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หลักการและเหตุผล
ผลการสารวจ* พบว่า คนไทยมีความรู้ด้านการเงินในอันดับที่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งความรู้ทางด้านการบริหารการเงินส่ วนบุคคลยังคง
เป็นเรื่องใกล้ตัว คนที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงนั้นมีเพี ยงเล็กน้อย อีก
ทั้งในปั จจุบันสิ นค้าทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
การรู้จักการบริหารการเงินและรู้ทันสิ นค้าทางการเงินที่มีอยู่ในตลาด
อย่างถูกต้องย่อมส่ งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้
* อ้างอิงจากFinancial Literacy Around the World: INSIGHTS FROM THE STANDARD & POOR’S
RATINGS SERVICES GLOBAL FINANCIAL LITERACY SURVEY (https://goo.gl/DYMjzt)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อยกระดับความรู้ทางด้านการบริหารการเงินส่ วนบุคคลและให้
ความรู้ที่เป็นกลางกับกลุ่มพนักงานบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยการ
สนับสนุนจากองค์กร บริษัท สถานประกอบการรายย่อย และอื่น ๆ

ขั้นตอนการดาเนินการ

พู ดคุยกับผู้บริหาร/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หรือผู้ทีเ่ กีย
่ วข้องเพื่ อ
นาเสนอรายละเอียด
เข้าอบรมตามทีไ่ ด้นัด
หมาย (เนือ
้ หาสามารถ
ปรับเปลีย
่ นได้ตาม
ความต้องการและ
ความเหมาะสม)
สรุปและประเมินผลการอบรม
กับคณะผู้บริหาร และ/หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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COURSES
หลักสูตรต่าง ๆ

หลักสู ตรพื้ นฐาน (Basic Courses)

หลักสู ตรเจาะลึก (Advanced Courses)

MT01 Basic Financial Planning
พื้ นฐานการวางแผนการเงิน

MT04 Tax Planning
การวางแผนภาษี

MT02 Basic of Financial Products
พื้ นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน

MT05 Retirement Planning
การวางแผนเพื่ อการเกษี ยณ

MT03 Welfare and Social Security
สวัสดิการพนักงาน

MT06 Education Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร

MT07 Advance Financial Products
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก
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MT01 Basic Financial Planning
พื้ นฐานการวางแผนการเงิน

Basic

วัตถุประสงค์

เพื่ อเข้าใจหลักการบริหารการเงินเบือ
้ งต้น และสามารถนา
กลับไปตั้งเป้ าหมาย วิเคราะห์การเงินส่ วนบุคคล และ
วางแผนการเงินเบือ
้ งต้นของตนเองได้
เนือ
้ หาโดยสั งเขป

การเงินส่ วนบุคคล, มูลค่าเงินตามเวลา, ผลเสี ยของการไม่
วางแผนการเงิน, ความสาคัญของการออม, การทาบัญชี
รายรับรายจ่าย, งบการเงินส่ วนบุคคล, เป้ าหมายทางการเงิน
ทีเ่ หมาะสม, พื้ นฐานการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล, ขั้นตอน
การวางแผนการเงินด้วยตัวเอง

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

พื้ นฐานการเงินส่ วนบุคคล
มูลค่าเงินตามเวลา และอัตราเงินเฟ้อ
สมการความมั่งคั่ง
งบการเงินส่ วนบุคคล
การตั้งเป้ าหมายทางการเงิน
ขั้นตอนการวางแผนการเงินด้วยตัวเอง
พื้ นฐานการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลในด้าน
• การสร้างความมั่งคั่ง
• การปกป้ องความมั่งคั่ง
• การสะสมความมั่งคั่ง
• การต่อยอดความมั่งคั่ง
• การส่ งต่อความมั่งคั่ง
• ทาความรู้จักทีป
่ รึกษาการเงินและนักวางแผนการเงิน
•
•
•
•
•
•
•

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น
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MT02 Basic of Financial Products
พื้ นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน

Basic

วัตถุประสงค์

เพื่ อรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีม
่ ีในปั จจุบัน และสามารถ
นาไปเลือกใช้ในการวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม

เนือ
้ หาโดยสั งเขป

ระบบตลาดทุนและตลาดการเงิน, ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ในรูปแบบต่าง ๆ, สิ นค้าการประกันภัย, สิ นค้าการออมและ
การลงทุน, ผลตอบแทนและความเสี่ ยง, การกระจายความ
เสี่ ยงในการลงทุน, การจัดสรรเงินลงทุน, การจัดสรรเงินเพื่ อ
การปกป้ องความมั่งคั่งและการต่อยอดความมั่งคั่ง, การ
วางแผนการประกันภัย, การวางแผนการลงทุน, การ
เปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักตลาดทุนและตลาดการเงิน
• ทาความเข้าใจสิ นค้าทางการเงิน
• การประกันภัย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย)
• การลงทุน (ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุน ฯลฯ)
• ผลตอบแทนและความเสี่ ยงในการลงทุน
• การกระจายการลงทุนและการจัดสรรเงินทุน
• การวางแผนการประกันภัย
• การวางแผนการลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน
• ปั จจัยในการเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับตนเอง
• แนะนาแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงิน

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม
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MT03 Welfare and Social Security
สวัสดิการพนักงาน

Basic

วัตถุประสงค์

เพื่ อเข้าใจสวัสดิการพื้ นฐาน และสามารถวางแผน
สวัสดิการของตนเองอย่างเหมาะสม

เนือ
้ หาโดยสั งเขป

สวัสดิการสาหรับพนักงาน, ประกันสั งคม, กองทุนสารอง
เลีย
้ งชีพ, กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ, กฎหมาย
แรงงาน, ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสั งคม, เงือ
่ นไข
กองทุนสารองเลีย
้ งชีพ หรือกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ, ประกันภัยแบบกลุ่ม, สิ ทธิทางภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาในฐานะพนักงาน

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• สวัสดิการในฐานะพนักงาน
• ประกันสั งคมและผลประโยชน์ท้งั 7 กรณีจากกองทุน
ประกันสั งคม
• กองทุนสารองเลีย
้ งชีพ (หรือกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ) และเงือ
่ นไขกองทุน
• เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
• ประกันสั งคม vs ประกันกลุ่ม vs ประกันซือ
้ เอง
• สิ ทธิทางภาษี กับสวัสดิการในการเป็นพนักงาน
• สวัสดิการพนักงานในยุคใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น
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MT04 Tax Planning
การวางแผนภาษี

Advanced

วัตถุประสงค์

เพื่ อให้เข้าใจและรู้จักจัดการภาษี ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

เนือ
้ หาโดยสั งเขป

ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา, การคานวณภาษี , การวางแผน
ภาษี , ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเ่ กีย
่ วข้อง, การยืน
่ แบบและการ
ชาระภาษี , โทษทางกฎหมาย
ภาษี อน
ื่ ๆ เช่น ภาษี มูลค่าเพิ่ ม, ภาษี ทด
ี่ ินและสิ่ งปลูกสร้าง,
ภาษี การรับให้และภาษี การรับมรดก, ภาษี ทเี่ กีย
่ วข้องกับการ
ซือ
่ ิน, ภาษี เงินได้นิติบุคคล, การพิ จารณาหน่วยภาษี
้ ขายทีด
สาหรับผู้ประกอบการ
ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา
• องค์ประกอบของภาษี เงินได้
• ประเภทเงินได้
• การหักค่าใช้จ่าย
• ค่าลดหย่อน
• อัตราภาษี
• การคานวณภาษี เงินได้
• การวางแผนเพื่ อลดภาระภาษี เงินได้
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเ่ กีย
่ วข้อง
• การยืน
่ แบบและการชาระภาษี
• โทษทางกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง
• ภาษี เงินได้สาหรับผู้ประกอบการ
• ภาษี อน
ื่ ๆ ทีอ
่ าจเกีย
่ วข้อง
หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม
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MT05 Retirement Planning
การวางแผนเพื่ อการเกษี ยณ

Advanced

วัตถุประสงค์

เพื่ อให้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในวัยเกษี ยณ
อย่างเพี ยงพอ

เนือ
้ หาโดยสั งเขป

การวางเป้ าหมายการเกษี ยณอายุ, ประกันสั งคม, กองทุน
สารองเลีย
้ งชีพ, กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.),
กฎหมายแรงงาน, กองทุนรวมเพื่ อการเลีย
้ งชีพ, กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.), ประกันภัยเพื่ อการเกษี ยณ, การลงทุน
เพื่ อการเกษี ยณ, สิ ทธิประโยชน์จากรัฐ, สิ ทธิทางภาษี ที่
เกีย
่ วข้อง, การวางแผนเพื่ อการเกษี ยณ, การเกษี ยณอายุ
ของผู้ประกอบการและทางเลือกในการจัดการกิจการ
ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• การวางเป้ าหมายการเกษี ยณอายุ
• ประกันสั งคมและผลประโยชน์จากกองทุนประกันสั งคม
• กองทุนสารองเลีย
้ งชีพ หรือกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (กบข.) และเงือ
่ นไขกองทุน
• กองทุนรวมเพื่ อการเลีย
้ งชีพ (RMF)
• กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
• การบริหารความเสี่ ยงภัยเพื่ อการเกษี ยณอายุด้วยการ
ประกันภัย
• สิ ทธิประโยชน์จากรัฐในการเกษี ยณและการเป็นผู้สูงอายุ
• การวางแผนเพื่ อการเกษี ยณ
• สิ ทธิทางภาษี กับการเกษี ยณอายุ
• การจัดสรรการลงทุนและการประกันภัยเพื่ อการเกษี ยณ
• การวางแผนเพื่ อการเกษี ยณสาหรับผู้ประกอบการ
หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม
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MT06 Education Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร

Advanced

วัตถุประสงค์

เพื่ อให้เข้าใจและสามารถวางแผนการศึ กษาบุตรอย่าง
ครบถ้วน

เนือ
้ หาโดยสั งเขป

การวางเป้ าหมายทางการศึ กษาบุตร, ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึ กษาและอัตราเงินเฟ้อ, ผลประโยชน์จากกองทุน
ประกันสั งคม, การวางแผนการศึ กษาบุตร, ประกันภัยเพื่ อ
การศึ กษาบุตร, การลงทุนเพื่ อการศึ กษาบุตร, สิ ทธิทางภาษี ที่
เกีย
่ วข้อง, การวางแผนเพื่ อส่ งต่อความมั่งคั่งไปยังบุตร

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• การวางเป้ าหมายของบุตร
• ค่าใช้จ่ายทีอ
่ าจเกิดขึ้นจากการมีบุตรและเลีย
้ งดูบุตร
• ค่าใช้จ่ายในการคลอดและช่วงแรกเกิด
• ค่าใช้จ่ายด้านการศึ กษาและอัตราเงินเฟ้อ
• ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสั งคม
• การวางแผนการศึ กษาบุตร
• การบริหารความเสี่ ยงภัยของแผนการศึ กษาบุตรด้วยการ
ประกันภัย
• การลงทุนเพื่ อแผนการศึ กษาบุตร
• การจัดสรรการลงทุนและการประกันภัยเพื่ อแผนการ
ศึ กษาบุตร
• สิ ทธิทางภาษี กับการเป็นพ่ อแม่และการมีบุตร
• พิ นัยกรรม มรดก และทายาทโดยธรรมตามลาดับชั้น
หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม

ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น
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MT07 Advance Financial Products
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

Advanced

วัตถุประสงค์

เพื่ อเข้าใจถึงความเสี่ ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึงรายละเอียดข้อควรระวัง ช่องทางการหา
ความรู้เพิ่ มเติมของสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
เนือ
้ หาโดยสั งเขป

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน
่ นอกเหนือจากตราสารทั่วไป,
ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของตราสารอืน
่ นอกเหนือจาก
ตราสารทั่วไป, การจัดสรรการลงทุนทีม
่ ีสินทรัพย์เสี่ ยงสู ง,
การบริหารความเสี่ ยงในการลงทุนสิ นทรัพย์ทม
ี่ ีความเสี่ ยงสู ง
มาก, ข้อสั งเกตของพฤติกรรมการหลอกหลวงนักลงทุน,
ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ

หัวข้อการบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน
่ นอกเหนือจากตราสารทั่วไป
• กองทุนรวมส่ วนบุคคล (Private Fund)
• ตราสารอนุพันธ์ (ฟิวเจอร์ส ออปชัน DW)
• ตลาดซือ
่ นค่าเงิน (Forex)
้ ขายอัตราแลกเปลีย
• สิ นทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีแ
่ ละโทเคนดิจิทัล
• ตราสารซับซ้อน (Complex Products)
• การระดมทุน (Venture Capital)
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์
• ผลตอบแทนและความเสี่ ยง
• การวางแผนการลงทุนและการจัดสรรการลงทุนใน
สิ นทรัพย์ทีม
่ ีความเสี่ ยงสู ง
• ข้อสั งเกตของพฤติกรรมการหลอกหลวงนักลงทุน
• ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ
หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย
่ นได้ตามความเหมาะสม

ปรับปรุงล่าสุ ด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อตกลงการให้บริการเท่านั้น
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PACKAGE PRICE
อัตราค่าบริการ

หลักสู ตรพื้ นฐาน
Basic Courses
(MT01 - MT03)

หลักสู ตรเจาะลึก
Advanced Courses
(MT04 - MT07)

เหมารวมทุกหลักสู ตร
Basic + Advanced
(MT01 - MT07)

4,000

6,000

30,000

บาท / หลักสู ตร

บาท / หลักสู ตร

บาท / 7 หลักสู ตร

หมายเหตุ:
1.
สาหรับค่าบริการเหมารวมทุกหลักสู ตร สามารถกาหนดวันทีบ
่ รรยายในแต่ละหลักสู ตรได้
2. ลูกค้าต้องชาระค่าบริการเต็มจานวน ก่อนการเริม
่ บรรยายในแต่ละหลักสู ตร
3. สามารถออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี โดยผู้ชาระเงินในนามบริษัทได้
4. กรณีทต
ี่ ้องการหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย กรุณาแจ้งล่วงหน้า
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