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Program Introduction



ที่มาโครงการ สภาพปัญหาทางการเงินของคนไทย

และแนวคิดทางการเงนิ 4 มิติของทีทีบี



ปัญหาการเงนิคนไทย = ปัญหาของประเทศ

ปัญหาหนี้ครวัเรอืน

รอ้ยละ 91 ของ GDP

อันดับที่  17 ของโลก

การเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน

จึงเป็นส่ิงท่ีต้อง ท าทันที

หนี้สูง คนไทยเริม่เป็นหนี้เร็วข้ึน เป็นหนี้นานข้ึนจนถึงเกษียณ 

รวมไปถึงเป็นหนี้นอกระบบมากข้ึน และ 1 ใน 5 มีแนวโน้นที่จะจ่าย

ไม่ไหว โดยเฉพาะกลุม่คนเปราะบาง 

ออมไม่พอ ครวัเรอืนกลุม่รายได้รวมต่ากวา่ 25,000 บาท ลงมา  

ส่วนใหญ่ไม่เหลือเงนิเก็บ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึน ก็จะยิ่ง

เพ่ิมความเปราะบางให้แก่ภาวะการเงนิของครัวเรือนไทย

ลงทุนต่า การออมระยะยาวมีเพียง 50% เนื่องจากคนไทยยังขาด
ความรู ้และเงนิไม่เหลอืจากการใช้จ่าย

ความคุ้มครองไม่เพียงพอ คนไทยยังมีความคุ้มครองน้อย

ส่งผลให้เกิดความเส่ียงสูงหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน และเป็นภาระ

ส าหรบัคนที่อยู่ข้างหลงั
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ชีวิตทางการเงนิที่ดีข้ึนของคนไทย = ภารกิจหลักของ ทีทีบี

ทีทีบเีชื่อในเรือ่งการ Make REAL Change ที่สรา้งการเปลีย่นแปลงใหก้ับชีวติของคนไทยอยา่งแท้จรงิ ผา่นการ

ยกระดบัผลติภณัฑ ์และบรกิารทางการเงนิของธนาคาร ภายใตแ้นวคดิ ชีวิตการเงนิดตีอ้งมี 4 มิตสิ าคญั ไดแ้ก่  

มิติท่ี 1: ฉลาดออม ฉลาดใช้ ใช้จ่ายอยา่งระมัดระวงั และแบง่ออมก่อนใช้ เพ่ือมีเงนิเก็บส ารองฉุกเฉิน

มิติท่ี 2: รอบรู้เรื่องกู้ยืม ศึกษาท าความเข้าใจ เพ่ือเลอืกใช้สินเชื่อที่เหมาะสมกับความตอ้งการ และสภาพการเงนิของ

ตนเอง โดยตอ้งส ารวจรายได้-รายจ่ายของตวัเองอยา่งละเอียด

มิติท่ี 3: ลงทุน เพ่ืออนาคต ท่ามกลางความผนัผวนของตลาดท่ัวโลก การลงทุนยงัเป็นเรือ่งท่ีท าได ้แตเ่ราตอ้งเลอืก

ลงทุนในเครือ่งมือที่มีความผนัผวนต่า กระจายความเส่ียงไดด้ ีและที่ส าคญัผูท้ี่ไม่ไดม้ีความรูก้ารลงทุนมากนัก ควร

เลอืกลงทุนในรูปแบบที่มีผูเ้ชี่ยวชาญคอยดแูลพอรต์ลงทุนให้

มิติท่ี 4: มีความคุ้มครอง ท่ีอุ่นใจ พอดกีับช่วงชีวิต และความตอ้งการ เพ่ือไม่ตอ้งเอาเงนิท่ีเก็บมาท้ังชีวิต ใช้ไป

กับเรือ่งฉุกเฉิน

การสรา้งชีวิตทางการเงินท่ีดี (Financial Well-Being)
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Thais’ Financial Well-Being at a Glance
ตัวอย่างข้อมูลสุขภาพทางการเงินของประเทศไทยในแต่ละกลุ่ม น่ีเป็นเพียงปัญหาบางส่วน…
ในความเป็นจริงยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีควรได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงอีกมาก
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กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ไม่แน่นอน
ลูกจ้างภาคเกษตรกร/แรงงาน

กลุ่มเจ้าของกิจการขนาด
เล็ก / SME

กลุ่มวัยเกษียณ

กลุ่มมนุษย์เงินเดือน

กลุ่ม GEN Y - Z

กลุ่มคน

ปญัหา
ทางการเงิน

19% เป็นหนี้
และ 10% มีความเส่ียง NPL

คนไทยมีความคุ้มครอง

เฉลี่ย 39 ต่อประชากรทั้งหมด

ส่งผลให้เกิดความเส่ียงสูง

หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน 

และเป็นภาระ

ส าหรับคนท่ีอยู่ข้างหลัง

อายุ 25 – 35 ปี เป็นหนี้ 50 %
และ 20% มีความเส่ียง NPL

หนี้ครัวเรือน 14.4 ล้านล้าน
90% ของ GDP

(ปี 2564 ประชากรสูงวัย 1 ใน 5  
ของประชากรท้ังหมด) 31% จ่ายหน้ีบ้านไม่ไหว

50% ไม่ลงทุน
เน่ืองจากเงินไม่เหลือจาก

ค่าใช้จ่าย

55 % พ่ึงพารายได้จากผู้อ่ืน

เริ่มวางแผนเกษียณอายุช้า

ยังไม่เริ่มวางแผนเกษียณ 19.7 %

34% ไม่วางแผนการออม

44% มีเงินออมเกิน 6 เดือน

87 % มีเงินออมไม่เกิน 5 หมื่น

ขาดการลงทุนอย่างเป็นระบบ

75 % มีความเส่ียง

เงินไม่พอหลังเกษียณ

Gen Y เป็นหนี้ 4 ล้านล้านบาท
Gen Z ยอดหนี้โต 200 %

หรือ 3.2 หมื่นล้าน 13% มีการวางแผนการเงิน
(อายุ 20 – 40 ปี )

ส่วนใหญ่หนี้รถยนต์

+ 8% 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น

ต่อรายได้จากภาวะเศรษฐกจิ

ภาระหน้ีสูงกว่ารายไดสุ้ทธ ิ

80% เป็นหนี้ และ 1 ใน 5 จ่ายไม่ไหว

ลูกจ้าง / แรงงาน 69%
เป็นหนี้นอกระบบ

เกษตรกร 92% 
เคยเข้าโครงการพักช าระหนี้

ไม่มีความรู้ในการลดต้นทุน

ท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมรายได้

ขาดการคุม้ครองความเส่ียง
ของพนักงาน และความเส่ียง

ของการท าธรุกจิ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน เพียง 20%

หมายเหตุ: รายละเอียดแหล่งข้อมูลอยู่ในส่วน Reference



”เราจะช่วยกัน...
ยกระดับชีวิตทางการเงนิของคนไทย 
โดยใช้ Tech & Data เป็นเครือ่งมือได้อย่างไร?”

Problem Statement:
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ท าไมต้องเป็นคุณ?

เพราะเราเช่ือว่า การแก้ปัญหาใหญ่ 
ต้องอาศัย มุมมองท่ีไม่ยึดติดกับกรอบความเช่ือเดิม ๆ 

เราเช่ือว่า คนรุ่นใหม่ มีไอเดียที่สร้างสรรค์ 
กล้าคิดต่าง กล้าท่ีจะเสนอความคิด 
และสนุกกับการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ

เราเช่ือว่า คนรุ่นใหม่ ใส่ใจกับปัญหารอบตัว 
และมองหาโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีความหมาย และจับต้องได้จริง

แล้วคุณล่ะ เช่ือเหมือนเราหรือเปล่า? 

จากเป้าหมายท่ีต้องการแก้ปัญหาทางการเงินให้ผู้คนด้วย
เทคโนโลยี และข้อมูล (Tech & Data) เพ่ือสร้างชีวิตทาง
การเงินท่ีดีข้ึนให้คนไทย ช่วยให้ผู้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงเรื่อง
การเงินได้ง่ายขึ้น  สะดวกและรวดเร็ว ล้วนแต่ขับเคลื่อนด้วย 
Tech & Data อาทิ
• Advance tech for cashless & mobile app product to 

improve customer’s life
• Alternative credit scoring for financial inclusion 

(Farmers, Freelances, Micro SMEs)

ดังน้ัน โจทย์ของการ Hackathon จึงก าหนดให้น าเสนอโซลูชัน
ท่ีมี Tech & Data เป็นพ้ืนฐานส าคัญ

พลังของ Tech & Data ในการ
ยกระดับชีวิตทางการเงนิของคนไทย
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Reference: แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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• ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ttb

• บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เครดิตบูโร

• สมาคมประกันภัย (คปภ.)

• กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

• Noburo




