
วางรากฐานการออม
และเสริมสรา้งภมิูคุ้มกนักลโกงการลงทุนให้กบัประชาชน 

ก.ล.ต. 

สมดุจดพลิกชีวิต







งบดลุส่วนบคุคล
หน่วย : บาท

สินทรพัย์
(มูลค่าท่ีคาดว่าจะขายได้

ในปัจจบุนั)

หน้ีสิน
(ยอดคงค้างปัจจบุนั)

รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ

สินทรพัยท่ี์มีสภาพคล่อง หน้ีสินระยะสัน้ (น้อยกว่า 1 ปี)

เงนิสด 500 หนี้บตัรเครดติ 35,000

เงนิฝากประจ า 10,000 เงนิกูผ้อ่นสนิคา้ 20,000

อืน่ ๆ ..... - หนี้นอกระบบ 30,000

อืน่ ๆ

สินทรพัยเ์พ่ือการลงทุน หน้ีสินระยะยาว

สลากออมสนิ 3,000 เงนิกูซ้ือ้บา้น 1,450,000 

หุน้สามญั - เงนิกูเ้พือ่การศกึษา 60,000 

กองทนุรวม 1,000 หนี้ผอ่นรถยนต/์มอเตอรไ์ซค์ 180,000

กองทนุส ารอง-
เลีย้งชพี/ กบข.

20,000 อืน่ ๆ ... -

ประกนัชวีติ - หน้ีสินรวม 1,775,000 

สินทรพัยส่์วนตวั

รถยนต/์รถจกัรยานยนต์ 200,000

บา้น/คอนโด/ทีด่นิ 1,500,000 สินทรพัยร์วม 1,734,500 

อืน่ ๆ ..... - หกั หน้ีสินรวม 1,775,000 

สินทรพัยร์วม 1,734,500 ความมัง่คัง่สทุธิ (40,500)



งบดลุส่วนบคุคล
หน่วย : บาท

สินทรพัย์
(มูลค่าท่ีคาดว่าจะขายได้

ในปัจจบุนั)

หน้ีสิน
(ยอดคงค้างปัจจบุนั)

รายการ รายการจ านวนเงิน จ านวนเงิน



การตั้งเป้าหมายทางการเงิน (SMART)

จากเป้าหมาย ... กลายเป็นแผน

(Specific)

(Measurable)

(Achievable) 

(Realistic) 

(Time-bound)

ชัดเจนแยกเป็นระยะส้ัน 
กลาง และยาว

แน่นอน วดัผลได้

เป็นไปได้

สอดคล้องกบัความเป็นจริง

มีเง่ือนเวลา

เป้าหมายต้อง

ช่ือโครงการ ......ตอ้งการดาวน์บา้นในอีก 5 ปี............

ยอดเงนิเป้าหมาย ......300,000 บาท....................................

ระยะเวลา (เดือน) ......60 เดือน...........................................

ต้องออมให้ได้เดือนละ ......5,000 บาท........................................
ที่มาหรือวิธีการได้มา

ของเงนิที่จะออม ......เงินเดือนและคา่ล่วงเวลา..................

เป้าหมาย

แผน



สมุดของ

เป้าหมายระยะสัน้

ยอดเงินเป้าหมาย

ระยะเวลา

เป้าหมายระยะกลาง

ยอดเงินเป้าหมาย

ระยะเวลา

เป้าหมายระยาว

ยอดเงินเป้าหมาย

ระยะเวลา



ค าแนะน า – การบนัทึกบญัชีรับ-จ่าย

วนัที่ 

รายการ 

รายรับ 

เงินออม 

รายจ่าย 

คงเหลือ 

* หมายเหตุ 

บนัทึกวนัท่ี เดือน ปี พ.ศ. ท่ีมีรายรับรายจ่ายเกิดข้ึน

บนัทึกรายละเอียดของรายการรับเงินและรายการ
จ่ายเงิน โดยแยกประเภทเป็น รายจ่ายจ าเป็น และ
รายจ่ายไม่จ าเป็น

บนัทึกจ านวนเงินท่ีรับเขา้มา เช่น เงินเดือน 
ค่าท างานล่วงเวลา (โอที) รายไดจ้ากอาชีพเสริม 
เป็นตน้

ควรออมเงินทุกคร้ังท่ีมีรายรับก่อนน าไปใชจ่้าย 
และจดบนัทึก

บนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายออกไปทั้งท่ีเป็นเงินสดหรือ
เงินเช่ือใหต้รงกบัรายละเอียดในช่องรายการ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าซ้ือสินคา้ฟุ่ มเฟือย ค่าสงัสรรค ์ค่าบุหร่ี
หรือของมึนเมา โดยแยกรายการลงในช่องรายจ่าย
จ าเป็นหรือรายจ่ายไม่จ าเป็น เป็นตน้ 

บนัทึกจ านวนเงินหลงัจากน ารายรับลบดว้ยรายจ่าย

ทุกส้ินเดือน ควรสรุปยอดรายรับและรายจ่าย ตาม
ตวัอยา่งในหนา้ถดัไป



วนั รายการ รายรบั
รายจ่ายท่ี เงิน

1/2/63 เงนิเดอืน 15,000 1,000 14,000

ค่าเช่าทีพ่กั 2,500 11,500

ค่าน ้า ค่าไฟ 500 11,000

ขา้วมนัไก่ 2 จาน 100 10,900

บุหรี่ 80 10,820

2/2/63 ค่าแทก็ซี่ 100 10,720

ก๋วยเตีย๋วหมตูม้ย า 80 10,640

3/2/63 ลอตเตอรี่ 300 10,340

แซนวชิ+กาแฟ 100 10,240

เบยีร ์2 ขวด 150 10,090

ขายขนม 500 10,590

4/2/63 โจ๊กหม ู2 ชาม 100 10,490

นาฬกิาแฟชัน่ 250 10,240

ค่าหนงัสอืเรยีนลกู 500 9,740

5/2/63 หวย 150 420

หมยู่าง ขา้วเหนียว 70 350

รวม 16,500 1,000 11,000 4,150

สรปุบญัชีรบัจ่าย เงินเหลือออม
1,350 ค่าใช้จ่ายรวม 15,150

บญัชีรบั - จ่าย

เงินออม คงเหลือ

หน่วย : บาท

รายรบัมากกว่ารายจ่าย ……350... บาท (…น าเงินไปฝากธนาคาร/ท าธรุกิจ/ใช้หน้ี/ลงทุน…)
รายจ่ายมากกว่ารายรบั ……… บาท (…ลูกเข้าโรงพยาบาลกระทนัหนั จ าเป็นต้องใช้เงิน….)

จ าเป็น ไม่จ าเป็น



วนั รายการ รายรบั
รายจ่ายท่ี เงิน

บญัชีรบั - จ่าย

เงินออม คงเหลือ

หน่วย : บาท

จ าเป็น ไม่จ าเป็น



หมายเหตุ : เคร่ืองมือนี้ส าหรับเช็คข้อมูลบุคคล/บริษัท/ผลติภัณฑ์กการลงทุน ท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ ส านักงาน ก.ล.ต.



ที่ต้องระวัง

ลงทุนนอ้ยแต่ผลตอบแทนสงูเกินจริงในเวลา

สั้นๆ เช่น 30% ต่อวัน & เร่งรัดการตัดสนิใจ

รับประกันผลตอบแทน

ยิ่งชวนคนมาลงทนุ ยิ่งได้

ผลตอบแทนเพิม่

แอบอ้างบุคคลทีม่ีชื่อเสยีง

บอกว่า “ใคร ๆ ก็ซื้อ”

รูปแบบการชกัชวนลงทนุ

1

2

3

4

5

จัดฉากอบรมสมัมนาใหญโ่ต6

สร้างโปรไฟลด์หูรู ดูแพง7

แจ้งเบาะแสการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยได้ที ่1207

* หมายเหตุ : สามารถอ้างสินค้าการลงทุนได้หลากหลาย เช่น  น า้มัน ทอง กองทุน บิตคอยน์ อตัราแลกเปลีย่น หุ้นต่างประเทศ เป็นต้น
* มีการอ้างว่าน าเงินไปลงทุน แต่ไม่ชัดเจนว่าลงในอะไร ผู้ชักชวนเป็นคนใกล้ชิด มีความน่าเช่ือถือ ไม่เน้นขายของ เน้นหาสมาชิก



ร้องเรียนเร่ืองไหน    - ใครช่วยท่านได้ ?

การลงทุนในหลกัทรัพย์ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
สินทรัพย์ดจิทิัล ป่ันหุ้น

เงนินอกระบบ/ แชร์ลูกโซ่
หลอกลวงให้ท าธุรกรรมทางการเงนิ

เงนิตราต่างประเทศ/
โอนเงนิระหว่างประเทศ

หลอกลวง ฉ้อโกง ละเมดิลขิสิทธ์ิสินค้า การเงนิ 
การธนาคาร

ประกนัชีวติให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เรียกร้องค่า
สินไหมไม่ได้

สินค้าหรือการบริการไม่มคุีณภาพ

1207

1213

1359

1186

1166

02-234-1068
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกีย่วกบั
อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (บก.ปอศ.)

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 
ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.)



ก.ล.ต. ดแูลตลาดทุน เพ่ือให้คณุมัน่ใจ
โทร 1207


