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เนือ้หาและหัวข้อการบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ

THE MONEY TRACK
โดย บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จ ากัด



วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการส ารวจ* พบว่า คนไทยมีความรู้ด้านการเงินในอันดับทีต่ ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ทั่วโลก ซึ่งความรู้ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบคุคลยังคง
เปน็เรือ่งใกล้ตัว คนทีมี่ความเข้าใจอย่างแทจ้ริงน้ันมีเพียงเล็กน้อย อีก
ท้ังในปัจจบัุนสินค้าทางการเงินมีความหลากหลายและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น
การรู้จักการบริหารการเงินและรู้ทนัสินค้าทางการเงินทีม่ีอยู่ในตลาด
อย่างถูกต้องย่อมส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวติได้ 

หลักการและเหตุผล

เพ่ือยกระดับความรู้ทางด้านการบริหารการเงนิส่วนบคุคลและให้
ความรู้ทีเ่ปน็กลางกับกลุ่มพนักงานบริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยการ
สนับสนุนจากองค์กร บริษัท สถานประกอบการรายย่อย และอื่น ๆ

* อ้างอิงจากFinancial Literacy Around the World: INSIGHTS FROM THE STANDARD & POOR’S 

RATINGS SERVICES GLOBAL FINANCIAL LITERACY SURVEY (https://goo.gl/DYMjzt)

สรุปและประเมินผลการอบรม 
กับคณะผู้บริหาร และ/หรือ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พูดคุยกับผู้บริหาร/
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ
น าเสนอรายละเอียด

เข้าอบรมตามทีไ่ด้นัด
หมาย (เนือ้หาสามารถ
ปรับเปลีย่นได้ตาม
ความต้องการและ
ความเหมาะสม)

ขั้นตอนการด าเนินการ
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COURSES
หลักสูตรต่าง ๆ

THE MONEY TRACK © 2019 SIAM WEALTH MANAGEMENT CO., LTD.

หลักสูตรเจาะลึก (Advanced Courses)

MT01 Basic Financial Planning
พ้ืนฐานการวางแผนการเงิน

MT02 Basic of Financial Products
พ้ืนฐานผลิตภัณฑ์การเงิน

MT03 Welfare and Social Security
สวัสดิการพนักงาน

หลักสูตรพ้ืนฐาน (Basic Courses)

MT04 Tax Planning
การวางแผนภาษี

MT05 Retirement Planning
การวางแผนเพ่ือการเกษียณ

MT07 Advance Financial Products
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

MT06 Education Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร



MT01 Basic Financial Planning
พ้ืนฐานการวางแผนการเงนิ

วัตถุประสงค์

เพ่ือเข้าใจหลักการบริหารการเงนิเบือ้งตน้ และสามารถน า
กลับไปตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์การเงนิส่วนบุคคล และ
วางแผนการเงนิเบือ้งตน้ของตนเองได้

เนือ้หาโดยสังเขป

การเงินส่วนบุคคล, มูลค่าเงินตามเวลา, ผลเสียของการไม่
วางแผนการเงิน, ความส าคัญของการออม, การท าบัญชี
รายรับรายจ่าย, งบการเงินส่วนบุคคล, เป้าหมายทางการเงิน
ทีเ่หมาะสม, พ้ืนฐานการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล, ข้ันตอน
การวางแผนการเงนิด้วยตัวเอง

THE MONEY TRACK © 2019 SIAM WEALTH MANAGEMENT CO., LTD.
ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• พ้ืนฐานการเงินส่วนบุคคล
• มูลค่าเงินตามเวลา และอัตราเงินเฟอ้
• สมการความมั่งคั่ง
• งบการเงินส่วนบุคคล
• การตั้งเป้าหมายทางการเงนิ
• ข้ันตอนการวางแผนการเงนิด้วยตัวเอง
• พ้ืนฐานการวางแผนการเงนิส่วนบุคคลในด้าน

• การสร้างความมั่งคั่ง
• การปกป้องความมั่งคั่ง
• การสะสมความมั่งคั่ง
• การต่อยอดความมั่งคั่ง
• การส่งต่อความมั่งคั่ง

• ท าความรู้จักทีป่รึกษาการเงินและนักวางแผนการเงนิ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Basic



MT02 Basic of Financial Products
พ้ืนฐานผลิตภัณฑ์การเงนิ

วัตถุประสงค์

เพ่ือรู้จักผลิตภัณฑท์างการเงินทีม่ีในปัจจุบัน และสามารถ
น าไปเลือกใช้ในการวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม
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ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักตลาดทุนและตลาดการเงิน
• ท าความเข้าใจสินค้าทางการเงิน

• การประกันภัย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย)
• การลงทุน (ตราสารหนี ้ตราสารทุน กองทนุ ฯลฯ)

• ผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน
• การกระจายการลงทุนและการจัดสรรเงินทุน
• การวางแผนการประกันภัย
• การวางแผนการลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุน
• ปัจจัยในการเปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ให้เหมาะสมกับตนเอง
• แนะน าแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงนิ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Basic

เนือ้หาโดยสังเขป

ระบบตลาดทุนและตลาดการเงิน, ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิ
ในรูปแบบต่าง ๆ, สินค้าการประกันภัย, สินค้าการออมและ
การลงทุน, ผลตอบแทนและความเส่ียง, การกระจายความ
เส่ียงในการลงทุน, การจัดสรรเงินลงทนุ, การจัดสรรเงินเพ่ือ
การปกป้องความมั่งคั่งและการต่อยอดความมั่งคั่ง, การ
วางแผนการประกันภัย, การวางแผนการลงทุน, การ
เปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน



MT03 Welfare and Social Security
สวัสดิการพนักงาน

วัตถุประสงค์

เพ่ือเข้าใจสวัสดิการพ้ืนฐาน และสามารถวางแผน
สวัสดิการของตนเองอย่างเหมาะสม
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ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• สวัสดิการในฐานะพนักงาน
• ประกันสังคมและผลประโยชน์ทั้ง 7 กรณีจากกองทุน

ประกันสังคม
• กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ) และเงือ่นไขกองทุน
• เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
• ประกันสังคม vs ประกันกลุ่ม vs ประกันซือ้เอง
• สิทธิทางภาษีกับสวัสดิการในการเปน็พนักงาน
• สวัสดิการพนักงานในยุคใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Basic

เนือ้หาโดยสังเขป

สวัสดิการส าหรับพนักงาน, ประกันสังคม, กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ, กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, กฎหมาย
แรงงาน, ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม, เงือ่นไข
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ, ประกันภัยแบบกลุ่ม, สิทธิทางภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดาในฐานะพนักงาน



MT04 Tax Planning
การวางแผนภาษี

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้เข้าใจและรู้จักจัดการภาษีของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
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ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา
• องค์ประกอบของภาษีเงนิได้

• ประเภทเงนิได้
• การหักค่าใช้จ่าย
• ค่าลดหย่อน
• อัตราภาษี

• การค านวณภาษีเงินได้
• การวางแผนเพ่ือลดภาระภาษีเงินได้
• ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิทีเ่กี่ยวข้อง
• การย่ืนแบบและการช าระภาษี
• โทษทางกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
• ภาษีเงินได้ส าหรับผู้ประกอบการ
• ภาษีอืน่ ๆ ที่อาจเกีย่วข้อง

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Advanced

เนือ้หาโดยสังเขป

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, การค านวณภาษี, การวางแผน
ภาษี, ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง, การยื่นแบบและการ
ช าระภาษี, โทษทางกฎหมาย
ภาษีอืน่ ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม, ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง, 

ภาษีการรับให้และภาษีการรับมรดก, ภาษีทีเ่กีย่วข้องกับการ
ซือ้ขายทีดิ่น, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, การพิจารณาหน่วยภาษี
ส าหรับผู้ประกอบการ



MT05 Retirement Planning
การวางแผนเพ่ือการเกษียณ

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้เข้าใจและสามารถเตรียมความพร้อมในวัยเกษียณ
อย่างเพียงพอ
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ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• การวางเป้าหมายการเกษียณอายุ
• ประกันสังคมและผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
• กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ (กบข.) และเงือ่นไขกองทนุ
• กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF)
• กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
• การบริหารความเส่ียงภัยเพ่ือการเกษียณอายุด้วยการ

ประกันภัย
• สิทธิประโยชน์จากรัฐในการเกษียณและการเปน็ผู้สูงอายุ
• การวางแผนเพ่ือการเกษียณ
• สิทธิทางภาษีกับการเกษียณอายุ
• การจัดสรรการลงทุนและการประกันภัยเพ่ือการเกษียณ
• การวางแผนเพ่ือการเกษียณส าหรับผู้ประกอบการ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Advanced

เนือ้หาโดยสังเขป

การวางเป้าหมายการเกษียณอายุ, ประกันสังคม, กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ, กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.), 
กฎหมายแรงงาน, กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ, กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.), ประกันภัยเพ่ือการเกษียณ, การลงทุน
เพ่ือการเกษียณ, สิทธิประโยชน์จากรัฐ, สิทธิทางภาษีที่
เกีย่วข้อง, การวางแผนเพ่ือการเกษียณ, การเกษียณอายุ
ของผู้ประกอบการและทางเลือกในการจัดการกิจการ



MT06 Education Planning
การวางแผนการศึกษาบุตร

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้เข้าใจและสามารถวางแผนการศึกษาบุตรอย่าง
ครบถ้วน
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ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• การวางเป้าหมายของบุตร
• ค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกิดข้ึนจากการมีบุตรและเลีย้งดูบุตร

• ค่าใช้จ่ายในการคลอดและช่วงแรกเกิด
• ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและอัตราเงินเฟ้อ

• ผลประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
• การวางแผนการศึกษาบุตร
• การบริหารความเส่ียงภัยของแผนการศึกษาบุตรด้วยการ

ประกันภัย
• การลงทุนเพ่ือแผนการศึกษาบุตร
• การจัดสรรการลงทุนและการประกันภัยเพ่ือแผนการ

ศึกษาบุตร
• สิทธิทางภาษีกับการเปน็พ่อแม่และการมีบุตร
• พินัยกรรม มรดก และทายาทโดยธรรมตามล าดับช้ัน

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Advanced

เนือ้หาโดยสังเขป

การวางเป้าหมายทางการศึกษาบุตร, ค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาและอัตราเงินเฟ้อ, ผลประโยชน์จากกองทุน
ประกันสังคม, การวางแผนการศึกษาบุตร, ประกันภัยเพ่ือ
การศึกษาบุตร, การลงทุนเพ่ือการศึกษาบุตร, สิทธิทางภาษีที่
เกีย่วข้อง, การวางแผนเพ่ือส่งต่อความมั่งคั่งไปยังบุตร



MT07 Advance Financial Products
ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก

วัตถุประสงค์

เพ่ือเข้าใจถึงความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึงรายละเอียดข้อควรระวัง ช่องทางการหา
ความรู้เพ่ิมเตมิของสินทรัพย์ทางการเงนิประเภทตา่ง ๆ 
อย่างเหมาะสม

เนือ้หาโดยสังเขป

ผลิตภัณฑ์ทางการเงนิอืน่นอกเหนือจากตราสารทั่วไป, 
ผลตอบแทนและความเส่ียงของตราสารอื่นนอกเหนือจาก
ตราสารทั่วไป, การจัดสรรการลงทุนทีม่ีสินทรัพย์เส่ียงสูง, 
การบริหารความเส่ียงในการลงทุนสินทรัพย์ทีม่ีความเส่ียงสูง
มาก, ข้อสังเกตของพฤตกิรรมการหลอกหลวงนักลงทุน, 
ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ

THE MONEY TRACK © 2019 SIAM WEALTH MANAGEMENT CO., LTD.
ปรบัปรงุลา่สุด มีนาคม 2562 | ราคาค่าบริการท้ังหมดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี ้เงือ่นไขการให้บรกิารท้ังหมดจะแจ้งให้ทราบในเอกสารขอ้ตกลงการใหบ้รกิารเท่าน้ัน

หัวขอ้การบรรยาย (1.5 ชม)

• รู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงินอืน่นอกเหนือจากตราสารทั่วไป
• กองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Fund)
• ตราสารอนุพันธ์ (ฟวิเจอร์ส ออปชัน DW)
• ตลาดซือ้ขายอัตราแลกเปลีย่นค่าเงิน (Forex)
• สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอรเ์รนซีแ่ละโทเคนดิจิทัล
• ตราสารซับซ้อน (Complex Products)
• การระดมทุน (Venture Capital)
• กองทุนเฮดจ์ฟันด์

• ผลตอบแทนและความเส่ียง
• การวางแผนการลงทุนและการจัดสรรการลงทุนใน

สินทรัพย์ทีม่ีความเส่ียงสูง
• ข้อสังเกตของพฤติกรรมการหลอกหลวงนักลงทนุ
• ช่องทางการตรวจสอบผู้เสนอขายและผู้ให้บริการ

หมายเหตุ: หัวข้อการบรรยายสามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม

Advanced



PACKAGE PRICE
อัตราค่าบรกิาร

THE MONEY TRACK © 2019 SIAM WEALTH MANAGEMENT CO., LTD.

หลักสูตรเจาะลึก

Advanced Courses

หลักสูตรพ้ืนฐาน

Basic Courses

เหมารวมทุกหลักสูตร

Basic + Advanced

(MT01 - MT03) (MT04 - MT07) (MT01 - MT07)

4,000 6,000 30,000
บาท / หลักสูตร บาท / หลักสูตร บาท / 7 หลักสูตร

หมายเหต:ุ
1. ส าหรับค่าบริการเหมารวมทุกหลักสูตร สามารถก าหนดวันทีบ่รรยายในแต่ละหลักสูตรได้
2. ลูกค้าต้องช าระค่าบริการเต็มจ านวน ก่อนการเริม่บรรยายในแต่ละหลักสูตร
3. สามารถออกใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษี โดยผู้ช าระเงินในนามบริษัทได้
4. กรณีทีต้่องการหักภาษี ณ ทีจ่่าย กรุณาแจ้งล่วงหน้า
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