยค่ะที่เมนู 
“นัดหมายข้อมูลทางการเงิน” รับรองว่าคุณจะได้ที่ปรึกษาที่พร้อมให้คำาแนะนำาและให้ความรู้
ทางการเงินเสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวท่ีเข้าใจคุณมาอยู่ข้าง ๆ เลยทีเดียว ...
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