
The learning experience that gives your employees’ 
confidence to make a smart financial decision for 
a well-being life

“ประสบการณ์การเร�ยนรู้ ที�ชว่ยเสร�มทักษะ
 และสร้างความมั�นใจ ให้คณุพร้อมเปลี�ยน
 เพ่ือชวิีตทางการเงนิท่ีดีข้ึน”



  in live & learn เปน็โปรแกรมการให้ความรูท้างการเงนิส่วนบุคคล ทีจ่ดัขึน้เพ่ือสรา้ง
ความตระหนักในการให้ความสําคญั เรือ่งการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล อันเปน็รากฐาน
ที่สําคัญ ในการบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งระยะส้ันและระยะยาว
เพ่ือการสรา้งชีวิตทางการเงนิ (Financial Well-being) ทีด่ขีึ้นใหก้บัลกูคา้ 

“ฟิน ลฟี แอนด ์เลริน์ โดย ทีทีบ”ี (fin live and learn by ttb) เปน็โปรแกรมการใหค้วามรูท้างการเงนิ
ส่วนบุคคล สําหรบักลุ่มพนักงานบรษัิทท่ีใช้บรกิารจ่ายเงนิเดอืน และดแูลสวัสดกิารพนกังาน ผา่น
ทเีอ็มบธีนชาต ซ่ึงถกูออกแบบใหต้อบโจทยต์รงความตอ้งการของลกูคา้ ครบท้ัง 3 องคป์ระกอบ
ของทกัษะทางการเงนิ คอื ความรู ้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม ตามกรอบของ The Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD)

ธนาคารได้เล็งเห็นความสําคัญ และมีความมุ่งมั่น ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมให้ความรู้
ทางการเงนิกบัลกูค้า มาอยา่งตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงัตัง้ใจพัฒนาองค์ความรู ้และรูปแบบการถ่ายทอด
ความรู ้ในแบบทีเ่ขา้ใจงา่ย และสามารถนาํไปปรบัใช้ไดจ้รงิ ในชีวิตประจาํวัน

เรายึดมัน่ในแนวคดิ “Make REAL Change” เพ่ือสรา้งการเปลีย่นแปลง ให้คนไทยมีชีวิตทางการเงนิ
ทีด่ขีึ้น โดยนอกเหนอืการส่งมอบความรูท้างการเงนิ (Financial Literacy) ซ่ึงเปน็รากฐานสําคัญ
ทีจ่ะทาํใหล้กูคา้มีทศันคตทิีด่ ีแลว้นัน้ ธนาคารยงัคงมุ่งมัน่พัฒนาผลติภณัฑ ์และบรกิารทางการเงนิ
ทีต่อบโจทย์ทกุคน ตามความตอ้งการในแตล่ะช่วงชีวิต เพ่ือเปน็เครือ่งมอืช่วยนาํไปสู่การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม จนสามารถบรรลุเป้าหมาย การมีชีวิตทางการเงินที่ดีข้ึน 
(Financial Well-being) ไดท้ัง้ในวันนี ้และในอนาคตตอ่ไป
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Overview



โปรแกรมน้ีเหมาะสําหรับ

เพ่ือใช้เปน็เครือ่งมอืทีม่ปีระสิทธภิาพ ในการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
ผา่นรูปแบบ กจิกรรมส่งเสรมิ การใหค้วามรูแ้ละพัฒนาทักษะ
ทางการเงนิส่วนบุคคล

องคก์ร 1

พนกังานในองคก์ร 2
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เพ่ือใช้เปน็แหลง่เรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะทางการเงนิส่วนบุคคล
พรอ้มสิทธปิระโยชนจ์ากเครือ่งมอืทางการเงนิ ในการสรา้ง
คณุภาพชีวิตทีด่ทีางการเงนิทีด่ขีึ้นในระดบัเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
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Scope of content 

Mindful Spending
& Maximize saving

• วางแผนรายรบั-รายจา่ย

• วางแผนออมเงนิ
  อยา่งมเีปา้หมาย
  เพ่ืออนาคตทีม่ัน่คง

• มแีผนสํารอง/มเีงนิสํารอง
  เพียงพอสําหรบัเหตฉุกุเฉนิ

ฉลาดออม
ฉลาดใช้

01 02 03 04

Healthy
Borrowing 

• วางแผนจดัการหนีสิ้น
  ใหส้อดคลอ้งกบัรายรบั
  รายจา่ย

• ใหค้วามสําคญักบัความ
  สามารถในการชําระเงนิ 
  สภาพคลอ่งและแผน
  สํารองหากเกดิเหตุ
  ไมค่าดฝัน

• รูจ้กับรหิารสินทรพัย ์
  ใหเ้ปน็หลกัทรพัยค์¢าประกนั
  เพ่ือใหเ้ขา้ถงึเงนิกูไ้ด้
  อยา่งคุม้คา่

รอบรู้
เรือ่งกูย้มื

Investment for
Future 

• วางแผนทางการเงนิ
  หลงัเกษียณ

• มกีารวางแผนลดหยอ่น
  ภาษีเงนิไดใ้นแตล่ะช่วง
  ของชีวิต

• รูจ้กัวิธกีารลงทนุเงนิ
  งอกเงย และบรหิารความ
  เส่ียงไดอ้ยา่งเหมาะสม

ลงทนุ
เพ่ืออนาคต

Sufficient
Protection

• มคีวามคุม้ครองสําหรบัตนเอง 
  ครอบครวั ดว้ยประกันตา่งๆ 
  อยา่งครบถ้วน โดยเป็นการ
  คุม้ครองในแตล่ะช่วงชีวิต
  ตัง้แตป่จัจุบันจนถึงอนาคต
  หลงัเกษียณ

มีความคุม้ครอง
อุ่นใจ

ขอบเขตของเน้ือหา
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ประสบการณ์การเรียนรู้ 4 หลักสูตร
ท่ีคณุเลือกได้

หลกัสูตรองคร์วมความรู้
ทางการเงนิเบือ้งตน้
ทีท่กุคนต้องรู้

5

1
รูแ้ลว้ มัน่ใจ
Learn to be confident

รูไ้ว้ ใช้ได้จรงิ
Learn to take action

3 4

2

รูแ้ล้ว เปลีย่นชีวิต
Learn to make real change

รูล้กึ รูจ้รงิ
Learn to be an expert

หลกัสูตรเรง่รดั 
เรยีนเปน็เรือ่ง ๆ 
และนาํไปใช้ไดท้นัที

หลกัสูตรเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธใ์นองคก์ร 
และเปลีย่นพฤตกิรรม
ทางการเงนิอยา่งยัง่ยนื

หลกัสูตรเขม้ขน้ 
เรยีนเจาะลกึ 
แบบมอือาชีพ
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1 หลกัสูตรองคร์วมความรูท้างการเงนิ
เบือ้งตน้ทีทุ่กคนตอ้งรู้ รูแ้ลว้ มัน่ใจ  (Learn to be confident)

Learning Approach Master Program Essential Program Active Program

Mindset Sharing

Experience Sharing

Learning channel

Smart Class

Online Exclusive

Knowledge Sharing

Case Study/Workshop

30-90 นาที 50-150 คน

Solution Sharing & 
Tools Offering

2 หลกัสูตรเรง่รดั เรยีนเปน็เรือ่ง ๆ 
และนาํไปใช้ไดทั้นที รูไ้ว้ ใช้ไดจ้รงิ (Learn to take action)

Learning Approach Sufficient Protection

Mindset Sharing

Experience Sharing

Learning channel

Smart Class

Online Exclusive

Knowledge Sharing

Case Study/Workshop

45 นาที 50-150 คน

Solution Sharing & 
Tools Offering

Mindful Spending
& Maximize saving Healthy Borrowing Investment for Future 
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Learning approach

Mindset Sharing

Experience Sharing

Learning channel

Smart Class

Online Exclusive

Knowledge Sharing

Case Study/workshop

60-120 นาที

50-150 คน 50-150 คน50-150 คน

Solution Sharing & 
Tools Offering

3 รูล้กึ รูจ้รงิ  (Learn to be an expert)

Tax Planning (T+) Debt Management (D+) Protection Planning (P+) Investment Planning (I+)

หลกัสูตรเขม้ขน้ เรยีนเจาะลกึ 
แบบมอือาชีพ

Learning approach

Mindset Sharing

Experience Sharing

Learning channel

Smart Class

Group Workshop/
Seminar

Knowledge Sharing

Case Study/Workshop

Solution Sharing & 
Tools Offering

4 หลกัสูตรเสรมิสรา้งความสัมพันธใ์นองคก์ร 
และเปลีย่นพฤตกิรรมทางการเงนิอยา่งยัง่ยนื รูแ้ลว้ เปลีย่นชีวิต  (Learn to make real change)

FIN Seminar The Money Game

3-6 ช่ัวโมง 50-100 คน
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รูปแบบกิจกรรม
การใหค้วามรู้ทางการเงนิ

การเรยีนรูผ้า่นการฟังบรรยาย

การเรยีนรูจ้ากประสบการณค์นอ่ืน

การทาํเวิรค์ชอพ เพ่ือลงมอืปฏบัิตจิรงิ

การอภปิรายกลุม่ กจิกรรมแกป้ญัหา กรณศึีกษา

การแกป้ญัหาตามสถานการณใ์นชีวิตประจาํวัน

การเรยีนรูผ้า่นการเลน่เกมส์ในสถานการณจ์าํลอง

สัมมนาและทาํกจิกรรมกลุม่ยอ่ย

สัมมนาออนไลนแ์ละทาํกจิกรรมกลุม่
ในรูปแบบเสมอืนจรงิ (Virtual Training)



ผลลัพธท่ี์ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

สําหรบัองคก์ร 

สรา้งความสัมพันธท์ีด่รีะหว่าง
หวัหนา้งานและบุคลากรในองคก์ร

สําหรบัพนกังาน

1

พัฒนารูปแบบกจิกรรมใหม่ ๆ
ให้สอดคลอ้งกบับรบิทสังคม2

สรา้งการมส่ีวนรว่มกบัหนว่ยงาน
นอกองคก์รเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต
บุคคลากรอยา่งยัง่ยนื

3

สรา้งสังคมการมชีีวิตทางการเงนิ
ท่ีดขีึ้น ในระดบัวัฒนธรรมองคก์ร4

สรา้งสังคมการทาํงานทีม่คีวามสุข
และลดอัตราการลาออกของพนกังาน5

มคีวามรูแ้ละทกัษะในการบรหิาร
การเงนิส่วนบุคคล1

พัฒนาวิธคีดิทางการเงนิและสรา้ง
การตระหนกัถงึความสําคญั
ของการวางแผนทางการเงนิ

2

มคีวามมัน่ใจในการวางแผนทางการเงนิ
ใหก้บัตนเองและครอบครวัได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

3

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ทางการเงนิอยา่งยัง่ยนื4

บรรลเุปา้หมายการมชีีวิตทางการเงนิ
ทีด่ขีึ้น5
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กระบวนการของการเรียนรู้

Gain Information & Knowledge
ไดร้บัขอ้มูล และความรู้1

Develop Attitude & Mindset
ปรบัทัศนคต ิและเปล่ียนวิธคีดิ2

Share Experience & Practice
แบ่งปนัประสบการณ์ และฝึกลงมือทาํ3

Successfully Develop New Skill
พัฒนาจนเปน็ทกัษะใหม่4

Set Small Win Goal & Achieve
(More Practice)
เริม่ตน้ตัง้เป้าหมายเลก็ ๆ 
และทาํให้สําเรจ็ (ฝึกฝนเพ่ิม)

5

Achieve Financial Goal 
(New Skill Achieved)
บรรลเุป้าหมายทางการเงนิ6
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Goal



@สงวนลิขสิทธิ ์2565

บรหิารองคค์วามรูแ้ละทกัษะทางการเงนิส่วนบุคคล


