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รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่ สถานศึกษา 

วินัยทางการเงินทักษะชีวิตที่ส าคัญ



1 รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย คือ “ตลาดทนุ” หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่มุ่งมั่น...สร้างสรรค์ตลาดทุนไทย
ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

รู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ทุกคนไว้วางใจ

ส่งเสริมความยั่งยืน
ด้านการเงนิเพื่อคนไทย

• พัฒนาแหลง่ระดมทนุเพื่อผู้ประกอบการ
ทุกขนาด

• ยกระดบัคุณภาพบริษทัจดทะเบยีน
ด้วย ESG

• พัฒนาชอ่งทางการลงทนุทีทุ่กคนเข้าถึงง่าย
• สร้างสรรคผ์ลติภณัฑเ์งนินอ้ยก็ลงทุนได้
พร้อมเชื่อมโอกาสลงทุนต่างประเทศตอน
โจทย์คนรุ่นใหม่

• ขยายโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัทีน่า่เชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาแพลตฟอรม์เชื่อมต่อการซื้อขาย
สินทรัพย์ปัจจุบันกับสินทรพัย์ดิจิทลั

• สร้างโอกาสทางธรุกิจผ่านการใช้และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• พัฒนาความเชีย่วชาญดา้น ESG ในวงกว้าง
• ส่งเสรมิทกัษะการเงนิให้เป็นหนึ่งทกัษะชัวิตคนไทย
• เพิ่มพมัธมติรร่วมขับเคลื่อนดา้นส่ิงแวดล้อมผ่าน 

Climate Care Platforms
• สนับสนนุธรรมาภบิาลดา้นความปลอดภัยไซเบอร์
ของตลาดทุนไทย

กลยุทธ์กลุ่มตลาดหลักทรัพยฯ์
3 ปี (2565 – 2567)
เช่ือมโยงตลาดทุน 
มุ่งสร้างโอกาสใหม่

• นิตบิคุคลจัดตัง้ขึ้นตาม พ.ร.บ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517
• องค์กรก ากบัดแูลตนเอง เปิดด าเนินงานวันที่ 30 เมษายน 2518
• ปัจจุบันอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535
• ท าหน้าที่เป็นศนูยก์ลางในการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารด าเนินงานหลัก ได้แก่ 

- การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน 
- การซื้อขายหลักทรัพย์และการก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ 
- การก ากับดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
- การเผยแพร่ข้อมูลและการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ลงทุน
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• ส่งเสริมความรูแ้ละทกัษะดา้นการวางแผนการเงนิ
และการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

• ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
น าไปสู่การมคีุณภาพชวีิตทีด่ีในระดับบคุคล 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

• ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ให้แก่
ผู้เริม่ตน้ลงทนุ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 

• ขยายฐานผูล้งทนุคณุภาพ ให้สามารถลงทุนในตลาดทุน

• ผลิตบุคลากรผู้ประกอบวชิาชพีธุรกิจหลักทรัพย์เข้าสู่ตลาดทุน
• พัฒนาและยกระดบัคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ

• เสริมสร้างรากฐานความรูแ้ละทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ
• สร้างความแขง็แกรง่ให้กลุ่มทีม่ีศกัยภาพเพื่อพร้อมทีจ่ะระดมทนุในตลาดทุน
• สนับสนุนบรษิทัจดทะเบยีนใหเ้ตบิโต

• สร้างผูบ้รหิารที่มคีวามรู้ความสามารถด้านตลาดทุน 
• สนับสนุนผลงานวชิาการด้านตลาดทนุและการบริหารจัดการExecutives

Professionals

Investors

Public 

5

4

3

2

1

Enterprises
(Startup, SME, Listed Co.)

กลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Capital Market Education)
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(เริ่ม 2545)
• ต ารา 1 ล้านเลม่
• คู่มือครู 200,000 เล่ม
• E-Learning 17,000 ร.ร.
• ครู 37,000 คน (30,000 ร.ร.)

(เริ่ม 2552)
• ผู้แข่งขัน 48,558 คน 
• 11,100 ร.ร. จาก 74 จว.

(เริ่ม 2546)
• ผู้แข่งขัน 84,504 คน 

(เริ่ม 2559)
• ผู้เข้าชมกว่า 80,228 คน/ปี
• Mobile Exhibition 56 ร.ร. 
• ครอบคลุมกว่า 178,437 คน

• องค์กรพันธมิตร 606 องค์กร 
• ครอบคลุม พนง.บริษัท 3,033,029 คน
• สร้าง Trainers 9,121 คน

• e-Learning 2,195,919 คน
• สัมมนา 79,401 คน
• Education Platform 20.64 ล้าน Views

ผู้ใช้บริการ 1,000,000 ครั้ง
(Online & Offline)

Investment
Center

(เริ่ม 2547)
ในมหาวิทยาลัย
ภูมิภาค 7 แห่ง 

Corner
(เริ่ม 2547)

ในมหาวิทยาลัยและ
องค์กร 123 แห่ง

ขอ้มลู ณ ธ.ค. 64

(กลุ่มเป้าหมาย 12 ล้านคน)

ผู้สูงอายุ

(กลุ่มเป้าหมาย 24 ล้านคน)

แรงงาน
นอกระบบ

(กลุ่มเป้าหมาย 14 ล้านคน)

แรงงาน
ในระบบ

(กลุ่มเป้าหมาย 1.7 ล้านคน)
นักศึกษา

(เริ่ม 2545)

(เริ่ม 2547)
(เริ่ม 2552)

มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน Finance and Investment Knowledge ของประเทศ 
มา 2 ทศวรรษ เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ประชาชนไทยในระยะยาว

ขอ้มลูปี 2564
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2 ทศวรรษ กับเส้นทางพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ของ ตลท.



ผนึกก ำลังเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรวำงแผนกำรเงิน และสร้ำงวินัยกำรออม 
แก่ ผู้กู้ยืมเงินให้สำมำรถช ำระหนี้ กยศ. และวำงแผนกำรเงินในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปี 2561 - 2565 

ความร่วมมือสร้างวินัยทางการเงิน ระหว่าง ตลท. และ กยศ.
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ลงนามความร่วมมือด้าน 
การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ผลักดันบทบาทในการสร้างวินัยทางการเงิน
ของบุคลากรในสถานศึกษา

พัฒนาความรู้ทางการเงินแก่
ครู อาจารย์ที่ดูแลการให้กู้ยืมเงินกองทุน

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านวางแผน
การเงินผ่านหลักสูตร e-Learning

แก่ นร./นักศึกษา ลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศ

จ านวนผู้เข้าเรียน นักเรียน 
นักศึกษา ลูกหนี้กยศ. 

สะสม 2,081,928 Users



จ ำนวนผูเ้ขำ้เรยีนสะสม 2,081,982 Users
(ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 – 30 เม.ย. 65) 

ควำมคดิเหน็ของผูเ้รยีน
• เนื้อหำนำ่สนใจมำกๆ สำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
• สำมำรถดำวนโ์หลดเอกสำรประกอบกำรเรียนมำทบทวนเพิม่เติมได้
• ฉุกคิดขึ้นมำว่ำต้องเริม่ตน้ยงัไง ควรท ำอะไรกอ่นเมือ่เรยีนจบ หรือ
ควรท ำอะไรระหว่ำงเรยีน เป็นเนื้อหำที่มีประโยชน์มำกๆ

• ขอบคุณที่ท ำสื่อกำรเรยีนรูด้ีๆ  ให้หวังว่ำจะมีเพิ่มขึ้นมำเรื่อยๆ
• ขอบคุณที่สอนลงทนุพืน้ฐำนแบบง่ำยๆ และฟรีด้วย ได้ควำมรูไ้ปปรบัใช้ใน
กำรวำงแผนกำรเงินและได้วุฒบิตัรไปบนัทึกจิตอำสำ 

21,143 368,833 

1,126,850 
565,156 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

2019 2022 2021 2022

5 อันดับหลกัสตูรทีม่จี ำนวนผู้เรียนสงูสดุ
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 65) 

23,329 

23,609 

23,626 

23,687 

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

ชีวิตดี เริ่มต้นที่กำรวำงแผน

หมดหนี้มีออม

คัมภีร์ 4 รู้ วำงแผนดีชีวิตมั่นคง

เงินทองต้องวำงแผน
25,457

ข้อมูลและสถิติส าคัญ ผู้เข้าเรียน SET e-Learning ปี 2562 – 2565
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ความพึงพอใจ
ต่อการเรียน SET e-Learning 

(ตั้งแต่ 1 พ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 64)

86%



Topic
2 วินัยทางการเงินทักษะชีวิตที่ส าคัญ



25.9%

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ (ไตรมาส 4/2563)

ครัวเรือนไทย
ไม่มีเงินออม

60% ของคนไทยอายุ 29 – 30 ปี 
มีหนี้

คนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย

1 ใน 5 
ของคนกลุ่มช่วงอายุ 29 ปี
เป็นหนี้เสีย (NPLs)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนี้ครัวเรือน
ต่อ GDP ของไทย 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไตรมาส 4/2564)

90.1%

ปัญหา
ระดับบุคคล
ขาดภูมิคุ้มกัน

ขาดทักษะ
ความรู้
การเงิน

ไม่มีเงินออม / 
ออมใม่พอ

หนี้สูง
หนี้นาน
หนี้เร็ว

สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของ 26 ประเทศ ที่ส ารวจโดย OECD 

ที่มา : ผลส ารวจทักษะทางการเงิน ปี 2563
ธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงานสถิติแห่งชาติ

71%ระดับทักษะการเงิน
ของคนไทยอยู่ที่

คนไทยอ่อนด้านความรู้ทางการเงินที่สุด คะแนนอยู่ที่ 62.9%
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สถานการณ์การเงินของคนไทย ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง



ที่มา : ภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2563
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2564

การใช้จ่ายออนไลน์

วิกฤตการณ์
ที่ไม่คาดคิด 
เช่น COVID-19

เทคโนโลยี
Disruption

สังคม
ผู้สูงอายุ
อย่าง  
สมบูรณ์

การเงิน 
รูปแบบใหม่ๆ

ครัวเรือนมีรายได้ลดลง 
ประมาณ 23,615 บาท
ที่มา : ภาวะสังคมไทยปี 2563

สศช. 24 กุมภาพันธ์ 2564

Cryptocurrency, 
Digital Token etc.
เทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินที่ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน 

เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
17.57%
ที่มา : สถิติผู้สูงอายุ ณ 31 ธันวาคม 2563

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

บางอาชีพมีการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานมนุษย์ 
ท าให้ต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 

Upskill หรือ Reskill

อัตราการว่างงาน 1.89%
ที่มา : ภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2564 

สศช. สิงหาคม 2564

การว่างงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 7.3 แสนคน

รวดเร็ว รุนแรง

การเปลี่ยนแปลง
ระดับโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

สังคมสูงอายุ
ผู้สูงอายุมากกว่า 10% ของประชากร

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
ผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากร
สังคมสูงอายุระดับสุดยอด
ผู้สูงอายุมากกว่า 28% ของประชากร

2548

2566

2576
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สถานการณ์การเงินของคนไทย ยังอยู่ในภาวะเปราะบาง



12

รายงานผลการส ารวจ ทักษะทางการเงินของไทย ปี 2563 ของ ธปท. 

ที่มา : รายงานผลส ารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2563



ที่มา : ข้อมูลของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด หรือ “เครดิตบูโร”ณ สิ้นไตรมาสแรก ปี 2563 ในข่าว ‘คนรุ่นใหม่’ ก่อหนี้พุ่งแรง ‘เจนแซด’ แห่กู้ซื้อรถ-พีโลน จับตาหนี้เสีย ‘เจนวาย’ ทะลุแสนล้าน : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

หนี้สินของคน Gen Z 
ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร

9,578

26,093 27,659 29,783 32,193

มี.ค. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 มี.ค. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินเฉลี่ยต่อของคน Gen Z

151,331

168,370 167,450 169,261 171,520

มี.ค. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 มี.ค. 2563

หนี้สินเฉลี่ย
ต่อคน

169,152

หน่วย : บาท

66.8%
64.7%

80.7%

ควำมรู้ทำงกำรเงิน

พฤติกรรมทำงกำรเงิน

ทัศนคติทำงกำรเงิน

Gen Z
(เกิดปี 2544 เป็นต้นไป)

69.2%
ระดับทักษะ
ทางการเงิน

มีระดับทักษะทำงกำรเงินน้อยกว่ำช่วงวัย Gen X และ Y โดยมีคะแนนด้ำนควำมรู้
ทำงกำรเงินค่อนข้ำงสูง มีคะแนนด้ำนพฤติกรรมและทัศนคติทำงกำรเงินน้อย
ที่สุดในทุกช่วงวัย  อำจมีมุมมองต่อกำรเงินว่ำเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้น 
จึงควรปลูกฝังวินัยกำรใช้จ่ำยและกำรออม รวมถึงกำรตั้งเป้ำหมำยระยะยำว
เพื่อเป็นรำกฐำนที่ดีในกำรด ำเนินชีวิตในอนำคต

การขยายตัวของสินเชื่อกลุ่ม Gen Z

6,629
4,639

17,789
2,400

2,263

1,187

4,958

1,001

อื่นๆ

ที่อยู่อำศัย

รถยนต์

บัตรเครดิต

มี.ค.-62
มี.ค.-63

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ผลส ารวจทักษะ
ทางการเงินของไทย 
ปี 2563 ของ ธปท.
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ระดับทักษะทางการเงิน และภาวะหนี้สินของคน Gen Z

อัตรำกำรเติบโตของหนี้ค่อนข้ำงไว 
เฉลี่ยเดือนละ 7% นับตั้งแต่ ธ.ค. 62 
และโตมำกกว่ำ 200 % เมื่อเทียบ ม.ีค. 62



สิ่งที่ผู้ทดสอบจะไดร้ับ
รับ Digital Badge หรือ
e-Certificate
รู้ผลทดสอบแบบ Real Time
รู้ว่ำควำมรู้ที่ยังขำดอยู่คืออะไร
สำมำรถเติมเต็มควำมรู้และทักษะ
กำรเงินด้วยเนื้อหำ โปรแกรม
ค ำนวณ และหลักสูตรที่หลำกหลำย
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 

เคร่ืองมือส ำหรับคนไทยที่ใช้วัดระดับควำมรู้และทักษะทำงกำรเงินของตนเอง เข้ำใจจุดแข็งและจุดอ่อนด้ำนกำรเงิน เข้ำถึงข้อมูลเรียนรู้
เพ่ิมเติมได้ทันที และพัฒนำตนเองให้มีพฤติกรรมด้ำนกำรเงินที่ดีขึ้น น ำไปสู่ชีวิตที่มั่นคงในอนำคต

กลุ่มเปำ้หมำย
นักเรียน นักศึกษำ
พนักงำนในองค์กร
ประชำชนทั่วไป

ระบบสอบและประเมินผล
Link จำกผลสอบ
ไปยังคลังควำมรู้

เนื้อหำครอบคลมุกำรบริหำรกำรเงนิทีเ่ป็นทกัษะชวีิต
(Financial Literacy as a Life Skill)

กำรบริหำรรำยรับ
กำรบริหำรรำยจ่ำย
กำรบริหำรหนี้สิน

กำรบริหำรเงินออม
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สิน
กำรบริหำรกำรลงทุน

14

Financial Literacy Asessment (SET Fin Quizz)
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เรื่องที่ตอบผิดมากที่สุด

1.ประกันชีวิต 61.45%
2.จัดพอร์ตลงทุน 49.16%
3. เทคนิคใช้บัตรเครดิต 48.16%

แนะน าสือ่ความรูเ้พือ่พฒันาตนเองอย่างตรงจุด
www.set.or.th/happymoney

e-Learning Infographics บทความ คลิปความรู้

เงินทองต้องวางแผน

ครบเครื่องเรื่องลงทุน

Financial Literacy Asessment (SET Fin Quizz)

3.32%

48.31%

48.37%

24.98%

55.67%

19.35%Challenger

Explorer

New Comer

ระดับรอบรู้
ผู้ที่มีคะแนน 16 - 18

ระดับเรียนรู้
ผู้ที่มีคะแนน 10 – 15

ระดับเริ่มรู้
ผู้ที่มีคะแนน 0-9

จ ำนวนผูท้ ำแบบทดสอบทั้งหมด  3,287 คน 
ไตรมำส 1/2565

จ ำนวนผู้ท ำแบบทดสอบของ กยศ. 1,538 คน 
ณ 30 เม.ย. 2565

1.จัดพอร์ตลงทุน 78.22%
2.ประกันชีวิต 71.13%
3. การประเมินความเสียหาย70.61%



ทักษะ
ทางการเงิน

วินัย
ทางการเงิน

ความรู้
+

พฤติกรรม
+

ทัศนคติ

รู้จักตนเอง
+

ตั้งเป้าหมาย
+

ท าอย่างต่อเนื่อง

ชีวิตดี เริ่มต้นที่
การวางแผน

16

Financial Freedom ทักษะและวินัย : รู้และเข้าใจไม่พอ แต่ต้องท าต่อเนื่อง

ชีวิตดีเริ่มต้นที่วางแผน_1.mp4


ชุดความรู้วางแผนการเงินที่จะช่วยสร้าง Happy Money … 
“ขจัดปัญหาการเงิน” ให้หมดไป และ “สร้างความสุขทางการเงิน” อย่างยั่งยืน

หมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่ำ

วำงแผนใช้จ่ำย

บริหำรหนี้สิน

วำงแผนออมเงิน
วำงแผนภำษี

วำงแผนลงทุน
วำงแผนประกัน

วำงแผนเกษียณ

วำงแผนมรดก

วำงแผนก่อนแก่

17



ทุกช่วงชีวิตมีเป้าหมาย 
ทุกเป้าหมายต้องใช้เงิน

ท ำงำน
แต่งงำน

มลีกู

เกษียณ
เรยีนจบ เสยีชวีติ

ชวีติหลงัเกษยีณ
สะสมควำม
มัง่คัง่

41 - 60 ปี
ระยะมั่นคง

61 ปี – เสียชีวิต
ระยะใช้จ่าย

22 – 40 ปี
ระยะสะสม

เรยีนต่อ มธีุรกจิสว่นตวั

ทอ่งเทีย่ว
เจบ็ป่วย

ค าถามคือ… เราจะท าอย่างไร ให้มีเงินพอใช้ไปตลอดชีวิต
18

ข้อเท็จจริงวันนี้
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หากวันนี้ หรือวันหน้า ยังใช้จ่ายเดือนชนเดือนและไม่ได้วางแผนการเงิน...
แล้วอีก 300 เดือนในบั้นปลายชีวิตจะท าอย่างไร?

ท่ีมา : หนังสือ โสดแสนสุข ชีวิตอิสระสู่อิสรภาพการเงิน

60 ปี22 ปี 85 ปี

ระยะเวลาท างานหาเงิน

หรือ 456 เดือน
38 ปี

เกษียณอายุ

ระยะเวลาใช้เงินในวัยเกษียณ

หรือ 300 เดือน
25 ปี

ชีวิตอิสระในปัจจุบัน อาจท าให้ “ไร้อิสรภาพได้ในอนาคต”



สุดยอดเครื่องมือวางแผนการเงิน...สู่ความมั่งคั่ง

ทรัพย์สินเยอะ
หนี้สินน้อย

ร่ ารวยแน่นอน 

”

“
1. งบดุลส่วนบุคคล

จด จด จด
สะกดรอยตามเงิน

ค้นหารูรั่วของกระเป๋าสตางค์

”

“
2. งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ก าหนดวงเงินให้
ค่าใช้จ่ายแตล่ะประเภท

เป็นวิธีควบคุมค่าใช้จ่าย
ที่ ดี ที่ สุ ด
”

“
3. งบประมาณครอบครัว

20



งบดุลส่วนบุคคล
วัดฐานะการเงนิหรือความมั่งคัง่ในชว่งเวลาใดเวลาหนึ่ง

ความมัง่คั่งสทุธิ =  สินทรพัย ์ - หนี้สิน

ความมั่งคั่งสูง
ฐานะการเงินเข้มแข็ง หนี้สินน้อยสินทรัพย์ส่วนใหญ่

ปลอดภาระผูกพัน

1

21



งบรายได้และค่าใช้จ่าย
วัดพฤตกิรรมการใชจ้า่ย และคาดการณก์ารใชจ้า่ยในอนาคต

เงินสดคงเหลือสทุธิ =  รายได้ - ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายน้อย
มีรายได้

จากหลายช่องทาง

เงินสดคงเหลือมาก
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายดี
สามารถออม / ลงทุนเพิ่มได้

2

22



“
กุมารทอง

23

ตัวอย่างสื่อความรู้
ขายก็ดี! แต่เงินหายไปไหนหมด?

เอกสารประกอบการบรรยาย/ตัวอย่างสื่อหลัก/กุมารทอง 1min 720p.mp4


ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ร อ บ ค รั ว
วางแผนการออมเงนิและการใชจ้่ายลว่งหนา้ และชว่ยให้กลบัมาบริหารเงินหากเกดิเหตุการณ์ไมค่าดฝันตา่งๆ ได้ง่าย

3

จัดท ำงบประมำณคำ่ใชจ้่ำย

แบ่งเป็น “เงินออมและเงินลงทุน” 
เพ่ือเป้ำหมำยต่ำงๆ ก่อน
อย่ำงน้อย 10% 

แบ่งเงินที่เหลือเป็นส่วนๆ
จัดสรรว่ำ “จะใช้จ่ำยอะไร 

และไม่เกินกี่บำท” 2

ประเมนิรำยได้
ที่จะไดใ้นอนำคต

1

ใช้จ่ำยตำมงบทีต่ั้งไว ้และจดบญัชรีบัจ่ำยควบคู่กัน
• ถ้ำ “เงินขำด” จำกกำรใช้เงินเกินตัว หรือมีเหตุฉุกเฉินควรจะ…

• ถ้ำ “ตั้งงบผิดพลำด” ปรับให้เหมำะสมมำกขึ้น 3







ลดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็น

น ำเงินออมที่มีอยู่มำชดเชยส่วนขำด

ท ำงำนเสริมเพ่ิมรำยได้

24



 

“ปลดหนีเ้พิม่” “ออม / ลงทุน
สะสมทรพัยส์ิน”

เพื่อใหช้วีิต Happy Money ตลอดไป

รำยไดเ้สริมรำยไดห้ลกั

หวย
ค่ำเสื้อผำ้

อำหำร ดอกเบีย้
เงินกู้ เหล้ำ / บุหรี่

ค่ำผ่อนบำ้น / ผ่อนรถ

ตุ่มชีวิต

ค่ำเดินทำง

รูรั่วไหนบำ้ง
ที่สำมำรถ

ตัดหรือลดได?้

เงินไม่พอใช…้ท ำไงด?ี
คุณควร “ลดรำยจ่ำย” หรือ “เพิ่มรำยได”้

เพื่อใหเ้งินพอใชแ้ละเหลอืออม

เงินเหลือ…เอำไปท ำอะไรต่อด?ี

25



คุณติด “กับดักทำงกำรเงิน” 
เหล่ำนี้อยู่หรือไม่?

26



ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Copyright 2019 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand. All rights reserved.

จริงๆ แล้ว “เป็นหน้ี” ไม่ใช่เรื่องเสียหาย 

หากคุณ...

เลือกเฉพาะหนี้ดี
เป็นหนี้อย่างถูกวิธี 
มีหนีอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้เท่าไหร…่ไม่หนักเกินไป

จ่ายหนี้บัตรเครดิต / หนี้สินเชื่อ
ส่วนบุคคล / หนี้ผ่อนสินค้า
ไม่เกิน 10% - 20% ของรายได้

จ่ายหนี้จากการผ่อนบา้น 
ไม่เกิน 30% ของรายได้

จ่ายหนี้จากการผ่อนรถ 
ไมเ่กิน 20% ของรายได้

จ่ายหน้ีสินรวม 
ไมเ่กิน 50% ของรายได้

หมดหนี้มีออม
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ค าถามเพื่อหยุดคิด A B
เราก าลังเป็นหน้ีเพราะความจ าเป็น (Need) หรือความต้องการ (Want) จ าเป็น ต้องการ
เราจะมีเงินเพียงพอผ่อนช าระหนี้ไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ใช่ ไม่แน่ใจ
ยอดเงินผ่อนหนี้จะกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของเราหรือไม่ ไม่มี ไม่แน่ใจ
ดอกเบี้ยต่องวดและดอกเบี้ยทั้งหมดท่ีต้องจ่ายคุ้มค่ากับการเป็นหนี้หรือไม่ ใช่ ไม่แน่ใจ
ถ้าไม่เป็นหนี้วันนี.้.. เดือนหน้าเราจะเดือดร้อนหรือไม่ ใช่ ไม่
มีทางเลือกท่ีดีกว่านี้จากเจ้าหนี้รายอื่นหรือหนี้ประเภทอ่ืนหรือไม่ ไม่มี ไม่แน่ใจ
มีทางเลือกอื่นๆ นอกจากการเป็นหนี้ใช่หรือไม่ ไม่มี ไม่แน่ใจ

หำกไมอ่ยำกใหห้นีส้ร้ำงปญัหำให้คุณในอนำคต 
ลองหยดุคดิและใช ้Checklist ถำมตวัเองกอ่นก่อหนี ้

ถ้ำค ำตอบเปน็ “A” ทั้งหมด
กำรกอ่หนีค้รัง้นี ้ก็ไมน่ำ่จะสรำ้ง

ปัญหำใหค้ณุในอนำคต

เป็นหนีอ้ย่างไรให้ถูกวิธี
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“

29

SUCCESS CASE
บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด ความใส่ใจของผู้บริหารที่ต้องการ

สร้างสุขทางการเงินให้พนักงานอย่างยั่งยืน



ที่มาภาพ : Flaticon

•ลงทุนเพิ่มค่า
รู้หรือไม.่.. 

คุณสามารถบรรลุเป้าหมาย
จากการออมสม่่าเสมอด้วย 
“3 พลังมหัศจรรย”์

เงินรวม = เงินต้น x  (1  + อัตราผลตอบแทน) เวลา 

พลังอัตราผลตอบแทน อัตราเฉลี่ยต่องวด 
ยิ่งเยอะยิ่งดี

พลังระยะเวลา จ านวนงวดที่ออม “ต่อเนื่อง” 
ยิ่งนานยิ่งดี

พลังเงินต้น เงินออมเล็กๆ แต่ละงวด 
ยิ่งมากยิ่งดี

3 พลัง เพิ่มค่าเงินออมก้อนโตลงทุนเพิ่มค่า
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2% 10%อัตราผลตอบแทน 5%

1,190,374

9,869,641

131,397

จ่านวนเงินสะสม (บาท)

10,000,000

1,000 บาท 5,000 บาทเงินออมต่อเดือน 3,000 บาท

10 ปี 30 ปีระยะเวลา 20 ปี

5,000,000

ผนึก “3 พลัง” 
เงินออม

เพิ่มค่าทวีคูณ 9 เท่า

75 เท่า

หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี

ตัวอย่าง
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ผนึก “3 พลัง” 
เงินออมเพิ่มค่าทวีคูณ

9,869,641
797,266 3,986,331486,817

พี่กระปุก อายุ 30 ปี 
มีเวลาออม 30 ปี

ลุงสมบัติ อายุ 50 ปี 
มีเวลาออม 10 ปี 150,935 754,674 956,245131,397

น้องออม อายุ 20 ปี 
มีเวลาออม 40 ปี 1,449,597 7,247,986

724,824 

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2%

26,555,553

ออมเดือนละ 1,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5%

ออมเดือนละ 5,000 บาท
ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10%

เริ่มออมต่อเนื่องตั้งแต่อายุน้อย
เพิ่มเงินที่ต้องออมต่อเดือนตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากขึ้น

ก็จะมีเงินมากกว่าที่ฝันไว้

เกษียณจะมีเงินออมรวม (บาท) หมายเหตุ : ค านวณผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปี
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ตัวอย่าง Motion Graphic การส่งเสริมความรู้ด้าน Financial Literacy
3 พลังมหัศจรรย์เพิ่มค่าเงินออม

เอกสารประกอบการบรรยาย/ตัวอย่างสื่อหลัก/7_3พลังมหัศจรรย์เพิ่มค่าเงินออม.mp4


Topic
3 สร้างวินัยทางการเงิน ให้แก่ สถานศึกษา 



สร้างวินัยทางการเงิน ให้กับเด็กยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง 
รองรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยีในอนาคต สามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Financial Literacy
Investment 

Knowledge & Skills
Entrepreneurial 

Knowledge & Skills
1 2 3

หมดหนี้ มีออม
พร้อมตอ่ยอดเงนิ 

ดูแลตนเองได้ ส่งต่อความยัง่ยนื สรรค์สร้างธรุกิจ

ลงทนุเพิม่คา่ ประกอบธุรกิจเพือ่
การเติบโตส่งเสริมเศรษฐกิจ

ภายใต ้Theme รู้แล้วรอดในดา้นการเงนิ การลงทนุ

35

กยศ. และ ตลท. ร่วมมือเพิ่มทักษะ ให้แก่ คนรุ่นใหม่



หลักสูตร
ด้ำนกำรวำงแผนกำรเงนิ18 หลักสูตร

ด้ำนกำรลงทุน9 หลักสูตร
ด้ำนควำมเป็นผูป้ระกอบกำร8

รับพอร์ตจ ำลองประจ ำตัวไปแสดง ปูพื้นฐำนกำรวำงแผนเงิน
โลกหมุนไว คนรุ่นใหม่ปรับตวัยังไงให้ทัน 
เตรียมพร้อมก่อนท างานเรื่องท่ีต้องรู้ 

เทรนด์อาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
เส้นทางการท างานที่เหมาะสม

ปูพื้นฐำนกำรลงทุน 
ตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น 

รู้จักสไตล์หุ้น สไตล์ลงทุน 
พร้อมค้นหาหุ้นดี น่าลงทุนด้วยการ

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ปูพื้นฐำนด้ำนผู้ประกอบกำร
เสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
ตั้งแต่แนวคิดของผู้ประกอบการ

และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงทักษะ
การคิดแบบวิจารณญาณและความรู้

ทางด้านการตลาด

เข้ำชม INVESTORY

26 ชั่วโมง 13 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง

SET e-Learning 
Knowledge Package หลักสูตร35

นับกิจกรรมจิตสำธำรณะ 49
ชั่วโมง

กิจกรรม1

36

กิจกรรรมส่งเสริมความรู้ ส าหรับ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2565



10,311 คน

5 หลักสูตร จ ำนวน 5 ชั่วโมง 

• หัวข้อและเนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงประเด็น 
• ค าถามการเงินการลงทุนที่ลูกค้าถามเป็นประจ า 

หรือเรื่องในกระแสปัจจุบัน 
• ได้ความรู้พื้นฐาน นอกเหนือจากทฤษฎี 
• เหมาะกับคนที่ชอบการเรียนรู้ที่แบบง่ายและ

รวดเร็ว

จุดเด่นของหลักสูตร

ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็น
• โลกหมุนไว คนรุ่นใหม่ปรับตัวยังไงให้ทนั... 

จัดเต็ม SET e-Learning รูปแบบใหม่ 
พบกับคนดังนั่งคยุเรื่องไลฟ์สไตล์ 
ควบคู่ไปกับความรู้การวางแผนการเงิน 
กับ 5 เรื่องเตรียมพร้อมก่อนท างานทีต่้องรู้!!

นับชั่วโมงจิตสาธารณะ
1 ชั่วโมง/หลักสูตร

ด้ำนกำรวำงแผนกำรเงนิ
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• หัวข้อและเนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
• แนะน าเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ

เรื่องเงินแบบง่ายๆ
• แนะน าวิธีระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกจาก

มิจฉาชีพ 
• แนะน าการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ

พร้อมเพย์ รวมถึงเคล็ดลับในการใช้งานให้ปลอดภัย
• เหมาะกับคนที่ชอบการเรียนรู้ที่แบบง่ายและรวดเร็ว

จุดเด่นของหลักสูตร

เมื่อต้องใช้ชีวิตในโลกออนไลน์
• จัดเต็ม SET e-Learning ให้คุณรู้จักการ

วางแผนการเงิน เรียนรู้ทันภัยการเงิน รู้และเข้าใจ
การใช้จ่ายต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล รู้พฤติกรรมที่เป็น
อุปสรรคต่อการออมเงิน วิธีการบริหารจัดการ
การเงินอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินที่ตั้งไว้

นับชั่วโมงจิตสาธารณะ
1 ชั่วโมง/หลักสูตร

ด้านการวางแผนการเงิน 4 หลักสูตร จ านวน 4 ชั่วโมง
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Mindset for Successful Investor 

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้หลุมพรำงที่ท ำให้นักลงทุน
จ ำนวนไม่น้อยล้มเหลว และไปไม่ถึง
เส้นชัยในกำรลงทุน กำรปรับ Mindset 
เพื่อควำมส ำเร็จในกำรลงทุนระยะยำว

Sector Analysis

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้ภำพรวมและเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรม เพื่อค้นหำ
หุ้นดีในอุตสำหกรรมที่โดดเด่น น่ำลงทุน

Market & Factors 

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้ธรรมชำติของตลำดหุ้น รวมถึง
ปัจจัยที่ส่งผลให้รำคำหุ้นขึ้นและลง 
เพื่อก้ำวสู่สนำมลงทุนจริงได้อย่ำงมั่นใจ

Investment Styles

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้สไตล์กำรลงทุนแบบต่ำงๆ 
รวมถึงสไตล์หุ้นแต่ละประเภท 
เพื่อคัดเลือกหุ้นและวำงกลยุทธ์
กำรลงทุนให้เหมำะกับตนเอง

Macro Analysis

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้พื้นฐำนกำรวิเครำะห์ภำพรวม
เศรษฐกิจแบบง่ำยๆ เพื่อจับทศิทำง
กำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
และค้นหำหุ้นเด็ดในแต่ละช่วงเวลำ

Sector Rotation 

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้แนวทำงกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจ
มหภำคที่มีผลต่อกำรลงทุนรำยกลุ่ม
อุตสำหกรรม พร้อมเจำะลึกเทคนิค
ในกำรจับจังหวะเปล่ียนกลุ่มลงทุน 
เพื่อเพิ่มโอกำสท ำก ำไรจำกกำรลงทุน

Stock Screening

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้เทคนิคกำรคัดกรองหุน้
ด้วยกำรใช้งำนเครื่องมือ Settrade
Stock Screening เพื่อให้ได้หุ้นดี โดนใจ 
โดยไม่ต้องใช้เวลำค้นหำนำน

นับชั่วโมงจิตสาธารณะ
1 ชั่วโมง/หลักสูตร

ด้านการลงทุน 7 หลักสูตร จ านวน 7 ชั่วโมง
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ESD1004 : Innovation Mindset
แนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรม

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้วิธีคิด ในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ให้เกิดข้ึนในองค์กร จำกตัวอย่ำงโดยใช้ 
BMC และกำรน ำนวัตกรรมไปเชื่อมโยง
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ

SED1002 : 
Entrepreneurship in Organization  
กำรเป็นผู้ประกอบกำรในองค์กร

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้แนวคิด แรงขับเคลื่อนแบบ
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับ
กำรท ำงำนเพื่อพฒันำตัวเองและ
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร

SED1003 : 
Critical Thinking for Business  
กระบวนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ทำงธรุกิจ

จุดเดน่ของหลกัสตูร
เรียนรู้ 6 ขั้นตอนกำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ รวมถึงเทคนิคกำร
พัฒนำทักษะควำมคดิแบบ Critical 
Thinking พร้อมทั้งตัวอย่ำงกำร
ประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

MKD1001 : 
Marketing for Entrepreneurs
กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร

จุดเดน่ของหลกัสตูร
กำรตลำดไม่ใช่เพียงกำรขำยให้ได้มำกๆ 
หรือกำรท ำโปรโมชัน รู้จักวิธีคิดแบบ
นักกำรตลำด กำรวำงกลยุทธ์และ
องค์ประกอบของกำรตลำด เพื่อท ำ
กำรตลำดให้ประสบควำมส ำเร็จ

นับชั่วโมงจิตสาธารณะ
1 ชั่วโมง/หลักสูตร

ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 4 หลักสูตร จ านวน 4 ชั่วโมง



การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางการเงินด้วย
SET Knowledge Package 



SET Knowledge Package สร้ำงทกัษะทำงกำรเงินและวนิยัทำงกำรเงิน
สร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์  
มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติจริงเพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน และมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 

พ

SET e-Learning 
แหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุนแบบดิจิทัล ด้วย
บทเรียนแบบ Step by Step พร้อมเชื่อมโยง
สือความรู้กว่า 1,000 ชิ้น

Happy Money พี่เลี้ยงการเงนิ 
เรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อให้สามารถวางแผน
การเงินแกต่นเอง พร้อมช่วยแบ่งปันความรู้แก่
ผู้อื่นได้

Maruey eLibrary
แหล่งเรียนรู้การเงินการลงทุน Online 
มีทรัพยากรและคลังความรู้ด้านการลงทุนกว่า 
10,000 รายการ

Fin Quizz พิชิต Fin Gap
เครื่องมือวัดระดับความรู้และ
ทักษะทางการเงิน เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน
เข้าถึงข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมได้ทันที

พิพิธภณัฑ์เรยีนรูก้ารลงทุน
เรียนรู้เรื่องการออม และการลงทุน เพื่อ
ก าจัดศัตรูร้ายทางการเงิน ในรูปแบบ 
Physical และ Online Virtual Tour

Board Game : Moneyfolio
สนุกไปกับเรียนรู้แนวคิดทางการเงินผ่าน
หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง หัวใจส าคัญของการ
วางแผนการเงิน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จ าเป็น 

Happy Money Application 
ตัวช่วยบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมส าหรับ
ทุกเป้าหมายในชีวิต โดดเด่นด้วยฟังก์ชันที่จะ
ท าให้ชีวิตการเงินง่ายขึ้น

ฝ่ำยพฒันำควำมรูก้ำรลงทุน
• คุณวรรณวรำ ไล้บำงปิ้ง 
โทร. 0 2009 9815 มือถือ 09 6535 6424 

• คุณทวิดำ พลสิทธิ์
โทร. 0 2009 9832 มือถือ 09 9326 1424 

e-mail:  InvestorEducationActivityUnit@set.or.th
SET Contact Center 
• ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ : 0 2009 9999
e-mail: SETContactCenter@set.or.th

สถานศึกษาสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่ผู้กูย้ืมเงิน กยศ. ด้วยการใช้ประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ของ ตลท. กับ
กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา อาทิ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร GE การท ากิจกรรมในชมรมการเงิน เป็นต้น

Action

การจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning ติดต่อเจา้หนา้ที่ ตลท.
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กยศ. สร้างโอกาสทางการศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สร้างความ มั่นคง ทางการเงิน

If not you, who? 
If not now, when?




